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 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

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

جامعة  –الهيئة االستشارية للمجلة العلمية لكلية رياض األطفال 
 بورسعيد

 الدرجة العلمية االسم م

 -سةأستاذ مناهج وبرامج طفل ماقبل المدر   ةأ.د/ ابتهاج محمود طلب 1
  لقاهرةجامعة ا -كلية التربية للطفولة المبكرة

أ.د/ أحمد حسين عبد  2
 المعطي 

 -ية تربيةكلبورئيس قسم أصول التربية أستاذ 
 .سيوطأجامعة 

أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية  أ.د/ أحمد سيد إبراهيم 3
امعة ج -والدراسات اإلسالمية بكلية التربية

 -التربية بالوادي الجديدأسيوط وعميد كلية 
 .جامعة أسيوط

أ.د/ إسماعيل محمد  4
 إسماعيل حسن

 -يةكلية الترب –أستاذ تكنولوجيا التعليم 
 جامعة المنصورة.

أ.د/ أشرف عبد الغني  5
 شريت

الصحة النفسية ورئيس قسم العلوم أستاذ 
جامعة  -التربية للطفولة المبكرةالنفسية بكلية 
 .االسكندرية

دراسات البكلية اإلعالم وثقافة األطفال أستاذ  عتماد خلف معبداأ.د/  6
 جامعة عين شمس.-العليا للطفولة 



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

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

 الدرجة العلمية االسم م

أ. د/ أمل محمد أحمد  7
 القداح 

لتربية امناهج وتربية الطفل وعميد كلية أستاذ 
 .جامعة المنصورة- للطفولة المبكرة

ربية التأستاذ الصحة النفسية وعميد كلية  أ.د/ أمل محمد حسونة 8
 .جامعة بورسعيد - للطفولة المبكرة

جامعة - نيةالف أستاذ الصولفيج بكلية التربية أ.د/ أميرة سيد فرج 9
 حلوان.

فولة كلية التربية للطل السابق عميدالو أستاذ  بطرسأ.د/بطرس حافظ  11
  .جامعة القاهرة -المبكرة

أ.د/ جبريل بن حسن  11
 العريشي.

 ىالشور  مجلس وعضو المعلومات علم أستاذ
 بيةالعر  بالمملكة سعود الملك جامعة -سابقا  

 .السعودية
 أحمد شفيق جمال/د.أ 12

 عامر محمد
دراسات كلية ال –اإلكلينيكي  أستاذ علم النفس
 جامعة عين شمس. -العليا للطفولة

أ.د/ جمال عطية خليل  13
 فايد

ربية التبقسم العلوم النفسية كلية أستاذ 
 جامعة المنصورة.-للطفولة المبكرة



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

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

 الدرجة العلمية االسم م

المناهج وطرق التدريس المتفرغ بكلية  أستاذ أ.د/ جمال محمد فكري 14
 .سيوطأجامعة -التربية للطفولة المبكرة

أ.د/ حازم أنور محمد  15
 البنا 

 قسم اإلعالم –أستاذ اإلذاعة والتليفزيون 
 جامعة المنصورة – يالتربو 

 -ية التربية النوعيةعلم النفس بكل أستاذ أ.د/ حسن الفرجاني  16
 جامعة بنها.

المناهج وطرق تدريس اللغة العربية  أستاذ أ.د/ حسن عمران حسن 17
والدراسات اإلسالمية المساعدة بكلية 

 سيوط.أجامعة  -التربية
المناهج وطرق تدريس الرياضيات أستاذ  محمد مرسيي أ.د/ حمد 18

 .سيوطأجامعة -المساعد بكلية التربية 
نان إسماعيل أ.د/ ح 19

 أحمد إسماعيل 
جامعة –كلية البنات  –أستاذ أصول التربية 

 عين شمس.
 
 



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

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

 الدرجة العلمية االسم م

أستاذ تربية الطفل ) مناهج الطفل( ورئيس  أ.د/ حنان محمد صفوت 21
فولة كلية التربية للط -قسم العلوم التربوية

 المنيا.جامعة  -المبكرة
أ.د/ خالد عبد الرازق  21

 النجار
لية ك-لوم النفسية ورئيس قسم العأستاذ 

 .جامعة القاهرة -التربية للطفولة المبكرة
محمد  د/ رفعتأ. 22

 المليجي
أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات 

 جامعة أسيوط. –بكلية التربية 
- ةالتربية للطفولة المبكر أستاذ وعميد كلية  أ.د/ زينب دردير 23

 جامعة دمنهور.
قسم المناهج وطرق التدريس بكلية ب أستاذ أ.د/ سحر توفيق نسيم 24

 رة.جامعة المنصو - التربية للطفولة المبكرة
أ.د/ سعدية محمد علي  25

 بهادر 
أستاذ علم نفس النمو بكلية الدراسات العليا 

 جامعة عين شمس.  -للطفولة
أ.د/ سعدية يوسف  26

 الشرقاوي
أستاذ أصول التربية كلية التربية للطفولة 

 رسعيد.جامعة بو  -المبكرة
أ.د/ سلوى عبد السالم  27

 عبد الغني
طفولة كلية التربية لل –أستاذ علم نفس الطفل 

 جامعة المنيا.–المبكرة 



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

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

 الدرجة العلمية االسم م

أ.د/ سليمان محمد  28
 سليمان أباظة

 -يةكلية الترب -أستاذ علم النفس التربوي
 جامعة بني سويف.

علوم لأستاذ الصحة النفسية المتفرغ بقسم ا أ.د/ سهير كامل محمود 29
جامعة  -النفسية كلية التربية للطفولة المبكرة

 القاهرة.
أ.د/ سهير عبد الحميد  31

 عثمان
لتربية اأستاذ متفرغ بقسم العلوم التربوية كلية 

 جامعة المنيا.- للطفولة المبكرة
أ.د/ السيد عبد القادر  31

 الرفاعي شريف
ية كلية الترب –أستاذ أصول تربية الطفل 

 جامعة القاهرة.–كرة للطفولة المب
أ.د/ شحاتة سليمان  32

 محمد
أستاذ بقسم العلوم النفسية كلية التربية 

 جامعة القاهرة.-للطفولة المبكرة 
أ.د/ شهناز محمد عبد  33

 اهلل
لتربية كلية ا-أستاذ الصحة النفسية المتفرغ 

 جامعة أسيوط.-
أ.د/ شيرين محمد  34

 دسوقي
س لم النفأستاذ علم النفس ورئيس قسم ع

 .جامعة بورسعيد-بكلية التربية 
تربية الكلية  -المناهج وطرق التدريسأستاذ  أ.د/ عادل رسمي حماد 35

 .سيوطأجامعة -



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

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

 الدرجة العلمية االسم م

 -علم النفس التربوي بكلية التربيةأستاذ  أ.د/ عادل سعد خضر 36
 .جامعة الزقازيق

-رة ككلية التربية للطفولة المبأستاذ وعميد  أ.د/ عاطف عدلي فهمي 37
 جامعة القاهرة.

أ.د/عبد الرقيب أحمد  38
 إبراهيم 

س سية ورئيس قسم علم النفنفالصحة الأستاذ 
  .جامعة اسيوط -بكلية التربية

 ىأ.د/عبد السالم مصطف 39
 عبد السالم

-المناهج وطرق التدريس كلية التربية أستاذ 
 .جامعة المنصورة

سية ورئيس قسم بكلية الصحة النفأستاذ  أ.د/عبد الصبور منصور 41
 .جامعة بورسعيد -التربية

المناهج وطرق تدريس الرياضات كلية أستاذ  أ.د/ عبد الكريم الشاذلي 41
 .سيوطأجامعة  -التربية

عفاف محمد محمود  أ.د/ 42
 جعيص

الصحة النفسية بقسم علم النفس كلية أستاذ 
 .سيوطأجامعة  -التربية

اهج وطرق التدريس ووكيل كلية المنأستاذ  أ.د/ عفت الطناوي 43
 .جامعة دمياط -التربية لشئون الطالب



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

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

 الدرجة العلمية االسم م

 -تربيةكلية ال -ورئيس قسم علم النفسأستاذ  أ.د/ عماد أحمد حسن 44
 .سيوطأجامعة 

 -الجمباز بكلية التربية الرياضيةأستاذ  أ.د/ عالء الدين حامد 45
 .جامعة بورسعيد

طرق تدريس التربية الفنية ستاذ مناهج و أ أ.د/ عالء محمد حسونة 46
 .جامعة حلوان-بكلية التربية 

الواحد  عبد عيد/ د.أ 47
 .علي درويش

 -زيةاإلنجلي اللغة تدريس وطرق مناهج أستاذ
 جامعة – المبكرة للطفولة التربية كلية عميد
 .المنيا

أ.د/ الغريب زاهر  48
 إسماعيل محمد.

 -ةكلية التربي -أستاذ تكنولوجيا التعليم
 عة المنصورة.جام

 عبد الرحمن فاتنأ.د/ 49
 الطنباري

االعالم وثقافة األطفال جامعة عين أستاذ 
 6جامعة  -شمس وعميد كلية االعالم

 .كتوبرأ
أ.د/ فهد ماجد فهد  51

 الشريف.
جامعة أم القرى  -أستاذ بكلية التربية

 بالمملكة العربية السعودية.



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

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

 الدرجة العلمية االسم م

جامعة  -حة النفسية بكلية التربيةالصأستاذ  أ.د/ فيوليت فؤاد ابراهيم 51
 .عين شمس

 -الصولفيج بكلية التربية الموسيقيةأستاذ  ليا جمال الدينيأ.د/ كام 52
 .جامعة حلوان

األدب الشعبي المتفرغ بقسم العلوم أستاذ  أ.د/ كمال الدين حسين 53
-كلية التربية للطفولة المبكرة  -ساسيةاأل

 .جامعة القاهرة
-دراسات الطفولة  كليةعلم النفس بأستاذ  رم الدينأ.د/ ليلي ك 54

 .جامعة عين شمس
الفئات الخاصة وعميد كلية التربية أستاذ  أ.د/ ماجدة هاشم بخيت 55

 .سيوطأجامعة  -للطفولة المبكرة 
براهيم عبد إأ.د/ محمد  56

 الحميد
ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس أستاذ 
عة جام-وعية الن       كلية التربية وعميد 

 .بنها
ربية علم النفس التربوي المتفرغ بكلية التأستاذ  أ.د/ محمد أحمد دسوقي 57

 .جامعة الزقازيق-



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

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

 الدرجة العلمية االسم م

ة بكلية السياح –أستاذ االقتصاد المنزلي  أ.د/ محمد السيد الزغبي  58
 جامعة قناة السويس.–والفنادق 

أ.د/ محمد معوض  59
 إبراهيم

بكلية  –ل أستاذ اإلعالم وثقافة األطفا
جامعة عين  -الدراسات العليا للطفولة

 شمس.
أ.د/ محمد حسين إبراهيم  61

 وصيف.
 أستاذ التصميم الجرافيكي ورئيس قسم التربية

جامعة  -كلية التربية النوعية -الفنية
 بورسعيد.

أ.د/محمودحسن  61
 إسماعيل 

كلية  -أستاذ اإلعالم وثقافة األطفال 
جامعة عين  -الدراسات العليا للطفولة

 شمس.
أ,د/ محي الدين  62

 إسماعيل موسى العالمي 
أستاذ الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  

 .جامعة المنصورة –بكلية التربية النوعية 
أ.د/ منى محمد علي  63

 جاد 
 –أستاذ أصول التربية بقسم العلوم التربوية 

ة جامع –كلية التربية للطفولة المبكرة 
 القاهرة.

 
 



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

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

 الدرجة العلمية االسم م

.د/ مها زكريا عبد أ 64
 الرحمن

 –أستاذ التربية الفنية بكلية التربية النوعية 
ونائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية 

 جامعة بورسعيد.-البيئة 
–أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية  أ.د/ ميادة محمد الباسل 65

 جامعة دمياط.
أ.د/ ناصر فؤاد علي  66

 غبيش 
طرق تدريس ووكيل الكلية  أستاذ المناهج و 
مبكرة كلية التربية للطفولة ال-للدراسات العليا 

 جامعة المنيا. –
أ.د/ نبيل السيد حسن  67

 الجباس
أستاذ الصحة النفسية وعميد كلية التربية 

 جامعة المنيا. –للطفولة المبكرة 
أستاذ العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية  أ.د/ نجالء محمد جبر 68

 جامعة بورسعيد. –
ية وكيل كلية الترب –أستاذ علم نفس الطفل  أ.د/ نهى محمود الزيات 69

للطفولة المبكرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
 جامعة القاهرة. –المجتمع 

أستاذ الصحة النفسية وعميد كلية التربية  أ.د/ نور الرمادي 71
 جامعة الفيوم.–للطفولة المبكرة 



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

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

 الدرجة العلمية االسم م

 محمد مدأح هاشم/ د.أ 71
 .      الصمداني

-زيةاإلنجلي اللغة تدريس وطرق مناهج أستاذ
 – بمكة القرى أم جامعة -التربية كلية

 .السعودية العربية المملكة
ية كلية الترب –أستاذ علم النفس المتفرغ  أ.د/ هدى محمد قناوي  72

 جامعة بورسعيد. –للطفولة المبكرة 
أ.د/ هند إسماعيل  73

 امبابي
طفولة كلية التربية لل–علم نفس الطفل  أستاذ
 جامعة القاهرة. –المبكرة

أستاذ المناهج وطرق التدريس المتفرغ بكلية  أ.د/وديع مكسيموس  74
 جامعة أسيوط.–التربية 

أستاذ علم نفس النمو المتفرغ بقسم العلوم  أ.د/ وفاء محمد كمال  75
 –كلية التربية للطفولة المبكرة  -النفسية 

 ة القاهرة.جامع
جامعة –كلية التربية  -أستاذ أصول التربية أ.د/ يوسف سيد محمود  76

 الفيوم.
 

 

 



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

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

 كلمة رئيس التحرير

 يالذ عشرررررر السرررررابع العدد صرررررداربإ المجلة تحرير سررررررةأ تتشررررررف   
 قبال  إ من المجلة تشررررررهد  ما الفخر يدواع ومن ,ينجزئ يف يصرررررردر

 ما على ا  مؤشرررررر  يعد مما ,المجلة يف النشرررررر على الباحثين من كبير  
 ثحي  ,كاديميةاأل المحافل يف طيبة   سررررررررررمعة   من المجلة به تتمتع

 حثية  ب بمشررركالت   تهتم يالت بحاثاأل انتقاء على المجلة دارةإ حرصرررت
    لمبكرةا للطفولة التربية كليات قسررررامأل الثالث التخصررررصررررات يف هامة  
 (. ساسيةواأل والنفسية التربوية) 
 لسررررادةل واالمتنان الشرررركر بجزيل التحرير سرررررةأو  المجلة ارةدإ وتتقدم   
 نهمأل ي(؛الثان, ولاأل)  يهئبجز  عشررر السررابع العدد يمحكم فاضررلاأل
 لقيمةا ولتعديالتهم ولتحكيمهم ي,العلم البحث يف الجودة صررررررنا  هم

 . المرجوة الصورة يف بحاثاأل هذ  خراجإ يف الفضل يرجع
 ثراءإ يف اميةالسرر رسررالتهم يف والسررداد يقالتوف الباحثين لجميع ونتمنى
 ي.العلم البحث

 . الموفق واهلل
  
 التحرير ورئيس دارةاإل مجلس ئيسر 

 عميد الكلية                                       
 .أ.د/ أمل محمد حسونة                                           
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 :رؤية المجلة 

أن يكون للمجلة الريادة والتميز في نشر البحوث التربوية والنفسية    
والنوعية في الطفولة, وأن تتبوء المجلة مكانة  متقدمة  في التصنيف 

 المحلي واإلقليمي والعالمي.
 

 : رسالة المجلة 

تسعى المجلة لنشر البحوث المحكمة علميا  المتخصصة في    
ير المهنية واألكاديمية والعلمية مجاالت دراسات الطفولة وفق المعاي

 المتميزة.
 

 : أهداف المجلة 
 

مساعدة الباحثين المتخصصين في مجال الطفولة على االطال   (1
 على أبحاث في تخصصات الطفولة ) التربوية , النفسية, النوعية(.

إتاحة الفرصة للباحثين لنشر أبحاثهم في مجلة متخصصة في مجال  (2
 الطفولة.
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 نشر بالمجلة العلمية:شروط وقواعد ال

لكلية الدراسات والبحوث المقدمة من الباحثين لتقبل المجلة العلمية  
وعية وجميع التخصصات الن -التربوية -في مجاالت الطفولة )النفسية
أدب  -التربية الفنية للطفل -األطفال ىللعلوم األساسية ومنها موسيق

 -طفل تغذية ال -لالتربية الرياضية لألطفا -التكنولوجيا -األطفال
 لتالية: ا إعالم الطفل( وفق شروط وقواعد النشر العلمية -مسرح الطفل

 أواًل: إجراءات التقدم بورقة بحثية :

يتم سحب استمارة التقدم يدرج بها بيانات الورقة البحثية ,وكذلك  -1
بيانات المؤلفين والمؤلف المسؤول عن التواصل 

"Corresponding Author " البريد االلكتروني لهم مع المجلة و
 وتاريخ استالم الورقة البحثية.

يتم استيفاء استمارة خاصة من خالل المؤلف المتقدم بمقترح  -2
 للمحكمين الداخليين والخارجيين.

( نسخ ورقية باإلضافة إلى 3يرفق مع استمارة التقدم للمجلة عدد) -3
 2"كل محكم نسخة لعدد Wordنسخة على أسطوانة في ملف 

 سخة تحفظ بإدارة المجلة.محكمين ون
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يقوم المؤلف المسؤول بتقديم شهادة بنسبة التشابهة والنزاهة  -4
 األكاديمية معتمدة من الجامعة.

تقدر رسوم النشر طبقا  لعدد صفحات البحث ويسدد الباحث أوال   -5
رسوم التحكيم فقط بخزينة الكلية بناء  على أمر توريد صادر من 

للنشر من قبل المحكمين يستكمل  مالي المجلة ,وعند قبول البحث
 رسوم النشر أيضا  بناء  على أمر توريد صادر من مالي المجلة. 

األبحاث العلمية المكتوبة باللغة العربية البد من توافر النقاط التالية  -6
  -بها:

 العنوان مترجم باللغة اإلنجليزية . -

 . "Abstractعمل ملخص باللغة العربية للبحث " -

" باللغة Key Wordsالمفتاحية للبحث "ترجمة الكلمات  -
 اإلنجليزية.

 . "Referencesقائمة بالمراجع مترجمة باللغة اإلنجليزية " -
 

األبحاث العلمية المكتوبة باللغة اإلنجليزية البد من توافر النقاط  -7
  -التالية بها:

 العنوان مترجم باللغة العربية. -

 .عمل ملخص باللغة العربية للبحث -
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بين المؤلف المسؤول مع المجلة عن طريق سكرتير  يكون التواصل -8
 المجلة ومن خالل البريد االكتروني المسجل باستمارة التقدم.

 ثانيًا: إجراءات تحكيم الورقة البحثية :

بعد سداد الرسوم المقررة للتحكيم يعرض على مجلس اإلدارة لتحديد -1 
 يفجلة االعتبار مقترحات المؤلفين المس فيالمحكمين مع األخذ 

استمارة التقدم من خالل لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة من األقسام 
 العلمية الرئيسية تسمى )لجنة توزيع األبحاث(. 

تعرض ردود المحكمين الواردة على األبحاث التي سبق أن حدد  -2
  -ة:الحاالت التاليفيها المحكمين العتماد قرار النشر من عدمه وتحدد 

 حكمين على البحث يتم الموافقة على نشر الورقة في حالة موافقة الم
 البحثية بالمجلة.

  في حالة رفض أحد المحكمين للورقة البحثية , تختار لجنة توزيع
ذا رفض  األبحاث محكما  ثالثا  ,وفي حالة موافقته تنشر الورقة البحثية ,وا 

 يتم رفض النشر.

 مجلة.لوفي حالة رفض المحكمين يتم رفض نشر الورقة البحثية با 

يتم إثبات تاريخ قبول البحث للنشر بتاريخ موافقة سكرتير المجلة   -3
 بناء على رأي المحكمين ,ويمكن استخراج إفادة للمؤلفين بذلك.
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يتم تحديد ميعاد النشر ورقم المجلد وسنة النشر حسب الدور  -4
بأولوية تاريخ النشر وحسب حجم المجلد أو مايحدد  من مجلس اإلدارة 

 اعد ويكون المسؤول عن تطبيقها سكرتير المجلة.من قو 

في حالة رفض البحث لعد استيفاء معايير التحكيم ,فإن المجلة  -5
 غير مسئولة عن إعادته للباحث مرة أخرى.

 تكاليف نشر البحث بالمجلة: 

 -أواًل: إجراءات رسوم التحكيم للورقة البحثية :

م تحكيم فقط , جنيها  مصريا  رسو  333يحصل من الباحث مبلغ  -1
محكم فقط ,وفي حالة  2وهي منفصلة عن رسوم النشر لعدد 

جنيها   153الحاجة لوجود محكم ثالث يجب أن يسدد الباحث مبلغ 
 إضافيا .

بالنسبة لرسوم التحكيم لألجانب والوافدين يحصل مبلغ بالجنيه  -2
دوالر بسعر البنك المركزي في يوم تسديد  53المصري مايقابل 

 يم.رسوم التحك
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          نشر ورقة بحثية لعضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة من دالل ثانيًا:
 :الجامعة 

جنيها  للبحث الواحد حتى  633بعد قبول البحث للنشر يحصل مبلغ 
صفحات للبحث باللغة  13صفحة للبحث باللغة العربية و 23عدد 

 جنيها . 15اإلنجليزية , ومايزيد عن ذلك يكون مقابل الصفحة الواحدة 

نشر ورقة بحثية لعضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة من لارج  ثالثًا:
  :الجامعة

جنيها  للبحث الواحد حتى  833بعد قبول البحث للنشر يحصل مبلغ 
صفحات للبحث باللغة  13صفحة للبحث باللغة العربية و 23عدد 

 يها .جن 23اإلنجليزية ,ومايزيد عن ذلك يكون مقابل الصفحة الواحدة 
 

  :نشر ورقة بحثية لعضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة من المعارين رابعًا: 

جنيها  للبحث الواحد حتى  1233بعد قبول البحث للنشر يحصل مبلغ 
صفحات للبحث باللغة  13صفحة للبحث باللغة العربية و 23عدد 

 جنيها . 23اإلنجليزية ,ومايزيد عن ذلك يكون مقابل الصفحة الواحدة 

 : نشر ورقة بحثية لألجانب والوافدين لامسًا:

 253ابل مايق المصريبعد قبول البحث للنشر يحصل مبلغ بالجنيه 
صفحة  23يوم التسديد حتى عدد  يف يدوالر بسعر البنك المركز 



 ة بورسعيدجامع - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

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

صفحات للبحث باللغة اإلنجليزية ,ومايزيد  13للبحث باللغة العربية و
 دوالر. 7عن ذلك يكون مقابل الصفحة الواحدة 

 :نشر ورقة بحثية لمؤلفين مشاركين بين مصريين وغير المصريين سادسًا:

احد و  إذا كان البحث مشترك بين باحث مصري واحد ,باحث وافد -أ
يتقاسم الباحثان مناصفة رسوم النشر والتحكيم " الباحث المصري 

بالعملة المصرية األجنبية بماهو وارد بالالئحة في هذا          
باحث الوافد بمايقابل العملة األجنبية بماهو وارد بالالئحة الشأن,وال

 في هذا الشأن أيضا ".

إذا كان البحث مشترك بين ثالثة باحثين أو أربعة باحثين مختلفين  -ب
تنطبق عليهم نفس اإلجراءات السابق ذكرها كل منهم حسب نسبة 

 مشاركتهم في البحث.
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Brain Gym as a Strategy for Developing Some         

Psycho-Linguistic Skills among Kindergarten Children 

Prone to Learning Difficulties in English Language 

 

Prof. Dr/ Aml Mohamed Hassona.  * 
Prof.Dr/Jehan Mahmoud El-Bassuony.  ** 

Rania Salem Salama Salem. *** 
 

Abstract: 
 
 

    The research aimed to measure the effectiveness of the 

brain gym strategy in developing some psycho-linguistic 

skills among gifted kindergarten children prone to 

difficulties in learning English language. The research 

followed the Quasi-Experimental Approach in the              

one-group method. The research tools were given in a 

pre-post gauge of psycholinguistic skills (prepared by the 

researcher), and a training program to develop some 

psycholinguistic skills among gifted kindergarten 

children prone to learning difficulties in English language 

(prepared by the researcher) on a sample of children (15 

male and female children) at kindergarten, second level, 
                                                                 

* Professor of Child Psychology (Ment: Head of the Psychological Science, 

Faculty of Early Childhood Education – Portsaid University. 

** Professor of Curricula and Methods of Teaching English Language - 

Faculty of Education - Port Said University. 
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gifted children prone to learning difficulties in English 

language. Battery diagnostic measures for the difficulties 

of "social and emotional" behavior (Prepared by: Fathi El 

Zayat). The findings of the research reached the 

effectiveness of brain gym in developing some psycho-

linguistic skills (reception skills - correlation skills - 

expression skills) among gifted kindergarten children 

prone to difficulties in Learning English. 
 

Research Terminology: 

 Brain Gym. 

 Psycholinguistic Skills. 

 Gifted children prone to learning difficulties in English 

Language. 
 

Introduction: 

   The early childhood stage is one of the most important 

stages in which the human race goes through; therefore, 

preparing the child at this stage to face the future life has 

become an urgent requirement. Hence, such a stage is 

attracting care and attention of contemporary educational 

scholars and sociologists to form a healthy society that 

can face all problems. 
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   With the increasing number of the population, the 

number of groups with special needs who need special 

care and attention with their teaching-learning methods 

increased. Among these groups is the gifted group prone 

to learning difficulties. 

    Since the gifted group who are prone to learning 

difficulties is one of the most important groups with 

special needs, caring for them and their innovative 

capabilities and heading such capabilities to the right 

direction has become a necessity in developed countries, 

as these countries are interested in caring for their 

talented and gifted children, offering them various 

programs and modern techniques that help them to 

continue their superiority to optimally invest them, 

especially in the fields of science, arts and language. 

Developed countries also provides them with tangible and 

intangible incentives to push them to continue their 

perseverance and achieve more advancement and 

progress for their societies. 

   In this regard, developed countries have paid attention 

to studying and developing psycho-linguistic skills as 

significant skills for gifted children prone to learning 

difficulties. There is no doubt that developing or 
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amending these skills is a vital factor for gifted children 

prone to learning difficulties, especially in early 

childhood (Saqr, 2008, 11). 

    One of the most important aspects of interest in these 

skills is to shed light on the mental and cognitive 

processes that take place at that stage and the mechanisms 

of the child's use of these modern processes and programs 

and various techniques, and their development, and to 

study the relationship between those processes and their 

functions in the brain. This is to improve those mental 

processes and effective functions that are the main driver 

of all activities existing in the work of the brain, as 

psycho-linguistic skills are one of the cognitive mental 

processes responsible for the issuance of language in the 

gifted child prone to learning difficulties (Abdel Ghaffar, 

Al-Sayed, Ghoneim, 2017, 353) . 

    Therefore, in the recent period, the field of the gifted 

who are prone to learning difficulties at the global and 

Arab level has witnessed a tremendous development in 

the use of different instructional and educational 

applications, strategies and methods so as to teach this 

group and train them on various skills and abilities to 

advance them and ensure their progress in their lives, and 
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achieve the desired instructional and educational goals 

(Al Hateila, 2020, 79). 

    In this regard, the strategy of brain sport appeared, 

including various movements that activate the brain, 

which enhances the formation of a group of neurotic 

patterns that, in turn, positively affect the learning 

process. It is a therapeutic strategy that seeks to improve 

or restore the child's skills in the areas of attention, 

remembering, organizing, reasoning and understanding, 

problem-solving, decision-making, and high-level 

cognitive abilities. Such skills are all interrelated with 

each other. 

    Brain Gym is a fast and enjoyable series of effective 

activities that help gifted children prone to learning 

difficulties to gain proficiency and mastery of psycho-

linguistic skills, as these skills are taught within the 

context of balanced work to achieve the desired goals to 

make them easier and more coordinated. Psycho-

linguistic skills promoted by brain sport are seen as an 

integral part of a comprehensive program of self-

development that works to harmoniously balance 

movement and learning and helps to challenge and 

overcome any difficulty in learning, better reflected 
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towards the desired goal, i.e. the development of some 

psycho-linguistic skills (Al-Sharifain & Farah, 2011). 

     In the context of the current research and discussion 

about brain gym as a strategy that has great importance in 

the field of education for gifted children prone to learning 

difficulties, the findings of the Baqbas' study (2017) 

indicated the effectiveness of the brain gym strategy in 

improving some academic and social skills of 

kindergarten children with Attention Deficit and 

Hyperactivity Disorder (ADHD). Its findings 

recommended that teachers of kindergarten children with 

ADHD should focus on using the brain gym strategy 

when preparing and implementing lessons and in teaching 

such children different behaviors. 

    The findings of Abd Al-Rahman's study (2020) showed 

the effectiveness of brain gym activities in reducing the 

manifestations of Attention Deficit of pre-school children 

with developmental learning difficulties. 

    Al Hateila (2020) demonstrated the effect of brain gym 

strategy in improving mathematics skills among students 

with learning difficulties. 
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    Based on the importance of psycho-linguistic skills, 

many studies have dealt with them according to multiple 

topics and recommended to pay attention and employ 

them, e.g. Saqr's study (2017) that sought to improve 

psycholinguistic abilities using the multi-sensory strategy, 

El-Sayed's study (2018) that used a therapeutic program 

based on play in developing psycholinguistic skills, and 

the study of Abu Rayyah, Hegazy and Abdel Rahman 

(2011), which aimed to develop some psycholinguistic 

skills. 

    As far as the researcher knows, there is a dearth of 

studies that have dealt with the effect of using brain gym 

strategy on developing psycho-linguistic skills. Due to the 

importance of brain gym, the current research seeks to 

use it to find out its impact on the development of 

psycholinguistic skills among gifted kindergarten 

children prone to difficulties in learning English. 

The Research Problem: 

   The development of psycho-linguistic skills is an 

integral part of the cognitive revolution that emerged in 

the beginning of the 1950's against the behavioral school. 

The pioneers of cognitive theories believe that the 
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behavioral approach cannot be used in explaining some 

complex phenomena, including linguistic activities 

(Moore, 2015). 

    Based on this trend, and from the researcher's 

experience with the reality of kindergarten during her 

work as a kindergarten instructor and direct contact with 

children, and also on the basis of the importance of 

psycholinguistic skills and abilities in English language 

as one of the necessary requirements for children's 

adaptation to modern progress in education, and in light 

of some previous Arabic literature that emphasized the 

effectiveness of the early intervention in the development 

of the child's psycho-linguistic skills, and the 

effectiveness of the programs provided to improve these 

skills, the importance of psycholinguistic skills for 

kindergarten children in general and those who are prone 

to learning difficulties in particular has been evident.  

    Therefore, the researcher sought to study the strengths 

and weaknesses of the cognitive channels of gifted 

kindergarten children who predicted difficulties in 

learning the English language, with the aim of diagnosing 

those points and seeking to improve and develop 

weaknesses by setting up and designing a program to 
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treat deficiencies in psycholinguistic skills in the research 

sample. 

    The researcher conducted open interviews with some 

kindergarten teachers and mothers of children. The 

interviews were conducted with the aim of getting 

acquainted with the views of both the teacher and the 

mother towards the skills that the child is missing and that 

limit creativity among the children who are prone to 

learning difficulties with the teacher and peers. Through 

these interviews, it was revealed that the child's ability 

and level of psycho-linguistic skills in English language 

is low. 

    The researcher also conducted open interviews with 

some children who are prone to of learning difficulties to 

determine the skills that they miss and that affect their 

psycho-linguistic skills in English language. 

    On the grounds of the foregoing, and with the 

researcher's observation that there are no local studies that 

have dealt with this topic, as this field lacked previous 

studies and research, and based on the importance of 

developing treatment strategies that help reduce the 

difficulties of psycho-linguistic skills in English language 
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among kindergarten children who are prone to learning 

difficulties and improve their academic performance in 

English, it has been proven that the strategy of brain gym 

may be effective in developing the psycholinguistic skills 

of gifted kindergarten children prone to learning 

difficulties in English language. 

   Therefore, the current research tries to answer the 

following main question: 

What is the effectiveness of the brain gym strategy in 

developing some psycho-linguistic skills among gifted 

kindergarten children prone to learning difficulties in 

English language? 

This main question is divided into the following sub-

questions: 

1. What are the psycho-linguistic skills that need to be 

developed among gifted kindergarten children prone to 

difficulties in learning English language? 

2. What training activities can develop psycholinguistic 

skills for kindergarten children prone to English language 

learning difficulties? 
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3. What are the differences between the mean scores of 

the gifted kindergarten children prone to difficulties in 

learning English language in the pre-post measurement of 

the Psycholinguistic Skills Scale? 

4. What are the differences between the mean scores of 

the gifted kindergarten children prone to difficulties in 

learning English language in the post and follow-up 

measurement of the Psycholinguistic Skills Scale? 

The Research Objective: 

    In general, the research aimed to measure the 

effectiveness of the brain gym strategy in developing the 

psycholinguistic skills of gifted kindergarten children to 

reduce learning difficulties in English language, in 

addition to knowing the extent to which the 

psycholinguistic skills of children have improved after 

applying the program later. 

Importance of the Research: 

- The research gains its importance from the scarcity of 

Arabic studies, which dealt with the psycholinguistic 

skills of gifted children prone to learning difficulties, to 

the best of the researcher's knowledge. 
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- The importance of the current research also comes 

through dealing with an important aspect of the 

educational process, which is to reveal the effect of the 

brain gym strategy on developing some psycho-linguistic 

skills among gifted kindergarten children prone to 

learning difficulties in English language. 
 

- The results of this research and the knowledge contained 

in it may contribute to raising the level of cognitive 

awareness of kindergarten teachers and mentors about 

taking advantage of the measures of brain gym strategy in 

their interaction with gifted children who are prone to 

difficulties learning English language and improving the 

level of psycho-linguistic skills in English language. 
 

Methodological Procedures of the Research: 

First: The Research Sample: 

    The current research sample consisted of (15) gifted 

kindergarten children who are prone to difficulties in 

learning English language at the age of (5-6) years. It is a 

systematic sample selected from Port-Said Language 

School Kindergarten in Port Said Governorate. The form 

of "Indicators of The Gifted Prone to Learning 

Difficulties" was distributed on female teachers to assess 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (988)                 0202آخر ديسمبر  –العدد ) السابع عشر ( أول يوليو 
 

the children in the four halls, including (15) children 

(boys and girls) at the second level. The (15) children and 

(boys and girls) who are agreed upon as gifted children 

prone to learning difficulties have been identified 

according to the indicators of learning difficulties and 

through the opinions of the teachers. The homogeneity of 

the children of the study sample was taken into account 

by observing the following: 

1. The chronological age of all the children of the sample 

ranges between (5-6) years. 

2. IQ scores should not be less than (90-110) on the 

Stanford-Binet scale, Fifth Edition. 

3. Children got the highest marks in the difficulty scale, 

prepared by (Fathi Mustafa Al-Zayat) 

4. Children of the sample who are obligated to attend 

kindergarten, which facilitates their commitment to attend 

and then undergo the current study program. 

5. Those with obvious health problems or disabilities 

were excluded from the research sample so as not to 

affect the sample's performance in the program. 

Based on the previous conditions, the study sample was 

identified (15) boys and girls (9) males, and (6) females. 

Data were collected on the chronological age of the 
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sample members from the lists of the school 

administration. 

Second: Research Methodology: 

    The quasi-experimental approach, one-group design, 

was used to investigate the effectiveness of the brain gym 

strategy in developing psycho-linguistic skills among 

gifted kindergarten children prone to learning difficulties. 

Third: Research Instruments: 

The researcher prepared the following instruments: 

1. A scale of psycho-linguistic skills among gifted 

kindergarten children prone to learning difficulties 

(prepared by the researcher) 

2. A program based on brain gym to develop the psycho-

linguistic skills of gifted kindergarten children prone to 

learning difficulties (prepared by the researcher) 

3. A scale of psycho-linguistic skills among gifted 

kindergarten children prone to learning difficulties: The 

scale consists of six sub-tests divided into three main 

areas that cover linguistic communication methods and 

their levels, and the psychological and mental processes 

involved in those methods. These areas and their sub-tests 
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are as follows: 

The first area: (reception skills): 

    It means the ability of a kindergarten child to 

comprehend spoken or written English words, and it 

includes: 

1) Auditory reception: It refers to the kindergarten 

child's ability to understand spoken English words, 

meaning (extracting the meaning from the material 

presented to him/her verbally). The response to the test 

here does not require the child's ability to express, but the 

answer is Yes or No. 

2) Optical reception: It means the ability of the 

kindergarten child to understand pictures and words 

written in the English language by matching a picture 

with another related image, meaning (gaining meaning 

from visual symbols). 
 

The second area: (correlation skills): 

   It means the ability of a kindergarten child to perceive 

the relationships between visual or auditory symbols, and 

it includes: 
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1) Auditory correlation: It means the ability of the 

kindergarten child to relate concepts and ideas presented 

to him/her in a verbal way, meaning (linking words 

spoken in a meaningful way). 

2) Visual correlation: It means the ability of the 

kindergarten child to connect concepts and ideas 

presented to him/her in a visual way, meaning (linking 

between homogeneous or related visual stimuli). 
 

The third area: (expression skills): 

    It refers to the ability of the kindergarten child to put 

ideas into words and express them with a gesture or sign, 

and it includes: 

1) Verbal expression: It means the ability of the 

kindergarten child to express things phonetically in the 

form of spoken English words. 

2) Manual expression: It means the ability of the 

kindergarten child to express things in a manual or 

kinesthetic manner. 

    The scale was rationed in terms of reliability validity as 

follows: 
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  Reliability of the Scale: 

    The researcher used (Cronbach's Alpha Coefficient) to 

measure the reliability of the scale on a pilot sample 

consisting of (30), and it was excluded from the main 

sample of the study. The following table illustrates the 

statistical procedure: 

Table (1) 

Demonstrates reliability coefficients for the Psycholinguistic 

Skills Scale using Cronbach's Alpha 

Dimensions of the 

Psycholinguistic Skills 

Scale 

Cronbach's Alpha 

Coefficient 

Reception Skills 0.820 

Correlation Skills 0.895 

Expression Skills 0.902 

Total Score 0.886 

   Table No. (1) Shows that the general reliability 

coefficient for the scale dimensions is high as it reaches 

0,886 * for the total items of the scale. This indicates that 

the scale has a high degree of reliability to be relied upon 

in the area of application of the search according to the 
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Nunnalle Scale, which adopts 0, 70 as a minimum limit 

for reliability. 

Validity of the Scale: 

Validity of Terminal Comparisons: 

   The scale was applied to the standardization sample          

(n = 30) of gifted kindergarten children who were not 

included in the final application of the scale, with the aim 

of calculating the differences between the highest and 

lowest quartiles (27%) of the children's scores, by using 

the (T) test shown in the following table: 

Table (2) 

Results of the "T" test to study the differences between the 

averages of the peripheral groups of the Psyco-Linguistic Skills 

Scale for the pilot sample 

 

Variable 

Higher Quadrant Lower Quadrant   

Significance 

 Level 
N Mean Standard 

Deviation 

N Mean Standard 

Deviation 

T 

Value 

Psycho-

Linguistic 

Skills as a 

Whole 

8 8.750 0.462 8 5000 0.000 22.913 0000 
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   According to the above-mentioned table, It is evident 

that there is a statistically significant difference at the 

level (0.001) between the upper and lower quadrants on 

the psycho-linguistic skills scale in favor of the average 

of the higher quadrant in the total sample. This indicates 

that the Psycho-linguistic Skills Scale has a high ability to 

distinguish between children with high psycho-linguistic 

skills and those with low psycho-linguistic skills. 

    Thus, the researcher has made sure that the 

Psycholinguistic Skills Scale has a high degree of 

reliability on the pilot sample of the current research. 

3. A program based on the brain gym strategy to 

develop the psycho-linguistic skills of gifted 

kindergarten children prone to English language 

learning difficulties: 

   The researcher has designed and implemented a set of 

(32) training sessions based on a brain gym strategy. She 

has also prepared activities to cover all dimensions of 

psycho-linguistic skills, the subject of the study (i.e. 

reception skills, correlation skills, and expression skills). 

The activities have been designed to develop such skills 

while being used correctly for gifted kindergarten 
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children who are prone to learning difficulties. 

Program Building Steps: 

The program was built with the following steps: 

First: the main objective: 

Developing some psycho-linguistic skills in English 

language among gifted kindergarten children prone to 

difficulties in learning English language 

Second: The sub-objectives: 

 Developing the child's ability of auditory reception, 

 Developing the child's ability of visual reception, 

 Developing the child's ability of auditory 

interconnection, 

 Developing the child's ability of visual interconnection, 

 Developing the child's ability of verbal expression, and 

 Developing the child's ability of manual expression.  
 

- Cognitive objectives: 

 After completing the program, the child should be able 

to: 

 Learn common concepts and terms used in activities, 
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 Ask about new things, 

 Simulate simple letters and words in creative ways, 

 Identify creative methods for implementing the 

activity. 

 Mention the steps of the game. 

 Repeat the correct sounds of letters and words s/he 

heard. 

 Respond to the teacher's questions. 

 Take the initiative to speak English. 

 Connect kinesthetic performance with implementing 

language skills. 

 Answer the questions asked in English. 

 Understand the rules of exercises during the activity. 

 Understand creative methods before carrying out the 

activity. 

 Mention the letters of his/her name in English, and 

pay attention to brain gym exercises. 
 

- Skill objectives: 

After completing the program, the child should be able to: 

 Perform the required movements. 

 Follow a planned path to draw a picture, letter and 

word. 
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 Imitate the teacher's correct ways of exercises and 

activities. 

 Do some brain gym exercises. 

 Recognize converging sounds in pronunciation. 

 Practice some brain gym exercises. 

 Move his/her hands and feet correctly during an 

activity. 

 Use new methods of language development. 

 Use new words, grammar, and structures in speech. 
 

- Affective goals: 

After completing the program, the child should be able to: 

 Respect his/her colleagues and appreciate belonging to 

the group. 

 Feel his/her talent during the activity. 

 Collaborate with the teacher in a variety of creative 

ways during the implementation of the activity. 

 Respect the rules of carrying out exercises. 

 Feel satisfied and happy through the activities. 

 Participate in activities. 

 Find creative ways to implement exercises and 

activities of brain gym. 

 Show a response that denotes joy. 
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 Collaborate with teammates to help the group win. 

 Appreciate the importance of activities. 

 Respect the opinions of colleagues. 

 Feel happy through the activities. 

 Participate in activities. 

 Respect the rules of the instructional game. 

 Find it easy to play with other children. 

 Collaborate with the teacher while performing 

exercises. 

 Want to do things over and over in creative ways. 

 Take initiative to speak with the teacher. 
 

Second: Designing sessions and activities of the 

program based on the strategy of brain gym: 

   In light of the objectives that the program seeks to 

achieve, (23) training sessions have been determined 

aimed at developing psycho-linguistic skills to reduce 

learning difficulties in the English language. 

Third: Preparing the evaluation instruments: 

   The purposes of evaluating the brain gym program 

appear as follows: 

1) Ensure the effectiveness of the brain gym strategy in 
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developing psycho-linguistic skills among gifted 

kindergarten children prone to learning difficulties in 

English language. 

2) Identify the difficulties that children face during the 

implementation of the brain gym program. 

Three methods of assessment are used in the program: 

1) Pre-assessment: This is done before implementing the 

program by applying the Psycho-linguistic Skills Scale to 

the children of the experimental group, and recording the 

children's grades on the scale in order to determine the 

psycho-linguistic difficulties while learning English 

language. 

2) Formative assessment: The child is evaluated 

continuously from the beginning of the program until its 

end. This is done on a daily basis during or after the 

presentation of the activity through cards presented to 

children daily as an application of the activity, and can be 

called (individual assessment) to know the progress made 

by children after they have undergone the Brain Gym 

Program, then compare this to their scores before 

exposure to the program. 

3) Post-assessment: It is used after the completion of the 

application of the Brain Gym Program to find out the 
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progress achieved by the program and compare that with 

the children's scores before exposure to the program. This 

is done by re-applying the Psycho-Linguistic Skills Scale 

on the children. 
 

Research Hypotheses: 

    Based on the research problem and objectives, the 

researcher puts the following hypotheses for the research: 

1) There are statistically significant differences between 

the mean scores rank of the experimental group children 

(the experimental study sample) on the Psycho-Linguistic 

Skills Scale of gifted kindergarten children prone to 

learning difficulties in English language before/after the 

application of the Brain Gym Program in favor of the 

post-measurement. 

2) There are no statistically significant differences 

between the mean scores rank of the experimental group 

children (the experimental study sample) on the Psycho-

Linguistic Skills Scale of gifted kindergarten children 

prone to learning difficulties in English language, in the 

post and follow-up measurements. 
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Research Findings: 

   The hypotheses formulated were tested with the aim of 

ensuring the effectiveness of the brain gym strategy in 

developing psych-linguistics skills among gifted 

kindergarten children prone to learning difficulties in 

English language. 

Findings of the First Hypothesis: Discussion and 

Interpretation: 

The first hypothesis of the research states that: 

"There are statistically significant differences between the 

mean scores rank of the experimental group children (the 

experimental study sample) on the Psycho-Linguistic 

Skills Scale for gifted kindergarten children prone to 

learning difficulties in English language before/after the 

application of the Brain Gym Program in favor of the 

post-measurement." 

   To verify the validity of this hypothesis, the researcher 

used the Wilcoxon Test for Related Groups, to find the 

significance of the differences between the mean scores 

rank of gifted kindergarten children before applying the 

program, and the mean scores of the same group after 
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applying the program, as shown in the following table: 

Table (3) 

The mean and sum of the negative and positive ranks and the Z-

value between the pre and post measures on the Psycho-Linguistic 

Skills Scale as a whole by Wilcoxon Method 

Skills Rank of 

the 

Psycho-

Linguistic 

Skills 

Variable 

Number  Pre/post 

Measurement 

 

 

 

 

 

 

Psycho--

Linguistic 

Skills as 

 a Whole 

 (N) Ranks 

Mean 

Ranks 

Total 

Z Value Statistical 

Significance 

Negative 

Ranks 

0.0 0.00 0.00 - 3.424 0.001 

Positive 

Ranks 

15 8 120 

Neutral 

Ranks 

8   

Total 

Summation 

15   
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    From the above table, it is evident that there are 

statistically significant differences at the level of 

significance (0.001) between the score ranks mean of 

gifted children who are prone to learning difficulties who 

are members of the study sample before and after the 

application of the program on the dimension of Psycho-

Linguistic Skills Scale as a whole used in the current 

study in favor of the post application. The Z values 

between the pre and post applications of the current study 

sample have gone to (-3.424). 

Interpretation and Discussion of the First Hypothesis 

Findings: 

    It is evident, from the previous table, that there are 

statistically significant differences between the score 

ranks of the experimental group before and after applying 

the program on the Scale of Psycho-Linguistic Skills as a 

whole. The researcher attributes these differences to the 

brain gym strategy used in this research, where the lack 

of psycholinguistic abilities experienced by gifted 

kindergarten children who are prone to learning 

difficulties (the research sample) is an important factor 

influencing the deficiency of language skills in English 

language. The lack of psycho-linguistic skills is reflected 
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in the child's deficiency in both reception and audio-

visual interconnection, which affects the ability of these 

children to satisfy their needs and desires to learn English 

language, as well as the ability to recall and remember 

audio and visual information, which in turn, affects their 

ability to follow instructions and recall information 

related to the language. This of course required the 

preparation of the current program, including many 

objectives and activities based on brain gym that the 

researcher sought to prepare in a way that suits the 

capabilities of gifted children who are prone to learning 

difficulties to achieve the aims of the current study. The 

objectives of the program were applied to the members of 

the experimental group, which contributed to finding 

statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental group’s children’s score ranks 

before and after the implementation of the program on 

psycho-linguistic skills in favor of the post application. 

    The researcher's brain gym exercises helped gifted 

kindergarten children who are prone to learning 

difficulties, as brain sport activities played a large role in 

helping children understand and absorb the new language 

and develop it in innovative and new ways. Since the 
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English language and its establishment for children 

should be given all the care and attention, it is no secret to 

any of us that the learners suffer from linguistic weakness 

in the different stages of education, whether in their 

speech, writing, or reading, which is caused by various 

factors, including the lack of developing the methods 

used in teaching English language, the lack of interest of 

the child's family members in the language, the negative 

use of pressures, and the resort, in most cases, to 

punishment during teaching the language, without taking 

into account the innate preparations and natural growth 

and not using modern and innovative means to develop 

gifted children who are prone to learning difficulties.  

    For children, the new language needs stimulation and 

creativity in order for the child to master it without 

boredom or fear. Many English language teachers in 

different instructional stages still adopt sterile methods of 

teaching that do not attract children and do not work to 

develop their linguistic vocabulary and develop their 

language skills as required. In fact, some of these 

methods diminish the enthusiasm for learning English 

language, weaken the ability to acquire its correct 

vocabulary and formulas, and lead to aversion to its 
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lessons.  

   Despite the current linguistic situation and the general 

weakness of children in English language, we see the lack 

of academic studies that look into the real causes of such 

weakness and the its consequences. Therefore, the 

researcher was interested in developing psycho-linguistic 

skills in English from the beginning of the educational 

stage with the aim of empowering the child with language 

skills, by providing them with basic skills, such as 

listening, speaking, reading, and writing, in addition to 

helping them acquire its correct practices and sound 

directions. This also gradually develop such skills at all 

instructional stages so that, at the end of this stage, the 

child reaches a language level that enables him/her use 

the language in a way that aids them to continue studying 

at the following educational stages. One of the most 

essential factors in the communication process is 

reception. 

   Therefore, the researcher was interested in developing 

reception skills to learn English correctly in terms of 

speaking and pronunciation. 

    Since the second language plays an important and 
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tangible role in human life as it is the main means of 

acquaintance and interaction between all people, seeking 

to enhance and develop it according to the characteristics, 

readiness and ability of man begins from the first stages 

of instruction. 

   The researcher saw weak reception, interconnection, 

and expression skills in English language among gifted 

children who are prone to learning difficulties; therefore, 

the researcher used modern methods of innovative 

programs, as well as various and innovative activities to 

develop the psycho-linguistic skills in English language 

among gifted children who are prone to learning 

difficulties. 

    The researcher has used brain gym exercises and 

activities that resemble a field which most countries of 

the world seek to rely on for instruction and training in 

early childhood, especially gifted children who are prone 

to learning difficulties. That is because experts in the field 

of special education realize the importance of brain gym 

activities and exercises because they lead to the 

prevention of many problems, and stimulate such children 

to learn innovatively. 
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    The stage of childhood occurs in what is known as 

"critical periods of development, where the child is at the 

height of his/her preparations and ability to grow and 

change. Therefore, the use of speaking and listening skills 

through brain gym activities helps to invest those periods 

to develop the child's mental, linguistic and social 

abilities. 

    Educators and psychologists have unanimously agreed 

that kindergarten is the most important period in a child's 

life. Hence, the urge to engage in physical and mental 

activity "brain gym" at this stage is considered a matter of 

great importance. If the child is not able to treat the 

problems that arise during that period, s/he is able to 

alleviate them, or at least be able to prevent their 

exacerbation in the future. 

    Numerous studies and researches concerned with early 

detection of gifted people who are prone to learning 

difficulties indicate that the ability of this group to make 

any progress or educational effectiveness is steadily 

diminishing with delayed detection and treatment of them 

via physical activity. These studies also confirm that early 

detection of them has a positive effect on the 

effectiveness of programs and activities prepared for their 
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treatment. 

    Therefore, the need for early identification, diagnosis 

and treatment of this group is a basic and important 

prerequisite for dealing with its members. 

Results of the second hypothesis: discussion and 

interpretation: 

The second hypothesis of the research states, “There are 

no statistically significant differences between the mean 

score ranks of the experimental group children (the 

experimental study sample) on the Psycho-Linguistic 

Skills Scale of gifted kindergarten children prone to 

learning difficulties in English language in the post and 

follow-up measurements.” 

   To verify the validity of this hypothesis, the researcher 

used the Wilcoxon Non-Parametric Test to reveal the 

significance of the differences between the post and 

follow-up measurements of the research sample. Table 

(4) illustrates what the findings have revealed: 
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Table (4) 

The mean and sum of negative and positive ranks and the Z-value 

between the post and follow-up measures of the Wilcoxon 

Psycholinguistic Skills Scale 

Scale of 

Psycho-

Linguistic 

Skills as a 

Whole 

Ranks of the 

variable in the 

Psycholinguistic 

Skills Scale 

Number Follow-up & 

post 

measurement 

Z-value Its 

Significance 

N Ranks 

Mean 

Ranks  

Total 

Negative Ranks 0.0 0.00 0.00 0.000 1.000 

Positive Ranks 15 8 120   

Neutral Ranks  0     

Total 

Summation 

15     

    The above table shows that there are no statistically 

significant differences between the mean score ranks of 

gifted children who are prone to learning difficulties 

(individuals of the study sample) after implementing the 

program and after a month of post application of the 
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Scale of Psycho-Linguistic Skills as a whole, used in the 

current research, and the Z-values reached between the 

post and follow-up measurements of the study sample on 

the scale as a whole (0.000). 

Interpretation of the second hypothesis findings: 

    It is evident, from the previous table, that there are 

statistically significant differences between the score 

ranks of the experimental group in the post and follow-up 

application on the Scale of Psycho-Linguistic Skills as a 

whole. The researcher attributes these differences to the 

brain gym strategy used in the current research, as this is 

due to the continuing effect of brain gym on the research 

sample in the total score of the Psycho-Linguistic Skills 

Scale used in the post and follow-up-measurement. 

    This may be due to the mental age convergence of the 

children, which led to the convergence of their responses 

despite the repetition of the follow-up application after a 

month of the post application, which, in turn, indicates 

the stability of effect of the program. 

     The researcher believes that the use of brain gym 

contributed to improving the child's motivation to 

accomplish the activities required of them. The diversity 
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in the use of audio-visual stimuli included in the training 

program led to the motivation of the child to pay attention 

to those stimuli more positively, and improved the child's 

performance in terms of receptivity. During the 

implementation of the training program, the researcher 

noticed the transfer of the impact of improving receptive 

skills from the child's reception of audio-visual stimuli to 

an improvement in the reception and understanding of 

verbal instructions addressed to them. The child's ability 

to receive the researcher's verbal vocabulary during the 

performance of the training program activities increased. 

     The current research findings showed the effectiveness 

of using brain gym activities in developing psycho-

linguistic skills (reception, interconnection, and 

expression) among gifted kindergarten children with 

learning difficulties, as was evident from the results of the 

research hypotheses. This reflects the tangible 

improvement in psycho-linguistic skills that are measured 

by the Psycho-Linguistic Skills Scale after implementing 

the program, which indicates the feasibility of the 

program in developing psycho-linguistic skills. 

    Perhaps the program’s dependence on the brain gym 

activities has increased the effectiveness of the program 
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used. In addition, taking into account the characteristics 

of gifted children with learning difficulties in preparing 

the program has increased its effectiveness, in addition to 

the fact that the children of the experimental sample have 

an intelligence level located in the medium term. 

Consequently, when a suitable learning environment was 

created for them, which would enable them to benefit 

from their abilities, it resulted in their learning as it 

appeared in the improvement of the level of their psycho-

linguistic skills after applying the proposed training 

program. 

    This result is consistent with what was presented by the 

theoretical heritage and previous studies on programs that 

work to develop skills and psycho-linguistic abilities, 

with the need to emphasize enriching the environment 

surrounding a gifted kindergarten child prone to learning 

difficulties with resources and capabilities that help them 

develop their audio and visual independence skills, 

optical and audio interconnection, and the skills of verbal 

and manual expression.. 

    The effectiveness of the use of brain gym and the spirit 

of fun that dominated it can be attributed to utilizing it in 

the context of competitive games among children, which 
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increased their attention and awareness. 

    Previous studies and theoretical frameworks have 

confirmed that gifted kindergarten children prone to 

learning difficulties in English language benefit from the 

programs offered to them, especially in the field of 

psycho-linguistic skills, such as Saqr study (2008) that 

aimed to reveal the differences between individuals with 

learning difficulties in the academic fields (reading and 

writing) and normal ones in performance on the Illinois 

Battery's sub-tests of psycho-linguistic abilities. 

    The researcher attributes the effectiveness of the 

current research program to the inclusion of brain sport, 

which stimulates and activates the manifestations of 

reception, visual and auditory interconnectedness of the 

gifted child with learning difficulties and activates his 

role. This results in increasing the child's motivation to 

learn actively and efficiently. 

    The effectiveness of the program based on brain gym 

on developing psycho-linguistic skills (auditory 

reception, visual reception, optical interconnection, 

auditory interconnection, linguistic expression, and 

manual expression) is also evident in this research 
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through the improvement in the aspects of reception, 

correlation and expression among the members of the 

experimental group. This was done through the Psycho-

Linguistic Skills Scale, whose results indicated an 

improvement in the reception, correlation and expression 

skills of children through the post-measurement. This 

improvement of gifted kindergarten children prone to 

learning difficulties (children of the experimental group) 

is due to the fact that they have been affected by the 

program based on brain gym, which aims to develop 

psycho-linguistic skills (auditory reception, visual 

reception, optical interconnection, auditory 

interconnection, linguistic expression, and manual 

expression). 

    Due to the increased motivation provided by the 

program for gifted kindergarten children with learning 

difficulties, and their desire to learn brain gym activities 

that led to an improvement in the manifestations of 

psycho-linguistic skills (auditory reception, visual 

reception, optical interconnection, auditory 

interconnection, linguistic expression, and manual 

expression), the study program could develop the psycho-

linguistic skills of gifted kindergarten children who are 
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prone to learning difficulties in English language, 

depending on the activities of brain gym, which confirms 

the effectiveness of the current research program. 

    The researcher attributes the improvement of children's 

performance on the Psycho-Linguistic Skills Scale to the 

use of brain gym, which is an important method on which 

the current study program relied for developing psycho-

linguistic skills (auditory reception, visual reception, 

optical interconnection, auditory interconnection, 

linguistic expression, and manual expression). 

    The sessions also included musical, story and 

kinesthetic activities related to brain gym activities that 

help to increase the concentration of the reception time 

for children and focus on performing the required tasks, 

which leads to the development of reception skills. 

    The researcher explains the improvement in children's 

performance after the program due to taking into account 

the mental characteristics of gifted kindergarten children 

with learning difficulties. In addition, the study program 

relied on group sessions containing small groups to train 

the child in psycho-linguistic skills. Thus, the reliance of 

the program sessions on group activities is one of the 
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factors that helped the effectiveness of the current 

program and the improvement of children's performance 

in doing brain gym activities and thus the development of 

psycho-linguistic skills. 

    The results of the hypotheses indicated the 

effectiveness of the program used in the research in the 

development of psycho-linguistic skills (auditory 

reception, visual reception, optical interconnection, 

auditory interconnection, linguistic expression, and 

manual expression) among gifted kindergarten children 

who are prone to learning difficulties in English language 

(members of the experimental group). It indicates the 

presence of positive effects of the program in providing 

experiences and brain-motor practices that led to 

improvement of psycho-linguistic skills (auditory 

reception, visual reception, optical interconnection, 

auditory interconnection, linguistic expression, and 

manual expression). This, in turn, can lead to many 

positive effects on gifted kindergarten children who are 

prone to learning difficulties. Therefore, it was rational 

that the children of the experimental group showed 

significant improvement after undergoing the study 

program based on brain gym. 
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     Thus, the hypotheses of the current study on the 

effectiveness of the current program in developing 

psycho-linguistic skills (auditory reception, visual 

reception, optical interconnection, auditory 

interconnection, linguistic expression, and manual 

expression) were realized in accordance with the previous 

interpretation of the results and depending on the 

theoretical heritage and various theories of learning. 

    Thus, all the results of the current research indicate that 

all the hypotheses that the researcher tried to answer in 

the current research have been fulfilled, and they all aim 

to verify the effect of using the kinesthetic brain gym on 

developing psycho-linguistic skills (auditory reception, 

visual reception, optical interconnection, auditory 

interconnection, linguistic expression, and manual 

expression) for gifted kindergarten children with learning 

difficulties. The results are evident through a comparison 

between the responses of the children of the experimental 

group in the pre- post- and follow-up measurements. 

    These findings confirm the effectiveness of using the 

brain gym strategy in developing psycho-linguistic skills 

(auditory reception, visual reception, optical 

interconnection, auditory interconnection, linguistic 
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expression, and manual expression) in gifted kindergarten 

children prone to learning difficulties in English 

language. 

    Based on the above, and by accepting the two 

hypotheses of the research, the strategy of brain gym has 

done well in developing psycho-linguistic skills (auditory 

reception, visual reception, optical interconnection, 

auditory interconnection, linguistic expression, and 

manual expression) among gifted kindergarten children 

who are prone to learning difficulties in English 

language.  

     Hence, the effectiveness of brain gym in developing 

psycho-linguistic skills (auditory reception, visual 

reception, optical interconnection, auditory 

interconnection, linguistic expression, and manual 

expression) in gifted children prone to learning 

difficulties in English language is confirmed. 

Recommendations and Proposals: 

    Based on the foregoing, the researcher can mention the 

following recommendations and suggestions: 

1. Holding lectures and awareness seminars for parents 
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who have gifted children who are prone to learning 

difficulties in English language to familiarize them with 

their children's learning difficulties, characteristics, needs, 

and appropriate programs. 

2. Trying to inform parents about the conditions of gifted 

children prone to learning difficulties in English 

language, encourage them to accept their capabilities and 

convincing them of the possibility of using these 

capabilities to produce a child with learning difficulties 

who is effective and compatible with themselves. 

3. Holding special courses for ordinary teachers who 

teach gifted children prone to learning difficulties in 

English language on a regular basis to familiarize them 

with children with learning difficulties and how to deal 

with them. 

4. Conducting special programs for gifted children prone 

to learning difficulties in English language to equip them 

with social communication skills and raise their self-

concept. 

5. Conducting more research on psycho-linguistic skills 

in English language for gifted children who are prone to 
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learning difficulties, this measures the extent to which 

parents know the characteristics of their children who 

suffer from learning difficulties. 

6. Conducting further research and studies dealing with 

linguistic skills in English language for gifted children 

who are prone to learning difficulties in environments 

other than those in which this study was conducted in 

order to generalize the findings to a larger possible 

sample. 

Suggested Research: 

1. Conducting a study on the effectiveness of a training 

program to develop reception skills for gifted children 

prone to learning difficulties. 

2. Conducting a study on the importance of brain gym to 

help teach English language to gifted children prone to 

learning difficulties and dealing with the surrounding 

community. 

3. Doing a study dealing with training kindergarten 

teachers to develop the psycho-linguistic skills of 

kindergarten children. 
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4. Conducting a study on the effectiveness of a 

counseling program to learn the basics of brain gym for 

successful communication with gifted kindergarten 

children who are prone to learning difficulties. 

5. Conducting a study that deals with the effectiveness of 

training mothers on how to teach languages to gifted 

children who are prone to learning difficulties. 

6. Conducting a study that deals with a training program 

using brain gym to modify some wrong behaviors for 

kindergarten children. 
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 أوالً: المراجع العربية :

رعبوو يرحووةد  ريي؛دجووح، ري وومحمي د وو يم ووةي؛أبوورية،وواري ووحة يحمدوو يأد وو  -
ي- ح،وووليرح م وووييحمم ،وووايبموووليرح  وووحةر يرحوووم  ي(.ي1122ي( وووم ي د ووو يع ووو 

 ج ايرحبدثيرحم  و يحو يرحمةب،واايجح موايعو، ي .حليضمحفيرح  عحغر،ايألط 
 .2جيير21ك ،ايرحبمح يحآل ربيررحم رييررحمةب،اريعيي-ش  ي

(.يأثووووةي1111ريد ح موووواريبةهووووح ي د وووور ي ي؛آليهم، وووواري ووووة،يي د وووو يع وووو  -
 وووومةرم،ج،اية،حضووووايرحوووو  حليحوووو يمد وووو، يرحة،حضوووو،ح يحوووو  يرحم  ،وووو ر ي رر يإ
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ر ،ايح مةب،ووايرحصح وواايجح مووايرح  وو ي وومر ريرح ج ووايرح ووم . وومربح يرحوومم ي
ي.21ع
 وومةرم،ج،اية،حضوايرحوو  حليحو يمد وو، يإ(.يأثوةي1122بوحبب،ريدموح يع وو ي  -

بمليرح  حةر يرألكح ، ،وايررججم حع،وايحو  يأط وحليرحةرضواي ر يرضوطةربي
ي- ج ايك ،اية،حليرألط حلايجح موايبرة وم، ي .مشم يرجممبحهيررحمشحطيرح،رئ 

ي.21ريعك ،اية،حليرألط حل
بحح مووبيحوو ييعالجوو حمحح،ووايبةمووح  ي(.1122،،مووبي حضوو ي د وور ي يررح وو،  -

يرإلعحبوايرح هم،وايرحقوحب ، يح ومم يي ر مم ،ايرحق ةر يرحم  يحغر،ايح  يرألط وحلي
ي.ية ححاي كمرةرهيغ،ةي مشرة .يك ،ايرحمةب،اي.يجح مايد رر .

بةمووح  ي(.يححع ،وواي1121ررح ووة ريعوو مح ي ي؛رحشووة، ، ريأد وو يعبوو ير ي د وو  -
إةشووووح  ي  وووومم يإحوووواية،حضووووايرحوووو  حليحوووو يص ووووليرضووووطةربيمقوووو،يرجممبووووحهي

 ج ايرحم رييرإلم حم،ايررججم حع،اايجح مايرإل حيي .رح  دربيبححمشحطيرح،رئ 
ي.12ع ح  يرحبدثيرحم   ريعي- د  يب ي مر يرإل ال ،اي

(.يرحقوو ةر يرحووم  يحغر،ووايحوو  يرحمال ،وو ي1112 ووقةريرح وو، يأد وو ي د وور ي  -
رحمةب،ايرح مح وة اي ر ر ي مربح يرحمم ييبححد قايرألرحاي  يرحمم ،ييرأل ح  

ي.يي12يعةربطايرحمةب،ايرحد ،ثاري
(.يححع ،ووووايبةمووووح  يموووو ة،ب يبح وووومص ريي1122 ووووقةريرح وووو، يأد وووو ي د وووور ي  -
رحمال ،وو يي د وو، يرحقوو ةر يرحووم  يحغر،ووايحوو  وومةرم،ج،ايرحدوورر يرح مموو   يحوو يمإ
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رح ج وووايرح  وووة،اي . ر ي ووومربح يمم وووييرحقوووةرم يبحح وووفيرحثححوووثيرجبمووو رئ 
ي.69عريي12  ح  ةر ح يرحم  ،اايرحج م،ايرح  ة،ايح  ةر ح يرحم  ،اري

حمحح،وووايبةموووح  يمووو ة،ب يبوووحئييع وووايأمشوووطاي(.1111ص ووور ي ييرعبووو يرحوووةد  ي -
ي ممبوووووحهيألط وووووحلي وووووحيببوووووليرح  ة ووووواي رية،حضوووووايرحووووو  حليح دووووو ي ووووو يمشوووووم يرج

.ية ووححاي كموورةرهيغ،ووةي مشوورة .يك ،ووايرحمةب،ووايح ط رحوواي وومربح يرحوومم ييرحم حئ،ووا
يرح بكة .يجح مايبرة م، .

رغمو،يري د و يي؛رح ، ري،،مبي حض ي د ر ي؛عب يرحغ حةري د  يعب يرحقح ة -
(.يرحمالبووووووح يرحب،ئ،ووووووايبوووووو، يرحر ووووووحئفيرحمم ، ،وووووواي1122 يعبوووووو يرح وووووواليي ووووووححي

 .رحم  ،ووح يرح مةح،ووايررحقوو ةر يرحووم  يحغر،ووايحوو  يأط ووحليرح ةد ووايرجبم رئ،وواري
ي.ي21 ةك،يرإلةشح يرحم   ريعي-ايجح مايع، يش  ي ج ايرإلةشح يرحم   

ي    

Second: Foreign Resources: 

-Moore, J. (2015). Behavior analysis and 

psycholinguistics. European Journal of Behavior 

Analysis, 1,5-22. 
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 المرضية المخاوف بعض لخفض إرشادي برنامج فعالية
 المستجد الكورونا فيروس جائحة من األطفال لدى المستحدثة

 *.هبد براهيمإ محمد منى د/ *                    
 

 : ملخص البحث
 

 لخفددد  إرشددد    برنددد    فع ليددد  عددد  الكشددد  إلددد  الحددد ل  البحددد  هددد    
 ج ئحددد  عددد   الن ثجددد  ألطفددد  ا لددد   ال سدددثح    ال رضدددي  ال خددد    بعددد 
 قددد ئ  إرشددد    برنددد    ثصددد ي  طريدد  عددد   ذلددد  ال سدددثج   ك ر نددد  فيددر  
 فد  البرند    فد  ال سدثخ    الفنيد    ثث  د    النفسد  اإلرشد   فنيد   عل 
 -الد  ر لعد  -االنفعد ل  الثفريد  - الثد ريج  الثحصدي - الح ار ال ن قش )

  احد   ثجريبيد  عين  بإخثي ر ح  الب  ق    البح  ه    لثحقي   (الثعزيز
 علدد  الدد رج   أعلدد  علدد   الح صددلي  سددن ا (  9-5)ع ددر األطفدد    دد 

 ال سدددثج   ك ر نددد  فيدددر   لج ئحددد  ال سدددثح    ال رضدددي  ال خددد     قيددد  
 ال رضددددددي  ال خدددددد     قيدددددد  :  ه دددددد  البحدددددد  أ  ا  الب ح دددددد   اسددددددثخ   
  ع دددال    اإلرشددد     البرنددد     ال سدددثج  ك ر نددد  فيدددر   لج ئحددد  ال سدددثح   

 ثطبيد   ثد   ( الب ح د  إع ا ) ال سثح    ال رضي  ال خ    بع  لخف 
( 01) ب اقد  أطفد الا ( 01)  عد  ه  الثجريبيد  العين  عل  اإلرش    البرن   
 الثطبيدد   د  األسدب ،  فد  جلسد ا ( 0) ب اقد  أسد بي ( 01)  د ار علد  جلسد ا 

                                                           

 جامعددة – المبكددر  للطفولدة التربيددة كليدة -علددم نفدس الطفددل بلسدم العلددوم النفسددية مددرس *
 .بورسعيد
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 عل يد  إحصد ئي  بأسد لي  جثهد   ع ل النثد ئ   ثحلي  البح  أل  ا  البع  
  .( ليك كس  اخثب ر- ال عي ر  االنحرا  – الحس ب  ال ث سط) ف  ثث   
  خدد    خفدد  فدد  اإلرشدد    البرندد    ف عليدد :  إلدد  النثدد ئ  ث صددل   قدد 

  جدددد    عدددد     COVID-19))  ال سددددثج  ك ر ندددد  فيددددر    دددد  األطفدددد  
 ألبعدددد   الثجريبيدددد  ال ج  عدددد  أفددددرا  رثدددد  فدددد  إحصدددد ئي   اللدددد  ذا  فددددر  

 ال خدددددد    ل قيدددددد   الكليدددددد   ال رجدددددد (  االجث دددددد ع  – النفسدددددد ) ال قيدددددد  
 البعددد   القي سدددي  بدددي  ك ر نددد  فيدددر    ددد  طفددد  لأل ال سدددثح    ال رضدددي 
 .  الثثبع 

 

The Effectiveness of a Counseling Program to Reduce 

Some New Phobia of Disease from COVID-19 

Pandemic among Children 
 

 Prepare: Dr. / Mona Mohammad Ibrahim Hbad. * 
 
 

Abstract: 
 

     The Present research aims at investigating the 

Effectiveness of a Counseling Program to Reduce Some 

New Phobia of Disease from COVID-19 Pandemic 

among Children. The Counseling program based on the 

techniques of psychological counselling presented in the 

program (e.g. the discussion and dialogue, emotional 

discharge, imagination). In order to achieve the goal of 

                                                           
*Lecturer, Department of Psychological Sciences- Faculty of Education 

Early Childhood - Damanhour University. 
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the research, the researcher choose one experimental 

sample of children Nile Egyptian School NES Port Said 

branch with the highest scores on the scale of newly 

emerging COVID-19-related Phobias. The researcher 

used the following instruments: the scale of newly 

emerging COVID-19-related Phobias and the counselling 

program designed for reducing these phobias (prepared 

by the researcher). The Counseling program was applied 

on the experimental group (10 children); 20 sessions 

during 10 weeks-2 sessions per week. A post 

administration of the COVID-19-related Phobias scale 

was conducted followed by the results analysis and 

processing methods of scientific statistical represented in 

the (arithmetic mean - standard deviation - wilcocxon 

test). The results indicated the Effectiveness of an 

Counseling Program to Reduce Some New Phobia of 

Disease from COVID-19 Pandemic among Children. 

Also results revealed that there is no a statistically 

significant difference at the level (s ≤ 0,05) ranks in the 

mean scores of the experimental group participants after 

receiving the Counseling program and the mean scores in 

the follow-up administration on the scale of newly 

emerging COVID-19-related Phobias (as a whole). 
 

 :Keywords الكلمات المفتاحية
 A Counseling program              .اإلرش    البرن       -

    Newly Phobia of Disease .ال سثح    ال رضي  ال خ    -

 COVID-19 Pandemic                            .ك ر ن  ج ئح  -
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 ملدمة:
     

 الددذ  ال ث قدد  غيددر البغددي  الزائددر ك ر ندد  بج ئحدد  أج دد  العدد ل   ء جفدد   
  بد ء علد  العد ل  اسدثيق  إذ  الثد   ب لشدل   غربد ا  شدرق ا  األرضدي  الكدر  أص  
  علدد   غيددر ال صدد ر  جه لدد  ج يدد   آفدد  ال سددثج  ( 09 - ك فيدد )  ك ر ندد 
 الفيدددر   أصددد   فدددإذا   النسددد  الحدددر  ثهلددد  فث كددد   لكنهددد   آ  رهددد  أبع  هددد 

 . أسب به طبيعثه  عرف  لع   ؛عليه قض   نه  ث ك  نس  اإل
 

 فد  االجث د ع  ع ل ند  فد   لح  د  ثغيدرا  إلد  الفير   انثش ر أ    ق   
  اسد  نطد   علد   ضدي   خ   قل  فهن  . ج اا قصير  ز ني  فثر  غض  

 Viswanath & Monga, 2020, p) العد ل  أنح ء ج ي  ف  السك   بي 
120). 

 

 علد  ال بد ء ع اقد  بشدأ   ثزايد    خد    هند   أ  ال سثغر      لي    
 ثسب  ف ه ره ج ي    جث  عي ا قي      سببه     لإلنس    النفسي  الصح 

 العقلددد  الج نددد  فددد   خ صددد ا  ال جث ددد  فددد  ضدددطراب  اال بعددد   هددد ر فددد 
 فددد   صدددع ب   الحدددز   بددد لقل   ك لشدددع ر أفدددرا ه  فددد   االجث ددد ع   النفسددد 
 اسددددثج ب    كلهدددد   آلخري  بدددد االخددددث ط  دددد   الخدددد   العزلدددد   كددددذل  النددد   
  ددد  شدددك ا  يعثبدددر  الدددذ  ال سدددب    غيدددر االجث ددد ع  للثغييدددر نثيجددد  ج يددد  
  .الج ئح   ه ر الز   الث   االجث  عي ال ع ن   أشك  

 

 ؛ الج ئحدد  بهددذه ثددأ راا  األك ددر الفئدد  هدد  األطفدد   فئدد  أ  فيدده الشدد     دد     
    به ي ر    ل   ضعف ا   أك ره  ح له  يح   ل   إ راك ا  الن   أفقر ه ألن

 عد  ن ثجد ا  سد بق ا  حي ثي ا  ثع يش  عه  له  يك  ل  ط رئ  ج ي   حي ثي  ثج ر 
 ال جث عيدد  الثعد     ج يد  فد  شد      ثغيددر    د  أح  ثده  ب د  الج ئحد   هدذه
 الج يد    ال عطيد   فد   ك ا  ارثب ب  ثأ راا  األك ر جعله  الذ  األ ر ح له   
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   جدد   ا  ثكدد   لدد   رضددي    ل خدد      أعددرا   هدد ر خدد    دد   هددر الدذ   
  اآلخددري   دد  ثعدد   ثه  طريقدد  فدد  بدد    الثدد  حيدد ثه   فدد  أ ددر   قدد   دد 

 .ال خثلف  ألنشطثه     رسثه   أ ن ء
 

 اإلجددراءا  فددإ  ال سددثج   ك ر ندد  كج ئحدد  الخطدد ر  الب لغدد  الجدد ائ  ففدد    
 شددأنه   دد   ال  عدد  ال ثنزهدد   ال دد ار   إغدد   ثثضدد    الثدد  الحثرازيدد ا

  هددد ر فرصددد   ددد  يزيددد  بددد  ره  الدددذ  ال عثددد   األطفددد   حيددد   بدددن ط اإلخددد  
  االلثدددزا  اليدد    الددر ثي  فدد  الثغيددرا   جددراء. االرثبدد     الضددغط أعددرا 
  دددد  العدددد     دددد  الخدددد   كددددذل     االجث دددد ع  االخددددث ط  عدددد   ب ل ندددد ز 
   ددد     العقليددد   النفسدددي  اآل ددد ر ثلددد   ددد  ضددد ع  الدددذ  اآلخدددري   خ لطددد 
 ,Sprang & Silman, 2013) ال خ        فرغ  حلق  ف  ن  ر يجعلن 

p. 106; Prete, et al, 2020, p, 3027). 
  

  جث عدد ثه   اخدد  األفددرا  ثعددر  أ  إلدد  ال راسدد    دد  الع يدد  أكدد    قدد    
 كبيدر   بشدك    سدلب ا   العقليد  النفسدي  الصدح  ثدأ ر إلد  يدد   الج ائ  هذه ل   

  ص  0100  اهلل  عبدددددددد  ؛عيشدددددددد  بدددددددد أ ) حيدددددددد ثه  طدددددددد ا   عهدددددددد   ثسددددددددث ر
010Wu at al., 2009,p 307; Sim & Chua, 2004, p: 811;   .) 

 

 للثكيددد   ثطلبددد ا  ثعرضددد ا  األك دددر هددد  كبددد راا  أ  كددد ن ا صدددغ راا  األطفددد    فئددد    
   د   ع ائيد   أك در صدبراا  أقد  يجعلهد    د  لط رئد ا الثغيدرا  هذه    للث اف 

 نفسددددي ا  ال ضددددغ طي  ال الدددد ي   ب ددددق    دددد   العقلدددد  الجسدددد   للعندددد  يعرضدددده 
:     الض غط  الع ا   ثسببه  ق  الث  الخطير  األح ا  ثل      اقثص  ي ا 
 األصد ق ء األقدرا      ل جه    جه ا  الث اص  فثق  ا اإلحب ط  ب لرث ب   الشع ر

 ال   يد  الخسد ئر  كدذل  بد ل نز   الشخصي  ال س ح  كف ي   ع    عل ي   ال
 Kayyalha et al., 2020, p. 65; Prete, et)  اإلغد   علد  ال ثرثبد 

al,. 2020, p. 3033). 
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 علد  يدد ر الدذ  الفعد   الرئيس  ال ص ر ه  االجث  ع  النفس  ف ل ع     
  ددد  يقلدد  ك دد . النفسدد  أل دد  ب  للشددع ر حدد جثه  يرضدد    دد   األفددرا  حيدد  

 ب لثدد ل     ثد اجهه  الثدد  الصدعب  ال  اقدد    األحد ا   دد   ع ند ثه   سدث  
  علدد )  االكثئدد   الخدد     القلدد    دد   نهدد  يعدد ن ا الثدد  األعددرا  يخفدد 
  (.33-05 ص ص  0119

 

 :مشكلة البحث
 

 هد أ  د   هد  الحد   الكد ئ  فد  الددثأ ير شد ي   الع ا د     الخ   يعثبر   
 االضددطرا  لدد ف  فعدد  كددر   عددي    بسددل     القيدد   إلدد  ث فعدده الثدد  ال حركدد  

 ثجددد ه الفدددر  سدددل    يخثلددد  االسدددثقرار   رحلددد  إلددد   ال صددد    نددده  ءالن شددد
 للثغلدد  إليده ب لنسدب  ال ث حد  الطدر  أفضد  إخثيد ر  يحد    ال سدب   ال دد ر
  ب لثح يد   ا  د      االبثع الث   ب لثجن   ا    ب ل  اجه   إ   الخ   هذا عل 
 يسدددثطي  ال   ق ئ ددد ا  الخدد    سدددب  كدد    ددد   فددد  ثك دد  ال شدددكل  أ  غيددر
 يكددد   عنددد    ثقددد  كبدددراأل  ال شدددكل . السدددلي   بددد لطر   نددده الخددد ص الفدددر 
  ح  لثده فد  سديئ  سدل كي   يكثسد  قد  الدذ  الطفد  ه  الخ   هذا ضحي 
  0100   ز بدد   ؛نحيلدد ) القليلدد   خبراثدده الصددغير بعقلدده  خ  فدده   اجهدد 

 (. 002 ص
 

 أ  شدددددي ءاأل  ددددد  كبيدددددر   عددددد      ددددد  الخددددد   أ  ب لرعددددد  األطفددددد    يشدددددعر   
 لقدد   . رضددي ا  خ فدد ا  يصددب  ال نطقدد  غيددر الخدد   يسددث ر  عندد    ال  اقدد  

 القليلددد  الشددده ر خددد  ( 09- ك فيددد ) ال سدددثج  ك ر نددد  فيدددر    هددد ر أ ددد ر
  عدد ال  أ  علدد  العدد ل  أج دد  حيدد   العدد ل  حدد    ثسدد دال  جدد الا  ال  ضددي 
 ي جد  حيد   ب لقليلد  ليسد  عنه الن ج   ال في   أ  ك    ج اا  سريع ا  انثش ره
 ك فيد ) ال سدثج  ك ر ند  فيدر   بعد    ال ص بي  شخ صاأل    اا كبير  اا ع  
   ليد ا  كبير  بص ر  انثشر الق ث  الفير   فهذا  اله ي   جه ل    ثزا ( 09-
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  الثجد ر  االنثقد    حركد  السدفر  د  فد  خ صد ا   الجغراف  نط قه     ي س 
  دد  راا  أ ددراا  لدده  كدد   إال فئدد  أ   دد  أحدد اا  الفيددر   هددذا يدد ،  لدد  الدد     بددي 
 ص ص  0101الفثد ،  أب      الفق)  االجث  ع  النفس  بن ئه  ف   عليه

0101-0103.) 
 

 صد ب اال ف  ثك   ال ب لج ئح  ثرثبط الث  ال شك   ثل  ف   األس       
  كدذل   نح هد  ال جث د   اثج هد   االجث د ع  اإلط ر ف  ب   ذاثه  ح  ف 

 فدد  ثجعلدده الثدد  الك فيدد  ال عل  دد   ثدد افر عدد    دد  فدد    عدد ا  الثع  دد  كيفيدد 
 يثرثد   الثد  ب ل خد     شد ب  نفسدي  ح لد   د  عنهد  يندث    د    نهد   أ  
 الثدددد ف  يسددددببه  دددد  إلدددد  إضدددد ف ا .  النفسدددد  االجث دددد ع  الثكيدددد  سدددد ء عليهدددد 

 الث اصددد    سددد ئ  اإلعددد    سددد ئ  عبدددر الج ئحددد  عددد  لل عل  ددد   ال سدددث ر
 األفدددددرا  لددددد   نفسجسددددد ي  أعدددددرا   هددددد ر فددددد  سددددد ع    الثددددد  االجث دددد ع 
 لد   ال سدثج  ك ر ند  بفيدر    ثعلقد  هيسدثيري   خ     ه ر   الطبيعيي 
  ا سدددلبي اا أ دددر  لهددد  يكددد   قددد   الثددد   االجث  عيددد  اإلقثصددد  ي  القط عددد    خثلددد 
 ;Depoux et al., 2020, pp. 22-28) نفسده الفيدر   ثدأ ير يثخطد 

Prete, et al,. 2020, pp. 3035-3036) 
 

 عنددددد    ثدددددأ راا  الفئددددد   أك دددددر  هددددد  األطفددددد   أ  إلددددد  اإلشددددد ر  ي كددددد   هنددددد    
 الخد    د  ح لد    فد  يجعله  فهذا  النفس  للضغط  سث ر   بشك    يثعرض  
 ح لد  أسد أ ثع  ح ل   ه  (Dong & Bouey, 2020, p. 127).  اإلجه  

  لدد    ضدد ر   ف ريدد  كبيددر  آ دد ر  لهدد  النفسدد  للضددغط االسددثج ب  حدد ال   دد 
 ط يلدد  ال حث لدد  الع اقدد  فددإ   نفسدد   عدد   إرشدد       الح لدد  هددذه ثركدد 
  .ذل     كبرأ ثك   أ  ي ك  األج 

 

  ثجعلده  ق رثده    ث ه   خ       الطف  إليه يثعر     أ  ش   ال    
 إلد  ثعيد ه عل يد  أسد  علد  اا  رثكدز   ا،   خد رج    ع     إل  الح ج  أ   ف 
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 ل سدد ع ثه    سدد    بح جدد    فهدد  لددذا ؛  ندده يقربدده  دد  إلدد  أ  الطبيعدد   ال سددث  
 فكدددر  جددد ء  هنددد    ددد   علددديه  ال سدددثح    ال دل ددد  الثحددد ي   هدددذه  لثخطددد

 ال خددد    بعددد  فددد لخ إرشددد    برنددد    ثصددد ي  إلددد  الضدددر ري  الح جددد 
 ك ر ندددد  فيددددر   ج ئحدددد  عدددد  الن ثجدددد  األطفدددد   لدددد   ال سددددثح    ال رضددددي 
  االجث ددددد ع  النفسددددد   ثددددد افقه  بأنفسددددده   قدددددثه  يسدددددثعي     حثددددد  ال سدددددثج 
 .الفير   هذا ث اج     ف  الج ي   الحي    عطي       ال ع يش 

 

 :اآلث  السدا  عل  اإلج ب  الح ل  البح  يح     
 

 المستحدثة المرضية المخاوف بعض خفض في إرشادي برنامج فاعلية ما
              عديهب   في المستجد كورونا فيروس جائحة عن الناتجة األطفال لدى

 التطبيق؟ من شهر مرور بعد ستمراريتها مدى و(  االجتماعي – النفسي) 

 

 :البحثأهداف 
 
 

 ال رضدددي  ال خددد    بعددد  خفددد  فددد  البحددد   ددد  العددد   الهددد   يث  ددد     
 األطفددددد   لددددد   ال سدددددثج  ك ر نددددد  فيدددددر   ج ئحددددد  عددددد  الن ثجددددد  ال سدددددثح   
 أ   ي كدد  ال سددثح     ال رضددي  ال خدد    بعدد  لخفدد  برندد    بإسددثخ ا 

 : الث ل  النح  عل  فرعي    أه ا    ف  الع   اله   يث   
 

  دددد  ال سددددثح    األطفدددد    خدددد    لخفدددد  برندددد    ف عليدددد   دددد  الثحقدددد  -
 .( االجث  ع  – النفس )  ع يهب    ف ك ر ن  فير  

 األطفددددد    خددددد    خفددددد  فددددد  برنددددد    ف عليددددد  سدددددث راري ا  ددددد  الثحقددددد  -
 (. االجث  ع  – النفس )  ع يهب   ف  ك ر ن  فير      ال سثح   

 

 
 
 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (839)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 :بحثأهمية ال
 

 يبحدد  نددهأ حيدد  ي رسدده الددذ  ال  ضدد ، فدد  الحدد ل  البحدد  أه يدد  ثك د     
 ك ر ند  فيدر    د  األطفد   لد   ال سدثج   ال رضدي  ال خد      ضد ، ف 

 ه  د  بشدريح  يهدث  البحد  هدذا ك      Covid-19 )09- ك في ) ال سثج 
 األسدد  بددبع  العيندد  أفددرا   ثز يدد   األطفدد    هدد  أال ال جث دد  شددرائ   دد 

 الحرج   ال  اق   الصع   ال خ      اجه  عل  ثس ع ه  الث   ال ه را 
  سددث    رفدد   ال سددثج  ك ر ندد  فيددر   ج ئحدد  عدد  الن ثجدد  إيج بيدد    بطريقدد   
 الصدح  ثحقيد  علد  ل س ع ثه   ث عي ه  ثعزيزه   كيفي  ل يه  ب لنف  ال ق 

 -: يل في   األه ي  ثل   ثثح  . السلي   النفسي 
 

 :  إلى البحث أهمية ترجعو 
       

 النظرية: األهمية 
 

 ب لند ر  يثس  ب  ض ، سي النف ال كثب  إ راء ف  البح  هذا نث ئ  ثسه  ق  -
 .ال شكل  إلسثح ا   ذل  الح ل  ال ق  ف 

 قد ر   ثحقيد  علد    سد ع ثه   خد  فه   ثخطد علد  العيند  أفدرا   س ع   -
  .ال سثح     خ  فه    اجه  ف  ب لنف  ال ق     ع    
  ضددد  علددد  الشدددريح  بثلددد  ال هث دددي  النفسددديي  للبددد ح ي  الفرصددد  إث حددد  -

  دد  ثسددببه   دد   الج ئحدد  هددذه آ دد ر  راسدد     ع جيدد  ق ئيدد     ن  ئيدد  بددرا  
 الثع  د   كيفيد    لألطفد   النفسي  الصح  عل    ثف ق    ثع    ضطراب  ا

 .  راآل هذه    للثخفي   عه 
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 التطبيلية: األهمية  
 

 : يل  في   للبح  الثطبيقي  ه ي األ ثث   
 

  االجث  عيدددد  نفع ليدددد اال ال هدددد را   دددد   ج  عدددد  علدددد  األطفدددد   ثدددد ري  -0
 . احثي ج ثه     يثن س  ب   ن  ه   خص ئص ق راثه     ثثن س 

  البحد   ال راسد    د   زي    إجراء ف  البح هذا  نث ئ  ثس ع  أ  ي ك  -0
  راحد  ج يد  فد  ضدطراب  ا  د  يسدببه   د   ك ر ند  فيدر   ح   ال ي اني 
 .  خثلف    فئ     ف   كذل  الن  

 
 

 

 :مصطلحات البحث
 

   Counseling Program    :اإلرشادي البرنامج-1
 

         ثص م  ع  خط  عن عب رة :ندددددددددهأ( 55 ص  0113) زهدددددددددرا  يدددددددددذكر    
 وغير ال ب شرة  دي ددددداإلرش د  تدددددالخ ديمدددددلثق ي لدددد ع أسس  ضددد  ف  وثنظم

 .ق ئي والو الن  ئي  النفس  اإلرش د أهداف ثحقيق  أج  ن ال ب شرة
 

  د   ج  عد  عد  عبد ر  بأنده: إجرائيدا   اإلرشادي البرنامج الباحثة وتعرف   
 النفسدددددي   ح ج ثددددده الطفددددد  قددددد را   ددددد  ثثن سددددد  الثددددد   األنشدددددط  ال هددددد را 

 نفسددده عددد  الثعبيدددر لددده ثثدددي   الثددد    الراهنددد  ال رحلددد  هدددذه فددد   االجث  عيددد 
 ثبعد  بد  جذا  شد ق   صد ر  فد   ثقد     بذاثده  قثده ثن يد   كذل    كن ن ثه

  ال عدززا  الحد افز  ثقد ي    ح لده  د   فد  نفسده فد  الط أنيند  علد  الطف 
 . ك ر ن  فير       خ  فه خف   عل  بنفسه  قثه عل  ثأك  الث 

 

 :   Newly Phobia of Disease المستحدثة المرضية المخاوف-2
 

   ددد  ك ر نددد  فيدددر   ب راسددد  اهث ددد  الثددد  ال راسددد   علددد  اإلطددد ، بعددد     
 Cao et al. (2020); Chakraborty and Chatterjee  د  كد     راسد 
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(2020); Haleem et al. (2020), Huang and Zhao (2020); 
Wang et al., (2020)   ك ر ند  فيدر    د  ال رضدي  ال خد    عرفد  

 خد     د  (Covied-19) ك ر ند  بفيدر   خد ص ج يد  خد  : ندهأ علد 
 ب ضدددطراب    ا  صدددح ب شددد ي     ثددد ثر   قلددد    إلددد   ددد    ددد   بددد ل ر   اإلصددد ب 

  األكدد  الندد   فدد  ثغيددر  الرعشدد   ال  خدد   الثددنف  صددع ب )   دد  فسددي ل جي 
 خدد    دد  سددل كي   اضددطراب    (الحددز    الغضدد  ب لددذن  شددع ر   اإل را 
 ال نددز   غدد  ر  عدد   شددخ ص أ  ق بلدد )   دد  الع  دد   ال  اقدد  األ دد ك  ثجندد 

  أ  ل دد  سدد ا   األ لل ثنزهدد   الددذه   يدد   ج  أخبدد ر سدد  ، أ  السددفر أ 
 علد  ثدد ر   د  بده  ال حيطدي   فد  نفسده فد  ال ق  فق ا  ال  إض ف  سط  
 ج يدد     هدد را     رسدد   كثسدد  ال ح جدد  فدد   ثجعلدده الر ثينيدد  الفددر  حيدد  

 .الثكي  عل  ثس ع ه
 

 ج الدر :هددابأن إجرائيا  المسددتحدثة المرضددية المخدداوف الباحثددة وتعددرف     
 ال رضدددددددي  ال خددددددد    خثب را عل  يددددددد ال فحوص عليه   يحص الث  الكليددددددد 

 النفس )  ع يهبب   ال سثج  ك ر ن  فير   ج ئح     األطف   ل   ال سثح   
  ددد  ال رضددي  لل خدد    أعددرا   جدد   إلدد  ثشددير  الثدد    ( االجث دد ع  –

 . الح ل البح  غراضأل دع ال    ك ر ن  فير  
 

  Covied-19 :      جدالمست كورونا فيروس-
 

 ثسدددب   الثددد  ال عر فددد  الك ر نددد  فير سددد   إلددد  ك ر نددد  فيدددر    ينث ددد    
 الع ل يددددد  الصدددددح   ن  ددددد   صدددددفثه  ددددد   هددددد   الحيددددد ا   لإلنسددددد   ال دددددر 
  0109 نه يد   فد  الصديني  ي هد     يند  ف   دخراا   هر  الذ  ب لج ئح  
 ينثقدد  حيدد   اآلال   الجدد    السددع    اإلرهدد   الح دد  فدد  أعراضدده  ثثجلدد 

 الفد  أ  األند   د  ثثند  ر الثد  الدرزاز طريد  عد  اإلنسد   لد إ الفيدر   هذا
 الفيدر   ينثقد  أ  ي كد  ك    يعط  أ  به ال ص   الشخص يسع  عن   
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 لشدددخص   ل خ لطثدده أ  بدده ال حيطدد  األسددط     سدد   خدد    دد   لإلنسدد  
 . (WHO, 2020; Wang et al., 2020, p. 1729) به    ص  

 

 :والدراسات السابلة اإلطار النظري 
      

 ال نعطفد   أصدع   د  ب احد   الحد ل  ال ق  ف  اإلنس ني  الحض ر  ث ر   
 فيددددر   ف جثيدددد ، األر    جدددده علدددد  البشددددري  الحيدددد   ثهدددد   الثدددد  الث ريخيدددد 
  علددد  ءطددد ار  ح لددد  إعددد   إلددد  أ   العددد ل      ل ع ددد  ال سدددثج  ك ر نددد 

 الصددددح   ن  دددد   ب ددددق    دددد    0101 يندددد ير 31  دددد  أا بدددد  العدددد ل   ال سددددث  
  الج ئحد   هد ر ب ايد    0109  يسد بر فد  الصدي  سدجل  حيد . الع ل ي 

 اثخذ         آسي     أ ريك  إل  أ ر ب     الق را  عبر سريع ا  انثشر    
 ك يدر  ب ند ط   الجزئد  الكلد  اإلغد   كفدر  إحثرازيد  إجدراءا  الحك    

 ,Lai et a., 2020, p. 17; Pulla) الفيدر   انثشد ر  ل ند العد ل  حد  
2020, p. 5). 

 

  القلددد   العددد ل   اإلرثبددد   فددد  زيددد    إلددد  أ   ال عهددد   غيدددر ال بددد ء هدددذا   
 فعددد  ر    ج يعددد ا  الع ل يددد  الصدددح   ن  ددد  ثعثبدددره   الثددد  النفسددد  الضدددغط
 ,Kluge at al). ال ث قعددد  غيدددر االجث  عيددد  للثغيدددرا  طبيعيددد  نفسدددي 

2020,p . 1233  ال راحد    د  بعد   ك ر ند  فيدر   ثد اعي    ثد  ا  قد 
ل    0101 ع   ف  ين ير    ا ث    .  الح ل  قثن   ا 

 

 :المرضية المخاوف :األول المحور
 

 American Psychiatric) النفسد  للطد  اال ريكيد  ال ن  د  ثعدر     

Association, 2013)    نددهأب  يددزيث اضددطرا " :بأندده ال رضددي  ال خدد 
 أ    قدد  أ  شدد ء أ  شددخص)   ضدد ، أ    ضدد   دد   فددرط   ائدد  خدد  
   اقع أس   عل  يسثن   ال  بطبيعثه  خي  غير(  حي ا  أ   ك   أ  فع 
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 أنددده ال ددري   يعددر  عليدده  السددديطر  أ   ندده الددثخلص أ  ضددبطه ي كدد   ال
  يصدد حبه سددل كه   يحكدد  يث لكدده   خددال هددذا فددإ  هددذا  رغدد     اقعدد غيددر
 " .القهر   السل    العص بي  قل ال
 

 :أقسام ثالثة إلى المرضية المخاوف وتنلسم
 

 الخددد    هددد  عق نيددد   غيدددر   ددد بر   شددد ي  رهددد   إنددده :البسددديط الرهدددا -1
  الحي اندددددد    دددددد  الخدددددد  )    دددددد   عددددددي   شدددددد ء  دددددد  بدددددد لقل  ال صددددددح  

 كددد   إذا الفدددر  فددد  ثشخيصددده يدددث  (   ال ددد   ال دددر   طددد ئر ال   رثفعددد  ال
 .اآلخري   عه ع ق ثه يعي  أ  الطبيعي  الحي   ع   قهيع

 

 عندددد  الشدددد ي  القلدددد  فدددد  يث  دددد  نفسدددد  اضددددطرا  :االجتمدددداعي الرهددددا -2
 أنددده الفدددر  فيهددد  يشدددعر الثددد  ال  اقددد  ثلددد    ددد   جث  عيددد ا ل  اقددد  الثعدددر 

 .ال ط ع  ال     سبي  عل  الع    األ  ك   خ   عن  خ ص  راق     
 

 األ دد ك   دد  الفددر  خدد   هدد  (:المزدحمددة األمدداكن ا رهدد) الخددال  رهددا -3
 حد    ح لد  فد  ال سد ع   طلد  الصدع   د  أ   نهد  الخدر   يصع  الث 
 ص ص  0102  الرح   عب  ؛011 ص  0110   الحج ر   خ  ) ذعر
01-03 .) 

 

 : المخاوف أسبا 
 

 القليلدد  ال خدد    بددبع   ددز  اا  ي لدد  اإلنسدد   أ  العل دد ء  دد  ك يددر يددر    
  دددد  الخددد   أه هددد    دددد    ثثنددد ، الخددد     يدددرا  ثددددز ا  الطفددد  ن ددد   ددد   

 ك يددر  فهدد  األخددر   خ  فدده أ دد  ال ف جئدد   الع ليدد  األصدد ا    دد  السددق ط 
 ف لشدخص بده  ال حيطدي   د    كثسدب  ال حيط  البيئ       ثعل     ثن ع 

 أ د   جب ند ا  ينشدأ ك يدر  أشي ء    الخ   ل  يرا  ثعرضه بيئ  ف  ثرب  الذ 
 قليدد  شددج ع ا  ينشددأ ال  يددرا  لهددذه ثعرضدده ال بيئدد  فدد  ثربدد  الددذ  الشددخص
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  د   شدثق  اسثج ب  الخ   أ  اعثب ر عل   كثسب   ال خ     . ال خ   
 ألنهددد  ؛الخددد   ذلددد  يثعل ددد   إنهددد  بددد  خددد افي  ي لددد    ال  األطفددد   األلددد  
 بعدد  فدد   ا  اضددح هددذا  يبدد   بدد ئه  آ  خدد    لثقدد طال ق يدد ا  سددثع ا اا ا يبدد   

. الرع يدددددد   الع اصدددددد   الحشددددددرا  الكدددددد     دددددد  الخدددددد   :  دددددد  ال خدددددد   
 األع د ر ج يد  ففد . أطف له  ب خ    الثنبد غيره  أ  ب ءاآل عل   يصع 

 فدد  الخد   ذلد  ي هدر ال  قد  للخد    الق بليدد  حيد   د  فر يد ا   ا فر قد ث جد 
 . ثع    ع ا   عل   ثث ق  ال  اق   ج ي 

 

 أ  ذلددد  الطفددد    خددد    ثكددد ي  فددد  كبيدددراا    راا  لطف لددد ا خبدددرا    ثدددد    
 الطفدددد  ذاكددددر  فدددد  يددددرثبط قدددد  ال زعجددد  ال  يددددرا  بعدددد   دددد  ال  قدددد  اقثدددرا 

         .ال زعج  ال  يرا  قي   نف  ال  اق  ثل  فثكثس  ال شع ري    الشع ري 
                                            (Epkins, 1996, p. 90 ) 

 

 -: في كورونا فتر  في ظهرت التي األطفال ستجاباتا تمثلت قدو 
 

 . ال عث   غير ال زا   ثقل  الزائ   البك ء الضجر-

 . اآلخري  ب ج   إال يجل  ال أ  ب فر ه الجل      الخ   -

 . ال       الخ   -

 . ب فر ه الن      الخ   -

 .ال غلق  األب ا     الخ   -

 .ال زعج  ألح   ا الن   ف   شك  -

  . خ   ال ثخي -

 Huang and Zhao, 2020; Wang et)  الذهن  الشر   الثركيز ع   -
al., 2020). 
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 : كورونا جائحة: الثاني المحور
 

 فددد  للحيددد   ك  ددد    شدددبه ث قددد  إلددد ( Covid- 19) ك ر نددد  ج ئحددد  أ     
  ريدد الثج   ال راكددز ال دسسدد    ع دد  إغدد   ثضدد ن  حيدد  البلدد ا   بعدد 
 جعددد    ددد . العددد ل  أنحددد ء ج يددد  فددد  ال  يدددي  علددد  ال نزلددد  الحجدددر  فدددر 
 الدددددد ع  إلدددددد  ب إلضددددد ف   االجث  عيدددددد   العزلددددد  ال حدددددد    ددددد  يعدددددد ن   األفدددددرا 

 أبددد ) 09- ك فيددد  ثفشددد  قبددد  بددده يث ثعددد   كددد ن ا الدددذ  ال فقددد   االجث ددد ع 
 (.02 ص  0101  عيش 

 

 : الجائحة مفهوم
 

 خرجد   شدكل  أ  ل صد   اسد    نطد     علد  ع   ا  يسثخ    صطل  ه    
 جغرافيدد     نطقدد    فدد  يحدد    ددر   ثفشدد أنهدد   يعددر  السدديطر   نطدد   عدد 

 عدد    يصددي  السددك    دد  اسددث ن ئ    بشددك    ع ليدد    نسددب    علدد   يددد ر  اسددع   
 .ال ب ء    الن      أكبر

 

 الفيدر    د  سد ل  أ  ج يد  فيدر   عد  ن ثجد  الج ئحد  ثكد       ع   ا    
 حصددد ن ا  البشدددر لددد    يكددد    ط يلددد  لفثدددر  االشدددخ ص بدددي  ثددد ا له  يدددث   لددد

 خدرآل شدخص    د  بسدرع    الفير   ينثشر حي  ص ه  ل  ع    ا   أ ضعيف ا 
 ( Pulla, 2020, p 25) الع ل  نح ءأ ج ي  ف 

 

 : الجائحة نشأ 
 

  ق طعدد  ع صد   Wuhan ي هدد     يند  فد   هددر   0109 نه يد   فد    
 COVID-19ال سدثج  ك ر ند  بفيدر   عدر ي    د  يني الصد Hubei هد ب 

(Chan et al., 2020, p. 520)   ذلدد  ب صدد  بأسددره العدد ل   فدد    دد 
 فثدر  أ   ضد   هد  ل نثقد     ث ثر   ح ل  ثح   نقط  ه  ف ألز  . ب ألز  
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 لد إ الحث د  االنثقد   يعلد  انفصد   فيهد  يحد   ثط ريد   ح لد   خطدر  حرج 
 (.20 ص  0102  ال رع  ) خر أ ح ل 

 

 فئدددد   ك فدددد  ثعددددر  لدددد إ ال سددددثج  الثدددد ج  الفيددددر   ج ئحدددد  أ    لقدددد     
 ن دط علد  ق هراا  طرأ ثغيراا  قصير    ز ني    فثر    ف   سب   غير لثغيير ال جث  
 الصددحي  الرع يد  أن  د  علدد   أ در  الد     د  الع يدد  اقثصد   فد  ر  حيد ثه 

 العدد ل   بدد    الطيددرا  رحدد     أ قدد الثددنق     ندد   العدد ل      ج يدد  فدد 
   .(Viswanath & Monga, 2020, p. 133) ك ر ندد  لفيددر   سدديراا أ

 الحجدر إجدراءا   د  العد ل  سدك    ع   عل  فرضه ث     أيض ا  ذل   عزز
  الفحدددددص  السدددددفر علددددد  ال فر ضددددد   القيددددد    الصددددد ر   ال نزلددددد  الصدددددح 
 الخ طئد  ال عل  د    د  يدرالكب القد ر ذلد  إليهد  ضد   ي    ال سث ر   ال راقب 
  (Banerjee, 2020, p . 355) االجث  ع  الث اص   س ئ  عل  ال نثشر 
  الع ل يددد  ال حليددد  اإلعددد    سددد ئ  ثن  لثهددد  الثددد   ال رعبددد  ال خيفددد   األرقددد  
 بسدددب   ال فيددد   لإلصددد ب    ه لددد    أعددد ا     ددد  السددد ع   ددد ار علددد  ال خثلفددد 
  القلددد  الهلددد   ددد  ح لددد ا  يعيشددد     النددد فأصدددب   ال سدددثج  ك ر نددد  فيدددر  
 فثدر   ندذ ق األ عل  قب     البشري  ثشه ه ل  رب    اس    نط     عل   الث ثر
 ,Velavan & Meyer,2020, p. 53; Zhai & Du) بقصدير  ليسد 

2020, p. 87).   
 : كورونا لجائحة النفسية اآلثار

 

 الثدد  النفسددي  ح للصدد األس سددي  ال ثطلبدد    دد  للفددر  النفسدد  األ دد  يعدد    
 شددع ر  هدد     نثجدد   ثزندد  يج بيدد إ بشخصددي  يث ثدد  كدد  الفددر  إليهدد  يحثدد  
 ب النث د ء  شدع ره   د    بد  ء    يع  ل نده  لده  حدبه  له اآلخري  بثقب  الفر 

حس سه  فيه    راا  له  أ  للج  ع    الثه يد  بد لخطر شدع ره  قلد   ب لس     ا 
 شخصدددي  لبنددد ء األس سدددي  الح جددد    ددد  يددد الع طف الط أنينددد   يعثبدددر   القلدد 
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. الفدر  حيد   نه يد  حثد  الطف لد   د  ابثد اءا  الحيد     راحد  ج يد  فد  صحي 
   حيد عليهد  الثغلد  ي كد  ال اجث  عيد  أ  نفسي  لضغ ط الفر  ثعر  إذاف

  0115  الددد لي ) نفسدددي ا   ضدددطربي  يجعلهددد    دد    هددد  اا  الهددد  ء هدددذا يصددب 
  غيددددر شدددد ي  ا   رجدددد ا  ال رضددددي  ال خدددد     ثثضدددد  (. 321: 333 ص ص

  الطبيعيدد  الطفدد  أنشددط  علدد  شدد ي     ب رجدد    ثددد ر الثدد  الخدد    دد  عق نيد ا 
 ال رضددي   ال خدد     ال راهقدد  إلدد  ال هدد   دد  األطفدد   عندد  الخدد    ي هددر
   جدددد    ألشدددي ء ل  يدددرا  اسدددثج ب   ج هرهددد  فددد  هددد  عنددد ه  ث هدددر الثددد 
 ثدرثبط ال  رسد    خ لده الطفد  ن د    د   يط ال ح ال ب شر  البيئ  ف  ب لفع 

   الغربددد ء للطبيعددد  الخ رقددد   ال ددد اهر  ال ددد    ددد  أخدددر  بأشدددي ء ال خددد   
 األطف   عن  ال رض  الخ   ن    يعث    ال سثقب     الخ   إل  إض ف ا 
      .حي ثه ف  الطف  له  يثعر  الث  ال دل   الخبرا  عل  األ ل  ب ل رج 

 (00  ص  0110  سع )                                           
 

 ثدد ر األطفد   لهد  يثعدر  الث  ال خ     أ ال راس   أغل  أش ر   ق    
  ثهدد   النفسددي  اسددثج ب ثه علدد  ثددد ر ك دد   ال خثلفدد  ن دد ه ج اندد  ج يدد  علدد 

 ثغييدراا   ثحد   للفدر  الطبيعد  الن د  علد  ثد ر أنه  أ   ل يه الحس  اإل را 
 النفسدددد   الج نددد  ال اخليددد   ال شدددد عر الخ رجيددد  السدددل     دددد هر فددد  بي ا سدددل

 الع هددددد    ددددد   خلددددد ه جيددددد    جسددددد ي  بصدددددح  الفدددددر   ث ثددددد . ع  ددددد    بصدددددف   
  قددد   السدددلي   النفسدددي  الصدددح   ددد  بددده بدددأ  ال اجدددزءا  لددده يضددد    األ دددرا 

 احثرازيدددد  جددددراءا ا     سي سدددد    دددد  ثبعهدددد    دددد  الك ر ندددد  ج ئحدددد  علدددد  ثرثدددد 
  اخددد  الصدددح   الحجددر اإلغددد    سي سدد    نهددد  الددد     دد  لع يددد ا اثخددذثه 
 ب ددد   الجهددد  ح لددد  فددد  خ صددد ا   النفسدددي  الع اقددد   ددد  الع يددد  لددد إ ال نددد ز 
 الد ع   زيد    ال   يد   الخسد ئر األس سدي  السل  كف ي   ع   الفير   انثش ر
 فدددد  ال غل طدددد  ال عل  دددد   انثشدددد ر  دددد  يثضدددد ع   الددددذ   الخطدددد ر  ب عدددد  
 Singh et al., 2020, p) الج ئحد   د  ال ثق  د  ب ل راحد  إلعد  ا  س ئ 
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153; Brooks at al., 2020, pp 220-233) الج ند  فد  ثغيدر لد إ 
 .الع  يي  لألفرا   ال ج ان  النفس 

 

 للحجددددر النفسدددد  الثددددأ ير أ  السدددد بق  الجدددد ائ  فدددد  ال راسدددد   أكدددد   ك دددد    
 الشددع ر فدد  ثث  دد   ب شددر  أعددرا   دد  ب ايدد ا  شدد ثه فدد  يثبدد ي  قدد  الصددح 
 االرثبددد    الغضددد   الع ئلددد   أفدددرا   إلددد العددد    نقددد   ددد  الخددد   ب لضدددي  
 إلد  يصد  قد   .  اليدأ  األر  االكثئد    القلد   اإلنكد ر  ال ح    اإلحب ط 
 Brooks et al., 2020, p) اإلنثحد ر إلد  ثصد  الخطد ر  ب لغد  ع اقد 

 يثسدددب  فقددد  ال    لددد  السددد بق  ئ للجددد ا النفسدددي  الع اقددد  علددد   قي سددد ا (. 77
  د  اضدطرا    هد ر ال رضدي  ال خ     ه ر ف  ال سثج  ك ر ن  فير  

  سد ئ  عبدر  قلقد    عل  د   لثف صدي  األطفد   لثعدر  نثيجد  الص    بع 
 ,Kayyalha) االجث دد ع  الث اصدد    سدد ئ   ال رئيدد  ال سدد  ع  اإلعدد  

2020, p 3070; Muris & Field, 2010, p 142) 
 

 في اجددده   ث قعددد  غيدددر  صددد     ز ددد  أ الفثدددر  هدددذه األطفددد   عددد يش  قددد    
  د  ك ر ند  فيدر    د   الن ثجد  الط رئد  حد ا األ  د  صد راا  ي  يد ا  األطفد  
  ددد   عل  ددد    ددد  يثلقددد   ددد  أ  ال خثلفددد  اإلعددد    سددد ئ  ثعلنددده  ددد  خددد  

  د  الخد   ي لدهد  حيد    إل الطف  حي   ثح ي   إل أ        به ال حيطي 
 األطفددد    ددد  عينددد  علددد  طبقددد    راسددد   فددد   ال  لددد   ال سدددثقب  الح ضدددر
 ثدأ ير ب راسد  اهث د   الثد   سدن ( عشر  سبع   إل سث ) س      ال راهقي 
  الصدددي  فددد   ال دددراهقي  األطفددد   حيددد   ن دددط  علددد ال سدددثج  ك ر نددد  ج ئحددد 

 ثخ ا اسددد زيددد      الحركددد  النشددد ط فددد  انخفددد   هنددد   أ  النثددد ئ  أ ضدددح 
 ,Xiang) الج ئحد  قبد  حيد ثه  بدن ط  ق رند ا  الفئد  لهدذه اإللكثر ني  األجهز 

Zhang& Kuwahara,2020, p  33) 
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 بهدددذه ثدددأ راا  ال جث ددد  شدددرائ  أك دددر  ددد  األطفددد   شدددريح  أ  الب ح ددد   ثدددر    
  ذلد  ؛ النفسدي  االجث  عيد   ال س ن    ب لنف  لل ق  احثي ج ا   أك ره  الج ئح 

 ثلدددد     عقدددد     صددددعب     اجث  عيدددد    نفسددددي    ثحدددد ي      دددد  إليدددده ضدددد  يثعر  ل دددد 
 عد ل  فد  ح له  يح   ل   ؛ب لخ   ب لشع ر عرض ا  ثجعله  الث  الثح ي  
 ي اجده ك د   ككد  لل  قد   راكهد ا     ال حد    لثفكيدره  ب لنسدب  اله يد   جه  
 . ال ق  نف  ف  جث  عي ا   نفسي   شك   األطف  

 

 :للطفل االجتماعي النمو على اكورون جائحة تأثير
 

 فيدده يددد ر  ندده جددزء هدد  بدد  ال جث دد  عدد   نفصدد    ب عددز    يعدديش ال الفددر    
 الفدددر  علددد  ب لف ئددد   ثعدد   الثددد   ال عددد ر  العلددد   يقدد   فددد ل جث    بددده  يثددأ ر
 نفسددده  ددد   ا قددد ا  إنسددد ن ا   نددده لثجعددد   فيددده يعددديش الدددذ  ال جث ددد   علددد  نفسددده
       شددج ع    بكدد  ال سددثقب    ج بهدد   الحيدد     اجهدد  علدد  قدد  راا  بإنسدد نيثه يشددعر
ق ا     علد  الفدر  يسد ع  االجث د ع  الد ع  أ  ك د   فيده فع الا  عنصراا  ليك    ا 

 الحيدد   أحدد ا  ل  اجهدد  القدد    نحدده خدد    دد  السددلب  السددل    دد  الددثخلص
  ددددد   قدددددربي  أشدددددخ ص  ددددد  جددددد ء إذا قددددد   ثدددددأ ير لددددده     الق سدددددي  الصدددددعب 
 إي د نه    د    ال قد  الحد   شد عر عليهد  ثسيطر الث  جث  عي اال الع ق  
  ال قدد   العن يد  يسددثطي    د   بهد  ال  دد   ي كدنه   قددربي  أشدخ ص ب جد  
         للفدددر   ق ئيددد  حددد اجز الددد ع  يصدددب  هنددد    ددد  ب لثددد ل . األز ددد   أ قددد   فددد 
  دد  يخفد  بحيد   أز د   أ  ثصد ح  قدد  الثد  السدلبي  الصدحي  اآل د ر  د 

                     ال دددد ه  )  االجث دددد ع  النفسدددد  االنسددددج   بثحقيدددد  للفددددر   السدددد  ، آ  رهدددد 
 & Harel, Shechtman؛ 21 ص  0115  ف يدد ؛ 01 ص  0105

Cutrona, 2012, p. 220).  
 

 يصددبح   االجث  عيدد  ب ل خدد    ال صدد بي  أ  نجدد  نفسدده السددي    فدد     
 ج ئحددد  بددده ق  ددد   ددد   هدددذا  لهددد  ب السدددل اآلخدددري  ثقيدددي  حث ددد  ا  ددد  قلقدددي 
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 الدددذي  األطفددد    أ ال راسددد   نثددد ئ  أ هدددر  فقددد  الحددد ل  ال قددد  فددد  ك ر نددد 
 الطبدددد  الطدددد ق  أطفدددد    كددددذل    نفددددر ي  األ  أ  األ   دددد  الرع يدددد  يثلقدددد  

  إلدددد يثعرضدددد   قدددد  ال سددددثج  ك ر ندددد  فيددددر    رضدددد  رع يدددد  إليدددده كدددد    ال   
 ,.Singh et al) العدز  إلد  ل الد  ا أ  ال الد  احثد   إذا الثكيد  صدع ب  

2020, p. 177; Brooks at al., 2020, p. 253; Dubey et al,. 
2020, p.1032). 

 

 :للطفل ينفعالاال  النمو على كورونا جائحة تأثير
 

 فيددر   انثشدد ر أ  لدد إ األطفدد   علد  جريدد أ   الثدد  ال راسدد   نثدد ئ  ثشدير   
 االجث  عيدددد  األطفدددد   هدددد را   علدددد    ب شددددر dفدددد ر ثددددأ ير لدددده كدددد   ك ر ندددد 

  إحثرازيدد    إجددراءا     دد  العدد ل       دد  الع يدد  ثخذثددها ب دد   ذلدد    نفع ليدد  اال
  ثجنددددد    االجث ددددد ع   الثب عددددد   ال ندددددز  فددددد  ب لبقددددد ء النددددد    ط لبددددد   ددددد 

 ذلددد  فددد  ب ددد  ال  رسددد  أ  للع ددد  الدددذه    دددنعه   كدددذل   الكبيدددر  الثج عددد  
 اآلخدري   د  االجث د ع  للث اصد  أقد  فدرص لهد  أثد ،   د  األطف    ري  

   لهدددد   السدددد    االجث دددد ع  نفعدددد ل اال الن دددد  علدددد   السددددلب  ثددددأ يره  ب لثدددد ل 
 االضددطرا    الحركدد  فددرط اضددطرا  فدد  النفسددي  األطفدد    شددك    ث  لدد 
 .  ك  األ الن   ف  اضطراب  .  زائ ال  قل ال    خ   ال   الع طف 

                                     (Singh et al., 2020, p. 153) 
 

 يدد   قد  ط يلد    أ  قصدير    ل د     كد   سد اء  الطفد  ال الد  بي  الفص  فإ    
  دد  حيدد    علدد أ  أنفسدده  علدد  للقلدد  نثيجدد  عصددبي ا  أك ددر الطفدد  جعدد  إلدد 

 ال ج انيد  ال ق  د   أهد    د .  خي د  نفسدي  ع اق  ف  ثثسب   ق   يحب  
  الشددك    ال رضددي  ال خدد     دد  الخلدد  هدد  بنفسدده قدد   الفددر  ثكسدد  الثدد 

 بنفسده  قثده فق ا  إل  الشخص عل  ثسلطه  يد   الث   ال س    ال رضي 
  راحدد  إلد  ال رضد  بد لنك ص الثدذر، عد  االبثعد   إلد  إضد ف ا   اهثزازهد  أ 
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 شددع ر ببدد  يثسددب  بدد لنف  ال قدد  افثقدد   إ   دد   الفددر  حيدد    دد  سدد بق  ع ريدد 
  دد  يجدد  ال الددذ  الفددر  أ  ذلدد   الفددر  نفدد  فدد  ال رضدد  كثئدد   اال الحددز 
 يشدعر ل د  سدبب ا  يعدر  ال   بد ألن   إحس سده يسدث ع   د  االجث  ع   اقعه
 فقد ا  إلد  ال طد   نه يد  فد   هسينث فإنه  أحش ئه  اخ   في    حز       به

 (.01 ص  0993  أسع ) بنفسه ال ق 
 

 بفيدددر   ب لفعددد  أصددديب ا الدددذي  أ  ثه بإصددد ب ال شدددثبه األطفددد    أبشددد أ ددد    
 األك در فدإنه  ال نزلد  الحجدر أ  للعدز  بح جد  هد  الدذي \   ال سدثج  ك ر ن 
 النفسدددد  اإلرشدددد   إلدددد  ح جدددد   أك ددددره   للفيددددر   ال رضددددي  لل خ   ثعرضدددد ا 
    .عليه  ال ثرثب  األخر  النفسي  اآل  ر   ال خ    هذه ل  اجه 

                                      (Kayyalha, 2020, p. 3088) 

 تعلي 
  

 لهدددد  يثعددددر  الثدددد  الشدددد ي   ال خدددد    أ  السدددد ب  العددددر   دددد  يثضدددد    
 ج ئحدد   بسددب  الحدد ل  ال قدد  فدد  لهدد  يثعرضدد     دد  ع  دد    بصددف    األطفدد  
  اجث  عيد  نفسدي   شدك   لد إ األطف   يعر  ق   خ ص ا  ال سثج  ك ر ن 
  دددد  ع ليدددد ا  قدددد راا  ث هددددر ك دددد  ألنفسدددده   اثهدددد ذ ثقدددد ير  دددد  ثقلدددد  ك دددد   ج دددد 

 ال رضدددي   ال خددد    النفسدددي  للضدددغ ط ثعرضددده    السددد ي  غيدددر السدددل كي  
 أ  ال راسد   بيند  ك د   النفس  لل ر  ال ق ، ل إ به   ثد  الث   الش ي  
 اإلحثرازيددد  اإلجدددراءا  خددد     ددد  الج ئحددد  سدددببثه  الثددد  االجث  عيددد  العزلددد 
  العددز  عدد الب     دد   للج ئحدد  ثعرضدد  الثدد  العدد ل      ج يدد  ثخددذثه ا الثدد 

 زيدددد    لدددد إ أقددددرانه   خ صدددد ا  بهدددد  ال حدددديط ال جث دددد  أفددددرا  عدددد  االجث دددد ع 
 هث د ا بدرا   هند   يك  ل  نهأ الب ح   الح   ق   . االجث  عي  ال خ   
 – ك فيددد ) ال سدددثج  ك ر نددد  فيدددر    ددد  لألطفددد   الن شدددئ  ال خددد    بعددد  
 عد  ب لكشد  ال راسد   بع  هث  ا بين   له  النفس  ال ع  بثق ي  أ ( 09
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 (898)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 الحدد ل  البحد  عد ي  عليده  عهد   العدد ل      ثع  د   كيفيد   أسدب به  الج ئحد 
 ال خ    خف  ثن  ل  الث  الطف  نف  عل   ي ا  ف  اله    األبح     

  قددد        نفسددد إرشددد    برنددد    خددد    ددد ( Corona Phobia) ال رضدددي 
 (.9-5) س  لألطف  

 

 البحث : فروض
 

 رثدد   ث سددط  بددي ( 15 1 ≥  )  سددث   عندد  إحصدد ئي ا   ا  فددر  ي جدد -0
 علددد (  البعددد   - القبلددد )  القي سدددي  فددد  الثجريبيددد  ال ج  عددد  أفدددرا   رجددد  
 فد  ال سدثج  ك ر ند  لفيدر   لألطفد   ال سثح    ال رضي  ال خ     قي  
 لخفدد   رشدد  اإل البرندد     ثلقدد بعدد ( االجث دد ع  -النفسدد ) ع يددهب    دد  كدد   

 . البع   القي   ثج ها ف  ال خ   
 رثد   ث سط  بي ( 15 1 ≥  )  سث   عن  إحص ئي ا   ا  فر  ي ج  ال-0

 علدد (  الثثبعدد  - البعدد  )  القي سددي  فدد  الثجريبيدد  ال ج  عدد  أفددرا   رجدد  
 فد  ال سدثج  ك ر ند  لفيدر   لألطفد   ال سثح    ال رضي  ال خ     قي  

 لخفد  اإلرشد    البرند    ثلقد  بع   ( االجث  ع  -النفس ) ب ع يه    ك   
 . الثطبي     شهر  ر ر بع  ال خ   

 

 : لبحثل المنهجية جرا اتاإل
 

 : البحث منهج:  أوال  
 

 الثجريبدد  الثصد ي  ب سدثخ ا  الثجريبدد  شدبه ال دنه  هدد  ال سدثخ   ال دنه    
  دددد   احدددد   ثجريبيدددد  عيندددد  البحدددد  عيندددد  أ  حيدددد  ال احدددد    ال ج  عدددد   ذ

 ال رضدي  ال خد     قيد   عل  ال رج   أعل  عل  حصل ا  الذي  األطف  
  دد . ال سددثج  ك ر ندد  فيددر   ج ئحدد  عدد  الن ثجدد  األطفدد   لدد   ال سددثح   
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 (892)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 بددي  الفددر    اللدد  لبيدد   البعدد    القيدد    للبحدد  اإلرشدد    البرندد    ثطبيدد 
 . الثثبع   البع   القبل  القي سي 

 

 : البحث عينة: انيا  ث
 

 : االستطالعية البحث عينة- أ
 

 الز ند  الع در نفد  فد  األطفد      طف ا ( 51) عل  ال قي   ثطبي  ث    
  كدذل    عليه البح   قي   لثطبي   ذل  ؛سن ا (  9-5)األس سي  للعين 
 .أسب عي  ل     ذل   ع  ال    اإلرش    البرن       جزء

 

 : األساسية البحث عينة- 
 

 أطفدد    دد   الددذك ر ندد  اإل  دد  أطفدد الا (  01)  دد  البحدد  عيندد  ثك ندد    
.  سدن ا ( 9-5)   د بي  أع د ره  ثرا ح    ب رسعي  ب ح ف   الني    رس 

  د  الفثدر  فد  الثجريبيد  البحد  عين  أفرا  عل  اإلرش    البرن    ثطبي  ث 
 ب لطريقددد  البحددد  عينددد  اخثيددد ر  ثددد   ( 02/00/0101   إلددد 5/9/0101)

 ال خد     قيد   علد  الد رج   أعلد  علد  الح صدلي  األطفد      الع  ي 
 ك ر ندددد  فيددددر   ج ئحدددد  عدددد  الن ثجدددد  األطفدددد   لدددد   ال سددددثح    ال رضددددي 
 عددد   الب ح ددد   ضدددع   قددد .  ضددد بط  ثجريبيددد   احددد   ك ج  عددد  ال سدددثج  

 :العين  الخثي ر شر ط

 ال رضددي  ال خدد     قيدد   علدد  ع ليدد   رجدد  علدد  العيندد  أفددرا  حصدد   -
 .ال سثج  ك ر ن  فير   ج ئح  ع  الن ثج  األطف   ل   ال سثح   

 عدددد   ا  ثكدددد   أ    كدددد  جسدددد ي  إع قدددد   أ  دددد  يدددد ا خ ل الطفدددد  يكدددد   أ  -
 . الطف  ل   ال خ     ج   ف  اا  س ع 

 . طبيعي  أسر   اخ   ث اج  -
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 (899)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

  ج  عددد  علددد  عث ددد  اال ثددد  حيددد     احددد    اقثصددد    جث ددد عا  سدددث   -
 الب ح دددد  راعدددد  ك ددد . ب رسددددعي  ب ح ف ددد  النيدددد    رسدددد   اخددد   دددد  ألطفددد  ا

 االجث  عيدددد  ال هدددد را  األطفدددد   ثدددد ري  عندددد  األطفدددد   بددددي  الفر يدددد  الفددددر  
 يدد ا ع ر   ا فرقدد هندد   كدد   أندده خ صدد ا    األنشددط  ثقدد ي  عندد   كددذل   االنفع ليدد 

 .  ال ج  ع  فرا أ بي 
 

 :البحث دواتأ: ثالثا  
 

 : الث لي  األ  ا  الب ح   اسثخ   
 

 عددن الناتجددة األطفددال لدددى المسددتحدثة المرضددية المخدداوف مليدداس:  أوال  
 ( 1)رقم ملحق(. الباحثة /إعداد ) المستجد كورونا فيروس جائحة

 

 فيددر    دد  ال خدد     سددث   علدد  الثعددر  : المليدداس مددن العددام الهدددف
 عكسددددهث كدددد   ذلدددد   سددددن ا (  9-5)  سدددد  األطفدددد   عندددد  ال سددددثج  ك ر ندددد 
 ( . االجث  ع  – النفس )  ال قي   بن   عل   رج ثه 

 

 :  الملياس وصف
 

  -: ه   فرعيي  ع ي ب   عل    زع ا  عب ر ا ( 21)    ال قي   يثك    
 

   سدل كه فد  الطفد  عنه  يعبر الث  نفع ال اال  ع   يعبر :النفسي عدالب 
 ثقد يره   يدث    الثد ثر الخد   ب ش عر ثثص  أ  ي ك   الث  الج ئح   ن ءأ

   الطفد  علد  األعدرا  هدذه نطبد  ا     ث ض  بحي  ال ال ي  ج ن    
  .عب ر ا ( 01) عب راثه  ع  

   االجث  عيددد  ال  اقددد  فددد  الطفددد  سدددل   عددد   يعبدددر :االجتمددداعي عددددالب 
 إق  ددد  علددد  ق رثددده  كدددذل   الج ئحددد  أ نددد ء الثعددد     فددد  إسدددثج بثه  طدددر 
 .عب ر ا ( 01) عب راثه  ع     اآلخري     جث  عي ا ع ق  



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (890)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 بدد ائ      دد  دد   احدد   اسددثج ب  بإخثيدد ر الطفدد  رع يدد  علدد  القدد ئ   يقدد     
 خدددد    دددد  ال قيدددد   لبندددد  (    افددد  غيددددر –   افدددد  – بشدددد    افدددد أ ) :هددد 

 اإلخثيد را   د   احد   إسدثج ب  أ    ع      ض  فيه  ن ره   جه  إعط ء
 . ال    

 

 :الملياس تصحيح مفتاح
 

 :الث ل  النح  عل  ال قي   فقرا  عل  اإلج ب   رج    زع   ق 
 

 فقددر  لكدد  خيدد را      دد  ضددع  حيدد   ا    يدد ي ا ثدد ريج  ا سددل  الب ح دد   ضددع 
 يدددث  حيددد .للعبددد را ( 0)   افددد  غيدددر  (0)   افددد   (3) بشددد     افددد  :هددد 
 . خ  فددده علدد   الدد   رجدد  طفدد  لكدد   يعطددد  بندد  كدد  أ دد   الع  دد   ج دد 
  (Corona Phobia) ال رضدي  ال خ    عل  ذل     ال رج  زا    كل  
 . رج ا ( 21) رج   أ ن    رج ا ( 001)ه  لل قي    رج   أعل 

 

 : للملياس السيكومترية الخصائص
 

( Corona Phobia) ال رضددي  ال خدد    ل قيدد    ال بدد   الصدد   حسدد  
 /إع ا )  سثج ال ك ر ن  فير   ج ئح  ع  الن ثج  األطف   ل   ال سثح   
 .(الب ح  

 

 (:Validity Content) ىالمحتو  صدق
 

 ال رضددددددي  ال خدددددد     قيدددددد   عددددددر  ثدددددد   ال حثدددددد   صدددددد    دددددد  للثأكدددددد    
 صدد رثه فدد  ال سددثج  الك ر ندد  فيددر   ج ئحدد   دد  األطفدد   لدد   ال سددثح   

  جددد   فددد  الثدد ري  هيئددد  أعضدد ء ال حك دددي  السدد     ددد  عدد      علددد األ ليدد 
  قددد  حيددد   ددد  االخثبددد ر فددد  آرائهددد   علددد للثعدددر    ذلددد ؛النفسدددي  الصدددح 
 ف  ال ثض ن  العب را   انث  ء ال ض      س    ل فر اثه اللغ ي  الصي غ 

  ضد  الدذ  الهد   لثحقيد  عد ب   كد  فد  الد ار   العبد را   كف يد  له  ع ب   ك 
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 (893)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 ال حدددد  ر   دددد ء    عبدددد ر   لكدددد  ضدددد     الددددذ  الثقدددد ير   ن سددددب  أجلدددده   دددد 
 الذ  الثق ير   ن سب  عب ر   لك   العر  الصي غ    ق     ال ض  س   

  علدد إليهدد  شدد رال    الثعدد ي   بددإجراء الب ح دد  ق  دد   قدد  عبدد ر   لكدد  ضدد    
  بدددذل   ال حثددد   لصددد   خضددد  قددد  يكددد    بدددذل  العبددد را   بعددد  صدددي غ 
 . فر  ا ( 21)     ا  ك ن أصب 

 

 :الداخلي االتساق صدق
 

 ال قيد    فقدرا   علد األطفد   أ اء فد  االثسد    علد الطريق  هذه ثعث     
 الثددد  الع  ددد  الع ا ددد  نفددد  ثقدددي  فيددده فقدددر  كددد  فدددإ   ثج نسددد ا  يكددد    عنددد   
  رجدد  بدي  االرثبدد ط  عد     بطريقدد  الصد   حسدد    يدث  ال قيدد    يقيسده 

 األطف   ل   ال سثح    ال رضي  ال خ    ل قي   الكلي   ال رج  عب ر  ك 
 : يل  ك   النث ئ   ك ن  ال سثج  الك ر ن    فير  ج ئح    

 

 لملياس الكلية والدرجة مؤشر كل درجة بين بيرسون ارتباط معامالت يوضح( 1) جدول
 المستجد الكورونا فيروس جائحة من األطفال لدى المستحدثة المرضية المخاوف

معامل  م المكون

طاالرتبا  

معامل  م المكون

طاالرتبا  

 

 

الُبعد 

 النفسي

 

1 .660**  

 

الُبعد 

 االجتماعي

 

21 .515** 

2 .699** 22 .544** 

3 .671** 23 .548** 

7 .671** 27 .440** 

5 .678** 25 .554** 

6 .628** 26 .545** 

7 .662** 27 .445** 

8 .617** 28 .405** 
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 (899)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

معامل  م المكون

طاالرتبا  

معامل  م المكون

طاالرتبا  

 

 

 

الُبعد 

 النفسي

9 .171**  

 

 

الُبعد 

 االجتماعي

29 .504** 

10 .727** 30 .586** 

11 .671** 31 .618** 

12 .626** 32 .622** 

13 .612** 33 .638** 

17 .766** 37 .539** 

15 .686** 35 .504** 

16 .660** 36 .586** 

17 .672** 37 .464** 

18 .629** 38 .482** 

19 .621** 39 .484** 

20 .679** 70 .508** 

 (.0.1.)  مستوى عند دالة** ،(0.0.)  مستوى عند دالة*
 

 بددددددي  االرثبدددددد ط  عدددددد     ج يدددددد  أ  يثضدددددد  السدددددد ب  الجدددددد    ب سددددددثقراء   
  الد   هد  ق ي   طر ي  ارثب ط  ع     ه ( كك ) الكلي   ال رج  ال فر ا 

 فددإ  سددب   دد   علدد ثأسيسدد ا   .  1010   سددث   عندد     1015  سددث   عندد 
 االثسد    د  ع ليد  ب رجد  ثث ثد  الفرعيد  ال دشرا  أ   عل ث   النث ئ  هذه

 .ببن  ه لل قي   ال اخل 
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 (899)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 مدن األطفال لدى المستحدثة المرضية المخاوف ملياس ثبات اختبار: ثانيا  
 المستجد: الكورونا فيروس جائحة

 

 نف  فيه  ثث افر( 5) ق ا ه  عين  عل  الثطبي  ث  ال قي    ب   لحس     
  :بطريق  ال ب   حس   ث  الثطبي   بع  ح الب عين  شر ط

 

  -(:للملياس الكلي الثبات حسا ) ألفا معامل حسا  -أ
 

 كر نبد   لدد لفد أ  ع  د  ب سدثخ ا  Reliability ال قيد    بد   حسد   ث    
Alpha Cronbach  عدد    علدد ال دسدد  الدد اخل  االثسدد   ن دد ذ   هدد  

 الكلدد  ال بدد    ع  دد  لحسدد   خ  يسددث  الددذ   العبدد را  بددي  البيندد  االرثبدد ط
 رصدد  خدد    دد   ذلدد   كر نبدد   لددد ألفدد   ع  دد  حسدد   طريدد  عدد  لل قيدد  
 -:يل  ك   ك ن   ه   ح ر  ك  ل دشر االسثط عي  العين   رج  

 

 Alpha Cronbach كرونباخ لد ألفا معامل( 2) جدول
 

-Corrected Item المفردة

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Cronbach's 

Alpha 

1 .526 .710 0.805** 

2 .577 .739 

3 .550 .710 

7 .577 .610 

5 .523 .610 

6 .607 .636 

7 .537 .638 

8 .613 .638 

9 .379 .615 

10 .702 .613 
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 (899)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

-Corrected Item المفردة

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Cronbach's 

Alpha 

11 .515 .639 

12 .607 .638 

13 .589 .638 

17 .727 .612 

15 .561 .639 

16 .637 .636 

17 .621 .638 

18 .608 .638 

19 .795 .639 

20 .555 .639 

21 .561 .638 

22 .598 .639 

23 .599 .638 

27 .618 .638 

25 .515 .610 

26 .331 .611 

27 .713 .618 

28 .318 .611 

29 .377 .619 

30 .776 .616 

31 .711 .618 

32 .710 .616 

33 .389 .611 
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 (899)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

-Corrected Item المفردة

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Cronbach's 

Alpha 

37 .637 .611 

35 .607 .611 

36 .367 .611 

37 .331 .613 

38 .337 .616 

39 .779 .618 

40 .317 .616 

 

 كددد  بدددي  االرثبددد ط  عددد     ج يددد  أ  يثضددد  السددد ب  الجددد    سدددثقراءإب   
   1010   سددث   عندد   الدد   هدد  ق يدد   طر يدد  ارثبدد ط  عدد     هدد   دشددر
  ع  ددد   أ  ال بددد    ددد  ع ليددد  ب رجددد  ثث ثددد  ال دشدددرا  أ   علددد يدكددد    ددد 

 . رثف   ب    ع     ه ( 10010) يس    لل قي   الكل  ال ب  
 

ة     النصددفي التجزئددة باسددتخدام Reliability المليدداس ثبددات حسددا - 
Split - Half  : 

 

  إلددد أجدددز  ي    ددد   احددد    دددر  ال قيددد   ثطبيددد  فددد  الطريقددد  هدددذه ثث  ددد  حيددد    
 النصدفي  هدذي   رجد   بدي  االرثبد ط  ع  د  حسد    يدث    ثكد فئي  صفي ن

 .االخثب ر  ب   ب ع    الثنبد يث  ذل   بع 
 

 وجتمان براون،/ لسبيرمان Split – Half النصفية التجزئة باستخدام الكلي الثبات معامل(3) جدول

 

 جتمان سبيرمان /براون

 في حالة تساوي نصفي االختبار

Equal Length 

في حالة عدم تساوي نصفي 
 Unequal Length االختبار

.621 .621 .652 
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 (899)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 النصددددددفي  الثجزئدددددد  بطريقدددددد  لل قيدددددد   الكلدددددد  ال بدددددد    ع  دددددد  أ  يثضدددددد    
 االخثب ر نصف  ثس    ح ل  ف   ذل   (10100) يس    برا ا /  لسبير   

Equal Length   االخثبد ر نصدف  ثسد    عد   ح لد  ف   ف Unequal 

Length    الثجزئددد  بطريقددد  لل قيددد   الكلددد  ال بددد    ع  ددد  أ  عددد  فضددد ا 
 ال بد    ع  د  ارثفد ،  إلد يشدير   د   (10000) فيسد    ج ث    لد النصفي 
  د  يثك   النه ئي  ص رثه ف  ال قي   أصب  سب     عل   ثأسيس ا . الكل 

 .النه ئي  ص رثه ف  ال قي  ( 0) لح  اا. دشر ( 21)
 

 (: الباحثة إعداد/)   اإلرشادي رنامجالب:  ثانيا  
 

 عددن الناتجددة المسددتحدثة األطفددال مخدداوف بعددض لخفددض برنددامج تصددميم
  (2) رقم ملحق( .الباحثة /إعداد) المستجد الكورونا جائحة

 

  : للبرنامج العام لهدفا
 

 (Corona Phobia) ال رضددي  ال خدد    خفدد  إلدد  البرندد    يهدد    

  ال سددددثج  ك ر ندددد  فيددددر   ج ئحدددد  عدددد   ثجدددد الن األطفدددد   لدددد   ال سددددثح   
          سددددددث   عدددددد  ال عبددددددر  الدددددد رج   فدددددد  خفدددددد  خدددددد    دددددد  عليهدددددد   يسددددددث  
 ال رضدددي  ال خددد     قيددد   خددد    ددد   االجث  عيددد  النفسدددي   ال خددد   

(Corona Phobia)    فيدر   ج ئحد  عد  الن ثجد  األطفد   لد   ال سدثح 
  ذلدد     االجث د ع  النفسدد    يدهب ع الب ح دد ف  أع ثده الددذ  ال سدثج  ك ر ند 
 ال رضددددددي  ال خدددددد    لخفدددددد  إرشدددددد    برندددددد    لثددددددأ يرا  الثعددددددر  بفعدددددد 

 علددد   عث ددد اا  ك ر نددد  فيددر   ج ئحددد  عددد  الن ثجدد  األطفددد   لددد   ال سددثح   
 الثفريددد –  الحددد ار ال ن قشددد ):  هددد  النفسددد  اإلرشددد    فنيددد   أسددد لي  بعددد 

 . )  الث ريج الثط ي  – االنفع ل 
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 (898)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 : للبرنامج االجرائية فاألهدا
 

  اخ  األنشط  ببع  القي   خ      للبرن    اإلجرائي  األه ا  ثحق ث   
 األطفدد   ثدد ري  ثثضدد   الثدد  الخ صدد  ال نزليدد  ال اجبدد    كددذل   الجلسدد  

 الثدد  الج يدد   ال  اقدد   دد  للثعدد يش الز دد   سددل كي    هدد را  اكثسدد   علدد 
   : ف   ثث    الج ئح  سببثه 

 الثع  ددد   كيفيددد   طبيعثهددد      أسدددب به  الج ئحددد   ب فهددد   األطفددد   لدددي ثع -
  . عه 

    .االنفع ل الثنفي  عل  األطف   ث ري  -
 .عليه  الثغل   كيفي   خ  فه ؛ عل  ثعر  األطف   -
  .ب لنف  ال ق  عل  ثس ع ه   ه را  عل  األطف   ث ري   -
         النفسددد  الثددد از  ثحقيددد ل ؛ خددد  فه   ددد  الدددثخلص علددد  األطفددد   ثددد ري  -

 . االجث  ع 
 .السلبي  ال ش عر    عل  الثخلص األطف   ث ري  -
 بصدف  اآلخدري   د  اجث  عيد  ع قد   إق  د   هد را  علد  األطف   ثعلي  -

  .ع   
 . نفع ال اال ضبط عل  كيفي  األطف   ث ري  -
 

 .سن ا ( 9-5) س  أطف   :البرنامج عينة
 

 . فر  -  ع ج :اإلرشاد نوع
 

 .(األسب ، ف  جلسث  ) جلس ا ( 01) :الجلسات عدد
 

  .جلس  لك   قيق ا (  01-21) ب اق  أس بي ( 01) :البرنامج مد 
 

 ث ريج ال ثحصي ال - االنفع ل  الثفري  – ح ارال    ن قش ال :البرنامج فنيات
 .(ثعزيزال –   رال لع  –



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (892)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 : البرنامج في المستخدمة الفنيات
 

 ال شد ركي  لألطفد    عل  د   ثقد ي  ثد  حيد  :والحدوار المناقشدة سلو أ -
 ك ر ندد  ج ئحدد  عدد  ك لحدد ي  ال فدد هي  بعدد  عدد  اإلرشدد  ي  ال ج  عدد  فدد 
  حي . ج  ه  اسث رار     عه  الثع     كيفي   أسب به   فه  ه  : حي    

 حددددد    الثحددددد  ر الدددددرأ  ثبددددد    فددددد  الفنيددددد  لهدددددذه الثطبيقددددد  ال ضددددد    ث  ددددد 
 األفكدددد ر  ثعدددد ي   يندددد    بشددددك  ال عرفدددد  ثغييددددر إلدددد  أ     دددد   ال  ضدددد ،
 .اإلرش  ي  ال ج  ع  ألعض ء الخ طئ 

 عد  للثعبيدر ال ج  عد  ألفدرا  ال جد   إفسد ، ثد  حيد  :االنفعالي التفريغ -
 أفدددرا  خددد    ددد  لهددد   االجث ددد ع  النفسددد  الددد ع   ثقددد ي  السدددلبي    شددد عره 
 .ال ج  ع 

 systematic-/"التددددريجي التحصدددين "جيالتددددري التطمدددين سدددلو أ -

desensitization:  ك نيددددد إ  هدددد   ال ضدددد   راطثاإلشدددد أشددددك   أحدددد   هدددد  
  حدد  ب إل كد   نددهأ   آخدري  إسدثج ب   اسددثب ا  بهد   الددثعل  قد اني  اسدثخ ا 
 فحد   اسدثطعن  إذا  د  ا  كد لخ    فيهد  ال رغد   غيدر االنفع ليد  االسدثج ب 
 ال ال  دددد   سددددبي  فعلدددد   يسددددببه  الددددذ  ل  يددددرا ب جدددد   لهدددد   ضدددد    اسددددثج ب 
  أل ذلدد  ؛ثدد   اسددثرخ ء ح لدد  فدد   هدد  بدد لخ   يشددعر  أ نسدد  اإل يسددثطي 

 الثد ريج  الثحصدي  إجدراء  يدث . نفع ليد اال االسدثج ب   هذه يكب  االسثرخ ء
 : ه  خط ا  رب أ خ      ع   ا 

 

 : العضلي االسترخا  على التدري : ال  أو 
 

 يكددد    أ ينبغدد  الثددد ري   لكدد  الجسددد  فدد  للثددد ري  ثثدد ب   هنددد  لددي        
  أل ؛ أالدددر   ددد  الدددذرا، ب سدددثرخ ء نبددد أ  أ ي كددد  ندددهأ ب عنددد     رثبددد ا   ا  ن  ددد

 للقلدد  ال  بطدد  الثددأ يرا  ك ددرأ  أل ؛ثليهدد   أ الددر   راجعثدده يسدده  اسددثرخ ءه 
 ري الثدد  أيبدد   دد   غ لبدد ا . ال نطقدد  هددذه  دد  ب السددثرخ ء غ لبدد ا  عليهدد  نحصدد 
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 (899)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 ح لددد  لددد إ ال صددد   فددد  سددده ل  الفدددر  سددديج  ذلددد  بعددد   ددد   قصدددير  بفقدددرا 
 .ب ل نز   ثكراره  ال سث ر الث ري  طري  ع  ك  ل  االسثرخ ء

 

 :للللق المثير  المنبهات تحديد: ثانيا  
 

  يبنددد االسدددثرخ ء علددد  األطفددد   ثددد ري  فيددده يدددث  الدددذ  ال قددد  نفددد  فددد    
 عندددد     ذلدددد    ال رضدددد الخدددد    أ القلدددد   دددد رج   ال رشدددد   أ األخصدددد ئ 

 اسددثج ب ثه عد  للكشد  ؛الثد ريب   عد  بعيد اا  الع  يد  ح لثده فد  الطفد  يكد  
 . ال ق يي   االخثب را  ال ق ب   خ      الع  ي 

 

 : للللق المثير  المنبهات تدريج: اثالث  
 

  رحلدد  ثبدد أ  ع جهدد  يددث  سدد    الثدد  للقلدد  ال  يددر  ال نبهدد   حصددر بعدد   
 بحيد   ال خ    القل       رج  ق ئ    ض  يث  بحي   الع       خر أ

  ي ضد    الق ئ د  أعلد  فد  القل      رج ا  عل أ ي ير الذ  ال  ق  ي ض 
 .الق ئ   أسف  ف  اسث  ر ا  أقله 

 

 : التحصين عملية جرا إ -:ارابع  
 

 ثشدددث    الثددد   الثددد ريج  الحس سدددي  ثقليددد  فددد  خيدددر األ الخطددد   ثلددد  هددد    
(. االسدثرخ ء) للقلد  الب يلد  ب السدثج ب  القلد  ثبعد  الث  ال  يرا  إقرا  عل 
 الثحصي  جلس   ف   الثخي  طري  أ ع  ال ل    ال اق  خ      ثث   ق 
 القلددد   ددد   عددد  األخصددد ئ  جهددد   ددد   ائ ددد ا  اسثكشددد في  ثكددد   الثددد   لددد األ

 جدددراءا اإل  فددإ الثحصددي   ددد  الث ليدد  الجلسدد   فدد  .الح لددد  بدده يشددعر الددذ 
 أ  عندده ينددث  لدد  الددذ  ف ل شدده    لدد األ الجلسدد  فدد  حدد    دد  علدد  ثث قدد 

  د   عد   ا   ال  ر  ف  صع  اا  يليه الذ  البن  ثق ي   يث   اسثبع  ه يث  زع  إ
  أ  ي كددد    قيقددد ا ( 01-01) ددد   حددد ال الثددد ريج  الثحصدددي  جلسددد  ثكددد  
 .(0112  الح ي  عب ) ذل  ثطل  إذا الفثر  هذه ثط  
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 (890)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 : للبرنامج العام التخطيط
 

 الجلسدددد    عدددد   للبرندددد    ج  ليدددد اإل الجلسدددد   عدددد   يلدددد  في دددد   ي ضدددد    
 لثنفيدددذ ال ز دد    ا  األ ال دد ا   كددذل    جلسددد  لكدد  الز نيدد   الفثددر  أسددب عي 
 :يل  ك   البرن    ف  ال سثخ    الفني   أه  يض ا أ     البرن    أنشط 

 

 للبرنامج امالع التخطيط يوضح( 4) جدول
 

المواد 
 المستخدمة

عدد 
الجلسات 

 الكلية

عدد 
الجلسات 

في 
 االسبوع

 مد 
البرنامج 

 الزمنية

مد  
الجلسة 
 الواحد 

هم الفنيات أ
 المستخدمة

بطاقات ملونة 
قصص  –أقالم–

معززات –مصور 
 ال  تو   –

2. 2 1. 
 أسابيع

4.-0. 
 دقيلة

 -الحوار والمناقشة
 –يالتفريغ االنفعال

 -يالتدريجالتحصين 
 التعزيز -لع  الدور

 

  :البحث إجرا ات:  رابعا  
 

 .ك ر ن   ج ئح  ال رضي  ال خ    ثن  ل  الث  األ بي   عل  االط ، -0
 لخفددددد  خ صددددد  بدددددرا   إعددددد ا  ثن  لددددد  الثددددد  األ بيددددد   علددددد  االطددددد ،-0

 .الثجريب  شبه ال نه   ه  ال سثخ   ال نه  ثح ي    ال رضي  ال خ   
 الثدد  (Corona Phobia) ال خدد    صدد ر لكدد   ب ئيدد  ئ دد ق  إعدد ا -3

  .األطف   ل   ثقليله   ال را  الج ئح  أ ر    األطف   عل   هر 
 علدددد  سددد ثذ أ  ددد  ال ثخصصدددي  ال حك دددي  السددد    علددد  الق ئ ددد  عدددر  -2

 .النفسي   الصح  النف 
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 (893)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

  فددد النه ئيددد  صددد رثه  إلددد  ب لق ئ ددد   ال صددد   ال ز ددد  الثعددد ي   إجدددراء -5
 .ال حك ي  آراء ض ء
 ال رضدددي  ال خددد    خفددد  لددد إ يهددد   الدددذ  للبرنددد     بددد ئ  إعددد ا  -0

(Corona Phobia)    األطف   ل   ال سثج  ك ر ن  لج ئح  ال سثح. 
     لثح ي  ؛ال ثخصصي  ال حك ي      ج  ع  عل  البرن    عر -0

 .الثحكي  نث ئ   ف   ثع يله  للثطبي   ن سبثه 
 .ل خثب ر السيك  ثري  الخص ئص  حس   االسثط عي  راس ال  إجراء-1
 ال سددثح    (Corona Phobia) ال رضددي  ال خدد     قيدد   ثطبيدد -9

   .قبل كقي   الثجريبي  ال ج  ع  عل  األطف   ل   ال سثج  ك ر ن  لج ئح 
 .اإلرش    البرن    ثطبي -01
 ل سدثح   ا (Corona Phobia) ال رضدي  ال خد     قيد    ثطبيد -00

  .بع ي ا  قي س  األطف   ل   ال سثج  ك ر ن  لج ئح 
جراء ال قي   ثصحي -00  .اإلحص ئي  ال ع لج    ا 
 .  ن قشثه  البح  نث ئ  عر -03
 .البح   ث صي    قثرح   ثق ي -02

 

 :المستخدمة اإلحصائية األسالي : خامسا  
 

 هد    طبيعد  ث ئ ثد الث  االحص ئيى  س لي األ ببع  الب ح   اسثع ن     
 االرثبدد ط  ع  دد    لبيرسدد   االرثبدد ط  ع  دد : فدد   ث  لدد   ثسدد دالثه البحدد 

 ال ث سدددددط كر نبددددد    ألفددددد   ع  ددددد   Tاخثبددددد ر  جث ددددد    بدددددرا   / لسدددددبير   
 .  ال عي ر  االنحرا     الحس ب

 

 : ومناقشتها األول الفرض نتائج عرض
 

 رثدد   ث سددط  بددي ( 15 1 ≥  )  سددث   عندد   إحصدد ئي ا   ا  فددر  ي جدد  ال
 علددد (  البعددد   - القبلددد )  القي سدددي  فددد  الثجريبيددد  ال ج  عددد  أفدددرا   رجددد  
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 (899)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 فد  ال سدثج  ك ر ند  لفيدر   لألطفد   ال سثح    ال رضي  ال خ     قي  
 لخفد  اإلرشد    البرند     ثلقد بعد ( االجث د ع  -النفسد )  ب ع يده    ك   

 . البع   القي   ثج ها ف  ال خ   
 

 ال ث سددددط   بحسدددد   الب ح دددد  ق  دددد  الفددددر  هددددذا صددددح   دددد  لثحقدددد  ل   
 ال خدددد    ذ   الثجريبيدددد  ال ج  عدددد  أفددددرا  لدددد رج   ال عي ريدددد   االنحرافدددد  
 البرنددددد    ثلقددددد  بعددددد   ال سدددددثج  ك ر نددددد  فيدددددر    ددددد  ال سدددددثح    ال رضدددددي 
 ال رضدي  ال خد     قيد   أبعد   علد  البرند    قب   رج ثه   بي  اإلرش   
 -النفسدد )  ب ع يدده  د  كدد    فد  ال سددثج  ك ر ندد  لفيدر   لألطفدد   ال سدثح   
 .النث ئ  هذه يلخص الث ل   الج     (االجث  ع 

البح  اجراءا :  رابع    
ك ر ن   ج ئح  ال رضي  ال خ    ثن  ل  الث  األ بي   عل  االط ، -1 . البح  اجراءا :  رابع     
ك ر ن   ج ئح  ال رضي    ال خ  ثن  ل  الث  األ بي   عل  االط ، -1 . 
الثجريب  شبه ال نه   ه  ال سثخ   ال نه  ثح ي    ال رضي  ال خ    لخف  خ ص  برا   إع ا  ثن  ل  الث  األ بي   عل  االط ، -2 . 
3- 

 

 المخاوف ذوي التجريبية المجموعة أفراد لدرجات المعيارية واالنحرافات المتوسطات( 0) جدول
 (االجتماعي -النفسي) ب عديه من كل   في المستجد كورونا فيروس من المستحدثة المرضية

 أطفد   أ اء فد  ثحسدن  هن   أ  الس ب  الج    يلخصه  الث  النث ئ       
 ك ر ندد  فيدر    د  ال سدثح    ال رضدي  ال خد    ذ   الثجريبيد  ال ج  عد 
  االنحرافد   ال ث سدط    ق رند  نثد ئ     ذل   عل  يسث    بع ي ا  ال سثج 
 . البع   القبل  الثطبيقي  ف  األطف   أل اء ال عي ري 

 

االنحراف  المتوسط نوع األداء المكون

 المعياري

 3.62 49.63 القبلي البعد النفسي

 7.09 33.25 البعدي

 1.81 51.13 القبلي البعد االجتماعي

 8.12 34.25 البعدي
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 المرضية المخاوف ذوي التجريبية المجموعة أفراد لدرجات لمتوسطاتيوضح ا (1) شكل

 (االجتماعي  -النفسي)  ب عديه من كل   في المستجد كورونا فيروس من المستحدثة
 

 الدذ  Wilcoxon Signed Rank Test  يلك كسد   اخثبد ر ثطبيد  ثد   
 ثسثخ    الث ال ب را ثري  االخثب را      ه   اإلش ر  الرث  اخثب ر  يس 

 عدد   ح لد  فد   ذلد   البي ند    د  ال درثبطثي  للعينثدي (  ) الخثبد ر كبد ي 
. العيند  حجد  لصدغر  ذلد  ال رثبطد  للقدي    اخثبد ر اسدثخ ا  شر ط ثحقي 

 .النث ئ  هذه يلخص الث ل   الج   
 ذوي بيةالتجري المجموعة درجات رت  متوسطي بين للفرق اإلحصائية وداللتها"  z"  قيمة( 0) جدول

 (االجتماعي  -النفسي)  ب عديه من كل   في المستجد كورونا فيروس من المستحدثة المرضية المخاوف

2029عند مستوى   *  

رت   المكون
 اإلشارات

متوسط 
 الرت 

مجموع 
 الرت 

 إحصائي
 "z  "  

مستوى 
الداللة   

ئي معامل االرتباط الثنا
للرت  )حجم 
 (rprbالتأثير=

البعد 
 النفسي

 0.944 017. 2.380 35.00 5.00 السالبة

 قوي جدا  
 1.00 1.00 الموجبة

البعد 
 االجتماعي

 0.555 018. 2.366 28.00 4.00 السالبة

 قوي جدا  

 00. 00. الموجبة
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 "z" إحصد ئ  قي د  أ  السد ب  الجد    يلخصده  الثد  النثد ئ   د  نثبدي    

 بددي   إحصدد ئي ا  ا   فددر   جدد    علدد يدد     دد  ؛(1015)   سددث   عندد   الدد 
 ال رضددي  ال خدد    ذ   الثجريبيدد  ال ج  عدد  أطفدد    رجدد   رثدد   ث سددط 
 كد    فد   البع   القبل  الثطبيقي  ف  ال سثج  ك ر ن  فير      ال سثح   

 ي ك   ب لث ل  البع    األ اء لص ل  -(االجث  ع  ع الب   -النفس  ع الب  )  
  سث   عن  إحص ئي ا   ا  فر  ج ي  :  عل ينص  الذ  الفر  قب   للب ح  

(α ≤ 0,05)  ذ   الثجريبيدد  ال ج  عدد  أفددرا   رجدد   رثدد   ث سددط  بددي 
  ثلقدددد بعدددد   ال سددددثج  ك ر ندددد  فيددددر    دددد  ال سددددثح    ال رضددددي  ال خدددد   
 ال خد     قيد   أبعد   علد  البرند    قبد   رجد ثه   بدي  اإلرشد    البرن   
       ب ع يدده  دد  كدد    فدد  ال سددثج  ندد ك ر   لفيددر   لألطفدد   ال سددثح    ال رضددي 

 ثعددز  أ  للب ح دد   ي كدد . البعدد   القيدد   لصدد ل   (االجث دد ع  -النفسدد ) 
 األطفد    خد    خفد  فد  اإلرشد    البرند    ثدأ ير  إلد األ اء ف  الثب ي 
  ح ددددد    ددددد  كددددد     راسددددد :  نهددددد  ع يددددد    راسددددد   أك ثددددده الدددددذ  األ دددددر  هددددد 

  (0110) سددددددددعف    (0115) ،جربدددددددد   أبدددددددد   (0103) العطيدددددددد   (0103)
 ج يعددد ا   راسدددثه  نثددد ئ  أكددد    الثددد   (0105) ال ددد ه    (0990) سدددلي   
 األطفد      النفسي  األعرا  ح   خف  ف  اإلرش  ي  البرا   ف علي  عل 
  .نفسي  أ  جث  عي ا  خ    ك ن  س اء  خ  فه  خف   ف 

 

 آ اء  ث سدددط بدددي  خدددث  اال أ  ث ضددد  اإلخثبددد ر نثيجددد  أ   ددد   بددد لرغ    
 فيددر    دد  ال سددثح    ال رضددي  ال خدد    ذ   الثجريبيدد  ال ج  عدد  أطفدد  
 يرجددد  ال أ    عن ياددد اخث فددد ا   البعددد   القبلددد  الثطبيددد  فددد  ال سدددثج  ك ر نددد 

  لدددذل   اإلرشددد    البرنددد    ثدددأ ير قدد   عددد  بددد لك ير يخبرنددد  ال فهددد  للصدد ف  
– Matched ال رثبطد  ز ا األ للرثد  ال ند ئ  االرثبد ط  ع    بحس   نق  
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Pairs Rank biserial correlation  ال ثغيددر الثددأ ير حجدد  ل عرفدد 
  :ال ع  ل     حس به ي ك   . الث ب  ال ثغير  عل ال سثق 

  
=  للرثددددد  ال نددددد ئ  االرثبددددد ط  ع  ددددد  اسدددددثخ ا  عنددددد  الع قددددد  قددددد   بلغددددد    
 عدددددد الب   -النفسدددددد  عدددددد الب  ) دددددد  كدددددد    فدددددد  الثرثيدددددد   علدددددد( 10555  10922)

 يعدددز  أ  ي كددد  الحددد ال   ددد  %55  %92 أ  يعنددد   هدددذا  (االجث ددد ع 
 يكد   قد  رشد   اإل البرند    ب سدثخ ا  ال ع لجد  ثدأ ير  إلد األ اء ف  الثب ي 

 األطفدد   لدد   ال سدثح    ال رضددي  ال خد    بعدد  خفد  فدد  كبيدر أ ددر لده
 عدددد الب   -النفسددد  عدددد الب  ) ددد  كددد    فدددد  ال سدددثج  الك ر نددد  فيددددر   ج ئحددد   ددد 

 .(االجث  ع 
 

 اإلرشدد    البرندد    ثددأ ير  إلدد األ اء فدد  الثبدد ي  ثعددز  أ  للب ح دد   ي كدد     
 ال ع لجدددد  أك ثدددده الددددذ  األ ددددر  هددد   األطفدددد    خدددد    أعددددرا  خفدددد  فددد 

 ال خثلفد  ال خد    أعدرا  أ  الب ح د   ثدر   ال ثج ع  للبي ن   اإلحص ئي 
 الج ريددد  لألحددد ا  طبيعددد  نثددد   الإ هددد   ددد  العينددد  أفدددرا   نهددد   يعددد ن الثددد 
 الحصدددد ر فدددد   ال ث  لدددد  اا نهدددد ر  لددددي ا  يعيشدددد نه  الثدددد   ندددد اآل غيددددر جدددد اء األ

 ك ر ندددد  فيددددر   نشددددأ   نددددذ علدددديه  ال فددددر   الخدددد ن   النفسدددد  االجث دددد ع 
 ف  . حب  األ ص ق ء األ قرب ءاأل    لك ير فق ا     عنه نث      ال سثج 
  ددددد  ك يدددددر فددددد  األطفددددد   علددددد  سدددددلب ا  حددددد ا األ هدددددذه ثدددددنعك   أ الطبيعددددد 
  د  ح له ي  ر ع   ب عز    نس  اإل يعيش  أ الطبيع  غير ف    ال ج ال 
  ددد   ددد  البحددد  اهدددذ نثددد ئ  اثفقددد   قددد   بهددد  يثدددأ ر أ       صدددعب  أحددد ا 
 عبددددد   (0999) شدددددح ث   (0110) اله دددددص  راسددددد   نثددددد ئ  إليددددده ث صدددددل 
 (.0110) العطي   (0110) الس  
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 ;Jiao et al. (2020); Roy et al., (2020)  راسد   د  اثفقد  ك د    

Tandon (2020); Xiang et al., (2020  .) البددرا   ف عليدد  فدد 
 ثن يددد  فددد  ف عليثهددد   كدددذل   األطفددد   لددد   ال خددد    خفددد  فددد  اإلرشددد  ي 
 بدددددددددبع  االسدددددددددثع ن  أ    قددددددددد   لددددددددد يه   االجث  عيددددددددد  النفسدددددددددي  الج انددددددددد 

  ال ن قشددددد     نفعددددد لاال  الثفريددددد   ريجالثددددد  الثحصدددددي    ددددد  اإلسدددددثراثيجي  
 خفدددد  فدددد  لف عليدددد ا ذا   اإلسددددثراثيجي    دددد   غيرهدددد     الحدددد ار  الثعزيز

 أفدددرا  عددد ش عنددد    هأنددد علددد  الب ح ددد  ثدكددد   هنددد    األطفددد   لددد   ال خددد   
  ال ددر،  الط أنيند  األ دد  عليهد  يغلدد  الثد  البرندد    أجد اء( األطفدد  ) العيند 

 لهدددد  سدددد   ال خثلفدددد   البرندددد     فقددددرا  فع ليدددد    دددد   ثفدددد عله    ال شدددد رك 
 الثدددد   االجث  عيدددد  النفسددددي    شددددك ثه   خدددد  فه  علدددد  الثغلدددد    السدددديطر 
 الثدد  الصددعب  االجث  عيدد   ال ددر   ك ر ندد  ج ئحدد  بسدد  علدديه  اسددثح   

    اجهددد  بددد اخله    دددع الثعبيدددر علددد  القددد ر  لددد يه  ث لددد   ك ددد    بهددد   دددر 
 الثعد     خد   للخ    دشرا  ثع  سل كي    أ ايسلك   أ      اآلخري 

  خ صدددد ا  الجلسدددد   أ ندددد ء ب ضدددد ، الب ح دددد  ل سددددثه  دددد   هددددذا    االجث  عيدددد 
  ثزايد  األطفد   اسدثج ب  ف  الثحس  ذل  ث    ك  .   نه  ال ثأخر  الجلس  
 فدد   ال ن قشدد   شدد عره  عدد   الثعبيددر ال ج  عدد   اخدد  الثف عدد  فدد  قدد رثه 

 الثعريد  حد    الحد ار ال ن قشد   ند ءأ علديه  ثطدر، ك ند   الثد ال  ض ع  
  ال ح ف ددد     ثحددد ره  جددد  ه   ددد  فددد  الثعددد يش   كيفيددد   أسدددب به بددد لفير  

 عرضدد  الثدد   اإلع ندد   الصدد ر ثقدد ي  خدد    دد     أنفسددن  صددحثن  علدد 
  دد  الفيددر   نقدد   دد   للحفدد   ال ز دد  بدد أل  ا  اإلسددثع ن  كددذل    علدديه 

  اخدددد  لل ن فسدددد  فددددرص ثدددد فير علدددد  الب ح دددد  حرصدددد   قدددد    ندددد ليإ اآلخددددري 
   شدد ركثه  لألطفدد   اآل دد   النفسدد الجدد  ثدد فير فدد  سدد ه   الثدد   نشددط األ
 األ دددر  الثددد ريج الثحصدددي  لفنيددد  كددد   ك ددد    ال ج  عددد   اخددد  هددد ئز    ددد 

  ثقليددد  األطفددد   عنددد  ال  جددد    ال خددد    أعدددرا   ددد  الثخفيددد  فددد  ال هددد 
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 ثدد  حيدد  البرندد    ب ايدد  فدد  بدده يشددعر   كدد ن ا الددذ  لقلدد  ا الثدد ثر  شدد عر
  األعلدد  لدد إ األقدد   دد  ب لثدد ري  األطفدد    نهدد   يعدد ن الثدد  ال خدد    ثسددجي 
   االجث  عيد  ثف ع ثده  فد   اليد   نش طه عل  ثأ يراا    األك ر  خ ف ا   رج 
  يدرث الثد  لل  اقد   الثخيد  بهد  ء   الثدنف  االسثرخ ء عل  األطف    ث ر 
 ح لدد  فدد   هدد  إ دد ر   بأك رهدد   انثهدد ءاا  بأقلهدد  بدد أ ثدد ريجي ا   القلدد  الخدد   ل يدده

  ال نزلدد  الثدد ري   البرندد    فدد  الجلسدد   هددذه ثكددرار خدد     دد  االسددثرخ ء
 بشدك    سد ع  الخد   ل  يدرا   ثعريضه الفع ل  ال  اجه  خ        ب لبي 
 علد  سد ع ثه  أك در إيج بيد  ثج هد  ا لد إ األطفد   انثبد ه ثح يد  علد  كبير  

 علدددد   ال سدددد بق   األنشددددط  سدددد ع   ك دددد    ال بدددد ء  دددد   خدددد  فه    اجهدددد 
 السدددلبي  نفع ليددد اال الشدددحن   ثفريددد   علددد    االجث ددد ع   الثف عددد  الث اصددد 
 الثعزيدز  سد ئ   اسدثخ ا  الثعزيدز  سد ئ  سد ع   ك د    لد يه  الثد ثر  ثقلي 

 الجلسددد    نددد ءأ بهدد  االهث ددد    ا  هددد ر   ال عن يدد  أ  ال   يددد  سددد اء ال  ئ دد 
  فدد  يج بيدد اإل ب لسددل كي   السددلبي  السددل كي   ثعدد ي  فدد  ال ق  دد  نشددط  األ

  ب دد  بأنفسدده  ال قدد  زيدد     دد    دد    البرندد    أنشددط  فدد  الفع لدد   شدد ركثه 
 عدددد   الثعبيددددر لألطفدددد   الحريدددد  ثدددد فير علدددد  الب ح دددد  حرصدددد  ك دددد . حدددد له 

  خ صد  األنشدط  خثيد را فد  حدريثه  خ        بيجاإل  الثف ع   ش عره 
 خثيددد را فددد   حدددريثه  ال ج  عددد  أفدددرا  بدددي  الع ريددد  ال رحلددد  فددد  فدددر   جددد  
 .  عه  ثثن س  ب يل  أنشط 

 

 :ومناقشتها الثاني الفرض نتائج عرض
 

     سددث   عندد  إحصدد ئي ا   ا  فددر  ي جدد  ال أندده علدد  ال دد ن  الفددر  يددنص   
 فدددد  الثجريبيدددد  ال ج  عدددد  أفددددرا   رجدددد   رثدددد    ث سددددط بددددي ( 15 1 ≥  )

 ال سددثح    ال رضددي  ال خدد     قيدد   علدد (  الثثبعدد  - البعدد  )  القي سددي 
 - النفسددددددد )  ب ع يددددددده  ددددددد  كددددددد    فددددددد  ال سدددددددثج  ك ر نددددددد  لفيدددددددر   لألطفددددددد  
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  دددر ر بعددد  ال خددد    لخفددد   اإلرشددد    البرنددد     ثلقددد بعددد   ( االجث دد ع 
 . الثطبي     شهر

 

 ال ث سددددط   بحسدددد   الب ح دددد  ق  دددد  الفددددر  هددددذا صددددح   دددد   للثحقدددد    
 ال خدددد    ذ   الثجريبيدددد  ال ج  عدددد  أفددددرا  لدددد رج   ال عي ريدددد   االنحرافدددد  
 البرنددددد     ثلقددددد بعددددد  ال سدددددثج   ك ر نددددد  فيدددددر    ددددد  ال سدددددثح    ال رضدددددي 
 ال رضددددي  ال خدددد     قيدددد   أبعدددد   علدددد  الثثبعيدددد   رجدددد ثه   بددددي  اإلرشدددد   
 -النفسدد  عدد الب  )  دد  كدد    فدد  ال سددثج  ك ر ندد  يددر  لف لألطفدد   ال سددثح   

  .النث ئ  هذه يلخص الث ل   الج     (االجث  ع  ع الب  
 

 المخاوف ذوي التجريبية المجموعة أفراد لدرجات المعيارية واالنحرافات المتوسطات( 7) جدول
 (الجتماعيا  -النفسي)  ب عديه من كل   في المستجد كورونا فيروس من المستحدثة المرضية

 

 
 
 
 
 
 
 
 أ اء فدد   بدد   هندد   أ  السدد ب  الجدد    يلخصدده  الثدد  النثدد ئ يثبددي   دد     

 فيددر    دد  ال سددثح    ال رضددي  ال خدد    ذ   الثجريبيدد  ال ج  عدد  أطفدد  
  ق رنددددد  نثددددد ئ   ددددد  ذلددددد   علددددد  يسدددددث    ثثبعيددددد ا    بعددددد ي ا  ال سدددددثج  ك ر نددددد 

 الثثبعدددد  الثطبيقددددي  فدددد  األطفدددد   أل اء ال عي ريدددد   االنحرافدددد   ال ث سددددط  
     . البع  

 

االنحراف  المتوسط نوع األدا  المكون
 المعياري

يالبعد النفس  
 6.70 32.63  التتبعي

 7.09 33.25 البعدي

البعد 
 االجتماعي

 7.62 34.50  التتبعي

 8.12 34.25 البعدي
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 المستحدثة المرضية المخاوف ذوي التجريبية مجموعةال أفراد لدرجات المتوسطات(2) شكل
 (االجتماعي -النفسي)   ب عديه من كل   في المستجد كورونا فيروس من

 

 الدذ  Wilcoxon Signed Rank Test  يلك كسد   اخثبد ر ثطبيد  ثد   
 ثسثخ   الث  ال ب را ثري  االخثب را      ه   اإلش ر  الرث  اخثب ر يس  
 عدد   ح لد  فد   ذلد   البي ند    د  ال درثبطثي  للعينثدي (  ) الخثبد ر كبد ي 
. العيند  حجد  لصدغر  ذلد  ال رثبطد  للقدي    اخثبد ر اسدثخ ا  شر ط ثحقي 

 .النث ئ  هذه يلخص الث ل   الج   
 

 ذوي التجريبية المجموعة درجات رت  متوسطي بين للفرق اإلحصائية وداللتها " z " قيمة( 8) جدول
 (االجتماعي -النفسي)  ب عديه من كل   في المستجد كورونا فيروس من المستحدثة المرضية المخاوف
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 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (890)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 "z" إحصد ئ  قي د  أ  السد ب  الجد    يلخصده  الثد  النثد ئ   د  نثبدي    

  ا  فددددر   جدددد   عدددد    علدددد يدددد     دددد  ؛(1015)   سددددث   عندددد   الدددد  غيددددر
 ذ   الثجريبيددددد  ال ج  عددددد  أطفددددد    رجددددد   رثددددد   ث سدددددط  بدددددي  إحصددددد ئي ا 
 الثطبيقدددي  فدد  ال سددثج  ك ر نددد  فيددر    دد  ال سدددثح    ال رضددي  ال خدد   
 ي كد   ب لثد ل   (االجث د ع  -النفسد )  ب ع يده  د  كد    فد   البعد   الثثبع 
 عندد   إحصدد ئي ا   ا  فددر  ي جدد  ال:  علدد يددنص  الددذ  الفددر  قبدد   للب ح دد 
 الثجريبيد  ال ج  عد  أفدرا   رجد   رثد   ث سدط  بدي  (α ≤ 0,05)  سدث  
  ثلقدد بعدد  ال سددثج   ك ر ندد  فيددر    دد  ال سددثح    ال رضددي  ال خدد    ذ  

 ال خدددد     قيدددد   أبعدددد   علدددد  الثثبعيدددد   رجدددد ثه   بددددي  اإلرشدددد    البرندددد   
  ب ع يدده  دد  كدد    فدد  ال سددثج  ك ر ندد  لفيددر   لألطفدد   ال سددثح    ال رضددي 

  إلد األ اء فد  الثبد ي  عد   ثعز  أ  للب ح    ي ك (. االجث  ع  -النفس )
 ال خددد    أعددر  ثخفيدد  فددد  ال سددثخ   اإلرشدد    البرنددد     ثددأ ير ف عليدد 

 فني      ثض نه    ض ء ف  العين   افر أ ل   ك ر ن  فير      ال رضي 
 ال ن قشددد    ددد  البرنددد    فددد  األطفددد    خصددد ئص ثثن سددد  إرشددد  ي  سددد لي أ  

 الثع  د   طدر   االسثرخ ء الث ريج  ب لثحصي   الث ري    الح ار   عي الج
 سددل  أ   االنفعدد ل  الثنفددي  علدد  الثركيددز كددذل   العق نيدد  غيددر األفكدد ر  دد 

 فع ليثدهلده  اإلرشد    البرند     د  جعد  ذلد  ك  .اإليج ب   الثعزيز الث عي 
 لدد   ل خدد   ا أعددرا  خثفدد ءا فدد  الددز    دد  فثددر   ددر ر بعدد  سددث ر ا الثدد 
 الحدددد اجر   راسدددد :  نهدددد  ع يدددد    راسدددد   أك ثدددده الددددذ  األ ددددر. العيندددد  أفددددرا 

 Schutte (1998); Silverman راسد      (0110) العطيد   (0113)

(1998); Last, Hansen & Franco (1998)   علد  كلهد  أكد    الثد 
 لثعدر ا  د  االنثهد ء  بعد  ز نيد  فثدر   ر ر بع  البرن    أ ر  اسث رار بق ء

  .رش  ي اإل للبرا  



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (893)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 فد  البرند    ف عليد  يدكد  نخفد  اال هدذا فد  سثقراراال أ  الب ح    ثدك    
 ال رضددددي  ال خدددد    خفدددد   هدددد   أجلدددده  دددد  ضدددد     الددددذ  الهدددد   ثحقيدددد 

 األطفدددد   حدددد  إلدددد  ثرجعدددده ك دددد  ال سددددثج   ك ر ندددد  فيددددر    دددد  ال سددددثح   
   اإلرشد    البرن    ثنفيذ  ن ءأ ثنفيذه  ث  الث  ال خثلف   الفع لي   لألنشط 

  الثدد  الع جيدد  الجلسدد   ج يدد  فدد    شدد رك  ثف عدد   دد  األطفدد   أبدد اه   دد 
 ال خثلفد  الحي ثيد  ال  اقد  فد  اإليج بيد  السل كي   ث عي  ف  األ ر له  ك  
 .ال ث بع  فثر  ف  له  الب ح     ث بع   ل يه  الخ   ث ير  الث 

 

 ف  أجله     ض      الذ  اله   ثحقي  ال سثخ   البرن    اسثط ،  هكذا   
 ن در ال طد راإل علد  سدثن ا ل د   ذلد  ؛األطفد   هددالء ل   ال خ    خف 

 الث جه   أك ر    أنه الس بق   البح   ال راس   أك    ن  ئ اإل  نحن ال  
دددد الن ريدددد   ثقبدددد  لدددد إ ب إلضدددد ف  هددددذا   الثربدددد   النفسدددد  الثطبيدددد  فدددد   إنج حا
 الثدأ ير هدذا اسث ر  ق    عه   ثج  به   ثفه ه  ال سثخ    ي  للفن األطف  
 البرندد    هددذا نجدد ، لدد إ يشددير   دد   البرندد    نثهدد ءا بعدد  حثدد   ق يدد ا   اضددح ا 

 لد   ال سدثج  ك ر ند  فيدر    د  ال سدثح    ال رضدي  ال خد    خفد  ف 
 .األطف  

 

 فدد  ه  دد ا    راا  لهدد   ال رضددي  ال خدد    أ  الب ح دد  ثدكدد  ذلدد  ضدد ء  فدد    
 علد  ذلد   يدنعك  األحيد    أغلد  فد  ب لسدل  علديه  فثدد ر  األطف   حي  

  جد   ذلد  علد   يثرثد   اآلخدري    د  أنفسده  حيد    سدل كي ثه  ثصرف ثه 
 جيدددد   جسدددد ي  بصددددح  الفددددر  ث ثدددد   أ  ال ثعدددد     ال شددددك    دددد   ج  عدددد 
 لدده   يضدد  ددرا  األ ال شددك    دد   خلدد ه الصددع      اجهدد  علدد   ق رثدده
  جدد   حدد   فدد   لكدد   الق عدد    هدد ههددذ بنفسدده ال قدد   دد  بدده بددأ  ال أجددزءا 

 ثحد   الث  ه  الفر  به  يث ث  الث  ال ق   رج  فإ  حي ثه  ف   عين   شكل 
 الطفد  به ي ر    أ  ك   به  ال حيطي  اآلخري      نفسه    ثع  له كيفي 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (899)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 بذاثددده  قثددده ثددد ن  أسدددب   أهددد   ددد  هددد   جث عددده  ب دددق    ددد  سددديئ  خبدددرا   ددد 
 أفدرا ه بدي  ب لث اجد   الحد  الك فيد  ال ق  يعطه ل  ال جث   أل  ن راا   بق راثه 

  الثددد  حي ثيددد  نشدددط أ  ددد  بددده القيددد   يسدددثطي   ددد     رسددد   كدددذل   ددد   أ فددد 
 لد   بد لنف  ال قد  ثن يد  ثعثبدر لدذا  له ب لنسب  الحي    ق     ه أ    ثعثبر

 النفسددد  ن ددد ه ثعيددد  الثددد  ال خددد      حددد بددد  خفددد  علددد   الع ددد  األطفددد  
  دددد  يع ن ندددده   دددد  للددددثخلص  سدددد ع ثه  فدددد  األ لدددد  بدددد لخط    االجث دددد ع 
 ال اقددد   ددد   الث افددد  السدددلي   النفسددد  الث افددد   بدددي  بيدددنه  ب عددد    شدددك  
 .به  ا ر   الث  السيئ  خبراثه  بسب  األطف   يعيشه الذ  االجث  ع 

 

 البحث: توصيات
 
 

 :بدد ث ص  أ  للب ح   ي ك  البح  نث ئ  نهع أسفر  ل   نثيج 
 

 الددذي  األطفدد    خ صدد ا  ال بكددر  الطف لدد   رحلدد  بأطفدد   االهث دد   ضددر ر -0
 الخدددد     ثقدددد ي  خدددد    دددد  النفسددددي  االضددددطراب   أعددددرا  عندددد ه  ث هددددر
 .رش  ي اإل  البرا  

 النفسددددي  ال راكددددز أ  ال دددد ار  فدددد  سدددد اء النفسدددديي  األخصدددد ئيي  ثدددد ري  -0
 . أسسه ال ثن ع  النفس  اإلرش   فني   عل   ي الثرب

 

 الملترحة: البحوث
 
 
 
 

 بدددي  ك ر نددد  فيدددر    ددد  ال خددد    ل راسددد   ق رنددد   صدددفي   راسددد  إجدددراء -
 . اإلن   الذك ر

 .ك ر ن   ص بي  ل   ب لنف  ال ق  لثن ي  إرش    برن    إجراء -
 ع ريدد   راحدد  فدد  ك ر ندد  فيددر    خدد    لعدد   ارشدد  ي  بددرا   اقثددرا، -

 .  خثلف 
 ال صدددد بي  لألطفدددد   النفسددددي  الخصدددد ئص ل راسدددد   ي انيدددد   راسدددد  إجددددراء -

 .ك ر ن  بفير  



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (899)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 المراجددع
 أوال : المراجع العربية:

 
 

 السدل   لثخفيد   قثر، برن    ف علي (. 0115) ال ي  ع ء جرب ،  أب  -
   جسثير رس ل ) غز  ب ح ف   األس س  الث س  الص  ط   ل   الع  ان 

 .غز  .س  ي اإل الج  ع  (. نش ر  غير
  ددد  ضدددغ ط اضدددطرا (. 0100) ثيسددير  اهلل عبددد    ؛زاهددد    عيشددد  أبدد  -

 . الث زي   النشر للطب ع   ائ   ار: ع   (. 0 ط) النفسي  الص    بع 
 ب لط أنينددددد   ع قثدددده االجث دددد ع  الددددد ع (. 0101)  زاهدددد    عيشدددد  أبدددد  -

 العربيد  للبيئثدي   ق رند   راسد  :Covid-19 دلد ال رضدي   ال خد    الع طفي 
  (2) 0  الثعلدددي   ثكن ل جيددد  ال نددد ه  ثددد ري  فددد  البحددد    جلددد .  الغربيددد 
020-015. 

 نهضدددد   ار: القدددد هر  .بدددد لنف  ال قدددد (. 0993)  يخ ئيدددد  ي سدددد   أسددددع  -
 . صر

 للثخفيد   قثدر، إرشد    برن    ف علي     (. 0113) أح    الح اجر  -
 رسد ل ) غز   ح ف   ف  األس س  الثعلي   رحل  طلب  ل    الص   آ  ر   

  .س  ي اإل الج  ع  (. نش ر  غير   جيسثير
 طدد   لدد   النفسددي  الضددغ ط(. 0110) بشددير  الحجدد ر  ؛نبيدد    خدد   -

 اإلسددد  ي  الج  عددد   جلددد . النفسدددي  بصددد بثه   ع قثهددد  اإلسددد  ي  الج  عددد 
  .391-309  (0) 02  (اإلنس ني  ال راس   سلسل )
 لدد   النفسددي  ب ل حدد    ع قثهدد  النفسددي  الط أنيندد (. 0115) فهدد  الدد لي   -

  اإلسدد  ي  ال راسدد   كليدد   الثرب يدد  العلدد    جلدد . الج  عدد  طلبدد   دد  عيندد 
 .300-309  (01) سع    ال ل  ج  ع 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (899)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 النفسدددددي  الصدددددح  فددددد   راسددددد  (. 0113) السددددد   عبددددد  ح  ددددد  زهدددددرا   -
 .الكث  ع ل :  هر الق. النفس   اإلرش  

  دددددد  للع دددددد  السددددددل ك  العدددددد   برندددددد    فع ليدددددد (. 0110) أسددددددع   سددددددع  -
 ال د ار  فثيد   بدي  الش ئع  ال رضي  ال خ    بع     للح  ال ج  ع  
 عددي  ج  عدد (.  نشدد ر  غيددر  كثدد راه) ال ثددأخر  الطف لدد   رحلدد  فدد  االبث ائيدد 
 . صر. ش  

: القد هر . لألطف   النفس   اإلرش (. 0110) ابراهي  أح    ح    سعف   -
 .الح ي  الكث    ار

.  ثعلددددي ه  العدددد  يي  غيددددر ثربيدددد (. 0990) سددددي  الددددرح   عبدددد   سددددلي    -
 .الشر  زهراء  كثب : الق هر 

 لد   الع  انيد  ثخفدي  فد  السيك  را   اسثخ ا (. 0999) خ ل   شح ث  -
 غيدر ير  جسدث رسد ل )ال  رسد  قبد     لس  النس   جه ل  اللقط ء األطف  
 .ش   عي  ج  ع  .للطف ل  العلي  ال راس    عه  (. نش ر 

 – ال  رسددد  النفسددد   اإلرشددد   الث جيددده .(0112) أشدددر    الح يددد  عبددد  -
 االحثي جدددد    ذ   العدددد  يي  ب دددد ار  النفسدددد  األخصدددد ئ  ع دددد  إسدددثراثيجي 
 .0ط.  الزق زي  ج  ع . الثربي  كلي .الخ ص 

:  العقليددد  النفسدددي  األ دددرا  علددد  (.0102) السدددي   ح ددد   الدددرح   عبددد  -
 .الشر  زهراء  كثب : الق هر .  الع   الثشخيص -األعرا  -األسب  

 األحكد   لثن يد  برند    ف عليد (. 0110) الحسد  أبد  سد ير   الس   عب  -
  عهد  (. كثد راه رسد ل  )األسري  الرع ي     ال حر  ي  األطف   ل   الخلقي 

 .الق هر  ج  ع .الثرب ي   البح   ال راس  
 سدل ك   عرف  رش   إ برن    ف علي (. 0110) اهلل عب  أس  ء  العطي  -

 ب  لدد  األطفدد    دد  عيندد   لدد  الشدد ئ  القلدد  اضددطراب   بعدد  خفدد  غدد 
 .001-000  (00) قطر ج  ع   الثرب ي  البح    ركز  جل . قطر



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (899)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 - ال هدد را  ثن يدد  - الثدد ري  بددرا  (. 0103) اهلل عبدد  أسدد  ء العطيدد   -
 ذ   الطدددددددد   - الددددددددثعل  صددددددددع ب    - االجث  عيدددددددد  الثن يدددددددد  - الكف يدددددددد  
 .029-090  (32)  النفس  اإلرش    جل . الخ ص  االحثي ج  

  قثدددر، إرشددد    برنددد    فع ليددد (. 0119) رجددد    صدددطف سددد ي  علددد   -
 (.  جسثير رس ل  ) بغز  اإلس  ي  الج  ع  ط لب   ل   ب لنف  ال ق  لثن ي 

 .غز  س  ي اإل الج  ع 
 الحددد ال  فددد  ال ثصددد ر  الدددثحك  الحيددد   ضدددغ ط(. 0115) حسدددي   ف يددد  -

 غيددددر عيندددد  بددددي  الجسدددد ي  النفسددددي  لألعددددرا  ك ثنبئددددي    اع دددد  الشخصددددي 
  (0) 05  ال صددري  الدنف  عل دد ء ج عيد . النفسددي  ال راسد    جلدد . سدريري 

5-53. 
 ال شدددك  (. 0101) ك ددد    ح ددد   الفثددد ، بددد أ    بدددراهي إ  ددد  آ  الفقددد  -

 09 ال سددثج  ك ر ندد  فيددر   ج ئحدد  nعدد  -Covied ال ثرثبدد  النفسددي 
(. ب صدر الج  عد   ط لبد   طد    د  عيند  لد   اسثكشد ف   صف  بح )

 .0119 -0120  (02)  بنه  ج  ع   الثربي  كلي   الثرب ي  ال جل 
-  عرفدددد ) إرشدددد    برندددد    ف عليدددد (. 0103) الشددددي  س سدددد    ح دددد   -

 رسدددد ل  )ال  رسدددد   دددد   ال رضدددد الخدددد   حدددد   حفدددد  فدددد   قثددددر،(  سددددل ك
 .ش   عي  ج  ع  .الثربي  كلي  . ( كث راه

  ددددد  للحددددد   رشددددد  إ برنددددد    ف عليددددد (. 0105) الكدددددري  عبددددد   ال ددددد ه   -
 كليدددد  طدددد    دددد  عيندددد  لدددد   الددددذا   سددددث    ثحسددددي  ال رضددددي  ال خدددد   
  فسددد الن االرشددد    ركدددز  النفسددد  رشددد  اإل  جلددد   فلسدددطي  ج  عددد  .الثربيددد 

(23). 
            سددددددب به أ   فه  هدددددد :  األز دددددد  (. 0102) عبدددددد الع    ح دددددد  ال رعدددددد    -
 . االقثص   الق ن    كثب : الري  . ال طني  ثع ي  ف     ره    ره آ  
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 (899)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 أطفدد   لدد   الشدد ئع  ال خدد   (. 0100) سددلي     ز بدد  ؛علدد   نحيلدد  -
  ا اآل سلسدددل  العل يددد    ال راسددد   للبحددد   ثشدددري  ج  عددد   جلددد . الريددد  
 .000-010  (5)33 نس ني  اإل  العل  
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لدى عينة من أطفال  االستماعبرنامج تدريبي لتنمية مهارة 
   الروضة المنبئين بصعوبات تعلم قراءة اللغة العربية
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 : ملخص البحث
 حث رنددد مل حثيددداري   فع ثيددد  مدددا  عددد  إثدددل حث  دددل حث ددد ث  هدددال حث  ددد    

  صدددعو    حثمن ئدددي  حثروضددد  أطفددد   ثددا  حثالزمددد  حالسددديم   مهددد رح  ثينميدد 
 ( مد  حططفد  8مد    حث  ث  ي ون  عين  حث   و ،  حثعر ي  حثلغ  قرحءة يعلم
  م  فظدد  حال ياحئيدد  حثينددي  مارسدد   روضدد  حثقددرحءة يعلددم  صددعو    من ئددي حث

 حثيصدددددميم   سددددديلاحم حثيجري ددددد   ددددد   وحسددددديلام حث  ددددد  حثمدددددنهل،   ورسدددددعيا
 حالسدددديم    مهدددد رة حثوح دددداةد وقددددا يددددم حسدددديلاحم مقيدددد   ثلمجموعدددد  حثيجري دددد 
 طف  ا ث حالسيم   ثينمي  مه رة  حثياري  حث رن مل (،حث   ث  /إعاحاحثمصور 
(د وقددا حث   ثدد  /إعدداحا  حثعر يدد  حثلغدد  قددرحءة يعلددم  صددعو    ء حثمن دد حثروضدد 
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 ريد   ميوسدط  دي  إ صد ئي    احثد  فدرو  يوصل  ني ئل حث    إثل أن  يوجا
 مهددددد رة مقيددددد   علدددددل( حث  ددددد  عيندددد   حثيجري يددددد  حثمجموعددددد  أطفددددد   ارجدددد  
 يوجددا يدداري  ، الحث ثل رندد مل وحث عددا  حثق لدد  حثقي سددي  فدد  حثمصددور حالسدديم  
 حثيجري يد  حثمجموعد  أطفد   ارجد   ريد  ميوسدطل  دي  إ صد ئي    احثد  فدرو 

 وحثيي عدد  حث عددا  حثقي سددي  فدد  حالسدديم   مهدد رة مقيدد   علددل( حث  دد  عيندد  
 مهدددد رة ثينميدددد  حثيدددداري   حث رندددد ملفع ثيدددد   ممدددد  ي ددددير إثددددل.حثيدددداري   ثل رندددد مل
 حثعر ي د حثلغ  قرحءة يعلم    صعو  حثمن ئي  حثروض  أطف   ثا  حالسيم  
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language، and the current research sample consisted of (8) 

children who predicted learning difficulties to read in the 

Kindergarten of Tanis Elementary School in Port Said 

governorate، and the research was used. Quasi-

experimental using single-group experimental design. The 

illustrated listening skill scale (preparation / researcher) 

was used، the training program for developing the 

listening skill of the kindergarten child who predicted 

difficulties learning to read Arabic (preparation / 

researcher). The results of the research concluded that 

there are statistically significant differences between the 

mean grades of the experimental group children (the 

research sample) on the scale of listening skill depicted in 

the pre and post measurements of the training program. 

There are no statistically significant differences between 

the mean grades of the experimental group children (the 

research sample) on A measure of the listening skill in the 

post and tracer measurements of the training program، 
indicating the effectiveness of the training program for 

developing listening skill among kindergarten children 

who predict difficulties in learning to read Arabic.     

 :          Keywords الكلمات المفتاحية    
 Training program                                    د رن مل ياري   -

                      The skill of listening دحالسيم  مه رة  -
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 د حثعر ي  حثلغ  قرحءة يعلم  صعو    حثمن ئي  حثروض  أطف   -
Kindergarten children predicting difficulties learning to 
read Arabic 

 

 مقدمة:
 

 صدعو    يعلدم قدرحءة حثلغد  حثعر يد  يوحج   عض أطف   حثروضد  حثمن ئدي     
ثددل حثدديعلم نييجدد  ثعوحمدد   سددي  سددوحء إسدد يلهم   م دد ال  وصددعو    وهددم فدد

 ،  أ  ن   صري  أم سمعي  أم  ر ي  أم نييج  ثعوحم  عقلي    ثيللل حثعقلد
 دد  هددلح حث ددد ال    وفدد ،  أو نييجدد  ثعوحمدد  حنفع ثيدد    الضددطرح  حالنفعددد ث

يديالءم مدن ندو  حالع قد    مد  حثير يد  حثل صد  حثيد م ثلطفد  نوعد   قا  يج  أ  ي  
حال أ  حثالفددددد  ثلنظدددددر وحثجددددداير   ث  ددددد  أ  يوحجددددد  حثطفددددد   ،يالزمددددد    حثيددددد

م   أ ال يم   في  أ  يصنل ضم   حثل حثوق   ف صعو    أثن ء يعلم  
 (د 3 ص ،7102 ،يصنيف   حإلع ق  حثمعروف   س ثم 

 

وحثقددرحءة  ،وحثي ددا   ، حالسدديم  ي    ويمثدد  مهدد رح  حثلغدد  حثعر يدد  حطس سدد   
هدد  وعدد  طريق ،حثمليلفدد حثعمريدد   حثمرح دد  فدد ثليعلدديم وحثدديعلم  وحث ي  دد ( أس سدد   

وثددلثه هدداف   ، ف وحثثقدد   وحثيددرح  حث ضدد ر  ،ييددزوا حثطفدد    ثمعرفدد  حثعلميدد 
طنهدد  يمثدد  حثل ندد  حطس سددي   ؛حثعايددا مدد  حثارحسدد   إثددل ينميدد  هددلح حثمهدد رح 

مجدد ال  حث يدد ة حثمليلفدد د  مدد  أ  حثير يدد  حث ايثدد  ي  ددا  فدد لسددلوه ثليعلدديم وث
 حثيد علل أهمي  حثعن ي   يم ي  حططف   م  مهد رح  حثلغد  حثعر يد  حطس سدي  

ي قد  إال وهدلح ال ي ،حثموحقل حث ي يي   ف يعينهم علل حسيلاحم حثلغ  حثعر ي  
 ثليعلم دوحثي ا  حثمن س    حالسيم    يم  لال  يم نهم م  مه ر 

 ،ن ددوءح  ثددا  حثطفدد    أو  فنددو  حثيوحصدد  حثلغددو  حالسدديم  ويعي ددر مهدد رة    
 طددو  أمهدد يهم  فدد أجريدد  علددل سددلوه حطجند   حثيد وي دير  عددض حثارحسدد   
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ور مدددد  حهيددددز يفدددد عال  مدددد  سددددم    ،حثجنددددي  يسدددديجي  ثخصددددوح  حثل رجيدددد  أ 
 ، ع دد   هدد  معدداال  اقدد   قل دد  مددن يراا حثموسدديقل حثم يطدد   دد طم أو يغيددر

 (د043 ص ، 7107 ،وع   
 

عنددا  حالسدديم  يدداري  مل دد   فدد وثددل ثلدديعلم ي مدد  ال دده أ  حثمر لدد  حط و   
مددد   دددننه  أ  ي دددو   حثيددد ومع ي دددي  حثنصدددوص حثعر يددد  حثفصددد ل  ،حثطفددد 
وعليدددد  ف نندددد  ن ددددرص علددددل أ  يطددددر  مسدددد من حثطفدددد   ،سددددليم    ثغويدددد    نظ مدددد   

وثصدديق  ثل رحيدد   ،مدد  وحقددن حثطفدد   علددل أ  ي ددو  قري دد    فصددي      نصددوص  
 (د3 ص ، 7100 ،ثليعلم   ظ حثيومي  وع ثم  حث سيط  مجل  أ و 

 

 ددرط أس سدد  ثلنمددو حثلغددو  ثددا  حثطفدد   يدد  ي يسدد  ثرويدد   حالسدديم  و     
ع  طري  حثر ط  ي  حثصو  وحثصورة، وحثصو  وحث ر  ، وحثصدو  حثلغوي  
ور حثنطددد  عنددددا حثطفدددد  ، ع مدددد    سددددم فددد  ظهدددد  السددديم  وثددددلثه ف ،وحثعمددد 

وعنا الوثد  حثمارسد   الم عنا حثطف   يل يال  حثمارس دوييطور حثنط  وحث
ي اأ حثمعلم ف  يداري  حططفد   علدل حثنطد  وقدرحءة حث لمد   وحثجمد  ، وه دلح 

مهد رح  حثلغد  حطلدر  د وفد  حثمرح د   وم    ند  ثينمد حالسيم  نر  أن  ثوال 
 –ن ددو نصددل حثوقدد  حثملصددص ثلارحسدد     حالسدديمحثيعليميدد  حثال قدد  ينلددل 

فدد  حثمدداحر  حثث نويدد  ومدد  اونهدد  ، فدد ثموقل حثيعليمدد  فدد  حثم  ضددرة  -يقري دد   
حثدوحع  حثن قدا ، ومهمد   حالسديم  وحثمن ق   وغيره  يعيمدا حعيمد اح    يدرح  علدل 

عال  ن  حثوسد ئ  حثيعليميد  ، ومهمد   ثدر  حثوسد ئ  حثي نوثوجيد  فد  حثعمليد  
مدد  يددزح  يلعدد  أهددم حطاوحر فدد  أ ثددر حثدد الا يقددام    حالسدديم    ؛ فدد   حثيعليميدد
 د(  62-69 ص ، 7112ع  ور وحث وحماة    ويقني   

 

يدد ا  إثددل ينميدد  مهدد ر   حالسدديم  أث يدد  نيدد ئل حثارحسدد   أ  يعلدديم وثقددا    
منهد   وحثقدرحءة مي د مال  مد  جوحند  عايداة  السيم  ، فوحثقرحءة مع    حالسيم  
  فد  يعلدم م، ومنهد  مد  ييصد   داوره    ثعملي   حثعقليد  أو حثمهد رح م  ييص
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    يدزوا حططفد    دد ثمفراح  ويرح يد  حثجمد  حثيد  يقدام أس سدد  السديم  ف ،حثلغد 
 حالسديم  ، وثقا أ  ر  عدض علمد ء حثير يد  إثدل ضدرورة يعلديم مهد رح  ثلقرحءة

هم فد  حثيداري  علدل ؛ ثيسد عا ثخطفد   حثي   ييوحز  من مهد رح  حثقدرحءة أوال  
 ( د 01 ص ، 7117 ،موسل  مه رح  حثقرحءة 

 

ثددا  أطفدد   حثروضددد   حالسدديم  وثقددا ي ددي  ممدد  سدد   أهميدد  ينميدد  مهدد رة    
ه يج  يي ق  لث  وث  ،صعو    يعلم قرحءة حثلغ  حثعر ي حثمعرضي  ثلطر 

علدددل نظريدددد   وحسددديرحييجي    ايثدددد  يدددد م  أ  يددديم فدددد  ضدددوء  ددددرحمل ق ئمدددد  
   حثفراي   ي  حثميعلمي  ويييح طر  يعلم مينوع د  ثفرو 

 

  حالسيم  ة إثل ينمي  مه ر  م س    ثلح ير  حث   ث  أ  ه الء حططف      ج      
 م  أج  حث ا م  صعو    يعلم قرحءة حثلغ  حثعر ي د

 

 مشكلة البحث:
 

 ي    قضي  حث  ل حثم  ر ع  حططف   حثمن ئي   صعو    حثيعلم أهمي      
                          ييضدددد ء   إثدددل  دددا يم ددد  معدددد  حعي ددد ر إ  ف عليددد   حثيعلددديم حثعالجددد ثغددد     

مددن يددنلر حث  ددل عدد  حططفدد   حثمعرضددي  ثلطددر صددعو       يددر   إثددل  ددا  
وهلح م  أ  ر  إثي  ارحس     م  أ ما  ،( 5 ، ص7108 ،حثيعلم   ه رو 

    دددددددر عددددددد   أ( أهميددددددد  حث  دددددددل حثم7116 وارحسددددددد  م مدددددددا   ،( 7103 
 حضطرح  ف  مر ل  حثروض  وحثعم  علل موحجهي  وحث ا من د

 

ينمو   م  أهمي  مر ل  ري ض حططف   وحثي     حث  ثحث وينطل  م  ل    
ف ثروضدد   مدد  يقامدد  مدد   ددرحمل وأن ددط  مليلفدد   ، سددرين   فيهدد  حثطفدد    دد    

ويصدددق   ،ويوسدددن مددداحر هم  ،أ  يسددد عا حططفددد   علدددل حثنمدددو حثسدددليم   ين غددد
 ثلمر ل  حثال ق د ن   ج يهم حثمليلف  ويهيئهم أيض   وي   ،مه رحيهم 
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وقا ال ظد  حث   ثد  أثند ء عملهد   معلمد  ريد ض أطفد   أ  هند ه قصدورح     
وأند   ،ي ثر  اوره  علدل حسديعاحاح  حثطفد  ثلقدرحءة  ف  مه رح  حالسيم   حثي

مهدد رح  حثلغدد  حثعر يدد   فدد    جدد  ق دد  حنيق ثدد  إثددل حثمر لدد  حثال قدد  إثددل حيقدد  
 يسه  علي  عملي  حثيعلم ف  يله حثمر ل  د  حطس سي  حثالزم  حثي

 

ويدر  حث   ثدد  أ  أسد    هددلح حثقصددور قدا ي ددو  فدد  قلد  يوظيددل حثيقنيدد      
ييسددر مدد  يدداري هم علددل حثمهدد رح  حطس سددي    حث ايثدد  فدد  يعلدديم حططفدد   حثيدد

 ايث دثلغ  حثعر ي   عاة أن ط  وطر  مفياة و 
 

ضددد ف  حثجايدددا ، إممددد  افدددن حث   ثددد  إثدددل إجدددرحء هدددلح حث  ددد  ث سددده م فددد     
وثليغلددد  علدددل  عدددض أسددد ثي  حثددديعلم حثيقليايددد  وينميددد   عدددض مهددد رح  حثلغددد  

 حثعر ي  حطس سي  ثاي د
 

وفدددل ضدددوء مددد  سددد   ي ددد و  حث  ددد  حث ددد ثل حثيعدددرل علدددل مدددا  فع ثيددد     
ثل ا م  صعو    يعلدم قدرحءة حثلغد   سيم  مه رة حالف  ينمي     رن مل ياري 

 حثعر ي د
 

 : حثي ث  ف  حثس ح  حثرئي  وييمث  م  ل  حث    حث  ث
 

ساتماع لادى أطفاال الروضاة مهاارة االفاي تنمياة  يما فعالية برناامج تادريب
 المنبئين بصعوبات تعلم قراءة اللغة العربية؟

 

 حثفرعي  حآليي : سئل   حطحوييفر  م  هلح حثس  
 

سيم   حثالزم  ططف   مر لد  حثروضد  حثمن ئدي   صدعو    رح  حالم  مه  د0
 يعلم قرحءة حثلغ  حثعر ي ؟

يجدد  أ  ييضددمنه  حث رندد مل حثيدداري   حثددل  يعمدد  علددل   مدد  حطن ددط  حثيدد د7
حثروضدد  حثمن ئددي   صددعو    يعلددم قددرحءة  حالسدديم   ثددا  أطفدد   ينميدد  مهدد رة
 حثلغ  حثعر ي ؟
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 :البحثأهداف 
 

 :يل ث  ث  ي قي  م  حسيهال حث    ح
 

سدديم   حثالزمدد  مهدد رح  حالحث رندد مل فدد  ينميدد  فع ثيدد   حث  ددل عدد  مددا  د0
 ثطف  حثروض  ثل ا م  صعو    يعلم حثقرحءة   ثلغ  حثعر ي  ثاي د

ال أ، سدديم  حال ثم دد ال ثدد ر حثسددل ي  أ ددا حآل لحثضددوء علدد م  وثدد  إثقدد ء د7
علدل   سل   نثير مسيق لثه  ي  وحثي، قرحءة حثلغ  حثعر ي وه  صعو    يعلم 

 دوحث ف ءة حط  ايمي  ثاي   يوحص  حثطف  حالجيم ع
 ،صددعو   قددرحءة حثلغدد  حثعر يدد   م  وثدد  حثوق يدد  مدد  م دد ل  مسدديق لي  وهدد د3

  مر لدد  حثروضدد  سدديم   فددعددام حالهيمدد م  مع ثجدد  م دد ال  حال حثن يجدد  عدد 
مدددد    قلددددي حث  دددد  حث دددد ث و ددددلثه فدددد    ،ثي دددد   حثطفدددد    ثمارسدددد حثسدددد  ق  ال

 دح يم ال  هلح حثصعو    ال ق   
 

 :بحثأهمية ال
 
 

 : يم   يوضيح أهمي  هلح حث    فيم  يل  
 

  علددل  دددرحمل حططفدد   ومعلمدد   ريددد ض يقددا يسدديلام هددلح حث  ددد  حثقدد ئم د0
ولثه   عاحا نم لج م   ،حططف   ف  ي سي  أس ثي  حثيعليم  ري ض حططف  

 حطن ط  حثيعليمي  حث ايث  حثه اف د

  أ  هلح حث    يين و  مر ل  م  أهم حثمرح   وه  مر ل  حثروض  ،  م د7
  حثطف  ف  هلح حثمر ل  ي و  ف  طور حثي وي  ، و  ثير يز علل حث رحمل ط

حثياري ي  حثجياة ثا  ه الء حططف   يم   ينميد   عدض مهد رح  حثلغد  حثعر يد  
 يجعلهم أ ثدر قدارة  مم   ،حطس سي  وحثم ااة   ث    ف  مه رة حالسيم   ثايهم

 ثم  ال  قرحءة حثلغ  حثعر ي د   علل حثيوحص  من حآللري  ، وأق  يعرض   
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م  ني  يوجي  نظر حثمعلم   ف  مر ل  ري ض حططف   إثل ح ي  ر مه م إ د3
أاحئي  يسيهال ينميد  مهد رة حالسديم   ثدا  حططفد   مد  لدال  حثير يدز علدل 

 أن ط  حث رن مل حثياري  د
 
 

 ث:محددات البح
 

فدد  حثفصددد  حثارحسدد  حطو  مددد   حث  دد  حهدددل يددم يط يدد : المحااددات الزمنياااة
 د7106/7171  حثع م حثارحسل ثلع م حثج مع

 روضد  مارسد   يندي  حال ياحئيد   حث    حهل يم يط ي المحددات المكانية : 
 وحثي  ع  ثوزحرة حثير ي  وحثيعليم  م  فظ   ورسعياد

(  kg2   حثثد ن   حثروضد    ثمسديو مجموعد  مد  أطفد المحددات البشرية: 
( سنوح  وحثملي قي     ا  روضد   حثمداحر  حثي  عد  ثدوزحرة 9-5م  س    

 حثير ي  وحثيعليم  م  فظ   ورسعياد
 د حالسيم  مه رة علل  حث  ث     حث حقيصرالمحددات الموضوعية : 

 

  :مصطلحات البحث
 

ر ويدد   مدد  أوراح  سدد  مصددطلح حثفع ثيدد  فدد  حثارحسدد   حثي  يعنددفعاليااة :  -
( عدد  مددا  حطثددر حثددل  يم دد  أ  73ص ،7113زيندد  حثنجدد ر    ،   دد  ي

  ،حثميغيرح  حثي  عد    اإف   مسيقال   ي اث  حثمع ثج  حثيجري ي   وصفه  مثيرح  
ويظهدددر فددد  مقددداحر وندددو  حثددديعلم حثدددل  قي قددد  مددد  لدددال  حثموحقدددل حثيعليميددد  

 ول رج د  احل  حثفص  حثارحس
 

حثدل  ي اثد  حث رند مل   حثيدنثير حثجيدا وحإليجد  بأنها:  باحثة إجرائيا  وتعرفها ال
ثددا  أطفدد   حثروضدد  حثمن ئددي   صددعو     حالسدديم  مهدد رة فدد  نمددو  حثيدداري  

 يعلم قرحءة حثلغ  حثعر ي د
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هدو  رند مل يقدام ثخفدرحا  هدال ينميد  مهد رحيهم علدل :  البرناامج التادريبي -
،وم دد ا أسدد    حثيددال  وحالسدديجوح  حثيدداريج  حثددل  يقددوم  يي دداا فدد  يددارج  ء 

علل حثيدارج فد  يعلديم حططفد   حثمعرفد  وحثسدلو ي   حثصد ي   وحثل طئد  فد  
 ( د056ص ،7101إط ر صيغ حسيفه مي   ن ه  ، 

 

م ثخطفد   قدا   نند   رند مل ي  :  البحاث الحااليد بالبرنامج التدريبي في قص  وي   
و    يعلم قرحءة حثلغ  حثعر ي  ثدا  ثل ا م  صع مه رة حالسيم   هال ينمي  

 دأطف   حثروض  حثمن ئي   ه 
 

عمد  يظهدر  ه     م  يصار ع  حثميعلم م  سلوه حثنص أو :المهارة  -
 د                 في  حثقارة علل أاحء عم  معي   فهم وسرع  واق  وجواة و ف ءة 

 (01 ص ،7101  حطسط  ،                                         
 :(  ننهددد   85 ص ،7101مطدددر ومسددد فر  هددد  ويعرف مهاااارة االساااتماع : -

ارحه مددد  يسدددمن مددد  حث دددالم حث دددفو  حثمنطدددو  مددد    قدددارة حثطفددد  علدددل فهدددم وحع
 حآللري   م  ييضمن  م    ف  م ون   حثلغ  حثمنطوق د

 

احءح  حثيد  يقدوم جميدن حط بأنهاا: جرائياا  إوتعرف الباحثاة مهاارات االساتماع 
( سدددنوح  ثمهددد رح  حالسددديم   حثم دددااة فددد   9-5فددد  حثروضددد  مددد     هددد  ط

ولثدده  وميقندد    وي ددو  أاحء حثطفدد  سددريع    ،ثمهدد رح  حالسدديم    حثمقيدد   حثنمدد ئ
 حثمقيرح د   عا حثياري    سيلاحم حث رن مل حثياري 

 

هدد  صددعو    دد اة فدد   دد   حثلغدد   تعلاام قااراءة اللغااة العربيااة:صااعوبات  -
             علدددددددددددل حثدددددددددددل  ء، وال يرجدددددددددددن إثدددددددددددل أسددددددددددد    ثق فيددددددددددد  حثم يو ددددددددددد  ال يعيمدددددددددددا 

وحنفع ثيددد ، وييصدددل    يسددد   ثمسددديو  حثقدددرحءة وحث ي  ددد  وحثيهجئددد  يقدددن ي ددد  
           حثمسددددديو  حثميوقدددددن نسددددد   إثدددددل مسددددديو  ل ددددد ء حثطفددددد  وعمدددددرح حثزمنددددد ، وهددددد 
لح  ط يع  معرفي  ي ثر علل حثمه رح  حثلغوي  حثي  ييص    ث    حث يد   ، 
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         و ل صدددددددد  حثرمددددددددوز حث صددددددددري  حثلفظيدددددددد  وحثددددددددلح رة حثقصدددددددديرة ونظدددددددد م حإلارحه 
 (د7101، وحثيي  ن   رق

 

عجز حثطف  ع  حثقرحءة : بأنها صعوبات تعلم القراءة إجرائيا  وتعرف الباحثة 
يدددددي  حث دددددرول  حثيمييدددددز لويظهدددددر لثددددده فددددد  عدددددام حثقدددددارة علددددد حثصددددد ي   ،
سدييع   حثمد اة حع يح، وصدعو   وفهدم و وحثيع يدر حثلفظد  غيدر حثصد  حثمي   ه ،

حثمقدددروءة وحع ددداح  و دددلل  عدددض حث دددرول مددد  حث لمددد   ،  دددلثه حثمسدددموع  و 
 د حسيرج   حث لم   حثملزن  س  ق    لوعام حثقارة عل

 

 Betmanيعدددرل  ييمددد    :أطفاااال الروضاااة المنبئاااين بصاااعوبات الاااتعلم -
 حضدطرح    فد  حططف   حثمن ئي   صعو    حثيعلم  ننهم : حثدلي  يعد نو  مد 

االثددد   دددي  قدددارحيهم حثعقليددد  حث  منددد  ومسددديو    ل  ير دددو  حثددديعلم وثدددايهم ي ددد ي 
 عددز  إثددل حضددطرح    أس سددي  فدد  عمليدد  حثدديعلم حثيدد ، وحثددل  ي   أاحئهددم حثفعلدد

  فدد  وظيفدد  حثجهدد ز حثعصدد  وحضددح    قصددور   أو قددا ال ي ددو  مصدد و     ي ددو 
أو ثقددد ف  أو     ير دددو أو  رمددد   ، وثيسددد  ن يجددد  عددد  يللدددل عقلددد  حثمر دددز 

 (د30 ص ،7105، م موا  ايا أو فقاح  ثل وح    ف   حضطرح  حنفع ث
 

إجرائيااا  بااأنهم:  المنبئااين بصااعوبات الااتعلموتعاارف الباحثااة أطفااال الروضااة 
ء   م  نيدددد  يعرضددددهم حثال دددد   حططفدددد   حثددددلي  يصددددار عددددنهم سددددلو ي   ين دددد
  د( سنوح9-5ثصعو    حثيعلم ، وييرحوح أعم رهم م   

 

 :والدراسات السابقة  اإلطار النظري
 

قدا   ء  حثقد ر  يد  أمد  حثقدرحءة ،   ثدر يعقيداح  أوهدو  ةحالسيم   مه رة معقا  
يسديعي  فد  فهمد  ثلمد اة حثمقدروءة   ثصدور وحثرسدم ، وقدا يعد وا قدرحءة حثجملدد  

مددد  فددد  أمددد  حثقدددرحءة ،   يي قددد  غرضددد لو حثفقدددرة حثيددد  حسيعصددد  عليددد   يدددأ
ثلفهددم  ي قيقدد    سددريع    ييدد  ن حثمددي لم مي  عدد   ثمسدديمن يجدد  أ  فدد   ححالسدديم   
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 ل  حثيعلدديم وحثيدداري  علددقددثإوحثي ليدد  ، وحثيفسددير وحثنقددا وهددلح عمليدد   ي يدد ج 
 (د008 ص ،7102، ةمه رح  حالسيم    حثمزحوا

 

( إثدددددل أ  يعلدددددم حثلغددددد  حثعر يددددد  ثطفددددد  7103وي دددددير ارحسددددد  مصدددددطفل     
م   ، وثلثه يج  حالهيمد م  ينمييد  فد  مر لد  حثروض  ين غ  أ  ي اأ   السي
 حثروض  وحثمرح   حثي ثي  أيض  د

 

    : تعريف مهارة االستماع

ثيسديق    هد  عد ثم حثلغد   ؛نس   حثي  وه هد  ح  ثد هو   س  م   وح  حإل   
 مهددد ي م ال يعلمدددو   ددديئ    طدددو  ألدددرج م مددد  أ: "وح  قددد   يعددد ثلمددد   وثددد  

 دفئاة ثعل م ي  رو "ط ر وح صوجع  ث م حثسمن وحط
   

     حثيط يددد صدددوح ، وحثفهدددم وحثي ليددد  وحثيفسدددير و حط لحثيعدددرل علددد  يعنددد وفهددد   
نصد   هدو ير يدز حالني د ح ، يسدمن   حإل ، فم ثلم اة حثمسموع يحثيقاير وحثيقو و 
 د(09ص،7101حثاحيم،ث ا،  ج  ي قي  هال معي  أنس   م  حإل

 

عمليدد  عقليدد  مقصددواة يسدديق    :ندد (  ن09 ص ،7116ويعرفدد  لمددي      
وم  وثدد  فهمهدد  وي ليلهدد  ونقدداه   ، هدد   فيهدد  حثمدديعلم حثمدد اة حثصددويي  وحثددوع

 ثي سي  مه رحي  حثيوحصلي د
 

 : االستماععملية مهارات 
 

 د و االال    مع     لثإحثجم  حثمسيق   ثف ظ و يرجم  حط 
   حثيد  يسديعي   د رح  حثمسديمن ع در حإل لثدإفهم م  يريا حثمي ا  يوصديل

  ه د
  ال قددد  وهدددلح لطدددوة ، حثجمددد  وطريقددد  ير ي هددد  معرفددد  االال  حث لمددد   و

  لدمعن  لح ير ي ه  ف  لهن  ثيجع  منه   يئ   السيق    حثرموز حثصويي  و 
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 حثجمدد  ، فمدد  حثددل  يريددا حثمليلفدد  حثيدد  ي ايهدد  حث لمدد   و  معرفدد  حثوظدد ئل
قد   مسديمن  د ثر ط  دي  مد  ي  يقدوم حث ولدال  هدلح حثعمليد  ،حثمي ا  يوصديل  ؟

 (د93 ص ،7104  عم ر، وم  قي  س  ق   حآل  
   دنل لم   وع  رح  لح  مع لثإي لي  سي  حث اي 
  مدقس م حث الأيعرل 
 حثر ط  ي  حثمنطو  وللفي  حثمسيمن حثمعرفي د 
  م د حثوظيف  ثمنطو   يعرل حثمضمو  حث الغ  و 
 حثينغيمديق   وحثن ر و يفسير االال  حإل 
 دطويل    ن  ط حثمعلوم   حثم وري  م  نصوص  حسي 
 ف  ر حثرئيس  وحثفرعي دارحه حطإ 
 م  ف  حثنصد لصاحر حث  م علإ 
  د848  ص،7109و حثمفراح  م  لال  حثسي     ما، فهم حثمع ن) 

 

 : تصنيف مهارة االستماع
 

 :لثإ( حالسيم   ومه رحي  7105 و  مرة  أ صنل
 

 : ةتيرات اآلالفهم  ، ويتفرع عنه المؤش)أ( 
 

ثيدددد  ، وي ايددددا إي ايددددا حثف ددددرة حثع مدددد  حثيدددد  يدددداور  وثهدددد  حث دددداي  حثمسدددديمن  
و حثجزئيددد  ، وي ايدددا غ يددد  حثمي دددا  ، أف ددد ر حثفرعيددد  حطف ددد ر حثرئيسدددي  و حط
وفدد    دداح  يدداريجي    دد رح  حثسددي   حثصددويي  ثلفهددم ، ويرييدد  حطإسدديعم   حع و 

 لم   م  حثسي  دحث  لفهم معن لثإض ف  يسلس  ورواه  ،   إل
 

 تية :االستيعاب، ويتفرع عنه المؤشرات اآل-
حثلدد ص ، وحثيمييددز  ددي  حث قيقدد  و حثليدد   ،   ثيدد   نسددلو إيللدديص حثمسدديمن 

ف دد ر حثيدد  يعددرض ف دد ر حثمعروضدد  ، ويصددنيل حطوي ايددا حثعالقدد    ددي  حط
 ثه  حثمي ا د
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 تية:التذكر، ويتفرع عنه المؤشرات اآل)ب( 
 

ثيدددد  مدددد  وجهدددد  نظددددر حثمدددديعلم ، ور ددددط حثجايددددا إفدددد  حثمسدددديمن ي ايددددا حثجايددددا 
و   ثيدددإحثم يسددد   ددد ثل رح  حثسددد  ق  ، وي ايدددا حثعالقددد   دددي  حثجايدددا حثمسددديمن 

رح  حثسد  ق  ، وحلييد ر حالف د ر حثصد ي   ثال يفد ظ  هد   دحثقايم ف  ضوء حثل
 ف  حثلح رةد

 

 تية:التذوق ، ويتفرع منه المؤشرات اآل)ج( 
 

ثيد  فد  إحثمسديمن  لحث  دم علد داي  ، و قدوة و حثضدعل فد  حثيمييز موحط  حث
ف  ر حثي  يضمنه  حث داي  ، همي  حطأ  ضوء حثل رح  حثس  ق  ، وي ايا ما

 يدد  حثيدد  حو حثير أثفدد ظ لطدد ء فدد  حث دداي  ، وي ايددا حطو حطأوي ايددا حثعيدد  
ن يوظيدل حثمسديم حليدر  أحث داي  ، و   ثيدإ، و حثين    م  سدينيه  ثفي  حني  ه 

 (د 57 ص ، 7106 حثفوزح  ،  ثي  ثالنيف   من  ف  حث ي ة حثيومي إ
 

 : طبيعة عملية االستماع
 

رحء حثير ويدد   ددو  ط يعدد  عمليدد  حالسدديم   مدد   يدد  احر  حثعايددا مدد  حآل   
مد   يد   وأ  لدر أيد  مهد رة أمدن نمدو حثطفد  مثد    ونه  مه رة ينمدو ط يعيد   

سدد  حثميعلقدد    ث  دد  حثعلمدد  وحثقي سدد  حث  دد  وحثارح لثددإ ونهدد  مهدد رة ي يدد ج 
نهد  مهدد رة ي ديره مددن أو أثلسدم    مد   يدد   دو  حالسديم   مرحافدد    أو حث مد 

و أممددد  ال يسددديوج  يلصددديص  صدددص ثهددد    ،لدددر غيرهددد  مددد  حثمهددد رح  حط
حثن دددو  لنصددد   علدددحإلويم ددد  يمييدددز حثسدددم   وحالسددديم   و  وقددد   ثينمييهددد  دأ

 حثي ث :
صددوح  او  حني دد ح وحهيمدد م ثيلدده أل  مدد  حطهددو  دد  مدد  يطددر  السااماع:  -
 صوح دحط
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حثمعلومددد   صدددوح  و عطددد ء حهيمددد م وعن يددد  السددديق    حطإهدددو االساااتماع : -
  هال فهم مضمونه د

 

مد  حالهيمد م و  لعلدأييضم  حالسيم   وث    ارج   يض   أهو نصات: اإل  -
ثددي  س سدد  ن دد ط لهندد  و أحالني دد ح ثفهددم حثمضددمو  وي ليلدد  دف السدديم   فدد  

 لثدإحثمسديق لي  وي ويلهد  صدوح  حط  فقط ،  ي  ييم عد  طريد  مع ثجد  لني  أ
ثهدددددددددلح  لعطددددددددد ء معندددددددددإيددددددددديم   حثسددددددددد من مددددددددد   ل لمددددددددد   وجمددددددددد  ،  يددددددددد

 (د7، ص7113صوح  حثط   ، حط
 

 : مستويات االستماع
 

 ه : ر ع  مسيوي  أثالسيم    أ  Arif saricoban(1999)ير   
 

ارحه إعندددا  دددا   ا : وييوقدددل حثمسددديمن فيدددحالني ددد ح حثم ددداو حثفهدددم و   مسددديو -0
 صوح دحط
 ف  ر حثرئيسي دفهم حث اي  ، وحسيني ج حط-7
 سئل  حثل ص دج    ع  حطفهم حث اي  وحإل-3
ء حثن قددا: وفيدد  يقددوم حثمسدديمن  ددالم حثمي ددا  فدد  ضددو حالسدديم   حثي ليلدد  و -4

 (د09 ص ،7100مجموع  م  حثمع يير ع ا حثر يم، حث نار ، 
 

 : مهارة االستماعصعوبات 
 

    ينميددد  مهددد رة حالسددديم   فددد  يعلددديم حثلغددد  حثعر يددد  ثلنددد طقي   غيرهددد  وفق دددإ  
وثددد ئ  سدددمعي   لثلمدددال  حثيوحصدددل  ، يوحجددد  مددد  ج نددد  ندددارة حث صدددو  علددد

حثع ميد  مد  و  لحالزاوحجيد   دي  حثفصد صيل  مض وط  حث ر د   ، و أ صري  
ر  ثلم  دددد  فددددد  عدددد  حسددددديعم    عددددض حث يدددد   حثعددددد لددددر د فضدددددال  آ ج ندددد   

 دا ي  حثمليلف جن   حطحط
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هميدددد  ، هدددد  حاللدددديالل  ددددي  ث  فدددد  غ يدددد  حطن مدددد  ي لددددل   ث سدددد    مسدددد   
 لحإسددديم   ، وال موحصدددف   حثلغددد  حث دددفوي  حثيددد  يري دددز عليهددد  حالسددديم   عددد اة  

ف ثلغد  حث ددفوي   ،    درحمل حثييلفزيدو  حثمصدر ( صديل   أحثمدوحا حثيعليميد     ند 
جدددوحر  لثدددإ  وضدددن حثجمددد  أراحفددد ، سدددلو  حإلحسددديعم   حط لثدددإ يميددد  عددد اة  

روح ط فدد  حثلطدد   حث ددفو    حثددأاحة ر ددط  ينهدد  د  مدد  أيدد  أ عضدده  مدد  او  
  يعندد  ،  روح ددط ثدداعم ييدد  ن حثير يدد  نوعيدد  ول صدد ، فهندد ه مددثال  حثمريجدد  
 لثدددإضددد ل ي   ،سدددل،ددددددد(آدددد، عفدددوح   ثينقددديح حثقدددو    لدددر أدددد( و  ط عددد   

، ص 7104 عمددد ر،  وضدددعي  حثددديلفظ    حثعددد طف  حثمدددري ط عددد اة  لثددده حث ددد
 د (99

 

 :هداف التعليمية لمهارة االستماع األ
 

 ددي   صددويي    صددوح  حثعر يدد ، ويمييددز مدد   ينهمدد  مدد  حليالفدد    يعددرل حط-0
 يسيلام ف  حث الم حثع ا د

 حثطويل  ، وحثيمييز  ينهم ديعرل حث ر    حثقصيرة و -7
 وح  حثميج ورة ف  حثملرج وحثمي   ه  ف  حثصو دصحثيمييز  ي  حط-3
 ديعرل حثي ايا وحثينوي  ويمييزه  صويي   -4
 حثر ط  ي  حثصو  وحثرمز حثل  يمثل د لحثقارة عل-5
 حثيومي د ةفهم حثلغ  حثعر ي   ي  يسمعه  حثاحر  ف  موحقل حث ي -9
 داقيق    سئل  حسيج     حالسيج    ث عض حط-2
   احر دأ ي  يسمعه   اق   وحمر  ينفيل حط-8
 و ي وي  ف   ني  حث لم دأيعاي    حثن يج  ع لارحه حثيغيرح  ف  حثمعنإ-6
 فع  د،وحطعاحا ، وحثينني ،وحطثيفري   ي  حثصيغ م   ي  حثيل يرح-01
 حثينغيمد لم حثيع ير عن  م  لال  حثن ر و ارحه م  يريا حثميإ-00
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 ،، عمددر  اثدد  و حالسدديج    حثينق ر ا حثمارحه نددو  حالنفعدد   حثددل  يسددو إ-07
 (د078ص  ، 7109

 

  وقدددددا حهيمددددد  حثعايدددددا مددددد  حثارحسددددد   وحث  دددددو  حثسددددد  ق   ينميددددد  مهددددد ري   
ومدددد  هددددلح  دنظددددر ح طهمييهدددد فدددد  مرح دددد  حثيعلدددديم حثمليلفدددد ؛ ولثدددده حالسدددديم   
     ينميددد  مهددد رح  حالسددديم   وحثيددد  هددداف  إثدددل  (7115ارحسددد  غزحثددد  حثارحسددد   

حثصدددل حثثددد ن  حال يددداحئ  فددد  ضدددوء نظريددد  حثدددل  ءح   أطفددد    حثي دددا  ثددداو 
و دد   مدد   ددي  يوصددي يه  يجريدد  ف عليدد   رندد مل مقيددرح فدد  ضددوء  ،حثميعددااة

مرح دد    حثقددرحءة ثدداعددااة فدد  ينميدد  مهدد رح  حالسدديم   و مددال  حثددل  ءح  حثمي
 يعليمي  مليلف د

 

رحء ضددد ف  مددد  و إيعدددرل يدددنثير ثدددل إ هددداف وحثيددد   (7116ارحسددد  يوسدددل و    
قصددص حططفدد   فدد  ينميدد  مهدد رح  حثيف يددر ومهدد رح  حالسدديم    لثددإحثمعرفدد  

  ل  حال ياحئي در طف   حثمأ  ثا
 

        ينميددددددد  مهددددددد رح  حالسددددددديم   إثدددددددل فهددددددداف   (7112مددددددد  ارحسددددددد    مدددددددا  أ   
               مدددددد   ددددددي  حثطددددددال  مدددددد  ينددددددو  فدددددد  لن ددددددط  يرعددددددأحثي ددددددا  مدددددد  لددددددال  و 

 د(4 ص ،7100و ثي  ، أ قورة، سنج  ،  ل  ءحيهم
 

 :االستماعتنمية مهارة  معوقات 
 

 جسمية : معوقات-أ
 

،  مم رسددد  مهددد رح  حالسددديم    نجددد ح   للح ثدددم ييميدددن حثمسددديمن   ثقدددارة علدددإ-0
،  مم رسددد  مهددد رح  حالسددديم    نجددد ح   لعلددد قددد ار حولثددده  دددن  ي دددو  حثمسددديمن 

ز  دددي    يميدددأ  فددد  سدددمع  ، ال يسددديطين ولثددده  دددن  ي دددو  حثمسددديمن ضدددعيف  
 و حثمي ا  فيي وش حث اي  ف  لهن  دأصوح  حثي  ينط   ه  حثمعلم حط
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فددال  ،حثير يدز لعلد ح  جعلد  غيددر قد ار ييع نيهد    ثم مدد  علد دعور حثديعلم  د ط-7
 يفهم مضمو  حث اي د

 

 نفسية وعقلية: معوقات-ب
 

  حثمسديمن يي عثدر لثده ط؛ يعي ر حث روا حثدلهن  مد  معوقد   حالسديم   -0
سدددوء  لثدددإثنددد ء  دددروا لهنددد  ، وهدددلح يعدددوا أ  وي ددديي  ، ويفقدددا حثير يدددز حني  هددد

 دعرض حثم اة حثلغوي  وفقاحنه  حث يوي  ، وفقاح  عنصر حثي وي 
حثمد اة  عد مزجد  ، وحثعدزول حثضجر وحثمل " ويني  هلح ع  حليالل حط-7 

ثيهدد "   يدد  يصددرل حثمسدديمن عدد  حثمي ددا  ، فددال يصددغ  إحثلغويدد  حثمسدديمن 
م  لهن  ي و   عياح  د  أح  جسم  فقط ، ي و    ضر   للح صغ   ، فثم  يقوث

 لصددي   لثددإف دد ر حثمي ددا  ويسلسددله  ، ويرجددن حثسدد   فدد  هددلح عدد  أعددا حث   
 دحثمي ا  ، وطريق  عرض  ثلم اة

ف رة طر ه  حثمي دا  يجعد  لهد    حنفع   حثمسيمن "م  جرحء رأ أ  م  -3
 دق  حثف رة ه  ، مم  يفو  علي     حثمسيمن معلق   

حثمسددددديمن ،   يددددد  يعجدددددز عددددد  مي  عددددد    ضدددددعل حثقدددددارح  حثعقليددددد  ثدددددا-4
 هاحل حالسيم  دأ م   حثف ر فيلف  ف  ي قي  إ لوال يقار عل ،حثمي ا 

 

 الخارجية:معوقات -ج
 

 ل  حثمسيمن دأ لثإ، فال يص   قا ي و  صو  حثمي ا  ضعيف   -0
و أ حثمسيمن  وضوح   له  لثإفال يص   ف  ر حثمي ا  م و    أقا ي و  -7

 ف  رحدأف  عرض  ط  حثمي ا      م و    
ال إقددددا ال يرحعدددد  حثمي ددددا  مسدددديوي   حثمسدددديمعي  حثف ريدددد  ، فددددال يفهمدددد  -3

 د  و حسييع    ايثأع  فهم  ،   لري  ع جزيآ عضهم مم  يجع  
عام ياري  حثيلميل  لثإمم  ي ا  ؛ هل حثمارس  نهم   حالسيم   ف  حثمإ-4
 (د033 ص ، 7109ة ف  حالسيم    مياح  ، حثمه ر  لعل
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 فروض البحث:
 

ري  ارج   أطف   حثمجموع    إ ص ئي    ي  ميوسط  احث و وجا فر دي0
 حثقي سي ف   مه رة حالسيم   حثمصور( علل مقي   حث   حثيجري ي   عين  
 ثل رن مل حثياري  د حثق ل  وحث عا 

ي  ارج   أطف   ر   إ ص ئي    ي  ميوسط  احث و وجا فر د ال ي7
ف   مه رة حالسيم   حثمصور( علل مقي   حث   حثمجموع  حثيجري ي   عين  

 حث عا  وحثيي ع  ثل رن مل حثياري  د حثقي سي 
 

 :للبحثجراءات المنهجية اإل
 

 :البحثمنهج 
 

وعد  حثيجري د    سديلاحم حثيصدميم حثيجري د  ثلمجم     حثمنهل يم حسيلاحم   
ومق رندددد  نيدددد ئل ، ثدددده علددددل حثقيدددد   حثق لدددد  وحث عددددا  فدددد  ل معيمدددداة  حثوح دددداة 
وحسدددديلام  حث   ثدددد  ، ثلفددددرو   يددددنهم  صدددد ئي االثيدددد  حإلقيدددد   و ،  حثقي سددددي 

وثي قيددد   ، حثوح دددا ثصدددغر  جدددم حثعينددد   حثمجموعددد  لح  حثيصدددميم حثيجري ددد
، وييضددم  حث رندد مل ثددا  حططفدد   جمدديعهم  حث رندد مل حثيدداري حالسدديف اة مدد  
 :حثميغيرح  حآليي 

 د حثميغير حثمسيق : وهو حث رن مل حثياريي (0 
حثميغير حثي  ن: وهو حثيغيرح  حثي  ي ا  ف  مه رح  حالسيم   ثخطف    (7 

 حثمن ئي   صعو    يعلم قرحءة يعلم حثلغ  حثعر ي د
 

 :البحثعينة 
 

م  حططف   حثمن ئي   صعو    يعلم حثقرحءة  روض   حث   حليير  عين     
 د( أطف ال  8احئي   م  فظ   ورسعيا وعااهم  مارس  حثيني  حال ي
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  عيند   ح يرط  حث   ث   عدض حث دروط   ثنسد   اللييد ر أطفد   حثروضد    
ثمعدد يير ي ددااه  حث   ثدد  مدد   وقددا يددم حلييدد ر حثعيندد  وفقدد   حثيجري يدد  (  حث  دد 
 أهمه :

 سنوح 9 -5ثخطف   م   ي     أ  ييرحوح حثعمر حثزمن ).    
 دددد ء حططفدددد   علددددل حلي دددد ر سددددي نفورا   ينيدددد  حثصددددورة أ  ي ددددو  ارجدددد  ل 

 .( 001-61حثل مس   ارج  ميوسط  م   ي   
  أ  ي ددو  أطفددد   حثعيندد  ممددد  يليزمددو  حث ضدددور إثددل حثروضددد ، ومدد  ثدددم

 د    رن مل حث    حث  ث
   ولثدده  ،أ  ي ونددوح مدد  حططفدد   ممدد  ثددايهم ضددعل فدد  مهدد رح  حالسدديم

 سيم   حثمصوردط ق   ثم  رح  مقي   مه رة حال
 أ  ي و  حططف   م  حثمصنفي  م  فئ  لو  صعو    يعلم حثقرحءةد 
 

 خطوات اختيار العينة:
 

 مر حليي ر حثعين    ثلطوح  حثي ثي :
 

o    سدددنوح   9-5ق مددد  حث   ثددد    صدددر أعددداحا أطفددد   حثروضددد  مددد  سددد )
 د حثملي قي   مارس  يني  حثرسمي  ثلغ    م  فظ   ورسعيا

  حثروض  لو  صعو    حثيعلم حثلي  يع نو  م   ضدعل يم ي ايا أطف  
  مقيد   مهد رة حالسديم   حثقيد اعلدل نيد ئل   ند ءح  حمياله مهد رح  حالسديم    

  مدد  ( أطفدد ال  8و لددغ عددااهم  حث   ثدد (، / (  إعدداحا9-5ثددا  طفدد  حثروضدد   
 دن  إلوح ل ورحث
 ند  ، و دلثه يم حسي ع ا حططف   حثلي  ال ينط   عليهم  دروط حلييد ر حثعي

ال  فدد   طفددأ (8حثيجري يدد  وحثيدد  ي وندد  مدد    حث  دد يددم يعيددي  وي ايددا عيندد  
( سدنوح  ، 9-5يرحو د  أعمد رهم حثزمنيد  مد  عمدر   ،  يد مر ل  حثروضد 
 م   ي  حثعاا وحثنو د حث   يوضح عين    وحثجاو  حثي ث
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 العدد والنوع من حيث البحث( يمثل عينة 1جدول رقم ) 
 

 أدوات البحث:
 

عاا ح م  حطاوح  حثي  يم   أ  يسد هم  حث    ححسيلام  حث   ث  ف  هل   
  وفيمددد  يلددد ،حث  ددد فددد  يدددوفير حث ي نددد   حثيددد  يقيضددديه  حإلج  ددد  علدددل أسدددئل  

 : حث   عرض طاوح  
 

 المصور: االستماع.مقياس مهارة 1
 

   مه رة حالسيم   عاة لطوح  يم   إجم ثه  فيم  يني :يضم   ن ء مقي 
 

 حسيقرحء حثيرح  حثنظر  وحالطال  علل  عض حثمق يي  حثس  ق د 

 يصميم مقي   مه رة حالسيم   ف  صوري  حطوثي د 

   عرض حثمقي   علل مجموع  م  حثل رحء وحثميلصصي  ف  علدم حثدنف
 وري ض حططف   ثي  يم د

 حثنه ئي دإعاحا حثمقي   ف  صوري   

 حثلص ئص حثسي وميري  ثلمقي  د 

ويم  ن ء مقي   مه رة حالسيم   ططفد   حثروضد  حثمن ئدي   صدعو    يعلدم   
 قرحءة حثلغ  حثعر ي  وفق   ثعاا م  حثلطوح    آلي :

 تحديد الهدف من المقياس : 

   عدض حثقدارح  وحثمهد رح   وسديل  ثل  دل عد  صمم هدلح حثمقيد   حثنمد ئ  
حثلغوي  حث  من  ثا  حثطف  ف  حثلغ  حثعر ي  ، و يد   حثقدارح  وحثمهد رح  حثيد  

 وسط حثعمرمي حثعاا حثنو 

  3 ل ور
 5 ن  إ 5 ،5

 8 مل
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ي ي ج إثل يطوير مم  يس عا حثطفد  علدل حالسديعاحا ثديعلم حثقدرحءة وحث دا مد  
 لطر حثيعرض ثصعو    يعلم حثقرحءة ف  حثمر ل  حثال ق د

 

  صياغة مفردات المقياس: 
 

حثمقيدددرح قي سددده   حالسددديم  فدددراح  حثمقيددد   فددد  ضدددوء مهددد رة يدددم صدددي غ  م  
  وينمييهدددد  ، وحليدددد ر  حث   ثدددد  نددددو  حاللي دددد ر حثموضددددوع  ثين سدددد  حثمسدددديو 

ثدددلح فقدددا حعيمدددا حثمقيددد   علدددل مفددددراح  حثعمدددر  وحثعقلددد  ططفددد   حثروضددد ، 
، وقددا  وقددا يددم صددي غ  مفددراح  حثمهدد رة حثسدد  ق  علددل  ددا ،مصددورة  حلي  ريدد

 روع  حآلي  :

     ثمسديو  أطفد   حثروضد  لو   ومن سد     أ  ي و  مفدراح  حثمهد رة وحضد
 صعو    حثيعلم د

    مدددد  حثمصددددطل    غيددددر حثمنثوفدددد  أو  أ  ي ددددو  مفددددراح  حثمقيدددد   ل ثيدددد
 حثغ مض  أو أ  ي م  أ ثر م  معنلد

   دأ  ي اا حثمطلو  م     س ح   وضوح 
 

 :صياغة تعليمات المقياس 
 

    يددد  يعي دددر يعليمددد   حثمقيددد   عنصدددر ح يمددد  صدددي غ  يعليمددد   حثمقيددد  
ضددروري   ، ثددلح فقددا صدد غ  حث   ثدد  يعليمدد   حثمقيدد   ورحعدد  فيهدد  حثوضددوح 
وحث سدددد ط   مدددد  يضددددم  سددددهوث  واقدددد  حسدددديلاحم حثقدددد ئم  دددد ثيط ي  ثلمقيدددد   ، 

 ويضمن  يعليم   حثمقي   حثعن صر حآليي : 
 لل  جو نفس  ق   يط ي  حثمقي   وف  أثن ئ د 

 أو حثني  ثمس عاة حططف    ينم  يط   عليهم حثمقي  د وجوا مس عا 

 ي     ي ن   حططف   ف  حثم    حثملصص ثلثهد  

    يل يسيطين حثطفد  حإلج  د   ؛وم سط    جياة   قرحءة أسئل  حثمقي    طريق 
 وحإلج    ي و  ف  نف  ورق  حطسئل     د ،ص ي     علل حثس ح   طريق   
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  ي  ؛ فيج  حثين ا من  أن  قدا م د  إج  يد  إلح رغ  حثطف  ف  يغيير إج 
 حثس  ق  يم م  د

 

عرض المقياس على مجموعة من الخباراء والمتخصصاين فاي علام الانفس 
 ورياض األطفال:

 

يم عرض حثمقي   علل مجموع  م  حثل رحء وأس يلة علدم حثدنف  وريد ض    
(، وقدددددا رأ  حطسددددد يلة وأعضددددد ء هيئددددد  حثيددددداري  01حططفددددد    لدددددغ عدددددااهم  

وحثمليصي   لل  عض حطسئل  ويعاي   عض حثصور ، وقدا ق مد  حث   ثد  
   جرحء حثيعايال  حثي  أوصل  ه  حثس اة حثم  مو د 

 

 إعداد المقياس في صورته النهائية: 
 

   عددض حثيعددايال  حثالزمدد  علددل ي ددجر  رحء حثسدد اة حثم  مددي  أ  آعلددل  ح   ندد ء  
   صوري  حثنه ئي  د عض حثفقرح  و لل  عضه ، ثم وضن حثمقي   ف

 

 الخصائص السيكومترية للمقياس:
 

 :Reliability : ثبات المقياسأوال  
 

ثلين دا   Cronbachs Alpha"a مع اث  أثف   رون  خ(   حث   ثحسيلام    
 وحثجاو  حثي ث  يوضح حإلجرحء حإل ص ئ  : حثمقي   م  ث   

 ( 2جدول ) 
 ثبات مقياس مهارة التحدث المصور

 

 
 سيم   حثمصورحالمقي   

س الكلية
درجة المقيا

 

 مع م  أثف   رون  خ  ر(
0،88* 
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 :Validity: صدق المقياس ثانيا  
 

 صدق المقارنات الطرفية:
 

ثدا  عيند  حثيقندي       حالسديم  مهد رة ثمقيد     يم  س   حثصا  حث ل   
أو صدددا  حثمق رنددد   حثطرفيددد  ،   ( عددد  طريددد   سددد   حثصدددا  حثيمييدددز 31

ثلجدد  رييدد  ارجدد   حطفددرحا علددل حثارجدد  حث ليدد  ثمقيدد   حث ددعور    يدد  يددم ي
  ي  يصد ح ري د  أ  در ارجد  حطوثدل وري د  أصدغر  ين زثي    حالجيم عل يريي    
حطعلدددل ،   ر دد عمدد  ارجددد   حإل %72ثدددم يددم فصددد  نسدد    ارجدد  حطليددرة ،

 فدددددن ثر حثيقسددددديم   يمييدددددزح   حطاندددددل ،  ر ددددد عحإلمددددد  ارجددددد    %72ونسددددد   
ثل إ   حالميي ز وحثضعل ه  حثي  يعيما علل يقسيم ارج   حثميزح  ثمسيوي

حطعلددل مدد  حثددارج   حثيدد    ر دد عحإلطددرفي  حطعلددل وحطانددل   يدد  ييددنثل 
حطاندددل مدددد    ر ددد عحإلمددد  حثطدددرل حثمميددد ز ، وييدددنثل  %72ي دددو  نسددد    

 م  حثطرل حثضعيلد %72حثارج   حثي  ي و  نس   

 سددد   االثدد  حثفددرو   دددي  حثفئدد  حثعليدد  وحثفئددد  ويددم حسدديلاحم حلي دد ر   ( ث   
،  مد  هد  موضد     عدا ، و  ند  حثنيد ئل علدل حثن دو حثيد ثحثاني  علل  د     
 د   ثجاو  حثي ث

 (3جدول ) 
 لدى العينة االستطالعية نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق بين متوسطات المجموعة الطرفية لمقياس مهارة التحدث

 
 المتغير

 
 الفئة العليا           

 
 الفئة الدنيا

 
 قيمة )ت(

  
 الداللة   

  االحصائية
مقياس 

 مهارة
 االستماع

 
 ن

 
 المتوسط

 
 االنحراف
 المعياري

 
 ن 

 
 المتوسط

 
 االنحراف
 المعياري

8 06.17 7،347 8 8.05 55.40 - 2.196 1.111 
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    عنددا مسدديو  االثدد    صدد ئي   إوييضددح مدد  حثجدداو  حثسدد    وجددوا فددر  اح    
(  دددي  ميوسدددط حثفئددد  حثعليددد  وميوسدددط حثفئددد  حثددداني  علدددل مقيددد     1.111   

وهددلح يددا   ،ثصدد ثح ميوسددط حثفئدد  حثعليدد  ثددا  حثعيندد  حث ليدد   حالسدديم  مهدد رة 
أ  حثمقيدد    إثددلممدد  ي ددير  ،حالسدديم  ثمقيدد   مهدد رة   علددل حثصددا  حثيمييددز 

 ديم  حالس  ومنلفض  ثاي  قارة مريفع  علل حثيمييز  ي  مريفع
 

ء يمهارة االستماع لدى طفل الروضة المنب لتنمية يبرنامج التدريب. ال2
 :                 بصعوبات تعلم قراءة اللغة العربية

 

    ( ن  ط   مليلف   ومينوع71ي و  م    ق م  حث   ث    ن ء  رن مل ياري    
ا يم وق ،( سنوح   9-5ططف   حثروض  حثمن ئي   صعو    حثيعلم م    

 :  ثمجموع  م  حطس  وعاا م  حثلطوح    ثي ث  ن ء حث رن مل وفق   
 

    والفرعية للبرنامج:تحديد األهداف العامة  -1

ء  صعو    حثيعلم إثل  ثطف  حثروض  حثمن   يهال حث رن مل حثياري    
 : ولثه   ثي ث حالسيم  ينمي  مه رة 

 

   ئي   صعو    حثيعلمدحثمن ثا  أطف   حثروض  مه رح  حالسيم  ينمي  
 

ولتحقيق األهداف العامة البد من تحقيق األهداف الفرعية والتي منها ما 
 يأتي:

 ينمي  قارة حثطف  علل حثيمييز حثسمع د 

 ينمي  قارة  حثطف  علل حثيريي  وحثيسلس  حثسمع  د 

 د ينمي  قارة  حثطف  علل حثفهم حثسم ع 
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 : التدريبي. بناء أنشطة البرنامج 2
 

 م  يضمن   ، حالسيم  ثينمي  مه رة  ( جلس   71  حث   يضم   رن مل    
حثجلس   موضوع   م     ومنثوف  ثخطف   وثيس  جاياة عليهم وييضم  

مم  يزيا م   ،مثيرح  مينوع  وجلح   ثلطف  وميوفرة ف  حث يئ  حثم يط  
   حثلغوي  دئيثرحء  يحع قارة حثطف  حثلحيي  علل يعلم حثلغ  و 

قا روع  أ  ي و  موضوع   حطن ط  م  حثموضوع   لح  حالهيم م و    
إثل ج ن   ونه  مالئم  ومن س   ثلمف هيم وحثموضوع      ثنس   ثخطف  

  إلض ف  إثل  و   ،احل  أن ط  حث رن مل مي  م    حثي  ييم يقايمه        
 ور موضو  حثن  ط مع ر ح ع  مجموع  م  حثمه رح  وحثمف هيم حثي  يمث  م

حثير يز حثرئيس  ف  أن ط  حث رن مل وحثي  يعي ر حثمف هيم حطلر  مف هيم 
 احعم  ثه د

 

  إعداد البرنامج في صورته األولية: -3
 

  طال  حث   ث  علل حثيرح  حثنظر  حثل ص إيم يصميم هلح حث رن مل  عا
 وم  يلقي  ،  ثموضو  وم  يوفر م   رحمل   ثارحس   حثس  ق  ثري ض حططف  

ول رة  ،م  ياري    عملي  ف  اورح  وورش عم  ف  مج   صعو    حثيعلم
معلم  ري ض  عملي  ف  مج   حثيع م  من طف  حثروض  م  لال  عمله  

 أطف  د

  ويم صي غ  عن وي  طف  ر حطن ط  م  وحقن حث ي ة حثم يط    ثطف، 
م  لال   قري ه  ثلطف ف  لثه م  وث  يجسيا حثف رة وي سيطه  وي  وقا روع

 ن ط  دم يوي   حط
 

 إعداد المواد والموارد المستخدمة:-8
 

وي م    ف  حثموحا وحثموحرا حثمسيلام  ف  ينفيل أن ط  حث رن مل  هال    
وقا يم  ،يعمي  حسيف اة حططف   م  م يو  حث رن مل حثمسيهال يط يق  
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ثي  ييطل ه  حإلعاحا حثمس   ثهلح حثموحا وحثموحرا حثمسيلام  وحثيجهيزح  ح
عاحا يله حثموحا وحثموحرا حثمسيلام  ق   حثينفيل ثضم    ،ينفيل حث رن مل وحع

وحإلسه م ف    غ نحالقيص ا ف  حثوق  أثن ء عملي  ينفيل حثقصص/ حط
ثلح فقا يم ي ايا حثموحا وحثموحرا حثمسيلام  وحثي   ،ي قي  حطهاحل حثمرجوة 

وآال   -وقصص مصورة  –اةووس ئط ميعا –يمثل  ف  :  ط ق   مصورة 
 موسيقي (د

 

 إعداد أدوات التقويم :-5
 

 يسيلام ف  حث رن مل ثالث  أس ثي  ثليقويم ه  :
 

وهو ييم ق   يط ي  حث رن مل ولثه  يط ي  مقي   مه رة ي: تقويم قبل -1
ويسجي  ارج    ،حثمصور علل أطف   حثمجموع  حثيجري ي  حالسيم  

ثل إحثي  ي ي ج  حالسيم   ايا مه رح   هال يحططف   علل حثمقي   
  ي سينه  وينمييه  عنا حططف  د

 

منل  احي  حث رن مل  مسيمر   ييم في  يقويم حثطف        و : تقويم بنائي -2
 و  عا يقايم حثن  ط م  لال أأثن ء  يوم    و ييم لثه        ، يل نه يي و 

يسمييه     ثيقويم  يم   يط ي  علل حثن  ط و   ط ق   يقام ثخطف   يومي   
ثمعرف  ما  حثيقام حثل   قق  حططف    عا حثيعرض طن ط   ؛حثفرا (
 دمق رن  لثه  ارج يهم ق   حثيعرض ثل رن ململ حثمقيرح و حث رن 

 

م  يط ي  يسيلام هلح حثنو  م  حثيقويم  عا حنيه ء و ي: تقويم بعد -3
  حططف    عا ثمعرف  ما  حثيقام حثل   قق ؛أن ط  حث رن مل حثمقيرح

             حثيعرض طن ط  حث رن مل ومق رن  لثه  ارج يهم ق   حثيعرض ثل رن مل 
ء  صعو     ثطف  حثروض  حثمن  حالسيم  مقي   ييم   ع اة يط ي  و 

 حثيعلمد
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 . إجراء تجربة استطالعية لبعض أنشطة البرنامج:6
 

ف   حثمسيو  يم يجري   عض أن ط  حث رن مل علل مجموع  م  أط   
 مارس  يني  حال ياحئي   وطفل    ( طفال  31حثث ن  م  ري ض حططف   علل  

 7106-01- 9م  حط ا حثموحف   حعي  رح   دحثم ير    م  فظ   ورسعيا 
 ي    ن   ،  معا  ن  ط يومي    7106-01-8و يل حثثالث ء حثموحف  

وقا يم يجري   ،حث   ث  يقوم  يط ي  حثن  ط ف  ق ع  ملصص  من حططف  
لم  أن ط   معا  ن  ط وح ا ث   مه رة م  مه رح  حث رن مل  يل يمث  

 حثمه رح  حثرئيس  حثي  ياور  وثه  أن ط  حث رن ملد
 

وفي ضوء مالحظات الباحثة أثناء تجريب األنشطة وأداء األطفال لألنشطة 
 تم اآلتي:

  اقيق د 31ي سي  حثزم  حثمن س  ث   ن  ط وهو 
 مالءم  عنوح  حثن  ط وحثمه ر  حثمسيهال ينمييه  ثا  أطف   حثين ا م  

 حثروض  حثمن ئي   صعو    حثيعلمد

   حثين ا م  مالءم  حثمه رح  حثمسيهال ينمييه  ثا  أطف   حثروض
 حثمن ئي   صعو    حثيعلمد

 حثين ا م  من س   حثموحا وحثموحرا حثمسيلام  حثل ص    ثن  طد 

  حييجي   ثغ  حثجسا حثل ص    ثن  طدحثين ا م  حسيلاحم حسير 

 حثين ا م  حثوضوح وحثيسلس  حثمنطق  إلجرحءح  حثن  طد 

   حثين ا م  مالءم  ومن س   أاوح  حثيقويم ثط يع  أطف   حثروض  حثمن ئي
  صعو    حثيعلمد

 

 إعداد البرنامج في صورته النهائية:-7
 

ف  صوري   عاح  طوح  حثس  ق  أص ح حث رن مل م ي  إن  ف  ضوء حثل   
 حثنه ئي  د
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 األساليب اإلحصائية المتبعة:
 

حث  ث  مع اث   ويل  سو ( ث س   االث  حثفرو   ي   حث    حسيلام د0
ق   و عا  حث   علل عين   حث   طاوح    ني ئل حثقي   حطو  وحثث ن

 حثق ئم علل ثغ  حثجساد    يط ي  حث رن مل حثياري 
ارج  ث    مقي      أثف   رون  خ( ث س  مع اث   حث  ث  حث   حسيلام  د7

 ء  صعو    يعلم حثقرحءةد حثمصور ثا  طف  حثروض  حثمن  حالسيم  مه رة 
 

 نتائج البحث ومناقشتها:
 

 ول... ونتائجه :الفرض األ  
 ينص حثفرض حطو  ثل    علل أن :

 

رتب درجات أطفال المجموعة  يإحصائيا  بين متوسط ةدال وقوجد فر ت
في  مهارة االستماع المصور( على مقياس البحثة )عينة التجريبي

 للبرنامج التدريبي. القبلي والبعدي القياسين
 

وثلي ق  م  ص   هلح حثفرض ق م  حث   ث    سيلاحم حلي  ر ويل و سو    
ري  ارج     اليج ا االث   حثفرو    ي  ميوسط ؛ثلمجموع   حثمري ط  

م  ال    لم قرحءة حثلغ  حثعر ي  لو أطف   حثروض  حثمن ئي   صعو    يع
ق   يط ي  حث رن مل حثياري  ، وميوسط   ري  ارج   نف   حالسيم  ف  

حثمجموع   عا يط ي  حث رن مل علل مقي   حالسيم    م  هو موضح  
   ثجاو  حثي ث :

 
 
 
 
 

 



 جامعة بورسعيد - ية رياض األطفالالمجلة العلمية لكل

 (9299)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 ( 8جدول رقم )
للعينة  الستماع المصورا( وداللتها اإلحصائية بالنسبة للدرجات الكلية على مقياس Zقيمة )

 (8ن= ) التجريبية في القياسين القبلي والبعدي
 

 
مقيااااااااااااااااااااااااا  
 االسااااااااااااااااااا ما 
ألطفاال الروةاة 
المنبئاااااااااااااااااااااي  
بصاااعوباع  علااا  
قاااااااراة  الل اااااااة 

 العربية 
 
 
 

 
ا جاه 
فروق 
 الر ب

  العدد) (
القيا  

 القبلي/البعدي

 

 (Zقيمة )
 

مس وى    
 الداللة

م وسط 
 الر ب

مجمو  
 الر ب

ب الر 
 الموجبة

a8 4.50 36،00 -
a2.527 

 

 
 

0،012 
 ا  حصائيإدالة 

الر ب 
 السالبة

0b .00 .00 

الر ب 
 المحايد 

0   

المجمو  
 يالكل

8   

 

( االث  حثفرو   ي   4أوض   حثني ئل ف  حثجاو  حثس    رقم     
ميوسطل حثقي سي  حثق ل  وحث عا  ثا  أطف   حثمجموع  حثيجري ي  علل 

قي   مه رة حالسيم   ،وعنا  س   حثفر   ي  ري  حثمجموعيي   لغ  م
، وييضح م  حثجاو    ص ئي   إ( ، وه  قيم  احث  -a2.527قيم  حثفرو  

( ثص ثح حثقي   حث عا  ، و لثه ي قق  ص   1.15حثاالث  عنا مسيو    
 حثفرض حطو  ثل   د

 

حثمسيلام حثل  ري   ف  ضوء حث رن مل حثيا يم   يفسير هلح حثنييج و    
ييضم  مجموع  أن ط  ق ئم  مينوع  ثينمي  مه رة حالسيم   ،  ي  يضم  

وس ئ  حثيقويم ، وقا   ره  م  رحع  حث   ث  ينو  وزي اة   فني   ميعااة ،
حططف    ف علي  ف  حث رن مل حثياري ل حثمقيرح ،  ي  أ  هن ه فرو  احث  

   حثمجموع  حثيجري ي  ق   و عا ري  ارج   أطف   ي  ميوسط  ص ئي   إ
 يط ي  حث رن مل ثص ثح حثقي   حث عا د
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 ،وفع   ف  مه رة حالسيم    يج  إومم  س   نجا أ  حث رن مل ث  ينثير 
ثليغل   ؛ف  حثيغل  علل م  ال  حالسيم   حث   ومس عاة حططف   عين  

 علل لطر صعو    يعلم قرحءة حثلغ  حثعر ي د
 

 ائجه:ونت يالفرض الثان
 

 علل أن : ثل     ينص حثفرض حثث ن
 

رتب درجات أطفال المجموعة  ىإحصائيا  بين متوسط ةق دالووجد فر ال ت
البعدي القياسين في  مقياس مهارة االستماع( على البحثالتجريبية )عينة 

 للبرنامج التدريبي. والتتبعي
 

وثلي ق  م  ص   هلح حثفرض ق م  حث   ث    سيلاحم حلي  ر    
يج ا االث  حثفرو   ي  ميوسط   ري  سو  ثلمجموع   حثمري ط  إلويل و 

م  ال  ف    ارج   أطف   حثروض  حثمن ئي   صعو    يعلم حثقرحءة لو 
وميوسط   ري  ارج   نف   ،ف  حثقي   حث عا   حالسيم  مه رة 

ولثه علل مه رة  ،حثمجموع   عا مرور  هر علل يط ي  حث رن مل 
و  ن  حثني ئل  م  ه  موض     ثجاو   ع  ثقي   حثييف  ح حالسيم  
 حثي ث : 

 (5جدول رقم ) 
( وداللتها اإلحصائية بالنسبة للدرجات الكلية على مقياس التحدث المصور للعينة Zقيمة )

 (8ن=) في القياسين البعدي والتتبعي التجريبية
 

 
 
 
 

مقيااااس التحاااادث 
ألطفاااال الروضاااة 

اتجاه 
فروق 
 الرتب

القياس  العدد)ن(
 البعدي/التتبعي

 
 (Zقيمة )

 
مستوى    

متوسط  الداللة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

الرتب 
 الموجبة

a1 1.00 1.00 -
a1.000 

0،317 

غير دالة 
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المنبئاااااااااااااااااااااااااااين 
بصااااعوبات تعلاااام 

ة اللغااااااااااة قااااااااااراء
 العربية

 
 

الرتب 
 السالبة

0b .00 .00  
 
 

 إحصائيا  

الرتب 
 المحايدة

7   

المجموع 
 يالكل

8   

 

( عددددام وجددددوا فددددرو  احثدددد   ددددي    5ييضددددح مدددد  حثجدددداو   حثسدددد    رقددددم     
ميوسدددددددط   ريددددددد  ارجددددددد   حثمجموعددددددد  حثيجري يددددددد  فددددددد  حثقيددددددد   حث عدددددددا  ، 

 يدد    ندد    وميوسددط   ريدد  ارجدد   نفدد  حثمجموعدد  فدد  حثقيدد   حثيي عدد
أ  حثددارج     ، وهددلح يعندد  صدد ئي   إ( وهدد  غيددر احثدد   z     -1،000قيمدد  

عليهدددد  أطفدددد   حثروضدددد  حثمن ئددددي   صددددعو    يعلددددم حثقددددرحءة فدددد  حثيدددد   صدددد  
مم  يا  علل حسيمرحر أثر حث رند مل  ،  ن  ميق ر    حثقي سي  حث عا  وحثيي ع

حثيددداري     ثنسددد   ططفددد   حثمجموعددد  حثيجري يددد   فيمددد   عدددا يط يددد  حث رنددد مل 
 لال  فيرة حثمي  ع ، و لثه فقا ي قق  ص   حثفرض حثث ن  ثل   د

 

ينميد  مهد رة فد  ثل حسديمرحر فع ثيد  حث رند مل  إويرجن حث   ث  هلح حثنييج     
حالسيم   لال  فيرة حثمي  عد  ، وحسديف اة أطفد   حثروضد  حثمن ئدي   صدعو    

ن ددط  حثمقامدد  فدد  حث رندد مل ، وحثددل  يددنجم عندد  ي سددي  مهدد رة حثدديعلم مدد  حط
 حالسيم   عنا ه الء حثفئ  م  حططف  د

 

م رو  ومنه  ارحس    ئل هلح حثفرض من ني ئل حثارحس   حثس  قوييف  ني    
إثدددل ينميددد   عدددض مهددد رح  حثيوحصددد  حث دددفو  هددداف   حثيددد  (7106   يوآلدددر 

زحوج -سديرحييجي   ف در إ حالسيم   وحثي ا ( ثا  أطف   حثروض ،   سيلاحم 
ع ثيددد  حث رنددد مل  عدددا يط يددد  فحسددديمرحر ثدددل إ ددد ره(، وي دددير نيددد ئل حثارحسددد  -

 د   حثيي عحثقي 
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حالسددددديم     ( وحثيددددد  حسددددديهاف  ينميددددد  مهددددد ري7106   حثغزوثدددددوارحسددددد      
وحثي ددددا  ثددددا  أطفدددد   حثروضدددد  لو  صددددعو    حثدددديعلم  حثنم ئيدددد    سدددديلاحم 

ثددل حسدديمرحر فع ثيدد  إوي ددير نيدد ئل حثارحسدد   ، رندد مل قدد ئم علددل حثفنددو  حطاحئيدد 
 د حث رن مل  عا يط ي  حثقي   حثيي ع

 

 لى النتائج :مناقشة عامة ع
 

فع ثي  حث رن مل حثياري   ف  ينمي  مه رة  حث    حث  ث أوض   ني ئل    
حالسيم   ثا  أطف   حثروض  حثمن ئي   صعو    يعلم قرحءة حثلغ  حثعر ي  ، 

وهلح يع   حثي س   ، م  حيضح م  ني ئل حثفرض حطو  م  فروض حث   
   حالسيم    حثمصور عنا حثملمو  ف  مه رح  حالسيم   حثي  يقيسه  مقي

ة علل جاو  حث رن مل ف  ي سي  مه ر يط ي  حث رن مل ، وهلح ياث  
  دحالسيم  

 

 م  أ  مرحع ة حث رن مل حثياري   ثلص ئص حثعين  ف  إعاحا حث رن مل قا    
 ،حا م  فع ثيي  ،  م  أنه  ييمين  مسيو  ل  ء يقن ف  حثما  حثميوسطز 

  من س   يم نهم م  حالسيف اة م  ي يئ  يعليم  ثهم نو  ثي ث  عنام  هي
مسيو  مه رح  حالسيم   ف   م   اح ي س   ،قارحيهم أسفر  ع  يعلمهم
 ثايهم  عا يط ي  حث رن ملد

 

حثطف   مه رح     م  أ  م  ح يوحح حث رن مل م  فني   ميعااة زحا م  وع   
حثمينوع       ع  أ  حث رن مل حثياري    نن طي  فضال   حثلغ  حثعر ي  ،

مم  زحا ، ء  صعو   يعلم حثقرحءة يل ط  أ ثر م    س  ثا  حثطف  حثمن 
 م  فع ثي  حث رن ملد

 

 م  أ  م  ص    حث رن مل م  يعزيز سوحء م  حث   ث  أو لحي  م     
 حثطف  ثنفس  م  لال  م  ي قق  م  نج ح قا  س  م  ني ئج  د
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ح  حثنظر  وحثارحس   حثس  ق   و  وييف  هلح حثنييج  من م  قام  حثير    
وحثي  يعم  علل ينمي   ،حث رحمل حثي  يقام ثفئ  لو  صعو     حثيعلم

من ضرورة حثين يا علل إثرحء حث يئ  حثم يط   ،مه رح  حالسيم   وحثي ا 
    ثطف    ثموحرا وحإلم  ن   حثي  يس عاح علل إث رة حثاحفعي  ثاي  وينمي

 مه رحي  حثلغوي د
 

ع  مرا ف علي  حث رن مل إثل حسيلاحم إسيرحييجي  ثغ  حثجسا وحثقص  وث   
وروح حثمرح حثي  غل   عليه  وجعله  ف  سي   أثع   ين فسي   ي  حططف   

ارح همد  مم  زحا م  حني  ههم و س  وعيهم وحع
 

وثقا أ ا  حثارحس   حثس  ق  وحططر حثنظري  علل حسيف اة أطف   حثروض     
ف   ول ص    ،صعو    يعلم حثقرحءة م  حث رحمل حثمقام  ثهم حثمن ئي   لطر

  وييف  ني ئل هلح حثفرض من ني ئل حثارحس   حثس  قمج   حثلغ  حثعر ي د 
إثل ينمي   عض مه رح  هاف   حثي  (7106   يم رو  وآلر ارحس  مث  

حثيوحص  حث فو   حالسيم   وحثي ا ( ثا  أطف   حثروض    سيلاحم 
 د(  ره–زحوج -ف ر سيرحييجي   إ
 

حالسيم     ( وحثي  حسيهاف  ينمي  مه ري7106   حثغزوثوارحس     
وحثي ا  ثا  أطف   حثروض  لو  صعو    حثيعلم  حثنم ئي    سيلاحم 

 د  رن مل ق ئم علل حثفنو  حطاحئي 
 

( حثي  حسيهاف  معرف  مه رة حثي ا  7108    وحثقيس  وارحس  حث مر   
االث  حثفرو  ف  مه رة حثي ا   لثه حثيعرل علل ، و  حثروضأطف     ثا
و لثه حيفق  نييج   (،إن  ،ثميغير حثجن   ل ور  أطف   حثري ض ي ع     ثا

 حث  ث  من ني ئل يله حثارحس   د  حث   
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ف  حث ا م  صعو    يعلم قرحءة حثلغ   وييضح فع ثي  حث رن مل حثياري     
  ي س  حثل  طرأ علل حثمسيو  حثلغو حثعر ي  ف  هلح حث    م  لال  حث

 ثا  أفرحا حثمجموع  حثيجري ي ، و    لثه م  لال  مقي   مه رة حالسيم  
إثل ي س  أاحء حططف   ف  حثقي   حث عا  ،  حثي  أ  ر  ني ئجه  حثمصور

ثا  أفرحا حثمجموع  حثيجري ي  إثل  ونهم قا   ويعز  هلح حثي س  حثلغو 
 ي   حثل      يهال إثل ينمي  مه رح  حالسيم   دينثروح   ث رن مل حثيار 

 

يج ا من خ صف  مريح  عر إإثل   ويعوا س   فع ثي  حث رن مل حثياري    
مم  سمح  في  حططف     طم   وحث ري  ف  حثيع ير ع  أف  رهم او  لول ،

يج    من  عضهم حث عض ، و ن ء جسور حثثق  ، وي وي  ثهم   ثيف ع  حإل
ي    حثيعليم   ،    لثه حنع   يجإعالق      ي  ، وحثيع و  وحثمن فس  وحع

 علل أاحء أطف   حثمجموع  حثيجري ي  وأا  إثل ينمي  مه رح  حالسيم   د
 

ثم  قام  حث رن مل م  إث رة ثاحفعي  ثلطف  وزي اة رغ ي  ف  حث     ونظرح     
  حثي  أا  إثل ثاينمي  حثمه رح  وحثقارح  حثلغوي  ع  حثمعرف  ، و  ثي ث  ي

  ،ي س  مسيو  مه رح  حالسيم   ططف   حثروض  حثمن ئي   صعو    حثيعلم
ثا  أطف   حثروض       رن مل حث    م   نن  ينمي  مه رح  حالسيم  ف 

حطن ط  حثمصورة حثمليلف  ، مم  ي  ا علل فع ثي   علل ولثه حعيم اح  
 د  رن مل حث    حث  ث

 

أاحء حططف   ف  مه رح  حالسيم   نييج  ثل رن مل ويرجن حث   ث  ي س     
ثاعم حثقارح   حث    حث  ث حعيما عليه   رن مل  مهم    حثل  يعي ر وسيل   

 دحث   حالسيم عي  موضو  
 

يعم  علل  يج  ي   إ مينوع     م  يضمن  جلس   حث رن مل قصص      
ئل سلو هم ، ح يس   حططف   سلو ي   حيج  ي  ثيس عاهم علل حثين    ني 

 ويار  حثطف  علل حثيع ير ع  أ احثه    ر    جساحد
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  ثقصص يس عا   أن ط  موسيقي  مري ط علل  م  ح يمل  حثجلس     
 ،علل ينمي  حإلارحه حثسمع  ثا  حططف   وحثير يز ف  أاحء حثمه م حثمطلو  

إثل ي سي  مه رح  حثسمن حثي   اوره  ي ثر علل ح يس      مم  ي ا
 ح  حثقرحءةدمه ر 

 

ثمرحع ة   عا حث رن مل نظرح   ويفسر حث   ث  حثي س  ف  أاحء حططف     
حثلص ئص حثعقل  ططف   حثروض  لو  صعو    حثيعلم ،  ي  حعيما 

ولثه ؛ علل مجموع   صغيرة   رن مل حث    علل جلس   جم عي  ي يو 
اة حثثق  ثياري   حثطف  علل حثيف ع  حالجيم ع  وحثيللص م  حثقل  وزي 

  ثنف  ، و لثه ف   حعيم ا جلس   حث رن مل علل أن ط  جم عي  م  
حثعوحم  حثي  س عا  علل ف علي  حث رن مل حث  ث  وي س  أاحء حططف   ف  

 ح يس   مه رح  حالسيم   د
 

ث    م  ير  حث   ث  إرج ء ف علي  حث رن مل إثل مرحع ي  ثليارج حثزمن     
طف   لو  صعو    حثيعلم، وال ظ  حث   ث  أ  ثقارح  حط جلس  وفق   

 ،حططف   لو  صعو    حثيعلم  ال يملو   مرور حثوق  وال ي ي  حني  هم
؛  م  ورا   ثيرح  حثنظر  ع  ي ي  حني  ح حططف   لو  صعو    حثيعلم

 يج  ي    حثجلس   يضمن  أن ط  مينوع  يفعي  اور حثطف   ولثه ط
حثيلقي  أو أ  ي و  اورح  ملي  حثيعلم ي يعا ع ف  ع   ي  يص ح م  ر    

 دميلقي   سل ي   
 

ف  أن ط  حث رن مل حثينو  وحث س ط  وحالعيم ا علل  وقا روع  أيض      
 ي   ،ثلص ئص مر ل  طف  حثروض  حثم سوس   وحثسرع  ف  حثزم  ط ق   
مم  أا  إثل ح يس   حثطف  حثثق   ،يق  ير يزح  لم  ط ث  ماة حثن  ط

 ثنف  وزي اة مسيو  احفعيي  ثليعلمد  



 جامعة بورسعيد - ية رياض األطفالالمجلة العلمية لكل

 (9202)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

علل أ  جمين حثفروض حثي    و لثه ي ير    ني ئل حث    حث  ث   
وه  جميعه   ،قا ي قق     وث  حث   ث  أ  يجي  عليه  ف  حث    حث  ث
ف  ينمي  مه رح  حالسيم     يهال إثل حثي ق  م  ينثير حث رن مل حثياري 

   يعلم قرحءة حثلغ  حثعر ي  ، وييضح ثا  أطف   حثروض  ثل ا م  صعو 
حثني ئل م  لال  حثمق رن   ي  حسيج     أطف   حثمجموع  حثيجري ي  ف  

 د حثقي   حثق ل  وحث عا  وحثيي ع
 

وهلح حثني ئل مفراة ومجيمع  ي  ا فع ثي  حث رن مل حثمسيلام ف  ينمي     
من حثللفي  حثعلمي   مه رح  حالسيم    ثا  حططف  ، و لثه ييف  هلح حثني ئل

سوحء م   ي  حثنظري   وحثيفسيرح  حثنظري  ف  مياح  صعو        ثل
 حثقرحءة أو م   ي  ني ئل حثارحس   حثس  ق  حثي  يوفر  ثل   ث د

 

 :البحثتوصيات 
 

مد  نيد ئل ييقدام حث   ثد    ثيوصدي    يوصد  إثيد  حث  د  حث د ث ف  ضوء م  
 :ثالسيف اة منه  حثي ثي 
عنا يصميم حث رحمل حثير ويد  ططفد   حثروضد  أ  ييندو  حطن دط  رحعل ي   -0

، حثفع ثددددد  ثل رنددددد مل ثهدددددلح حثفئددددد  مددددد  حططفددددد   لو  م ددددد ال  فددددد  حالسددددديم  
لح  حثم  فدددو  وحثيدد  يعمددد  علددل مسددد عايهم  ن ددط  حثمصدددمم  لصيصدد   وحط

ولثده ثمرحعدد ة  ؛( ثدايهم علدل ينميد  مهد رح  حثلغدد  حثعر يد    حالسديم   ي ايدداح  
  ئص طف  حثروض دلص

عا عد  طدر  حثيداري  حثيقليايد  حثيد  يعيمدا علدل حثيلقدي  او  حعي د ر حث    -7
فد   دي  يديم    ،فد  يعلدم حططفد   سل ي    ، وحثي  يم   أ  ييره أثرح    ثلميلق

ن ددط  أ  ددر ثلمدديعلم   ثم دد ر   فدد  حط قددارح    طددر  حثدديعلم حث ايثدد  وحثيدد  يعطدد
 يين س  من هلح حثفئ  م  حططف  دوحثي  يعيما علل ثغ  حثجسا وحثي  
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ضدددددرورة يددددداري  معلمددددد   ريددددد ض حططفددددد   ق ددددد  وأثنددددد ء حثلامددددد  علدددددل  -3
فددد  حثمم رسددد   حثيعليميددد  ويصدددميم حطن دددط   سددديرحييجي   مينوعددد إسددديلاحم ح

 حثيعليمي  حثمن س   ثه د

سديرحييجي   إسديلاحم حي جين معلم   ري ض حططفد   علدل حثينويدن فد   -4
رو  حثفرايدد   ددي  حططفدد   ثجعدد   دد  طفدد  يدديعلم وفدد  ثمرحعدد ة حثفدد ؛حثيدداري 

ويم يدنهم مد  حنيقد ء حطن دط  حثيد  يين سد  مدن  ،أسلو  حثيعلم حثمفض  ثايد 
 قارحيهم وموحه همد

 ،ع مددد     صدددف    هيمددد م  عمددد  ي دددليص م  دددر ثفئددد  حثمضدددطر ي  ثغويددد   حال -5
،   يددد  يعمددد  هدددلح حثي دددليص علدددل  ل صددد    ولو  م ددد ال  حثقدددرحءة  صدددف   

  وأاوح  ي ليصي  ميعااة ، م  أج  ييسير حثيال  حثم  ر ثل ا م  م   
  ع  ثو يم هلح حثيال  فد  مر لد      ثغ ح  مم  ي و  ث  أثر ، م  ال  هلح حثفئ 

 مينلرةد
 

 مقترحة:البحوث ال
 

 

ومدد  لددال  يع مدد  ويف عدد  حث   ثدد  مددن   مدد  لددال  نيدد ئل حث  دد  حث دد ث   
 يي :  حآلا حقير   حث   ث  حث  و حططف   لو  صعو    حثقرحءة ، فلق

 

ثل دا مد  صدعو    حثديعلم  حثقصدص حإل ي  ريد  فع ثي   رن مل ق ئم علل  -0
 دثا  أطف   حثروض  

يدال  م  در ثل دا مدد  صدعو    يعلدم حثقدرحءة ثدا  أطفدد   فع ثيد   رند مل  -7
 حثروض د

مهدد رح  حالسدديم   وحثي ددا  وعالقيهدد   مفهددوم حثددلح  ثددا  حططفدد   فدد    -3
 ن  دن   ي  حثل ور وحإلي  ميي ثي  ، ارحس  مق ر مرح   عمر 

ثينميدددد  مهددد رح  حثي ددددا  ثددددا    معرفددد  سددددلو   فع ثيددد   رندددد مل إر دددد ا -4
 أطف   حثروض  ضع ل حثسمند
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ثينميددد  مهددد رح  حالسددديم   وحثي دددا  ثدددا  أطفددد     فع ثيددد   رنددد مل يددداري  -5
 حثروض  حثم فوفي د

 

 المراجع
 المراجع العربية: أوال  :

 

مهدددد ري   ثينميدددد ف عليدددد   رندددد مل مقيددددرح (د 7104  فهددددا ، مهددددةأ ددددو  مددددر  -
غيددددر   رسدددد ث  ا يددددورحح غيددددر حثندددد طقي   هدددد   حث ددددوحر فدددد  حثلغدددد  حثعر يدددد  ثددددا

 دج مع  ام  د  لي  حثير ي  د(من ورة
سدددديو  حثمهدددد رح  حثقرحئيدددد  (د م7101  لحطسددددط  ، أ مددددا ر دددد ا مصددددطف -

د (  ددددورةرسدددد ث  م جسدددديير غيددددر من   وحث ي  يدددد  ثددددا  طل دددد  حثصددددل حثسدددد ا 
 سالمي  دغزةدحثج مع  حإل

فع ثيدد   رندد مل يدداري   قدد ئم علددل ثغدد  (د7102سدد ثم، رحنيدد  سدد ثم سددالم    -
ططفددددد   حثروضددددد  حثمن ئدددددي    حثجسدددددا ثينميددددد  مهددددد رح  حثيوحصددددد  حالجيمددددد ع

دج معددد   ورسدددعيا د  ليددد  (رسددد ث  م جسددديير غيدددر من دددورة    صددعو    حثددديعلم
 ري ض حططف  د

معجم حثمصطل    (د 7113    ر،  زين  عل   ي ،  س  سيا ،حثنج  -
 د حثق هرة: حثاحر حثمصري  حثل ن ني دحثير وي  وحثنفسي  

(د مه رح  حالسيم   وحثي دا  فد  حثطفوثد  7113حثط   ، ط هرة أ ما   -
 را  د احر حثف ر ثلط  ع  وحثن ر دحثم  رة د حط

( د حالسدددديم   و حثي ددددا  فدددد  7113 مددددا حثسدددد  ع   أحثط دددد  ، طدددد هرة  -
،   مجلدد  لطددوةسددنوح  حثعمددر حثم  ددر د حثمجلدد  حثعر دد  ثلطفوثدد  وحثينميدد  د 

 (د 71 
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( د أس ثي  يداري  حثلغد   7112رحي   ، و حث وحماة ، م ماد  ع  ور،  -
 احر أ و هال  ثلط  ع  د :حثعر ي  ويعليمه  د حثمني  

( د ف عليدد   رندد مل 7107    ددري  ع دد   ، اعدد ء ع دد   عرحقددعرحقدد ،  -
حثموسدديقي  ثينميدد   عددض حثمهدد رح  حثلغويدد  ثددا  طفدد  حثروضدد   ن ددط فدد  حط

(،  عدداا  71د مددل   مجلدد  حثعلددوم حثير ويدد مدد رح  حثعر يدد  حثمي دداةد  اوثدد  حإل
 دأ يو ر4
ثر  رن مل مقيرح ف  ينميد   عدض أ( د 7106 رحهيم  إحثفوزح ، م ما     -

ه سدعوا طدال  معهدا حثلغويد   حثعر يد  د ج معد  حثملد  مه رح  حالسيم   ثدا
 (  د7(،   75، مل   مجل  حثعلوم حثير وي  لي  حثير ي  د  –
 دو ثد   ،وجيد  أسدنج  ،سديا م مدا حثسديا علد  ، حثسدمين ، قورة،عل  ع ا -

  (د مهددد رح  حالسددديم   حثالزمددد  ثليفدددو  حثارحسددد  ثدددا7100 دددرحهيم إ  حثمرسددد
لدد  مج ليدد  حثير يدد    –طل دد  ج معدد  طي دد  :ارحسدد  ي ليليدد د ج معدد  حثمنصددورة 

 د25، 7، ج  لي  حثير ي    ثمنصورة
(د معدددد يير يعلدددديم حثلغدددد  حثعر يدددد  فدددد  7100ثليعلدددديم    مجلدددد  أ ددددو ظ دددد -

 د G3- KG هيلي نحثمر ل  حثي
(د فع ثيددد   رنددد مل 7105م مدددوا ، م مدددا م مدددا عدددوض جدددوح   يونيدددو،  -

إر  ا  معرف  سلو   ثل ا م  حضدطرح    حثنطد  ثدا  حططفد   حثميدنلري  
 د08ج مع   ورسعياد  –ي  حثير ي  ثغوي د مجل   ل

(د ينميدد  مهدد رح  حالسدديم   ويوظيفهدد  فدد  7102حثمددزحواو، سددالم  مطددر  -
س سددي  مدد  وجهدد  نظددر حثطل دد  فدد    حث ددريم عنددا طل دد  حثمر لدد  حطآيددالوة حثقددر 



 جامعة بورسعيد - ية رياض األطفالالمجلة العلمية لكل

 (9209)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 33، مدل مجلد   ليد  حثير يد  ليد  حثير يد د  –سيوط أم  فظ  حثمفر د ج مع  
 د2،  

نمدددددو (د 7101ح     ع دددددا  مسددددد فر، علددددد مطدددددر، ع دددددا حثفيددددد ح رجددددد  ، -
 د حثري ضد احر حثن ر حثاوث دحثمف هيم وحثمه رح  حثلغوي  ثا  حططف  

د  ف  حثقرآ  حث ريم  حاليص   غير حثلفظ(د7113مي   موسل، م ما حط -
 عالمدحث  رق د احر حثثق ف  وحإل

(دف عليدددد   رندددد مل يدددداري   فدددد  حثسددددلو ي   7101 ايعدددد    يدددد   ن هدددد  ،  -
 م نيددد  ثينميددد  حثثقددد   ددد ثنف  ويقددداير حثدددلح  ثدددا  حططفددد   حثمعددد قي  عقليددد   حط

، ص 98  ، 75 مددل، حثمجلد  حثمصددري  ثلارحسد   حثنفسددي  حثقد  لي  ثلدديعلم د 
 د085 -056ص 

 

ا:   :المواقع اإللك رونية ثاني 
 0101أكتـوبـــر 01بتاريخ: األحد،  ،مال آنادية ، شرقي

 

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml

?id=628 

 

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/membership_details.thtml?u_id=58
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فاعلية استخدام القصص اإللكترونية في تنمية بعض المفاهيم  
 المرتبطة بثقافات الشعوب العربية لدى طفل الروضة

 

 *.سهر عاطف عبد القادر عبد المنعمد/  *                          
 

 : ملخص البحث
 

المرتبطة بثقافات الشعوب العربية تنمية بعض المفاهيم يهدف البحث إلى    
لكترونية، وتكونت عينةة إطفل الروضة من خالل إعداد برنامج قصص لدى 

لريةةاض افطفةةال  ي( طفةةالو وطفًةةةو مةةن اطفةةال الماةةتوى الثةةان06البحةةث مةةن  
وقةد قاةمت عًةى النحةو  ،( اةنوات0 – 5والتي تتراوح اعمةارهم الممنيةة مةن  

( طفةةةةةالو وطفًةةةةةةو، وتكونةةةةةت 06التةةةةةالين تكونةةةةةت المرموعةةةةةة الترريبيةةةةةة مةةةةةن  
( طفةةةةةالو وطفًةةةةةةو، وقةةةةةد تةةةةةم ااةةةةةتخدام المةةةةةنهج 06موعةةةةةة الضةةةةةابطة مةةةةةن  المر

الترريبةةةةي، وتحةةةةددت ادوات البحةةةةث فةةةةي مقيةةةةاب المفةةةةاهيم المرتبطةةةةة بثقافةةةةات 
الشةةعوب العربيةةة المصةةور لطفةةل الروضةةة  إعةةداد الباحثةةة(، برنةةامج قصةةص 

العربيةةةة لطفةةةل مفةةةاهيم المرتبطةةةة بثقافةةةات الشةةةعوب لكترونيةةةة لتنميةةةة بعةةةض الإ
 إعداد الباحثة(، وقةد ااةفرت النتةابج بةسن ااةتخدام برنةامج القصةص  الروضة

فةات اإللكترونية كان له تسثير إيرابي في تنميةة بعةض المفةاهيم المرتبطةة بثقا
 العربية لطفل الروضة.الشعوب 

                                                           

 .الزقازيق جامعة –كلية التربية للطفولة المبكرة -مدرس بقسم العلوم التربوية *
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The effectiveness of using electronic stories in 

developing some concepts related to the cultures of 

Arab peoples for the kindergarten child 
 

   Prepare: Dr. / Sahar Atef Abdel Qader Abdel Moneim. * 
 

Abstract: 
 

    The research aims to develop some concepts related 

to the cultures of Arab peoples for the kindergarten child 

through the preparation of an electronic stories program, 

and the research sample consisted of (60) children and 

girls from the second level of kindergarten children 

whose ages range from (5-6) years and was divided as 

follows The experimental group consisted of (30) 

children and a girl, and the control group consisted of 

(30) children, and the experimental method was used, 

and the research tools were identified in the scale of 

concepts related to the cultures of Arab peoples. 

Concepts related to the cultures of Arab peoples for the 

kindergarten child (the researcher preparation). The 

results showed that the use of the electronic stories 

program had a positive effect on the development of 

some concepts related to the cultures of Arab peoples 

for the kindergarten child. 

 

                                                           
* Lecturer, Department of Educational Sciences, Faculty of of Early 

Childhood Education, Zagazig University. 
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  :Keywords الكلمات المفتاحية 
 Electronic stories  .اإللكترونية القصص -

 .                         العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعوب بثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات المرتبطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة المفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهيم -
Concepts related to the cultures of Arab peoples            

 Kindergarten child .               الروضة طفل -

 

 :مقدمة
 

تهتم برامج التعًيم بما يحقق التفاعل مع متغيرات الماتقبل وتحدياته،    
ولعل اهم هذه التحديات الوعي بالثقافات المتعددة التي تعبر عن ذات 
الشعوب وتمثل هويتها وتحدد مالمح شخصيتها، وتعتبر مرحًة الطفولة 

ن فيها حيث انها المرحًة التي تتكو  ،لتثقيف الطفل يالمبكرة العصر الذهب
 –المعرفي  -العقًي – الرامي  النمو يشخصية الطفل في مختًف نواح

 (.يرتماعاال
 

إحدى الركابم افاااية في تنشبة الطفل فهي تمده بالقيم والتقاليد فالثقافة    
، خاص   مما تااعده عًى تكوين هويته وذاته وتطبيعه بطابع   ،والمعًومات

المتعددة يرتبط ارتباطاو وثيقاو بتنشبة في ضوء ذلك نرد ان الوعي بالثقافات 
في نفوب افطفال التضامن  يان ننم يالطفل وتكوين شخصيته، لذلك ينبغ

هذا إال من خالل فهم ثقافة الشعوب والتعرف  يبين اففراد والشعوب وال يست
 ااباق، ودرااة (0606  مطر، ماافردرااة عًيها، وهذا ما اكدته 

، ودرااة (0600 ويًيم (، ودرااة 0602  عبد العميم(، ودرااة 0600 
والذين اكدوا رميعاو عًى اهمية توعية الطفل بثقافات  (0602  كامل

 الشعوب المتعددة.
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ونظراو فننا نعيش اآلن في عصر التكنولوريا الرقمية حرص التربويون    
عًى توظيف التكنولوريا في خدمة العمًية التعًيمية، ونظراو فن مرحًة 

فطفال مرحًة تساياية تعمل عًى بناء شخصية الطفل كان من رياض ا
هتمام بالتعًيم اإللكتروني لهذه المرحًة، والتي تعد من اهم اال يالضرور 
 ؛في الانوات افخيرة او كبير  او هتماماته القصص اإللكترونية التي تشهد تطبيقا

فاهيم تيار فهم الكثير من الم وفنية   تربوية   مميمات  من لما تتمتع به 
والحقابق التي يصعب فهمها، وفي ضوء ذلك يتضح ان القصة اإللكترونية 
تااعد في تنمية المفاهيم المختًفة لًطفل ومنها المفاهيم المرتبطة بثقافات 

(،  عبد البااط، Engle,2011, p.1  ،)Sangra, 2012, p.46 الشعوب 
 (.82، ص0602

 

(، 0605  الكندريكدرااة وهذا ما اشارت إليه نتابج بعض الدرااات    
 Couldry، ودرااةRobin (2018 (، ودرااة 0600  عًيودرااة 

الذين اكدوا عًى  (0602  شهبو(، ودرااة 0602  نظيمودرااة ، (2018)
فاعًية القصص اإللكترونية في تنمية العديد من المفاهيم لطفل الروضة، 

لتنمية المفاهيم  إلى توظيف القصص اإللكترونية يلذلك ياعى البحث الحال
 المرتبطة بثقافات الشعوب لطفل الروضة.

 

 اإلحساس بالمشكلة:  
 

 ينبع اإلحااب بالمشكًة من خالل المصادر اآلتيةن
 

  التربية النوعية، شعبة رياض من خالل إشراف الباحثة عًى طالبات كًية
إلى الحظت افتقار منهج رياض افطفال  ،يافطفال في التربية العمً

معرفة الطفل بثقافات الشعوب العربية والتعرف عًى  ية التي تنمفنشطا
منه، كذلك اعتماد المنهج عًى التعًيم  ةاتفادمن حوله لال يالعالم الخارر
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 يهتمام بالتعًم اإللكتروني عًى الرغم من التقدم التكنولور، وعدم االيالتقًيد
 ة.، وحب افطفال لأللعاب والقصص وافنشطة اإللكترونييالحال

   06ومن خالل الدرااة اإلاتطالعية التي قامت بها الباحثة عًى عدد )
معًمات رياض افطفال حول مدى ااتخدام القصص اإللكترونية  معًمةو من

معرفة الطفل بثقافات الشعوب  يفي تعًيم الطفل، ومدى تقديم انشطة تنم
لقصص يتم ااتخدام ا ( انه ال%26العربية، وقد اتفقت المعًمات بنابة  

ياتخدموا القصص الورقية التقًيدية، كما إللكترونية في تعًيم افطفال بل ا
معرفة  ييتم تقديم انشطة تنم ( عًى انه ال%25اتفقت المعًمات بنابة  

بتقديم افنشطة الخاصة  نيًتمم ن، فنهالطفل بثقافات الشعوب العربية
افات الشعوب بثق خاصةو  تضمن انشطةو تي ال تبمنهج رياض افطفال، وال

 العربية.
 

  كما توصًت الباحثة بعد اإلطالع عًى الدرااات الاابقة التي تناولت
(، 0605  الكندريدرااة اإللكترونية واوصت بتطبيقها مثل القصص 
 Couldry، ودرااة  Robin (2018(، ودرااة  0600  عًيودرااة 

ت والتي اتفق (0602  شهبو(، ودرااة 0602  نظيمودرااة ، 2018)
لًطفل يعتمد عًى  ينتابرها عًى اهمية القصص اإللكترونية كمدخل تعًيم
 ااتخدام التكنولوريا في التعًيم بما يتوافق مع العصر.

 

  وهذا يؤكد عًى اهمية تطبيق القصص اإللكترونية في تنمية المفاهيم
 المرتبطة بثقافات الشعوب العربية. 

 

 مشكلة البحث :
 

اإلحااب بمشكًة البحث، خًصت الباحثة  من العرض الاابق لمصادر  
إلى ورود نقص في تنمية بعض المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية، 

تركم عًى القصص اإللكترونية  تعًيمية   لذلك كان البد من وضع انشطة  
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وذلك لتنمية بعض المفاهيم  ؛التي تعد اتراهاو حديثاو في تعًيم وتعًم افطفال
مع ندرة الدرااات العربية في هذا  ةو ت الشعوب العربية، خاصالمرتبطة بثقافا

 المرال في حدود عًم الباحثة.
 

 التالين يلذلك تم تحديد مشكًة البحث في الاؤال الربيا
 

"ما فاعلية استخدام القصص اإللكترونية في تنمية بعض المفاهيم 
 المرتبطة بثقافات الشعوب العربية لطفل الروضة؟"

 

 افابًة الفرعية التاليةن يا الاؤال الربيانبثق من هذيو 
 

تنميتها لدى  يما المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية التي ينبغ -0
 طفل الروضة؟  

ما مكونات برنامج بااتخدام القصص اإللكترونية في تنمية بعض  -0
 المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية لطفل الروضة؟ 

كترونية في تنمية بعض المفاهيم المرتبطة ما فاعًية القصص اإلل -0
 بثقافات الشعوب العربية لطفل الروضة؟ 

 

 أهداف البحث :
 

 : يهدف البحث الحالي إلى

تنميتها  يتحديد المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية التي ينبغ  -0
 لدى طفل الروضة.

عوب إعداد مقياب مصور لقياب بعض المفاهيم المرتبطة بثقافات الش  -0
 العربية لطفل الروضة. 

فاعًية ااتخدام القصص اإللكترونية في تنمية بعض مدى قياب  -0
  .المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب لطفل الروضة
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  أهمية البحث :
 
 

 : تتلخص أهمية البحث النظرية في النقاط التالية
 

  إبرام فاعًية ااتخدام القصص اإللكترونية في تنمية بعض المفاهيم
 لمرتبطة بثقافات الشعوب العربية.ا
  إلقاء الضوء عًى اهم المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية

 يالم  -المعالم -نظام الحكم -العمالت -العواصم -المتمثًة في  افعالم
 الديانة(. -افكالت الشعبية -حتفاالتافعياد واال-الشعبى

 

 تالية:وتتلخص أهمية البحث التطبيقية في النقاط ال
 

  تشريع معًمات الروضة عًى تصميم القصص اإللكترونية وتوظيفها في
 تنمية مفاهيم افطفال.

  حث القابمين عًى وضع مناهج رياض افطفال لتطويرها وربط الطفل
 من حوله. يبسحداث وثقافات العالم الخارر

 في  يوربط التكنولوريا والتعًم التفاعً يالخروج عن شكل التعًيم التقًيد
 مرال رياض افطفال.

 

  فروض البحث:
 

تورد فروق ذات داللة إحصابية بين متواطات دررات اطفال المرموعة  -0
الترريبية واطفال المرموعة الضابطة في القياب البعدي عًى مقياب 
المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية المصور لصالح المرموعة 

 الترريبية .  
ابية بين متواطات دررات اطفال المرموعة تورد فروق ذات داللة إحص -0

الترريبية في القيااين القبًي والبعدي بعد تعرضهم لًقصص اإللكترونية 
عًى مقياب المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية المصور لصالح 

 القياب البعدي.                    
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ل ال تورد فروق ذات داللة إحصابية بين متواطات دررات اطفا -0
المرموعة الترريبية في القيااين البعدي والتتبعي بعد تعرضهم لًقصص 
اإللكترونية عًى مقياب المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية المصور 

 لطفل الروضة.
 

 

 منهج البحث:
 

ااتخدمت الباحثة في البحث الحالي المنهج الترريبي لمناابته لطبيعة    
ًمرموعتين  الترريبية، لميم الترريبي وذلك بااتخدام التص ،البحث

سثير لمعرفة ت ؛(يتباع القيااات  القبًي، البعدي، التتبعاوب والضابطة(
ماتقل عًى "المفاهيم المرتبطة بثقافات  "القصص اإللكترونية" كمتغير
 الشعوب العربية" كمتغير تابع.

 

 أدوات البحث:
 

إعداد/ حماد، اختبار المصفوفات المتتابعة المًون لرون رافن   -0
0662.) 

لتحديد المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب  ايااتمارة ااتطالع ر  -0
 العربية المناابة لطفل الروضة.  إعداد الباحثة( 

مقياب "المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية" المصور.  إعداد  -0
 الباحثة(

 برنامج القصص اإللكترونية.  إعداد الباحثة(-2
 
 

 

 : لبحثا مصطلحات
 

 تعرفها الباحثة إررابياو بسنهان
 

 " :هي قصص يتم تقديمها بوااطة الواابط القصص اإللكترونية
، يالمتعددة لدى طفل الروضة بااتخدام الصور، الفيديو، الارد الصوت
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المؤثرات الصوتية، الموايقى، النصوص، بهدف تنمية بعض المفاهيم 
 المرتبطة بثقافات الشعوب العربية لديه".

 

  :كل ما يميم ثقافة شعب عن ثقافات الشعوب الثقافات المتعددة"
اآلخرى من العادات والتقاليد والنظم الايااية واإلقتصادية واالرتماعية"، وقد 

نظام  -العمالت -العواصم -تحددت في البحث الحالي فين  افعالم
 -افكالت الشعبية -حتفاالتافعياد واال-يالشعب يالم  -المعالم -الحكم

 الديانة(.
 

 : والدراسات السابقة اإلطار النظري
 

 لًبحث الحالي المحاور التاليةن ييتناول اإلطار النظر 
 

 -اهميتهةةا لطفةةل الروضةةة -القصةةص اإللكترونيةةة  تعريفاتهةةا المحووور الول:
 دورها في تنمية المفاهيم لدى طفل الروضة(. -انوعها  -عناصرها

 

تعريفةةةةةات الثقافةةةةةات  -فهةةةةةوم الثقافةةةةةةثقافةةةةةات الشةةةةةعوب  م :يالمحوووووور الثوووووان
، ابعةةةاد الثقافةةةات المتعةةةددة( -ربيةةةةاهميةةةة درااةةةة ثقافةةةة الشةةةعوب الع -المتعةةةددة
 .تفصيل لما ابق يوفيما يً

 

 المحور الول:
 

 :  Digital Storytellingالقصص اإللكترونية
 

قةةةديم، إال ان التكنولوريةةةا  يم روايةةةة القصةةةة كفةةةن شةةةعبد  عًةةةى الةةةرغم مةةةن ق ةةة  
يتصةةف بالرديةةة، وذلةةك مةةن خةةالل  مختًةةف   اخةةرى لًحيةةاة بشةةكل   ه مةةرةو اعادتةة

اةةتخدام التكنولوريةةا فةةي ال فعالةةةو  ترونيةةة، والتةةي تعةةد واةةيًةو روايةةة القصةةة اإللك
 ي، ممةةا يةةؤدالتعًةةيم، وتعمةةل عًةةى تعميةةم مشةةاركة افطفةةال فةةي التعًةةيم برديةةة  

الفةةرص تاحةةة ا  بتكةةار فةةي ااةةًوب العةةرض، و إلةةى التعمةةق فةةي المضةةمون، واال
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فنهةةا  ؛نخةةراط فةةي المحتةةوى اكثةةر رديةةةو لألطفةةال لًتعبيةةر عةةن المعةةارف، واال
مةةةن خةةةالل توظيةةةف الصةةةوت  تحةةةول المواقةةةف التعًيميةةةة التقًيديةةةة إلةةةى رقميةةةة  

يصةال إحياة إلةى الموضةوع، وياةهم فةي الوالصورة والحركة فيها، مما يضفي 
 اباط وااهل من الطريقة التقًيدية. المعًومات بطريقة  

 

ولهةةةةذا اكةةةةةدت البحةةةةةوث وافدبيةةةةات التربويةةةةةة المهتمةةةةةة بتعًةةةةيم وتعًةةةةةم طفةةةةةل    
الروضةةةة عًةةةى ضةةةرورة توريةةةه المميةةةد مةةةن االهتمةةةام بالقصةةةص اإللكترونيةةةة، 

 ,Susan) ،(Engle, 2011, p.2)وااةتخدامها فةي اةنوات الطفولةة المبكةرة

2017, p.7) . 
 

فةي  يتطةور التكنولةوركبيراو بالناةبة لألطفةال فةي ظةل ال او فنها تمثل إغراء   
بتدابية فةي بعةض مناهج الًغة العربية بالمدراة االقراءات افطفال، حتى ان 

الةةةدول العربيةةةة تركةةةم عًةةةى دور القصةةةص اإللكترونيةةةة المبرمرةةةة  الماةةةموعة 
 (. 22، ص0662، ىمصطف والمصورة( في تحقيق اهدافها  

 

، ودرااةةة Robin (2018(، ودرااةةة  0602  إبةةراهيموقةةد اكةةدت درااةةة    
 Couldry (2018 ودرااةة 0602  نظيم، ودرااة ،)عًةى 0602  شةهبو )

كاةابه العديةد إفنها تاةاعد فةي  ؛اهمية القصص اإللكترونية في تعًيم الطفل
لمةا  ؛ورةذاب   ومشةوق   اةهل   اًوب  سمن المفاهيم والقيم والمعًومات والثقافات ب

يتنااةةب مةةع  تتضةةمنه مةةن حركةةة ومواةةيقى وصةةور ومةةؤثرات صةةوتية، وذلةةك
 ميوله واهتماماته. 

 

 تعريفات القصص اإللكترونية:
 

يعنى البحث الحالي بالقصص اإللكترونية لتنمية بعض المفاهيم المرتبطة    
بثقافات الشعوب العربية لطفل الروضةة، لةذلك مةن المهةم ان نطةرح تعريفاتهةا 

 من ورهات نظر مختًفة عًى النحو التالين
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عًةةى  يبسنهةةان "فةةيًم صةةغير يحتةةو  Port (2008, p.20)يعرفهةةا بةةورت     
ااةةةةبة مةةةةن خةةةةالل ناةةةةج العناصةةةةر معةةةةاو ومواةةةةيقى من يصةةةةور وتعًيةةةةق صةةةةوت

 اتخدام التكنولوريا". اب
 

بسنهان "دمج بين الفن القديم لحكايةة  Engle (2011, p.1وتعرفها إنرل     
مهةا القصص مع قوة ومميمات التكنولوريا اإللكترونية الحديثة التي ياةهل تعً

 وااتخدامها".
 

بسنهان "قصص يتم تقديمها فةي Robin (2011, p12 كما يعرفها روبن     
لكترونية بااتخدام واابط متعددة مثل الفيديو كامل الحركةة بالصةوت إصورة 

 ".ياو الراوم المتحركة او الصور الثابتة او الارد الصوت
 

اةةرد لًقصةةة بسنهةةان " DeNatale (2018, p35)كةذلك يعرفهةةا مةةاثيوب    
يةةةتم مةةةن خةةةالل فيةةةديو يةةةتم إنشةةةاؤه عةةةن طريةةةق الرمةةةع بةةةين الصةةةوت الماةةةرل 

 والصور الثابتة والموايقى وغيرها من افصوات".
 

ومةةن التعريفةةات الاةةابقة يتضةةح ان القصةةة اإللكترونيةةة عمًيةةة ترمةةع بةةين    
عناصةةةر القصةةةة التقًيديةةةة مةةةع إضةةةافة بعةةةض الواةةةابط المتعةةةددة  كالصةةةور، 

النصةةوص، المواةةيقى، الفيةةديو، الصةةوت، الحركةةة( حتةةى  الصةةوت الماةةرل،
ن اختًفةةت تًةةك التعريفةةات فةةي صةةياغتها  تواكةةب تطةةورات العصةةر الحةةالي، وا 

رماع عًى انها تقوم عًةى ااةتخدام الواةابط إوبعض عناصرها إال ان هناك 
الماةةرل(، وقةةد تختًةةف  الصةةوتيالمتعةةددة المتمثًةةة فةةي  الصةةوت ، والصةةورة، 

حركةةة، النصةةوص(، ولكنهةةا فةةي النهايةةة تهةةدف إلةةى تقةةديم فةةي  المواةةيقى، ال
 معًومات حول موضوع محدد عن طريق تكنولوريا الواابط المتعددة.

 

وفةةي ضةةوء ذلةةك تعةةرف الباحثةةة القصةةص اإللكترونيةةة إررابيةةاو بسنهةةان "هةةي    
قصص يةتم تقةديمها بوااةطة الواةابط المتعةددة لةدى طفةل الروضةة بااةتخدام 
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، المؤثرات الصوتية، المواةيقى، النصةوص، الصوتيارد الصور، الفيديو، ال
 بهدف تنمية بعض المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية لديه".

 

 أهمية القصص اإللكترونية لطفل الروضة:
 

اةةةتراتيريات الةةتعًم المتمركةةةم حةةةول إتاةةهم القصةةةة اإللكترونيةةة فةةةي تةةدعيم    
               فعةةةةةةةةال بةةةةةةةةين التكنولوريةةةةةةةةاالطفةةةةةةةةل، وميةةةةةةةةادة مشةةةةةةةةاركة الطفةةةةةةةةل، والتكامةةةةةةةةل ال

 (. Barrett, 2016, p.650والتعًم  
 

فهةةي مةةن اقةةدر افاةةاليب التةةي تعمةةل عًةةى تنميةةة شخصةةية الطفةةل، وذلةةك    
كاةةاب الطفةةل المفةةردات الًغويةةة الاةةًيمة وتصةةحيح النطةةق إلةةدورها الهةةام فةةي 

نطقةةةه فيصةةةبح اكثةةةر تحكمةةةاو فةةةي مخةةةارج الحةةةروف واكثةةةر اتقانةةةاو فةةةي  ي،الًغةةةو 
، كما انهةا مةن ي  فطر  لًكًمات، حيث ان افطفال يميًون إلى القصص بشكل  

 (. 058، ص0606،ماافر، مطر متاعاو له  إاحب البرامج واكثرها 
 

، Engle (2011, p.1)(، 02، ص0668 مةن النبهةان  وقةد اوضةح كةل     
Candreva(2011, p.45)  اهمية القصص اإللكترونية لطفةل الروضةة فةي

 التالين
 

تاةةةةاعد عًةةةةى تنميةةةةة اتراهةةةةات افطفةةةةال نحةةةةو الةةةةتعًم بالتكنولوريةةةةا داخةةةةل  -1
 .يالفصل الدراا

نتبةةاه افطفةةال، والمتعةةة واإلثةةارة وميةةادة الدافعيةةة نحةةو اتاةةاعد عًةةى رةةذب  -2
 التعًم.

 تمد الطفل بخبرات وترارب من الحاضر، وتعدهم لخبرات الماتقبل. -3
هيم والقةةةيم والمعتقةةةدات تاةةةاعد عًةةةى تنميةةةة المعرفةةةة والفهةةةم، وتكةةةوين المفةةةا -4

 واآلراء الفردية.
تاةةةاعد افطفةةةال عًةةةى إنمةةةاء عالقةةةتهم وفهمهةةةم لغيةةةرهم مةةةن النةةةاب الةةةذين  -5

 يعيشون معهم في بيبتهم.
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 اتماع والتحدث لدى افطفال.تااعد عًى تنمية مهارات اال -6
 د في تنمية الحصيًة الًغوية لًكًمات.عتاا -7
 يب العًيم.تراعى الفروق الفردية بين افطفال في ااال -8
لألطفةةال مةةن خةةالل المشةةاركة فةةي  يرتمةةاعتاةةاهم فةةي النمةةو المعرفةةي واال -9

 الخبرات.
 

مةن واةابل  وبذلك يمكةن القةول بةسن اةرد القصةص اإللكترونيةة تعةد واةيًةو    
تنمية مفاهيم الطفل الثقافية من خالل وعيه بثقافة الشعوب العربية المختًفة، 

حةةث واإلاتقصةةاء، وتحاةةين المهةةارات كمةةا انهةةا تاةةاعد فةةي تنميةةة مهةةارات الب
قتصةاد فةي عد فةي االاالرتماعية وافنماط الاًوكية المرغوبة لديه، كذلك تاا

اةةتفادة منهةةا فةةي العمًيةةة ممةةا يؤكةةد عًةةى اهميةةة توظيفهةةا واال الوقةةت والرهةةد،
(، ودرااةةة 0605  الكنةةدريالتعًيميةةة لطفةةل الروضةةة، وهةةذا مةةا اكدتةةه درااةةة 

 العةةةةةامميودرااةةةةةة ، Roland (2016)النةةةةةد (، ودرااةةةةةة رو 0600  عًةةةةةي
 0602.) 
 

 عناصر القصص اإللكترونية:
 

قابمةةةةة عًةةةةى  وفعالةةةةة   شةةةةيقة   إلكترونيةةةةة   هنةةةةاك عناصةةةةر ااااةةةةية لبنةةةةاء قصةةةةة    
مةن  ، حةددها كةل  إلكترونيةة   قصةة   يتهةا فةي اامراع يالواابط المتعددة، وينبغ

 Engle (2011, p.4  ،Condy (2012, p.269ابةةةو صةةةواوين ، 
 ( في اآلتين066، ص0600 
 

وهي النقطة الربياية في القصص اإللكترونية التي توضح  وجهة النظر: -0
 ورهة نظر المشاهدين. يانطباع المؤلف، وورهة نظره، وايضاو تراع

وهةةو الاةةؤال الةةذي يةةتم طرحةةه فةةي بدايةةة القصةةة لرةةذب  :يالسوولال الوودرام -0
 ي نهاية القصة.اإلرابة عنه ف يانتباه الطفل لها، ومتابعتها لتًق
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وهةةو افحااةةيب والمشةةاعر التةةي تحمًهةةا القصةةص  :ينفعووالالمحتوووى ا   -0
انتبةةاههم لمشةةاهدة القصةةة،  اإللكترونيةةة، والتةةي يتةةسثر بهةةا المشةةاهدين وترةةذب

الفةةةرح او القبةةةول او حاةةةاب بالخاةةةارة او الثقةةةة او الحةةةمن او الحاةةةرة مثةةةل اإل
 وغيرها.

ى فهم اياق القصة ويشةرعهم فإنه يااعد المشاهدين عً :الصوتيالسرد  -2
عًى متابعتها ، لذلك البد من  اخذ وقتاو لًتمرين والتدريب عًى ارد القصةة، 
بحيث يمكن القيام باردها في شكل محادثة، واالختيار الريةد لًصةوت المةراد 

 .تضمنه في القصة من ارل ضمان التسثير في المشاهدين
ية والمواةيقى المنااةبة فةالمؤثرات الصةوت الملثرات الصووتية والموسويق : -5

تشةةةغيل مواةةةيقى كخًفيةةةة لًطفةةل، فةةةيمكن  ييمكنهةةا ان تةةةدعم الرانةةةب الورةةةدان
 يتطًبها الموقف في القصة. محددة   نفعاالت  لًصورة او ال

، وهةةذا يتضةةمن عةةرض الصةةوت والصةةورة والفيةةديو بإيقةةاع   إيقوواا القصووة: -0
 وترتيةب   اةل  إلةى خخةر بتاً ، بحيث ينتقل المشةاهد مةن مشةهد   مناابة   وارعة  
 .مناابة   وارعة   ي  منطق

في الوقت وافحةداث، بحيةث  وذلك بسن تكون القصة اقتصاديةو  قتصاد:ا  -8
حتةةةةى ال يشةةةةعر  تخةةةةل بةةةةالمعنى، وال تكةةةةون طويًةةةةةو  بطريقةةةةة   تكةةةةون قصةةةةيرةو  ال

 افطفال بالمًل.
 

 أنواا القصص اإللكترونية:
 

قةد اوضةحها حمةمة تتعدد انواع القصص اإللكترونية حاب الهدف منهةا، و    
 ( في اآلتين002، ص0602 
كاةةاب وتنميةةة مفةةاهيم إهةةي قصةةص تهةةدف إلةةى القصووص التعليميووة:   -1

تاةةتخدمها المعًمةةات فةةي تقةةديم  وقةةيم واةةًوكيات معينةةة لةةدى افطفةةال، فعةةادةو 
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مثةةلن العًةةوم، الرياضةةيات، التربيةةة الصةةحية  مختًفةةة   المعًومةةات فةةي مرةةاالت  
 يا وغيرها، لتحقيق اهداف تعًيمية محددة.والثقافية والبيبية والتكنولور

وفيها يقوم المؤلف برواية بعض تراربه الشخصية  القصص الشخصية: -2
لألحداث المهمة في الحيةاة، فمنهةا ياةتفاد الطفةل مةن الخبةرات التةي يمةر بهةا 

 اآلخرين.
 وشخصةةةيات   وهةةةي قصةةةص تحكةةةى عةةةن احةةةداث    القصوووص التاريخيوووة: -3

، وتخًيةةةةد تًةةةةك يًةةةةى فهةةةةم احةةةةداث الماضةةةة، تاةةةةاعد الطفةةةةل عشةةةةهيرة   تاريخيةةةةة  
 الشخصيات في عقول افطفال لإلقتداء بهم.

والقضةايا والمشةكالت واهر وهةي تعةرض وصةفاو لًظة القصص الوصوفية: -4
 من حيث المكان، والممان، والمكونات، والمراحل اإلررابية التي تمر بها.

 

 Porte (2008, p.48) ،Matthews (2018,p.99) مةن واوضةح كةل     
مها لألطفةةال يمكةةن تصةةنيفها يتقةةد يانةةواع القصةةص اإللكترونيةةة التةةي ينبغةة ان

 إلىن
 :وتهدف إلى غرب القيم افخالقية الحميدة في نفوب  القصص الخالقية

 افطفال، وتحبيبهم في الحق ونصرته.
 :وتهةةةدف إلةةةى تعريةةةف الطفةةةل عًةةةى انمةةةاط الحيةةةاة  القصوووص ا جتماعيوووة

اآلخةةرى، وكيفيةةة التعامةةل مةةع المرتمةةع االرتماعيةةة فةةي مرتمعةةه والمرتمعةةات 
 بكافة نواحيه وطبقاته.

 :وهةةةي التةةةي تعيةةةد اةةةرد افحةةةداث التاريخيةةةة، وتقةةةدم  القصوووص التاريخيوووة
 الشخصيات التاريخية التي تعد اعمالهم عالمة فارقة قديماو وحديثاو.

 :مالةةةة التةةةوتر  ةوتهةةةدف إلةةةى الفكاهةةة القصوووص الفكاهيوووة ومتعةةةة الطفةةةل، وا 
 وترديد النشاط.



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (5212)            0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 :اةتطالع واإلكتشةاف، مةن وتهةدف إلةى تنميةة حةب اال قصص المغوامرات
نمةةط حيةةاة  خةةالل عةةرض حيةةاة بعةةض الرحالةةة او الماتكشةةفين او ااتكشةةاف

 خرى.الناب في المرتمعات اف
 :وتهةةدف إلةةى تقةةديم العبةةرة والموعظةةة لًطفةةل، وتوريهةةه  القصووص الرمزيووة

 ة.وكيات الحميدة، وتنفيره من الاًوكيات الايبًنحو الا
 

وقةةةةةد ااةةةةةتخدمت الباحثةةةةةة فةةةةةي البحةةةةةث الحةةةةةالي القصةةةةةص التعًيميةةةةةة نظةةةةةراو    
مختًفةة المفةاهيم الكاةاب وتنميةة إوفنها تهدف إلى  ؛لمناابتها لطفل الروضة

ممةةا اةةاعد عًةةى ااةةتخدامها لتنميةةة المفةةاهيم الخاصةةة بثقافةةة الشةةعوب  ،لًطفةةل
لطفةةل عًةةى العربيةةة، كمةةا ااةةتخدمت الباحثةةة القصةةص االرتماعيةةة لتعريةةف ا

انمةةةاط الحيةةةاة االرتماعيةةةة فةةةي مرتمعةةةه وفةةةي المرتمعةةةات العربيةةةة اآلخةةةرى، 
وكةةذلك ااةةتخدمت قصةةص المغةةامرات مةةن خةةالل ااتكشةةاف حيةةاة اففةةراد فةةي 
مرتمعه والمرتمعات العربية افخرى من خةالل المغةامرة واالاتكشةاف، وهةذا 

تةسثير ااةة الدر  ، حيةث اظهةرت نتةابج(0605  الكنةدريما اشةارت إليةه درااةة 
القصص اإللكترونية عًى تنمية بعض الخبرات والثقافة البصرية لدى اطفةال 

 ما قبل المدراة في دولة الكويت.
 

 دور القصص اإللكترونية في تنمية المفاهيم لدى طفل الروضة:
 

فن عمًيةةة تةةسليف قصةةة هةةي عمًيةةة  ؛واحةةدة   القصةةة والةةتعًم ورهةةان لعمًةةة    
يطًب من المتعًم التفكير فيها بمعرفة، ومن  صنع معنى، ومن خالل القصة

خالل عمًيات المرارعة الماتمرة يتم تاريل مدى تطور المةتعًم معرفيةاو، لةذا 
فنهةةا تةةمود افطفةةال  ي؛تاةةتخدم عًةةى نحةةو متمايةةد فةةي مؤااةةات التعًةةيم العةةال

بمعًومات تاريخية وثقافية، وقيم اخالقية ومرتمعية، كما انها عامةل هةام فةي 
خةةةرى لمعرفةةةة وبةةةين المرتمعةةةات افبةةةين النةةةاب فةةةي المرتمةةةع الواحةةةد  التقريةةةب
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     ثقافةةةة تًةةةك المرتمعةةةات، مةةةن خةةةالل إنشةةةاء رابطةةةة مشةةةتركة بيةةةنهم وبةةةين بيبةةةة 
 .(Mahita; Martin, 2010, p.306)التعًم 

 

وعًةةةةةةى هةةةةةةذا فةةةةةةإن القصةةةةةةص اإللكترونيةةةةةةة تاةةةةةةاعد عًةةةةةةى تمويةةةةةةد افطفةةةةةةال    
التشةويق والرةذب  يلى خبراتهم، وعنصر ضاف إبالمعًومات والمعارف التي ت  

المورةةودان بهةةا ياةةاعدان عًةةى تياةةير فهةةم الكثيةةر مةةن الحقةةابق التةةي ترويهةةا، 
 ,Robin, 2011 )ومن ثم فهي تااعد عًى تنمية المفاهيم المختًفة لألطفال

p.134). 
 

( حيةةةث اشةةةار إلةةةى ضةةةرورة ان 000، ص0606  عاةةةقولوهةةةذا مةةةا اكةةةده    
رتماعيةة، اة معًومات ومفاهيم مختًفة، وروانةب تتضمن القصص اإللكتروني

وتةةةةةةدعم قةةةةةةيم واخالقيةةةةةةات مرتمعيةةةةةةة وقضةةةةةةايا إناةةةةةةانية، وان توظةةةةةةف افدوات 
وفةةةي هةةذا إشةةةارة إلةةى العالقةةةة التفاعًيةةة بةةةين  التكنولوريةةة إلنتارهةةةا وعرضةةها.

 القصص اإللكترونية وتنمية المفاهيم.
 

(، 0600  عًةةيااةةة (، ودر 0602  عبةةد العميةةمويةةدعم ذلةةك نتةةابج درااةةة    
، Couldry (2018  ي، ودرااةةةة كولةةدر Robin (2018ودرااةةة روبةةةن  

(، حيةةةث اكةةةدوا عًةةةى اهميةةةة 0602  شةةةهبو(، ودرااةةةة 0602  نظةةةيمودرااةةةة 
ممةةا يؤكةةد  ،القصةةص اإللكترونيةةة فةةي تنميةةة المفةةاهيم المختًفةةة لطفةةل الروضةةة

 عًى دورها في تنمية المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب.
 

 ثقافة الشعوبحور الثاني : الم
 
 

 مفهوم الثقافة:
 

لتفاعًه مع البيبة التي  يالثقافة امة من امات الفرد، فهي نتاج طبيع   
ومبادبها، وهي ظاهرة خاصة  وتقاليدها وعاداتها يعيش فيها، فيتشرب قيمها

. وعًى ذلك يتضح ان لكل ةبكل شعب تعبر عن طريقة افراده في الحيا
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الشعوب، بمعنى ان له انماط معينة  يبه تميمه عن باقشعب ثقافة خاصة 
 من الاًوك وله قيم وعقابد ومعامالت اصطًح عًيها مرتمعه. 

 

فثقافات الشعوب تتفق رميعاو في ضرورة إشباع اففراد لحاراتهم    
افاااية كالحارة لًغذاء والكااء والمسوى وافمن من الهالك، وايضاو إشباع 

 ،شباع تًك الحاراتينما تختًف في الواابل المؤدية إلب ،حاراتهم الرناية
شباع حاراتها. ا  وصور التنظيم الذي تنتهره الرماعة لتحقيق رغباتها و 

فهم  يحدوث صراع بين الثقافات المتباينة اصبح من الضرور  يولتفاد
من خالل لغة الحوار بين الثقافات، فهي بمثابة الابيل  اآلخر والتعرف عًيه

، ناري، شعالن  يق هدف التعارف بين الثقافات بعضها البعضافمثل لتحق
 (.02، ص0600

 

لتثقيف الطفل، وفيها تتكون  يونظراو فن مرحًة الطفولة هي العصر الذهب  
لرامية والعقًية واالرتماعية ا يفيها شخصية الطفل في مختًف النواح

معرفة طفل نفعالية. فقد اكدت العديد من الدرااات عًى اهمية تنمية واال
(، 0606صفوت   خرى كدرااةضة بثقافة شعبه وثقافة الشعوب افالرو 

(، ودرااة عبد 0602  عبد ربه(، ودرااة 0602  عبد العميمودرااة 
 .Alison (2016)الاون (، ودرااة 0605الرحمن  

 

 تعريف الثقافات المتعددة:
 

 نيتعددت تعريفات الثقافات المتعددة، ومنها ما يً   
 

بسنهان "الحضارة المعبرة عن ذاتية خاصة  (06، ص0665كيوان  فها عر    
ومؤاااته، وانماط ه لشعب من الشعوب التي تتصل بًغته ومعتقداته وقيم

، والبنى الذهنية يرتماعفيه، وتقنيات العمل، والتنظيم االدة بالاًوك الاا
 ".يالفن يالاابدة فيه، ونتاره افدب
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بسنهان "درااة  ,Nancy John  (p276 ,2012)يروهان وناناويعرفها    
كافة النظم الثقافية واالرتماعية والدينية لمرموعة من اففراد والمرتمعات 

 متعددة الرنايات بغض النظر عن الًون والعرق والدين والًغة والثقافة".
 

عمًية تبادل افنماط وافشكال  بسنهان (50، ص0600  عًيكما عرفها    
افكار .. إلخ ( التي  –معتقدات  –قيم  –تقاليد  –ة  عادات الثقافية المختًف

تميم كل ثقافة من الثقافات البشرية وتواصًها مع بعضها البعض مع 
 االحتفاظ بحقوق افرادها في التعبير عن خرابهم وتراثهم وهويتهم".

 

بسنهان "ما يميم مرموعة من  Parks (2016, p217)بارك عرفها  كذلك   
 من افبعاد افولية والثانوية، والتي لها تسثير مباشر او لرمًة  اعتبار  غيرها

، العرق، القدرات العقًية والرادية، يرتماععًى هويات اففراد مثل النوع اال
 التاريخ، والًغة الخاصة بكل مرتمع".

 

إلى انهان "الفروق بين اففراد من ( 20، ص0602  المبون وفًوحواشار    
ية ممثًة بالًغة ، والعرق ، والدين والحالة االرتماعية حيث المكونات الثقاف

 الثقافية ، والرنب ، والعمر والقدرات". 
 

شعب كل ما يميم ثقافة وفي ضوء ما ابق تعرفها الباحثة إررابياو بسنهان "   
خرى من العادات والتقاليد والنظم الايااية عن ثقافات الشعوب العربية اف

 -"، وقد تحددت في البحث الحالي فين  افعالمواإلقتصادية واالرتماعية
افعياد -يالشعب يالم  -المعالم -نظام الحكم -العمالت -العواصم

 الديانة(. -افكالت الشعبية -حتفاالتواال
 

 أهمية دراسة ثقافة الشعوب العربية:
 

عنها في المرتمعات الحديثة، حيث  ىيعتبر درااة ثقافة الشعوب ال غن  
اإلنتاج الفكري والثقافي لًشعوب بشقيه المادي الحضاري  ىانه يؤثر عً



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (5211)            0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

بتكار الخالق يرتبط بمعاني اإلبداع واالوالمعنوي الروحي. فالتعدد الثقافي 
تمااك  ىمما يؤدي إل ،الترديد في إطار الوحدة دون تعارض ىوالقدرة عً
مع ختالف ه وحريته في اإلختيار واالحترام اآلخر واإلقرار بحقوقاالمرتمع، و 

شاركة والتفاعل البناء بين مختًف يرابية والمخر وتعميم العالقات اإلاآل
 وهذا يحقق ثقافة التعايش الاًمي. ىخر اطياف المرتمع والمرتمعات اف

 

، 0600  ابو حرب(، 065، ص0600من اافيدان   وقد اوضح كل    
(، 060، ص0605  المين(، 20، ص0600(، عمار، محمد  000ص

 ( اهمية درااة ثقافة الشعوب العربية في اآلتين 022، ص0605  شاكر
 

مماراة الديمقراطية والتاامح وتقبل الراي  ىإعداد مواطن قادر عً -1
  .اآلخر

 تنمية التواصل والتكامل الثقافي ونبذ التعصب. -2
 االعتراف بشرعية الثقافات افخرى في المرتمع .  -3
والعادات  / القيمضارات افخرى في المرتمع الثقافات والح ىالتعرف عً -4

 والتقاليد . 
 االحترام المتبادل بين الثقافات في المرتمع الواحد. -5
 بين الثقافات افخرى.   وطيدة   يامح التعدد الثقافي بعالقات   -6

 

أهمية واضحة  ومما سبق ترى الباحثة أن لدراسة ثقافة الشعوب العربية
  بالنسبة لطفل الروضة، وتتمثل في:

 

 ًمماراة الديمقراطية والتاامح وتقبل الراي اآلخر. ىإعداد طفل قادر ع 
 .تحاين احترام الطفل لذاته من خالل االعتمام بالتراث الثقافي 
 لدى الطفل. يتفعيل قيم اإلنتماء والمواطنة والتعايش الاًم 
 تراث البشرية. ىالحفاظ عً ىقادر عًعداد طفل إ 
 خرى.الثقافي في بالده وفي البالد اف تقدير الطفل لًتراث 
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  يرابية لًطفل نحو ثقافته وثقافة اآلخرين.إتكوين اتراهات 

 .نبذ اإلرهارب والتطرف والتعصب 
 

طفل الروضة بمفاهيم ثقافة  ياهمية وع وفي ضوء ما ابق يتضح   
واابل من خالل  او خرى، حيث اصبح العالم اآلن منفتحالشعوب العربية اف

 مطر، ماافرا اكدته درااة ، وهذا ميرتماعاإلعالم وواابل التواصل اال
(، 0600  ااباق، ودرااة Becker (2012)، ودرااة بيكر(2010)
 ودرااة حاين، (0602  محفوظ(، ودرااة 0602  عبد العميمودرااة 

، وتنمية معرفته الذين اكدوا عًى اهمية تنمية ثقافة الطفل عامةو  (،0602 
ونظمها االرتماعية  لًتعرف عًى عاداتها وتقاليدها بثقافة الشعوب خاصةو 

والمختًف مع ثقافة شعبه  اإلقتصادية، لًتعرف عًى المتشابهوالايااية و 
 فيد منه بما يتنااب مع ثقافته.تيقبل اآلخر ويا يلك

 

 أبعاد الثقافات المتعددة:
 

 نيتتعدد ابعاد الثقافات وفقاو لكل شعب ومرتمع، فمن هذه افبعاد ما يً  
  الدين: -0

 

ين الثقافة والدين، فهو يقدم تصوراو لبناء المرتمع اإلنااني ثمة ارتباط  قوي ب
واخالقاو  قتصادياو وايااةو احياناو ادق تفاصيل هذا المرتمع يغطي ا عًي نحو  

... الخ، كما انه يمثل عامالو من العوامل افاااية في  واحواالو شخصيةو 
الديني  تعببة ثقافة ما وشحنها بالرموم والمضامين. فمن اشكال التعبير

"الثياب" كارتداء الحراب او النقاب او البرقع بالنابة لًماًمات، والقميص 
بالنابة لًماًمين الررال، او إرتداء الًباب الديني المميم لًرهبان والراهبات 

او ارتداء القًناوة بالنابة لًيهود، كما تشمل اشكال التعبير  المايحيات
وكنابب ومقابر ومدافن ومواقع دينية الديني "دور العبادة" من ماارد ومآذن 

 (.   05، ص0608، الايد  وغيرها
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 الفنون واآلداب واإلعالم ووسائل ا تصا ت:  -2
 

إلذاعة والتًيفميون والاينما يؤدي المشهد الذي يشمل الصحافة والكتب وا    
نترنت ومختًف انواع افدوات الرقمية دوراو اواء من حيث إبرام التنوع واإل

 ىوتاًيط افضواء عًيه او من حيث تشكيل افذواق والقيم والرؤ  الثقافي
ويمكن إرمال اشكال التعبير هذه في اففالم والمواد الماموعة  ،العالمية

 بو رالل، والمربية الكتب وافدب برامج الكمبيوتر والخدمات المعًوماتية 
 (.005، ص0602

 

  اللغة : -0
 

فن الًغة في اي  ؛افة اي مرتمعتعد الًغة هي المكون الربياي في ثق   
مرتمع ليات فقط مفردات بين افراد المرتمع، ولكنها مكون معرفي  
ووردانيات وعادات وخصوصيات في مرتمع، كما ان التعدد الًغوي من 
الظواهر الطبيعية في المرتمعات، إذ من الصعب ان ترد مرتمعاو احادي 

وتواصل الشعوب  احتكاك ىدليل صحي عً يالًغة، فالتعدد الًغو 
ن اختًفت اابابه بين  ،اهوالحضارات والثقافات فيما بين رتماعية وايااية اوا 

       .ظاهرة صحية تحافظ عًى بقاء وااتمرارية اي مرتمع ىوتاريخية، لكنه يبق
 ( 52، ص0602، محمد                                            

 التنوا العرقي:  -4
 

ة واحدة هما خدم امر امصدر اإلناانية ررل واحد و  عًي الرغم من ان   
 ىوحواء، إال ان ااتقرار حركة التناال البشري واتااع رقعة معيشتهم عً

ميع ختالف افرواء والظروف الطبيعية التي تعيشها مراااطح المعمورة، و 
ختالف في المظاهر وافشكال بين تًك البشر، قد افرمت حاالت من اال

ررح نظرية يفار بها تعدد افعراق بين البشر، والتي فندها المراميع، وهذه ا
واثبتوا ان ذلك  ،داراون عًم اإلناان  افنثروبولوريون( الغربيون انفاهم
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 ىعرق او شعب عً ىالتباين العرقي ليب له اهمية من حيث تفوق عرق عً
                                          .                           (520، ص0602، محمد  الحضاري ىشعب في الماتو 

 

ان الثقافات المتعددة  Resnik (2017, p.157)كما اوضح ريانيك    
 تتكون منن

 

 :وهي تهتم بقيم واًوكيات اففراد داخل الدولة، وتميم  الثقافة التنظيمية
 دولة عن اخرى.

  :تقاليد وهي تتناول ما يخص المرتمع والعادات والالثقافة ا جتماعية
 والمى وافعياد والمناابات واشهر المسكوالت.

 ن وهي تتناول كل ما يخص العالقات اإلقتصادية الثقافة اإلقتصادية
 تثمار والعمالت وعالقات الدول اإلقتصادية.إلاوا
 :وهي تركم عًى افحداث التاريخية واهم الشخصيات  الثقافة التاريخية

 وافماكن افثرية والتاريخية.
 وهي تشمل كل ما يخص موضوعات الدين من عادات  ة الدينية:الثقاف

 وقيم اخالقية.
 

نظام  -العمالت -العواصم - افعالم وفي ضوء ذلك تناولت الباحثة   
 -افكالت الشعبية -حتفاالتافعياد واال-يالشعب يالم  -المعالم -الحكم

 الديانة( كسحد ابعاد مفاهيم ثقافات الشعوب العربية.
 

قافات الشعوب من ابعاد تناولت العديد من الدرااات ث هذا الصددوبشسن   
( بتناول الفنون وافمياء الشعبية 0668عشمة  هتمت درااة امتنوعة، ف

بتناول  Farhana(2017) ةوالمناابات وافعياد، واهتمت درااة فرحان
هتمت درااة اواشهر المهن والصناعات، كما  يواإلقتصاد يالنظام الاياا

بتناول الروانب التاريخية والايااية  Ora Geiger (2017)ر ارويرو 
 والمعرفية واإلقتصادية لكل بًد.
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 إجراءات البحث 
 

 ن أوً : منهج البحث
 

ااةةتخدمت الباحثةةة فةةي البحةةث الحةةالي المةةنهج الترريبةةي لمنااةةبته لطبيعةةة    
وعتين  الترريبيةةةةةة، المرمةةةةة يالبحةةةةةث وذلةةةةةك بااةةةةةتخدام التصةةةةةميم الترريبةةةةةي ذ

ير لمعرفةةةةة تةةةةسث ؛(يتبعةةةةع القيااةةةةات  القبًةةةةي، البعةةةةدي، التتبةةةةااضةةةةابطة(، وبوال
ماةةةةتقل عًةةةةى "المفةةةةاهيم المرتبطةةةةة بثقافةةةةات "القصةةةةص اإللكترونيةةةةة" كمتغيةةةةر 

 الشعوب العربية" كمتغير تابع.
 

 : ثانيًا: مجتمع وعينة البحث
 

دارة غةرب المقةاميق التعًيميةة إرميةع الروضةات بةفي يتمثل مرتمع البحث    
محافظةةة الشةةرقية، وقةةد تةةم اختيةةار روضةةة ام المةةؤمنين التابعةةة لهةةا بالطريقةةة ب

لًمرموعةة  ( طفةالو وطفًةةو 06العشوابية، وبًة  عةدد اطفةال عينةة البحةث إلةى  
لًمرموعةةةة الضةةةابطة والمًتحقةةةين بالماةةةتوى  ( طفةةةالو وطفًةةةةو 06الترريبيةةةة، و 

  نييً وقد راعت الباحثة عند اختيار العينة مابالروضة.  يالثان
 ( انوات.0-5لألطفال ما بين   يان يتراوح العمر الممن -
تمةةةةنعهم مةةةةن  راةةةةمية   عاقةةةةات  إاو  صةةةةحية   مشةةةةكالت   ياال يعةةةةانون مةةةةن ا -

 لروضة.إلى االحضور 
 م لهم.قد  ولًبرنامج الم  لروضة إلى االتمام افطفال بالحضور  -
 .ان تكون نابة الذكاء بين رميع اطفال عينة البحث في المتواط -

 

 العينة: ضبط
 

 تجانس عينة البحث: -أ
قامةةةةت الباحثةةةةة بإيرةةةةاد الترةةةةانب بةةةةين متواةةةةط دررةةةةات اطفةةةةال المرموعةةةةة   

ومقياب المفةاهيم  يالترريبية في القياب القبًي من حيث الذكاء والعمر الممن
 المرتبطة بثقافات الشعوب العربية، كما يتضح في الردول التالين
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 (1جدول )
ومقياس  يالتجريبية من حيث الذكاء والعمر الزمنالتجانس بين أطفال المجموعة 

 (33المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية )ن= 
 معامل اإللتواء اإلنحراف المعياري الوسيط المتوسطالمتغيرات

 65866 00522 00655 00055 الذكاء -
 65620 0252 5582 050 العمر الممني -
 65660 08052 22 22552 المقياب  -

  
(، ويتضح من 0-، 0حيث تتراوح قيمة معامل اإللتواء فيما بين  +   

 ( ترانب افراد العينة من حيث الذكاء والعمر الممني والمقياب.0ردول  
 

 : تكافل عينة البحث -ب
 

قامت الباحثة بإيراد داللة الفروق بين متواطات دررات اطفال   
من حيث المفاهيم  المرموعتين الترريبية والضابطة في القياب القبًي

 المرتبطة بثقافات الشعوب العربية، كما يتضح في الردول التالين
 (2جدول )

التكافل بين أطفال المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس القبلي من 
 (03حيث المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية )ن=

المجموعة المتغيرات
 التجريبية

 (33ن= )

عة المجمو 
 الضابطة

 (33ن= )

اختبار 
 "ت"

مستوى 
 الد لة

 2ا 2م 1ا 1م
المفاهيم 

المرتبطة بثقافات 
 الشعوب

46.03 2.20 46.4 2.243.22 غير دالة 
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حصةةةةابياو بةةةةين متواةةةةط إ( عةةةةدم ورةةةةود فةةةةروق دالةةةةة 0يتضةةةةح مةةةةن رةةةةدول     
دررات اطفال المرموعتين الترريبية والضابطة فةي القيةاب القبًةي مةن حيةث 

لمفةةةةةةةاهيم المرتبطةةةةةةةة بثقافةةةةةةةات الشةةةةةةةعوب العربيةةةةةةةة، ممةةةةةةةا يشةةةةةةةير إلةةةةةةةى تكةةةةةةةافؤ ا
 المرموعتين الترريبية والضابطة.

 

 : ثالثًا: أدوات ومواد البحث
 

 (.0662اختبار المصفوفات المتتابعة المًون لرون رافن  إعداد/ حماد،  -0

لتحديد المفاهيم المرتبطة بثقافةات الشةعوب العربيةة  ايااتمارة ااتطالع ر  -0
 مناابة لطفل الروضة.  إعداد الباحثة( ال
مقيةةةاب "المفةةةاهيم المرتبطةةةة بثقافةةةات الشةةةعوب العربيةةةة" المصةةةور.  إعةةةداد  -0

 الباحثة(

 برنامج القصص اإللكترونية.  إعداد الباحثة( -2
 

أوً :اختبوووار المصوووفوفات المتتابعوووة الملوووون لجوووون رافووون )إعوووداد/ حمووواد، 
2336) : 

 

 :وصف ا ختبار -أ
 

( اةةةةنة مةةةةن العةةةةاديين 00-5فرديةةةةاو عًةةةةى افطفةةةةال مةةةةن   ارطبةةةةق االختبةةةةي     
ويعتبةةر مةةن  ،( عامةةاو 25-05وكةةذلك كبةةار الاةةن مةةا بةةين   ،والمتةةسخرين عقًيةةاو 

 ات عبر الحضارية الصالحة لًتطبيق في مختًف البيبات والثقافات.االختبار 
 

 نمكونات االختبار -ب
 

وعةة كةل مرم ي، وتحتةو (B) -(AB) -(A)يتكون من ثالث مرموعات    
وتحته اتة  او معين او ( بنداو، ويتكون كل بند من شكل اقتطع منه رمء00عًى  

ارةةةماء، يختةةةار مةةةن بينهةةةا المفحةةةوص الرةةةمء الةةةذي يكمةةةل الفةةةرا  فةةةي الشةةةكل 
ه اكثةةر وبنةةود االختبةةارترعةةل  ي، وقةةد ااةةتخدمت افلةةوان كخًفيةةة لكةةيافاااةة
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ثةةةارةو  فيمةةةا  االختبةةةارت نتبةةةاه افطفةةةال، وتتمثةةةل مرموعةةةاال تشةةةويقاو ووضةةةوحاو وا 
 نييً

 

كمةةال نمةةط إوالنرةةاح فيهةةا يعتمةةد عًةةى قةةدرة الفةةرد عًةةى  :(A)المجموعووة  -0
ماتمر، وعند نهاية المرموعة يتغير النمط من اتراه واحد إلةى اترةاهين فةي 

 نفب الوقت.
دراك إوالنرةةةةاح فيهةةةةا يعتمةةةةد عًةةةةى قةةةةدرة الفةةةةرد عًةةةةى  :(AB)المجموعووووة  -0

 .يالمكان االرتباطعًى اااب  ىيافشكال المنفصًة في نمط كً
والنرةةاح فيهةا يعتمةةد عًةى فهةةم الفةرد لًقاعةةدة التةي تحكةةم  :(B)المجموعوة -0

التغيةةرات فةةي افشةةكال المرتبطةةة منطقيةةاو او مكانيةةاو، وهةةي تتطًةةب قةةدرة الفةةرد 
 عًى التفكير المررد.

 

 ختبار:الخصائص السيكومترية لال -ج
 

 : ا ختبارصدق 
 

بةةين اختبةةار المصةةفوفات المتتابعةةة المًونةةة  االرتبةةاطتةةم حاةةاب معةةامالت     
، حيةةةث يالقاةةةم الًفظةةة -ات افخةةةرى لًةةةذكاء ومنهةةةا اختبةةةار وكاةةةًراالختبةةةار و 

حيةةةةةث  يالقاةةةةةم افدابةةةةة -(22,6-00,6بةةةةةين   االرتبةةةةةاطتراوحةةةةةت معةةةةةامالت 
رد و وكةةةذلك اختبةةةار ااةةةتانف ،(82,6 -5,6مةةةن   االرتبةةةاطتراوحةةةت معةةةامالت 

( ورميعها معامالت 02,6-00,6بين   االرتباطت بينيه وقد تراوحت معامال
، وقةةد قامةةت الباحثةةة بحاةةاب االختبةةارارتبةةاط مرتفعةةة ممةةا يةةدل عًةةى صةةدق 

، ممةةةةا يةةةةدل عًةةةةى صةةةةدق 82,6معامةةةةل الصةةةةدق وبًغةةةةت معةةةةامالت الصةةةةدق 
 المقياب.
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 :ا ختبارثبات 
 

( وبدرااةةةات اخةةةرى مةةةا 20,6 -00,6تراوحةةةت معةةةامالت الثبةةةات مةةةا بةةةين     
ولقةةةد قامةةةةت الباحثةةةة بحاةةةاب معامةةةةل الثبةةةات بطريقةةةةة  ،(22,6-22,6بةةةين  

مما يدل عًى ارتفاع معامل ،  20,6عادة التطبيق وبًغت معامالت الثبات إ
 .االختبارثبات 

 

لتحديوود المفوواهيم المرتبطووة بثقافووات الشووعوب  أيثانيووًا: اسووتمارة اسووتطالا ر 
 العربية المناسبة لطفل الروضة. )إعداد الباحثة( 

 

إلةى تحديةد اهةم المفةاهيم المرتبطةة بثقافةات  ايهدفت ااتمارة ااتطالع الةر    
 الشعوب العربية المناابة لطفل الروضة. 

 

وقد ااتفادت الباحثة فةي إعةدادها مةن اطةر نظريةة وابحةاث اةابقة اهتمةت    
(، 0606بتحديةةد المفةةاهيم المرتبطةةة بثقافةةات الشةةعوب منهةةا درااةةة صةةفوت  

 كامةةةل(، ودرااةةةة 0602  عبةةةد ربةةةه(، ودرااةةةة 0602  عبةةةد العميةةةمودرااةةةة 
 (، حيث اظهرت تًك الدرااات المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب.0602 
 

متضةةةمنة ثمانيةةةة  ايوفةةةي ضةةةوء ذلةةةك اعةةةدت الباحثةةةة ااةةةتمارة ااةةةتطالع ر    
بثقافةات الشةعوب، وتةم عرضةها عًةى الاةادة المحكمةين  او مرتبطة او عشر مفهوم

وذلةةةك إلبةةةداء خرابهةةةم فةةةي مةةةدى منااةةةبة  ؛بيةةةة الطفةةةلفةةةي مرةةةال المنةةةاهج وتر 
ضافة او حذف ما يرونه منااةباو مةن تًةك المفةاهيم، وفقةاو  المفاهيم المحددة، وا 

  منااب/ غير منااب(. يلًتقدير الثناب
 

وقةةد ااةةتبعدت الباحثةةة المفةةاهيم التةةي حصةةًت عًةةى ناةةبة اتفةةاق اقةةل مةةن     
بثقافةةات  مرتبطةةةو  ربياةةيةو  او فاهيمةةم ةعًيةةه تةةم التوصةةل إلةةى تاةةع او ، وبنةةاء06%

 -العواصةةم -تنميتهةةا لةةدى اطفةةال الروضةةة، وهةةين  افعةةالم يالشةةعوب وينبغةة
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 -حتفةةةةاالتافعيةةةةاد واال-يالشةةةةعب يالةةةةم  -المعةةةةالم -نظةةةةام الحكةةةةم -العمةةةةالت
 الديانة(. -افكالت الشعبية

 

ثالثوووًا: مقيووواس "المفووواهيم المرتبطوووة بثقافوووات الشوووعوب العربيوووة" المصوووور. 
 اد الباحثة()إعد

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 :الهدف من المقياس 
 

قةدرة اطفةال الروضةة فةي الماةتوى الثةاني مةدى يهدف المقيةاب إلةى قيةاب    
افةةةات الشةةةعوب بريةةةاض افطفةةةال عًةةةى اكتاةةةاب بعةةةض المفةةةاهيم المرتبطةةةة بثق

 -تاةةعة ابعةةاد افكثةةر منااةةبة لطفةةل الروضةةة وهةةم  افعةةالمالعربيةةة، وتحديةةداو 
افعيةةةةةةاد -يالشةةةةةةعب يالةةةةةةم  -المعةةةةةةالم -ظةةةةةةام الحكةةةةةةمن -العمةةةةةةالت -العواصةةةةةةم

 الديانة(. -افكالت الشعبية -حتفاالتواال
 

  :خطوات تصميم المقياس 
 

اإلطةةةالع عًةةةى البحةةةوث والدرااةةةات الاةةةابقة والمرارةةةع العربيةةةة وافرنبيةةةة  -0
 اتفادة منها في إعداد المقياب وبنوده. لال ؛المرتبطة بموضوع البحث الحالي

" لًثقافةةةةات المتعةةةةددة" فةةةةي ضةةةةوء اإلطةةةةار  يررابةةةةتةةةةم وضةةةةع التعريةةةةف اإل -0
 النظرى والدرااات الاابقة في حدود عًم الباحثة.



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (5211)            0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 تمةن المقةاييب واإلاةتبيانات التةي تمة قامت الباحثة باإلطالع عًةى عةدد   -0
بها في تصميم المقياب وبنوده مثلن ااتبيان ثقافة  ةاتعانالاتفادة منها وااال

ت الباحثةةة مةن هةةذا المقيةةاب فةةي صةةياغة ( وقةةد ااةةتفاد0662  يًمفتةةلالطفةل 
صةةةةفوت لالعبةةةةارات الًفظيةةةةة بالمقيةةةةاب، ومقيةةةةاب ثقافةةةةات البيبةةةةات المصةةةةرية 

( وااتفادت منه الباحثة في تحديد ابعاد المقياب وطريقةة تصةحيحه، 0606 
( وقةةةةةد 0602  عبةةةةةد العميةةةةةملومقيةةةةةاب الثقافةةةةةات المتعةةةةةددة فطفةةةةةال الروضةةةةةة 

ض المفةاهيم المرتبطةة بثقافةات الشةعوب، ااةتفادت منةه الباحثةة فةي تحديةد بعة
( وقةةد ااةتفادت منةه الباحثةةة فةي تصةميم المقيةةاب، 0602  لعبةد ربةهومقيةاب 

( وااةةتفادة منةةه الباحثةةة فةةي تحديةةد 0602  كامةةللومقيةةاب الثقافةةات المتعةةددة 
 بعض عبارات المقياب ومراعاة اتااقها مع ابعاده وطريقة القياب.

اب ارتبةةةةاط الصةةةةورة بالعبةةةةارات داخةةةةل راعةةةةت الباحثةةةةة فةةةةي تصةةةةميم المقيةةةة -2
 الموقف الواحد.

راعت الباحثة في تصميم المقياب ان تكون بنةوده مرتبطةة ببيبةة ومرتمةع  -5
 الطفل.

 تم تقايم المقياب إلى خماة ارماءن -0

 عد  افعالم(.( والتي تقيب ب  5-0المواقف من   الجزء الول:

 عدنب  عرض احد مواقف المقياب الخاصة بهذا ال يوفيما يً
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 عد  العواصم(.( والتي تقيب ب  06-0المواقف من   الجزء الثاني:
 

 عدنعرض احد مواقف المقياب الخاصة بهذا الب   يوفيما يً

 عد  العمالت(.( والتي تقيب ب  05-00المواقف من   الجزء الثالث:
 

 عدنعرض احد مواقف المقياب الخاصة بهذا الب   يوفيما يً
 

 عد  نظام الحكم(.( والتي تقيب ب  06-00ف من  المواق الجزء الرابع:
 عدنعرض احد مواقف المقياب الخاصة بهذا الب   يوفيما يً
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 عد  المعالم(.( والتي تقيب ب  02-00المواقف من   الجزء الخامس:
 عدنعرض احد مواقف المقياب الخاصة بهذا الب   يوفيما يً

 

 (.يالشعب يعد  الم ب  ( والتي تقيب 00-02المواقف من   الجزء السادس:
 عدنعرض احد مواقف المقياب الخاصة بهذا الب   يوفيما يً

 

 حتفا ت(.العياد وا عد )( والتي تقيس ب  44-33المواقف من ) الجزء السابع:
 عدنمواقف المقياب الخاصة بهذا الب   عرض احد يًيوفيما 
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والت عةةةةةد  المةةةةةسك( والتةةةةةي تقةةةةةيب ب  22-25المواقةةةةةف مةةةةةن   الجوووووزء الثوووووامن:
 الشعبية(.

 عدنعرض احد مواقف المقياب الخاصة بهذا الب   يًيوفيما 

 عد  الديانة(( والتي تقيب ب  52-56المواقف من   الجزء التاسع:
 عدنعرض احد مواقف المقياب الخاصة بهذا الب   يًيوفيما  

 

من تًك افرماء يتم عرض الموقف عًى الطفل مصحوباو  وفي كل رمء     
لمعبرة عنه، ويقوم الطفل باختيار البديل المصور الصحيح ثم بالصورة ا

 .يلموقف الذي يًيه، فيما عدا الرمء الرابع فهو لفظإلى اينتقل 
تم إعداد صورة اولية لًمقياب، وتم عرضها عًى مرموعة من افااتذة  -8

والخبراء المحكمين حتى وصل إلى صورته النهابية، وقد تم تعديل بعض 
 ل الخبراء والمحكمين عًى النحو التالينب  ن ق  مواقف المقياب م



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (5211)            0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

رقم 
الموقف

 الموقف بعد التعديل الموقف قبل التعديل

ضع دابرة حول صورة عًم  -0
 رمهورية مصر العربية.

 حدد عًم بًدك مصر.

ياترى تعرف العمًة الًى  ما هي عمًة الاعودية؟ -00
 بتاتخدم في الاعودية

 اى من هذه الصور يمثل برج -08
 خًيفة باإلمارات.

من اشهر المعالم الاياحية في 
 اإلمارات.

 

 طريقة تطبيق المقياس:
 

يتم تطبيق المقياب عن طريق المقابًة الفردية لكل طفل عًى حدى، وقةد  -
ااةةتعانت الباحثةةة بةةبعض الةةمميالت فةةي مرةةال عمًهةةا لماةةاعدتها فةةي تطبيةةق 

 المقياب.
 

 زمن تطبيق المقياس:
 

 حيةةةث تةةةم تحديةةةد ممةةةن تطبيةةةق  دقيقةةةةو  06 يب حةةةوالياةةةتغرق تطبيةةةق المقيةةةا
 المقياب في ضوء الترربة اإلاتطالعية فدوات البحث(.

 

 
 تعليمات المقياس:

 

تعرض الباحثة البطاقة المصورة المكونة لًمقيةاب عًةى الطفةل مةع توريةه  -
ياةةهل  باةةيطة   عاميةةة   وبًغةةة   واضةةح   الاةةؤال واإلختيةةارات الخاصةةة بةةه بصةةوت  

لةةةى إشةةةارة ختيةةةار اإلرابةةةة إمةةةا بالةةةذكر او باإلب مةةةن الطفةةةل افهمهةةةا، ثةةةم تطًةةة
 الصورة المعبرة عن إرابته.
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 طريقة تصحيح المقياس:

 .واحدةو  في حالة اختيار البديل المصور الخطس، يسخذ دررةو  -
 ن.يفي حالة التردد في اإلرابة ثم اختيار اإلرابة الصحيحة، يسخذ دررت -
 يح، يسخذ ثالث دررات.في حالة اختيار البديل المصور الصح -

( 000، وكحةد اعًةى  ( دررةةو 52وتندرج الدررةة الكًيةة لًمقيةاب كحةد ادنةى  
 .دررةو 

 

الخصوووائص السووويكومترية لمقيووواس المفووواهيم المرتبطوووة بثقافوووات الشوووعوب 
 العربية لطفل الروضة:

 معامالت الصدق:
 

 صدق المحكمين: -1
 

ء المحكمةةةةين قامةةةةت الباحثةةةةة بعةةةةرض المقيةةةةاب عًةةةةى مرموعةةةةة مةةةةن الخبةةةةرا   
بح المقيةةةةاب فةةةةي صةةةةالمتخصصةةةةين فةةةةي مرةةةةال التربيةةةةة والطفولةةةةة المبكةةةةرة، وا

 ( عبارة.52صورته النهابية مكون من  
 

يرةةاد معةامالت صةدق المحكمةةين لكةل عبةارة بااةةتخدام إقامةت الباحثةة بثةم    
وهذا يشةير إلةى اتفةاق  ،(66,0. إلى ,20معادلة "لوش"، وكانت تتراوح بين  

المحكمةةين عًةةةى صةةةدق عبةةةارات المقيةةةاب وصةةةالحيتها لًتطبيةةةق عًةةةى اطفةةةال 
 الروضة.

 

 : (ي)التجانس الداخلي تساق الداخلصدق ا    -0
بةةةين  يةةةاب المصةةةور بحاةةةاب معةةةامالت االرتبةةةاطتةةةم حاةةةاب الصةةةدق لًمق   

مفةردة، العد الذي تنةدرج تحتةه دررة كل مفردة من مفردات المقياب ودررة الب  
عد والدررة الكًيةة لًمقيةاب، بين دررة كل ب   وايضاو حااب معامالت االرتباط
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عًةةةةى عينةةةةة  ( عبةةةةارةو 52وذلةةةةك بعةةةةد تطبيةةةةق المقيةةةةاب فةةةةي صةةةةورته افوليةةةةة  
 (: 3دول )جراسة اإلستطالعية وذلك كما يوضحه الد

 (0جدول )
المفردة  إليه يتنتم يعد الذبين درجة كل مفردة ودرجة الب   معامالت االرتباط

 (02)ن=

 نظام الحكم العمالت العواصمالعالم
 معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم
0 65000 0 65882** 00 65260** 00 65880** 
0 65220* 8 65820 00 65262** 08 65200** 
0 65202** 2 65260* 00 65580** 02 65200** 
2 65222** 2 65266* 02 65800** 02 65826** 
5 65250** 06 65005** 05 65050** 06 65022** 

 

 (1جدول )

معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة ودرجة الب عد الذي تنتمي إليه المفردة 

 (02)ن=

 العياد وا حتفا ت الزي الشعبيالمعالم 
 معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم
00 65022** 02 65005** 08 65000** 
00 65582** 06 65050** 02 65020** 
00 65050** 00 65582** 02 65585** 
02 65022* 00 65022** 26 65002** 
05 65005** 00 65022** 20 65800** 
00 65220** 02 65500** 20 65588** 
08 65522 0565522** 20 65520** 
02 65500** 00 65220** 22 65022** 
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 (4جدول )
 (23معامالت ا رتباط بين درجة كل مفردة ودرجة الب عد الذي تنتمي إليه المفردة )ن=

 الديانةالكالت الشعبية
 معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم

25 65808** 56 65260** 
20 65860** 50 65262** 
28 65805** 50 65580** 
22 65000** 50 65800** 
22 65520** 52 65050** 

(0جدول )
 (23معامالت ا رتباط بين درجة كل ب عد والدرجة الكلية للمقياس )ن=

 معامل ا رتباط الب عد معامل ا رتباطالب عد
 **65022 المي الشعبي-0 **65200 افعالم-0
 **665805 افعياد واالحتفاالت-8 **65052 العواصم-0
 **65805 افكالت الشعبية-2 **65006 العمالت-0
 **65006 الديانة-2 **65020 نظام الحكم-2
  **65022 المعالم -5

 3.31**دالة عند مستوى               3.34*دالة عند مستوى 

 ثبات المقياس:
  : معامل الثبات )ألفا( بطريقة كرونباخ – 1

 

بطريقةةة الفةةا كرونبةةاع عًةةى عينةةة  قامةةت الباحثةةة يإيرةةاد معةةامالت الثبةةات   
                   (ن8، كما يتضح في ردول  وطفًةو  ( طفالو 06قوامها  
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(3جدول )                         
معامالت الثبات)ألفا(لمقياس المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية 

 لطفل الروضة بطريقة كرونباخ 
معامل الثبات البعاد

 .22افعالم -0
 .20 العواصم -0
 .28 العمالت -0
 .25 نظام الحكم -2
 .22 المعالم  -5
 .20 المي الشعبي -0
 .22 افعياد واالحتفاالت -8
 .25 افكالت الشعبية -2
 .22 الديانة -2
 .22 الدررة الكًية -

 

( ارتفاع قيمة معامل الثبات مما يدل عًى ثبات 8يتضح من ردول     
 .المقياب



 ختبار: عادة اإطريقة  -2
 

 ي  ممن عادة التطبيق بفاصل  إقامت الباحثة بإيراد معامالت الثبات بطريقة     
، كما يتضح في ردول وطفًةو  ( طفالو 06ن عًى عينة قوامها  يقدره اابوع

 ن (2 
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 (1جدول )

المتعددة لطفل الروضة معامل الثبات لمقياس المفاهيم المرتبطة بالثقافات 

 بارختعادة االإبطريقة 

 معامل الثباتالبعاد
 6525 افعالم -0
 226 العواصم -0
 256 العمالت -0
 .20 نظام الحكم -2
 .22 المعالم  -5
 .20 المي الشعبي -0
 .20 افعياد واالحتفاالت -8
 .20 افكالت الشعبية -2
 .20 الديانة -2
 226 الدررة الكًية -

 

عًةى ثبةات ( ارتفةاع قيمةة معةامالت الثبةات ممةا يةدل 2يتضح من ردول     
 المقياب.

 

رابعوووًا: القصوووص اإللكترونيوووة لتنميوووة بعوووض المفووواهيم المرتبطوووة بثقافوووات 
 (4ملحق ) الشعوب العربية لدى طفل الروضة )إعداد الباحثة(

 

لقةةةةةد قامةةةةةت الباحثةةةةةة بإعةةةةةداد قصةةةةةص إلكترونيةةةةةة لتنميةةةةةة بعةةةةةض المفةةةةةاهيم    
 المرتبطة بثقافات الشعوب العربية لدى طفل الروضة.

 

 عام للقصص اإللكترونية:الهدف ال -
 

تهةةدف القصةةص اإللكترونيةةة إلةةى تنميةةة بعةةض المفةةاهيم المرتبطةةة بثقافةةات    
 -العواصةةم -لةةدى اطفةةال الروضةةة، والمتمثًةةة فةةي  افعةةالم الشةةعوب العربيةةة
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 -حتفةةاالتافعيةةاد واال -عبيةافميةةاء الشةة -المعةةالم -نظةةام الحكةةم -العمةةالت
 الديانة(. -افكالت الشعبية

 

 ر إعداد القصص اإللكترونية:معايي -
 

ةةة او ان يكةةةون المحتةةةوى مرتبطةةة -1 القصةةةص  هت مةةةن ارًةةةم  م  بالهةةةدف الةةةذي ص 
 اإللكترونية.

 لألطفال. يان يعتمد محتوى الحقيبة عًى التعًم الفرد -2
 وتشرع عًى التفكير. ان تكون القصص اإللكترونية متنوعةو  -3
 .من البايط إلى المركب منطقية   يتم تنظيم المحتوى بطريقة   -4
 يتم مراعاة توافق الصوت مع حركة الصورة في النشاط الواحد. -5
 ان يتنوع التقويم في القصص اإللكترونية وفقاو لماتويات افنشطة. -6

 

 مكونات القصص اإللكترونية: -
 

 
 
 
 
 
 
 
 (ني الغالف الخارر عنوان القصص اإللكترونية -0

 

ميةةة حيةةث يةةدل عنةةوان القصةةة عًةةى الهةةدف الةةذي صةةمم مةةن ارًةةه وهةةو "تن   
بعض المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية فطفال الروضة". كمةا هةو 

 موضح عًى النحو التالين
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وتتضمن شاشة تعبر عن ابعةاد القصةص اإللكترونيةة. كمةا هةو  المقدمة: -0
 بالصورةن 

 
 

 
 

لقيةةةاب ماةةةتوى افطفةةةال قبةةةل البةةةدء فةةةي النشةةةاط،  النشوووطة التمهيديوووة: -0
شةةةةاط "معًومةةةةة" التةةةةي تمهةةةةد بةةةةه لألطفةةةةال عةةةةن واعةةةةدتها الباحثةةةةة مةةةةن خةةةةالل ن

 موضوع النشاط.
والتي تم إعدادها من خةالل بةرامج الكمبيةوتر، وقةد  القصص اإللكترونية: -2

تةةم إعةةدادها فةةي ضةةوء احتيارةةات افطفةةال وتنوعةةت بحيةةث تاةةهم فةةي تنميةةةة 
بعةةض المفةةاهيم المرتبطةةة بثقافةةات الشةةعوب العربيةةة لطفةةل الروضةةة. كمةةا هةةو 

 التالين موضح عًى النحو
 نماذج لبعض القصص اإللكترونية:

 قصة "الحافلة العجيبة في مصر"          قصة "كرميلة في الهرامات"        
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 "قصة "محمد في السعودية"               قصة "رحلة إل  فلسطين     

 "                          قصة "سارة في السودان"يقصة "دانية في دب

 

 لتقويمن تنوعت واابل التقويم الماتخدمة عًى النحو التاليناااليب ا -5
لًتعةةةةرف عًةةةةى الخًفيةةةةة التعًيميةةةةة لًطفةةةةل وماةةةةتوى تفكيةةةةره  :يتقووووويم قبلوووو -ا

بالمفةةةةةةاهيم المةةةةةةرتبط بثقافةةةةةةات الشةةةةةةعوب العربيةةةةةةة قبةةةةةةل البةةةةةةدء فةةةةةةي القصةةةةةةص 
اإللكترونيةةة مةةن خةةالل "مقيةةاب المفةةاهيم المرتبطةةة بثقافةةات الشةةعوب العربيةةة 

 ل الروضة.المصور" لطف
وهةةةو تقةةويم مصةةاحب لًقصةةةص اإللكترونيةةة منةةذ بةةةدايتها  :يتقووويم مرحلوو-ب

وذلةةةك مةةةن خةةةالل مالحظةةةة المعًمةةةة لاةةةًوك افطفةةةال ومةةةدى  ،حتةةةى نهايتهةةةا
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ااترابتهم اثنةاء مماراةة انشةطة القصةص اإللكترونيةة والتعةرف عًةى روانةب 
ا افطفال القوة والضعف، وكذلك من خالل التطبيقات التربوية التي يماراونه

 عقب كل نشاط.
عةةادة تطبيةةق مقيةةاب " المفةةاهيم المرتبطةةة إويتمثةةل فةةي  التقووويم البعوودي:-ج

بثقافةةات الشةةعوب العربيةةة المصةةور" فطفةةال الروضةةة، بعةةد تطبيةةق القصةةص 
اإللكترونيةةة بهةةدف التعةةرف عًةةى مةةدى تقةةدم الةةذي حققةةه افطفةةال مةةن خةةالل 

 وبعد التطبيق. مقارنة درراتهم قبل تطبيق القصص اإللكترونية

عرض لبعض نماذج أنشطة التطبيقات التربوية الخاصة  يليوفيما 
بالقصص اإللكترونية.

 الفلسفة التربوية للقصص اإللكترونية: -
تنبثةةةق الفًاةةةفة التربويةةةة لًقصةةةص اإللكترونيةةةة مةةةن اهميةةةة ااةةةتثمار التقةةةدم   

ثر الةةذي يفةةرض نفاةةه عًةةى المرتمةةع فةةي رميةةع المرةةاالت، ويةةو  يالتكنولةةور
عًى حياة افطفال، وتفكيرهم ومماراتهم اليومية، هةذا باإلضةافة  كبير   بشكل  

إلةةى ظهةةةور عةةدد مةةةن النظريةةات التربويةةةة والنفاةةية التةةةي تعتمةةد عًةةةى تصةةةميم 
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البرمريات التعًيمية المختًفة، والتي تاةهم بةدورها فةي تنميةة الروانةب العقًيةة 
 والمعرفية لألطفال عًى النحو التالين

 

"لايمينم"، حيةث انهةا  تصالية لًتعًم والمعرفةبنت الباحثة النظرية االوقد ت   
تعةةد مةةن اكثةةر نظريةةات الةةتعًم التةةي يهةةتم بهةةا التربويةةون فةةي العصةةر الحةةديث 

 (0665فقةةدم "اةةيمنم"  فةةي تصةةميم البرمريةةات التعًيميةةة المختًفةةة،  وخاصةةةو 
ترونيةةةة تاةةةعى إلةةةى ان توضةةةح كيفيةةةة حةةةدوث الةةةتعًم فةةةي البيبةةةات اإللك نظريةةةةو 

ميكيات االرتماعيةة الرديةدة، وكيفيةة تدعيمةه انيالمركبة، وكيفية تسثره عبر الةد
المةنظم يحتةاج إلةى  يبوااطة التكنولوريات الرديدة، ويرى ان التعًم الشخص

 مرموعة من المهام المتكامًة من المعًمة والطفل.
 

تعًم د عًةى الةفةي التسكية تصالية مع النظريةة البنابيةةكما تتشابه النظرية اال   
اثنةةةاء  تاحةةة الفرصةةةة لًمتعًمةةين لًتواصةةل والتفاعةةةل فيمةةا بيةةنهما  ، و يرتمةةاعاال

عبر الشبكات، وااتخدام  يتصالية عًى التعًم الرقمالتعًم، وتؤكد النظرية اال
 ادوات تكنولوريا الحااب واإلنترنت في التعًيم.

 نية:اإلستراتيجيات التعليمية المستخدمة في تطبيق القصص اإللكترو  -
 

اةةةتراتيرية إ -الحةةةوار والمناقشةةةةاةةةتراتيرية إ -ياةةةتراتيرية العصةةةف الةةةذهنإ  
 (.يالتعًم الذاتاتراتيرية إ -يبتكار التفكير اال

 

 خطوات تصميم القصص اإللكترونية: -
 

 تم تصميم القصص اإللكترونية وفقاو لًخطوات التاليةن
 

 مرحلة التحليل: -أ
 

فطفةةةةال وفقةةةةاو لًمرحًةةةةة العمريةةةةة حيةةةةث قامةةةةت الباحثةةةةة بتحديةةةةد احتيارةةةةات ا   
ةةةة راد تنميتهةةةةا لطفةةةةل وتحديةةةةد المفةةةةاهيم المرتبطةةةةة بثقافةةةةات الشةةةةعوب العربيةةةةة الم 
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الروضةةةة وفقةةةاو إلاةةةتطالع خراء الخبةةةراء والمحكمةةةين، وتةةةم تحديةةةد الهةةةدف مةةةن 
 القصص اإللكترونية، وتحديد الفبة الماتخدمة.

 

 مرحلة التصميم:  -ب
 

ونيةةةةةةة وتحديةةةةةد البةةةةةةرامج التةةةةةي يةةةةةةتم تةةةةةم تحديةةةةةد مكونةةةةةةات القصةةةةةص اإللكتر    
عتمةاد فةي تصةميم الكتةاب داد افنشطة اإللكترونيةة، وتةم االااتخدامها في إع

اةتفادة مةن خطةوات عًى عةدد مةن القصةص اإللكترونيةة لالضطالع عًى اال
 تصميمها واإلاتراتيريات الماتخدمة في تقديمها عًى النحو التالين

لألطفةةةال. إعةةةداد/  يعي الايااةةةبرنةةةامج القصةةةص اإللكترونيةةةة لتنميةةةة الةةةو  -
 .(0600وفاء عبد الاالم  

            برنةةةةةةةةةةامج القصةةةةةةةةةةص اإللكترونيةةةةةةةةةةة لتنميةةةةةةةةةةة المفةةةةةةةةةةاهيم العًميةةةةةةةةةةة لطفةةةةةةةةةةل  -
 .(0600  عًيإعداد/ ، الروضة

              برنةةةةةةةةةةةامج القصةةةةةةةةةةةص اإللكترونيةةةةةةةةةةةة لتنميةةةةةةةةةةةة مفةةةةةةةةةةةاهيم الفضةةةةةةةةةةةاء لطفةةةةةةةةةةةل  -
 .(0602  نظيمإعداد/  ،الروضة

             رونيةةةةةةةةةةةة لتحاةةةةةةةةةةةين مفهةةةةةةةةةةةوم الةةةةةةةةةةةذات لطفةةةةةةةةةةةلبرنةةةةةةةةةةةامج القصةةةةةةةةةةةص اإللكت -
 .(0602إعداد/ شهبو   ،الروضة

كمةةةةا تةةةةم بنةةةةاء البرنةةةةامج فةةةةي ضةةةةوء القةةةةراءات النظريةةةةة والدرااةةةةات الاةةةةابقة    
المرتبطةةةةة بموضةةةةوع البحةةةةث، وتناولةةةةت القصةةةةص اإللكترونيةةةةة تاةةةةعة مفةةةةاهيم 

نظةام  -تالعمال -العواصم - افعالممرتبطة بثقافات الشعوب العربية وهي 
 -افكةالت الشةعبية -حتفةاالتافعياد واال -افمياء الشعبية -مالمعال -الحكم

 الديانة(.
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 مرحلة اإلنتاج: -ب
تةةم إعةةداد وترهيةةم المحتويةةات إلنتةةاج القصةةص اإللكترونيةةة مثةةل  الصةةور    

الثابتةةةة والراةةةوم والصةةةور المتحركةةةة والفيةةةديو والصةةةوت المصةةةاحب لًشاشةةةات 
، حيةةةث قامةةةت الباحثةةةة بترميةةةع ياو صةةةوت او او تعًيقةةة اةةةواء كةةةان صةةةوتاو مواةةةيقياو 

الصةةةور الثابتةةةة والراةةةوم مةةةن خةةةالل شةةةبكات اإلنترنةةةت وتةةةم إعةةةداد القصةةةص 
اإللكترونيةةةةةةة بااةةةةةةتخدام "البوربوينةةةةةةت والةةةةةةديريكتور"، وتةةةةةةم تاةةةةةةريل الصةةةةةةوت 

 .(المصاحب لًقصة
 للقصص اإللكترونية: يمرحلة التقويم البنائ-ج

 

عةةداد التطبيقةةات ينهةةاب -يمرحًةة -ييم  قبًةةرراء تقةةو إقامةةت الباحثةةة بةة     ( وا 
 التربوية.

 

عوورض إلحوودى القصووص اإللكترونيووة لتنميووة بعووض المفوواهيم  يوفيمووا يلوو  
 المرتبطة بثقافات الشعوب العربية لطفل الروضة:

 (06 نشاط: 
 البريد". يقصة "مغامرات اعيد ااع عنوان النشاط:
 لمرتبطة بثقافة دولة اإلمارات.تنمية معرفة الطفل بالمفاهيم ا الهدف العام:

 

 الهداف السلوكية:
 

 ان يتعرف الطفل عًى اشهر معالم اإلمارات. -
 خرى.ان يميم الطفل بين عًم اإلمارات واعالم بعض الدول اف -
 ان يذكر الطفل عاصمة اإلمارات. -
 ان يتعرف الطفل عًى اشهر المدن اإلماراتية. -
 ان يتعرف الطفل عًى عمًة اإلمارات. -
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 تعرف الطفل عًى نظام الحكم في اإلمارات.ان ي -
 ان يذكر الطفل اشهر افكالت اإلماراتية. -
 ان يذكر الطفل الديانة الرامية لإلمارات. -
 خرى. الشعوب اف يباق يلإلمارات عن م  يالشعب يان يميم الطفل الم  -
 ان يتعرف الطفل عًى اهتمامات شعبها. -
 ان يثرى خيال الطفل وتفكيره. -
البصةةر( مةةن  –ل عًةةى الةةتعًم بااةةتخدام الحةةواب  الاةةمع ان يتةةدرب الطفةة -

 خالل القصص اإللكترونية.
 ان يمارب عمًياو ااتخدام القصص اإللكترونية بمفرده. -

 

التفكيةةةر  -الحةةةوار والمناقشةةةة -يالعصةةةف الةةةذهن اإلسوووتراتيجية المسوووتخدمة:
 .يبتكار اال

 

 قاعة الواابط المتعددة. مكان النشاط:
 دقيقة. 26 زمن النشاط:

 

 -شاشةةة عةةرض -يرهةةام كمبيةةوتر او حااةةب شخصةة الدوات المسووتخدمة:
 -نصةةةةةبيان -مقصةةةةةات -ورق  -الةةةةةوان -مااةةةةةكات ورقيةةةةةة -رهةةةةةام داتاشةةةةةو

 (.CDاطوانات  ا -كاناون
 

 خطوات تنفيذ النشاط:
 

 :دقيقة. 05 أعمال إدارية 
 :دقيقة. 05 فترة التهيئة     

المتعددة، وتااعد كل حيث تصطحب الباحثة افطفال إلى غرفة الواابط    
طفةةل فةةي فةةتح رهةةام الكمبيةةوتر الخةةاص بةةه، وفةةتح القصةةة اإللكترونيةةة، وتبةةدا 

 الباحثة بتهيبة افطفال حول موضوع النشاط.
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 :دقيقة(. 06  الممارسات   
تطًةةةب الباحثةةةة مةةةن افطفةةةال فةةةتح النافةةةذة الربياةةةية لًقصةةةص اإللكترونيةةةة     

لبريةةةةةد(، ويتعةةةةةرف الطفةةةةةل ا يوالةةةةةدخول عًةةةةةى قصةةةةةة  مغةةةةةامرات اةةةةةعيد اةةةةةاع
 بالصوت والصورة عًى اشهر المعالم المورودة باإلمارات، وعاصمتها واشهر

شةةعبها،  يالمةةدن بهةةا، وعًمهةةا، ونظةةام الحكةةم بهةةا، والديانةةة الراةةمية بهةةا، وم 
عةرض  يواشهر اكالتهةا الشةعبية، واهتمامةات شةعبها، وعةدد اةكانها وفيمةا يًة

 البريدن يلبعض مشاهد قصة مغامرات اعيد ااع
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 :دقيقة. 05 ختام النشاط      

وشاهده، وتتةيح الفرصةة لألطفةال  تناقش الباحثة كل طفل فيما ااتمع إليه   
ص وتتةةةةيح لهةةةةم فرصةةةةة تقمةةةةاةةةةتخالص المعًومةةةةات واففكةةةةار لمةةةةا شةةةةاهدوه، ال

 شخصية احد ابطال القصة.
 

 :دقيقة( 06  التقويم      

ى ااةةتفادتهم مةةن النشةةاط، ثةةم تطًةةب مةةنهم تنةةاقش الباحثةةة افطفةةال فةةي مةةد   
رها فةةي قيةةاب مةةدى الةةدخول إلةةى نافةةذة التطبيقةةات التربويةةة، والتةةي تاةةهم بةةدو 

ةةةإتنميةةةة معةةةرفتهم ب راد تنميتهةةةا لهةةةم  الثقافةةةة اإلماراتيةةةة(، ثةةةم حةةةدى الثقافةةةات الم 
تطًةةةب مةةةن كةةةل طفةةةل يتخيةةةل نفاةةةه يعةةةيش فةةةي اإلمةةةارات ويتحةةةدث عنهةةةا، ثةةةم 

رموعةةة مةةن افطفةةال التعةةاون والمشةةاركة فةةي ترميةةع تطًةةب الباحثةةة مةةن كةةل م
صةةةةةور مةةةةةن شةةةةةبكة اإلنترنةةةةةت وراةةةةةمها وتًوينهةةةةةا عةةةةةن اشةةةةةهر معةةةةةالم الثقافةةةةةة 

عةةةةرض لةةةةبعض نمةةةةاذج التطبيقةةةةات التربويةةةةة الخاصةةةةة  ياإلماراتيةةةةة، وفيمةةةةا يًةةةة
 البريد". يمغامرات اعيد ااعبقصة "

 التجربة اإلستطالعية الول : -
 

ااةتطالعية لترربةة ادوات البحةث والتسكةد مةن  قامت الباحثة بةارراء ترربةة   
( طفةالو 06صالحيتها فةي القيةاب، حيةث قامةت بتطبيقهةا عًةى عينةة قوامهةا  
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من مرتمع البحث ومن دون عينة البحةث افاااةية إلرةراء معةامالت  وطفًةو 
اخةةةرى بعةةةد  عيةةةد تطبيةةةق المقيةةةاب مةةةرةو الصةةةدق والثبةةةات فدوات البحةةةث، ثةةةم ا  

 ثبات المقياب. لًتحقق من او ( يوم05 
 

 التجربة اإلستطالعية الثانية: -
 

وذلةةك لًتعةةرف عًةةى مةةدى  ؛قامةةت الباحثةةة بةةإرراء ترربةةة ااةةتطالعية ثانيةةة   
 ذمالبمةةةةة القصةةةةص اإللكترونيةةةةة لعينةةةةة البحةةةةث، وتحديةةةةد الةةةةممن الةةةةالمم لتنفيةةةة

القصةةةةص، وقامةةةةت الباحثةةةةة بتةةةةدريب ثالثةةةةة مةةةةن الةةةةمميالت الماةةةةاعدات مةةةةن 
لمااعدتها في مالحظة  ؛صصات في مرال الطفولةمعًمات الروضة والمتخ
يةةذ القصةةص اإللكترونيةةة، وتوصةةًت الباحثةةة فةةي ضةةوء فاداء افطفةةال اثنةةاء تن

نتابج الترربة اإلاتطالعية الثانية إلى مالبمة القصص اإللكترونيةة لألطفةال 
 عينة البحث.

 

 القياس القبلي: -
 

بية والضابطة عًى يالترر  قامت الباحثة بارراء القيااات القبًية لًمرموعة   
مقيةةاب "المفةةاهيم المرتبطةةة بثقافةةات الشةةعوب العربيةةة المصةةور"، وتةةم التطبيةةق 

فةي اليةوم الواحةد ولمةدة  ( طفةالو وطفًةةو 06ل الباحثةة ومميالتهةا بمعةدل  ب  من ق  
مةةةن المرمةةةوعتين الترريبيةةةة والضةةةابطة  ( طفةةةالو وطفًةةةةو 06لعةةةدد   او ثالثةةةة ايامةةة

 ااعات يومياو. 0لمدة 
 

 تطبيق القصص اإللكترونية: -
 

مفةةةاهيم  تاةةةعةقامةةةت الباحثةةةة بتطبيةةةق القصةةةص اإللكترونيةةةة والتةةةي تتنةةةاول   
 إلكترونيةةةةو  ( قصةةةةو 52مرتبطةةةة بثقافةةةات الشةةةعوب العربيةةةة والتةةةي تتكةةةون مةةةن  

عًةةةةةةةةى اطفةةةةةةةةال المرموعةةةةةةةةة الترريبيةةةةةةةةة  عينةةةةةةةةة البحةةةةةةةةث( فةةةةةةةةي الفتةةةةةةةةرة مةةةةةةةةن 
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ص اإللكترونيةةة ( حيةةث تةةم تطبيةةق القصةة5/00/0602إلةةى 06/06/0602 
 ن يومياو.يفي افابوع، ولمدة ااعت او ( ايام2ااابيع( بمعدل  0في  

 

 القياس البعدي: -
 

رراء إنتهةةةةاء مةةةةن تطبيةةةةق القصةةةةص اإللكترونيةةةةة قامةةةةت الباحثةةةةة بةةةةبعةةةةد اال   
القيااةات البعديةةة لًمرمةوعتين الترريبيةةة والضةةابطة عًةى "المقيةةاب المصةةور" 

(، ثةةةةةم قامةةةةةت الباحثةةةةةة  00/00/0602إلةةةةةى 2/00/0602فةةةةةي الفتةةةةةرة مةةةةةن  
ل الباحثة ومميالتها بمعدل ب  رراء المعالرات اإلحصابية، وتم التطبيق من ق  إب
( طفةالو وطفًةة 06( طفالو وطفًة في اليوم الواحد ولمدة اربعة ايام لعدد  06 

 من المرموعتين الترريبية والضابطة ولمدة ثالث ااعات يومياو.
 

 القياس التتبعي: -
 

لباحثةةةة بةةةارراء القيةةةاب التتبعةةةي لًمرموعةةةة الترريبيةةةة عًةةةى مقيةةةاب قامةةةت ا   
"المفةةةةةةةةاهيم المرتبطةةةةةةةةة بثقافةةةةةةةةات الشةةةةةةةةعوب العربيةةةةةةةةة" المصةةةةةةةةور فةةةةةةةةي الفتةةةةةةةةرة 

الباحثةةةة ومميالتهةةةا ل ب ةةةق  ( ويةةةتم التطبيةةةق مةةةن  0/0606/ 00، 2/0/0606 
( طفةةالو 06ن لعةةدد  يفةةي اليةةوم الواحةةد ولمةةدة يةةوم وطفًةةةو  ( طفةةالو 05بمعةةدل  
رراء إن يوميةاو، ثةم قامةت الباحثةة بةيمن المرموعة الترريبية لمدة ااعت وطفًةو 

 المعالرات اإلحصابية.
 

 المعالجات اإلحصائية: -
 اختبار الوش -0
 معامل االرتباط لابيرمان -0
 كرونباع". معامل "الفا -0
 اختبار "ت" لحااب داللة الفروق بين المتواطات. -2
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 بحثالبرنامج الزمني إلجراء ال( 9جدول )
 التاريخ المكان العينة الهدف جراءاتاإلم

 إل  من
0 

عية
طال

الات
ة ا
راا

الد
 

 ىمعرفةةةة مةةةد
كةةةةل  مالبمةةةةة

مةةن المقيةةاب 
وافدوات 

والبرنةةةةةةةةةةةةةةةةامج 
وتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريب 
الماةةةةةةةاعدات 

ادوات  عًةةةةةةى
البحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث 
 والبرنامج .

06 
 طفالو 
 وطفًةو 
خارج 
عينة 
البحث

داخل 
 الروضة

 افحد
0/06/0602 

 
 

 افحد
00/06/0602 

 

القياب  0
 القبًي

إرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراء 
القيااةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
القبًيةةةة عًةةةى 
عينةةة البحةةث 
افاااةةةةةةةةةةةةةةةةية 
وحاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب 
الترةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانب 
والتكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافؤ 
عًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 
متغيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات 

 البحث .

 06 )
طفالو 
وطفًةو 
"عينة 
 البحث"
 

حررة 
 النشاط

 اإلثنين
02/06/0602 

 
 
 

 افربعاء
00/06/0602 

 
 

   

تطبيق  0
 البرنامج 

تنفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ 
المرموعةةةةةةةةةةةةةة 
الترريبيةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لبرنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامج 
القصةةةةةةةةةةةةةةةةةص 

 ترونيةاإللك

 06 )
طفالو 
 وطفًةو 

داخل 
وخارج 
حررة 
 النشاط

 افحد
06/06/0602 

 الخميب
5/00/0602 
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 التاريخ المكان العينة الهدف جراءاتاإلم
 إل  من

القياب  2
 البعدي

قيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب 
متغيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات 
البحةةةةةث بعةةةةةد 
تنفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ 
وتطبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق 

 البرنامج

 06 )
طفالو 
 وطفًةو 
 

حررة 
 النشاط
 

 اإلثنين
2/00/0602 

 الخميب
00/00/0602 

القياب  5
 التتبعي

قيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب 
متغيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات 
البحةةةةةث بعةةةةةد 

مةةةةةةةةن  شةةةةةةةةهر
تنفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ 

 البرنامج

 06 )
طفالو 
 وطفًةو 

حررة 
 النشاط

 الخميب
2/0/0606 

 افحد
00 /0/0606 



 :تفسير ومناقشة النتائج 
 

 نتائج الفرض الول وتفسيره :
 

وجوود فووروق ذات د لووة إحصووائية بووين "تيةةنص الفةةرض افول عًةةى انةةه  
متوسووطات درجووات أطفووال المجموووعتين التجريبيووة والضووابطة فووي القيوواس 
البعدي عل  مقياس "المفواهيم المرتبطوة بثقافوات الشوعوب العربيوة" لصوال  

 .    المجموعة التجريبية "
 

يرةةةاد رض ااةةةتخدمت الباحثةةةة اختبةةةار "ت" إللًتحقةةةق مةةةن صةةةحة هةةةذا الفةةة   
الفروق بين متواطات دررات مرمةوعتين ماةتقًتين كمةا يتضةح فةي الرةدول 

 التالين
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 (13جدول )
رجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي عل  الفرق بين متوسطات د

 (03مقياس المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية المصور )ن = 
مستوى  ت (03ضابطة ) (03تجريبية ) المتغيرات

 الداللة

 

 2ع 2م 1ع 1م النتيجة

 دالة 1... 4.68 1.1 3.2 1.29 4.7 األعالم-1

 دالة 1... 5.72 1.19 2.5 5..1 4.1 العواصم-2

 دالة 1... 3..6 1.33 2.5 83.. 4.3 العمالت-3

نظام -4

 الحكم

 دالة 1... 6.12 1.21 2.3 ...1 4,1

 دالة  1... 55,7 2,1 4,. .,76 9,5 المعالم -5

الزى -6

 الشعبى

 دالة 1... 14,6 22,1 5,3 .,73 1,5

األعياد -7

 واإلحتفاالت

 دالة 1... 7.51 2..1 3.1 88.. 4.9

األكالت -8

 الشعبية

 دالة 1... 6.54 3..1 2.8 89.. 4.4

 دالة 1... 26,9 1,.. 7,1 97.. 1,4 الديانة-9

الدرجة  -

 الكلية

 دالة 1... 92,14 38,3 8,25 84,4 9,41

 3.34عند مستوى  1،04*ت =           3.31عند مستوى  2،34**ت =        
 

حصةةةةةابية بةةةةةين إورةةةةةود فةةةةةروق ذات داللةةةةةة  بقيتضةةةةةح مةةةةةن الرةةةةةدول الاةةةةةا    
بيةةة واطفةةال المرموعةةة الضةةابطة يمتواةةطات دررةةات اطفةةال المرموعةةة الترر 
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فةي القيةةاب البعةدي عًةةى مقيةةاب المفةاهيم المرتبطةةة بثقافةات الشةةعوب العربيةةة  
بيةةةةة، حيةةةةث ان قةةةةيم "ت" المحاةةةةوبة رميعهةةةةا دالةةةةة يلصةةةةالح المرموعةةةةة الترر 

 . 6،60إحصابياو عند ماتوى 
 

 تفسير نتائج الفرض الول :
 

"وجوود فوروق ذات اظهرت النتابج صحة الفرض افول الذي يةنص عًةى    
د لوووة إحصوووائية بوووين متوسوووطات درجوووات أطفوووال المجمووووعتين التجريبيوووة 
والضابطة في القياس البعدي لمقياس المفاهيم المرتبطة بثقافوات الشوعوب 

يشةةير  ممةةالتجريبيووة"، العربيووة المصووور لطفوول الروضووة لصووال  المجموعووة ا
قةةد يررةةع لألاةةباب يةةة البرنةةامج المقتةةرح فةةي تحقيةةق اهدافةةه، وهةةو مةةا ًإلةةى فاع
 التاليةن

   نرةةةاح القصةةةص اإللكترونيةةةة  لتنميةةةة بعةةةض المفةةةاهيم المرتبطةةةة بثقافةةةات
الشةةعوب العربيةةة لطفةةل الروضةةة، حيةةث تعةةرض اطفةةال المرموعةةة الترريبيةةة 

لةةدى افطفةةال وهةةي الكمبيةةوتر، لقصةةص إلكترونيةةة مةةن خةةالل واةةيًة محببةةة 
وكذلك تطبيقات التربوية التي تااعد عًى التسكد من نمو معةارف ومعًومةات 
الطفةةةةةةل وميةةةةةةادة قدراتةةةةةةه العقًيةةةةةةة، واكتاةةةةةةابه العديةةةةةةد مةةةةةةن المهةةةةةةارات العقًيةةةةةةة 
والاةًوكيات الذهنيةةة التةةي يمكةةن ان ياةةتدعيها عنةةدما يمةةر بمواقةةف او خبةةرات 

(، 0606صةفوت  يةد مةن الدرااةات كدرااةة رديدة. وهذا يتفق مع نتةابج العد
(، ودرااةةةةةة عبةةةةةد 0602(، ودرااةةةةةة اةةةةةًيمان  0602  عبةةةةةد العميةةةةةمودرااةةةةةة 
 كامةةةةل، ودرااةةةةة Alison (2016)(، ودرااةةةةة الاةةةةون 0605الةةةةرحمن  

ضةةة بثقافةةة شةةعبه التةةي اكةةدت عًةةى اهميةةة تنميةةة معرفةةة طفةةل الرو   (0602 
 صيصاو لهذا الغرض.مة خصم  خرى من خالل برامج م  وثقافة الشعوب اف

 

  كذلك ااهم البرنامج فةي ماةاعدة افطفةال عًةى الةتعًم بااةتخدام الحةواب
مةةةن خةةةالل القصةةةص اإللكترونيةةةة والتطبيقةةةات التربويةةةة المصةةةحوبة بالصةةةوت 
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(، 0602  إبةةةراهيمكدرااةةةة والصةةةورة، وهةةةذا مةةةا اكدتةةةه العديةةةد مةةةن الدرااةةةات 
، Couldry (2018  ي، ودرااةةة كولةةدر Robin (2018ودرااةةة روبةةن  

التةةةي اكةةةدت عًةةةى اهميةةةة  (0602  شةةةهبو(، ودرااةةةة 0602  نظةةةيمودرااةةةة 
كاةةابه العديةةد مةةن إفنهةةا تاةةاعد فةةي  ؛القصةةص اإللكترونيةةة فةةي تعًةةيم الطفةةل

 لما تتضمنه مةن حركةة   ؛ورذاب   اهل   اًوب  سالمفاهيم والمعًومات والثقافات ب
 اهتماماته. وموايقى وصور ومؤثرات صوتية، وذلك يتنااب مع ميوله و 

 

 رتقةةةاء بماةةةتوى افطفةةةال فةةةي ك اةةةاهمت القصةةةص اإللكترونيةةةة فةةةي االكةةةذل
المفاهيم المرتبطة بثقافات الشةعوب العربيةة، وقةد بةدا واضةحاو فةي ذكةر بعةض 
افطفةةال اثنةةاء تنفيةةذ النشةةاط ااةةماء عواصةةم بعةةض الةةدول وعمًتهةةا وديانتهةةا، 

طة الكتةةةةةةب وكةةةةةةان افطفةةةةةةال اكثةةةةةةر حرصةةةةةةاو وشةةةةةةغفاو لًةةةةةةتعًم مةةةةةةن خةةةةةةالل انشةةةةةة
 اإللكترونية.

 

 يكما ظهر تقدماو مًحوظاو عًى افطفال في ااتخدام ارهمة الحااةب اآللة 
وميةةةادة دافعيةةةة افطفةةةال  ريةةةد   والتعامةةل مةةةع انشةةةطة الكتةةةب اإللكترونيةةةة بشةةةكل  

الطفةل بالمفةاهيم  يالقةابم عًةى المعرفةة، ممةا ادى إلةى ميةادة وعة يلًتعًم الذات
 -العمةةةالت -العواصةةةم -ربيةةةة وهةةةي  افعةةةالمالمرتبطةةةة بثقافةةةات الشةةةعوب الع

افكةةةالت  -حتفةةةاالتافعيةةةاد واال -يةةةاء الشةةةعبيةافم  -المعةةةالم -نظةةةام الحكةةةم
 .الديانة( -الشعبية

 

"وجووود تحقةق صةحة الفةةرض افول والةذي يةةنص عًةىن  وتخًةص الباحثةة إلةةى
فووروق ذات د لووة إحصووائية بوووين متوسووطات درجووات أطفووال المجمووووعتين 

ابطة فووي القيوواس البعوودي علوو  مقيوواس المفوواهيم المرتبطووة التجريبيووة والضوو
 بثقافات الشعوب العربية المصور لصال  المجموعة التجريبية".
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 نتائج الفرض الثاني وتفسيره:
يوونص الفوورض الثوواني علوو  أنووه "توجوود فووروق ذات د لووة إحصووائية بووين    

والبعودي متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي 
علو  مقيوواس المفوواهيم المرتبطوة بثقافووات الشووعوب العربيوة لصووال  القيوواس 

          البعدي".    

يرةةةاد رض ااةةةتخدمت الباحثةةةة اختبةةةار "ت" إلولًتحقةةةق مةةةن صةةةحة هةةةذا الفةةة  
الفروق بين متواطات دررات اطفال المرموعة الترريبيةة فةي القيةاب القبًةي 

 .ة بثقافات الشعوب العربية المصوروالبعدي عًى مقياب المفاهيم المرتبط
 6،0، وحرةةم افثةةر حيةةث ان القيمةةة  0يتةةاإثةةم قامةةت الباحثةةة بحاةةاب معامةةل 
تمثةةل حرةةم اثةةر متواةةط، امةةا القيمةةة    6،5تمثةةل حرةةم اثةةر صةةغير، والقيمةةة 

 فهي تمثل حرم اثر كبير. كما يتضح في الردول التالين   6،2
 (11جدول )

بية في القياسين القبلي والبعدي يال المجموعة التجر الفروق بين متوسطات درجات أطف
 (33لمقياس المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية المصور )ن= 

الفروق بين  المتغيرات

القياسين القبلي 

 والبعدي

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

 معامل  ةاتجاه الدالل

 2ايتا

 حجم 

 األثر

مج ح  م ف

 ف

في اتجاه  1... ...7 38,1 1.76 األعالم -1
القياس 
 البعدي
 

 متوسط 62..

في اتجاه  1... 9.86 1.29 33,2 العواصم -2
القياس 
 البعدي

 متوسط 77..

في اتجاه  1... 9...1 1.22 26,2 العمالت -0
القياس 
 البعدي

 كبير 8..
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الفروق بين  المتغيرات

القياسين القبلي 

 والبعدي

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

 معامل  ةاتجاه الدالل

 2ايتا

 حجم 

 األثر

مج ح  م ف

 ف

نظام -4

 الحكم

في اتجاه  1... 8.63 1.31 6..2
القياس 
 البعدي

 متوسط 71..

في اتجاه  1... 3..13 86.. 6..2  المعالم-5
القياس 
 البعدي

 كبير 85..

الزي -6

 الشعبي

في اتجاه  1... 12.46 93.. 2.13
القياس 
 البعدي

 كبير 84..

األعياد -7

 حتفاالتواال

في اتجاه  1... 9.57 1.27 2.23
القياس 
 البعدي

 متوسط 75..

األكالت -8

 الشعبية

في اتجاه  1... 11.84 1.29 2.26
س القيا

 البعدي

 كبير 82..

في اتجاه  1... 11.82 1.29 2.8 الديانة-9
القياس 
 البعدي

 كبير 82..

الدرجة  -

 الكلية

في اتجاه  1... 22.78 4.79 93,19
القياس 
 البعدي

 كبير 94..

 

 3.34عند مستوى  1.09ت =                         3.31عند مستوى  2.40ت = 

، مما يدل 6560قيم  ت( دالة عند ماتوى يتضح من الردول الاابق ان    
عًةةةةةى ورةةةةةود فةةةةةروق ذات داللةةةةةة إحصةةةةةابية بةةةةةين متواةةةةةطات دررةةةةةات اطفةةةةةال 
المرموعة الترريبية في القيااين القبًةي والبعةدي عًةى ابعةاد مقيةاب المفةاهيم 

 المرتبطة بثقافات الشعوب العربية المصور لصالح القياب البعدي.  
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، ي العمةةةالت، المعةةةةالم ، الةةةم الشةةةةعبوحرةةةم اثةةةر كبيةةةةر فةةةي كةةةةل مةةةن مفةةةةاهيم 
افكالت الشعبية، الديانة( وكةذلك الدررةة الكًيةة، وحرةم اثةر متواةط فةي كةل 

 حتفاالت(.لعواصم، نظام الحكم، افعياد واالمن مفاهيم  افعالم، ا
وقةةد قامةةت الباحثةةة بايرةةةاد ناةةبة التحاةةن بةةةين متواةةطات دررةةات اطفةةةال    

القبًةةةةي والبعةةةةدي عًةةةةى مقيةةةةاب المفةةةةاهيم  المرموعةةةةة الترريبيةةةةة فةةةةي القيااةةةةين
 كما يتضح في الردول التالين، المرتبطة بثقافات الشعوب العربية المصور

 (12جدول )
نسبة التحسن بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي 

 والبعدي عل  مقياس المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية المصور
القياس  غيراتالمت

 البعدي

 نسبة التحسن القياس القبلي

 %9..3 9.2 7,4 األعالم-5

 %4..1 ..4 4.4 العواصم -0

 %19.7 3..9 4.3 العمالت -0

 %42.7 ...9 4.4 نظام الحكم-1

 %..33 3.2 2,1 المعالم -1

 %44.4 ..3 1.4 الزي الشعبي -1

 %..44 9.7 4.2 األعياد واالحتفاالت-1

 %19.9 9.4 4.4 الشعبية األكالت-1

 %9... 4.3 4.4 الديانة-1

 %47.4 99 44.2 الدرجة الكلية -
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( ناب التحان المًحوظ في رميع المفاهيم المرتبطة 00ويوضح ردول     
بثقافات الشعوب العربية لدى اطفةال المرموعةة الترريبيةة، ورميعهةا معةدالت 

في تنمية  ي اإللكترونيلقصصتحان عالية، مما يشير إلى فاعًية البرنامج ا
 طفل الروضة.دى تًك المفاهيم ل

 تفسير نتيجة الفرض الثاني :
تررةةةع الباحثةةةة تفةةةوق المرموعةةةة الترريبيةةةة فةةةي القيةةةاب البعةةةدي عةةةن القيةةةاب 

  القبًي إلى ن
تعةةةرض اطفةةةال المرموعةةةة الترريبيةةةة لًقصةةةص اإللكترونيةةةة التةةةي هةةةدفت  -0

شةعوب العربيةة لطفةل الروضةة، والةذي إلى تنمية المفاهيم المرتبطة بثقافةات ال
ادى إلةةةةةى ارتفةةةةةاع ماةةةةةتوى المعرفةةةةةة والمهةةةةةارات المرتبطةةةةةة بمفةةةةةاهيم الشةةةةةعوب 
العربية، حيث كان لًقصص اإللكترونية وتطبيقاتها التربوية دورها الفعال في 
 -تنميةةةة المفةةةاهيم المرتبطةةةة بثقافةةةات الشةةةعوب العربيةةةة لًطفةةةل وهةةةي  افعةةةالم

افعيةةةةاد  -افميةةةةاء الشةةةةعبية -المعةةةةالم -الحكةةةةمنظةةةةام  -العمةةةةالت -العواصةةةةم
الديانةةة(، وهةةذا يتفةةق مةةع مةةا اكدتةةه درااةةة  -افكةةالت الشةةعبية -واالحتفةةاالت

عًةةى اهميةةة توظيةةف  تاتةةان اكةةدالً (0602(، ودرااةةة حاةةن  0600  ااةةباق
افنشةةةطة التفاعًيةةةة لتنميةةةة مفةةةاهيم التعةةةدد الثقةةةافي، ويتضةةةح مةةةن هةةةذا فاعًيةةةة 

كترونيةة فةي تنميةة المفةاهيم المرتبطةة بثقافةات الشةعوب ااتخدام القصةص اإلل
(، ودرااةة  0606مةن صةفوت   كما اكدت درااة كةل  العربية لطفل الروضة. 

(، ودرااةةةةة عبةةةةد الةةةةرحمن 0602  عبةةةةد ربةةةةه(، ودرااةةةةة 0602 عبةةةةد العميةةةةم 
عًةى اهميةة تنميةة معرفةة طفةل  Alison (2016)(، ودرااة الاون 0605 

ختالفةةات خةةرى ومعرفةةة االفةةاهيم ثقافةةات الشةةعوب افة شةةعبه ومالروضةةة بثقافةة
 ة.لملتطورات العو  يبينهم لحمايته من التسثير الاًب
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الترةةاوب مةةع ااةةبًة افطفةةال، وااةةترابتهم حةةول المفةةاهيم التةةي تعًمونهةةا  -0
وربطهةةا بحيةةاتهم، والتحةةدث معهةةم عةةن عواصةةم واعةةالم وعمةةالت ونظةةام حكةةم 

 الدول.واعياد واكالت وديانة بعض  يومعالم وم 
منااةةبة القصةةص اإللكترونيةةة المتضةةمنة بالبرنةةامج لًخصةةابص النمابيةةة   -0

 لطفل الروضة.
ااتخدام الباحثة اااليب متعددة من ارةل تشةريع الطفةل حيةث كةان هةذا  -2

عهم يالتشةةةةريع ماديةةةةاو او معنويةةةةاو، وهةةةةذا اثنةةةةاء تنفيةةةةذ انشةةةةطة البرنةةةةامج وتشةةةةر
 اتمرار عًى ادابهم ومشاركتهم في افنشطة.اب
خدام العديةةد مةن افدوات والواةةابل التعًيميةةة والتةي ااةةتخدمها الطفةةل ااةت -5

مما ااعد عًى شعور الطفل باإلنرام وميادة رغبته في المشاركة في  ،بنفاه
 رميع انشطة البرنامج.

والحظةةةةت الباحثةةةةة قبةةةةل تطبيةةةةق انشةةةةطة البرنةةةةامج انخفةةةةاض فةةةةي ماةةةةتوى    
طفل الروضة، فقد الحظةت  المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية  لدى
ان محتةةوى برنةةامج الروضةةة  ضةةعف معةةرفتهم بةةبعض تًةةك المفةةاهيم وخاصةةةو 

اصةبح تًك المفاهيم. كذلك الحظةت الباحثةة اثنةاء تطبيةق البرنةامج إلى يفتقر 
نتهةةاء مةةن انشةةطة االقبةةل، وبعةةد  يبتًةةك المفةةاهيم عةةن ذ ة  افطفةةال اكثةةر معرفةة

مةةن معرفةةة تًةةك المفةةاهيم المرتبطةةة البرنةةامج الحظةةت الباحثةةة تمكةةن االطفةةال 
افضل مةن مرحًةة  والتمييم بينها بشكل   ،كبير   بثقافات الشعوب العربية بشكل  

 تطبيق البرنامج. قبل تطبيق البرنامج ومرحًة اثناء
وتخًص الباحثة مما ابق إلى تحقق صحة الفةرض الثةاني  والةذي يةنص  

درجووات أطفووال "وجووود فووروق ذات د لووة إحصووائية بووين متوسووطات  عًةةىن
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المجموعوة التجريبيوة فوي القياسوين القبلوي والبعودي علو  مقيواس المفواهيم 
 المرتبطة بثقافات الشعوب العربية المصور لصال  القياس البعدي". 

 نتائج الفرض الثالث وتفسيره :
  توجد فوروق ذات د لوة إحصوائية بوين ينص الفرض الثالث عًى انه " 

عوووة التجريبيوووة فوووي القياسوووين البعووودي متوسوووطات درجوووات أطفوووال المجمو 
والتتبعي عل  مقياس المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية المصوور 

 لطفل الروضة".
يرةةاد ولًتحقةةق مةةن صةةحة هةةذا الفةةرض ااةةتخدمت الباحثةةة اختبةةار "ت" إل    

الفةةةروق بةةةين متواةةةطات دررةةةات اطفةةةال المرموعةةةة الترريبيةةةة فةةةي القيااةةةةين 
ى مقياب المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب اإللكتروني، البعدي والتتبعي عً

 كما يتضح في الردول التالين
 (13جدول )

الفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي عل  
 (33مقياس المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية المصور لطفل الروضة )ن= 

الفرق بين القياسين البعدي  المتغيرات
 والتتبعي

قيمة 
 "ت"

 

اتجاه 
 مج ح ف م ف الد لة

 ةةةةة 0566 6582 6500 العالم -1
 ةةةةة 6550 6586 660,6 العواصم -2
 ةةةةة 0566 6580 05,6 العمالت -3
 ةةةةة 0566 6582 6500 نظام الحكم -4
 ةةةةة 65580 6500 660,6 المعالم -4
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الفرق بين القياسين البعدي  المتغيرات
 والتتبعي

قيمة 
 "ت"

 

اتجاه 
 مج ح ف م ف الد لة

 ةةةةة 6522 6580 65660 عبيالزي الش-0
العيووووووووووووووووووووووووووووووواد -3

 وا حتفا ت
 ةةةةة 0566 6580 6505

 ةةةةة 0566 6582 6500 الكالت الشعبية-6
 ةةةةة 6580 0550 6506 الديانة-9
    ةةةةة 0500 0502 6505 المقياس ككل-

                                   3.34عند مستوى 1.09ت=           3.31عند مستوى  2.40ت=  

يتضح من الردول الاابق عدم ورود فروق ذات داللة إحصابية بةين        
متواطات دررات اطفال المرموعةة الترريبيةة فةي القيااةين البعةدي والتتبعةي 
عًةةةى مقيةةةاب المفةةةةاهيم المرتبطةةةة بثقافةةةات الشةةةةعوب العربيةةةة المصةةةور لطفةةةةل 

 الروضة.
 تفسير نتيجة الفرض الثالث:       

حصووائيًا بووين إنتووائج الفوورض الثالووث إلوو  عوودم وجووود فووروق دالووة تشووير  
بيوووة فوووي القياسوووين البعووودي يمتوسوووطات درجوووات أطفوووال المجموعوووة التجر 

والتتبعي عل  مقياس المفاهيم المرتبطة بثقافات الشعوب العربية المصوور 
 وتررع الباحثة ذلك إلى نلطفل الروضة مما يدل عل  بقاء أثر البرنامج ، 

 لقصص اإللكترونية باإلضافة إلى الخبرات المباشةرة التةي تتيحهةا برنامج ا
 افنشطة المصاحبة من خالل التطبيقات التربوية المتنوعة.
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  باإلضافة إلى الخروج عن النمطية في تقديم افنشةطة وخاصةة مةن حيةث
 المكان، فتنوعت بين فناء الروضة وحررة الكمبيوتر والمارح.

 

  لترريبية فةي متابعةة مةا يتعًمةه افطفةال خاصةةو هتمام اارة العينة ااكذلك 
فةي فتةرة تطبيةق البرنةامج، حيةث كةةان هنةاك فةرص لًتعامةل مةع الوالةدين، ممةةا 

عطةةةةةابهم إرشةةةةةادات لضةةةةةرورة متابعةةةةةة افطفةةةةةال فةةةةةي إلاتةةةةةاح الفةةةةةرص لًباحثةةةةةة 
اكتاةاب المفةةاهيم المرتبطةةة بثقافةةات الشةةعوب العربيةةة التةةي قةةدمتها لًطفةةل مةةن 

رونية، والتعةرف عًةى بقةاء اثرهةا ممةا يحقةق صةحة هةذا خالل القصص اإللكت
 الفرض.

 

 .تبايط المعًومات لًطفل، وتدررها من الاهل إلى الصعب 
 

  التنةةةوع فةةةي القصةةةص المقدمةةةة لًطفةةةل ممةةةا رعًهةةةا موضةةةع إثةةةارة وتشةةةويق
 لًطفل.

 

 .مراعاة خصابص الطفل واحتياراته وقدراته عند تقديم انشطة البرنامج 
 

 ة عًةةةى الحضةةةور إلةةةى الروضةةةة طةةةوال مةةةدة تطبيةةةق مواظبةةةة اطفةةةال العينةةة
 البرنامج.
ومما ابق تاتخًص الباحثة ان برنةامج المقتةرح الةذي صةممته الباحثةة       

فةةي تنميةةة المفةةاهيم المرتبطةةة بثقافةةات الشةةعوب العربيةةةة  يهةةو الاةةبب الربياةة
 .وبالتالي تم تحقيق اهداف البحث ،لطفل الروضة

 خالصة نتائج البحث:
 بحث تحققت رميع الفروض، وكانت النتابج كالتالين من خالل ال

 

ورةةةةةةود فةةةةةةروق ذات داللةةةةةةة إحصةةةةةةابية بةةةةةةين متواةةةةةةطات دررةةةةةةات اطفةةةةةةال  -1
المرمةةوعتين الترريبيةةة والضةةابطة فةةي القيةةاب البعةةدي عًةةى مقيةةاب المفةةاهيم 
 المرتبطة بثقافات الشعوب العربية المصور لصالح المرموعة الترريبية .  
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حصةةةةةةابية بةةةةةةين متواةةةةةطات دررةةةةةةات اطفةةةةةةال ورةةةةةود فةةةةةةروق ذات داللةةةةةة إ  -2
المرموعةةةةة الترريبيةةةةة فةةةةي القيااةةةةين القبًةةةةي والبعةةةةدي عًةةةةى مقيةةةةاب المفةةةةاهيم 

 المرتبطة بثقافات الشعوب العربية المصور لصالح القياب البعدي.                    
عةةةدم ورةةةود فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةابية بةةةين متواةةةطات دررةةةات اطفةةةال  -3

قيااةةةين البعةةةدي والتتبعةةةي عًةةةى مقيةةةاب المفةةةاهيم المرموعةةةة الترريبيةةةة فةةةي ال
 المرتبطة بثقافات الشعوب العربية المصور لطفل الروضة.

  التوصيات والمقترحات :
تةةدريب معًمةةات الروضةةات عًةةى ااةةتخدام الواةةابط المتعةةددة والتكنولوريةةة  -0

 في رياض افطفال.
 تفعيل دور القصص اإللكترونية في تعًيم وتعًم افطفال. -0
م بافنشةةةطة التةةةي تنمةةةى ثقافةةةة الطفةةةل الخاصةةةة بشةةةعبه والخاصةةةة االهتمةةةا -0

 بالشعوب افخرى.
 االهتمام بافنشطة المحببة لًطفل وااتثمارها في عمًية التعًم. -2

 المراجع
  أوً  : المراجع العربية :

 

برنةةةةةامج مقتةةةةةرح متعةةةةةدد الواةةةةةابط (. 0602احمةةةةةد رانيةةةةةا احمةةةةةد   ،إبةةةةةراهيم -
نةةةةي لتنميةةةةة مهةةةةارات التواصةةةةل الشةةةةفوي التفاعًيةةةةة قةةةةابم عًةةةةى القصةةةةص القرخ

غيةةةةر منشةةةةورة(.  دكتةةةةوراه  راةةةةالة واالاةةةةتعداد لًقةةةةراءة لةةةةدى اطفةةةةال الريةةةةاض
 رامعة المنصورة، كًية التربية.
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.الكويةت تورهةات فةي المةنهج التربةوي(. 0600ابو حرب، يحيةى حاةين   -
 ن مكتبة الفالح.

حًةةةةةة الًغةةةةةة العربيةةةةةة وتدرياةةةةةها فةةةةةي المر (. 0600ابةةةةةو صةةةةةواوين، راشةةةةةد   -
 . غمةن مكتبة الطالب.افاااية الدنيا وتطبيقاتها الصفية

التربيةةةةةةةة لًتعدديةةةةةةةة الثقافيةةةةةةةة (.ن 0600ااةةةةةةةباق ، منةةةةةةةى محمةةةةةةةد عةةةةةةةوض   -
  راةالة وانعكااتها عًى تنشةبة الطفةل المصةري فةي مرحًةة ريةاض افطفةال

 غير منشورة(. كًية رياض افطفال. رامعة اإلاكندرية. هدكتورا
. الحمايةةةةة القانونيةةةةة الدوليةةةةة لًتنةةةةوع   0602 بةةةةو رةةةةالل، صةةةةالح الةةةةدين   -

، 202، الرمابةةر، عمرًةةة العًةةوم اإلناةةانيةالثقةةافي وادوات التعبيةةر الثقةةافي، 
082-006. 

فاعًيةةةةة برنةةةةامج قةةةةابم عًةةةةى القصةةةةص (. 0602توفيةةةةق، عابشةةةةة اةةةةمير   -
الرقميةةة فةةي تنميةةة مهةةارات التواصةةل الشةةفوى وبقةةاء اثةةر الةةتعًم لةةدى طالبةةات 

  راةةالة ماراةةتير غيةةر منشةةورة( كًيةةة التربيةةة، فاااةةي بغةةمةالصةةف الرابةةع ا
 غمة. -رامعة افمهر

(. اثر االختالف في نمطي تقويم القصص الرقمية 0602حممة، إيهاب   -
مرًة التعًيمية في التحصيل الفوري والمررا لدى تالميذ المرحًة االبتدابية، 

 .002-000، 52 ، الاعودية، عالدرااات العربية في التربية وعًم النفب
(. ماةةةةةتوى تقبةةةةةل  0602المبةةةةون ،محمةةةةةد اةةةةًيم ؛ فًةةةةةوح، روان فيةةةةاض    -

اعضاء الهيبة التدرياية في الرامعة افردنية لًتنوع الثقافي بين الطًبة من 
، المرًة العربية لضمان رودة التعًةيم الرةامعيورهة نظر الطًبة انفاهم ، 

08 00.) 
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لثقةةافي إثةةراء إناةةاني ام صةةدام (. التنةةوع ا 0605الةةمين، اميمةةة اةةميح     -
، مركةةةم ريةةةل البحةةةث ، المةةةؤتمر الةةةدولي الثةةةامن  التنةةةوع الثقةةةافي(حضةةةاري 

 العًمي، لبنان، طرابًب.

 تررمةةن المصةطفى  الدولةة والتعةدد الثقةافي .( 0600اافيدان، باتريك    -
 حاوني(، دار بقل لًنشر.

طة فةةي (. دور برنةةامج قةةابم عًةةى افنشةة 0608الاةةيد، داليةةا مصةةطفى    -
 ،مرًةةة العًةةوم النفاةةةيةتنمةةيط هويةةة الطفةةل المصةةري فةةةي ريةةاض افطفةةال، 

00 00 ،)050-020. 
(. اثةر اإلاةالم فةي التنةوع الثقةافي  0605شاكر، حيةدر صةاحبي  مةايو،  -

، مركةةةةم ريةةةةل  المةةةةؤتمر الةةةةدولي الثةةةةامن التنةةةةوع الثقةةةةافيوالتعةةةايش الاةةةةًمي، 
 .00-00لبنان، ، البحث العًمي

فاعًيةةةةةةة برنةةةةةةامج قةةةةةةابم عًةةةةةةى (. 0600حمةةةةةةدان  شةةةةةةرف، حمةةةةةةدان اةةةةةةعيد  -
القصةةةةص اإللكترونيةةةةة فةةةةي تنميةةةةة بعةةةةض مهةةةةارات االاةةةةتماع لةةةةدى تالميةةةةذ 

  راةةةالة ماراةةةتير غيةةةر منشةةةورة(. رامعةةةة الباحةةةة. كًيةةةة االبتدابيةةةةالمرحًةةةة 
 التربية.

ثقافةةةةة طفةةةةل (. 0600شةةةةعالن، الاةةةةيد محمةةةةد ؛ نةةةةاري، فاطمةةةةة اةةةةامي   -
 ديث.. القاهرةن دار الكتاب الحالروضة

(. فاعًيةةةةةة برنةةةةةامج ياةةةةةتخدم القصةةةةةص 0602شةةةةةهبو، اةةةةةامية مختةةةةةار    -
مرًةة اإللكترونية في تحاين مفهوم الذات لةدى عينةة مةن اطفةال الروضةة. 

، كًيةةةةة الدرااةةةةات العًيةةةةا لًطفولةةةةة ، رامعةةةةة عةةةةين الدرااةةةةات العًيةةةةا لًطفولةةةةة
 .06-08( ، 00  20شمب، 
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ام افلعةةةةةاب (. فاعًيةةةةةة برنةةةةةامج مقتةةةةةرح بااةةةةةتخد0606صةةةةةفوت، حنةةةةةان   -
، كًيةةةة ريةةةةاض مرًةةةة الطفولةةةةالتعًيميةةةة لتنميةةةة ثقافةةةات البيبةةةات المصةةةةرية، 

 .006-005، 2افطفال، رامعة القاهرة، ع
فاعًيةةةةةةة برنةةةةةةامج بااةةةةةةتخدام (. 0602العةةةةةةاممي، حيةةةةةةات ناصةةةةةةر يحةةةةةةي   -

القصةةص اإللكترونيةةة فةةي تنميةةة الحصةةيًة الًغويةةة والةةذكاء االرتمةةاعي لةةدى 
تير غيةةةر منشةةةورة(. رامعةةةة رنةةةوب الةةةوادي.   راةةةالة ماراةةةاطفةةةال الروضةةةة

 كًية التربية.
إاةتراتيرية مقترحةة لًتنميةة الثقافيةة لًطفةل (. 0605عبد الرحمن، هويةدا   -
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 رامعة القاهرة.
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لمةةةؤتمر اإلقًيمةةي افول "الطفةةةل اواإلعةةالم والتعًةةيم المورةةةه لًطفةةل العربةةي، 
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، كًيةةةة التربيةةةة مرًةةةة الطفولةةةةمفهةةةوم الثقافةةةات المتعةةةددة فطفةةةال الروضةةةة، 
 .502 -028، 06هرة،علًطفولة المبكرة، رامعة القا

نمطةةةةةةةان لتقةةةةةةةديم القصةةةةةةةص (. 0605الكنةةةةةةةدري ، هيةةةةةةةا محمةةةةةةةد إاةةةةةةةحاق   -
اإللكترونية واثرها عًةى تنميةة بعةض الخبةرات والثقافةة البصةرية لةدى اطفةال 

  راةةالة ماراةةتير غيةةر منشةةورة(. كًيةةة مةةا قبةةل المدراةةة فةةي دولةةة الكويةةت
 الدرااات العًيا.رامعة الخًيج العربي. 

التنميةةةةةةةة الثقافيةةةةةةةة احةةةةةةةد العناصةةةةةةةر افاااةةةةةةةية  .(0665كيةةةةةةةوان، فاديةةةةةةةا   -
المنظمةةة العربيةةة لإلاةةتراتيرية اإلنمابيةةة نحةةو ايااةةة ثقافيةةة عربيةةة لًتنميةةة، 

 .50-22، تونب، لًتربية والثقافة والعًوم
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لةةةةدى طفةةةةل الروضةةةةة بااةةةةتخدام الواةةةةابط المتعةةةةددة فةةةةي ضةةةةوء االتراهةةةةات 
غيةر منشةورة(، معهةد الدرااةات التربويةة،  دكتةوراه  راالة           العالمية
 لقاهرة.رامعة ا

(. اممةةةةةةة التةةةةةداخل الًغةةةةةةوي بةةةةةين العاميةةةةةةة  0602محمةةةةةد، احمةةةةةةد برمةةةةةاد   -
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 -25، 062، عدكًيةةة اآلداب، رامعةةة بغةةدا، مرًةةة اآلدابرؤيةةة الاةةالمة، 
26. 

مهةةةارات القةةةراءة اإللكترونيةةةة وعالقتهةةةا بتطةةةوير (. 0662مصةةةطفى،فهيم   -
 .القاهرة ن دار الفكر العربي.اااليب التفكير

نمةو المفةاهيم (، 0606عبةد ا    يمطر، عبد الفتاح ررب ؛ ماافر، عً -
 الدولي. . الرياض. دار النشروالمهارات الًغوية لدى افطفال

اثةةةر العولمةةةة فةةةي تشةةةكيل ثقافةةةة طفةةةل مةةةا قبةةةل ( . 0662المفتةةةي، عةةةال   -
   دكتوراه غير منشورة (. كًية البنات. رامعة عين شمب. المدراة

، قضةةةةةايا الطفةةةةةل فةةةةةي المرتمعةةةةةات المعاصةةةةةرة(. 0668النبهةةةةةان، محمةةةةةد   -
 اوريان دار التراث العربي.
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برنامج قائم على خرائط التفكير اإللكترونية في تنمية مهارات 
 اإلنجليزية لدى طفل الروضة للغةالتمييز السمعي 

 

 *.جيهان محمود البسيونيأ.د/  *                                
 .عاطف حامد زغلولد/ أ.**                                       

 .جودةآية محمد عبد الباقي ***   
 

 : ملخص البحث
 

إساتراتييية رارا    ىبرنااج  قاا ع علافاعلية استهدف البحث الحالي قياس    
 ىاكنيلي يااة لااد للغااةالتفكياار اكلكترينيااة فااي تنجيااة جهاااراا التجيياا  السااج ي 

اي  ي فل الريضة، يلتحقيق هااا الهادف اساتردجا الباحااة الجانه  التيريبا
الجيجيعة ي  ضاب ةالجيجيعة ال جيعتينع شبه التيريبي جن رالل جيالتصجي

(  فاًل ي فلاًة جان ف فاال ريضاة الحديادي 03يتكينا ال ينة جن) تيريبية،ال
 ىيقساااااااااااجا ال يناااااااااااة إلااااااااااا ،يالناااااااااااادي الرساااااااااااجية لغااااااااااااا بجديناااااااااااة بيرسااااااااااا يد

 فااااااًل ي فلاااااًة ،يالجيجيعاااااة  (51جيجيعتين:الجيجيعاااااة التيريبياااااة يقياجهاااااا)
 قا جة جهاراا فيضاً  الباحاة تردجا فاًل ي فلًة، ياس (51الضاب ة يقياجها)
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ارتبااار الاااكا   اكنيلي يااة )إعااداد الباحاااة(، للغااةالتجيياا  السااج ي للبرناااج   
 رتباااراالي لينااين  )إعااداد جصاا فى كاجاال(، -الجصااير الاااي يضاا ه  فيتاايس

اكنيلي يااة )إعااداد  للغااةلقياااس جهاااراا التجيياا  السااج ي  جصاايرال لكترينااياك
إستراتييية التفكيار اكلكترينياة لتنجياة جهااراا  ىقا ع عللابرناج  الي ، الباحاة(

،يتيصااال ( نشا اً 03ن جااان )يالااااي تكاااي   ،الباحااااة( التجييااا  الساااج ي )إعاااداد
البحاااث إلاااى فناااه تيياااد فاااريق دالاااة إحصاااا يًا باااين جتيسااا ي دريااااا ف فاااال 
الجيجيعااة التيريبيااة فااي الت بيقااين القبلااي يالب اادي الرتبااار جهاااراا التجيياا  

اكنيلي يااة لاادى  فاال الريضااة لصااالا الت بيااق الب اادي، تييااد  للغااةي السااج 
فاااريق دالاااة إحصاااا يًا باااين جتيسااا ي دريااااا ف فاااال الجيجااايعتين الضااااب ة 

 للغاااااةيالتيريبياااااة فاااااي الت بياااااق الب ااااادي الرتباااااار جهااااااراا التجييااااا  الساااااج ي 
 ىاكنيلي ياااة لااادى  فااال الريضاااة لصاااالا ف فاااال الجيجيعاااة التيريبية،يفيصااا

اكنيلي يااة باسااترداع إسااتراتييية  للغااةنجيااة جهاااراا التجيياا  الساج ي البحاث بت
 ة.ررا   التفكير اكلكترينية ل فل الريض
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A program based on electronic thinking maps in 

developing the auditory discrimination skills in English 

for kindergarten children 

 

Prof.Dr/Jehan Mahmoud El-Bassuony. * 
Prof.Dr / Atef Hamed Zaghloul. ** 

Aya Mohamed Abdel Baky Sayed Gouda. *** 
 

Abstract: 
 

   The current research aimed to measure the effectiveness 

of a program based on the electronic thinking maps 

strategy in developing auditory discrimination skills in 

English in a kindergarten child, and to achieve this goal 

the researcher used the experimental approach with a 

quasi-experimental design through two groups, the 

control group and the experimental group, and the sample 

consisted of (30) children and girls. Of the children of Al-

Hadidi Kindergarten and the Official Language Club in 

Port Said, the sample was divided into two groups: the 

experimental group consisting of (15) children and a girl, 

and the control group consisting of (15) children and 

girls. The researcher also used a list of skills 

Auditory discrimination for the program in English (the 

                                                                 
* Professor of Curricula and Methods of Teaching English Language - 

Faculty of Education - Port Said University. 

** Professor of Child Curriculum, Department of Educational Sciences, 

Faculty of Education Early Childhood - Port Said University. 

*** Researcher, Department of Educational Sciences - Faculty of Early 

Childhood Education - Port Said University.   
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researcher's preparation), the visual intelligence test 

developed by “Otis-Lennon” (Mustafa Kamel’s 

preparation), the electronic video test to measure auditory 

discrimination skills in English (the researcher's 

preparation), and the program based on the electronic 

thinking strategy to develop auditory discrimination skills 

(Preparation of the researcher), which consisted of (30) 

activities, and the research found that there are 

statistically significant differences between the mean 

scores of the children of the experimental group in the pre 

and post applications to test the auditory discrimination 

skills in English in the kindergarten in favor of the post 

application, there are statistically significant differences 

between the mean The scores of the children of the 

control and experimental groups in the post application of 

the test of auditory discrimination skills in English in the 

kindergarten for the benefit of the children of the 

experimental group. The research recommended the 

development of auditory discrimination skills in English 

using the electronic thinking maps strategy for the 

kindergarten child. 
  :Keywords الكلمات المفتاحية

 Electronic Thinking Maps      .ررا   التفكير اكلكترينية -

 .اكنيلي ية للغةجهاراا التجيي  السج ي  -

Hearing discrimination skills in English                                       

 Kindergarten child                          . فل الريضة -
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 مقدمة:
 

يلهاا  يدي ة جن يدا ع اهلل لإلنسان فهي فجانة األييال، ىال فيلة هي فغل   
ن االهتجاع بهاه  يس ادةً  نضع جستقبل يفجل البشرية لجستقبل فكار إشراقاً  ، يا 

فرضتها الت يراا الجتالحقة التاي ت رضاا  ايتجاعيةً  الجرحلة لع ي د ضريرةً 
ا االهتجااااع باااه نتيياااة اقتناااا  تربااايي بااال فصاااب لهاااا جيتج ااااا ال اااالع فحسااا ،

دراك ألهجية ها  الجرحلة جن ال جر.ه ينفسي يا 
 

قبل الجدرسة يتحدد في  يادة قدراتاه االساتجاعية  إن النجي اللغيي ل فل جا   
 رغبة قيياة فاي فن يساتجع، هفن ال فل في هاه الجرحلة لدي راصةً  يالكالجية،

 الناحية اللغيية.جن  جلحيظاً  يفن يتكلع ييحقق بالك تقدجاً 
 

 في ال االع فاي اليقاا الحاالى، فاللغة اكنيلي ية جن فكار اللغاا استرداجاً    
 ىفجاليااين الناااس فااي شاات ،عالجياااً  ىالااب أ فنهااا لغااة االتصااال األيلاا ىيياار 

فهاااي لغااة ال لااع يالج رفااة فااي اليقاااا  فريااا  ال ااالع يتكلجااين ييتفاااهجين بهااا،
اللغااااا  ىت تجاااد علااا يج رفياااةً  ج ليجاتياااةً  لع اليااايع اااايرةً اييشاااهد ال ااا الحاضااار،

حيث ي د إتقان اللغة كلغة  ،اللغة اكنيلي ية اللغاا هاألينبية يفي جقدجة ها
لكاااي يتجكنااايا جااان جياكباااة ؛ باااا  ألبناااا هعلاااه الكايااار جااان اآ ىيسااا  اانياااة هااادفاً 

 الت ير الاي يشهده ال الع.
 

ي يااااة لاااادى ف فااااال جهاااااراا التجيياااا  السااااج ي للغااااة اكنيل يااااتع تنجيااااةيكااااي   
سااااتراتييياا حدياااااة ججت ااااة يشاااايقة لل فاااال إيياااا  علينااااا ارتيااااار  ،الريضااااة

يجاااان هاااااه  الاااات لع الااااااتي يتنجااااي جهاراتااااه ي قدراتااااه ال قليااااة، ىتساااااعده علاااا
 إساااتراتييية رااارا   التفكيااار اكلكترينياااة، ىساااتراتييياا يقاااع االرتياااار علااااك

 بصارية جشاتركة لكال   حياث تجاال لغاة يهي ت د جن فدياا التفكير البصري ؛
 جن ال فل يالج لجة.
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اا الحديااااة التاااي فابتاااا نياحهاااا  جاااع يييساااتراتفرااارا   التفكيااار جااان اك    
جيااة ، ياأل فااال جاان رااالل تيضاايحها للج ليجاااا عاان  ريااق الرساايجاا التنظ

 Hickie (2006) Madiri (2008)   Sunseri الدراسااا هيجان هاا

لياة إساتراتييية رارا   التفكيار اعساا ففابتا ال ديد جن الدرا ، كجا (2011)
فااااي تنجيااااة جهاااااراا التجيياااا  السااااج ي ل فاااال الريضااااة، يجنهااااا دراسااااة رلااااف 

تنجيااة الجهاااراا اللغييااة يالقاادراا اكبداعيااة لاادى  ى( التااي هاادفا إلاا6352)
( التي هدفا إلاى ت ارف فاعلياة رارا   6352يدراسة جسلع)  فل الريضة ،

  . أ الجفاهيع البييلييية لدى  فل الريضةالتفكير كإستراتييية في تكيين ب
 

 مشكلة البحث:
 

بااادف االحسااااس بجشاااكلة البحاااث جااان راااالل تنفياااا الج لجاااة ألنشااا ة اللغاااة     
فاااي  حظاااا الباحااااة ضااا فاً اكنيلي ياااة فاااي جرحلاااة ريااااأ األ فاااال ، حياااث ال

جهاراا التجيي  السج ي للغة اكنيلي ية لدى ال ديد جان ف فاال الجرحلاة؛ ججاا 
، يللتأكااد جاان يياايد هاااه الجشااكلة الضاا ف األكاااديجي جسااتقبالً  ىهع إلااي رضاا

عينااة  ىيقاجااا بت بيقهااا علاا ،احاااة بتصااجيع اسااتجارة اساات ال  رفيقاجااا الب
رفس ال جااااااال  ىجااااااان ج لجااااااااا ريااااااااأ األ فاااااااال علاااااااج لجاااااااًة ( 61) قياجهاااااااا

  يتضاجن اسات ال بالريضاا التاب ة لي ارة التربية يالت لايع بجديناة بيرسا يد،
 جن األس لة جنها : عدداً  يفالر 

  جا الص يباا التي تيايه األ فال في التجيي  السج ي للغة اكنيلي ية؟ 
 اكنيلي ية؟ للغةاأل فال لتاكر فنشيدة جيسيقية  هي يستغرقاجااليقا ال 

  للغة اكنيلي ية ب د سجاعها؟  للغةهل يست يع ال فل سرد قصة قصيرة 

 ة في الن ق؟ي  ال فل الكلجاا الجتشابهيج كيف 

 بين حريف اللغة اكنيلي ية الجتشابهة في الن ق؟ ال فل  يجي كيف 
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 يقد فيضحا نتا   الدراسة االست العية جا يلي:
 

 :جااال لإلسااتراتييياا التقليديااة نجاان الج لجاااا اسااترداجه % 11 فشااارا -
عاان إسااتراتييية راارا   التفكياار  نيعنااد ساا اله ،ياكلقااا  يالجناقشااة، الحاايار
يص   تادري  األ فاال عليهاا ييصا    يابا الج لجاا فنهأف ،ينيةاكلكتر 

 الج لجاا تنفياها.  ىعل
لتاكر فنشيدة جيسايقية في  جن الج لجاا فن األ فال يستغرقيا يقتاً  51% -

 اكنيلي ية. للغةقصة 
ص يبة تجيي  األ فال بين الحريف يالكلجاا  نجن الج لجاا فكد 03% -

 اكنيلي ية. للغةالجتشابهة 
 

سبق فإن جشكلة البحث تتجاال فاي تنجياة جهااراا التجييا   يجن رالل جا   
قة ال بيبالبحاث فاي الدراسااا الساا اكنيلي ياة ل فال الريضاة. للغةالسج ي 

تييااااد دراساااااا اسااااتردجا إسااااتراتييية راااارا   التفكياااار اكلكترينيااااة لتنجيااااة 
 جهاراا التجيي  السج ي للغة اكنيلي ية ل فل الريضة.

 

 اكيابة عن الس ال الر يس التالي  : بحث الحاليلحايل ايي 
 

إسااتراتيجية خاارائط التفكياار اإللكترونيااة فااي  ىليااة برنااامج قااائم علاااعمااا ف
 تنمية مهارات التمييز السمعي للغة اإلنجليزية لطفل الروضة؟

 

 التالية  : س لة الفرعيةالر يس ال ديد جن األ س الييتفر  جن ال
 

 للغة اكنيلي ية الجناسبة ل فل الريضة؟  ي اجا جهاراا التجيي  السج -5
إسااتراتييية راارا   التفكياار اكلكترينيااة فااي  ىيااة برناااج  قااا ع علاااعلجااا ف -2

  فل الريضة؟ ىتنجية جهاراا التجيي  السج ي للغة اكنيلي ية لد
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 :البحث هدف
 

تنجيااة جهاااراا التجيياا  السااج ي للغااة اكنيلي يااة  ىيهاادف البحااث الحااالي إلاا  
 إساااتراتييية رااارا   التفكيااار ى فااال الريضاااة باساااترداع برنااااج  قاااا ع علااا ىلاااد

 اكلكترينية.
 

 :بحثأهمية ال
 

 األهمية النظرية:    
 

 

 اكنيلي ية الجناسبة ل فل الريضة.  للغةتحديد جهاراا التجيي  السج ي  -5

إساااااتراتييية رااااارا   التفكيااااار  ىإاااااارا  الجكتباااااة ال ربياااااة ببرنااااااج  قاااااا ع علااااا -6
 فااال  ىاكنيلي ياااة لاااد للغاااةي تنجياااة جهااااراا التجييااا  الساااج ي اكلكترينياااة فااا

 الريضة.
 
 

 : األهمية التطبيقية
 

اكنيلي ياة  للغاةافادة ج لجاا الريضة في تنجية جهاراا التجيي  الساج ي  .5
 ل فل الريضة. 

ع في ضاي  صج  رعاية يتربية  فل الريضة ببرناج  ج   ىإجداد القا جين عل .6
اكلكترينياااة فاااي تنجياااة جهااااراا التجييااا  الساااج ي  إساااتراتييية رااارا   التفكيااار 

 اكنيلي ية ل فل الريضة. للغة

إساتراتييية رارا   التفكيار اكلكترينياة فاي  ىقياس فاعلية برناج  قا ع علا .0
 .اكنيلي ية ل فل الريضة للغةتنجية جهاراا التجيي  السج ي 
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 حدود البحث:
 

 

 يتتحدد فيجا يلي :
( 2-1فااي ف فااال الريضااة للجسااتيي الااااني جاان )تتجااال  الحااديد البشاارية: -

 سنياا. 
 ييالناااااد يي بااااق البحااااث فااااي ريضااااة جدرسااااة الحديااااد الحااااديد الجكانيااااة: -

ريضاا األ فاال التاب اة لاي ارة التربياة يالت لايع   ىالرسجية للغاا، يهي إحد
 بجحافظة بيرس يد. 

ب ااااأ جهاااااراا التجيياااا  السااااج ي للغااااة اكنيلي يااااة  الحااااديد الجيضاااايعية: -
 ي باسترداع ررا   التفكير اكلكترينية.ة  فل الريضل
 

 فروض البحث:
 

تييااااد فااااريق دالااااة إحصااااا يًا بااااين جتيساااا ي درياااااا ف فااااال الجيجيعااااة  -5
 للغاةالرتبار جهاراا التجيي  السج ي التيريبية في الت بيقين القبلي يالب دي 

 لدى  فل الريضة لصالا الت بيق الب دي. اكنيلي ية

حصاااا يًا باااين جتيسااا ي دريااااا ف فاااال الجيجااايعتين تييااد فاااريق دالاااة إ -2
الرتبااار جهاااراا التجيياا  السااج ي الضاااب ة يالتيريبيااة فااي الت بيااق الب اادي 

 .لدى  فل الريضة لصالا ف فال الجيجيعة التيريبية اكنيلي ية للغة
 

  :مصطلحات البحث
 

  :خرائط التفكير اإللكترونية -
 

 يجتراب ة جنظجة ر ية ظيجااتن: فنها ىعل Hyerle(2009,p13) رفهاي  
  .يتنجيتها إكسابها في تسهع بصيرة   جتنيعة بأنجا  الج رفة لتقديع تستردع

 

  رااارا   ببناااا  تهاااتع إساااتراتييية: بأنهاااا( 11،ص6355 ) الج يلاااي  رفهاااايي   
 رياباا  بإنشااا  يتسااجا الحاساا  ت بيقاااا ىعلاا تسااتند حدياااة   بااأدياا   التفكياار
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 بااين يالاارب  فرعيااة راارا   نشااا إ ي ،لرري ااةا داراال يالرجااي  للاانص تشاا بية
 .الج رفة لجصادر رياب  يتيفير الج رفة عناصر

 

 فن Himmele (2017,p.127) Hyerle (2014,p. 27) يفضااف    
 ،بنيااجين اكار كجاا الج رفياة الجهااراا جان فنايا  ساتة تتضاجن التفكيار ررا  
 الاادنيا الجهاااراا جنتتضاا ، يدنيااا عليااا تفكياار جهاااراا إلااى تقساايجها يااتع يالتااي

 ،التركيا  ،التحليل) ال ليا الجهاراا تتضجن بينجا (،الت بيق، الفهع، الج رفة)
 . )التقييع

 

 :اجرائي  إ الباحثة عرفهات السابقة التعريفات خالل من
 

 راااارا   جاااان فناااايا  اجانيااااة يهناااااك البصااااري، التفكياااار فدياا جاااان فداة هااااي  
 الشاايرة، رري ااة الج دييااة، لفقاعااةا رري ااة الاادا رة، رري ااة : )هااي التفكياار
 رري اة  الفقاعاة، يرري اة اليسار، رري اة الدعاجة، رري ة التدفق، رري ة
 .(الجت ددة التدفق

 

 اإلنجليزية: للغةمهارات التمييز السمعي  -
 

 ىيتشاجل علا ،جهارة جن جهاراا االستجا  بأنها : (6332 رفها جدكير)ي   
يتحدياااد جصااادر الصااايا  رتلفاااة،رف األصاااياا الجاجهااااراا فرعياااة جنهاااا ت ااا

عادة سرد القصة. يالتجيي  بين النغجاا الصيتية،  يا 
 

 الجاياااراا الصااايتية ىلاااإاكنصااااا  ا:( بأنهااا6332) terry رفهاااا يكجاااا    
ل الج لااع لل فاال، ب ااجاان ق   جتياصاال   تاادري    ى، يهاااا اكنصاااا يحتااا  إلاابانتباااه  

 اليقا.  نتباه يقصر جدته في نفسضيق اال ىعرف جد يبراصة إاا
 

تجيي  شدة الصيا يارتفاعه  ىالقدرة عل ها:( بأن6355اكر فبي ح  )يي    
يالتجيي  بين األصياا اللغيية يغيرها جان األصاياا ،يتشاتجل  ،في انرفاضه
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ساسااااية يبااااين الكلجاااااا التجيياااا  بااااين األصااااياا األ ىعلاااا هاااااه القاااادرة فيضاااااً 
 الجتشابهة يالجرتلفة.

 

 هلقياااس قدرتاا ؛د  اادريااة ال فاال فااي االرتبااار الج   :جرائيااا  إوتعرفهااا الباحثااة   
تحديد الكلجاة التاي تبادف باالحرف نفساه  :تيةالتجيي  السج ي للجهاراا اآ ىعل

اا الجتشاابهة فاي الن اق، تجييا  الاي تبدف به الكلجة الجساجيعة، تحدياد الكلجا
عنااد ال فاال،  لتباساااً اين جتشااابهين فااي الن ااق قااد يسااببان رفرااتالف بااين حاااال
يياااا  بااااين الكلجتااااين الجتشااااابهتين فااااي عاااادد الحااااريف الصاااايتية ، تجيياااا  التج

 .الكلجاا الجي ينة
 

 :والدراسات السابقة  اإلطار النظري
 

 :إستراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية: أول  
 

 ىقااادرين علااان يصاابحيا بناااا ين ي علاااى فأل فااال تساااعد راارا   التفكيااار ا    
لاااالك تسااااعد رااارا    ؛الااات لعي  ىالج ناااي  باااين التفكيااار ياضاااحة   تكااايين صاااالا  

تسااااعد فيضاااًا رااارا   التفكيااار  ،بناااا  الج رفاااة ىعلااا التفكيااار الج لاااع ي ال فااال
رلااق الت اااين بااين األ فااال داراال  ،راااص بهااع ىشااا  جحتااي إن ىعلاا األ فااال
حااااال  ىن يكينااااايا قاااااادرين علااااافي  ،ن يصااااابحيا نشااااا ين ي جنتياااااينف ،الفصااااال

 (. (Hyrle, 2009,p30الجشكالا 
 

 خرائط التفكير:أهمية 
 

  (Holz Idon,2003; Man,2004; Abuowda,2014) جن ياتفق كل  
 فهجية ررا   التفكير في فنها:  على فنه تكجن

   ؛لتسهل عجلية التاكر.ترك  انتباه األ فال على األفكار بسهيلة 
 .تساعد على حرية التفكير ياكستكشاف، تبادل الج ليجاا بينهع 
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 يالج اااني الج قاادة، ججارسااة ال جلياااا ال لجيااة  تاايفر تغايااة راي ااة ل فكااار
 الجرتلفة.

   جفهيجة   تسجا بتغيير يت يير األفكار يالت بير عنها ب ريقة.  
 احتيايااااا يجياااع األ فاااال يجراعااااة الفاااريق الفردياااة  ةتتجيااا  باااالتني  لتلبيااا

 بينهع.
  الج رفاااة الجنظجاااة علاااى إييااااد ال القااااا يالتاااراب  بينهجاااا يباااين الجفاااااهيع

 دة.الجييي 
 .تساهع في تنجية جهاراا التفكير الجرتلفة 

 .تستردع كأدياا ت لع،يفدياا تقييع 

 .تساهع في الرب  بين ربراا الت لع السابقة،يالربراا الحالية 

 .تساهع في تنجية ب أ الجهاراا االيتجاعية كالت اين 
 

 :، تتجال فين فهجية ررا   التفكيرف  Gibbs(2010,p.85يفضاف ) 
 

 ت لع.بقا  فار ال 
 .جناسبة ليجيع الجراحل ال جرية 

 .تسهل عجلية التفكير اكبداعي 

 .رب  الجفاهيع اليديدة يتجيي ها عن الجفاهيع الجتشابهة 

 التفاعل بين الجت لجين يبالك تدعع الت لع التفاعلي. ىتساعد عل 
 

اساتردجا رارا    التايLopez (2011,p.30) يت كاد علاى الاك دراساة    
ية في ت يير اللغة األكاديجية لجت لجاي اللغاة اكنيلي ياة جان التفكير اكلكترين

فن تاأاير رارا   التفكيار  Lopezرالل است العاا الارفي يالجقاابالا، يياد 
 راصًة في اللغة األكاديجية. اً كبير  اً على دارسي اللغة اكنيلي ية كان له تأاير 
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ة رااارا   يجااان راااالل جاااا سااابق تااارى الباحااااة فن جااان فيا اااد يفهجياااة إساااتراتييي
 :جا يلي التفكير اكلكترينية 

 

 تساعد على جراعاة الفريق الفردية جن األ فال. (5
 تسهل على األ فال تاكر الج ليجاا ب ريقة  بسي ة . (6

 اليصيل إلى حليل إبداعية جن نتا  عقل ال فل نفسه. (0

 ت جل على إعجال ال قل ياسترداع قدراته الاهنية. (5
 

 :خصائص خرائط التفكير اإللكترونية
 

 بأن رصا ص ررا   التفكير هي:  Hyrle( 2004,p.66)ييرى 
 

يي كس الجهارة  ،الاباا : الشكل الاي يتكين جنه كل رري ة فريد ياابا (5
 الج رفية التي يتع تحديدها.

يتساع بالجريناة يا دي  ،للرري اة يالجرينة : الجهارة الج رفية يالرساع األيلا (6
 ها الرري ة.بن تنجي ال حصر له جن ال رق التي يجكن ف إلى عدد  

فااي في  الت ااير : بسااب  الشااكل الاابااا الاايجرن للرري ااة فااإن في جاات لع (0
 ييرسع رري ة لي رأ ففكاره. ،بيضا    سن يجكن فن يبدف بيرقة  

 

 ( بأنها:6350( ال  يجة يجقبل)6356جن الجس يدي) يفضاف كل  
 

فن  يت ناي الهرجيااة تتجيا  رارا   التفكياار بساجة الهرجياة، هرجياة يجنظجاة: -
الجفاااهيع يالقضااايا  ىيت لااي عاا ،تااأتي فااي قجااة الرري ااة الجفاااهيع فكااار شااجيالً 

 .شجيالً األقل 
ييااا  فن يكاااين هنااااك تاااراب  باااين الجفااااهيع ياألفكاااار الجدرياااة  جتراب اااة: -

يهاا التراب  يكين عبر اليصالا الر ية ياألسهع التي تصاحبها  ،بالرري ة
 عباراا.
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ر الجدريااااااة ضاااااجن الرري ااااااة ت جاااااال تكاجلياااااة:حيث فن الجفاااااااهيع ياألفكاااااا -
 لتتكاجل في تيضيا جيضي  جحد.

األفكاااار يالجفااااهيع الر يساااية التاااي ياااا ا فاااي  ىشاااجيلية:حيث تشاااتجل علااا -
 .شاجل   جضجين الجيضيعاا بشكل  

 

يجااااان راااااالل جاااااا سااااابق تيضاااااا البحااااااة فن فهاااااع رصاااااا ص رااااارا   التفكيااااار 
 اكلكترينية:

 

 .يضيح الجفاهيع الر يسية 
 ليجاا عن  ريق رسع الرري ة.سهيلة استريا  الج  

 .يا  انتباه األ فال 

  .جرينتها لتراعي الفريق الفردية بين األ فال 
 

 أنواع خرائط التفكير اإللكترونية:
 

يييااااااد : :بأنااااااه ( Holzman,2004؛ Hyerle,2004جاااااان ) اتفااااااق كاااااال     
رري اااة الدا رة،رري اااة الفقاعة،رري اااة  ياجانياااة فنجاااا  لرااارا   التفكيااار يهااا

الج ديية،رري ااااة الشاااايرة،رري ة الدعاجة،رري ااااة التاااادفق ،رري ااااة  الفقاعااااة
 التدفق الجت دد،يتندر  تحا كل جنها جهاراا فرعية يهي:

 

 (:Focusing Skillsمهارات التركيز)  -1
 تحديد الجشكالا. -

 صياغة األهداف. -
 

 (Information Gathering Skillsمهارات جمع المعلومات) -2

 الجالحظة. -

 صياغة األس لة. -
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 (Remembering Skillsمهارات التذكر) -3

 الترجي . -

 االستدعا . -
 

 اكلكترينية التي تع استرداجها في البحث: فنيا  ررا   التفكير يجن  
 

  Hyeler,2009 ؛Holzman,2004؛ Hyerle,2004يحاددها كال  جان )
     (6355؛رلف،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  خريطة الدائرةCircle Map: غالبااً  ،يهي تستردع للبحث عان الساباق 

جان إنشاا  الج ليجااا ااا  األ فاالجا تستردع في ال صف الاهني، يتجكان 
تنجااااي هاااااه الرري ااااة جهااااارة  صاااالة بالجيضااااي  الاااااي يجالااااه جركاااا  الاااادا رة ،

 الت ريف يالتحديد.
 

 األسئلة التي تعبر عن خريطة الدائرة:-
 

 يف تحدد؟ك 
   جا ت رف عن الفكرة في الشئ ؟ 

 جا الجحتيى ؟ 

   جا هي إ ارك الجري ي ؟ 

 يتساعد رري ة الدا رة علي :

 .ت ريف الكلجاا عن  ريق عرأ الكلجاا 
 .تحديد نق ة البد  ياالن الق 

 فق  ليا  فنظار األ فال. دياح  يش ىالتركي  عل 
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 يوضح خريطة الدائرة (1شكل )                            
 

، اير اسااترداع راارا   التفكياارأتاا ىعلاا Sunseri (2011)يت كااد دراسااة     
  التكايين اللغايي ىعلا التاي لاديها القادرة رري اة الادا رة يجن فهاع هااه الرارا  

ن فهااارا النتاااا   ظففاااي الجرحلاااة االبتدا ياااة.  ل  فاااالدراك عجلياااة الكتاباااة ا  ي 
ضال فف اً الاين استردجيا رري ة الدا رة في عجلية الكتابة حققيا نتا ي األ فال
جاااان  ىراااار ف فااااي الجيجيعااااة الضاااااب ة الاااااين اسااااتردجيا  رقاااااً  األ فااااالجاااان 

 الرسيجاا التنظيجية.
 

الك فقد استردجتها الباحاة في تحدياد الحاريف الجشاتركة فاي  ىيجاال عل   
 :تية الكلجاا اآ

Shirt  -  T.Shirt  -  Skirt 
Van   -      Man           -       fan 

 

 يتساتردع هااه الرري اة  ،تع تصجيجها ل جلية اليصف :: خريطة الفقاعة
، يالساااااجاا الاقافياااااة )الدراسااااااا لتحدياااااد ساااااجاا الشرصاااااية ) فناااااين اللغاااااة( 

تنجااي هاااه  يتجاعيااة( ، يالرصااا ص )ال لاايع( في الصاافاا )الرياضااياا( ،اال
 لرري ة جهارة اليصف يالصفاا.ا
 

 األسئلة التي تعبر عن خريطة الفقاعة: -
 

 ؟  ي كيف تصف هاا الش 
 ؟ي في الصفاا / الرصا ص تكين ففضل في يصف هاا الش 
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 : ىيتساعد رري ة الفقاعة عل 
 

 .يصف الرصا ص باسترداع الصفاا 
 جداد بالتفاصيل اليصفية للكتابة.اك 

  اليصف.اد عجلية ا  قدراا األ فال الجتدإار 
                                         

 
 

                         
 
 
 

 ( يوضح خريطة الفقاعة2شكل)
 

جن رالل ت بيق إستراتييية ررا   التفكيار  Fan (2016)يتابا دراسة     
الجاادارس  ىحاادإيصاانع القاارار فااي برناااج  الكتابااة فااي  األ فاااللاادعع تفكياار 

الفقاعة في برناج  الكتابة لجدة رجساة  األ فالاستردع  ،في تاييان االبتدا ية
     ابتاا الدراساة ف الياة راارا   التفكيار فاي تسااهيل فساابيعين. فجادار  ىجاراا علا

 فكار لكتابة الجقاالا.  تقديع األ ،ارا  عجلية الكتابةا  ي 
 

 الاك ىيجااال علا ،يقد استردجا الباحاة هاه الرري ة في فنش ة جت اددة   
فااي يساا  الرري ااة يجاان حيلهااا كلجاااا تباادف   Fا بتقااديع حاارف جااعناادجا قا
   Flag -Frog -figجال   Fبحرف 

First    - Fan 
 

 :تستردع لتحديد ال القاا بين الي   يالكل في بين الي    خريطة الدعامة
 قاااي يالفهاااع نياأليااا ا  األصاااغر ، حياااث تااادعع هااااه الرري اااة اكساااتدالل الج

 يد الجادية،تنجي هاه الرري ة جهارة الكل يالي  .لكيفية تحديد الحد
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 األسئلة التي تعبر عن خريطة الدعامة: -
 

 جا األي ا  الجكينة ياألي ا  الفرعية لبنية هاا الجيضي  ككل ؟ 
 

 : ىيتساعد رري ة الدعاجة عل
 

 .  فهع ال القاا بين الكل يالي 
 .يضع إ ار للفهع 

 تحليل األهداف ب د قرا ة جيضي  ج ين. 
 
 
 
 
 

                          
 

 ( يوضح خريطة الدعامة3شكل)
 

ار رري ة التدفق في تادريس ف ىعل Innovative(2001يت كد دراسة )    
 األ فاال،ججاا ي جاق الفهاع فاي عقايل  ل  فاالجهاراا التفكير فانا  تدريساها 

  ار يديد.  إفانا  تنظيجهع للج ليجاا الجرتلفة ضجن 
 

 لك:ا ىيجاال عل
 

جنهااا يضااع كلجااة  ،جا الباحاااة هاااه الرري ااة فااي فكااار جاان نشااا   داسااتر   
Family   يتحتها كلجاا آرر حرف يهيY   يل يآرر ييسا  الكلجاة ففي

            .  Young -  Funny -  Bicycleيهجا 
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 خريطااة الجساار Bridge Map:  تاايفر جسااارًا جر يااًا كنشااا  يتفسااير
رري ة فيضًا لت يير الجفاهيع التناظرية يالجفاهيع التشابهاا ، تستردع هاه ال

 تنجي هاه الرري ة جهارة الجتشابهاا يالجتناظراا. الجيا ية الجحتيى،
 

 األس لة التي ت بر عن رري ة اليسر:-

 جا التشابه الاي استردع ؟ 
  ست ارة؟جا داللة اال 

 

 :ىعليتساعد رري ة اليسر  - 
 

 .فهع التناظراا يالتشابهاا 
 رر.آ لجفاهيع يتحيلها جن تفكير  ت ير ا 

 . ت  ي  فهع ال القة بين األشيا 
 
 
 
 
 

                              
     
 
 
 

 ( يوضح خريطة الجسر4شكل)
 

ي يكاين  ،عجلياا التفكيار ىحدإفكل ياحدة جن ررا   التفكير تتيافق جع    
الج ليجااا جان  تجاجه ي لكن يجيع الررا   تادعع اساتدعا ك اً جحدد اً لها هدف

 . Aikman,2014,p55))رالل التصير الجر ي 
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ن  ريااق عاارأ ب ااأ األف ااال يعكسااها جااال عاا فااال قاادجتها الباحاااة ل    
Happy,Sad-Thin,Fat- Tall,Short    يال القاااا الجكانيااة ، يغيرهااا

    .,On,In,Underفيضًا جال 

 ةع كاال رري ااالباحاااة فن راارا   التفكياار جرنااة بحيااث يجكاان اسااتردا ىيتاار    
ييجكااان الت ااااديل فيهاااا بجااااا يتناسااا  جااااع جرحلاااة األ فااااال  ،ألكاااار جااان نشااااا   

 ال جرية يالفريق الفردية.
 

تساااتردع الرري ااة الدا رياااة لل صااف الاهني،الفقاعاااة  ،سااابيل الجاااال ىيعلاا   
التباين، رري ة الدعاجة تستردع لتحليل قاعة الج ديية للجقارنة ي لليصف، الف
تاادفق الجت اادد لتحديااد حااداث، الدفق تسااتردع لتسلساال األ، رري ااة التااال القاااا

فكااااااار الاااااانص فجااااااا رري ااااااة اليساااااار فتسااااااتردع لجقارنااااااة فاير، أالسااااااب  ي التاااااا
 يالتصنيف.

 

يتساااتردع رري اااة الااادا رة الساااتاارة األفكاااار ، رري اااة الفقاعاااة ليصااافها ،    
               رري اااااااااااة الفقاعاااااااااااة الج ديياااااااااااة للجقارناااااااااااة يالتبااااااااااااين ، رري اااااااااااة الدعاجاااااااااااة
لل القاااااا الكاجلااااة / الي  يااااة ، رري ااااة التاااادفق لتسلساااال األحااااداث ، التاااادفق 

، رري ااااة اليساااار لجقارنااااة ففكااااار  لتحديااااد السااااب  يالتااااأاير ، فريااااراً  الجت اااادد 
 .(Murbiyan,2015,p.589)النص 

 

دراساة حالاة فاي إحادى الجادارس  Omar & Albakri (2016)يف ياري     
ر فااي تاادريس اللغااة اكنيلي يااة، يفظهاارا حيااث قاااجيا باسااترداع راارا   التفكياا

 النتا   فن ررا   التفكير ف الة في ت ليع اللغة اكنيلي ية.
 

جاان رااالل جااا ساابق تتضااا فهجيااة إسااتراتييية راارا   التفكياار اكلكترينيااة    
يجدى جال جتها للجرحلة ال جرية ل  فال؛ لتنيعها حيث فنها تتكين جن اجان 

 رري اااة الفقاعاااة الج ديياااة، رري اااة الفقاعاااة، رااارا   يهاااي: رري اااة الااادا رة،
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رري اااااة التااااادفق الجت ااااادد. يلكااااال رري اااااة  رري اااااة الشااااايرة،رري ة التااااادفق،
اساااترداع جرتلاااف يتناسااا  ج ها،يكاااالك فجااان رصاااا ص إساااتراتييية رااارا   

يالتكاجال يهااا جاا يتناسا  جاع جرحلااة  يالت اير، التفكيار اكلكترينياة الجريناة،
 رياأ األ فال .

 

ييية ررا   التفكير اكلكترينية تهتع بيجيع حياس ال فل حيث فن فإسترات   
، يتساعده على رب  األفكار يالتاكر عناد رساع هال فل يت لع جن رالل حياس

الرري ة . يهنااك ال دياد جان الدراسااا التاي فابتاا ف الياة إساتراتييية رارا   
ل الريضااة التفكياار اكلكترينيااة فااي تنجيااة جفاارداا اللغااة اكنيلي يااة لاادى  فاا

  يكافة الصفيف.
 

 مهارات التمييز السمعي للغة اإلنجليزية: : ثانيا  
 

في تحديد  franquiz (2008) ،( 6330جن السباعي ) ييتفق كل     
 : تيةفهجية جهاراا التجيي  السج ي للغة اكنيلي ية لل فل في النقا  اآ

 

 يي اً تجيي  األصياا يالحريف يالكلجاا تج ىتنجية قدرة ال فل عل -1
 .صحيحاً 

 .ف يل االحتفاظ بالج ليجاا لجدة   ىعل اتنجية الااكرة السج ية يتدريبه -2

ستجاعه للقصص اال فل جن رالل التدر  في  ىنتباه لداال ى يادة جد -3
 اكنيلي ية. للغة

 للغةإارا  حصيلة ال فل اللغيية بال ديد جن الكلجاا ياليجل البسي ة  -4
 اكنيلي ية.

 ع الجسجي ، يالتدري  على فهع الجسجي  في سرعة  تنجية القدرة على تتب -5
 . يدقة  

 جرتبة   جساعدة ال فل في التريل، يكالك على تنظيع ففكاره لصيرة   -6
 . يجتسلسلة  
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فن التدري  الجستجر  ىلع (6352يفشارا نتا   دراسة ش باني)    
في ت لع الجهاراا  هيالجكاف لجهاراا التجيي  السج ي ل فل الريضة يساعد

 يية الجرتلفة.اللغ
 

حصا ية إنه يييد فريق ااا داللة ف ى( عل6356يفكدا دراسة جحجد )   
 ىلصالا الجيجيعة التيريبية فار برناج  في األنش ة اللغيية قا ع عل

الجدرل الدراجي لتنجية ب أ جهاراا التجيي  السج ي للغة ال ربية ل فل 
 الريضة. 

 

 اإلنجليزية: للغةعمليات التمييز السمعي 
 

 :نتباه ال  -1
 

فع    جاير سيا  فكان هاا الجاير حسياً يهي عجلية تركي  الش ير في ش   
يدًا جن األ فال يست ي ين  يفشارا الدراساا بأن عدد قليل ،ج نييًا 

  .نتباههع إلى جايراا فررىاتركي هع  ي  التركي  لجدة عشرين اانية دين تشتا
 

 :الفهم  -2
 

 ةالجستجع ال بد فن يقيع على فكرة جيييدالتياصل الشفيي بين الجتحدث ي   
الجستجع  في اهن الجتكلع يريد تيصيلها في باها في عقل الجستجع ؛ ليقيع

ي يقيع الجستجع  ،تبادالن اآرا  ي رح ييهاا النظريبجشاركة الجتكلع فيها ي 
جنها تفسير شفرة الرسالة  ب دة عجلياا   ب د عجلية إرسال الرسالة جباشرةً 

 تكيين صير اهنية عن الرسا ل اللغيية . ،الج ريحة 
 

 :التقويم  -3  
 

ال جلية ب د حيث تأتي هاه  ،الستجا هي ال جلية الاالاة جن عجلياا ا   
كجا فن  ،على ييهها الصحيا  جحايلة فهجهاي  ،نتباه على الرسالة تركي  اال

عجلية التقييع تتضجن إصدار فحكاع جيضيعية حيل كافة ييان  عجلية 
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يضيح الرسالة  ،تجكن الجتحدث ،صل جن جناسبة الرسالة الجقدجةتياال
 536،ص 6355 ،)ش بانقا عرأ الرسالة ييضيح الهدف جنهاجناسبة ي 

– 531 ). 
 

 يز السمعي : يالتمعناصر 
 

 تكين جن عدة عناصر ي هي : ي
 

 الر يسة في عجلية االستجا  ، إايي د فحد ال ناصر الجهجة ي  المتحدث: -1
ج اني ( لي بر بها للجستجع عجا يريد ، فكر ي  سالة ج ينة )يرتار جحتيى ر 

فهجها جا ي  ابه ةي تتيقف فاعلية االستجا  على جيجيعة جن ال ياجل الجتصل
 ، جكانته ( . هيلي : )سرعة الجتحدث ، لهيته ، درية انف ال

 

هي حصيلة يضع فكر الجتحدث في رج  في عبارة عن ي  الرسالة: -2
 جنها .                                             يقة ، إا يجال الكالع ي  اً الحديث في الكلجاا الجن

 

في  ريقة  راصةً ة، ي فجا باقي الج اني فتكجن رار  الكلجاا الجن يق 
ة الحركاا التي يقيع بها الفرد ، يغير الك جن جكيناا اللغن ق الكالع ي 

     تجا  جن  يايا عديدةت ار  بي ة الرسالة على عجلية االسغير اللفظية. ي 
الت بير بالييه ، حركاا اليسد  الج اني ،الصيا ،األلفاظ يالصياغاا ي  )
 األيدي (. ي 
 

يهي ال رف األساسي في عجلية التياصل . ي هي الاي  المستمع : -3
دراكها ي يستغل الج   ه يتحقق هدف باراا الصيتية ، فيقيع بتجيي ها يا 

 رسال. الجتحدث جن عجلية اك
 

 ،التصيراا يتكيين الجفاهيع ي  ،عجلية تفسير الج ليجاا الياردة راك:اإلد -4
          يجن اع تأايره الجباشر  ،جرتب  بكل جظاهر النشا  الاهني لإلنسان  هيي 
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تديين جالحظاا عن الجباشر على استياباا الجستجع يالتقييع ، ي  غيري 
 جيضي  االستجا . 

 

تع فيها االستجا  على جدى فاعلية ت ار البي ة التي ي  الظروف البيئية: -5
الحرارة ، االستجا  ، ي الك جن رالل جتغيراا عدة فهجها ال قس، ي 

 الجق د الجستردع لليليس. يضا ، ي الضي 
 

ارتالفاا ي هي جيجيعة جن ال ياجل التي ت دي إلى ظهير  التشويش: -6
 ي هي نيعان : ةالرسالة الجسجيعبين الرسالة الجن يقة ي 

ي ني في تغير في في تدارل فني ي رف على ي  نيكي :تشويش ميكا -أ 
إرسال اكشارة في رحلتها إلى جصدر الج ليجاا إلى الهدف الاي يريد 

 الجتحدث اليصيل إليه. 

: يييد فسبا  ييحدث عند تيافر ظريف ج ينة جال تشويش دللي : -ب
ص يبة جيضي  يعدع انتباه الجستجع ي  ،راصة كسا ة فهع الجتحدث

  الحديث.
يتجال في جيجيعة االستياباا اللفظية يغير اللفظية ي  رجع الصدى : -7

يتجال األساس الستجرار التفاعل في عجلية  ،بين  رفي عجلية االستجا  
 .(526 – 525،ص  6332التياصل ) جحجد ، 

 

فن التجيي  السج ي عند  Neslihan (2020) الك دراسة ىيفكدا عل  
 جرتلفة جال الينس يالسن يالبي ة.يتأار بالجتغيراا ال األ فال ال

 

 اإلنجليزية: للغةمهارات التمييز السمعي 
 

 في: جهاراا التجيي  السج ي ( 6330حدد عبد ال ا ي)
 

استنتا  ج اني األلفاظ إدراك ج اني الكلجاا يتاكر تلك الج اني ي  -ف
  .الص بة جن السياق عند السجا 
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دراك ال القة فيجا بينهاي  ،فهع األفكار -    .ا 

  .جا ي رحه جن آرا   ي  ،ييع ييهاا نظر الجتحدث تق - 

  .تدري  ال فل على تلريص جا سج ه -د

  .رب ها بالربراا الحاليةدري  على تاكر الربراا السابقة ي الت -ه

 .غير الجأليفة هتجاع بالجفرداا ياأللفاظ الص بة ي اال -ي

          ة،الياردة في الجادة الجسجيعستررا  اهع ال ناصر االتدري  على  - 
  .النتا  ستررا  األهداف ي اكالك  ي

  .ستجا التدري  األ فال على كيفية تديين الجالحظاا في فانا  ا -ح

جتاب ة الجتحدث ستيابة الف الة ي التدري  على حسن اكصغا  ياال - 
 . هتجاع  اب

 

 جهاراا التجيي  السج ي: p.63 Gavin Reid,2007) ) يحدد  
 

 اي تبدف به الكلجة الجسجيعة.تحديد الكلجة التي تبدف بالحرف نفسه ال 
 .تحديد الكلجاا الجتشابهة في الن ق 

 عند  لتباساً ان جتشابهين في الن ق قد يسببان رتالف بين حرفيتجيي  اال
 .ال فل

 . التجيي  بين الكلجتين الجتشابهتين في عدد الحريف الصيتية 

 .تجيي  الكلجاا الجي ينة 
 

ي  ييابي لجهاراا التجي( األار اك6332حا دراسة الشريف )ييض   
السج ي لدي ف فال الريضة جن رالل نتا   الدراسة التي كانا لصالا 

 الجيجيعة التيريبية.
 

  التفكير في تنجية  ف الية ررا  Kabesh(2016)  دراسة يفابتا نتا   
ية لصالا  حصاإييييد نتا   ااا داللة  ،األ فال ىالفهع السج ي لد

 الجيجيعة التيريبية.
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ت اختيار إستراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية لتنمية التمييز مبررا
 اإلنجليزية: للغةالسمعي 

 

 تهتع ررا   التفكير اكلكترينية بيجيع حياس ال فل السجع يالبصر، -5
فنها لغة بصرية إال فنه يستجع إلى شرح لى فررا   التفكير فضاًل ع

 الج لجة.
حيل جيضيعاا يفنش ة  جتكاجلة   تسهع ررا   التفكير في تكيين ر ية   -6

 الجهاراا اللغيية، فرري ة الشيرة ليسع اكنسان.

تستردع ررا   التدفق في رياية القصص ل  فال، يجناقشة األ فال في  -0
فحداث كل جشهد، ي رح األس لة يتحفي  األ فال على ريايتها يتقليد 

 فصياا الشرصياا.

ية رب  الكلجاا ياألفكار تساعد ررا   التفكير األ فال على ر ية كيف -5
 ب ضها الب أ.

              إستراتييية ررا   التفكير تبني لدى ال فل ج ليجاا جسبقة  -1
          فهي تساعد ال فل على  يتي ل ال فل نش ًا في عجلية القرا ة،

                           استريا  جا ي رفه حيل هاا الجيضي  يتيسيع 
      .(Hyerle,Curtis,2004p. 91ج رفته )

ألنها تساعد األ فال في  ؛ررا   التفكير جال جة لتدريس اللغة اكنيلي ية   
يالت لع  ،يالتياصل ،يالت اين ،الترصيصقانها. تقان الجهاراا الج ليبة إتإ

نشا  الجحتيى فصبحا جن الييان  الر يسية  ،ياكنتايية ،غير الرسجي يا 
 .تقانهاإيلي ية اللغة االن تالجياالج لي  جن 

(McLoughlin&Lee, 2008,p.55; Redecker & Punie,2013, 
p.23)                             

تكيين  ىقادرين علين ي ين يصبحيا بنا فأل فال اتساعد ررا   التفكير    
الت لع. لالك تساعد ررا   التفكير ي  ىالج ني  صالا ياضحة بين التفكير
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 ىعل األ فالررا   التفكير  يضاً فالج رفة. تساعد بنا   ىال فل علالج لع ي 
ن ف ،رلق الت اين بين األ فال دارل الفصل ،راص بهع ىنشا  جحتي إ

 .         حل الجشكالا ىن يكينيا قادرين علفي  ،جنتيينيصبحيا نش ين ي 
Hyrle, 2009,p30)                                                             ) 

 

جكن استرداع ررا   التفكير في يجيع جستيياا الصفيف جع ال ديد جن ي  
ن في عجلية  لجيلجان تساعد ففشكال الجحتيى. فهي فدياا قّيجة يجكن 

الت ليع يالت لع. بالنسبة لال فال، يجكنهع االستفادة جن ررا   التفكير كتقنية 
ة اكنيلي ية. إلى يان  اللغ ي جهارة  ف يديدة يجكن استكشافها في في جادة  

 لديهع جهاراا حل جل الك على بنا  ف فال رالقين يجبدعين ي سي

 .(Long & Carlson, 2011p.68)الجشكالا 
 

 

 :للبحثجراءات المنهجية اإل
 

  :البحثمنهج : ل  أو 
 
 

 ىتسااااااتردع الباحاااااااة فااااااي البحااااااث الحااااااالي الجاااااانه  التيريبااااااي القااااااا ع علاااااا   
يااااة اعلف جاااادى يالااااك لقياااااس؛ ريبيااااةالجيجاااايعتين الجتكاااااف تين الضاااااب ة يالتي

إسااتراتييية راارا   التفكياار اكلكترينيااة فااي تنجيااة جهاااراا  ىبرناااج  قااا ع علاا
ب اد حيا   ف فاال الجيجيعاة التيريبياة ىاكنيلي ياة لاد للغاةالتجيي  الساج ي 

 ف فال الجيجيعة الضاب ة يعدع ت رضهع للجتغير الجستقل.
 

 :البحثعينة 
 

–ارتبار القدرة ال قلية )إعداد فيتيس  يرا إ د ب البحثتع ارتيار عينة   
يضة الحديدي يالنادي الرسجية بر  (6330كاجل: ىلينين تريجة جص ف

حيث فن عدد  ،التاب ة لجديرية التربية يالت ليع بجحافظة بيرس يد لغاا
( 03) ىة عليكانا ال ين ي فلةً   فالً  (631الااني ) ىاأل فال في الجستي 
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 (51ي) جيجيعة تيريبية ي فلةً   فالً  (51) إلى قسيجهعيتع ت، ي فلةً   فالً 
ف فال الجيجيعتين في  تكاف يتع التأكد جن  ،جيجيعة ضاب ة ي فلةً   فالً 

 الجتغيراا التالية:
 جستيى الاكا . –)ف( 
 للغاااااااةارتبااااااار جهاااااااراا التجييااااااا  السااااااج ي الاااااادرياا القبليااااااة علاااااااى  –) ( 

 اكنيلي ية.
 

 :البحثأدوات 
 

 ىتريجااااة جصاااا ف ،لينااااين–)إعااااداد فيتاااايس .    الجصااااير الاااااكا ارتبااااار  -
 ( 6330كاجل:

 )إعداد الباحاة( .اكنيلي ية للغةجهاراا التجيي  السج ي قا جة  -

 اكنيلي ياة للغاةلقيااس جهااراا التجييا  الساج ي لكتريني جصاير إارتبار  -
 إعداد الباحاة( .)لدى  فل الريضة

لتنجيااااة جهاااااراا التجيياااا  ة راااارا   التفكياااار يسااااتراتييإ ىبرناااااج  قااااا ع علاااا -
   .)إعداد الباحاة(لدى  فل الريضةاكنيلي ية  للغةالسج ي 

 

 مصاطفى ترجماة ،ليناون– أوتايس إعاداد.   )الاذكاء المصاوراختباار   -1
 (2002:كامل

 

ييركاا   ،قاادراا األ فااال ال قليااة ىلتحديااد جااد يتااع اسااترداع هاااا االرتبااار   
جاان  Reasoningلااى االسااتدالل رتبااار علااى قياااس قاادرة األ فااال عهاااا اال

رااالل شااجيلها علااى عينااة جاان الفقااراا اللفظيااة ي الرج يااة ي التشااكيلية )فلفاااظ 
فشااااااكال( ، حيااااااث تجااااااال جاااااادى ياساااااا ًا جاااااان القاااااادراا الج رفيااااااة  -رجااااااي   -

Cognitive   يقد تع بنا  هاه الب ارية جن االرتباراا لليصيل إلاى قيااس .
ل القادرة ال قليااة ال اجاة. ي بالتاالي فااإن عاجا فيي  تجاد علياه لل اجال ال اااع ) ( 

الدرياااة الكلياااة الياحااادة التاااي نحصااال عليهاااا فاااي في جساااتيى جااان الجساااتيياا 
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الجكينة للب ارية ، تلرص فدا  ال فل على جيجيعة جن الجاياد االرتيارياة ، 
 اع انتقا ها على فساس إسهاجها في تقدير ال اجل ال اع لدى ال فل .

 

قسااع، فالا اا ىرتباار علاجفردة، يياتع تقسايع اال 06 ييتكين االرتبار جن   
دريااة يجكاان لل فاال الحصاايل  ىفعلااى، ي حااد ىيااتع تيجيااع كاال قسااع علااحيااث 
 .دريةً  11عليها 

 

 :اإلنجليزية للغةمهارات التمييز السمعي قائمة  -2
 

الجراياااع يالدراسااااا الساااابقة قاجاااا الباحااااة بتصاااجيع  ىب اااد اك اااال  علااا   
يالتااااي يياااا   ،اسااااية التجيياااا  السااااج ي للغااااة اكنيلي يااااةقا جااااة الجهاااااراا األس

 ف فال الريضة يهي: ىتنجيتها لد

 األصياا الجرتلفة في البي ة. ىيت رف عل 
 .ي يد سرد القصة التي حكيا له 

   د اكرها في القصة.ر  يصف الشرصياا التي ي 

 .تحديد الكلجاا الجتشابهة في الن ق 

 عناد  لتباسااً الن اق قاد يساببان ن جتشابهين في ارتالف بين حرفيتجيي  اال
 .ال فل

 . التجيي  بين الكلجتين الجتشابهتين في عدد الحريف الصيتية 

 .تجيي  الكلجاا الجي ينة 
 

 صدق المحكمين:
 

 ىتاع عارأ قا جاة الجهااراا األساساية للتجييا  الساج ي للغاة اكنيلي ياة علا  
 ريس،جيجيعااة جاان السااادة الجحكجااين الجترصصااين فااي الجناااه  ي اارق التااد

 للتأكد جن صدق االستجارة.  يرياأ األ فال،
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 إبدا  آرا هع حيل:يالك جن رالل 
 

 .جدى يضيح الجهاراا التي تتضجنها القا جة 
 جة الجهاراا جع الجرحلة ال جرية أل فال الريضة. جال 

 

يت اااديل  ،يالاانياااة ىال باااارة األيلااا ىرا  الجحكجاااين بالجيافقاااة علاااآيياااا ا    
يصااااااف  ىن اكاااااار الشرصااااااياا الجيياااااايدة بالقصااااااة إلاااااا( جاااااا0ال بااااااارة رقااااااع )
 ،(5ال بااااارة رقااااع) ىيالجيافقااااة علااا ،د اكرهااااا فاااي القصااااةر  تااااي ي  لالشرصاااياا ا

تجييااا   ىتحدياااد الحاااريف الجتشاااابهة فاااي الن اااق إلااا (1يت اااديل ال باااارة رقاااع )
يتع  ،في الن ق رتالف بين حرفين جتشابهين في الن ق قد يسببان التباساً اال

ضافة عبارتين2)حاف ال بارة رقع   (.2يبالك فصبحا عدد الجفرداا ) ،( يا 
 

 للغااااةلكترونااااي مصااااور لقياااااس مهااااارات التمييااااز الساااامعي إاختبااااار  -3
 :لدى طفل الروضة اإلنجليزية

 

 :الهدف من الختبار 
 

 الساج ي التجييا  جهاارااجادى فاعلياة  قيااس ىإل االرتبار هاا بنا  يهدف   
 الكشااف فااي اكلكترينيااة التفكياار راارا   ييةإسااتراتي باسااترداع اكنيلي يااة للغااة
 قبال الريضاة أل فاال الساج ي التجييا  لجهاراا تنجية جن تحقق جا ىجد عن
 .البرناج  ليةجدى فاع ىعل كج شر البحث يب د

 

  :بناء الختبار وتحديد مفرداته 
 

 الر ياا التالية: ىياعتجد بنا  االرتبار عل
 تحديد عدد المفردات: -أ
 

 -جااااان جساااااتيياا ) التااااااكر ىد الجفااااارداا فاااااي كااااال جساااااتي تاااااع تحدياااااد عاااااد   
 للغااااااةجاااااان جهاااااااراا التجيياااااا  السااااااج ي  ةالت بيااااااق( لكاااااال جهااااااار  -االسااااااتي ا 

    اكنيلي ية.     
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 تحديد نوع المفردات:  -ب
 

 :ىاعتجدا الباحاة في تحديد ني  جفرداا االرتبار عل
 

 األهداف الجقاسة يالجستيياا الج رفية الجراد قياسها. -

 الريضة. رصا ص  فل -
 

االرتيااااار جاااان  سااااترداع نيعاااان جاااان األساااا لة الجيضااايعية يجنهااااا)ايقاااد تااااع   
 تية:يالك ل سبا  اآ، تيصيل( -جت دد

 

   يساااهيلة التصاااحيا، جااان األسااا لة سااارعة االساااتيابة، الناااي  اهااااجاااا يجيااا 
 .ا تتجتع بج دالا صدق ياباا عاليةفنه ىباكضافة إل

  يضاااايح  ىتساااااعد ال فاااال علااااإجكانيااااة دعااااع تلااااك األساااا لة بالصااااير التااااي
 يبالتالي سهيلة اكيابة عليها. ،األس لة

 

 الختبار: حساب صدق
 

ااقاادرة االرتيااار علااى قياااس جااا ي   :قصااد بصاادق االرتباااريي      جاان فيلااه،  ع  ض 
في قيااس ج شار صادق بنايد االرتباار يارتبا هاا بالهادف ال ااع جان االرتبااار 

 . اكنيلي يااااة  للغااااة ي قياااااس اساااات داد  فاااال الريضااااة للتجيياااا  السااااجيهااااي   
 يقاجا الباحاة بقياس صدق االرتبار بال رق التالية:

 

 ( صدق األساتذة المحكمين :1) 
 

قاجاا الباحاااة ب ارأ االرتبااار يجاا يشااجله جان جفاارداا بصايرته الجبد يااة    
( 0علااى جيجيعاااة جااان األسااااتاة الجحكجاااين الجترصصاااين فاااي الجياااال ن  )

جال جااة بناايد االرتبااار يسااالجة الصااياغة  جحكجااين، يالااك كباادا  الاارفي حاايل
اللغييااة يجاادى ارتبا هااا بالهاادف ال اااع جاان االرتبااار يفيضااًا باألب اااد الجفااردة، 
يقاد ترايحاا النسابة الج يياة آرا  الرباارا  حايل الجيافقاة علاى جفارداا يفب اااد 

نسابة تاادل علااى  ييهاا ،تقريبااً  %20 22،0  %0 جاان 2  االرتباار جااا باين
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يقااد قاجااا الباحاااة بااإيرا  الت ااديالا  ،ا اشااتجله جاان بناايدصاادق االرتبااار يجاا
را  األساااتاة الرباارا  جاان حيااث ت ااديل الصااياغة اللغييااة آالتااي فشااارا إليهااا 

بالتشاابه جاع  ىألنه ي دي نفس الج ن ؛لب أ الجفرداا، يحاف الب أ جنها
 بنيد فررى في التبديل بين بنيد األب اد الجفردة.

 

 )ب( التساق الداخلي:
 

 حسا  صدق االتساق الدارلي لالرتبار قاجا الباحاة باسترداع  ريقتين:ل
 

 (  فاااااًل ي فلااااةً 51تااااع ت بيااااق االرتبااااار علااااى عينااااة التقنااااين يعااااددها ) -5
بالجستيى الااني بجرحلة رياأ األ فال، حيث قاجا الباحاة بحسا  ج اجل 

 ارتبا  بيرسين )ر( بين درية كل عبارة يالدرية الكلية لالرتبار.
 (2جدول )                                            

معامل الرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس )ن " عينة التقنين" 
 ( 20=( / ) ن للبنود  25=

 

رقم 
 العبارة

معامل الرتباط بالدرجة الكلية 
 لالختبار

رقم 
 العبارة

معامل الرتباط بالدرجة الكلية 
 لالختبار

1 0،210**1 11 0،046** 
2 0،202** 12 0،227** 
3 0،000** 13 0،000** 
4 0،020** 14 0،076** 
5 0،071** 15 0،202** 
6 0،000** 16 0،223** 
7 0،007** 17 0،252** 
0 0،214** 10 0،025** 
2 0،272** 12 0،007** 

10 0،063** 20 0،226** 
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 اجالا االرتباا  باين درياة كال : ترايحا جي( جا يل6يتضا جن يديل )   
( 3،026 -3،232يالدرياااة الكلياااة لالرتباااار جاااا باااين )ى، جفاااردة علاااى حاااد

ججااااا يشااااير إلااااى فن  ،(3،35يهااااي ج اااااجالا ارتبا يااااة دالااااة عنااااد جسااااتيى )
 جن الصدق. عالية   جفرداا االرتبار تتجتع بدرية  

 

 (25ثبات أبعاد الختبار بطريقة ألفا كرونباخ )ن = ( 3جدول )
 

 معامل الرتباط لُبعدا
 **3،202 الُبعد األول: ) تمييز الحروف الساكنة   (

 **3،032 الُبعد الثاني: ) تمييز الحروف المتحركة    (
الُبعد الثالث: ) تمييز الكلمات التي تبدأ بنفس 

 الحرف   (
3،052** 

 **3،200 الُبعد الرابع: )تمييز الحروف الموزونة(
 **31053 حديد الكلمات (الُبعد الخامس: ) ت

 
 

مهاارات إستراتيجية خرائط التفكير اإللكترونية لتنمية  ىبرنامج قائم عل -4
 :طفل الروضة ىلداإلنجليزية  للغةالتمييز السمعي 

 

 اكنيلي ياة للغاةالتجييا  الساج ي تنجية ب أ جهاراا  الهدف العام للبرنامج:
 .لتفكير اكلكترينية فل الريضة باسترداع إستراتييية ررا   ا ىلد

 

 : ضبط البرنامج
 

 فااال الريضاااة  ىاكنيلي ياااة لاااد للغاااةتنجياااة ب اااأ جهااااراا التجييااا  الساااج ي 
 باسترداع إستراتييية ررا   التفكير اكلكترينية يهي:

 .تجيي  الحريف الساكنة (5
 .تجيي  الحريف الجتحركة (6
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 .تجيي  االرتالف بين الحريف الساكنة يالجتحركة (0

 .لتي تبدف بنفس الحرفتجيي  الكلجاا ا (5

 .تجيي  الكلجاا الجي ينة (1

 .تجيي  الحريف الصاجتة (2

 تحديد الكلجاا. (2
 

 : ضبط البرنامج
 

رااارا   التفكيااار اكلكترينياااة فاااي  ىقاجاااا الباحااااة بإعاااداد برنااااج  قاااا ع علااا   
يللتأكاااااد جاااان صاااااالحيته  تنجيااااة جهاااااراا التجييااااا  السااااج ي للغاااااة اكنيلي يااااة،

 يانبين هجا: ىيضب ه اعتجدا الباحاة عل
 .است ال  رفي الجترصصين 
 .إيرا  تيربة استكشافية 

 

 استطالع رأي المتخصصين:
 

جيجيعة جن السادة الجحكجين الجترصصاين فاي  ىتع عرأ البرناج  عل   
 ىباكضاااافة إلااا يريااااأ األ فااال، الجناااه  ي ااارق التااادريس اللغااة اكنيلي ياااة

ل ريااااأ األ فاااال ، يالج لجااااا اياا الربااارة فاااي جياااا ااجااان الجييهااا عااادد  
 يالك كبدا  آرا هع حيل جدى جال جة البرناج  جن حيث:

 

 فساسياا البرناج . -

 الجادة التكيينية الجكتيبة. -

 تني  اليسا ل الت ليجية. -

 جناسبة ترتي  عرأ جيضيعاا البرناج . -

 الراص بكل جهارة. ىاألهداف السليكية للجحتي  -

 األنش ة الجتضجنة لتحقيق األهداف الجقصيدة. -
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 التدريباا الجتضجنة في البرناج . -

 رتباراا البنا ية.الا -
 

يااا الت ااديالا ير  يفيجااا يلااي عاارأ آرا  الجحكجااين يجالحظاااتهع يالتااي ف     
 :ىفقد فيجع الجحكجين عل في ضي ها،

 لت جا فيه الباحاة بأساسياا إعداده.افن البرناج  قد  -

ث فنهاااا بساااي ة حيااا ،جاااة الجاااادة الت ليجياااة الجكتيباااة لج لجاااة الريضاااة جال -
 يسهلة ييجكن للج لجة فهجها يتقديجها ل  فال.

 جناسبة اليسا ل الت ليجية الجستردجة جع  بي ة كل جفهيع. -

 .األكار ت قيداً  ىجناسبة ترتي  عرأ جيضيعاا البرناج  جن البسي  إل -

تني  األنش ة يشجيلها لجيضيعاا كل يحدة يجناسبتها لرصا ص  فل  -
 الريضة .

 

 ذ البرنامج:إجراءات تنفي
 

ب د إعاداد فدياا البحاث يالتأكاد جان صادقها ياباتهاا يصاالحيتها للت بياق    
يب ااااااااد تحديااااااااد اكياااااااارا اا التيريبيااااااااة الال جااااااااة لتنفيااااااااا تيربااااااااة  الجيااااااااداني،

 تية في إيرا اا البحث.البحث،اتب ا الباحاة الر ياا اآ
 

 :إجراءات قبل التطبيق:أول  
 

 التطبيق القبلي ألدوات البحث: -أ
 

ال فل  ىرف علجقابالا للت  0ب د تحديد الباحاة ل ينة البحث قاجا ب قد   
 ياليالدين يالج لجين يالهدف جن تلك الجقابالا:

 ال فل. ىالت رف عل -

 يجع ب أ الج ليجاا عن قدراا األ فال. -
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فهجياااة ديرهاااع فاااي نيااااح  ىيالتأكياااد علااا ،إقاجاااة عالقاااة  يباااة جاااع اليالااادين -
 لجن لية التي تقدجها الج لجة لليالدين.البرناج  جن رالل األنش ة ا

 

 إعداد قاعة التطبيق: -ب
 

فقاجااا الباحاااة بتاايفير  ،ل اادع تاايافر ب ااأ اكجكاناااا فااي الريضااة نظااراً     
  جة لتنفيا البرناج  حيث قاجا الباحاة بجا يلي:اليتنظيع اكجكاناا ال

 

   راا جاان جهااا إعااداد اليسااا ل ياألدياا الت ليجيااة الجتضااجنة فااي كاال جهااارة
في  فردياااااة   يالتاااااي يحتايهاااااا األ فاااااال لججارساااااة األنشااااا ة بصااااايرة   ،البرنااااااج 
 .يجاعية  

 لتجكاين األ فااال  ؛األيهاا ة ىتيهيا  قاعاة الكجبياايتر يتحجيال البرناااج  علا
 ستفادة جن األنش ة.جن اال

   تيهيااا  جيجيعاااة جاااان اليااايا   كأساااالي  لت  يااا  نشااااا  األ فاااال بصاااايرة 
 .جنتظجة  

               

 : عدي للبرنامجالب قالتطبي
 

نتها  جن ت بيق برنااج  جهااراا التجييا  الساج ي  للغاة اكنيلي ياة ب د اال   
التجيي  الساج ي  رتبار جهاراا اتع ت بيق  ف فال الجيجيعة التيريبية ، ىعل
التركياا  يجحايلااة  ىيحاااا الباحاااة كاال  فاال علاا الجيجيعااة التيريبيااة، ىعلاا

الباحاااااة بالتصااااحيا يرصااااد درياااااا  اااااع قاجااااا تحديااااد اكيابااااة الصااااحيحة،
يجقارنااااة الت بيااااق الب اااادي بااااالت بيق القبلااااي  ،األ فااااال يج اليتهااااا إحصااااا ياً 

رتبار صاحة الفاريأ ااع جناقشة النتا   ي  ،التجيي  السج يرتبار جهاراا ال
 يتفسيرها.
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 : البحثنتائج 
 
 

 الفرض األول ونتائجه : 
 

 ينص الفرأ األيل على فنه:
 

فاااروق دالاااة إحصاااائيا  باااين متوساااطي درجاااات أطفاااال المجموعاااة توجاااد 
التجريبية فاي التطبيقاين القبلاي والبعادي لختباار مهاارات التميياز السامعي 

 . طفل الروضة لصالح التطبيق البعدياإلنجليزية لدى  للغة
 

( T Testيالرتباااار صاااحة الفااارأ قاجاااا الباحااااة باساااترداع ارتباااار )ا    
نحاااراف الج يااااري    ، يدرياااة تيسااا  ال ااااع ع، ياكيالاااك بحساااا  قااايع ) الج

 الفريق ف ييجكن تيضيا هاا اكيرا  اكحصا ي في اليدايل التالية:
 

( يوضح دللة الفروق بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية في 3جدول ) 
 فل الروضةالتطبيقين القبلي والبعدي لختبار مهارات التمييز السمعي للغة اإلنجليزية لدى ط

=
ن

1
2

 

ت  المجموعة التجريبية
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

 1 –ن 
(22) 

 الدللة
 

التطبيق  التطبيق القبلي
دال إحصاااااا يًا عنااااااد  6122 0215221 االبعدي

 3135جستيى 
 0ع 0م 8ع 8م

1130 5152 52120 5131 

درياااا ف فااال  يكجااا قاجااا الباحاااة بحسااا  دريااة الفااريق بااين جتيساا    
 لجيجيعة التيريبية قبليًا يب ديًا ييا ا درياا الفريق كجا يلي:ا
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( يوضح درجة الفروق بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية قبليا  وبعديا  على  4جدول )
     األبعاد المفردة لالختبار

األبعاد 
 المفردة

درجات  يمتوسط
ة المجموعة التجريبي

 )قبلي ا(

جموعة درجات الم يمتوسط
 التجريبية )بعدي ا(

 درجة الفروق
(-)  

التمييز 
 االسمعي

1337 2323 +0306 

 
 

إحصا يًا بين  ة(  يتضا للباحاة يييد فريق دال5يهكاا جن رالل يديل )  
جتيس ي درياا ف فاال الجيجيعاة التيريبياة قبلياًا يب اديًا حياث ياا ا قيجاة 

 ،ا )اليديليااااة( ( يهااااي فكباااار جاااان قيجااااة 0215221ا الجحساااايبة لت ااااادل )
( عنااد جسااتيى 6122يتسااايي )  3131( عنااد جسااتيى 6131يالتااي تسااايي ) 

. فيضًا يا ا درية الفريق بين األب ااد الجفاردة لالرتباار يجي هاا قايع 3135
ججااا ياادل علااى يياايد فااريق بااين الت بيقااين  ،جييبااة لصااالا الت بيااق الب اادي

 إلى: الباحاة نتييةً القبلي يالب دي لصالا الجيجيعة التيريبية يتفسرها 
 

صاير يفلايان يقصاص جشايقة  ىالبرنااج  الااي يحتايي علا ى بي ة جحتي    
ل فاال عاان  ريااق اسااترداجه للحاسااي  يالساابيرة الاكيااة انتباااه ا تيااا يفل ااا  

األ فااااال  ىحيااااث فنهااااا سااااهلا يصاااايل الج ليجااااة إلاااا ،ياكسااااتراتييية الجتب ااااة
ي النشاا  يجتاب اة يفيلياا  يالت بياق ال جلاي فا لتتناس  جع جارحلتهع ال جرياة،

الحضااااير  ىحاااارص األ فااااال علاااا ىفكااااد فيليااااا  األجااااير علااااحيااااث  األجااااير،
 فدا  النشا  الجن لي. ىيحرصهع عل

 

التااي اسااتردجا راارا   التفكياار لت  ياا  قاادرة  Idek(2015يفابتااا دراسااة)   
يتاع دجا  رري اة  ،على الت بير عن ففكارهع شفهيًا باللغاة اكنيلي ياة األ فال
يرري اااااة التااااادفق جاااااع فنشااااا ة التحااااادث. فظهااااارا النتيياااااة فن ج ظاااااع شااااايرة 

تيسااايع األفكاااار علاااى تيلياااد ي  األ فاااال اعتقاااديا فن رااارا   التفكيااار سااااعدتهع
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جحتايى الرااص الكاان جان الاقاة ي  ش ر األ فال بج يد  ، فيالت بير عنها شفيياً 
 .                          دقةً بهع فكار تنظيجًا ي 

 

 عاان (6355جاان ال هااار) النتييااة جااع دراسااة كاال   هفااي هااا يتتفااق الباحاااة   
الت لااااايع اكلكتريناااااي فاااااي تنجياااااة ب اااااأ جهااااااراا  ىفاعلياااااة برنااااااج  قاااااا ع علااااا

( عااان 6356الجاااال)دراساااة  فااال جاااا قبااال الجدرساااة،  ىاالسااات داد للقااارا ة لاااد
 فاعلية الررا   الاهنية فاي تنجياة االسات داد القرا اي ل  فاال الجتفايقين عقليااً 

دراسااااااااة  اا الاااااااات لع فااااااااي ديلااااااااة اكجاااااااااراا ال ربيااااااااة الجتحاااااااادة ،ايي صاااااااا يب
سااتراتييياا الاات لع النشاا  فااي إ ى(عاان ف اليااة برناااج  قااا ع علاا6350جحجااد)

  فاعلياة ( عان6352السرساي ) ، يفيضًا دراسةتنجية االست داد  فل الريضة
 عينة جان ف فاال ىإستراتييية القرا ة التشاركية في تنجية االست داد القرا ة لد

حصا ية بين جتيس ي دريااا ف فاال إيييد فريق ااا داللة  ىعل لريضةا
التجييااا  الساااج ي فاااي جهااااراا الجيجيعاااة التيريبياااة لصاااالا الت بياااق الب ااادي 

 للغة اكنيلي ية ل فل الريضة.
 تي:ية في الشكل البياني التجايلي اآيتفسر الباحاة النتيية اكحصا 

 
 طي درجات أطفال المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي( يوضح الفروق بين متوس5شكل )      
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 :الفرض الثاني ونتائجه 
 

 :فنه ينص الفرأ الااني على
 

توجااد فااروق دالاااة إحصااائيا  بااين متوساااطات درجااات أطفااال المجماااوعتين 
 مهاارات الاذاكرة البصارية الضابطة والتجريبية في التطبياق البعادي لختباار 

 لدى طفل الروضة لصالح أطفال المجموعة التجريبية. اإلنجليزية للغة
 

متوسطات درجات أطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق  ( يوضح3جدول )
اإلنجليزية لدى طفل الروضة لصالح أطفال  للغة الذاكرة البصريةالبعدي لختبار مهارات 

 المجموعة التجريبية

 ن=60

الجدولية ت ت المحسوبة التطبيق البعدي  
2 - 2+ن1ن  

(12)  

 الدللة
 

المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
 التجريبية

 دال 6122 0216206
ا إحصائي    

 عند 
مستوى 

0301 

1م 1ع  2م  2ع   
1150 5110 52120 5131 

 

إحصاا يًا ة (  يتضاا للباحااة ييايد فاريق دالا1يهكاا جان راالل ياديل )    
حيااث  ،التيريبيااة ب ادياً ة ي ين الضااب باين جتيسا ي درياااا ف فاال الجيجاايعت
( يهااااي فكباااار جاااان قيجااااة ا 0216206يااااا ا قيجااااة ا الجحساااايبة لت ااااادل )

(  6122يتسااااايي ) 3131( عنااااد جسااااتيى  6133)اليديليااااة( يالتااااي تسااااايي )
 إلى: . يتفسرها الباحاة نتييةً 3135عند جستيى 

 

فاااال جاااع يتفاعااال الباحااااة الجباشااار جاااع الجيجيعاااة التيريبياااة يت اجااال األ    
 ،اكلكترينيااة سااترداع إسااتراتييية راارا   التفكياارالحاسااي  يالساابيرة الاكيااة با

يالهادايا التاي كاناا  يت اين فيليا  األجير جع الباحااة ل جال النشاا  الجن لاي،
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فساهع فاي اكتساا  األ فاال جهااراا التجييا  الساج ي  فاال تقدجها الباحاة ل 
ييياايد ت بيااق  ،ح جفرداتااه يتنيعهاااليااة البرناااج  ييضااي اعيف ،للغااة اكنيلي يااة

 ت لا جهاارة يب اد كال  ،عجلي لكل جهاراا البرنااج  األساساية يالفرعياة جنهاا
يفاي ب اأ  ،الباحاة جن األ فاال رساع الرري اة للتأكاد جان يصايل الج ليجاة

 ىيحلهاع لالرتباار يالكتاباة علا، األحيان كان األ فال يقيجيا بتليين الررا   
 ،  فاااالبالنسااابة ل اً يجشااايق ياااة ي ااال البرنااااج  ججت ااااً الحاساااي  يالسااابيرة الاك

بيااة فااي الت بيااق الب اادي علااي ييبااالك يااا ا درياااا ف فااال الجيجيعااة التير 
بالجيجيعااة  جقارنااةً  ارتبااار جهاااراا التجيياا  السااج ي للغااة اكنيلي يااة جرتف ااةً 

 اب ة نتيية ل دع ت رأ ف فال الجيجيعة الضاب ة ألنش ة البرناج .ضال
 

يدراساااااة  ،(6355النتيياااااة جاااااع دراساااااة فرحااااااا) هالباحااااااة فاااااي هاااااايتتفاااااق   
ييااااايد فاااااريق ااا داللاااااة  ى( علااااا6352يدراساااااة جنصاااااير) ،(6351كاجااااال)

 حصا ية بين الجيجيعتين التيريبية يالضاب ة لصالا الجيجيعة التيريبية.إ
 

( ييااايد فاااريق 6356دراساااة الجاااال)( ي 6355فابتاااا دراساااة السااايد) فيضااااً ي    
باااين ف فاااال الجيجااايعتين التيريبياااة يالضااااب ة لصاااالا  حصاااا يةإااا داللاااة 

 الجيجيعة التيريبية.
 
 

 تي:يتفسر الباحاة النتيية اكحصا ية في الشكل البياني التجايلي اآ
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( يوضح الفروق بين متوسطي درجات أطفال المجموعة الضابطة والتجريبية في التطبيقين 6شكل )
 القبلي والبعدي

 توصيات البحث :
 

 ي  نتا   البحث الحالي تيصي الباحاة بجا يلي:في ض
 

 يياابي  إ لجاا لهاا جان فاار   ؛اكنيلي ياة للغاة التجيي  السج يتدريس جهاراا  -
  فل الريضة. ىلد

رفسااااها إسااااتراتييية راااارا   التفكياااار  ىاا يدياااادة يعلاااايسااااتراتييإاسااااترداع  -
 فااال ليااا  انتباااه األ فااال عاان  ريااق الساابيرة الاكيااة يرسااع األ ؛اكلكترينيااة
 لها يتليينها.

عاااااان كيفياااااة تاااااادريس جفااااارداا بااللغااااااة تااااايفير ديراا تدريبيااااااة للج لجااااااا  -
 .صحيحة   بصيرة  اكنيلي ية 

 

 البحوث المقترحة:
 

ف اليااة إسااتراتييية راارا   التفكياار اكلكترينيااة فااي تنجيااة الجفاااهيع ال لجيااة  -
  فل الريضة. ىللغة اكنيلي ية لد

تنجيااة جهاااراا االساات داد القرا ااي للغااة اسااترداع األل ااا  اكلكترينيااة فااي  -
 األ فال ايي ص يباا الت لع األكاديجي. ىاكنيلي ية لد
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 فاال  ىف الياة إسااتراتييية رارا   التفكياار فااي تنجياة الجفاااهيع اليغرافياة لااد -
 الريضة.

     

 المراجع
 المراجع العربية: أول  :

 

 يلي الجصرية.ن.القاهرة:جكتبة األالقدراا ال قلية(.6355فبي ح  ،ف اد) -
. القاهرة: يتنجية جهاراا التياصل الشفي (. 6332راشد ) بي صيايين،ف -
 يتراك للنشر يالتي يع.إ
.عجان:دار فنش ة ال فل ال لجية(.6332فبي  ال ،تغريد؛البليي،جحجد) -

 الجسيرة.
(.فاعلية ررا   التفكير في تنجية الجهاراا 6355رلف،فجل )ابريل، -

 فل جا قبل الجدرسة.اليج ية الجصرية  ىلد اللغيية يالقدراا اكبداعية
 .650-512، 6، 6،  جيلة القرا ة يالج رفةللقرا ة يالج رفة ،

الت ليع اكلكتريني  ى(.فاعلية برناج  قا ع عل6356ال هار،نيال )فكتيبر، -
 فل جا قبل  ىفي تنجية ب أ جهاراا االست داد للقرا ة لد

 .652  -615،فةاليج ية الجصرية للقرا ة يالج ر الجدرسة،
. القاهرة: جكتبة النهضة ص يباا الت لع(. 6335السباعي،رديية ) -

 الحدياة.
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فاعلية إستراتييية القرا ة التشاركية في تنجية (.6352السرسي،فسجا  ) -
)رسالة جايستير(. ج هد  ف فال الريضة االست داد القرا ة لدي عينة جن

 الدراساا ال ليا لل فيلة. ياج ة عين شجس. 
دير البي ة في إكسا  األ فال ب أ جهاراا (.6332ريف،سحر)الش -

 )رسالة جايستير(.ياج ة الجلك س يد.االست داد للقرا ة

ستجا   ا  التربيية في اكتسا  جهارة اال(.دير األل6352ش باني،جليكة) -
ستشاراا الج سسة ال ربية لإل. يتنجية جهارة التجيي  السج ي ل فل الريضة

 .05-5،10.  ارد البشريةال لجية يتنجية الجي 
. الكييا: دار الكتا  ال فل يجهاراا القرا ة(. 6330ال ا ي،فحجد ) -

 الحديث.

. القاهرة: دار النش  االستجا جهاراا (. 6355عبد الباري،ش بان ) -
 الجسيرة للنشر يالتي يع.

(.فار استرداع ررا   التفكير في 6350ال  يجة،عالل،جقبل،س يد.) -
 الباا الصف الااني  ىعلي تجية الفهع ياالتياه لد تدريس جادة االقتصاد

اليجهيرية  ،الجيلة ال ربية لت يير التفيقحافظة عدن، جالاانيي األدبي ب
 (.2،)5 ،اليجنية

استراتييياا الت لع النش   ى(.ف الية برناج  قا ع عل6350جحجد،فجاني) -
-556، 22. يج ية الاقافة يالتنجيةفي تنجية االست داد  فل الريضة.

530. 
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 ىبرناج  في األنش ة اللغيية قا ع عل ة(.كفا 6356جحجد،كجال ) -
الجدرل الدراجي لتنجية ب أ جهاراا التجيي  السج ي يالبصري للغة ال ربية 

،جيلة القرا ة بجرحلة رياأ األ فال،اليج ية الجصرية للقرا ة يالج رفة
 .603-500،565، يالج رفة

. عجان: دار الجسيرة لغة ال ربية را ق تدريس ال(. 6332جدكير،علي ) -
 للنشر يالتي يع.

.عجان،األردن:دار الرضيان تدريسال را ق (. 6356الجس يدي،جحجد) -
 للنشر.

فاعلية ررا   التفكير كإسترتييية في تكيين (.6352الشيجا  ) جسلع، -
كلية  .)رسالة جايستير(الريضة ب أ الجفاهيع البييلييية لدى  فل

 البناا.ياج ة عين شجس

فاعلية الررا   الاهنية في تنجية جهاراا (.6356شيرة ) الجال، -
ا ايي ص يباا الت لع في ديلة االست داد القرا ي ل  فال الجتفيقين عقليً 

(.كلية رياأ األ فال.ياج ة ه)رسالة دكتيرا اكجاراا ال ربية الجتحدة
 القاهرة.

جهاراا   ريقة الجشري  لتنجية ىبرناج  قا ع عل (.6352) جنصير،بريك -
)رسالة ف فال الريضة ايي ص يباا الت لع ىاالست داد للقرا ة لد

 ياج ة القاهرة. كلية التربية لل فيلة الجبكرة..جايستير(
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 : المراجع األجنبية:نياً ثا
 

- Alikhan, N. (2014). Thoughts on thinking maps: A 

new way to think. 

- Davin, R. & van Staden, C.,) 2005(. The Reception 

Year: Learning through Play. Second Edition. 

Johannesburg, Heinemann Publishers, 82. 

- Fan, Y. S. (2016). Thinking Maps in Writing Project 

in English for Taiwanese Elementary School Students. 

Universal Journal of Educational Research, 4(1), 36-57. 

- Franquiz, P. (2014). The Impact of Abuse and 

Learning Difficultis on Emotion Understanding in Late 

Childhood and Early. Journal of Genentic, 301-317 

- Hickie, K.M. (2006). An examination of student 

performance in reading/language and mathematics after 

two years of thinking maps: implementation in three 

Tennessee schools. Unpublished Doctoral Dissertation. 

East Tennessee State University, Johnson City 

(Tennessee), United States of America. 

- Himmele, P., & Himmele, W. (2017). Total 

participation techniques: Making every student an 

active learner. ASCD. 

- Holzman, S. (2006). Thinking maps: Strategy-based 

learning for English language learners (and others!). 
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Aiming High. Santa Rosa, CA: Sonoma County Office 

of Education. 

- Hyerle, D.  (2004). Thinking Maps as a 

transformational language for learning. 

- Hyerle, D. (2009). Visual tools for transforming 

information into knowledge (2 Ed.).Thousand Oaks, CA: 

Corwin Press. 

- Hyerle, D. (2014). Thinking Maps: A visual language 

for learning. In Knowledge cartography (pp. 73-87). 

Springer, London. 

- Idek, S. (2015). Thinking maps as a tool in 

developing oracy in English language learning. . 

Teaching for Excellence, 21(8). 1-2, 

- Kabesh, M. (2016). The Effectiveness of Thinking 

Maps in Developing Secondary Students' listening 

Comprehension. CDELT Occasional Papers in the 

Development of English Education, 62(1), 113-142. 

- Long, D., & Carlson, D. (2011). Mind the map: How 

thinking maps affect student achievement. Networks, 

13(2), 1-7. 

- Madiri, S. (2008). A study on the perceptions and 

attitudes of teachers and pupils to thinking maps. 

Unpublished master's thesis. Bedfordshire University, 

Luton, England.                           
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- Murbiyan, A. (2015). The use of thinking maps to 

improve the writing skill of grade VIII students at SMPN 

2 SRANDAKAN in the academic year of 2014/2015. 

Unpublished Master's Thesis. Yogyakarta State 

University, Yogyakarta, Indonesia 

- Neslihan, D  . (2020). Analysis of preschoo l period 

children Listening skill .World journal of Education 

,p79-87 

- Redecker, C. and Punie, Y. 2013. The future of 

learning 2025: developing a vision for change. Future 

Learning, Vol. 1, pp. 3-17. 

- Sunserim A. B. (2011). The impact of Thinking Maps 

on elementary students’ expository texts (Unpublished 

doctoral dissertation). San Francisco State University, 

California. 
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 الغذائي الوعي تنمية في الدمى مسرح استخدام فاعلية
 الروضة ألطفال

 

 *.يوسف كمال محمد يوسفد/  *                          
 

 : ملخص البحث
 

عمير  فيي الروضة ألطفال الغذائي الوعي تنمية إلی الحالي يهدف البحث   
 ةعينيي وتکونيي  الييدم   مسيير  اسييتخدا  خيي ل ميي  وذليي  سيينوا (  6 – 5)

 متکييييييافئتي  مجمييييييوعتي  إلييييييی مقسييييييمي  وطفلييييييةا  طفيييييي ا (  66)  ميييييي  البحييييييث
   وطفليةا  طفي ا (  06)  مي  وتتکيو  التجريبيية المجموعية األولی ومتماثلتي  

 واسيييتخد    وطفليييةا  طفييي ا (  06)  مييي  وتتکيييو  الضيييابطة المجموعييية الثانيييية
( ُمحکَّ )استبيا  في الحالي البحث أدوا  التجريبي  وتحدد  المنهج الباحث
 الروضية  ألطفيال الغذائي والوعی الدمی مسر  ع  وبيانا  معلوما  لجمع

   3890" حنفييي فاطميية"  تقنييي   "هيياري  أنييف جييود" لييي الرجييل رسيي  اختبييار
 عبيييد الع يييي :  إعيييداد ) لألسييير  االقتصييياد  - االجتمييياعي المسيييتو  مقييييا 
الروضيية            ألطفييال الغييذائي المصييور الييوعي مقيييا   (3885الشييخ   السيييد

 برنيييامج مقتييير  بإعيييداد الباحيييث  وقيييا  ( 6636  البييياقي عبيييد منييي  إعيييداد: )
(  06)  بواقييييع مسييييرحياا  عرضيييياا (  35)  ميييي  وتکييييوَّ  الييييدمی مسيييير  يتنيييياول

                                                                 

 ي سويف.بنجامعة  –كلية التربية للطفولة المبكرة -بقسم العلوم األساسية الطفل أدبمدرس  *
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 نتييائج أهيي  وتوصييل  أسييابيع (  36)  لمييد  البرنييامج تطبييي  واسييتمر جلسييةا 
 الغييذائي الييوعي تنمييية يفيي البحييث برنييامج وکفييا   فاعلييية إليي  البحييث الحييالي

 .الروضة ألطفال
 

The effectiveness of using Puppet Theater in 

developing nutritional awareness for kindergarten 

children 

 

   Prepare: Dr / Youssef Mohamed Kamal Youssef. * 
 

Abstract: 
 

    The current research aims to develop the nutritional 

awareness of kindergarten children at the age of (5-6) 

years through the use of puppet theater, and the research 

sample consisted of (60) children and girls divided into 

two equal and identical groups, the first is the 

experimental group and it consists of (30) children and 

girls. The second control group consists of (30) children 

and girls. The researcher used the experimental method. 

The current research tools were identified in a 

questionnaire (refereed) to collect information and data 

on puppet theater and the nutritional awareness of 

kindergarten children, the man’s drawing test for “Good 

Nose Harris”, the codification of “Fatima Hanafi” 1983, 

the measure of the socio-economic level of the family 

                                                                 

* Lecturer of  Child Literature, Department of Basic Sciences, Faculty of 

Education Early Childhood - University of Beni Suef. 
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(prepared by: Abdel Aziz Al-Sayyid Al-Person, 1995), 

the Scale of Food Awareness of Kindergarten Children 

(Prepared by: Mona Abdel-Baqi, 2016), and the 

researcher prepared a proposed program dealing with 

puppet theater and consisted of (15) theatrical 

performances. By (30) sessions, the implementation of 

the program continued for (10) weeks, and the most 

important results of the current research reached the 

effectiveness and efficiency of the research program in 

developing nutritional awareness of kindergarten 

children. 
  :Keywords الكلمات المفتاحية 

 Puppet Theater                  الدم . مسر  -

 Food awarenessالغذائي.                الوعي -

 Kindergarten children الروضة.           أطفال -

 

 مقدمة:
 

 ألطفال الحاضنة الفتر  ألنها المبكر ؛ الطفولة بمرحلة المتقدمة الدول تهت    
 مي  المرحلية لهيذ  مل والمتكاميلالشيا النميو تحقيي  علي  تعميل كما المستقبل 

 فيهييييا تتشييييكل المرحليييية وهييييذ  النمييييو  لهييييذا المناسييييبة الظييييروف تهيئيييية خيييي ل
 فاصلة مرحلة فهي المرغوبة  والمباد   القي  اكتساب ويت  األطفال شخصية

 وغيذائه  أجسيامه  وصيحة لألطفيال المتكاميل النميو ويعتمد اإلنسا  حيا  في
 (.8  6636 سعود  آل ) حياته  في األول  الخبرا  عل 
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 به  يحيط ما خ ل م  بالغذا  الخاصة وثقافته  معرفته  األطفال ويكِو    
 بيئية فيي األطفيال نشي  فيإذا يوميياا  أمامه  وُيماَر  يمارسونه وما مؤثرا    م 

 ألنهييي  صيييحته ؛ علييي  بالسيييلب ذلييي  فييييؤثر صيييحيحة غذائيييية ثقافييية بهيييا ليييي 
 العيادا  علي  األطفيال تدريب ويعتبر ة سليم غير غذائية عادا  سيكتسبو 
 وآخيييرو   األميييير )  الطفيييال رييييا  معلمييية أدوار أهييي  مييي  السيييليمة الغذائيييية
6632   66.) 

 

 تيي  حيييث مصيير  فييي القديميية الفرعونييية العصييور إليي  الييدم  مسيير  ويمتييد   
عليي   اليييو  الييدم  مسيير  ويسيياعد األطفييال  مييع موجييود  الييدم  عليي  العثييور

 كميييا مسيييرحية   عيييرو    مييي  يقدميييه ميييا خييي ل مييي  األطفيييال بثقافييية النهيييو 
 انتبيييياهه ؛ فيجيييذب األطفييييال ليييد  المحببييية الفنييييو  مييي  الييييدم  مسييير  يعتبييير

 األوليييي   سيييينواته  فيييي بهييييا ويلعبيييو  يمتلكونهييييا التييييي الدميييية بفكيييير  الرتباطيييه
 مييي  قريبيييةا  األطفيييال ويعتبرهيييا   ويحاورونهيييا إليهيييا ويتحيييدثو  معهيييا ويمثليييو 
 .)92   6669عيس  ) مختلفة   صور   في أمامه  تجسدوت عالمه 

 

 ألطفييييال الغييييذائي الييييوعي تنمييييية إليييي  البحييييث هييييذا فييييي الباحييييث ويسييييع     
   الصييييحي وغييييير الصييييحي الغييييذا : ) اآلتييييية األبعيييياد فييييي المتمثييييل الروضيييية
 مسيير  خيي ل ميي (  الغذائييية المتكامليية  السييلوكيا  الغذائييية الوجبيية عناصيير
 إعيييداد  تييي  إذا خصوصييياا  – وخصيييائ  إمكانييييا  مييي  بيييه يتميييي  لميييا اليييدم 
 لميا واهتمامياته ؛ الروضة أطفال واقع محاكا  عل  القدر  فله -الجيد بالشكل
 وجييييذب تشييييوي  فييييي تسيييياعد وحركييييية   وسييييمعية   بصييييرية   مييييؤثرا    ميييي  يمتلكييييه

 إليييي  باإلضييييافة منييييه  االنتهييييا  حتيييي  المسييييرحي العيييير  لمشيييياهد  األطفييييال
 العير  حيول ومناقشيته  والتمثييل اليدم  إعيداد في لاألطفا المعلمة مشاركة

 الغيذائي اليوعي تنميية في يساعد منه االنتها  وبعد أثنائه وفي قبله المسرحي
 .لديه 
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 :البحث مشكلة
 

 :باآلتي الباحث قا   
 

 .الحالي البحث بمتغيرا  الخاصة والدراسا  البحوث عل  اإلط ع- 
 تنميييية فيييي اليييدم  مسييير  فاعليييية لييي ع للوقيييوف اسيييتط عية دراسييية إجيييرا  -

 :تضمن  الروضة ألطفال الغذائي الوعي
 

 تخضييع التييي)  القليوبييية محافظيية فييي الروضييا  ميي  لعييدد   متكييرر   يييارا . أ
 بي  عمير روضية الولييد  بي  خاليد روضة منها( والتعلي  التربية و ار  إلشراف

 . االبتدائية العمار روضة الخطاب 
 

 األطفيييال  رييييا  ومعلميييا  االطفيييال أميييور ولييييا أ ميييع مقييياب   إجيييرا . ب
 وقييدراته  ميييوله  لمعرفيية وذليي  أنفسييه ؛ واألطفييال االطفييال  ريييا  ومييوجهي

 ومناقشييييييييية الحيييييييييالي  البحيييييييييث متغييييييييييرا  عييييييييي  واسيييييييييتعداداته  واهتمامييييييييياته 
 .البحث موضوع حول المتخصصي 

 

 :إلى االستطالعية الدراسة وخلصت
 

 الروضة. ألطفال الغذائي عيالو  تنمية في الدم  مسر  أهمية -
 األبعيياد فييي المتمثييل البحييث(   عينيية) الروضيية ألطفييال الغييذائي الييوعي قليية- 

 المتكاملية  الغذائيية الوجبية عناصير   الصيحي وغير الصحي )الغذا : اآلتية
 .)الغذائية السلوكيا 

 

 : اآلتي الرئيسي السؤال في البحث مشكلة تحديد ويمك 
 

 

 ألطفاااال الغاااذائي الاااوعي تنمياااة فاااي الااادمى رحمسااا اساااتخدام فاعلياااة ماااا
  الروضة؟
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 : اآلتية الفرعية األسئلة منه ويتفرع
 

 ألطفيييييال الغيييييذائي اليييييوعي لتنميييييية اليييييدم  لمسييييير  العامييييية الخصيييييائ  ميييييا -
  الروضة؟

 الدم ؟ مسر  خ ل م  الروضة ألطفال الغذائي الوعي ننمي كيف- 
 اليييوعي تنمييية فيييي سييتخدامهاال الروضيية ألطفيييال المناسييبة اليييدم  أنييواع مييا- 

 ؟ لديه  الغذائي
 

 أهمية البحث :
 

 في بالغة   أهمية   م  لهما وما الروضة؛ وأطفال الدم   بمسر  االهتما  - 
 .المرحلة هذ  في الطفل حيا 
 مسر  واستثمار الستخدا  األطفال ريا  معلما  البحث اهذ يساعد - 

 .ذائيالغ الوعي تنمية بهدف الروضة أنشطة في الدم 
 الطفل مسر  تناول  التي للدراسا  واألبحاث تدعيماا  يعتبر هذا البحث - 

  .عامة   بصفة   الروضة ألطفال
 برامج إعداد في البحث هذا نتائج م  والتعلي  التربية و ار  تستفيد قد -

 .الدم  مسر  باستخدا  الروضة ألطفال الغذائي الوعي  لتنمية وأنشطة
 

 أهداف البحث :
 

 : البحث الحالي إل يهدف 
 
 

 الوعي لتنمية الدم  مسر  باستخدا  الُمصَم  البرنامج فاعلية عل  التعرف -
 .الروضة ألطفال الغذائي

 تنمييييية فييييي السييييتخدامها الروضيييية ألطفييييال المناسييييبة الييييدم  عليييي  التعيييرف -
 .لديه  الغذائي الوعي
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 :البحث حدود
 

 وتتمثل في :
 

( 6-5) مييييي  الروضييييية أطفيييييال علييييي  البحيييييث يقتصييييير:  البشيييييرية الحيييييدود -
 .سنوا 

 التربيية لو ار  التابعة الروضا  عل  البحث هذا يقتصر:  المكانية الحدود -
 للتعليييي  الولييييد بييي  خاليييد لمدرسييية التابعييية الولييييد  بييي  خاليييد روضييية) والتعليييي 
  .القليوبية بمحافظة(  األساسي

 التيير  بداييية ميي  ونصييف شييهري  لمييد  البحييث تطبييي  تيي :  ال مانييية الحييدود -
   . 6666 – 6638 الجامعي العا  م  األول

  .الغذا  أنواع ع  لدم  مسرحية عرو : الموضوعية الحدود -
 

 :البحث فروض
 

 متوسييطا  بييي  6063 مسييتو  عنييد إحصييائية دالليية ذا  فييرو  توجييد ال -أ
 الغييذائي الييوعي مقيييا  عليي  والضييابطة التجريبييية المجموعيية أطفييال درجييا 
 الُمصيَم  للبرنيامج التجريبيية المجموعية تعر  قبل الروضة فالألط المصور
 .الغذائي الوعي لتنمية الدم  مسر  باستخدا 

 

 متوسيييطا  بيييي  6063 مسيييتو  عنيييد إحصيييائية داللييية ذا  فيييرو  توجيييد -ب
 الغييذائي الييوعي مقيييا  عليي  والضييابطة التجريبييية المجموعيية أطفييال درجييا 
 الُمصيَم  للبرنيامج التجريبيية موعيةالمج تعير  بعد الروضة ألطفال المصور
 المجموعيييية لصييييال  لييييديه  الغييييذائي الييييوعي لتنمييييية الييييدم  مسيييير  باسييييتخدا 
 .التجريبية

 

 متوسيييطا  بيييي  6063 مسيييتو  عنيييد إحصيييائية داللييية ذا  فيييرو  توجيييد -ج
 الُمصيييَم  للبرنيييامج التعييير  وبعيييد قبيييل التجريبيييية المجموعييية أطفيييال درجيييا 
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 مقييييا  علييي  وذلييي  ليييديه   الغيييذائي اليييوعي لتنميييية اليييدم  مسييير  باسيييتخدا 
 .الروضة ألطفال المصور الغذائي الوعي

 
 
 

 

 : البحث مصطلحات
 

 إجرائياا ب نها:المصطلحا  اآلتية عرف الباحث ي
 
 

القدر  علي إحداث األثر الكبير في تحقي  النتائج المرجو  م   فاعلية: -
ئي المتمثل في األبعاد مسر  الدم  ) برنامج البحث (؛ لتنمية الوعي الغذا

) الغذا  الصحي وغير الصحي   عناصر الوجبة الغذائية المتكاملة  اآلتية: 
 ألطفال الروضة عينة البحث. السلوكيا  الغذائية ( 

 

عرو  مسرحية ) لدم  : مجسما  وعرائ  ع  أنواع مسرح الدمى:  -
ئي المتمثل في الغذا  ( تقو  بها المعلمة واألطفال؛ بهدف تنمية الوعي الغذا

) الغذا  الصحي وغير الصحي   عناصر الوجبة الغذائية األبعاد اآلتية:
 ألطفال الروضة. المتكاملة  السلوكيا  الغذائية (

 

مساعد  أطفال الروضة عل  اكتساب المعلوما   الوعي الغذائي: -
والمعارف الصحيحة عند اختياره  وتناوله  للغذا  الصحي والمتمثل في 

) الغذا  الصحي وغير الصحي   عناصر الوجبة الغذائية اآلتية:  األبعاد
 .المتكاملة  السلوكيا  الغذائية (

 

 اإلطار النظري : 
 

 للبحث الحالي المحاور التالية:  يتناول اإلطار النظر 
 

 .مسر  الدم  المحور األول:
 

تفصيييل  يوفيمييا يلييإكسيياب الييوعي الغييذائي لطفييل الروضيية   :يالمحااور النااان
 .ا سب لم
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 : مسرح الدمى المحور األول:
 

 الروضة ألطفال الدمى مسرح أهمية: 
 

 بالنسييبة وملمييو    مسييموع   بشييكل   والشخصييية الفكيير  تجسيييد عليي  يسيياعد - 
 .للطفل

 . للطفل خاصاا  عالماا  ةيالدم شخصية تمثل - 
.جذا شكل   م  به تتمي  لما الطفل؛ انتبا  إثار  عل  الدمية تعمل -   ب 

   6669 الهنيييد  ) ملييل دو  المسييرحي العيير  مييع األطفييال ليتواصيي - 
 96. (  
 .التعليمية العمليةتيسير  في الدم  تساعد - 
 التعليمي. المنهج مجاال  م  الكثير مع الدم  ف  يتكامل  -
 .لألطفال الخيال واستخدا  اإلبداعي التفكير الدم  تنمي  -
  .الحيا  م  مواقف الختيار لألطفال الفرصة إتاحة - 
 .المشاكل لحل عديد ا  فرصاا  الدم  تقد  - 
 .والبهجة المتعة الدم  تحق   -
 ). 25 -23     6636 حسي  )والتسلية المعرفة إل  الحاجة إشباع - 

 

 الروضة ألطفال المناسبة الدمى أنواع: 
 

 بظهير عصيا تثبيي  وييت  العيرائ   أنيواع أبسيط مي  وهي :العصا عرائس -أ
 وتتمييي  العصييا خيي ل ميي  والتحرييي  الييتحك  ويييت  جسييمها  لداخيي أو العروسيية
 .والفاكهة الخضراوا  ثمار م  تصنيعها بسهولة

 أنييواع أكثير مي  وتعتبير(  الجيوانتي)  القفييا  عيرائ  وهيي :الياد عارائس -ب
 ذا  العييرائ : مثييل منهييا كثييير  أنييواع وهنييا  األطفييال  لييد  شييعبية العييرائ 

 .المتحركة يد األ ذا  والعرائ  المتحر   الف 
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 األصيابع تحيل التيي العيرائ : أشيكال ث ثة عل  وهي :األصابع عرائس -ج
 علي  ترسي  التيي العيرائ  األصيابع  قمية تغطيي التي العرائ  الساقي   محل

 .الداخل م  األصابع
 لهييا خاصيية  متعيية لهييا التييي العييرائ  ميي  وهييي :الااوجني  ذات العروسااة -د

   سيياب   مرجييع حسييي  )  اآلخيير عيي  يختلييف وجييه كييل يكييو  قييد وجهييا 
  56- 98.(  

 

 ألطفااال الاادمى مساارح اسااتخدام عنااد بنااا األخااذ يجااب التااي االعتبااارات 
 : الروضة

 

 .والعر  الطول في الدمية م ب  تتناسب أ  يجب - 
 المشيياهد مراعييا  ميع لمسييرحية تحويلهييا عنيد القصيية لمضييمو  الجييد الفهيي  - 

 .اصرالعن م  وغيرها والشخصيا  والحوار
 .الجمالية النواحي وكذل  الن  في الموجود المعن  الدم  تراعي أ   -
 .عنها تعبر التي للشخصيا  الدم  تصمي  مناسبة مراعا   -

 والتكنيكييية الفنييية االعتبييارا  ومراعييا  المتاحيية اإلمكانييا  اسييتغ ل حسيي  - 
 .الدم  مسر  إلعداد

 .األطفال يتشت  ال حت  المتوا   المناسب بالشكل الدم  تحري   -
 (369   6662 عطية )                                          

 

  أ  هنا  مجموعة م  االعتبارا  الواجب مراعاتها  فيما يلي : كما
 

 مسير  فيهيا ييدور التي والمكا  األحداث ع  المستخدمة المناظر تعبر أ  - 
 .الدم 

 االتسييا  لتحقييي  المنيياظر أو  بيي الم فييي سييوا  المناسييبة األلييوا  اختيييار - 
 .واالنسجا 
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 االعتبيار في فيؤخذ بع   إل  بعضها األشيا  أحجا  بي  التناس  مراعا - 
 .األحجا  ونسبة المناظر حج 

 التشييييوي  تعطيهييييا التييييي والمنيييياظر المختلفيييية الخامييييا  ميييي  الييييدم  تصييييمي - 
 .والحيوية

 .األطفال ددوع العر  ألسلوب المسر  وفتحة االرتفاع مناسبة -
 .المناظر وتغيير تحري  في السهولة مراعا  -
 م يييييد  ) إسييييماعيل  األطفييييال مسيييير  فييييي اإلضييييا   تنظييييي  حسيييي  مراعييييا - 

6666   353. ( 
 

   :الروضة ألطفال الغذائي الوعي إكساب المحور الناني :
 

 التييي واألسيياليب الحياتييية المهييارا  الروضيية ألطفييال الغييذائي الييوعي يييوفر   
 تيييوفر كميييا ليييديه   الصيييحيحة الغذائيييية السيييلوكيا  وتنميييية غييير  إلييي  تهيييدف

عيداد لتنياول واألسير  لألطفال الكافية والخبرا  والمعارف المهارا   األغذيية وا 
  ).62   6666 حداد .) صحياا  والسليمة المفيد 

 

 الروضة لطفل الُمقَدم الغذاء في توافرها الواجب الشروط: 
 

 .والسامة الضار  وادالم م  خالياا  يكو  أ   -
 الما . م  وفير    كمية   عل  يحتو  - 
 (. الكربوهيدرا  الدهو   البروتي  : ) مثل الطاقة مصادر عل  يحتو   -
 .والفيتامينا  المعدنية األم   م  مناسبة   كمية   عل  يحتو   -
        . األمينية باألحما  الجس  إلمداد البروتي  م  مناسبة   كمية   عل  يحتو   -

 ( 6   6660 ال هير  )                                            
 
 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (4411)                         0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 الروضة ألطفال الغذائي الوعي بإكساب المرتبطة النامة السمات: 
 

 وتتمثل في :
 

 باألطفال خاصة بمواقف الغذا  يرتبط حيث : مختلفة   بمعا    الغذاء يرتبط -
 جييييد   بشيييي    يقوميييو  عنيييدما المكافييي   عييي  تعبييير الحلوييييا  مثيييل وسيييلوكه  

 .طعا  مجرد م  أكثر الغذا  فيصب 
 الغيذا  بتنياول واالسيتمتاع والحيوار بالمشياركة المرحلة هذ  تتمي  :التواصل -

 .والمعلما  األصدقا  العائلة  مع
 . األسباب ع  األسئلة كثر  إل  المرحلة هذ  في األطفال يتجه :الفضول- 

 

 اليييوعي الكتسييياب ممتيييا   فرصييية مطيييب  ر صيييو  فيييي المسييير  يصيييب  وبالتيييالي
 .الغذا  إعداد في ب نفسه  والتجربة المشاركة خ ل م  الغذائي

 

 أ  المرحليية هييذ  سييما  ميي  :الغااذاء عاا  معلومااات إلااى اكتساااب المياال- 
 المغذييية األطعميية وعيي  الطعييا  عيي  معلومييا  عييا    بشييكل   يكتسييبو  األطفييال
 .قويةا  مه أجسا لجعل بها يهتمو  التي خا    بشكل  

 ويجييب األسيينا   وغسييل الحليييب وصييب شييرب مثيل :الااذات علااى االعتماااد -
 وتقديمييه المرحليية  هييذ  ألطفييال الحركييي النمييو مييع يتناسييب بمييا الغييذا  تقييدي 
  .تناوله يسهل وقوا  بمكونا  أيضاا 

 اليذ  والغيذا  األطعمية المرحلية هيذ  أطفيال يفضيل: البسايط الغذاء اختيار -
 كميييا بسيييهولة  أنواعيييه علييي  والتعيييرف ببسييياطة   والُمَعيييد خفييييفال بمذاقيييه يتميييي 

 يشييربونها         التييي المشييروبا : مثييل معييه التعامييل يسييهل الييذ  الغييذا  يفضييلو 
 .المقطعة والفواكه الخضراوا  كوب(   في أو العصير )علب

 لعيد  يتمسي  حييث ليديه   المحببية األطعمية فيي ذلي  ويكو  :المزاج تقلب -
 آخيير  نييوع ويختييار فجيي   عنييه يعيير  ثيي  الغييذا   ميي  واحييد   نييوع   ارباختييي أيييا   
 االختيييار ويكييو  المرحليية  لهييذ  طبيعييي ولكنييه تذبييذباا  يعتبيير ال السييلو  وهييذا
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 وتنيوعه  اختيياره  مي  األطفيال ي ييد ذلي  بعيد ثي  محيدوداا  البداية في والتنوع
 (. 39 -35      6630 مناف  عبد) بالتدريج للغذا 

 

 :الغذائي الوعي الروضة أطفال إكساب عند اآلتية العوامل عاتبا يجب
 

 الغذائي للسلو  ممارسته  عند األطفال بها يقو  التي المواقف ومعرفة فه  -
 .الصحي 

 .لقدراته  المناسب الصحي  الغذائي السلو  عل  األطفال تدريب- 
                         (Fisher, 1998, pp. 154-159 Bobbi,)  

 

 :السابقة الدراسات
 

 :الدمى مسرح تناولت دراسات أواًل: 
 

 الروضة إل  أطفال الُمقَد  الدم  مسر  إل  دراسة الدراسا  بع  سع    
 علي  التعيرف أهيدافها ومي     Euker ( 1991) دراساة الدراسا  هذ  وم 

 روضتي  في الدراسة تطبي  وت  األطفال  ريا  في الدم  استخدا  إمكانية
 بييييت   ليييونج فيييي والثانيييية كاليفورنييييا  مقاطعييية فيييي األولييي  األطفيييال   لرييييا
 أهيي  ميي  و التييدري   فييي للييدم  المعلميية اسييتخدا  عليي  الدراسيية تركييي  وكييا 

 خييييي ل مييييي  ب نفسيييييه  يقيييييدموها التيييييي لليييييدم  المعلميييييا  اسيييييتخدا  أ  النتيييييائج
 ميييع اليييدم  اسيييتخدا  يمكييي  كميييا األطفيييال  ميييع فاعلييييةا  أكثييير تكيييو  األنشيييطة
   .متساو   بشكل   واإلناث الذكور األطفال

 

 داخييل الييدم  مسيير  اسييتخدا  إليي  هييدف  : Deniger (1995) دراسااة-
 توظيفهيا ثي  اليدم   لصينع لألطفيال الفير  إتاحية خ ل م  وذل  الروضة 

 علي  للتعيرف لألطفيال الم حظية أسيلوب الباحيث واسيتخد  مسرحيا   داخل
 مييي  تعرقيييل التيييي الصيييعوبا  معرفيييةو  اليييدم  لصييينع الفيييرد  األطفيييال سيييلو 

 فيي أطفياالا (  6)  مي  الدراسية عينية وتكوني  اليدم   مسير  لتفعيل التخطيط
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 الجلسيييية  ميييي  جلسييييةا حيييييث تراوحيييي ( 36) لعييييدد سيييينوا  (  6 -2)  عميييير
 الدراسية نتيائج أهي  مي  و التحليلي  الوصفي المنهج الباحث واستخد  ساعة 

 نجاحياا  حققي  لليدم  األطفيال صينع علي  بنا ا  وتمثيلها المسرحيا  إعداد أ 
  .األطفال مع كبيراا  وتفاع ا 

 

 نظيير وجهيية معرفيية إليي  هييدف  والتيي  Furnivall (2003)  :دراسااة -
 عليي  الدراسيية واعتمييد  العييال   فييي والسيي   والنيي اع المخيياوف تجييا  األطفييال
 مي  ابتيدا ا  فييه  األساسيية العناصير هي  األطفيال كيا  مقتير  مسيرحي برنامج
 8) م  وطفلةا  طف ا ( 26) م  الدراسة عينة وتكون  األدا   إل  الفكر  طر 
 المسيرحية العيرو  فيي األطفيال اشيترا : النتيائج أهي  مي  و عامياا (  36 –

 بإعيداد الدراسية أوصي  كميا ليديه   والسي   الحيرب مفهو  تعديل عل  ساعد
 والمسير  اليدراما اسيتخدا  خي ل م  الس   عل  يقو  وعال  لمجتمع األطفال
 .الدراسي الفصل داخل

 

 الييذ  الفعييال الييدور معرفيية (: والتييي هييدف  إليي  5102 ) محمااد دراسااة -
ميي          األطفييال عليي  الدراسيية عينيية واعتمييد  لألطفييال  العييرائ  مسيير  يقدمييه

 أهييي  ميي  و الوثيييائقي  المسيي  مييينهج الدراسيية واسيييتخدم  سيينة (  35 – 0) 
 فييي اسييتخدامها يمكيي  التييي الوسييائط أهي  ميي  عييرائ ال مسيير  اعتبييار: النتيائج
 .طويلة   لفتر    بالمعلوما  االحتفاظ عل  يساعد كما األطفال  توعية

 

 العيرائ  مسير  تي ثير معرفية (: وهيدف  إلي  5102 ) الغفار دراسة عبد -
 الدراسيية عينيية وتكونيي  الروضيية  لطفييل الحياتييية المهييارا  تنمييية فييي والسييرد

 قائمييية: الدراسييية أدوا  ومييي  سييينوا  ( 6-5) مييي  فليييةا وط طفييي ا (  66)  مييي 
 المهييييارا  م حظيييية بطاقيييية الروضيييية  ألطفييييال المناسييييبة الحياتييييية المهييييارا 
 ذا  فيييرو  وجيييود وتوصيييل  نتيييائج الدراسييية إلييي  الروضييية  ألطفيييال الحياتيييية

 اليذي  األولي  التجريبيية المجموعة أطفال درجا  متوسط بي  إحصائية داللة
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 التجريبييية المجموعيية أطفييال درجييا  ومتوسييط العييرائ  ر مسيي نمييط اسييتخدموا
 م حظييية لبطاقييية البعيييد  التطبيييي  فيييي السيييرد نميييط اسيييتخدموا اليييذي  الثانيييية

 المجموعيية أطفييال درجييا  متوسييط لصييال  الروضيية لطفييل الحياتييية المهييارا 
 .األول  التجريبية

 

 فاعلييييية ميييي  والتحقيييي  التعييييرف هييييدف  إليييي  (:5102 ) دراسااااة عنمااااا  -
 الروضيييية  لطفييييل المتبييييادل االحتييييرا  تنمييييية فييييي المدرسييييي المسيييير  عييييرو 
     مييي  الدراسييية عينييية وتكونييي  التجريبيييي شيييبه المييينهج علييي  الدراسييية واعتميييد 

 مقييييييا  الدراسيييية أدوا  ميييي  و األطفييييال  رييييييا  ميييي  وطفلييييةا  طفيييي ا (  66)
  وأسيييفر  النتيييائج عييي  المقتييير   الدراسييية برنيييامج المصيييور  المتبيييادل االحتيييرا 

 لصييال  الروضيية ألطفييال المتبييادل االحتييرا  لتنمييية المسييرحي البرنييامج يييةفعال
 .التجريبية المجموعة

 

 المسييرحية العييرو  كفييا   معرفيية إليي  هييدف   (:5102 دراسااة يااونس ) -
 ألطفيييييال اإليجابيييييية االجتماعيييييية الممارسيييييا  إكسييييياب فيييييي اليييييدم  باسيييييتخدا 
 االجتماعيييييية للسيييييلوكيا  مصيييييور مقييييييا : الدارسييييية أدوا  ومييييي  الروضييييية 
 باسييييتخدا  مسييييرحياا  عرضيييياا (  66)  ميييي  مكييييو  الدراسيييية برنييييامج االيجابييييية 

 الدراسية واسيتخدم  وطفليةا  طفي ا (  56)  مي  الدراسة عينة وتكون  الدم  
 داللية ذا  فيرو  وجيود النتيائج أهي  م  و المجموعتي   ذو التجريبي المنهج

 االختبييار فييي ضييابطةال التجريبييية المجموعيية درجييا  متوسييط بييي  إحصييائية
 .التجريبية لصال  البعد 

 

 :الروضة ألطفال الغذائي الوعي تناولت نانيًا : دراسات
 

 إليي  والتييي هييدف  Weker (2000) : دراسااة الدراسييا  هييذ  ضييم  ميي 
: الدراسيية أدوا  ميي  و بولنييدا  بدوليية الروضيية ألطفييال الغييذائي اليينمط معرفيية
 الغيذا  تقيي  ع  استبانة  (والو   لالطو  بالجلد  خاصة) أنثرومترية قياسا 
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 عييييا  خيييي ل فييييي وطفلييييةا  طفيييي ا  966 ميييي  الدراسيييية عينيييية وتكونيييي  لألطفييييال 
 أهيي  وميي  التحليلييي  الوصييفي الميينهج الدراسيية واسييتخدم   6666:  3888
 ميي  تعيياني أخيير  نسييبة ووجييود الييو    ليينق  العينيية ميي  نسييبة وجييود النتييائج
 بعكيي  قلييي ا  والخضييراوا  للفواكييه طفييالاأل تنيياول كييا  الييو    و ييياد  السييمنة
    .أكبر بنسبة   واللحو  وال يو  والحلويا  للسكر تناوله 

 

 فييي الموجييود  الغييذا  مؤشييرا  والتييي تناوليي  Watt ( 2001) دراسااة -
 والشييراب الوجبيا  تقييي  الدراسيية أهيداف مي  و بريطانيييا  فيي األطفيال رييا 
 لألطفيال الصيحي بالغيذا  ومقارنتها الروضة داخل األطفال قبل م  المتناول

 لبحييييوث العالمييييية للجنيييية التابعيييية بهييييا الموصييييي الغذائييييية المصييييادر ِقَبييييل ميييي 
 وتكونيييي  والطاقيييية  والحديييييد  وال نيييي   ج  أ  بالفيتامينييييا  والخاصيييية الغييييذا  
 واسيييتخدم  األطفيييال  رييييا  مييي  وطفليييةا  طفييي ا   3695 مييي  الدراسييية عينييية

 الوصييييييفي المييييينهج الدراسييييية واسيييييتخدم   البيانيييييا  تحلييييييل أسيييييلوب الدراسييييية
 األطفيييال مييي  فقيييط(  % 3)  نسيييبة أ  الدراسييية نتيييائج أهييي  مييي  و التحليليييي 
 .المحدد  والتوصيا  للعناصر الشامل الصحي الغذا  يتناولو 

 

 عنيد الغذائيية الحالية إلي  معرفية حييث هيدف  Tada (2002) : دراساة -
 أدوا  ومييييي  الفقيييييير  (  جكليييييون)  لمنطقييييية(  تاي نيييييد)  فيييييي الروضييييية أطفيييييال
 والمعلمييا  لألمهييا  مقيد  واسييتبيا  والطيول  بييالو   خاصية مقييايي  الدراسية

   وطفليةا  طفي ا  606 مي  الدراسية عينية وتكوني  لألطفيال  الُمقيَد  الغذا  ع 
 سيو  انتشار النتائج أه  م  و التحليلي  الوصفي المنهج الدراسة واستخدم 

 نسييبة وارتفيياع البطاليية معييدل وارتفيياع األسيير  لدخيي وقليية األطفييال لييد  التغذييية
   .األمية

 

 لمشييييرفا  برنييييامج إليييي  إعييييداد هيييدف  والتييييي :(5112الجمااااال )  دراسااااة -
 مييي  و الصيييحي  الغيييذا  معلوميييا  إلكسيييابه  واألطفيييال واألمهيييا  الحضيييانة
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                   : الصيييييحي السيييييلو  اسيييييتمار  لليييييذكا   الرجيييييل رسييييي  اختبيييييار الدراسييييية أدوا 
 واسييييتخدم  الغييييذائي  الييييوعي برنييييامج  ( األطفييييال المشييييرفا   لألمهييييا  ) 

 التيي توصيل  إليهيا : وجيود  النتائج أه  وم  التجريبي  شبه المنهج الدراسة
 التجريبييييية المجموعيييية درجييييا  متوسييييطا  بييييي  إحصييييائية دالليييية ذا  فييييرو 

 .البعد  التطبي  لصال  البرنامج تطبي  بعد والضابطة
 

 الغذائييييية الحاليييية معرفيييية إليييي  حيييييث هييييدف  (: 5112) هللا عبااااد دراسااااة-
 اسييتبانة الدراسيية أدوا  ميي  و سينوا  ( 6-6)  عميير فييي لألطفييال والصيحية

 لألسيييير   والصييييحية واالقتصييييادية االجتماعييييية الحاليييية عيييي  المعلومييييا  لجمييييع
 الصييحة منظميية ميي  الُمقَدميية األغذييية تحليييل جييداول والطييول  للييو   مقييايي 
   وطفليييييةا  طفييييي ا ( 066) مييييي  الدراسييييية عينييييية وتكونييييي  دا  والسيييييو  العالميييييية

النتييييائج التييييي  أهيييي  ميييي  و التحليلييييي  الوصييييفي الميييينهج الدراسيييية واسييييتخدم 
 التغذييية سييو  علي  تييؤثر واالجتماعييية االقتصيادية العوامييل أ  توصيل  إليهييا:

 حجي  كبير األطفال  كثر  الدخل  تدني السكنية  االحوال تدني: مثل لألطفال
 .التعليمي المستو  تدني مبكر   س  في اإلناث  واج األسر  

 

 فاعلييييية معرفيييية إليييي  والتييييي هييييدف  (:5102يوسااااف ) عاشااااور  دراسااااة -
 ألطفيييال الغذائيييية الثقافييية إلكسييياب والحسيييية اإللكترونيييية القصصيييية األنشيييطة
 م  وطفلةا  طف ا ( 03) م  الدراسة عينة وتكون  نجرا   منطقة في الروضة

 القصصييييييية األنشييييييطة برنييييييامج الدراسيييييية أدوا  ميييييي   وكييييييا سيييييينوا  ( 5-6)
 المنهج عل  الدراسة واعتمد  الغذائية  الثقافة ومقيا  والحسية  اإللكترونية

النتيائج التيي توصيل  إليهيا  أهي  مي  و الواحيد   المجموعية ذ  التجريبي شبه
 إكسيياب فييي والحسييية اإللكترونييية القصصييية األنشييطة وفاعلييية كفييا   الدراسيية
  . الروضة ألطفال الغذائية ةالثقاف
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 األنشيطة كفيا   معرفية إلي  هدف  والتي :(5102الحسي  ) تركو  دراسة -
 الدراسييية أدوا  وميي   الغذائييية  الثقافيية الروضيية إكسيياب أطفييال فييي الحركييية
( 56) مييي  الدراسييية عينييية وتكونييي  الدراسيية  برنيييامج الغذائيييية  للثقافييية اختبييار
 ذ  التجريبييي الميينهج الدراسيية واسييتخدم   سيينوا ( 6-5) وطفلييةا ميي  طفيي ا 

 إحصييائية دالليية ذا  فييرو  وجييود النتييائج أهيي  ميي  وكييا  الواحييد   المجموعيية
 البعد . لصال  والبعد  القبلي التطبيقي  درجا  متوسطا  بي 

    

 معلمييا  سييلو  معرفيية إليي  هييدف  والتييي (:5102) اللطيااف عبااد دراسااة -
 الدراسييييية أدوا  ومييييي  لألطفيييييال  ذائييييييةالغ الثقافييييية إلكسييييياب الرييييييا  أطفيييييال

 المعلمييييا   ميييي  الغذائييييية الثقافيييية عيييي  معلومييييا  لجمييييع واسييييتبيا  المقابليييية 
 المييييينهج الدراسييييية واسيييييتخدم  معلميييييةا ( 329) مييييي  الدراسييييية عينييييية وتكونييييي 
 الغذائيية الثقافية إكسياب النتائج التي أسفر  عنها الدراسة أه  وم  الوصفي 
 فيييي وقلييية نقييي  يوجيييد أنيييه كميييا الوجبييية  ثنيييا أ لألطفيييال اإليجيييابي والسيييلو 
 .لألطفال الغذائية بالثقافة الخاصة التدريبية البرامج

 

 :السابقة الدراسات على تعقيب
 

 اليييدم  مسييير  أهميييية علييي  واألجنبيييية العربيييية الدراسيييا  معظييي  أجمعييي  - 
 والسيييييلوكيا  والخبيييييرا  المعلوميييييا  الروضييييية أطفيييييال إكسييييياب فيييييي وفاعليتيييييه

 ألطفيييال الغيييذائي اليييوعي تنميييية أهميييية علييي  أجمعييي  أيضييياا  كميييا الصيييحيحة 
 مسير  باسيتخدا  برنيامج إعيداد مي  البحيث هذا في الباحث ويسع  الروضة 

 .الروضة ألطفال الغذائي الوعي لتنمية الدم 
 اسيتخدا  وتحلل لتصف واألجنبية( )العربية السابقة الدراسا  نتائج جا   - 

 الروضية  ألطفيال الغيذائي اليوعي نمييةت وكذل  الروضة  داخل الدم  مسر 
 .الدراسة موضوعا  باخت ف ولك 
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 فيييي السيييابقة الدراسيييا  علييي  الباحيييث إطييي ع مييي  االسيييتفاد  تمثلييي  ولقيييد  -
 وتطبييييي  إعيييداد فييييي وكيييذل  وأهميتييييه  البحيييث مشييييكلة تحدييييد فييييي المسييياهمة

 الحالي. البحث برنامج
 

 إجراءات البحث :
 

 : أواًل: مننج البحث
 

القييييييائ  عليييييي   د  الباحييييييث فييييييي البحييييييث الحييييييالي الميييييينهج التجريبييييييياسييييييتخ   
لمعرفيية وذليي   ؛لمناسييبته لطبيعيية البحييث المجمييوعتي  ) الضييابطة  التجريبييية(

 ألطفيييييال الغيييييذائي اليييييوعي تنميييييية فيييييي اليييييدم  مسييييير  اسيييييتخدا  ميييييد  فاعليييييية
 .الروضة
               البحث: هذا في المتبع التجريبي التصمي  يوض  التالي والجدول

                       

 )0) رقم جدول
 البحث هذا في المتبع التجريبي التصميم يوضح

  ىختبار القبلاال نوع المجموعة

pretest 

المعالجة 

Treatment 

 يختبار البعداال

 post test  

المجموعة 

التجريبية  

EXP. 

Group 

 الاااااا    مقياااااا  

 المصاا   الغاائا  

 الروضة. ألطف ل

 تتعرض 

لبرن مج البحث 

الُمصَمم ب ستخدام 

 مسرح الدمى.

 الااااا    مقيااااا  

 المصاا   الغاائا  

 الروضة. ألطف ل

لمجموعة ا

الضابطة 

Group 

cont. 

مقياااااا   الاااااا    

الغاائا   المصاا   

 ألطف ل الروضة. 

  ال تتعرض

لبرن مج البحث 

 ب ستخدام الُمصَمم

 الدمى. مسرح

 الااااا    مقيااااا  

 المصاا   الغاائا  

 الروضة. ألطف ل
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 : نانيًا: مجتمع وعينة البحث
 
 

(  6-5)  ميي  الروضيية أطفييال ميي  عليي  عينيية البحييث برنييامج تطبييي  تيي    
 للتعليييي  االبتدائيييية العمييار بمدرسييية الملحقيية الولييييد بييي  خالييد بروضييية سيينوا  

 القليوبية. بمحافظة التعليمية طوخ إلدار  التابعة األساسي 
             مييييي  أعمييييياره  تتيييييراو  طفليييييةا و  طفييييي ا (  66)  مييييي  وتتكيييييو : بشيييييرية عينييييية-
 متكييافئتي  مجمييوعتي  إليي  مقسييمة الروضيية  أطفييال ميي  سيينوا (  6 – 5) 

 .وطفلةا  طف ا (  06)  الضابطة وطفلةا   طف ا (  06)  التجريبية: ومتماثلتي 
 والضيابطة التجريبيية المجميوعتي  أفيراد بي  التجان  م  بالت كد الباحث وقا 
) العمييير ال منييي  المسيييتو  االجتمييياعي واالقتصييياد    :اآلتيييية المتغييييرا  فييي

مستو  الذكا   تقارب درجا  أطفيال المجميوعتي  الضيابطة والتجريبيية علي  
مقيييييا  الييييوعي الغييييذائي المصييييور ألطفييييال الروضيييية قبييييل تطبييييي  البرنييييامج 

 المقتر (.
 العمير في المجموعتي  بي  التجان  يوض  التالي الجدول: ال مني العمر -

 .(  )  اختبار باستخدا  ال مني
 

 T.test اختبار باستخدام بالشنور الزمني العمر في التجانس يوضح( 5) جدول

 المتغير

 المجموعة التجريبية
 =  30 

 المجموعة الضابطة
 =  30 

مستوى  قيمة)ت(
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
لعمر ا

 ربالشنو 
غير  6096 6096 69036 005 66052

 دالة
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 متوسيطا  بي  إحصائياا  دالة فرو  وجود عد  الساب  الجدول م  يتض    
 .ال مني العمر في المجموعتي 

 
 

 : نالنًا: أدوات البحث
 

 (.3890) حنفي فاطمة  تقني   "هاري  أنف جود" الرجل رس  اختبار -3

 الع يي  عبيد: إعيداد) لألسير .  قتصياد اال - االجتماعي المستو  مقيا  -6
 (3885الشخ   السيد

 عبيييد منييي : إعيييداد)  الروضييية. المصيييور ألطفيييال الغيييذائي اليييوعي مقييييا  -0
 (6636 الباقي 

 )إعداد الباحث( القائ  عل  مسر  الدم .برنامج ال -2
 

اختباااار رسااام الرجااال لاااا يجاااود أناااف هااااريسي  تقناااي   فاطماااة حنفاااي  -0
  .األطفال (  وذلك لقياس ذكاء0221)
 

 العربيييية الدراسيييا  مييي  العدييييد اسيييتخدمته : االختباااار اساااتخدام مباااررات مااا 
 االختبيييار تمتيييع صييي حيته  وأثبتييي  الطفولييية مجيييال فيييي خاصيييةا    واألجنبيييية

 البيئية علي  تطبيقيه يصيل  كبيير   حد   إل  مطمئنة عالية   وصد    ثبا    بدرجة
 عينية لسي  فيصيل  لفظيي غيير اختبيار ألنيه ؛ العينة لس  مناسبته المصرية 

 بيضيا  ورقية مي  أكثير يتطليب في  إجرا اتيه  وبسياطة سهولة الحالي  البحث
 يمكيي  الرسيي   فييي الفنييية المهييار  عليي  يعتمييد ال مكلييف  غييير رصييا   وقليي 

  . وجماعياا فردياا  تطبيقه
 

 نسيبة فيي المجميوعتي  بي  التجان  يوض  التالي الجدول: الذكا  مستو  -
  . الذكا 
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 ( يوضح التجانس بي  المجموعتي  في نسبة الذكاء5جدول )

 المتغير

 المجموعة التجريبية
 =  30 

 المجموعة الضابطة
 =  30 

 قيمة)ت(
مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 الذكاء

 غير دالة 6062 2038 8908 206 8900

 .الذكا  نسبة حيث م  المجموعتي  تجان  الساب  الجدول م  ض يت
 

 

 عباد العزياز: لألسرة) إعاداد االقتصادي - االجتماعي المستوى مقياس-5
 .(0222الشخص  السيد

 

 السييابقة العربييية الدراسييا  ميي  العديييد اسييتخدا  : المقياااس اسااتخدام مبااررات
 والثبييا  الصييد  قيميية بحسيياب الدراسييا  هييذ  معظيي  وقاميي  االسييتمار   لهييذ 

 ومرضيي مرتفيع   وثبيا    بصيد    االسيتمار  هيذ  تمتيع إلي  تشير النتائج وكان 
 .كبير   حد   إل  ومطمئ 

 

 بيييي  التجيييان  يوضييي  التيييالي الجيييدول: واالقتصييياد  االجتمييياعي المسيييتو  -
 االقتصاد . االجتماعي المستو  في المجموعتي 

 

 االقتصادي االجتماعي المستوى يف المجموعتي  بي  التجانس يوضح( 1) جدول

 المتغير

 المجموعة التجريبية
 =  11 

 المجموعة الضابطة
 =  11 

مستوى  قيمة)ت(
المتوسط  الداللة

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى 
االقتصادي 
 واالجتماعي

غير  6029 2058 36209 209 36009
 دالة 
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 المسيييييييتو  فيييييييي المجميييييييوعتي  تجيييييييان  السييييييياب  الجيييييييدول مييييييي  يتضييييييي     
 .االقتصاد  -االجتماعي

 

 عباد مناى ) إعاداد: الروضاة ألطفاال الغاذائي المصاور الوعي مقياس  -1
 (.5102  الباقي

 

 ألنيه الحيالي؛ البحيث عينية لسي  المقيا  مناسبة :المقياس استخدام مبررات
 واالقتصياد  السيهولة م  قدر ب كبر وتصحيحه المقيا  إجرا  يمك  مصور 
 بيييذل يتطليييب أ  دو  األطفيييال مييي  كبيييير   عيييدد   علييي  إجيييرا   يمكييي  المقييييا 
 تمتيييع دقيقيييةا  66 تطبيقيييه ال يتعيييد  حييييث األطفيييال لوقييي  واسيييتنفاذ مجهيييود
 الدراسييييا  بعيييي  اسييييتخدمته والثبييييا   الصييييد  ميييي  كبييييير    بدرجيييية   المقيييييا 
 األبعييياد يغطيييي المصيييرية  بيئيييةال فيييي وذلييي  الغيييذائي اليييوعي لتنميييية  السيييابقة
 الغذائيييية الوجبييية عناصييير   الصيييحي وغيييير الصيييحي الغيييذا )  تنميتهيييا الميييراد

 .( الغذائية السلوكيا  المتكاملة 
 

 :المقياس نبات
 

 ألبعياد(  ألفيا)  ثبيا  معاميل بحسياب  6636 عا  الباقي عبد من  قام    
 وغيير الصيحي الغيذا  : )إل  تشير النتائج وكان  كرونباخ  بطريقة المقيا 
 السييييلوكيا    6099 المتكامليييية الغذائييييية الوجبيييية عناصيييير   6099 الصييييحي
 التطبيي  إعاد  طري  ع  الثبا  معامل بحساب قام  كما(. 6098 الغذائية
 الصييحي الغييذا : ) يلييي كمييا النتييائج وكانيي  الروضيية  أطفييال ميي  عينيية عليي 

   6086 املييييييييةالمتك الغذائييييييييية الوجبيييييييية عناصيييييييير   6082 الصييييييييحي وغييييييييير
 طريييي  عييي  الثبيييا  بحسييياب الباحيييث قيييا  كميييا  (6080 الغذائيييية السيييلوكيا 

 وطفلييةا  طفيي ا (  06)  قوامهييا الروضيية أطفييال ميي  عينيية عليي  التطبييي  إعيياد 
 الصيييحي الغيييذا : ) يليييي كميييا النتيييائج وكانييي  قيييدر  أسيييبوعي    منيييي بفاصيييل
   6090 المتكامليييييييية الغذائييييييييية الوجبيييييييية عناصيييييييير   6086 الصييييييييحي وغييييييييير

  كبير  . بدرجة   المقيا  ثبا  عل  تدل وجميعها  (6096 الغذائية السلوكيا 
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  :المقياس صدق
 

 طرييي  عي  المقييا  صييد  بحسياب  6636 عيا  البيياقي عبيد مني  قامي    
 نسييب  اد  وقييد المقيييا   مواقييف ميي  موقييف   لكييل المحكمييي  صييد  حسيياب
 بحسيياب باحييثال قييا  كمييا  %96 عيي  المواقييف جميييع فييي المحكمييي  صييد 
 العيييييا  بييييالمظهر المتعليييي )  الظييييياهر  الصييييد  خيييي ل مييييي  المقيييييا  صييييد 

 حسييياب تييي  كميييا االسيييتط عية  الدراسييية فيييي ذلييي  مييي  الت كيييد وتييي  للمقييييا ( 
  .%86 االتفيييا  نسيييبة وكانييي  لمعلمتيييي  االتفيييا  نسيييبة طريييي  عييي  الصيييد 
  .لعينةا عل  للتطبي  المقيا  وثبا  مصداقية المرتفعة النتائج هذ  وتؤكد

 الييوعي مقيييا  عليي (  والضييابطة التجريبييية)  المجمييوعتي  درجييا  تقييارب -
 ذل . يوض  التالي والجدول الروضة  ألطفال المصور الغذائي

 

 ( القبلي التطبيق)  الغذائي الوعي أبعاد في المجموعتي  بي  التقارب يوضح( 2) جدول
 البند
 

 المجموعة التجريبية
=  11 

 المجموعة الضابطة
=  11 

مستوى  قيمة)ت(
األبعاد  الداللة

 المقاسة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الغذاء 

 الصحي

وغير 

 الصحي

غير  1022 5052 0102 50.2 0102
 دالة

عناصر 

الوجبة 

الغذائية 

 المتكاملة

غير  1025 1022 50.2 1022 5021
 دالة

السلوكيات 

 ذائيةالغ

غير  1012 0022 1012 0025 5025
 دالة
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 البند
 

 المجموعة التجريبية
=  11 

 المجموعة الضابطة
=  11 

مستوى  قيمة)ت(
األبعاد  الداللة

 المقاسة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

غير  1012 1012 0202 1022 02012 الدرجة الكلية
 دالة

 

 التجريبيية المجميوعتي  وتماثيل وتقيارب تكيافؤ السياب  الجيدول م  ويتض    
 وغيييييير الصيييييحي الغيييييذا )  لألبعييييياد القبليييييي التطبيييييي  حييييييث مييييي  والضيييييابطة
 (. الغذائية السلوكيا   المتكاملة الغذائية الوجبة عناصر الصحي 

 

 (الباحث إعداد. )الدمى مسرح على القائم البرنامج -2
 

 تييي  الحيييالي للبحيييث النظييير  واإلطيييار السيييابقة الدراسيييا  نتيييائج ضيييو  فيييي   
 لييد  الغييذائي الييوعي لتنمييية الييدم  مسيير  باسييتخدا (  ُمحَكيي )  برنييامج إعييداد
 حددتيه اليذ  لمرجعييا اإلطار عل  ذل  في الباحث واعتمد الروضة  أطفال

 االتجاهيييا  اسيييتخدا  وهيييي:  اآلتيييية بالطريقييية  6666 عيييا ( بهيييادر سيييعدية)
 تسياؤال  خمسية عل  اإلجابة خ ل م  وذل    المعاصر  العلمية واألساليب

 : وهي الحالي للبرنامج العا  المرجعي اإلطار أبعاد تحدد
 

 :   ?To Who ؟ البرنامج لم :  0س
 

 هييذا ميي  للمسييتفيدي  الييدقي  التحديييد السييؤال هييذا ليي ع اإلجابيية وتتضييم    
 .سنوا ( 6-5) بي  أعماره  تتراو  والتي   الروضة أطفال وه  البرنامج

 

 :  ?Why؟ البرنامج لماذا:  5س
 

 وغيير الصيحي الغيذا : ) اآلتيية األبعياد فيي المتمثل الغذائي الوعي لتنمية   
  ( الغذائييييييية السييييييلوكيا  المتكامليييييية  الغذائييييييية الوجبيييييية عناصيييييير   الصييييييحي
 :خ ل م  وذل  الدم   مسر  باستخدا 
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 ومعلومييا  معييارف األطفييال إكسيياب ويتضييم : الغذائييية المعرفيية مسييتو   -
  .تحديدها الساب  الجوانب ع  متنوعة

 الصيحي الغذائي الوعي األطفال إكساب ويتضم : الغذائي الوعي مستو  - 
 .سابقاا  المحدد  الغذا  لجوانب

 األطفييال إكسيياب ويتضييم : الغذائييية والقييي  والميييول االتجاهييا  و مسييت  -
 .منه والمفيد الصحي لتناول الغذا  نحو وقي  وميول اتجاها 

 المهييارا  األطفييال إكسيياب ويتضييم : بالغييذا  المرتبطيية المهييارا  مسييتو   -
 .صحته  عل  للحفاظ ال  مة بالغذا  المرتبطة

 ويتضيييم : بالغييذا  المرتبطييية رحيةالمسيي العيييرو  فييي المشييياركة مسييتو  - 
   .المسرحية العرو  في بإيجابية للمشاركة لألطفال الفر  إتاحة

 

 : ? What   ؟ ماذا:  1س
 

 البرنيامج هيذا م  للمستفيدي  تقديمه يمك  الذ  ما السؤال بهذا والمقصود   
 البحث. عينة لد  الغذائي الوعي تنمية في فاعليته البرنامج يحق  حت 

 

 المسيييرحية العيييرو  مييي  مجموعييية علييي  البحيييث الحيييالي برنيييامج اعتميييدو    
 عييير    لكيييل مسيييرحياا  عرضييياا ( 35) مييي  البرنيييامج ويتكيييو  اليييدم   باسيييتخدا 
 والجلسييية األطفيييال  ميييع المسيييرحي العييير  إلعيييداد جلسييية) جلسيييتي  مسيييرحي  
 .  ذل  يوض  التالي والجدول المسرحي(  للعر  األخر 
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 ( 2جدول ) 
 مسرحية لتنمية جوانب الوعي الغذائي ألطفال الروضةالعروض ال

الجانب الُمراد تنميته  م
 ألطفال الروضة

 رقم الجلسة العرض المسرحي

 
 
 
 
0 

 
 
 

الغذاء الصحي وغير 
 الصحي

الجس  السلي  في الغذا  
 السلي .

3   6 

الغذا  الصحي وغير 
 الصحي.

0   2 

 6   5 غذائي دوائي.
 9   9 اكه.الخضراوا  والفو 
 36   8 الغذا  النظيف.

 
 
5 

 
 

 عناصر الوجبة الغذائية
 
 

 36   33 العناصر الغذائية األساسية.
 32   30 الهر  الغذائي.

 36   35 نح  الفيتامينا .
 39   39 مكونا  الغذا  الصحي.

 66   38 صحي ولذيذ.
 
1 

 السلوكيات الغذائية

 

 66   63 آداب الطعا .
 62   60 الجراثي  ليس  أصدقا نا

 66   65 الغذا  اآلم .
 69   69 تناول الغذا .

 06   68 غسل الفواكه والخضراوا 
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 :  ? How؟ كيف:   2س
 

 التربويية واإلسيتراتيجيا  الفنيا  تحديد السؤال هذا عل  اإلجابة وتتضم 
 أه  وم    الغذائي الوعي نميةلت وذل  البرنامج تنفيذ عند اتباعها يجب التي
 التع يييي   والحيييوار  المناقشييية النمذجييية  اليييدور  لعيييب:) اإلسيييتراتيجيا   هيييذ 

 الراجعة(. التغذية
 

 يلي ما( البحث برنامج في) والتعل  التعلي  طرائ  في روعي ولقد
 

  المختلفة واألنشطة المفاهي  تقدي  في تنوعها مد 
 العلمية بالماد  واهتمامه  األطفال نتبا ا إثار  عل  قدرتها مد 
 وبعضييه  األطفييال بييي  اإليجابييية والتواصييل االتصييال إحييداث عليي  القييدر 
 المعلمة وبي 
 وتفكير  الطفل نمو وطبيعة التعل  ومحتو  لألهداف مناسبتها 
 الغذائي الوعي تنمية فر  يتي  التعل  محتو 

 

 :  ? When؟  متى:  2س
 

 6666 -6638 الدراسييي للعييا  األول التيير  خيي ل البرنييامج تطبييي  تيي   
 أسيبوعياا  جلسيا  ثي ث  بواقيع أسيابيع (  36)  لمد  البرنامج تطبي  واستمر

 دقيقةا ( 05) جلسة كل  م    جلسةا ( 06) كلي وبمجموع
 

 البرنامج تقويم
 

 لآلتي طبقاا  ذل  يت 
 

 عير  كيل بعيد حيد  علي  جلسية كيل  تقيوي ييت  حييث : المرحلي التقويم -
 طري  ع  ذل  ويت  مسرحي 
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3-تعرضييها التييي والمشييك   والمواقييف األسييئلة طرييي  عيي :  نظيير  جانييب 
 (وبعد  أثنائه وفي المسرحي العر  قبل) وذل  األطفال عل  المعلمة

 العيييييير  ميييييي  االنتهييييييا  بعييييييد)  أنشييييييطة طرييييييي  عيييييي :  تطبيقييييييي جانييييييب-6
 المسرحي(.

 

 الغيذائي المصيور اليوعي لمقييا  البعيد  بيالتطبي  وذل  :الننائي التقويم -
 التجريبية المجموعة أطفال عل 

 
 
 

 اإلحصائية المستخدمة في البحث :  المعالجات
 

 تم استخدام ما يلي :
 

الحسابي المتوسط 
المعيار  االنحراف 
 . T.test اختبار -

 
 
 

 :تفسير ومناقشة النتائج 
 

 ول وتفسير  :نتائج الفرض األ 
 

 عناد إحصاائية داللاة ذات فاروق توجاد اليين  الفر  األول عل  أنه  
 التجريبيااااة المجموعااااة أطفااااال درجااااات متوسااااطات بااااي  1010 مسااااتوى

 قبااال الروضاااة ألطفاااال المصاااور الغاااذائي الاااوعي مقيااااس علاااى والضاااابطة
 الاادمى مساارح باسااتخدام الُمصااَمم للبرنااامج التجريبيااة المجموعااة تعاارض
 .    ي الغذائي الوعي لتنمية

 

 واالنحييييييراف الحسييييييابي  المتوسييييييط حسيييييياب تيييييي  الفيييييير  صييييييحة الختبييييييار   
 علي  وذلي  والضيابطة  التجريبية: للمجموعتي (  ) قيمة وحساب المعيار  
 المجموعييية تعييير  قبيييل الروضييية ألطفيييال المصيييور الغيييذائي اليييوعي مقييييا 
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 إليي  الباحييث وصييلت وتحليلهييا النتييائج رصييد وبعييد البحييث  لبرنييامج التجريبييية
 :            التالي الجدول في تتض  التي النتائج

 

 (2جدول )
 المجموعة أطفال درجات متوسطات بي  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم يوضح
 ( القبلي التطبيق)  التجريبية المجموعة على البحث برنامج تطبيق قبل والضابطة التجريبية

 البند
 

 المجموعة التجريبية
  =11 

 المجموعة الضابطة
=  11 

مستوى  قيمة)ت(
األبعاد  الداللة

 المقاسة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الغذاء 
 الصحي
وغير 
 الصحي

غير  1022 5052 0102 50.2 0102
 دالة

عناصر 
الوجبة 
الغذائية 
 المتكاملة

 غير 1025 1022 50.2 1022 5021
 دالة

السلوكيات 
 الغذائية

غير  1012 0022 1012 0025 5025
 دالة

غير  1012 1012 0202 1022 02012 الدرجة الكلية
 دالة

 
 

 بييي  إحصيائية دالليية ذا  فيرو  وجيود عييد  السياب  الجييدول مي  ويتضي     
 برنيامج تطبيي  قبيل والضيابطة التجريبية المجموعة أطفال درجا  متوسطا 

 الغييذا )  لألبعيياد القبلييي التطبييي  حيييث ميي  التجريبييية وعييةالمجم عليي  البحييث
 السييييلوكيا  المتكامليييية  الغذائييييية الوجبيييية عناصيييير الصييييحي  وغييييير الصييييحي
 .الكلية الدرجة وكذل (  الغذائية
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 نتائج الفرض الناني وتفسير :

 عنااد إحصااائية داللااة ذات فااروق توجاادي ييين  الفيير  الثيياني عليي  أنييه   
 التجريبيااااة المجموعااااة أطفااااال درجااااات تمتوسااااطا بااااي  1010 مسااااتوى

 بعاااد الروضاااة ألطفاااال المصاااور الغاااذائي الاااوعي مقيااااس علاااى والضاااابطة
 الاادمى مساارح باسااتخدام الُمصااَمم للبرنااامج التجريبيااة المجموعااة تعاارض
          ي.    التجريبية المجموعة لصالح لدينم الغذائي الوعي لتنمية

 المعيار   واالنحراف الحسابي  المتوسط حساب ت  الفر  صحة الختبار  
 مقييييا  علييي  وذلييي  والضيييابطة  التجريبيييية: للمجميييوعتي (  ) قيمييية وحسييياب
 التجريبييية المجموعيية تعيير  بعييد الروضيية ألطفييال المصييور الغييذائي الييوعي
 التيي النتيائج إلي  الباحث توصل وتحليلها النتائج رصد وبعد البحث  لبرنامج
 :     التالي الجدول في تتض 

 (.) جدول
 وذلك البعدي  للقياس الغذائي الوعي في والضابطة التجريبية المجموعتي  بي  الفروق يوضح

 الروضة ألطفال الغذائي الوعي مقياس أبعاد على
 المجموعة التجريبية البند

)قياس بعدى(   = 
11 

المجموعة الضابطة 
 11)قياس بعدي(   =

مستوى  قيمة)ت(
األبعاد  الداللة

 المقاسة
ط المتوس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الغذاء الصحي
 وغير الصحي

دالة عند  02012 5021 .010 2022 .5.02
1010 

عناصر 
الوجبة 
الغذائية 
 المتكاملة

.00. 
 

دالة عند  05052 0052 1001 0055
1010 
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 المجموعة التجريبية البند
)قياس بعدى(   = 

11 

المجموعة الضابطة 
 11)قياس بعدي(   =

مستوى  قيمة)ت(
األبعاد  الداللة

 المقاسة
ط المتوس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

السلوكيات 
 الغذائية

ند دالة ع 02022 0012 1051 0020 .202
1010 

دالة عند  02022 .105 .0.01 2022 2002 الدرجة الكلية
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 المجموعييية بيييي  الكبيييير  اإلحصيييائية الفيييرو  السييياب  الجيييدول مييي  يتضييي    
 الصحي الغذا : )األبعاد في التجريبية المجموعة لصال  والضابطة التجريبية
( ذائيالغيييي السييييلوكيا  المتكامليييية  الغذائييييية الوجبيييية عناصيييير الصييييحي  وغييييير
 عنييد إحصييائياا  دال الدالليية مسييتو  أ  حيييث للمقيييا   الكلييية الدرجيية وكييذل 
 .الكلية والدرجة األبعاد م  ُبعد لكل 6063 مستو 

 أطفيييال علييي  طيييرأ اليييذ  اإليجيييابي والتحسييي  العائيييد هيييذا نرجيييع أ  ويمكييي    
 الييوعي تنمييية فييي الضييابطة بالمجموعيية بمقارنتهييا وذليي  التجريبييية المجموعيية

 مسيييير  عليييي  المعتمييييد البحييييث برنييييامج إليييي  سييييابقاا  المحييييدد  لألبعيييياد ئيالغييييذا
 فيي(  اليدم  مسير )  ومناسبة وفاعلية كفا   عل  ويبره  يؤكد وهذا الدم  
 مسيير  اسييتخدا  يييت  أ  عليي  وذليي  الروضيية  ألطفييال الغييذائي الييوعي تنمييية
  .ةالتجرب إجرا  في جا  كما وعلمي   ومنظ    ومدرو    شي    ب سلوب   الدم 
 النتيجييية حقييي  قيييد(  اليييدم  مسييير  اسيييتخدا )  أ  القيييول يمكييي  سيييب  مميييا   

 تنمييية فييي كبييير  وفاعلييية كفييا   ذا  كييا  كمييا الحييالي  البحييث ميي  المرجييو 
 .الروضة ألطفال الغذائي الوعي
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 نتائج الفرض النالث وتفسير  :
 عنااد إحصااائية داللااة ذات فااروق توجاادييين  الفيير  الثالييث عليي  أنييه " 

 قباال التجريبيااة المجموعااة أطفااال درجااات متوسااطات بااي  1010 مسااتوى
 الااوعي لتنميااة الاادمى مساارح باسااتخدام الُمصااَمم للبرنااامج التعاارض وبعااد

 ألطفاااال المصاااور الغاااذائي الاااوعي مقيااااس علاااى وذلاااك لااادينم  الغاااذائي
 ي.الروضة

 المعيار   واالنحراف الحسابي  المتوسط حساب ت  الفر  صحة الختبار  
 عنيييد والبعيييد  القبليييي التطبيييي  فيييي التجريبيييية للمجموعييية(  ) ميييةقي وحسييياب
 ألطفييييييال المصيييييور الغييييييذائي اليييييوعي مقيييييييا  علييييي  وذليييييي    6063 مسيييييتو 
 تتض  التي النتائج إل  الباحث توصل وتحليلها النتائج رصد وبعد الروضة 

 :التالي الجدول في
 (2) جدول

 مقياس أبعاد على لتجريبيةا للمجموعة والبعدي القبلي التطبيق بي  الفروق يوضح
 البعدي التطبيق لصالح الروضة ألطفال المصور الغذائي الوعي

المجموعة التجريبية  البند  
 )قياس قبلي(

 = 11 

المجموعة التجريبية 
 )قياس بعدي(

 مستوى الداللة قيمة)ت( 11 =
األبعاد 
 المقاسة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

راف االنح
 المعياري

الغذاء 
 الصحي
وغير 
 الصحي

 دالة عند 02025 2022 .5.02 50.2 0102
1010 

عناصر 
الوجبة 

 1010دالة عند  0202 0055 .00. 1022 5021
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المجموعة التجريبية  البند  
 )قياس قبلي(

 = 11 

المجموعة التجريبية 
 )قياس بعدي(

 مستوى الداللة قيمة)ت( 11 =
األبعاد 
 المقاسة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

راف االنح
 المعياري

الغذائية 
 المتكاملة

السلوكيات 
 الغذائية

 1010دالة عند  .0202 0020 .202 0025 5025

الدرجة 
 الكلية

 1010الة عند د 02002 2022 2100 1022 02012

 

 القبلي التطبيقي  بي  الكبير  اإلحصائية الفرو  الساب  الجدول م  يتض    
 الغيييذا : )األبعييياد فييي البعيييد  التطبيييي  لصييال  التجريبيييية للمجموعييية والبعييد 
 السييييلوكيا  المتكامليييية  الغذائييييية الوجبيييية عناصيييير الصييييحي  وغييييير الصييييحي
 دال الداللييييية مسيييييتو  أ  حييييييث للمقييييييا   الكليييييية الدرجييييية وكيييييذل ( الغيييييذائي
 .الكلية والدرجة األبعاد م  ُبعد لكل 6063 مستو  عند إحصائياا 

 التجريبيية المجموعية أطفيال عل  طرأ الذ  التحس  مد  نرجع أ  ويمك    
 سيييابقاا  المحيييدد  لألبعييياد الغيييذائي اليييوعي تنميييية فيييي اليييدم  مسييير  فاعليييية إلييي 

 . لألطفال المقدمة حيةالمسر  العرو  خ ل م  وذل  الروضة  ألطفال

 خالصة نتائج البحث:
 كالتالي:  تتض  نتائج البحث

 متوسييطا  بييي  6063 مسييتو  عنييد إحصييائية دالليية ذا  فييرو  توجييد ال -أ
 الغييذائي الييوعي مقيييا  عليي  والضييابطة التجريبييية المجموعيية أطفييال درجييا 
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 َم الُمصي للبرنيامج التجريبيية المجموعية تعر  قبل الروضة ألطفال المصور
 .الغذائي الوعي لتنمية الدم  مسر  باستخدا 

 متوسيييطا  بيييي  6063 مسيييتو  عنيييد إحصيييائية داللييية ذا  فيييرو  توجيييد -ب
 الغييذائي الييوعي مقيييا  عليي  والضييابطة التجريبييية المجموعيية أطفييال درجييا 
 الُمصيَم  للبرنيامج التجريبيية المجموعية تعير  بعد الروضة ألطفال المصور
 المجموعيييية لصييييال  لييييديه  الغييييذائي الييييوعي تنميييييةل الييييدم  مسيييير  باسييييتخدا 
 .التجريبية

 متوسيييطا  بيييي  6063 مسيييتو  عنيييد إحصيييائية داللييية ذا  فيييرو  توجيييد -ج
 الُمصيييَم  للبرنيييامج التعييير  وبعيييد قبيييل التجريبيييية المجموعييية أطفيييال درجيييا 

 مقييييا  علييي  وذلييي  ليييديه   الغيييذائي اليييوعي لتنميييية اليييدم  مسييير  باسيييتخدا 
 .الروضة ألطفال ورالمص الغذائي الوعي

  التوصيات والمقترحات :
 : باآلتي الباحث يوصي البحث الحالي نتائج خ ل م 

 

 بيييرامج بعميييل الروضييية أطفيييال بتربيييية المهتميييي  ِقَبيييل مييي  االهتميييا   يييياد -3
 .الغذائي الوعي تنمية في الدم  مسر  استخدا  عل  قائمة ومناهج

 

 وميا األطفال  ريا  مرحلة يف الدم  مسر  أهمية عل  الت كيد ضرور  -6
 الروضة. ألطفال الغذائي الوعي لتنمية االستغ ل حس  م  يتبعه
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 المراجع
  أواًل : المراجع العربية :

 

اسيتخدا  عيرو  المسير  المدرسيي  (.6638أبراجية  عبير عثما  أحميد ) -
( 6 -2لتنمييية االحتييرا  المتبييادل لييد  ت ميييذ مرحليية ريييا  األطفييال ميي  ) 

 .) ماجستير(. كلية الدراسا  العليا للطفولة. جامعة عي  شم  سنوا

 . المسر  لألطفال(. 6666إسماعيل  محمود حس ؛ م يد  محمود أحمد ) -
الريييا :   الطفيل لصييحة العمليي اليدليل (.6636سيعود  فهيد الجييوهر  ) آل -

 الخليج. لدول التربية مكتب
رييييييا  (. ممارسيييييا  معلميييييا  6638آل غيهيييييب  حصييييية عبيييييد اللطييييييف ) -

االطفيال فيي إكسياب الثقافيية الغذائيية لطفيل الروضية أثنييا  فتير  الوجبية. مجليية 
 (.  2) 0العلو  التربوية والنفسية  فلسطي    

 التصيحي  (. أثير6632األمير   عيامر؛ مهيد    هبية ؛ العياني  ضيح  ) -
  المصابي  األطفال لد  غير السليمة الغذائية العادا  بع  تعديل في ال ائد
 (.20)  بغداد والنفسية التربوية البحوث مجلة تغذية.ال بسو 

(. فاعليية برنيامج قيائ  علي  األنشيطة 6639تركو  محمد؛ الحسيي   سيلو ) -
  سييييوريا       مجليييية البعييييثالحركييييية إلكسيييياب أطفييييال الريييييا  الثقافيييية الغذائييييية  

26  (66.) 
 (. أثييير نميييط تقيييدي  6639يونييييو   –الجييي ار  إسييي   عبيييد الغفيييار ) إبرييييل  -

مجلييية مسييير  العيييرائ  والسيييرد فيييي تنميييية المهيييارا  الحياتيييية لطفيييل الروضييية.
  كليييييية الدراسيييييا  العلييييييا للطفولييييية  جامعييييية عيييييي  شيييييم               دراسيييييا  الطفولييييية

63  (98       .) 
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(. برنيييامج لتنميييية اليييوعي الغيييذائي الصيييحي 6662الجميييال  رضيييا مسيييعد ) -
مجلييية الطفولييية   والتركيييي . ألطفيييال الحضيييانة وع قتيييه بقيييدرته  علييي  االنتبيييا

 (.32) 2  والتنمية
) الطبعييية الثالثييية (. اليييدليل الغيييذائي للصيييحة الجييييد (. 6666حيييداد  شيييفي ) -

 لبنا : نوفل للنشر والتو يع.
مقدمييية فييييي مسيييير  ودرامييييا الطفييييل (. 6636حسيييي   كمييييال الييييدي  حسييييي  ) -

 . مطبعة العمرانية لألوفس .لريا  األطفال
               انة واالسيييييييتعداد العقليييييييي دو  السادسيييييييةالحضييييييي(. 3890حنفيييييييي  فاطمييييييية) -

 ) ماجستير(. كلية البنا . جامعة عي  شم .
. العيييييرا : دار تغذيييييية اإلنسيييييا (. 6660ال هيييييير   عبيييييد ان محميييييد ذنيييييو ) -

 الحكمة. 
مقيييييييا  المسييييييتو  االجتميييييياعي (. 3885الشييييييخ   عبييييييد الع ييييييي  السيييييييد) -

  : مكتبة األنجلو المصرية.. القاهر واالقتصاد  لألسر  " دليل المقيا  "
 فاعلييية. (6639)أبريييل   يوسييف  فيياي   توفييي ؛ عاشييور  فاطميية؛ شييعبا   -

 الغذائيية الثقافية إكسياب فيي واإللكترونية الحسية القصصية األنشطة استخدا 
  للبحيييوث القيييومي   المركييي والنفسيييية التربويييية العليييو  مجلييية الروضييية. لطفيييل

 .(36) 6  فلسطي 
 باسيتخدا  مسيرحية عيرو  فاعليية. (6638إبيراهي ) ون ي العباد   إيما  -

 مجلية الروضية. طفيل ليد  اإليجابيية االجتماعية الممارسا  تنمية في الدم 
 .(26) بابل  جامعة  واإلنسانية التربوية للعلو  األساسية التربية كلية
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اليييدور الفعيييال اليييذ  يقدميييه مسييير  (. 6635عبيييد الباسيييط  روحيييية محميييد ) -
جامعية كلية الدراسا  العلييا للطفولية.  .مجلة دراسا  الطفولة.العرائ  للطفل

 (.66) 39   عي  شم 
برنيامج إلكترونيي لتنميية اليوعي  (.6636عبد البياقي  مني  صي   محميد ) -

 )ماجستير(. كلية ريا  األطفال .جامعة القاهر . الغذائي لطفل الروضة

 يييييا الر  أطفييييال عنييييد الحديييييد نقيييي  أنيميييييا(. 6630عبييييد منيييياف  شييييو ) -
 للبنييا . التربييية منشييور (. كلييية غييير ماجسييتير )المتغيييرا   بييبع  وع قتهييا
  .بغداد جامعة

القييياهر :  .ميييدخل إلييي  مسييير  الطفيييل. (6662)طيييار  جميييال اليييدي  عطيييية  -
 مؤسسة طيبة للنشر والتو يع.

 المعرفيييييييية دار: اإلسييييييييكندرية .الطفييييييييل مسيييييييير . (6669عيسيييييييي   مييييييييو   ) -
 .الجامعية

أثير العيادا  الغذائيية علي  المسيتو  (. 6666ان عليي)النعي   إشراقة عبيد  -
)دكتورا  (.كلية التربيية. الغذائي والصحي لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة

 جامعة الخرطو . 
عميا :  .التربيية الفنيية لطفيل الروضية. (6669) منال عبد الفتا  الهنيد   -

 دار المسير .
 

 نانيًا : المراجع األجنبية :
 

- Deniger,M (1995). An Ethnographic study of the use 

of puppetry with children’s group, Dissertation 

abstracts international, 51 (9).   
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- Euker,f (1991). The use of puppetry in southern 

California kindergarten classrooms. Dissertation 

abstracts international,30 (31). 
 

- Fisher, Bobbi (1998). Joyful learning in 

Kindergarten: Revised Edition,New York, 

Heinemann،. 

- Furnivall. Sara Lynne (2003). The children's theater 
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University،. 
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 المستندة التعلم نظرية على قائمة إستراتيجية استخدام فاعلية
 يالبصر  والتفكير يالعدد الحس مهارات تنمية على الدماغ إلى

 الروضة أطفال لدى

 *.خليفة الحكيم عبد لطفي إيماند/  *                       
 

 : ملخص البحث
 قلئما  اتيجي إساتف  اساتددا  فلعليا  علا  التعافف إلا  الحالل  البحث هدف  

 علاا   الفيلضااي  المفاالهي  لتاادفي  الاادمل  إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  علاا 
 تاا  الفوضاا   أطفاال  لااد  البصااف  والتفكيااف العاادد  الحاا  مهاالفا  تنمياا 
 التلبع  االبتدائي  الثوف  أبنلء مدفس  بفوض  أطفل  من البحث عين  ادتيلف
(  66) عااادده  وكاالن 7102 /7102 الدفاساا  للعااال  التعليمياا  المنياال إلداف 
  المجمااااوعتين  ذ  التجفيباااا شااااب  الماااانه  البحااااث واسااااتدد  وطفلاااا ا  طفاااا ا 

  المعتالد  بللطفيقا  دفسا  الضالبط  المجموع  حيث "التجفيبي  و الضلبط "
 علاا  القلئماا  اإلسااتفاتيجي  بلسااتددا  دفساا  والتاا   التجفيبياا  المجموعاا  و

 إعااااداد تاااا  البحااااث هاااادف لتحقياااا و    الاااادمل  إلاااا  المسااااتند  الااااتعل  نظفياااا 
 المفاالهي  لتاادفي  الاادمل  إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  علاا  قلئماا  إسااتفاتيجي 
 التفكياااااف  وادتبااااالف الفوضااااا  ألطفااااال  العااااادد  الحااااا  وادتبااااالف الفيلضاااااي  

                                                           

 .المنيا جامعة – المبكرة للطفولة التربية بكلية  التربوية العلوم بقسم المناهج مدرس *
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 دا  فاااف  وجاااود: إلااا  البحاااث نتااالئ  وتوصااال  .الفوضااا  ألطفااال  البصاااف 
 دفساا  التاا )  الضاالبط  المجموعاا  أطفاال  دفجاال  متوسااط  بااين إحصاالئيلا 
 بلسااااااتددا  دفساااااا  التاااااا )   التجفيبياااااا  المجموعاااااا  و(  المعتاااااالد  بللطفيقااااا 

 التطبياا  فاا ( الاادمل  إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  علاا  القلئماا  اإلسااتفاتيجي 
                                       التجفيبيااااا  المجموعااااا  أطفااااال  لصااااالل  العااااادد  الحااااا  الدتبااااالف البعاااااد 
 الضالبط  المجموعا  أطفال  دفجال  متوساط  باين إحصلئيلا  دا  ف ف وجود
 دفساا  التاا )   التجفيبياا  المجموعاا  و(  المعتاالد  بللطفيقاا  دفساا  التاا ) 

 فا ( الادمل  إلا  المساتند  الاتعل  نظفيا  علا  القلئم  اإلستفاتيجي  بلستددا 
 المجموعاااااا  أطفااااال  لصااااالل  البصاااااف  التفكيااااااف الدتبااااالف البعاااااد  التطبيااااا 

 نظفياا  علاا  قلئماا  إسااتفاتيجي  اسااتددا  فلعلياا  إلاا  يشاايف مماال   فيبياا التج
 مهاالفا  تنمياا  علاا  الفيلضااي  المفاالهي  لتاادفي  الاادمل  إلاا  المسااتند  الااتعل 
  .الفوض  أطفل  لد  البصف  والتفكيف العدد  الح 
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Abstract: 

     The aim of the current research is to identify the 

effectiveness of using a strategy based on brain-based 

learning theory to teach mathematical concepts on 

developing numerical sense skills and visual thinking 

among kindergarten children. The research sample was 

chosen from children in the Children of the Revolution 

Primary School of the Minya Educational Administration 

for the academic year 2017/2018. Their number was (66) 

boys and girls, and the research used the quasi-

experimental approach with two groups "control and 

experimental" where the control group studied in the 

usual way and the experimental group studied using the 

strategy based on the theory of brain-based learning. To 

achieve the goal of the research, a strategy based on the 

theory was prepared Brain-based learning for teaching 

mathematical concepts, numerical sense test for 

kindergarten children, and visual reasoning test for 

kindergarten children. The results of the research 

concluded: There was a statistically significant difference 

between the mean scores of the children of the control 

group (which was studied in the usual way) and the 

experimental group (which was studied using the strategy 

based on the brain-based learning theory) in the post 

application of the numerical sense test for the benefit of 

the children of the experimental group. Statistically 

significant between the mean scores of the children of the 
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control group (which was studied in the usual way) and 

the experimental group (which studied using the strategy 

based on the theory of brain-based learning) in the post 

application of the visual reasoning test for the benefit of 

the children of the experimental group, which indicates 

the effectiveness of using a strategy based on theory 

Brain-based learning to teach mathematical concepts to 

develop numerical sense skills and visual thinking in 

kindergarten children. 
 :Keywords الكلمات المفتاحية

   .الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي  -

- Brain based learning theory                                                

                   Numerical sense skills .العدد  الح  مهلفا  -

 Visual thinking                                      .البصف  التفكيف  -
 

     مقدمة:

 المجتمعال  لتقاد  الحتمي  الضفوفيل  من البشفي  بللثفو  االهتمل  أصب    
 ديااااف البشااافي  ماااوافد  لتوجيااا  مجتمااا  كاااا  يساااع  حياااث   وفقيهااال العصااافي 
 فياااال  مفحلاااا  وتعااااد   اا اسااااتثملف  أفضاااا  أبنلئاااا  طلقاااال  واسااااتثملف ل توجيهااااا

 الطفاااا  قااادفا  تنميااا  إلاااا  تهااادف  التااا التفبويااا  المفاحاااا  أهااا  مااان األطفااال 
كمااال تعاااد مفحلااا  فيااال  . للمدفسااا  لوذهنياااا لنفسااايا  وتهيئتااا  والحفكيااا  المعففيااا 

                                                                                                  المفاحااااا  المااااااثف  فااااا  حيااااال  اإلنسااااالن  وحيااااال  مجتمعااااا  األطفااااال  مااااان أهااااا 
 هاذ  فا  ياسا  أن يجب سلي   تفبو  أسل  ك  فإن  ولذلك في  يعيش الذ 

 (                                                                                                                        5 ص  7112 والعدوان الحوامد )                            . المفحل 
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    التكنولااوج للتقااد  نتيجاا  الفيلضاايل  تعلااي  فاا  اكبياافا  اتطااوفا  حاادث قاادول   
 المفاحاا  فاا  تعليمهاال وأساالليب الفيلضاايل  محتااو  فاا  تغييااف إلاا  ذلااك وأد 

 اإلحسال   حظا وقاد   العصاف هاذا ومتغيافا  يتنلساب بمال المدتلفا  العمفي 
 والوالياال  يلسااتفالاو  بفيطلنياال مثاا  العاالل  ماان متعاادد  أماالكن فاا  امااادفا  بللعاادد
  األولااا والتقااوي  الماانه  مسااتويل  وثيقاا  صااادوف منااذ داالص   بشااك    المتحااد 
 أن فيهال جالء التا   NCTM الفيلضايل   لمعلما  القاوم المجلا  بواساط 
 بلسااااتددا  العاااادد  الحاااا  تنمياااا  نحااااو موجاااا  نشاااالط هااااو الفيلضاااايل  تعلاااا 

   ( NCTM,2000,13 ). اإلئفائي  األنشط 
 

 علااا  يفكااا  الاااذ  الفيلضااايل  فااا  الهااال  الجااا ء ذلاااك هاااو العااادد  والحااا    
 والعملياال  للعادد الطفا  لااد  العال  اإلدفاك تنميا  إلاا  ويهادف العادد  النظال 
دفاك  العقلياااا   تنمياااا  فاااا  والمفوناااا    أدااااف  بأعااااداد   ومقلفنتاااا  العاااادد حجاااا  وا 

 الع مااا  وادتيااالف   التقفيبااا  والتقاااديف الاااذهن  للحسااالب متعااادد  إساااتفاتيجيل 
 نشاااط  بيئااا  داا   مااان األطفااال  أداء فاا  يظهاااف ذلاااك كاا    المميااا    العددياا
  7117 كلماا ) المدتلفاا  الحساالب طفائاا  بااين بااللتفابط تتساا  فيلضااي  وبنياا 
 (.02ص

 

 

 تنميتهااال يجاااب التااا  الهلمااا  المهااالفا  مااان العااادد  الحااا  مهااالفا  أن كمااال   
 نمااا الطفااا   سااايعلن المهااالفا  تلاااك وتطاااويف تنميااا  وبااادون   األطفااال  لاااد 

 الحياال  فاا  ضاافوفي  تعااد والتاا  العددياا  المهاالفا  وتطبياا  فهاا  فاا  صااعوبل 
 ما  التعلما  فا  التفكياف علا  وتشاجيعه  األطفال  حث من بد ف     اليومي 
 . بهل المفتبط  والعمليل  األعداد

 

  أظهااف  التاا  الدفاساال  بعاا  أجفياا  فقااد  العاادد  الحاا  ألهمياا  ونظاافاا     
 لاااد   العااادد  الحااا  تنميااا  علااا  التااادفي  ليبأسااال بعااا  اساااتددا  فلعليااا 
 التا ( 7102) الادين بدف دفاس : الدفاسل  هذ   ومن الفوض  مفحل  أطفل 
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  ذو  األطفاااال  لاااد  العااادد  الحااا  مهااالفا  لتنميااا  بفنااالم  فلعليااا  أظهاااف 
 التااا ( 7106) كلمااا  ودفاسااا  المدفسااا   ملقبااا  مفحلااا  فااا  الاااتعل  صاااعوبل 
 الحاا  مهاالفا  تنمياا  فاا  التلعيااب ساالوبأ  علاا قاالئ  بفناالم  فلعلياا  أظهااف 
 . الفوض  طف  لد  العدد 

 

 للتعلاااي  شااالم ا  لا منهجااا أو لأسااالوبا  الااادمل  إلااا  المساااتند الاااتعل  نظفيااا  وتعاااد   
  ويغياااف احبلطااالا  أقاا  والمعلماااين نتلجاالا إ أكثاااف االطفااال  يجعاا  حياااث   والااتعل 
 ووظيفا  تفكياب إلا  تساتند النظفيا  هاذ  أن  كمال أطفالله  إل  المعلمين نظف 

 الاتعل  فاإن الطبيعيا  عمليلتا  إنجال  مان يمنا  لا  الادمل  أن وطللمل   الدمل 
 كاااذلك ولكنهااال األعصااالب علااا   ب اااق   مااان فقاااط مدعومااا  ليسااا  وهااا    يحااادث
 (.07 ص 7112  والمشلعل   قطلم) المعفف  النف  عل  بأبحلث مدعوم 

 

 أن الااااادمل  إلااااا  مساااااتندال الاااااتعل  بنظفيااااا  اهتمااااا  التااااا  األدبيااااال  وتاكاااااد   
 فا  يساهموا أن يمكان بكفالء     البشاف  الادمل  طبيعا  يتفهماون الاذين المعلمين
 لتوساااااي  ومنلقشاااااته  والقيااااالد  والمبااااالدف  االساااااتق   علااااا  المتعلماااااين تشاااااجي 

 تقاااديف وعلاا    الاابع  بعضاااه  ماا  التفلعاا  علااا  وتشااجيعه    اسااتجلبلته 
   المتعلمين بحيل  صل  ذا التعل  وجع    مستقبلي  بمدفجل  والتنبا دبفاته 
 وتنمياا  المااد  طويلاا  الااذاكف  وتنمياا    جديااد  مجاالال  فاا  المعففاا  وتطبياا 
 (.032 ص   7100 البنل)  للدمل   الكل التفكيف

 

 عماا  وظالئف علاا  فئاي    بشااك    تفكا  الاادمل  إلا  المسااتند الاتعل  ونظفيا    
 فتفكا    الاتعل  أثنالء عشاوائي ال عان واالبتعالد وتعلما  عمليلتا  وتنظاي  الادمل 
 باين يكما  الطفا  يجعا  بأسالوب الاتعل  وموضاوعل  المعلومل  إددل  عل 

 الفهاااا  ماااان يمكناااا  منلسااااب   بشااااك    واأليسااااف األيماااان الاااادمل  نصااااف  وظاااالئف
عمل    علبيواالست  معهال والتفلعا  المعلومال  معللجا  ف  التفكيف مهلفا  وا 
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 النهليا  فا  تمكنا  ثا    الادمل  لعما  جيا التدفي للوظالئف لا وفق    تدفيج بشك   
  ( Sousa, 2006, 37) . التعل  أهداف تحقي  من

 

 بلساااتددا  التااادفي  أهميااا  علااا  التفبويااا  الدفاسااال  مااان العدياااد تاكاااد كمااال   
 ذلااك فاا  لماال ؛ األطفاال  فياال  مفحلاا  فاا  الاادمل  إلاا  المسااتند الااتعل  نظفياا 
حداث لقل ا وتدفيف للمعفف  األطفل  إكسلب تسهي  من   النفس االستقفاف وا 

 (.3  7102   الفوفل) وسهول  بدق  التفبوي  المهل  نجل ا  و   واالجتملع
 

 واإلساااتفاتيجيل  البااافام  فلعليااا  السااالبق  والبحاااوث الدفاسااال  أظهاااف  وقاااد    
 الفيلضااايل  تااادفي  فااا   الااادمل  إلااا  المساااتند  الاااتعل  نظفيااا  علااا  القلئمااا 
 أظهاااف  التاا ( 7103) فاو  دفاساا :  اساال الدف  هاااذ  وماان الفوضاا  لمفحلاا 
 التفكياف مهالفا  تنميا  ف  الدمل  إل  المستند التعل  عل  قلئ  بفنلم  فلعلي 

 أظهااااف  التاااا ( 7105)  مصااااطف ودفاساااا  الفوضاااا   طفاااا  لااااد  األسلسااااي 
 أطفااال  لاااد  فكااالفاأل ط قااا  تطاااويف فااا  الااادمل  إلااا  المساااتند الاااتعل  فلعليااا 
 . الفوض 

 

 اساااتددم  التااا  السااالبق  والبحاااوث الدفاسااال  قلااا  يتباااين ذلاااك ضاااوء وفااا    
 سااع  ولااذلك   الفوضاا  لمفحلاا  التاادفي  الاادمل  إلاا  المسااتند الااتعل  نظفياا 
  علااا  قلئمااا  يجي تساااتفاإ اساااتددا  فلعليااا  علااا  التعااافف  إلااا الحااالل  البحاااث
 تنمياا  علاا  الفوضاا  مفحلاا  فاا  للتاادفي  الاادمل  إلاا  المسااتند الااتعل  نظفياا 
 .  العدد  الح  مهلفا 

 

        تقتصاااف ال عمليااا  اإلنسااالن عناااد اإلبصااالف عمليااا  ُتعاااد أداااف  نلحيااا  مااان   
نماااااال   فقااااااط العااااااين علاااااا              للتساااااااجي  ال  مااااااين والااااااذاكف  الفكااااااف تشاااااام  وا 

 تنمياا  أجاا  ماان للعااين ضاافوفي  تعااد التاادفيب فعملياا .  والمقلفناا    والتفتيااب
 البصاااف  التثقياااف يلعاااب وأيضااالا    األشاااكل  وتمييااا    الفايااا  علااا  قااادفتهل
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(Visual Illiteracy )    فاا  أسلساايلا  دوفاا  بللمااداف  التعلااي  مفاحاا  داا 
 (. 02 ص   7112 محمد)  ذاتهل التعل  عملي 

  
 كثياااااافاا  ياااااافتبط الااااااذ  التفكياااااف أنماااااالط أحااااااد البصاااااف  التفكيااااااف ُيعااااااد لاااااذلك    

 األشاااااكل و  كللفساااااو  البصااااافي  المثيااااافا  علااااا  يعتماااااد حياااااث   بللفيلضااااايل 
 التفكياف مهالفا  تنميا  علا  الفيلضايل  مناله  تعم  أن ويجب   والع مل 
 دت فواال التشلب  عن موضوعل  الفيلضيل  تلك تتضمن حيث   البصف 
 التفكياف تنميا  إل  التفبويون يسع  ولذلك ؛ بينهل والع قل  األعداد وتسلس 
دفاك المدتلفاااا  ادالمااااو  دفاساااا  فاااا  ألهميتاااا  نظاااافاا  التاااادفي  أثناااالء البصااااف   وا 
 (.772 ص  7116 محمد)  الطبيع  ف  األشيلء

 

 الفيلضاا  التفكيااف لتنميا  الضاافوفي  المتطلبال  ماان البصاف  التفكيااف ويعاد   
   المجاافد  التفكيااف الوصااف  التفكيااف   البصااف  التفكيااف:  الااث ث بمسااتويلت 

 أن إل    ل   التلل المستو  لبنلء يل   مستو  وك  متدادل  المستويل  وهذ 
 البصاااف  التفكياااف يعتباااف كمااال   المجااافد التفكياااف مساااتو   إلااا  الوصاااو  يااات 

 علاا  القاادف  لااديه  البصااف  التفكيااف  ذو  فلألطفاال    بتكاالفل  المتمياا   الساام 
 البيئاااا  فاااا  توجااااد ال للااااتعل  متنوعاااا  بأساااالليب  بتكاااالف اال والتصااااوف   التدياااا 
 (. 70 ص 7107 أحمد) المعتلد  التعليمي 

 

 فا  البصاف  التفكياف مهالفا  لتنمي  والبحوث الدفاسل  بع  جفي أ وقد   
( 7101) الواحاد عبد دفاس :  منهل الفوض  مفحل  لألطفل  الفيلضيل  ملد 
 والتاااذو  التحصاااي  تنميااا  فااا  تعليميااا  حقيبااا  اساااتددا  فلعليااا  أظهاااف  التااا 

 أظهااف  التاا ( 7106) الوهاالب عبااد دفاساا  الفوضاا   أطفاال  لااد  البصااف 
 لألطفاال  البصاافي  الااذاكف  مهاالفا  تنمياا  فاا  مقتااف   إلكتفوناا بفناالم  لعلياا ف

 .الفوض  مفحل  ف 
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 نظفي  استددا  فلعلي  أظهف  الت  والبحوث الدفاسل  بع  جفي أ كمل   
 محماااااد دفاسااااا  منهااااال البصاااااف  التفكياااااف تنميااااا  الااااادمل  إلااااا  المساااااتند  الاااااتعل 

 قلئ  المتعدد  بللوسلئط م تعلي  بصف  تصمي  فلعلي  أظهف  الت  (7103)
 البصااف  التفكيااف مهاالفا  تنمياا  فاا  الاادمل  إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  علاا 
 ودفاسا    التفبيا  بكليا  الثللثا  الففقا  طللبال  لاد  التفبويا  التقنيال  ملد  ف 

 للااااتعل  مقتفحاااا  تدفيساااي  سااااتفاتيجي إ فلعلياااا  أظهاااف  التاااا ( 7106)  فاضااا
 الصاف طا ب لاد  البصاف  التفكياف مهالفا  نميا ت فا  الدمل  إل  المستند 
( 7106)  فتحا ودفاسا    ال دففي  الصنلعي  الثلنوي  بمدفس   الثلنو  الثللث
 إلااا  المساااتند  الاااتعل  نظفيااا  علااا  قااالئ   تااادفيب بفنااالم  فلعليااا  أظهاااف  التاا 

 ومهاالفا  الفي ياالء فاا  البصااف  والتفكيااف المعففياا  المفوناا  تنمياا  فاا  الاادمل 
 محمااااد ودفاساااا    الثاااالنو  األو  الصااااف طاااا ب لااااد  للااااتعل   لااااذاتا التنظااااي 

 إلاااا  المسااااتند  الااااتعل  سااااتفاتيجي إ اسااااتددا  فلعلياااا  أظهااااف  التاااا ( 7102)
 طاا ب لااد  فافياا غالج والمفاالهي  البصااف  التفكيااف مهاالفا  تنمياا  فاا  الاادمل 
 . الثلنو  األو  الصف

 

 إساتفاتيجي  ساتددا ا فلعلي  عل  التعفف إل  الحلج  يتبين ذلك ضوء ف    
 التفكيااف تنمياا  علاا  للتاادفي  الاادمل  إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  علاا  قلئماا 

 . الفوض  أطفل  لد  البصف 
 

 :مشكلة البحث
 

 :وه  البحث  بمشكل  اإلحسل  إل  أد  عوام  عد  هنلك
 

 الملحق  الفوضل  بع  ف  استط عي  بدفاس  البلحث  قيل  د   من -0
 مهلفا  بتنمي  الفوض  مفحل  اهتمل  عد  تبين المنيل بمدين  بللمداف 
 . األطفل  لد  البصف  والتفكيف العدد  الح 
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 القلئم  التدفي  بإستفاتيجي  اهتم  الت  السلبق  والدفاسل  بحلثاأل قل  -7
 تسهي  ف  أهمي  من لهل ملل بللفغ  الدمل  إل  المستند التعل  نظفي  عل 
 .  للمعفف  األطفل  إكسلب طف 

 

 عن اإلجلب  ف  الحلل  البحث مشكل  تحدد  البحث حدود ضوء وف 
 :                               التلل  الفئي  الساا 
 إلى المستندة التعلم نظرية على قائمة إستراتيجية استخدام فاعلية ما

 البصري والتفكير العددي الحس مهارات تنمية على التدريس في الدماغ
 ؟ وضةالر  أطفال لدى

 

 :  التلليين الساالين من  يتففع   
 

 إل  المستند  التعل  نظفي  عل  قلئم  إستفاتيجي  استددا  فلعلي  مل -0
                                                                      ؟ الفوض  أطفل  لد  العدد  الح  مهلفا  تنمي  عل  التدفي  ف  الدمل 

 إل  المستند  التعل  نظفي  عل  قلئم  إستفاتيجي  استددا   فلعلي مل -7
                                                                      ؟ الفوض  أطفل  لد  البصف  التفكيف تنمي  عل  التدفي  ف  الدمل 

 

 :البحثأهداف 
 
 

 :التعفف عل  يهدف البحث الحلل  إل 
 

 التعل  نظفي  عل  قلئم  إستفاتيجي  استددا  لي فلعالتحق  من مد   -0
 لد  العدد  الح  مهلفا  تنمي  عل  التدفي  ف  الدمل  إل  المستند 
 . الفوض  أطفل 

 التعل  نظفي  عل  قلئم  إستفاتيجي  استددا  فلعلي التحق  من مد   -7
 أطفل  لد  البصف  التفكيف تنمي  عل  التدفي  ف  الدمل  إل  المستند 

 .فوض ال
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 :بحثأهمية ال
 

 :  إل  البحث أهمي  تفج 
       

 النظرية: األهمية 
 

 الح  و الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي : التللي  المتغيفا  تنلو  -0
                                                              تأثيفاا ف  الدمل  إل  المستند  التعل  لنظفي  لمل ؛البصف  العدد  والتفكيف

 . البصف  والتفكيف العدد  الح  تنمي 
 ف  الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي  استددا  مكلني إ إل  األنظلف لف -7

 . الفوض  طفل أ لد  البصف  والتفكيف العدد  الح   تنمي 
 

 التطبيقية: األهمية  
 

 التطبي  ف  ل المعلم تفيد الت  القيل  وأدوا  التعليمي  األدوا  تقدي    
 :                 كللتلل  أدف  عينل  عل 
 نظفي  عل  القلئم  اإلستفاتيجي  بلستددا  الفوض  طف  عم  أوفا  -0

 .   الدمل  إل  المستند  التعل 
 نظفي  عل  القلئم  اإلستفاتيجي  استددا  كيفي   لتوضي  المعلم  دلي  -7

 .وض الف  لطف  للتدفي  الدمل  إل  المستند  التعل 

 . الفوض  طف   لد  العدد  الح  مهلفا  لقيل  ادتبلف -3

                               .                                                                                                                            الفوض  طف   لد  البصف  التفكيف لقيل  ادتبلف تقدي  -2
 

 

 البحث: حدود
 

 : الحلل  البحث اقتصف
 

 االبتدائيا  الثوف  أبنلء مدفس  بفوض  الفوض  أطفل  من البحث مجموع  -0
 . 7102/7102  الدفاس للعل   بللمنيل
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 بمقاافف والمسااتطي  والمفباا   والمثلااث  ئف  اوالااد 01  إلاا  0 ماان األعااداد -7
 (.الثلن   لمستو ا) 6 إل  5 سن من الفوض  لمفحل  األو   الدفاس الفص 

 والمطلااا  النساااب  والحجااا  المعنااا  فهااا :  التلليااا  العااادد  الحااا  مهااالفا  -3
 المواقااااااااف فاااااااا  والعملياااااااال  األعااااااااداد مفهااااااااو  تطبياااااااا  فاااااااا  للعدد المفوناااااااا 
 .بصفي  بنملذج ممثل  ع قل  عن بلألعداد الحسلبي  التعبيف

 واكتشاااالف – االداااات ف – التملثاااا : ) التللياااا  البصااااف  التفكيااااف مهاااالفا -2
                                                   .(النمط تسلس 

 

 :مصطلحات البحث
 

   Effectiveness  : الفاعلية -1
 

  علاا يطاافأ الااذ  التغيااف حجاا  :بأنهاال الحاالل  البحااث فاا  الفلعلياا  وتعاافف   
 علا  القلئما  اإلساتفاتيجي  تطبي  بعد( البحث مجموع ) الفوض  أطفل  أداء

 والتفكيااااف العاااادد  الحاااا  فاااا  للتاااادفي  الاااادمل  إلاااا  المسااااتند  الااااتعل  نظفياااا 
 المجمااوعتين  أطفاال  دفجاال  متوسااط  بااين بااللفف  علياا  ويسااتد    البصااف 
 العااادد  الحااا  ادتبااالف مااان لكااا    البعاااد  التطبيااا  فااا  والتجفيبيااا  الضااالبط 
 . 2"" بللماشف ويقل  البصف  التفكيف وادتبلف

 

  Brain – Based Learning  ماغالتد إلتى المستتندة التعلم نظرية-2

:Theory                                                                               
   

 الذ  التعل   :الحلل البحث ف   الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي  تعفف     
 ء مباالد ماا  ويتملشاا    الاادمل  بهاال يااتعل  التاا  الطفيقاا  ماا  وينسااج  يتوافاا 
 التفصااااي    االكتساااالب   اإلعااااداد مفاحاااا  لدماااا  ووفقاااالا    الفئيسااااي  الاااادمل 

 .الوظيف  التكلم    الذاكف  تكوين  (  اإلسهلب)
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 :                               الدماغ إلى المستندة التعلم نظرية إستراتيجية-3

    Strategie  Brain – Based Learning Theory                       

 مان مجموعا  :بأنهال الادمل  إلا  المساتند  التعل  نظفي  إستفاتيجي  وتعفف   
 دمااا ل وفقااالا  الفوضااا  لطفااا   الفيلضااايل  معلمااا  بهااال قاااو ت التااا  المملفسااال 

   الاذاكف  تكاوين  (  اإلسهلب) التفصي    االكتسلب   اإلعداد:  ه  مفاح 
 . الوظيف  التكلم 

 

   Numerical Sense :العددي الحس-4
 

 علاا  الفوضاا  طفا  قاادف : بأناا   الحالل البحااث فاا  العادد  الحاا  ويعافف   
 مفهااااو  تطبياااا  فاااا  للعدد والمفوناااا  والمطلاااا  النسااااب  والحجاااا  المعناااا  فهاااا 

 ع قاااال  عاااان بلألعااااداد الحساااالبي  والتعبيف المواقااااف فاااا  والعملياااال  األعااااداد
 مااان الطفااا  عليااا  يحصااا  مااال بمقاااداف قااال يُ  والاااذ  بصااافي   بنمااالذج ممثلااا 
 .البحث ف  المستدد  العدد  الح  ادتبلف ف  دفجل 

 

  Visual thinking : البصري التفكير-5
 

 التفكيااف أنماالط ماان نمااط :بأناا   الحاالل البحااث فاا  البصااف  التفكيااف ويعاافف  
 علاااا  يعتمااااد الااااذ  و   بصاااافي  بمثياااافا  العقاااا  اسااااتثلف  نتيجاااا  ينشااااأ الااااذ 

 إدفاك علاا  الفوضاا  طفاا  ف قااد فاا  متمثلاا    العقلياا  العملياال  ماان مجموعاا 
 بللااادفجل  عليااا  ويساااتد    التسلسااا  نماااط كتشااالفاو    دااات فواال   التملثااا 
  .الغف  لهذا دع  المُ  البصف  التفكيف ادتبلف ف  االطف  عليهل يحص  الت 

 

 اإلطار النظري:
 

 التعل  نظفي : األو  المحوف: ه  محلوف ث ث  الج ء هذا ف  نتنلو    
 التفكيف:الثللث والمحوف العدد   الح :الثلن  والمحوف مل  الد إل  المستند
 .البصف 
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 : الدماغ إلى المستند التعلم نظرية: األول المحور
 

 للتعلي  شلم ا  لا منهج أو لا أسلوب الدمل  إل  المستند التعل  نظفي  وتعد   
 ويغيف   حبلطلا إ أق  والمعلمين نتلجلا إ أكثف األطفل  يجع  حيث   والتعل 
 ووظيف  تفكيب إل  تستند النظفي  هذ  أن كمل   أطفلله  إل  المعلمين نظف 

 التعل  فإن الطبيعي  عمليلت  إنجل  من يمن  ل  الدمل  أن طللمل   الدمل 
 كذلك ولكنهل األعصلب عل   ب  ق   من فقط مدعوم  ليس  وه    يحدث

    ( .                                                                                       07 ص 7112  والمشلعل   قطلم)المعفف  النف  عل  بأبحلث مدعوم 

   الدمل  غل  المستند التعل  نظفي  لنشأ  نتعف  سوف  يل وفيمل    
 المستند التعل  نظفي   ء ومبلد الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي  ومفهو 

 التعل  تيجيل استف ا  و    الدمل  إل  المستند  التعل  ومفاح  الدمل    إل
 .  الدمل  إل  المستند 

 

 : الدماغ لىإ المستند التعلم نظرية نشأة-1
 

 علملء  ب  ق   من البشف  المخ بدفاس  المت ايد  العلم هتمل اال نتيج    
 ظهف    الفسيولوج النف  وعل  المعفف   النف  عل  وعلملء األعصلب 
 المخ  بنظفيل  عفف  البشف   المخ لعم  المفسف  ل النظفي من مجموع 

 يتكون المخ أن تف  والت     0257 عل   الث ث المخ نظفي  ظهف  فقد
 المتوسط والج ء الدائ   التعل  عن مسئو   السفل الج ء أج اء  ث ث  من

 وانتشف  التفكيف  عمليل  عن مسئو   العلو  والج ء المشلعف  عن مسئو 
 القفن نهلي  ف  ظهف  ث    والثملنينيل  ل يالسبعين ف  النظفي  هذ 

 عمل   وكيفي  البشف  المخ لفه  وتعقيداا  تفكيبلا  أكثف شلمل  نظفيل  العشفين
 نظفي  ظهف  المخ مس  تقنيل  لتطوف ونتيج    الكل المخ نظفي  مث 
 والت  العشفين  القفن من اآلدفين العقدين ف  الدمل  إل  المستند التعل 
 قلدف ففد ك  أن عل  تاكد وه  الذهن  حضوف م  التعل  نظفي  تسم 
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 ل  تتي  والت  للتعل   الحلف   النشط  التعل  بيئ  ل  توفف  إذا التعل   عل 
    .( 010-22ص ص 7101  عل)تهديد دون التفبوي  الدبف  ف  االستغفا 

 

 : الدماغ إلى المستندة التعلم نظرية مفهوم -2
  Brain – Based Learning Theory                                                                                      

 

 الت  العمليل "  تلك ه  :بأنهل الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي  تعفف   
 عملي  أثنلء جيد   بشك    وظلئفهل وتكلم  وتفابط الدمل  جلنب  عم  تحك 
دفاكهل والعموميل  الكليل  معفف   عل األيمن الجلنب فيعم    التعل   وا 
 وتحديدهل والج ئيل  بللتفلصي  األيسف الجلنب يهت  حين ف    واحد  جمل 

     .( (Politano & Paquin, 2000 , 123" وتحليلهل
                                                        

 الطبيعي  بوظلئف  الدمل  بقيل  تهت  لت ا النظفي  تلك :أنهل  عل وتعفف  
 جلنب  تنشيط ت  إذا وذلك  أفض  بشك    التعل  يحدث  حت عوائ  دون

 المهم  أداء ف  متكلم    بشك    يعم ن بحيث المتعلمين  لد الدمل 
 .(  Sousa,2001) التعليمي 

 

 إل  يستند التعل  –  يللتعل شلم  منه  أو أسلوب"  :بأنهل  وُتعفف   
 بشك    الدمل  عم  كيفي  توض  الت  الحديث  األعصلب عل  افتفاضل 

 البشف  للدمل   التشفيح التفكيب عن حلليلا  يعفف مل إل  وتستند     طبيع
 .(012   ص7112   السلط" ) مدتلف  تطوفي  مفاح  ف  الوظيف  وأدائ 

 

 : الدماغ ىإل المستند التعلم نظرية يءمباد -2
 

 الت   ءالمبلد من  مجموع  عل الدمل  إل  المستند تعل ال  نظفي تقو     
 وأبحلث جهود ليهلإ توصل  والت    وطبيعت  ووظيفت  الدمل   بني من تنبث 
 تلك تطويف ويت    األعصلب وعل    التفبي  مجلل  ف  والبلحثين العلملء
  وهذ   الدمل  م  المتواف  التعل  عملي  لتضبط ستمفافلب  ءالمبلد
 : ه  د ءالمبل
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                                                 : واحدة دينامية وحدة والعقل والدماغ الجسم ، حيوي جهاز الدماغ – أ
 من ويتكون البيئي  أو الحيوي  األنظم  من  غيف  مث  نظل   الدمل     
 من نهلئيلا  ال عدداا  يستوعب أن ويمكن    كك  يعم  ولكن    أج اء

 بعضهل م  تتفلع  والعق  والجس  الدمل  أج اء أن كمل  البيئي   المدد 
عل   )  المد  التفابط طبيع  إل  تعود مبلشف ا  ثلفاا آ يحدث بشك  البع 
 .( 013 ص   7101

 

   الدمل  فيلض  تمفينل : المبدأ هذا م  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  ومن  
عطلء   جوال لتنقي  الصف ف  نبلتل  ووض    الملء وشفب  األطفل  وا 

   .(000 – 001 ص  ص7112  السلط ) والمف    الدمل  عن معلومل 
   : جتماعيا العقل/  الدماغ – ب
 حيل  تبدأ حيث   حيلا  اإلنسلن كلن طللمل مستمف    بصوف    يتغيف الدمل    

 أدمغتنل تتفلع  حينمل جوانبهل جمي  من والتغيف والتشكي  بللتغييف اإلنسلن
 النشغللهل استجلبتهل تتغيف األدمغ    أكبف جتملع ا لنظل  مكمل   اءأج م 
   المجتم  طبيع   عل يعتمد دصلئصهل من األكبف الج ء وأن   اآلدفين م 

 من األففاد يكونهل الت  جتملعي اال الع قل  بطبيع  التعلي  يتأثف ولذلك
    .( 22 ص  7112   والجيش عفلن )  اآلدفين م  العمي  تفلعله  د  

 مجموعل  ف  العم :  المبدأ هذا م  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  ومن   
          والتعل  األدب وحلقل    والمنلقش  والحواف   والمنلظف    صغيف 
   .( 000 – 001 ص ص   7112  السلط )  التعلون 

 :فطري ىالمعن عن البحث -ج
 

 المفتبطااااا  العوامااااا  وأن    المعنااااا وفاء للساااااع  مصااااام  البشاااااف  الااااادمل    
 وظالئف مان فاللتفابط   والسايل    االنفعلال    التفابط:  ه   المعن بتكوين



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8028)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 االنفعاااالال و    المااااخ فاااا  العصااابي  المواقاااا  بااااين باااللفبط يقااااو  حيااااث الااادمل 
 ممال األنمالط تكاوين يحفا  والسايل    مهمالا  التعل  فتجع  المخ كيميلء تحف هل
 ذا  المعلوماال  تصااب  ثاا  وماان   أكبااف عصاابي  مجاالال  تحفياا   إلاا ياااد 
   7112   جنساان) أهميتهاال  بمااد فيشااعف   للمااتعل  بللنسااب  ومغاا    معناا
 .( 312 –312 ص ص

 
 

 عما     إجفائا بحاث إجافاء:المبادأ هاذا ما  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  ومن   
 والكتلبااا    متحااادث  ائاااف واستضااالف    فياااديو فااايل  وعاااف     علميااا  تجفبااا 
   7112  السالط ) التديا    الموضاوع عان أسائل  الطلبا  حضايفت   لمجل 
  .( 003 ص

 

  : النمذجة أو التنميط خالل من يتم ىالمعن عن البحث – ه
 

 مكتسب منهل ج ء   تنظيمي  ودفائط قوائ  تتضمن النمذج  عملي     
 ولكن    آليل   أو وتوملتيكيلا أ المألوف  ءالش يسج  فللدمل   فطف  دفواآل
 ويفه  يمي  أن يحلو  كمل   الجديد للمثيف ويستجيب يبحث نفس  لوق ا ف 

   7110 يتون)  ففيد  ابتكلفي  تفمي ا  ف  ويضعهل   تحدث كمل النملذج
 .(  20 – 0 ص ص

 

 أو الذهني  الدفائط: المبدأ هذا م  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  ومن  
ستفات   المفلهي  ودفائط   ملصقل ال التصويفي      K.W.L  يجي وا 

     .  والتصنيف   مسج  شفيط إل  واالستملع   تعليم  فيديو فيل  وعف 
    ( 005ص   7112 السلط )                                         

 : والنمذجة التنميط أجل من وضرورية مهمة والعواطف االنفعاالت – و
 

 مل ك  وأن   القفافا  اتدلذو  التعل  ف  جداا  مهم  االنفعلال و  العواطف    
 الدمل  أجه   تحتو  وحيث   والمشلعف بللعواطف يتأثف الففد يتعلم 
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 (8020)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 يحدث  حت جتملع اال التفلع   إل والحلج    الذا  تقديف  عل البشف 
 فص  يمكن ال واألفكلف فللمشلعف   النفس  ستقفافواإل العقل  التوا ن
 العواطف تأثيف فإن هنل ومن   الجلنبين  ذ الدمل  ف  بع  عن بعضهمل
  تطغ ال بحيث منلسبلا  يكون أن ينبغ  الحيلتي  الدبفا   عل والمشلعف
   وسليم ا  صحيح ا  التعل  عملي  تكون  حت   التعل  منلخ  عل وتسيطف
 ف  التفكيف إل  الففد يدف  الذ  العلطف  المنلخ عن فصل  يمكن ال فللتفكيف

 عفلن  ؛   Connell,2009, p30). م الع ف  المنطقي  يعطي  مفي  جو
 .( 011 ص   7112  والجيش

 

 نكت  وفواي    األدواف لعب: المبدأ هذا م  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  ومن   
تلح    والمسف    طفف  أو  وتدفيب   المشلعف عن التعبيف الففص  وا 
 نع والساا    والحفك  والمش    الذاتي  التقلفيف وكتلب    ستفدلءاإل

 .(   006 ص   7112  السلط )  االنطبلعل 
 

   : متزامن   بشكل   والجزئيات الكليات الدماغ يعالج– ح
 

          أنشط  من ب  يقوملن فيمل وتنلغ  تفلع  بينهمل يوجد الدمل  جلنب     
     واأليسف األيمن الدمل  جلنب  بين والتميي    السلي  الشدص ف  سيمل ال
 الكليل  يدفك أن   إل الدمل  كلي  مبدأ يشيف حيث المطلق   الحقيق  يمث  ال

   ذلك إدفاك ف  دوفاا  وللتعلي  للتدفيب أن كمل   واحد   ن  آ ف  والج ئيل 
 الذ  فهو للجلنبين المشتفك  العمليل  عن المساو  هو  ءالجلس والجس 
 الجلنب ليقو    الدمل  من األيسف الجلنب ف  األج اء فبط عل  يعم 

 بتفتي  الدمل  من األيسف الجلنب يقو  كمل   الكليل  بنلء ف  بدوف  أليمنا
    .(  Caine& Caine,1991 ,p 88) ب  منوط هو كمل أج اء  إل الكليل 

 المنظ    الذهني  الدفائط: المبدأ هذا م  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  ومن  
ستفاتيجي    المتقد   فيديو وعف    فا البوست واستددا      K . W. L  وا 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8021)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

   الحلئط  عل ومدططل  صوف ووض    والحفك     والموسيق   تعليم 
 وتعلي    الصغيف  التعلوني  والمجموعل    والسلبيل  الم ايل واستقفاء
   .( 002 ص   7112   السلط )  البع  لبعضه  الط ب

   : الطرفي واإلدراك المركز االنتباه من كالا  التعلم يتضمن – ط
 

 أن  وعلي   صوف  أو حس  مجل  ف  دائملا  ومنتب  مهت  العق  أو الدمل   
 الدمل  انتبل  يت  مل وغللبلا    يتجله  مل ويتجله    يدتلف مل يدتلف

 المدفس  ف  البيئي  والماثفا    وفغبلت  الطف  بحلجل  تفتبط لموضوعل 
   الجدفان وألوان   البنلء فتصمي    األطفل  تعلي  ف  تاثف والمن  

 عوام  كلهل العلطفي  والمواقف   اإلع   ووسلئ    والجف    والملصقل 
 والصبف   التقب  عد  أو الفضل تعك  قد الجسد لغ  أن كمل   وماثف   هلم

 ف  بعم  ياثف ممل   التهديد أو األمن   االحتقلف أو االحتفا    واالن علج
 وأبو  عبيدا ) البعيد  كف الذا ف  التد ين ف  ويسلعد   األطفل  تعل 

 .( 50 – 51ص   7115   السميد
 

 وتغييف   الذهني  الدفائط: المبدأ هذا م  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  ومن   
 وعف    البوستفا  ستددا او    مشفوعل ال وعم     ودفجت الصو  نبف 
 ومدططل  صوف ووض    والتدي    والمف     والموسيق   تعليم  فيديو
 ديلفا  األطفل  إعطلء و   الصغيف  التعلوني  والمجموعل    الحلئط  عل

              .اإلستفاتيجيل  وتنوي    متحدث  ائف واستضلف    والجلس  الموضوع
 ( 071 – 002 صص    7112 السلط )                          

 

 :والالوعي الوعي عمليات دائماا  يتضمن التعلم –ك
 

 عن يت  التعل  من كثيفاا  ولكن   والمعفف  الدفاي  ه  وع ال أوج  أحد  
 تح  الحسي  والمدد   الدبف  تعلل  وفي    أيضلا  ال وع  طفي 

 ف  تحدث ال الفه  عمليل  من كثيفاا  أن يعن  وذلك   الوع  مستويل 
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 (8021)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

  عل فيجب   الحق  شهوف أو أسلبي  أو سلعل  د   تحدث وقد   الفص 
 ال واعي  الدبفا  معللج  يسهلوا لك  يفعلون  مل مواينظ أن المعلمون
    للمحتو  الصحي  والتصمي  المملفس  تشملهل وأن   لألطفل  ال حق 
 المتعلمين ومسلعد    معففي ال فو  أو التأملي  األنشط  ف  التعلون وتشجي 

 هو مل يصب  ث  ومن   والدبفا  والمهلفا  األفكلف وابتكلف تنظي   عل
 .( 02 ص   7110  يتون) واضحلا  المتعل  عند اض و  غيف

 

   السمعي  واألشفط    الدفامل: المبدأ هذا م  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  ومن
 .( 070 ص   7112   السلط ) األطفل   ب  ق   من الفاجع  والتغذي 

 

 : الذاكرة لتنظيم طريقتان األقل ىعل لدينا – م
 

 ذا  وغيف    معنال ذا  الدبفا  كلم  جي لتس بيولوجيلا  مجه   الذاكف     
 في  تت  الذ  السيل   عل والتعل  ستدعلءاال  عل قدفتهل وتتوقف    المعن

 . بنلهل الت  ومعلني  الففد وتوقعل    وأهدافهل   حدوثهل ودواف  الدبفا 
 (  016 ص   7101   عل )                                        

 

 :  كللتلل  إيجل هل ويمكن أنظم  عد  وللذاكف   
 

 األكثااف  علاا أو لثااوان   تاادو  التاا  الااذكفيل  وتشاام  : ىالمتتد قصتتيرة التتذاكرة
 .  المد بعيد  الذاكف  ف  ذكفيل   إل تحو  ل  إذا هذا   لدقلئ 

 تكااون ولكنهاال   أساالبي  أو ألياال  تاادو  التاا  وهاا  : ىالمتتد متوستتطة التتذاكرة
 .  المد بعيد  الذاكف  ف   ينهلتد يت  ل  إذا للنسيلن قلبل 

 والدبااافا  واألفكااالف بللمعلومااال  تحاااتفظ ذاكاااف  وهااا  : ىالمتتتد بعيتتتدة التتتذاكرة
.                                                                                       الحياال  طااوا  أو ساانتين  لمااد عقلياا  مدططاال  صااوف  فاا  مباافم  بشااك 
 نظااال  مااان كااا    باااين تولياااف دااا   مااان يحااادث  المعنااا  ذ ل الاااتع أن وياكاااد
                  الميكلن مياااااا  القاااااادف  يساااااام  مماااااال    المااااااد وبعيااااااد   المااااااد قصاااااايف  الااااااذاكف 
                                                                                                            .(013 –017 ص  7112 والجيش عفلن )العقلي  السع  ل يلد  بتوليفهل
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 (8021)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 تغييف   المتقدم  المنظمل :المبدأ هذا م  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  ومن  
   نتفن واإل الحلسوب ستددا او  الفيديو  وأف   والجلس   القلع  ومنهل البيئ 

   الميداني  والفح   مجموعل   ف  والعم    متحدث  ائف واستضلف 
      .  المشفوعل  وعم     والموسيق   األدواف ولعب   والدفامل    والبوستفا

   (  073– 077ص ص  7112   السلط )                          
  :ومستمرة متطورة عملية التعلم – ن

 

 هلئل  إمكلنيل  ل  أن  الإ   التعقيد شديد  أن من الفغ   عل الدمل     
 ال والدمل    واحد  لعمل  وجهلن والتعل  دمل فلل والتغييف   المفون   شديد
 الت  الحي  الدبفا  د   من أيضلا  ولكن   والحملي  الغذاء بمجفد ينمو
ففا ا  عصبي  فوابط  إل تقود  الدمل  عم  أن  عل وياكد   كيملوي  وا 

               .ينمو دملغ  فإن وبللتلل  يفكف  اإلنسلن دا  مل الحيل   مد يستمف
 ( 53 ص   7115   السميد أبو و عبيدا )                             

 

    K. W . Lإستفاتيجي : المبدأ هذا م  المتنلغم   اإلستفاتيجيل  ومن   
 ص   7112 السلط ) العملي  والتجلفب الذهني   والدفائط والتصنيف 

072  ).   
 : بالتهديد ويكف بالتحدي المعقد التعلم يدعم -ش

 

 متعدد  عصبي  تفابطل  بعم  ويقو    أفض  بشك    يت  الدمل  عل ت    
 الدمل  تعل  ويكف   والمدلطف  بللتحد  مفعم  التعل  بيئ  تكون عندمل
جفاءا  لمواقف يتعف  عندمل  &.Caine) المفون  عد  و بللتهديد تتس  وا 

Caine, 1991 ,p 91  ). 
 

 واقعي  مشك   طف : دأالمب هذا م  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  ومن   
عطلء   ومنلقشتهل  ف  والعم    البيئ  وتغييف  ائف  ستضلف او    ديلفا  وا 
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 (8021)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

  السلط ) والحلسوب   الذات  والتعل    والموسيق    والدفامل   مجموعل 
 .(  076 – 075ص ص   7112

 

  : فريدة   بطريقة   منظم دماغ كل – ك
 

 عن ومدتلف   ففيد   وبشك      منظم    بطفيق     تعلل اهلل دلق  دمل  ك  أن   
 وف    العقلي  األنظم  من المجموع  نف  نسلناإل ويمتلك األدمغ  من  غيف 

 نض   إل دت فاال هذا ويعود   البع  عن بعضنل يدتلف نفس  الوق 
 المذاكف  وأسلليب البيئ  ومتغيفا  الوفاث  والعلم  المكتسب  ودبفات  الففد

 المتعلمين ك  أن ويوض    للدمل  الموصل  صبي الع والشبك  والتعل 
  الحوا  وه  واحد  مدد   د   من مدتلف    بطف    الموضوعل  يفهمون
 أو تفمي  وعم    المفلهي  بين القلئم  والع قل  العقلي  األنشط  تقو  بينمل
 ؛06 ص  7110   يتون) الدمل  بني  ف  الموضوعل  لتلك دلص  تفجم 
 .( 015 ص   7112  والجيش عفلن 

 

 ادتيلف حسب بحوث عم : المبدأ هذا م  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  ومن  
 وتصحي    التعلون  والتعل    الفاجع  والتغذي    مشفوعل  وعم  الط ب 

عطلء   الط ب  ب  ق   من االمتحلنل  جفاء   ديلفا  وا   .  حلل  دفاس  وا 
 ( 072 ص   7112  السلط )                                       

 

  ءمبلد دم  ف  الدمل   إل المستند التعل  ومسلمل   ءمبلد تتلدص   
 :  وه    الدمل  أبحلث من ومستمد  منبثق  أسلسي 

 .  الدبف  نتيج  هو الذكلء •

 .  ل نفصل  قلبل  غيف والجس  الدمل  بين ع ق  التعل  •

 .  دد المتع الذكلءا  من متعدد  أنواع توجد •

 عقل  بفنلم  ووض     المعن تكوين"  دطوتين من تتكون عملي  التعل  •
  " . تعلم  ت  مل الستددا 
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 (8021)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

  ص ص  7112  وأولسن كوفلليك) واألداء التعل   عل تاثف الشدصي 
0-3 ) . 

 

 أبحلث نتلئ  لتفجم  السلبق  المبلد ء م  منسجم  عنلصف توجد كمل    
 غفف  ف  بهل واالستعلن  استددامهل يمكن عملي  تطبيقل   إل الدمل 
  والتعلون    المعن ذو  والمحتو    المحسن  أو الغني  البيئ :  وه    الصف

 وغيلب الفوفي   الفاجع  والتغذي  الكلف   والوق  والديلفا   والحفك  
        .(  3 ص   7112   وأولسن كوفلليك) التأمل  التفكيف وتع ي  التهديد

   الدمل  م  المتوافق  اإلستفاتيجيل  بع  توظيف يت  البحث اهذ وف    
 القلئ  التدفيس  بللنموذج للتدفي  التدطيط ف   المعلم بهل ستعينت والت 
 .    الدمل  إل  المستند التعل   عل

 

 :الدماغ إلى المستندة التعلم مراحل -3
 

 ,Jensen): ه  مفاح  بدم  يمف الدمل  إل  المستندالتعل      

2000,p134- 145 قطلم  ؛031 – 001 ص ص  7112  السلط  ؛  
  .( 73 -02ص ص  7112 والمشلع 

 

 : Preparation اإلعداد:  األولى المرحلة 
 

  ذهن وتصوف الموضوع عن علم  فكف  عل  المفحل  هذ  وتشتم    
 الموضوع عن أكثف دلفي  المتعل  لد  كلن وكلمل   الصل  ذا  للمواضي 

                                 ومعللجتهل الجديد  المعلومل  تمثي  ف  أسفع كلن كلمل
 :  التللي  بلألدواف القيل  المعلم  من يتطلب وهذا
.                                                          التعل  لموضوع  ذهن عم  إطلف بنلء عل  المتعل  مسلعد  -
.                                                                                     الجديد ل التع ونوع مجل  تحديد-
.                                                    الجديد للتعل  ال  م  اللوحل  إلعداد ونشلط  الدمل  عم  استثلف  -
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                              .                                ط متفاب ع قل  ف  منظم  كلي  ذهني  صوف  تنظي -
                              .                               الجديد بللموضوع المفتبط  المد ن  الدبفا  استحضلف-
                               .             الجديد  للمعلومل   ذهن تمثي  إستفاتيجيل  تطويف عل  المتعل  مسلعد -
 . التعل  مواضي  وتقليب للمعللج  الذهن مسلعد  بآليل  المتعل  ت ويد -
 

 : Acquisition االكتساب:  الثانية المرحلة
 

 الدبفا  نتيج  عصبي  تفابطل  تشكي  أهمي  عل  المفحل  هذ  وتاكد    
 التفابطل  كلن  متفابط  المدد   كلن  وكلمل   والمتفابط  األصيل 
 التفابطل  فستقو  مألوف  المدد   كلن  ذاإف   وأكثف أقو  العصبي 
 البصفي  واألدوا  المنلفس :  االكتسلب مصلدف ومن   التعل  وينت  المثلف 

 والمشلفي  والفيديو الدوف ولعب المتنوع  والدبفا  البيئي  والمثيفا 
 .  لقبلي ا الدبف  عل  المفحل  هذ  وتاكد  الجملعي 

 

 :   التللي  بلألدواف القيل  المعلم  من يتطلب وهذا   
 

 . والمحلوف التفابطل  الستحضلف الدمل  تنشيط-
 . جديد  ذهني  فوابط بنلء عل  المتعل  مسلعد -  
 . الدبف  بموضوع المتعلق  الذهني  الفوابط تقوي -
 . البيئي  الذهني  والمستحقل  المنلفس  مواقف إثلف -
غنلئهل السلبق  الدبفا  استحضلف مهلف  لتطويف المتعل  إعداد- .                                                      وا 
 .الفوابط ل يلد  البيئي  المواقف ف  مبلشف غيف أو مبلشف تفلع  تنشيط-

 

 : Elaboration(  اإلسهاب) التفصيل: الثالثة المرحلة
 وتحتلج الفه  تعمي  وتدعي  المواضي  تفابط عن المفحل  هذ  تكشف    
 فاجع  وتغذي  أعم  فه  أج  من التعليمي  األنشط  ف  األطفل  اندملج إل 
 .   وضمني  صفيح  استفايجيل  م 
 :التللي  بلألدواف القيل  المعلم  من يتطلب وهذا
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 المتفابط  بللدبفا  والتوسي  التفصي  مواقف طفي  عن الفه  تعمي -
 .   وذهنيلا  عصبيلا 

 . المتعل  لد  ال  م  العصبي  التفابطل  وجود من كدأالت-
 . الفه  ل يلد  جديد  دبفا  إضلف  عل  المتعل  مسلعد -
 . يواج  ومل المتعل  بين للتفلع  ال  م  الدبف  مواقف تهيئ -
 .دفواآل الحين بين المبلشف الصفي  التعلي  إل  اللجوء-
 . ال  م  فاجع ال بللتغذي  الت ويد-
                                                           .والتحلي  والفحص  التصنيف  عمليل  لمملفس  للمتعل  الففص  إتلح -
 . مدتلف ا  اا أدواف  فيهل يلعب مدتلف  أنشط  تقدي -
 

  : Memory Formation الذاكرة تكوين:  الرابعة المرحلة
 

 أفض  بشك    المعلومل  واستفجلع التعل  تقوي  إل  حل المف  هذ  وتهدف  
 وحلال  الفاجع  والتغذي  والسيل  االنفعللي  والحد  الكلفي  الفاح  د   من

 والتعل  الدملغي  المعللج  عم  عل  يسلعد ممل  القبل  والتعل  التعل 
 .  فض األ
      

 :  التللي  بلألدواف القيل  المعلم  من يتطلب وهذا    
 

 . سلف  حلل  إل  والتحو  للط ب االنفعللي  الحلل  من التأكد -
 .ال    الغذاء عل  طف  ك  حصو  من التأكد-
 .  الكلف  بللنو  تتحسن الذاكف  الكلف  ألن بللنو  التذكيف -
   م ئ  وتجفيب وتفلع    واضح  دبفا  من الكلف  الذاكف  وقود توفيف -

 .   منلسب  وفاح 
 

                                                       :Functional Integration الوظيفي التكامل:  الخامسة رحلةالم
  في  والتوس  الحقلا  تع ي   بهدف الجديد التعل  استددا  يت  المفحل  هذ  وف 
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 تكوين د   من الممتد  أو الموسع  العصبي  الشبكل  تطويف ويت 
 .  التفابطل  وتقوي  صحيح  تفابطل  فوتطوي تفابطل 
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 .  منلسب  عصبي  تفابطل  وف  التعل  تقدي -
 .  المنلسب  الفوابط إدفاك عل  تسلعد  كلفي  بفاح  المتعل  ت ويد -
 الشبكل  تنلسب شبكل  صوف  عل  منظم  تكون  ك الدبفا  تنظي  -
 .    للمتعل  لعصبي ا
 العصبي  الع قل  إدفاك علي  تسه  الت  الفاجع  بللتغذي  المتعل  ت ويد -

 .     للدبفا 
 عصبي  تفابطل  حدوث وتسهي  ل يلد  المتعل  أمل  الهدف توضي  -

 .    التعل  هدف نحو وتوجيههل منلسب 
 

 : الدماغ إلى المستندة التعلم استرتيجيات -4
 

 هذا نإف  الدمل  إل  مستند  تعليمي  بيئ  تكون  لك أن  ب س ممل عففنل  
 بع  نتنلو   يل وفيمل   التعليمي  اإلستفاتيجيل  من مجموع  يتطلب

 للتدفي  التدطيط ف  بهل ستعلن اإل ت  الت  التعليمي  اإلستفاتيجيل 
 . الدمل  إل  المستند التعل  عل  القلئ   التدفيس بللنموذج

 

 (.   K.W.L)  إستراتيجية –أ
      

 تحديد ف  وتفيد   الدمل  عم  م  وتتنلغ  تنسج  اإلستفاتيجي   هذ نإ  
 ف  المشلفك  من األطفل  تمكن أنهل كمل   التعل  لموضوع القبلي  المعفف 
 فيصب    يتعلمون  مل  عل  المعن إضفلء ف  يسه  ممل   األهداف وض 
   السلط ) تذكفهل وسهول  المعفف  تد ين ففص  وت داد أفض  تعلمه 
 (  .  072 ص   7112
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 ف  المتعل  نشلط تاكد(   K.W.L) إستفاتيجي  نأ سب  ممل ويتض     
 نقط  لتكون السلبق  األطفل  معفف  تنشيط  إل وتهدف    المعن تكوين
 معلفف من التعل  موضوع من يتضمن  لمل ؛اإلفتكل  ومحوف نط  اال

   وتطويفهل العصبي  التفابطل  تكوين  ف يسه  ممل جديد  ومعلومل 
 :  وه  مفاح  ث ث من اإلستفاتيجي   هذ وتتكون

 
 

           الموضوع عن يعفف  أن يعتقد مل طف ال يحدد ( : K) ىاألول المرحلة-
 (What I Know? ). 
 الموضوع عن يعفف  أن يفيد مل الطف  يحدد ( :W) الثانية المرحلة-
(What I Want to Know? ). 

 .(?What I Learned)  تعلم  مل الطف  يحدد ( :  L) الثالثة المرحلة-
 

 

 :الذهنية الخرائط -ب
 

:                                                            منهل نذكف الذهني  الدفائط مفهو  تنلول  الت  التعفيفل  تعدد    
 تسلعد  بمفلتي  الففد ت ود قوي  ي فسوم تقني "  بأنهل الذهني  الدفيط  تعفف
   صوف  كلم  )  من العق  مهلفا  أغلب بتسديف عقل   طلق استددا  عل 
 الحفي  يعطي  قو    وأسلوب     مف    ك  ف ... (    ألوان   منط    عدد

 مجلال  مدتلف ف  تستدد  أن ويمكن عقل  طلق  استددا  ف  المطلق 
 أداء وبأحسن طفيق  بأوض  وتفكيف  لم تع تحسين ف  تستدد  فه   الحيل 
 ( .         02 ص   7112  بو ان" ) بشف 

                                                          

 

 والع قل  الدفاسي  للملد  الطف  فاي  تمث  إبداعي  دفيط "  بأنهل وتعفف  
 عم  عن عبلف  وه    الملد  أج اء بين بنفس  يقيمهل الت  والفوابط

 أبو و عبيدا ) م حظل  دذأ مجفد ولي  دلص  ومذكفا  م حظل 
 ( . 72 ص  7115   السميد
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 للملد  المتعل  فاي  عن تعبف مفئي  إستفاتيجي  :بأنهل تعفف وأيضلا     
 من مأدوذ  وم حظل  وأفكلف بتففعل  محلط  مفك ي    بصوف    الدفاسي 
 األشكل   عل معتمداا  وأسه  بفوابط ملبينه الدم  فيت    معطل معلومل 
 وتوليد المتعل   لد الكلمن  الطلقل  ك  إلثلف  ؛والصوف والفمو  واأللوان
 واأليسف( اإلبداع ) األيمن معلا  الدمل  نصف  واستددا  جديد  أفكلف

 مفك   بطفيق  واحد  وفق  ف  المتعل  يفيد  مل ك  عن والتعبيف  (التحليل )
 .( 76 ص  7106  علمف) ومدتصف 

 

 الدفائط تنلول  الت  المدتلف  للتعفيفل  السلب  العف  د   ومن   
 : التللي  النقلط استد ص يمكن الذهني 

 توض  تدطيطي  أشكل  الذهني  الدفائط أن  إل التعفيفل  معظ  تشيف •
 . المعفف  ففوع من ففع   بأ  الدلص  المفلهي 

 .  والتدطيط والتفكيف  التعل ف  الذهني  الدفائط تسلعد •

 سهول   عل يسلعد ممل  والكتلب  الفس   عل الذهني  الدفائط تعتمد •
 .التذكف

 لتنظي  الدمل  يستددمهل ووسيل  مكتوب  فكفي  أدا  الذهني  الدفيط  •
       .األفكلف

: بأنهل الحلل  البحث ف  الذهني  الدفائط تعفف سب   مل ضوء وف    
 بلستددا  التعل  لجوانب الوف  عل  بفسمهل  لفوض ا طف  يقو  مدططل 
 فهمه  عن يعبف الذ  بللشك  والصوف والفسو  والفمو  والكلمل  األلوان
 ويتففع الصفح  منتصف ف  األسلس  بللموضوع يبدأ متدفج   وبشك    لهل 
 ويتففع   ب  المفتبط  الفئيسي  األفكلف تحديد عل  تسلعد فئيسي ا  لا ففوع من 
 .  وطبيعتهل األفكلف حسب عل  أدف  ثلنوي ا  لا فوعف منهل
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 :  التعلون التعل  -جا
 
 

 
 

 يعفف و الدمل  م  المتنلغم  اإلستفاتيجيل  أحد التعلون  التعل  ويعد  
 يقس  حيث الصف  تنظي  عل  يقو   تعليم أسلوب"  بأن  التعلون  التعل 

 عل  - أففاد فبع أ من منهل ك  تتكون   صغيف    مجموعل    إل  األطفل 
 وينلقشون   بينه  فيمل ويتفلعلون   البع  بعضه  م  يتعلونون - األق 

 ويكون   بهل المكلفين المهل  إتمل  بهدف المشك   لح  ويسعون األفكلف 
 ف  المجموع  نجل  وعن    م ئ  تعل  عن مسئوالا  المجموع  ف  ففد ك 

    واإلفشلد التوجي  ف  المعلم  دوف ويتحدد   بهل كلف  الت  المهل  إنجل 
 ف  طف    ك  عل  األدواف وتو ي  أسئلته  عن واإلجلب  األطفل  وتشجي 

 (.           25 ص   7117    الطنلو " ) المجموع 
                                                                                           

 الت  التعلون  التعل  إستفاتيجيل  إحد  :ه "  شلفك     اوج فكف "   
 الفصو  وكلف  الدفاسي  المفاح  ي مج وتنلسب الففدي  المشلفك  عل  تشج 
  الشمف )كللتلل  محدد  دطوا  ث ث د   من األطفل  تفكيف عل  وتعتمد
 ( . 73 -70 ص ص   7100

 

 من فح ط ت  الذ  الساا  ف  مستق    بشك    األطفل  يفكف حيث :فكر -
 .الدلص  أفكلفه  وصيلغ  تشكي  بهدف المعلم    ب  ق  

 هذ  وتسم  أفكلفه   لمنلقش  أ واج ف  األطفل  تجمي  يت  حيث : زاوج -
 .اآلدفين وأفكلف أفكلفه  عن بللتعبيف لألطفل  الدطو 

 كللصف الكبيف  المجموع  م  أفكلفه  األطفل  أ واج يشلفك :شارك -
  شفيك من بدع    أفكلف  تقدي  عند بللفاح   لطفاأل يشعف حيث   بكلمل 

 .المفاح  بهذ  مفوفهل بعد دق ا  أكثف تصب  األفكلف أن إل  بلإلضلف 
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  :الذهني العصف -د
 
   
 
 
 

 تثيف   الدمل  م  ومتوافق  متنلغم  الذهن  العصف إستفاتيجي  وتعد                               
 أو بمشكل  المتعل  مواجه  د   من المتعلمين دعن إبداعي    أفكلفاا  وتولد

 عل  اإلستفاتيجي  هذ  وتعتمد   معين  تعليم حدث أو  حيلت بموقف ثلفت إ
مطلف المعلم  من األسئل  طف   ت ءكفل ل يلد  ؛األسئل  بهذ  الدمل  وا 

 .( 722 ص 7112   والجيش عفلن ) المشك  للموقف ل ستجلب  وفلعليت 
 

 ملد   أل وق   أ ف  األفكلف لتوليد اإلستفاتيجي  هذ   استددا ويمكن  
 الحص  بداي  ف  يستددمونهل المعلمل  أن من الفغ  وعل    دفاسي 
 األطفل  يكون حيث التعل  انتهلء بعد استددامهل المفيد من أن  إال الدفاسي 
 الصف م  إمل اإلستفاتيجي  هذ  وتستدد    بأفكلفه  للمسلهم  نيمستعد
 . (072 ص 7112    السلط) صغيف  مجموعل  م  أو  بأكمل

   

  : الدماغ رياضة تمارين -ه
   
 

   وتحفي   الدمل  تنشيط ف  تسه  الت  اإلجفاءا  من مجموع  وتشم                             
 السفيع  الجسدي  الحفكل  من مجموع  وتتضمن   الذاكف  عم  وتحسين
   للتعل  األطفل  تهيئ  ف  تسه  الت  فيلضي ال التملفين وبع  والممتع 
 ف  ففد    بشك    أو جملع    بشك    والحفكل  التملفين استددا  ويمكن
 .( 030 ص   7112   ط لالس ) الصف

 

 ف  وذلك  حد ا  أكثف وجعلهل ذاكفت   عل السيطف  يمكن  اإلنسلن أن كمل   
 ف  تسلعد  الت  الدمل  تملفين بلستددا    العمف مفاح  من مفحل  أ 

 واأللعلب   والكتلب    والتكفاف   للتفلصي  واالستملع التفكي :  ذلك تحقي 
   معين نظل  تبلعاو    جديد  أشيلء وتعل    المتقلطع  والكلمل    الذهني 
 التملفين ومملفس    والدضفوا  الفواك  ودلص ا  المغذي  األطعم  وتنلو 
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ص    7103  كمل )  الد  ف  كسجيناأل نسب  من ت يد والت  الفيلضي 
 .( 736 – 735ص

 
 

                   : Numerical sense skills العددي الحس: الثاني المحور
 

 تنمي   وأهمي  العدد  الح  مفهو  عل  الضوء إلقلء يل  فيمل وسنحلو    
 : العدد  الح  مهلفا 

  

 :العددي الحس مفهوم-1
  

 ومفون  وع قتهل  األعداد حو  الجديد الحد " بأن  العدد  الح  يعفف   
 ,Kaminski" )الكيفي  واألحكل  العددي  والتقديفا  العقل  الحسلب

2003,p25). 
 

 :حيث من األعداد م  التعلم  ف  الفكفي  المفون " هو بأن  يعفف كمل   
 العمليل  داءأ عل  والقدف  دف األ عدادبلأل وع قت  العدد معن  إدفاك
   ص7113 الحميد وعبد سعد)  "بسهول  مقلفنل  وعم  العقلي  لبي الحس
767).    

 :العددي الحس مهارات تنمية أهمية-2
                                                                                            

 عددال لمفهو  األطفل  اكتسلب أهمي  عل  التفبويين من عدد اتف  قد  
 العدد  الح  إدفاك د   من يت  الذ  األمف  ب  المفتبط  والمفلهي 
 الت  اإلستفاتيجيل  ضوء ف  الحسلبي  والعمليل  األعداد بمفهو  وافتبلط 
 .(53   ص7112 عبيد ) المفهو  بهذا كلم  ووع  إدفاك تتضمن

 

 فيمل  سيتض كمل العدد  الح  أهمي  متعدد ا توض  نقلطلا  التفبويون دوعد  
 :(  Yang,et,al , 2007,p 17: )يل 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8081)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

إل   إضلف ا  والبصيف   العمي  اإلدفاك األطفل  لد  العدد  الح  ي بن -
 تجم  القواعد من مجموع  ليس  الفيلضي  المفلهي  بأن قتنلعاإل تنمي 
 .الح  بنلء عل  تعم  ولكنهل فقط التطبي  بهدف

 ف  الفش  تقلي  إل  العدد  الح  ألنشط  المتضمن التعلي  ياد -
 . واضح    بصوف    الفيلضي  المفلهي 

 تدفيبل  ح  ف  المتعلمين تواج  الت  الصعوبل  من العدد  الح  يقل -
 .                            الفيلضي  المفلهي 

 والفاح  الطمأنين  في  ويبث  نفس  ف  المتعل  ثق  من العدد  الح  ي يد-
 الفيلضي  للمفلهي  حب إل   ياد  ممل  األعدادو  العمليل  معللج  عند

دفاك  .                                التفبويون إلي  يسع  مل وهذا حيلت   ف  ألهميتهل وا 
 تحسين د   من الفيلضي  المفلهي  استيعلب ف  العدد  الح  يسلعد-

 .واضح    بصوف    فيهل الفش  وتقلي  األداء

 الفيلضي  المفلهي  ف  األطفل  تحصي  حسينت عل  العدد  الح  يعم -
 بين إحصلئي  دالل  ا ذ افتبلط وجود الدفاسل  من كثيف أثبت  حيث

 . العدد  والح  التحصي 

 بلألعداد المتعلق  المفلهي  اكتشلف عل  المتعلمين العدد  الح  يشج -
 لح  متعدد  استفاتيجيل  تنمي  عل  ويعم  بينهل  الع قل  واكتشلف

 بللحيل  المتعلمين يفبط أن  إل  بلإلضلف  الفيلضي   المواقف اجه ومو 
 تنمي  عل  ويعم  الفيلضيل   أهمي  مد  ويحدد األعداد الستددا  الواقعي 
 . المتعلمين لد  الفيلض  التفكيف

 التعلم  عند والمتع  الحسلبي  والقدف  الذهني  الكفلء  العدد  الح  يبن -
   . العددي  المنظوم  م 
 

                        



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8081)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 :العددي الحس مهارات -3
 

 تفتبط عديد  مهلفا  يض  العدد  الح  أن ودوج   جل  دفاس  بين      
 :ه  المهلفا  وتلك األعداد  حو  المشتفك بللح 

 .األعداد لمعلن  الجيد الفه  .0

 .األعداد بين المتعدد  الع قل  تطويف .7

 .لعددل النسب  الك  إدفاك .3

 ,Gay& Douglas)  األعداد عل  للعمليل  النسب  األثف معفف  .2
1997,p 27). 

 

 :وه  مهلفا  العدد  للح  أن ويلن  فيي  أشلف كمل  
 

 .بينهل والمقلفن  األعداد بين التميي  .0

 .الممي   العددي  الع مل  واستددا  انتقلء .7

 .األعداد عل  للعمليل  النسب  األثف إدفاك .3

 & Reys) والتقديف الذهن  والحسلب الحسلب  األداء ف  المفون  .2
Yang,1998,p 228)  

 

 : يل فيمل العدد  الح  مهلفا  المنوف  وصنف   
 

 .حولنل من الحيل  ف  واستدداملتهل بلألعداد الوع  .0

 .المنلسب  العملي  ادتيلف .7

 .عددي  أحكل  افإلصد وتوظيفهل اإلفشلدي  العددي  الع مل  ادتيلف .3

 .لألعداد والنسب  المطل  الك  إدفاك .2

 .الذهن  والحسلب التقفيب  التقديف .5

 .(733   ص7110  المنوف ) النتلئ  لمعقولي  اليقظ  .6
 
 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8081)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 :التللي  العدد  الح  مهلفا  العل  عبد فيهل واستدد    
 

 .للعدد والنسب  المطل  الك  إدفاك .0

 .األعداد عل  للعمليل  النسب  األثف إدفاك .7

 .واستددامهل الممي   العددي  الع م  إدفاك .3

 عبد) التقفيب  والتقديف الذهن  الحسلب إستفاتيجيل  واستددا  إدفاك .2
 .(76-72   ص ص7112 العل  

  

 : التللي  العدد  الح  مهلفا  تحديد ت  ملسب  د   ومن
 

 المهلف  هذ  وتضمن  :للعدد والمطلق النسبي والحجم المعنى فهم-1
 تفتيب  األعداد بين المقلفن )  ه  الففعي  المهلفا  من عدداا  الفئيسي 
 .(معلومين عددين بين أعداد وتحديد  األعداد بين الع قل  تحديد   األعداد

 

 :الحسابية المواقف في والعمليات األعداد مفهوم تطبيق في المرونة-2
 المشك   لح  عليهل والعمليل  عداداأل استددا  ف  المهلف  هذ  وتضمن 
 .الواقعي 

 

 هذ  تضمن  :بصرية بنماذج ممثلة عالقات عن باألعداد التعبير-3
 بأشكل  األعداد عن التعبيف ه  الففعي  المهلفا  من عدداا  الفئيسي  المهلف 
 .األعداد بين الع قل  عن مصوف شك  ف  أو لفظيلا  والتعبيف بصفي 

 

 : Visual thinking البصري لتفكيرا: الثالث المحور
 

   بللفيلضيل  كثيفاا  يفتبط الذ  التفكيف أنملط أحد البصف  التفكيف ُيعد   
   والع مل    واألشكل    كللفسو  البصفي  المثيفا  عل  يعتمد حيث
          .البصف  التفكيف مهلفا  تنمي  عل  الفيلضي  المفلهي  تعم  أن ويجب

 (772 ص  7116  محمد)                                           
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 (8081)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 التفكيف مفهو  من لك    التفصي  من  ء  بش التنلو  يت  سوف  يل وفيمل    
 : البصف  التفكيف ومهلفا  البصف   التفكيف وأهمي  البصف  

 

 : البصري التفكير-1
 
  

 نتيج  أينش الذ  التفكيف أنملط من نمط:  بأن  البصف  التفكيف يعفف   
  أكثف  أو ع ق  إدفاك ذلك عل  ويتفتب بصفي  بمثيفا  العق  إستثلف 
 .(077ص   7112  محمد) الح  من اإلقتفاب أو مشكل  ح  عل  تسلعد

                                                                        

 

 عق  يثلف دملعن ينشط التفكيف أنملط من نمط:"  بأن   يعفف كمل    
 من المعلومل  ستنتلجا علي  يتفتب   بصفي  مثيفا  طفي  لعنلطفاأل

     والفس  الفاي  عل  ذلك ف  معتمد  أفض   بشك    المفئي  األشيلء
 .(05 ص   7107  أحمد" )  المعفو 

 

   : البصري التفكير أهمية-2
 

 :  إل  للمتعل  بللنسب  البصف  التفكيف أهمي  تفج 
 

 . النف  عل  واالعتملد بلآلدفين تصل اال عل  قدفت    يلد •

 نتيج    يو    بعد يوملا  ت داد والت  ب  المحيط  البصفي  المثيفا  فه  •
 التليف يون شلشل  عل  يظهف مل مث )   والتكنولوج  العلم التقد 

 .ب  المحيط  بللبيئ  صلت  ت داد وبللتلل   ( الخ.... والكمبيوتف

 الطفي  يفت  جيد مصدف البصف  التفكيف أن حيث العقلي  قدفت   يلد  •
 والتفكيف   النلقد التفكيف مث  التفكيف من المدتلف  األنواع لمملفس 

   .بتكلف اال

 .( 36 ص   7112  محمد)  بللنف  بللثق  المتعل  شعوف من ي يد •
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 (8002)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 من لهل لمل ؛ التعليمي  العملي  ف  البصف  التفكيف أهمي  تفج  أيضلا   
 :  يل فيمل إيجل هل يمكن دصلئص

 

 عملي  ف  المتعل  تضمين عل  تعم  حيث النشط التعل  عل  يسلعد •
 عل   بنلءاا  المفلهي  م   واللفظ البصف  التعلم  د   من وذلك   التعل 
 اكتشلف يليهل ومنلقشتهل  األسلسي  األفكلف تحديد أولهل   العمليل  من عدد  

 تبسيطهل  ومحلول  بينهل االفتبلطل  واستنتلج نهل ع والتعبيف الع قل  
 لهذ  كلم  وفه   وع عل  يكون المتعل  فإن   البصفي  الشبكل  ستكمل وبل

 . تعلم  ت  مل وتلديص لمفاجع  جيد   بمفشد   ت ويد  إل  بلإلضلف  الع قل 

 ف  يكون مل بك  الجديد  المعلومل  وتجمي  وتكلم  فبط عل  يسلعد •
 . المعففي  لمتعل ا حصيل 

 . السلبق  المعلومل  واستفجلع التذكف عل  يسلعد •

 عن وذلك   أهمي  واألق  الهلم  المعلومل  بين ي يالتم عل  يسلعد •
 . األفكلف بين الع قل  يوض   بصف  عف  طفي 

  فعلل    بطفيق    تعلم  مل توظيف عل  ويشجع   لطفاأل لد  الدافعي  يثيف •
 أن يمكن   واس   مفلهيم إطلف ف  معلوملت  ينظ  الذ   لطفاأل أن حيث
 ف  يوظفهل أن ويستطي  أق  وق    ف  وكثيف  متفابط  معلومل  يجم 
  .( 31ص   7107  محمد)  مدتلف  تعليمي  مواقف

 

 الطف  تسلعد الت  الممي ا  من ل  لمل البصف  التفكيف أهمي  تفج  كمل   
 :  عل  القدف  لدي  يكون بأن

 . الصوف  مجم  وفاي  والتصوفا  الصوف استددا  •

 . األج اء ءم  ث    واحد  مف  كك  الفكف  استيعلب •

 . الفيلضيل  م  جيداا  ويتعلملون   المجفد  الفيلضي  المفلهي  فه  •

 . الصحيح  للحلو  الوصو  ف  الحد  استددا  •



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8008)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 علدي  غيف حلو  إيجلد د   من    إبداع نحو   عل  المشك   ح  •
 . للمشك  

 . ل ستددا  القلبل  المنتجل  من العديد البتكلف التواص  •

 ممتل   بذاكف  يتمتعون ألنه  ؛ واألشدلص   واألحداث   األملكن تذكف •
 .المد  وطويل 

 . بللففا  ع قل  تكوين بإمكلن  حيث   األبعلد  ث ث التفكيف •

 . لني البي والفسو    والفي يلء   الهندس  فه  •

ص    7107  حلمد)  اليومي  األعمل  ف  التدي  ودم  الصوف  فاي  •
   .(36 -35 ص

 : البصري التفكير مهارات-3
 

 حيث من البصف  التفكيف موضوع متعدد ال بحوثالو  دفاسل ال تنلول    
 مهلفا  والبحوث الدفاسل  هذ  وتبن   الفيلضيل  تدفي  د   من تنميت 
 الت ( 7112)  محمد دفاس : الدفاسل  هذ  ومن   بصف ال للتفكيف مدتلف 
 التحصي  عل  الفيلضيل  لتدفي   كمبيوتف  بفنلم  فعللي  النتلئ  أظهف 
 لد  الكمبيوتف ستددا ا نحو تجل واال البصف  التفكيف جوانب وبع 
 البصف  التفكيف مهلفا  عل  البحث واقتصف  بللصف الص  األطفل 
 (. النمط اكتشلف   االدت ف إدفاك   ث التمل إدفاك)  التللي 

 

 التعليمي  األلعلب استددا  فلعلي  أظهف  الت  ( 7116)  محمد ودفاس    
 أطفل  لد  الفيلضيل  ف  البصف  والتفكيف التحصي  لتنمي  بللكمبيوتف
      التللي  البصف  التفكيف مهلفا  عل  البحث واقتصف   االبتدائي  المفحل 

 ( . النمط واكتشلف   االدت ف إدفاك   ملث الت إدفاك) 
 

 التفكيف ف  أنشط  تدفي  فلعلي  أظهف  الت ( 7112)  محمد ودفاس    
 لد  البصف  التفكيف مهلفا  وتنمي   الهندسي  المشك   ح  عل  البصف 
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 (8000)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 مهلفا  عل  البحث واقتصف   األسلس التعلي  من األول  الحلق  أطفل 
 النمط (. اكتشلف االدت ف  إدفاك التملث   إدفاك)  لي التل البصف  التفكيف

( Seven E`S) نموذج فلعلي  أظهف  الت (  7107) حلمد ودفاس    
 البصف  والتفكيف التحصي  عل  الهندسي  التحوي   تدفي  ف   البنلئ
 مهلفا  عل  البحث اقتصف و   سلساأل التلس  الصف طللبل  لد 

   البصف  النمط   العقل التدويف   البصفي  الذاكف )  التللي  البصف  التفكيف
 .(البصف  االستدال 

 

 البصف  التفكيف مهلفا  إل  التوص  أمكن السلب  العف  د   من   
 :وه   الحلل للبحث

 

 من أج اء أو األشكل  تحديد عل  الطف  قدف  وه  :التماثل إدراك مهارة 
 . أشكل  عد  بين من المتملثل  الهندسي  األشكل 

 عنلصف أو األشكل  تحديد عل  القدف  ه  :االختالف إدراك مهارة 
 . هندسي  أشكل  عد  بين المدتلف  األشكل 

 بين التسلس  نمط تحديد عل  الطف  قدف  ه  : النمط اكتشاف مهارة 
 . يكتشف  الذ  للنمط وفقلا  التسلس  وتكمل    األشكل  أو األعداد

 

 : البحث فروض
 
 
 

 الحتالي البحتث فتروض صياغة تم السابقة والبحوث الدراسات لخال  من   
 : التالية

 المجموعااااا  أطفااااال  دفجااااال  متوساااااط  باااااين إحصااااالئيلا  دا  فاااااف  يوجاااااد -0
               التجفيبيااااااا  المجموعااااااا  و(  المعتااااااالد  بللطفيقااااااا  دفسااااااا  التااااااا )  الضااااااالبط 

 إلا  تند المسا الاتعل  نظفي  عل  القلئم  اإلستفاتيجي  بلستددا  دفس  الت ) 
 المجموع  أطفل  لصلل  العدد  الح  الدتبلف البعد  التطبي  ف ( الدمل 

 .                                   التجفيبي 
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 (8001)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 المجموعااااا  أطفااااال  دفجااااال  متوساااااط  باااااين إحصااااالئيلا  دا  فاااااف  يوجاااااد -7
 التااا )   التجفيبياا  والمجموعااا (  المعتاالد  بللطفيقااا  دفساا  التااا )  الضاالبط 
 إلاااا  المسااااتند  الااااتعل  نظفياااا  علاااا  القلئماااا  اإلسااااتفاتيجي   بلسااااتددا دفساااا 
 أطفااااال  لصااااالل  البصاااااف  التفكياااااف الدتبااااالف البعاااااد  التطبيااااا  فااااا ( الااااادمل 

 .                       التجفيبي  المجموع 
 

 : البحث إجراءات
 

 :التللي  لإلجفاءا  تبعلا  الحلل  البحث سلف    
 

 :المدرسة قبل ما طفالأل العددي الحس اختبار إعداد: أوالا 
  

 :التللي  بللدطوا  العدد  الح  ادتبلف إعداد مف
 

 :االختبار من الهدف تحديد -1
 

 . الفوض  أطفل  لد  العدد  الح  مهلفا  تنمي  
 

 :لالختبار األولية الصورة إعداد -2
 

 علااااا  مو عااااا ا  مفااااافد ا ( 71) المبدئيااااا  صاااااوفت  فااااا  االدتبااااالف تضااااامن قاااااد   
 :البحث هذا تبنلهل والت  العدد  للح  الفئيسي   الث ث المهلفا 

 

 المهااالف  هاااذ  وتضااامن : للعتتتدد والمطلتتتق النستتتبي والحجتتتم المعنتتتى فهتتتم -
 تفتياااب   األعاااداد باااين المقلفنااا  ) هااا  الففعيااا  المهااالفا  مااان عااادداا  الفئيساااي 
 (.معلومين عددين بين أعداد وتحديد األعداد بين الع قل  تحديد  األعداد

 

: الحستتابية المواقتتف فتتي والعمليتتات األعتتداد مفهتتوم تطبيتتق فتتي ةالمرونتت -
 المشاك   لحا  عليهال والعمليال  األعاداد استددا  ف  المهلف  هذ  وتضمن 
 .الواقعي 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8001)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 هاااذ  تضااامن : بصتتترية بنمتتتاذج ممثلتتتة عالقتتتات عتتتن باألعتتتداد التعبيتتتر -
 اداألعااااد عاااان التعبيااااف)  هاااا  الففعياااا  المهاااالفا  ماااان عاااادداا  الفئيسااااي  المهاااالف 
 بااااين الع قاااال  عاااان مصااااوف شااااك  فاااا  أو لفظياااالا  والتعبيااااف بصاااافي  بأشااااكل 
 (.األعداد

 

 :  االختبار تصحيح طريقة تحديد-3
 

 االدتباالف فا  مفافد  كا  تعطا  بحيااث االدتبالف تصاحي  طفيقا  تحدياد تا    
 . واحد  دفج ا 

 

  :االختبار صدق تحديد-4
 

 المناله  أسالتذ  مان مجموعا  علا  عفضا  تا  االدتبلف صد  من للتأكد     
 ساااا م  لألهااااداف  مطلبقتاااا : حيااااث ماااان لمفاجعتاااا  وذلااااك ؛التاااادفي  وطااااف 

 لمهالف  مففد  ك  انتملء مد  ووضوحهل  للمففدا  والعلمي  اللغوي  الصيلغ 
 الففعيااا  المهااالف  قيااال  م ئمااا  ماااد  بهااال  الدلصااا  الففعيااا  العااادد  الحااا 
 المحكمااااين آفاء وءضاااا فاااا  التعاااادي   أجفياااا  وقااااد العاااادد   الحاااا  لمهاااالف 
 ) 0 ملح .) النهلئي  صوفت  ف  االدتبلف وأصب 

 ( 1)جدول
 مهاراته على العددي الحس اختبار مفردات توزيع يوضح

 أرقام المفردات المهارات الفرعية المهارات الرئيسية م
فهاااااااا  المعناااااااا  والحجاااااااا   0

 .النسب  والمطل  للعدد
المقلفناااااااااااا  بااااااااااااين األعااااااااااااداد تفتيب -

الع قااااااااال  باااااااااين  األعاااااااااداد  تحدياااااااااد
األعااااداد  تحديااااد أعااااداد بااااين عااااددين 

 معلومين.
 
 

0     7    3 
2     5    6 
2   2    2 

01 
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 أرقام المفردات المهارات الفرعية المهارات الرئيسية م
المفونااااااااا  فااااااااا  تطبيااااااااا   7

مفهو  األعداد والعمليل  
 ف  المواقف الحسلبي .

اسااتددا  األعااداد والعملياال  عليهاال  -
 لح  المشك   الواقعي .

00   07   03 
02    05 

داد عاااااان التعبيااااااف بلألعاااااا 3
ع قاااال  ممثلاااا  بنماااالذج 

 .بصفي 

التعبيف عن األعداد بأشاكل  بصافي  -
والتعبياااف لفظيااالا أو فااا  شاااك  مصاااوف 

 عن الع قل  بين األعداد.

06   02   02 
02    71 

 71  المجموع 
 

 :لالختبار االستطالعي التطبيق-
   

 لا ا  وطفطفا ا ( 31) مان تكون  استط عي  عين  عل  االدتبلف تطبي  ت    
 وثباال  عبلفاتاا  صااد  لحساالب وذلااك؛ دائياا تاالب الثااوف  أبناالء مدفساا  بفوضاا 
 .علي  اإلجلب  و من المقيل  

 

  :االختبار مفردات صدق -
 

 باااين االفتبااالط معلمااا  بإيجااالد االدتبااالف مفااافدا  صاااد  صاااد  حسااالب تااا    
 وقعاااا  وقااااد االسااااتط عي   العيناااا  لطفاااال  الكلياااا  والدفجاااا  مفاااافد  كاااا  دفجاااا 

  [1422  1421] المغلقاااا  الفتااااف  فاااا  االدتباااالف لمفاااافدا  االفتباااالط معاااالم  
 مفافدا  صاد  إلا  يشايف ممال موجبا  االفتبالط معالم   جميا  فإن وبللتلل 
 .االدتبلف

  :االختبار ثبات -
 

 كفونباالخ معلدلاا " للثباال  ألفال معلدلاا " سااتددا لب االدتبالف ثباال  حساالب تا    
 الثباااال  معلماااا  أن وجااااد    عي االسااااتط العيناااا  أطفاااال  دفجاااال  داااا   ماااان

 .عل  ثبل  ذو االدتبلف أن إل  يشيف مل 1422= للمقيل 
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 :االختبار زمن-
 

 إجلب   من فصد طفي  عن االدتبلف مففدا  عن اإلجلب   من حسلب ت    
  مااان متوساااط وأداااذ   حاااد علااا  االساااتط عي  العينااا  أطفااال  مااان طفااا  كااا 

 .دقيق ا ( 31) ال    نال م  وكلن االدتبلف مففدا  عل  اإلجلب 
 

 : البصري التفكير اختبار إعداد:  ثانياا 
 

              محماااااااد  ( 7112 ) محماااااااد  السااااااالبق  والبحاااااااوث الدفاسااااااال  دااااااا   ماااااان   
 الصااوف  إلاا  التوصاا  تاا (  7107 ) حلمااد   ( 7112 ) محمااد  ( 7116)

 :التللي  الدطوا  بإتبلع البصف  التفكيف الدتبلف النهلئي 
 

 :االختبار من الهدف تحديد -1
 

  .الفوض  أطفل  لد  البصف  التفكيف قيل  إل  االدتبلف هدف
 

 : البصري التفكير مهارات تحديد -2
  

   التملثااا  إدفاك: وهااا  البصاااف  التفكياااف تمثااا  التااا  المهااالفا  تحدياااد تااا    
 الحالل  البحاث فا  منهل بك  قصديُ  والت  النمط واكتشلف   دت فاال إدفاك
 .النمط اكتشلف مهلف  االدت ف  إدفاك مهلف  التملث   إدفاك  مهلف : يل  مل

 

  : لالختبار وليةاأل  الصورة عدادإ -3
 

 وتااا    مهااالف    لكااا  مفااافدا ( 01) بواقااا  ل دتبااالف مفااافد ا ( 31) عااادادإ تااا    
 . متعدد من ادتيلف صوف  ف  المففدا  صيلغ 

 

  :االختبار تعليمات -4
 

 مفافدا  عان اإلجلبا   علا األطفال  عد مسل  إل االدتبلف تعليمل  هدف    
 :يل  مل مفاعل  وتم   ويسف   سهول    بك  االدتبلف

 .ومبلشف ا  قصيف ا  التعليمل  تكون أن -
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 .االدتبلف من الغف  توضي  -
 .ل دتبلف مدتصف وصف -
  .االدتبلف مففدا  من مففد  ك  عن اإلجلب  ضفوف   إل اإلشلف  -
 

 : االختبار تصحيح طريقة -5
 

 مفاافدا  ماان مفاافد  كاا  عاان صااحيح  إجلباا  لكاا  واحااد  دفجاا  تحديااد تاا    
 .البصف  التفكيف ادتبلف

 

   :االختبار صدق تحديد -6
 

 المنااله  أسالتذ  مان مجموعا  علا  عفضاا  تا  االدتبالف صاد  مان للتأكاد    
 لألهااداف  مطلبقتاا : حيااث ماان لمفاجعتاا  وذلااك الاانف  وعلاا  التاادفي  وطااف 
 مففد  ك  انتملء مد  ووضوحهل  للمففدا  لعلمي وا اللغوي  الصيلغ  س م 

 وأصااب  المحكمااين آفاء ضااوء فاا  التعاادي   أجفياا  وقااد تقيساا   الااذ  عاادللبُ 
 )7 ملح .) النهلئي  صوفت  ف  االدتبلف

 

 :لالختبار االستطالعي التطبيق
 

 مان تكونا  والتا  الاذكف سالبق  استط عي  عين  عل  االدتبلف تطبي  ت    
 لحسااالب وذلاااك   دائيااا تاالب الثاااوف  أبنااالء مدفسااا  بفوضااا  وطفلااا ا  طفااا ا ( 31)

 .علي  اإلجلب  و من المقيل   وثبل  عبلفات   صد 
 

  :االختبار مفردات صدق -
 

 باااين االفتبااالط معلمااا  بإيجااالد االدتبااالف مفااافدا  صاااد  صاااد  حسااالب تااا    
 وقعااا  وقاااد االساااتط عي   العينااا  طفااال أل الكليااا  والدفجااا  مفااافد  كااا  دفجااا 

  [1421  1427] المغلقاااا  الفتااااف  فاااا  االدتباااالف لمفاااافدا  االفتباااالط معاااالم  
 مفافدا  صاد  إلا  يشايف ممال موجبا  االفتبالط معالم   جميا  فإن وبللتلل 
 .االدتبلف
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 : االختبار ثبات-
 

 كفونباالخ معلدلاا " للثباال  ألفال معلدلاا " سااتددا لب االدتبالف ثباال  حساالب تا    
 الثباااال  معلماااا  أن وجااااد   االسااااتط عي  العيناااا  أطفاااال  دفجاااال  داااا   ماااان

 .عل  ثبل  ذو االدتبلف أن إل  يشيف مل 1421= للمقيل 
 

 :االختبار زمن-
 

 إجلب   من فصد طفي  عن االدتبلف مففدا  عن اإلجلب   من حسلب ت    
  مااان متوساااط وأداااذ   حاااد علااا  االساااتط عي  العينااا  أطفااال  مااان طفااا  كااا 

 .دقيق ا ( 21) ال    ال من لن وك االدتبلف مففدا  عل  اإلجلب 
 

 الروضتتة ألطفتتال للتتتدريس المعلمتتة ودليتتل الطفتتل عمتتل أوراق عتتدادإ:ثالثتتاا 
 :الدماغ إلى المستندة التعلم نظرية على القائمة اإلستراتيجية باستخدام

 

 المعلماااا  ودلياااا  الطفاااا  عماااا  ألوفا  النهلئياااا  الصااااوف  إلاااا  التوصاااا  تاااا      
 الااتعل  نظفياا  علاا  القلئماا  اإلسااتفاتيجي  ددا بلساات الفوضاا  ألطفاال  للتاادفي 
 : التللي  الدطوا  بإتبلع الدمل  إل  المستند 

 

          : العامة األهداف تحديد-1

 :  يل  فيمل العلم  األهداف تحديد ت 
 

    .                                                           الفوض  أطفل  لد  العدد  الح  تنمي  -
  .الفوض  أطفل  لد  البصف  التفكيف تنمي  -
 

   :الخاصة األهداف تحديد-2 
 
 

 المفااالهي  مقااافف  محتاااو  ضااامن  لموضاااوعل  الدلصااا  األهاااداف تحدياااد تااا    
 للعاال (   الثاالن   المسااتو )الفوضاا  ألطفاال  األو   الدفاساا للفصاا  الفيلضااي 
 بداي   ف  موضح  ه  كمل سلوكي  صوف  ف  وصيلغتهل    7102/7102

 ) 3ملح ) . بللدلي  دف  ك 
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 علتى القائمتة اإلستتراتيجية باستخدام للتدريس المتبعة االجراءات تحديد-3
 :الدماغ إلى المستندة التعلم نظرية

 

 إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  إليهاال سااتندت التاا   الدمساا مفاحاا ال ضااوء فاا    
 : وه  الدمل 

 

 التكلماااا    الااااذاكف  تكااااوين  (  اإلسااااهلب) التفصااااي    االكتساااالب   اإلعااااداد
ستفاتيجيل    الوظيف   العصاف   الذهنيا  الدفيط    (K.W.L ) التدفي  وا 
 مااا  تتفااا  التااا (  للااادمل  فيلضاااي  تمااالفين   شااالفك –  اوج -فكاااف   الاااذهن 
 بلستددا  للتدفي   المتبع  االجفاءا  تحديد  ت    الدمل  إل  المستند التعل 

 .الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي   عل القلئم  اإلستفاتيجي 
 

 :للتدريس المستخدمة والمواد الوسائل تحديد-4
 

  : التللي  التعليمي  دوا واأل الوسلئ  استددا  ت 
 

 والكافا  الحصا  مثا  أشايلء 01 إلا 0 من مدتلف  وألوان أحجل  ذا  أشيلء
  صوف01 إل  0 من األعداد لتمثي  صوف  ------ والعص  وال جلجل 

 . للطف  عم   أوفا     يومستط ومفبعل  ومثلثل  لدوائف
 

 : التقويم ساليبأ تحديد-5
 

  : ه  مفاح  ث ث د   من التدفي  تقوي  ت    
 

 البصاف  التفكياف وادتبالف العدد  الح  ادتبلف تطبي  ت  : القبلي التقويم-
 .(البحث مجموع ) والتجفيبي  الضلبط  المجموعتين أطفل  عل 

 ؛بللادف  الموجاود  األنشاط  د   من دف  بك  ذلك ت  : البنائي ويمالتق-
   .فيهل وقعوا الت  األدطلء وتصحي    للطف  تقد  مد  عل  للتعفف

 التفكيااااف وادتباااالف العاااادد  الحاااا  ادتباااالف تطبياااا  تاااا  : النهتتتتائي التقتتتتويم-
 . (البحث مجموع ) والتجفيبي  الضلبط  المجوعتين أطفل  عل  البصف 
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 :الطفل عمل ألوراق األولية الصورة ادعدإ-6
 

 اثناالء تساتدد  التا  الفوضا  لطفا  عماا  ألوفا  األوليا  الصاوف  إعاداد تا     
 علاااا  القلئماااا  اإلسااااتفاتيجي  بلسااااتددا  األو   الدفاساااا الفصاااا  فاااا  التاااادفي 
 .الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي 

 

 :المعلمة لدليل األولية الصورة إعداد -7
 

  الدفاسا للفصا  التادفي  عناد المعلما  با  لتستفشد المعلم  دلي  دإعدا ت    
   الادمل  إلا  المستند  التعل  نظفي  عل  القلئم  اإلستفاتيجي  بلستددا  األو 

 : يل  مل الدلي  ويتضمن
 وأهمياا  تعفيفهاال حيااث ماان الاادمل  إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  عاان مقدماا  -

 .استددامهل
 الاادمل  إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  القلئماا  فاتيجي اإلساات اسااتددا  دطااوا  -

 . للتدفي 
  . الدلي  بهذا المتضمن  البحث موضوعل  تدفي  أهداف -
  .البحث موضوعل  لتدفي  ال  م  والمواد التعليمي  الوسلئ  -

 القلئماا  لإلسااتفاتيجي  وفقاال البحااث موضااوعل  ماان دف  كاا  تاادفي  كيفياا  -
 .الدمل  إل  ند المست التعل  نظفي  عل 

   :  عل دف  ك  اشتم  حيث   
 . للدف  أهداف •
 .المستددم  والمواد الوسلئ  •
 .الدف  ف  السيف دطوا  •
 . التقوي  •
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  : العمل وراقأو  المعلمة لدليل النهائية الصورة -8
 

 ماان الطفاا  عماا  وأوفا  المعلماا  لاادلي  النهلئياا  الصااوف  إلاا  التوصاا  تاا    
 وطااااف  منااااله  تدصااااص المحكمااااين ماااان مجموعاااا   علاااا عفضااااهمل داااا  

 منلسااااب   مااااد:  حااااو  وم حظاااالته  فائهاااا آ  علاااا للتعاااافف وذلااااك ؛التاااادفي 
 الوسااالئ   منلساااب  بللمحتو  األهاااداف  افتبااالط دف  لكااا  السااالوكي  األهاااداف
 وصااااايلغ  العاااااف  أسااااالوب منلساااااب  دف   كااااا  فااااا  المساااااتددم  التعليميااااا 
 لفقااااو  والمتبعااا  الااادف  فااا  السااايف دطاااوا  منلساااب    العمااا  باااأوف   المحتاااو 

 منلسااب   مااد الاادمل   إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  علاا  القلئماا  لإلسااتفاتيجي 
 . المتبع  التقوي  أسلليب

 

   السالوكي  األهاداف بع  صيلغ  إعلد  إل  نو المحكم السلد  أشلف وقد   
 ليهاااالإ أشاااالف التاااا  التعاااادي   جاااافاءإ وتاااا    لتكفافهاااال األهااااداف بعاااا  حااااذف
(  2 ملحاا   3 ملحاا )  المعلماا  ودلياا   العماا  أوفا  أصاابح    نو المحكماا

 ) .التجفيبي  البحث مجموع ) الفوض  أطفل   عل للتطبي  نيقلبل
 

 :  مجموعتين إلى وتقسيمها البحث عينة اختيار:رابعاا 
 

 دائياا تباال الثااوف  أبناالء مدفساا  بفوضاا  أطفاال  ماان البحااث عيناا  ادتياالف تاا    
 عااادده  وكااالن 7102/ 7102 الدفاسااا  للعااال  التعليميااا  المنيااال ف إلدا التلبعااا 

 : مجموعتين إل  تقسيمه  وت  وطفل ا  طف ا (  66)
 

  ودفساا  وطفلاا ا  طفاا ا ( 37) باا  فصاا  ماان وتكوناا :  ضاالبط ال مجموعاا ال-
 .المعتلد  بللطفيق 

 ودفسا  وطفلا ا  طفا ا (  32) با  فصا  مان وتكون : تجفيبي ال مجموع ال - 
 .الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي  عل  القلئم  اإلستفاتيجي   بلستددا
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 وذلاك البحاث نتالئ  عل  تاثف أن يحتم  الت  اآلتي  المتغيفا  ضبط وت    
    : المجموعتين تكلفا لضملن

   التجفيبياا  المجموعاا  ألطفاال  بللتاادفي  الفصاا  معلماا  قلماا   المعلمتتة: -
 تأكااااد  أن بعااااد   الضاااالبط  جموعاااا الم ألطفاااال  بللتاااادفي  الفصاااا  ومعلماااا 
 للطفولااااا  التفبيااااا  بكاااااللوفيو )  الماهااااا  يحمااااا ن نفااااا  أنهمااااال مااااان البلحثااااا 
 . تقفيبلا   سن 03 وه  الدبف  مد  نف  ولهمل  (المبكف 

 

 حيااث ماان المجمااوعتين تكاالفا ماان للتأكااد :الستتابقة العتتددي الحتتس مهتتارات-
 مهالفا  ادتبالف يا تطب تا  البحاث  تجفبا  تطبيا  قبا  العدد  الح  مهلفا 
 تجفباا  تطبياا  قباا  المجمااوعتين أطفاال   علاا(  البحااث أدا )  العاادد  الحاا 
 .  والجدو  التلل  يوض  ذلكالبحث

 (2)جدول
 التطبيق في والتجريبية الضابطة المجموعتين أطفال درجات متوسطي بين الفرق داللة يوضح

 العددي الحس مهارات الختبار القبلي
 البيان      

  
  وعةالمجم

عدد األطفال       
 ن

المتوسط                 
 م 

االنحراف 
المعياري                           

 ع

 داللة  ت
 ت

المجموعة 
 الضابطة

 غيف ,23 ,66 22,0 37
 دال 

المجموعة 
 التجريبية

32 22,0 20, 

 حيااااث ماااان والتجفيبياااا  الضاااالبط  المجمااااوعتين أطفاااال  تكاااالفا  يعناااا وهااااذا   
 .البحث تجفب  إجفاء قب  العدد  الح  مهلفا 
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 :السابق البصري التفكير
 

 تجفب  تطبي  قب  البصف  التفكيف حيث من المجموعتين تكلفا من للتأكد   
 أطفاااال   علاااا(  البحااااث أدا )  البصااااف  التفكيااااف ادتباااالف تطبياااا  تاااا  البحااااث 

 .( يوض  ذلك3  وجدو  )البحث تجفب  تطبي  قب  المجموعتين
 (3جدول ) 

 التطبيق في والتجريبية الضابطة المجموعتين أطفال درجات متوسطي بين الفرق وضح داللةي
 البصري التفكير الختبار القبلي

 

 البيان           

 المجموعة 

عدد 
األطفال       

 ن

المتوسط                 
 م 

االنحراف 
المعياري                           

 ع

 داللة  ت

 ت

 غيف ,32 ,52 62,3 37 ابطةالمجموعة الض

 ,27 3 ,67 32 المجموعة التجريبية دال 
 

 حيااااث ماااان والتجفيبياااا  الضاااالبط  المجمااااوعتين أطفاااال  تكاااالفا  يعناااا وهااااذا   
 .البحث تجفب  إجفاء قب  البصف  التفكيف

 

 :البحث تجربة تطبيق :خامساا 
 

 حاا ال ادتباالف تطبياا  تاا  حيااث   7102/ 0/00 فاا  التجفباا  تنفيااذ باادأ    
 الضاااااالبط  المجمااااااوعتين أطفاااااال  علاااااا  البصااااااف  التفكيااااااف وادتباااااالف العاااااادد 

   المعتااالد  بللطفيقااا  الضااالبط  المجموعااا  ألطفااال  التااادفي  ثااا    والتجفيبيااا 
 الاااااتعل  نظفيااااا  علااااا  القلئمااااا  اإلساااااتفاتيجي  بلساااااتددا  التجفيبيااااا  والمجموعااااا 
  فتاف  بواقا   فتافا ( 6)وهاو التادفي  عمليا  واساتغفق    الدمل  إل  المستند 
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 تا  حياث   7102/  07/  02 فا  التجفبا  تنفياذ  وانته  ( ونصف  سلع)
 أطفاال   علاا البصااف  التفكيااف وادتباالف العاادد  الحاا  ادتباالف تطبياا  إعاالد 

 .والتجفيبي  الضلبط  المجموعتين
 

 : وتفسيرها وتحليلها البحث نتائج
  

 العددي: الحس مهارات اختبار تطبيق نتائج: أوالا 
 

 باااين الفاااف  داللااا  حسااالب تااا    للبحاااث األو  الفاااف  صاااح  مااان تحقااا لل    
 التطبياااا  فاااا  والتجفيبياااا  الضاااالبط  المجمااااوعتين أطفاااال  دفجاااال  متوسااااط 
 للمجموعاال "  " ادتباالف بلسااتددا  العاادد  الحاا  مهاالفا  الدتباالف البعااد 
   SPSS بفنالم  دا   مان  Independent- Samples T Test المساتقل 

 تاا  للبحااث األو  الساااا  عاان ولإلجلباا   (   775 -771   7105 حساان )
   7106   حسن) 2"" يجلدا  و  التغليف تحلي  بلستددا  التأثيف حج  حسلب
                                                     .(   325 ص

( 4)  جدول  

 البعدي طبيقالت في والتجريبية الضابطة المجموعتين أطفال درجات متوسطي بين الفرق داللة
 العددي الحس مهارات الختبار

 البيان           
 المجموعة 

عدد 
األطفال       

 ن

المتوسط                 
 م 

االنحراف 
المعياري                           

 ع

 داللة  ت
 ت

2  داللة 
2 

المجموعة 
 الضابطة

دال  عند  72 ,6 62,0 02,5 37
مستو  
10, 

 كبيف ,27

عة المجمو 
 التجريبية

32 22,02 52,0 
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 : أن لنل يتبين( 2) جدو  من
 
 
 
 
 

 فاا  والتجفيبياا  الضاالبط  المجمااوعتين أطفاال  دفجاال  متوسااط  بااين الفااف -
 عناااد إحصااالئي  داللااا  لااا  العااادد  الحااا  مهااالفا  الدتبااالف البعاااد  التطبيااا 
 الفاااف  يتحقااا  وبهاااذا التجفيبيااا   المجموعااا  أطفااال   لصااالل  1410 مساااتو 

 التجفيبيااا  المجموعااا  أطفااال  مساااتو  افتفااالع علااا  ياااد  وهاااذا   للبحاااث و األ
 إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  علاا  القلئماا  اإلسااتفاتيجي  بلسااتددا  دفسااوا الااذين
 المجموعااا  أطفااال  نظااافائه  مساااتو  عااان العااادد  الحااا  مهااالفا  فااا  الااادمل 

  .المعتلد  بللطفيق  دفسوا الذين الضلبط 
 الااااتعل  نظفياااا  علاااا  القلئماااا  اإلسااااتفاتيجي ) المسااااتق  للمتغيااااف التااااأثيف حجاااا -

 كبيااف ( العاادد  الحاا  مهاالفا ) التاالب  المتغيااف علاا ( الاادمل  إلاا  المسااتند 
 الااااتعل  نظفياااا  علاااا  القلئماااا  اإلسااااتفاتيجي  اسااااتددا  فلعلياااا  علاااا  يااااد  وهااااذا

   الفوضا  أطفال  لاد  العادد  الح  مهلفا  تنمي  ف  الدمل  إل  المستند 
   .للبحث األو  الساا  عن اإلجلب  تم  قد ونيك وبهذا

 

 ودفاساا   ( 7103)  فوا دفاساا  إلياا  توصاال  ماال ماا  النتيجاا  هااذ  وتتفاا     
 علاااا  القلئماااا  اإلسااااتفاتيجي  اسااااتددا  فلعلياااا  حيااااث ماااان( 7105) مصااااطف 

  . التدفي  ف  الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي 
 

 بلساااااتددا  دفساااااوا الاااااذين بيااااا التجفي المجموعااااا  أطفااااال  مساااااتو  وافتفااااالع   
 الحاااا  فاااا  الاااادمل  إلاااا  المسااااتند  الااااتعل  نظفياااا  علاااا  القلئماااا  اإلسااااتفاتيجي 

 دفسااااوا الااااذين الضاااالبط  المجموعاااا  أطفاااال  نظاااافائه  مسااااتو  عاااان  العاااادد 
  :إل يفج   المعتلد   بللطفيق 

 التا    الادمل  إل  المستند  التعل  نظفي  عل  القلئم  اإلستفاتيجي  طبيع   -
 بصااااوف    المتضااامن  والمهااالفا  والموضاااوعل  األفكااالف تقااادي  د لهااال مااان  تااا

 . منظم   
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 إتلح  الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي  عل  القلئم  اإلستفاتيجي  استددا  - 
 األنشاط  مملفسا  دا   مان وكاذلك    التعليم المحتو  م  للتفلع  الففص 
 علاا  األطفاال  بااين المنلفساا  لف إثاا فاا  سااببلا  كاالن قااد   بلإلسااتفاتيجي  المتعاادد 
 الحاا  وتنمياا    الااتعل  سااهول  فاا  سااله  مماال    والجماالع  الفاافد المسااتو 
 .    العدد 

 نظفيا  علا  القلئما  اإلساتفاتيجي  فا  المعلما  با  قلما  الاذ  الوسايط دوف -
 فااا   الفئيسااا بللااادوف يقاااو  الطفااا  كااالن حياااث   الااادمل  إلااا  المساااتند  الاااتعل 

   النجلحال  واحافا  المهل  إنجل  من تمكن  الت  والوسلئ   التعليمي الدبفا 
   .لديه   العدد  الح  مهلفا  نمو ث  ومن

 وتقااادي  اإلساااتفاتيجي  بلساااتددا  التااادفي  وبعاااد وأثنااالء قبااا  المساااتمف التقاااوي -
 . لألطفل  المستمف  الفاجع  التغذي 

 

 :البصري التفكير اختبار تطبيق نتائج: ثانياا 
 

 باااين الفاااف  داللااا  حسااالب تااا    للبحاااث األو  الفاااف  صاااح  مااان  للتحقااا     
 التطبياااا  فاااا  والتجفيبياااا  الضاااالبط  المجمااااوعتين أطفاااال  دفجاااال  متوسااااط 
 للمجموعاااااال "  " ادتباااااالف بلسااااااتددا   البصااااااف  التفكيااااااف الدتباااااالف البعااااااد 
   SPSS بفنالم  دا   مان  Independent- Samples T Test المساتقل 

 تاا  للبحااث األو  الساااا  عاان ولإلجلباا   (   775 -771   7105 حساان )
 7106   حسن. )"2 " يجلدا  و  التغليف تحلي  بلستددا  التأثيف حج  حسلب

                                                      .(  325 ص  
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( 5)  جدول  
 تطبيقال في والتجريبية الضابطة المجموعتين أطفال درجات متوسطي بين الفرق داللة

 البصري التفكير الختبار البعدي
 

 البيان           
 المجموعة 

عدد 
األطفال       

 ن

المتوسط                 
 م 

االنحراف 
المعياري                           

 ع

 داللة  ت
 ت

2  داللة 
2 

دالة عند  60,30 ,81 90,6 32 المجموعة الضابطة
مستوى 

91, 

 كبير ,84
المجموعة 

 التجريبية
34 30,22 17,2 

 

 :أن لنل يتبين( 5) جدو  من
 

 فاا  والتجفيبياا  الضاالبط  المجمااوعتين أطفاال  دفجاال  متوسااط  بااين الفااف -
  مسااتو  عنااد إحصاالئي  داللاا  لاا   البصااف  التفكيااف الدتباالف البعااد  التطبياا 
 الثاااالن  الفاااف  يتحقااا  وبهاااذا التجفيبيااا   المجموعااا  أطفااال   لصااالل  1410
 الاااذين التجفيبيااا  المجموعااا  أطفااال  مساااتو  افتفااالع علااا  ياااد  وهاااذا  للبحاااث
 الادمل  إلا  المساتند  الاتعل  نظفيا  علا  القلئم  اإلستفاتيجي  بلستددا  دفسوا
 الضالبط  المجموع  أطفل  نظفائه  مستو  عن البصف  التفكيف مهلفا  ف 

  .المعتلد  بللطفيق  دفسوا الذين
 الاااتعل  نظفياا  علاا  القلئمااا  اإلسااتفاتيجي ) المسااتق  للمتغياااف التااأثيف حجاا  -

 ياد  وهاذا كبيف  البصف ( التفكيف) التلب  المتغيف عل ( الدمل  إل  المستند 
 إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  علاا  القلئماا  اإلسااتفاتيجي  اسااتددا  فلعلياا  علاا 
 يكاون وبهذا   الفوض  أطفل  البصف  لد  التفكيف مهلفا  تنمي  ف  الدمل 

 . للبحث الثلن  الساا  عن اإلجلب  تم  قد
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  ودفاسااا (7103) محماااد دفاسااا  إليااا  توصااال  مااال مااا  النتيجااا  هاااذ  وتتفااا    
 ماااان( 7102) محمااااد دفاساااا   و(7106) فتحاااا  ودفاساااا   (7106) فاضاااا 
 إلاا  المسااتند  الااتعل  نظفياا  علاا  القلئماا  اإلسااتفاتيجي  اسااتددا  فلعلياا  حيااث
       . البصف  التفكيف مهلفا  تنمي  ف  التدفي  ف  الدمل 

 بلسااااااتددا  دفسااااااوا الااااااذين التجفيبياااااا  المجموعاااااا  أطفاااااال  مسااااااتو  وافتفاااااالع -
 البصف  التفكيف  الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي  عل  القلئم  اإلستفاتيجي 

 بللطفيقاااا  دفسااااوا الااااذين الضاااالبط  المجموعاااا   أطفاااال  نظاااافائه  مسااااتو  عاااان
 نظفيااا  علااا  القلئمااا  اإلساااتفاتيجي   بلساااتددا التااادفي  إلااا  يفجااا    المعتااالد 
 :  عل  عم  الذ  الدمل  إل  المستند  التعل 

 

 مملفساااا  داااا   وماااان    التعليماااا المحتااااو  ماااا  للتفلعاااا  الففصاااا  إتلحاااا  -
 البحاث مجموعا  األطفال  كسالبإ علا  عم  بلإلستفاتيجي  المتعدد  األنشط 
 . . البصف  للتفكيف  التجفيبي 

 المعففا  كسالبإ  علا المعلما  وتفكيا  التوضايحي  والفساو  الصاوف استددا -
 واسااتنتلجل  تفساايفا  ماان إلياا  توصاال  فيماال مجموعاا  كاا  ومنلقشاات  للطفاا  
دفاك   التملثااااا  إلدفاك الففصااااا  األطفااااال  أعطااااا   واكتشااااالف   اإلدااااات ف وا 

 . األشكل  النمط بين
 

 البحث: توصيات
 

 : للي الت التوصيل  تقدي  يمكن الحلل  البحث نتلئ  ضوء ف 
 

 فا  الادمل  إلا  المساتند  الاتعل  نظفيا  عل  القلئم  اإلستفاتيجي  استددا -0
 الحااا  مهااالفا  تنميااا  فااا  فلعليااا  مااان لهااال لمااال ؛الفوضااا  ألطفااال  التااادفي 
 . لديه  البصف  والتفكيف العدد 
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 اساااتددا   علااا المبكاااف  للطفولااا  التفبيااا  بكليااا  المعلمااا  الطللبااال  تااادفيب -7
 .التدفي  ف  الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي  عل  لئم الق اإلستفاتيجي 

 القلئماا  اإلسااتفاتيجي  اسااتددا   علاا - الددماا  أثناالء – المعلماال  تاادفيب -3
 . التدفي  ف  الدمل  إل  المستند  التعل  نظفي  عل 
 مملفساااا  لألطفاااال  تتااااي  تعليمياااا  ووساااالئ  بمااااواد الدفاساااا  حجاااافا  تهيئاااا -2

 فاا  وتساالعده   الفوضاا  أطفاال  واحتيلجاال  ماال اهتمل تفاعاا  التاا  األنشاط 
 .لديه  البصف  والتفكيف العدد  الح  مهلفا  تنمي 

 

 المقترحة: البحوث
 
 
 
 

 :التالية البحوث اقتفا  يمكن البحث نتلئ  ضوء ف 
 

 إلااا  المساااتند  الاااتعل  نظفيااا  علااا  القلئمااا  اإلساااتفاتيجي  اساااتددا  فلعليااا -0
 أطفااال  لاااد   اإلباااداع والتفكياااف  هندساااال الحااا  مهااالفا  تنميااا  فااا  الااادمل 
 . الفوض 

 المستند  التعل  نظفي  عل  القلئم  اإلستفاتيجي  استددا  أثف بين المقلفن -7
  األداف  الحديث  االتجلهل  وبع  الفوض  ألطفل  التدفي  ف  الدمل  إل 
  . البصف  والتفكيف العدد  الح  مهلفا  تنمي  عل 
 إلااا  المساااتند  الاااتعل  نظفيااا  علااا  القلئمااا  تيجي اإلساااتفا اساااتددا  فلعليااا  -3

 الشالمل  الجاود  معلييف بع   عل القلئم  التدفي  مهلفا  تنمي  ف  الدمل 
 .  الفوض  أطفل  معلمل   لد
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 المراجتتع
 أوالا: المراجع العربية:

 

اسااتددا  إسااتفاتيجي  التاادفي   .(7107أبفياا   اهلل ) عبااد  شااحلت أحمااد   -
لاااي  الفيلضااايل  و أثفهااال علااا  تنميااا  مهااالفا  التفكياااف البصاااف  ف  تعيالتبااالدل

مجلااا  تفبويااال   .لاااد  ت مياااذ المفحلااا    ودفااا  القلااا  الهندسااا والتحصاااي 
الجمعي  المصافي  لتفبويال  الفيلضايل    كليا  التفبيا    جلمعا   .الفيلضيل 

 .بنهل  المجلد الدلم  عشف
             ل  األطفااااال مناااااله  فيااااا.(7112العااااادوان   ياااااد )  ؛محماااااد الحواماااااد    -
  .        األفدن : داف علل  الكتب الحديث ."أس  تنمي  الطفول  المبكف   "
التادفي  بلساتددا  نظفيا  الاتعل  .(7102ديسمبف    فليد  محمد ) الفوفل -

مجلاااا  العلااااو  والدفاساااال  .المسااااتند إلاااا  الاااادمل  فاااا  مفحلاااا  فياااال  األطفاااال 
 . 26 ع   لمفج  جلمع  بنغل  كلي  اآلداب والعلو  بل  اإلنسلني 

حجاااا  أثااااف أساااالليب إحصاااالئي   .( 7113يوليااااو  السااااعيد  فضاااال مسااااعد ) -
الماااتمف العلماا  الداالم   .لقياال  األهمياا  العملياا  لنتاالئ  البحااوث التفبوياا  
  الجمعي  المصفي  للمنله   عشف )منله  التعلي  واإلعداد للحيل  المعلصف (

  .7دد وطف  التدفي    المجلد األو    الع
عماالن :  . الااتعل  المسااتند إلاا  الاادمل  .(7112  نلدياال ساامي  )  الساالط -

 .داف الميسف  للنشف والتو ي  الطبلع 
 . إسااااتفاتيجي  فاااا  التعلاااااااا  الناااااااشط .(  7100محمااااد )     ملشاااا الشاااامف  -

 .السعودي    و اف  التفبي  والتعلي 
ل  وتطبيقلتهال أسلليب التعلي  والتع .(  7117 عف  مصطف  )   الطنلو  -

  .األنجلو المصفي   . القلهف  : ف  البحوث التفبوي 
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الح  العدد  وبع  المتغيفا  المفتبطا  .(7110المنوف   سعيد جلبف ) -
  كلياا  التفبياا   جلمعاا  المنوفياا   العااادد مجلاا  البحااوث النفسااي  والتفبوياا  .باا 

  .                                  الثلن   السن  السلدس  عشف

بفنااااالم  لتنميااااا  مهااااالفا  الحااااا  (. 7102بااااادف الااااادين  دديجااااا  محماااااد ) -
المجلا  .العدد  لد  األطفل  ذو  صعوبل  التعل  ف  مفحل  ملقبا  المدفسا 

  .2  ع 3  داف سمل  للدفسل  واالبحلث م  التفبوي  الدولي  المتدصص 
الفيال :  (.تفجما  مكتبا  جفياف )تحك  باذاكفتك(: 7112بو ان   تون  ) -
 .كتب  جفيفم
 .(تفجم  مكتب  جفياف)عل  العق   التعل  المبن .(7112جينسن  أيفيك ) -

   .الفيل : مكتب  جفيف للنشف والتو ي 
  البنالئ  Seven E`S فلعليا  نماوذج .(  7107حلماد  دديجا  حماد ) -

فااا  تااادفي  التحاااوي   الهندساااي  علااا  التحصاااي  و التفكياااف البصاااف  لاااد  
جلمعا   .كليا  التفبيا   . (فسالل  ملجساتيف )  سلساطللبل  الصف التلس  األ

   .سلطن  عملن .السلطلن قلبو  
 بلستددا   اإلحصلء والتحلي  اإلحصلئ(: 7105محمد فبي  )    حسن -

SPSSالمنيااااااااااال:داف أباااااااااااو هااااااااااا   للطبلعااااااااااا  والنشاااااااااااف .                                                                     -  القااااااااااالهف  0  ج                       
  بلساتددا   اإلحصالء والتحليا  اإلحصالئ .(7106محماد فبيا  )    حسان

SPSSالمنيل: مطبع  بس  بفن  -  القلهف 7  ج.   
فلعلي  إستفاتيجي  تدفيسي  مقتفح   .(7106أكتوبف    وائ  أحمد ) فاض -

طاا ب للااتعل  المسااتند  إلاا  الاادمل  فاا  تنمياا  مهاالفا  التفكيااف البصااف  لااد  
  كلياا  التفبياا   جلمعاا  لمجلاا  التفبوياا ا. المدفساا  الثلنوياا  الصاانلعي  ال دففياا 

  .26ج   سوهلج
أثااااف اسااااتددا   بفناااالم  قاااالئ  علاااا  .( 7103يونيااااو   وفاااالء فشاااالد )  فوا -

الاااتعل  المساااتند إلااا  الااادمل  فااا  تنميااا  مهااالفا  التفكياااف األسلساااي  لاااد  طفااا  



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8010)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

فابطاا  التفبااويين العاافب ع  الاانف دفاساال  عفبياا  فاا  التفبياا  وعلاا   .الفوضاا 
 . 2 ج 32

(. 7113أكتاوبف  وعبد الحميد  عباد النلصاف )  ؛سعد  ع ء الدين متول -
لااد  طاا ب   وع قتاا  بلإلبااداع الداالص واإلنجاال  األكاالديم  الحاا  الفيلضاا

  الجمعياااا   مجلاااا  تفبوياااال  الفيلضاااايل  .كلياااال  التفبياااا  شااااعب  الفيلضاااايل 
    كلي  التفبي    جلمع  بنهل   الماتمف العلمالمصفي  لتفبويل  الفيلضيل  

    .الثللث
معجا  المصاطلحل  التفبويا   .(7113والنجلف    ينب ) ؛شحلت   حسن  -

    .القلهف : الداف المصفي  اللبنلني  . والنفسي 
الداافائط الذهنياا  ومهاالفا  الااتعل   .(7106عاالمف  طاالف  عبااد الاافاوف ) -

القلهف : المجموعا  العفبيا   الطبع  الثلني (. ) بنلء األفكلف الذكي   طفيقك إل
   .للتدفيب والنشف

لتاادفي    فعللياا  بفناالم  كمبيااوتف  .( 7112عبااد الاافحي    ساايد محمااد  ) -
الفيلضاايل  علاا  التحصاااي  وبعاا  جوانااب التفكياااف البصااف  واإلتجاال  نحاااو 

فسااالل   )  ساااتددا  الكمبياااوتف لاااد  األطفااال  الصااا  بللصاااف األو  اإلعااادادا
   . جلمع  المنيل .كلي  التفبي  (.  ملجستيف

اساااتددا  نماااوذج الاااتعل  البنااالئ  فااا  .(7112عباااد العااال   هشااال  محماااد ) -
تنمياا  الحاا  العاادد  والتفكيااف االبتكاالف  فاا  الفيلضاايل  لااد  أطفاال  الصااف 

 .معهااااد الدفاساااال  والبحااااوث التفبوياااا   (.فساااالل  دكتااااوفا )الداااالم  االبتاااادائ 
 . جلمع  القلهف 

تعلاي  وتعلا  الفيلضايل  لجميا  األطفال  .(7112وضفو  )عبيد  ولي  تل -
عماااالن: داف المساااايف  للنشااااف .فاااا  ضااااوء متطلباااال  المعاااالييف وثقلفاااا  التفكيااااف

  .والتو ي 
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الااااادمل  والاااااتعل   .( 7115وأباااااو الساااااميد   ساااااهيل  )  ؛عبيااااادا   ذوقااااالن -
 .عملن : ديبونو للطبلع  والنشف والتو ي  .والتفكيف

إسااتفاتيجي  تدفيسااي  مقتفحاا  (.7117حميااد )عبيااد   نلصااف الساايد عبااد ال -
لتنمياا  الحاا  العاادد  وأثفهاال علاا  األداء الحساالب  ألطفاال  الصااف الداالم  

 .جلمع  المنوفي  .كلي  التفبي  (.فسلل  ملجستيف )االبتدائ 
التااادفي  .( 7112والجااايش  يوساااف إبااافاهي  )  ؛عفلنااا   عااا و إساااملعي  -

 . الثقلف  للنشف والتو ي  عملن :داف .الجلنبين   والتعل  بللدمل  ذ
عملن :  .الموهب  العلمي  وأسلليب التفكيف .(7101 حمدان محمد )  عل -

 .ديبونو للطبلع  والنشف والتو ي 
قاالئ  علاا    فلعلياا  بفناالم  تاادفيب.(7106أكتااوبف  مففاا  حساان )  فتحاا -

نظفياااا  الااااتعل  المسااااتند  إلاااا  الاااادمل  فاااا  تنمياااا  المفوناااا  المعففياااا  والتفكيااااف 
للاااتعل  لاااد  طااا ب الصاااف   فااا  الفي يااالء ومهااالفا  التنظاااي  الاااذاتالبصاااف  

 كلي  التفبي    جلمع  حلوان  م   دفاسل  تفبوي  واجتملعي  .األو  الثلنو  
 .2  ع 77

الموهباا  واإلبااداع .(7112سااليملن )  والمشاالعل   مجااد ؛ يوسااف  قطاالم -
     . عملن : ديبونو للطبلع  والنشف والتو ي  .وف  نظفي  الدمل  

فا  تنميا  مهالفا  الحا  العادد  (.7106ديسامبف  كلم   جمل  محمد ) -
مجلا  كليا   .سالوب التلعيابألد  طفا  الفوضا  فا  ضاوء بفنالم  قالئ  علا  

  .2  كلي  فيل  األطفل   جلمع  بوفسعيد ع  فيل  األطفل 
مااااااخ فااااااو   –كيااااااف نماااااافن عضاااااا   المااااااخ . (7103كماااااال   إيهاااااالب ) -

 .شف والتو ي نللالقلهف : داف الدلود .العلد 
 –تجاالو  التوقعاال  .( 7112وأولساان  كاالفين د . ) ؛كوفلليااك  سااو ان ج  -

تفجم       الكتلب األو  دلي  المعل  لتطبي  أبحلث الدمل  ف  غفف  الصف
 .للنشف والتو ي     الفيل  : داف الكتلب التفبو  (مداف  الظهفان األهلي )
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بللوساالئط   تعليماا  ف فلعلياا  تصاامي  بصاا.(7103محمااد  أفاافا  يلسااين ) -
المتعااادد  قااالئ  علااا  نظفيااا  الاااتعل  المساااتند  إلااا  الااادمل  فااا  تنميااا  مهااالفا  

  مجلا  العلاو  التفبويا  والنفساي . التفكيف البصف  ف  مالد  التقنيال  التفبويا  
   .                      017الجمعي  العفاقي  للعلو  التفبوي  والنفسي   ع 

فلعلي  بع  األنشاط  التعليميا  (.7110فايف  فبمحمد  ملجد  محمود )  -
  الجمعيا  مجل  القفاء  والمعففا  .ف  تنمي  الح  العدد  لد  طف  الفوض 

  .  فبفايف2المصفي  للقفاء  والمعفف   كلي  التفبي   جلمع  عين شم   العدد
       تطااويف منااله  الفيلضايل  فاا  الصاافوف .( 7107محماد  محمااد أحماد ) -
بللضااف  الغفبياا  و قطاالع غاا   فاا  ضااوء توجهاال  حديثاا    ساااألسل 01 – 2

جلمعا  عاين  .كليا  التفبيا    (.فسالل  دكتاوفا)ف  تعلاي  الفيلضايل  و تعلمهال 
   . شم 

بفناالم  مقتااف  فاا  الفيلضاايل   .( 7112فبفايااف  محمااد  مديحاا  حساان ) -
المااتمف  .بتدائيا  طفا  األصا  فا  المفحلا  االلتنمي  التفكياف البصاف  لاد  ال

  الجمعيااااا  )الفيلضااااايل  المدفساااااي  : معااااالييف ومساااااتويل (   السااااانو   العلمااااا
 .المصفي  لتفبويل  الفيلضيل  

اسااااااتددا  األلعاااااالب التعليمياااااا   .(  7116ينااااااليف  محمااااااد  فاااااالي   أحمااااااد ) -
بااللكمبيوتف لتنمياا  التحصااي  و التفكيااف البصااف  فاا  الفيلضاايل  لااد  أطفاال  

كلياا  التفبيا    جلمعاا  ساوهلج   العاادد    المجلاا  التفبويا  .المفحلا  االبتدائيا  
    .الثلن  و العشفون

أثاااف اسااتددا  إساااتفاتيجي  الاااتعل  .(7102ديسااامبف  ين محمااد )فااامحمااد  ني -
فافياا  غالمساتند  إلاا  الادمل  فاا  تنميا  مهاالفا  التفكياف البصااف  والمفالهي  الج

 دفاسااال  عفبيااا  فااا  التفبيااا  وعلااا  الااانف .لاااد  طااا ب الصاااف األو  الثااالنو 
 .006ط  التفبويين العفب   ع ب فا
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لئ  علا  قامقتاف    نماوذج تدفيسا.(7100أكتاوبف البنل  مك  عبد المنع  ) -
لاااد  أطفااال    الاااتعل  المساااتند إلااا  الااادمل  لتنميااا  اإلباااداع والتوصااا  الفيلضااا

  الجمعياا  المصاافي   مجلاا  تفبوياال  الفيلضاايل  .بتاادائ الصااف الداالم  اال
    .                        3  ج 02 لتفبويل  الفيلضيل    أكتوبف   م 

تحليااا  نلقاااد لنظفيااا  الاااتعل  .(7110يولياااو   يتاااون  كمااال  عباااد الحمياااد ) -
الدالم    الماتمف العلما .سلتهل عل  تدفي  العلو  لنعكاخ و مالمستند إل  ال

   .  الجمعي  المصفي  للتفبي  العلمي   ن  (ط) التفبي  العلمي  للموا
فلعليااااا  اساااااتددا  حقيبااااا  .( 7101يونياااااو  ماااااد )عباااااد الواحاااااد  نجاااااوان حل -

فسااالل  .تعليميااا  فااا  تنميااا  التحصاااي  والتاااذو  البصاااف  لاااد  أطفااال  الفوضااا 
 .72  و اف  التفبي  والتعلي   ع التفبي 

  فلعلياا  بفناالم  إلكتفوناا .( 7106فبفايااف  سااميف )  عبااد الوهاالب  أماالن -
مجلا  . لا  الفوضا مقتف  ف  تنمي  مهلفا  الذاكف  البصفي  لألطفل  ف  مفح

 الجمعيااا  المصااافي  للقااافاء  والمعففااا   كليااا  التفبيااا   جلمعااا  القااافاء  والمعففااا  
 .027عين شم   ع 

أثف تدفي  أنشط  ف  التفكيف البصاف   .(  7112محمد   وفلء أحمد )  -
عل  ح  المشاك   الهندساي  و تنميا  مهالفا  التفكياف البصاف  لاد  أطفال  

جلمع   .كلي  التفبي   . (فسلل  ملجستيف)  األسلسالحلق  األول  من التعلي  
 .                                         سلطن  عملن .السلطلن قلبو  

ند إل  الدمل  ف  تطاويف أثف التعل  المست.(7105مصطف   هيل  ص   )-
 .كليا  الدفاسال  العليال. (فسالل  ملجساتيف)فكلف لد  أطفل  الفوضا ط ق  األ
 األفدني . الجلمع 
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 عملية تنمية في إميليا ريجيو مدخل على قائم برنامج فاعلية
 األطفال برياض المدمجين ذهنيا   للمعاقين التصنيف

 *.إبراهيم محمد شعيرأ.د/  *                                
 .عاطف حامد زغلولد/ أ.**                                       

 .مودنرمين سالمة عبد العزيز مح***   
 

 : ملخص البحث
 

 ريجيددد   دد    علدد  قددا   برنددا   فاعليدد  عدد  الكشدد  إلدد  البحدد  يهدد     
            األطفدددا   بريدددا  ال ددد  جي  ذهنيدددا   لل عددداقي  التصدددني  ع ليددد  لتن يددد  إ يليدددا

  ذ ي   ددد أطفدددا   ( 01)  ددد  القصددد ي  العينددد  تك نددد  البحددد  هددد    لتحقيددد 
 ا تبددار)   دد    دد  ب رسددعي  حافظدد   بر ضددا  ال دد  جي  الذهنيدد  اإلعاقدد 

 لع ليددددد  ال صددددد ر ا  تبدددددار)  التاليددددد  األ  ا   تطبيددددد   (  بينيددددد  سدددددتانف ر 
 /إعدددد ا )   األطفددددا  بريدددا  ال دددد  جي  ذهنيددددا   ال عددداقي  لألطفددددا  التصدددني 
 ذهنيددا   ال عدداقي  لألطفددا  التصددني  ع ليدد  لتن يدد  أنشددط  برنددا    (  الباحثدد 

(  الباحث  /إع ا )  إ يليا ريجي       عل  قا    األطفا  بريا  ال   جي 
   قارنددددد  يال بدددددارا تر   يلك كسددددد   ا تبدددددار باسدددددت  ا  البياندددددا  ع لجددددد   

                                                                 

 .المنصورةجامعة  –كلية التربية–تدريسالمناهج وطرق الأستاذ  *
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 ا  تبار عل   البع ي القبلي التطبيقي  بي   األطفا   رجا  رتب ي ت سط
  ددد    علددد  القدددا   البرندددا   فاعليددد  النتدددا    أظهدددر    للتصدددني  ال صددد ر
 بريددددا  ال دددد  جي  ذهنيددددا   لل عدددداقي  التصددددني  ع ليدددد  لتن يدددد  إ يليددددا ريجيدددد 

 األنشددددط  ج يدددد  فددددي ال شددددر   طريقدددد  تضدددد ي  البحدددد   أ صدددد  األطفددددا  
  األطفدددا  بريدددا  ال ددد  جي  البسددديط  الذهنيددد  اإلعاقددد  ذ ي للطفددد  ال ق  ددد 
 فددي التصددني  ع ليدد   تضدد ي    الددذا   تقبدد  الددتعل   افعيدد   دد  تزيدد  ألنهددا

 .الذهني  اإلعاق  ذ ي للطف  ال ق    األنشط 
 
 

The effectiveness of a program based on the Reggio 

Emilia approach in developing the classification 

process for the mentally handicapped who are 

integrated into kindergarten 

 

Prof.Dr/ Ibrahim Mohammed Shoair. * 
Prof.Dr / Atef Hamed Zaghloul. ** 
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Abstract: 
 

   The research aims to reveal the effectiveness of a 

program based on the Reggio Emilia approach to 

developing the classification process for the mentally 
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handicapped who are integrated into kindergartens, and to 

achieve the goal 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 

classification process for mentally handicapped children 

integrated into kindergarten (the researcher's preparation), 

a program of activities for developing the classification 

process for mentally handicapped children who are 

integrated into kindergartens based on the Reggio Emilia 

approach (the researcher's preparation) and the data were 

processed using the Wilcoxon non-parametric test and a 

comparison of the average grades of children The results 

showed the effectiveness of the program based on the 

Reggio Emilia entrance to the development of the 

classification process for the mentally handicapped who 

are integrated into kindergarten, and the research 

recommended that the project method be included in all 

activities provided to the child with mild intellectual 

disability integrated in kindergarten because it increases 

motivation Learning and self-acceptance, and including 

the classification process in the activities provided to the 

child with disabilities Mentality. 
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  :Keywords الكلمات المفتاحية
 

        Entrance to the Reggio Emilia           إ يليا ريجي       -

                    Classification process         التصني  ع لي  -
    mental retarded Educable للتعل  القابلي  ذهنيا   ال عاقي  -
 .األطفا  بريا   الترب ي ال    -

        Educational Inclusion in kindergarten 
 

 مقدمة:
 

 كافدددد  تقدددد ي    بهدددد  العنايدددد    التقدددد   فددددي أ دددد  كدددد  أ دددد   األطفددددا  يعددد      
 الن ددد  علددد    الشدددع ب يلرقددد البدددارز  الع  دددا   ددد  أصدددبح  لهددد  ال ددد  ا 
 كندددد ي  ج يدددد  جيدددد  لبنددددا  إليهددددا نسددددع  غايدددد    عل يدددد  أصدددد    فدددد  ال تددددز 
 . آ الها تحقي    باأل   النه  

 

 ال رحلددد  فهدددي   للطفدد  بالنسدددب   اصددد  أه يدد  األطفدددا  ريدددا   ل رحلدد      
 أيضدا    هي  لتشكيلها األ ل  اللبن  فيها ت ض    الش صي  فيها تتك   التي

  السدل كيا  القدي    ال فداهي  غدر  الن د  ج يد  تن يد  فيهدا يت  التي ال رحل 
 .حيات  ط ا   ع   تست ر الطف     تب أ التي ال رغ ب 

 

 تن يدددد  علدددد  تع دددد  أ  يينبغدددد   تلفدددد  أنشددددط   دددد  تق  دددد  ب ددددا  الر ضدددد     
 الددتعل  أسددا  أ  حيدد  اآل ددري    دد  الت اصدد  علدد  الطفدد   قدد را   هددارا 

  ددد    ددد  ياللفظددد غيدددر   ياللفظددد الدددتعل   ددد  كددد    علددد  يقددد   الر ضددد  فدددي
    الر ض  في يق    ا ك         لكذ  يت    ال  تلف  الح ا  است  ا 
 سددددتراتيجيا اإل  دددد    دددد    تلفدددد    سدددديقي    قصصددددي    ترب يدددد  أنشددددط 
 .(Roger,2001,P.305) .ال  تلف  ال هارا  يتن  التي ال تن ع 
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 لطبيعتهدا نظدرا    دا    باهت دا    تحظد  أ  يينبغد األطفدا   د  ف د   هناك     
 ي ثلدد    باعتبدداره  ال اصدد   حتياجددا ا  ذ ي ف دد   هددي  ال  تلفدد  ال تفددر  
  ي الصدب) نح ها  اجبا  بأ ا  يلز نا  ا الحق      لها ال جت      شريح 
2112   01.) 

 

 فهد  ال اصد   التربيد  فدي الح يثد  ا تجاهدا  أهد   د  ال    أصبح  ق     
 البرنددددا    ا دددد  ال اصدددد  ا حتياجددددا  ذ ي لألطفددددا   ق  دددد     دددد  ب ثابدددد 
 فدددي ال اصددد  ا حتياجدددا  ذ ي علددد  الددد    يركدددز    لر ضددد ا فدددي ياليددد  

 الت افدددددد  فددددددي سدددددد ا  ي اجه نهددددددا التددددددي الصددددددع با   دددددد   الت فيدددددد  بي دددددداته 
 تقد   تربي  ع لي  ال    ع لي  أ  ك ا   الحرك   التنق   التفاع  ا جت اعي

 ندددد  ا إ إلدددد   تسددددع  العددددا يي   غيددددر العددددا يي   جت دددد  بددددي  الددددت ح  علدددد 
    اجبدددا   علددديه  حقددد   لهددد   نتجدددي  كدددأفرا  ال جت ددد  يدددا ك فدددي ال عددداقي 
 الطبيعيدد  الحيددا   دد  للت افدد  ذهنيددا   ال عددا  للطفدد  أكبددر فرصدد  يتدديح فالدد   
 الحيدا   د  للت افد  ذهنيدا   ال عداقي   األطفدا  يدتعل  حيد  سده ل  أكثدر بطريق 

  دددد  ذهنيددددا   ال عدددداقي  األطفددددا  يددددتعل  حيدددد  سدددده ل  أكثددددر بطريقدددد  الطبيعيدددد 
 الحقيقيدد  الب ايدد  أ  نجدد  هنددا   دد    ال هددارا   دد  الع يدد  العددا يي  ألطفددا ا

 الكا ن  الطاقا  ج ي  يفجر الذي ال    نظا  في تك   ذهنيا   ال عا  للطف 
 .ل ي 

 

 ذهنيدا   ال عداقي  األطفدا   تعلدي  بتربيد  ا هت دا  أ  نجد  آ ر جانب           
 ال عددداقي  األطفددا   علددد    ا دد   ع بصدددف    ال جت دد  علددد  ع يدد   ب نددداف  يعدد  
 ال جت ددد  فدددي إنتاجيددد  طاقدددا  تددد فر بهددد  العنايددد  أ   حيددد     اصددد    بصدددف   
 ب ددا الع دد  إلدد   ذهنيددا   ال عدداقي  األطفددا  هددء   ي جدد  حيدد  اسددتغ لها ي كدد 

  يبيتدددددد   أندددددد ر)ال اصددددد   ظددددددر فه     ا  كانيدددددداته    قددددد راته   دددددد  يتناسدددددب
2111   22.) 



 عيدجامعة بورس - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8021)                    0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 ذهنيدددا   ال عددداقي  األطفدددا   قددد ر  التصدددني  ع ليددد  يددد تن   ددد   بددد   لدددذلك   
   الكددددري  العدددي  فددددي ال عددداقي  بحددد  إي انددددا   التحصدددي  علدددد  للدددتعل  القدددابلي 
 الطفد  يسداع  فالد      األسد يا   د  كغيدره  أنشدط  في  شاركته    حا ل 
  دددد  با رتيددددا   يشددددعر يتقبدددد  أ  علدددد  يتعدددد   حيدددد    أيضددددا   ال عددددا  غيددددر

 ك راسدد  ال راسددا   دد  الكثيددر نتددا   أ ضددح   قدد  .ندد ع   تلفددي  أشدد ا 
( 2112) الددراز  عبدد    راسدد   (2111) يعز دد   راسدد   ( 2101) اهلل عبد 
  األطفدددا   ددد  للعدددب فرصددد  يجددد    عنددد  ا العدددا يي   األطفدددا  إيجابيددد  علددد 

 يسدتطي  ت ا دا    دثله  ال عدا  الطفد  أ  يد رك   أنه  ك ا  باست رار   ال عاقي 
 هنددداك الددد    نظدددا   فدددي   أفضددد  بطريقددد    األع دددا  بعددد  ي  يدددء  يفعددد  أ 

  األطفددددا  بددددي  الت اصدددد  أشددددكا  ج يدددد   تحسددددي  لزيددددا   الفددددر   دددد  الع يدددد 
 .ال عاقي   أقرانه    العا يي 

 

 الترب يدد  الطدر  أكثدر  دد  Reggio Emilia إ يليددا ريجيد  طريقد  تعد     
 الطريقدد  هددذ  بدد ا ر انطلقدد  لقدد    العددال   أرجددا  شددت  فددي صدديتها ذا  التددي
   دددر   الثانيددد  العال يددد  الحدددرب أعقددداب فدددي بإيطاليدددا إ يليدددا ريجيددد  قريددد   ددد 

 بت ا يد ا  ال رحلد  فدي التربيد  علد  إ يليدا ريجيد   تعت د   إيطاليا    األل ا 
 لل علد  الطريق  هذ  تأسي  في الفض   يرج    ال  رس  قب   ا طف   تربي 
 ريجيد  بقري   عل ا   يع   كا   الذي Loris Malaguzzi ي ا ج ز  ل ري 
   نصددير) بهددا ال حيطد   القددر  القريد  بتلددك اآلبدا   دد  بالتعدا    ذلددك  إ يليدا
2102     18.) 

 

 ال ددنظ  التركيددز طريدد  عدد  لألطفددا  يالعقلدد التطدد ر الطريقدد  هددذ   تتبندد    
 استكشدددا  علددد  الصدددغار  األطفدددا  تشدددجي    كدددذلك يالر دددز  التعبيدددر علددد 
 التعبير طر     له  يت افر  ا ج   طري  ع  أنفسه  ع  التعبير   بي ته 

 أ  حركدا  أ  كل دا : الطدر  هدذ  كان   ا أيا   ال عرفي  اللغا     الت اص 
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 يالد را  اللعدب أ  الظ  ب يا  اللعب أ  الت اثي  ع   أ  تل ي  أ  رس  ا 
 لد   تتد افر يالتد التعبيدر طدر   د   غيرها  ال  سيق  أ  ياإليها  اللعب أ 

 اآلبددددا  بددددي  الشددددراك  أ  بالع قددددا  ا  صددددريح ا  اعترافدددد هندددداك  كددددا  األطفددددا  
 (.7     2101آ ري     إ  ار ز ) األطفا     ال ربي 

 

 قبد   دا  رحلد  فدي للتربيد  الح اثد  بعد   دا  فاهي  أح  إ يليا ريجي   ت ث    
 عليد  طلد ي   أ   ك ي  ا إ يليا ريجي  طريق  في ال زايا أه         ال  رس 
 ييعند ب دا   ذاتيدا   بند ي   الدذي   emerging curriculum ال نبثد  ال دنه 

 قدددد يطر  فددددي يعتقدددد    حيدددد    ا سددددبق     صصدددد    ليسدددد  الترب يدددد  الع ليددد  أ 
        األطفددا  بددي  للتفاعدد  نتاجددا   ال ددنه  يكدد   أ  األفضدد   دد  أندد  إ يليددا ريجيدد 

 (.524     2102     صطف)البع  بعضه  األطفا   بي    عل يه 
 

   راسددد ( 2118) النقيدددب  راسددد   ثددد  ال راسدددا   ددد  الكثيدددر أ صددد  فقددد    
            ( 2102) نصدددددددير   راسددددددد ( 2102) صدددددددالح   راسددددددد ( 2101) إسددددددد اعي 

 Gaborone   راس  Cutcher (2013)   راس   (2112) إ  ار ز   راس 

  اسددت  ا   علدد Ghirotto,L.&Mazzoni (2013)   راسدد   (2006)
 ذي بشدك     ال هدارا  ال فداهي  ال تعل د   يكتسدب  حتد  إ يليدا ريجيد    نه 
 . عن 

 

 الدد     تفعيدد  لدد ع   اسدد  حاجدد  فهندداك تقدد    ددا علدد  أندد  الباحثدد   تددر    
 اسددت ر أطفالنددا  دد  ف ددا  رعايدد  تسددته   التددي الترب يدد  الصددي   دد  ك احدد  
              قدددد راته  ت ظيدددد  إ كانيدددد    دددد بددددالرغ    زا    ددددا ال جت دددد  قبدددد   دددد  عددددزله 

 بع ا دد    جددت عه  أسددره   علدد    علدديه  يعدد   ب ددا  نهددا  ا سددتفا    طاقدداته 
 . كبير 

 

  األطفدا  ريدا  فدي اإلعاقد  ذ ي األطفا      أ  الترب ي   بع   ير    
 ال اصدددد  التربيدددد   دددد  ا  تقدددد ي   دددد  ال عدددداقي  غيددددر أقددددرانه   دددد   ال دددد ار 
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  ذلدك اإلعاقد    ذ ي  األطفدا  عدز   د  اإلقد   به   سان   ال   ال   ا 
  األطفددا  ريددا   عل دد  يقدد   أ  علدد  ال عدداقي   غيددر  األطفددا   دد  بدد  جه 
 غيدر  األطفدا   د   أقدرانه  اإلعاقد   ذ ي  األطفدا  بتعلدي   العا يد  ال  ار 
   2102  التعلي   التربي   زار )له  ال ناسب ال ع  ت فير        ال عاقي 

  4.) 
 

 مشكلة البحث:
 

  األطفدا  ريدا  فدي تطبيقد  يدت  الد    نظدا  أ  فدي البح   شكل  تتضح   
 علد ً   بندا ا  ا جد  األطفدا  ريدا  ج يد   تعتبدر  العربيد   صدر ج ه ريد ب

  ددددد  كثيدددددر   فدددددي  ي جددددد    4/1/2107 بتددددداري ( 242) رقددددد  يالددددد زار  القدددددرار
 تقدد ي  يددت     األطفددا  يريددا   دد  جي  ذهنيدد  إعاقدد  ذ ي أطفددا    الر ضددا 
 بتن يدد  ال اصدد  البددرا   بعدد  تقدد ي   جددب ي بالتددال  لهدد    صصدد  أنشددط 
 حيدددد    2.1 الج يددد  ال دددنه  فددددي ال  رجددد  األساسدددي  العلدددد  ع ليدددا  بعددد 
 قد را   د  تتناسدب بطريقد     قد   ت      الع ليا  هذ  بع  ال نه  اهذ يتض  
 لتن يد  برنا   بإع ا  الباحث  قا   لك لذ  الذهني  اإلعاق  ذ ي    األطفا 
 إ يليدا ريجيد   د    باسدت  ا  األساسي  العل  ع ليا  كأح  التصني  ع لي 
 . ال شر   طريق  عل  ال عت  

 

 بتن يدد  ا هت ددا  أه يدد  علدد  تءكدد  التددي العل يدد  ال ءشددرا  بعدد   ت جدد     
 أل   ذلك ؛ ض بالر  ال   جي  ذهنيا   ال عاقي  األطفا  ل   التصني  ع لي 
 الر ضدا  فدي لألطفدا  تعلي ها يت  التي ال ناه   ا    تض ن  الع لي  هذ 

 ي:يل  ا ال ءشرا  تلك     ال ا ج 
  التددي السددابق   ال راسددا  األبحددا   دد   ج  عدد  فددي ي التقصدد بالبحدد  -0

 طف ال   ع   ا   الر ض  طف  ل   التصني  ع لي  تن ي  ضر ر  عل  أك  
 .بها قص ر ل ي   أ حي   اص    بصف    ذهنيا   ال عا 
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 ريجيدددد  ب دددد    ال اصدددد  السددددابق   ال راسددددا  األ بيددددا  علدددد  بدددداإلط   -2
 الد    فدي األطفا  ريا  في ليا يإ ريجي  تجرب  تطبي  تنا ل   التي إ يليا

  دد    تطبيدد    سدداه     اإل ددارا  الك يدد  ي  لتدد فددي نجاحهددا بعدد  العربيدد 
 .ألبنا ه  التعلي ي  الع لي  في األ  ر أ ليا  رك  شا ت سي  في إ يليا ريجي 

  أه يتد  الد    تنا ل   التي السابق   ال راسا  األ بيا  عل  باإلط   -2
 قد ر   رفد   العدا يي   األطفدا  للدتعل  القابلي  ذهنيا   ال عاقي  لألطفا  بالنسب 
  الدبع  بعضده     الت اص  عل  ال عاقي   غيرً   ذهنيا   ال عاقي  األطفا 
 . ال فاهي  ال هارا  اكتساب عل  ذهنيا   ال عا  الطف  ق ر   تحسي 

   ددد  ال ا جدد  بالر ضددا  ال عل ددا  لدددبع  الباحثدد   تابعدد   دد    دد  -5
 الباحثددد   حظددد   بال عل دددا  ال باشدددر  ا تصدددا  ال سدددت ر اإلشدددرا   ددد  

             جددد ال ا بالر ضدددا  لألطفدددا  األنشدددط  تقددد ي  فدددي التقلي يددد  الطدددر  اسدددت  ا 
 علدددد  قدددد رته  لتن يدددد  ذهنيددددا   ال عدددداقي  لألطفددددا  ال ق  دددد  األنشددددط   ضددددع 
 ال ناسددب  الطددر  عدد  ال عل ددا  لدد   ال عل  ددا  قلدد    ياألكددا ي  التحصددي 

     . ال   جي  لألطفا  األنشط  لتق ي 

 التصددني  ع ليدد  بتن يدد  اهت د  التددي ال راسددا  ند ر  الباحثدد   حظدد   قد    
 الباحثدد   عددا   ددا  األطفددا  بريددا  ال دد  جي  للددتعل  القددابلي  ذهنيددا   لل عدداقي 

 إل  التطر  ل  ض   البح .
  

 :يالتال الر ي  السءا  عل  اإلجاب  في البح   شكل   تتح  
 

 التصنيف عملية تنمية في إميليا ريجيو مدخل على قائم برنامج فاعلية ما
 ؟المدمجينً   ذهنيا   المعاقين لألطفال

 

 : هي الفرعي  األس ل     ا  ع   الر ي  السءا       يتفر 
 

 ال عدداقي  األطفددا  لدد   تن يتهددا ال اجددب للتصددني  الفرعيدد  الع ليددا   ددا -0
 ؟ األطفا  ريا  في ال   جي  ذهنيا  
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 ع ليد  لتن ي  إ يليا ريجي       عل  القا   ال قتر  البرنا   أنشط   ا -2
 ؟ األطفا  بريا  ال   جي  ذهنيا   ال عاقي  األطفا  ل   التصني 

 ع ليد  لتن يد  إ يليدا ريجي       عل  القا   ال قتر  البرنا   ي فاعل  ا -2
 ؟ األطفا  بريا  ال   جي  ذهنيا   ال عاقي  لألطفا  التصني 

 

 :البحث فاهدأ
 

 :ييل  ا إل  يالحال البح  يه    
 

 لألطفا  لتصني ا ع لي  تن ي  في إ يليا ريجي       فاعلي  ع  الكش  "
 األهددد ا   ددد    ددد   ذلدددك  "   األطفدددا  بريدددا  ال ددد  جي  ذهنيدددا   ال عددداقي 
 :التالي  الفرعي 

 

 لألطفدددا  تن يتهدددا يجدددب التدددي للتصدددني  الفرعيددد  بالع ليدددا  قا  ددد  إعددد ا  -0
 .الر ض  في ال   جي  ذهنيا   ال عاقي 

 ذهنيدددا    ال عددداقي لألطفدددا  التصدددني  ع ليددد  لقيدددا   صددد ر ا تبدددار إعددد ا  -2
 .الر ض  في ال   جي 

  األطفدددا  لددد   التصدددني  ع ليددد  لتن يددد  األنشدددط   ددد   ج  عددد  تصددد ي  -2
 .إ يليا ريجي       باست  ا  بالر ض  ال   جي  ذهنيا   ال عاقي 

 لألطفددا  التصددني  ع ليدد  لتن يدد  األنشددط  برنددا   فاعليدد  علدد  التعددر  -5
 .بالر ض  ال   جي  ذهنيا   ال عاقي 

 

 :بحثال أهمية
 

 األهمية النظرية:   
 

 أنشددددط  إعدددد ا  فددددي األطفددددا  ريددددا  ب رحلدددد  ال ندددداه  ي  ططدددد تفيدددد  -0 
 . األطفا  ريا  في ال   جي  الذهني  اإلعاق  ذ ي لألطفا  تعلي ي 
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 ذهنيدا   ال عدا  للطفد  تن يتهدا ي ك  التي الفرعي  التصني  ع ليا  تح ي  -2
 . األطفا  ريا  في ال    

 تن يدد  بأه يدد  األطفددا  ريددا   عل ددا  تبصددير فددي البحدد  اهددذ سدده ي قدد  -2
 ال دددد  جي  للددددتعل  القددددابلي  ذهنيددددا   ال عدددداقي  األطفددددا  لدددد   التصددددني  ع ليدددد 

 .بالر ض 
 تطبيقد   ا  كانيد  إ يليدا ريجيد   د    علد  الضد   بإلقدا  البحد  سه ي ق  -5
 . ال ا ج  األطفا  ريا  في
 لتن يد  ذهنيدا   ال عداقي  األطفدا   جدا  فدي ي جر  أ   التي ال راسا  ع   قل  -4

  راجعدد   دد    دد   ذلددك   إ يليددا ريجيدد   دد     سددت     التصددني  ع ليدد 
 اهت دد  التدي السدابق  ال راسدا  فدي ند ر   جد   حيد  النظدري للتدرا  الباحثد 
 . الباحث  عل  ح    في  ذلك   البح  ب  ض  

  بعددد  التصدددني  ليددد ع  لتن يددد  األبحدددا   ددد  الع يددد  أ دددا   جدددا ال فدددتح -2
 .ال   جي  ذهنيا   ال عاقي  لألطفا  األساسي  العل  ع ليا 

 

 : األهمية التطبيقية
 

 ريجيددد   ددد    ضددد   فدددي التصدددني  ع ليددد  لتن يددد  أنشدددط  برندددا   تقددد ي  -0
 . األطفا  بريا  ال   جي  ذهنيا   ال عاقي  لألطفا  إ يليا
 ال عداقي  لألطفدا  اه ال ند   دءلفي   ططد  بعد  البح  نتا   تفي  ق  -2

 ض   في   ص   ال    التصني  ع لي  بتن ي  ال اص  األنشط  ببع ً   ذهنيا  
 . إ يليا ريجي      

 بكيفيدد ً   ذهنيددا   ال عدداقي  ي عل دد   يأ صددا  بعدد  البحدد  نتددا   تفيدد  قدد  -2
 . إ يليا ريجي       ض   في األنشط  تص ي 
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 حدود البحث:
 

 

 : التالي   بالح    يالحال البح  التز 
 

  األطفددا  تح يدد   دد    دد  البحدد  عيندد  إلدد  الت صدد  تدد  :البشددرية الحدددود-
 حيدد   ب رسددعي   حافظدد  بر ضددا  ال دد  جي  البسدديط  الذهنيدد  اإلعاقدد  ذ ي
 الباحثد  قا د  ثد   بسديط  ذهنيد  إعاقد  بأنه  ال ش صي  األطفا  ا تيار ت 

 الددددذكا  نسددددب   دددد  كدددد للتأ  األطفددددا  علدددد  بينيدددد  سددددتانف ر  ا تبددددار بتطبيدددد 
 (.15:  24)     هي ال طل ب 

 

  هدد   أطفددا   ( 01)  عدد  ها القصدد ي  العيندد  إلدد  الباحثدد  ت صددل   بددذلك   
 تجدان  الباحثد   راعد    العيند  ا تيار شر ط عليه  انطبق  الذي  األطفا 
 -4)   األطفدا  ريا     يالثان ال ست   في كان ا حي  له  يالز ن الع ر

 .  سن ا(  2
 القددابلي  ذهنيددا   ال عدداقي  األطفددا  علدد  تدد  تطبيدد  البحدد  :المكانيددة الحدددود-

  ب رسدعي  ب حافظد   التعلي  التربي    يري  أطفا  ريا  في ال   جي  للتعل 
 (.15 – 24) بي  ه  ذكا نسب   تترا  

 ل دد    اسدت ر  سددبت بر شدهر  نتصد   دد  التجربد  بد أ  :الزمنيددة الحددود-
( 2) ب اقدد  حدد   علدد  طفلددي  لكدد  البرنددا   الباحثدد   طبقدد   أسددابي     سدد
 أسددابي  4 ال احدد  الطفدد   اسددتغر    ال احدد  األسددب   فددي للطفدد  أسددب عيا   أيددا 

 حترازيدد اإل ا جددرا ا  كافدد  الباحثدد  ات دداذ  دد  البرنددا   أنشددط   دد  ل نتهددا 
 . األطفا  س    عل  للحفاظ

 

 لبحث :ا فروض
 

   ت سدددطي بدددي ( 1.14)  سدددت   عنددد  حصدددا ي إ   لددد  ذا  فدددر   ت جددد -0
             القبلددددي التطبيقددددي  بددددي  التجريبيدددد  ال ج  عدددد  ألطفددددا  الكليدددد  الدددد رجا  رتددددب
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 الذهني  اإلعاق  ذ ي لألطفا  ال ص ر التصني  ع لي  ا تبار عل   البع ي
 . البع ي التطبي  لصالح األطفا  بريا  ال   جي 

 ع ليدد  تن يدد  فددي فعددا  إ يليددا ريجيدد   دد    لدد ع القددا   ال قتددر  البرنددا   -2
 ريددددا  فددددي ال دددد  جي  البسدددديط  الذهنيدددد  اإلعاقدددد  ذ ي لألطفددددا  التصددددني 
 .  األطفا 

 

  :مصطلحات البحث
 

 :إميليا ريجيو منهج  -أ
 

 ريجيد  طريقد  أ ( Wikipedia,n.d)  يكيبد يا الحدر  ال  سد ع  فدي جا    
 : نها ي ال با      ج  ع  عل  تق   إ يليا

        الحركددد  الل ددد   بدددرا   ددد    ددد  الدددتعل   ددد   األطفدددا  ي كددد  أ  يجدددب -
 .  ا ست ا   ال شاه    اإلنصا 

 فدي بهد  ال حيط  ال ا ي  األشيا      كذلك  أقرانه     ع قا  لألطفا  -
 .باكتشاف  له  يس ح أ  يجب الذي العال 

   .  أنفسه  ع  عبيرللت لها حصر   ا   فرص ا  طرق له  يتا  أ  يجب -
 كثيدددر  نظريددد  أسددد  علددد  قدددا   يعدددا  غيدددر  دددنه "  بأنددد  عيسددد  تعرفددد     

 إ يليا ريجي  في ال ءسس  للبرا    ذلك   ي فيج تسك بياجي  تينظري ش ل 
 الحقيقيدد  فددي ت ثدد   التددي   ال شددر عا  علدد  يقدد    ال ددنه    إيطاليددا بشدد ا 
  األطفدا  يدتعل  حيد    إ يليا ي ريج      ح ل  ي  ر الذي يال ركز  ال فه  

  تسدددتع     الثالددد  ال علددد  هدددي البي ددد  تعتبدددر     الصدددغير  ال ج  عدددا  فدددي
 (. 028  2115 عيس  ")ا تصا  ع قا  لتحفز بي   استح ا  لتعزيز

 
 

  أ ليدا  ال عل  بي  الشراك  عل  يعت    نه  :أنهإجرائيا  ب الباحثة وتعرفه   
  دد  بحريدد    أنفسدده  عدد  للتعبيددر لألطفددا  الفرصدد  ي يعطدد   ال جت دد  األ دد ر
 طدر   د  لهد  يتد افر  دا  د    د  هدذا  يت  ي الر ز  التعبير است  ا     
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 أ  كل دددا : الطدددر  هدددذ  كانددد   دددا أيدددا   ال عرفيددد   اللغدددا   الت اصددد  لتعبيدددرل
 أ  الظددد  ب يدددا  اللعدددب أ  الت اثيددد  ع ددد  أ  تلددد ي  أ  رسددد  ا  أ  حركدددا 
 التعبيددر طددر   دد   غيرهددا  ال  سدديق  أ  ياإليهددا  اللعددب أ  يالدد را  اللعددب
 . األطفا  ل   تت افر التي

 

 -: التصنيف عملية-ب
 

 بتج ي  الطف  قيا  بها ال قص   ع لي  :بأنها(  2101) الشري  تعرفها    
 بتصدددني  الطفددد   ددد  تبددد أ أ  لل عل ددد   ي كددد     عينددد    ل اصدددي     فقدددا   أشددديا 
   2101الشري  ) تغير    ألكثر تصنيفها ث     اح     ل اصي    طبقا   أشيا 
 218. ) 

 

 أشددديا  تج يدد   نهددا يهدد   ع ليددد : بأنهددا (2104) العددا  عبدد   يعرفهددا     
 (  .21    2104   العا  عب )  عين    ل اصي     فقا  

 

 هدي: أنه علىإجرائيا   التصنيف الباحثة تعرف السابقة التعريفات ومن     
  اصددي    فددي تتفدد  التددي األشدديا  بتج يدد  الطفدد  قيددا  بهددا يقصدد  التددي الع ليدد 
 .   اصي       أكثر في تتف  التي أ   اح    

 

: ذهنيا   المعاقين – ج  ً- 
 

 التصدددددني   ليددددد   ددددد    ددددد  يالنفسددددد للطدددددب األ ريكيددددد  الج عيددددد  أقدددددر    
  ث ثد  جد   Dsm- Iv الذهني    النفسي  لأل را  ي اإلحصا  التش يصي 
 :  هي  الذهني  عاق لإل  ح  ا 

 ال قدايي  أحد  علد  أقد  أ ( 71) الدذكا   نسدب  ال ت سدط     يعقل أ ا  -
 .لألطفا  الفر ي 

  ددد  األقددد  علددد  ثندددي إ فدددي  ذلدددك   للطفددد  التكيفدددي السدددل ك فدددي قصددد ر -
 : اآلتي  ال جا  
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   يالددددذات  الت جدددد      دددد ار   ال جت دددد  إ كانيددددا   دددد   ا نتفددددا  الت اصدددد  •
 .الس      الصح    الفراغ   الع     ال ظيفي  األكا ي ي    ال هارا

 2115  اهلل عبدد )سددن  01 سدد  قبدد  يأ الن دد  فتددر   دد   ذلددك يحصدد  أ  •
  28.) 

 

 كدد  اعت دد   التددي الذهنيدد  لإلعاقدد  ال تن عدد  التعريفددا   دد  الع يدد   ت جدد    
 : ف ث     عي     نظ ر   عل   نها

 يالكي يدا  الت از  ع      حال  أن  عل  فهاتعري ت :  يالطب الجانب    -0
 .الجس  في

     الثقددافي ال سددت   نقدد  أنهددا علدد  تعريفهددا تدد :  يجت دداعا  الجانددب  دد  -2
 . اآل ري     التفاع      الت ك 

 ال ت سدددط     يعقلددد أ ا  أنهدددا علددد  تعريفهدددا تددد :  الترب يددد  الناحيددد   ددد  -2
 .الن   فتر         للفر  لتكيفيا السل ك في القص ر     تزا نا    يظهر

 يحص  التي الذكا   رج  حي     تعريفها ت :  السيك ل جي  الناحي     -5
  ا نحدددددرا    الدددددذكا  لنسدددددب ياإلعتددددد ال الت زيددددد   يسدددددتع     الفدددددر  عليهدددددا

  2117  كا  ) يالعقل التأ ر  ست   لتح ي  كركيز  ال ت سط ع  ال عيار 
 12). 

 

 العقليددد  القددد ر  فدددي  اضدددح ان فدددا   جددد   :بأنددد  إجرا يدددا    الباحثددد  تعرفددد     
 التكيفدددي سدددل ك  فدددي  صددداحب ضدددع   جددد   إلددد  باإلضددداف   للطفددد  العا ددد 
 . سن  01 س  حت  ت ت   التي الن    رحل      يحص 

 

 : الدمج-د
 

  -: ه ا ال اص  ا حتياجا  ذ ي تعلي  تنظي  في أساسيا   سارا  ي ج   

 . فقط ال    نظا  البح  هذا في نتنا    س   ال    نظا    العز  نظا 
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 :والدراسات السابقة  اإلطار النظري
 

 : إميليا ريجيو مدخل :األول المحور
 

 : إميليا ريجيو منهج نشأة
 

 الحددددرب بعدددد    0854 عددددا  إيطاليددددا فددددي إ يليددددا ريجيدددد  طريقدددد  ظهددددر لقدددد    
 عدد ب   علدد ( Villacella) سددي  فددي  اسدد ها صددغير  قريدد  فددي الثانيدد  العال يدد 

 .( Reggio emilia إ يليا ريجي )    ين     أ يا  ع  
 

  األهدد  ال  اطندد   فيهددا تطدد   إيطاليددا شدد ا  فددي تقدد  إيطاليدد    يندد   هددي   
 قبدد   ددا  رحلدد  فددي السا سدد  سدد  تحدد  الصددغار لألطفددا    رسدد  أ   لتشدديي 

          سدددي  ي فددد فدددي ال  رسددد  جدددذ ر  ضددد  تددد  أشدددهر ث انيددد    ددد     ال  رسددد 
 أطدددرا  علددد   ددد ار  إنشدددا  بعددد ها  اسدددت ر   األ لددد  الشدددرار   جدددر   كانددد 
 قاعدا  إل  األ  ر أ ليا    ر  ا ت      ار  سب  إل   صل  حت  ال  ين 
  آ دددر     إ  ار)   تقيي هدددا ألطفددداله  ال ق  ددد  ال نددداه   تصددد ي    النشددداط
2101      22- 27.) 

 

(  Lures Malaguzzi) ي ددا ج ز  لدد ري   عي ال تطدد إلدد  انضدد   قدد    
 ال دد ار  هددذ  الب ايدد  فددي كاندد  حيدد    الطريقدد  لهددذ  ك ءسدد  ثدد  ك تطدد  

  عنددد  يح ددد  صدددار التعلدددي  أ  إ  ال عل دددي   ب دددق    ددد  تقلي يددد  أسددداليب تتبددد 
 حاجاتد   يشدب   ا   ت يز  الطف  يك   أ  أرا  الذي ي ا ج ز         ج ي ا  

 تعلددددي  أ  علدددد  أكدددد   قدددد    البسدددديط  بلغتدددد  تعل دددد  ع ددددا التعبيددددريسددددتطي    
 عددد  ع ضددا   ال حيطدد  البي دد  اكتشددا  طريدد  عدد  يكدد   أ  يجددب  األطفددا 
 (.71   2102   الش ارب) لألطفا  يالتقلي  يالتلقين التعلي 

 

  نظددددددد ر  دددددد  ا سدددددد  نفدددددد  يح دددددد   صدددددددار ال ددددددنه  تطدددددد ير تدددددد   قدددددد     
  دد  0885 عددا ( إ يليددا ريجيدد ) اإليطاليدد  ال نظ دد   أنشددأ    ال ت صصددي 
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 Hendrek , Joanne)ا تجا  هذا  را  الترب ي  النظري   رعاي       أج 

, 2012,pp 26 -13 . ) 
 

 األ   يالدد  ل  ءت رهددا الك يتيدد  الج عيدد  أقا دد  يالعربدد ال سددت    علدد     
  ريدددا  الحضدددان  ألطفدددا  الترب يددد  اإليطاليددد  إ يليدددا ريجيددد "  تجربددد  بعنددد ا 
 تبدددا   فيددد  تددد  حيددد  2102  دددار  7 – 4  ددد  الفتدددر  فدددي  ذلدددك  "ا األطفددد

 81     2102   الهاش ) الطف ل   جا  في  نها ل ستفا     ال برا 
– 87 .) 

 

 : The Reggio Emilia Approach إميليا ريجيو منهج تعريف  
 

 شد ل  كثير  نظري  أس  عل  قا   يعا  غير  نه "  بأن  عيس  تعرف    
 إ يليا ريجي  في ال ءسس  للبرا    ذلك   يفيج تسك  نظري  بياجي  تينظري

 الحقيقيدد  فدي ت ثد  يذ الد   ال شدر عا  علدد  يقد    ال دنه    إيطاليدا بشد ا 
  األطفدا  يدتعل  حيد    إ يليا ريجي       ح ل  ي  ر الذي يال ركز  ال فه  

  تسدددتع     الثالددد  ال علددد  هدددي البي ددد  تعتبدددر     الصدددغير  ال ج  عدددا  فدددي
 (. 028  2115 عيس  ")ا تصا  ع قا  لتحفز بي   استح ا  لتعزيز

 

 نظدا  فدي تبنيهدا يجدب التدي ال نداه     يع  ال نه  هذا أ  الباحث   تر    
             ال جت دددد  فددددي ل ندددد  ا  الطفدددد  إعدددد ا  الدددد     دددد  الهدددد   أ  حيدددد  الدددد   
 تعايشدد  فيصددبح البي دد     دد  دد  الطفدد  يددتعل   عندد  ا   بدد  ال حيطدد   البي دد 
 ب عددز    الطفدد  تعلدد   دد  بكثيددر   أسدده  البي دد   دد   تعدد    ال حدديط ال جت دد   دد 
 .البي   ع 

 

  دددنه  عليهددا قدددا  التددي األساسدددي  ال عددال    الفلسدددفي  األصدد   أهددد    دد     
 ريجيد   دنه  فدإ   الطفد  صد ر  هي ال بكر  الطف ل  في للتربي  إ يليا ريجي 
  د  للتفاعد  تتطلد   حد     غيدر كا ن  ق   ي تلك أن  عل   الطف ير  إ يليا

 بحدب  د ف   فالطفد    بالطفد  ال حديط العدال  فدي الفعال   ال ساه   اآل ري 
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    أقراند   بدي   جت عد  فدي قي د  لد  أ  يحد   الطفد     الت يد  ا ستط  
 ريجيدد   ددنه  لنظددر  الر يسددي  ال عددال  Hewett ( 2001) هي يدد   ل دد 
 :يلي في ا للطف  إ يليا

 

  The Child as having rights:   حقوق كصاحب الطفل -
 

 علي  تبن  الذي إ يليا ريجي  ل نه  ياألساس ا عتقا  يت ث  حي   ذلك    
 فالطفدد  ثدد    دد    احتياجددا  لددي    حقدد   صدداحب أندد  فددي للطفدد  نظرتهددا
 ي تددد لته  كدددذلك    ذكدددا يلين ددد الفدددر  لددد  تتددد فر أ  يجدددب الحقددد   صددداحب
 ليطلق ا إ يليا ريجي  في به  يص  األ ر إ  ب  ي رك  أ  يجب الذي للنجا 
 الحقددددددد    ذ ي  األطفدددددددا   ال اصددددددد   ا حتياجدددددددا   ذ ي  األطفدددددددا  علددددددد 

     2102     صددطف) children with special rights ال اصدد 
 522 – 527.) 

 

 :إميليا ريجيو لمنهج الرئيسية الخصائص
 

 إعطدا  فدي إ يليدا ريجيد   دنه  فدي لألطفدا  ال بكدر تعلي ال أه ا  تتجل    
 ل ددنه  األساسدي  ي ال بدا   تت ثد    ال  ارسد  فكدر   د  تتكد   تعلي يد   بدر 

  التفددداع    األطفدددا   ع قدددا  األطفدددا   عددد  تصددد راتنا فدددي إ يليدددا ريجيددد 
 – اآلبدا  –  األطفدا )  تشد   التي للتعل  األساسي   ال حا ر   النظا   ا  

  ع قدددددا  تفددددداع   قي دددد    ال كدددددا     ر اآلبددددا    ر  أه يددددد   ( ال عل دددد  
 فدي اإلسدت رار  أه يد  الدز      ر   الصدغير  الع د   ج  عدا  في األطفا 
   النظدددددا  ك بددددد أ  ال شدددددارك   التعدددددا     كآبدددددا  ال عل دددددي     ر   ال شدددددر  
 أحاسيسده  عد  األطفدا   تعبيدر    التنظدي  ال ساه   بي  ال تبا    ا عت ا 
    األطفا  ألع ا  ال قي  الت ثي   أه ي  ال تع     اللغا          تعل ه 
 . ال شر عا    الع   نتيج  ال       ض 

  (Jo,AnnBrower,2005,p80; Johan Hindrek ,2010; pp 17-24 )     
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 ليدددد    بياجيدددد   جددددا  ي يدددد   جدددد   أع ددددا  أثددددر  قدددد  أندددد  الباحثدددد   تددددر     
 ريجيد   بدرا   د  الكثيدر علد  األ ر بيدي  العل دا   د  غيدره      يفيج تسك
 ريجيددد   دد     يرتكددز الر يسددي  ال بدددا ي  بددبع  ال دد    يددرتبط إذ   إ يليددا
 علد  األطفدا  تصد ير  يدت    ا هت دا  بدءر  هد  األطفدا  أ  فكر  ح   إ يليا
 بنددا    ل ستفسددار  ا سددتع ا  بالفضدد    يتسدد    ضدد    إ كانيددا  لد يه  أ 
 . بي ته   بي  بينه  في ا التفاع         ذلك  يت  عارفه  

 

 :ييأت كما إميليا ريجيو لمنهج الرئيسية الخصائص وتتمثل
 

 .اللعب عل    شجع     بهج    النشاط حجر  تك   أ  يالضر ر     -

ن ددا   الكبددار علدد  فقددط لددي   األطفددا  أع ددا  عددر  -   دد  يتناسددب ب ددا  ا 
 .  األطفا  رءي 

 علددد  لتشددد    ناسدددب   سددداحا  تضددد  بحيددد  النشددداط قاعددد  ت طددديط يلدددز  -
 .يال را  للعب   ركز  تن ع  تعل    راكز  تن ع   ناض 

 بأه يد  إ يليدا ريجيد   دنه  يدء   حيد    هدا  أ در األطفدا  أع دا  ت ثي  -
 . التعبير الفه     ل زي     األطفا  أع ا   ت ثي  عر 

 تكدد   أ  يجددب:  األجدد  ط يلدد    قصددير   شددر عا  فددي األطفددا  اشددتراك -
 Bower, Jaclyn) اهت ا داته  تشدب    لألطفدا    جهد  ال شدر عا  تلدك

,2014,p28). 
 

 :التصنيف عملية ي:الثان المحور
 

 بتج ي  الطف  قيا  بها ال قص   ع لي  :بأنها(  2101) الشري  تعرفها    
 بتصدددني  طفددد ال  ددد  تبددد أ أ  لل عل ددد   ي كددد     عينددد    ل اصدددي     فقدددا   أشددديا 
  الشددددري ) تغيددددر  دددد  ألكثددددر تصددددنيفها ثدددد     احدددد     ل اصددددي    طبقددددا   شدددديا األ

2101    218. ) 
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 أشددديا  تج يدد   نهددا يهدد   ع ليددد  :بأنهددا (2104) العددا  عبدد   يعرفهددا     
 (  . 21    2104   العا  عب )  عين    ل اصي     فقا  

 

 هدي: أنده علدى ائيدا  إجر  التصدنيف الباحثدة تعرف السابقة التعريفات ومن   
  اصدي  فدي تشدترك التدي األشديا  بتج يد  الطفد  قيا  بها يقص  التي الع لي 
 .   اصي     أكثر في تساه  التي أ   اح  

 

 : متعددة   أشكال   التصنيف ويتناول 
 

 لألشدديا  حسددي   دد ا  علدد  فيدد  الحكدد   عيددار يكدد   : يشددكل تصددنيف -أ
 (.الحج  – الشك  – الل  )   ث   راكاإل بع لي   قيقا   ارتباطا    رتبط 

 .ي الش استع ا   ع   عل  في  الحك   عيار يك   : وظيفي تصنيف -ب

 تحكد   ج انيد   اصدي  علد  فيد  الحكد   عيار يك   : يوجدان تصنيف -ج
 ( .021   2110   الحلي  عب )   الحز   األل  الغضب كالفر   ال  ق 

 

 :التصنيف عملية تحليل
 

 :التالي  الفرعي  الع ليا  التصني  ع لي  تشت    
 

 .يال ا ر  الشك  ذا  األشيا  كتج ي   اح     ل اصي     فقا   التصني  -

           الشدددددك  كدددددالل    احددددد     قددددد    فدددددي  اصدددددي     ددددد  ألكثدددددر   فقدددددا   التصدددددني  -
 (.221   2112    سع )  ث   

 

: ذهنيا   المعاقين :الثالث المحور  ً 
 

 :هنيةالذ اإلعاقة تعريف
 

 ل  تلد   قب     يك   الذهني  لإلعاق   اح ا   تعريفا   إيجا  السه     لي     
 : نها  تع    ألسباب  ذلك   ال اص  التربي   جا  في ال هت ي 
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 أ  ن سددك  أ  نددت ك  شددي ا   ليسدد  األ قددا  أغلددب فددي الذهنيدد  اإلعاقدد  أ  -0
ن ا   نح    أ  نرا   .علي  نست    ا 

 .  تلف   أن اط  تع     رجا  لذهني ا اإلعاق  إ  -2

 ذكدر إلد  ال  تصد    صد  حيد  جد ا   كثير  الذهني  اإلعاق   سببا  أ  -2
 . جه ل   ر أ كثير  أسباب هناك زال    ا ا  سبب 211

     ف ددد  إليهدددا تلتفددد   اصددد     شدددكل    ليسددد  الذهنيددد  اإلعاقددد   شدددكل  أ  -5
ن دددا   غيرهدددا       ا جت دددا  التربيددد   رجدددا  الدددنف  عل دددا  اهت دددا    ضددد  هدددي  ا 

 ال شددددكل  هددددذ  تعريدددد  يتددددأثر لددددذلك   األ دددد ر  أ ليددددا  بال راثدددد   ال  تصددددي 
 . نه  ك  با تصا 

 البسديط  اإلعاقد  حا   بع  أ  حي   ال كا  للز ا  ت ض  أنها ك ا -4
 فدي   حظد  تكد   قد  بين دا   الزراعيد  ال جت عدا  فدي   حظ  تك     ق 

      (.40   2105  شري ) عي الصنا ال جت عا 

 إعاقددد  :بأنهدددا( AAMR) الذهنيددد  لإلعاقددد  األ ريكيددد  الج عيددد   تعدددر      
 ك ددا  التكيفددي  السددل ك الذهنيدد  ال ظددا    دد  كدد    فددي يجدد هر  بقصدد ر تتسدد 
  ال هددددددارا  ال فدددددداهي  فددددددي ال تضدددددد ن  التكيفيدددددد  ال هددددددارا  فددددددي عنهددددددا يعبددددددر

 American) سدددددن  01 قبددددد  القصددددد ر  يظهدددددر  العل يددددد  اإلجت اعيددددد 

Association on Mental Retardation,2000.) 
 

( : 01   2112) ال اصدددد  التربيدددد  فددددي  صددددطلحا  قددددا     يعددددر    
 ثني إ في ظاهر قص ر عن ه     :بأنه  للتعل  القابلي  الذهني  اإلعاق  ذ ي
             ياللغدددد   ا تصددددا   هددددارا :   ثدددد  التكيفددددي السددددل ك  ظدددداهر  دددد  أكثددددر أ 

             الفددددراغ  أ قددددا    يالددددذات  الت جيدددد    الحياتيدددد   ال هددددارا    الذاتيدددد   الرعايدددد 
 الذهنيد  ال قد ر  في ال اضح يالت ن عل  تركيزه  إل  باإلضاف  هذا    الع  
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  حتد  ال دي    ندذ الن ا ي  الع ر  راح  في  يتضح  (  رج  74    أق ) 
 .سن  01 س 

 

 يجددب التدي العا د  األسد   د   ج  عدد   ج  عد  اكهند أ  الباحثد   تدر    
          تكددددد   للدددددتعل  القدددددابلي  ذهنيدددددا   ال عدددداقي   تددددد ريب تعلدددددي  أثندددددا  فدددددي  راعاتهددددا

 : يكالتال

 الكل دا    د  للصدعب السده   د  التعلي يد  الع لي  أثنا  في الت ر  يجب -
   هكدذا   كل دا  ثد      ث  كل تي     ج   تك   إل    ال نفر   البسيط 

 .  الفش  باإلحباط الشع ر  ع   األطفا  لهء   فر  ن فر يلك

 علددد  ياللفظددد  التعليددد  نفسددد  عددد  بدددالتعبير للقيدددا  ذهنيدددا   ال عدددا  تشدددجي  -
 ي ددد   سددد     دددا  لهدددا يتعدددر  التدددي ال  تلفددد   ال  اقددد   الصددد ر األشددديا 
       لألشددديا  تدددذكر  علددد   يسددداع  لل  اقددد   فه ددد   ددد  يزيددد     فر اتددد   تكددد ي 

 .ال فاهي  تك ي   أيضا   عليها تعرف   

 التعددا   ع ليدد  لتعزيددز   تلفدد   تعلي يدد  اجت اعيدد   أنشددط    اقدد  إيجددا  -
 .  ال حيطي  األقرا   بي  بين  يجت اعا   الت اص 

 بقدد ر آ ددر إلدد  حددي     دد  للطفدد   اكتسدداب  بتعلي دد  نقدد    ددا  تكددرار إعددا   -
 .اإل كا 

  راحد  علد  اإلجت اعيد   ال هدار  ياللفظد الت اص  ر  ها باكسإب نق   أ  -
 الدتعل  نجدا   د  التديق  بعد  إ  آ در   إل  جز       ا نتقا  يت       أجزا   
 . الساب  الجز  في

  حدد    فهدد   لت صددي  أسددل ب  دد   أكثددر يبي دد  ثيددر  دد  أكثددر اسددتع ا  -
 .ل ي  ا جت اعي التكي  لزيا   للطف 

 ا جت ددددداعي   ياللغددددد   السدددددل ك حالددددد  فدددددي ال كافدددددأ    ياإليجددددداب التعزيدددددز -
 .  األطفا  هء   عن  كبير   أثر      لها ل ا ؛الصحيح  النط  ال طل ب
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 إلدد  ا نتقدا   عدد    تليهدا  التددي  رحلد  كدد  بعد  راحدد  فتدرا   جدد    راعدا  -
 . ا ستج ا  الراح      افر   قسط   أ ذ    التأك  بع  إ  التالي  ال رحل 

 

 : الدمج:  الرابع ورالمح
 
 : ن عي  ال  ال    نظا   ينقس  
 

 . يالجز  ال    -0

  ي.الكل ال    -2
 

 : يالحال البح  تنا ل  الذي يالكل ال    يلي في ا أتنا    س     
 

 الع يد  عليهدا أج د  التدي يالكل ال    أن ا  بعر  الباحث  تق   يلي  في ا  
    حسددد ( 02    2110 ) سدددال  ا نهددد   ال راجددد    ال راسدددا  أحددد    ددد 
              ( 28    2112 )الجبددددددددددددار عبدددددددددددد    يالسددددددددددددرطا    ( 22    2112)

  يالقريطدددددددددد  (218    2118 ) بطدددددددددر   (25     2118 )  ددددددددد  
   2100 ) السدددددددددددددعي   (21    2101 ) إبدددددددددددددراهي   ( 28    2101)

 -: يلي ك ا( 002    2102 ) جرار  ( 82 
 

 : يالكل الدمج
 

 :يكالتال  ا ه يالكل ال       ن عا  كهنا  
 

 النظددا  هددذا فددي الطفدد   يددذهب:  توجيدده أو إشددراف دون الكامددل الدددمج-1
 أقراند   د  عا د  فصد   فدي الطفد   ندز  إلد  ال جدا ر  الر ضا  إح   إل 
 .ب   اص  برا   أ   اص     ا  أ  يتلق     ال عاقي  غير

 لتلبيد   سداع    د  ا  تقد ي  ضدر ر     عامة فصول في الكامل الدمج-2
 (. 81-87     2111   الكاش ) للطف  ال اص  ا حتياجا 
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 رقددددددد  يالددددددد زار  القدددددددرار ال صدددددددري   التعلدددددددي  التربيددددددد   زار  أصددددددد ر   قددددددد     
 البسدددددديط  اإلعاقدددددد  ذ ي الت  يددددددذ قبدددددد   بشددددددأ  4/1/2107 بتدددددداري (242)

 الذهنيد  اإلعاقد  يذ   األطفا  قب   ع لي  ينظ   الذي  العا  التعلي  ب  ار 
 العا يد  بال د ار  تقبد  التدي الذهنيد  اإلعاق   رج  تح ي  ت   الذي  البسيط 

 عد  الدذكا   رج  تق  أ  للقب   يشترط"  عل   ين (    2) رق  ال ا   في
 الرابعدد  الصدد ر )  بينيدد  سددتانف ر   قيددا  باسددت  ا ( 15) عدد  تزيدد    ( 24)
  قيدددا  نتدددا    ددد  يت افددد   ب دددا   لنفسدددي ا الصدددح   راعدددا   ددد ( ال ا سددد  أ 

 . يالكل لل    ال ناسب التكيفي السل ك
 

 تند ر  التدي ال ت ز دا  ج يد  تتضد   الذهنيد  اإلعاق  أ  القرار  ي ضح   
 إلددد ( 24)  ددد  ذكا هدددا  رجددد  تكددد    التدددي البسددديط  الذهنيددد  اإلعاقددد  تحددد 

  أيضدددا    (ل ا سددد ا أ  الرابعددد  الصددد ر )  بينيددد  سدددتانف ر   قيدددا  علددد ( 15)
 فدي  ن فضدا   لد يه  يال راسد التحصدي  يكد   الدذي  الت  يدذ ه  التعل  بطي  ا
 بسددبب ا سددتيعاب علدد  القدد ر  عدد    دد    عددا    بشددك    ال راسددي  ال دد ا  ج يدد 

 علدد ( 15- 21) بددي  ذكددا ه   رجدد   تتددرا     لدد يه  الددذكا   عدد   ان فددا 
 (.ال ا س   أ الرابع  الص ر )  بيني  ستانف ر   قيا 

 

 :للبحثجراءات المنهجية اإل
 

  :البحثمنهج : ل  أو 
 
 

 :   ً   ك  يالحال البح  يست   
  

               تفسددير  كددا   هد   ددا ب صد  يقدد   الددذي : التحليلددي الوصددفي مدنهجال -أ
     األ بيدددا   تحليددد  ل صددد  يالحدددال البحددد  فدددي ال دددنه  هدددذا اسدددت  ا  تددد   قددد 

  لع ليدددد  يالفعلدددد ال اقدددد  علدددد  التعددددر   كددددذلك  لسددددابق ا  ال راسددددا   البحدددد  
 .  األطفا  بريا  ال   جي  الذهني  اإلعاق  ذ ي األطفا  ل   التصني 



 عيدجامعة بورس - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8010)                    0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 فددي التجربدد  يسددت    الددذي ال ددنه   هدد  :  يالتجريبدد شددبه المددنهج - ب  
 عد   ذلدك    تغيدري  أ  عدا لي  بدي  الع ق  يقرر   الفر   صح  ا تبار
 التددي ال تغيددرا  عدد ا  ددا ال تغيددرا  كدد  ضددبط  التددي اقدد ال     راسدد  طريدد 
 يالحدال البحد  فدي ال نه  هذا است  ا  ت  فق   علي    ب راستها الباحث  تهت 

 : اإلثني  ال تغيري  بي  تأثير ع  للكش 
 .إ يليا ريجي       مستقل: متغير -
 .التصني  ع لي  تابع: متغير -

 

  ا تبددددار ال احدددد   ال ج  عدددد  يذ يريبددددالتج التصدددد ي  باسددددت  ا  ذلددددك  تدددد    
 التطبيقدي   ت سدطي بدي  الفدر   لحسداب ي؛إحصدا  كأسدل ب(   يلك كس  )

 .البح  لعين   البع ي القبلي
 

 :البحثعينة مجتمع و 
 

 أطفا  بريا  ال   جي  ذهنيا   ال عاقي   األطفا  :البحث مجتمع -
 .ب رسعي   حافظ 

 ذهنيا   ال عاقي  األطفا     ع  ي  عين  ا تار ت  :البحث عينة  -
 ر ضا   عشر   ع  ه   ال ا ج  بالر ضا  األطفا  ريا  في ال   جي 

 ذهنيا    عاقي  أطفا    عشر     ال ج  ع   تك ن   ال حافظ   ست   عل 
 .تجريبي   اح    ج  ع  ع  عبار  ال   جي 

 ؛   جي  ذهنيا    عاقي  أطفا   ( 2) ش ل  استط عي  تجرب  ع   ت  -
     للتحق   ال ص ر التصني  ع لي    تباري العل  التقني  بغر 
 نسب     للتأك  بيني  ستانف ر   قيا  است  ا  ت  القبلي التطبي  في التكافء
  ت ( 15 – 24)  بي  ال    ف   ض   البح  قي  ال   جي  األطفا  ذكا 
 كأح   يلككس   است  ا  ت    ل  تبار  الصع ب  السه ل   عا   تح ي 
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(  01)  ع  ها  البال  البح  عين   ف  ال بارا تر  اإلحصا  ا تبارا 
 . األطفا  بريا     جي  ذهنيا    عاقي  أطفا 

 

 :البحثأدوات 
 
 

 عملية تحت تندرج التي الفرعية التصنيف عمليات ببعض قائمة إعداد  -أ
 -: التصنيف

 

 التصدنيف عمليدات هي ما" :  نص    للبح  األ   السءا  عل  لإلجاب    
 ريداض في المدمجين ذهنيا   المعاقين  األطفال لدى تنميتها الواجب الفرعية
 القددا   ال قتددر   البرنددا     القيددا  أ ا  إعدد ا  ضدد  ها فددي  تدد   " ؟  األطفددال
 .التصني  ع لي  لتن ي  إ يليا ريجي   نه  عل 

 

 ي كددد  التدددي الفرعيددد  التصدددني  ع ليدددا  بدددبع  قا  ددد  إعددد ا  ذلدددك تطلدددب   
 ال قيددد ي  األطفدددا  بريدددا  ال ددد  جي  ذهنيدددا   ال عددداقي  األطفدددا  لددد   تن يتهدددا

  لحدد )  سددن ا (  2 – 4)  أطفددا  ريددا  أطفددا  ريددا  يالثددان بال سددت  
 .الفرعي  التصني  ع ليا  ببع  لقا    النها ي  الص ر (  0 رق 

 ال تعلقددد  السدددابق   األجنبيددد  العربيددد  البحددد     ال راسدددا  علددد  اإلطددد   -
 بصددف    الذهنيدد  اإلعاقدد  ذ ي  الطفدد  الر ضدد  لطفدد  التصددني  ع ليدد  بتن يدد 
 الشري    ( )   يفه   (  ) يعل   ) (زغل     راس   ق  ته   في   اص   
 Veronique M.Maranan) األجنبيد  لل راسدا     ( )   حسد   ( )  

,2017) (Erin Miles2010.) 

 التربيدد   يدد ا   بددرا  بعدد   دد  ال فت حدد  قدداب  ال   دد   ج  عدد  إجددرا  -
  .الذهني  اإلعاق  ذ ي  األطفا  أ  ر أ ليا      عل ي  كأ صا يي  ال اص 

 التصدددني  ع ليددد  تحددد  ال ن رجددد  الفرعيددد  للع ليدددا   ب  يددد  قا  ددد  إعددد ا  -
 . األطفا  بريا  ال   جي  ذهنيا   ال عاقي  لألطفا  تن يتها يجب التي



 عيدجامعة بورس - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8012)                    0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 ال حك دددي  السددا    دد   ج  عدد  علدد  عرضددها  دد    دد   القا  دد ضددبط -
   ال اصد  التربيد    الذهنيد  اإلعاقد  تد ري   طر   ناه  في ال ت صصي 

   الذهنيدد  اإلعاقدد  ذ ي األطفددا   هددارا  تن يدد  أ صددا يي    النفسددي  الصددح 
 إجدرا   د  القا  د  تلدك  ناسدب  ال حك د   رأ   قد    فيهدا آرا ه  إلب ا   ذلك
 الع ليدا  بع  ترتيب إعا    ث  آرا ه  ض   في البسيط  تع ي  ال بع 
 .ببعضها  ق عال ذا  الفرعي 

 تن يتهددا ال اجددب الفرعيدد  التصددني  ع ليددا  لقا  دد  النها يدد  الصدد ر  إعد ا  -
 تضددد   األطفدددا  بريدددا  ال ددد    الذهنيددد  اإلعاقددد   ذ ي الر ضددد  طفددد  لددد  
   الحجدد    اللدد     الشددك )  شدد   ت  احدد     ل اصددي     فقددا   التصددني  ع ليدد )

          تشدد     ل اصدديتي   فقددا   التصددني  ع ليدد  -  (ا سددت  ا    الندد     الطدد  
 – الحجد    اللد   – الطد     الشدك  – الحجد    الشدك  – اللد     الشدك ) 

 .(الل     الن   – الط     الل  
 

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

 

 اإلعاقددددد  ذ ي لألطفدددددا  ال ق  ددددد  الفعالددددد  الترب يددددد  البدددددرا   أسددددد  تح يددددد  -0
  -: يلي  ا  ش ل  الحالي البح  في الباحث  بها التز   التي الذهني 

 اإلجت اعيد  البنا يد  النظري  إل  البرنا   يستن  حي  : الفلسفية األسس •
 أفكدددار انبثقددد  التدددي    غيدددره  ي يددد     يفيج تسدددك   بياجيددد  بهدددا ندددا   التدددي

 (.Malaguzzi , Loris , 1994 – 2011 ,p 55) نها ي ا ج ز  ل ري 

  راعددا )   تشدد  ً  :  ذهنيددا   المعدداقين األطفددال لبددرامج النفسددية األسددس •
 ا حتياجددا   راعددا  – بيددنه  الفر يدد  الفددر    راعددا  –   األطفددا  صددا  
 .( طف  بك  ال اص 
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 البي  )   تش   الذهنية اإلعاقة ذوي األطفال لبرامج جتماعيةال األسس •
 (. النشاط في ال ست      ال سا   األ  ا  – التعلي ي 

  د  )  تشد     الذهنيدة اإلعاقدة ذوي األطفدال لبدرامج التربويدة األسس •
 تددد فير – البرندددا   إجدددرا ا  ت ضددديح –  األطفدددا  لقددد را  البرندددا    ناسدددب 
 – البرنددددا   بأه يدددد  الطفدددد  إشددددعار – ال طل بدددد  ال هددددا  أل ا  الدددد ز  ال قدددد 
  87   الناشددد ( )  البرندددا   أنشدددط  تن يددد  – األ  ا  اسدددت  ا  فدددي التن يدد 
  2100.) 

 .الذهني  اإلعاق  ذ ي األطفا  برا   بنا  في:  الح يث  ا تجاها  •

 الترب يد  البدرا   نجدا  علد  تدءثر ق  التي:   ال ع قا  بالتح يا  اإلل ا  •
. ذهنيا   ال عاقي  لألطفا   ً 

 

        هد    للبحد  يالر يسد الهد   ضد   فدي للبرنامج العامة األهداف تحديد-2
 ". إ يليا ريجي       عل  قا   برنا   باست  ا  التصي  ع لي  تن ي " 

 

 : البرنامج تصميم-3
 

 : التالي  العناصر البرنا    يتض  
 

 . العامة األهداف •

 الهدددد   صددددياغ  بشددددر ط الباحثدددد  التز دددد  حيدددد  : السددددلوكية األهددددداف •
. ذهنيا   ال عاقي  لألطفا  الفر ي  الفر    راعا       يت  ب ا السل ك   ً 

 الفرعيدد  التصددني  ع ليددا  قا  دد   دد    دد  : البرنددامج محتددوى تحديددد •
 . تح ي ها ت  التي

 حيددد  : البرندددامج فدددي المسدددتخدمة التدريسدددية والطدددرق سدددتراتيجياتاإل •
  د  يدت    ب ا التعل   حت   تنظي   ت   إ يليا ريجي  ب     الباحث  التز  
 الت ريسدي  الطدر    الفنيدا   د   ج  عد  الباحثد  است        ال     ذلك

 – التفكيددر  قدد  – سدد ل األ طددر  – قشدد  ناال   حدد ارال )  ثدد  ال دد    ضدد  



 عيدجامعة بورس - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8011)                    0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 – األربع  األركا  – ياألي  رف  – النر  حجر – الص ر   الكل ا   ريط 
 (. KWL – ال ي اني  الرح   – ال جا ر الز ي  – التج    عر 

 ب دددا  تن عددد  : البرندددامج فدددي المسدددتخدمة التعليميدددة والمدددواد الوسدددائل •
 . بالنشاط ال سته ف   ال هار  لع لي ا  ن   إ يليا ريجي          يت   

  دد   رحلد  كدد  فدي األنشددط  تقد ي  تدد  حيد   : البرنددامج أنشددطة تصدميم •
 ج اندب ج ي  يتغط التي األنشط      ج  ع     األربع  ال شر    راح 
 البحد  يسدع  التدي التصني  ع لي  بع  يتن   كذلك    رحل  بك  الع  
 .  تن يتهاإل  

 التق ي ددا  بددي   ددا تن عدد  : البرنددامج فددي المسددتخدمة التقددويم أسدداليب •
 فددددي ال ت ثدددد   البعدددد ي   القبلددددي التقدددد ي    نشدددداط كدددد   عقددددب أثنددددا  البنا يدددد 
 بريددا  ال دد   ً   ذهنيددا   ال عددا  للطفدد  التصددني  لع ليدد  ال صدد ر ا  تبددار
 .  األطفا 

 . للبرنا    لي  إع ا  ت  : البرنامج في السير كيفية •

  ضدددبط  البرندددا   صددد حي   ددد  الباحثددد  تتأكددد  يلكددد : جالبرندددام ضدددبط •
 : عل  اعت   

 

 . ال ت صصي  يرأ استط   -أ

 األنشدددط  بعددد  بتطبيددد  الباحثددد  قا ددد :  ا سدددتط عي  التجربددد  إجدددرا -ب
( 2)   دددد   ج  عدددد  علدددد  ال شددددر   ب راحدددد  ال اصدددد  بالبرنددددا   ال تضدددد ن 

 بريا  ال   جي  الذهني  ق اإلعا ذ ي    يالثان ال ست   أطفا     أطفا   
 بد  طدار    التي  ريد    نداف  بد  عقبد )   هدي الر ضا     بع      األطفا 

 العيندد   هددذ    2121 فبرايددر شددهر فددي  ذلددك(  الصددفا   يعرابدد أح دد    زيددا 
 . األساسي  البح  عين  ب   

 ذهنيدددا   ال عدددا  للطفددد  التصدددني  ع ليددد  لقيدددا   صددد ر ا تبدددار إعددد ا  -  
 : التالي  لل ط ا   فقا   األطفا  بريا  ال    
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 تن يددد   ددد   قيددا  إلددد  ا  تبدددار يهدد   : الختبدددار مدددن الهددددف تحديدددد-1
  األطفددددا  ريددددا  فددددي ال دددد    ذهنيددددا   ال عددددا  الطفدددد  لدددد   التصددددني  ع ليدددد 

  قيدددا  علددد  ذكدددا ه  نسدددب  حيددد  أطفدددا  ريدددا  يالثدددان بال سدددت   ال قيددد ي 
 (.15 – 24)    بيني  ستانف ر 

عداد البرنامج وحدات محتوى ليلتح-2  . المواصفات جدول وا 

         الختبدددارات علدددى اإلطدددال  خدددالل مدددن مفرداتددده وتحديدددد الختبدددار بنددداء-3
 : التالية والدراسات

 ( .2110   ق ا )  الر ض  لطف  األساسي  العل  ع ليا   قيا  •

  .األساسي  العل  ع ليا  ا تبار •
Test of Basic and Integrated Process Skills (Miles , 2010) 

 . األساسي  العل  ع ليا  ا تبار •
Science Basic Process Skills Test (M.Mranan , 2017) 

   (2101 ) شدددهاب (   2117بطدددر  ) :   التاليددد   البحددد   ال راسدددا  •
  ( 2107)حسد   ( 2104 ) سدلي ا  (  2102 )  ح د  (  2101)  ايلز
 (. 2108 )  البرق   (2107 )  ارانا 

 ت  التي للتصني  الفرعي  الع ليا  ض   في:  الختبار مفردات صياغة-4
  تكددد   الفرعيددد  الع ليدددا  هدددذ  لقيدددا   صددد ر  عبدددارا  صدددياغ  تددد  تح يددد ها
 ال  ضدددددد عي  األسدددددد ل  الباحثدددددد   اسددددددت       فددددددر ا ( 01)  دددددد  ا  تبددددددار
  يتدد افر للبحدد  ييسددالت ر  ال دد     دد  تتناسددب: )  اآلتيدد  لألسددباب ال صدد ر 

  قيقدد  صدد ر  يتعطدد    الت ييددز  الثبددا   الصدد   ال  ضدد عي  عناصددر فيهددا
 ذا  ألنهدددا ؛األطفدددا  بريدددا  ال ددد  جي  ذهنيدددا   ال عددداقي  األطفدددا  قددد ر  عددد 

 (.التصحيح سه ل    التأ ي  تحت      ح    إجابا 

 .الختبار درجات تقدير-5
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 التعلي ددددا   ددد   ج  عدددد  ثددد الباح أعدددد   : الختبدددار تعليمددددات صدددياغة-6
  سدددددهل    بسددددديط    لغددددد    صدددددياغتها فدددددي اسدددددت      قددددد    بال عل ددددد  ال اصددددد 
 الطف  عل  ا  تبار عر  كيفي  لل عل   ت ضح التعلي ا   هذ     اضح   
 . حسابها الطف   رجا  تسجي   كيفي 

 :  خالل من الختبار صدق-7

  ضد  ن   ضد     ا  تبدار  د  اله    ض    ه :  يالظاهر  الص   •
 : يلي ب ا الباحث  قا    ن  للتأك      ظاهر  بأشكا 

 التصدددني  ع ليددد  ن ددد   ددد   قيدددا :   هددد   تبدددارل  عدددا  هددد    ضددد  •
 .  األطفا  بريا  ال   جي  ذهنيا   ال عاقي  لألطفا 

ددددد التصدددددني  لع ليددددد    ضدددددح   تبدددددارا   فدددددر ا  صدددددياغ   راعدددددا  •  را ال  
 . األطفا  بريا  ال   جي ً   نيا  ذه ال عاقي  لألطفا  إكسابها

 األ ليدد  صدد رت  فددي ا  تبددار بعددر  الباحثدد  فقا دد :  ال حك ددي  صدد   •
 فددي تدد  التددي ال  حظددا  بعدد  أبدد  ا  ال حك ددي  السددا    دد   ج  عدد  علدد 

 :  نها   ا  تبار تع ي  ض  ها

 .  ض حها لع   الص ر بع  تكبير •

 . ا  تبار رلص   ال صاحب  العبارا  بع  صياغ  إعا   •

 .فر ي    بص ر    تطب  ألنها ال فر  بصيغ  العبارا  صياغ  •

 تكدد    ددر أ صدد ر ا تيددار   با  تبددار ال  جدد    الصدد ر  عددب تغييددر •
.  ض حا   أكثر  ً 

 : تحديد بغرض لالختبار الستطالعية التجربة-8
 

 ريتشدار  كيد  ر  عا لد  الباحث  است     : الختبار ثبات معامل حساب •
  ( 0)  الثنا يدددد  ا سددددتجاب  ذا  ل  تبددددارا  الثبددددا   عا دددد  لحسدددداب   سدددد
 سد   ريتشدار  كيد  ر ثبا   عا   كا      ال فر ا      فر   لك ( صفر)
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 عاليدد   رجدد  علدد  ا  تبددار أ  إلدد   تشددير  قب لدد  قي دد   هددي( 818 1= )
 .الثبا    

 ألطفددددا ل  قدددد   ا  تبددددار أل   نظددددرا   : الختبددددار تطبيددددق زمددددن حسدددداب •
 حالد  كد  فيهدا ي تلد  قد   التدي األطفا   بريا  ال   جي ً   ذهنيا   ال عاقي 

  قد  ا  تبدار لتطبيد   عيندا   ز ندا   يشترط   أن  حث االب  ج      ر األ ع 
 تقيدي   فد  الطفد  حالد  حسدب علد  آل در طفد       ال ستغر  الز   ي تل 
 ا  تبددار الباحثدد  قدد طب التددي الحددا   فددي لكدد     لدد     حظتهددا ال عل دد 
(  81 – 21)  ددد  يتدددرا   ا  تبدددار تطبيددد  ز ددد   ت سدددط أ   جددد   علددديه 
 .  قيق   

 ا رتبدداط  عا دد  قي د  باسددت را  الباحثد  قا دد  : الختبددار صدددق حسداب •
 ال ص ر التصني  ع لي    تبار يال ا ل ا تسا  ص   لحساب ؛لبيرس  
  دا علد  النتدا   أسدفر   ق    ا األطف بريا  ال    ً   ذهنيا   ال عا  للطف 
 : يلي

 قدددد  ا  تبددددار عبددددارا  ج يدددد  بددددي  لسددددبير ا  ا رتبدددداط  عددددا    قددددي  أ  •
  الد   ج يعهدا   أعلد  كحد (858 1)   أ ند  كح ( 185 1) بي  انحصر 
 قددي  أ  حيدد ( 115 1)  ( 102 1) بددي  انحصددر   سددت   عندد  إحصددا يا  
 أ   ددد  أقددد   هدددي الج  ليددد  تهددداقي   ددد  أكبدددر ال حسددد ب  ا رتبددداط  عدددا   
 .ل  تبار يال ا ل اإلتسا  ص   عل  ي     ا  ( 14 1) تسا  

  دد   فددر   لكدد  الصددع ب   عا دد  حسدداب تدد  : الصددعوبة معامددل حسدداب •
 : التالي  ال عا ل  باست  ا  ا  تبار  فر ا 

  قد    اإلجاب   حا    ع  ÷  الصحيح  اإلجابا  ع  =  الصع ب   عا  
 بددددي  ترا حدددد  البحدددد  قيدددد  ل  تبددددار الصددددع ب   عا دددد   ءشددددرا  أ  اتضددددح

 التصدددني  ع ليددد  ا تبدددار  فدددر ا  ج يددد  فدددإ   بدددذلك  ( 27 1)  ( 22 1)
 .  قب ل  األطفا  بريا  ال    ً   ذهنيا   ال عا  للطف  ال ص ر
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 عليهدا الحصد   تد  ق  التي النتا   ض   في:  لالختبار النهائية الصورة-9
 صددد ق  بحسددداب تقنينددد   بعددد    ل  تبدددار ا سدددتط عي  بددد التجر  تطبيددد  بعددد 

 ت صدل    ال حك دي  ال برا  السا   آرا  ض   في التع ي   إجرا     ثبات 
 .ل  تبار النها ي  الص ر  إل  الباحث 

 

  -: يالتجريب البحث – د
 

 : يالتجريب التصميم -
 

 ال عدددا   الطفددد لددد   التصدددني  ع ليددد  تن يددد  إلددد  الحدددالي البحددد  هددد      
 كل لدددذ   إ يليدددا ريجيددد   ددد    علددد  القدددا   األطفدددا  بريدددا  ال ددد   ً   ذهنيدددا  

          القبلددي التطبيدد  ذا  ال احدد   التجريبيدد  ال ج  عدد  تصدد ي  الباحثدد  اسددت    
 قا   برنا   أثر  تبار  ي؛التجريب التص ي  ذلك الباحث   تار  ا    البع ي
  تغيددر)  التصددني  ع ليدد  علدد ( تق  سدد  تغيددر)  إ يليددا ريجيدد   دد    علدد 
 التطبيددد  ثددد  البحددد  عينددد  ا تيدددار يدددت  يالتجريبددد التصددد ي  هدددذا  فدددي  ( تددداب 
 يدت   بدذلك   لدأل  ا  البعد ي التطبيد  يدت  ذلك بع     البح  أل  ا  القبلي
   التجريبي  لل ج  ع   البع ي القبلي التطبيقي  بي    لتها   الفر   حساب
 ع ليد  لتن يد  إ يليا ريجي       باست  ا   ع  ال    البرنا   فعالي       تقيي 

 .  األطفا  بريا  ال    ً   ذهنيا   ال عا  للطف  التصني 
 

 : تجانسها وضبط البحث أفراد تحديد -
 

 اإلعاقدد  ذ ي األطفددا  تح يدد   دد    دد  البحدد  عيندد  إلدد  الت صدد  تدد      
 ا تيددار تدد  حيدد    ي ب رسددع  حافظدد  بر ضددا  ال دد  جي  البسدديط  الذهنيدد 
 بتطبيد  الباحثد  قا د  ثد    بسديط  ذهنيد  إعاقد  بأنه  ال ش صي   األطفا 
 هدي   ال طل بد  الذكا  نسب     للتأك   األطفا  عل  بيني  ستانف ر  ا تبار
 عددد  ها   القصددد ي  العينددد  إلددد  الباحثددد  ت صدددل   بدددذلك  ( 15 – 24)  ددد 
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   العينددد  ا تيدددار شدددر ط علددديه  انطبقددد  الدددذي  األطفدددا   هددد  أطفدددا   ( 01)
  د  يالثدان ال ست   في كان ا حي  له  يالز ن الع ر تجان  الباحث   راع 
 . سن ا ( 2-4)  األطفا  ريا 

 

 : البحث تنفيذ إجراءات -
 

 صددد حيتها   ثباتهدددا   صددد قها  ددد  التأكددد    البحددد  أ  ا  إعددد ا  بعددد      
 تجربدد  لتنفيددذ ال ز دد  التجريبيدد  اإلجددرا ا  تح يدد  بعدد      يال يدد ان للتطبيدد 
  ( البحددد  عينددد  تح يددد    يالتجريبددد التصددد ي  تح يددد )  فدددي ال ت ثلددد  البحددد 
 ال عالجددددد )  البحددددد  تنفيدددددذ إجدددددرا ا  فدددددي اآلتيددددد  ال طددددد ا  الباحثددددد  اتبعددددد 
 ( .التجريبي 

 

 : تتضمن و البرنامج تطبيق قبل إجراءات:  أول  
 

 . البح  أل  ا  القبلي التطبي  -

 . التطبي  قاع  ا إع  -
 

 : البرنامج تطبيق إجراءات:  ثانيا  
 

         أسددابي    دد  ل دد    اسددت ر  سددبت بر شددهر  نتصدد   دد  التجربدد  بدد أ    
 أسددب عيا   أيددا (  2)  ب اقدد  حدد   علدد  طفلددي  لكدد  البرنددا   الباحثدد  طبقدد   

   دد نتهددا ل  أسددابي  4 ال احدد  الطفدد   اسددتغر    ال احدد  األسددب   فددي للطفدد 
 علدد  للحفدداظ اإلحترازيدد  اإلجددرا ا  كافدد  الباحثدد  ات دداذ  دد  البرنددا   أنشددط 
  دددد   ج  عدددد  الباحثدددد   حظدددد  البرنددددا   تطبيدددد   أثنددددا  األطفددددا   سدددد   

 :  هي  نها لإلستفا   تسجيلها ت  التي ال  حظا 

 . بال شر   ال رتبط  األنشط    ارس  عل  األطفا  إقبا  -

 . ال ص ر  األنشط  ارس    عل  األطفا  إقبا  -
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  دد  أطفدداله  بدد  يقدد   ب ددا البرنددا   فددي ل شدداركي ا األطفددا  أسددر اهت ددا  -
  دد   أع دداله  إنجددازاته  عددر  أطفدداله   شدداركته      نزليدد    هددا  أع ددا 
 . يال تا  ال عر  ي   في حض ره     

 الذهنيددددد  اإلعاقددددد  ذ ي  األطفدددددا   ددددد  بدددددال عززا  للع ددددد  الكبيدددددر التدددددأثير -
 .األ ا ر   التعلي ا  لتنفيذ لإلستجاب  ذلك   ؛لبسيط ا

 فتدددر  أثندددا   سدددت ر  بصددد ر  الباحثددد   ددد  ال سدددت ر األ ددد ر أ ليدددا  ت اصددد  -
 استيضددا    أطفدداله   دد   بدد القيددا  يجددب  ددا علدد  للتعددر  ؛البرنددا   تطبيدد 
 . ال نزلي  األنشط  بع 

 

 : البحث ألداة البعدي التطبيق:  ثالثا  
 

  دددا  )  البرندددا   عليددد  القدددا   ال شدددر    راحددد  تطبيددد   ددد  تهدددا نا  بعددد    
 تطبيدد  تدد    العيندد  أفددرا  لدد   التصددني  ع ليدد  لتن يدد (  التجريبيدد  ال عالجدد 
 الباحثدد   حثدد    البحدد  عيندد  علدد  بعدد يا   ال صدد ر التصددني  ع ليدد  ا تبددار
 قا دددد  ثدددد    الصددددحيح  اإلجابدددد  تح يدددد   حا لدددد    التركيددددز علدددد  طفدددد  كدددد 
   قارند    إحصدا يا    عالجتها    األطفا   رجا  رص    بالتصحيح ث الباح

                  النتدددددا    ناقشددددد  ثددددد     تبددددداري ا  لكددددد  القبلدددددي بدددددالتطبي  البعددددد ي التطبيددددد 
 .تفسيرها   الفر   صح   ا تبار

 

 : المستخدمة اإلحصائية األساليب
 

 األسدداليب ا تبددارا  حدد أ يعدد   الددذي  يلك كسدد  ا تبددار الباحثدد  اسددت       
             البارا تريدددد  األسدددداليب عدددد  ليتهددددااعف تقدددد    التددددي ال بارا تريدددد  اإلحصددددا ي 

  تبددارا  هددذا قدد    تبلدد    الصددغير  العينددا  حالدد  فددي  ناسددب  أكثددر لكنهددا  
 فددي الفاعليدد  تلددك  تقدد    الصددغير  العينددا  اسددت  ا  حالدد  فددي %84 حدد ال 
 . الكبير  العينا  حال 
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 : البحثنتائج 
 
 

 األول الفرض صحة اختبار: 
 

 ين  الفر  األ   عل  أن :
 

  متوسددطي بددين( 0,4,) مسددتوى عنددد إحصددائية دللددة ذات فددروق يوجددد" 
 القبلددي التطبيقددين بددين التجريبيددة المجموعددة ألطفددال الكليددة الدددرجات رتددب

 اإلعاقددة  ذوي لألطفددال المصددور التصددنيف عمليددة اختبددار علددى والبعدددي
 ." البعدي التطبيق لصالح  األطفال برياض المدمجين الذهنية

 

 اإلشددار  رتددب ا تبددار الباحثدد  اسددت     الفددر  هددذا صددح   دد   للتحقدد    
 ع ليدد    تبددار البعد ي   القبلددي القياسدي  الفددر   صدح  ل  لدد  ل يلك كسد  
 : النتا   إلي  ت صل   ا يالتال الج    ي ضح     التصني 

 
 

 رتب متوسطات بين القبلي التطبيق بين للفروق ويلكوكسن اختبار نتائجوضح ي( 1) جدول
 التصنيف عملية لختبار البعدي و القبلي  التطبيقين بين التجريبية المجموعة درجات

 
وحدة 
 القياس

 مجمو  الرتب متوسط الرتب عدد الرتب
  Zقيمة 

مستوى 
 + - + - + - الدللة

 15110 04121- 511.. صفر 5.1. فرص 01 صفر ال رج  التصني 

 
  سددددت   عندددد ً   إحصددددا يا  ا  فددددر   جدددد   السدددداب  الجدددد     دددد   يتضددددح   
 التطبيقددددي  بددددي  التجريبيدددد  ال ج  عدددد   رجددددا  رتددددب  ت سددددطي بددددي ( 15 1)

 ذهنيدا   ال عداقي  لألطفدا  ال صد ر التصدني  ع ليد    تبدار البع ي   القبلي
 (z) قي دد  أ  حيدد    البعدد ي  التطبيدد لصددالح األطفددا  بريددا  ال دد  جي 
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   دد ( 115 1)  سددت   عندد  إحصددا يا    الدد   هددي  ( 151 2-)  ال حسدد ب 
 . األ   الفر  صح  يتضح ث 

 

 : األول بالفرض المتعلقة النتائج مناقشة و تفسير
 

 عندد  إحصددا ي    لدد  يذ فددر   جدد   األ   الفددر  صددح  نتيجدد  أظهددر    
 التجريبيددد  ال ج  عدد  أطفدددا  ا  رجدد رتدددب  ت سددطي بدددي ( 115 1)  سددت  
 ال صدددد ر التصددددني  ع ليدددد  ا تبددددار علدددد  البعدددد ي   القبلددددي التطبيقددددي  بددددي 

 التطبيدد  لصددالح األطفددا  بريددا  ال دد  جي  الذهنيدد  اإلعاقدد   ذ ي لألطفددا 
 . البع ي

 

 البعدد ي للتطبيدد  التجريبيدد  ال ج  عدد  أفددرا   رجددا  فددي الزيددا   ترجدد   قدد    
 البسددديط  الذهنيددد  اإلعاقددد  ذ ي لألطفدددا  ال صددد ر التصدددني  ع ليددد    تبدددار
  : إل  األطفا  بريا  ال   جي 

 . بال شر   الع    راح      التصني  ع لي  تض ي  -0
 . البح  في التصني  ع لي  يتن   تن ع  ت ريسي  فنيا  است  ا  -2
 ع لي  لتن ي  ال شر   إجرا ا       الطف  ال عل      ك    ر تح ي  -2
 . لتصني ا
 . ح   عل  يفرع ه   لك  ال  ارسا     كا    ع     تح ي  -5
 ال ندز  فدي أ د ره  أ ليدا   د  األطفدا  يء يهدا كا  التي ال نزلي  األنشط  -4
 . التصني  ع لي  تن ي  إل  أ   نشاط ك  في

 
 

 الثاني: الفرض صحة اختبار 
 

 عل  أن : الثانيين  الفر  
 عمليدة تنميدة فدي فعدال إميليا ريجيو مدخل على القائم المقتر  البرنامج "

 بريددداض المددددمجين البسددديطة الذهنيدددة اإلعاقدددة  ذوي لألطفدددال التصدددنيف
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  األثدر حجد   عا لد  اسدت  ا   د    د  الفعالي     التأك   ت  0"   األطفال

Cohen's d  ال رتبط  للعينا . 
 Z Wilcoxonقيمة 

 ن
 

 أفرا  ع   ه       يلك كس   ا تبار    الناتج   Z قي   هي  Z حي    
 علددد  إ يليدددا ريجيددد   ددد    تدددأثير حجددد  ي ضدددح يالتدددال  الجددد     ال ج  عددد 

 . التصني  ع لي 
 

 لألطفال التصنيف عملية لتنمية إميليا ريجيو مدخل لستخدام التأثير حجميوضح ( 2) جدول
 األطفال برياض المدمجين ذهنيا   المعاقين

 

 
وحدة 
 Z Cohen'sقيمة  القياس

d 

 
حجم 
  التأثير

 15910 85202- ال رج  التصني 
 كبير
 

 
 بالنسب ( 81 1) يتسا   التأثير حج  قي   أ  الساب  الج        يتضح   

 البرندددا   فاعليددد  علددد   تددد    رتفعددد  قي ددد   هدددي   التصدددني  ع ليددد  ل تغيدددر
 .التصني  ع لي  تن ي  في  ستق  ك تغير إ يليا ريجي       عل  القا  

 

 : يالثان بالفرض المتعلقة النتائج ومناقشة تفسير
 

  : ييأت  ا يالثان الفر  صح  ا تبار نتا   أظهر 
 

 التصددددني  ع ليدددد  لتن يدددد  إ يليددددا ريجيدددد   دددد    علدددد  القددددا   البرنددددا   فعاليدددد 
 النتا   تفسير  ي ك    األطفا  بريا  ال   جي ً   ذهنيا   ال عاقي  لألطفا 

 : يلي ل ا ا   فق
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 التصددني  ع ليدد   تن يدد  إ يليددا ريجيدد   دد    بددي  ارتباطيدد  ع قدد  جدد     -0
 .  األطفا  بريا  ال   جي  ذهنيا   ال عاقي  لألطفا 

 . التصني  ع لي  تن ي  في ساه   ت ريسي  لفنيا  الباحث  است  ا  -2
 بعددد   عددد  ال شدددر   طريقددد  باسدددت  ا  البرندددا   بأنشدددط   األطفدددا  قيدددا  -2

 يكد   أ  ي كد   أند ً    ذهنيدا   ال عا  الطف  ش صي  في ي اإليجاب الج انب
 .  جت ع  في ا   نتج ا  ش ص

  األطفددا   افعيدد  فددي  إيجابيدا أثددر   ددا  التعزيدز ألسدداليب الباحثدد  اسدت  ا  -5
 . للتعل 

 

 إ يليددا ريجيدد   دد    علدد  القددا   البرنددا   أ  البحدد  نتددا    أ ضددح  هددذا   
 ال سددته ف  التصددني  ع ليدد  تن يدد  فددي عددا  ف كبيددر تددأثير لدد   سددتق  ك تغيددر

 ( .تاب  ك تغير)  الحالي البح  في
 

 توصيات البحث :
 

  : يلي ب ا الباحث ي ت ص الحالي البح  نتا   ض   في
 
 

  ذ ي للطفد  ال ق  د  األنشدط  فدي التصدني  ع ليد  بعد  تعلي   تض ي  .0
 .  األطفا  بريا  ال     البسيط  الذهني  اإلعاق 

 ذ ي للطفددد  ال ق  ددد  العل يددد  األنشدددط  فدددي إ يليدددا ريجيددد  ه  دددن تضددد ي  .2
 تعلدد  فددي تسدده  حيدد   األطفددا  بريددا  ال دد  جي  البسدديط  الذهنيدد  اإلعاقدد 
 . اص  بصف    ذهنيا   ال عا  الطف    عا     بصف     األطفا 

 تن يدددد  علدددد  لتدددد ريبه   األطفددددا  ريددددا  ل عل ددددا  ت ريبيدددد    را  تدددد فير .2
 بريددددا  ال دددد    البسدددديط  الذهنيدددد  اإلعاقدددد   يذ   للطفدددد  التصددددني  ع ليدددد 
 .  األطفا 
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 اسددت  ا  علدد  لتدد ريبه   األطفددا  ريددا  ل عل ددا  ت ريبيدد    را  تدد فير .5
 الذهنيدددد  اإلعاقدددد  ذ ي للطفدددد  التصددددني  ع ليدددد  لتن يدددد  إ يليددددا ريجيدددد   ددددنه 

 .  األطفا  بريا  ال   جي  البسيط 
 الذهنيدددد  اإلعاقدددد  ذ ي الطفدددد  لدددد   الرياضددددي  ال فدددداهي  بتن يدددد  ا هت ددددا  .4

 . إ يليا ريجي   نه  است  ا         البسيط 
  ذ ي األطفددددا  أ دددد ر أل ليددددا   ت صصدددد  إرشددددا ي  بددددرا   تدددد فير ضددددر ر  .2
 التصدددددني  ع ليددددد  تن يددددد    لهدددددا  ددددد  يتعل ددددد   البسددددديط  الذهنيددددد  عاقددددد اإل

  .ألبنا ه 
 

 البحوث المقترحة:
 

 

 : يلي ك ا ال ستقبلي  البح   بع  الباحث  تقتر 
 

 ال عددا  للطفدد  التصددني  ع ليدد  لتن يدد  الر ضدد  ل عل ددا  يتدد ريب برنددا   .0
 . إ يليا ريجي   نه  باست  ا  األطفا  بريا  ال     ذهنيا  
 باسدددت  ا  البسددديط  الذهنيددد  اإلعاقددد  ذ ي للطفددد  التصدددني  ع ليددد  تن يددد  .2

 .التعلي ي  الحقا ب
 البسدددديط  الذهنيدددد  اإلعاقدددد  ذ ي األطفددددا  أ دددد ر أل ليددددا  يإرشددددا  برنددددا   .2

  دنه  باست  ا   الرياضي  العل ي  ال فاهي  لتن ي  األطفا  بريا  ال   جي 
 . إ يليا ريجي 

 التصدددني  ع ليددد  لتن يددد  التعلي يددد  األلعدداب علددد  قدددا   يك بيددد تر  برنددا  . 5
 . البسيط  الذهني  اإلعاق  ذ ي لألطفا 
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 المراجع
 المراجع العربية: أول  :

 

 ال هارا  لبع   قارن   راس  ( .2101)  ح   غفرا    راهي إب -
   ال    ب  ار  للتعل  القابلي  عقليا   ال عاقي  األطفا  ل   اإلجت اعي 

 ال راسا   عه .  القاهر  جا ع .  ( اجستير) اإل ارا  ب  ل  العز    ار 
 . الترب ي 

 ال هارا  لتعل    برنا فاعلي ( .  2100. )   ح   يعل فاط     إبراهي  -
 ل   جت اعي ا  الكفا   تن ي  في ال تع    الذكا ا       ض   في اللغ ي 
 كلي .  القاهر  جا ع .   ( كت را)  للتعل القابلي ً   عقليا   ال عاقي   األطفا 
 . العليا ال راسا 

 .(2101) ج ر    ف ر ا  ؛  ليل   يجان ين ؛ كار لي    إ  ار ز -
  ليل ترج  . )   تط ر  تأ    إ يليا ريجي       ال    ه  لغات األطفا 

 الك يتي  الج عي  : الك ي ( .  الجعفر عاش ر يعل  راجع    ال ي  كر 
 . العربي  الطف ل  لتق  

   العل   هارا  بع  تن ي ( .  2108)  ح   فءا  إي ا    يالبرق -
  . STEM أنشط  باست  ا  الر ض  طف  ل   العل ي  ا تجاها 

 لتن ي   بكر ت    برنا   ( .2105) اهلل عز  أح   اهلل ع     يالزهران -
 بالشل  ال صح ب  العقلي  اإلعاق  ذ ي األطفا  ل   اللغ ي  ال هارا  بع 
 . التربي  كلي .  ش   عي  جا ع .  ( اجستير) يال  اغ

 : القاهر .  ال اق    التطبي  ج ي  بي  ال   ( . 2101) ه    السعي  -
 .ال صري  األنجل   ار
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 ال صفي  لألنشط  برنا   فاعلي ( . 2102)  ح   رجب أح     السي  -
 اإلرشا   جل .  عقليا   ال عاقي  األطفا  ل   النفسي  الصح  تحسي  في

 . ش   عي  جا ع .  يالنفس اإلرشا   ركز.  20.  يالنفس
 يال نظ   ال     تفعي ( . 2101) شهاب الرحي  عب  ك ثر   الشري  -
  األطفا  ل   ال تع    الذكا ا    األساسي  العل  ع ليا   هارا  تن ي  في

 . 218 - 212   21    صر.  الترب ي  ال جل .   األطفا  ريا  ب رحل 
 لتن ي   قترح     ي   ( . 2101) شهاب الرحي  عب  ك ثر   الشري  -

.   األطفا  ريا  ب رحل   طفا األ ل   األساسي  العل  ع ليا   هارا 
 . 00   أسي ط   التربي  كلي   جل 

  األطفا  ريا  في العل ي  ال برا ( . 2102) أكر  أسي    الش ارب -
 . 10 - 28   42   العربي  الطف ل   جل .  إ يليا ريجي   نظ ر   
 بي  الت اص  لتحسي  برنا  ( . 2104) زكريا  ح   أ     يالقاض -

  ال    ر ضا  في للتعل  القابلي  ذهنيا   ال عاقي    العا يي    األطفا
 .  األطفا  ريا  كلي .  القاهر  جا ع .  ( اجستير)

 باست  ا  يت ريب برنا   فاعلي ( . 2102) جا   ح   أح     ال  ل  -
  تع ي  ال هني  قب  ال هارا  بع  تن ي  في ال ص ر النشاط ج ا  

 العقلي  اإلعاق   ذ ي  األطفا     عين  ل   ال تكيفي  السل كيا 
 . التربي  كلي .  ش   عي  جا ع .  ( كت را)

 بع  لتن ي  العل    نه  تط ير( . 2102) جا   ح   إي ا    ال  ل  -
  جل .  اإلبت ا ي  بال رحل  عقليا   ال عاقي  الت  يذ ل   العل ي  الثقاف  أبعا 
 .78   ال نص ر  جا ع  . التربي  كلي .  التربي  كلي 

 ير ز    هار   ؛  ح    يفتح   أح ي   ؛ اهلل عب  إبراهي    يال ء ن -
   الفلسف  ال بكر  الطف ل  تربي  في إ يليا ريجي  برنا  ( . 2100) يفتح
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   األر  .  الترب ي  العل    راسا   جل .  الترب ي  التض ينا    ي ال با 
21   22-22. 
  ا ألطفا  التعلي ي  البرا   تص ي ( . 2100) ح     ه     الناش  -
 . الح ي  الكتاب  ار : القاهر .  ) الطبع  الثاني ( ال  رس  قب 
 في يت ريب برنا   فاعلي ( . 2102)  ح    عا   سا  أ   يالنبرا   -

  ذ ي األطفا  ل   جت اعي ا  الكفا   عل   أثر  العق  قرا   تحسي 
 . التربي  كلي .  س ي  بن  جا ع .   ( كت را) سيط الب العقلي  اإلعاق 

ي   با    اإلعاق  سيك ل جي ( . 2101) الحس  أب  س ير    النجار -
 . الترب ي  ال راسا   عه .  القاهر  جا ع .  ال اص  التربي 

 في ال عاصر  الترب ي  ا تجاها ( . 2118)  ح   يالعرب إي ا    النقيب -
 كلي   جل .  إيطاليا في إ يليا ريجي  تجرب   طفا األ ريا  طف  تربي 
 . 052 - 12   2   اإلسكن ري  جا ع . التربي 

 ال اص  ا حتياجا   ذ ي    ( . 2102)  ح   يالعرب إي ا    النقيب -
 جا ع .   التربي  الطف ل   جل .  فلسفي  رءي  األطفا  ريا   ءسسا  في

 . 00   اإلسكن ري 
 ريجي  تجرب  يال  ل ال ءت ر ح   تقرير( . 2102) ي س   ن ر    الهاش  -

   40 الك ي  .  الريا   رحل    الحضان  ألطفا  الترب ي  اإليطالي  إ يليا
18 - 011 . 
.  العقلي  اإلعاق  لذ ي التكيفي السل ك  هارا . (2101) إس اعي  ب ر  -

 .  الت زي  للنشر الزهرا   كتب :  الريا 
 تجرب  إيطاليا في إ يليا ريجي  تجرب ( . 2102) نصير  نج .  بش ر -

   42   الك ي .  العربي  الطف ل   جل .  ال  ار    ينه  ل جت   ترب ي 
18 - 011. 
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 الرياضي    العل ي  ال فاهي  تن ي . ( 2117) حافظ بطر    بطر  -
 . ال سير   ار:  ع ا .  الر ض  لطف 

.  ال بكر  الطف ل  في ال    يك ل جي س. ( 2118) حافظ بطر    بطر  -
 . للنشر ال سير   ار : ع ا 

 برنا   فاعلي ( . 2107) أح   شذا   إ ا  ؛ سري  أب  زينب   حس  -
  ال ي   العل  ع ليا   هارا  بع  تن ي  في اللعب عل  قا    قتر 
 جا ع .  ل يه  ياإليثار  السل ك عل  أثر    الر ض  طف  ل   العل ي 
 . التربي  كلي .   حل ا

 لتحسي  يإرشا  برنا   فاعلي ( .  2101)  الفتا  عب  سحر   اهلل  ير -
 جا ع .   ( كت را) للتعل  القابلي  عقليا   ال عاقي  ل   جت اعي ا  الكفا  
 . التربي  كلي .  بنها

 العل   ت ري . ( 2102) يالها  عب   فا    نج  ؛ ي ه  رع    يرز ق -
 . ال سير   ار : ع ا .  الراب  الجز .  يات ستراتيجإ  
 اإلعاق ( . 2101) يبراي    ايك ؛  ريتشار    ستيف  ؛ تايل ر   ر نال  -

.  قاس   ح     صطف ترج  .  ال ستقب  - الحاضر - يال اض العقلي 
 .   زع     ناشر   الفكر  ار:  ع ا 

 عل  قا    قتر  برنا   فاعلي ( . 2108)  ح    ح     هب   سرحا  -
 ل   يال هن األ ا    الحياتي  ال هارا  بع  تن ي  في العل ي  األنشط 
 اإلع ا  ب رحل  الفكري  التربي  ب  ار  للتعل  القابلي  عقليا   ال عاقي  الت  يذ
 . العليا ال راسا  كلي .  القاهر  جا ع .   ( كت را)  يال هن
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 في القصص استخدام على قائم تدريبي برنامج فاعلية
                    الروضة أطفال لدى لإلنجاز الدافعية مهارة تنمية

 *.حسين محمد حسين الدين كمالأ.د/  *                       
 .  الجيار إبراهيم علي سلوىد/ **                                

 .الشقيري عبده علي وفاء***                              
 

 : ملخص البحث
 

 علدد  قددا   تدد ريب  برنددام  فاعليدد  مدد   مدد  التحقدد  إلدد  البحدد  هدد  ي     
 ، الروضدد  أطفددا  لدد   لإلنجددا  ال افعيدد  مهددار  تنميدد  فدد  القصدد  اسددتا ا 
 الواحددد   المجموعددد  علددد  القدددا   التجريبددد  شدددب  المدددنه  علددد  البحددد  اعتمددد 

(  6 -1) مد  العمريد  بالمرحلد  وطفلد ا  طفلا (  51)  بح ال عين  وتضمنت
 Rainbow بأكا يميد (  kg2) الثان  بالمستو  واإلنا  الذكور م  سنوات

Kids  فددد  التاليدد  األ وات الباحثددد  واسددتا مت بورسدددعي ، بمحافظدد  الااصدد 
 البرنددددددام  ،(الباحثدددددد  إعدددددد ا ) لإلنجددددددا  ال افعيدددددد  مقيددددددا :  الحددددددال  البحدددددد 

      الروضددد  ألطفدددا  لإلنجدددا  ال افعيددد  مهدددار  تنميددد  بهددد   صدددم الم القصصددد 
  اللد  ذات فدرو  توجد : أند  إلد  البحد  نتدا   وتوصلت( .  الباحث  إع ا ) 

 البحددددد  عينددددد )  الروضددددد  أطفدددددا   رجدددددات رتددددد  متوسدددددط  بدددددي  إحصدددددا ي 
                                                                 

 .القاهرة جامعة - المبكرة للطفولة التربية كلية - الشعبية والدراسات المسرحي األدب أستاذ *
 .بورسعيد جامعة - المبكرة للطفولة التربية كلية - األطفال وثقافة اإلعالم مدرس** 
 .بورسعيد جامعة - المبكرة للطفولة التربية كلية - األساسية العلوم بقسم مساعد مدرس*** 
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( 6-1) مدددد   الروضددد  ألطفدددا  لإلنجدددا  ال افعيددد  مقيدددا  علددد (  التجريبيددد 
 القيدددددا  لصدددددال  التددددد ريب  للبرندددددام  والبعددددد   القبلددددد  اسدددددي القي فددددد  سدددددنوات

  رجددددات رتدددد  متوسددددط  بددددي  إحصددددا ي   اللدددد  ذات فددددرو  توجدددد  البعدددد  ،ال
 لإلنجدددا  ال افعيددد  مقيدددا  علددد (  التجريبيددد  البحددد  عينددد )  الروضددد  أطفدددا 
 للبرندام  والتتبعد  البعد   القياسي  ف  سنوات( 6-1) م   الروض  ألطفا 
 اسددددتا ا  علددد  القددددا   التددد ريب  البرنددددام  فاعليددد  علدددد  يددد   ممددددا ، التددد ريب 
 .    الروض  أطفا  ل   لإلنجا  ال افعي  مهار  تنمي  ف  القص 

The effectiveness of a training program based on the 

use of the motivation to achieve achievement among a 

sample of kindergarten children      

Prof. Dr. Kamal El-Deen Hussein Mohamed Kamal. * 
Dr. Salwa Ali Ibrahim El. Gayyar. ** 

Wafaa Ali Abdo El- Shokery. *** 
 

Abstract: 

    The aim of the research is to verify the effectiveness of 

a training program based on the use of stories in 

developing the skill of motivation for achievement among 

kindergarten children. The research relied on the semi-
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experimental approach based on one group. The research 

sample included (15) children in the age group (5-6) 

years of age. Male and female students at the second level 

(kg2) at the Rainbow Kids Academy in Port Said 

governorate, and the researcher used the following tools 

in the current research: The Motivation Achievement 

Scale (the researcher's preparation), the story program 

designed with the aim of developing the skill of 

motivation for achievement for kindergarten children (the 

researcher preparation). The results of the research 

concluded that: There are statistically significant 

differences between the average grades of kindergarten 

children (the experimental research sample) on the 

motivation to achievement scale for kindergarten children 

from (5-6) years in the pre and post measurements of the 

training program in favor of the post measurement, there 

are no significant differences A statistic between the 

average grades of kindergarten children (experimental 

research sample) on the achievement motivation scale for 

kindergarten children from (5-6) years in the post and 

tracer measurements of the training program, which 

indicates the effectiveness of the training program based 

on the use of stories in developing the skill of motivation 

for achievement among kindergarten children  .  
  :Keywords الكلمات المفتاحية

           Training Program        .    الت ريب  البرنام  -
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   .                                Stories     القص  -
       Motivation for achievement .لإلنجا  ال افعي -  
                            Kindergarten children.         الروض  أطفا   -
 

 مقدمة:
 

 الطفدددد  اكتسددددا  فدددد  الهامدددد  المراحدددد  مدددد  األطفددددا  ريددددا  مرحلدددد  تعدددد     
 انتباهدددد  تثيددددر تدددد ال المناسددددب  البي دددد  لدددد  تددددوافرت فدددد ذا ، الماتلفدددد  المهددددارات
 تهدد   مرحلدد   فهدد ، ويسددر   بسددهول    المهددارات اكتسددا  ويسددتطي  ، وتشددجع 

 ، الجسدمي  المعرفيد ، العقلي ،"  النواح  جمي  م  للطف  الشامل  التنمي  إل 
 ". الالقي  ، االجتماعي  لي ،اعنفاال ، الحركي 

 

 مرحلد  ف  نميتهات يج  الت  الهام  المهارات م  لإلنجا  ال افعي  وتعتبر   
 ضدروريات مد  ضرور  الطف  ل   لإلنجا  ال افعي  فتنمي  ، األطفا  ريا 
 النجدددا  إلددد  والسدددع  اإلنجدددا  أهميددد  األطفدددا  معرفددد  يجددد  لدددذل  ، الحيدددا 

 صدددحيح  بطريقددد  اإلنجدددا  علددد  الطفددد  فقددد ر  ، األهددد ا  لتحقيددد  والمثدددابر 
 ناجحداا  فدر اا  المسدتقب  فد  ويصب  ، جي    بشك    لحيات  الطف  إ ار  إل  تؤ  
 تد ري  ادل  مد  للدتعل  قابل  مهار  لإلنجا  ال افعي  أ  حي .  مجتمع  ف 

 المرحلدد  هددذ  فدد  الهامدد  األنشددط  ومدد  ، مباشددر    غيددر بطريقدد    عليهددا الطفدد 
 . الماتلف  المهارات تنمي  عل  تساع  أنها حي  القص 

 

 تنميد  علد  تعمد  فالقصد  ، للطفد  الممتعد  األنشدط  أكثدر م  فالقص    
 ل يدد  يكددو  فالطفدد  ، معرفتدد  وتوسددي  الطفدد  ل يدد   االسددتطل  وحدد  الايددا 
 معرفدددد  ويريدددد  واألحدددد ا  بالشاصدددديات ينبهددددر و ستكشددددا اال وحدددد  فضددددو 
 وبددذل  ،تقليدد ها ويحدداو  بالقصدد  الموجددو   التصددرفات يأاددذ حيدد  ،المجهددو 
 لإلنجدا  وت فعد  ، معهد  واالند ما  اآلادري  مد  التواص  عل  ق رت  تتحس 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (7027)                         0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

  ور يتضدددد  هنددددا ومدددد  ،بالقصدددد  الموجددددو   الشاصدددديات أفعددددا  اددددل  مدددد 
 .  الروض  أطفا  ل   لإلنجا  ال افعي  تنمي  ف  القص 

 

 مشكلة البحث:
 

 المتكددددرر  المي انيدددد  ال يددددارات اددددل  مدددد  البحدددد  بمشددددكل  اإلحسددددا  بدددد أ   
 معلمدددددات بعددددد  وبسدددددؤا  ،بورسدددددعي  بمحافظددددد  الروضدددددات لدددددبع  للباحثددددد 
 ، الروضد  طفد  مد  التعامد  عند  تدواجهه  الت  المشكلت أه  ع  الروض 
 يلجددأ حيدد  االتكددال  الطدداب  علدديه  يغلدد  الروضدد  أطفددا  بعدد  أ  اتضدد 
 علددد  القددد ر  ويفتقددد  ،رغباتددد  إشدددبا  فددد  اآلادددري  علددد  االعتمدددا  لددد إ الطفددد 

 ضددددعي  طفددددلا  ينشددددأ وبالتددددال  ، القدددرار واتادددداذ المسدددد ولي  وتحمدددد  التاطددديط
 وااصدد ا  اآلاددري  علدد  ويعتمدد  ، أه افدد  تحقيدد  علدد  اا قددا ر  غيددر الشاصددي 
 األ بيدددات علددد  االطدددل  ادددل  مددد  أنددد  كمدددا حاجاتددد ، إشدددبا  فددد  الوالددد ي 
 ال راميد  األنشدط  بدي  مدا تجمد  التد  ال راسدات قل  اتض  السابق  وال راسات
 مشدددكل  تح يددد   يمكددد وبدددذل ، الروضددد  طفددد  لددد   القيدددا   السدددلو  ومهدددارات
 :التال  الر ي  السؤا  ع  االجاب  ال  م  البح 

 

 الدافعية لتنمية القصص استخدام على القائم التدريبي البرنامج مافاعلية
 ؟الروضة أطفال لدى لإلنجاز

 

 :  وهما سؤالي  الر ي  السؤا  هذا م  ويتفر 
 

 لتنمي  القص  استا ا  عل  القا   الت ريب  البرنام  فاعلي  ما -5
 ؟ الروض  أطفا  ل   لإلنجا  ال افعي 

 ف  القص  استا ا  عل  القا   الت ريب  للبرنام  المقتر  التصور ما -2
 ؟ لإلنجا  ال افعي  مهار  تنمي 
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 :البحثأهداف 
 :يل استه   البح  الحال  تحقي  ما 

 

 تنمي  ف  القص  عل  القا   الت ريب  البرنام  فاعلي  عل  التعر  -
  .  الروض  أطفا  ل    لإلنجا  ال افعي  ر مها

تصمي  برنام  مقتر  لتنمي  بع  مهار  ال افعي  لإلنجا  ل   أطفا   -
  الروض   .

 

 :بحثأهمية ال
 

 : يل فيما البح  هذ  أهمي  توضي  يمك 
 

 :  النظرية األهمية:  أولا 
 

 ألطفا  القص  أهمي  م   إظهار ف  أهميت  البح  هذا يستم  -5
 ريا  مرحل  وه  الطف  حيا  ف  وحاسم  هام  مرحل  ف  لروض ا

 .  األطفا 

 ف  لإلنجا  ال افعي  و القص  حو  ب راس  العربي  المكتب   ع  -2
 .  األطفا  ريا  مرحل 

 

 : التطبيقية األهمية:  ثانياا
 

 األطفا  ريا  مجا  ف  والمتاصصي  العاملي  نظر البح  توج  ق  -5
 .   الروض  ألطفا  الماتلف  المهارات تنمي  ف  القص  تا ا اس أهمي  إل 

 ع  والمس ولي  األطفا  ريا  معلمات القص  برنام  يفي  أ  يمك  -2
 . ج ي   تعليمي  وسا ط استا ا  ف  األطفا  وتربي  إع ا 

 

 : البحث حدود
 العا  م  األو  ال راس  الفص  ف  البح  هذا طب : الزمنية الحدود -

 . شهري  م ار عل    2222/2225 الجامع  للعا   ال راس
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 قاعات ف   اليوم البرنام  ضم  البح  هذا طب :  الحدودالمكانية -
 .بورسعي  بمحافظ  الااص  Rainbow Kids حضان 

(  kg2) الثان  بالمستو  الروض  أطفا  م  مجموع : البشرية الحدود -
 .بورسعي  فظ بمحا الااص   Rainbow Kids بأكا يمي  والملتحقي 

 وأهميتها القص  مفهو  الحال  البح  اقتصر:  الموضوعية الحدود -
 لإلنجا ، ال افعي  أنوا  ، لإلنجا  ال افعي  مهار  ، الروض  لطف  وأه افها
  افعي  تنمي  ف  المؤثر  العوام  ، األطفا  عن  لإلنجا  ال افعي  تنمي 

 . اإلنجا 
 

  :مصطلحات البحث
 

  : يل  كما إجرا ياا  مصطلحاتال الباحث  تعر 
 

 : Training Program التدريبي البرنامج -
 

 األطفدا  إكسدا  إلد  تهد   التد  المتنوع  الماطط  األنشط  م  مجموع  
 . المهارات م  مجموع 

 

   :  Stories  القصص -
 المهدارات لتنميد  ؛ لألطفدا  بروايتهدا الباحثد  تقدو  الت  األ   فنو  م  ف   

 أطفددددا  لدددد   لإلنجددددا  ال افعيدددد  مهددددار  المهددددارات هددددذ  أهدددد  ومدددد  ،  الماتلفدددد
 . الروض 

 

 :   Skill المهارة - 
 

 مدد  يمكدد  مددا أقدد  فدد  ومهددار    ب قدد    إنجددا   مدد  والددتمك  معددي  نشدداط أ اء  
   .والجه  الوقت
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 :   Motivation for achievement لإلنجاز الدافعية -
 

 وتحقيد  معدي    هد     إلد  للوصو  السع   ف الطف  ل   القوي  الرغب  ه  
 . النجا 

 

 

 :والدراسات السابقة  اإلطار النظري
 

 : وطفل الروضة القصصالمحور األول : 
 

 مفهوم القصة : 
 

شددددك  مدددد  أشددددكا  األ   فيدددد  جمددددا  ومتعدددد  ، لهددددا قواعدددد   :تعددددر  بأنهددددا   
لحبكددد  وأصددو  ومقومدددات فنيددد  كددالفكر  الجيددد   واألسدددلو  اللغددو  المناسددد  وا

 ( .  62،   2251والشاصيات المقنع  )أبو شن  ، 
 

عمددد  فنددد  يمدددن  الشدددعور بالمتعددد  والبهجددد  ، يتميددد  : كمدددا تعدددر  بأنهدددا    
ثدددار  ايدددا  الطفددد  ، لهدددا أغدددرا  متعددد    منهدددا  بالقددد ر  علددد  جدددذ  االنتبدددا  وال

 ( .  9،   2256أالق  أو علم  أو لغو  أو ترويح  )ال ي  ، 
 

تقدو  الباحثد  بصدياغ  تعريد  للنشداط القصصد  إجرا يداا:  وف  إطدار ذلد    
مجموعددد  مددد  القصددد  التددد  تقدددو  الباحثددد  بروايتهدددا لألطفدددا  لتنميددد  بعددد  

 مهار  ال افعي  لإلنجا   .
 

 أهداف رواية القصة للطفل : 
 

 . " ت ري  األطفا  عل  مهارات التواص  مث  " الح ي  واإلنصات 
  ريب  عل  التعبير ع  ذات  .تنمي  الطف  لغويَا م  ال  ت 
   تنميدددد  القدددد رات اإلب اعيدددد  لدددد   الطفدددد  مدددد  اددددل  المشددددارك  فدددد  روايدددد

  .القص 
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  ،  2256تنميددددد  القددددد ر  علددددد  حددددد  المشدددددكلت التددددد  تدددددواجهه  )أحمددددد ،
 99 . ) 

 

 أهمية القصة للطفل :
 

 .  ت ري  الطف  عل  استعما  فكر  وايال 
  . الت ري  عل  ف  االستما  واإلصغاء 
 نمي  الق رات اإلب اعي  ل   الطف  م  ال  المشارك  ف  روايد  القصد  ت

  (2010)( . وتشددددددددددددير  راسدددددددددددد  591 -596   ،  2229،   )شددددددددددددحات
Kang, Ling Yun    إل  أ  القص  م  أه  األنشط  فد  مرحلد  ريدا

إلدد  أهميددد  القصددد  ،   Rota, Maria ((2011األطفددا  ، وتؤكددد   راسدد  
  عمليددد  صدددن  القدددرار، وتلبيددد  االحتياجدددات السدددلوكي  حيددد  تسددداع  الطفددد  فددد

 واالجتماعي .  
   وسددديل  هامددد  مدددد  وسدددا   تربيدددد  الطفددد  وتثقيفددد  . وتشددددير  راسددد  صددددال
 المعرف  السياحي  .ي  القص  ف  إكسا  أطفا  الروض  ( إل  فاعل 2255)
    وجذا    ممت    نق  األفكار والقي  للطف  بأسلو  . 
   2255الالقيدددد  واالجتماعيدددد  )حددددلو  ، تكددددوي  اتجاهددددات الطفدددد    ،

( علددد   ور القصددد  فددد   2251وتؤكددد   راسددد  حسدددي  )  .( 22  -22
   .تنمي  القي  الالقي  واالجتماعي  ل   أطفا  الروض 

 .  ت ري  الطف  عل  اإلب ا  م  ال  المشارك  ف  رواي  القص 
  (  إلد   2221إثراء معلومات الطف  عد  العدال  . وتشدير  راسد  البقدر )

 ور القصددد  الشدددعري  الغنا يددد  فددد  تنميددد  بعددد  السدددلوكيات البي يددد  ألطفدددا  
 الروض   .

  .  ت ا  السرور ف  نفو  األطفا 
  ،  ( . 61،   2251تساع  عل  تنمي  المهارات اللغوي  )الافا 

https://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1105/MuseSessionID=0811j58m7/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Kang,+Ling+Yun/$N?accountid=178282
https://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1105/MuseSessionID=0811j58m7/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Kang,+Ling+Yun/$N?accountid=178282
https://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1105/MuseSessionID=0811j58m7/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Rota,+Maria/$N?accountid=178282
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إلد  أ  روايد  القصد  تسدداع   Jamjoom, Saja(2014 )وتشدير  راسد  
 Zhou,Ninger  ي   لألطفا  ، وتؤك   راس  ف  اكتسا  مفر ات لغوي  ج

علددددد   ور قصددددد  الوسدددددا ط المتعددددد    فددددد  تعلددددد  الطفددددد  القدددددراء   (2014) 
 والكتاب  .

 
 

  :ة الدافعية لإلنجازمهار :  الثاني المحور
 

 : لإلنجاز الدافعية مفهوم
 

 ، معي    ه    إل   الوصو  سبي  ف  ومثابرت  الفر  سع  :بأنها تعر    
  ،أحم ) لإلمتيا  مح   ضوء ف  األ اء تقيي  تضم ي الذ  الموق  ف  وذل 

2229 ،  25 . ) 
 

 الفر   سع :ه  لإلنجا  ال افعي  أ (  2255)  قشقوش   راس  وتؤك    
 . األه ا  م  يحقق  وما ينج   ما ال  م  ذات  تحقي  تجا 

 

 الرغب : هابأن إجرا ياا  لإلنجا  ال افعي  الباحث  تعر  ذل  إطار وف    
 .  النجا  وتحقي  معي    ه     إل  للوصو  السع  ف  الطف  ل   القوي 

 

 : لإلنجاز الدافعية أنواع
 

 الشاصي  المعايير تطبي  تتضم  الت  وه :  الذاتي  اإلنجا   افعي  •
 . معايير  م  الفر  يتناقش حي  ، المواق  ف 

 التفو  معايير طبي ت تتضم  الت  ه :  االجتماعي  اإلنجا   افعي  •
 الفر  أ اء مقارن  أ  المواق  ف  االجتماعي  المقارن  عل  تعتم  الت 

 ( . 21 ،  2252 ، رسل ) باآلاري 
 

 : األطفال عند لإلنجاز الدافعية تنمية
 

 :  المتعلمي  عن  ال افعي  إلثار  األسالي  م  مجموع  هنا 
 

https://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1105/MuseSessionID=0811j58m7/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Zhou,+Ninger/$N?accountid=178282
https://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1105/MuseSessionID=0811j58m7/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Zhou,+Ninger/$N?accountid=178282
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 الم   مث  المعنوي  الحواف  ، الحلو  قطع  مث  الما ي  الحواف  إعطاء 
 .  والثناء

  النشاط ب اي  عن  المحف   التهي   أسالي  استا ا . 

  وتشويقه  األطفا  فضو  إثار  ف  التكنولوجي  األسالي  توظي . 

  2252 ، اهلل عب ) اإلنجا  عل  الطف  تشج  ها ف  قص  عر ، 
 25-   22. ) 

 لإلنجا  ال افعي  مهار  نمي ت أهمي  إل   Mokrova (2012)  راس  وتؤك 
 . الم رس  قب  ما أطفا  ل  

 

 :  اإلنجاز دافعية تنمية في المؤثرة العوامل
  

 اا  ور  تلع  فه  ، الطف  إليها ينتم  الت  األول  الجماع  : األسرة -
 الطف  يتعل  األول  المراح  فف  ، وتنميت  اإلنجا   اف  نشأ  ف  اا ر يسي

 . اآلاري  ع  واالستقل  األمور إنجا  ف  النف  عل  االعتما 
 

 اا أساسي اا  ور  باألسر  المحيط  البي   تلع  حي  : المدرسة قبل ما مجتمع -
 يكو  الت  الشا ع  القص  ال  م  األطفا  ل   اإلنجا   اف  تنمي  ف 
 . اإلنجا   اف  تنمي  ف  ها   ور لها

 

 االهتما  ال  م  إلنجا ا  اف  تنمي  عل  الم رس  تعم  : المدرسة -
        مستقب  يح   الطف  نجا  أ  حي  ، النجا  عل  والحر  بال راس 
 ( .  69   -62  ، 2252 ، محرو ) حيات 

  يا   ف  القصصي  األنشط   ور إل  Spearman( 2252)  راس  وتشير
 . األنشط  ف  ومشاركته  األطفا  رغب 
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 :للبحثجراءات المنهجية اإل
 

 :االجراءات لهذ  عر   يل وفيما
 

 :البح  منه   - 
 

 شدددددب  المدددددنه  اسدددددتا ا  أه افددددد  وتحقيددددد  الحدددددال  البحددددد  طبيعددددد  تتطلددددد   
 ذلدد  فدد  معتمدد   ، الواحدد   للمجموعدد  التجريبدد  التصددمي  باسددتا ا  التجريبدد 
 اإلحصدددا ي ، و اللتددد  القياسدددي  نتدددا   ومقارنددد   والبعددد   القبلددد القيدددا  علددد 

 حجدد  لصددغر الواحدد   التجريبدد التصددمي  ذات المجموعدد  لباحثدد ا واسددتا مت
 أطفدددا  مددد  عينددد  لددد   القصصددد  البرندددام  مددد  االسدددتفا   ولتحقيددد  ، العيندد 
    :التالي  المتغيرات ذل  ويتضم  ، الروض 

     Independent Variable :المستقل المتغير(.أ
 

 مدد   الروضدد  أطفددا  لدد   القصدد  اسددتا ا  علدد  قددا   تدد ريب  برنددام  وهددو
 .سنوات( 6-1)  س 

 

      Dependent Variable :   التابع المتغير(.ب
 

( 6-1)  سدد  مدد   الروضدد  أطفددا  لدد   لإلنجددا  ال افعيدد  مهددار  تنميدد  وهددو
 .سنوات

 

 :البحث عينة -
 

(  51)  عدد  ها يبلدد  عشددوا ي  بطريقدد  األساسددي  البحدد   عيندد  ااتيددار تدد    
 بمحافظ  الااص  Rainbow Kids بأكا يمي  ن الثا بالمستو  وطفل ا  طفلا 

 . بورسعي 
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 (:التجريبية البحث عينة)  الروضة  أطفال بين التجانس
 

 حيدددد  مدددد  البحدددد  عيندددد   اادددد  التجددددان  معامدددد  بحسددددا  الباحثدددد  قامددددت  
 يتضد  كمدا(  ال افعي  لإلنجا  انافا   رج  ،الذكاء نسب  ،  ال من العمر)

 (.5) رق   التال بالج و 
 (  1جدول )

 من حيث  يمثل مدى تجانس عينة البحث

 (لإلنجاز الدافعية مهارةالزمني ونسبة الذكاء ودرجة انخفاض )العمر 

 ال أند  معندا  وهدذا ،  ال  غير(  2كا) قي  أ  الساب  الج و  م  ويتض    
 بعد  فد  التجريبيد  المجموعد  أطفا   رجات بي  إحصا ياا   ال  و فر  توج 

 امددتل   رجدد  ، الددذكاء نسددب  ،  ال مندد العمددر)  الوسدديط  ال ايلدد  المتغيددرات
 .األطفا  هؤالء تجان  ل إ يشير مما ،(لإلنجا  ال افعي  مهار 

 

المتوسط  المتغيرات
 الحساب 
Mean 

االنحرا  
 المعيار 
Std. 

Deviation 

Df مستو  ال الل  2كا 

العمر 
 ال من 

 
4.5 

 
81112 

 
6 

 
1.511 

1.000 
غير دالة 
ند إحصائياا ع

 1.14مستوى 
نسب  
 الذكاء

02.51 5.15060 11 3.333 .3.333 
غير دالة 

إحصائيااعند 
 1.14مستوى 

 رج  
مهار  
ال افعي  
 لإلنجا 

10.33 3.31504 7 3.667 1.217 
غير دالة 

إحصائياا عند 
 1.14مستوى 
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  : البحث فروض
 

 فددددا أط  رجددددات رتدددد  متوسددددط  بددددي  إحصددددا ي   اللدددد  ذات فددددرو  توجدددد  -
 ألطفددا  لإلنجددا  ال افعيدد  مقيددا  علدد (  التجريبيدد  البحدد  عيندد )  الروضدد 
 التد ريب  للبرندام  والبعد   القبلد  القياسدي  فد  سنوات( 6-1) م   الروض 
 . البع   القيا  لصال 

 أطفددا   رجددات رتدد  متوسددط  بددي  إحصددا ي   اللدد  ذات فددرو  توجدد  ال  -
 ألطفددا  لإلنجددا  ال افعيدد  مقيددا  علدد (  التجريبيدد  البحدد  عيندد )  الروضدد 
 للبرندددددام  والتتبعددددد  البعددددد   القياسدددددي  فددددد  سدددددنوات( 6-1) مددددد   الروضددددد 
  .الت ريب 

 

 :البحثأدوات ثالثاا: 
 

( 6 -4)  سااان مااان  الروضاااة أطفاااال لااادى لإلنجااااز الدافعياااة مقيااااس-1
 : ))إعداد الباحثة سنوات

 

    : المقياس من الهدف -
 اسددتا ا  علدد  القددا   التدد ريب  البرنددام  فاعليدد  قيددا  إلدد  المقيددا  يهدد     

 وهددد  ، الروضددد  طفدددا  لددد   لإلنجدددا  ال افعيددد  مهدددارات تنميددد  فددد  القصددد 
 ، االسدتطل  حد  ، النجدا  نحدو السدع  ، المثدابر )  التاليد  المهارات تشم 

 طفددد  تناسدد  التدد  القصدد  مدد  مجموعددد  اددل  مدد (  للمسددتقب  التاطدديط
 . الطف 

 

 : التالي  بالاطوات المقيا  ع ا إ عملي  مرت وق 
 

  :السابقة المقاييس بعض على طالعواإل النظري التراث استقراء(1)
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 اددل  ومدد  ،النظريدد  األطددر علدد  طددل واإل ،النظددر  التددرا  اسددتقراء مدد    
 اعتمددد ت ، الروضددد  ألطفدددا  المقدددايي  وبعددد  ، السدددابق  ال راسدددات مراجعددد 
 :هما أساسيي  ري مص  عل  للمقيا  بنا ها ف  الباحث 

 امدددتل  فددد  ضدددع  لددد يه  ممددد  الروضددد  أطفدددا  تناولدددت التددد  األ بيدددات -5
 .لإلنجا  ال افعي  مهار 
  راسدد  مثدد  ، لإلنجددا  ال افعيدد  بمهددار  الااصدد  المقددايي  علدد  طددل اإل -2

 .) 2251) محم   راس  ،(  2252) اليف   راس  ،(  2229) إبراهي 
 جوانددد  مدد  جاندد    كدد  بتحليدد  الباحثدد  قامددت المصدد ري  هددذي  ضددوء وفدد 

 صددياغتها عندد  الباحثدد  راعددت وقدد  السددلوكيات، مدد  مجموعدد  إلدد  الملحظدد 
  :أ 
 .الطف  ب  يقو  فقط واح اا  سلوكاا  عبار  ك  تتضم  -
 .فهمها المعلم  عل  يسه  بسيط  جم  ف  تصاغ -
 .وواضح  قصير  عبارات تستا   -

 

   :المقياس أبعاد تحديد( 8)
 سلوكيدددددات عددد  تعبددددر التددد  المفددر ات مدددد  مجموعدد  مدد  المقيددا  يتكددو    

  ا.مفر ( 22) المفر ات ع   بل  وق  ،الماتلف  المواق  ف  الطفددددد  يؤ يهدددا
 

 :المقياس مفردات صياغة( 3)
 

 علددد  تددد   التددد  السدددلوكي  بالمؤشدددرات مرتبطددد  مفدددر  ا (  22) صدددياغ  تددد    
. لإلنجددددا  ال افعيدددد  امددددتل  علدددد  الطفدددد  بقدددد ر  بطدددد المرت التق يريدددد  الجواندددد 

 مدد  الباحثدد  عليهددا وتجيدد  ، المقيددا  بنددو ب السددلوكي  العبددارت تلدد  تمثدد تو 
 بينها الماتلف  االجتماع  التفاع  مواق  ف  للطف  وملحظتها ابرتها واق 
 . ار أ جه  م  وأقران  الطف  وبي  ، جه  م  وبين 
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 :المقياس تعليمات صياغة( 5)
 

 ، األولددد  الصدددفح  فددد  التوجيهدددات مددد  مجموعددد  بوضددد  الباحثددد  قامدددت   
 الجدن  – المديل  تداري  – االس ) طف  بك  الااص  البيانات كتاب  تتضم 

 (.الملحظ  تاري  –
 

 :المقياس تصحيح معايير تحديد( 4)
 

ددا)  بالترتيدد  ااتيددارات  بثلثدد المقيددا  لتصددحي  معددايير وضدد  تدد       -  ا ما
 مدوا    بترتيد  سدتجاباتاإل هدذ   رجات عل  الطف  ويحص  ،( نا راا -نااحياأ

 ). 5،2،2) لل رجات
 

 :يل  كما ذل  ع  بالتعبير الباحث  قامت وق 
 

 . " نا راا"  عمو  تحت علم  ك  عل  واح    رج  الطف   يعط-5
 " .أحياناا"  عمو  تحت علم  ك  عل   رجتي  الطف   يعط -2
 ."  ا ماا" عمو  تحت علم  ك  عل   رجات ل ث الطف  يعط -2

 :المعلم  وتقو 
 ب ظهدار الطفد  قيدا  عد   حالد  فد " ندا راا" عمدو  تحدت (√) علم  وض  •

 .السلو  تكرار ع   أو السلو 
 مد  أكثدر السدلو  تكدرار حالد  فد " أحيانادا" عمو  تحت (√) علم  وض  •

 .مر 
ددا" عمددو  تحددت (√) علمدد  وضدد  •  بصددف    السددلو  تكددرار حالدد  فدد "  ا ما

 .مستمر 
 

 علاام فااي والمتخصصااين الخبااراء ماان مجموعااة علااى المقياااس عاارض( 6)
 :األطفال ورياض النفس
 وريدا  الدنف  علد  وأساتذ  الابراء م  مجموع  عل  المقيا  عر  ت    

 التدددد ري  هي دددد  وأعضدددداء األسدددداتذ  رأ  وقدددد  ،( 52) عدددد  ه  بلدددد  األطفددددا 
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 قامددت وقدد ،  لبعضددها الصددياغ  وتعدد ي  مفددر اتال بعدد  حددذ  والماتصددي 
 .المحكمو  السا   بها أوص  الت  التع يلت ب جراء الباحث 

 

  :النهائية صورته في المقياس إعداد(7)
 

 علدد  الل مدد  التعدد يلت بعدد  أجريددت المحكمددي  السددا   راءآ علدد  ابندداءا    
 . نها ي ال صورت  ف  المقيا  وض  ت  ث  ،بعضها وحذ  المفر ات بع 

 

 :للبطاقة السيكومترية الخصائص
 

 Reliability  : المقياس ثبات: أولا 
 

 :كالتال  بطريقتي  المقيا  ثبات بحسا  الباحث  قامت 
 (:كرونباخ)  ألفا معامل -1

 

 لقيدا  Cronbachs Alpha"a (كرونبدا  ألفا معا ل ) الباحث  استا مت  
 ،وطفلدد ا  طفددلا ( 22) مدد  مكوندد  اسددتطلعي  عيندد  علدد  المقيددا  ثبددات مدد  
 اإلجدراء يوضد  التدال  والج و  للبح  األساسي  العين  م  استبعا ها ت  وق 

 : اإلحصا  
 ( 8جدول ) 

الروضة ألطفال لإلنجاز الدافعية مقياس مفردات ثبات معامالت  
 (31= ن)

مقياس الدافعية لإلنجاز 

 ألطفال الروضة
 

 عدد  المفردات
 

معامل ثبات ألفا 

  كرونباخ

 *27110 12 الثبات الكلي للبطاقة
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 لإلنجددا  ال افعيدد  مقيددا  مفددر ات أ  يتضدد  السدداب  الجدد و  بيانددات ومدد    
 مدا الثبدات نسد  تراوحدت حي  الثبات م  عالي   رج  عل  الروض  ألطفا 
  (. *27912) بي 

 

 : ختبارال إعادة طريقة  -8
 

( 6 -1)  مد   لروضد ا ألطفدا  لإلنجا  ال افعي  مقيا  تطبي  إعا   ت    
  رجات بي  االرتباط معام  حسا  وت ، أسبوعي  ق ر    من بفاص  سنوات

(  2725) مسدددددتو  عنددددد   الددددد  جميعهدددددا وجددددداءت ، التطبيقدددددي  فددددد  األطفدددددا 
 :ذل  يوض  التال  والج و 

(3)  جدول    
 الختبار بإعادة الروضة ألطفال لإلنجاز الدافعية مقياس مفردات ثبات معامالت

 
  Validity: المقياس صدق:  ثانياا

 

  راسدددتها فددد  الباحثددد  اسدددتا مت ، المقيدددا  محتدددو  صددد   مددد   لتح يددد     
 :  يل ما الص   لحسا 

 

 : )ةالطرفي المقارنة)  يالتمييز  الصدق-1
 

    التقندددي  عينددد  لددد   لإلنجدددا  ال افعيددد  لمقيدددا   الكلددد الصددد   حسدددا  تددد    
 ،الطرفيد  المقارندات ص   أو  التميي   الص   حسا  طري  ع ( 22=  )

 لإلنجدا  ال افعيد  لمقيا  الكلي  ال رج  عل  األطفا   رجات ترتي  ت  حي 
  رجدد  أصددغر ورتبدد  ، األولدد   رجدد  أكبددر رتبدد  تصددب  بحيدد  ، تنا لياددا ترتيباددا

س الدافعية لإلنجاز ألطفال مقيا

 الروضة
 

 معامل االرتباط
 

 الداللة اإلحصائية 

 2727 27117 الدرجة الكلية للبطاقة
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 ونسدددب  ، األعلددد  اإلربددداع   رجدددات مددد  %21 نسدددب  فصددد  تددد  ثددد ، األايدددر 
 لمسدددتويات تمييددد اا  التقسددديمات فدددأكثر ، األ نددد  اإلربددداع   رجدددات مددد  21%

 طددرفي  إلدد  الميدد ا   رجددات تقسددي  علدد  تعتمدد  التدد  هدد  والضددع  االمتيددا 
 تكددو  التدد  رجاتالدد  مدد  األعلدد  اإلربدداع  يتددأل  بحيدد  ، واأل ندد  األعلدد 
 الدد رجات مدد  األ ندد  اإلربدداع  ويتددأل  ، الممتددا  الطددر  مدد  %21  نسددب 
 .الضعي  الطر  م  %21 نسب  تكو  الت 

 

 والف ددد  العليددا الف دد  بدددي  الفددرو   اللدد  لحسدددا ( ت) ااتبددار اسددتا ا  وتدد    
 كمدا ، التدال  النحدو علد  النتا   وكانت ،لإلنجا  ال افعي  مقيا  عل  ال نيا
 :التال  بالج و  موضح  ه 

5 )  جدول )  
 لإلنجاز الدافعية لمقياس الطرفية المجموعة متوسطات بين الفروق لدراسة" ت" اختبار نتائج

 الستطالعية العينة لدى
 

   اللدددد  بمسددددتو  إحصددددا ياا   ا  فددددر  وجددددو  السدددداب  الجدددد و  مدددد  ويتضدددد    
 ال افعيدد  مقيددا  علدد  الدد نيا الف دد  ومتوسددط العليددا الف دد  متوسددط بددي 27222
 علددد  يددد   وهدددذا ، الكليددد  العينددد  لددد   العليدددا الف ددد  متوسدددط  لصدددال لإلنجدددا 
 ل يدد  لإلنجددا  ال افعيدد  مقيددا  أ  إلدد  يشددير ممددا ،للمقيددا  التمييدد   الصدد  
 . لإلنجا  ال افعي   ومنافض  مرتفع بي  التميي  عل  مرتفع  ق ر 

  الفئة الدنيا         الفئة العليا        المتغير
 قيمة )ت(  

 الدللة  
مقياس  اإلحصائية

الدافعية    
لإلنجاز 

ال ألطف
 الروضة

 النحراف المتوسط ن
 المعياري

 النحراف المتوسط ن  
 المعياري

9 96712 27611 9 21762 5722 -557261 27222 
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 : المقياس تطبيق إجراءات
 

 الثدان  بالمسدتو   الروض أطفا  م  مجموع   عل المقيا  تطبي  ت      
  (kg2 )  بأكا يميد  والملتحقدي Rainbow Kids   بمحافظد  الااصد 

 األو   ال راسد بالفصد  الملتحقي  م  وطفل ا  طفلا (  51) وع  ه ، بورسعي 
 .   2222/2225 ال راس  العا  ف 

 

 :إحصائياا  ومعالجتها البيانات تفريغ
 

 تفريدد  تدد  ، الثددان  لمسددتو ا أطفددا  مدد  العيندد  علدد  المقيددا  تطبيدد  بعدد    
 فددأكثر( 92) علدد  حصددلوا الددذي  األطفددا  تح يدد  يددت  ومنهددا المقيددا   رجددات

 .ااص  ج او  ف  تفريغها ويت  للمقيا  النها ي  ال رج  م 
 

  لإلنجاز الدافعية مهارة تنمية في القصص على القائم التدريبي البرنامج -
  ) الباحثة إعداد .                    ( الروضة أطفال لدى

 

 :البرنامج أهداف
 

 ألطفددا  لإلنجددا  ال افعيدد  مهددارات بعدد  تنميدد  :البرنااامج ماان العااام الهاادف
 ، النجدددا  نحدددو السدددع  ، المثدددابر )  التاليددد  المهدددارات تشدددم  وهددد  ، الروضدد 
 القصدد  مدد  مجموعدد  اددل  مدد (  للمسددتقب  التاطدديط ، االسددتطل  حدد 
 . الروض  طف  تناس  الت 

 

 :للبرنامج الخاصة افاألهد
 

 : المعرفية األهداف
 

 . اله   إل  للوصو  المحاول  أهمي  الطف  يعر  أ  -
  . النشاط أثناء اآلاري  م  الطف  يتناف  أ  -
ا الطف  يسع  أ  -   . األفض  نحو  ا ما
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  . حيات  ف  التاطيط أهمي  الطف  يذكر أ  -
 . القص  ف  فضول  تثير الت  األح ا  ف  الباحث  م  الطف  يتناقش أ -

 

  : المهارية األهداف
 

 . القص  حولها ت ور الت  األس ل  عل  الطف  يجي  أ  -
  . القص  أح ا  عل  الطف  يعل  أ  -
  . تمثيلها ف  يرغ  الت  الشاصي  إل  الطف  يشير أ  -
 . القص  ف  أعجبت  الت  الشاصي   ور الطف  يمث  أ  -

 

  : ةالوجداني األهداف
 

 .  القصص  النشاط ف  المشارك  ف  ت رغب الطف  يب   أ  -
 . القص  أح ا إل   االستما  ف  المتع  الطف  يج  أ  -
 . باهتما    القص  ألح ا  الطف  يستم  أ  -

 

  :   البرنامج محتوى -
 

إلدد   تسددع  والتدد  ، القصدد  مدد  مجموعدد  علدد  الحددال  البرنددام  اعتمد     
 القصد  اسدتا ا  علد  القا   البرنام  ويطب  لإلنجا ، فعي ال ا مهار  تنمي 
 ال راسددددددددد  للعدددددددددا  األو  ال راسددددددددد  الفصددددددددد  فددددددددد  الروضددددددددد  أطفدددددددددا  علددددددددد 
2222/2225  . 

 

    : البرنامج في المستخدمة واألدوات الوسائل -
 

 . مجسمات ، ( Photoshop) إلكتروني  قص  ، قص  بطاقات
 

 : البرنامج في المستخدمة القصص نوع -
 التدددد  الحيددددوا  قصدددد  ، االجتماعيدددد  القصدددد  بددددي  مددددا القصدددد  تنوعددددت
 . الروض  طف  تناس 
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  : المستخدمة التعلم أساليب -
 

 . والمناقش  الحوار -
 .النمذج  -
  .األ وار لع  -

 .اإليجاب  التع ي  -
 

  : البرنامج في المستخدمة القصص من نموذجين
 

 : الطيران واختبار لوسي قصة-1
 

 . لإلنجا  ال افعي  مهار  : لمستهدفةا المهارة
 

  . النجا  نحو السع  : الفرعية المهارة
 

 :القصةمحتوى 
 

 عليددد  النبددد  بدددذكر إال الكدددل  يحلددد  وال كدددرا  يدددا سدددا   يدددا مكدددا  يدددا كدددا    
 ألحاناا وتع  ، والطيور العصافير فيها تغر  جميل  غاب  ف  والسل  الصل 
 مد  تلعد  أ  تحد  لوسد  العصدفور  كانت ،  العذب بأصواتها يو  ك  جميل ا 

 للطيددرا  النهددا   اإلمتحددا  موعدد  وجدداء ، للطيددرا  نفسددها وتحضددر أصدد قا ها
 ونجا  اإلمتحا  ف  لوس  رسو  البغبغاء أعل  ،اتبارباال لوس  قيا  وبع 

 أ  أمهددا سددمعت وعندد ما ح يندد  وهدد  البيددت و الددت لوسدد  ح نددت صدد يقتها،
 ولكددد  اتبددداراال فددد  فعلتددد  ومدددا لوسددد  علددد  لتطمددد   أسدددرعت جددداءت لوسددد 

 مد  اللعد  علد  وافقدت ذلد  قبد   أنند :لهدا وقالدت ،ح   لما كثيراا انص مت
 أ  البد  حد   مدا واآل  مدذاكرت  جميد  م  تنته   أ بشرط ولك  ص يقات 
 :وقالدت ،جيد اا أمهدا كدل  فد  فكدرت لوسد  اليدو  ذل  ومنذ.. جي اا  ل  تنتبه 
 تدددذاكر لوسددد  ظلدددت وبالفعددد  ،  النهدددا  الطيدددرا  ارااتبددد فددد  أنجددد  أ  البددد 
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 التد  اليدو  جداء أ  إلد  ،صد يقتها مد  تلعد  فقدط الفراغ أوقات وف   روسها
 واجتيا هدددا فو هدددا البغبغددداء وأعلددد  اتبددداراال ب عدددا   وقامدددت فتدددر  مندددذ تنتظدددر 

 ذلدد  وفعلددت اجتهدد ت ألنهددا ؛كثيددراا بهددا األ  ففرحددت ،بجدد ار    الطيددرا  اتبددارال
 . لوس  يا مجته   أنت ك  :لها وقالت،  ابنفسه

 

 : الكسالن فوفو قصة -8
 

 . لإلنجا  ال افعي  مهار  تنمي  : المستهدفة المهارة
 

 . للمستقب  التاطيط مهار  : الفرعية المهارة
 

 : القصةمحتوى 
 

 الحددد  فيهدددا يسدددو  غابددد  فددد  الحركددد  يحددد  ال كسدددو  حيدددوا  يوجددد  كدددا    
 مسدداع ت  مندد  يطلدد   ؤ أصدد قا أحدد  كددا  وعندد ما ، الحيوانددات بددي  والتعدداو 

 وفد  ،؟الحالد  هدذ  فد  وأندا أحد  أساع  أ  ل  كي  :كسل  بأنن  :ير  كا 
 بيددددوت جميدددد  هدددد   فدددد  تسددددببت وسدددديوالا  اا شدددد ي  اا مطددددر  حدددد   األيددددا  مدددد  يددددو   

 جميدد  فكددر أ  إلد  كبيددر وقدت يمددر ولدد  ، الكسدل  بيددت فديه  بمددا الحيواندات
 وت ف ددد  ، الندددو  مددد  يتمكندددوا حتددد  ادددر أ مدددر  بيدددوته  بنددداء ب عدددا   الحيواندددات
 مدد  الكسددل  طلدد  فقدد  ،أحدد  يتوقعدد  لدد  حدد   مددا ولكدد  الليدد  فدد  صددغاره 
 وعند ما ،الحيواندات بدي  اش ي ا  اا غضب ذل  وأثار ، بيت  ل  يبنوا أ  الحيوانات

 ببندداء يقددو  أ  نفسدد  فدد  فقددرر الليدد  بددر  علدد  تقددو  ال صددغار  الكسددل  وجد 
 البيدت نصد  ببنداء قدا  وبالفعد  البدر  ش   م  يموتوا ال حت  ؛ لصغار  تبي
 فوفدو  ا  مدا يسداع و  أ  قدرروا ذلد  الحيواندات رأ  وعن ما ، طويل  م   ف 

 اليددو  ذلد  ومنددذ البيدت  انتهدد وبالفعد  ،مسدداع تنا إلد  ويحتددا  اا نشديط أصدب 
 بدددي  وهتدد   مل دد  ومسدداع   ، الحركدد  يحدد  اا نشدديط الكسددل  فوفددو أصددب 
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 بجانبدددد  وقددددوفه  علدددد   ءأصدددد قا وشددددكر  رسدددداا  تعلمددددت   لقدددد :  قددددا لا  أصدددد قا  
 . ب  فاوري  صغار  وأصب 

 

 :المتبعة اإلحصائية األساليب
 

 بدددي  الفدددرو   اللدد  لحسدددا ( ويلككسدددو ) معا لدد  الحدددال  البحددد  اسددتا  -5
 وبعدددد  قبدددد  البحدددد  عيندددد  علدددد  البحدددد  أل وات ثددددان وال األو  القيددددا  نتددددا  

 . القص  استا ا  عل  القا   الت ريب  البرنام  طبي ت
 ثبددددات  رجددد   لحسدددا ( كرونبددددا  ألفدددا)  معا لددد  الحددددال  البحددد  اسدددتا  -2

 .الروض  أطفا  ل   لإلنجا  ال افعي  مقيا 
 ال افعيد  مقيدا  ثبدات  رج  مقيا  ص   لحسا  بيرسو  ارتباط معام -2

 .الروض  أطفا  ل   لإلنجا 
 األثدر حجد  لحسا (   n2)   يتاإ مرب  معام  الحال  ح الب استا مت -2

 كونهدددا( ت) ااتبدددار باسدددتا ا  الفدددرو  حجددد  مددد  للتأكددد   ؛التددد ريب  للبرندددام 
 .البح  لمتغيرات تعو  حقيقي  فرو 

 

 

 : البحثنتائج 
 
 

 الفرض األول ونتائجه : 
 

 ين  الفر  األو  عل  أن :
 

 الروضااة أطفااال درجااات تاابر   متوسااطي بااين إحصااائياا دالااة فااروق توجااد"
 تطبيااق بعاد/ قبال لإلنجااز الدافعياة مقياااس علاى( التجريبياة البحاث عيناة)

 ."القصص استخدام على القائم التدريبي البرنامج
 

 ااتبددددددار باسددددددتا ا  الباحثدددددد  قامددددددت الفددددددر  هددددددذا صددددددح  مدددددد  وللتحقدددددد    
 متوسدددط  بدددي  الفدددرو   اللددد  إليجدددا  ؛ المرتبطددد  للمجموعدددات" ويلكوكسدددو "
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 رتد  ومتوسدط  ، الت ريب  البرنام  تطبي  قب  الروض  أطفا   رجات  رت
 لإلنجددا  ال افعيدد  مقيددا  علدد  البرنددام  تطبيدد  بعدد  المجموعدد  نفدد   رجددات
 :التال  بالج و   موض  هو كما

 (4جدول )
( ودللتها اإلحصائية للعينة التجريبية بين Zمتوسط ومجموع الرتب الموجبة والسالبة وقيمة )

 (14ن=) اس القبلي والبعدي بالنسبة للدرجات الكلية على مقياس الدافعية لإلنجازالقي
 

 
 
 

مقياس 
الدافعية 
لإلنجاز 
ألطفال 
 الروضة 

اتجاه 
فروق 
 الرتب

القياس  العدد)ن(
 القبلي/البعدي

 
قيمة 

(Z) 

مستوى    
 الدللة

متوسط 
 الرت 

مجمو  
 الرت 

الرت  
 الموجب 

14 2.11 18.11  
-

133.5a 

111. 
 دالة إحصائياا"
 عند مستوى

1.14 
 

الرت  
 السالب 

1   

 
الرت  
 المحاي  

1   

المجمو  
 الكل 

 
14 

 

  

 
 مسدتو  عن  إحصا ي   الل  ذات فرو  وجو  الساب  الج و  م  ويتض    
 عيند  أفدرا ) الروضد  أطفدا   رجدات رتد  متوسدط  بي (  272212)   الل 
 اسددتا ا  علدد  القددا   التدد ريب  البرنددام  تطبيدد  وبعدد  قبدد (  جريبيدد الت البحدد 

 وبلغدت ،البعد   التطبيد  لصدال  ككد  لإلنجدا  ال افعيد  مقيا  ف  القص 
                ككدد  المقيددا  علدد  البحدد  لعيندد  والبعدد   القبلدد  القياسددي  بددي   z قيمدد 
(-27252a  ، )القياسددي  بددي  إحصددا ياا  الدد  فددرو  وجددو  علدد  يدد   ممددا 

  س  م  الروض  أطفا  ل   لإلنجا  ال افعي  مقيا  عل  والبع   القبل 
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 .التجريبي  البح  عين  أفرا ( سنوات 6 -5 )
 

 مهددار  تنميدد  فدد  القصدد  اسددتا ا  ضددوء فدد  النتيجدد  هددذ  تفسددير ويمكدد    
 الباحثد  راعدت كمدا  ، متعد    فنيات البرنام  تضم  حي  ،لإلنجا  ال افعي 
 البرندام  فد  بفاعليد  الروضد  أطفدا  شدار  وقد  ، التقوي  وسا   و يا   تنو 

  الدددد  فددددرو  هنددددا  أ  حيدددد  ، البرنددددام  نتيجدددد  مدددد  ذلدددد  ويتفدددد  ، التدددد ريب 
 وبعدد  قبدد  التجريبيدد  المجموعدد  أطفددا   رجددات رتدد  متوسددط  بددي  إحصددا ياا 
 .البع   التطبي  لصال  البرنام  تطبي 

 

 لددد  القصدد  اسدددتا ا  علدد  القددا   التددد ريب   البرنددام أ  نجددد  سددب  ممددا    
 أطفدددا  ومسددداع   لإلنجدددا  ال افعيددد  مظددداهر تنميددد  فددد  وفعدددا   يجدددابإ تدددأثير

 .)التجريبي  البح  عين ) الروض 
 

ويوضدد  الشددك  التددال  متوسددط  األ اء القبلدد  والبعدد   ألطفددا  الروضدد       
لإلنجددددا  لدددد   )أطفدددا  المجموعدددد  التجريبيددد  ( علدددد  مقيدددا  مهددددار  ال افعيددد  

 أطفا  الروض .

 
( 1 )  شكل      

 مهارة لمقياس والبعدي القبلي القياس في الروضة أطفال درجات متوسطي بين الفروق دللة
 لإلنجاز الدافعية
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 والبعددد   القبلددد  القياسدددي  بدددي  التحسددد  نسدددب  ب يجدددا  الباحثددد  قامدددت كمدددا    
 جدد و  فدد  يتضدد  كمددا الروضدد  أطفددا  لدد   لإلنجددا  ال افعيدد  مقيددا  علدد 
(6. ) 

 ( 6ج و  )
نسب  التحس  بي  القياسي  القبل  والبع   عل  مقيا  ال افعي  

 لإلنجا  ل   أطفا  الروض  .
 

مقياس الدافعية لإلنجاز 
 ألطفال الروضة 

متوسط القياس 
 القبلي

متوسط القياس 
 البعدي

نسبة 
 التحسن

65.866 1.108 63.17٪ 
 

 وفعدا  إيجداب  تدأثير لد  البرنام  أ  نج ( 6)  الساب  الج و  نتا   وم    
  التحسدد  نسددب  بلغددت حيدد  الروضدد  أطفددا  لدد   لإلنجددا  ال افعيدد  تنميدد  فدد 
(62،51٪(. 
 

 :األول الفرض نتائج تفسير
 

 عنددد  إحصدددا ي   اللددد  ذات فدددرو  وجدددو  األو  الفدددر  نتدددا   مددد  يتضددد    
تدد  متوسددط  بددي  (27221)   اللدد  مسددتو   أفددرا ) الروضدد  أطفددا   رجددات ر 
 علددد  القدددا   التددد ريب  البرندددام  تطبيددد  وبعددد  قبددد (  التجريبيددد  البحددد  عينددد 

 ،البعددد   التطبيددد  لصدددال  لإلنجدددا  ال افعيددد  مقيدددا  فددد  القصددد  اسدددتا ا 
 ككد  المقيا  عل  البح  لعين  والبع   القبل  القياسي  بي   z قيم  وبلغت

(-27252a   ،)القياسددي  بددي  إحصددا ياا  الدد  فددرو  وجددو  علدد  يدد   مددام 
 أفددرا )  الروضدد  أطفددا  لدد   لإلنجددا  ال افعيدد  مقيددا  علدد  والبعدد   القبلدد 
 (.التجريبي  البح  عين 
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 التجريبيدد  المجموعدد  أطفددا  تفددو  إلدد (   1)   جدد و  نتددا   تشددير حيدد    
 أ  بمعندد  ،نجددا لإل ال افعيدد  مقيددا  فدد  البحدد  لبرنددام  البعدد   القيددا  فدد 

 علدددد  الروضدددد  أطفددددا  سدددداع  قدددد  القصدددد  اسددددتا ا  علدددد  القددددا   البرنددددام 
 .الروض  أطفا  ل   لإلنجا  ال افعي 

 

 وبعدد  قبدد  الروضدد  ألطفددا  التحسدد  نسددب ( 6)  الجدد و  مدد  يتضدد  كمددا   
 بد ور  يوض  ما وهذا ،لإلنجا  ال افعي  مقيا  عل  القص  برنام  تطبي 
 أطفددا  لدد   لإلنجددا  ال افعيدد  تنميدد  فدد  القصدد  قتدد حق الددذ  النجددا  مدد  

 .الروض 
 

 اسددتا ا  علدد  القددا   البرنددام  تطبيدد  وبعدد  قبدد  التحسدد  نسددب  بلغددت وقدد    
 .)٪62751 ) لإلنجا  ال افعي  مقيا  ف  القص 

 

 القصد  اسدتا ا  عل  القا   للبرنام   اإليجاب التأثير يتض  سب  ومما   
 ارتفدددا  إلددد  أ   ممدددا ،الحدددال  البحددد  موضدددو  جدددا لإلن ال افعيددد  تنميددد  فددد 

 لإلنجدددا  ال افعيددد  مقيدددا  علددد  البعددد   القيدددا  فددد  الروضددد  أطفدددا   رجددات
 .سنوات(  6-1)  م  الروض  ألطفا 

 

 تطبيد  مد  نتهداءاال بعد  بع ياا تطبيقاا المقيا  بتطبي  الباحث  قامت حي    
 حيدد  ، البعدد   التطبيدد  لصددال  التطبيدد  نتددا   وجدداءت ، التدد ريب  البرنددام 
 سدداع ت التدد  القصدد  مدد  متنوعدد  مجموعدد  علدد  المقتددر  البرنددام  اشددتم 
 . الروض  أطفا  ل   لإلنجا  ال افعي  مهار  تنمي  ف 

 

 لوسدددد "  قصدددد  الروضدددد  أطفددددا  علدددد  تطبيقهددددا تدددد  التدددد  القصدددد  ومدددد    
 وقص  ، النجا  إل  السع  مهار  تنمي  إل  ه فت والت "   الطيرا  وااتبار

 وبددذل  ،للمسددتقب  التاطدديط مهددار  تنميدد  إلدد  هدد فت والتدد "  الكسددل  فوفددو" 
 . الروض  أطفا  ل   لإلنجا  ال افعي  مهار  تنمي  يت 
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 كدددددالحوار متنوعددددد  وتعلددددد  تعلدددددي  إسدددددتراتيجيات الباحثددددد  اسدددددتا مت كمدددددا     
 مراعددددا  إلدددد  باإلضدددداف  الددددذهن ، ،العصدددد  النمذجدددد  ، واإللقدددداء ، والمناقشدددد 
 ألطفا  وبسيط محب  بأسلو  القص  وتق ي  ، التقوي  وسا   تنو  الباحث 
 . والسعا   المر  م  جو ف  الروض 

 

 اسدتا ا  علد  القدا   التد ريب  للبرنام  اإليجاب  التأثير يتض  سب  ومما    
 البحد  موضدو  الروضد  أطفدا  لد   لإلنجا  ال افعي  مهار  لتنمي  القص 
 بعددد  الروضددد  أطفدددا  لددد   لإلنجدددا  ال افعيددد  مهدددار  تتحسدددن حيددد  ، الحدددال 
  رجدات ارتفدا  إلد  أ   مما الحال ، البح  ف  المستا   للبرنام  تعرضه 
 ألطفدددا  لإلنجددا  ال افعيددد  مقيددا  علددد  البعدد   القيدددا  فدد  الروضددد  أطفددا 
 .سنوات(  6-1)  م  الروض 

 

 القصصدي  شدط األن ارتبداط إلد  الحدال  البحد  فد  الباحثد  توصدلت كما    
 الطفددددد  لممارسدددد  طبقدددداا  تنمددددو فال افعيدددد  ، وثيقاددددا ارتباطاددددا لإلنجددددا  بال افعيدددد 
 .ذل  عل  تساع  الت  األنشط 

 

 بدي  إحصا ياا  ال  فرو  هنا  أ  حي  ، البرنام  نتيج  م  ذل  ويتف     
 البرندام  تطبيد  وبعد  قبد  التجريبي  المجموع  أطفا   رجات رت  متوسط 
 .البع   طبي الت لصال 

 

 القصد  اسدتا ا  أهمي  حو  ال راسات م  الع ي  م  الباحث  اتفقت وق    
 المفددداهي  مددد  الع يددد  تنميددد  فددد  أهميددد  مددد  لهدددا لمدددا  ؛الروضددد  أطفدددا  لددد  

 والتدد (  2251)  حسددي   راسدد  مثدد  الروضدد  لألطفددا  الماتلفدد  والمهددارات
 تنميد  فد  الد ور  ولعد القصد  علد  قدا   برندام  فاعليد  معرفد  إلد  ه فت
       علدددددد   راسددددد  وتؤكددددد  ، الروضددددد  أطفددددددا  لددددد   واالجتماعيددددد  الالقيددددد  القدددددي 

  ، الروضددد  لطفددد  اإلنسددداني  القدددي  تنميددد  فددد  القصددد   ور علددد (  2251)
 تنميد  ف  القصصي  ال راما فعالي  إل  تشير الت (  2259) الماج    راس 
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         يددا   راسدد  وتشددير ، الروضدد  طفدد  لدد   االيجدداب  السددلو  مظدداهر بعدد 
 بعددددد  لتنميددددد  القصددددد  علددددد  قدددددا   مقتدددددر  برندددددام  فاعليددددد  إلددددد (  2259) 

 إلد  تشدير التد (  2222)  أسع  و راس  ، الروض  لطف  الحياتي  المهارات
 لطفد  األالقيد  القدي  بعد  لتنميد  الفنيد  القصد  علد  قدا   برنام  فاعلي 
 . الروض 

 

 لدد   القصدد  اسددتا ا  علدد  القددا   التدد ريب  البرنددام  أ  نجدد  سددب  وممددا   
 أطفددددا  ومسدددداع   لإلنجددددا  ال افعيدددد  مهددددار  تنميدددد  فدددد  وفعددددا  إيجدددداب  تددددأثير

 (. التجريبي  البح  عين ) الروض 
 

 اسدددددتا ا  فاعليددددد  إلددددد  أشدددددار الحدددددال  البحددددد  نتدددددا   أ  الباحثددددد  وتدددددر    
 ليددد فاع تذا القصددد  اسدددتا ا  علددد  القدددا   البرندددام  يعددد  حيددد   ،القصددد 
 البحدد  عيندد  الروضدد  أطفددا  لدد   لإلنجددا  ال افعيدد  مهددار  تنميدد  فدد  إيجابيدد 
 . السابق  ال راسات نتا   لي إ أشارت ما م  تتف  النتيج  وهذ  ، التجريبي 
 . الحال  للبح  األو  الفر صح   ثبوت وبالتال 

 

 :الفرض الثاني ونتائجه 
 

 :أن  ين  الفر  الثان  عل 
 

 الروضاة أطفاال درجاات رتاب متوساطي باين إحصائياا الةد فروق توجد ل" 
 البعاادي القياسااين فااي لإلنجاااز الدافعيااة مقياااس( التجريبيااة البحااث عينااة)

  ."القصص استخدام على القائم التدريبي للبرنامج والتتبعي
 

 ااتبددددددار باسددددددتا ا  الباحثدددددد  قامددددددت الفددددددر  هددددددذا صددددددح  مدددددد  وللتحقدددددد    .
 رتدد  متوسددط  بددي  الفددرو   اللدد  يجددا إل المرتبطدد  للمجموعددات ويلكوكسددو 

 ، البعدددد   القيددددا  فدددد ( التجريبيدددد  البحدددد  عيندددد )  الروضدددد  أطفددددا   رجددددات
 تطبيدد  علدد  أسددبوعي  مددرور بعدد  المجموعدد  نفدد   رجددات رتدد  ومتوسددط 
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 ،التتبعد  القيدا  فد  القصد  اسدتا ا  عل  القا   المقتر  الت ريب  البرنام 
 :التال  و بالج  موضح  ه  كما النتا   وكانت

(7)  جدول   
 التجريبية للعينة اإلحصائية ودللتها (Z) وقيمة والسالبة الموجبة الرتب ومجموع متوسط
 لإلنجاز الدافعية مقياس على الكلية للدرجات بالنسبة والتتبعي البعدي القياس بين

 (14= )ن
 

 
 
 

 مقياس
 الدافعية
 لإلنجاز

اتجاه 
فروق 
 الرتب

القياس  العدد)ن(
 التتبعيالبعدي/

قيمة 
(Z) 

مستوى    
 الدللة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

الرتب 
 الموجبة

1b 1.11 1.11  
-

1.111 

1317 
غير دالة 

الرتب  احصائياا 
 السالبة

1 1.11 1.11 

الرتب 
 المحايدة

15   

المجموع 
 الكلي

14   

 

 بددي   ا ي إحصد  اللدد  ذات فدرو  وجدو  عدد   السداب  الجدد و  مد  ويتضد    
،  البعددد   القيدددا  فددد  التجريبيددد  المجموعددد  أطفدددا   رجدددات رتددد  متوسدددط 
 قيم  كانت حي  التتبع  القيا  ف  المجموع  نف   رجات رت  ومتوسط 

 z(  -1.000a)  أ  يعند  وهدذا،  إحصدا ياا  الد  غيدر وهد  ، ككد  للمقيدا 
 البعد   ي القياسد فد  التجريبيد  المجموعد  أطفدا  عليها حص  الت  ال رجات
 ألطفدا  بالنسدب  البرندام  أثدر اسدتمرار عل  ي   مما ،متقارب  كانت والتتبع 
 .المتابع  فتر  ال  البرنام  تطبي  بع  فيما التجريبي  المجموع 

 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (7001)                         0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

ويوضددد  الشدددك  التدددال  متوسدددطات األ اء فددد  القياسدددي  البعددد   والتتبعددد     
مقيددا  مهددار  ال افعيدد  ألطفددا  الروضدد  ) عيندد  المجموعدد  التجريبيدد  ( علدد  

 لإلنجا  .

 
 (  8شكل )  

بالنسبة للدرجات الكلية  التجريبيةللعينة يوضح متوسط القياسين البعدي والتتبعي 
 ( سنوات6-4مقياس مهارة الدافعية لإلنجاز لطفل الروضة من ) على 

 

 :الثاني الفرض نتائج تفسير
 

  اللدد  ذات فددرو  عدد   علدد  للبحدد  الثددان  الفددر  نتددا   أوضددحت لقدد     
 البعدد   القياسددي  فدد  الروضدد  أطفددا   رجددات رتدد  متوسددط  بددي  إحصددا ي 
 .سنوات(  6 -1)  م  الروض  لطف  لإلنجا  ال افعي  لمقيا 

 

 علد  القدا   الت ريب  البرنام  فعالي  عل  الحال  البح  نتا   أك ت حي    
 لإلنجدا  ال افعيد  مهار  تنمي  عل  إيجابياا  ل ذ وانعكا  ، القص  استا ا 

 اإليجداب  األثدر هدذا اسدتمرار مد  التجريبيد  البحد  عيند  الروض  أطفا  ل  
 .المتابع  فتر  ال  للبرنام 
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 البرندددام  جلسدددات إلددد  كبيدددر بشدددك  التحسددد  هدددذا نتيجددد  الباحثددد  وترجددد     
 بدددي  الفر يددد  و الفدددر  تراعددد   ذالددد القصددد  اسدددتا ا  علددد  القدددا   التددد ريب 
  أ   ذوالد ، واالجتماعيد  النفسدي  احتياجداته  ب شدبا  هدت يو  الروضد  أطفا 
 الباحثد  تقد ي  وأيضداا  ، أسبوعي  ق رها  مني  فتر  مرور بع  أثر  استمرار إل 

 القصد  بروايد  قيدامه  مد  االنتهاء بع  لتشجيعه  لألطفا  المكافآت بع 
 جلسدددات متابعددد  فددد  شدددغفاا  لددد يه  عددد ج ممدددا ،صدددحي    بشدددك    مدددنه  المطلوبددد 
دا األطفدا  وجد  حي  ،منه  المطلوب  األنشط  بأ اء والقيا  البرنام   مد   عما
 وبدي  الباحثد  بدي  الطيب  العلق  إل  باإلضاف  ، المن   ف  وأسرته  الباحث 
 ال افعيدددد  مهددددار  تنميدددد  الباحثدددد  والحظددددت ، التجريبيدددد  البحدددد  عيندددد  األطفددددا 
 تد   التد  السدلوكيات بعد  األطفدا  اتبدا  ادل  مد  طفدا األ لد   لإلنجا 
 ب ايددد  قبددد  التاطددديط ادددل  مددد  لددد يه  لإلنجدددا  ال افعيددد  مهدددار  تنميددد  علددد 

 إلدددد  أ   ذلددد  كددد   إليهدددا، يسدددع  التددد  األهددد ا  تحقيددد  ومحاولددد  النشددداط
 تد  لمدا نسديانه  وعد   ، القص  عل  القا   الت ريب  البرنام  تأثير استمرار
 .للبح  الثان  الفر  صح  تحققت فق  وبذل  ، مهارات م  اكتساب 

 

 مهدددار  تنميددد  أهميددد  حدددو  ال راسدددات مددد  الع يددد  مددد  الباحثددد  اتفقدددت وقددد    
  Mokrova(2012 )  راسد  مثد   الروضد  أطفدا  لد   لإلنجدا  ال افعيد 

   ، الم رسددد  قبددد  مدددا أطفدددا  لددد   لإلنجدددا  ال افعيددد  مهدددار  تنميددد  أهميددد  إلددد 
  افعيدددد  ذو  األطفددددا  اصددددا   أ  إلدددد (  2251) غباشدددد  اسدددد  ر  وتشددددير
 والتاطدديط الهدد   تح يدد  علدد  القدد ر  لدد يه  أنهدد  فدد  تتمثدد  المرتفعدد  اإلنجددا 
 للتجريددد  وحددد  نشددداط أكثدددر وأنهددد  ، والتميددد  اإلتقدددا  نحدددو والسدددع  لتحقيقددد 
 إلدد (  2222)  الجليدد  عبدد   راسدد  وتشددير ، البي دد  استكشددا  علدد  والقدد ر 
 . الروض  أطفا  ل   للتعل  ال افعي  نمي ت أهمي 
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 :البحث توصيات
 

 الباحثددددد  تتقددددد   نتدددددا   مددددد  الحدددددال  البحددددد  إليددددد  توصددددد  مدددددا ضدددددوء فددددد    
 :منها للستفا   التالي  بالتوصيات

 طفدددد  لدددد   ماتلفدددد ال مهدددداراتال تنميدددد  فدددد  القصدددد  بتوظيدددد  االهتمددددا  -5
 . الروض 

 مد  لهدا لمدا الطفولد  مرحلد  فد  جدا لإلن ال افعيد  بمهدار  االهتمدا  ضرور -2
 . األهمي  بال   ور
  .الروض   اا  القص  استا ا  أهمي ب الروض  معلمات توعي   -2
 

 المراجع
 المراجع العربية: أولا :

 

 المهدددارات لدددبع  برندددام  فاعليددد ( .  2229) محمددد  صدددل  ، إبدددراهي  -
 ذو  ميدددددذالتل لددددد   والتحصدددددي  اإلنجدددددا   افعيددددد  تنميددددد  فددددد  االجتماعيددددد 
 ال راسدات معهد ( .  ماجسدتير رسدال )  االبت ا ي  بالم ار  التعل  صعوبات
 . القاهر  جامع .  التربوي 

  ار: الريددددا . األطفددددا  أ   فدددد (. 2251) السددددي  أحمدددد  شددددن ، أبددددو -
 .والتو ي  للنشر ال هراء

  ار:  اإلسدددكن ري .  األطفدددا  أ  ( .  2256)  محمددد  نجدددلء ، أحمددد  -
 . عي الجام المعرف 

 القرا ددد  الددذات مفهددو  بددي  العلقددد  ( . 2229) محمددو  نددرمي  ، أحمدد  -
 مددد  األولددد  بالحلقددد  الدددتعل  صدددعوبات ذو  األطفدددا  لددد   اإلنجدددا  و افعيددد 
.  التربويددد  ال راسدددات معهددد ( . ماجسدددتير رسدددال ) األساسددد  التعلدددي  مرحلددد 
 . القاهر  جامع 
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 الفنيدد  القصدد   علد قددا   برنددام ( .  2222)  رشد   نورهددا  ، أسدع  -
 كليددد ( .  ماجسدددتير رسدددال )  الروضددد  لطفددد  األالقيددد  القدددي  بعددد  لتنميددد 
 . السا ات م ين  مع اج.  التربي 

 البي يددددد  السدددددلوكيات بعددددد  تنميددددد ( .  2221)  محمددددد   اليدددددا البقدددددر ، -
 كليد ( . ماجسدتير رسدال ) الروضد  لطفد  الغنا يد  الشعري  القص  باستا ا 
  القاهر  جامع .  األطفا  ريا 

 النشدددداط علدددد  قددددا   برنددددام  فاعليدددد ( .  2251)  طيدددد  منددددا  حسددددي ، -
 طفددد  لددد   واالجتماعيددد  الالقيددد  القدددي  تنميددد  فددد  الددد ور ولعددد  القصصددد 
 . اإلسراء جامع .  التربوي  العلو  كلي ( . ماجستير رسال ) الروض 

:  سدددكن ري اإل.  القصصددد  األ  ( .  2255)  السدددي  محمددد  ، حدددلو  -
  . الجامعي  عرف الم  ار
 لد   الدنف  علد  االعتمدا  تنميد ( .  2251)  عبدا  إيمدا  ، الافدا  -

  ار:  عمددددددا .  ( التمثيلدددددد  واللعدددددد  القصدددددد  سددددددلوب أب)  الروضدددددد  طفدددددد 
  . والتو ي  للنشر العلم  اإلعصار

 ال افعيدددد  لتنميدددد  إرشددددا   برنددددام ( .  2252)  علدددد  عمددددرو ، اليفدددد  -
           الليبيدددد  بالجماهيريدددد  الددددتعل  عوباتصدددد ذو  الروضدددد  اطفددددا  لدددد   لإلنجدددا 

 . القاهر  جامع .  األطفا  ريا  كلي ( .   كتورا  رسال ) 
 علدددد  قددددا   مقتددددر  برنددددام  فاعليدددد ( .  2259)  محمدددد  ندددد   ،  يددددا  -

(  ماجسدتير رسدال )  الروضد  لطفد  الحياتيد  المهدارات بع  لتنمي  القص 
  . حلوا  جامع .  التربي  كلي . 
.  األطفدددددا  وحكايدددددات قصددددد ( .  2256)   مصدددددطف رانددددد ا  ،الددددد ي -

 . الجامعي  المعرف   ار:  االسكن ري 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (7000)                         0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 - المفهدددددو ) اإلنجدددددا   افعيددددد ( .  2252)  يوسددددد  محمدددددو  ، رسدددددل  -
 والتدددألي  الترجمددد  حركددد :  فيصددد  الملددد  جامعددد .  ( التطبيددد  - النظريددد 
 . والنشر

 التوافد   يدا   فد  نام بر  فاعلي ( .  2229)  الفتو  أبو اال  ، شحات  -
 السدددديكو راما فنيددددات باسددددتا ا  الصدددد  األطفددددا  لدددد   واالجتمدددداع  النفسدددد 
 جامعددد .  للطفولددد  العليدددا ال راسدددات معهددد (.  كتدددورا  رسدددال ) القصددد  وروايددد 
  . شم  عي 
 إلكسدددا  مقتدددر  قصصددد  برندددام ( .  2255)  محمددد  بثينددد  ، صدددال  -

 ريددا  كليدد ( . ماجسددتير رسددال ) الروضدد  لطفدد  السددياحي  المعددار  بعدد 
 . اإلسكن ري  جامع .  األطفا 

 باسدتا ا  مقتدر  برنام  فاعلي ( .  2222)  أحم  إسراء ، الجلي  عب  -
 وال افعيدددد  المشددددكلت حدددد  مهددددارات بعدددد  لتنميدددد "  سددددكامبر"  اسددددتراتيجي 

 جامعددد .  التربيددد  كليددد ( .  ماجسدددتير رسدددال )  الروضددد  أطفدددا  لددد   للدددتعل 
 . سوها 

         لإلنجددددددا  الدددددد اف  سدددددديكولوجي ( .  2252)  أحمدددددد  مجدددددد   ، اهلل عبدددددد  -
  . الجامعي  المعرف   ار:  اإلسكن ري .  ( مقارن  عام   راس ) 
 اإلنسداني  القدي  لتنميد  قص  برنام ( .  2251)  فتح  لمياء ، عل  -

 جامعد .  المبكدر  للطفولد  التربي  كلي ( .  ماجستير رسال )  الروض  لطف 
  .  القاهر 

 التواصدددد  أسددددالي  بددددي  العلقدددد ( .  2251)  أحمدددد  إيمددددا  ، غباشدددد  -
 علدددد  ذلدددد  وانعكددددا  الحيددددا  ضددددغوط إ ار  علدددد  الدددد وجي  وقدددد ر  ال واجدددد 
 جامعددد .  النوعيددد  التربيددد  كليددد (.  كتدددورا  رسدددال ) لإلنجدددا  ال وجددد   افعيددد 
 . بورسعي 
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 اإلنجدا  ب افعيد  وعلقتهدا الوقدت إ ار (. 2255) إبدراهي  قشقوش،إيما  -
 رسدددددال ) اإلع ا يددددد  المرحلددددد  طدددددل   لددددد  واإلجتمددددداع  النفسددددد  والتوافددددد 
 . المنوفي  جامع .  المن ل  اإلقتصا  كلي ( . ماجستير

 فددد  القصصدددي  الددد راما فعاليددد ( .  2259)  نشدددم  فاطمددد  ، الماجددد   -
                 الكدددددويت  الروضددددد  طفددددد  لددددد   االيجددددداب  السدددددلو  مظددددداهر بعددددد  تنميددددد 

 . بنها جامع .  النوعي  التربي  كلي ( .  ماجستير ل رسا) 
 وتنمي  ال ور لع  تكني  استا ا ( .  2252)  محم  منا  ، محرو  -

 . الح ي  الجامع  المكت :  الشي  كفر.  اإلنجا   افعي 
 لإلنجددا  ال افعيدد  لتنميدد  برنددام ( .  2251)  الحميدد  عبدد  ناهدد  محمدد ، -

( . ماجسددتير رسددال ) الموهددوبي  الددتعل  صددعوبات ذو  الروضدد  أطفددا  لدد  
 . القاهر  جامع .  المبكر  للطفول  التربي  كلي 
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Abstract: 
 
 

    The research aimed to measure the effectiveness               

a training program based on brain gym for developing 

auditory and visual memory in English language among 

kindergarten children predictive of learning difficulties in 

English language. Battery diagnostic measures for the 

difficulties of "social and emotional" behavior (Prepared 

by: Fathi El Zayat). The quasi-experimental approach was 

used by the one-group method, and the research tools 

included a pre- and post-auditory-visual memory scale 

(prepared by the researcher). The researcher used a 

training program based on brain gym to develop auditory 

/ visual memory in English language among kindergarten 

children predictive of learning difficulties (prepared by 
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the researcher) to be applied to a sample of (15) children, 

male and female, at the second level of kindergarten 

stage. The results of the research have proven the 

effectiveness of the training program based on brain gym 

in developing memory (audio - visual) in English 

language among kindergarten children who predictive of 

difficulties in learning English language.  

Research Terminology: 

 Training program. 

 Brain gym. 

 Auditory / visual memory. 

 Kindergarten children predictive of difficulties in 

learning English language. 

 

Introduction: 

    Learning disabilities is an important topic in the field 

of special education, and it has received a tremendous 

amount of attention from specialists and researchers. This 

may be due to the size of the problems and challenges 

that students face in different educational stages as a 

result of learning difficulties. This is in addition to the 

ambiguity of this concept and the difficulty of 

distinguishing it from other categories of special 

education and the categories that are similar with them, 
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such as academic delay and slow learning. Most children 

who have learning difficulties had difficulties in learning 

reading, writing and mathematics, and they had 

impairment of long-term memory (retention and recall) in 

controlling concepts (Hammadena, 2017). 

    In this field, different strategies, styles, and methods 

have been developed to educate and train people with 

learning difficulties and to develop their abilities and 

skills. One of such methods is the brain gym developed 

by researchers Dennison & Dennison in the mid-seventies 

of the twentieth century. It is based on early intervention 

with the aim of integrating body movements with the 

mind and learning through a series of exercises designed 

to help learners create coordination between their brains 

and bodies in an integrated manner. It also aims to 

Creating a balance between the left and right hemispheres 

of the brain, improving the flow of Dopamine and 

Norepinephrine, increasing blood flow to the prefrontal 

cortex, and improving memory and academic skills such 

as reading, writing, counting, mathematical skills, as well 

as social skills, such as social communication, forming 

relationships and social competence (Brain Gym 

International, 2011). 
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     In this regard, the study of Andrea (2012) aimed to 

verify the effectiveness of brain gym activities on the 

academic participation of children with learning 

difficulties, through research based on experimental 

evidence in the effect of brain gym movements on such 

children's behaviors necessary to complete the task. The 

results will help practitioners to accept or reject brain 

gym as an effective activity to improve children's 

academic behaviors, in the wake of the latest educational 

legislation, as there have been new educational methods 

applied in the school system. One of the methods that 

were implemented is the Educational Kinesiology 

Program based on a program called "Brain Gym". This 

study has shown some positive effects on the percentage 

of behaviors needed to complete the task with brain gym 

activities. 

    The results of a research study by Dorothea Paige 

(2003), Witzlar, Germany, conducted in a school district, 

concluded that children who did brain gym activities read 

faster, made fewer mistakes, and had a better 

understanding of the test material than the two 

comparison groups (Brain) Gym Journal, Aug. 2003). 
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    Patrick Le Maire (2002) pointed out that memory is                

a cognitive process through which learning and retrieval 

of what has been learned and gained from previous 

experiences is done. The first process takes place                       

by receiving information to process it in working memory 

and then storing it in long-term memory. The second 

process is retrieval and extraction of information stored             

in long-term memory to short-term memory to use                                          

it (Elsayed & Rakza, 2020, 81). 

   The researcher believes that memory (auditory - visual) 

is one of the important skills that must be studied as one 

of the psycho-linguistic skills, as the weakness of 

memory or the decrease in the ability to retrieve 

information is one of the deficiencies of the child 

predictive of difficulty in learning. It is worth noting that 

this difficulty does not appear in the child's ability to 

remember things that happened a long time ago, i.e. long-

term memory, but the problem lies in the weakness of 

short-term memory. 

   The use of brain gym for children predictive of learning 

difficulties to develop auditory and visual memory in 

English language may result in an improvement in the 

level of their visual and auditory memory, especially if 
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this use is done in a systematic and effective method in an 

organized program, which is what the current research 

tries to look in and consider. 

The Research Problem: 

   Based on the researcher's experience with the reality of 

kindergartens during her work as a kindergarten teacher 

and direct contact with children, and based on the 

importance of English language as one of the necessary 

requirements for children's adaptation to modern progress 

in education, and in light of some previous Arabic 

literature that emphasized the effectiveness of early 

intervention to develop the child's auditory and visual 

memory and the extent of the effectiveness of the 

programs presented to improve these capabilities, the 

researcher could emphasize the importance of auditory 

and visual memory for kindergarten children in general, 

and those who are predictive of learning difficulties in 

particular. 

    The researcher sought to study the strength and 

weakness points of the cognitive channels of kindergarten 

children who are predictive of difficulties in learning 

English language, with the aim of diagnosing those points 
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and seeking to improve and develop weaknesses by 

developing and designing a program to treat deficiencies 

in the auditory and visual memory of children (the 

research sample). 

    This was done through open interviews with some 

kindergarten teachers and mothers of children. The 

interviews were conducted with the aim of getting 

acquainted with the views of the teacher and the mother 

on the cognitive abilities that the child lacks and that 

limits creativity among children predictive of learning 

difficulties while interacting with the teacher and peers. 

Through these interviews, it was revealed that the child's 

level of auditory and visual memory in English language 

has been low. In addition, open interviews were held with 

some of the children predictive of learning difficulties to 

determine the visual and auditory abilities which they 

lack and which affect memory in learning English 

language. 

     In view of the foregoing, and with the researcher's 

observation that there are no local studies and research 

that have dealt with this topic, as this area lacked 

previous studies and research, and with the importance of 

developing treatment strategies that help reduce auditory 
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and visual memory difficulties in English language 

among kindergarten children who are predictive of 

learning difficulties and improve their academic 

performance in English, it has been revealed that training 

programs based on brain gym may be effective in 

developing auditory and visual memory in English 

language in kindergarten children who are predictive of 

learning difficulties. 

    Therefore, the current research attempts to answer the 

following main question: 

What is the effectiveness of a training program based 

on brain gym in developing auditory and visual 

memory skills in English language among 

kindergarten children who predictive of learning 

difficulties? 

This main question is divided into the following          

sub-questions: 

1)What are the training activities that can develop the 

memory (audio - visual) in English language for 

kindergarten children who predictive of learning 

difficulties? 
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2)What are the differences between the scores of 

kindergarten children who are predictive of learning 

difficulties in the pre and post measurement of memory 

(auditory - visual) in English language? 

3)What are the differences between the scores of 

kindergarten children who are predictive of learning 

difficulties in the post and follow-up measurement of 

memory (auditory - visual) in the English language? 

The Research Objective: 

    In general, the research aimed to measure the 

effectiveness of a training program based on brain gym to 

develop memory (audio-visual) in English language in 

kindergarten children to reduce the difficulties of learning 

English language, in addition to knowing the extent to 

which the auditory and visual memory skills of children 

improved after applying the program later. 

Importance of the Research: 

- The importance of the current research comes through 

dealing with an important aspect of the educational 

process, which is to reveal the effectiveness of brain gym 

in developing auditory and visual memory in English 
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language among kindergarten children who are predictive 

of learning difficulties. 

- The results of this research may contribute to raising the 

level of cognitive awareness of kindergarten teachers and 

counselors about the benefit that might stem from brain 

gym in their interaction with children who are predictive 

of learning difficulties and improving the level of 

auditory and visual recollection skills in English 

language. 

 

Methodological Procedures of the Research: 

First: The Research Sample: 

   The current research sample consisted of (15) 

kindergarten children who predictive of difficulties in 

learning English language at the age of (5-6) years. The 

sample was intentionally chosen from the Kindergarten of 

Port-Said Official Language School in Port-Said 

Governorate, and homogeneity among the children of the 

study sample was taken into account by observing the 

following: 

1- The chronological age of all children of the sample 

ranges between (5-6) years. 

2- IQ scores should not be less than (90-110) on the 

Stanford-Binet Intelligence, the fifth edition. 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (5331)                   0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

3- The children have obtained the highest score in the 

difficulty scale, prepared by (Fathi Mustafa Al-Zayat). 

4- The children of the sample are those who are obligated 

to attend the kindergarten, as this facilitates their 

commitment to attend and hence, to the current study 

program. 

5- None of children of the sample may suffer from 

obvious health problems or disabilities, so as not to affect 

their performance in the program. 

   Based on the previous conditions, the study sample was 

determined (15) boys and girls (9) males, and (6) females. 

Data were collected on the chronological age of the 

sample members from the lists of the school 

administration. 

Second: Research Methodology: 

    The quasi-experimental approach, one-group design, 

was used to investigate the effectiveness of a training 

program based on brain gym for developing auditory and 

visual memory in kindergarten children predictive of 

learning difficulties. 
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Third: Research Instruments: 

The researcher prepared the following tools: 
 

1.A scale of auditory and visual memory in English 

language for kindergarten children who predictive of 

learning difficulties (prepared by the researcher). 
 

2.A program based on brain gym for developing auditory 

and visual memory among kindergarten children who are 

predictive of learning difficulties (prepared by the 

researcher). 
 

3.A scale of auditory and visual memory in English 

language for kindergarten children who predictive of 

learning difficulties, the scale consists of two dimensions 

as follows: 
 

The first dimension: (Auditory memory): 
 

   It refers to the ability of a kindergarten child to 

remember a series of auditory stimuli, and to arrange 

them and organize them in a sequence, such as arranging 

English letters or numbers. 
 

The second dimension: (Visual memory): 
 

    It refers to the ability of a kindergarten child to 

remember a series of visual stimuli. 

The scale was codified in terms of validity and reliability 

as follows: 
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Stability of the scale: 
 

   The researcher used (Cronbach's Alpha Coefficient) to 

measure the reliability of the scale on a pilot sample 

consisting of (30), which was excluded from the main 

sample of the study. The following table shows the 

statistical procedure: 
Table (1) 

Demonstrates stability coefficients for the auditory and visual 

memory scale using Cronbach's alpha 

Dimensions of 

Psycholinguistic Skills 

Scale of Cronbach Alpha 

Coefficient 

The first dimension: auditory 

memory 

0.911 

The second dimension: 

visual memory 

0.980 

Overall Score 0.905 

    From the previous table, It is evident that the general 

reliability coefficient for the scale dimensions is high, 

reaching 0.905 * for the total scale items. This indicates 

that the scale has a high degree of stability that can be 

relied upon in the field application of the research 

according to the Nunnalle Scale, which adopted 0.70 as 
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the minimum stability. 
 

Validity of the scale: 
 

Terminal comparisons validity: 
 

   The scale was applied to the rationing sample (N = 30) 

of kindergarten children who are predictive of learning 

difficulties and were not included in the final application 

of the scale in order to calculate the differences between 

the highest and lowest quartiles (27%) of the children's 

scores, using the T-test shown in the following table: 
 

Table (2) 

Results of the T-test to study the differences between the 

averages of the peripheral groups of the auditory and visual 

memory scale of the pilot sample 

 

Variable 

Higher Quadrant Lower Quadrant   

Level of 

significance N Mean Standard 

Deviation 

N Mean Standard 

Deviation 

T 

Value 

Auditory / 

visual 

memory as 

a whole 

8 8.750 0.462 8 5000 0.000 22.913 0000 

   From the previous table, it is evident that there is a 

statistically significant difference at the level (0.001) 
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between the highest and the lowest quartiles on the 

auditory and visual memory scale in favor of the mean of 

the highest quartile of the total sample. This indicates the 

differential validity of the auditory and visual memory 

scale, indicating that the scale has a high ability to 

distinguish between high and low memory. Thus, the 

researcher made sure that the auditory and visual memory 

scale has a high degree of stability on the pilot sample of 

the current research. 

First: A program based on brain gym to develop 

auditory and visual memory in English language 

among kindergarten children who are predictive of 

learning difficulties. 

   The researcher designed and implemented a set of (30) 

training sessions based on brain gym, and the activities 

were formulated to cover all visual and auditory memory 

skills of the subject of the study. The activities were 

designed to develop such skills while properly employing 

kindergarten children who are predictive of learning 

difficulties. 
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The program build-up steps: 

The program was built with the following steps: 

(1) The general objective: 

   The development of auditory and visual memory in 

English language among kindergarten children predictive 

of learning difficulties 

(2) Sub-goals: 

•Development of the child's ability of auditory 

recollection. 

•Development of the child's ability visual recollection 

Procedural objectives. 

After completing the program, the child should be 

able to: 

•Retell three or more unrelated words as heard from the 

teacher, in the same order. 

•Retell three sounds in the same order after hearing them 

from the teacher. 

•Imitate the number of repeats of a sound up to three 
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times. 

•Retell five non-serial numbers after the teacher in the 

same order. 

•Retell three sounds related to three pictures in front of 

them, and when each picture is displayed, the child 

speaks up the sound. 

•Mention three actions a person took in three different 

places through a story that was presented to them. 

•Mention four details in a picture that was shown to them 

for five seconds when asked verbally. 

•Imitate four drawings, from memory, displayed for 10 

seconds. 

•Recall and remember things delayed after 5 seconds: 

Two stimuli are shown, then hidden and returned in a 

group. 

•Point to things that have been seen before. 

•Mention the names of four pictures of four people s/he 

remembers that were shown to them successively,                      

a separate action for each person. 
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•Execute commands and instructions presented to them 

acoustically. 

Second: Building sessions and activities of the 

program based on brain gym: 

   In light of the goals that the program seeks to achieve, 

(30) training sessions have been determined aimed at 

developing auditory and visual memory to reduce 

learning difficulties in English language. 

Third: Preparing tools of evaluation : 

Three instruments of evaluation are used in the program: 

1)Pre-evaluation: This is conducted before applying the 

program by applying the auditory and visual memory 

scale to the children of the experimental group, then 

recording the children's scores on the scale in order to 

determine the memory difficulties in their English 

language. 

2)Formative evaluation: in which the child is evaluated 

continuously from the beginning of the program until its 

end. This is done on a daily basis during or after 

presenting the activity through cards presented to children 
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daily as an application to the activity. It can be called 

(individual evaluation) to observe the progress made by 

children after undergoing the brain gym program and 

compare that to their scores before undergoing it. 

3)Post evaluation: It is used after completing the 

application of the brain gym program to find out the 

progress achieved and compare that with the scores of 

children before undergoing the program. The auditory 

and visual memory scale is applied to children again. 

Research Hypotheses: 

   Based on the research problem and objectives, the 

researcher determined the following hypotheses for the 

research: 

1. There are statistically significant differences between 

the two means of the experimental group children's score 

ranks (the experimental study sample) on the auditory and 

visual memory scale in English language among 

kindergarten children who are predictive of learning 

difficulties before / after the application of the brain gym 

program in favor of the post-measurement. 
 

2. There are no statistically significant differences 

between the two means of the experimental group 
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children's score ranks (the experimental study sample) on 

the auditory and visual memory scale in English language 

among kindergarten children who are predictive of 

learning difficulties in the post and follow-up 

measurements. 
 

Research Findings: 

   The hypotheses formulated were tested with the aim of 

ensuring the effectiveness of the brain gym strategy in 

developing psych-linguistics skills among gifted 

kindergarten children prone to learning difficulties in 

English language. 

Findings of the First Hypothesis: Discussion and 

Interpretation: 

    The first hypothesis of the research states that: 
 

 "There are statistically significant differences between 

the two means of the experimental group children's score 

ranks (the experimental study sample) on the auditory and 

visual memory scale in English language among 

kindergarten children who are predictive of learning 

difficulties before / after the application of the brain gym 

program in favor of the post-measurement". 
 

    To verify the validity of this hypothesis, the researcher 

used the Wilcoxon Test for Correlated Groups to find the 
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significance of the differences between the two means of 

score ranks of kindergarten children predictive of 

learning difficulties before applying the program and the 

two means of score ranks of the same group after 

applying the program, as shown in the following table: 
 

Table (3) 

The mean and sum of the negative and positive ranks and the Z-

value between the pre and post measures on the psycholinguistic 

skills scale as a whole by Wilcoxon method 

Skills Rank of 

the 

Psycho-

Linguistic 

Skills 

Variable 

Number  

(N) 

Pre/post 

Measurement 

 

 

Z Value 

 

 

Statistical 

Significance 

 

 

Auditory 

/ visual 

memory 

 Ranks 

Mean 

Ranks 

Total 

Negative 

Ranks 

0.0 0.00 0.00 - 3.424 0.001 

Positive 

Ranks 

15 8 120 

Neutral 

Ranks 

8   

Total 

Summation 

15   

    According to the previous table, it becomes clear that 

there are statistically significant differences at the level of 

significance (0.001) between the mean ranks of children 

who are predictive of learning difficulties in the study 
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sample before and after the application of the program on 

the auditory and visual memory scale as a whole, used in 

the current study, in favor of the post application. The 

values of Z between the pre and post applications of the 

current study sample reached (-3.424). 

Interpretation and discussion of the findings of the 

first hypothesis : 

   It is evident, from the previous table, that there are 

statistically significant differences between the score 

ranks of the experimental group before and after applying 

the program on the auditory and visual memory scale in 

English language as a whole. 

   The findings of the research showed that there was an 

improvement in both auditory and visual memory of the 

members of the experimental sample after applying the 

training program to them. The improvement in visual 

memory is due to the program's containment of memory 

improvement strategies that are represented by (repetition 

- chuncking - mind maps).  

   During the application, the researcher has also taken 

into account the clarity of the presented visual stimuli, the 

arrangement of the presentation, the division of 

everything presented into categories, in addition to taking 

into account the number of the presented visual stimuli so 

that they do not exceed more than seven. The researcher 
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also took into account the time of presentation of the 

stimuli so that it took less than 10 seconds. These stimuli 

contributed to increasing and improving the attention 

span of the children of the study sample, which 

contributed to improving visual memory. 

    As for the auditory memory, the findings showed a 

strong effect of the current program, as the program 

included training in auditory memory on a number of 

training tasks that helped improve this pattern of memory. 

The training program included two strategies to improve 

memory (repetition and coding), as well as the 

combination of new information and previous 

information for the child, which contributes to improving 

memory efficiency. Program activities in this component 

included renaming known solid models, recounting a 

group of words after being presented by the teacher, 

recounting sounds in the same order, and retelling a 

sentence.  

    The auditory memory training has taken into 

consideration improving the child's ability to make 

generalizations through the use of auditory memory to 

retain directions and instructions, improving the child's 

ability to follow related commands and instructions, re-

transmitting a verbal message to another person outside 

the classroom, and remembering a home address in detail 

including the street name and number, and the house 
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number, in addition to retelling a phone number. 

Repetition is one of the important means of training in 

skills and emphasizing behaviors. The current research 

was not only limited to using this technique for 

instructions and explanation, but also extended to the use 

of the technique of repetition of activities. 

    The researcher attributes these differences also to the 

brain gym used in this research, where the auditory and 

visual memory deficiency in English language - which 

kindergarten children who are predictive of learning 

difficulties suffer from - is an important factor affecting 

memory deficiency in English language. Memory 

deficiency is reflected in the child's deficiency in both 

auditory and visual recollection, which in turn affects the 

ability of these children to satisfy their needs or desires to 

learn English language. It also reflects on the ability to 

recall and remember auditory and visual information. 

This affects the ability of these children to follow 

instructions and recall relevant information in English 

language. Hence, the preparation of the current program, 

including many objectives and activities based on brain 

gym, has become urgent. Consequently, the researcher 

sought to prepare the program in a way that suits the 

capabilities of children who are predictive of learning 

difficulties to achieve the objectives of the current 

research. The objectives of the program were applied to 

the members of the experimental group, which 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (5311)                   0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

contributed to finding statistically significant differences 

between the mean scores of the experimental group 

children before and after the application of the program 

on audio and visual memory in favor of the post 

measurement. 

    The researcher believes that the choice of brain gym 

and the use of its techniques contributed to the 

development of auditory and visual memory among the 

children of the experimental group. Brain gym had an 

important role in increasing children's motivation to 

participate in the sessions and activities of the training 

program. In addition, brain gym affected the auditory and 

visual memory of these children "the experimental study 

sample." 

The findings of the second hypothesis: discussion and 

interpretation: 

  The second hypothesis of the research states that "There 

are no statistically significant differences between the two 

means of the experimental group children's score ranks 

(the experimental study sample) on the auditory and 

visual memory scale in English language among 

kindergarten children who are predictive of learning 

difficulties in the post and follow-up measurements". 
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To verify the validity of this hypothesis, the researcher 

used the Wilcoxon parametric test to detect the 

significance of the differences between the pre and 

follow-up measurements of the research sample. Table 

(4) illustrates the findings. 

Table (4) 

The mean and sum of the negative and positive ranks and the Z-

value between the post and follow-up measures of the Wilcoxon 

Auditory Scale 

Scale of 

auditory 

and 

visual 

memory 

as a 

whole 

Ranks of the 

variable of the 

auditory and 

visual memory 

scale 

Number Follow-up & 

post 

measurement 

Z-value Significance 

N Ranks 

Mean 

Ranks  

Total 

Negative Ranks 0.0 0.00 0.00 0.000 1.000 

Positive Ranks 15     

Neutral Ranks  0     

Total 

Summation 

15     
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    The previous table shows that there are no statistically 

significant differences between the two means of score 

ranks of children who are predictive of learning 

difficulties in the study sample after applying the program 

and after a month of post-measurement on the auditory 

and visual memory scale as a whole, which is used in the 

current research. The values of Z between the post and 

follow-up measurements of the study sample on the scale 

as a whole reached (0.000). 

Interpretation of the second hypothesis findings: 

    From the previous table, it is evident that there are 

statistically significant differences between the scores of 

the experimental group in the post and the follow-up 

measure on the auditory and visual memory scale as a 

whole. The researcher attributes these differences to the 

training program based on brain gym used in the current 

research. This is due to the continuing effect of brain gym 

on the research sample in the total score of the auditory 

and visual memory scale in the post and follow-up 

measurement. 

    The researcher believes that the use of brain gym has 

contributed to improving the child's motivation to 

accomplish the activities required of them. The diversity 
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in the use of the audio and visual stimuli included in the 

training program led to the motivation of the child to pay 

attention to these stimuli more positively and to improve 

their performance in terms of memory.  

    During the implementation of the training program, the 

researcher took into account the transition of the effect of 

auditory/visual improvement during the child's reception 

of auditory and visual stimuli to improvement of 

reception and grasp of verbal instructions addressed to 

them. The child's ability to receive verbal vocabulary, 

which the researcher uttered during doing the training 

program activities, has increased.  

    The findings of the current research demonstrated the 

effectiveness of the program based on brain gym in 

developing auditory and visual memory in kindergarten 

children who are predictive of learning difficulties, as 

evidenced by the results of the two hypotheses. This 

reflects the tangible improvement in auditory and visual 

recollection that the auditory and visual memory scale 

measures after implementing the program. This indicates 

the utility of the program in developing auditory and 

visual memory. 
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    Thus, all the findings of the current research indicate 

that the two research hypotheses that the researcher tried 

to answer in the current research have been fulfilled. All 

of them aim to verify the effectiveness of brain gym in 

developing auditory and visual memory in kindergarten 

children who predictive of learning difficulties. The 

findings are evident through a comparison between the 

responses of the children of the experimental group in the 

pre- post and follow-up measurements. 

    These results confirm the effectiveness of using brain 

gym in developing auditory and visual memory in 

English language among kindergarten children who are 

predictive of learning difficulties. Based on the above, 

and by accepting the two research hypotheses, the 

training program based on brain gym has done well in 

developing auditory and visual memory in English 

language among kindergarten children who are predictive 

of learning difficulties. 

Recommendations and Proposals: 

    Based on the foregoing, the researcher can mention the 

following recommendations and suggestions: 
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1.Holding special courses for ordinary teachers who teach 

children who are predictive of learning difficulties in 

English language periodically to familiarize them with 

children with learning difficulties and how to deal with 

them. 

2.Designing special programs for children predictive of 

learning difficulties who suffer from weakness and 

limitations in auditory and visual memory in English 

language. 

3.Conducting more research and studies dealing with 

memory (especially successive auditory and visual 

memory) in English language for children who are 

predictive of learning difficulties in different 

environments other than the one in which this study was 

conducted in order to generalize the findings to a larger 

possible sample. 

Suggested Research: 

1. Conducting a study dealing with the effectiveness of 

brain gym in developing working memory in children 

predictive of learning difficulties. 

2. Conducting a study that deals with the importance of 

brain gym in helping to teach English to children who are 

predictive of learning difficulties in the surrounding 

community. 
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3. Conducting a study dealing with training kindergarten 

teachers to develop audiovisual memory for kindergarten 

children. 
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 ومهارات الحسي اإلدراك لتنمية متكامل إثرائي برنامج فاعلية
 (ميدانية دراسة) التوحد اضطراب أطفال ىلد االجتماعي التفاعل

 

 *.البزنطأندريا أنور أيوب  د/ *                    
 

 : الدراسةملخص 
 

 متكامل  إثرائي برنامج فاعلية مدى من التحقق إلى ةالحالي الدراسة تهدف  
 مهلللللار  مثللللل  االجتملللللاعي  التفاعللللل  ومهلللللارات الحسلللللي اإلدراك تنميلللللة فلللللي

 الدراسللة عينللة وتكونللت التعللاون  التقليللد  االسللتقبا   االجتمللاعي  التواصلل 
   عمللر مللن التوحللد اضللطرا  ذوي ملن طفلل ا ( 41) مللن النهائيللة صللورتها فلي
 أطفللاالا ( 7) مجموعللة كلل  مجمللوعتين  إلللى تللت تقسلليمهتو   سللنوات( 6 -1)

 وانحلللللرا  سلللللنةا ( 2415) قلللللدر  عملللللري بمتوسلللللط تجريبيلللللة ىوأخلللللر  ضلللللابطة
 مقيلا  عللى( 77 -71) بلين ما ذكاء ونس   درجة( 4411) قدر  معياري

             الحسللللللي اإلدراك مهللللللارات مقياسللللللي الحللللللالي الدراسللللللة واسللللللتخدت. جللللللوودارد
 لللللذكاء جلللودارد ومقيللللا   (الباحثلللة/ إعللللداد) االجتملللاعي التفاعلللل  ومهلللارات
 التلللدريبي البرنلللامج وكلللذلك كلللار   ومقيلللا  التوحلللد اضلللطرا  يذو  األطفلللا 

  لمللللد  جلسللللةا ( 33) مللللدار علللللى اسللللتمر والللللذي( الباحثللللة/ إعللللداد) متكاملللل ال
 برنلامج فاعليلة: التاليلة النتلائج إللى ةالحاليل الدراسلة توتوصلل. شلهور ةث ثل

                                                           

 .دمنهور جامعة – المبكرة للطفولة التربية كلية -لنفسيةا العلوم بقسم مدرس *
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 التفاعلللللل  ومهللللللارات الحسللللللي اإلدراك مهللللللارات تنميللللللة فللللللي متكاملللللل  إثرائللللللي
 اإلدراك مهلللارات فلللي تحسلللن األطفلللا  فحقلللق  التوحلللدي للطفللل  عياالجتملللا
 وفلللي  (والتلللذوقي والشلللمي واللمسلللي والسلللمعي والبصلللري الحركلللي)  الحسلللي
             واالسللللللتقبا  االجتمللللللاعي التواصلللللل  مهللللللار ) االجتمللللللاعي التفاعلللللل  مهللللللارات
 أفللراد رتلل  بللين إحصللائية داللللة ذات فللروق وجللود وعللدت  (والتعللاون والتقليللد

 الحسلللللي إلدراكا مقياسللللليل الكليلللللة والدرجلللللة األبعلللللاد"  التجريبيلللللة لمجموعلللللةا
 .والتتبعي البعدي القيا  بين"  االجتماعي التفاع  ومهارات

 

Effectiveness of Integrated enrichment program in 

development of sensory perception and social 

interaction skills by children with autism disorder 
 

 Prepare: Dr. / Andria Anwar Ayob Albzand. * 
 
 

Abstract: 
 

     The aim of the current study is to verify the 

effectiveness of an integrated enrichment program in 

developing sensory perception and social interaction 

skills, such as the skill of social communication, 

reception, imitation, cooperation. The study sample in its 

final form consisted of (14) children with autism from the 

age of (4- 6) years, and they were divided into two 

groups, each group (7) children were control and the 
                                                           

*Lecturer, Department of Psychological Sciences- Faculty of Education 

Early Childhood - Damanhour University. 
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other experimental, with an average age of (5.42) years 

and a standard deviation of (1.00) degrees, and 

intelligence ratios between (70- 78) on the Gooddard 

scale. The current study used the two scales of perceptual 

skills and social interaction skills                        

(preparation / study er), Goddard scale of intelligence of 

children with autism and the Cars scale, as well as the 

integrated training program (preparation / study er), 

which lasted over (33) sessions for a period of three 

months. To the following results: The effectiveness of an 

integrated enrichment program in developing the 

perceptual skills and social interaction skills for the 

autistic child, so the children achieved improvement in 

the perceptual skills (movement, visual, auditory, tactile, 

olfactory and taste), and in social interaction skills (the 

skill of social communication, reception, imitation and 

cooperation), and the absence of Statistically significant 

differences between the ranks of the experimental group 

members, "dimensions and total degree of the two scales 

for perceptual perception and social interaction skills" 

between post-measurement and tracking. 
 :Keywords الكلمات المفتاحية

 An integrated enrichment program  .متكام  إثرائي برنامج    -

                          Sensory perception .الحسي اإلدراك -

    Social interaction skills      .االجتماعي التفاع  مهارات -

 Children with autism disorder.     التوحد اضطرا  أطفا  -
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 مقدمة:
     

 المجتمعللللات تقللللدت علللللى األدلللللة أحللللد المعللللاقين األطفللللا ب االهتمللللات يعتبللللر   
 ودراسلللللة  الخاصلللللة تاإلحتياجلللللا وذوي  عاملللللةا  بأبنائهلللللا اهتمامهلللللا بمسلللللتوى
 المجتمعلللات ملللن الكثيلللر اهتملللات بللل ر  أصلللب  حلهلللا نحلللو والسلللعي مشلللك تهت
 المجتمعللات هللذ  اهتمللات ويقللدر فيلل   البشللرية القللوى مللن جلل ءاا ألنهللت ؛الدوليللة
 األملللت بللين هاملللة مكانللة احلللت   بقللدر فئلللاتهت اخللت   عللللى األطفللا  لهلل الء

 إذا االسللللتثمار  أنللللوا  أهللللت يةالبشللللر  القللللدرات فللللي االسللللتثمار اآلن المتقدمللللة 
 التوحلد إعاقلة أشلدها وملن لإلعاقلة متعلدد  أنلوا  وتوجلد معهت التعام  أحسن
 .األولى النمو مراح  في الطف  تصي  التي

 

 االعتبلار بعلين يأخلذ التوحلديين األطفلا  مل  التعامل  في الحديث واالتجا     
 والتقليل  القدرات ل ياد  ةالموجه السلوكية الع جية والبرامج واألسالي  الطرق
 ذوي الطفلللل  جعلللل  فللللي تسللللاعد التللللي السلللللبية السلللللوكيات مللللن اإلمكللللان قللللدر

 ولللذا. فيهللا يعللي  التللي البيئللة ملل  التكيلل  علللى قللدر  أكثللر التوحللد اضللطرا 
 األخيللر  السللنوات فللي التوحللد األطفللا ب الحديثللة الدراسللات مللن العديللد اهتمللت
( 5146) عيلللللاط: ودراسلللللة  ( 5147)  إبلللللراهيت  يلللللد  أبلللللو أحملللللد : كدراسلللللة
 . Evans  (2004)   ودراسة

 

 اللللث ث السلللنوات منلللذ يالتوحلللد الطفللل  للللدى تظهلللر نمائيلللة إعاقلللة فالتوحلللد   
 نتيجللللللة الحياتيللللللة مهاراتلللللل  تطللللللوير عللللللن يعجلللللل  حيللللللث حياتلللللل  مللللللن األولللللللى

 قدرتل  تقل  كملا   تواصلل  عللى ت ثر مما تصيب  التي العصبية ل ضطرابات
 مل  اجتماعيلة ع قات إقامة عدت على سلباا ذلك فينعك  يليةوالتخ اإلبداعية
 ملن وأقرانل  أسلرت  حتلى ومجتمع  بيئت  عن فينع   معهت  اللع  أو اآلخرين
 عللى يل ثر مملا النلا  م  االندماج أو التفاع  على القدر  فقد ألن  ؛األطفا 
 (.5112 السعود  أبو) الوظيفي أدائ  فعالية
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 فلي يسلبق  وال انتشلاراا  اإلعاقلات أكثلر ثلاني هلو دالتوحل اضلطرا  وأصب    
   بعللللد  يفتللللأت داون أعللللرا  مت  مللللة أمللللا فقللللط  العقلللللي اإلعاقللللة سللللوى ذلللللك
 (.52ص  5117   عبداهلل)  ا مباشر 

 

 اا موللود( 41111) كل  ملن( 2) واليبحل عالمياا الشديد التوحد نسبة تقدر   
ذا  الللذكور مللن شللديد    عقليللة   بإعاقللة   المصللاح  التوحللد عتبللاراال فللي أخللذنا وا 

 ىعلللل واعتملللاداا  (5:4) إللللى بينهملللا تلللنخف  اإلصلللابة نسلللبة فلللإن  واإلنلللاث
 تقلللدر التوحلللد باضلللطرا  اإلصلللابة نسلللبة أن إللللى التشخيصلللية كلللانر محكلللات

 مللن العمريللة المرحلللة فللي طبيعيللةا  والد ا ( 41111) لكلل  حالللةا ( 45) واليبحلل
 مللن العمريللة المراحل  فللي قريبالات نفسللها النتيجللة إللى وتوصلل   سلنوات( 2-7)
 ىلد انتشار  الذكور ىلد التوحد انتشار معدالت تفوق وكذلك  سنة( 1-41)

 (.41 ص  5146   حسن( )1:4) النسبة تتراوح بحيث اإلناث
 

 خصللللائص بللللين تجملللل  تكللللاد ألنهللللا ؛اإلعاقللللات أت التوحللللد فإعاقللللة ولللللذلك    
 ولكلنهت سليمة حواسهت يونالتوحد األطفا ف األخرى  اإلعاقات كافة ومظاهر
 وبصللللرياا سللللمعياا معللللاقون وكللللأنهت يللللتكلت وال يللللرى وال يسللللم  ال كمللللن يبللللدون
 ويهيملللون عقليالللا  متخلفلللون وكلللأنهت منخفضلللة غلللالبيتهت ذكلللاء ونسلللبة ولغويالللا 
 وحركلاتهت فكريالا  نو معلاق وكلأنهت بأنفسلهت غلالبيتهت صلنعو  علالت في بخيالهت

 يلدركون وال حلولهت بملن يشلعرون وال ركياا ح معاقون وكأنهت غريبة وسكناتهت
 وسلللوكهت حسللياا  معللاقون وكللأنهت أحللد يلمسللهت أن يقبلللون وال اآلخللرين  وجللود
 انفعاليالا  مضطربون وكأنهت مختلفة وانفعالتهت سلوكياا  مضطربون وأنهت شاذ
 انفعاالت أية يبادلونهما وال بهما يشعرون وال حولهت والديهت وجود يدركون وال
 مل  باللع  يستمتعون وال أبوين  ب  أيتات وكأنهت واألبو  األمومة  قاتع أو

 (.437 ص  5111    يدان) وثقافياا اجتماعياا مونو محر  وكأنهت اآلخرين
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 تسللط األخيلر  العقلود في التوحد طي  الضطرا  مختلفة مفاهيت وظهرت    
 فقلد  ضلطرا اال لهلذا ممي  كأسا  الحسية اإلدراكية التشوهات ىعل الضوء
 التوحد طي  اضطرا   Hats ,Rasmussen   مث  الباحثين بع  وص 
 الحلوا  تعمل  حيلث االجتملاعي العجل  ملن بلدالا  الحلوا  فلي اضطرا  بأن 
 فقلد  مجديلة بطريقلة المثيرات تنظيت ىعل اا قادر  غير الدماغ ويكون  ع ل  في
 تجعل  ماغباللد إصلابة نتيجلة يحلدث التوحلد طي  اضطرا  نأ االفترا  تت

 األطفلا  علن مختلفلة   بطريقلة   الخلارجي العالت من المدخ ت يدركون األطفا 
 اخت   أن  ىعل  عر  ي   التوحد طي  اضطرا  جع  مما  ب  المصابين غير

 غيلر تكلون حيلث اللدماغ فلي الحسلي التكامل  في واضطرا  للحوا  وظيفي
عطاء تنظيمها ىعل قادر ا   (.   (Bogdasbing ,2003, p 25لها ىمعن وا 

 

 الحسية العمليات بين الصلة باكتشا  قامت من أو   Jean Ayres وت عد   
 تقيلللللليت أدوات صللللللممت وقللللللد  الخاصللللللة االحتياجللللللات ذوي األطفللللللا  وسلللللللوك
 فيهللا يللتت التللي العمليللة بأنلل  وعرفللت الللوظيفي االخللت   ذي الحسللية الوظللائ 
 النظللات إثللراء   خلل مللن المسللتقبلة األحاسللي  األفللراد وتمييلل  وتعللدي  تسللجي 
 ص   5142   الفقلر ) بل  المحيطلة البيئلة مل  تكيفي سلوك إلصدار الحسي
54.) 

  
  والتوحلد( الحسلي النظلات) الحسلية الوظلائ  تكام  بين ةقوي ةع ق ويوجد   

 هللذا نأ حيللث  الحسللي النظللات فللي خللل  لللديهت التوحللديين األطفللا  أن حيللث
. كثرأ وأ واحد حاسة في التفاع  د  يا وأ تفاع  نقص يكون قد لديهت الخل 
 أثنللاء والمعلومللات الم حظللات وتسللجي  االسللتما  ىعللل األطفللا  قللدر  وعللدت

 ألن ؛(الحسللي التكاملل ) الحسللية الوظللائ  قصللور ىعللل مثللاالا  كللونت الدراسللة
 المفاصللللل  وحاسلللللة واللمسلللللي السلللللمعي اإلدراك دملللللج تتطلللللل  األعملللللا  هلللللذ 

 يمشي وهو التعثر كثير الطف  نأ ىر ن خل ا  هناك يكون وعندما  والعض ت
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 مثل  الحركلات فلي التحكت علي  يصع    حيثر األ ىعل اا كثير   يسقط أي
 حاسلي األ في خل ا  هناك يكون وعندما  قميص  أ رار قفا إ وأ نفس  إطعات
 بعضلها مل  والكبيلر  الصلغير  العضل ت عم  في صعوبةا  هناك يكون سو 
 ص  5143   موسلى ؛ (Samuel, 2015, p121الحسلي التضلامن وتفقلد
15(. 

 

 جميل  وتكامل  بربط يقوت العصبي الجها  أن ىعل الحسية الوظائ  تقوت    
 لتشلللكي  بعضلللها مللل  األحاسلللي  وتعمللل    الجسلللت ملللن الصلللادر  األحاسلللي 

  شلللعورية ال بصلللور  التكامللل  ويحلللدث الكلللون فلللي وجودنلللا علللن مركبلللة صلللور 
 وحلللين ومشلللك ت أعلللرا  إللللى يللل دي التجلللان  هلللذا فلللي خلللل  فلللإن يوبالتلللال

 تلللللك تللللوا ن ىعلللل العملللل  طريللللق علللن العلللل ج يكللللون العمليلللة هللللذ  تضلللطر 
 الحسلللي للتكاملل  أهميلللة األكثللر الرملل  هلللو تكيفهللا وي علللد  وتكيفهللا األحاسللي 
 ملللن المعلوملللات اسلللتقبا ب كملللا تقلللوت. الهلللد  تحقيلللق هلللي التكيللل  واسلللتجابة
 طبيعلللة مللل  يتفلللق سللللوك إلنتلللاج ودمجهلللا  وتكاملهلللا المختلفلللة الحلللوا  خللل  

 764 ص  ص5143   العنل ي) هلاد    بشلك    الحسلية والمثيرات المدخ ت
 .)211ص  5147   آخرونو  الشخص ؛765 –

 

 والتفاعلل  اإلدراك فللي العجلل  مللن التوحللد طفلل  معانللا  الدراسللات وتوضلل     
 صلل االتو  فللي وضللع  االبتسللامة اسللتخدات علللى القللدر  عللدت مثلل  ياالجتمللاع
 مللن كلل    تفسللير فللي وصللعوبة األسللئلة  طللرح علللى القللدر  وديللةومحد يالبصللر 

 التعاط   وعدت الوج  وتعبيرات اللفظية  وغير اللفظية االجتماعية اإلشارات
 العاطفيلة الخبلرات تبلاد  فلي وصلعوبة لغلة ال تفسلير فلي ضع  التقليد  عدت
 اآلخللرين ملل  اإلنجللا ات أو التمتلل  فللي والفشلل  اآلخللرين  نظللر وجهللة فهللت أو
 الدراسلللللي التحصلللللي فلللللي  ومشلللللاك  محلللللدد   مواضلللللي  تنلللللاو  ىإلللللل االتجلللللا و 

 الللتعلت فللرص وفللي التطللور  مللن الحقللة   مرحلللة   فللي القلللق ومشللاك  والمهنللي 
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 قبلو  وقللة والعلدوان  الممتلكات  وتدمير النمطية القوال  وجود واالستق لية 
 األقللران بلين رضلليةم   ع قلات إقامللة إللى يلل دي اجتماعية وهلذا وع لللة األقلران
 .(Khodabakhshi, Ahmad & Mokhtar, 2014, p45) والعائلة

 

  التوحللللديين األطفللللا  أن ىإللللل( 12ص  5114)السللللعدي دراسللللة وأشللللارت    
 داخللل  اآلخلللرين مللل  تواصللللهت ىللللد متعلللدد    جوانللل    فللللي صلللعوبات يواجهلللون
 الصلعوبات تلك وتتلخص بهت المحليط المجتمل  في وكذلك  والمدرسة المن  
 أو الثللللللللالوث عليهللللللللا طللللللللقوي   فعليلللللللاا  تتلللللللأثر التلللللللي األساسلللللللية النلللللللواحي فلللللللي

 االجتمللللاعي  التواصلللل  االجتمللللاعي  التفاعلللل ) وهللللي الث ثيللللة االضللللطرابات
 (.التخيلي اللع 

 

ي االجتملللاع التفاعللل  تحسلللين إللللى وهلللدفت( 5145) أحملللد دراسلللة وأيضلللاا     
 خل   ملن بةالمضلطر  تهتاسللوكاي وخفل  التوحلديين األطفلا  ملن عينة لدى

 مفلللاهيتأن  عللللى النتلللائج وأسلللفرت العقللل   نظريلللة مفلللاهيت عللللى قلللائت برنلللامج
 ذوي األطفلللا  للللدى ياالجتملللاع التفاعللل  تحسلللين فلللي سلللاهمت العقللل  نظريلللة

  .ةالمضطرب سلوكياتهت وخف  التوحد اضطرا 
 

 غيللر التواصلل  علللى التللدري  أهميللة علللى( 5146) العيللاط دراسللة وأكللدت   
 التفاعلللللل  عللللللى ذللللللك وأثلللللر التوحلللللديين  األطفللللللا  ملللللن عينلللللة للللللدى اللفظلللللى

لللللى  ياالجتمللللاع  ذوي األطفللللا  عللللن والحقللللائق المعلومللللات رصلللليد   يللللاد  وا 
 والفنيلللات الخلللدمات تقلللديت كيفيلللة أو علللليهت التعلللر  عمليلللة فلللي سلللواء التوحلللد
  .لهت المناسبة

 هللذ  وتشللم  المقترحللة االجتمللاعي التفاعلل  مهللارات لعلل ج منللاهج وهنللاك   
 تعللللللليت االجتماعيللللللة  القصللللللص األقللللللران  تللللللدري  التقليللللللد )  تراتيجياتسللللللاإل

 فلللي والمشلللاركة  (مجموعلللات فلللي االجتملللاعي اإلدراك  االجتماعيلللة المهلللارات
 األداء هو منها واحد   كثير    بعوام    تتأثر أن يمكن اليومية األنشطة مهارات
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 طفللللا األ تعللللليت فللللي هامللللاا  دوراا  والحركللللي الحسللللي التطللللور ويلعلللل  الحسللللي 
 البيئلة  الستكشلا  والحركية الحسية المهارات يستخدمون ما وعاد ا  الصغار 
 المهللللارات وتطللللوير البدنيللللة  واألنشللللطة االجتمللللاعي التفاعلللل  فللللي واالنخللللراط
 (Khodabakhshi, 2014,pp 45-39) . األساسية األكاديمية

 

 التوحلللللديين األطفلللللا  مشلللللكلة أن اتضللللل  السلللللابقة الدراسلللللات خللللل   وملللللن   
 التفاعل  مهلارات فلي قصلور وملن الحسي اإلدراك في معاناتهت هي ساسيةاأل

 وسلللليلة عللللن للبحللللث ةالحاليلللل الدراسللللة دفلللل  مللللا وهللللذا والتواصلللل   االجتمللللاعي
 تنميللة فللي الحسللية الوظلائ  إلثللراء متكاملل  تلدريبي ببرنللامج الع جللي للتلدخ 
 يسلللللتطي  ىحتللللل والتواصللللل   االجتملللللاعي التفاعللللل  ومهلللللارات الحسلللللي اإلدراك

 اإلدراك ومهللارات الخبللرات مللن قللدر   أكبللر إكسللاب  خلل   مللن الحيللا  واجهللةم
 فللي مسللئوالا  عضللواا ليكللون ت هللل  التللي االجتمللاعي التفاعلل  ومهللارات الحسللي

 معينلة   درجلة   إللى الوصلو  ملن تمكنل  التلي الحياتيلة مهارات  وتنمية المجتم  
 مللل  تملللاعياالج التفاعللل  فلللي تسلللاعدهت واالجتماعيلللة الشخصلللية الكفلللاء  ملللن

  .الحيا  مواق 
 

 :الدراسةمشكلة 
 

 وهلو التوحلد اضلطرا  أطفلا  مل  الباحثة تعام  في الدراسة مشكلة تتمث    
 ملن يعلانون وهلت  وأسلرت  الطف  على التأثير بالغة النمائية االضطرابات أحد

 علللليهت يظهلللر حيلللث  اليوميلللة حيلللاتهت فلللي اللللوظيفي األداء فلللي خطيلللر  إعاقللة
  مللل  متناسلللبة غيلللر االجتملللاعي والتواصللل  والتفاعللل  دراكاإل فلللي اضلللطرابات

 ويتسللب  لهللت  تقللدت التللي الحسللية المثيللرات فللي الضللع  بسللب  وذلللك ؛سللنهت
 الحركللللي) تميلللل  الحسللللي بللللاإلدراك تتعلللللق بهللللت خاصللللة   مشللللك ت   فللللي ذلللللك

 التفاعللللل  مهلللللارات وفلللللي  (والتلللللذوقي والشلللللمي واللمسلللللي والسلللللمعي والبصلللللري
               (والتعلللللاون والتقليلللللد واالسلللللتقبا  االجتملللللاعي  التواصللللل مهلللللار ) االجتملللللاعي
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 صلللللللعوبة – االجتملللللللاعي التواصللللللل ) مثللللللل  للللللللديهت االجتماعيلللللللة وبالمهلللللللارات
 نللدر  مراعللا  ملل   (خللراآل ملل  التعللاون  لللل التقليللد مهللارات صللعوبة –االسللتقبا 

  األطفللا  لهلل الء الحسللية الوظللائ  بللإثراء تهللتت والتللي المبكللر التللدخ  بللرامج
 صلعوبات إللى يقلود وهلذا الحسلية الوظلائ  إللى االفتقار لديهت أنهت خاصةوب

 الحسللي الللوظيفي األداء لتطلللور بالنسلللبة ال اويلللة حجلللر تشلللك  نهللاأل ؛متعللدد 
 الجهلللا  مللل  وترابطللل  والمركللل ي العصلللبي الجهلللا  تللل  ر يتطلللل  اللللذي السلللليت

 التللدخ  إلللى هللد ي يذواللل ةالحاليلل الدراسللة فكللر  جللاءت هنللا ومللن  العضلللي
 والتفاعلل  الحسللي اإلدراك مهللارات تنميللة فللي متكاملل  إثرائللي ع جللي ببرنللامج

 ةالحاليلللل الدراسللللة حللللاو تو  التوحللللد اضللللطرا  طفللللا أل االجتمللللاعي والتواصلللل 
  :يالتال س ا ال عن اإلجابة
 يلرئيسلا التسلا   فلي اهصياغت يمكن يتال الدراسة  هذ مشكلة تنب  هنا ومن
  : التالي
 والتفاعل الحسي اإلدراك تنمية في متكامل إثرائي امجبرن فاعلية ما

 ؟ التوحد اضطراب أطفال ىلد االجتماعي
 

 فيما وتتبلور فرعية تسا الت عد  الرئيسي التسا   من ينبثق أن يمكن وبذلك
  : يلي
 الحسللية الوظللائ  إثللراء علللى القللائت للبرنللامج يالع جلل التللدخ  ييلل د هلل  -4

 والسللللمعي والبصللللري الحركللللي) تميلللل  الحسللللي اإلدراك مهللللارات تحسللللين إلللللى
 مهلارات فلي متمثللة االجتملاعي التفاعل  ومهارات( والتذوقي والشمي واللمسي

 التعاون ( ؟ -التقليد -االستقبا  - االجتماعي التواص )
 تحسلين فلي تطبيقل  ملن نتهلاءاال بعلد العل ج فلي البرنامج أثر يستمر ه  -5

 ؟االجتماعي اع التف ومهارات الحسي اإلدراك مهارات
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 :الدراسةأهداف 
 
 

 :التعر  على إلى ةالحالي الدراسةهد  ت
 

 الحسي اإلدراك تنمية في متكام  إثرائي برنامج فاعلية من التحقق .4
 ىعل ذلك وأثر التوحد  اضطرا  أطفا  ىلد  االجتماعي التفاع  ومهارات
 .االجتماعي سلوكهت

  تنمية في متكام  إثرائي برنامج فاعلية استمرار مكانيةإ من التحقق .5
 .التوحد اضطرا  أطفا  ىلد االجتماعي التفاع  ومهارات الحسي اإلدراك

 

 :الدراسةأهمية 
 

 إلثراء المتكاملة اإلثرائية اإلنشطة من االستفاد  في الدراسةتتمث  أهمية   
 الناحية من بالتوحد المصابين األطفا  مساعد  في الحسية الوظائ 

 نشطةاأل توجي  خ   من والحركية واللغوية والمعرفية واالجتماعية دراكيةاإل
 التوحد بطف  تص  ىحت هادفةا  تكون نأو   ل  تقدت التي التدريبية لعا واأل
 وفنية ولغوية ومعرفية جتماعيةا وتفاعلية إدراكية مهارات يكتس  نأ إلى

 .التوحدي الطف  عالت من وواقعيةا  قرباا  كثرأ بطرق وحركية
 
 

 :  إلى الدراسة أهمية ترجعو 
       

 النظرية: األهمية 
 

 الدراسلللة متغيلللرات فلللي النظلللري لتلللراثإللللى ا ضلللافةا إ الدراسلللة  هلللذ عتبلللرت -4
  .يوالنفس يالتربو 
 الحسلية الوظلائ  إثلراء بفنيلات واألخصلائيين التوحلد أطفلا  سلرأ مساعد  -5

 مهلارات ىعل التوحديين األطفا  مشاك  بع  حد  خف  على تساعد التي
 .االجتماعي والتفاع  الحسي اإلدراك
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 أطفلا  شخصلية جوان  جمي  على سلبيةا  آثاراا  تعك  مهمة ظاهر  تعالج -3
 .  سرهتأو  التوحد

 

 التطبيقية: األهمية  
 

 االحتياجللات ذوي أطفللا ب ينيللوالمعن واألخصللائيين بللاءواآل البللاحثين إمللداد -4
          الحسلللي اإلدراك مهلللارات لتنميلللة متكامللل  إثرائلللي برنلللامجب التوحلللديين الخاصلللة
 .التوحد اضطرا  أطفا  ىلد االجتماعي التفاع  ومهارات

 التلللللي الحسلللللية الوظلللللائ  إثلللللراء فنيلللللات التوحلللللد أطفلللللا و  أمهلللللات كسلللللا إ-5
 وتنميللللة التوحللللديين هنأطفللللال مشللللاك  بعلللل  مللللن التخفيلللل  علللللى تسللللاعدهن
 .لديهت االجتماعي والتفاع  الحسي اإلدراك مهارات

 التفاعلل  و الحسللي اإلدراك مهللارات همللا بمقياسللين العلمللي المجللا  مللدادإ-3
 .التوحد أطفا  لدى االجتماعي

 فلللي الحسلللية الوظلللائ  إثلللراء وهلللو المسلللتخدت يالتربلللو  يالع جللل األسللللو  -1
 اضلللطرا  أطفلللا  للللدى االجتملللاعي والتفاعللل  الحسلللي اإلدراك مهلللارات تنميلللة
  .التوحد

 التربيللللة مراكلللل  فلللي وتوظيفهللللا الدراسللللة اتوتوصلللي النتللللائج مللللن االسلللتفاد  -2
 علللى والعملل   األطفللا  لهلل الء الللدمج سياسللة لللديها التللي والمللدار  الخاصللة
 االجتملللاعي والتفاعلل  الحسلللي اإلدراك مهللارات تنميلللة فللي فعليلللة حلللو  إيجللاد
 .التربوية البرامج تطبيق أثناء اإلمكان بقدر

 
 

 

 :الدراسة فروض
 

 أطفللللا  درجللللات رتلللل  متوسللللطي بللللين ائيةإحصلللل داللللللة ذات فللللروق توجللللد-4
 مهلللارات مقيلللا  ىعلللل( البعلللدي – القبللللي) القيلللا  فلللي التجربيبلللة  المجموعلللة
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 والدرجللللة بعللللادلأل)  االجتمللللاعي التفاعلللل  مهللللارات مقيللللا  و الحسللللي اإلدراك
 .البعدي القيا   لصال ( الكلية

              المجمللوعتين أفللراد درجللات رتلل  متوسللط عنللد إحصللائياا  دالللة فللروق توجللد-5
 اإلدراك مهلللارات مقيلللا  عللللى البعلللدي القيلللا  فلللي(  والضلللابطة التجريبيلللة) 

 .التجريبية المجموعة لصال  االجتماعي التفاع  مهارات ومقيا  الحسي
 أطفلا  درجلات رتل  متوسلطات بلين إحصلائية داللة ذات فروق توجد ال -3

 مهللارات يللا ومق الحسللي اإلدراك مهللارات مقيللا  ىعللل التجريبيللة المجموعللة
 .والتتبعي البعدي القياسين في( الكلية والدرجة بعادلأل)  االجتماعي التفاع 

 

 :الدراسةمصطلحات 
 

  :Autistic disorder التوحد اضطراب -
 

 قبل  علاد ا  يظهلر عصلبي نملائي اضلطرا  :بأنل  الذاتوية اضطرا  يعر    
 وعللدت الحسللي اإلدراك فللي قصللور خلل   مللن عليلل  التعللر  ويللتت  الثالثللة سللن
 فللي نمطيللةالو  التواصلل  فللي وضللع   اجتماعيللة ع قللات تكللوين علللى القللدر 

 ومقاومللللللللللة والجمللللللللللود تكللللللللللراري   بشللللللللللك    أنشللللللللللطة علللللللللللى والثبللللللللللات السلللللللللللوك
   (.Katherine, 2015, p9)التغير
 ةالحالية الدراسةة فةي إجرائًيةا التوحةد اضةطراب أطفةال الباحثةة حددت وقد   

 عللللى يظهلللر كملللا التوحلللد اضلللطرا  ملللن يعلللانون اللللذي األطفلللا  هلللت :مبةةة نه
 مللن ال منيللة أعمللارهت   وتتللراوحDSM-5 المسللتخدت التوحللد تشللخيص مقيللا 

 وقصللور  الدراسلة فللي المسلتخدت البسلليط التوحلد مللن ويعلاني  سلنوات( 1-6)
 اضللطرا  وهللو االجتمللاعي  والتواصلل  والتفاعلل  الحسللي اإلدراك مهللارات فللي

                 المثيللللرات هللللذ  كانللللت سللللواء سلللليةالح للمثيللللرات الطفلللل  اسللللتجابة فللللي نمللللائي
 فللي قصللور ملل ( تذوقيللة - شللمية - لمسللية – سللمعية – بصللرية – حركيللة) 

 -التقليللد -سللتقبا اال -تصللا اال)  مهللارات فللي االجتمللاعي والتفاعلل  اإلدراك
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 مللن العديللد  عليلل يترتلل  ممللا  شللاذ  واهتمامللات نمطيللة وسلللوكيات( التعللاون
 .  خريناآل م  االجتماعية الع قات إقامة وبين ين ب تحو  التي المشك ت

 :  The Effectiveness  الفاعلية -
 

 متوسلللط يوهللل  البرنلللامج ألهلللدا  وتحقيقللل  المتلقلللي تحصلللي  ملللدى وهلللي   
 والبعلللللدي القبللللللي القيلللللا  بلللللين الدراسلللللة عينلللللة عليهلللللا تحصللللل  التلللللي الدرجلللللة
 بللين التفاعلل  فيلل  يلتت الللذي اإليجللابي النشللاط هلي هنللا الفاعليللة وأن  والتتبعلي
 .(  Black , 1972, p25) والموق  األطفا 

 

 Integrated enrichment  متكامةةةةةلال ثرائةةةةةياإل  البرنةةةةةامج -

program: 
 

 مبلدأ ىإلل تسلتند وتربوية علمية أس  ضوء في ومنظت مخطط برنامج هو   
 ملللن  المباشلللر  والتلللدريبات الخلللدمات بتقلللديت وذللللك  السللللوكية المدرسلللة وفنيلللات
 وهلللي.  األطفلللا  ىللللد السللللوك تغييلللر ىإلللل تهلللد  الجلسلللات ملللن علللدد  خللل 

 بعضلها م  تتكام  التي التدريبية  األنشطة من مجموعة من تتكون منظومة
  4226  بهللادر)  المحللدد  ألهللدافها محققللة وظيفيللاا  تفللاع ا  وتتفاعلل  الللبع 

           (.   515ص

 اللقللاءات مللن مجموعللة هللو :ب نةة  إجرائيةةاً  البرنةةامج الباحثةةة حةةددت وقةةد   
 والتللي  المعلمللة مللن مللنظت مخطللط بتوجيلل  الطفلل  بهللا يقللوت التللي والممارسللات

 الحسلللللي اإلدراك مهلللللارات لتنميلللللة؛ لللللل  الحسلللللية الوظلللللائ  إثلللللراء إللللللي تهلللللد 
 أسلل  ضللوء فللي أنشللطة عللد  تتضللمن خطللة خلل   مللن االجتمللاعي والتفاعلل 
 اإلدراك مهلللللارات ةلتنميللللل تلللللدريبات أنشلللللطة لتقلللللديت وتربويلللللة  ع جيلللللة علميللللة
 ىللللد شلللهور ةث ثللل لملللد  جلسلللةا ( 33) بواقللل  االجتملللاعي  والتفاعللل  الحسلللي
 األنشللطة ىعللل المباشللر التللدري  خلل   مللن البسلليط التوحللد اضللطرا  أطفللا 
 .علي  معتاداا  سلوكاا  تصب  مهارات لتكوين
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 : Enrichment sensory الحسي ثرا اإل  -
 

 العصلبي الجها  قيات :بأن  يالحس ثراءاإل مصطل  ةالحالي الدراسة عر ت   
  الحسلية المعلوملات تنظليت فلي الحسية بالوظائ  التوحد طف  ىلد والمرك ي

 واسللتقبا   بلل  تحلليط التللي والمثيللرات بجسللد  الطفلل  شللعور ىعللل يسللاعد بمللا
 ملللل  يتفلللق سللللوك إلنتلللاج ودمجهلللا المختلفللللة الحلللوا  خللل   ملللن المعلوملللات

 .هاد    بشك    سيةالح والمثيرات المدخ ت طبيعة
 

 ابأنهلل :ةالحاليةة الدراسةةة فةةي إجرائًيةةا الحسةةي اإلثةةرا  الباحثةةة حةةددت وقةةد   
 ىعللل يسللاعدهت ممللا  التوحللديين طفللا لأل الحسللية للوظللائ  الملل ثرات تللوفير

 مملا  المحيطلة البيئة ومن جسم  من تيةاآل الحسية المعلومات وتنظيت دراكإ
 .موق    وأ حاسة   لك  م ئمة تكيفية تفاع  استجابة صدارإ في يساعد

 

 : Sensory Perceptual الحسي اإلدراك -
 

 فلللي مشلللك ت ملللن التوحلللد طيللل  اضلللطرا  ذوي األطفلللا  بعللل  ييعلللان   
 المعلومللات تأخللذ منللا  كلل    داخلل  تحللدث عصللبية عمليللة هللوف الحسللي اإلدراك
 هلللذ  وبرمجلللة بتلقلللي المللل  ويقلللوت  حولنلللا ملللن والعلللالت أجسلللامنا ملللن الحسلللية
  المختلفلة الحسلية القنوات من القادمة المعلومات لكافة تكام  في وماتالمعل

"  توماتيكيللةو األ"  اآلليللة بالحركللة أو ذاتيللة باسللتجابة التكاملل  هللذا لنللا ويسللم 
 البيئيللللة  والمتطلبللللات النوعيللللة المواقلللل  ملللل  التفاعلللل  فللللي والمريحللللة والفعالللللة
 فلي يالمركل   عصلبيال الجهلا  سلتمرا طالملا الحسي اإلدراك عملية وتتواص 
 (.Turkjngton, 2007, p19) النضج

 

 ةالحالية الدراسةة فةي إجرائًيةا الحسةي اإلدراك مهةارات الباحثةة حددت وقد   
 مهلارات مقيلا  ىعلل التوحلديين األطفلا  عليهلا يحصل   التلي الدرجلة :ب نها

 .ةالحالي الدراسة في المستخدت الحسي اإلدراك
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  :  Social communication skills االجتماعي التفاعل مهارات-
 

 :بأنهلللللا االجتملللللاعي التفاعللللل  مهلللللارات مصلللللطل  ةالحاليللللل الدراسلللللة علللللر ت   
 مللل  للتواصللل  الطفللل  بهلللا يقلللوت التلللي األداءات أو السللللوكيات ملللن مجموعلللة
 بنللاء فللي وتسللاعد  الطفلل   شخصللية وتعكلل  المختلفللة المواقلل  فللي اآلخللرين
 المختلفللة  الحياتيللة المواقلل  جهللةموا مللن وتمكنلل  إيجابيللة  اجتماعيللة ع قلات
 .المشك ت ح  في وتساعد 

 

 الدراسةةة فةةي إجرائًيةةا االجتمةةاعي التفاعةةل مهةةارات الباحثةةة حةةددت وقةةد   
 مقيللا  ىعللل التوحللديين األطفللا  عليهللا يحصلل  التللي الدرجللة بأنهللا :ةالحاليةة
 .ةالحالي الدراسة في المستخدت االجتماعي التفاع  مهارات

 

  -:تيةاآل االجتماعي التفاع  مهارات ىعل ةالحالي الدراسة قتصرت وسو    

     (.التعاون مهار   التقليد مهار   االستقبا  مهار   االجتماعي التواص  مهار )

 أو شخصللين بللين تحللدث التللي العمليللة هللي: االجتمةةاعي التواصةةل مهةةارة-1
 لمواقل ا فلي لألشلخاص المتبادللة واالسلتجابة المتبلاد  التأثير وتتضمن أكثر

 االجتماعية الروابط ينمي مما  المتبادلة الثقة توفر م  االجتماعية والع قات
 .المختلفة

 المرئيللة اللغويللة الرسللائ  اسللتقبا  ىعللل الفللرد قللدر  هللي: االسةةتقبال مهةةارة-2
 .  بينهما والربط وتحليلها وفهمها والمسموعة

 فلي التوحلدي طفل ال تسلاعد التي اللفظية غير الوسيلة يه :التقليد مهارة-3
 ىعللل لتسللاعد  بالمحاكللا  بلل  المحيطللة البيئيللة المعلومللات مللن الكثيللر اكتسللا 
 .سلوك  تشكي 

 مترابطلللة بأنشلللطة األفلللراد فيهلللا يقلللوت التلللي العمليلللة هلللي  :التعةةةاو  مهةةةارة-4
 .بينهت مشتركة أهدا  تحقيق بغر  جماعية صور  في ومتشابهة
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 :والدراسات السابقة اإلطار النظري 
 
 

 :Autism  التوحد :األول لمحورا
 

 باللغة علمياا بحثاا( 4211) عات اسبرجر هان  النمساوي الطبي  قدت   
 سما  اضطرا  من يعانون كانوا األطفا  من مجموعة في  وص  األلمانية
 الصفات من العديد االضطرا  هذا أعرا  تضمنت حيث  المرضي التوحد
 غير التواص  في خل   لغري ا االجتماعي التفاع  من نماذج: أهمها
 الجمعية وأصدرت. خريناآل واحتياجات ومشاعر فهت في ضع   اللفظي

 يواإلحصائ التشخيصي الدلي ( APA) ينيالنفس لألطباء األمريكية
 مفهوت في  توس  والذي  ( DSM-4) الرابعة الطبعة -الرابعة ل ضطرابات
 التوحد طي  طراباتاض تضت أصبحت بحيث الشاملة النمائية االضطرابات

 اضطرا   ريت مت  مة  اسبرجر مت  مة  التوحد اضطرا  هي والتي
 ىسمي   ما أو النمطي غير التوحد واضطرا   الطفولة انح   أو تفكك

 األمريكية الجمعية أصدرت وأخيراا  المحدد غير الشام  النمائي باالضطرا 
 ل ضطرابات يواإلحصائ التشخيصي الدلي ( APA) ينيالنفس لألطباء
 طي  اضطرابات اختصر والذي(  DSM-5) الخامسة الطبعة -الرابعة
  سكر)النمطي غير والتوحد النمطي التوحد: هما نيأساسي نوعين إلى التوحد
 (.52   ص5141

 

 :التوحد تعريف •
 

 مظلللاهر  فللي يظهلللر التوحللد اضلللطرا  أن للتوحللد األمريكيلللة الجمعيللة ىتللر    
 كل    فلي االضلطرابات وتظهلر العملر  ملن ىاألول هرااش الث ثين في األساسية

 النطللق  يتبعهللا  ومللا والتطللور النمللو  نسللبة الحسللية  للمثيللرات االسللتجابة مللن
 . واألشياء واألحداث بالنا   المرتبطة والقدرات المعرفية  والقدرات اللغة 

 (42ص  5145   بدوي ؛البب وي ؛العثمان)                         
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 فلللي معقلللد اضلللطرا  علللن عبلللار  :بأنللل  التوحلللد األمريكيلللة الجمعيلللة  تعلللر    
 الضللللطرا  نتيجللللة العمللللر مللللن ىاألوللللل الث ثللللة السللللنوات فللللي يظهللللر  النمللللو

 التواصللل  فلللي صلللعوبات شلللك  فلللي يبلللدو  المللل  وظيفلللة ىعلللل يللل ثر عصلللبي
 .اللع  وأنشطة االجتماعي  والتفاع   اللفظي وغير اللفظي

 (Vidya, 2004, pp2-3)                                                                   
 

 العقليللة ل ضللطرابات الخللام  واإلحصللائي التشخيصللي الللدلي  يعللر      

(SM-5,2013, p809)  التوحلد طيل  اضلطرا (ASD)  اضلطرا  :بأنل 
 والتفاعللللل  التواصللللل  فلللللي عجللللل " هملللللا أساسللللليين علللللدينب   فلللللي بعجللللل  يتميللللل 

 النشلللللاطات ومحدوديلللللة تكراريلللللة   نمطيلللللة  وكياتسلللللل ووجلللللود  "االجتملللللاعي
 مبكللر  نمللو فتللر  فللي الظهللور فللي األعللرا  هللذ  تبللدأ أن ىعللل واالهتمامللات 

  .والمهني االجتماعي األداء في شديد ضع  مسببة
 

 عنلد األطفلا  بعل  تصلي  حاللة :بأن ( 31ص  5112) ةس م  يعرف    
 تكلللوين ىعلللل قلللادرين غيلللر تجعلهلللت المبكلللر  الطفوللللة مرحللللة خللل   أو اللللوالد 
 االجتمللاعي  محيطل  عللن منعل الا  الطفلل  ويصلب  طبيعيللة  جتماعيلةا ع قلات
  .والنشاطات الحركات بتكرار يتص  منغلق عالت في ويتقوق 

 

 أحللد ىعللل طلللقي   مصللطل  :أنلل  ىعللل Howlin  (1995)  ويعرفلل    
 النمللو فللي توقلل  أو بقصللور تتميلل  التللي الشللاملة االرتقللائي النمللو اضللطرابات
 والتفاعللللل   التواصللللل  ىعلللللل القلللللدر  فلللللي قصلللللور وبالتلللللالي  واللغلللللوي الحسلللللي

 ن علللللة ذللللللك وتصلللللاح  واالجتملللللاعي  المعرفلللللي والنملللللو  واللللللتعلت والتخاطللللل 
 وانلدماج  اليوانفع عاطفي جمود م  الذات ىعل وانغ ق انطوائية  انسحابية

  إبراهيت حبي ) طويلة لفتر  هادفة غير عشوائية نمطية حركات في صا الم  
 (.21ص   5142
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 اضللطرا " :بأنلل  ةالحاليلل الدراسللة فللي التوحللد تعريلل  يمكللن عليلل  وبنللاءاا    
           المثيللللرات هللللذ  كانللللت سللللواء الحسللللية للمثيللللرات الطفلللل  اسللللتجابة فللللي نمللللائي

 فللي قصللور ملل ( تذوقيللة - شللمية - لمسللية – سللمعية – بصللرية – حركيللة) 
 -التقليللد -سللتقبا اال -تصللا اال)  راتمهللا فللي االجتمللاعي والتفاعلل  اإلدراك
 مللن العديللد  عليلل يترتلل  ممللا  شللاذ  واهتمامللات نمطيللة وسلللوكيات(  التعللاون

 ".اآلخرين م  االجتماعية الع قات إقامة وبين بين  تحو  التي المشك ت
 

 :  التوحد أسباب •
 

  :كالتالي األسبا  هذ  عر  يتت وسو 
 

 يتسللمون بالتوحللد المصللابين األطفللا  ءآبللا أن وجللد :وأسةةرية نفسةةية أسةةباب-
 إللللى والميللل  واللللذكاء ين اآلخلللر  علللن والعللل و  والوسواسلللية ينفعلللالاال بلللالبرود

 الوالللللدين شخصللللية فللللي ينفعللللالوال العللللاطفي الجمللللود لهللللذا ونتيجللللة النمطيللللة 
 ملللن ال  ملللة سلللتثار باإل الطفللل  تمتللل  علللدت إللللى يللل دي العلللات األسلللري والمنلللا 
 (.61ص  5117 بيومي ) األسر  في الداخلية الع قات خ  

  
 معلللللد  ارتفللللا  الدراسللللات بعلللل  فللللي لللللوحظ أنلللل  :البيوكيميائيةةةةة العوامةةةةل-

 المرتفلل  المعللد  هللذا أن إال التوحللد  أطفللا  ثلللث ىلللد الللدت فللي السلليروتونين
 الجلبللي ) شللديد  درجللة إلللى عقلياللا المتخلفللين األطفللا  ثلللث فللي أيضللاا  لللوحظ
 (.27ص  5117

 

  (Fragil  X) كروموسوت أن الدراسات بع  أوضحت :يةالجين العوامل -

 ولل  اللتعلت وصلعوبات العقللي والتخل  للتوحد اا مسبب اا حديث اا وراثي شك ا  يعتبر
 يكلون الكروموسوت وهذا ال ائد  النشاط مث  سلوكية مشك ت حدوث في دور
 (.1ص   5117 ستيورات  ريتا ) اإلناث من أكثر الذكور بين شائعاا
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 ىعللل الطبيللة والتحاليلل  الدراسللات ت  كللد :الةةوالدة قبةةل الوالديةةة اعفاتالمضةة-
 يحللدث مللا منهللا  حيللوي أو عضللوي قصللور حللاالت مللن التوحللد طفلل  معانللا 
 األت إصلللابة أمثلتهلللا وملللن الجنلللين  ىعلللل يللل ثر وبالتلللالي الحمللل   فتلللر  أثنلللاء

 التصللل  حلاالت أو التمثيل   قصلور حلاالت ملن حاللة أو األلمانيلة بالحصلبة
 .)342ص   5112   الحلبي" Rett " (الريت حاالت ومنها لدرنيا
 

 فللي خللل  هنللاك أن ىإللل الللبع  أشللار: المركةةزي العصةةبي الجهةةاز فةةي خلةةل-
 المسلل و  يكللون وقللد  الللدماغ عللن عللدااب   األكثللر الطبقللة وهللي الدماغيللة القشللر 
  .واإلدراكي اللفظي الوظيفي االخت   عن

 

 األكثللر والدراسللات البحللوث أشللارت :حةةدالتو  حةةدو  فةةي الفيروسةةات تةة ثير-
 األلمانيللة الحصللبة فيللرو  إلللى باإلضللافة  معينللة فيروسللات هنللاك أن حداثللةا 
    Herpes Simplex البسليط الهلرب  كفيلرو  التوحلد حلدوث إللى تل دي

 "Thcytomegalo Virus" . الخ يا عراك فيرو  إلى باإلضافة
 (                          22ص  5113 سليمان )                                             

 

 التوحد أعراض :  
 

 ألسللبا ل اا وفقلل درجتهللا وتختللل  التوحللد أطفللا  وخصللائص أعللرا  تتعللدد   
 للللي  ولكلللن مشلللتركة  الخصلللائص بعللل  تكلللون وتكلللاد  ذللللك إللللى أدت التلللي

 يتميل  حيلث بذاتل   طفل  ىللد موجلود  الخصائص جمي  تكون أن بالضرور 
 التشلللخيص  عنلللد إليهلللا الرجلللو  يمكلللن التلللي األعلللرا  ملللن بمجموعلللة دالتوحللل
 :يلي فيما األعرا  هذ  وتتمث 

 

 اهلل عبللد مثلل  دراسللاتال نتللائج أكللدت :االجتمةةاعي التفاعةةل فةةي القصةةور -1
 التوحلللللديين األطفلللللا  أن ىعلللللل( 5112)  عملللللار (5115) بخللللل   (5117)

. اآلخلللرين تجللا  لسلللبيةوا االجتملللاعي التفاعلل  وعللدت ل نسلللحابية  ميلل  لللديهت
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 ال مبلاال /  االجتملاعي التجن : )هي مجاالت بث ثة القصور تحديد ويمكن
 .)22ص   5112 الحلبى ( )االجتماعي اإلرباك/  االجتماعية

 

 ملللل  والتواصلللل  االرتبللللاط فللللي اا شللللديد اا قصللللور  يتضلللل  :اللغةةةةوي القصةةةةور-2
   كامللل ) الكللل ت ىعلللل القلللدر  فقلللدان أو الكللل ت فلللي اا شلللديد اا وقصلللور   اآلخلللرين
 (.2: 5 ص ص   5113

 

 حلللوار إجلللراء ىعللل قلللدرتهت عللدت فلللي ذلللك ويتمثللل : المعرفيةةةة الخصةةائص-3
 أسللللوأ أن ويبللللدو  اللفظيللللة وغيللللر اللفظيللللة للمنبهللللات الفهللللت وصللللعوبة متبللللاد 
 ص  5115 نصللر ) واسللتخدامها باللغللة يتصلل  مللا هللو لللديهت األداء جوانلل 
 (.14- 11 ص

 

 بشلللك    التوحلللديين األطفلللا  يلعللل  :والنشةةةاطات اتواالهتمامةةة السةةةلوكيات-4
 بأشللياء اا مفرطلل اا اهتماملل يظهللرون أو طويلللة ولسللاعات معينللة بأشللياء طقوسللي  

 فلي تغييلر أو البيئلة فلي يحلدث تغييلر أي ملن ين عجلون وهلت محلدد  نلو  من
 . التنق  أو للتغير شديد  مقاومة ولديهت التماث   ىعل يحافظون كما الروتين 

 

 (Daniel , James, Kauffman,Pand, 2003, p 89)  
 

   :الباحثة تعقيب
 

 طفللا لأل ساسلليةأ أعللرا : يلللي فيمللا التوحللد أعللرا  أهللت تصللني  يمكللن    
  اللغللوي قصللورال  االجتمللاعي التفاعلل  قصللور  إدراكللي قصللور:) فللي وتتمثلل 
 المهللللللارات بعلللللل  أداء فللللللي قصللللللور  بللللللالتكرار المتصلللللل  النمطللللللي السلللللللوك

 التوحلديين أطفلا  ك  عند توجد ال قد أخرى وأعرا (. حياتيةوال ةليستق اإل
 للمثيلرات االسلتجابة ضلع   العقليلة الوظائ  ىمستو  انخفا : )في وتتمث 

يذاء الغض  نوبات  الشديد العاطفي البرود  الخارجية  (.الذات وا 
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 التوحد تشخيص:  
 

 أعللللرا  يذ اضللللطرا  باعتبللللار  السلللله  بللللاألمر لللللي  التوحللللد تشللللخيص   
 تطبلللق التلللي الطبيلللة االختبلللارات وجلللود لعلللدت وذللللك ؛خلللرآل فلللرد ملللن مختلفلللة

 خلللل   مللللن الحاضللللر الوقللللت فللللي التوحللللد تشللللخيص يللللتت حيللللث. لتشخيصلللل 
 يكللون مللا وعللاد ا   معتمللد مخللتص بواسللطة الطفلل  لسلللوك المباشللر  الم حظللة
 وفللي سللنوات  ثلل ث عمللر قبلل  وذلللك اا طبيبلل أو الطفلل  نمللو فللي اا اختصاصللي

 جملللل  طريللللق عللللن بعنايللللة دراسللللت  تللللتت الطفلللل  نمللللو تللللاري  فللللإن الوقللللت نفللل 
 مللللن عللللدد ىعللللل التوحللللد تشللللخيص ويمللللر.  الوالللللدين مللللن الدقيقللللة المعلومللللات
 عم  يتت حيث( الم  أعصا  في مختص) األطفا  طبي  منهت المختصين
 الستبعاد وذلك ال  مة الفحوصات وبع  المقطعية  واألشعة للم   تخطيط
 تربلوي  قيلا  مخلتص علات  طبيل  نفسلي   طبيل  عضوي بمر  اإلصابة
 (.72 ص  5143 وشنوفي    دعو) اجتماعي مختص

 

 وذلللك ؛مللرات عللد  التشخيصللية المقابلللة تكللون بللأن ضللرور  أيضللاا  وهنللاك    
 االضلللطرا  حلللد  ىملللد وتحديلللد ع جهلللا الممكلللن األسلللبا  بعللل  السلللتبعاد
 .المناسبة الع جية الطرق تحديد إلى باإلضافة

 

 قللد (DSMV) اإلحصللائي الللدلي  مللن الخامسللة الطبعللة نإفلل وتحديللداا  -
 وذللك  المسلتويات ومتعلدد دقيقلاا  تشخيصلاا  األطفا  تشخيص بضرور  اهتمت
         ىمسلللللتو   التحديلللللد  التشلللللخيص) محكلللللات: التاليلللللة الث ثلللللة للمسلللللتويات وفقلللللاا 
 ( .315 ص   5147 الفرحاتي ( ) الشد 

 

 التوحد تشخيص أساليب: 
 

 الطبيلل  يقررهللا التللي الفحوصللات بعلل  بللإجراء يللتت:  طبةةيال التشةةخيص-1
 الللذكري الصلبغي الكتشلا  الكروموسلومي التحليل  ومنهلا  لهلا االحتيلاج عنلد
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 الللرنين وأشللعة (EEG) للملل  الكهربللائي والتخطلليط (X-Fragile) الهلل 
 .)11 ص  5143 الشرمان  الغصاونة  (MRT) (للم  المغناطيسي

 

 العقليللة القللدرات تقيلليت يتضللمن أنلل  فانتو سللت يشللير :النفسةةي التشةةخيص-2
 ملللللن( %61) حلللللوالي أن إللللللى اإلحصلللللاءات تشلللللير إذ  المتفاوتلللللة والمعرفيلللللة
 وأن  ذكللاء درجللة IQ %) 21)مللن أقلل  ذكللائهت نسللبة التوحللديين األطفللا 

 مللنهت %51 وأن  ذكللاء درجللة IQ ) 71 -21) بللين مللا مللنهت( 51%)
 . (Stefanatos, 2002, p195)فوق فما( 71) ذكاء درجة علي حصلوا

 

 االنخلراط ىعلل التوحلدي الطفل  قلدر  يتضلمن أن  :االجتماعي التشخيص-3
 واالهتمللللات اآلخللللرين  ملللل  االجتمللللاعي والتفاعلللل  االجتماعيللللة  األنشللللطة فللللي

 (.451 ص  5144   السيد ؛ ىالمصطف) أقران  م  المشترك
 

 الم حظلة تباسلتخدا الرسلمي التقيليت اسلتخدات خل   ملن :التربوي التقييم-4
 (.32 ص  5143   الشرمان ؛الغصاونة) الوالدين ومناقشة  المباشر 

 

 الوظلائ  تكامل  طبيعلة لمعرفلة الوظيفي المعالج ب  يقوت :التواصل تقييم-5
 والشلللللت والتلللللذوق والبصلللللر السلللللم ) الخمللللل  الحلللللوا  عمللللل  وكيفيلللللة الحسلللللية
 لعبلة حضلارإل األصلاب  اسلتخدات) الصلغرى الحركة مهارات وتقييت  (واللم 

 وهلل   (والقفلل  والجللري المشللي) الكبللرى الحركللة ومهللارات  (صللغير شلليء أو
 الللللللللللدماغ نصلللللللللل  لتحديللللللللللد سللللللللللرىالي أو منلللللللللليالي يللللللللللد  اسللللللللللتخدات يفضلللللللللل 
 (.11 ص  5143   الشرمان ؛الغصاونة)المسيطر

  
 للتوحد المفسرة النظريات: 

 

  :النفسي المنش  نظرية-1
  والطفلل  األت بللين الفللاتر  الع قللة هللو التوحللد فللي السللب  أن العلمللاء اعتقلد   
 عواطفهلللا لبلللرود  نظلللراا؛ ( الث جلللة بلللاألت) الطفللل  أت ىتسلللم أن إللللى أدى مملللا

 (.27 ص  5111 المغلوث ) اإلحسا  عديمة ألنها وفتورها
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 الواللدان كلان فقد  أيضاا  األ  إلى ب  فقط لألت ذلك في السب  يرج  وال    
 عللي أطللق وقلد  والحنلان باللد ء لطف ا ت ويد عن عج هما ىعل لينئو المس

 (.16ص   5113   سليمان( )فكرياا الباردان الوالدان) است أيضاا  الوالدين
  
 : البيولوجية النظرية-2

 

 أو أحلللد فلللي خلللل  وجلللود هلللو التوحلللد باضلللطرا  اإلصلللابة سلللب  أن تقلللو    
 الجينللللات مثلللل  البيولوجيللللة العواملللل  مللللن عللللدد أو لعاملللل  الملللل  أجلللل اء بعلللل 
   سلللايمون. ) الفيروسلللية اإللتهابلللات او واللللوالد  الحمللل  فتلللر  فلللي اتوصلللعوب
 ( .63 ص  5111   باتريك

 

 : المعرفية النظرية-3
 

 ىعل ت ثر معرفية مشك ت لديهت التوحد اضطرا  ذوي األطفا  أن تقو    
 القواعللللد وتطبيللللق لتشللللكي  ؛بللللدا واإل والمرونللللة والفهللللت التقليللللد ىعللللل قللللدراتهت
 (.446 ص  5111 ال ريقات ) المعلومات ما واستع والمبادئ

 

  (:الصينية النظرية) الكلي نظرية-4
 

 عبلار  وهلو  الهضلمي الجهلا  في تل  هو فسبب  الوالد  بعد كان إذا تري   
 امتصلللاص ملللن الجسلللت تمنلل  ك هملللا أو المعلللد  أو الطحللا  فلللي مشلللكلة عللن

              وتطللور نمللو ىعللل تسللاعد التللي الغذائيللة العناصللر مللن وغيرهللا B6 فيتللامين
 (.417 ص  5111 الشربيني ) الم 

 

  :البيئي والتلو  السموم-5
 

 فلي تسلاهت السامة المواد أن (Shattock, 2008, p2) شاتوك بأو  ذكر   
           طريلللق علللن الجسلللت تلللدخ  السلللامة الملللواد وهلللذ   التوحلللد باضلللطرا  اإلصلللابة

  النكافيللة الغلد  التهابلات  والحصلبة األلمانيلة الحصلبة ضلد MMR لقلاح) 
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 مسلللتويات تلللأثير  الب سلللتيكية للقلللوارير السلللامة التلللأثيرات  الحشلللرية المبيلللدات
  السللللللامة األدخنللللللة  للطعللللللات الغذائيللللللة القيمللللللة تللللللدهور  الغذائيللللللة اإلضللللللافات
 (.1ص  5117 الدوسري ) (الموباي  هوات  أعمد   المعدية األمرا 

 

  :المخ نظريات-6
 

 فللص فللي مكتسلل  بتللل  يصلابون الللذين ىالمرضلل أن عتقللادا ىعللل وتسلتند   
 يظهرهلللللا التلللللي النفسلللللية الخصلللللائص نفللللل  يظهلللللرون   حيلللللثيملللللاماأل الملللل 

 (. 37ص  5111   باتريك   سايمون) التوحد اضطرا  ذوي األشخاص
 واألشلخاص العلاديين األشلخاص أدمغلة بلين الحديثلة الدراسلات قارنت وقد   
 ىلللللد الملللل  حجلللت أن ووجللللدت  غناطيسلللليالم بلللالرنين التوحللللد اضلللطرا  ذوي

: التاليلة المل  مناطق في العاديين من أكبر التوحد اضطرا  ذوي األشخاص
         أبللللو المعطللللي  عبللللد) الصللللدغي والفللللص الجللللداري  والفللللص  اليالقللللذ الفللللص

 .(114 ص  5117  قلة
 

 ملل  الباحثللة تتفللق للتوحللد المفسللر  للنظريللات السللابق العللر  خلل   ومللن     
 التوحلللديين األطفلللا  معظلللت أن حيلللث  للتوحلللد تفسللليرها فلللي المعرفيلللة يلللةالنظر 

لللللا يظهلللللرون  ذللللللك ويتضللللل   العقليلللللة القلللللدرات ىمسلللللتو  فلللللي ملحوظالللللا انخفاضا
 ولفتلللر    محلللدد   مثيلللر   ىعلللل التركيللل  ىعلللل القلللدر  فلللي الضلللع  فلللي نخفلللا اال

 والضلع  ومعالجتهلا  وتفسليرها المعلوملات إدراك فلي الضع  وكذلك  كافية  
 .والتصني  والتميي  تفكيرال في

 

 للتوحد العالجية األساليب: 
 

 :  الفسيولوجي االتجاه ىعل تعتمد برامج-1
 

 الع ج يحدثها أن يمكن التي الفسيولوجية التغيرات ىعل البرامج هذ  تقوت   
 وسللوكيات  التوحلد أعلرا  من التقلي  إلى ت دي التي  التوحديين األفراد عند
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 بالفيتامينللات العل ج  السليكرتين بهرملون العلل ج  ألدويلةبا  العل ج: ) ومنهلا
  الحسلي التكامل  برنلامج  السلمعي التكامل  بلرامج  الغلذائي العل ج  المتعدد 
 (.57 ص  5112 الرائد ( ) بالموسيقي الع ج

 

 : المهارات ىعل المعتمدة العالج برامج-2
 

 صللعوبات مللن نونيعللا التوحللديين األطفللا  أن افتللرا  ىعللل البللرامج تقللوت   
 تللت لللذلك. اآلخللرين مللن تفللاعلهت مللن يحللد ممللا  المهللارات مللن عللدد فللي بالغللة
 التلي البلرامج أشلهر ومن  المهارات هذ  لمعالجة تعليمية ستراتيجياتإ تطوير
 تبللاد  ىعللل المعتمللد التواصلل  نظللات: ) يلللي مللا المهللارات تطللوير إلللى سللعت
 القصللص بللرامج  تالتواليلل علللي التللدري  بللرامج   الميسللر التواصلل    الصللور

 (.57ص  5112   الرائد) (لكلمة السرعة برنامج  االجتماعية
 

  :التوحديي  طفاللأل التربوية البرامج-3
 

 ىعلل يقلوت التلي السللوك تعلدي  إجلراءات اسلتخدات ىعلل األسلا  ىعلل تقوت  
 الللوت يضل  ال السلوك وتعدي  ذاتية انطباعات ىعل ولي   موضوعية أس 
 عمليلللة فلللي الواللللدين يشلللارك نللل إف ذللللك ملللن العكللل  عللللي بللل   دينالوالللل عللللي
 أن يمكن التي التعلت وقوانين  يءمباد ىعل الجلسة إجراءات وتعتمد. الع ج
  5146  المقصللود عبللد)األخللرى باألسللالي  مقارنللة بسللهولة المعلمللون يتقنهللا
 (.114ص

 

 : الحسي بالتكامل التدخل-4
 

 السلللللوكي العلللل ج علللللى القللللائت يالع جلللل المللللدخ  ةالحاليلللل الدراسللللة تبنللللىت   
 أو  نجاحل ملدى قيلا  يمكلن أسلو : )التالية للمبررات وذلك يالحس واإلثراء
 تنمية على يعتمد األسلو  هذا  التوحد بأسبا  يهتت ال األسلو  هذا   فشل 

   (. االجتماعي التفاع  ومهارات اإلدراك
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 : ومنها يةعلم أسس علي المبنية العالجية للبرامج أمثلة-5
 

 العللللل ج برنلللللامج  Lovaas  لوفلللللا  برنلللللامج  Teacch تيلللللت  برنلللللامج)  
 فاسلللت برنلللامج Sun Rise رايللل  سلللن برنلللامج  Higashi اليوميلللة بالحيلللا 
 .(Fast For Word فورورد

 

 :Enrichment sensory الحسي إلثرا ا: الثاني المحور
 

  الحسللية الوظللائ  إثللراء) الحسللي ثللراءاإل مصللطل  ةالحاليلل الدراسللة عللر ت   
 التوحلللد طفللل  ىللللد والمركللل ي العصلللبي الجهلللا  قيلللات :بأنللل ( الحسلللي التكامللل 
 ىعلللل يسلللاعد بملللا  الحسلللية المعلوملللات تنظللليت فلللي الحسلللية الوظلللائ  بلللإثراء
 خل   ملن المعلوملات واستقبا  ب  تحيط التي والمثيرات بجسد  الطف  شعور

 الملللللدخ ت بيعلللللةط مللللل  يتفلللللق سللللللوك إلنتلللللاج ودمجهلللللا  المختلفلللللة الحلللللوا 
 .هاد    بشك    الحسية والمثيرات

 

 الحسي اإلثرا  مصطلح Enrichment sensory : 
 

 بيولوجيللة عصللبية عمليللة وهللي الحسللية الوظللائ  إثللراء هللو :الحسللي اإلثللراء  
 المل  بهلا ويلنظت يصلن   Innate Neurobiological Process داخليلة

 ي جملللل  أن للملللل  تسللللم  بحيللللث يسللللتقبلها  التللللي المختلفللللة الحسللللية المثيللللرات
 مللن وذلللك عليهللا  ىالمعنلل بإضللفاء يقللوت كمللا متكاملل   ك شلل لتكللوين األجلل اء
 العليللا المسللتويات تحقيللق ىعللل يعملل  كمللا السللابقة  بللالخبرات مقارنتهللا خلل  
 وتتضللللمن اإلدراك  أسللللا  الحسللللي التكاملللل  يعتبللللر حيللللث الحركللللي  للتلللل  ر
 وتللأثير والصللوت والر يللة الجسللدي والللوعي والحركللة اللملل  الحسللية الخبللرات
 الحسللي  بالتكاملل  تللتت المعلومللات لهللذ  وتفسللير  الملل  تنظلليت وعمليللة الجاذبيللة
 اللللتعلت ملللن الحقالللا سللليحدث لملللا الجلللوهري باألسلللا  يملللدنا الحسلللي والتكامللل 
 .(413ص  5114 فراج ) تعقيداا األكثر والسلوك
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 التلي عمليةال :بأن  الحسية الوظائ  إثراء Ayres (2005) إير  وعرفت    
 النظللات خلل   مللن المسللتقبلة األحاسللي  األفللراد ويميلل  ويعللد   يسللج   فيهللا

  .البيئة ىعل رداا هاد  تكيفي سلوك إلنتاج الحسية واألنظمة الحسي 
 

 :بأنللللل  الحسلللللية الوظلللللائ  إثلللللراء( 521 ص  5116) الشلللللخص وعلللللر     
   الحلللوا ملللن علللدد معطيلللات بلللين تحلللدث وميسلللر  متبادللللة اعتماديلللة ع قلللة
 التي تلك من وأهت وأشم  دقة أكثر حسية معالجة إلى ت دي أن يمكن بحيث
 .بمفردها واحد  حاسة بها تقوت

 

 والبيئللة الجسللد مللن كلل    مللن المعلومللات ىتتلقلل طبيعيللة عصللبية عمليللة هللو    
 المعلوملللللات  هلللللذ  وتوحيلللللد تنظللللليت ىعلللللل تعمللللل  ثلللللت  الحلللللوا  طريلللللق علللللن

 ملللن المختلفلللة للتحللديات الم ئملللة االسلللتجابة وتخطلليط تنفيلللذ فلللي وتسللتخدمها
 الوظلللائ  إثلللراء عمليلللة وتلللتت اليوميلللة  الحيلللا  فلللي بيسلللر والعمللل  اللللتعلت أجللل 

 المختلفلللة الحللوا  مللن للمعلومللات اإلنسللان اسللتقبا  نتيجللة العصللبي الحسللية
رسالها عطاء معالجتها ثت الدماغ إلى وا   .لها الم ئمة االستجابات وا 

  (Sharon, 2010, p20)                                                        
   

 الللوارد  المعلومللات دمللج ىعللل القللدر : بأنلل  الحسللية الوظللائ  إثللراء ويعللر    
 وبالتلالي  وواضلحاا  محلدداا  ىمعنل يعطي بشك  وتنظيمها الحوا  مختل  من

 (.726ص  5143 عقي  ) المفاهيت تكوين
 

ى عللل الللدماغ قللدر  :بأنلل  الحسللية ئ الوظللا إثللراء( 5117) إبللراهيت يعللر     
 عللن المسللئولة الحلل  أنظمللة مللن تلقيهللا يللتتالتللي  معلومللاتال ومعالجللة دمللج

 خلل   مللن الجسللت وموقلل  واأللللت والحللرار  والرائحللة والتللذوق والسللم  االبصللار
 الجسلت يشلعر أن أجل  من مركبة صور  بتكوين والمخي  الم  بين موص ت

 (.46ص  5141 محمد ) مناس  بسلوك مع  ويتفاع  ب  يحيط بما
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  لمسللية  بصللرية  سللمعية) حسللية بمللدخ ت التوحللدي الطفلل  اسللتثار  هللو     
 مثيلر حساسلية فلرط ملن للتخفي  الطف  حاجة بحس ( حركية  ذوقية  شمية
 (.3 ص  5142 راشد  سعاد  )معين حسي

 

 أخصلائي قبل  من عديد  سنوات منذ استخدمت التي الع جات من يعتبر    
 الوظيفللللي األداء تع يلل  فللي الفرديللللة مكانياتلللل ا  و  تلللل اقدر  وللل   الوظيفلللي علل جال
 تنظلللليت ىعلللل اللللدماغ قلللدر  لتع يللل  مللللنهج باعتبلللار  يوصللللل  حيلللث  طفلللا لأل

 األشللللللياء ملللللل  التفاعليللللللة السلللللللوكيات فللللللي السللللللتخدامها الحسللللللية المللللللدخ ت
   (Davies, 2007 , p177).واآلخرين

 

 مللن األطفللا  معظللت ىلللد الحسللي التكاملل /  الحسللية الوظللائ  تتطللور يللتت   
 يجلل  كملا يتطلور ال الحسلي التكامل  ولكللن العاديلة  الطفوللة نشلاطات خل  
 من عدداا  فإن منظمةا  غير العملية تكون فعندما  األطفا  بع  ىلد بفاعلية  
 (.12 ص  5113 كام  )  بتظهر والسلوك والتطور التعلت في المشاك 

 

  لللديهت الحسللية الوظللائ  إثللراء بعمليللة التوحللديين األطفللا  ملل  نقللوت ولللذلك   
 ىعلل القلائت المتكامل  التدريبي البرنامج ب  يقوت ما وهذا مقصود  عملية وهي
 التفاعلللللللل  ومهللللللللارات الحسللللللللي اإلدراك لتحسللللللللين الحسللللللللية الوظللللللللائ  إثللللللللراء

 .االجتماعي
 

 حركللللي حسللللي علللل ج هللللي الحسللللي التكاملللل / الحسللللي بللللاإلثراء والمعالجللللة   
  (4275-4272) آيللللر  جللللين طورتهللللا وقللللد  بالتوحللللد المصللللابين طفللللا ألل

 الحركلي  السللوكي واألداء الحسية الخبرات بين الع قة ىعل فيها ت كد والتي
 الحسللللي الللللدمج خلللل   مللللن الهللللد  ويكللللون. التللللدخ  سللللتراتيجياتا  و  والتللللدخ 
 ت ود والتي البيئة من المعلومات وتكام  ودمج لتنظيت العقلي  النظات تحسين

 .(Baranek, 2002,  p406) جيد   نحو   ىعل وتعلت تكيفية ستجاباتإب
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 البلاحثين تعريفات أن الحسية الوظائ  إثراء تعريفات من يتض  سبق مما   
 بمدخ ت التوحد طف  استثار " أن  في ويتحدد كبير   حد   إلى بعضها م  تتفق
 . "ب  يحيط بما التوحد طف  يشعر أن أج  من وتنظيمها حسية

 

 تنظيت ىعل التوحد طف  قدر : "بأن  الحسية الوظائ  إثراء الباحثة وتعر    
 والمثيلرات بجسلد  الطف  شعور ىعل يساعد بما  وتكاملها الحسية المعلومات

  وتكاملها المختلفة الحوا  إثراء خ   من المعلومات واستقبا  ب  تحيط التي
 بشللك    الحسللية والمثيللرات تالمللدخ  طبيعللة ملل  يتفللق سلللوك إلنتللاج ؛ودمجهلا
 .هاد   

 

 : Sensory Perceptual  الحسةي اإلدراك: الثال  المحور
 

 : الحّسي اإلدراك مفهوم •
 

 نشللاط فهللو( Sensory Perception: باإلنجلي يللة) الحّسللي اإلدراك أّمللا   
 والتعللر  الحيللة  الكائنللات بللين للعللي  الضللرورية المعلومللات نقلل  فللي يتركلل 
 .الحسيّ  المثيرات خ   من والداخلي لخارجيا العالت على

                                                (Patrizia, 2012 ) 
 

     : الحسي اإلدراك د احو  شروط •

: إدراكل  رادالم ل الشليء أو الهلد : وهلي أساسية عوام  عد  توفر من البد   
 . معينة رائحة شت وأ معين  صوت سما  أو معينة  بألوان جست ر ية مث 

 . األن  أو األذن أو العين مث  :لإلدراك الداعمة الحسية األعضا -

 . الشت أو السما  أو الر ية مث  :اإلدراك عملية ع  الناجم الشعور-

دراكةة  الهةةدف علةةى التعةةرف-  تميلل  أو المرئيللة الصللور  تشللك  خلل   مللن :وا 
 . الشتّ  لعملية رضتتع التي الرائحة معرفة أو علي  والتعر  الصادر الصوت
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 البشللر بللين تفاعلل  يحللدث عنللدما :الجسةةم فةةي الحّسةةي اإلدراك حةةدو  آليةةة-
 فلي الحّسلية األعضلاء بواسلطة محفّل ات سليتلقى الجسلت فإنّ  المحيطة  والبيئة

 عبللللر الرسللللائ  هللللذ  بنقلللل  تقللللوت حيللللث المسللللتقب ت  تسللللمى والتللللي الجسللللت 
 إلى الرسائ  هذ  ت ترجت ثت المرك ي  العصبي الجها  إلى العصبية السياالت
 يللللتت التللللي المختصللللة األعضللللاء إلللللى األعصللللا  مللللن إرسللللالها يللللتت تعليمللللات
 الحّسلللي اإلدراك علللى تطبيقللي مثللا  الشللوكي  والحبلل  الللدماغ بفعلل  تنسلليقها
 حيث شخصين  ب  ق   من المثا  هذا تطبيق يمكن: الركبة نقر فع  رد : ومنها
 يقوت ثت نين يالع إغ ق م  ترخاءواالس الطاولة  على بالجلو  أحدهما يقوت

 عندها اليد  طر  باستعما  المطبتين بين ما المنطقة في الركبة بنقر اآلخر
 (. Patrizia, 2012) للركبة مفاجئة فع  رد  حدوث سي حظ

 

 :الحسي اإلدراك مدخالت •
 

 المعلوملات تنظليت ىعلل األطفلا  تسلاعد وحسلية حركية أنشطة عن عبار     
 اللدمج  تتضمن التي الحسية العملية في اضطرا  وأي يتلقوها  يالت الحسية
 فلللي صلللعوبات إللللى يللل دي األحلللداث؛ وترتيللل  التنظللليت أو والتنسللليق والتعلللدي 
  ,Sharon, 2010) للطفل  ال منلي للعملر المناسل  السللوك وتنميلة اللتعلت

p20 .) 
 

 ذا اا ملمحلل الغالل  فلي تكللون أن الممكلن ملن الحركيللة الحسلية فاالهتماملات   
 الجانلل   هللذا فللي معروفللةا  تكللون البيئيللة للمثيللرات ال ائللد  فالحساسللية أهميللة 

 بللللالروائ  والوللللل  لأللللللت   الحساسللللية وعللللدت الصللللاخبة  المرتفعللللة واألصللللوات
 ويشللللللللير(. Dover,2007) األقمشللللللللة أو األنسللللللللجة أو والطعللللللللات وبللللللللاأللوان
 المعلومللات العصللبي الجهللا  بهللا يسللتقب  التللي الطريقللة إلللى الحسللي التجهيلل 
 ومعالجتهلا الملدخ ت هلذ  تفسلير ويلتت الحسلية  التجربلة حواسنا تسج  حيث
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 أو نتعلمل  اللذي الشليء عن متكاملة صور  ىعل لنحص  الدماغ في ودمجها
 (. Humphry,2002) مع  نتعام 

 

 المناسللبة وغيلر المتلردد  تفلاع تهت هللي التوحلديين ىللد المتناقضلات وملن   
 متنلو  ىبمد اهتمات وعدت تفاع  عدت التوحد طف  يبدي قد فمث ا  المثير  م 
 موقلل  فللي األصللوات هللذ  ملل  يتفاعلل  أنلل  إال مللا  موقلل    فللي األصللوات مللن

 التوحد  طف  أن نجد أخرى حاالت   وفي آالماا  ل  تسب  كانت لو كما آخر 
 ولكلن ملا  وقلت   فلي( مث ا  صور ) معين بصري مثير في ويدقق النظر يمعن
 البصلري المثيلر هلذا كلان للو كملا آخر  وقت   في المثير هذا عن ينصر  قد

 (. 413 ص   5117 ستيوارت   ؛ ريتا) بعين  ألت إحداث في يتسب 
 

 : هما رئيسيتي  وظيفتي  هناك الحسي اإلدراك وظائف •
 

 يتوللد ىحتل والخطلر ال ائلد  اإلثلار  حاللة فلي تسلتجي  الحسلية المستقب ت .4
 .الخطر مصدر لمعرفة مهت أمر وهذا  القادت الخطر بمقدار بالدماغ الوعي

 نسلتطي  ىحت البيئة حو  المعلومات لجمي  تستجي  الحسية المستقب ت .5
 (.321 ص  5146  البهنساوي) المحيطة والبيئة أجسامنا ىعل التعر 

 

 : SPD الحسية المعالجة اضطراب مصطلح •
 

 اللللدلي  فلللي (SPD) ةالحسلللي المعالجلللة اضلللطرا  مصلللطل  اسلللتخدت وقلللد    
 أن  (DSMS) (APA, 2013) األمريكلي الخلام  اإلحصائي صييشختال

 في خل  أن  يعين  وهو مستق  اضطرا  أو كفئة بالفع  أدرج المصطل  هذا
 يسللللتقب  حيللللث  الحسللللية بالمعلومللللات الخاصللللة المخرجللللات وتنظلللليت ةمعالجلللل
 يكلون المل  نإفل جلداا     كبيلر     بصلور  والمعلوملات الفعلا  غيلر الحسلي المدخ 
 الحسلللي  المثيلللر الطفللل  يتجنللل  أن فلللي يتسلللب  مملللا  ائلللد حمللل  تحلللت اا واقعللل

 فإن  صغير    بصور    المعلومات استقبا  يكون عندما أن  في صحي  والعك 
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     تنظلللليت عللللدت لديلللل  ويحللللدث الحسللللية  المثيللللرات مللللن م يللللد عللللن يبحللللث الملللل 
 (.521 -525 ص ص   5141   النصر) عصبي

 

 : (SDD)  الحسي اإلدراك يزالتمي اضطراب •
 

 األحاسللللي  بللللين التمييلللل  ىعللللل القللللدر  عللللدت إلللللى االضللللطرا  هللللذا يشللللير   
 الر يللللة  اللملللل   مثلللل  الحسللللية األنظمللللة مللللن أكثللللر أو واحللللد فللللي المتشللللابهة
 اا وقتلللل( (SDD المصللللابين األطفللللا  هلللل الء ويحتللللاج والحركللللة  الشللللت التللللذوق 
 هللللذ  فللللإن العللللاديين  طفللللا األب مقارنللللة الحسللللية المعلومللللات لمعالجللللة أطللللو 

 أنماط إلى ي دي مما  اإلدراكية الناحية من متأخرىن يبدون تجعلهت الصعوبة
 تظهللر حيللث اللعلل   وأثنللاء الدراسللي الفصلل  فللي تعلليقهت والتللي سلللبية سلللوكية
 .بالنف  بالثقة تتعلق مشك ت لديهت

 

 ومعالجللة دمللج ىعللل الللدماغ قللدر  عللدت الحسللية الوظللائ  اضللطرا  ويعللد   
 بلين المسلتمر  الع قلة فلي وخلل  الحل  أنظملة من تلقيها يتت معينة معلومات
 غريبلة تبلدو قلد التلي السللوكيات بعل  تظهلر قلد للذا  الدماغ  وعم  السلوك

 تلل ثر السلللوكيات هللذ . ظللاهري سللب  أو واضلل  منطقللي تفسللير لهللا نجللد وال
 عللللتت أملللا اا عائقللل تمثللل  حيلللث  الطفللل  ىللللد اللللتعلت عمليلللة ىعلللل مباشلللر بشلللك 
 التواصلل  يسللتطي  فلل . فيهللا المتواجللد التعليميللة البيئللة فللي اندماجلل  و الطفلل 
 الدراسلللي الفصلل  داخلل   م ئللل  ملل  أيضللاا  و المدرسلللين و المللربين ملل  الجيللد
 المشللللك ت ملللن سلسللللة تبلللدأ و المن ليلللة الواجبللللات تنفيلللذ فلللي صلللعوبة ويجلللد

 هللللذ  فهللللت فللللي صللللعوبة نجللللد وبالتللللالي   الطفلللل  ىلللللد التعليميللللة و األسللللرية
 العمليللللات اضللللطرابات أن القللللو  يمكللللن وهكللللذا. معهللللا والتعاملللل  المشللللك ت

 يحتلاج اللذي األملر  تعلمل  ىعلل قلوي و مباشلر تأثير لها الطف  ىلد الحسية
 ع جيللة خطللة وضلل  و االضللطرابات هللذ  معرفللة فللي متخصللص تللدخ  إلللى
 األطفلا  أن م حظلة تلت ولقلد  الطفل  ىعلل لهلا السلبية اآلثار من للتقلي  لها
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 أخلللرى أشلللياء فلللي مميللل ين يبلللدوا أن يمكلللن المشلللاك  هلللذ  مثللل  للللديهت اللللذين
  5141    النصللر) الطبيعللي فللوق أو طبيعللي ذكللاء لللديهت يكللون أن ويمكللن
 (.347 ص

 
 (Beth, Kristie, Moya, Megan, Lorrie, 2011, p 76) وأشلار   
 طي  طفا أ مث  الحسية المعالجة ضع  من يعانون الذين األطفا  أن إلى

 التعام  طرق وتحديد األحاسي  ىعل الردود تنظيت في صعوبة لديهت التوحد
 الحسلية الملدخ ت ىعل للرد الذاتي التحفي  يستخدت قد وبذلك  المحف ات م 
 دملج فلي صلعوبات من التوحد طي  أطفا  يعاني. المحف ات تلك لتجن  أو

 األطفلا  لهل الء لع جليا التدخ  المهت من ولذلك  والحسية الحركية الخبرات
 والململللو  الفعللللي الواقللل  ىعلللل معتملللدين الحسلللي بالتكامللل  العللل ج باسلللتخدات
 .العاديين األطفا  عن يختلفون ألنهت التوحد أطفا  وخصائص لطبيعت 

 

 نتللللائج انتهللللت فقللللد الحسللللي  الللللدمج فللللي تحسللللناا الدراسللللات نتللللائج وأشللللارت   
 ملللن ذوي التوحلللد أطفلللاالا ( 2) ىعلللل جريلللتأ   والتلللي Case (1999): دراسلللة
 الوظلللائ  إثللراء واسللتخدت سلللنوات  2 إلللى 1 بللين ملللا ال منيللة أعمللارهت بلغللت

 توجي  سلوك حدوث إلى أسابي  41 لمد  الع جي البرنامج واستمر الحسية 
 والتللي( Linderman &Stewart,1999) دراسللة نتللائج وأشللارت. الهللد 

 اللللدمج برنللامج نجللاح إللللى سللنوات 3 اأعمارهملل متوسلللط طفلللين علللي جريللتأ  
 ىعلللللل األو  الطفللللل  وحصلللللو   اا أسلللللبوع( 44) لملللللد  اسلللللتمر واللللللذي الحسلللللي
 الجديلد   األنشلطة ملن واالقتلرا  االجتماعيلة  التفلاع ت في الدالة المكاس 
 فلي مكاسل  ىعلل الثلاني الطفل  حص  بينما   والمعانقة االحتفاظ  واستجابة
 527ص ص  5111 مي الشلللا) للحركلللات واالسلللتجابة االجتملللاعي التفاعللل 

-527 .) 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (6122)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 التفاعةةةةل  مهةةةةارات فةةةةي االضةةةةطراب عةةةةالج فةةةةي الحسةةةةي اإلدراك دور •
 :االجتماعي

 

 مللللن يعللللانون الللللذين طفللللا لأل تحللللدياا  اليوميللللة الحيللللا  فللللي شللللتراكاإل يمثلللل    
 اليوميلة األنشلطة فلي والمهلارات المشلاركة( ASD) التوحلد طي  اضطرابات

 التطلور ويلعل . الحسلي األداء هلو منهلا واحد  كثير   بعوام  تتأثر أن يمكن
 يسلتخدمون ملا وعلاد ا   الصغار األطفا  تعليت في هاماا  دوراا  والحركي الحسي

 التفاعلللللل  فللللللي واالنخلللللراط البيئللللللة  الستكشللللللا  والحركيلللللة الحسللللللية المهلللللارات
 .األساسية األكاديمية المهارات وتطوير البدنية  واألنشطة االجتماعي

 

 فلي الكامللة المشلاركة كبير   حد   إلى تقيد الحسية عاقاتاإل بأن األسر وتفيد  
 ذلللك  ىعللل وعلل و ا . هتطفللالوأل لهللت جتماعيللةا ع لللة وتخلللق اليوميللة األنشللطة
 والحركيللة  الحسللية بالصللعوبات مرتبطللةا  والعاطفيللة السلللوكية المشللاك  كانللت
 والمتكلرر  النمطيلة بالسللوكيات كبيلر   بشلك    مرتبطةا  الحسية األعرا  وكانت

(ASD .)فللللي والمهللللار  المشللللاركة مللللن يحللللد أن يمكللللن آخللللر عاملللل  وهنللللاك 
 هلللو االجتملللاعي الخلللل  يعلللد. االجتملللاعي العجللل  وهلللو أال اليوميلللة األنشلللطة
 أن إللى التوصل  تلت وقلد التوحلد  طيل  اضطرابات لتشخيص الرئيسية السمة
 التفاعل  فلي ل نخفلا  رئيسلياا  مصلدراا  يشلك  االجتماعيلة التنشلئة في العج 

 االجتمللا  علمللاء حللدد وقللد. التوحللد طيلل  اضللطرا  ملل  لألفللراد الجتمللاعيا
 االجتماعيلللة التفلللاع ت إللللى تللل دي محلللدد  كسللللوكيات االجتماعيلللة المهلللارات
     .( Khodabakhshi, Mokhtar,2014, p36)   السليمة

 يضللع  ممللا الحيللا   مللن ىاألوللل الللث ث السللنوات خلل   تظهللر مللا وعللاد ا    
 والتفاعلل  اللفظللي وغيللر اللفظللي والتواصلل  للشللخص  الحسللية المعالجللة بشللد 

 ىعللل تلل ثر التللي الحسللية المعالجللة فللي اضللطرا  التوحللد يسللب . االجتمللاعي
 الصلللداقات التواصللل   الللتعلت  السللللوك  التطللور  مثللل  الحيللا  مجلللاالت جميلل 
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 إثللراء خلل   مللن المتكاملل  العلل ج يسللاعد كيلل  الهللد  هللذا ويبللر . واللعلل 
 فلي الذاتيلة والرعايلة االجتماعية الرعاية مهارات تحسين في ةالحسي الوظائ 
 أن النتلللائج وأفلللادت(. العملللر ملللن سلللنة 45-3) بالتوحلللد المصلللابين األطفلللا 
 في يساعد أشهر ث ثة لمد  أسبوعياا  مرات ث ث لمد  الحسي باإلثراء الع ج
 ,Megha) الذاتيلللة والرعايلللة االجتماعيلللة المهلللارات مفلللاهيت بعللل  تحسلللين

pooja, 2015, p7) 
 

 تدخ  برنامللج فاعليللة" بعنوان( 5146)  ىالمصطفل دراسة وضحتأ كما    
 مللن عينللة ىلللد واإلدراك االنتبللا  لتحسللين الحسلللللي التكاملل  ىعللل قائللللت مبكللر

 دراكواإل االنتبللا  تنميلة إلللى الدراسلة وهلدفت". التوحللد اضلطرا  ذوي األطفلا 
 التكاملل  نظريللة ىعللل قللائت مبكللر تللدخ  برنللامج خلل   مللن التوحللد أطفللا  ىلللد

 معامللل  وتتلللراوح توحلللد أطفلللاالا ( 6) ملللن الدراسلللة عينلللة تكونلللت وقلللد. الحسلللي
   سلللنوات( 6-1) بلللين ملللا أعملللارهت وتتلللراوح  (62 – 22) بلللين ملللا ذكلللائهت
 فلروق وجلود علن النتائج أسفرت وقد. متوسطة لديهت التوحد اضطرا  ونسبة
 ىعلللل التجريبيلللة المجموعلللة أفلللراد اتدرجللل رتللل  متوسلللطي بلللين حصلللائياا إ ةدالللل

 القياسلين فلي للمقيا  الكلية والدرجة التوحد أطفا  ىلد االنتبا  تقدير مقيا 
 درجلات رتل  متوسلطي بلين إحصلائياا  ةدالل فلروق جلود وعلدت  والبعدي القبلي
 التوحلللد أطفلللا  ىللللد االنتبلللا  تقلللدير مقيلللا  ىعلللل التجريبيلللة المجموعلللة أفلللراد

 .والتتبعي القبلي القياسين في يا للمق الكلية والدرجة
 

 تلبيلة فلي يتمثل  هلات دور لل  الحسلي اإلدراك مهارات نأ يوض  سبق مما   
 اإلدراك إثلللراء ىعللل يسلللاعدهت ممللا  التوحللديين طفلللا لأل الحسللية االحتياجللات

 المعلومللللات ألنللللوا  واضللللحا إدراكللللاا  يتطللللل  الحللللوا  بللللين فللللالتنظيت  الحسللللي
 ىعللل تسللاعد محللدد  حسللية عتبللة تللوافر وكللذلك  الطفلل  يتلقاهللا التللي الحسللية
 تتطلل  كملا  مناسبة أفعا  بردود واالستجابة صحي  بشك  المعلومة تسجي 
 ثللت ومللن  المهمللة الحسللية المعلومللات هللي مللا تحديللد ىعللل الشللخص مللن قللدر 
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 تتلللوافر ال والمتسلسللللة المتكامللللة الخطلللوات وهلللذ   وتنفيلللذها سلللتجابةاإل تنظللليت
 .اإلثار  من جداا  عالية مستويات تحت يعم  ألن التوحدي الطف  ىلد
 

 :  االجتماعي التفاعل مهارات: الرابع المحور
 

  الطفلل  حيللا  فللي المهمللة المهللارات مللن االجتمللاعي التفاعلل  مهللارات تعللد   
 فللليعك   معهلللت ويتعلللاون يتفاعلل  اآلخلللرين مللل  االنللدماج ىعلللل تسلللاعد  فإنهللا

 هلللللذ  لمثللللل  افتقلللللار أو خلللللل  وأي  النفسلللللية صلللللحت  ىعلللللل الداللللللة الم شلللللرات
 ألن ؛النفسلية حاجاتل  إشلبا  وبلين بينل  يحلو  اا كبيلر  اا عائقل يكلون قد المهارات
 والتفاعلللل  االنللللدماج للطفلللل  تهلللليء التللللي هللللي االجتمللللاعي التفاعلللل  مهللللارات
 .اإليجابية بالصور 

 

 :االجتماعي التفاعل مهارات تعريف •
 

 : يلي ما ومنها متعلمة ةسلوكي أنماط أو خبرات أنها ىعل تناولتها تعريفات  
 

 األنملاط ملن مجموعلة" أنها ىعل( 23ص   5114  (الس ت عبد يعرفها     
 أداء خللل   ملللن تظهلللر تفاعليلللة إيجابيلللة سلللتجاباتكإ تصلللدر التلللي السللللوكية
 المواقللللللل  طبيعللللللة ملللللل  وتتناسلللللل  الخارجيلللللللة  البيئللللللة فللللللي المتعللللللدد  األدوار

 االجتماعيللة والمعللايير القلليت  ملل  قوتتفلل  لهللا التعللر  يللتت التللي االجتماعيللة
 ."للمجتم 

 

 الخبللللرات مللللن مجموعللللة" أنهللللا ىعللللل( 21ص  5112)  صللللوفي وتعرفهللللا   
 تعللللدي  فللللي تسللللهت بحيللللث منللللتظت بشللللك  تمللللار  والتللللي المتعلمللللة واألعمللللا 
 اجتماعيلللاا  مقبوللللةال غيلللر السللللبية سلللتجاباتاإل علللن بلللالتخلي وذللللك السللللوك 
  والتعللللللاون كالتقليللللللد  اجتماعيللللللاا  المقبولللللللة اإليجابيللللللة سللللللتجاباتاإل وممارسللللللة
 ."والمشاركة
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 ال  مللة السلللوكية للعناصللر المعرفيللة المكونللات" هللي (Spinser) ىويللر     
 إصدار إلى ي دي مما  االجتماعي التفاع  عند إيجابية نتائج ىعل للحصو 
 ملن إيجابيلة أفعلا  ردود السلتثار   السللوك هلذا ىعلل إيجابية ألحكات اآلخرين

 (.46 ص  5146  الحجار) ب  المحيطة االجتماعية لبيئةا
 

 : ومنها قدرة أنها ىعل االجتماعي التفاعل مهارات تناولت تعريفات  •
 

 يعبلللللر أن ىعلللللل الفلللللرد قلللللدر  بأنهلللللا( "25 ص  5113)  شلللللوقي ويعرفهلللللا   
 ينتبل  وأن خلرىن لآل وأفكلار  وآرائل    مشلاعر  علن لفظيلة وغيلر لفظيلة بصور 
 عللللنهت  الصللللادر  اللفظيللللة وغيللللر اللفظيللللة الرسللللائ  نفسلللل  لوقللللتا فللللي ويللللدرك
 بصللور  يتصللر  وأن حيللالهت  سلللوكهت توجيلل  فللي يسللهت نحللو ىعللل ويفسللرها
 اللفظلللي سلللوك  فللي ويللتحكت معهللت  االجتمللاعي التفاعلل  مواقلل  فللي م ئمللة
 تحقيللق ىعللل يسللاعد نحللو ىعللل لمتطلباتهللا كدالللة ويعدللل  فيهللا اللفظللي وغيللر
 ."أهداف 

 

 حركلات إال هلي ملا االجتملاعي التفاع  مهارات أن( 5115) شا  ىتر و    
 ملا إذا وهلي المسلتمر  التلدري  طريلق علن عاد ا  اكتسابها يتت متتالية متتابعة
 بهلا يقلوت حيلث الطفل   سللوك فلي متصللةا  عاد ا  لتصب  تعلمها وتت اكتسبت 

  5117 اللطيللللللل   عبلللللللد) مراحلهلللللللا أو خطواتهلللللللا فلللللللي تفكيلللللللر سلللللللابق دون
 (.472ص

 

 علللدت يتضللل  االجتملللاعي التفاعللل  لمهلللارات السلللابقة التعريفلللات خللل   ملللن    
 فقللد  االجتملاعي التفاعلل  مهلارات لمفهللوت محلدد تعريلل  ىعلل البللاحثين اتفلاق
 اآلخللرين  مل  بالتفاعلل  المبلادأ  ىعللل القلدر  أنهللا ىعلل البللاحثين بعل  عرفهلا
 متتاليلة متتابعة اتحرك بأنها االجتماعي التفاع  مهارات مفهوت حدد خرواآل
 مجموعلة أيضلاا  أنهلا ىوعلل. المستمر التدري  طريق عنًا  عاد  اكتسابها يتت
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 فلي تسلهت بحيلث منلتظت بشلك  تملار  والتلي المتعلمة واألعما  الخبرات من
  .السلوك تعدي 

 

 األنمللللاط" بأنهللللا االجتمللللاعي التفاعلللل  مهللللارات تعريلللللل  للباحثلللللللة ويمكلللللللن   
 واسللللتقبا   اآلخللللرين ملللل  االجتمللللاعي التفاعلللل  ىعللللل دتسللللاع التللللي السلللللوكية
   ."وتنظيمها وتفسيرها انفعاالتهت

 

 :االجتماعي التفاعل مهارات مكونات •
 

  :موريسو  نموذج -
 

 رئيسلية مكونلات ةث ثل تتضلمن االجتملاعي التفاعل  مهلارات أن يرى الذي   
 المهارات   يةاللغو  المهارات  الحديث محتوى:وهي التعبيرية المكونات:)وهي
 وغيلللر ياللفظللل الفهلللت  االنتبلللا : وهلللي االسلللتقبالية العناصلللر) و( لفظيلللة الغيلللر
( اآلخللللرين ملللل  الحللللديث أثنللللاء الثقافيللللة المعللللايير  الحللللديث لمحتللللوى ياللفظلللل

 التلدعيت  باللدور الحلديث نملط  االستجابة توقيت: ويشم  يالتفاعل اإلت ان)و
 (Morreson, 1981, pp193 -194) .ي (االجتماع

 

 : االجتماعي التفاعل مهارات لمكونات Riggio (1989) نموذج -
 

: مهللللارات هللللي أقسللللات ث ثللللة إلللللى وتنقسللللت اجتمللللاعي اتصللللا  مهللللارات هللللي  
  4221  السللمادوني( )والتنلللظيت والضلللللبط الللتحكت   االستقللللللبا    اإلرسللللا )

 (.122 ص
 

 : Merrel (1993) ميرل نموذج -
 

 المكونلات تتضلمن االجتملاعي التفاع  مهارات أن إلى النموذج هذا يشير   
 :التالية

 واالتصا  نفس  عن التعبير في الطف  مهار  ويشم : االجتماعي التفاع  -
 .دائمة صداقات تكوين في ومهارت   اآلخرين م  الشخصي
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 المختلفللة الواجبللات أداء فللي الطفلل  مهللار  ويشللم : االجتمللاعي االسللتق   -
 ىعلللل وقدرتللل   الخاصلللة أغراضللل  ىعلللل المحافظلللة ىعلللل رتللل وقد  بللل  الموكللللة
 .حقوق  عن الدفا 

 مواقل  فلي  م ئل  مسلاعد  فلي الطف  مهار  ويشم : االجتماعي التعاون -
 المدرسلللية الجماعيلللة األنشلللطة فلللي معهلللت االشلللتراك مثللل  االجتماعيلللة الحيلللا 
 .ما عم    إلتمات

 القواعلد تبلا او  تعليملاتلل وامتثالل  الطفل  انصليا  ويشلم : الذاتي الضبط -
 .سواء حد   ىعل والمدرسة األسر  في االجتماعية

 إيجابيلة ع قلات تكلوين ىعلل الفلرد قلدر  وتتضلمن: الشخصية بين المهار  -
 األقلللران ملللن االجتملللاعي والتقبللل  األنشلللطة فلللي المشلللاركة مثللل  اآلخلللرين مللل 

  .بمشاعر  واإلحسا 
 

 Cannon:  كانو  نموذج -
 

 ىلللد االجتمللاعي التواصلل  بمهللارات الخاصللة األبعللاد مللن مجموعللة ويحللدد   
  واإليملاءات اإلشلارات   اللفظيلة الجوانل : ) التلالي النحلو ىعلل التوحلد طف 

  األسللئلة  التعليللق  الللرف   (الطللل )التواصلل  وظيفللة  التقليديللة االسللتجابات
 .) (Cannon, 2006, p80)العين تواص   المترابط االنتبا 

 

 نموذج – ريجو نموذج -موريسون نموذج الدراسة تبنىت  سو  سبق ومما   
 .كانون نموذج – ميلر

 

 :االجتماعي التفاعل مهارات أهمية •
 

 

  :اكتسابها أهمية( 477 ص  5112 )منصور حدد
 

 .بهت المحيطة البيئة م  تفاعلهت وتوجي  مشك تهت ىعل التغل  في تفيد -
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 إشللبا  وتحقيلق باألنشلطة هتاسللتمتاع ىعلل المهلارات هللذ  اكتسلا  تسلاعد -
 .النفسية الحاجات

 واالعتمللاد الللذاتي االسللتق   مللن كبيللر   قللدر   تحقيللق ىعللل اكتسللابها تسللاعد -
 .الفراغ بوقت واالستمتا  النف  ىعل
 ملللل  تتفلللق التللللي األعملللا  فللللي اآلخلللرين ومشللللاركة بلللالنف   الثقللللة إعطلللاء -

مكاناتهت قدراتهت  .وا 
 طاقللاتهت حللدود فللي بللدا واإل واالبتكللار قالرفللا ملل  التفاعلل  ىعللل تسللاعدهت -

 .الجسمية الذهنية
ا تكون -  .التعليت مجا  في بهت يحيط الذي الفش  جو من لهت مخرجا
 

 :االجتماعي التفاعل مهارات ىعل التدريب •
 

 عنللد ىتراعلل أن يجلل  األمللور مللن عللدداا  هنللاك أن( 5113 سللليمان ) ىيللر    
 :يلي كما وهي االجتماعية  لمهاراتا ىعل التوحديين األطفا  وتعليت تدري 
 .متعدد  مراح  إلى التدري  عملية تقسيت -:أوالا 
 المعلللللت بللللين والثقللللة والتواصلللل  األلفللللة بنللللاء تللللدريبي برنللللامج إلنجللللا  -:ثانيللللاا 

 .والطف 
 الطبيعيلة البيئلة عناصلر واسلتثمار  جيلد   بشلك    التعليميلة البيئة تنظيت -:ثالثاا 

 .لديهت المألوفة
 الفيديو مث  الطف  تعليت في والمشاهدات المحسوسات استخدات علينا -:رابعاا 

 .والرسومات
 انتبلا  فتلر  لدية لي  غالباا  الطف  ألن وذلك ؛قصير  التدري  فترات -:خامساا 
 .طويلة
 في يساعد ألن  ؛األت وخصوصاا  التدري  عملية في األسر  مشاركة -:سادساا 
 .الطف  تقدت
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 جانلللل  إلللللى فيلللل  نعللللي  الللللذي المجتملللل  معللللايير مراعللللا  مللللن البللللد -:سللللابعاا 
 .)51 -42 ص ص  5117 غ ا  ) للطف  اإلنمائي ىالمستو 

 

 :االجتماعية للمهارات المفسرة النظريات •
 

  :السلوكية النظرية: أوالً  
 

 أبسلط وحلدات إللى تحليلهلا يمكلن معقلد  وحلد  أنل  ىعل السلوك إلى تنظر   
  محللدد  بمثيللرات تللرتبط التللي األوليللة سللتجاباتاإل هللي الوحللدات وهللذ . منهللا

 سللابقة أي موروثللة ع قللة هللي واسللتجابتها المثيللرات بللين تللربط التللي والع قللة
 .  )512 ص  4272 آخرون  و منصور) والتعلت الخبر  ىعل

 

 ملن مجموعلة علن عبلار  اإلنسلاني السلوك أن النظرية هذ  أصحا  ىوير    
 فلي ويلتحكت المختلفلة  نملو  مراح  ثناءأ ويكتسبها الفرد يتعلمها التي العادات
 مجموعللة تثيللر التللي االسللتثار  ىوقللو  الكلل  قللوي وهللي العقلل  قللوانين تكوينهللا

 لهللا يتعللر  التللي البيئيللة العواملل  إلللى ذلللك ويعلل ون الشللرطية  االسللتجابات
 اللللتعلت اكتسلللا  فلللي اللللتعلت عمليلللة محلللور حلللو  النظريلللة هلللذ  وتلللدور. الفلللرد
 مكتسلل  اإلنسللاني السلللوك أكثللر فللإن ولللذا  عادتلل إ أو إطفائلل  فللي أو الجديللد
 ظللرو  بإيجللاد التغييللر أو للتعللدي  قابلل  الفللرد سلللوك وأن الللتعلت  طريللق عللن

 .معينة تعليمية وأجواء
 

 : االجتماعي التعلم نظرية: ثانياً 
 

 صلور  فلي تعمل  للفلرد والداخليلة الخارجيلة البيئلات من ك  أن باندورا ىير    
 للتفاع ت كنتيجة التعلت ويحدث  اآلخر البع  ىعل بعضها يعتمد مترابطة
 ملا وهلو المعرفيلة والعمليلات والخارجية الداخلية البيئتين من ك    بين المتبادلة
 ىالقللو  بفعلل  ينللدفعون ال واألفللراد  المتبلاد  التحديللد عمليللة بانللدورا عليلل  أطللق

نمللا  (البيئللة مثيللرات) البيئللة بفعلل  وال( الحاجللات أو الللدواف ) الداخليللة  يمكللن وا 
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 الشخصلللية المحلللددات بلللين متبلللاد  تفاعللل  صلللور  فلللي النفسلللي األداء تفسلللير
 لهللا يكللون الللذاتي والتنظلليت واالعتبللار الترميلل  عمليللات أن نجللد وهنللا  والبيئللة
 عمليللة أسللا  هللو النمذجللة أو بللالعبر  الللتعلت أن بانللدورا وافتللر  اا كبيللر  اا دور 

 (.561 ص  5111 اهلل  عبد) االكتسا 
 

 :المعرفية النظرية: لثاً ثا
 

 والتقلللويت السللللبية التوقعلللات مثللل  المعرفيلللة العوامللل  أن أصلللحابها ويفتلللر    
 اهلل  عبلد) االجتماعي التفاع  مهارات لقصور األساسية األسبا  هي الذاتي
 (.522ص  5111

 

 ىعلل تنطلوي افتراضلات علد  منلا لكل  أن Emery (1988) إملري ي كلد     
 يجل " أو" الجميل  ملن محبوبلاا  أكلون أن ينبغي" مث  اتللذ محبطة اعتقادات

 واقعللة تحللدث ىحتلل مخفيللة االعتقللادات هللذ  وتظلل ". دائمللاا  األفضلل  أكللون أن
 تحريلل  إلللى م ديللة بشللد  االعتقللادات هللذ  تنشللط وهنللا  معينللة نكسللة أو فشلل 

نمللا الحللد هللذا عنللد األمللر يقلل  وال. السللال  االتجللا  فللي التفكيللر  هللذ  تقللوت وا 
 ي دي الذي األمر أخرى مر ا  السلبية االعتقادات لهذ  راجعة بتغذية األعرا 

 ص  4223   سلللل مة) المهللللارات وقصللللور التفكيللللر تحريلللل  مللللن م يللللد إلللللى
433.) 

 

 :يلي فيما التوحد طفالأل االجتماعي التفاعل مهارات في القصور •
 

 : التقليد مهارة (1)
 

 لطفللل  ألهميتهلللا لتقليلللدا مهلللار  إللللى حتلللاجت ةالحاليللل الدراسلللة أن عللللى بنلللاءاا   
 التواصلية المهارات أحد التقليد يعد. السابقة النماذج إليها تتطرق ولت التوحد 

 ووظلائ  المشلترك االنتبا  ىعل داللة يذ تأثير لها والتي المبكر  االجتماعية
 هللي المبكللر  الطفولللة وتعتبللر  اللعلل  وسلللوكيات االجتماعيللة والتبادليللة اللغللة
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 خ   من جديد  سلوكيات تعلت ىعل القدر  للطف  تتي  والتي التقليد نمو فتر 
 لسلللللوكيات السللللري  والتطللللور الللللتعلت فللللي جللللداا  هامللللةا  أدا ا  وتعتبللللر  الم حظللللة

  .الطف 
 

 التقليلد أن Rogers , Penningto (1991) وبننجتلون روجلر  واقتلرح   
 نمللللو يعللللوق ممللللا التوحللللديين األطفللللا  ىلللللد األساسللللية الصللللعوبة يكللللون ربمللللا

 أسلللللا  فهلللللو  شلللللاذ  سللللللوكيات يجعلهلللللا أو االجتملللللاعي التواصللللل  سللللللوكيات
 الرمللللل ي اللعللللل  وقصلللللور والوجدانيلللللة والتواصللللللية االجتماعيلللللة ل ضلللللطرابات

 (.23 ص   5143 صال  ) العق  مفاهيت وقصور
 

 فبلللدون  وتعلمللل  الطفللل  نملللو فلللي وال  ملللة الهاملللة المهلللارات ملللن والتقليلللد   
 الطف  ويستخدت  المحيطين م  االجتماعي تفاع ال الطف  يتعلت لن محاكا ال

 إحدى هو فالتقليد  ب  المحيط العالت م  المعلومات ىعل الحصو  في التقليد
 التقليللد ولكللن التقليللد يللتعلت ال والطفلل   االنسللاني ل تصللا  الرئيسللية األشللكا 
 هلو ليكلون الطفل  عملر مل  مبكلراا  التقليد فيبدأ  فطرية غري   ألن  عند  يكون

 بل  المحيطلة البيئيلة المعلوملات ملن الكثيلر اكتسلا  فلي اللفظيلة غير الوسيلة
 (.72ص  5141 ديو  ) سلوك  تشكي  ىعل لتساعد 

 

 :االجتماعي التواصل مهارة( 2)
 

 اا قلللادر  غيلللر الفلللرد يجعللل  االجتملللاعي التواصللل  مهلللارات ىمسلللتو  فانخفلللا    
 الموقللل  ىعلللل الحصلللو  وعلللدت بللل  المحيطلللين مللل  وديلللة ع قلللات إقاملللة ىعلللل

 اإلفصللاح فللي وصللعوبة اللل م ء  بللين الم ئمللة والمكانللة العملل  فللي المناسلل 
 نحو ىعل اآلخرين  ومقاصد سلوك وتفسير فهت في وصعوبة مشاعرهت  عن

 ملللن كلللان معهلللت  الع قلللة ىعلللل سللللباا  تللل ثر قلللد ةدفاعيللل أفعلللا  ردود يسلللتدعي
 بالفشل   الشلعور قتتفا وكذلك لسلوكهت  الدقيق الفهت حالة في تجنبها الممكن
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-47ص ص    5113   شلللوقي) األقلللران جماعلللة مللل  نلللدماجاإل وصلللعوبة
42.) 

 

 التواصلللللللل  مهللللللللارات فللللللللي القصللللللللور أن إلللللللللى( 5112) الحلبللللللللي وتشللللللللير    
 التجنللل : ) هلللي مجلللاالت ةبث ثللل تحديلللد  يمكلللن التوحلللد طفلللا أل االجتملللاعي
 (.االجتماعي اإلرباك  االجتماعية ال مباال   االجتماعي

  
 ملن الطفل  علي  يءيتك الذي األسا  االجتماعي التواص  مهارات وتعد    

 السلللوك أنمللاط إن  فيلل  يعللي  الللذي االجتمللاعي المحلليط فللي االنللدماج أجلل 
 قبل  ملحلوظ   بشلك    التوّحلد أطفلا  عنلد عاد ا  تظهر المناس  غير االجتماعي

 رونويظهلل المتكللرر   األنشللطة فللي انخراطللاا  أقلل  يصللبحون إذ الخامسللة  سللن
ذا بلللللللللاآلخرين  مبللللللللللاال  علللللللللدت               للحيللللللللللا  االنضللللللللللمات فلللللللللي رغبللللللللللة أظهللللللللللروا وا 

 مللل  للتواصلل  م ئمللة وغيللر فعالللةا  غيللر طرقللاا  يسللتخدمون فللإنهت جتماعيللةاال
 ىلللد المشللك ت أهللت تتمثلل  الخامسللة سللن وبعللد  Wing (1979).اآلخللرين
 األطفلا  مل  يالتعلاون الجماعي اللع  مشاركتهت عدت في التوّحديين األطفا 
 فهت في اإلخفاق وكذلك جتماعية ا ع قات إقامة في اإلخفاق وفي اآلخرين 
دراكهللا لهللا واسللتجابتهت نيخللر لآل العاطفيللة المشللاعر   5117 صللديق  بللن ).وا 

 .)43 ص
 

 :التعاو  مهارة( 3)
 

 اآلخللرين  مل  التفاعل  عللى وبقائل  نملو  فلي يعتملد ياجتملاع كلائن الطفل    
 خلللارج البقلللاء عليللل  ويسلللتحي  ياجتملللاع وسلللط فلللي للللوالد ا منلللذ يعلللي  وهلللو

 التفاعلل  أن كمللا اآلخللر  تللأثير نتيجللة ويرسلل  الطفلل  سلللوك ويتطللور الوسللط 
 بيولوجيللللة وضللللرور  للصللللغير  أساسللللية ضللللرور  -كاألكسللللجين -االجتمللللاعي

 امللللت ك مللللن تللللدريجياا الطفلللل  ويللللتمكن االجتمللللاعي  للتواصلللل  حاجاتلللل  تحللللدد
 طريقلة وتعللت والصوا   الخطأ مفاهيت إدراك ومن   للحيا الضرورية الوسائ 
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 تكيللل  فلللي مفيلللد هلللو ملللا وكللل  الصلللحيحة  والقواعلللد الطعلللات وطريقلللة اللبلللا 
  5113 القنطلار ) فيل  يترعلر  اللذي الثقلافي الوسلط ومل   محيطل مل  الطف 
 (.472 ص

  
 قللورن مللا إذا االجتمللاعي التعللاون فللي قصللور   مللن يالتوحللد الطفلل  يويعللان   

 المصللابين غيللر مللن عقلياللا المتللأخرىن األطفللا و  األسللوياء األطفللا  مللن بغيللر 
 إلللى باإلضللافة هللذا الحيللة  غيللر شللياءاا باألشللديد اا تعلقلل لديلل  ويكللون بالتوحللد 
 عللللى القلللدر  وضلللع  التقليلللد عللللى القلللدر  وضلللع  بلللالعين  التواصللل  ضلللع 
 (.146 ص  5141 سكران . )اللع  في اآلخرين مشاركة

 

 مللن وبسللهولة   ي  تلقللائ بشللك    اكتسللابها يصللع  االجتمللاعي اونالتعلل فمهللار     
 والبرنللللامج الدراسللللة هللللذ  أهميللللة بللللر ت هنللللا ومللللن   التوحللللديين األطفللللا   ب للللق  

 يلرون األطفلا  للدى اإلعاقلة مجلا  فلي البلاحثين ملن اا كثيلر  أن حيث المقترح 
 فلي اإلعاقلة هي التوحديون األطفا  ه الء يعانيها التي الجوهرية المشكلة أن

 االجتملللللاعي للتفاعللللل  ال  ملللللة المهلللللارات فلللللي السللللليما االجتماعيلللللة الجوانللللل 
( 5117) وآخللرون سللنبر مثلل  واألصللدقاء اللل م ء ملل  االجتمللاعي والتعللاون
 بعل  أوضلحت وقلد .(5112) وآخرون  يول( 5117) وآخرون وليكارديلو
 ديع التوحد أطفا  لدى االجتماعي التفاع  مهارات في القصور أن الدراسات
 هللللذ  ومللللن .األطفللللا  هلللل الء عنللللد معلللل  التعاملللل  يجلللل  الللللذي اا هاملللل المحللللور
 المهلللارات أهلللت وملللن( 5112) غللللو  و  (5115) هللا عبلللد دراسلللة الدراسلللات

 األطفلا  هل الء مل  التعام  عند دراستها وأوصت الدراسات عليها أكدت التي
 والتفاعللللللل  االجتملللللللاعي والتعلللللللاون االجتماعيلللللللة المشلللللللاركة هلللللللي التوحلللللللديين

 (.146 ص   5141 سكران )الجتماعيا
 ي التقليلللد ي التلقلللائ) التعلللاون منهلللا:  متعلللدد  أنملللاط االجتملللاعي وللتعلللاون  

 (.4222 محمد ( )يالتعاقد  الموج 
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 :االستقبال مهارة( 4)
 

 ملن يعلانون سلو  اللغة مهارات في ضع  من يعانون الذين األطفا  إن   
 ياللغلو  التطلور وأن األقلران   مل جيلد  إجتماعيلة ع قلات بنلاء فلي صعوبات
 احتياجللاتهت ونقلل  اآلخللرين ملل  التواصلل  علللى الدرسللة قبلل  مللا أطفللا  يسللاعد
 والسلليطر  اإلحبللاط عللدت إلللى يلل دي االسللتقبا  غللةلل السللليت التطللور وأن إللليهت 
 االبتدائيلللة المدرسلللة إللللى واالنتقلللا  السللللوكية المشلللاك  وانخفلللا  البيئلللة عللللى
قامة  وانخفلا  اللفظية القدرات في االنخفا  وي دي ن األقرا م  ع قات وا 
 انخفللللا  بسللللب  األقللللران ملللل  تفللللاع ت فللللي مشللللاك  إلللللى االسللللتقبا  مهللللار 

 ملللللل  فعلللللا    بشللللللك    التواصللللل  تعبيلللللرات) فللللللي تتمثللللل  التللللللي اللغويلللللة القلللللدرات
 (Barbara, 2012, p72).األقران

 

 ملللن يعلللانون التوحلللديين أن( 5117) وآخلللرون هللا عبلللد دراسلللة وأوضلللحت   
 وتراكيلللل   لغويللللة مفللللردات مللللن ياللغللللو  والنمللللو ا باالسللللتق مهللللار  فللللي عجلللل 

 فلللللي المكتسلللللبة اللغويلللللة المفلللللردات واسلللللتخدات للضلللللمائر  صلللللحي  واسلللللتخدات
 .المعنى يذ التواص 

 

 اللغللة"  بعنللوان Cory E,et al (2012) يكللور  دراسللة بحثللت وكللذلك   
 األطفلللا  عنلللد والمقيلللد  المتكلللرر  للسللللوكيات ءيكمتنبللل والتعبيريلللة االسلللتقبالية
 المعرفيللة والمهللارات اللغللة مهللار  كانللت إذا مللا  "بالذاتويللة المصللابين الصللغار

 .(5141 سكران ) والمتكرر  المقيد  بالسلوكيات ارتبطت اللفظية غير
 

 التوحلللد أعلللرا  أن إللللى( 43 -45 ص ص  5112) يالجبلللل وأضلللافت   
 اسلتخدات فلي كبيلراا ضلعفاا نمويتض  االجتماعي التفاع  في الخل  في تتمث 

للا ياللفظلل غيللر السلللوك  أو التمللاي  وعللدت والوجلل  بللالعينين التواصلل  فللي ونقصا
 وضلللع  األصلللدقاء ع قلللات وتطلللور نملللو إللللى فتقلللارواال العواطللل   كراهيلللة

  .بهت واهتمامهت لهت استجابت 
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 لتحسلين الحسلي اإلثلراء عللى قائت تدريبي برنامج تصور لنا يتض  سبق مما
 .التوحد أطفا  لدى االجتماعي التفاع  ومهارات اإلدراك

 

 : دراسةلل المنهجية جرا اتاإل
 

 : المستخةدم المنهةةةج-
 

 المجمللللوعتين علللللى المعتمللللد التجريبللللي المللللنهج ةالحاليلللل الدراسللللة سللللتخدتت   
 القيللا  جللراءإ وبطريقللة  أطفللاالا ( 7)منهمللا كلل  وعللدد   والضللابطة التجريببللة
   .والتتبعي والبعدي القبلي

 

  :الدراسة مجتمع -
 

 وطفللةا ملن ذوي طفل ا ( 52) ملن ساسليةاأل للعينة الدراسة مجتم  تتكون    
 اللذين  القلاهر  محافظلة بالمعلادي للتوحلد مصر م سسة في التوحد اضطرا 

 يخصلائواأل األطفلا  طبيل و  عصا واأل الم  طبي   ب  ق   من تشخيصهت تت
 المللللنهج لتطبيللللقوطفلللللةا  طفلللل ا ( 41) ساسلللليةاأل العينللللة اختيللللار تللللت  يالنفسلللل

 بينملا  مجملوعتين إلى تو يعهت تت والذين  عليهت التدريبي والبرنامج التجريبي
 الجمعيلللة أطفلللا  ملللن دراسلللةلل السللليكومترية الخصلللائص تحديلللد عينلللة تكونلللت

وطفلللةا  طفلل ا ( 32) اختيللار تللت  القللاهر  محافظللة بالمعللادي لألوتيلل ت المصللرية
 .الدراسة دواتأ من لتحققل استط عية كعينة منهت

 

 التوحللللد أطفللللا  مللللن ساسللليةاأل الدراسللللة عينللللة اختيلللار تللللت :مكانيةةةةة حةةةةدود -
 .القاهر  بمحافظة بالمعادي للتوحد مصر م سسة في المسجلين

 شللهور ةث ثلل خلل   جلسللةا ( 33) البرنللامج تطبيللق اسللتغرق :زمانيةةة حةةدود -
  دقيقللةا  12 لجلسللةا مللد  وكانللت  سللبوعياا أ جلسللات ثلل ث األطفللا  ىتلقلل وقللد
 (.  5147/ 7/ 45 إلى 5147/ 5/ 1) مد  الدراسة الميدانية من : امتد
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 :الدراسة عينةة -
 

 وقللد  التوحللد مللن يعللانون الللذين األطفللا  مللن عينللة رباختيللا الباحثللة قامللت   
( 6:1)بللللين عمللللارهتأ تتللللراوح طفلللل ا وطفلللللةا ( 41) مللللن الدراسللللة عينللللة تكونلللت
( 7)منهلا واحلد ك  عدد متساويتين مجموعتين لىإ العينة قسمت وقد  سنوات
 تللللدخ ا  تلقللللت والتللللي التجريبيللللة المجموعللللة: هللللي ولللللىاأل المجموعللللة. أطفللللاالا 
  والتي الضابطة المجموعة: هي والثانية  التدريبي البرنامج خ   من ع جياا 

 .ياا ع ج تدخ ا  أي تتلق لت
 

 ملن العينلة فلرادأ بلين  التكلاف الباحثلة حققلت للذلك :المجمةوعتي  بةي  التكافؤ
 مهللارات  التوحلد درجلة  الللذكاء نسلبة ي ال منل العمللر) التاليلة المتغيلرات حيلث

 .(االجتماعي التفاع  مهارات الحسي  اإلدراك
 

 : العينة اختيار مواصفات (1)
 

 جللودارد مقيللا  ىعللل درجللةا ( 21 – 72)  بللين مللا تتللراوح :الةةذكا  نسةةبة -
 (.جودارد  ̸إعداد) للذكاء

 .سنوات( 6 – 1)  بين ما تتراوح : الزمني عمرال -

 الطفولللللة تقللللدير مقيللللا  حسلللل  وذلللللك ؛متوسللللطةا  التوحللللد نسللللبة تكللللون نأ -
 (.كار )

 التفاعلللل  ومهللللارات الحسللللي اإلدراك مهللللارات فللللي قصللللور مللللن يعللللانون أن -
 .االجتماعي

 يغيبلون وال المركل  للىإ الحضلور في ظمينتالمن من العينة فرادأ تكون أن -
 .طويلة   لفترات  

 .عاقةإ أي االضطرا  أال يصاح  بمعنى عاقاتاإل تعدد من الخلو -

 م سسلة فلي المسلجلين التوحلديين األطفلا  ضلمن الدراسة عينة اختيار تت -
 .القاهر  بمحافظة بالمعادي للتوحد مصر
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 : منها أسبا  لعد  الم سسة لهذا الباحثة اختيار كان وقد -

 .المذكور ك المر  في الدراسة عينة توفر .4

 .المرك  ضمن األهالي م  التواص  سهولة .5

 .الدراسة لطبيعة المناسبة التقنية والبيئة واألدوات الوسائ  توفر .3

 .التدريبي البرنامج لتطبيق تصل  خاصة وقاعات واسعة مساحات توفر .1

 عملهلللللا فلللللي الباحثلللللة سلللللاعدوا الم سسلللللة فلللللي وأخصلللللائيين معلملللللين تلللللوفر .2
 .امجللبرن وتطبيقها

 .الطف  حالة بتشخيص معتمد يطب تقرير .6
 

 :العينة فرز جرا اتإ (2)
 

 المعتملد  المعلايير وفلق للتوحلد مصر م سسة من الدراسة عينة اختيار تت   
 مقياسللي األطفللا  ىعللل الباحثللة وطبقللت  CAR2 وDSM-IV المركلل  فللي
ى للع( الباحثة/ عدادإ) االجتماعي التفاع  ومهارات الحسي اإلدراك مهارات)

 أظهرتل  لملا وفقلاا  الترشي  وكان  الم سسة في التوحد اضطرا  يذو  األطفا 
 مهلارات فلي قصلور وللديهت التوحلد اضطرا  من يعانون األطفا  بأن النتائج
 طفلللل ا ( 52) عللللددهت وبللللل   االجتمللللاعي التفاعلللل  ومهللللارات الحسللللي اإلدراك
  شللديد التوحللد بللأن كللار  اختبللار لنتللائج وفقللاا  أطفللاالا ( 2) اسللتبعاد تللت  وطفلللةا 
 البرنلللامج تطبيلللق ىعلللل األهللل  موافقلللة لعلللدت أطفلللاالا ( 3) اسلللتبعاد تلللت وكلللذلك
 اإلدراك اضلطرا  مظلاهر تلوافر لعلدت أطفلاالا  (3) اسلتبعاد تلت وكذلك  عليهت
 تطبيلق شلروط علليهت تنطبلق طفل ا وطفللةا ( 41) تبقلي وبالتالي  لدي  الحسي
 .الدراسة

 

 :السيكومترية الخصائص عينة (3)
 

 ملن وطفللةا  طفل ا ( 32) من المكونة السيكومترية الخصائص عينة تكونت   
 بالحلدائق للتوحد كيان مرك : )هت مراك  ةبث ث الملتحقين التوحديين األطفا 
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 مصللر بكارتيللا  سلليتي ومركلل  بالمعللادي لألوتيلل ت المصللرية والجمعيللة القبللة
 ملللن سلللنوات( 6 -1)  العمريلللة المرحللللة فلللي القلللاهر   محافظلللة فلللي بالظلللاهر
 العينلللللة غيلللللر العينلللللة هلللللذ  تكلللللون أن الباحثلللللة راعلللللت وقلللللد نلللللاث واإل اللللللذكور
 البنلود واسلتبعاد   لل تاوضلع لملا المقياسلين مناسلبة ملدى ملن كدأللت  األصلية
 صلللدق وحسلللا   النهائيلللة  صلللورت فلللي المقياسلللين لوضللل  مبهملللةا  كانلللت التلللي
 .ستط عيةاال للمجموعة المقياسين تطبيق وبعد  المقياسين وثبات

 

         :األساسية الدراسة عينة( 4) 

 ذوي ملنوطفلةا  طفآل( 41)من النهائية صورتها في الدراسة عينة تتكون    
  مجملللللوعتين  إللللللى وقسلللللموا  سلللللنوات( 6 -1) عملللللر ملللللن التوحلللللد اضلللللطرا 
 سلنة( 2415) قلدر  عملري بمتوسلط أطفلاالا ( 7) ملن تكونلت تجريبية مجموعة
( 7) ملن تكونلت  ضلابطة ومجموعلة   درجلةا ( 4411) قلدر  معياري وانحرا 
( 1427) قلللدر  معيلللاري وانحلللرا  سلللنة( 2475) قلللدر  عملللري بمتوسلللط أطفلللاالا 
 ملللن وللتأكلللد  جلللودارد مقيلللا  ىعلللل( 71-75) بلللين ملللا ذكلللاء ونسللل . درجلللةا 
 السلن متغيلرات فلي والضلابطة التجريبيلة الدراسلة عينلة أفراد بين التكاف  تأكيد

 وقاملللللت  االجتمللللاعي التفاعللللل  ومهللللاراتاإلدراك الحسلللللي مهللللارات و  والللللذكاء
 لحسلللا  u-test" وتنلللي ملللان" اختبلللار باسلللتخدات( U) قيملللة بحسلللا  الباحثلللة
 ينوالجللدول. والضللابطة التجريبيللة المجموعللة افللراد درجللات بللين الفللروق داللللة
 .ذلك انيوضح( 5-4) ينالتالي
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 المجموعتي  حسب الدراسة يراتمتغ حسب المئوية والنسب التكراراتيوضح ( 1) جدول
 7=  والتجريبية الضابطة

 

 

 7 = المجموعة الضابطة 7المجموعة التجرببية  =   .1
المتغيةرات  .2

 العينةة
عدد  

 التكرار
عدد  النسبة

 التكرار
 النسبة

 أطفالجنس  .3
 العينة

 %5772 4 %5772 4 ذكور
 %4274 3 %4274 3 إنا 

 %11171 7 %11171 7 العيةةةنةةةةةةةةةةة المجمةةةةةةوع .4
 

 حسلل  الدراسللة متغيللرات علللى بنللاءا ( 4)  الجللدو  حسلل  العينللة تو يلل  تللت   
 .والتجريبية الضابطة المجموعتين

 

 القبلي القياس في والضابطة التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطات يوضح(  2)  جدول
 االجتماعي التفاعل هاراتم ومقياس الحسي اإلدراك مهارات لمقياس وتني ما  اختبار ونتائج

 
 

 

المجموعة  المتغيرات

 التجريبية
 (7)ن=

المجموعة 

 الضابطة

 (7)ن=

 ىمستو Zقيمة  Uقيمة 

 الداللة

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

غير  2.555 5.3 0.52 55.32 2..0 05.32 السن

 دال

غير  5.005 0.3 0.52 05.32 2..0 55.3 الذكاء

 دال

غير  2.000 52.3 3.52 03.32 2..3 3..0 درجة التوحد

 دال

الدرجة الكلية  5

لمقياس 

 اإلدراك

غير  5.035 ..0 3.02 00.02 3.03 03.5

 دال

الدرجة الكلية  0

لمقياس 

 التفاعل 

غير  5.005 5.. 3.02 00.02 .3.3 0020

 دال
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 درجلات متوسلطات بين فروق وجود عدت( 5) السابق الجدو  من يتض     
 القيلللا  فلللي الضلللابطة المجموعلللة أطفلللا و  التجريبيلللة المجموعلللة أطفلللا  رتللل 
 الحسللللي اإلدراك ومهللللارات التوحللللد ودرجللللة والللللذكاء السللللن) للمتغيللللرات القبلللللي

 قبللل  المجملللوعتين تكلللاف  إللللى يشلللير مملللا   (االجتملللاعي التفاعللل  والمهلللارات
 .البرنامج تطبيق

 

 :الدراسة أدوات: رابعاً 
 

 إعةةداد/)  التوحةةد اضةةطراب أطفةةال لةةدى الحسةةي اإلدراك مهةةارات مقيةةاس-1
 ( :1) رقم ملحق( الباحثة

 

  :المقياس م  العام الهدف -أ
 

 طفلللا لأل الحسلللي اإلدراك مهلللارات فلللي اضلللطرابات مسلللتوى عللللى التعلللر    
  . المقيا  على درجاتهت  تعكس كما وذلك  التوحديين

 

  -:للمقياس الخاصة األهداف -ب
 

 غايلللللة فلللللي ملللللراا أ خلللللاص      بوجلللللمهلللللارات اإلدراك الحسلللللي  قصلللللور كشللللل    
 -السلمعي - اللمسلي -البصلري -الحركلي)  يالتمي في يتمث  حيث  هميةاأل

 إقامللللة ويتضللللمنها يالحللللال المقيللللا  عنهللللا يكشلللل  التللللي( التللللذوقي -الشللللمي
 .االجتماعي والتفاع ت الع قات

 

 :المقياس مصادر -ج
 

 مهارات تناولت التي النظرية لكتاباتوا يالسيكولوج التراث على ط  اإل-4
 .خاصة   بصفة   التوحد اضطرا  ذوي األطفا  عند الحسي اإلدراك

 اإلدراك مهللارات وقيلا  لم حظللة صليغت التللي المقلايي  علللى طل  اإل  -5
   :مث  الحسي
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   .           للتوحديين الحسي اإلدراك مقيا ( 5144) الطيباني مقيا  -
- The Miller Assessment for Preschoolers (Miller,1988) 

include test for ( stereognosis, tactile perception and 
vestibular function). 

- SIPT ( Ayres,1989) publisher Westren Psychological 
Service. 

- Autism Diagnostic Observation Schedule.(ADOS) 
bLord.Rutter, Goo-do, Heemsbergen, Jardan, Mawhood 

and Schopler,1989. 
 

  :المقياس وصف -د 
 

 ةسللت مللن تتكللون  مفللرد ا ( 71) علللى األوليللة صللورت  فللي المقيللا  يشللم    
 التمييل  -5 اا بنلد( 45) حركليال  يلتميال -4 الحسي  اإلدراك لمهارات أبعاد
 لمسلليال يلل يتمال -1 اا بنللد( 45) سللمعيال  يللتميال -3 اا بنللد( 45) بصللريال
. اا بنلد( 41) تلذوقيال يل يتمال -6 اا بنلد( 41) شميال ي يتمال -2 اا بند( 45)

 يث ثلل تللدريج صللور  فللي عنهللا جللا ي   اختيللارات ث ثللة مفللرد  كلل  أمللات ويوجللد
 باسلتثناء يالتلوال عللى درجلةا ( 4-5-3) اإلجابلة وتأخلد( نادراا   أحياناا   دائماا )

 رقاتاأل تحم  التي تلك وهي( 3-5-4) تدرجها يكون والتي السالبة العبارات
-4)2عدب    (7-4)1عدب    (6-3) 3عدب    (3-5)5عدب    (2 -1)4عدب  : التالية

 (.7 -6)6عدب    (3
  

 األخصلائيون ويقلوت  سلالبة وعبلارات موجبلة عبلارات ملن المقيلا  ويتكون   
لللا: ) هلللي بلللدائ  ةث ثللل ملللن سلللتجابةا بإختيلللار للطفللل  القلللائمين حلللدأ وأ  -دائما

  فيهلللا نظلللرهت وجهلللة عطلللاءإ خللل   ملللن المقيلللا  لمفلللردات(  نلللادراا -أحيانالللا
 .الخانات بين من فقط واحد  ستجاباتاإل أمات( √)  ع مة ووض 
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 (6102)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 :المقياس تصحيح طريقة -ه
 

 مللل   مفلللرد  كللل  أملللات بالتقلللدير القلللائت يضلللعها التلللي الع ملللات جمللل  يلللتت -4
 كل  يعطلى حيلث( 471-61) بلين ملا تنحصلر مفردات ك  درجة نأ مراعا 
  .داءاأل على الدالة المفرد  أمات ع مة طف 
  المفلردات لجميل  بالنسلبة علدب   بكل  الخاصلة اللدرجات مجمو  حسا  يتت -5

 اللدرجات جمل  طريق عن طف  لك  للدرجات يالكل المجمو  حسا  ثت ومن
 .عدب   بك  الخاصة

  الحسللي االدراك المهللارات فللي قصللور علللى داللللة ىاألعللل الدرجللة تعتبللر-3
 ويعللد  الحسللي اإلدراك مهللارات ينتحسلل عللن المنخفضللة الدرجللة تعتبللر بينمللا
 الكلية الدرجة نص  عن  درجت ارتفعت ذاإ ع جية برامج لىإ حاجةب الطف 
   .درجةا ( 21) وهي

 

 :للمقياس السيكومترية الخصائص
 

 : المقياس صدق:  أوالً 
 

 أنلل  حيللث الخبللراء آراء علللى باالسللتط   المقيللا  صللحة مللن التحقللق تللت   
 الخبللراء  مللن مجموعللة ىعللل عللر  تللت األوليللة  بصللورت المقيللا  إعللداد بعللد

 مللللن يكللللون أن: )األسللللاتذ  السللللاد  فللللي التاليللللة المواصللللفات الباحثللللة وراعللللت
 مجللللا  فللللي سللللنوات( 41) عللللن خبللللرتهت تقلللل ال وأ  التللللدري  هيئللللة أعضللللاء
 فلللي والعلللاملين الخبلللراء ملللن( 45) ملللن المحكملللين عينلللة وتكونلللت  (التلللدري 
 ىملللد: حيلللث ملللن المقيلللا  فلللي آرائهلللت ءإلبلللدا وذللللك ؛الخاصلللة التربيلللة مجلللا 

 تعلللدي  أو حلللذ  أو إضلللافة -اللغويلللة الصلللياغة سللل مة - الفقلللرات مناسلللبة)
 المفلرد  قبلو  نسلبة تحلددت ولقلد(.  عدللب   الفقرات انتماء - المفردات صياغة

 حللذ  كالتللالي وهللي  مفللردات( 41) منهللا واسللتبعد( %411 و 77) بللين مللا
  يلللتميال ملللن( 2-7) المفلللرد  وحلللذ   كللليالحر  يللل يتمال ملللن( 2-6) المفلللرد 
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 (6106)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

           المفلللرد  وحلللذ   السلللمعي يللل يتمال ملللن( 41 -2) المفلللرد  وحلللذ   البصلللري
 الشللللمي  يلللل يتمال مللللن( 3) المفللللرد  وحللللذ  اللمسللللي  يلللل يتمال مللللن( 4-7) 

 هلذ  تحلظ للت: األو  لسلببين وللذلك. التلذوقي يل يتمال من( 5) المفرد  وحذ 
 األخ قيللة التحفظللات لللبع : يوالثللان المحللدد   و القبلل نسللبة علللى المفللردات

 هلو كملا المقيلا  بنلود ملن مفلردات( 6) تعلدي  وأيضاا  المحكمون أبداها التي
  مفلرد ا ( 61) المقيلا  تضلمين عللى اسلتقر وبالتلالي(. 4)ملحلق فلي موض 
 بلل  خاصللة درجللة عللدب   لكلل ( 471 -61) مللن ككلل  المقيللا  درجللات وتتللراوح
 المحكملين  م حظلات ىعلل بنلاءا  المقيلا  تعدي  بعد(  31-41) من تتراوح
 االتفللللاق نسلللل  خلللل   مللللن للمقيللللا  الظللللاهري الصللللدق داللللللة تتللللوافر وبللللذلك
 تقيسلها  التي وعبارات  األبعاد مناسبة ىمد تقدير في المحكمين بين المرتفعة

 ىعللل اإلبقللاء تّللت حيللث المحكمللين صللدق لحسللا  لوشللي معادلللة اسللتخدات وتللت
 وتلللت المحكملللين  ملللن( %21) علللن ي يلللد ملللا عليهلللا اتفلللق التللليو  كلهلللا األبعلللاد
 أنل  ىإلل(: 456ص  4273) بللوت بنيلامين يشلير حيث مفردات  ست تعدي 
 النو  هذا مث  في( %77) بنسبة المحكمين آراء موافقة ىعل االعتماد يمكن
 تكللوني النهائيلة بصللورت ( 6)المقيلا  أبعلاد عللدد أصلب  وبللذلك". الصلدق ملن
 وقيملة المحكملين التفاق المئوية النس  توضي  تت. مفرد ا ( 41) من عدب   ك 

 (.4) ملحق في الحسي اإلدراك مقيا  مفردات على لوشي
 

  :المحك صدق-2
 

 مقيلللا  علللى الكليللة الدرجللة بللين االرتبللاط معاملل  بحسللا  الباحثللة قامللت   
( 5144) الطيبلاني ومقيلا  التوحلديين األطفلا  لدىمهارات اإلدراك الحسي 

 نأ على يد  وهذا   %77 يخارج كمحك للتوحديين الحسي اإلدراك ا مقي
 عنلللد بهلللا االعتملللاد يمكلللن مناسلللبة وثبلللات صلللدق بمعلللدالت  يتمتللل  المقيلللا 
 بدرجلللة تمتعللل  ىإلللل النتلللائج تشلللير والتلللي. التوحلللديين األطفلللا  مللل   اسلللتخدام
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 مقيلا  للدرجات المحلك صلدق حسلا  تلت وعليل  والثبلات  الصلدق ملن عالية
 بعلللللد االرتبلللللاط معامللللل  وبلللللل  المحلللللك  ودرجلللللات الحلللللالي الشخصلللللية الحريلللللة

 م شلللرات يعطلللي مملللا %4 مسلللتوى إحصلللائيااعند دا  وهلللو 77 1 التصلللحي 
 .الصدق من مناس  ىبمستو  المقيا  تمت  ي كد بما المحك لصدق قوية

 

 :المقياس ثبات: ثانياً 
 

 : لكرونباخ ألفا معامل باستخدام الثبات-1
 

 كللللودر معادلللللة مللللن معدلللللة طريقللللة وهللللي لكرونبللللا  فللللاأل معادلللللة تسللللتخدت   
  ...   3  5  4  ومتدرجة 4 من أكبر  البيانات تكون عندما وريتشاردسون 

 لكرونبللا  ألفللا معاملل  بحسللا  الباحثللة قامللت المقيللا  عبللارات ثبللات ولقيللا 
 العينلة ملن اسلتبعادها تت وقد  (32) عددها وبل  للدراسة االستط عية للعينة

لللل( 42) مللللرور بعللللد خللللرىأ مللللر  تطبيقهللللا عيللللدأ   ثللللت األصلللللية  نفلللل  علللللى ايوما
 عاليلة قيملة وهلي( 14772) لكرونبلا  ألفلا معامل  قيمة بلغت إذ   المجموعة

  الدراسلللة نتلللائج وتفسلللير لتحليللل  وصللل حيتها األدا  عبلللارات ثبلللات تبلللين جلللداا
 فللي عليلل  االعتملاد يمكللن الثبلات مللن عاليللة بدرجلة يتمتلل  فالمقيلا  هنللا وملن

 كحلللد 1471 اعتملللد واللللذي نلللانلي مقيلللا  بحسللل  للدراسلللة الميلللداني التطبيلللق
 حلذ  حا  في المقيا  ثبات قيمة بحسا  الباحثة قامت كما.  للثبات ىأدن
 المقيلا  مفلردات ملن مفلرد  ك  ثبات معام ( 1) جدو  ويوض   مفرد  ك 
 دو والجلل. ككلل  المقيللا  لمفللردات كرونبللا  ألفللا لطريقللة المفللرد  حللذ  تللت إذا

 فلللي كملللا وهلللي لكرونبلللا  ألفلللا معادللللة باسلللتخدات الثبلللات قيملللة حسلللا  يوضلل 
 . 1414 عند دالة ىمستو  عند دا : وهو دنا أ الجدو 
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 ( معامالت ثبات مقياس اإلدراك الحسي لألطفال اضطراب التوحد 4جدول ) 

 تـذوقـي شـمـي لمسي سمعـي بصـري حركي

 الثبات ر/م الثبات ر/م الثبات /مر الثبات ر/م الثبات ر/م الثبات ر/م
1 99600 1 99776 1 997.6 1 99770 1 99600 1 9976. 

0 99676 0 99776 0 99700 0 99799 0 99790 0 99700 

. 99677 . 99770 . 99700 . 9967. . 99600 . 99700 

0 99667 0 99706 0 99700 0 99609 0 99790 0 99700 

0 99660 0 99777 0 99700 0 99799 0 9979. 0 99767 

6 99601 6 99700 6 997.1 6 99600 6 99600 6 99719 

7 99609 7 99767 7 99700 7 99600 7 99797 7 997.1 

0 99670 0 99700 0 99701 0 9970. 0 99790 0 99700 

0 9967. 0 99771 0 997.0 0 99709 0 99797 0 99706 

19 99676 19 99770 19 997.7 19 99606 19 99710 19 99700 

 

 الحسي اإلدراك مهارات لمقياس الكلية والدرجة عدب   كل درجة بي  ثبات معامالت( 5) جدول
 
 

   

 

  :المقياس عادألب الداخلي االتساق: ثالثاً 
 بيرسلون ارتبلاط معامل  بحسلا  اللداخلي االتسلاق ثبلات ملن التحقق أجري   
 تنتملي اللذي للمقيلا  الكليلة والدرجلة المقيا  فقرات من فقر    ك  درجات بين

 معامل الثبات مهارات اإلدراك الحسي
 17745 الحركية
 17747 البصرية
 17752 السمعية
 17725 المسية
 17733 الشمية
 17742 التذوقية
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 (6101)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 فقلللرات ملللن فقلللر    كللل  بلللين االرتبلللاط معلللام ت يوضللل  والجلللدو   الفقلللر  إليللل 
 ىومسلتو  االرتبلاط معلام ت قليت يللي وفيملا. للمقيلا  الكلية والدرجة المقيا 
 خللل   ملللن المقيلللا  وأبعلللاد لمفلللردات اللللداخلي االتسلللاق حسلللا  تلللت. داللتهلللا
 المقيلا  مفلردات ىعل العينة أفراد درجات بين االرتباط معام ت قيت حسا 

 نتللائج( 6) جللدو  ويوضلل  إليلل   تنتمللي الللذي عللدالب   ىعللل درجللاتهت ومجمللو 
 : التالي النحو ىعل الداخلي االتساق

 

 اإلدراك لمقياس إلي  ينتمي الذي الب عد درجات ومجموع مفردة كل درجة بي  االرتباط معامالت( 6) جدول
 (N=35) التوحد اضطراب أطفال لدى الحسي

 

 تـذوقـي شـمـي لمسي سمعـي بصـري حركي

 الثبات ر/م الثبات ر/م الثبات ر/م الثبات ر/م الثبات ر/م الثبات ر/م
1 99790 1 99700 1 99610 1 99700 1 99600 1 99710 

0 99690 0 9970. 0 99067 0 99699 0 99006 0 99600 

. 99619 . 996.7 . 99607 . 99690 . 99097 . 99010 

0 99700 0 99691 0 99070 0 99700 0 990.. 0 990.1 

0 99601 0 997.0 0 99000 0 99799 0 99600 0 99700 

6 99600 6 99607 6 990.0 6 99609 6 99690 6 99796 

7 99797 7 9960. 7 99697 7 99700 7 99600 7 997.0 

0 99690 0 99070 0 99799 0 99600 0 99610 0 990.0 

0 99009 0 99011 0 99007 0 99701 0 996.0 0 99000 

19 997.0 19 99007 19 99000 19 99607 19 99006 19 99670 

 1414 عند دالة** 
 

 إحصلللائية داللللة ذات موجبلللة ارتباطيللة ع قللات هنلللاك أن دنجلل( 6)جللدو    
 والدرجللة السللتة  األبعللاد مللن عللدب   كلل  مفللردات ىعللل العينللة أفللراد درجللات بللين

 ىعللللل م شلللراا  يعللللد مملللا  (1414) ىمسللللتو  عنلللد دالللللة وجميعهلللا عللللد للب   الكليلللة
 مجملو  بين االرتباط معام ت قيت حسا  تت كما. عدب   لك  الداخلي االتساق
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 معللللام ت نتللللائج( 7)جللللدو  ويوضلللل  السللللتة  األبعللللاد عللللد مللللنب   كلللل  تدرجللللا
 .االرتباط
 الحسي اإلدراك لمقياس الكلية والدرجة ب عد كل درجة بي  االرتباط معامالت( 7) جدول

 

 معامل االرتباط مهارات اإلدراك

 **99000 الحركية

 **99700 البصرية

 **99001 السمعية

 **99009 المسية

 **99700 الشمية

 **99001 التذوقية

 1414 عند دالة** 
 داللللللة ذات موجبللللة ارتباطيللللة ع قللللات هنللللاك أن نجللللد( 7) الجللللدو  ومللللن   

 ىعللل م شللراا  يعللد ممللا للمقيللا   الكليللة والدرجللة عللدب   كلل  درجللة بللين إحصللائية
 .(الحسي اإلدراك مهارات)وهي قياسها المراد بالسمة المقيا  تشب 

 

 التوحةةةد اضةةةطراب أطفةةةال لةةةدي الجتمةةةاعيا التفاعةةةل مهةةةارات مقيةةةاس- 2
 ( :2)ملحق( الباحثة إعداد/)
 

 : المقياس م  العام الهدف -أ
 

 التوحلديين لألطفا  االجتماعية والتفاع ت الع قات مستوى على التعر    
 . المقيا  على درجاتهت  تعكس كما وذلك

 

  -:للمقياس الخاصة األهداف-ب
 

-التواصلل ) فللي خللاص  بوجلل الجتمللاعيا التفاعلل  مهللارات قصللور كشلل    
 .يالحال المقيا  عنها يكش  التي االجتماعي( التعاون -التقليد -االستقبا 
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 :المقياس مصادر -ج
 

 مللن وذلللك   وثباتلل  صللدق مللن والتحقللق أبعللاد  واشللتقاق المقيللا  إعللداد تللت   
 :التالية المصادر خ  

 تناوللللللت التلللللي يلللللةالنظر  والكتابلللللات يالسللللليكولوج التلللللراث عللللللى طللللل  اإل-4
 .التوحد اضطرا  وذوي األطفا  عند االجتماعية المهارات

 المهلارات وقيلا  لم حظلة صليغت التلي والقلوائت المقلايي  على ط  اإل-5
   :مث  االجتماعية

 ).5117 غ ا  ) االجتماعية المهارات تقدير قائمة-
 The childhood Autism Rating .الطفلولي التوحلد تقلدير مقيلا -

Scale (CARS) 
 Autism Diagnostic للتوحللللد التشخيصللللية الم حظللللات جللللداو -

Observation Schedule.(ADOS) by Lord. Rutter, Goo-do, 
Heemsbergen, Jardan, Mawhood and Schopler,1989. 

 Autism Descriptors Checklist (ADC) by التوحد أوصا  قائمة-
Fridman, Wolf and Cohen,1983. 

 Gilliam Autism Rating Scales, 2013 للتوحلد جيليلات ا مقيل-

(GARS) . 
 

  :المقياس وصف -د
 

 مهلارات ملن تتكلون  مفلرد ا ( 71) على ةياألول صورت  في المقيا  يشم    
 ومهلللارات  اا بنللد( 47) االسلللتقبا  ومهللارات اا بنلللد( 47) االجتمللاعي التواصلل 
 .اا دبن( 47)التعاون ومهارات اا بند( 47) التقليد

 

 يث ثل تلدريج صور  في عنها جا ي   اختيارات ث ثة مفرد  ك  أمات ويوجد    
 باسلتثناء يالتلوال عللى درجلة( 4-5-3) اإلجابلة وتأخلد( نادراا  ا أحيانا   دائماا )
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 تحملللل  التللللي تلللللك وهللللي  (3-5-4) تللللدرجها يكللللون والتللللي السللللالبة العبللللارات
 (.32-52-56-54-41-6) التالية رقاتاأل

 

 المحكملين عينة وتكونت الخبراء من مجموعة على المقيا  عر  دوبع    
 تحلللددت ولقللد  الخاصللة التربيلللة مجللا  فللي والعلللاملين الخبللراء مللن( 45) مللن
  مفللردات( 41) منهللا واسللتبعد( %411 و 77) بللين مللا المفللرد  قبللو  نسللبة
 حللللذ   التواصلللل  راتامهلللل مللللن( 46-41-7) المفللللرد  حللللذ  كالتللللالي وهللللي

 مللن( 47-42-4) المفللرد  حللذ   االسللتقبا  مهللارات مللن( 44-7) المفللرد 
: األو  لسلببين. التعلاون مهلارات من( 46-6) المفرد  حذ  التقليد  مهارات

 التحفظلات لبع : يوالثان المحدد   القبو  نسبة على المفردات هذ  تحظ لت
 المقيا  بنود من مفردات( 2) تعدي  وأيضاا  المحكمون أبداها التي األخ قية

( 61) علللى المقيللا  اسللتقر وبالتللالي(. 7) رقللت الجللدو  فللي موضلل  هللو كمللا
 درجللللة عللللدب   لكلللل ( 471 -61) مللللن ككلللل  المقيللللا  درجللللات وتتللللراوح  مفللللرد ا 
  موجبللللة عبللللارات مللللن المقيللللا  ويتكللللون(. 12-42) مللللن تتللللراوح بلللل  خاصللللة
 اسلتجابة بإختيلار للطفل  القلائمين حدأ وأ األخصائيون ويقوت  سالبة وعبارات

لا: ) هلي بلدائ  ثث  من  خل   ملن المقيلا  لمفلردات(  نلادراا -أحيانالا -دائما
 فقلط واحلد  االسلتجابات أملات( √)  ع ملة ووض   فيها نظرهت وجهة عطاءإ

 .الخانات بين من
 

 :المقياس تصحيح طريقة -ه
 

 مللل   مفلللرد  كللل  أملللات بالتقلللدير القلللائت يضلللعها التلللي الع ملللات جمللل  يلللتت-4
 مجملللو  حسلللا  يلللتت ثلللت  (471-61) ملللابين بعلللاداأل كللل  درجلللة نأ مراعلللا 
 طفلل  لكلل  للللدرجات يالكللل المجمللو  حسللا  ثللت عللد ب   بكلل  الخاصللة الللدرجات

 .عدب   بك  الخاصة الدرجات جم  طريق عن
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 (6101)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 التفاعللللل  مهلللللارات فلللللي قصلللللور عللللللى دالللللللة المنخفضلللللة الدرجلللللة تعتبلللللر-5
 علللل التفا مهللللارات تحسللللين عللللن المرتفعللللة الدرجللللة تعتبللللر بينمللللا  االجتمللللاعي
 .االجتماعي

 

 :للمقياس السيكومترية الخصائص
 

 :المقياس صدق:  أوالً 
 

 علر  تلت الخبلراء  آراء عللى باالسلتط   المقيلا  صلحة ملن التحقق تت   
 المواصللفات الباحثللة وراعللت المحكمللين  السللاد  مللن مجموعللة ىعللل المقيللا 
 تقللل  وأال التلللدري  هيئلللة أعضلللاء ملللن يكلللون أن: األسلللاتذ  السلللاد  فلللي التاليلللة
 ملن المحكملين عينلة وتكونلت( التلدري  مجلا  فلي سنوات( 41) عن خبرتهت

 آرائهللت إلبللداء وذلللك  النفسللية والصللحة الللنف  علللت أسللاتذ  مللن اا محكملل( 45)
   المقيلا  لفقلرات اللغويلة الصلياغة س مة ىمد  الفقرات مناسبة ىمد: )في

 مللن فقللر  كلل  انتمللاء ىمللد  مناسللبة يرونهللا فقللرات تعللدي  أو حللذ  او إضللافة
 (.عدللب   الفقرات

 فلي ذلك توضي  وتت المحكمين  م حظات ىعل بناءا  المقيا  تعدي  وتت -
 ملا وتراوحلت المقيلا  مفردات ىعل المحكمين اتفاق نسبة( 5) بملحق جدو 
 المقيلللا  صلل حية ىعللل تللد  مقبوللللة نسلل  وهللي   ( % 411 - 77) بللين
 الظلللاهري الصلللدق دالللللة فرتتلللوا وبلللذلك العبلللارات  بعللل  تعلللدي  تلللت أن بعلللد

 هيئللة أعضلاء السلاد  واخلت   اتفلاق ىمللد يوضل  التلالي والجلدو   للمقيلا 
 صللدق لحسللا  لوشللي معادلللة اسللتخدات وتللت المقيللا   مفللردات ىعللل التللدري 
 ملا عليهلا اتفلق والتلي( 1) وهلي كلهلا األبعلاد ىعل اإلبقاء ّتت حيث المحكمين

 ص  4273) بلللوت بنيللامين يشللير حيللث المحكمللين  مللن( %21) عللن ي يللد
( %77) بنسلبة المحكملين آراء موافقلة ىعلل االعتملاد يمكلن أن  ىإل( " 456
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 (6101)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 الدالللة والعبللارات المقيللا  أبعللاد ولتوضللي ". الصللدق مللن النللو  هللذا مثلل  فللي
  ) .                                  5) ملحق في تعديلها تت التي والعبارات علي  

 

  :المحك صدق-2
 

 مقيلللا  علللى الكليللة الدرجللة بللين االرتبللاط معاملل  بحسللا  الباحثللة امللتق   
 التفللللاع ت ومقيللللا  التوحللللديين األطفلللا  لللللدى االجتمللللاعي التفاعلللل  مهلللارات

 اهلل عبللللد الخاصللللة  االحتياجللللات وذوي المنلللل   خللللارج للألطفللللا  االجتماعيللللة
  يتمتلللللل  المقيللللللا  نأ علللللللى يللللللد  وهللللللذا  %77 يخللللللارج كمحللللللك(  5112)

 ملللل   اسللللتخدام عنللللد بهللللا االعتمللللاد يمكللللن مناسللللية وثبللللات صللللدق بمعللللدالت
 .التوحديين األطفا 

 

 تلللت وعليلل  والثبللات  الصللدق مللن عاليللة بدرجللة تمتعلل  ىإللل النتللائج وتشللير   
 ودرجلللات الحلللالي الشخصلللية الحريلللة مقيلللا  للللدرجات المحلللك صلللدق حسلللا 
 عنللد إحصللائياا  دا  وهللو 77 1 التصللحي  بعللد االرتبللاط معاملل  وبللل  المحللك 
 تمتللل  ي كلللد بملللا المحلللك لصلللدق قويلللة م شلللرات يعطلللي مملللا   %4 مسلللتوى
 .الصدق من مناس  ىبمستو  المقيا 

 

 : المقياس ثبات: ثانياً 
 

 : لكرونباخ ألفا معامل باستخدام الثبات-1
 

 كللللودر معادلللللة مللللن معدلللللة طريقللللة وهللللي لكرونبللللا  ألفللللا معادلللللة تسللللتخدت   
              5  4ومتدرجللللة 4مللللن كبللللرأ البيانللللات تكللللون عنللللدما تسللللتخدت وريتشاردسللللون

3  ...  
 لكرونبا  ألفا معام  بحسا  الباحثة قامت المقيا  عبارات ثبات ولقيا    

 العينلة ملن اسلتبعادها تت وقد( 32) عددها وبل   للدراسة االستط عية للعينة
 نفلللل  علللللى يومللللاا ( 42) مللللرور بعللللد خللللرىأ مللللر  تطبيقهللللا عيللللدأ   ثللللت األصلللللية
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 (6162)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 عاليللة قيمللة وهللي( 14772) لكرونبللا  ألفللا معاملل  قيمللة بلغللت إذ المجموعللة 
 وهو  الدراسة نتائج وتفسير لتحلي  وص حيتها األدا  عبارات ثبات تبين جداا

 الميللداني التطبيللق فللي عليلل  االعتمللاد يمكللن الثبللات مللن عاليللة بدرجللة يتمتلل 
 كملللا. للثبلللات ىأدنللل كحلللد 1471 اعتملللد واللللذي نلللانلي مقيلللا  بحسللل  للدراسللة

 ويوضل  مفلرد  ك  حذ  حا  في المقيا  ثبات قيمة بحسا  الباحثة امتق
 المفلرد  حلذ  تت إذا المقيا  مفردات من مفرد  ك  ثبات معام ( 7) جدو 
 حسلا  يوضل  التلالي والجلدو . ككل  المقيلا  لمفلردات كرونبا  ألفا لطريقة
 كما وهي (Cronbach Alpha) لكرونبا  ألفا معادلة باستخدات الثبات قيمة
 . 14711: دنا أ الجدو  في يلي

 االجتماعي التفاعل مهارات مقياس ثبات معامالت( 4) جدول
 

 التعاون التقليد االستقبال التواصل االجتماعي

 م/الثبات المفردة م/الثبات المفردة م/الثبات المفردة م/الثبات المفردة

1 997.6 16 99700 .1 99670 06 99770 

0 99700 17 99771 .0 9967. 07 99799 

. 99700 10 99770 .. 99676 00 9967. 

0 99700 10 9976. .0 99600 00 99609 

0 99700 09 99700 .0 99790 09 99600 

6 997.1 01 99700 .6 99600 01 99600 

7 997.6 00 99770 .7 99790 00 9970. 

0 99776 0. 99600 .0 99701 0. 99600 

0 99776 00 99676 .0 997.0 00 99709 

19 99770 00 99677 09 997.7 00 99606 

11 99706 06 99667 01 997.0 06 99719 

10 99777 07 99660 00 997.0 07 99797 

1. 99700 00 99601 0. 99701 00 99790 

10 99767 00 99609 00 99700 00 99797 

10 9979. .9 99767 00 997.9 69 99710 
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 (6166)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

              مهارات لمقياس الكلية والدرجة ب عد كل درجة بي  باتث معامالت( 9) جدول
 االجتماعي التفاعل

 معامل الثبات المهارات 

 99790 التواصل االجتماعي

 99707 االستقبال

 99700 التقليد

 99700 التعاون
 

  :المقياس ألبعاد الداخلي االتساق: ثالثاً 
 

 بيرسلون ارتبلاط معامل  بحسلا  خلياللدا االتسلاق ثبلات ملن التحقق أ جري   
 اللللذي مقيلللا لل الكليلللة والدرجلللة االسلللتبيان فقلللرات ملللن فقلللر  كللل  درجلللات بلللين

   53 صلللللدارإ اإلحصلللللائي البرنلللللامج باسلللللتخدات وذللللللك  الفقلللللر  إليللللل  تنتملللللي
 المقيللا  فقللرات مللن فقللر  كلل  بللين االرتبللاط معللام ت يوضلل  التللالي والجللدو 
 داللتهلا  ىومسلتو  االرتبلاط معلام ت قليت يللي وفيملا. للمقيلا  الكليلة والدرجة
 :التالي النحو ىعل الداخلي االتساق نتائج( 41) جدو  ويوض 

 

 (N=35) لمقياس الب عد درجات ومجموع مفردة كل درجة بي  االرتباط معامالت( 11) جدول
 

 التعاون التقليد االستقبال التواصل االجتماعي

 م/االرتباط المفردة م/االرتباط المفردة اطم/االرتب المفردة م/ االرتباط المفردة

1 99607** 16 99799** .1 99010** 06 95600** 

0 9960.** 17 99007** .0 990.1** 07 95670** 

. 99070** 10 99000** .. 99700** 00 95699** 

0 99011** 10 99009** .0 99796** 00 99700** 

0 99007** 09 997.0** .0 997.0** 09 95699** 

6 99710** 01 996..** .6 99700** 01 95690** 

7 99600** 00 99610** .7 9970.** 00 95601** 

0 99600** 0. 99067** .0 996.7** 0. 95700** 
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 (6160)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 التعاون التقليد االستقبال التواصل االجتماعي

0 99006** 00 99607** .0 99691** 00 95609** 

19 99097** 00 99070** 09 99790** 00 95600** 

11 990..** 06 99000** 01 99690** 06 95000** 

10 99600** 07 990.0** 00 99619** 07 95760** 

1. 99690** 00 99600** 0. 99700** 00 99690** 

10 99600** 00 99701** 00 99601** 00 996.0** 

10 99610** .9 99607** 00 99600** 69 99601** 

 1414 عند دالة** 
 

 داللللللة ذات موجبللللة ةارتباطيلللل ع قللللات هنللللاك أن نجللللد( 41)جللللدو  ومللللن   
 ربعلة األ األبعلاد ملن علدب   ك  مفردات ىعل العينة أفراد درجات بين إحصائية
 م شللراا  يعللد ممللا  (1414) ىمسللتو  عنللد دالللة وجميعهللا عللد للب   الكليللة والدرجللة

 بللين االرتبلاط معلام ت قليت حسلا  تلت كمللا. علدب   لكل  اللداخلي االتسلاق ىعلل
 نتلللائج( 44)جلللدو  ويوضللل  ربعلللة ألا األبعلللاد ملللن علللدب   كللل  درجلللات مجملللو 
 .الكلية والدرجة عدب   ك  درجة بين االرتباط معام ت

 

 لمقياس الكلية والدرجة ب عد كل درجة بي  االرتباط معامالت( 11) جدول
 

 معامل االرتباط المهارات 

 **99000 التواصل االجتماعي

 **997005 االستقبال

 **99001 التقليد

 **99009 التعاون

 1414 عند دالة **
 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (6166)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 دالللللة ذات موجبلللة ارتباطيلللة ع قلللات هنلللاك أن نجلللد( 44)الجلللدو  وملللن   
 ىعللل م شللراا  يعللد ممللا للمقيللا   الكليللة والدرجللة عللدب   كلل  درجللة بللين إحصللائية

 (.االجتماعية المهارات)وهي قياسها المراد بالسمة المقيا  تشب 
 

  (:3) رقم ملحق( جوادارد/ إعداد) جوادارد اختبار-3
 

 : من  الهدف -أ
 

( 7: 243) سللن مللن عمللارلأل م ئللت وهللو يلفظللال غيللر  يدائللاأل الللذكاء تقيلليت
 .سنوات

 : االختبار وصف -ب
 

 تتطللابق خشللبية قطلل  وعشللر ( 4×45) مسللاحتها خشللبية لوحللة مللن يتكللون   
 ملللن المقيلللا  هلللذا ويعلللد. اللوحلللة فلللي المحفلللور  الفتحلللات شلللك  مللل  أشلللكالها
 ألن نظللراا  الباحثللة إليلل  لجللأت وقللد اللفظيللة  غيللر أي األدائيللة الللذكاء مقللايي 

 ىعللل أدائهللت مللن أفضلل  يعللد األدائيللة المقللايي  ىعللل التوحللديين األطفللا  أداء
 لكل  فراغلات عشلر  بهلا خشلبية لوحلة ملن المقيا  ويتكون  اللفظية المقايي 

 مللن الخشللبية القطلل  هللذ  بللإخراج الفللاحص ويقللوت  تناسللب  خشللبية قطعللة منهللا
 يمكللن  مللا بأسللر  مكانهللا فللي يضللعوها أن المفحوصللين نملل ويطللل  مكانهللا
 الللذي الوقلت متوسللط يحسل  ثلت محللاوالت بلث ث يقللوت أن للمفحلوص ويسلم 
 يلتت التلي المقيلا  ىعلل درجتل  ليمثل  المحلاوالت هذ  في المفحوص يستغرق 

  الل   عبلد) االختبلار دليل  ىإلل بلالرجو  وذللك ذكائل  نسبة تحديد ضوئها في
 (.47 ص  5112
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 ي وتقنةة تعريةةب( سةةكوبلر إريةةك )إعةةداد: الطفةةولي التوحةةد تقةةدير مقيةةاس-4
 :(4) رقم ملحق ،(2114) العزيز عبد مي أ هدى

 

 : المقياس م  الهدف -1
 

  عشلللر  خمللل  ضلللوء فلللي يالطفلللول التوحلللد تقلللدير المقيلللا  هلللذا يسلللتهد    
 لكل  المحلدد  واللدرجات االضلطرا  هلذا تميل  ساسليةأ جوانل  وتعتبر  مهار 
 . هامن

 

  (:5) رقم ملحق متكاملال ثرائياإل  البرنامج-5
 

 أنلل  عللي متكامل ال اإلثرائلي البرنللامج نأ( 5117) وآخلرون محملد يوضل    
 مهللللارات بعلللل  التوحللللديين األطفللللا  إكسللللا  إلللللى تهللللد  مخططللللة عمليللللة"

 بهد  عليها وتدريبهت  للتواص  ال  مة االجتماعي والتفاع  الحسي اإلدراك
قامة  باآلخرين االتصا  من و معق قدر تحقيق  ناجحلة اجتماعيلة ع قلات وا 
 حللد ىأقصلل إلللى األطفللا  هلل الء واسللتعدادات قللدرات تنميللة عللن وذلللك  معهللت
 .(527 ص  5112 الغصاونة ". )ممكن

 

 عبلد ودراسلة  (5117) غل ا  دراسلة مث  الدراسات من العديد أشارت وقد   
 أق  التوحديين األطفا  أن إلى( 5145) ميهو  ودراسةعبد( 5112) الفتاح
 اللللذي المجتمللل  مللل  للتواصللل  ال  ملللة االجتملللاعي التفاعللل  مهلللارات فلللي قلللدر ا 
 أثنللاء كاسلتجابة اإلدراك اا فليقصلور  أو اا ضلعف يواجهلون نهلتأ كملا  بهلت يحليط

 والتفاعللل  الفهلللت فلللي صلللعوبة ذللللك ىعلللل يترتللل  مملللا اآلخلللرين مللل  التواصللل 
 .االجتماعي

 التلدريبي البرنلامج عناصلر فلي المحكملين راءآل يلةالمئو  النسلبة توضي  تت   
 .(2) ملحق في( 45=ن) التوحديين لألطفا 
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  :البرنامج مصادر
 

 :هي عديد  مصادر ىعل البرنامج ىمحتو  بناء في الباحثة اعتمدت
 

 بللللرامج تناولللللت التللللي السللللابقة الدراسللللات فللللي المسللللتخدمة البللللرامج بعلللل -4
 دراسللة مثلل  التوحللديين لألطفللا  جتماعيللةاال المهللارات لتنميللة الحسللي التكاملل 
    Megha دراسلللة  (5147) وآخلللرون أحملللد  دراسلللة  (5117) يسلللن

Pooja (2015)  (2015) ودراسة. Parham   
  .للدراسة النظري طاراإل خ   من-5
 

 : البرنامج أهمية
 

 فللي قصلور مللن يعلانون واللذين التوحللديين األطفلا  ملن بعينللة اهتمامل  فلي   
 مهلارات تنميلة فلي بل  يحيطلون ملن مل  االجتماعي التفاع  مهاراتو  اإلدراك
 -االجتمللاعي التواصلل  مهللار ) االجتمللاعي التفاعلل  ومهللارات الحسللي اإلدراك
 .التوحد أطفا  ىلد( التقليد مهار  -التعاون مهار  -االستقبا  مهار 

 

 : البرنامج م  ةالعام األهداف
 

 البرنلللامج ويهلللد   الحسلللي إلثلللراءا ىعلللل متكامللل ال اإلثرائلللي البرنلللامج يقلللوت  
 االجتمللاعي التفاعلل  ومهللارات الحسللي اإلدراك مهللارات تحسللين إلللى التللدريبي

 الحسللي اإلدراك اضللطرا  خفلل  فللي برنللامج طريللق عللن التوحللد أطفللا  ىلللد
 ذاتللي -الللدهلي ي -اللمسللي) الث ثللة الحسللية لألنظمللة الللوظيفي االخللت   ذي

 .  التوحديين األطفا  ىلد عياالجتما التفاع  ومهارات( التحفي 
 

 : الفرعية األهداف
 

 فللللي الللللوظيفي االخللللت   ذي الحسللللي اإلدراك اضللللطرا  مظللللاهر خفلللل -4
 التفاعلل  عللدت: )يلللي مللا وتشللم  اللمسللي الللدفا  فللي والمتمثلللة اللمسللي النظللات
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 لملن االنتبلا  علدت  األلوان -الصلصا  -المعجون) مث  اللمسية األلعا  م 
 تحمللل  علللدت  ( القللللت -الكلللرات) مثلل  باألشلللياء اللللتحكت صلللعوبة   معللل  يلعلل 

   ويقبللل  عليلل  يسلللت مللن ملل  يتفاعلل  ال   اآلخللرين مللن والقللب ت المعانقللات
 ملل  التفاعلل  عللدت  جللداا  صللغير مكللان فللي اآلخللرين ملل  تواجللد  عنللد الغضلل 
 (.اللمسية األلعا  أثناء اآلخرين

 

 فللللي لللللوظيفيا االخللللت   ذي الحسللللي اإلدراك اضللللطرا  مظللللاهر خفلللل -5
 األثلللاث فلللوق ملللن والقفللل  الخطيلللر اللعللل : )يللللي ملللا وتشلللم  اللللدهلي ي النظللات
 إجبللار  عنللد التململل    والتصللفيق  السللري  والللدوران والتعلللق االهتلل ا   العللالي

 (.شخص أي حضن في الجلو  من الغض   بهدوء الجلو  ىعل
 

 فللللي الللللوظيفي االخللللت   ذي الحسللللي اإلدراك اضللللطرا  مظللللاهر خفلللل  -3
 مللن الخللو   اللعلل  أثنللاء العدوانيللة: )يلللي مللا وتشللم  التحفيلل  ذاتللي لنظللاتا

 تتطلللل  التلللي باأللعلللا  التعللللق  السلللريعة الحركيلللة النشلللاطات أو االرتفاعلللات
 النشللللاطات مللللن الغضلللل   (األلللللوان -المكعبللللات) مثلللل  الجلللللو  مللللن الكثيللللر
 نأملاك فلي نفسل  حشلر  والتحلرك اللعل  خ   المخاطر إدراك عدت  الحركية
 (.جداا  ضيقة

 

 : للبرنامج اإلجرائية األهداف
 

 ى:عل قادراا  الطف  يكون أن ينبغي البرنامج نهاية في  
 

 .محيط  في فجأ  تحدث التي لألصوات االنتبا  -4
 .مناس  بإيماء جوع  عن يعبر -5
 .لي إ ويذه  علي  ينادي من إلى ينظر  -3
 .اسم  سما  عند يستجي   -1
 .الودا  أو االستقبا  عند تبالس  يد  يمد  -2
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 .من  المطلوبة والصور  الصوت بين يطابق -6
 .الحب  شد مث  الجماعية باأللعا  يستمت   -7
  . الكو  من الماء شر  تقليد الطف  يستطي  -7
 .الميا  صنبور وغلق فت  الطف  يحاكي  -2

 ثللل ث ملللن ةجملللل قلللو  يسلللتطي  كلملللات ثللل ث ملللن ةجملللل قلللو  يسلللتطي -44
 .كلمات
 .ذلك من  يطل  عندما القصة في شخصية إلى يشير -44
 .عن  ابتعدوا ذاإ يحبهت الذين األشخاص عن يبحث -45
 .االجتماعي البدء وسائ  ىإحد الطف  يستخدت -43
 .المناسبة المواق  في باالبتسامة يقوت -41
 .باليد التصفيق بتقليد الطف  يقوت -42
   . ئ م  م  اللع  في دور  ينتظر-46
  . ئ م  ىعل التحية يلقي -47
 .والدي  ىعل يدخ  أن قب  يستأذن-47

 

  :البرنامج عليها يستند التي األسس
 

 : العامة األسس
 

 ومهلللارات الحسلللي اإلدراك مهلللارات تنميلللة ىعلللل البلللرامج أهلللدا  تركللل  أن   
 الحسي اإلدراك تنمية طريق عن التوحديين األطفا  ىلد االجتماعي التفاع 
 فللي القصللور ىعللل يتغلبللوا لكللي  األطفللا  يكتسللبها نأ يجلل  التللي اتوالمهللار 
 .االجتماعي التفاع  مهارات

 

 :التربوية األسس
 السللوك يلتعلت الفلرد وأن  السللوكية النظريلة ىعلل التلدريبي البرنامج يستند    

 عللن االسللتفاد  ويمكللن  والللتعلت االجتماعيللة التنشللئة عمليللة خلل   مللن السللوي
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 سويال غير السلوك من والتخلص علي  المتوافق السوي وكالسل تع ي  طريق
 والتفاعللللللل  الحسلللللللي اإلدراك  مهلللللللارات ىعلللللللل األطفلللللللا  تلللللللدري  خللللللل   ملللللللن

 -االجتمللللاعي التواصلللل ) مثلللل  اآلخللللرين ملللل  للتواصلللل  ال  مللللة االجتمللللاعي
 (.التعاون – التقليد -االستقبا 

 

 :النفسية األسس
 

مكانيات  قدرات  حس  ك  شاركةللم األطفا  لجمي  الكافية الفرصة إتاحة    وا 
 التلللدرج يراعلللي أن   الجماعيلللة األنشلللطة فلللي األطفلللا  اشلللتراك ىعلللل الحلللرص
 األطفلللللا  لقلللللدرات البرنلللللامج مناسلللللبة  الصلللللع  إللللللى السللللله  ملللللن واالنتقلللللا 
 التنلو   لألطفلا  والمناسل  الكلافي الوقلت تلوفير  والعقلية الجسمية التوحديين

 .الفردية الفروق مراعا   المع  ات خداتاست  البرنامج أنشطة تقديت في
 

 : الفلسفية سساأل
 

 نظريللة مثلل  األطفللا  تربيللة فللي الفلسللفية سلل األ بعلل  ىعللل البرنللامج يقلوت  
 .باندورا ونظرية  إريكسون ونظرية  بياجي 

  

 :البرنامج مدة
 

( 33) تنفيللللذ خ لهللللا مللللن يللللتت أسللللبوعاا ( 45) التللللدريبي البرنللللامج يسللللتغرق   
 إلى ت1/5/5147من الفتر  في شهور ةث ث  ةا دقيق( 12) الجلسة مد   جلسةا 

  .ت6/2/5147
 

  :للبرنامج تخطيط
 

 الدراسة في المستخدت التدريبي للبرنامج يتخطيط تصور شك   يتوض تت   
 (.2) ملحق في
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 – إيجلللللابي" التع يللللل )  :البرنةةةةةامج فةةةةةي المسةةةةةتخدمة والفنيةةةةةات األسةةةةةاليب
 (.2) ملحق في( يالتبادل التقليد  ي التشك ة النمذج  الحث" سلبي

 

 :البرنامج في المستخدمة والفنيات االستراتيجيات -
 

 ل يلاد  أنشلطة -العميلق الضلغط -الملرآ  استخدات) :ويلبرغر نظام فنيات -1
 الحسللي الللدفا  تقليلل  إلللى يهللد  ع جللي نظللات هللو(: الجسللت بمخطللط الللوعي
 ىعلللل التوحلللد أطفلللا  ويسلللاعد  بللل  المحيطلللة البيئلللة فلللي الراحلللة و يلللاد  والقللللق
 والحيللل  جسلللد  موضللل  معرفلللة فلللي يسلللاعد مملللا  الجسلللت أجللل اء ىعلللل التعلللر 

 .خرينولآل ل  الشخصي
 

 النشللاطات -التحفيلل  وذاتيللة دهلي يللة نشللاطات) :الحسةةية الحميةةة فنيةةات-2
  للطفللل  الم ئملللة الحسلللية الحاجلللات لم ئملللة مصلللمت برنلللامج هلللو( : اللمسلللية
 فضل أ مسلتويات ىعلل ليحلافظ الصلحي  الحسلي دخ المل مينأت منها والهد 
 مللللللن التقليلللللل  ىعللللللل وتسللللللاعد  العصللللللبي الجهللللللا  فللللللي والعملللللل  اإلثللللللار  مللللللن

 التواصللللل  ىعللللل سلللللباا  تلللل ثر نأ يمكلللللن التللللي الحسللللية الدفاعيللللة االسللللتجابات
 .االجتماعي

 

  ال ائللد  ثلار اإل لتمنلل  دقأ بصلور  مضللبوطة نشلطةأ هللي :التنبيةة  أنشةطة-3
 السللبي وكلذلك الحسلي للملدخ  قل أ تفاعل  للديهت اللذين  األطفلا تساعد وهي
 .اوانتباها  تركي اا  كثرأ ليصب   مباال ال لدي  والذي

 

 من يعاني الذي التوحد أطفا  تساعد تقنية هي: والتنظيم التهدئة فنيات -4
 إرخللاء فللي تسللاعد التقنيللات وهللذ   الذاتيللة الحسللية بللالمثيرات تتعلللق صللعوبات
 وتهدئلللة  الحسلللي للملللدخ  بهلللا المبلللال  االسلللتجابات ليللل وتق العصلللبي الجهلللا 
 بشلك  حواسل  فلي التحكت ىعل قادراا  وتجعل  ال ائد الحركي النشاط يذ الطف 
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 ص  5142  الفقلللر ) الطفللل  عنلللد والتركيللل  االنتبلللا   يلللاد  وبالتلللالي  فضللل أ
 (.421-421ص

 

 :البرنامج تقييم
 

 والبعلدي والمرحللي القبللي ا القيل خل   ملن التلدريبي البرنلامج تقيليت سيتت   
 نتللللائج بللللين والمقارنلللة5147/ 45/7 ىإللللل 5147/ 1/5 فتلللر  مللللن والتتبعلللي 
 ملللروي والضلللابطة  التجريبيلللة المجملللوعتين نتلللائج وبلللين التجريبيلللة  المجموعلللة

 :مراح  بأرب  البرنامج تقييت
 

 دريبيالتلل البرنللامج تطبيللق بدايللة قبلل  القبلللي التقيلليت ويللتت :القبلةةي التقيةةيم: أوالً 
 التفاعللللل  ومهلللللارات الحسلللللي اإلدراك مهلللللارات مقياسلللللين بتطبيلللللق ذللللللك ويلللللتت

/ 5/ 7 ىإللللل 1 فتللللر  مللللن( الباحثللللة/ إعللللداد)التوحللللديين لألطفللللا  االجتمللللاعي
5147 . 
  البرنللامج جلسللات مللن جلسللة كلل  نهايللة فللي ويللتت : المرحلةةي التقيةةيم: ثانيةةاً 
 الم حظلللةب الباحثلللة تقلللوت حيلللث  جلسلللة كللل  أهلللدا  تحقلللق خللل   ملللن وذللللك

 أطفلللا  ملللن طفللل  لكللل  السللللوكية والتغيلللرات الم حظلللات وتسلللجي  المباشلللر  
 . 5147/ 2/ 6 ىإل 44/5 فتر  من المن لي والواج  العينة

 

 ومهارات الحسي اإلدراك مهارات مقياسي بتطبيق ويتت :البعدي التقييم: ثالثاً 
 ىىمللد حظللةوم   (الباحثللة/ إعللداد) التوحللديين لألطفللا  االجتمللاعي التفاعلل 
 ى        إلللل 7 فتلللر  ملللن البعلللدي المقيلللا  ىعلللل التوحلللديين األطفلللا  درجلللات تغييلللر
41 /2 /5147 . 

 

 ومهلارات الحسلي اإلدراك مهلارات مقياسلي تطبيلق يلتت :التتبعي التقييم: رابعاً 
 شللهرين مللرور بعللد( الباحثللة/ إعللداد) التوحللديين لألطفللا  االجتمللاعي التفاعلل 

 التلللدريبي البرنللامج فاعليلللة اسللتمرار ىملللد لمعرفللة ؛التجريبيلللة المجموعللة ىعللل
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 القيلللا  ونتلللائج التتبعلللي القيلللا  نتلللائج بلللين المقارنلللة تملللت حيلللث المسلللتخدت 
  .5147/ 7/ 45 ىإل 2 فتر  من التجريبية المجموعة ىعل البعدي

 

 : (6) رقم ملحق: الحالة دراسة-2
 

 : الحالة دراسة م  الهدف -أ
 

 ذوي لألطفلللللا  الحاللللللة دراسلللللة: حاللللللةال دراسلللللة مصلللللادر - المشلللللكلة وصللللل 
 (.الباحثة/إعداد) " العاديين غير" الخاصة االحتياجات

 

 :المستخدمة اإلحصائية ساليباأل: خامساً 
 

 وتلللت  (41=ن) الصللغير النللو  ملللن ةالحاليلل الدراسللة عينلللة حجللت أن حيللث   
 وحجلللت  الدراسلللة متغيلللرات لطبيعلللة األنسللل  تعلللد إحصلللائية أسلللالي  اسلللتخدات
 األسلالي  هلذ  تمثللت وقد الفرو  صحة واختبار النتائج ستخ صال العينة
 :في

 .الحسابية المتوسطات مقارنة بهد  (Mean) يالحساب المتوسط -
 المطلللق التشلتت مللدى لمعرفلة (Std. deviation) يالمعيلار  االنحلرا  -

 .أوساطها حو  للقيت
 .(Spearman-Brown) براون – سبيرمان معادلة -
 بين الفروق داللة لحسا  وذلك  Mann- Whitney وتينى مان اختبار -

 .المستقلتين( والضابطة التجريبيةالمجموعتين ) درجات متوسطات
 عينتلللين بلللين للمقارنلللة يبلللارامتر  ال يإحصلللائ كأسللللو  ويلكوكسلللن اختبلللار -

 .مرتبطين
 ثبلللات ملللن التحقللق بغيلللة Coronbach-Alpha كرونبللا  ألفلللا معاملل  -

 .المقايي 
 .التأثير لحجت كوهين معادلة -
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 : ومناقشتها وتفسيرها الدراسة نتائج
  

  :ومناقشتها وتفسيرها األول الفرض نتائج
 

 بةةي  إحصةةائية داللةةة ذات فةةروق توجةةد"  :أنلل  علللى األو  الفللر  يللنص  
 -القبلةي) القيةاس فةي  التجريبيةة المجموعةة أطفال درجات رتب متوسطات
 االجتمةاعي التفاعل ومهارات لحسيا اإلدراك مهارات مقياسي ىعل( البعدي

 .".البعدي القياس  لصالح( واألبعاد الكلية الدرجة)
 

 :باآلتي الباحثة قامت الفر  صحة من وللتحقق
 

 مللللن لكلللل  المعياريللللة واالنحرافللللات المتوسللللطات" : الوصةةةةفي ا باإلحصةةةة-1 
 جللدو  الكليللة والدرجللة الحسللي اإلدراك مقيللا  ألبعللاد والبعللدي القبلللي القيللا 

(45.)  

 القبللي القيلا  ملنً   لكل  المتوسلطات بين الفروق( 4) بالشك  ذلك ويتض  
 الكلية. والدرجة الحسي اإلدراك ألبعاد والبعدي

 أبعاد
 مهارات

 اإلدراك الحسي

 القياس القبلي

 7ن=

 القياس البعدي
 7ن=

 المتوسط

 )م(

االنحراف 

 المعياري )ع(

االنحراف  المتوسط )م(

 المعياري )ع(

 9900 1991 9900 0990 التمييز الحركي

 9971 .109 9970 0090 التمييز البصري

 .990 1190 9970 .019 السمعيالتمييز 

 9900 1990 9900 0991 اللمسيالتمييز 

 9970 1091 9970 0097 الشميالتمييز 

 9900 1190 9970 0190 التمييز التذوقي

 1 60 1970 100 الدرجة الكلية
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 القبلةي القيةاس بةي  الفةروق داللة لحساب ويلكوكس  اختبار باستخدام-2

  :يلي كما النتائج وكانت التجريبية، المجموعة أفراد درجات لرتب والبعدي
 

 ويلكوكسلللن اختبلللار الباحثلللة اسلللتخدمت الفلللر  هلللذا ملللن أيضلللاا  وللتأكلللد   

Wilcoxon(w)  عينتللللين ينبلللل للمقارنللللة يبللللارامتر  ال إحصللللائي كأسلللللو 
 درجلللللات متوسلللللطات بلللللين الفلللللروق دالللللللة اختبلللللار بهلللللد  وذللللللك ملللللرتبطين 
 فلللللي وأبعلللللاد  الحسلللللي اإلدراك مهلللللارات مقيلللللا  عللللللى التجريبيلللللة المجموعلللللة
  .والبعدي القبلي القياسين
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 للمجموعة والبعدي القبلي القياسي  بي  الفروق لداللة" ويلكوكس "  اختبار نتائج( 13) جدول
 (7=   ) الحسي اإلدراك مهارات مقياس على التجريبية

 

 

 األبعاد

 القياس القبلي

 (7)ن=

 الرتب السالبة

 

 (7القياس البعدي )ن=

 الرتب الموجبة

 

قيمة 

Z 

 

مستوى 

 الداللة

 

حجم التأثير 

باستخدام معادلة 

 كوهين

مجموع  ن

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع  ن

 الرتب

متوسط 

 الرتب

التمييز 

 الحركي

 مرتفعة 9960 9990 0990 . 10 7 9 9 9

التمييز 

 البصري 
 مرتفعة 9960 9990 .099 . 10 7 9 9 9

التمييز 

 السمعي
 مرتفعة 9960 9990 0990 . 10 7 9 9 9

التمييز 

 اللمسي
 مرتفعة 9960 9990 .099 . 10 7 9 9 9

التمييز 

 الشمي
 مرتفعة 9960 9990 .099 . 10 7 9 9 9

التمييز 

 التذوقي
 مرتفعة 9960 9990 0990 . 10 7 9 9 9

الدرجة 

 الكلية
 مرتفعة 99600 9990 0997 . 10 7 9 9 9

 :يلي ما( 43) جدو  من يتض 
 أفلللراد رتللل  بلللين( 1412) ىمسلللتو  عنلللد إحصلللائية دالللللة ذات فلللروق ودوجللل •

 -اللمسلللي -السلللمعي – البصلللري  -الحركلللي:) علللدلب  ل"  التجريبيلللة المجموعلللة
 القيللللا  لصللللال  البعللللدي والقيللللا  القبلللللي  القيللللا بللللين(  التللللذوقي -الشللللمي
 .البعدي
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 أفلللراد رتللل  بلللين( 1412) ىمسلللتو  عنلللد إحصلللائية دالللللة ذات فلللروق ودوجللل •
 بلللين الحسلللي اإلدراك مهلللارات لمقيلللا  الكليلللة للدرجلللة"  التجريبيلللة المجموعلللة

 .البعدي القيا  لصال  والبعدي القبلي القيا 
 بدالللة الحسلي اإلدراك مهلارات   يلاد ىعل للبرنامج التأثير حجت قيمة أن  •

 وهللي (r=0.652) بلغللت العينللة أفللراد ىلللد الحسللي اإلدراك مهللارات مقيللا 
 .وجيد  مرتفعة قيمة

 

 جويجةا  مةاك معادلةة خةالل مة  البرنامج خالل م  الكسب نسبة حساب-
 :النتائج وكانت
 الحسي اإلدراك مهارات لمقياس لمقياس جويجا  لماك الكسب نسبة( 14) جدول

القياس  األبعاد

 القبلي

القياس 

 البعدي

الدرجة 

 العظمى 

 نسبة الكسب

 00917 9. 1191 0090 التمييز الحركي

 61910 9. .109 0.90 التمييز البصري 

 0.970 9. 1190 .009 التمييز السمعي

 07919 9. 1190 0091 التمييز اللمسي

 7.906 9. 1091 0197 التمييز الشمي

 6.900 9. 1190 0990 التمييز التذوقي

 00900 109 79 1.0 الدرجة الكلية
 

 :( ما يلي41يتض  من جدو  )
    ( و  %2745عللد: )الحركللي تسللاوينسللبة الكسلل  نتيجللة البرنللامج علللى ب   -4

( و)اللمسللللللللي  %2347( و)السلللللللمعي تسللللللللاوي%6445) البصلللللللري تسللللللللاوي
(  %6342( و)التلذوقي تسلاوي %7346( و)الشمي تسلاوي %2744تساوي
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 .لمعادلة نسبة الكس  لماك جويجان نس  مقبولة طبقاا وهي 
نسللللبة الكسلللل  نتيجللللة البرنللللامج علللللى مقيللللا  مهللللارات اإلدراك الحسللللي  -5

لمعادلللللة نسللللبة الكسلللل  لمللللاك  وهللللي نسللللبة مقبولللللة طبقللللاا    %7242تسللللاوي
 .جويجان

ثت قامت الباحثة باآلتي: باإلحصاء الوصلفي: " المتوسلطات واالنحرافلات -
مللللللن القيللللللا  القبلللللللي والبعللللللدي ألبعللللللاد مهللللللارات التفاعلللللل  المعياريللللللة لكلللللل  

 .(42االجتماعي والدرجة الكلية جدو  )
 7القياس البعدي   = 7القياس القبلي   = األبعاد

االنحراف  المتوسط )م(
 المعياري)ع(

االنحراف المعياري  المتوسط )م(
 )ع(

 2717 3672 3732 24 التواصل االجتماعي
 1742 3974 1744 2374 االستقبال 
 3713 3772 1749 2374 التقليد
 1771 43 1764 2574 التعاو 

 5772 15574 4716 97 الدرجة الكلية
 

 
 التفاعل مهارات مقياس ألبعاد والبعدي القبلي القياس م  لكل المتوسطات بي  الفروق( 2) شكل

 الكلية والدرجة االجتماعي
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 القبللللي القيللا  بلللين الفللروق دالللللة لحسللا  نو ويلكوكسللل تبللاراخ باسللتخدات -
 التفاع  مهارات مقيا  على التجريبية المجموعة أفراد درجات لرت  والبعدي

  :يلي كما النتائج وكانت   االجتماعي
 

 والبعدي القبلي القياسي  بي  الفروق لداللة" ويلكوكسو "  اختبار نتائج( 16) جدول
 (7=   ) االجتماعي التفاعل مهارات مقياس لىع التجريبية للمجموعة

 األبعاد
مهارات 
التفاعل 
 االجتماعي

 القياس القبلي
 (1)ن=

  الرتب السالبة 

 القياس البعدي
 (1)ن=

 الرتب الموجبة

مستوى  Zقيمة 
 الداللة

حجم التأثير 
باستخدام معادلة 

 كوهين

مجموع  ن
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع  ن
 الرتب

متوسط 
 الرتب

 مرتفعة 2211 2221 02206 6 61 1 2 2 2 التواصل 

2211 2221 02260 6 61 1 2 2 2 االستقبال
6 

 مرتفعة

 مرتفعة 2211 2221 02206 6 61 1 2 2 2 التقليد

2211 2221 0221 6 61 1 2 2 2 التعاون
6 

 مرتفعة

الدرجة 
 الكلية

 مرتفعة 2211 2221 02201 6 61 1 2 2 2

 
 

 :ما يلي (46يتض  من جدو  )
( بلللين رتللل  أفلللراد 1412) ىفلللروق ذات دالللللة إحصلللائية عنلللد مسلللتو  ودوجللل -

لمهلار    لمهار  االسلتقبا   لمهار  التواص  االجتماعي ")المجموعة التجريبية 
لمهللار  التعللاون( بللين القيللا  القبلللي والقيللا  البعللدي لصللال  القيللا    التقليللد 
 .البعدي

( بلللين رتللل  أفلللراد 1412) ىد مسلللتو فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية عنللل ودوجللل -
المجموعة التجريبية "للدرجة الكلية للمهارات التفاع  االجتماعي" بين القيلا  

 .لصال  القيا  البعدي القبلي والبعدي
كمللا يتضلل  أن قيملللة حجللت التلللأثير للبرنللامج علللي  يلللاد  مهللارات التفاعللل   -

تفعلة وجيلد   فلي وهي قيملة مر  (r=0.64) أفراد العينة بلغت ىاالجتماعي لد
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درجة في مهار  التعاون ثت االستقبا  ثت التقليد  ىحين بلغت حجت التأثير أعل
  .ثت التواص  االجتماعي

 

حساب نسبة الكسب م  خالل البرنامج مة  خةالل معادلةة مةاك جويجةا  -
 وكانت النتائج: 
 ( نسبة الكسب لماك جويجا  لمقياس مهارات التفاعل االجتماعي17جدول )

 

القياس  بعاداأل
 القبلي

القياس 
 البعدي

الدرجة 
 ىالعظم

 نسبة الكسب

 41685 24 2.64 42 التواصل االجتماعي

 82641 24 2.62 4261 االستقبال

 .261. 24 2864 4262 التقليد

 1.641 24 22 4461 التعاون

 85612 815 84461 8. الدرجة الكلية
 

 :يلي ما( 47) جدو  من يتض 
 

 االجتمللللللاعي التواصلللللل : )مهللللللار  علللللللى البرنللللللامج تيجللللللةن الكسلللللل  نسللللللبة -4
 التقليلللللللللللد مهلللللللللللار ) و(  %7346تسلللللللللللاوي االسلللللللللللتقبا )و(  %4427تسلللللللللللاوي
 طبقللللاا  مقبولللللة نسلللل  وهللللي ( %7246تسللللاوي التعللللاون) و(  %6342تسللللاوي
 .جويجان لماك الكس  نسبة لمعادلة

 االجتمللاعي التفاعلل  مهللارات مقيللا  علللى البرنللامج نتيجللة الكسلل  نسللبة -5
 لملللللاك الكسللللل  نسلللللبة لمعادللللللة طبقلللللاا  مقبوللللللة نسلللللبة وهلللللي   %7147ويتسلللللا

 .جويجان
 

 مهللارات لمقياسللين البعللدي القيللا  لصللال  الفللروق أن يتضلل  سللبق مللامو     
 .األو  الفر  تحقق النتائج وهذ  االجتماعي  والتفاع  الحسي اإلدراك

 دوجللو  إلللى توصلللت والتللي( 4222) عليللو  دراسللة ملل  النتيجللة هللذ  وتتفللق   
 عينللة وأصللبحت االجتماعيللة  المهللارات لبرنللامج إحصللائياا  دا  جللوهري تللأثير
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 االجتمللاعي  التفاعلل  أشللكا  مللن شللك  إيجللاد علللى مللا حللد إلللى قللادر  الدراسللة
 .التقليد على قدرتهت  ادت كما

 

 والتللي(  5145)  ميهللو  عبللد دراسللة ملل  الدراسللة  هللذ نتيجللة تتفللق كمللا    
 القبللي القياسلين درجات متوسطي بين ائياا إحص دالة فروق وجود عن أسفرت
 .البعدي التطبيق لصال  المهارات تلك ىعل التجريبية للمجموعة والبعدي

 

 الدراسلة توصللت فقلد( 5117) غ ا  دراسة م  الدراسة  هذ نتيجة وتتفق     
 أفلللراد بلللين االجتماعيلللة المهلللارات فلللي إحصلللائية ةداللللل ذات فلللروق وجلللود إللللى

 أفللراد لصللال  البعلدي القيللا  عللي الضللابطة والمجموعلة ةالتجريبيلل المجموعلة
 المهللارات فللي إحصللائية ةدالللل ذات فللروق وجللود وأيضللاا   التجريبيللة المجموعللة
 قيللا  ىعللل الضللابطة والمجموعللة التجريبيللة المجموعللة أفللراد بللين االجتماعيللة

 .التجريبية المجموعة أفراد لصال  المتابعة
  

 فقلد( 5117) صلديق بلن دراسلة م  ج ئياا ر الف هذا نتيجة تتفق وكما      
 غيللر التواصلل  مهللارات فللي إحصللائياا  دالللة فللروق وجللود إلللى الدراسللة توصلللت
 البعلدي القياسلين ىعلل الضلابطة والمجموعلة التجريبية المجموعة بين اللفظي

 إلللى أشللارت أنهللا ىإلللباإلضللافة . التجريبيللة المجموعللة أفللراد لصللال  والمتابعللة
 بلين المناسل  االجتملاعي السللوك فلي إحصلائية دالللة تذا فروق وجود عدت

 وقيلللللا  البعلللللدي القيلللللا  ىعلللللل الضلللللابطة والمجموعلللللة التجريبيلللللة المجموعلللللة
 االجتملاعي السللوك في إحصائية داللة ذات فروق وجدت حين في  المتابعة
 القيللا  ىعللل الضللابطة والمجموعللة التجريبيللة المجموعللة بللين المناسلل  غيللر

 .التجريبية المجموعة لصال  بعةالمتا وقيا  البعدي
 

 هنلاك أن حيلث للدراسلة النظري اإلطار في ورد ما م  النتيجة هذ  وتتفق    
 قبلل  مللن المقترحللة االجتمللاعي التفاعلل  مهللارات علل ج منللاهج مللن كبيللر عللدد
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 ملن يعلانون اللذين األفلراد سلوك في االجتماعي الخل  لتحسين المتخصصين
 والقصللللص األقللللران  وتللللدري  التقليللللد  جياتسللللتراتياإل هللللذ  وتشللللم . التوحللللد

 فلللي االجتملللاعي واإلدراك االجتملللاعي التفاعللل  مهلللارات وتعلللليت االجتماعيلللة 
 لتقليلل  تسللتخدت التللي العلل ج أسللالي  مللن كبيللر عللدد أيضللاا  هنللاك. مجموعللات
 تللدري  الحسللي  الللتعلت الع جللات هللذ  وتشللم   والحركيللة الحسللية المشللك ت
 تلللأثيرات لهلللا يكلللون يتلللال الرجعلللي الحسلللي تكامللل ال وعللل ج السلللمعي التكامللل 
 اإلدراك عللللل ج هللللو األطفلللللا  فللللي التوحلللللد أعللللرا  انخفلللللا  ىعللللل متعللللدد 
 ملن يعلانون اللذين لألطفلا  تحلدياا  اليوميلة الحيلا  فلي االشلتراك يمثل . الحسي

 األنشللطة فللي والمهللارات المشللاركة فللي (ASD) التوحللد طيلل  اضللطرابات
 هاملاا  دورا والحركلي الحسي التطور ويلع   سيالح باألداء تتأثر هي اليومية

 والحركيلة الحسلية المهلارات يسلتخدمون ملا وعاد ا   الصغار األطفا  تعليت في
 البدنيللللة  واألنشللللطة االجتمللللاعي التفاعلللل  فللللي واالنخللللراط البيئللللة  الستكشللللا 

 ,Khodabakhshi, Ahmad.)األساسللية األكاديميللة المهللارات وتطللوير
Mokhtar, 2014,39). 

 

 الع جيلة األسلالي  فلي الكبير التنو  إلى التوص  يمكن أن  الباحثة ىوتر    
 مللللن كبيللللر عللللدد جانلللل  مللللن االهتمللللات ىمللللد علللللي يللللد  التوحللللد الضللللطرا 

 التلللدري  أسلللالي  بعللل  نجلللاح وأن المختلفلللة  المجلللاالت فلللي المتخصصلللين
 األطفللللا  حللللاالت مللللن حالللللة ملللل  واالجتمللللاعي التربللللوي والتفاعلللل  والتأهيلللل  
 ألن وذلللك ؛المماثلللة الحللاالت كلل  فللي نجاحهللا بالضللرور  يعنللي ال ينالتوحللدي
 األطفلللا  ملللن غيلللر  علللن تميللل   التلللي المحلللدد  خصائصللل  توحلللدي طفللل  لكللل 

 إعاقتلل   ودرجللة ونوعيللة وقدراتلل   ظروفلل  طفلل  فلكلل  الفرديللة  الفللروق بسللب 
 .والتأهي  للتدري  وأسالي  ومناهج أس  من يناسب  ما ول 
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 :ومناقشت  وتفسيره انيالث الفرض نتائج
 

 متوسةةط إحصةةائيًاعند دالةةة فةةروق توجةةد: أنلل  علللى الثللاني الفللر  يللنص 
 البعةدي القيةاس في(  والضابطة التجريبية)  المجموعتي  أفراد درجات رتب
 لصةالح االجتماعي، التفاعل ومهارات الحسي اإلدراك مهارات مقياسي على

 .التجريبية المجموعة
 

 :باآلتي الباحثة قامت ر الف صحة من وللتحقق  
 

 القيللا  ملن لكلل  المعياريلة واالنحرافللات المتوسلطات"  الوصللفي اإلحصلاء -4
 مقيلللللا  ألبعلللللاد الضلللللابطة والمجموعللللة التجريبيلللللة المجموعلللللة ألفلللللراد البعللللدي
 .الكلية والدرجة الحسي اإلدراك مهارات

 

 المجموعة رادألف البعدي القياس م  لكل المعيارية واالنحرافات المتوسطات( 14) جدول
 الكلية والدرجة الحسي اإلدراك مهارات مقياس ألبعاد الضابطة والمجموعة التجريبية

 

 أبعاد مهارات
 اإلدراك الحسي

 1المجموعة الضابطة ن= 1المجموعة التجريبية ن=

 المتوسط
 )م(

 االنحراف
 المعياري)ع(

 المتوسط
 )م(

 االنحراف
المعياري 

 )ع(

 2211 0220 2211 6226 التمييز الحركي

 2211 0021 2216 6026 التمييز البصري

 2211 0626 2216 6621 السمعيالتمييز 

 2211 0226 2211 6220 اللمسيالتمييز 

 2211 0021 2211 6026 الشميالتمييز 

 2211 0620 2211 6621 التذوقيالتمييز 

 6211 601 6 11 الدرجة الكلية
 

 المجموعلللللة ملللللن لكللللل  وسلللللطاتالمت بلللللين الفلللللروق( 3) الشلللللك  ملللللن ويتضللللل 
 اإلدراك مهلللللارات مقيلللللا  ألبعللللاد البعلللللدي القيلللللا  فللللي والضلللللابطة التجريبيللللة
 .الكلية والدرجة الحسي
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 البعدي القياس في والضابطة التجريبية المجموعة م  لكل المتوسطات بي  الفروق( 3) شكل

 الكلية رجةوالد الحسي اإلدراك مهارات مقياس ألبعاد
 
 القيلا  بلين الفلروق دالللة لحسلا  u-test "وتنلي ملان" اختبلار باسلتخدات   

 عللللللى والضللللابطة  التجريبيلللللة المجموعللللة أفللللراد درجلللللات لمتوسللللطات البعللللدي
  :يلي كما النتائج وكانت الحسي اإلدراك مهارات مقيا 

 

 ونتائج البعدي ياسالق في والضابطة التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطات( 19) جدول
 الحسي اإلدراك مهارات مقياس وتني ما  اختبار

 األبعاد
 

 المجموعة التجريبية
 (7)ن=

 المجموعة الضابطة

 (7)ن=

 

قيمة 

u 

 

 zقيمة 

مستو

ى 

 الداللة

حجم التأثير باستخدام 

 معادلة كوهين

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

التمييز 

 الحركي

 مرتفعة 99006 9991 0971 9 . 10 0 09

التمييز 

 البصري
 مرتفعة 99070 9991 0966 9 . 10 0 09

التمييز 

 السمعي
 مرتفعة 99006 9991 0971 9 . 10 0 09

التمييز 

 اللمسي
 مرتفعة 99070 9991 0966 9 . 10 0 09
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 :يلي ما( 42) جدو  من يتض 
 

 رتل  متوسلط بلين( 1414) ىمسلتو  عنلد إحصائية داللة ذات فروق ودوج -4
 البعلللدي القيلللا  فلللي الضلللابطة المجوعلللة وأفلللراد"  التجريبيلللة المجموعلللة أفلللراد
 - الشللللللمي -اللمسللللللي -السللللللمعي -البصللللللري -لحركلللللليا: ) التميلللللل  بعللللللادأل

 .التجريبية المجموعة لصال  "(التذوقي
 رتل  متوسلط بلين( 1414) وىمسلت عنلد إحصائية داللة ذات فروق ودوج -5

 البعلللدي القيلللا  فلللي الضلللابطة وعلللةمالمج وأفلللراد"  التجريبيلللة المجموعلللة أفلللراد
 .التجريبية لمجموعةا لصال "  الحسي اإلدراك مهارات لمقيا  الكلية للدرجة

 المهللللللارات  يللللللاد  ىعللللللل للبرنللللللامج التللللللأثير حجللللللت قيمللللللة أن يتضلللللل  كمللللللا -3
 وهلي (r=0.856 )بلغت العينة أفراد ىلد الم حظة بطاقة بداللة االجتماعية

 .وجيد  مرتفعة قيمة
 واالنحرافللللللات المتوسللللللطات" الوصللللللفي باإلحصللللللاء الباحثللللللة قامللللللت كمللللللا -1

 مقيلا  فلي والضابطة التجريبية للمجموعة ديالبع القيا  من لك    "المعيارية
 .الكلية والدرجة األبعاد على االجتماعي التفاع  مهارات

 
 
 
 
 

 

التمييز 

 الشمي
 مرتفعة 99070 9991 0966 9 . 10 0 09

التمييز 

 التذوقي
 مرتفعة 99006 9991 0971 9 . 10 0 09

الدرجة 

 الكلية
 مرتفعة 99006 9991 0971 9 . 10 0 09
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 التجريبية للمجموعة البعدي القياس م  لكل   المعيارية واالنحرافات المتوسطات( 21) جدول
 الكلية والدرجة االجتماعية المهارات مقياس ألبعاد والضابطة

 

 التجريبية المجموعة األبعاد
 1ن=

 المجموعة الضابطة
 1ن=

 المتوسط
 )م(

االنحراف 
 المعياري )ع(

المتوسط 
 )م(

االنحراف 
 المعياري )ع(

 62211 6121 0261 6120 التواصل االجتماعي

 6 02 6210 6121 االستقبال

 62116 61 6226 6120 التقليد

 22161 0121 2216 16 التعاون

2112 1210 61121 الدرجة الكلية  62111   

 
 

 والضابطة التجريبية للمجموعة البعدي القياس  متوسطات بي  الفروق يوضح (4) شكل
 الكلية والدرجة االجتماعي التفاعل مهارات مقياس ألبعاد
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 القيلا  بلين الفلروق دالللة لحسلا  u-test "وتنلي ملان" اختبلار باسلتخدات -5
 عللللللى والضللللابطة  التجريبيلللللة المجموعللللة أفللللراد درجلللللات لمتوسللللطات البعللللدي
  :يلي كما النتائج وكانت االجتماعي التفاع  مهارات مقيا 

 

 ونتائج البعدي القياس في والضابطة التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطات( 21) جدول
 االجتماعي التفاعل مهارات وتني ما  اختبار

 األبعاد
 

المجموعة 
 التجريبية

 (1)ن=

جموعة الم
 الضابطة

 (1)ن=

قيمة 
u 

مستو zقيمة 
ى 
الدالل

 ة

حجم التأثير 
باستخدام معادلة 

 كوهين

مجموع 
 الرتب

 متوسط
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 متوسط
 الرتب

 مرتفعة 22161 2226 0211 2 6 61 1 12 التواصل

الاالستقب  مرتفعة 22160 2226 0216 2 6 61 1 12 

 مرتفعة 22101 2226 0210 2 6 61 1 12 التقليد

 مرتفعة 22116 2226 0211 2 6 61 1 12 التعاون

الدرجة 
 الكلية

 مرتفعة 22161 2226 0211 2 6 61 1 12

 
 أفلللراد رتلل  بلللين( 1414) ىمسللتو  عنلللد إحصللائية دالللللة ذات فللروقوجللود -4

    لمهللارات البعلدي القيلا  فلي الضلابطة المجوعلة وأفلراد"  التجريبيلة المجموعلة
 المجموعللة لصللال ( " التعللاون -التقليللد -االسللتقبا  -جتمللاعياال التواصلل ) 

 .التجريبية
 أفللراد رتلل  بللين( 1414) ىمسللتو  عنللد إحصللائية داللللة ذات فللروقوجللود  -5

 للدرجللة البعللدي القيلا  فللي الضللابطة وعلةمالمج وأفللراد"  التجريبيللة المجموعلة
 .التجريبية المجموعة لصال "  االجتماعي التفاع  للمهارات الكلية

 التفاعلل  مهللارات  يللاد  ىعللل للبرنللامج التللأثير حجللت قيمللة أن يتضلل  كمللا -3
  .وجيد  مرتفعة قيمة وهي (r=0.838 )بلغت العينة أفراد ىلد االجتماعي
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 .الثاني الفر  صحة تحققت النتائج خ   من
 

 أظهلللرت والتلللي  (5142) الفقلللر  دراسلللة مللل  الفلللر  هلللذا نتيجلللة وتتفلللق      
 فلللي والضلللابطة التجريبيلللة المجموعلللة بلللين إحصلللائية للللةدال ذات فلللروق وجلللود
 م  الفر  هذا نتائج اتفقت كما  التجريبية المجموعة لصال  البعدي القيا 
 إحصلائية دالللة ذات فلروق وجلود علن أسلفرت والتلي( 5144) سللمان دراسة
 القيللا  فللي الضللابطة المجموعللة ودرجللات التجريبيللة المجموعللة درجللات بللين

 اللفظللللي  السلللللوك التوّحللللدي  السلللللوك: الث ثللللة الدراسللللة مجللللاالت فللللي القبلللللي
 .والبعدي القبلي القيا  في وذلك االجتماعي  والتفاع 

 

 حيلللث( 5115) بخللل  دراسللة نتلللائج ملل  الفلللر  هلللذا نتللائج اتفقلللت كمللا      
 المجمللللوعتين درجللللات متوسللللطات بللللين إحصللللائية داللللللة ذات فللللروق وجللللدت
 ذات فلروق ووجلود العلدواني  للسللوك البعدي القيا  في والضابطة التجريبية
 القياسللللين فلللي التجريبيلللة المجموعلللة درجللللات متوسلللطي بلللين إحصلللائية دالللللة
 .االجتماعي تفاعلهت مهارات وتنمية وأبعاد  العدواني للسلوك والبعدي القبلي

 

 أشللارت والتللي( 5117) غلل ا  دراسللة ملل  الدراسللة  هللذ نتللائج اتفقللت كمللا    
 أفلللراد بلللين االجتماعيلللة المهلللارات فلللي إحصلللائية دالللللة ذات فلللروق وجلللود إللللى

 أفللراد لصللال  البعلدي القيللا  ىعلل الضللابطة والمجموعلة التجريبيللة المجموعلة
 داللللللة ذات فللللروق وجللللود إلللللى أيضللللاا  أشللللارت والتللللي   التجريبيللللة المجموعللللة
 والمجموعلة التجريبيلة المجموعلة أفراد بين االجتماعية المهارات في إحصائية
 اتفقلت كملا. التجريبيلة المجموعلة أفلراد لصلال  المتابعلة ا قيل عللي الضابطة

 وجلود إللى توصللت والتلي( 5112) الفتلاح عبلد دراسلة مل  الفر  هذا نتائج
 مللللن الضللللابطة والمجموعللللة التجريبيللللة المجموعللللة بللللين إحصللللائياا  ةداللللل فللللروق
 لصال  وذلك البرنامج تطبيق بعد االجتماعية المهارات في الذاتويين األطفا 
 .التجريبية موعةالمج
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( 5146) البهنسلاوي دراسلة م  ج ئياا اتفاقاا الدراسة  هذ نتائج اتفقت كما     
 التفاعلللل  مهللللارات نمللللو إحصللللائياا فللللي دالللللة فللللروق وجللللود عللللن أسللللفرت التللللي

 وذللك والضلابطة التجريبيلة المجملوعتين أفلراد بلين التوحلد ألطفا  االجتماعي
 . التجريبية المجموعة لصال 

 

 والتي( 5113) الغامدي دراسة نتائج م  الفر  هذا نتائج اختلفت ابينم     
 درجللات رتلل  متوسللطات إحصللائياا فللي دالللة فللروق وجللود عللدت إلللى توصلللت

 اللغللوي التواصلل  فللي العجلل  مظللاهر مقيللا  علللى الضللابطة المجموعللة أفللراد
  .الع جي البرنامج تطبيق وبعد قب  التوّحد ألطفا  االجتماعي التفاع  وفي

 

 حيللللللللللث النظللللللللللري اإلطللللللللللار فللللللللللي ورد ملللللللللا ملللللللللل  النتيجللللللللللة هللللللللللذ  وتتفلللللللللق   
 اليوميلة الحيلا  فلي االشلتراك إن  (Khodabakhshi, 2014, P36)ذكلر

 طيللل  اضلللطرابات ملللن يعلللانون اللللذين لألطفلللا  تحلللدياا  االجتملللاعي والتفاعللل 
 تتللأثر أن يمكلن اليوميلة باألنشللطة والمهلارات المشلاركة فللي (ASD) التوحلد
 الحسلللللي التطلللللور ويلعللللل . الحسلللللي األداء هلللللو منهلللللا حلللللد وا كثيلللللر   بعوامللللل 
 يسلللللتخدمون ملللللا وعلللللاد ا  الصلللللغار  األطفلللللا  تعلللللليت فلللللي هاملللللاا  دورا والحركلللللي
 التفاعلللللل  فللللللي واالنخلللللراط البيئللللللة  الستكشللللللا  والحركيلللللة الحسللللللية المهلللللارات
 .األساسية األكاديمية المهارات وتطوير البدنية  واألنشطة االجتماعي

 

 ميللدان فللي الحللالي العصللر يشللهد  الللذي الواضلل  التقللدت أن الباحثللة وتللرى   
 كبيلللراا  جلللدالا  أن إال التوحلللد اضلللطرا  ذوي لألطفلللا  المقدملللة التربويلللة البلللرامج
 وصلللانعي األملللور أوليلللاء وجمعيلللات والتربلللويين البلللاحثين ملللن علللدد بلللين وجلللد
 أساسللاا  ظهللر الجللد  ولعلل  المقترحللة  البللرامج تلللك بعلل  فاعليللة حللو  القللرار
 إللللى والحاجلللة التوحلللد  اضلللطرا  انتشلللار  يلللاد : منهلللا متعلللدد  وامللل لع نتيجلللة
 تعلداد حلو  النظلري األد  فلي الكبيلر  وال يلاد  المبكلر  التدخ  خدمات تقديت

 خ لهلا ملن ليلتت علميلة ضلوابط وجلود فلي الواضل  واللنقص المقدملة  البرامج
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 األقلل  علللى أو المقدملة  والخللدمات التربويلة البللرامج فاعليللة ملدى علللى الحكلت
 اضلطرا  ذوي األطفا  م  وفعاالا  مناسباا  ليكون برامجي منحى على االتفاق
  .التوحد

 

 :ومناقشت  وتفسيره الثال  الفرض نتائج
 

 بي  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال" : أن  على الثالث الفر  ينص 
 مهةارات مقياسةي علةي التجريبيةة المجموعةة أطفةال درجات رتب متوسطات
 فةي( واألبعةاد الكليةة الدرجةة) االجتمةاعي التفاعل مهارات و الحسي اإلدراك

 ."والتتبعي البعدي القياسي 
 

 :باآلتي الباحثة قامت الفر  صحة من وللتحقق
 

 القيللللا  ملللن لكلللل  المعياريلللة واالنحرافللللات المتوسلللطات"  الوصللللفي اإلحصلللاء
 كمللا. ليللةالك والدرجلة الحسللي اإلدراك مهللارات مقيلا  ألبعللاد والبعللدي التتبعلي

 .(55) جدو  في

 
 
 

 أبعاد
 مهارات

 اإلدراك الحسي 

 القياس البعدي

 7ن=

 القياس التتبعي
 7ن=

المتوسط 

 )م(

االنحراف 

 المعياري)ع(

المتوسط 

 )م(

االنحراف 

 المعياري )ع(

 9907 1990 9900 1991 التمييز الحركي

 9979 1090 9971 .109 التمييز البصري 

 9900 1196 .990 1190 التمييز السمعي

 9907 1991 9900 1990 التمييز اللمسي

 9977 1090 9970 1091 التمييز الشمي

 9900 1197 9900 1190 التمييز التذوقي

 1 60 1 60 الدرجة الكلية
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 اراتمه مقياس ألبعاد والبعدي التتبعي القياس م  لكل المتوسطات بي  الفروق يوضح (5) شكل
 الكلية والدرجة الحسي اإلدراك

 

 التتبعلللي القيلللا  بللين الفلللروق دالللللة لحسللا  ويلكوكسلللن اختبلللار باسللتخدات   
 اإلدراك مهلارات مقيا  ىعل التجريبية المجموعة أفراد درجات لرت  والبعدي
  :يلي كما النتائج وكانت الكلية  والدرجة الحسي

 

 والبعدي التتبعي القياسي  بي  الفروق لةلدال " ويلكوكس "  اختبار نتائج( 23) جدول
 (7=   ) الحسي اإلدراك مهارات مقياس على التجريبية للمجموعة

 األبعاد
مهارات اإلدراك  

 الحسي

 القياس التتبعي

 (7)ن=

 الرتب السالبة

 القياس البعدي

 (7)ن=

 الرتب الموجبة

قيمة 

Z 

مستوي 

 الداللة

مجموع  ن

 الرتب
متوسط 

 الرتب

مجموع  ن

 تبالر

متوسط 

 الرتب

 غير دال 1901 190 . 0 190 . 0 التمييز الحركي

 غير دال 1999 190 190 1 190 190 1 التمييز البصري 

 غير دال 1900 090 0 0 090 0 0 التمييز السمعي

 غير دال 1999 190 . 0 190 . 0 التمييز اللمسي

 غير دال 19.0 190 190 1 190 190 1 التمييز الشمي

 غير دال 1901 190 . 0 190 . 0 يز التذوقيالتمي

 غير دال 19.0 . 10 6 . 10 6 الدرجة الكلية
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 :يلي ما( 53) جدو  من يتض 
 

    التجريبيللة المجموعللة أفللراد رتلل  بللين إحصللائية داللللة ذات فللروق توجللد ال •
 بين( " التذوقي -الشمي -اللمسي -السمعي -البصري -الحركي: ) بعادأل" 

 .البعدي والقيا  تتبعيال القيا 
         التجريبيللة المجموعللة أفللراد رتلل  بللين إحصللائية داللللة ذات فللروق توجللد ال •
 التتبعلللللي القيلللللا  بلللللين"  الحسلللللي اإلدراك مهلللللارات لمقيلللللا  الكليلللللة للدرجلللللة" 

 .البعدي والقيا 
 المعياريللة واالنحرافللات "المتوسللطات الوصللفي باإلحصللاء الباحثللة قامللت ثللت -
 . االجتماعي التفاع  مهارات مقيا  ىعل والبعدي التتبعي  القيا من لك 

 

 مهارات مقياس على التتبعي القياس م  لكل المعيارية واالنحرافات المتوسطات( 24) جدول
 االجتماعي التفاعل

 األبعاد
 مهارات

 التفاعل االجتماعي

 القياس التتبعي
 1ن=

 القياس البعدي
 1ن=

 المتوسط
 )م(

االنحراف 
 )ع(المعياري

 المتوسط 
 )م(

االنحراف 
المعياري 

 )ع(

 02611 6120 62666 6121 التواصل االجتماعي

 62161 6121 02121 6121 االستقبال

 62266 6120 02161 61 التقليد

 22121 16 22111 1621 التعاون

 12161 61121 1211 61121 الدرجة الكلية
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 مقياس ألبعاد والبعدي التتبعي القياس م  لكل المتوسطات بي  الفروقضح يو ( 6) شكل

 الكلية والدرجة االجتماعي التفاعل مهارات
 

 التتبعللي القيللا  بللين الفللروق داللللة لحسللا  ويلكوكسللن اختبللار باسللتخدات -4
  :يلي كما النتائج وكانت التجريبية  المجموعة أفراد درجات لرت  والبعدي

 

 والبعدي التتبعي القياسي  بي  الفروق لداللة" ويلكوكس "  اختبار ائجنت( 25) جدول
 (7=   ) االجتماعي التفاعل مهارات مقياس على التجريبية للمجموعة

 األبعاد
مهارات 
التفاعل 
 االجتماعي

 القياس البعدي
 (1)ن=

 الرتب السالبة

 القياس التتبعي
 (1)ن=

 الرتب الموجبة

مستوى  Zقيمة 
 الداللة

جموع م ن
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع  ن
 الرتب

متوسط 
 الرتب

التواصل 
 االجتماعي

 غير دال 6261 2 2 2 621 6 0

 غير دال 2211 6 6 6 0 0 6 االستقبال

 غير دال 6222 6 6 6 2 2 2 التقليد

 غير دال 6261 2 2 2 621 6 0 التعاون

 غير دال 6206 6 6 6 6 60 1 الدرجة الكلية
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 :يلي ما( 52) جدو  من يتض 
 

 رتللل  بلللين( 1412) ىمسلللتو  عنلللد إحصلللائية دالللللة ذات وجلللود فلللروق علللدت •
 -االسلللتقبا  -االجتملللاعي التواصللل : )لمهلللارات"  التجريبيلللة المجموعلللة أفلللراد
 .والتتبعي والقيا  البعدي القيا  بين( " التعاون -التقليد

 رتللل  بلللين( 1412) ىمسلللتو  عنلللد إحصلللائية دالللللة ذات وجلللود فلللروق علللدت •
 بلين"  االجتملاعي التفاع  للمهارات الكلية للدرجة"  التجريبية المجموعة أفراد

 .والتتبعي البعدي القيا 
 .الثالث الفر  تحقق النتائج هذ  أن يتض  سبق ما خ   ومن

 

 والتلللي(  5117) صلللديق بلللن دراسلللة مللل  الفلللر  هلللذا نتيجلللة اتفقلللت كملللا   
 االجتمللاعي السلللوك فللي ئيةإحصللا داللللة ذات فللروق وجللود عللدت إلللى أشللارت
 البعلدي القيلا  عللى الضلابطة والمجموعلة التجريبية المجموعة بين المناس 
  .المتابعة وقيا 

 

 والتللللي( 5112) الفتلللاح عبللللد دراسلللة ملللل  الدراسلللة  هللللذ نتلللائج اتفقللللت كملللا   
 والقيلللا  البعلللدي القيلللا  بلللين إحصلللائياا  ةدالللل فلللروق وجلللود علللدت إللللى أشلللارت
  .االجتماعية المهارات في تجريبيةال للمجموعة التتبعي

 

              ميهلللللو  عبلللللد دراسلللللة نتيجلللللة مللللل  الفلللللر  اهلللللذ نتيجلللللة  اختلفلللللت بينملللللا    
 البرنلامج فاعليلة استمرارية إلى الدراسة هذ  نتائج توصلت حيث(  5145  )
 إحصائياا  دالة فروق ووجود  المتابعة فتر  بعد ما إلى التوحديين األطفا  ىلد
 .التجريبية للمجموعة والتتبعي البعدي المقياسين درجات يمتوسط بين

 فلي إحصلائياا  ةدال فروق وجود عن للبيانات االحصائي التحلي  أسفر وقد -
 أفللراد بللين التوحللد ألطفللا  االجتمللاعي والتفاعلل  الحسللي اإلدراك مهللارات نمللو
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 ىإل ىتع   التجريبية المجموعة لصال  وذلك والضابطة التجريبية المجموعتين
 .الحسي اإلثراء ىعل القائت التدريبي البرنامج

 

 ملن واحلد  االجتملاعي التفاعل  ومهلارات الحسي اإلدراك أن الباحثة ىوتر    
 الطفل  أن إللى ذللك ويعلود  التوحلد باضلطرا  سللباا المتلأثر  الخصائص أكثر

 معظلللللت فلللللإن وللللللذلك  القلللللدر  هلللللذ  فلللللي بيولوجيلللللاا  اضلللللطرا  لديللللل   التوحلللللدي
 اجتماعيلللللة بخبلللللرات الطفللللل  ت ويلللللد عللللللى تركللللل  المسلللللتخدمة سلللللتراتيجياتاإل

 المهللللارات علللللى التللللدري  أهميللللة مللللن يقللللل  ال وهللللذا  اآلخللللرين ملللل  وانفعاليللللة
 المقدمللة والتدريبيللة التربويللة البللرامج مللن أساسللياا جلل ءاا تمثلل  حيللث االجتماعيللة

 .للطف 
 

 :الدراسة توصيات
 

 : التالية ياتالتوص تقديت يمكن ةالحالي الدراسة نتائج ضوء في
 

 ال  مللللة ليللللاتاآل وتللللوفير التوحللللدي  ل ضللللطرا  المبكللللر التللللدخ  ضللللرور .4
 أن حيلث الطفل   حيلا  ملن ىوللاأل السلنوات فلي االضلطرا  هذا عن للكش 
 ةالمختلفل اضلطراباتهت تعقلد  يلاد  إللى يل دي وتشخيصل  المبكلر التدخ  تأخر

 ممللا االجتمللاعي التفاعلل  ومهللارات الحسللي اإلدراك فللي قصللور مقللدمتهتفللي و 
 .لهت المقدمة للبرامج استجابتهت ىعل سلباا  ي ثر

 األطفلللا  مللل  ودمجهلللت التوحلللديين األطفلللا  مللل  الجملللاعي العمللل  ضلللرور  .5
 .الجماعي واللع  والتفاع  الحسي اإلثراء بأنشطة محدد  العاديين

 الطفلل  سلللوك م حظللة فلي األسللر  وأفللراد الواللدين وتعللاون اشللتراك ضلرور  .3
 .بالطف  اخت طاا  األكثر األشخاص باعتبارهت المن لية نشطةاأل قوتطبي

 مملا  التوحلديين األطفلا  عل ج فلي الحسلية البلرامج ىعلل التركيل  ضرور  .1
 .والتنظيت والتهدئة االجتماعية التفاع  ىعل قدرتهت تحسين إلى ي دي

عداد تأهي  .2  .الحسي بالع ج القائمين وخاصةا  التوحد أخصائيين وا 
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 االحتياجلللات يذو  تأهيللل  ومراكللل  الخاصلللة التربيلللة ملللدرا  ت ويلللد ضلللرور  .6
 لتحسللللين الحسللللية االضللللطرابات لخفلللل  ال  مللللة الحسللللية بللللالغر  الخاصللللة
 . االجتماعي التفاع  مهارات

 أطفللللا  أملللور أوليلللاء بتوعيللللة تهلللتت وتدريبيلللة توعيللللة دورات تقلللديت ضلللرور  .7
 وأعراضها وأنواعها الحسية باتهتاضطرا وبطبيعة الفئة بهذ  والمهتمين التوحد

  .معها التعام  ىعل وتدريبهت
 

 المقترحة: البحو 
 
 
 
 

 :التالية البحوث اقتراح يمكن الدراسة نتائج ضوء في
 النفسي التوافق تحسين في الحسي اإلثراء ىعل قائت تدريبي برنامج فعالية-4

 .التوحد أطفا  ىلد واالجتماعي
 ىلللللد االجتماعيللللة المهللللارات لتحسللللين لعلللل ال علللللى قللللائت تللللدريبي برنللللامج-5

 .التوحديين األطفا 
 خفلللل  فللللي الحسللللي التكاملللل  نظريللللة ىعللللل قللللائت تللللدريبي برنللللامج فعاليللللة -3

 .التوحد أطفا  ىلد التواص  اضطرابات
 خفلللل  فللللي الحسللللي التكاملللل  نظريللللة ىعللللل قللللائت تللللدريبي برنللللامج فعاليللللة -1

 .التوحد أطفا  ىلد النمطية السلوكيات اضطرابات
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 المراجةةع
 أواًل: المراجع العربية:

 
 

   أعراضل   التوحلد" التوحلد اضطرا (. 5144) الباقي عبد ع   إبراهيت -
 األطفلللا  قلللدرات لتنميلللة وع جيلللة تدريبيلللة بلللرامج مللل  ع جللل  وطلللرق ب أسلللبا

 . الكت  عالت : القاهر . ب  المصابين
.  األسلللللر  فلللللي التوحلللللدي الطفللللل (. 5112) إبلللللراهيت ناديلللللة السلللللعود  أبلللللو -

 . والتو ي  للنشر حور  م سسة. اإلسكندرية
 نظريللة مفللاهيت علللى قللائت برنللامج فاعليللة(. 5145) رشللدى سلللوى أحمللد  -

 التوحلللديين األطفلللا  ملللن عينلللة للللدى االجتملللاعي التفاعللل  تحسلللين فلللي العقللل 
.  الخاصة التربية قست(.منشور  دكتورا رسالة ) المضطربة سلوكياتهت وخف 
 .  م ش عين جامعة

 صللابر حسللات  إبللراهيت ؛ مخيمللر خضللر  يللد  أبللو ؛ ريللا  محمللد أحمللد  -
 ىعللل مبنللي الحسللية القللدرات لتنميللة تللدريبي برنللامج فاعليللة(. 5147 يوليللو )

 .التوحلديين األطفلا  ىلد االنع الي السلوك خف  في الحسي التكام  نظرية
 . 233 -122  (33  )   5ج   بأسيوط التربية كلية مجلة
 مهلارات لتنميلة تلدريبي برنلامج فعاليلة(. 5115 يوليلو ) طل  أميلر   بخ  -

 اضطرا  ذوي األطفا  لدى العدواني السلوك خف  في االجتماعي التفاع 
 . 452 -442   4ج  46   التربوية العلوت مجلة. التوحد

 لتنميللة مقتللرح برنللامج فعاليللة(. 5117 ديسللمبر ) عمللر لينللا صللديق  بللن -
 سلللوكهت ىعللل ذلللك وأثللر التوحللد أطفللا  ىلللد اللفظللي رغيلل التواصلل  مهللارات

  العربيلة الطفوللة لتقلدت الكويتية بالجمعية العربية الطفولة مجلة.  االجتماعي
 . 32 -7   2ج  33  
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 ملا الطفل  تربيلة بلرامج فلي المرجل (. 4226) عللي محملد سلعدية بهادر  -
 .  للنشر الخدمات دار : القاهر .  المدرسة قب 
 قلائت مبكر تدخ  برنامج فاعلية(. 5146 يوليو ) كما  أحمد وي البهنسا -
 أطفلا  ملن عينلة ىللد اللفظلي غيلر التواصل  تنميلة فلي الحسلي التكام  ىعل

 . 377 -337   1 المجلد 35   أسيوط جامعة التربية كلية مجلة. التوحد
 بعل  لتنميلة تلدريبي برنلامج فاعلية(. 5117) الحميد عبد لمياء بيومي  -

( . منشللور   دكتللورا رسللالة)  التوحللديين األطفللا  ىلللد بالللذات العنايللة راتمهللا
 .   السوي  قنا  جامعة.  بالعري  التربية كلية
 – أسلللللللللباب "  الطفلللللللللولي التوحلللللللللد(.  5112) شلللللللللاكر سوسلللللللللن الجلبلللللللللي  -

 . الدين ع ء م سسة: سوريا ".ع ج  -تشخيص 
  يصل تشخ ئصل  خصا أسباب   التوحد (. 5117) شاكر سوسن الجلبي  -

 . والنشر للطباعة ديبونو :ردناأل.  ع ج 
(. 5142 ملللللار  ) تلللللواتي عيسلللللي  إبلللللراهيت ؛ الماللللللك محمدعبلللللد حبلللللي  -

 مجللللة. الع جيلللة فلللاقواآل التشخيصلللية الصلللعوبات بلللين: الذاتويلللة اضلللطرا 
 . 67 -23   4ج  4    والتربوية النفسية العلوت

 بالضلغوط وع قتهلا االجتماعيلة المهارات(. 5146) خلي  وفاء الحجار  -
 كليلة( . منشلور  ماجسلتير رسلالة)  غل   بمحافظات القيادية المرأ  ىلد النفسية
 .   بغ   س ميةاإل الجامعة.  التربية

 المصللابين األطفللا  ىلللد البصللرية الللذاكر (. 5146) محمللد الهللات حسللن  -
 اجسللللتيرم رسللللالة) العللللاديين واألطفللللا  الخاصللللة التربيللللة مراكلللل  فللللي بالتوحللللد
 . دمشق جامعة. التربية كلية(. منشور 

 النفسللللللي الضللللللغط (.5143) ربيلللللل  نللللللور  شللللللنوفي ؛ رائللللللد سللللللمير  دعللللللو  -
 حلاالت لخمل  عياديلة دراسة التوحدي الطف  أت ىلد المواجهة ستراتيجياتا  و 
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.  البلللللوير  – محنلللللد أكللللللي جامعلللللة.  نسلللللانيةواإل االجتماعيلللللة العللللللوت كليلللللة. 
 .  الج ائر

 لتنميلللللة تلللللدريبي برنلللللامج فاعليلللللة(. 5143 يوليلللللو ) محملللللد عللللللي دلشلللللاد  -
 جامعلللة مجللللة. التوحلللديين األطفلللا  ملللن عينلللة ىللللد اللفظيلللة غيلللر السللللوكات

 . 531 -423  4ج  52    التربية دمشق
 التوحللللد تشللللخيص مقللللايي (. 5117 نللللوفمبر ) سللللعيد محمللللد الدوسللللري  -

 األو  علملللليال ىللملتقلللل عملللل  ورقللللة.  ومقننللللة موحللللد  مقللللايي  نحللللو العربيللللة
 . بجد  الصناعية التجارية الغرفة في المنعقد العربي العالت في التوحد لمراك 

 التقليلللد مهلللارات لتطللوير برنلللامج فعاليلللة(. 5141) درويلل  ظلللافر ديللو   -
 فلي السادسلة سلن دون التوحلديين األطفلا  ملن عينة ىلد اللفظي غير والفهت

 للتعللللليت حمللللدان أكاديميللللة ( . منشللللور  ماجسللللتير رسللللالة)  اسللللوري -ال ذقيللللة
 . والتكنولوجيا للعلوت لمانيةاأل العربية الجامعة.  العالي

 وأردنيللللة سللللعودية نفسللللية صللللفحة تطللللوير(. 5112) محمللللد علللللي الرائللللد  -
 األطفلللللا  تقيللللليت فللللي المسلللللتخدت التربللللوي -النفسلللللي للمقيللللا  الثالثلللللة للنسللللخة
 . األردنية الجامعة.  العليا الدراسات كلية.  التوحديين

 العلمللللللاء حيللللللر الللللللذي اللغلللللل  -التوحللللللد(. 5112) سلللللل مة شللللللكري ربيلللللل  -
 .  النهار دار:  القاهر . واألطباء

 التوحديين  األطفا (. 5117) جون بيو  ستيورات  ؛ جاك جوردن ريتا  -
:  القاهر (. محمود رفعت ترجمة). التدري  وطرق النمو وطرق النمو جوان 
 . الكت  عالت
. والعللللل ج الخصلللللائص: التوحلللللد(. 5111) اهلل عبلللللد يتإبلللللراه ال ريقلللللات  -
 . والنشر للطباعة وائ  دار: ردناأل
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 وأمهلات آباء ىلد النفسي االنهاك(. 5111 يناير ) محمد عصات  يدان  -
 مجلللة.  واألسللرية الشخصللية المتغيللرات بللبع  وع قتلل  التوحللديين األطفللا 
 . 277 -223  4ج  4     المنوفية بجامعة التربية لكلية النفسية البحوث

 عللللن حقللللائق(. 5111) بللللو  بللللولتن بللللاتريكن  ؛ ديفيللللد كللللوهين سللللايمون  -
 .  الخاصة التربية أكاديمية: الريا .(الحمدان إبراهيت عبدهلل ترجمة. )التوحد

 سلتراتيجياتإ (.5142 ينلاير ) أحمد أنور راشد   ؛ ىموس محمد سعاد   -
 ىللللد الحساسلللية فلللرط لتخفيللل  يالحسللل التكامللل  مهلللارات تنميلللة فلللي المعلملللين
 مجللة.  والريلا  عملان ملدينتي بلين مقارنلة ثقافة عبر دراسة: التوحد أطفا 
 . 11 -5  4ج  3   بعمان الدراسةو  للدراسة الدولي المعهد

 لخدمللة متكاملل  برنللامج(. 5114 ديسللمبر ) اللطيلل  عبللد سللمير  السللعد  -
 هيئللات التحللاد السللاب  الللدولي الملل تمر. العربللي الللوطن فللي التوحللد اضللطرا 
 . القاهر    الشوي   والمعوقين الخاصة الفئات

 تنميلللة فلللي مقتلللرح تلللدريبي برنلللامج فاعليلللة(. 5141) وليلللد علللدنان سلللكر  -
 رسالة)  التوحديين األطفا  ىلد الذاتية واالستق لية المعرفية المهارات بع 
 . دمشق جامعة.  التربية كلية( . منشور  دكتورا 

 للتللللدخ  برنللللامج فاعليللللة(. 5141 مللللار  ) الللللرا ق عبللللد هرمللللا سللللكران  -
 ملل تمر  يالتوحللد الطفلل  لللدى االجتمللاعي التعللاون مهللار  تنميللة فللي المعرفللي
 -143  4ج  24    بالقللاهر  االجتمللاعيين لألخصللائيين المصللرية الجمعيللة
117 . 

. الللللنف  علللللت فللللي مختللللار  قللللراءات(.  4223) محمللللد ممدوحللللة سلللل مة  -
 . المصرية األنجلو بةمكت.  القاهر 

 التفاعللل  مهلللارات لتنميلللة برنلللامج فاعليلللة(. 5144) سلللليت ىموسللل سللللمان  -
 العللللاديين أقللللرانهت ملللل  بسلللليطة بدرجللللة التوحللللديين األطفللللا  ىلللللد االجتمللللاعي

 .  شم  عين جامعة.  التربية كلية(  منشور  غير ماجستير رسالة)
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.  الخاصلة اجلاتالح ذوي سليكولوجية(.5113)سيد الرحمن عبد سليمان  -
 .  الشرق  هراء مكتبة :القاهر 

 ملا أطفلا  ىللد اللذات مفهلوت( . 4221يوليلو )  محملد السيد السمادوني  -
 دراسلللات مجللللة . للواللللدين االجتماعيلللة بالمهلللارات ع قتللل  فلللي المدرسلللة قبللل 

 -124  1ج  3    المصللرية النفسلليين األخصللائيين لرابطللة بالقللاهر  نفسللية
174 . 

 معامللة وأسلالي  السللوكية الطفل  مشلك ت(. 4222) حمدأ ام ك السيد  -
 . يالجامع الفكر دار: اإلسكندرية. الوالدين

 ىمسللتو  لخفلل  إرشللادي برنللامج فاعليللة(. 5112) منصللور كاملل  السلليد  -
 رسلللالة. )عقليالللا المتخلفلللين األطفلللا  ىللللد الشلللائعة المرضلللية المخلللاو  بعللل 
 . ال قا يق عةجام.  اآلدا  كلية( . منشور  دكتورا 

 والنفسلللية التربويلللة الطلللرق التوحلللد عللل ج(. 5111) عللللي وفلللاء الشلللامي  -
 . للتوحد جد  مرك  : جد . والطبية

 محملود الطنطلاوي  ؛ محمود داليا  ةطعيم ؛ السيد الع ي  عبد الشخص  -
 وخصائصلللللل  لألطفللللللا  الحسللللللي التكاملللللل  مقيللللللا (. 5147يوليللللللو )  محمللللللد

  ( 12  )  4 ج   شم  عين بجامعة النفسي داإلرشا مجلة.  السيكومترية
123- 213 . 

 اإلعاقلللللللللات بلللللللللين خلللللللللاص طفللللللللل (. 5111) أحملللللللللد  كريلللللللللا الشلللللللللربيني  -
 . العربي الفكر دار:  القاهر .  وتشخيص تعري  والمت  مات 

.  واالتصلللللالية االجتماعيلللللة المهلللللارات(. 5113) علللللاد  طريللللل  شلللللوقي  -
 . و ي والت والنشر للطباعة غري  دار. القاهر 

 ىعلل قائت لألمهات تدريبي برنامج فاعلية(. 5143) حسني  غاد صال   -
    ماجسلللللتير رسلللللالة) األوتيللللل ت أطفلللللالهن حاللللللة تحسلللللن فلللللي التقليلللللد سلللللتراتيجيةإ

 . بنها جامعة.  التربية كلية( .  منشور 
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 إلكسللا  لعلل  أنشللطة برنللامج تصللميت(. 5112) محمللد نجلل ء صللوفي  -
 غيلللر ماجسلللتير رسلللالة) االجتماعيلللة المهلللارات بعللل  الصلللت الريلللا  أطفلللا 
 . حلوان جامعة.  التربية كلية( . منشور 

 تقللدير مقيللا  مللن أردنيللة صلور  تطللوير(. 5143) يعللل يأمللان الضلامن  -
   والنفسلية التوبويلة العللوت كليلة( . منشلور  ماجسلتير رسلالة) يالطفلول التوحلد
 .العربية عمان جامعة

 المهلارات تحسين في تدريبي برنامج فاعلية. (5143) احمد نفيسة طراد  -
( . منشللور  ماجسللتير رسللالة) التوحللديين األطفللا  مللن عينللة ىلللد االجتماعيللة

 .بالج ائر قاصدي جامعة.  واالجتماعية االنسانية العلوت كلية
.  الحسلللللي اإلدراك مقيللللا (. 5144ينلللللاير ) ي كلللل محملللللد الطيبللللاني ع  -

 . 423 -443  4ج  6     سكندريةاإل بجامعة والتربية الطفولة مجلة
 والمهللارات التوكيللدي السلللوك(. 5114مللار  ) محمللد علللي السلل ت  عبللد -

. والعللام ت العللاملين بللين للغضلل  االنفعللالي بالسلللوك وع قتهللا االجتماعيللة
 . 414 -455  3ج  27    التربية القاهر جامعة النف  علت مجلة
 لتنميللللة تلللدريبي برنللللامج عليلللةفا(. 5112) الحسللليني محمللللد الفتلللاح  عبلللد -

 غيلللر ماجسلللتير رسلللالة) بالذاتويلللة المصلللابين لألطفلللا  االجتماعيلللة المهلللارات
 . بنها جامعة.  اآلدا  كلية( .  منشور 

 تنميللللة فلللي الظللل  معلمللللة فاعليلللة(. 5117) إبلللراهيت فللللاتن اللطيللل   عبلللد -
 جللةم.  األطفلا  ريا  بمرحلة القابلين لألطفا  االجتماعية المهارات بع 
 . 427 -464  4ج  5     مصر -الحديثة التربية رابطة

 لألطفلا  االجتماعيلة التفلاع ت مقيلا (. 5112) محملد عاد  اهلل  عبد -
 دار : القلاهر . (الخاصلة اإلحتياجلات يوذو  العلاديون األطفلا ) المنل   خارج
 . للنشر الرشاد
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(. 5117 ملللار  ) حاملللد إيهلللا  العظللليت  عبلللد ؛ محملللد علللاد  اهلل  عبلللد -
 لألطفللللللا  ياللغللللللو  النمللللللو مسللللللتوى تحسللللللين فللللللي بالموسلللللليقى العلللللل ج فعاليللللللة

 أملللور أوليلللاء بجمعيلللة لإلعاقلللة الخليجيلللة للجمعيلللة الثلللامن مللل تمر .التوحلللديين
 . 51-47 الفتر  من الشارقة في المنعقد المعاقين 

 االجتمللللاعي الللللنف  علللللت فللللي بحللللوث(. 5111) السلللليد معتلللل  اهلل  عبللللد -
 .والتو ي  والنشر للطباعة غري  دار:  ر القاه. والشخصية

 اضللطرا (. 5142 يوليللو ) إبللراهيت تللواتي  ىعيسلل ؛ حبللي المالللك  عبللد -
 النفسية العلوت مجلة.  الع جية فاقواآل التشخيصية الصعوبات بين: الذاتوية
 .  67 – 23 ل( 4 )   4ج  والتربوية

(. 5117) يللدالحم عبللد السلليد قلللة  أبللو ؛ مصللطفى حسللن المعطللي  عبللد -
 . الشرق  هراء مكتبة:  القاهر  .الخاصة التربية ىإل مدخ 

 مقتلللرح سللللوكي إرشلللادي برنلللامج(. 5146) محملللد كملللا  المقصلللود  عبلللد -
 عينللة ىلللد التواصلل  تحسللين فللي وأثللر ( المصللادا ) الكلل ت ترديللد حللد  لخفلل 

  16     شلم  علين بجامعلة النفسلي اإلرشاد مجلة. التوحد طي  ذوي من
 . 134 -372  4ج
 تلللدريبي برنلللامج فاعليلللة(. 5145ديسلللمبر)  إبلللراهيت سلللهير ميهلللو   عبلللد -

 ذوي التوحللديين األطفللا  مللن عينللة ىلللد االجتماعيللة المهللارات بعلل  لتنميللة
 شللللم  عللللين جامعللللة النفسللللي رشللللاداإل مجلللللة.  المرتفلللل  الللللوظيفي ىالمسللللتو 
 . 473 -412  4ج  35    التربية

 يسللوك يع جل برنلامج فعاليلة(. 5112 ار  مل) إبلراهيت فلاي   عبدال    -
 التوحلللديين  األطفلللا  ملللن عينلللة للللدى االنفعاليلللة التعبيلللرات بعللل  تنميلللة فلللي

 تحللللديات ضللللوء فللللي والنفسللللية التربويلللة للعلللللوت أفضلللل  اسللللتثمار نحللللو مللل تمر
 .  26 -4   5ج  4     دمشق بجامعة التربية لكلية العصر
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 ىإلل ملدخ (. 5145) لميلاء بدوي  ؛ يها إ البب وي  ؛ إبراهيت العثمان  -
 . للنشروالتو ي  ال هراء دار: الريا . التوحد اضطرابات

 إرشللللادي برنللللامج مللللن كلللل  فاعليللللة(. 4222) الغفللللار عبللللد سللللهات عليللللو   -
 األعللرا  مللن للتخفيلل  االجتماعيللة المهللارات ىعللل للتللدري  وبرنللامج لألسللر 
 فلر  التربيلة كليلة( . منشلور  دكتلورا  رسالة)  األطفا  ىلد( األوتي ت) الذاتوية
 .  طنطا جامعة.  الشي  كفر
 التشلللللللخيص بلللللللين التوحلللللللد اضلللللللطرا (. 5112) السللللللليد ماجلللللللد عملللللللار   -

 . الشرق  هراء مكتبة : القاهر . الفارق والتشخيص
 نظريلللة ىعلللل قلللائت برنلللامج أثلللر(. 5143 دسلللمبر ) خلللل  ايملللان العنللل ي  -

 ىلللللد األكللللاديمي نجللللا واإل االجتمللللاعي التفاعلللل  تنميللللة فللللي الحسللللي التكاملللل 
  41    التربيلللة العلملللي الدراسلللة مجللللة. بالروضلللة السلللم  ضلللعا  األطفلللا 

 . 773 -723  4ج
 غيلللللر التواصللللل  عللللللى التلللللدري  أثلللللر(. 5146) يسنوسللللل سلللللعيد   عيللللاط -

 مجللللة.  التوحلللديين األطفلللا  للللدى االجتملللاعي التفاعللل  تحسلللين فلللي اللفظلللى
 . 73 -26  4ج  47    التربية في يالعلم الدراسة

 فللللي العجلللل  لمظللللاهر يالسلللللوك العلللل ج(. 5113) عمللللر علللل   الغامللللدي  -
 غيلر دكتورا  رسالة) التوحد أطفا  لدى االجتماعي والتفاع  ياللغو  التواص 
 . األ هر جامعة. للبنات التربية كلية( . منشور 

 المهلارات تنميلة في تدريبي برنامج فاعلية(. 5117) يفتح يمجد غ ا   -
 رسلللالة)  عملللان مدينلللة فلللي التوحلللديين األطفلللا  ملللن عينلللة للللدى اعيلللةاالجتم

 . األردنية الجامعة.  التربية كلية( . منشور  ماجستير
 تلللللدريبي برنلللللامج أثلللللر(. 5112 ينلللللاير ) المهلللللدي عبلللللد ي يلللللد الغصلللللاونة  -

 كليلة مجللة .التوحلديين األطفلا  للدي االجتماعيلة المهلارات تنميلة فلي سلوكي
 . 571 -524   4ج  33    شم  عين بجامعة التربية
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(. 5143 يوليلو ) اهلل عبلد وائل  الشرمان  ؛ المهدي عبد ي يد الغصاونة  -
 اللفظللي غيللر التواصلل  لتنميللة مللاكتون طريقللة ىعللل قللائت تللدريبي برنللامج بنللاء
 التربويللللة الدوليللللة المجلللللة. الطللللائ  محافظللللة فللللي التوحللللديين األطفللللا  ىلللللد

 . 62 -33  5ج  41     بالريا  المتخصصة
 الدوريلة النشلر .  موهوبلون ولكلن توحلديون(. 5114) لبيل  عثملان فراج  -

 . 43 السنة   67    والمعوقين الخاصة الفئات رعاية هيئات إلتحاد
 ذوي األطفللللللللا  ذاكللللللللر  تشللللللللخيص(. 5147) محمللللللللود السلللللللليد الفرحللللللللاتى -

 الخلللام  صلللداراإل تشلللخيص محكلللات ضلللوء فلللي التوحلللد طيللل  اضلللطرابات
 والبيئية والنفسية التربوية المعلومات بمرك  الخاصة التربية مجلة.  ياألمريك
 . 375.  -347  4  ال قا يق  جامعة  التربية بكلية
 خفلللللل  فللللللي تللللللدريبي برنللللللامج فاعليللللللة(. 5142) مرعللللللي هيفللللللاء الفقللللللر   -

 رسلالة)  التوحلد أطفا  ىلد الوظيفي االخت   ذي الحسي التكام  اضطرا 
 . دمشق جامعة.  التربية كلية( . منشور  ماجستير

 الجامعلللة : الكويلللت. الطفوللللة نفللل  عللللت(. 5113) نلللاي  فلللاي  القنطلللار  -
 . المفتوحة العربية

 األطفلللللا  قلللللدرات لبنلللللاء العمللللللي اللللللدلي (.5113.) عللللللي محملللللد كامللللل   -
 . للنشر الط ئ  دار : القاهر .  اذهنيا  المعاقين

 لتحسللين تللدريبي امجبرنلل فعاليللة(. 5142 مللار  ) لطيلل  يفكللر  متللولي  -
. األوتيللل ت أطفلللا  ىللللد الجسلللدي ملللناأل مهلللارات تلللدعيت فلللي الحسلللي التكامللل 
 . 24 -12  4ج  76    ال قا يق بجامعة التربية كلية مجلة
 الحسللللللي الخللللللل  اضللللللطرا  تحسللللللين(. 5141) محمللللللود ىسلللللللو  محمللللللد  -

( . منشلور  ماجستير رسالة. )الذاتويين األطفا  ىلد الحوا  غر  باستخدات
 . شم  عين جامعة.  البنات ليةك



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (6111)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو (  عشرالعدد ) السابع       

 تللللدخ  برنامللللللج فاعليللللللة(. 5146 دسللللمبر ) فللللاروق أسامللللللة المصللللطفى  -
 مللن عينللة لللدي واإلدراك االنتبللا  لتحسللين الحسلللللي التكاملل  ىعللل قائللللت مبكللر

  شللم  عللين جامعللة النفسللي اإلرشللاد مجلللة. التوحللد اضللطرا  ذوي األطفللا 
 . 527 -422   5 المجلد 16 
 التوحللللللللد (.5144) حمللللللللدأ كامللللللل  السلللللللليد  ؛ فللللللللاروق طفى أسلللللللامةالمص -
 . والتو ي  للنشر الميسر  دار: األردن(. الع ج  التشخيص  األسبا )
 اضللللطرا  عللللن معرفتلللل  يهمللللك مللللا كلللل (. 5111) حمللللد فهللللد المغلللللوث  -

 . التقنية دار مطبعة : الريا . التوحد
 علللو   أبلللو ؛ عللاد  اللللدين  عللل   ؛ أنللور الشلللرقاوي  ؛ طلعلللت منصللور  -

 . المصرية األنجلو مكتبة : القاهر . العات النف  علت( . 4272) فاروق
 قلائت مبكلر تلدخ  برنامج(. 5143 مار  ) المجيد عبد نعمات موسسي  -

 ىالملتقل. التوحلد ألطفلا  الجسلدي األملن مهلارات لتنمية الحسي التكام  علي
 شلللللعار تحلللللت.  بلللللالبحرين ل ضلللللطرا  الخليجيلللللة للجمعيلللللة -عشلللللر الثاللللللث

 .  (للمستقب  استثمار المبكر التدخ )
 التوحللللللدي  للطفلللللل  اللغللللللوي االتصللللللا (. 5115) مللللللينأ ىسلللللله النصللللللر  -

 .للنشر الفكر دار : ردناأل. الع جية البرامج التشخيص 
 عللللللن للكشلللللل  مقيللللللا  بنللللللاء(.  5141 ينللللللاير ) أمللللللين ىسلللللله النصللللللر  -

 األطفلللا  ملللن نلللةعي فلللي فاعليتهلللا ملللن والتحقلللق الحسلللية المعالجلللة اضلللطرا 
 االنتبلللللا  ضلللللع  اضلللللطرا  وذوي التوحلللللد طيللللل  اضلللللطرا  وذوي العلللللاديين
 األطفللللا  ريللللا  لكليللللة والتربيللللة الطفولللللة مجلللللة.  المفللللرط الحركللللي والنشللللاط
 . 317 -572   6ج  42     اإلسكندرية بجامعة

 المهلللارات بعللل  لتنميلللة برنلللامج تصلللميت(. 5117) محملللد أشلللواق يسلللن  -
 دكتلورا  رسلالة. ) التوحلدي باالضلطرا  المصابين طفا لأل والحياتية الحسية
 . شم  عين جامعة. للطفولة العليا الدراسات معهد(.  منشور 
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       الرقمية المواطنة قيم تعزيز في المحمول الهاتف تطبيقات دور
 "ميدانية دراسة" المصرية الجامعات بعض وطالبات طالب لدى

 

 *. الرحمن عبد أمين أحمد نجالء/  د م.أ                            
 *.علي أحمد الرحيم عبد هيام/ د. م. أ                          

 

 : اسةالدر ملخص 
 

دد الرقميدد  المواطندد  قددي  تح يدد  إلدد   الحاليدد ال راسدد  تهدد       تعزيزهددا را الم 
 تطبيقددات أكثددر) تح يدد  ، المصددري  الجامعددات بعدد  وطالبددات طدد   ىلدد 

 تنميدد   دد  تدديثيرا   المحمددو  الهددات  تطبيقددات أكثددر ،شدديو ا   المحمددو  الهددات 
 ، المصددري  اتالجامعدد بعدد  وطالبددات طدد   بددي (  الرقميدد  المواطندد  قددي 

 المواطندددد  قددددي  تعزيددددز  دددد  المحمدددو  الهددددات  تطبيقددددات  ور   لدددد والتعدددر 
  ور ،اخدددت   المصدددري  الجامعدددات بعددد  وطالبدددات طددد   ىلددد  الرقميددد 
 طددد   ىلددد  الرقميددد  المواطنددد  قدددي  تعزيدددز)  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقددات
 ،( مليد / نظريد ) الكليد  ندو  بداخت   المصري  الجامعات بع  وطالبات

/ ذكددددور) الجددددن  بدددداخت   ،(أ لدددد / أ ندددد )ال راسدددد  المسددددتوى وبدددداخت  
  دد  المحمددو  الهددات  تطبيقددات  ور لتفعيدد  مقتددر  تصددور ووضدد  ،(أنددا 
 حيد  التحليلد ، الوصدف  المدنه  اسدتخ ا   وتد .الرقميد  المواطن  قي  تعزيز
   لددد ال راسددد  أ وات واشدددتملت ،ال راسددد  ههدددذ لطبيعددد  المناسددد  المدددنه  أنددد 

                                                           

 .لمنياا جامعة - المبكرة للطفولة التربية كلية -المساعد الطفل مناهج أستاذ *
 .اإلسكندرية جامعة – التربية كلية - المساعد التربية أصول أستاذ *
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 الهددددددات  تطبيقددددددات بعدددددد   ور واسدددددتبيا  الرقميدددددد ، المواطندددددد  بقددددددي  ائمددددد ق
 وتوصددلت . ) الباحثتددا  /إ دد ا  )الرقميدد  المواطندد  قددي  تعزيددز  دد  المحمددو 

  يند - المصدري  الجامعات بع  وطالبات ط   اتفاق إل  ال راس  نتائ 
 الفددي ) مثدد  المحمددو  الهددات  تطبيقددات تؤ يدد  الددذ  الدد ور   لدد- ال راسدد 

 ،YouTube اليوتيددددددددو  ، WhatsApp آ  واتدددددددد  ،Facebookوكبدددددددد
 الدث   بمحاورهدا الرقميد  المواطن  قي  تعزيز   ( Instagram   انستجرا 

  دددروق توجددد  ال ، التسددد  الفر يددد  وأبعا هدددا(  الحمايددد  ، التعلدددي  ، االحتدددرا )
 للمحددداور  الكلددد المجمدددو   ددد ( 0.0.)  اللددد  مسدددتوى  نددد  إحصدددائيا    الددد 

 إحصدائيا    الد   روق وتوج  ،( ملي / نظري ) الكلي  نو  لمتغير تبعا   الث ث 
 تطبيقدددات  ور  ددد  المصدددري  الجامعدددات طددد   بدددي ( 0.0.) مسدددتوى  نددد 

 قيمددد  تعزيدددز و ككددد ، الرقميددد  المواطنددد  قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو  الهدددات 
 الطد   لصدال  وذلدك ،(أ لد / أ ند ) ال راسد  المسدتوى باخت   االحترا 

 طد   بدي  إحصدائيا    الد   دروق وجدو      األ ن ، ال راس  المستوى ذو 
 تطبيقدددات  ور  ددد  -ال راسددد   ينددد - المصدددري  الجامعدددات بعددد  وطالبدددات
 أو النددو  بدداخت   ككدد  الرقميدد  المواطندد  قددي  تعزيددز  دد  المحمددو  الهددات 
 تطبيقدددات  ور لتفعيددد  مقتدددر  تصدددور وضددد  وتددد  ،( إندددا / ذكدددور) الجدددن 
 مددد  مجمو ددد  ووضددد  الرقميددد  المواطنددد  قدددي  تعزيدددز  ددد  مدددو المح الهدددات 

 .المقترح  والبحو  التوصيات
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The role of mobile phone applications in promoting 

the values of digital citizenship among male and 

female students of some Egyptian universities "field 

study". 

 

 Prepare: Dr / Naglaa Ahmed Amin Abdel-Rahman. * 

                  Dr / Hayam Abdel Rahim Ahmed Ali. * 
 
 

Abstract: 
 

    The goal of the current study is to determine the values 

of digital citizenship to be promoted among male and 

female students of some Egyptian universities, identify 

(the most common mobile phone applications, the most 

influential mobile phone applications in developing 

digital citizenship values) among male and female 

students of some Egyptian universities, and identify the 

role of mobile phone applications in Promoting the values 

of digital citizenship among male and female students of 

some Egyptian universities, the difference in the role of 

mobile phone applications in (enhancing the values of 

digital citizenship among male and female students of 

some Egyptian universities, according to the type of 

college (theoretical / practical), and with the different 

academic level (lower / higher), and with different gender 
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(males) / Female), and a proposal was developed to 

activate the role of mobile phone applications in 

promoting the values of digital citizenship. The 

descriptive and analytical approach was used, as it was 

the appropriate approach to the nature of this study, and 

the study tools included a list of digital citizenship values, 

and a questionnaire of the role of some mobile phone 

applications in promoting digital citizenship values - 

prepared by the two studyers -. 

The results of the study reached an agreement between 

male and female students of some Egyptian universities - 

the study sample - on the role that mobile applications 

such as (Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram) play 

in promoting the values of digital citizenship in its three 

axes (respect, education, protection) With its nine sub-

dimensions, there are no statistically significant 

differences at the level of significance (0.05) in the total 

sum of the three axes depending on the variable of the 

type of college (theoretical / practical), and there are 

statistically significant differences at the level (0.05) 

between Egyptian university students in the role of 

mobile phone applications In promoting the values of 

digital citizenship as a whole, and enhancing the value of 

respect at different academic levels (lower / higher), for 

the benefit of students with a lower academic level, the 

absence of statistically significant differences between 

male and female students of some Egyptian universities - 

Study sample in the role of mobile phone applications in 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9741)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

promoting Digital citizenship values And enhancing the 

value of respect at different academic levels (lower / 

higher), for the benefit of students with a lower academic 

level, the absence of statistically significant differences 

between male and female students of some Egyptian 

universities - the study sample in the role of mobile phone 

applications in promoting the values of digital citizenship 

as a whole with different gender or Gender (male / 

female), and a proposed conception has been developed 

to activate the role of mobile phone applications in 

promoting the values of digital citizenship, and a set of 

recommendations and proposed study have been 

developed. 
 :Keywords الكلمات المفتاحية

 

 Mobile phone applications       .المحمو  الهات  تطبيقات    -

                   Digital citizenship values .الرقمي  المواطن  قي  -

 University students                  .الجامعات وطالبات ط   -

                      Field study                              .مي اني   راس  -
 

 مقدمة:
 

 حياتندا   د   ند  االسدتغناء يمك  ال مهم ا اجزء   الح يث  التقنيات أصبحت   
 االتصدددا   صدددر نعدددي  حيددد  اليوميددد   حياتندددا أمدددور تيسدددير مددد  تق مددد  لمدددا

 ال سدددددلكي ، واألجهدددددز  المحمولددددد ، الهواتددددد  وشدددددبكات الصدددددنا ي ، باألقمدددددار
 ظهددور سدداه  وقدد . العمريدد  المراحدد  جميدد  ىلدد  المتاحدد  وخ ماتدد  واالنترنددت
 الهواتدددد  تتصدددد ر حيدددد  اإلنسددددا ، حيددددا  نمددددط تغييددددر  دددد  المحمددددو  الهددددات 
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 القددر  مد  األو  العقدد  خد   ظهدرت تقنيدد   شدر  أحد   أهدد  قائمد  المحمولد 
 (. 001 ،3.02 ، والعقباو  ، السي ) لعشري وا الواح 

 

 الدوات  اليوتيدو ، بدوك، الفدي ) مث  المحمو  الهات  تطبيقات تع  كما    
 بددي  شددعبي    وأكثرهددا ،نمددوا   الرقميدد  اال دد   وسددائ  أسددر  مدد ( وغيرهددا. ، آ 

 بسدب    (Megan & Plugged,2013, 3) المدنخف  الد خ  ذات األسر
 أغلددد  أصدددبحت حيددد  وجاذبيتهدددا  اسدددتخ امها وسدددهول  ،الما يددد  كلفتهدددات قلددد 

 الشخصدي  رسدائله   يهدا يتبدا لو  رقمي  حيا  تعي  للمجتم  العمري  الشرائ 
 الرسد ، الرمدز، الصوت، الصور ، الكتاب ،: منها متنو   بيسالي  ومعلوماته 
 .ويسر   بسهول    والمعلومات المعار  لمصا ر ويصلو 

 

 التقنيددد  لتطبيقدددات اسدددتخ اما   الشدددرائ  هدددذه أكثدددر الجامعدددات طددد   ويعددد     
 تفاصددي  مددنه  كدد  يعددر  للجميدد ، ا  مفتوحدد ا  كتابدد حيدداته  وأصددبحت الح يثدد ،

 أقددامته ، وأمدداك  وهوايدداته  واهتمامدداته  الشخصددي ، وبياندداته  اآلخددري ، حيددا 
 سددلوكيات  دد   تظهددر وقدديمه   مجددتمعه    لدد  خيلدد  ممارسددات تتسددل  وقدد 

 غيددر أسدماء مدد  يتعداملو  حيدد  مصد رها، يعددر  ال وثقدا ته  الطدد   هدؤالء
 .ل يه  المواطن  قي    ل خطور  يشك  مما وهمي   وحسابات حقيقي 

 ( 310 ،3.02 طوالب ،)                                          
 

  د  التقني  الوسائ  أ  حي (  23، 3.01) ناج   راس  أك ت  ما وهذا    
 سديما وال المختلفد ، العمريد  الفئدات مد  كبيدر    ا  شدرائح استقطبت الراه  الوقت
 االسددتخ ا ، إسدداء  مدد  ا  قدد ر  االسددتقطا  هددذا صدداح  وقدد  الجامعددات، طدد  
 انتحدا   مليدات الحدوار، آ ا  تجداوز: مثد  المختلفد  االختراقدات م  والع ي 
 ك   بشدد المددوا  تحميدد  الفكريدد ، الملكيدد  حقددوق انتهدداك االنترنددت،  بددر ونصدد 
 الجامعددات لطدد   الرقميدد  الممارسددات  دد  التفكيددر أصددب  لددذا قددانون   غيددر

 هدؤالء لتثقي  ملح    الحاج  وغ ت  حتمي    ضرور    القيم  بنائه     وتيثيرها
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 مدددد  اإليجدددداب  للتعامدددد  الضددددروري  والضددددوابط بالمعددددايير وتددددو يته  الطدددد  
   لدددد تنطددددو   التدددد الرقميدددد  المواطندددد  مدددد خ  خدددد   مدددد  الرقميدددد ، التقنيددددات
 التقنيدد  مدد  تعددامله   ندد  األ ددرا  بهددا يلتددز  أ  ينبغدد  التدد  والواجبددات الحقددوق
 . (Ohler, 2011,20 ) الرقمي 

 

 ( Ribble ,2006" )ريبد " يد    لد الرقميد  المواطند  مفهدو  ظهدر وقد     

 أل وات المفتددددددددو  واالسددددددددتخ ا  الواسدددددددد ، ل نتشددددددددار م حظتدددددددد  خدددددددد   مدددددددد 
 أ دددرا    لددد خطدددرا   يشدددكلو  قددد  رقميدددي  مجهدددولي  مددد  صددد والتوا التكنولوجيدددا،
 بتصدف ( والشدبا  األطفدا ) األ را  ل ى جامح    رغب    وجو  وكذلك المجتم ،

 كد  مراقبد  اسدتحال   د   ضد    وخطيدر ، مشدبوه  وربمدا ،معرو د    غير مواق   
 (.313 ، 3.02، طولي ) سما   أو متابعت  أو مشاه ت  يت  ما

 

 طد   إلمدا  بضدرور  (Mike" Mike,2012, 149 )"  ميدك   دا كمدا   
 اإل ا   خ   م  بها المرتبط  والقضايا ، الرقمي  المواطن  بمفهو  الجامعات

  هددد  مدد  تمكددنه  حيدد  االنترنددت، شدددبك    لدد المتاحدد  الرقميدد  الوسددائ  مدد 
 إلدددد  الحددددال  ال راسدددد   ويسددددع. ممارسددددتها وكيفيدددد  ، الرقميدددد  المواطندددد  أبعددددا 
 ىلدددد  الرقميدددد  المواطندددد  تعزيددددز  دددد  المحمددددو  الهددددات  تطبيقددددات  ور تعددددر 
  ور لتفعيددددد  مقتدددددر  تصدددددور ووضددددد  المصدددددري ، الجامعدددددات بعددددد  طددددد  
 .ل يه  الرقمي  المواطن  قي  تعزيز    المحمو  الهات  تطبيقات

 

 :الدراسةمشكلة 
 

 :التال  خ   م   الحالي ال راس  مشكل  اتضحت
 

 التددددد ري   ددددد  الطويلددددد  وتجربتهمدددددا النظريددددد و  العمليددددد   يالبددددداحثت خبدددددر -0
 ملفددت   بشددك    المحمولدد  الهواتدد  اسددتخ ا  النتشددار وم حظتهمددا الجددامع ،
 الجامعددددددات وطالبددددددات طدددددد   بددددددي  خاصدددددد  مضددددددطر     وبصددددددور    ل نتبدددددداه
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 ،وبمهددددددار    طويلدددددد    لسددددددا ات   اسددددددتخ امها  لدددددد  وتهددددددا ته  بهددددددا، وانشددددددغاله 
 .بتطبيقاتها واالستمتا 

 طد   حيدا  أسدلو   لد  تغيدرات م  المحمو  الهات  تقني  أح ثت  ما-3
  د   ليد  والطالبدات الطد   وا تمدا  تواصله ، وطرق الجامعات وطالبات
 للهددددددات  الجددددددامع  الشددددددبا  واسددددددتخ ا  اليوميدددددد ، حيدددددداته  نشدددددداطات كا دددددد 

 تغييدر إلد  أ ى أند  كمدا ،التكنولوجيدا  ال     ج ي    ك  ومتابع  المحمو ،
 المكالمددددات طريددددق  دددد  األ ددددرا  بددددي  االجتمددددا   التواصدددد و  التفا دددد  نمددددط

  .أنوا   بمختل  التراس  طريق    والتواص  والمحا ثات،
  ددددد  المواطنددددد  قدددددي   لددددد  طدددددرأت التددددد  للتغيدددددرات  يالبددددداحثت م حظددددد -2

 وذيدددو  الحدددال  العصدددر يشددده ها التددد  الرقميددد  والثدددور  العربيددد ، المجتمعدددات
 أوسدداط بددي  االجتمددا   التواصدد  كاتوشددب االتصدداالت تكنولوجيددا اسددتخ ا 
 والت  الرقمي ، المواطن  قي  تعلي  إل    وات ظهورإل   ىأ  مما الشبا  
 تد  و سدلبي ، قدي  انتشدار مد  صداحبها ومدا العولم  بظاهر  نشيتها ارتبطت

 يحدت  مما الثقا ي   وهويت  ، المجتم  قي  م  وتضع  والسلبي  الفر ي  إل 
 أخطدددددار مدددد  الطدددد   حمايدددد  تضددددم  دابط ضدددد سياسدددددات وضدددد  ضددددرور 

 سياسددات وتح يدد  أخطارهددا، ضدد  وقائيدد  أطددر ووضدد  الرقميدد ، التكنولوجيددا
  دددد  بيمدددددا    الحيددددا  مدددد  الطدددد   تمكدددد  وبالتددددال  لهددددا، المقبددددو  االسددددتخ ا 
 .الرقمد  الدعصر

 المواطندد  قددي  تناولددت التدد  السددابق  والبحددو  ال راسددات نتددائ  ضددوء  دد -4
 ضدوء  د  وأيضدا   القدي ، تلدك لتنميد  الموجهد  والبدرام  شبا ،ال ل ى الرقمي 

 اسددددتخ ا  سدددوء بسدددب  المجتمعددددات تواجددد  التددد  الته يدددد ات حدددو  الكتابدددات
 الهددات  تطبيقددات  ور  لدد  الضددوء تسددليط مدد  بدد   دد  الرقميدد   التطبيقددات
 الجامعدددات بعددد  طددد   ىلددد  الرقميددد  المواطنددد  قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو 
 .سريع    و ملي    تقني    تطورات   م  العال  يشه ه ام ظ     المصري ،
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  ددد  نددد ما اإل سددداه  التدددال  النحدددو   لددد ال راسددد  مشدددكل  بلدددور  يمكددد  و   
 شددات، السددنا  ، الفيسددبوك: مثدد  تطبيقددات  دد   خدد   مدد -الرقمدد  العددال 

 ظداهر  انتشدار نتيجد  - وغيرهدا اليوتيدو  آ ، الدوات  التدوتير، اإلنستغرا ،
 ظهدددور  ددد  الجامعدددات طددد   بدددي  وبخاصددد  ، المحمدددو  ت الهدددا اسدددتخ ا 
 التد  والنفسدي ، الصدحي  والمشدك ت واالجتما يد  خ قيد األ القضدايا بع 
 حيددد  ومجتمعددداته ، الشدددبا  هدددؤالء وسددد م  أمددد    لددد كبيدددر   بشدددك    أثدددرت

 السددددددتخ ا  الشددددددبا  إسدددددداء  إلدددددد ( 0.2 ،3.02) السددددددي   راسدددددد  أشددددددارت
رسددددا  ، مضددددلل  لومدددداتمع نشددددر  دددد  الرقميدددد  التطبيقددددات  تشددددهير رسددددائ  وا 
 إلد  يدؤ   الدذ  األمر لأل  ، مخل  صور أو مسيئ  تعليقات أو إلكتروني 
 ،3.02)  شددم   راسدد  وأشددارت وبددالمجتم ، بددالفر  تضددر وخيمدد   واقدد 
 التكنولوجيدا للتطبيقات الجامعات ط   استخ ا  م  بالرغ  أن  إل ( 322
 لهددا يتعرضددو  قدد  التدد  المخدداطر حجدد  يجهلددو  أنهدد  إال   احترا دد  بشددك 
 لتطبيقددددددات السدددددد ء االسددددددتخ ا  يسدددددده  حيدددددد  االسددددددتخ ا ، هددددددذا سددددددوء مدددددد 

 ، الرقميد  المخد رات ،اإللكترونيد  الجدرائ  مد  الع يد  انتشدار  د  التكنولوجيا
 الجددن  مدد  شددر ي  غيددر   قددات إقامدد  الشددبا ، بددي  اإللكتروندد  اإلرهددا 
 . وغيرها والمجتم ، سر األ ي ق م  تتنا   ج ي   قي  ظهور اآلخر،

 

 التطبيقدات سدلبيات مد  الشدبا  هدؤالء حمايد  الضدرور  مد  أصدب  لذا    
 خدد   مدد  إيجابياتهددا مدد  اإل دا   نحددو وتددوجيه  اسددتخ امها، وسددوء الرقميد ،
 التعامد  وآ ا  ثقا د  ونشر للتكنولوجيا، األمث  االستخ ا  بيسالي  تو يته 

 التقنيددد  مدد  للتعامدد   آمندد وضددوابط معددايير  ووضدد الرقميدد ، تطبيقاتهددا مدد 
 الرقمدددددد  بالتعامدددددد  المتعلقدددددد  والمسددددددئوليات األخ قيددددددات ومرا ددددددا  الرقميدددددد ،

 تصددور ووضدد  ، الحاليدد ال راسدد  إجددراءإلدد   الباحثتددا    دد  ممددا للمعلومددات 
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 بدي  الرقميد  المواطند  قدي  تعزيدز    المحمو  الهات  تطبيقات ل ور مقتر 
 .صري الم الجامعات ط  

 

  :التال  الرئي  السؤا     ال راس  مشكل  صياغ  ويمك   
 

 ىليد الرقميية المواطنية قييم تعزييز فيي المحمول الهاتف تطبيقات دور ما
 السدددؤا  هدددذا مددد  ويتفدددر  ، المصيييرية  الجامعيييات بعيييض وطالبيييات طيييالب
 :التالي  الفر ي  األسئل 

 الجامعدات وطالبدات   طد ىلد  تعزيزهدا را الم د الرقميد  المواطند  قي  ما-0
 المصري ؟

 طدددد   بددددي  واسددددتخ اما   شدددديو ا   المحمددددو  الهددددات  تطبيقددددات أكثددددر مددددا-3
 المصري ؟ الجامعات بع  وطالبات

 الرقميد  المواطند  قي  تنمي     تيثيرا   المحمو  الهات  تطبيقات أكثر ما-2
 نظره ؟ وجه  م  المصري  الجامعات وطالبات ط   ىل 
 ىلد  الرقميد  المواطند  قدي  تعزيدز  د  المحمو  الهات  تطبيقات  ور ما-4

 المصري ؟ الجامعات بع  وطالبات ط  
 تعزيددز  دد  المحمددو  الهددات  تطبيقددات  ور لتفعيدد  المقتددر  التصددور مددا-0
 ؟ المصري  الجامعات بع  وطالبات ط   ىل  الرقمي  المواطن  قي 

 

 :الدراسةأهداف 
 
 

 :إل   الحالي ال راس  سع ت
 

دد الرقميدد  المواطندد  قددي  تح يدد -0  بعدد  وطالبددات طدد   ىلدد  تعزيزهددا را الم 
 .المصري  الجامعات

 بع  وطالبات ط   بي  شيو ا   المحمو  الهات  تطبيقات أكثر تح ي -3
 .المصري  الجامعات



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9741)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 المواطنددد  قدددي  تنميددد   ددد  تددديثيرا   المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات أكثدددر تح يددد -2
 .المصري  الجامعات ع ب وطالبات ط   ىل  الرقمي 

 قي  تعزيز    المحمو  الهات  تطبيقات  ور لتفعي  مقتر  تصور وض  -4
 .المصري  الجامعات بع  وطالبات ط   ىل  الرقمي  المواطن 

 

 :الدراسةأهمية 
 

              : ال راس تتمث  أهمي  

  : النظرية: األهميةأواًل 
 

 الهددات  تطبيقددات موضددو  أل  وذلددك   يدد  نبحدد  الددذ  الموضددو  ح اثدد     
 الح يثدد   الموضددو ات مدد  الرقميدد  المواطندد  قددي  تعزيددز  دد  و وره المحمددو 
 هدددددذا  ددددد  -البددددداحثتي   لددددد  حددددد و   ددددد  -  ربيددددد   راسدددددات توجددددد  ال حيددددد 

 قدي  تعزيدز  د  المحمدو  الهدات   ور لقيدا  أ ا  بنداء لد إ إضا     الموضو ،
 تصدددور ووضددد  المصدددري ، الجامعدددات طددد   بعددد  ىلددد  الرقميددد  المواطنددد 
 المواطنددددد  قدددددي  تعزيدددددز  ددددد  المحمدددددو  الهدددددات  تطبيقدددددات  ور لتفعيددددد  مقتدددددر 

 الهدددددات  مجدددددا   دددد  ال راسدددددات مدددد  المزيددددد  إلجدددددراء المجددددا  و دددددت  الرقميدددد ،
 .الرقمي  المواطن  وقي  المحمو ،

 

  ًالتطبيقية األهمية: ثانيا: 
  
 :م     ك المقتر  اوتصوره  الحالي ال راس  نتائ  تفي  ق     
 والمواطندددد  المحمددددو ، الهددددات  تقنيدددد  مدددد  االسددددتفا  : البددددرام  مخططدددد  .0

  .المصري  الجامعات ط   إ  ا  برام     تضمينها    الرقمي 
 ل هتمدددددا  والمتخصصددددي  البدددداحثي  أمددددا  المجددددا   ددددت  :ال راسدددد  . ميدددد ا 3

 تعليميددد ال بالمراحددد  المتعلمدددي  ىلددد  التعليميددد  العمليددد   ددد  الرقميددد  بالمواطنددد 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9712)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات بعددد   ور إلددد  أنظددداره  توجيددد  المختلفددد ،
 .الرقمي  المواطن  قي  تعزيز

 إلدد  الطدد   توجيدد  أهميدد  إلدد  التعلددي  مجددا   دد  المختصددي  نظددر لفددت .2
 مجددا   دد  بددالنف   لدديه  يعددو  اسددتخ اما   المحمولدد  هددواتفه  اسددتخ ا  ضددرور 
 أو مرئيددد    كاندددت سدددواء معلومددد  أ  إلددد  الوصدددو  أجددد  مددد  وذلدددك   راسدددته 
 وسدديل    تصددب  أ   لدد  وقدد رتها ،ومكددا    زمددا    أ   دد  ،مسددمو     أو    مقددروء
 .والوج اني  والمهاري  المعر ي  الط   ق رات لتنمي  و عال  نشط  وأ ا 

 
 

  :الدراسة حدود
 

 :التالي  بالح و   الحالي ال راس  ح و  تتح    
 

 ،.3.3-3.01 الجدامع  للعدا  الثدان  ال راسد  الفصد  :الزمنية الحدود -0
 .ه0440-.044

 األلسدد ، ، اآل ا  التربيدد ،:)  النظريدد  الكليددات بعدد  :مكانيييةال حييدودال-2
 ،(معلومداتالو  حاسدباتال ،اإل   ، التجار  ، الحقوق المبكر ، للطفول  التربي 
 لصي ل  ا الزرا  ، سنا ،األ ط  ، الهن س  ، الط ) العملي  الكليات وبع 

 الجامعدددات بدددبع (  الرياضدددي  التربيددد  طبيعددد ،ال العددد   جميلددد ،ال الفندددو  ،
 القاهر  ، بنها ، سكن ري إلا ، أسيوط سوي ، بن  ، المنيا: )  وه  المصري 

 .(  الشيخ كفر ،
 النظريددد  الكليدددات بعددد  وطالبدددات طددد   مددد   ينددد : بشيييريةال حيييدودال -3

  د  وطالبد    ا  طالبد( .23) الكلد    ه  د وبلد  المصدري ، بالجامعات والعملي 
 التدال  والجد و  ،  .3.01/3.3 الجامع  العا  م  الثان  ال راس  الفص 
 :للعين  تفصي  يوض 

 
 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9719)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 وتوزيعها حسب نوع الكليات والجنس الدراسة( بيان بأعداد عينة 1جدول)
 

نوع الكلية )نظري/  
 عملي(

الفرقة أو 
 المستوى

 العدد النوع

 
 
1 

 
 
 نظريةكليات 

األدنى )أولى 
 وثانية(

 92 ذكور

 151 إناث

 181 الكل

 
األعلى )ثالثة 
 ورابعة فأعلى(

 51 ذكور

 111 إناث

 121 الكل

 88 إجمالي الذكور إجمالي عدد طالب الكليات النظرية

 188 إجمالي اإلناث

 188 اإلجمالي

 
 
9 

 
 

 كليات عملية

األدنى )أولى 
 وثانية(

 15 ذكور

 185 إناث

 998 الكل

 
األعلى )ثالثة 
 ورابعة فأعلى(

 51 ذكور

 11 إناث

 198 الكل

 88 إجمالي الذكور إجمالي عدد طالب الكليات العملية

 959 إجمالي اإلناث

 118 اإلجمالي

 
 
1 

 
 

الكليات النظرية 
 والعملية ككل

األدنى )أولى 
 وثانية(

 11 ذكور

 112 إناث

 181 الكل

 
األعلى )ثالثة 
 ورابعة فأعلى(

 181 ذكور

 911 إناث

 111 الكل

عدد طالب الكليات النظرية والعملية  يإجمال
 ا )عينة الدراسة(مع  

 118 إجمالي الذكور

 559 إجمالي اإلناث

 198 اإلجمالي

 

 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9710)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

  بدددددددددوك الفدددددددددي  تطبيدددددددددق: وهددددددددد  المحمدددددددددو  الهدددددددددات  تطبيقدددددددددات بعددددددددد  -4
Facebook واليوتيددددددددددددددددددددددو  YouTube ،  آ  الددددددددددددددددددددددوات WhatsApp، 
 رأ  اسددددددتط     لدددددد ابندددددداء   تح يدددددد ها تدددددد  وقدددددد  ، Instagram االنسددددددتجرا 
( 220)  د  ه  بلد  المصري  الجامعات بع  وطالبات ط   م  مجمو  
 اسدددتخ اما   المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات أكثدددر  ددد  وسدددؤاله  ، وطالبددد    ا  طالبددد

 .بينه  وشيو ا  
 

 :راسةالد منهج
 

 لطبيعد  المناسد  المدنه  أند  حيد  التحليل ، الوصف  المنه  استخ ا  ت    
   لد للتعدر  العيند  أ درا  مد  المعلومدات  ل  الحصو  به    ال راس  ههذ
 طدد   ىلد  الرقميدد  المواطند  قددي  تعزيدز  دد  المحمدو  الهددات  تطبيقدات  ور

  .المصري  الجامعات بع 
 

 : الدراسة أدوات
 

 :وقيا  جم  أ وات ل   وتشتم 
 

 (الباحثتا  /إ  ا  )  .الرقمي  المواطن  قي  قائم  -أ
 المواطند  قدي  تعزيدز  د  المحمدو  الهدات  تطبيقدات بعد   ور استبيا  - 

 (الباحثتا  /إ  ا  .  )الرقمي 
 

 :الدراسةمصطلحات 
 

  : الحالي ال راس     الباحثتا  تتبناها الت  للمصطلحات تعري  يل   يما
 

 : المحمول الهاتف-1
 

 ال سددلكي  األجهددز  تلددك" :أندد    لدد( 324-320 ، 3.04) العمددر  عر دد ي  
 إرسدددا  خ لهدددا مددد  ويمكددد  مكدددا ، أ  إلددد  وترا قددد  المدددتعل  مددد  تحمددد  التددد 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9711)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 رسدددددائ  أو اإللكترونيددددد  النصدددددي  الرسدددددائ  أو الهاتفيددددد  المكالمدددددات واسدددددتقبا 
 أو اإلنترنددت شدبك  إلدد  وصدولها إمكانيد  خدد   مد  وذلددك المتعد   ، الوسدائط

  لدد  تحتددو  التدد  والملفددات البيانددات تبددا   أيضددا   ويمكنهددا أخددرى، شددبك  أ 
 مقددداط  أو صدددوت أو ثابتددد  صدددور شدددك   لددد  مر قدددات أو إلكترونيددد  بياندددات
 ."الفي يو

 

 السدلكي  إلكترونيد  اتصدا  وسديل " :بأني  ةالحالي الدراسةفي  إجرائياً  ُيعرف  
 ويسدم  مكدا ، أ  إلد  ويدرا قه  الطد   يحملد  إلنترندتبا تتصد  أ  ويمك 
 الرسدددائ  صدددور، صدددوت،) نو هدددا اخدددت    لددد  والمعلومدددات البياندددات بنقددد 

 مسددا ات    بددر (  يدد يوهات المتعدد   ، الوسددائط رسددائ  أو اإللكترونيدد  النصددي 
 .سري  وبشك    بعي    

  
  :المحمول الهاتف تطبيقات-2
 

 تتضددددمنها التدددد  البرمجيددددات هدددد " :أنهددددا   لدددد( 2 ،3.02) سددددلي  عر هدددداي   
 والتواصد  االتصدا   مليدات    الط   ويستخ مها المحمو  الهات  أجهز 

 م رسديه  ومد  الدبع ، بعضده  مد  والتفا د (، والمرئ  والمسمو  المقروء )
 ."الم رسي  الفصو     التعليمي  مسيرته  خ  

 

 الموجدو   اإللكترونيد  البرمجيات" :بأنها ةالحالي الدراسة في إجرائياً  ُتعرف   
 لعد   سدتور أبد  أو بد   سدوق مد  تحميلهدا يت  والت  المحمو  الهات   ل 

 والتعلدددي  الدددبع ، بعضددده  مددد  والتفا ددد  والتواصددد  االتصدددا : مثددد  أغدددرا 
 ،Fakebook، WhatsApp :تطبيدددددق أمثلتهدددددا ومددددد  وغيرهدددددا، والدددددتعل 

Instagram  وغيرها. 
 
 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9717)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 :الرقمية المواطنة-3
 

  دددددد  المتبعدددددد  القددددددي  مجمو ددددد " :بينهددددددا( 310 ،3.02)  طوالبدددددد  عر هددددداي   
( المواطندو ) يحتاجهدا التد  التكنولوجيد  لأل وات واإليجاب  األمث  االستخ ا 

 مدد  كبددارا ، أ  صددغارا   الثقا يدد  ومسددتوياته  العمريدد   ئدداته   دد  النظددر بغدد 
 . واتهاأ استخ ا  سوء م  وحمايتها أوطانه  رق     المساهم  أج 

 

 الضدوابط مجمو د  :جرائيياً إ ةالحاليي الدراسية فيي الرقميية المواطنة ُتعرَّف   
 والمتمثلد  الرقميد ، التكنولوجيدا استخ امات  ن  مرا اتها يج  الت  والمعايير

 أثندداء الجامعددات طدد   بهددا تمتدد ي أ  ينبغدد  التدد  الحقددوق مدد  مجمو دد   دد 
 يؤ وهددا أ  ينبغدد  التدد  وااللتزامددات والواجبددات الرقميدد ، التكنولوجيددا اسددتخ ا 
 الرقمد ، الوصدو ) هد  قدي  تسد  مد  وتتكدو  استخ امها، أثناء بها ويلتزمو 
 الرقميددد ، األميددد  محدددو الرقمددد ، االتصدددا  الرقمددد ، القدددانو  الرقمددد ، السدددلوك
 الرقميددد ، والسددد م  الصدددح  الرقميددد ، والمسدددئوليات الحقدددوق الرقميددد ، التجدددار 
 (.الرقم  األم 

 

         :المصرية الجامعات البط-4

 ببرنددددددام  الملتحقددددددي  الطدددددد  " المصييييييرية الجامعييييييات بطييييييالب قصييييييديُ    
 التربيددددد  األلسددددد ، اآل ا ، التربيددددد ،) النظريددددد  الكليدددددات بدددددبع  البكدددددالوريو 

 بعد (  معلومداتالو  حاسدباتال اإل د  ، ، التجار  الحقوق، المبكر ، للطفول 
 ، الصدددي ل   الزرا ددد ، سدددنا ،األ طددد  ، الهن سددد  ، الطددد ) العمليددد  الكليدددات
 الجامعددددات بددددبع (  الرياضددددي  التربيدددد  طبيعدددد ،ال العدددد   جميلدددد ،ال الفنددددو 

 كفدر ، القداهر  ، بنها ، سكن ري إلا ، أسيوط سوي ، بن  ، المنيا)  المصري 
 (. الشيخ

 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9711)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

جراءاته الدراسة خطوات   : اوا 
 

 :التالي  واإلجراءات للخطوات و قا   ال راس  سيرت 
 

 ال راسدات وتحليد  مراجعد  خد   مد  وذلدك الرقمي ، المواطن  قي  تح ي  :أوالً 
 مددد  األو  السدددؤا   ددد  لإلجابددد  وذلدددك الرقميددد ، بالمواطنددد  المرتبطددد  السدددابق 
 .ال راس  أسئل 
 وطالبددات طدد   بددي  شدديو ا   المحمددو  الهددات  تطبيقددات أكثددر تح يدد  :ثانييياً 
 مددد  مجمو ددد  رأ  اسدددتط    خددد  مددد  وذلدددك المصدددري   الجامعدددات بعددد 
 مد  الثدان  السدؤا   د  لإلجابد  المصدري   الجامعدات بع  وطالبات ط  
 .ال راس  أسئل 
 المواطندد  قددي  تنميدد   دد  ثير ايتدد المحمددو  الهددات  تطبيقددات أكثددر تح يدد  :ثالثًييا

 رأ  اسدددتط   خددد   مددد  وذلدددك المصدددري ، الجامعدددات طددد   ىلددد  الرقميددد 
 مدد  الثالدد  السددؤا   دد  لإلجابدد  المصددري   تالجامعددا طدد   مدد  مجمو دد 

 .ال راس  أسئل 
 قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات بعددد   ور اسدددتبيا  بنددداء :رابعييياً 

  دد  واأل بيددات السددابق  ال راسددات مراجعدد  خدد   مدد  وذلددك الرقميدد ، المواطندد 
   د منها واالستفا   الرقمي ، المواطن  وقي  المحمو ، الهات  تطبيقات مجا 
يجا  تحكيم ، ث  االستبيا ، بناء  .ل ستبيا  والثبات الص ق وا 

 السدددؤا   ددد  لإلجابددد  وتحليلهدددا  البياندددات وجمددد  االسدددتبيا  تطبيدددق :خامًسيييا
 :يل  ما خ   م  ال راس  أسئل  م  والساب  والسا   والخام  الراب 
 المصدددري  الجامعدددات بعددد  وطالبدددات طددد   مددد  ال راسددد   ينددد  اختيدددار -0
 .(والعملي  النظري ، ياتالكل)
 .ال راس  مجمو    ل  االستبيا  بتطبيق االساسي  التجرب  إجراء -3
 .احصائي  إ ومعالجتها البيانات جم -2
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 .النتائ  تفسير ،ال راس  أسئل     لإلجاب  النتائ   ر -4
 المحمددو  الهددات  تطبيقددات بعدد   ور لتفعيدد  مقتددر  تصددور وضدد  :سادًسييا

 .الثام  السؤا     لإلجاب  الرقمي   طن الموا قي  تعزيز   
 

 :للدراسة النظري اإلطار
      

 المحمدددو ، الهدددات  تعريددد  إلددد   الحاليددد لل راسددد  النظدددر  اإلطدددار يهددد      
 المواطنددد  مفهدددو  تنددداو  كدددذلك تطبيقاتددد ، وأهددد  اسدددتخ امات ، وأبدددرز وأهميتددد ،
 بنداء السدتقراء تمهيد ا   تتضدمنها، التد  القدي  وأه  وأه ا ها، وأهميتها، الرقمي ،
  :ذلك تفصي  يل  و يما ، االستبيا 

 

 :المحمول الهاتف  -أ
 

   لدددد يعتمدددد  الددددذ  التقليدددد   الهدددات   ور المحمددددو  الهددددات  تجدددداوز لقددد     
 العلمدد ، التقدد   تقددو  التدد  الدد  ائ  أحدد  أصددب   قدد   قددط، الصددوتي  المكالمددات

 مد   هدو  وانتشدارا   يثيرا  تد الحدال  العصدر  د  التواصد  وسدائ  أكثر يع  حي 
 تقنيدد  وقدد رات تفا ليدد  مدد  يتيحدد  لمددا الح يثدد   االتصددا  وسددائ  تقنيددات أبددرز
 المحمدددو  الهددات   لدد  طلددقوي  (. 002 ،3.02 والمتيمدد ، سددع ا ،)  اليدد 
   .الخلو  والهات  النقا ، الهات  المحمو ، الهات : منها مسميات    

 

 :المحمول الهاتف استخدامات
 

 ي عدد  حيدد  المحمدو   الهددات  يقد مها التدد  االسددتخ امات مد  الع يدد  اكهند    
 مدد  التفا دد   دد  البدد ي  أصددب  إذ مجتمعاتنددا،  اخدد  األولدد  االتصددا  وسدديل 
 حددواجز  و  مدد  بدداآلخر الفددر  تددربط التدد  لمميزاتدد  نظددرا   والجما ددات  األ ددرا 

 محددد  يحددد  وأصدددب  ،(الشدددبكي  التغطيددد   وائدددق بعددد  سدددتثناء) بإ وائدددق وال
 مجدا   د  كثيرا   استخ ام  شا  لذا النا   بي  المباشر  والمواجهات الزيارات
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 المحمددو ، بالهددات  االلتصدداق شدد ي   األ ددرا  وجعدد  االجتما يدد ، الع قددات
 واالستمتا  للتر ي  يستخ   وأصب  االتصا  لتسهي  األساسي  مهمت   تجاوز
 .) 23 ،.3.0 سرور،) المتع    بوسائل 

 

 ويعددد  العلمددد ، التقددد   تقدددو  التددد  الددد  ائ  أحددد  المحمدددو  الهدددات  ب وأصددد     
 أبدددرز مددد   هدددو  وانتشدددارا   تددديثيرا   الحدددال  العصدددر  ددد  التواصددد  وسدددائ  أكثدددر
    . الي  تقني  وق رات تفا لي  م  يتيح  لما الح يث  االتصا  وسائ  تقنيات

 )002 ،3.02 والمتيم ، سع ا ،)                                    
 

(  32 ،2..3)  حمدام  ىيدر  حيد  التعليميد  العمليد   د  حيوي دا  ور ا ول    
 ، تحتيد  بنيد  منداطقه   د  تتدوا ر ال الدذي  للطلبد  يدو ر المحمدو  الهات  أ 

 اسددتخ ا   لدد  يعتمدد  ألندد   وزمددا  مكددا  أ   دد  خ لدد  مدد  الددتعل  يددت  حيدد 
 حيد  مح     أوقات أو اك أم    البقاء ضرور  يتطل  وال السلكي ، تقنيات
 الطد   بي  والجسمان  الجغرا   للتبا   المتجاوز والتعاو  المشارك  يحقق

 مد  السدري  التواصد  للمدتعل  ويتدي  معلمديه ، وبي  وبينه  البع ، وبعضه 
 ، الغدوير ) بينوا هدا الرسدائ  تبدا   بسدهول  ،ويمتداز ال وليد  المعلومدات شبك 

3.01 ، 201.) 
 

 التواصد   د  المصدر ي  الجهدات طدر  م  المحمو  الهات  تخ  يس كما    
 أمددواله ، حركدد  وتتبدد  حسدداباته ،   لدد بدداالط   لهدد  والسددما  العمدد ء مدد 

 المجدا   د  ويستخ   مالي ، مبال  وتحوي  الفواتير، و    حساباته ، بتصف 
  ونظ  باألطباء خاص ال المحمو  االتصا  لتقنيات نماذ  خ   م  الصح 

 لتتبددا   للمرضدد   المي انيدد  وزيدداراته  تدنق ته  أثندداء خاصدد    الصددحي  ر ايد ال
 ،3.02ماضددددو ،) الصددددحي  المراكددددز مدددد  الفحوصددددات ونتددددائ  المعلومددددات،

00.-004(. 
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 إرسددددا  خدددد   مدددد  واإل دددد   التددددروي   مليددددات  دددد  المهدددد   وره ويتضدددد     
  لدد  تعددر وال االنترنددت، طريددق  دد  الخدد مات أو للسددل  تددرو  التدد  الرسددائ 
 القندددوات وكدددذلك اليوميددد ، والصدددح  األنبددداء وكددداالت  ددد  الصدددا ر  األخبدددار
  .المتع    الوسائط رسائ  أو القصير  الرسائ  خ   م  التلفزيوني 

 

 تطبيقددات تقدد مها أ  يمكدد    يدد   اسددتخ امات هندداك أ  يتضدد  سددبق ممددا    
 والتعلدددي   والتواصددد االجتما يددد  الحيدددا  مجددداالت  شدددت  ددد  المحمدددو  الهدددات 
 مدددد  ضددددرور    أصددددب  حيدددد  ،وغيرهددددا واإل دددد   واإل دددد   الصددددح  والمجددددا 
 الحددال ، الرقمدد   صددرنا  دد   نهددا االسددتغناء يمكدد  ال التدد  الحيددا  ضددرورات
 المحمدددددددو  الهدددددددات  يو رهدددددددا التددددددد  الخددددددد مات لدددددددبع   دددددددر  يلددددددد  و يمدددددددا

 :للمستخ مي 
 

 :يلي فيما هاأهم وتتمثل المحمولة الهواتف تقدمها التي الخدمات تتعدد
 

 لوحدد  طريددق  دد  رسددال  كتابدد  هدد  (SMS) :القصيييرة الرسييائل خدميية-1
 بددددي   يمددددا الرسددددائ  هددددذه بتبددددا   وتسددددم  رسددددالها،ا  و  المحمددددو  الهددددات  أزرار
 .األ را 

 

 رسدائ  تصدلك أ  الخ مد  هدذه خد   مد  يمكد : المتنقيل MSN خدمية-2

MSN Hotmail وMSN Messenger   المحمددو  هاتفدك إلد  مباشدر  
 الرسددائ  بوصددو  شددعاره  إل SMSرسددائ  هيئدد   لدد  تنبيدد  رسددائ  واسددت  

 .به  الخاص Hotmail  نوا   ل  اإللكتروني 
 الرسددائ  واسددتقبا  رسددا إ خ مدد  (MMS): المتعييددة الوسييائط خدميية-3

 ممدا أكبدر بمحتدوى النصدي  والرسائ  الفي يو أو الصوتي  الملفات أو المصور 
 .SMS صير الق الرسائ      لي  هو
 .ذلك وغير واألخبار، اإللكترون  البري  مث :   (WAP) الويب خدمة-4
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 العامد  بدالحز  التراسد  (GPRS): للرادييو العامية بيالحزم التراسيل خدمة-5
 ( GSM). شبكاتال  بر البيانات لنق  المبتكر  التقنيات م  وه  للرا يو،

 را يددددو وجدددداتم  بددددر للتواصدددد  قنيدددد : ت Bluetooth البلوتييييو  خدميييية-6
 سد كاأل بواسدط  المختلفد  األجهدز  بدي  للربط تم  م  ص   اتصاالت وبروتوكو 

 .ال سلك  االتصا   ل  تعتم  ج ي   وطريق  سلو أ
 أو بهدددا ل حتفددداظ والمناسدددبات شدددخاصاأل تصدددوير :التصيييوير تطبيقيييات-7

 (.1-2، 3.02 سلي ،) بالفي يو أو بالكاميرا تصوير سواء تبا لها
 مشدددداه   الفوريدددد ، الترجمدددد  خدددد مات األلعددددا ، مثدددد  :التسييييلية تطبيقييييات-8

 الهددات  المددذكرات، حفددظ اليوتيددو ، ومقدداط  والمسلسدد ت السددينمائي  األ دد  
  (..00-0.2 ، 3.02ماضو ،) وغيرها المحمو ،

 المددربي  اهتمدا  محدور األخيددر  اآلوند   د  أصدب  حيدد  :تعليميية خيدمات-9
  دددد  ال سددددلكي  بق راتدددد  كفدددداء    األكثددددر وندددد ك التعليميدددد ، بالعمليدددد  والمهتمددددي 
 التشارك  ل  تقو  الت  الها    التعليمي  المواق  إطار    األنشط  مختل 

  اليددد  تعليميددد  مخرجدددات لددد إ وصدددوال   غنيددد  تعليميددد  بيئدددات لخلدددق والتفا ددد ،
    .الراهنددددد  المرحلددددد  متطلبدددددات وتحقدددددق العصدددددر، مسدددددتج ات تواكددددد  الجدددددو  ،

(Gardner et al,2013,20)                                             
 

 تو رهدا أ  يمكد  التد  الخد مات مد  الع يد  هنداك أ  لندا يتضد  سدبق مما   
  مليددد    وسددديل    المحمددو  الهدددات  جعددد  ممددا لمسدددتخ ميها، المحمولددد  الهواتدد 
 هددذا  يصددب  التنقدد   إلدد  الحاجدد   و  خددري اآل بددي  التواصدد   مليدد  تسدده 
 خ لددد  مددد  وأوجددد وا والضدددراء، السدددراء  ددد  ي زمهددد  لهددد  ا   ائمددد ا  يقدددر  الجهددداز
 .ج ي      اتصالي وأنماطا   أشكاال  
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 :المحمول الهاتف تطبيقات
 

 الهددددات  خدددد   مدددد  اسددددتخ امها يددددت  التدددد  التطبيقددددات مدددد  ع يدددد ال هندددداك   
  :وه  منها لبع  السياق هذا    نعر  سو  المحمو ،

 

 :"Face book" الفيسبوك تطبيق-1
 

 الراه   الوقت    االجتما   التواص  شبكات أه  م  بوك الفي  يعتبر   
  يهدا يتواصد  صدغير  قريد  العدال  يجعد  ألن  العولم  مظاهر م  مظهر  هو

 والفواصددد  المكانيددد  الحدددواجز  ددد  بعيددد ا   وصدددوره ، وأ كددداره  بدددئرائه  الندددا 
 جامعد  طد   ألحد  بسديط  ر كفك "Face book " الفيسبو ب أ وق . الزمني 
 بي  التواص  لتعزيز    "Mark Zuck erberg" زوكربير  مارك"  هار ار 
د حقدق بعد ها ، التخر  بع  بينه  الروابط  ل  واإلبقاء الط  ،  ا كبيدر   انجاح 
 نومدار ) اسدتخ اما   وأكثرهدا االجتما ي ، الشبكات مواق  أه  م  اليو  ليصير

،3.03، 21 ). 
 

 وتصن  أ ضاء، م  تتيل  الشبكات م  مجمو   م  الفيسبوك  ويتكو    
 والم رسددددد ، والجامعددددد ، العمددددد ، ومكدددددا  اإلقلدددددي ، أسدددددا    لددددد المجمو دددددات

 يبدددد أ ثدددد  التصددددنيفات، تلددددك بددددي  مدددد  يختددددار أ  الج يدددد  المشددددترك وبإمكددددا 
  هنددددداك المجمو دددددات و اخددددد .  يهدددددا شدددددتراكلإل مجمو ددددد  واختيدددددار بالتصدددددف ،
  صددددور   يهددددا يضددددي  مسدددداح   ضددددو ولكدددد  تعليقددددات،وال للتحدددداور، مسدددداح 

 - الموقددد  ويهددد   بدددالموق ، مرتبطددد  مددد ونات وجدددو  جانددد   إلددد الشخصدددي 
 .)022 ،3.00ال ليم ،) الشبا  بي  التعار  إتاح  إل   - ا    بشك   

 

 :  "What App" آب واتس تطبيق -2
 

  المجتمعدددات  ددد  المنتشدددر  المجانيددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات أحددد    

(Khathami , 2018 ,237)،  سدريعا   تد اوال   آ  الدوات  اسدتخ ا  شده  وقد 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9129)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 ،3.02 أحمدد ،) خاصدد    بصددف    الشددبا   ئدد  و دد  العددال  أنحدداء جميدد  غطدد 
 التواصددد  شددبكات  بددر االسددتخ ا  شدددائع  التطبيقددات أحدد  يعدد  كمددا ،( 022

 للمسدددددتخ مي  يتدددددي  حيددددد  انتشدددددارا ، واألسدددددر  ،شدددددهر    واألكثدددددر االجتمدددددا  ،
                الصدددددددوتي ، والمقددددددداط  والصدددددددور، الملفدددددددات، تبدددددددا   خددددددد   مددددددد  لتواصددددددد ا

 تحميلد  ويمكد  ،(2.2، 3.01 زي ، أبو) المكتوب  والنصوص والفي يوهات،
 كتابيدد  محا ثددات إجددراء ويتددي  تكلفدد ، أ   و  المحمددو  الهددات  أجهددز   لدد 
 تريد  الدذ  الشدخص يكدو  أ  بشدرط سماء،األ قائم     المسجلي  جمي  م 

ال   آ  واتدد  تطبيددق أيضددا   ل يدد  محا ثتد   الددر  أو المراسددل  مدد  يددتمك  لد  وا 
 (.422 ،3.02 المزرو  ،) المرسل  الرسائ    ل
  
 :"Twitter" تويتر تطبيق-3

 

 سددم ا وأخدد  المسددتخ مي ، بددي  المنتشددر  المحمددو  الهددات  تطبيقددات أحدد     
 ، العصدددفور  برمدددز لددد  زويرمددد ، التغريددد  يعنددد  الدددذ ( تويدددت) مصدددطل  مددد 

  د  مهمدا    ورا   لعد  وقد  ، احر  د .04 ىتتع  ال قصير  نصي  رسائ  ويرس 
 كمددا ، األوسددط الشددرق  دد  وخاصدد    البلدد ا  مدد    يدد     دد  السياسددي  األحدد ا 

 العدددال ، أنحددداء جميددد   ددد  الندددا  مددد  م  ومددد  معلومدددات شدددبك  تدددوتير يمثددد 
  دددد  الموقدددد  يطددددر  حيدددد   واكتشددددا   ،"اآل  يحدددد   مدددداذا"  بمشددددارك  تسددددم 
 وتنتشر ، "What’s happening now"اآل  يح   ماذا:  السؤا  واجهت 
 ، (Bellin, 2012, 331)الفددور  لدد  العددال   بددر الم يددي  إلدد  اإلجابدد 
 البحد  وخ مد  ، Gmail اإللكتروند  كالبريد    ىأخدر  خد مات  لد  وانفدت 

(Daiz,2011,234) ، حيد  المختلف   اإل   وسائ  نظ  م  جزء ا وصار 
 وسدددائ  كددد  مددد  الدددوار   المعلومدددات تددد  ق اسدددتقبا  مددد  المسدددتخ مي  يمكِّددد 
 .(Hermida,2010, 297 ) اإل   
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 : " Instagram "انستجرام تطبيق-4
 

 أو اللوحيد  األجهدز  أو الذكيد  الهواتد   لد  الصور لتبا   مجان  تطبيق   
 أو نسدددددتغرا ا سدددددمياتم  ددددد   لددددد  أيضدددددا   اجتما يددددد  وشدددددبك  اآللددددد ، الحاسددددد 

 صور  التقاط للمستخ مي  ويتي  ، .3.0  ا  أكتوبر    وأطلق ، نستجرا ا
ضددا    مدد  متنو دد  مجمو دد   دد  مشدداركتها ثدد  ، وتحميلهددا إليهددا رقمدد   لتددر وا 
 با بدد )  المتددابعي  مدد  نفسددها إنسددتغرا  وشددبك  االجتما يدد  الشددبكات خدد مات

 ومقداط  الصدور لمشدارك  مثاليدا   ا  تطبيقد يع  كما ،(2 ،3.02، الحبي  ، اهلل
 .( https:// www ts3a. com ، 3.04،  تح )  ليها والتعليق الفي يو

 

 : "Snap chat" شات سناب تطبيق-5
 

 الهاتفات خ   م  استخ ام  يت  ،3.00  ا     انطلق مجان  تطبيق    
 حيددا   د  تعليقدات   لد تحتدو  صددور أو  يد يو مقداط  إرسدا   د  المحمولد 

 متددابعي  ضدا  ا  و  وتوجهدداته ،  كداره أ تمثدد  وسدلوكيات اليوميدد ، المسدتخ مي 
 . (014 ،3.01 خرو ،آو  شيتو ،) اهتماماته  يشاركو 

 

 وال ر ش  االجتما   للتواص  تطبيق :أن ( 02 ، 3.01) العازم  ىوتر    
 االتصددا  خد   مد  نفسد  الوقدت  دد  واألحد ا  اللحظدات مشدارك   لد  قدائ 

 بعدد  المضددا ي  أرقددا    لدد ويعتمدد  المحمددو ، الهددات   بددر ترنددتاالن بشددبك 
 .ضا  اإل   ل موا قته 

 
 تعمدد  أ  يمكدد  التدد  التطبيقددات مدد  الع يدد  هندداك أ  يتضدد  سددبق ممددا    
 بددددددوك ،الفددددددي  WhatsApp آ  الددددددوات :  مثدددددد  المحمددددددو  الهددددددات    لددددد

Facebook  اليوتيددو، YouTube،  واإلنسددتجرا Instagram  ، وغيرهددا 
 . الجامع  ط    يه  بما الجمي   ليها يقب 
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  :الرقمية المواطنة
 

 مناشدددط سدددائر  لددد  أثدددر الدددذ  الرقمددد  باالجتيدددا  الحدددال  العصدددر يتميدددز   
 أخ قد  إطدار تكدوي  أجد  م  الرقمي  المواطن  ظهورإل       مما الحيا ،
 نتطددددرق وسددددو  الرقمدددد ، العددددال  مدددد  اال تراضددددي  التعددددام ت لضددددبط وقيمدددد 

 :التال  النحو  ل  تنميتها ومراح  وقيمها وأهميتها فهومهالم
 

  :الرقمية المواطنة مفهوم
 

 القدددر   ددد  للمواطنددد  األمثددد  النمدددوذ  :أنهدددا  لددد  الرقميددد  للمواطنددد  ينظدددر   
 التعامد   د  المتبد  والمقبدو  الم ئد  السدلوك معدايير  د  تعبر ألنها  الحال 
 ,Mossberger, Tolbert& Me Neal ) .التكنولوجيدا تطبيقدات مد 

2008, 149). 
 

 األخ قيددات :أنهددا   لدد "Marc Prensky " برينسددك  مددارك و ر هددا    
 للوسددائط واسددتخ ام  تفا لدد  أثندداء الفددر  بهددا يتحلدد  أ  ينبغدد  التدد  والمعددايير
 التواصدددد  مواقدددد  االلكترونيدددد ، والمدددد ونات اإللكتروندددد ، البريدددد  مثدددد  الرقميدددد 

 Edmonton Catholic) آ  والوات  والتويتر، ،بوك كالفي  االجتما   
Shools, 2012, 1). 

  
 للتكنولوجيددا، األمثدد  االسددتخ ا  بيسددالي  الطدد   تو يدد   ليهددا ا طلددق كمددا   
 الرقمددد  بالتعامددد  المتعلقدد  والمسدددئوليات األخ قيددات   لددد التيكيدد  خددد   مدد 

 .(Ribble, 2013, 2 ) للمعلومات
 

 مسددددئو  أسددددا   لدددد  المبنيدددد  الممارسددددات مدددد  مجمو دددد  :بينهددددا و  ر ددددت    
 العدددال   ددد  االجتما يددد  القدددي  وتحمددد  الفر يددد  التنميددد  تسددده  والتددد  وأخ قددد 
 (Gazi, 2016, 139 ) .الرقم 
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 (Simsek& Simsek, 2013, 128 ) "وسديمك سديمك"  ر هدا كمدا   

 الطريددق إيجددا  بهدد    الرقمدد  المجتمدد   دد  المشددارك    لدد الفددر  قدد ر  :بينهددا
 العمريدد ، الشددرائ  مختلدد  مدد  المسددتخ مي  جميدد  وحمايدد  لتوجيدد  صددحي ال

  ددددد  المقبولددددد  غيدددددر السدددددلوكيات ونبدددددذ المقبولددددد  السدددددلوكيات بتشدددددجي  وذلدددددك
 أج  م  ويجته  وطن   ل  يحا ظ رقم  مواط  أج  م  الرقمي  التعام ت

 .رقي 
 

 هاخصائصددد تح يدد  يمكدد  الرقميدد ، للمواطنددد  السددابق  التعدداري  ضددوء  دد    
 :يل   يما

 .ومكونات  الرقم ، بالعال  الو   -
  .الرقم  العال  آليات م  والتفا   التعام  مهارات إجا   -
 .اجتما يا   مقبوال   التقن  السلوك تجع  الت  خ قي األ القوا   التزا  -

 

 الجانيييب: هددد  رئيسددد  جوانددد   ث ثددد مددد  تتكدددو  الرقميددد  المواطنددد  أ  أ    
 المهيياري والجانييب ومكوناتدد ، الرقمدد  بالعددال  الددو  و  بالمعر دد  يهددت  المعرفييي
 وتطبيقاتهددددا التكنولوجيددددا السددددتخ ا  ال زمدددد  للمهددددارات األ ددددرا  بددددامت ك يعندددد 

 سددددلوكيات تجعدددد  ومعددددايير ضددددوابط  لدددد  يؤكدددد  القيمييييي والجانييييب الرقميدددد ،
 الجواندد  هددذه تسدده  كمددا ،اجتما يددا   مقبولدد    اال تراضدد  المجتمدد  مدد  التعامدد 

 لأل ددرا  الذاتيدد  التنميدد   دد  الح يثدد  التكنولوجيددا مدد   المثلدد إل ددا  ا تحقيددق  دد 
 وآثارهدا مخاطرها تجن  ذات  الوقت و   للمجتمعات، الرقم  االقتصا  وبناء
 .والمجتم  الفر   ل  السلبي 

 

 :الرقمية المواطنة أهمية
 

 تكدددوي   ددد  و ورهددا ، الرقميددد  المواطندد  أهميددد  المتقدد   العدددال   و  أ ركددت   
 ،ىكبدددر  غايددد    الرقميدد  المواطنددد   يصددبحت   لوطنددد  المحدد  الرقمددد  المددواط 
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 المتحدد   والواليددات وأسددتراليا بريطانيددا مدد  كدد    أطلقددت حيدد   ا   الميدد ا  ومطلبدد
 ال راسددددي  المندددداه   دددد  الرقميدددد  المواطندددد  قددددي  لتضددددمي  مبددددا رات األمريكيدددد 
 "الرقمد  ومنولد الك" مشدرو  أكد  بريطانيدا  فد  ، التعليمي  المراح  لمختل 

"Digital Commonwealth Project”  المواطندد  وأهميدد  قيمد    لدد 
 المراحددد  جميددد   ددد  التعليميددد  العمليددد   ددد   مجهدددا ضدددرور   و لددد ، الرقميددد 
 الو     ل الجامعات ط   وخاص  الشبا  ت ري  أهمي  كذلك ، ال راسي 
 بالتقنيدد  المتعلقدد  واالجتما يدد  األخ قيدد  والقضددايا ، الفكريدد  الملكيدد  بقضددايا
 (Mcgillivary & et.al, 2016, 724-729 ).الرقمي 

 

 المواطنددد  تشدددم  للتعلدددي  ا  معدددايير  األمريكيددد  الواليدددات بعددد  وضدددعت كمدددا   
 المواطنددددد   لددددد  الطددددد   لتددددد ري  بدددددرام  كينتوشددددد  واليددددد  وو دددددرت الرقميددددد ،
  ه      المعلمي يسا   الم ار     برنام  ت شي  ت  أستراليا و   الرقمي ،
  .الرقمي  المواطن  وت ري 

 

  :التالية المبررات من الرقمية المواطنة أهمية وتنبثق
 

 وتطبيقاتهدا التكنولوجيدا الوسدائط مسدتخ م  لجميد  حماي  نظا  تشك  أنها   
 لخ متد  ويعمد  وطند ، يحد  رقمد  مواط  تكوي  إل   تسع حي  المختلف ،
 تد  و كمدا ،ىأخدر  مجتمعدات أو بدي را  والتشدهير اإلسداء     بعي ا   وحمايت ،

 والمجتمعددات، لأل ددرا  اوأمن دد سدد م    أكثددر إيجابيدد ، مثاليدد  إلكترونيدد  بيئدد إلدد  
  ليدددد  يقددددو  الددددذ  األسدددا  وتددددو ير التكنولوجيدددد ، الثقا ددد  توحيدددد    لدددد تعمددد 

 المحتملدد ، والمشددك ت للمخدداطر و هدد  اسددتيعا  ومحاولدد  الرقمدد ، المجتمدد 
 ،3.02 ال وسدر ،) الرقمد  العال  م  التعام  سوء م  اءاألبن حماي  وكيفي 
003(. 

 

 التطبيقددددات اسددددتخ ا  إسدددداء  ظدددداهر  تزايددد  مدددد  ال راسددددات نتددددائ  أك تدددد  مدددا   
 للتحددر  ضددحايا كددانوا المسددتخ مي  مدد  كبيددر  دد   أ  بينددت حيدد  الرقميدد ،
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 الحسدددابات بياندددات واختدددراق لكترونيددد ،اإل التجدددار   ددد  والنصددد  االلكترونددد ،
 وارتيدددددا  االلكترونيددددد ، األلعدددددا  وجدددددرائ  الحدددددوار، آ ا  وتجددددداوز شخصدددددي ،ال

 ،حتمي    ضرور    الرقمي  المواطن  قي  نشر جع  الذ  األمر اإلباحي ، المواق 
  ئدد  وهد  الرقمد  المجتمد   د  ند ماجاو   انغماسددا   األكثدر الفئد  حمايد  أجد  مد 

 . ( 3.02،322 شم ،) الجامعات وطلبات ط   والسيما الشبا 
 

 بضددددوابط المددددواطني  لتو يدددد   ددددا   إطددددار بوضدددد  الرقميدددد  المواطندددد  تهددددت    
 مدد  والوجبددات  وااللتزامدات الحقددوق: حيد  مدد  الرقميد ، التكنولوجيددا اسدتخ ا 

 مد  مخاطرهدا، مد  الحمايد  وضدما  مميزاتها، م   المثل اإل ا   تحقيق أج 
 المصدر ،)  لرقميد ا الممارسدات  د  والسدلوك  القيمد ، البعد   لد  المحا ظد 
3.02، 021). 

  
 تقتصددر وال ، والتسددلي  التر يدد  سددب  مدد  الرقميدد  وتطبيقاتهددا التقنيدد  تعدد  لدد    
  ددد  للعدددي  سدددبي  الً   اجتما يددد  ضدددرور    أصدددبحت بددد  األثريددداء طبقددد    لددد

 مد  الع يد    لد والحصدو  للتواصد  حتميد  ووسديل  ، ب ونها الرقم  العصر
 والشددبا  األطفددا  أ  كمددا والتر يهيدد ، والخ ميدد   والمعر يدد التعليميدد  الخدد مات

( والكمبيددوتر واآليبددا  والهددات  اإلنترنددت)  الرقمدد  اإل دد   وسددائ  يسددتخ مو 
 هدددذه أ  ببسددداط  يعنددد  وهدددذا ، يوميدددا   سدددا ات ثمدددان  أحياندددا   يتجددداوز بمعددد  
 تديثير لها وأ  ، يوميا   االستيقاظ سا ات نص  م  أكثر  يه  تؤثر الوسائط
 تتضددم  الرقميدد  المواطندد  أ  وحيدد  ،(22 ،3.02 ال هشددا ،)  لدديه  كبيددر

 واألخددددرى الوسددددائط، هددددذه وسددددلبيات مخدددداطر ضدددد  وقائيدددد  أحدددد هما سياسددددتي 
 صدار لدذا الح يثد ، التقنيد  إيجابيدات مد   المثلد اإل دا     لد تنطدو  تحفيزي 
            . نها غن  ال حتمي    ضرور    الرقمي  بالمواطن  وتعريفه  المواطني  تثقي 

 ) 24 ،3.02 مايك،)                                              
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 يتسددد  الدددذ  اال تراضددد  الفضددداء إلددد  للددد خو  بوابددد  الرقميددد  التقنيددد  تمثددد    
 مددد  الجميددد  يمكددد  ممدددا والتشدددريعات، القدددواني   ددد  بعيددد ا   والحريددد  باالنفتدددا 
 هدددذه مسدددتخ م   دددإ  ولدددذلك ، مجهولددد  هويددد  وتحدددت حدددر   بشدددك    اسدددتخ ام 

 يجددد وا أ  المتوقددد   مددد  ، الكا يددد  وال رايددد  المعر ددد  لددد يه  يكددد  لددد  مدددا التقنيددد 
  رضددد  أكثدددر ويكوندددو  الرقمددد ، العدددال  تطدددور مواكبددد   ددد   ددداجزي  نفسددده 
 مدد  الرقمدد  التثقيدد  حتميدد  يؤكدد  وهددذا اإللكترونيدد ، الجددرائ  أشددكا  لمختلدد 
 الشدددددبا  امدددددت ك مددددد  بدددددالرغ   اإللكترونددددد ، االسدددددتغ   مددددد  الحمايددددد  أجددددد 

 يفتقددرو  أنهدد  إال الح يثدد   التكنولوجيددا أجهددز  مدد  للتعامدد  ال زمدد  للمهددارات
 مجتمعدداته  تنميد   جلدد    د   دد  التكنولوجيدا هددذه توظيد   لدد  القد ر  أحياندا
  .(21 ،3.02 ال هشا ،)  المحلي 

 

 ،(Eugene, 2007 ) ،(Coyle, et.al, 2010 ) مدد  كدد    ىويددر     
 األ را  تمك  نهاأ    أهميتها تكم  الرقمي  المواطن  أ ( 3.02 صر ،الح)

 : م 
 .الرقمي  للتكنولوجيا واألم  والمسئو  خ ق األ االستخ ا  -
 كالتعدددددداو  الرقميدددددد  التكنولوجيددددددا السددددددتخ ا  اإليجدددددداب  بالسددددددلوك التحلدددددد  -

  .والتعل  واإليثار واإلنتاجي 
 .مع   التعام وأسالي  الرقم  العال  طبيع   ه  -
 وأسددالي  الرقمدد  العددال  بهددا يزخددر التدد  والثقا يدد  االجتما يدد  القضددايا  هدد  -

 .معها التعام 
 .الرقم  العال  م  التعام  ثناءأ المسئولي  تحم  -
 التكنولوجيددا أخطددار مدد  يحميدد  أخ قدد  بنسددي  الرقمدد  المددواط  تحصددي  -

 .وتطبيقاتها
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 المددواط  تكددوي   دد  هدداو ور  الرقميدد ، المواطندد  أهميدد  سددبق ممددا ويتضدد     
 للتكنولوجيدددا واألمددد  والمسدددئو  االخ قددد  واالسدددتخ ا  لوطنددد  المحددد  الرقمددد 
 .الرقمي 

 

 :الرقمية المواطنة أهداف
 

 : منها األه ا  م  مجمو   إل  الرقمي  المواطن  ته  
 

 مد  الح يثد ، التكنولوجيدا استخ ا  كيفي  إل  المجتم  شرائ  جمي  توجي  -
 التكنولوجيا م  التعام   ن  بها يتمتعوا أ  يج  الت  وقالحق توضي  خ  

 ، الدددد ي  زيدددد )  بهددددا يلتزمددددوا أ  ينبغدددد  التدددد  والواجبددددات المختلفدددد ، لياتهدددداآو 
3.02 ،21) . 

 المحتددر  السددلوك اسددتخ ا : محدد  ي  مجددالي   دد  الشددبا  مهددارات تطددوير -
 &Jones ).اإلنترندددت  بدددر الم نيددد  المشدددارك  وممارسددد  اإلنترندددت  بدددر

Mitchell, 2015, 2) . 
 يسدتطي  كد  التقنيد ، اسدتخ امات    اإليجابي  واالتجاهات الجوان      -

رقميدددا   مواطن دددا ويكدددو  سدددليم ، بصدددور  توظيفهدددا إجدددا   مددد  التقنيددد  مسدددتخ  
ا،  ومعتقددد ات قدددي  مددد  ومتنددداغ  م ئددد  رقمددد  مجتمددد  خلدددق  ددد  يسددده  صدددالح 
 (Ribble, 2006, 3) .الوط 

 

 :ميةالرق المواطنة قيم
 

 االسدتخ ا  تشدك  قي  تس  م  تتكو  الرقمي  المواطن  أ  إل  ريب " أشار   
 وتحقيددق ، الرقميدد  المواطندد  أساسدديات تفهدد    لدد وتسددا   للتقنيدد ، اإليجدداب 

 يكدو  أل  الفدر  تمكدي  أجد  مد    بالتكنولوجيدا المتعلقد  بالقضايا أكثر و  
 ، التقنيدددددد  المعر دددددد  تبيساسدددددديا تزويدددددد ه خدددددد   مدددددد  أ ضدددددد  رقميددددددا   مواطنددددددا  

 وممتلكاتدد  وخصوصدديت  ذاتدد  بهددا يحمدد  وصددحيح   منددآ بطريقدد  واسددتخ امها



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9121)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 ، الرقمدد  القددانو  ، الرقمدد  السددلوك ، الرقمدد  الوصددو :)  دد  وتتمثدد  ووطندد 
 الحقدددددددوق ، الرقميددددددد  التجددددددار  ، الرقميددددددد  األميددددددد  محددددددو ، الرقمددددددد  االتصددددددا 

 ريبد ( " )  الرقمد  واألمد  ، الرقميد  والسد م  الصدح  الرقميد ، والمسؤوليات
، 3.03 ،02). 
 

  :ه  رئيس  محاور ث   إل  التسع  القي  هذه تقسي  ت  وق 
 

 الوصددو  أو الرقميدد  المسدداوا ) قددي  ثدد   ويتضددم  االحتددرا ، :األول المحييور
 :ذلك تفصي  يل  و يما(. الرقم  القانو  الرقم ، السلوك الرقم ،

 

 قمييالر  الوصيول) الرقميية المسياوة :( Digital Access  بهدا ويقصد 
 المجتمد  أ درا  لجميد  التقند  الوصدو  و  د  المتساوي  الرقمي  الحقوق تو ير

 لددذا و ، مطددر   بزيددا   التكنولوجيدد  الوسددائ  هددذه المجتمدد  ويسددتخ   الواحدد ،
  ند  محد و ا   يكدو  ق  اإللكترون  الوصو  أ  إل  المسئولو  يتنب  أ  يج 
 وسددائ  تددو ير مدد  البدد  لددذا   اإلطدد ق  لدد  متددو ر يددرغ أو األ ددرا ، بعدد 
 ال زمد  التحتيد  البنيد  تدو ير يتطلد  وهذا ، للجمي  الرقم  الوصو  وتقنيات
 بحيد  ، اسدتثناء بد  المدواطني  جمي  بي  بالتساو  الرقم  الوصو  لتقنيات

 اسدددتخ ا  ويصدددب . المجتمددد   ئدددات مددد   ئددد  أل  إلكترونددد  إقصددداء يوجددد  ال
 . (23 ،3.02 ال هشا ،  ،0.2، 3.02، السي ) للجمي  متا  وجياالتكنول

 

 الرقمييية اللياقيية)  الرقمييي السييلوك  : (Digital Etiquette  تهددت 
 المسدددددتخ مي  بدددددي "  الرقمددددد  كدددددو و البروت ثقا ددددد "  بنشدددددر الرقميددددد  المواطنددددد 
 الج يدد ، الرقمدد  المجتمدد  ظدد   دد  سددلوكياته   دد  مسددئولي  ليكونددوا وتدد ريبه 
      القددوي  السددلوك ومعددايير  ءوالمبددا  القددي  ومرا ددا  ، بتحضددر لتصددر ا بهدد  

 غددددددر  التعليميدددددد  المؤسسددددددات   لدددددد يجدددددد  لددددددذا .(0 ، 3.00 ،   ددددددي أ) 
 س  أ  كما رقميي ، كمواطني  الط      ال ئق  والتصر ات االستخ امات
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 (9192)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 وتثقي  تو ي  م    ب  تكف  ال وح ها االستخ ا  سياسات وصياغ  اللوائ 
 ، الجدددزار) ً   سدددلوكيا مسدددئوال   ارقمي ددد امواطن ددد يكدددو  أ    لددد وت ريبددد   دددر  كددد 

 المقبددو  السددلوك وضددوابط بمعددايير االلتددزا  لضددما  وذلددك  ( 4.2 ،3.04
 . الرقمي  السياقات   

 

 الرقمييي القييانون: Digital Law   المجتمدد  ولددوائ  قددواني  بهددا قصدد ي 
 غيدددددر االسدددددتخ ا  ومعاقبددددد  ،الرقميددددد  األخ قيدددددات بمسددددديل  المتعلقددددد  الرقمددددد 
 حقدوق حمايد  أجد  م  الرقمي  بالجرائ   سمي   ما أو الرقمي  للتقني  األخ ق 

 ربيد "  ىويدر (. 33 ،3.02 المد  ،) رقميا ل  واألما  األم  وتحقيق الفر 

(  Riblle,2011,  32 )   تثقيدد   التربويدد  المؤسسددات   لدد يجدد  أندد 
 أو قدددانو  هدددو بمدددا الطددد   المعلمدددي  زو يددد وأ  ، الرقميددد  بدددالقواني  الطددد  

 .الرقم  المجتم  م  تعامله   ن  قانون  غير
 

 األميية محيو الرقمي، االتصال) قيم ثال  ويتضمن التعليم،: الثاني المحور
  :ذلك تفصيل يلي وفيما .(الرقمية التجارة الرقمية،

 

 للمعلومييييييات اإللكترونييييييي التبييييييادل) الرقمييييييي االتصييييييالDigital 

(communication :العدددددددددال   ددددددددد  طفدددددددددر    التكنولوجيددددددددد  الثدددددددددور  أحددددددددد ثت 
 األ ددرا  مد  التواصد  وأصددب  ، صدغير  قريد  إلدد  العدال  وتحدو  ، االتصداالت

  تسدددع السدددياق هدددذا و ددد  ، للجميددد  متدددا  العدددال   ددد  وزمدددا  مكدددا  أ   ددد 
 أمدددا  السدددلي  القدددرار اتخددداذ   لددد بالقددد ر  األ دددرا  تزويددد  إلددد  الرقميددد  المواطنددد 
 لددد يه  يكدددو  وأ  المتاحددد ، الرقميددد  االتصددداالت خيدددارات مددد  المنهمدددر السدددي 
 ،3.02  حشدددي ،) ورشدددي  إيجددداب  اسدددتخ ا  اسدددتخ امها بكيفيددد  كدددا   و ددد 
402). 
 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9199)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 الرقميية األميية محيو) الرقميية الثقافية :( Digital Literacy   مليد  
   امددد  عددد الب   هدددذا ويعددد  ، واسدددتخ اماتها بالتكنولوجيدددا يتعلدددق مدددا وتعلددد  تعلدددي 
 الرقميددد  األجهدددز    لددد التعدددر   ددد  يسدددا   حيددد  ، األخدددرى لألبعدددا  وركيدددز 

 ، اإللكترونيدددد  الحكوميدددد  المعددددام ت إجددددراء وكيفيدددد  المختلفدددد ، واسددددتخ اماتها
  ددد  االجتمدددا   التواصددد  مواقددد  واسدددتخ ا  االنترندددت، شدددبك   بدددر والتسدددويق
 المصددددا ر مدددد  المعلومددددات   لدددد الحصددددو  وكيفيدددد  ، اال ددددرا  بددددي  التواصدددد 
 . (004 ،3.02 ال وسر ،)  الرقمي 

 

 الرقمييية التجييارة: Digital Commerce   البيدد   مليدد  بهددا ويقصدد 
 و ليد  ، مطدر  تزايد  و د  ، ا  واقعد أصب  والذ  اإلنترنت، شبك   بر والشراء
  ددد  المسدددتخ     لددد يجددد  التددد  والقوا ددد  بالضدددوابط الدددو   تدددو ير مددد  البددد 

 ، الحصددر )  ا  صددالح ا  رقميدد ا  مواطندد يصددب  كدد  هدداب االلتددزا  الرقمدد  المجتمدد 
 المتعلق  بالقضايا األ را  تثق     الرقمي  المواطن  وتسا  (. 0.0 ،3.02
 باسدددددتخ ا    قددددد  لهدددددا التددددد  واللدددددوائ  القدددددواني  حيددددد  مددددد  الرقميددددد  بالتجدددددار 

 ،   دددي أ)  ال ولددد  بقدددواني  المتعلقددد  أو مدددا أوا األمددد  وخاصددد    التكنولوجيدددا،
3.00، 0) . 

 

 الرقميية، والمسئوليات الحقوق) قيم ثال  وتشمل الحماية،: الثال  المحور
 :ذلك تفصيل يلي وفيما(. الرقمي األمن ، الرقمية والسالمة الصحة

 

 الرقمييية والمسييئوليات الحقيوق: Digital Responsibilities & 

Rights التد الحقدوق مد  مجمو د  الرقم  للمواط  الرقمي  المواطن  تو ير  
 ، الخصوصدي  حدق: منهدا الرقم ، العال  م  تعامل  أثناء بها يتمت  أ  يج 
 بعدد  المددواط  هددذا   لدد تفددر  ذاتدد  الوقددت و دد  وغيرهددا، ، التعبيددر وحددق

 الوسددددائ  مددد  تعاملددد   ددد  بهدددا يلتددددز   أ يجددد  التددد  والمسدددئوليات الواجبدددات
 لعملدد  ا وجهدد عدد ا الب    وهددذا ، لهددا الرشددي  االسددتخ ا  تضددم  والتدد  الرقميدد 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9190)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 مبتكددرا   مواطنددا   رقميددا   مددواط  كدد  يصددب  كدد  امع دد تفعيلهمددا مدد  البدد  ، واحدد  
 .(20 ،3.04 ، شكر. )  عاال   ومشاركا   ، ومنتجا  

 

  يمددا  ليهدا الطدد   تد ري  ينبغدد  التد  والمسددئوليات الحقدوق أهدد  وتتمثد     
 :(.0 ،3.03 أن روز،   03-00 ،1..3، ال ي  جما ) يل 

 

 الحقوق: Rights حدق االتصدا ، حدق التعبيدر، وحريد  الك   حري  حق 
تاحد  الم ئد  التد ري  حدق الفكدر ، العمد  ملكيد  حق للمعلومات، الوصو   وا 
 المعلومدات خصوصدي  حدق ك ء، بشك  الوصو  لتحقيق المطلوب  األ وات
 .بالمواط  الخاص المعلومات أم   ل  والحفاظ

 المسيئوليات: Responsibilities  الشددر ي  والقدواني  للقوا د  اإلذ ددا 
 أمددددد  مددددد  التيكددددد  المجتمددددد ،  ددددد  المعلومدددددات مصدددددا ر السدددددتخ ا  المنظمددددد 

 عد الب   للجميد ، الخاصد  الحقدوق احتدرا  ،أخ قد    بشك    التصر  المعلومات،
 .واأل را  السكا  تنو  احترا  ضيا ، إل  يؤ   تصر  ك    

 

 بحقدوق المرتبطد  ضداياالق أ  (Choi, 2016, 13 ) "تشدو "  أشدار ولقد    
 السدياقات  د  تضدمينها يجد  مسدئوليات مد  يتبعهدا ومدا الرقمي  المستخ مي 
 المددددواط  ومسدددئوليات لحقدددوق الحمايددد  تددددو ير أهميددد    لددد وأكددد  ، التعليميددد 
 ، االنترندددت شدددبك    لددد الددد ول  المجتمددد   ددد  كامددد   ضدددو بصدددفت  الرقمددد 
 . والثقا ي  الجغرا ي  الح و  تتخط  بطريق  اآلخري  وحماي 

 

 الرقمييية والسييالمة الصيحة :Digital Health and Wellness 

 ، طويلد  ولفتدرات بإسدرا  المختلفد  وتطبيقاتهدا التكنولوجيدا اسدتخ ا  يصاح 
 ب رجدد    تددؤثر التدد  والنفسددي  الب نيدد  المشدداك  مدد  الع يدد  السددلي  غيددر وبشددك 
 البشري  بالهن س  عر ي   ما ظهور إل  هذا ىأ  وق  ، الفر  صح    ل    كبير 
 الم ئمدد  بتحقيددق يهددت  الددذ  (Ergonomics) "اإلرجونددوميك "   لدد  أو

 يسدتخ مونها الدذي  والبشدر المختلفد  بيشكالها  األجهز  بي  والنفسي  الفيزيائي 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9191)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 حدو  وتثقديفه   درا األ بتو يد  الرقميد  المواطن  تعن  ولهذا.  معها ويتعاملو 
 قوا ددد  وتطبيدددق الرقميددد ، وتطبيقاتهدددا ولوجيددداللتكن والسدددلي  الصدددح  االسدددتخ ا 
 (.402 ،3.02 ، حشي . ) اإلرجونوميك  ومعايير

 

 الرقمي األمن : Digital Security تدو ير بدإجراءات ع الب   هذا يختص 
 التكنولوجيددا مسدتخ م  ىلد  يتدو ر أ  ينبغد  حيد  ، التقنيد  والحمايد  الوقايد 
 أجد  مد  ، لبيانته  احتياطي  سخبن واالحتفاظ ، الفيروسات م  حماي  برام 

 .(232 ،3.02 ، بشير)   ليها سطو أو اختراق  أ م  حمايتها
 

 يجدد  الرقميدد  للمواطندد  القددي  مدد  مجمو دد  هندداك أ  لنددا يتضدد  سددبق ممددا   
 الوصدو )  د  وتتمثد  الجامعدات طد   وبخاصد  المجتم  أ را  ىل  تنميتها
 األميددد  محدددو ، الرقمددد  التصدددا ا الرقمددد ، القدددانو  الرقمددد ، السدددلوك الرقمددد ،
 والسدد م  الصددح  الرقميدد ، والمسددؤوليات الحقددوق ، الرقميدد  التجددار  ، الرقميدد 
 وتفهددد  للتقنيددد ، اإليجددداب  االسدددتخ ا  تمثددد  حيددد (  الرقمددد  واألمددد  ، الرقميددد 

   بالتكنولوجيدا المتعلقد  بالقضدايا الو   وتحقيق ، الرقمي  المواطن  أساسيات
 .رقمي  مواطني  ايكونو  لك  واطني الم تمكي  أج  م 

 

  :الرقمية المواطنة تنمية مراحل
 

 ،3.02)  محدددرو  مددد  كددد     راسددد  مثددد  ال راسدددات مددد  الع يددد  أشدددارت    
( 213 ،3.02،) الكراسددددن  و ، طوالبدددد   ،( 0.2 ،3.02)  السددددي  ،(031
 بقددي  لتعددريفه  ال زمدد  المؤشددرات الجامعددات طدد   إكسددا  يددت  كدد  أندد  إلدد 
 تتمثد  أساسدي  مراحد  بديرب  المرور م  الب  ل يه  وتعزيزها الرقمي  واطن الم
   :ه 
 يجعلهدد  بمددا الطدد   تزويدد  يددت  و يهددا :(الييوعي مرحليية ى)األوليي المرحليية-

 مدا الطالد  وا  راك األساسي ، والمعار  بالمهارات واإللما  تكنولوجيا، مثقفي 
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 (9197)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 الرقميد ، التطبيقات م  م التعا  ن  سلوكيا   مناس  غير هو وما مناس  هو
 تطبيقددددددات اسددددددتخ ا    لدددددد المترتبدددددد  وااليجابيدددددد  السددددددلبي  ثدددددداراآل هدددددد  ومددددددا

 .التكنولوجيا
 

 الطالدد  قدد ر  بتنميدد  تهددت  :(الموجهيية الممارسيية مرحليية ) الثانييية المرحليية-
 لمعر د  واالكتشدا ، المخداطر   لد  يشدج  جو    التكنولوجيا استخ ا    ل

 اآلبدداء مدد  توجيدد  تحددت التقنيدد  االسددتخ امات مدد  المناسدد  وغيددر المناسدد 
  .والجامعات الم ار     والمعلمي 

 

عطاء النمذجة مرحلة ) الثالثة المرحلة-  تو يد  يت  و يها :(والقدوة المثل وا 
 يتمكندوا حت  الرقمي ، التقنيات مخاطر م  الذاتي  الحماي  بإجراءات الط  

 نمدداذ  وتقدد ي  االنترنددت، قراصددن  مدد  وأهلهدد  وممتلكدداته  أنفسدده  تدديمي  مدد 
 االسدددددتخ ا  كيفيددددد  حدددددو  والجامعدددددات والم رسددددد  البيدددددت  ددددد  مثاليددددد  إيجابيددددد 
 .التكنولوجي  للوسائط والمثال  اإليجاب 

 

 الفرصددد  إتاحدد  يدددت  و يهددا :(والتحلييييل الراجعييية التغذيييية ) الرابعييية المرحليية-
 للتطبيقددات ه اسددتخ ام مجدداالت لمناقشدد  للطدد   التعليميدد  المؤسسددات  اخدد 

 يمكدد  وكيدد  التقنيددات، هددذه مدد  إ ددا    أقصدد تحقيددق يمكدد  وكيدد  الرقميدد ،
 للتقنيدددات السدددتخ اماته  بنددداء نقددد  تقددد ي  خددد   مددد  وذلدددك مخاطرهدددا، تجنددد 

 .والمجتم  الجامعات    الموجو  
 

 مت اخلددد  مراحددد  أربددد  خددد   مددد  تدددت  الرقميددد  المواطنددد  قدددي  تنميددد  أ  أ     
 القددد و  ثددد  الموجهددد ، الممارسددد  ثددد  الرقميددد  المواطنددد  قدددي ب الدددو    ددد  تتمثددد 

 المراحد  هدذه مد  مرحلد  كد  وأ  والتحليد ، الراجعد  التغذي  خيرا  أو  والنمذج ،
 .تليها الت  وكذلك تسبقها، الت  بالمرحل  وتتيثر تؤثر

 

 أمكددد  ، الحاليددد لل راسدد  النظريددد  للخلفيددد  تحليدد  مددد  سدددبق مددا ضدددوء و دد    
 ومفهددو  تطبيقاتد ، أهدد  اسدتخ امات ، أبددرز أهميتد ، لمحمددو ،ا الهدات  تعريد 
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 تنميدد  مراحدد  الرقميدد ، المواطندد  وقددي  وأهدد ا ها، وأهميتهددا، الرقميدد ، المواطندد 
 ،ال راسد  سدئل أ    جاب اإل    الخلفي  هذه توظي  وسيت  الرقمي ، المواطن 
 هدددات ال تطبيقدددات  ور لتفعيددد  مقتدددر  تصدددور ووضددد  ،ال راسددد  أ وات وبنددداء

 .المصري  الجامعات ط   ىل  الرقمي  المواطن  قي  تعزيز    المحمو 
 

 : الدراسة فروض
 

 تتمث   يما يل  :
 

 تعزيدز  د  المحمدو  الهدات  تطبيقدات  ور  د  إحصدائيا    ال   روق توج  -0
 تبعددا   المصددري  الجامعددات بعدد  وطالبددات طدد   لدد ى الرقميدد  المواطندد  قددي 

 . ملي (/ ظري ن) الكلي  نو  لمتغير
 تعزيدز  د  المحمدو  الهدات  تطبيقدات  ور  د  إحصدائيا    ال   روق توج  -3
 تبعددا   المصددري  الجامعددات بعدد  وطالبددات طدد   لدد ى الرقميدد  المواطندد  قددي 

 .أ ل (/ أ ن ) ال راس  المستوى لمتغير
 تعزيدز  د  المحمدو  الهدات  تطبيقدات  ور  د  إحصدائيا    ال   روق توج  -2
 الجددن  لمتغيددر تبعددا   المصددري  الجامعددات طدد   لدد ى الرقميدد  اطندد المو  قددي 
 (.إنا / ذكور)
 

 : دراسةلل المنهجية جراءاتاإل
 

 :التالي  للخطوات و قا   ال راس  تسار 
 

 الباحثتين( )إعداد/ الرقمية.   المواطنة بقيم قائمة إعداد-1
 

 المواطنددد ب المرتبطددد  السدددابق  ال راسدددات وتحليددد  مراجعددد  خددد   مددد  وذلدددك   
 خددد   مددد  وذلدددك آلرائهددد ، و قدددا تعددد يلها ثددد  الخبدددراء، آراء واسدددتط   الرقميددد 

 :التالي  الخطوات
 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9191)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 : القائمة هدف
 

  الرقميد  المواطند   ليهدا تنطدو  التد  القدي  مد  مجمو د  تح يد  إل  ه  ت   
 أوليدددد  كخطددددو  وذلددددك ،المختصددددي  مدددد  مجمو دددد   رأ اسددددتط   خدددد   مدددد 

 قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات  ور يا اسدددتب إ ددد ا   ددد  تسدددا  
 .المصري  الجامعات بع  وطالبات ط   ىل  المواطن 

 

  :القائمة بناء مصادر
 

 والبحدددو  والمصدددا ر المراجددد  خددد   مددد  للقائمددد  األوليددد  الصدددور  اشدددتقت   
 إلدد  التوصدد  بهدد   الرقميدد   المواطندد  قددي  تناولددت التدد  السددابق  وال راسددات

 .قي ( 1) تضمنت  ئي مب قائم 
 

 :القائمة تعديل
 

 المختصدددددي  مددددد (   شدددددر )   لددددد  األوليددددد  صدددددورتها  ددددد  القائمددددد    رضدددددت 
 وطالبدددات لطددد   القائمددد  مناسدددب  مددد ى تح يددد  بهددد    (0) ملحدددق والخبدددراء

 قددددي  إضددددا   ، يروندددد  مددددا حددددذ  أو إضددددا   أو وتعدددد ي  المصددددري  الجامعددددات
 وقدد  ،( 0) ملحددق اآلخددر الددبع  صددياغ  تعدد ي  أو ج يدد   الرقميدد  للمواطندد 
 تحتويهدددا التددد  الرقميدد  المواطنددد  قددي  جميددد  أ   لدد  المحكمدددي  راءآ أجمعددت
 مناسب  الرقمي  المواطن  قي  جمي  أ  المحكمو  رأى كما ،ج ا   مهم  القائم 
 تتكدو  النهائيد  صدورتها  د  القائمد  وأصدبحت ، المصدري  الجامعدات لط  

 القانو  الرقم ، ،السلوك الرقم  الوصو : ه  ي الرقم للمواطن  قي ( 1) م 
 الحقدددوق الرقميددد ، التجدددار  الرقميددد ، األميددد  محدددو الرقمددد ، االتصدددا  الرقمددد ،

  .(3) ملحق الرقم  ،األم  الرقمي  والس م  ،الصح  الرقمي  والمسئوليات
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 يدنص الدذ  ال راسد  أسدئل  مد  األو  السدؤا   د  االجابد  تمدت ق  وبهذا    
دد الرقميدد  المواطندد  قددي  مددا"   لدد  بعدد  وطالبددات طدد   ىلدد  تعزيزهددا را الم 

 المصري ؟ الجامعات
 

 طييالب بييين واسييتخداماً  شيييوعاً  المحمييول الهيياتف تطبيقييات أكثيير تحديييد-2
 .المصرية الجامعات بعض وطالبات

 

 بل  المصري  الجامعات بع  وطالبات ط   م      أ ر  استط   ت    
 ، اآل ا  ، التربيددد ) النظريددد  الكليدددات بدددبع  البددد   وط ا  طالبددد( 220)  ددد  ه 
 حاسددددباتال ،اإل دددد  ، التجددددار  ، الحقددددوق المبكددددر ، للطفولدددد  التربيدددد  األلسدددد ،

 سددنا ،األ طدد  ، الهن سدد  ، الطدد ) العمليدد  الكليددات ،وبعدد (  معلومدداتالو 
(  الرياضدددي  التربيددد  طبيعددد ،ال العددد   جميلددد ،ال الفندددو  ، الصدددي ل  الزرا ددد ،
 ، أسدددددديوط ،سددددددوي  بندددددد  ، المنيددددددا: )  وهدددددد  المصددددددري  الجامعددددددات بددددددبع 

 ) . الشيخ كفر ، القاهر  ، بنها ، سكن ري إلا
 

 السدددؤا  وتوجيددد  يددد ،ا ر  جوجددد  نمددداذ  باسدددتخ ا  لكترونيدددا  إ التطبيدددق وتددد    
 طددد   بدددي  واسدددتخ اما   شددديو ا   المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات أكثدددر مدددا: التدددال 

 المئويدد  والنسدد  التكددرارات حسددا  وتدد  ي ،المصددر  الجامعددات بعدد  وطالبددات
 (.1) رق  التال  البيان  الشك  ويوض  الستجاباته ،
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 وطالبات طالب بين واستخداماً  شيوعاً  المحمول للهاتف تطبيقات أكثر يوضح( 1) بياني شكل

 المصرية الجامعات بعض
 

 المحمددو  الهددات  تطبيقددات أكثددر  أ السددابق البيددان  الشددك  مدد  ويتضدد     
 What آ  الددوات : بالترتيدد  المصددري  الجامعددات طدد   بددي  اسددتخ اما  

Sapp  بدوك الفدي  ثد  %1204 بنسدب Facebook   ثد  ،%1.00 بنسدب 
 ثدد . %2302 بنسددب   Instagram واإلنسددتغرا  YouTube  اليوتيددو 
 أسدددئل  مددد  ان الثددد السددؤا   ددد  اإلجابددد  تمدددت قدد  وبدددذلك األخدددرى، التطبيقددات
ا المحمدددددو  الهددددات  تطبيقدددددات أكثددددر مدددددا"  لددددد  يددددنص الدددددذ  ال راسدددد   شددددديو  

  المصري ؟ الجامعات بع  وطالبات ط   بي  واستخ ام ا
 

 المواطنية قييم تنميية فيي تيأثيراً  األكثير المحمول الهاتف تطبيقات تحديد-3
 خد   مد  وذلدك ، المصيرية الجامعيات بعيض وطالبيات طيالب لدى الرقمية

 بلد  المصدري  الجامعدات بعد  وطالبدات طد   مد  مجمو د  رأ  تط  اس
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 ، اآل ا  التربيددد ،)  النظريددد  الكليدددات بدددبع  وطالبددد    ا  طالبددد( 220)  ددد  ه 
 حاسددددباتال ،اإل دددد  ، التجددددار  ، الحقددددوق المبكددددر ، للطفولدددد  التربيدددد  األلسدددد ،

 ا ،سددناأل طدد  ، الهن سدد  ، الطدد ) العمليدد  الكليددات ،وبعدد (  معلومدداتالو 
(  الرياضدددي  التربيددد  طبيعددد ،ال العددد   جميلددد ،ال الفندددو  ، الصدددي ل  الزرا ددد ،
 ، أسدددددديوط ،سددددددوي  بندددددد  ، المنيددددددا: )  وهدددددد  المصددددددري  الجامعددددددات بددددددبع 

 لكترونيددا  إ سددؤاله  خدد   مدد  ، (  الشدديخ كفددر ، القدداهر  ، بنهددا ، سددكن ري إلا
 قدددي  تنميددد   ددد  تددديثير ا األكثدددر التطبيدددق مدددا ، يددد ا ر  جوجددد  نمددداذ  باسدددتخ ا 
 الشددك  يوضددح  كمددا كالتددال  الطدد   اسددتجابات وكانددت ؟، الرقميدد  المواطندد 
 .(3) رق  البيان 

 

 
 لدي الرقمية المواطنة تنمية في تأثيراً  المحمول الهاتف تطبيقات يوضح أكثر( 2) بياني شكل

 المصرية الجامعات بعض وطالبات طالب
 

 الهدددات  تطبيقدددات أكثدددر أ ( 3) رقددد  السدددابق البيدددان  الشدددك   مددد ويتضددد    
 بعدد  طدد   نظددر وجدد  مدد  الرقميدد  المواطندد   ددي  تنميدد   دد  اتدديثير   المحمدو 
 ،(% 20،0) بنسب  "Facebookبوك الفي  تطبيق هو المصري  الجامعات
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  دد  وجدداء ،( %24،1 ) بنسددب  "What Sapp "آ  الددوات  تطبيددق ثدد 
 ثدد  ،( %31،1) بنسددب   "You tube "اليوتيددو  يددقتطب الثالثدد  المرتبدد 
  د  اإلجابد  تمدت قد  وبدذلك.  التاليد  المراحد   د  األخدرى التطبيقات جاءت
 الهدات  تطبيقدات أكثدر مدا"   لد ينص الذ  ال راس  أسئل  م  الثال  السؤا 

 بعدد  وطالبددات طدد   ىلدد  الرقميدد  المواطندد  قددي  تنميدد   دد  اتدديثير   المحمددو 
 مصري ؟ال الجامعات

 

 المواطنية قييم تعزييز في المحمول الهاتف تطبيقات دور استبيان إعداد-4
 الباحثتان( )إعداد/ الرقمية. 

 

 : االستبيان من الهدف -أ
 

 تعزيدز    المحمو  الهات  تطبيقات  ور قيا  إل  االستبيا  هذا يه     
 .المصري  الجامعات بع  وطالبات ط   ل ى الرقمي  المواطن  قي 

 

  :يل  ما بمرا ا  الباحثتا  قامت االستبيا  مفر ات صياغ  و ن 
 

 .حقائق إل  تشير الت  العبارات تجن  -
 جميددد   ليهدددا يوا دددق ال أو  ليهدددا يوا دددق أ  حتمددد ي   التددد  العبدددارات تجنددد  -

 .األ ضلي  أو الموا ق   رجات بي  تميز ال العبارات هذه  مث  المفحوصي ،
 المفحدددوص يكتشددد  ال حتددد    شدددوائيا   سدددالب وال الموجبددد  العبدددارات توزيددد  -

: أ  مسدبقا ، ل سدتجاب     معيند    وجهد ل يد  يكدو  وبالتدال  المقصدو ، التسلسد 
 .ل ستجاب  ا  مسبق  قل  تهيؤ ل ي  يكو  أ 
 .الماض  إل  ال والمستقب  الحاضر إل  العبارات تشير أ  ينبغ  -
 .وبسيط  وواضح  مباشر   بارات استخ ا  -
 .مركز  مختصر  رات با استخ ا  -



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9109)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

(. كد  أبد ا ،  ائمدا ،: )مثد  الشدمولي  العبدارات أو التعميمدات اسدتخ ا  تجند  -
 مفدددددددر ات  ددددددد   اآلتددددددد  الجددددددد و  ويوضددددددد  ،(022-023 ...3،  ددددددد  ،)

  دد  المحمددو  الهددات  تطبيقددات  ور اسددتبيا  أبعددا  مدد  عدد ب   لكدد  الم خصصدد 
 .األولي  صورت     الرقمي  المواطن  قي  تعزيز

 

 الهاتف تطبيقات دور استبيان أبعاد من عدبُ  لكل الُمخصصة مفردات عدد( 2)  رقم ولجد
 األولية صورت  في الرقمية المواطنة قيم تعزيز في المحمول

 

 عدد المفردات األبعاد م
 02 .االحترام 1
 91 .التعليم 2
 91 .الحماية 3

 85 المجموع الكلي
 

  :االستبيان صدق -ب
 

  : حسا  طريق    ستبيا اال ص ق حسا  ت 
 

   :لالواشي ىالمحتو  وصدق المحكمين صدق-1
 

 المحمددو  الهددات  تطبيقددات  ور اسددتبيا  صدد ق بحسددا  الباحثتددا  قامددت   
 ىالمحتدو  وصد ق المحكمدي  صد ق باسدتخ ا  الرقميد  المواطند  قي  تعزيز   

  در  تد  حيد  Lawshe Content Validity Ratio (CVR) ل وشد 
 التربيددد  أسددداتذ  مددد  أسددداتذ ( .0)  ددد    لددد  األوليددد  صدددورت   ددد  االسدددتبيا 
 لمجدددا  توضددديحا   تضدددمنت تمهي يددد  بمق مددد  مصدددحوبا   المصدددري  بالجامعدددات

 مدد  التيكدد  بهدد    لمصددطلحات  اإلجرائدد  والتعريدد  ،امنهدد والهدد   ،ال راسدد 
 قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات  ور لقيدددا  وصددد ق  صددد حيت 
ب اء ، المصري  الجامعات ط   ل ى مي الرق المواطن    :حو  م حظاته  وا 
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 .االستبيا  مفر ات صياغ  وم ئم  وضو  ىم  -
  .االستبيا  تعليمات وضو  ىم  -
 . االستبيا  مفر ات كفاي  ىم  -
 .أجل  م      أ   الذ  باله   االستبيا   بارات ارتباط م ى -
 .ولغويا    لميا    بار  ك  صح  م ى -
  .الجامع  طال  لمستوى االستبيا   بارات م   بار  ك  مناسب  م ى -
 (.تع ي  حذ ، إضا  ،) أخرى مقترحات -
 (.2) ملحق للتطبيق االستبيا  ص حي  ىم  -
 

 هيئدد  أ ضداء السدا   المحكمدي  اتفداق نسدد  بحسدا  الباحثتدا  قامدت وقد    
 ىمد : حيد  مد  االسدتبيا  مفدر ات مد  مفدر     كد   لد  بالجامعات الت ري 

 تعزيددز  دد  المحمددو  الهددات  تطبيقددات  ور لقيددا  االسددتبيا  مفددر ات  تمثيدد
  .المصري  الجامعات بع  وطالبات ط   ل ى الرقمي  المواطن  قي 

 

   "الوش " معا ل  باستخ ا  ىالمحتو  ص ق بحسا  الباحثتا  قامت كما   

 " Lawshe "  المحتو ص ق نسب  لحساn Content Validity Ratio 

(CVR)  د  المحمو  الهات  تطبيقات  ور استبيا  مفر ات م  مفر   لك  
 (Johnston, & Wilkinson, 2009,p 5) .الرقمي  المواطن  قي  تعزيز

 

"  الوشدد" صدد ق ومعامدد  المحكمددي  اتفدداق نسدد  اآلتدد  الجدد و  ويوضدد    
 المواطنددد  قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات  ور اسدددتبيا  لمفدددر ات
 .الرقمي 
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 تطبيقات دور استبيان لمفردات الوشي صدق ومعامل المحكمين اتفاق نسب( 3) رقم جدول
 (11=ن) الرقمية المواطنة قيم تعزيز في المحمول الهاتف

 

 العدد  م

 الكلي 

 للمحكمين

 عدد 

 مرات 

 االتفاق

 عدد 

 مرات 

 االختالف

 نسبة 

 االتفاق

  % 

 معامل 

صدق 

 الوشي

CVR 

 القرار 

 الُمتعلق 

 بالمفردة

 تُقبل 9 922 صفر 11 11 1
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 2
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 3
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 4
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 5
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 6
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 7
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 8
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 9

 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 11
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 11
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 12
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 13
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 14
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 15
 تُعدل وتُقبل 1.611 81.11 2 8 11 16
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 17
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 18
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 19
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 21
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 21
 تُعدل وتُقبل 1.611 81.11 2 8 11 22
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 23
 تُعدل وتُقبل 1.611 81.11 2 8 11 24
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 العدد  م

 الكلي 

 للمحكمين

 عدد 

 مرات 

 االتفاق

 عدد 

 مرات 

 االختالف

 نسبة 

 االتفاق

  % 

 معامل 

صدق 

 الوشي

CVR 

 القرار 

 الُمتعلق 

 بالمفردة

 لتُعدل وتُقب 1.611 81.11 2 8 11 25
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 26
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 27
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 28
 تُعدل وتُقبل 1.611 81.11 2 8 11 29
 تُعدل وتُقبل 1.611 81.11 2 8 11 31
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 31
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 32
 قبلتُ  9 922 صفر 11 11 33
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 34
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 35
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 36
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 37
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 38
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 39
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 41
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 41
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 42
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 43
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 44
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 45
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 46
 تُعدل وتُقبل 1.611 81.11 2 8 11 47
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 48
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 49
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 51
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 العدد  م

 الكلي 

 للمحكمين

 عدد 

 مرات 

 االتفاق

 عدد 

 مرات 

 االختالف

 نسبة 

 االتفاق

  % 

 معامل 

صدق 

 الوشي

CVR 

 القرار 

 الُمتعلق 

 بالمفردة

 تُقبل 9 922 صفر 11 11 51
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 52
 تعدل وتقبل 1.611 81.11 2 8 11 53
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 54
 تُعدل وتُقبل 1.611 81.11 2 8 11 55
 تُعدل وتُقبل 1.611 81.11 2 8 11 56
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 57
 تُقبل 9 922 رصف 11 11 58

 %92.623 متوسط النسبة الكلية لإلتفاق على االستبيان

 1.852 لالستبيان ككل يمتوسط نسبة صدق الوش
 

 كدد   لدد  المحكمددي  السددا   اتفدداق نسدد  أ  السددابق الجدد و  مدد  يتضدد     
 قددي  تعزيددز  دد  المحمددو  الهددات  تطبيقددات  ور اسددتبيا  مفددر ات مدد  مفددر  

 .(%..0-.2) بي  ما و تترا الرقمي  المواطن 
 

 مفدددر ات  لدد  المحكمدددي  السددا   اتفدداق السدددابق الجدد و  مددد  يتضدد  كمددا    
 الرقميدددد  المواطنددد  قدددي  تعزيددددز  ددد  المحمدددو  الهددددات  تطبيقدددات  ور اسدددتبيا 
 .(%130232) بلغت كلي  اتفاق بنسب 

 

 السابق الج و  م  يتض  ل وش   (CVR) المحتوى ص ق نسب  و      
 قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات  ور اسدددتبيا   اتمفدددر  جميددد  أ 

 نسددب  متوسددط بلدد  كمددا مقبولدد ، ىمحتددو  صدد ق بقددي  تتمتدد  الرقميدد  المواطندد 
 وقددد  ، مقبولددد صددد ق نسدددب  وهددد ( 0203.) ككددد  ل ختبدددار المحتدددوى صددد ق

 مجمو د  خد   مد  المحكمدي  السدا   وتوجيهات راءآ م  الباحثتا  استفا ت
 : مث الم حظات م 
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 .وضوحا   أكثر لتصب  االستبيا  مفر ات بع  صياغ  تع ي  •
 .بع   ل  بعضها بتق ي  المفر ات لبع  ترتي   ا  إ •
 

  :العامل  الص ق -3
 

 المتغيددددرات بيانددددات تحليدددد   هدددد العددددامل  للتحليدددد  األساسددددي  المهمدددد  ت عدددد     
  العددامل التحليدد  يقدد   حيدد . المتغيددرات تلددك تتضددمنها مكونددات إلدد  للتوصدد 
 بدي  الخطيد  الع قدات مد  النمدوذ  هذا ويتح   النظر ، التكوي     نموذ 

 (.422 ،3.00مرا ، ص  . )المتغيرات
               

  دد  المحمددو  الهددات  تطبيقددات  ور السددتبيا  العددامل  الصدد ق ولحسددا    
 االستكشدا   العدامل  التحليد  الباحثد  اسدتخ مت الرقميد  المواطند  قي  تعزيز

Exploratory factor Analysis  األساسدددي  المكوندددات بطريقددد 

Principal Components Method الفددار بطريقدد  المحدداور تدد وير مدد 
 بارتلددت اختبددار الباحثتددا  اسددتخ مت كمددا . Varimx Method مدداك 

Bartlett's Test of Sphericity  ال االرتبدداط مصددفو   أ  مدد  للتيكدد 
 اختبدار نتيجد  وكاندت ،(Field, A, 2009,648) الوحد   مصدفو    تسداو 

 وهدذا ،(0.0.)  اللد  مسدتوى  ند  إحصدائيا    الد   Bartlett's Test بارتلدت
 مصدفو   أ  أ  تامد  ارتبداط معدام ت مد  االرتباط مصفو   خلو إل  ي شير

 المتغيدرات بعد  بدي  ارتبداط يوجد  وأند  ،الوحد   مصدفو    تساو  ال االرتباط
دد يددو ر ممددا ،المصددفو    دد  ا اأساس   التحليدد  أسددلو  السددتخ ا  إحصددائيا   سددليم 

  : يل ما حسا ب الباحثتا  وقامت. العامل 
 

  ددد  المحمدددو  الهددات  تطبيقدددات  ور اسدددتبيا  ألبعددا  االرتباطدددات مصددفو  -
 .الرقمي  المواطن  قي  تعزيز

 الهدددددات  تطبيقدددددات  ور السدددددتبيا  االرتباطددددات لمصدددددفو   الكامنددددد  الجددددذور-
 .الرقمي  المواطن   قي تعزيز    المحمو 
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 قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات  ور اسدددتبيا  أبعدددا  تشدددعبات -
 يوضددد  العدددامل ، التحليددد  مددد  الندددات  الوحيددد  العامددد   لددد  الرقميددد  المواطنددد 
 الهدددات  تطبيقدددات  ور اسدددتبيا  ألبعدددا  االرتباطيددد  المصدددفو   اآلتددد  الجددد و 
 .الرقمي  المواطن  قي  تعزيز    المحمو 

 

 تعزيز في المحمول الهاتف تطبيقات دور استبيان ألبعاد االرتباطية المصفوفة( 4) رقم جدول
 (47=ن) الرقمية المواطنة قيم

 3 2 1 البعد م

 -- -- -- .االحترام 1

 -- -- **1.619 .التعليم 2

 -- **1.616 **1.658 .الحماية 3
 

 السدددتبيا  رتباطددداتاال لمصدددفو   الكامنددد  الجدددذور اآلتددد  الجددد و  ويوضددد    
 .الرقمي  المواطن  قي  تعزيز    المحمو  الهات  تطبيقات  ور

 

 المحمول الهاتف تطبيقات دور الستبيان االرتباطات لمصفوفة الكامنة الجذور( 5) قمر  جدول
 (47=ن) الرقمية المواطنة قيم تعزيز في

الجذور المستخلصة من عملية  الجذور الكامنة األولية العوامل
 حليلالت

 نسبة القيمة

التباين 

المفسر 

% 

 النسبة

التجميعية 

% 

 نسبة القيمة

التباين 

المفسر 

% 

 النسبة

التجميعية 

% 

1 1.913 63.494 63.494 1.913 63.494 63.494 

2 1.886 28.555 92.149    

3 1.211 7.951 111    
 

 فسدري   أ  يمكد  الذ  الكام  الجذر قيم  أ ( 020 ،2..3) بشير ويرى   
 الجددد و  مددد  يتضددد  و ليددد  صدددحي   واحددد   ددد  قيمتددد  تقددد  ال الكلددد  التبددداي 
 العوامددد  إهمدددا  بعددد  الكلددد ، التبددداي  ي فسدددر  قدددط واحددد   امددد  وجدددو  السدددابق
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 يمكدد  وبددذلك ،الصددحي  الواحدد  قيمدد   دد  تقدد  الكامندد  جددذورها أل  األخددرى
 ي فسددددددر واحدددددد   امدددددد  وجددددددو   دددددد  كشدددددد  قدددددد  العددددددامل  التحليدددددد  أ  القددددددو 

 نطلدددق أ  يمكددد  لدددذا االسدددتبيا    ددد  الطددد   أ اء تبددداي  مددد ( 220414%)
 الرقميد ، المواطند  قدي  تعزيدز  د  المحمدو  الهات  تطبيقات  ور  ام   لي 
  .جوهري    بصور    ب  تشبعت ق  االستبيا  محاور أ  حي 

 

 الناتجد  الث ثد  للعوامد  الكامند  الجدذور قي  التال  البيان  الرس  ويوض     
 قدي  تعزيدز  د  المحمدو  الهات  تطبيقات  ور الستبيا  العامل  التحلي    

 .الرقمي  المواطن 
 

يدال  ب  على العامل الو 
0.88
0.9
0.92
0.94

العامل 
األول

العامل 
الثاني

العامل 
الثالث

191

0.923
0.909

0.935

التشبع عل  العامل الوحيد

 … ال  ب  على

 
 

 الناتجدد  الث ثدد  للعوامدد  الكامندد  الجددذور لقددي  بيددان  رسدد ( 2) رقدد  شددك     
 قدي  تعزيدز  د  المحمدو  الهات  تطبيقات  ور الستبيا  العامل  التحلي    
 .الرقمي  اطن المو 

 
 

 المحمو  الهات  تطبيقات  ور استبيا  أبعا  تشبعات اآلت  الج و  ي بي     
 التحليدددد  مدددد  النددددات  الوحيددد  العامدددد   لدددد  الرقميدددد  المواطنددد  قددددي  تعزيددددز  ددد 

 .العامل 
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 المواطنة قيم تعزيز في المحمول الهاتف تطبيقات دور استبيان أبعاد تشبعات( 6) رقم جدول
 (47=ن) العاملي التحليل من الناتج الوحيد العامل على الرقمية

 

 التشبع على األبعاد م

 العامل الوحيد
 1.687 .االحترام 1

 1.671 .التعليم 2

 1.616 .الحماية 3
 

 وعليه ؛(8318) عن قيم ه  قل أال يجب إ صائيا   والدال المقبول وال  ب    

 الم ماول الهاا   بيقاات ط دور اس بيان أبعاد أن السابق الجدول من ي ضح

( 8318) عن قيمتها زادت   بعات أظهرت الرقمية المواطنة قيم  عزيز في

 عبااد   ضاا يان. )إ صااائيا   ةدالاا   اابعات فهااي ولااذل  الو يااد  لعاملا لااىع

 (.981  9889 ال ميد 

 فااي الم مااول الهاا    طبيقااات دور اسا بيان صاادق  سااب خااالل ومان    

 يالو ااا وصااادق الم كماااين صااادق بطااارق الرقمياااة المواطناااة قااايم  عزياااز

 ي ير مما مقبول؛ صدق بمعامل   م   االس بيان أن ي ضح العاملي والصدق

 سارر س ال اي بالن اائ  والوثاوق   ةال اليا الدراسة في اس خدامها إمكانية إلى

 .الدراسة عنها

 : االستبيان ثبات -ج

 :  ساب خالل من

 البا ث اان قامات Cronbach's alpha : كرونبلا  ألفلا ثبلات معاملل-1

 قااايم  عزياااز فاااي الم ماااول  الهاااا    طبيقاااات دور اسااا بيان ثباااات ب سااااب

 قايم يوضاح ال االي والجدول كرونباخ ألرا طريقة باس خدام الرقمية المواطنة
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 الس بيان الثبات ومعامل مرردة لكل" كرونباخ ألرا" بطريقة الثبات معامالت

 .ككل الرقمية المواطنة يمق  عزيز في الم مول الها    طبيقات دور

 الثبات ومعامل مفردة لكل" كرونبا  ألفا" بطريقة الثبات معامالت قيم( 4) رقم جدول

 (74=ن) ككل الرقمية المواطنة قيم تعزيز في المحمول الهاتف تطبيقات دور الستبيان

 معامل المفردة

ثبات 

 ألفا

 معامل المفردة

ثبات 

 ألفا

 معامل المفردة

ثبات 

 ألفا

 معامل ردةالمف

ثبات 

 ألفا

9 ,09,0 71 ,09,, 33 ,0000 99 ,09,0 

0 ,09,1 70 ,09,3 39 ,001, 0, ,09,0 

1 ,09,1 79 ,09,0 30 ,001, 07 ,09,7 

7 ,09,1 0, ,09,0 30 ,0017 00 ,09,1 

1 ,09,0 07 ,0001 31 ,0009 03 ,09,0 

1 ,09,0 00 ,0013 30 ,0001 09 ,09,0 

4 ,09,0 03 ,0019 39 ,0001 00 ,09,9 

4 ,09,9 09 ,0019 9, ,09,1 00 ,09,9 

1 ,09,, 00 ,001, 97 ,09,0 01 ,09,9 

92 ,09,0 00 ,0000 90 ,09,9 00 ,09,0 

99 ,09,, 01 ,0001 93 ,09,0   

90 ,09,, 00 ,0000 99 ,09,9   



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9119)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

91 ,09,9 09 ,001, 90 ,09,3   

97 ,09,7 3, ,0000 90 ,09,3  

91 ,09,3 37 ,0000 91 ,09,7 

91 ,09,7 30 ,0000 90 ,09,9 

 2.909 معامل ثبات االستبيان ككل

 

 أقال االسا بيان أسائلة مان سااال   لكال ألراا بطريقاة الثبات معامل كان وإذا   

 أن ييعناا فهاذا الجادول  أسارل ككال االساا بيان أسائلة لمجماو  ألراا قيماة مان

 ثبات معامل كان إذا وأما عليه  سلبا   ياثر االس بيان عن وغيابه هام الساال

 الجادول  أسارل ككال لالخ باار ألراا قيماة يسااو  أو مان أكبر ساال لكل ألرا

 غناايم . )االسا بيان ثبااات مان ُيضاع  أو يقلاال السااال وجااود أن يعناي فهاذا

 االسا بيان مراردات أن السابق الجدول من وي ضح( 188  9888وصبر  

 .)83252) وهي ككل االس بيان باتث معامل قيمة عن ثبا ها معامل يقل

 :النصفية التجزئة ثبات معامل-0

 قايم  عزياز فاي الم ماول الهاا    طبيقاات دور اسا بيان ثباات  سااب  م    

 بااراون  -ساابيرمان) النصاارية ال جزئااة طريقااة باساا خدام الرقميااة المواطنااة

 كمااا  (811 8) االساا بيان نصااري بااين االر باااط معاماال بلاا  وقااد  (ج مااان

 باااراون -سااابيرمان) الطريقاااة بهاااذ  االسااا بيان ثباااات معامااال قيماااة غاااتبل

 (.83215  ج مان)  (215 8
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 :التطبيق إعادة ثبات معامل-1

 الجدول وُيبين ال طبيق  إعادة طريقة باس خدام االس بيان ثبات  ساب  م     

 قايم  عزياز في الم مول الها    طبيقات دور اس بيان ثبات معامالت اآل ي

 .ال طبيق إعادة بطريقة الجامعة طالب ىلد الرقمية نةالمواط

 المواطنة قيم تعزيز في المحمول الهاتف تطبيقات دور استبيان ثبات معامالت( 4) رقم جدول

 (74=ن) التطبيق إعادة بطريقة الرقمية

 معامل االرتباط  األبعاد م

 معامل الثبات
 **1.812 .االحترام 1

 **1.815 .التعليم 2

 **1.818 .ايةالحم 3

 **1.866 االستبيان ككل
 

 دور السا بيان ال طبياق إعاادة ثباات معامال أن السابق الجدول من ي ضح   
 بلااا  ككااال الرقمياااة المواطناااة قااايم  عزياااز فاااي الم ماااول الهاااا    طبيقاااات

 .(8381) داللة مس وى عند إ صائيا   دال ثبات معامل وهو  **(83811)

 كرونباااخ ألرااا بطاارق االساا بيان ثبااات  ساااب خااالل وماان  قاادم وممااا     
 مر رعة بدرجة   م   االس بيان أن ي ضح ال طبيق وإعادة النصرية وال جزئة

 والوثاوق  ةال اليا الدراساة فاي اس خدامها إمكانية إلى ي ير مما الثبات  من

 .الدراسة عنها سرر س ال ي بالن ائ 

  :االستبيان الداخلي االتساق -د

 معاامالت  سااب خاالل مان وذلا  لالسا بيان الاداخلي اال ساق  ساب  م   

 إلياه   ن ماي الاذ  للم اور الكلياة والدرجاة المراردات درجاات بين االر باط
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 والدرجاة االسا بيان م ااور درجاات باين االر بااط معاامالت  ساب وكذل 

 بااين االر باااط معااامالت  ساااب اآل ااي الجاادول ويوضااح. لالساا بيان الكليااة

 والدرجاة م اور كال درجاة باين وكاذل  الم ور  ةودرج المرردات درجات

 .لالس بيان الكلية

 الذي للمحور الكلية والدرجة المفردات درجات بين االرتباط معامالت قيم( 1) رقم جدول

 في المحمول الهاتف تطبيقات دور الستبيان الكلية والدرجة محور كل درجة وبين إليه تنتمي

 (74=ن) ككل الرقمية المواطنة قيم تعزيز

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 معامل ةالمفرد

 االرتباط

 معامل المفردة

 االرتباط

 معامل المفردة

 االرتباط

 معامل المفردة

 االرتباط

المفرد

 ة

 معامل

 االرتباط

 معامل المفردة

 االرتباط

7 ,0099 77 ,0170 07 ,0079 37 ,0097 9, ,0097 0, ,0010 

0 ,0090 70 ,0170 00 ,0097 30 ,0090 97 ,0000 07 ,01,0 

3 ,0070 73 ,0097 03 ,0007 33 ,0010 90 ,00,7 00 ,0001 

9 ,0097 79 ,0090 09 ,0030 39 ,0000 93 ,0000 03 ,0010 

0 ,0010 70 ,0009 00 ,0009 30 ,0090 99 ,0099 09 ,0009 

0 ,0001 70 ,0009 00 ,009, 30 ,0030 90 ,0090 00 ,0070 

1 ,0000 71 ,0107 01 ,0000 31 ,0010 90 ,0000 00 ,0099 

0 ,01,3 70 ,0000 00 ,000, 30 ,0070 91 ,01,0 01 ,0097 

9 ,01,0 79 ,0000 09 ,0007 39 ,000, 90 ,0090 00 ,0000 

7, ,0017 0, ,0000 3, ,0090   99 ,0091   

معامل االرتباط بين المحور األول 

 0937,واالستبيان ككل = 

عامل االرتباط بين المحور الثاني م

 0099,واالستبيان ككل = 

معامل االرتباط بين المحور الثالث 

 ,099,واالستبيان ككل = 
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 مراردات درجاات باين االر باط معامالت أن السابق الجدول من وي ضح    

 -83591) باين  راو ات إلياه  ن ماي الذ  للم ور الكلية والدرجة االس بيان

 م ااور مان م اور كال درجاة باين االر بااط معامالت لغتب كما  (83191

  83821  83211) ال اااوالي علاااى لالسااا بيان الكلياااة والدرجاااة االسااا بيان

 ماا  االسا بيان ا سااق علاى يادل ممااا ومقبولاة؛ مر رعاة قايم وهاي  (83218

 .ومرردا ه م اور 

 :االستبيان تصحيح -هـ

 الجادول ويوضاح اساي الخم ليكارت ل ادري  وفقاا   االسا بيان  صا يح  م    

 الهاااا    طبيقاااات دور اسااا بيان  صااا يح عناااد المسااا  قة الااادرجات اآل اااي

 .الرقمية المواطنة قيم  عزيز في الم مول

 في المحمول الهاتف تطبيقات دور استبيان تصحيح عند المستحقة الدرجات( 92) رقم جدول

 الرقمية المواطنة قيم تعزيز

 اإلجابة المتغيرات

 موافق

 بشدة

 غير محايد افقمو

 موافق

 غير

 موافق بشدة

 9 0 1 9 0 المفردة

 ,09 النهائية العظم  لالستبيان

 00 النهائية الصغرى لالستبيان

 (.4)ل ستخ ا  ملحق  وبذلك أصب  االستبيا     صورت  النهائي  صالحا  
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  :وتفسيرها ومناقشتها النتائج عرض
 

  روضد  صدح  مد  والتحقدق راسد ال  أسدئل   د  اإلجابد  الجزء هذا يتناو    
 تددد  السددابق ، وال راسدددات النظددر  اإلطددار ضدددوء  دد  النتدددائ  ومناقشدد  وتفسددير
  لدد  ال راسدد  أسددئل   دد  لإلجابدد  للبيانددات اإلحصددائ  التحليدد   دد  اال تمددا 
 :األتي  اإلحصائي  األسالي 

 .االتفاق ونسبة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط-1
 متوسدط  لمقارند  يسدتخ   حيد   ANOVA :حيادياأل التبياين تحلييل-2

 نف     متوسطي  لمقارن  استخ    إذا الوقت، نف     أكثر أو مجمو تي 
"  " قيمددد  وتكدددو " ت" اختبددار مددد  للنددات  مماثلددد  تكدددو  النتيجدد   دددإ  الوقددت
 تحليدد   ددإ  متوسدطات  دد   بدي  المقارندد  كانددت إذا أمدا ،"3ت" لقيمدد  مسداوي 
 ،(320 ،3.00، صددد   مدددرا ،. )ل سدددتخ ا  األنسدد   األسدددلو  هدددو التبدداي 
 األحددا   التبداي  تحليدد  أ ( 2.0 ،.3.0) الد ي  صدد    د  ، يددرى حيد 
 متوسددطات بددي  الفددروق اختبددار حالدد   دد  المناسدد  اإلحصددائ  األسددلو  هددو

 .معي   الل  ىمستو   ن  متع     ينات
 األسدلو  ند أ حيد  الفدروق اتجداه لمعر د  Schefe " : شييفي " اختبيار-3

 وذلدك  مجمدو تي  مد  ألكثر المتع    المقارنات إلجراء المناس  اإلحصائ 
 .ال راسدد  متغيددرات  دد  األربدد  المجمو ددات متوسددطات بددي  الفددروق لحسددا 

Surhone, 2010, 33)                                                     ) 
 (SPSS20) االجتما يد   للعلدو  اإلحصدائي  البدرام  حزمد  اسدتخ ا  وتد    

 ال راسدد  أسددئل   دد  اإلجابدد  يلدد  و يمددا. اإلحصددائي  المعالجددات إلجددراء وذلددك
 :النتائ  ومناقش  وتفسير  روض  صح  م  والتحقق

 

 تعزييز فيي المحميول الهياتف تطبيقيات دور ميا: الرابي  السياال عين اإلجابة
 رية المص الجامعات بعض وطالبات طالب لدى الرقمية المواطنة قيم
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 الحسددابي  المتوسددطات حسددا  خدد   مدد  السددؤا  هددذا  دد  اإلجابدد  تمددت    
 .ذلك يوض  التال  والج و  المحاور، هذه وأبعا  االستبيا  لمحاور والترتي 

 

 المحمول الهاتف تطبيقات دور استبيان لمحاور والترتيب الحسابية المتوسطات( 11) جدول
 (721= ن) الرقمية المواطنة قيم تعزيز في

حور
الم

 

البعد
 

م
ب 
الترتي

 

حور
الم

 

البعد
 

م
ب 
الترتي

 

حور
الم

 

البعد
 

م
ب 
الترتي

 

ألول
ا

حترام( 
ال
)ا

 

الوصول 

 الرقمي

9039 7 

الثاني
)التعليم( 
 

االتصال 

 الرقمي

3099 7 

الثالث
)الحماية( 

 

الحقوق 

والمسئوليا

 ت الرقمية

3010 0 

السلوك 

 الرقمي

محو  3 3037

األمية 

 الرقمية

 الصحة 0 3000

والسالمة 

 الرقمية

3099 3 

القانون 

 الرقمي

التجارة  0 3000

 الرقمية

األمن  3 3000

 الرقمي

3099 7 

  3019المحور الثالث ككل   3090المحور الثاني ككل   3003المحور األول ككل 

 

 :يل  ما( 00) ج و  م  يتض 
 

  ور أ - ال راسددددد   ينددددد - المصدددددري  الجامعدددددات وطالبدددددات طددددد   ىيدددددر -0
 ، انسدتجرا  ، آ  واتد  ، يوتيدو  ، بدوك  دي )  المحمدو  الهدات  يقاتتطب

 ثد  أوال   التعلدي  قيمد  تعزيدز  د  ييت  الرقمي  المواطن  قي  تعزيز   (  وغيرها
  .االحترا  قيم  تعزيز أخيرا   ث  ثانيا ، الحماي  قيم 
 الرقمدد  االتصددا  وتنميدد  تعزيددز  دد  المحمددو  الهددات  تطبيقددات  ور وأ -3
 التجدددار  تعزيدددز  ددد   وره ينتهددد  ثددد  ،ثانيدددا   الرقميددد  األميددد  محدددو ثددد  أوال   ت يدددي

  .التعلي  قيم   اخ  الرقمي 
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 ثد  ،الرقم  األم  تعزيز    أوال   ييت  الحماي  قيم  تعزيز     ورها وأ  -2
 .الرقمي  والس م  الصح  تعزيز أخيرا   ث  الرقمي  والمسئوليات الحقوق

 ثد  أوال   الرقمد  للوصدو  تعزيزهدا  د  االحتدرا ، قيمد  زتعزيد  د   ورها وأ -4
 .الرقم  السلوك تعزيز وأخيرا   الرقم  القانو  تعزيز

 مد  الرقميد  المواطن  قي  تعزيز    المحمو  الهات  تطبيقات  ور يتمث -0
(: األقدد  الدد ور إلدد  األ لدد  الدد ور مدد ) بالترتيدد  هدد  قددي  لتسدد  تعزيددزه خدد  
 قيمددد  الرقمددد ، األمددد  قيمددد  الرقمددد ، االتصدددا  قيمددد  الرقمددد ، الوصدددو  قيمددد 
 الرقمي ، والمسئوليات الحقوق قيم  الرقمي ، التجار  قيم  الرقمي ، األمي  محو
 السددلوك قيمدد  وأخيددرا   الرقميدد ، والسدد م  الصددح  قيمدد  الرقمدد ، القددانو  قيمدد 

 تتطبيقدا تقدو  قيمد  وأقد  آخدر هو الرقم  السلوك أ  الم حظ وم  الرقم ،
  .ال راس   ين  نظر وجه  م  وتنميتها بتعزيزها المحمو  الهات 

 

                   والسدددددرحا  السدددددليحات،  راسددددد  نتدددددائ  مددددد   الحاليددددد ال راسددددد  نتدددددائ  تتفدددددق   
 التطبيقددددات يسددددتخ مو  الجامعددددات طدددد   أ  إلدددد  أشددددارت التدددد ( 3.02) 

 التطبيقدددات  مددد يتفدددا لو  وأنهددد  ، خدددري اآل مددد  التواصددد  أجددد  مددد  الرقميددد 
 كدالتعر  المخداطر بدبع  الدو   م  نترنتاإل  بر والشراء بالبي  الخاص 
  .البي  مواق   بر ل حتيا 

 

 الرقميدد  التطبيقددات أ   دد ( 3.02)  الحربدد   راسدد  نتددائ  مدد  تتفددق كمددا   
 طد   ىلد  الرقمي  والثقا   الرقم ، القانو  ع  ب   مفهوم  تعزيز    تساه 

 . للتسوق األمن  المواق    ل الط   تعر     ساهمت اوأنه ، الجامعات
 

 مددددددد  كددددددد     راسدددددددات نتدددددددائ  مددددددد   الحاليددددددد ال راسددددددد  نتدددددددائ  اختلفدددددددت وقددددددد    
 إلدد  أشددارت التدد ( 3.04) والعمددر  ،( 3.02)   يددا ات ،(3.03)العنددز 

 ىلدد  متوسددط  ب رجدد  جدداءت المحمددو  الهددات  تطبيقددات اسددتخ ا   رجدد  أ 
 إلد  توصدلت التد ( 3.00) يوسد   و راسد  ، الجامعات ط   م   ينات
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 للتطبيقددددات السددددلي  االسددددتخ ا  مهددددارات إلدددد  يفتقددددرو  الجامعددددات طدددد   أ 
 إلد  توصدلت التد ( 3.02)  المجد  أبدو   راسد  نتائ  م  وتختل  ، الرقمي 

 الرقمد  السدلوك قوا د  بع  الجامعات ط   ل   تعزز الرقمي  التطبيقات أ 
 طددد   جانددد  مددد  االهتمدددا  مددد  كبيدددر قددد ر هنددداك وأ  ، الرقميددد  للمواطنددد 

 الحقددددددوق تعزيددددددز  دددددد   ور لهددددددا  الرقميدددددد  التطبيقددددددات جعدددددد   دددددد  الجامعددددددات
 توظيدد   دد  ا  كبيددر  ا  اهتمامدد لدد يه  يوجدد  كمددا ، الرقميدد  للمواطندد  والمسددئوليات
  ددد  منهدددا اإل دددا   خددد   مددد  الرقمددد  األمددد  عددد ب   لتنميددد  الرقميددد  التطبيقدددات
 مد  التحقدق   لد تسا  ه  وانها ، الرقمي  للبيانات طي احتيا بنسخ االحتفاظ

 بمجددداالت صدددل  ذات رقميددد  محتويدددات لهددد  وتدددو ر المعلومدددات، وصدددح   قددد 
  دد  وتسدده  ، الددذات  الددتعل    لدد قدد راته  وتطددور ، ومختلفدد  متنو دد  تعليميدد 
  .استخ امها قب  التكنولوجيا م  والتمك  التعل 

 

 الهدددات  لتطبيقدددات  ورا   هنددداك أ    لددد سددد ال را  ينددد  اتفددداق يرجددد  وقددد      
 إلدد  نظددرا     أوال   التعلددي  محددور  دد  الرقميدد  المواطندد  قددي  تعزيددز  دد  المحمددو 
 والتواصد  الدتعل   مليد     المحمو  الهات    ل والطالبات الط   ا تما 
 ،إلكترونيددا   والتكليفددات والمحاضددرات والمعددار  المعلومددات لتبددا   بيددنه   يمددا
 آ  الدددوات  تطبيدددق أ ( 003 ،3.01 ، البدددراهي )  راسددد  نتدددائ  تثبتدددأ وقددد 

 يمكدد  توصدديات ووضددعت ا،تقريب دد( %.2) بنسددب  تعليميدد  ألغددرا  اسددتخ  
 التعلددي ،  مليدد   دد  أمثدد  بشددك    آ  الددوات  تطبيددق اسددتخ ا   دد  تسددا   أ 

  قدي تعزيدز وجاء ،إلكترونيا   للبضائ  والشراء البي  بعملي  القيا  إل  باإلضا  
 هدددؤالء تعرضددده  لعددد   نظدددرا   ، أخيدددرا   االحتدددرا  قيمددد  تعزيدددز ثددد  ثانيدددا ، الحمايددد 
 الطددد  ، بهدددا يتمتددد  أ  يجددد  التددد  والسدددلوكيات ، للحقدددوق تو ويددد  لبدددرام 

 و د   الرقمد ، العدال  مد  تعدامله  أثنداء بهدا يلتزمدوا أ  ينبغ  الت  والواجبات
 . ما ح    إل  معها والتعام  التقنيات استخ ا  نحو وواجباته  بحقوقه  الو  



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9111)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

وا يتفقدد المصددري  الجامعددات طدد   أ  يتضدد  المتقدد   الطددر  خدد   ومدد      
 المواطندددد  قددددي  تعزيددددز  دددد  المحمددددو  الهددددات  لتطبيقددددات  ورا   هندددداك أ   لدددد 
 الرقميد  التطبيقدات اسدتخ ا  مد  الهد   طبيعد  إلد  النظدر خد   مد  الرقمي 
 والحصدددو  خددري ،اآل مدد  والتواصدد  لددي التع  ددد   األولدد بال رجدد  تتمثدد  التدد 
  منآ مواق   بر الشراء بعمليات والقيا  ، التعل   ملي      و معلومات   ل

 لتطبيقددددات المسددددتمر االسددددتخ ا  أ    لدددد يدددد   ممددددا والوقددددت  الجهدددد  لتددددو ير
 طدددد   ىلددد  الرقميددد  المواطنددد  قدددي  تعزيدددز  ددد  سددداه  قددد  المحمدددو  الهدددات 

 تو ويدد  لبددرام  حدداجته  إلدد  باإلضددا  - اسدد ال ر   يندد - المصددري  الجامعددات
 والقدددانو  الرقميددد ، والمسدددئوليات الحقدددوق ، الرقميددد  والصدددح  الرقمددد  للسدددلوك
 والنفسددددي  الجسدددد ي  والسدددد م  السددددلي ، السددددلوك بمعددددايير تددددو يته  أ  الرقمدددد 

 الهدددددات  تطبيقدددددات باسدددددتخ ا  المتعلقددددد  والمسدددددؤوليات والحقدددددوق للمسدددددتخ مي 
 .(وغيرها ، انستجرا  ، آ  وات  ، يوتيو  ، بوك  ي ) المحمو 

 

 يدنص الدذ  ال راسد  أسدئل  مد  الرابد  السدؤا   د  االجابد  تمدت ق  وبهذا    
 ىل  الرقمي  المواطن  قي  تعزيز    المحمو  الهات  تطبيقات  ور ما:  ل 

 المصري ؟ الجامعات بع  وطالبات ط  
 

  :الدراسة فروض صحة من التحقق
 

  الدد   ددروق توجدد " علييى ييينص الييذي األول الفييرض صييحة ميين التحقييق-1
 الرقميد  المواطند  قدي  تعزيدز  د  المحمو  الهات  تطبيقات  ور    إحصائيا  

 الكليددد  ندددو  لمتغيدددر تبعدددا   المصدددري  الجامعدددات بعددد  وطالبدددات طددد   لددد  
 الفددروق ل اللدد  مسددتقلتي  لعينتددي " ت" اختبددار اسددتخ ا  تدد  ،( مليدد / نظريدد )

  دد  العمليدد  الكليددات وطدد   النظريدد  الكليددات طدد    رجددات متوسددط  بددي 
 والجددد و  الرقميددد ، المواطنددد  قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات  ور
 .ذلك   " ت" اختبار استخ ا  نتائ  يوض  التال 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9172)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 الكليات طالب درجات متوسطي بين الفروق لداللة" ت" اختبار استخدام نتائج(: 12) جدول
 الرقمية المواطنة قيم تعزيز في المحمول الهاتف تطبيقات دور في العملية ياتوالكل النظرية

 (721= ن)
نوع  المحور

 الكلية

درجات  قيمة ت ع م ن

 الحرية

مستوى 

 الداللة

األول 

 )االحترام(

غير  170 0090, 7,000± ,1000 ,30 نظرية

 دالة
 77097± 10017 ,39 عملية

الثاني 

 )التعليم(

غير  170 0300, 0003± 19000 ,30 نظرية

 دالة
 9037± 19031 ,39 عملية

الثالث 

 )الحماية(

غير  170 0,,0, 7,000± 17079 ,30 نظرية

 دالة
 77010± 17073 ,39 عملية

غير  170 0,,0, 01003 070000 ,30 نظرية االستبيان ككل

 دالة
 09000 070007 ,39 عملية

 

 30022(= 0.0. ،202) ت             0012(= 0.0. ،202) ت
 

 :يل  ما ،(03) ج و  م  يتض     
 

 لددد ور المصدددري  الجامعدددات طددد   بدددي  إحصدددائيا    الددد   دددروق وجدددو   ددد  -0
 آ  واتدددد  ،Facebook بددددوك الفددددي )  المحمددددو  الهددددات  تطبيقددددات

WhatsApp ،  اليوتيدو YouTube،  انسدتجرا  Instagram  وغيرهدا   )
 (. ملي / نظري ) الكلي  نو  باخت   كك  الرقمي   المواطن قي  تعزيز   



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9179)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 لدد ور المصددري  الجامعددات طدد   بددي  إحصددائيا    الدد   ددروق وجددو   دد   -3
 آ  واتددددددددددد  ،Facebook بددددددددددوك الفددددددددددي  المحمدددددددددددو  الهددددددددددات  تطبيقددددددددددات

WhatsApp،  اليوتيدددو YouTube،  انسدددتجرا Instagram ، وغيرهدددا  )
/ نظريدددد ) الكليدددد  نددددو  بدددداخت   ايدددد والحم والتعلددددي  االحتددددرا  قددددي  تعزيددددز  دددد 

 بددي  للفددروق البيددان  التمثيدد  يوضدد ( 2) رقدد  التددال  البيددان  والرسدد (.  مليدد 
 .والعملي  النظري  الكليات ط  

الم ور

0

200

400

12345678

72.572.7174.5874.3771.1471.13

218.22218.21
الم ور

م

 تطبيقات دور في والعملية النظرية الكليات طالب بين للفروق البياني التمثيل (6شكل )
 الرقمية المواطنة قيم تعزيز يف المحمول الهاتف

 

 الكليددددات مددد  كددد  وطالبدددات طددد   أ  إلدددد  النتيجددد  هدددذه تفسدددير ويمكددد    
 تطبيقدددات اسدددتخ ا  بددد ور  لددد    لددد المصدددري  بالجامعدددات والنظريددد  العمليددد 
 ، WhatsApp آ  واتد  ،Facebook  بدوك الفدي  مث  المحمو  الهات 

 قددي  تعزيددز  دد  رهدداوغي  Instagram  انسددتجرا  ،YouTube اليوتيددو 
 تقتضدددد  الجامعدددد   دددد   راسدددد  طبيعدددد  بددددي  ذلددددك ويفسددددر الرقميدددد   المواطندددد 
 المواقددددد    لددددد واالطددددد   ، العلددددد  إليددددد  وصددددد  مدددددا أحددددد     لددددد االطددددد  

 واال تمدا  التطبيقدات هذه واستخ ا  الرقمي ، والمكتبات للجامعات لكتروني اإل
 وقضددداء التر يددد  لكوكدددذ ، االجتمدددا   والتواصددد  الدددتعل   مليدددات  ددد   ليهدددا
  د  رغبدته  إلد  ترجد  لكترونيد اإل الشراء بعمليات واهتمامه  ، ممتع  أوقات



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9170)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 لتكنولوجيدددا مقدددررات الطددد   هدددؤالء يددد ر  قددد  كمدددا ، والجهددد  الوقدددت تدددو ير
 . والنظري  العملي  الكليات أغل     وغيرها ، التعلي 

  
  دروق توجد  ل   ينص الذ  األو  الفر  صح  م  التحقق ت  ق  وبهذا   
 المواطندد  قددي  تعزيددز  دد  المحمددو  الهددات  تطبيقددات  ور  دد  إحصددائيا    الدد 

 ندددو  لمتغيدددر تبعددا   المصدددري  الجامعددات بعددد  وطالبدددات طدد   ىلددد  الرقميدد 
 (. ملي / نظري ) الكلي 

 
 إحصدائيا    الد   دروق توجد " عليى يينص الذي الثاني الفرض من التحقق-2
 ىلددد  الرقميددد  المواطنددد  قدددي  تعزيدددز  ددد  و المحمددد الهدددات  تطبيقدددات  ور  ددد 

 ال راسدد  المسددتوى لمتغيددر تبعددا   المصددري  الجامعددات بعدد  وطالبددات طدد  
" ت" اختبدددار اسدددتخ ا  تددد  الفدددر  هدددذا صدددح  مددد  وللتحقدددق ،(أ لددد / أ نددد )

 وطالبددددات طدددد    رجددددات متوسددددط  بددددي  الفددددروق ل اللدددد  مسددددتقلتي  لعينتددددي 
 المحمدو  الهدات  تطبيقدات لد ور- ال راسد   ين - المصري  الجامعات بع 
 والجددد و  ال راسددد ، المسدددتوى لمتغيدددر تبعدددا   الرقميددد  المواطنددد  قدددي  تعزيدددز  ددد 

 .ذلك   " ت" اختبار استخ ا  نتائ  يوض  التال 
 

 الجامعات طالب درجات متوسطي بين الفروق لداللة" ت" اختبار استخدام نتائج(: 13) جدول
 المستوى باختالف الرقمية المواطنة قيم تعزيز في لمحمولا الهاتف تطبيقات دور في المصرية

 (721= ن( )أعلى/ أدنى) الدراسي
المستوى  المحور

 الدراسي

درجات  قيمة ت ع م ن

 الحرية

مستوى 

 الداللة

األول 

 )االحترام(

 

 

 0,7, 170 00110 7,010± 13000 9,3 أدن 

 77090± 17037 371 أعل 
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 (9171)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

المستوى  المحور

 الدراسي

درجات  قيمة ت ع م ن

 الحرية

مستوى 

 الداللة

الثاني 

 )التعليم(

غير  170 0003, 0003± 19013 9,3 أدن 

 دالة
 9030± 19070 371 أعل 

الثالث 

 )الحماية(

غير  170 70100 77090± ,1700 9,3 أدن 

 دالة
 7,093± 1,009 371 أعل 

االستبيان 

 ككل

  00,070 9,3 أدن 

±01010 

00,93 170 ,0,0 

 09017± 070010 371 أعل 

 30022(= 0.0. ،202) ت               0012(= 0.0. ،202) ت
 

 :يل  ما( 02) ج و  م  يتض 
 

 وطالبددددات طددد   بددددي ( 0.0.) مسدددتوى  ندددد  إحصدددائيا    الدددد   دددروق وجدددو -0
  د  المحمدو  الهدات  تطبيقدات  ور  د  - ال راسد   ين - المصري  الجامعات

 ،(أ لدد / أ ندد ) ال راسدد  المسددتوى بدداخت   ككدد  الرقميدد  المواطندد  قددي  تعزيددز
 .األ ن  ال راس  المستوى ذو  الط   ال لص وذلك
 وطالبددددات طددد   بددددي ( 0.0.) مسدددتوى  ندددد  إحصدددائيا    الدددد   دددروق وجدددو -3

 المحمدو  الهدات  تطبيقدات لد ور - ال راسد   يند - المصدري  الجامعات بع 
 وذلدددك ،(أ لددد / أ نددد ) ال راسددد  المسدددتوى بددداخت   االحتدددرا  قيمددد  تعزيدددز  ددد 

 .األ ن  ل راس ا المستوى ذو  الط   لصال 
 الجامعدددات بعدد  وطالبددات طدد   بددي  إحصددائيا    الدد   ددروق وجددو   دد   -2

 قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات لددد ور - ال راسددد   ينددد - المصدددري 
 يوض ( 2)شك وال ،(أ ل / أ ن ) ال راس  المستوى باخت   والحماي  التعلي 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9177)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 المسدتوى وطد   األ ند  سد ال را المسدتوى طد   بدي  للفروق البيان  التمثي 
 .األ ل  ال راس 

الم ور

0

100

200

300

12345678

73.6271.3174.7374.1671.870.29

220.15215.76

الم ور

م

 الهاتف تطبيقات دور في المصرية الجامعات طالب بين الفروق يوضح( 7) بياني رسم 
 )أعلى/ أدنى) الدراسي المستوى باختالف الرقمية المواطنة قيم تعزيز في المحمول

 

 ط   بي ( 0.0.) مستوى  ن  إحصائيا    ال   روق وجو  تفسير ويمك    
 قددددي  تعزيددددز  دددد  المحمددددو  الهددددات  تطبيقددددات  ور  دددد  المصددددري  الجامعددددات
 ال راسددد  المسدددتوى بددداخت   االحتدددرا  قيمددد  وتعزيدددز ككددد ، الرقميددد  المواطنددد 

 بددي  األ ندد   ال راسدد  المسددتوى ذو  الطدد   لصددال  وذلددك  (أ لدد / أ ندد )
 المواطندد  بقددي  وو يددا   مسددئولي    رأكثدد األ ندد  ال راسدد  المسددتوى ذو  الطدد  
 أثندداء مقددرراتال خدد   مدد  ل راسددتها تعرضددوا لكددونه  ذلددك يرجدد  وقدد  الرقميدد ،
 ومعدايير  ءومبدا  قدي  ذك  د  مدرا ي  الوطنيد ، التربي  مث  الثانوي  المرحل 
 .الرقم  المجتم  ولوائ  وقواني  السلي ، السلوك

 

 الجامعات ط   ل ى إحصائيا     ال  روق وجو      النتائ  أظهرت كما   
 والحمايد  التعلدي  قدي  تعزيدز  د  المحمدو  الهدات  تطبيقات  ور    المصري 
 و دد  بعدد   ذلددك تفسددير ويمكدد  ،(أ لدد / أ ندد ) ال راسدد  المسددتوى بدداخت  
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 (9171)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 وتطبيقدددات الرقميددد  المواطنددد  بقدددي  ال راسددد   ينددد  الجامعدددات وطالبدددات طددد  
 قيدددددا  ضددددرور  يحددددت  ممدددددا تعززهددددا  تدددد ال أ  يمكددددد  التدددد  المحمددددو  الهددددات 

 المواطند  قدي  امدت ك م  ط بها وتمكي  بت ري  المعني  التربوي  المؤسسات
 المواطند  ألخطدار مجدابهته   ند  سدليم  قدرارات اتخاذ لضما  تمهي ا   الرقمي 
 الددذك  والتعامدد  الح يثدد ، التقنيددات منددا   نحددو وحمددايته  وتددوجيهه  الرقميدد ،
   المتنو   التكنولوجيا وسائط م  التفا   أثناء المسؤو  سلوكال والتزا  معها

 واأل عدا  األقدوا   د  الكاملد  المسدؤولي  تعميدق إلد  تهد   الرقمي   المواطن 
 الهدددات  تطبيقدددات اسدددتخ ا  لمنددد  تسدددع  وال والمصدددور ، والمنطوقددد  المكتوبددد 
 إال حقدقيت ل  وذلك ورقيها، مجتمعاتنا تق    و  سيحو  ذلك أل  المحمو  
 وطالبددات لطدد   والت ريبيدد  التو ويدد  البددرام  طريددق  دد  المقصددو   بالتربيدد 

 .الجامعات
 

 توجدد "   لدد يددنص الددذ  الثددان  الفددر  صددح  مدد  التحقددق تدد  قدد  وبهددذا   
 قددددي  تعزيددددز  دددد  المحمددددو  الهددددات  تطبيقددددات  ور  دددد  إحصددددائيا    الدددد   ددددروق

 تبعددددا   المصددددري  الجامعددددات بعدددد  وطالبددددات طدددد   ىلدددد  الرقميدددد  المواطندددد 
 (.أ ل / أ ن ) ال راس  المستوى لمتغير

 

  الد   دروق توجد "  :عليى يينص اليذي الثالي  الفيرض صحة من التحقق-3
 الرقميد  المواطند  قدي  تعزيدز  د  المحمو  الهات  تطبيقات  ور    إحصائيا  

/ ذكدور) الجدن  لمتغيدر تبعا   المصري  الجامعات بع  وطالبات ط   ىل 
 ل اللد  مسدتقلتي  لعينتدي " ت" اختبار حسا  ت  الفر  م  لتحققول .("إنا 

    المصري  الجامعات بع  وطالبات ط    رجات متوسط  بي  الفروق
 بددداخت   الرقميددد  المواطنددد  قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات  ور
  د " ت" اختبدار اسدتخ ا  نتدائ  يوضد  التدال  والج و  ،(إنا / ذكور) النو 
 .ذلك
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نا  ذكور درجات متوسطي بين الفروق لداللة" ت" اختبار استخدام نتائج(: 14) جدول  وا 
 المواطنة قيم تعزيز في المحمول الهاتف تطبيقات دور في المصرية الجامعات بعض طالب

 (721= ن) الرقمية
النوع  المحور

أو 

 الجنس

قيمة ت  ع م ن

في حالة 

عدم 

 التجانس

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

األول 

 )االحترام(

 غير دالة 000 ,0,9, 790,1± 17090 700 ذكور

 7,0,0± 10007 000 إناث

الثاني 

 )التعليم(

 غير دالة 007 0100, 7,090± 10079 700 ذكور

 0030± 19000 000 إناث

الثالث 

 )الحماية(

 غير دالة 030 70,90 730,9± ,1,09 700 ذكور

 7,009± 17007 000 إناث

االستبيان 

 ككل

 غير دالة 031 0013, 30039± 0700,7 700 ذكور

 00030± 070000 000 إناث

 2.576(= 1.11 ،718) ت                      1.96(= 1.15 ،718) ت
  

 :يل  ما( 04) ج و  م  يتض    
 

 الجامعددات بعدد  وطالبددات طدد   بددي  إحصددائيا    الدد   ددروق وجددو   دد  -0
 قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات لددد ور ل راسددد ا  ينددد - المصدددري 
  (.إنا / ذكور) الجن  أو النو  باخت   كك  الرقمي  المواطن 

 الجامعددات بعدد  وطالبددات طدد   بددي  إحصددائيا    الدد   ددروق وجددو   دد  -3
 قددددي  تعزيددددز  دددد  المحمددددو  الهددددات  تطبيقددددات لدددد ور ال راسدددد   يندددد  المصددددري 
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 والرسد  ، (إندا / ذكدور) الجدن  أو النو  باخت   والحماي  والتعلي  االحترا 
 طد   مد  واإلندا  الدذكور بي  للفروق البيان  التمثي  يوض  التال  البيان 

 .المصري  الجامعات
 

الم ور

0

100

200

300

12345678

71.9272.8175.1974.2670.971.21

218.01218.28

الم ور

م

  

 الهاتف تطبيقات دور في المصرية الجامعات طالب بين الفروق يوضح( 4) بياني رسم

 (إناث/ ذكور) الجنس أو النوع باختالف الرقمية المواطنة يمق تعزيز في المحمول

 وآخاارون وعا ااور( 9811  العماار ) دراسااة ماا  هااذ  الدراسااة   رااق    

(Ashour, et al, 2012)  ذ  فارق أ  وجاود عادم إلاى أ اارت وال اي 

 ما  و  عاار  الجان،  لم غيار يعازى الطلباة  صورات في إ صائية داللة

 ودراسة  (Alzaidiyeen et al, 2011) وآخرون الزيديين من كل   دراسة

 علااى إ صااائية داللاة ذ  فاارق وجااود إلاى أ ااارت ال ااي( 9819  العناز )

 .الذكور الطالب لصالح الجن، م غير

 الجامعاااات طاااالب باااين إ صاااائيا   دالاااة فاااروق وجاااود عااادم يرجااا  وقاااد   

 المواطناااة قاايم  عزيااز فاااي الم مااول الهااا    طبيقاااات دور فااي المصاارية
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 المر لاة  سامية إلاى( إنااث/ ذكاور) الجان، أو النو  باخ ال  ككل ميةالرق

 والقادرة الرغبة وجود م  الرقمي  بالعصر اليوم العالم يعي ها ال ي الزمنية

 الطالب جمي  من الم مول الها    طبيقات اس خدام ل سهيل ال   ية والبنية

 طااالب فئااة بهااا و مسااكا   انجااذابا   الرئااات أكثاار  عااد وربمااا  ( ناااثإ   ذكااور)

 و  قااق اله مامااا هم   ساا جيب  اا  بااال فهااي  ( ناااثإ   ذكااور) الجامعااات

 الثالاث الرار  ص ة من ال  قق  م قد وبهذا إناث  أم ذكور سواء رغبا هم

 الهااا    طبيقااات دور فااي إ صااائيا   دالااة فااروق  وجااد" علااى ياان  الااذ 

 بعاا  وطالبااات طااالب لااد  الرقميااة المواطنااة قاايم  عزيااز فااي الم مااول

 .(إناث/ ذكور)الجن، لم غير  بعا   المصرية الجامعات

 ال صااور مااا": علااى ياان  الااذ  الراباا  الساااال عاان االجابااةوبااذل   اام     

 المواطنااة قاايم  عزيااز فااي الم مااول الهااا   دور طبيقااات ل رعياال المق اار 

 فاي الم ماول الهاا    طبيقاات دور ل رعيال مق ار   صاور بناء  م الرقمية؟

 أسررت وما  دراسةلل النظر  اإلطار ضوء في الرقمية لمواطنةا قيم  عزيز

 الجامعااات بعاا  وطالبااات طااالب ا راااق ماان ةالميدانياا الدراسااة ن ااائ  عنااه

 الم ماول الها    طبيقات  اديه الذ  الدور ىعل- الدراسة عينة- المصرية

 اليو يااااوب   WhatsApp آب وا اااا،  Facebookبااااو  الرااااي،)

YouTube  ااوي ر Twitter  انساا جرام (Instagram قاايم  عزيااز فااي 

 وأبعادهاا(  ال ماية   ال عليم   اال  رام) الثالث بم اورها الرقمية المواطنة

( 8385) داللاة مسا وى عناد إ صاائيا   دالاة فاروق  وجاد ال   ال س  الررعية

/ نظريااة) الكليااة نااو  لم غياار  بعااا   الثالثااة للم اااور  الكلااي المجمااو  فااي

 يفاا( 8385) داللااة مساا وى عنااد إ صااائيا   دالااة فااروق  وجااد ال  (عمليااة

 المساااااااا وى لم غياااااااار  بعااااااااا   الثالثااااااااة للم اااااااااور  الكلااااااااي المجمااااااااو 

 بين( 85 8) مس وى عند إ صائيا   دالة فروق وجود  (ىأعل/ىأدن)الدراسي
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 قيم  عزيز في الم مول الها    طبيقات دور في المصرية الجامعات طالب

 الدراساي المس وى باخ ال  اال  رام قيمة  عزيز و ككل  الرقمية المواطنة

 عادم األدناى  الدراساي المسا وى ذو  الطالب لصالح وذل   (أعلى/ أدنى)

 المصارية الجامعاات بعا  وطالباات طالب بين إ صائيا   دالة فروق وجود

 المواطناة قيم  عزيز في الم مول الها    طبيقات دور في. الدراسة عينة–

  صاور وضا   ام ؛( إنااث/ ذكاور) الجان، أو  الناو بااخ ال  ككل الرقمية

 المواطنااة قاايم  عزيااز فااي الم مااول الهااا    طبيقااات دور ل رعياال مق اار 

  . الرقمية

 :المقترح التصور فلسفة

  غيار م  خاصة   المج م  ىعل  أثيرها إلى الرقمية المواطنة أهمية  رج    

 ظال في جديدة ودالالت صورا   وأخذ    المج م  أفراد ىلد المواطنة مرهوم

 بكافاااة وار باطهااا الم ماااول  الهااا    طبيقااات وان  اااار   الرقميااة الثااورة

 المواطناة  لمرهاوم جديادة صاورة رسام إعاادة في ساهم مما ؛ ال ياة جوانب

 الثقافياااة مسااا ويا هن عااان النظااار بغااا  - الماااواطنين   ويااال إلاااى ى ساااع

 الهاااا    طبيقاااات اسااا خدام يمارساااوا نيرقميااا ماااواطنين إلاااى واالق صاااادية

 وواجبااااات ب قااااوق ويل زمااااوا واإليجااااابي  األمثاااال االساااا خدام الم مااااول

 مان و ماي ه الوطن رقي في المساهمة أجل من ؛ االس خدام هذا وسلوكيات

 .ال طبيقات لهذ  السلبية اآلثار

  :المقترح التصور أهداف

 مان يمكان المق ر اات مان مجموعاة وضا  إلاى المق ر  ال صور يهد     

  باااو  الراااي،)  الم ماااول الهاااا    طبيقاااات بعااا  يااا  وظ خاللهاااا

Facebook  ، آب وا WhatsApp   اليو يوب YouTube  انس جرام  
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Instagram  الاثالث بم اورهاا الرقمياة المواطناة قايم  عزيز في( وغيرها 

 -الرقماااي السااالو – رقمااايال الوصاااول)  اال  ااارام ال سااا  الررعياااة وقيمهاااا

 – الرقميااة ميااةاأل م ااو – الرقمااي اال صااال)  ال علاايم  (  رقماايال القااانون

 الصاااا ة – الرقميااااة والمساااائوليات ال قااااوق) ال مايااااة  (الرقميااااة ال جااااارة

 .)الرقمي األمن – الرقمية والسالمة

 :المقترح التصور منطلقات

 وبخاصاة الم مول  الها    طبيقات مس خدمي عدد في المس مر ال زايد -

 العازمي كدراسة الدراسات بع   ائ ن أكد ه ما وهذا الجامعات   باب فئة

   هللا عبدبا   ( 9811) أ مد ودراسة  (9812) أبوزيد ودراسة  (9812)

 .(9818) وال بيب

  طبيقاات أخطاار ضاد الوقائياة ليااتاآل مان مجموعاة وضا  إلى ال اجة -

 علاى وال عار  يجابيا هاا إ من ىالمثل لالس رادة و  ريزية الم مول  الها  

 منهاا ويسا ريدوا بهاا ي م عاوا أن ينبغي ال ي والواجبات  زاماتواالل ال قوق

 .الم مول الها    طبيقات م  ال عامل أثناء

 وال سالية ال رفياه سابل مان  عد لم ال ي الم مول الها    طبيقات ان  ار -

 الزماان  ادود م خطياة خريناآل م  لل واصل ضرورة أصب ت بل ف سب 

  .والمعلومات المعار  ىعل لل صول هامة ووسيلة والمكان 

  :المقترح التصور تنفيذ آليات

 الهاا    طبيقات من االس رادة من الجامعات وطالبات طالب ي مكن   ى   

 اليو ياوب   WhatsApp آب وا ا،  Facebook  باو  الري،) الم مول
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YouTube   انستتراما Instagram المواطنااة قاايم  عزيااز فااي( وغيرهااا 

 اآلثار و الفي  ( ال س  الررعية وقيمها وال ماية   رامواال ال عليم)  الرقمية

   والجامعات   الم مول الها    طبيقات مسئولي: من ذل  ي طلب السلبية؛

  وضايح ويمكان الرقمياة  المواطناة قايم ل عزيز عديدة بأدوار القيام واألسرة

  :اآل ي خالل من ذل 

  :المحمول الهاتف تطبيقات مسئولي دور-9

 اآل يااة باااألدوار القيااام الم مااول الهااا    طبيقااات مساائولي ىعلاا يجااب   
 :الم مول الها    طبيقات خالل من الرقمية المواطنة قيم ل عزيز

 وال  ااويق  بالجاذبيااة   ساام الم مااول للهااا    طبيقااات و صااميم إن اااء -

 عاان بااديال   و كااون   األفااراد ىلااد(  ال ساا ) الرقميااة المواطنااة قاايم و نمااي
 .المأمونة رغي ال طبيقات

 المواطنااة قاايم  عزيااز بهااد  ال اليااة الم مااول الهااا    طبيقااات   ااديث -

 ؛(  والجامعاات المدار، طالب) ال باب فئة وبخاصة األفراد  ىلد الرقمية

 . ال ياة منا ي في ال طبيقات هذ  من واالس رادة السلبية ال أثيرات من لل د

 والهيئاات الم ماول   الهاا  طبيقاات  صاميم  اركات باين  راكة إقامة -

 المواطنااة قاايم علااى ساالبا   الماااثرة ال طبيقااات   جاايم بهااد  ؛للاادول الوطنيااة

 .الرقمية

 الوطنياة الهوياة خي رسا ن رنات اإل مواقا  طريق عن ثقافية برام   قديم -

 .الغربية الثقافة  أثير من ال د ىعل و ساعد المواطنين  ىلد
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 الوطنيااة الهيئااات ماا  ال عاااونب اإلبا يااة؛ المواقاا   جااب آليااات  طااوير -

 .والدولية

 رساااائل رساااالإو دورياااا   الخصوصاااية علاااى الم افظاااة بااارام    اااديث -

 .للمس خدمين ال  ديث

 بثها ي م ال ي عالناتاإل خالل من واال  يال بالقرصنة المواطنين  وعية -

 .ن رنتاإل طريق عن

  :الجامعات دور-0

 الرقمياة المواطناة قايم ل عزياز  ياةاآل بااألدوار القيام الجامعات على يجب   

 :الم مول الها    طبيقات خالل من

  ومبااد بمرااهيم وا جاهاا هم وقايمهم ومهارا هم الطالب معار   طوير -

 االسا رادة ل  قياق ؛الم ماول الهاا    طبيقاات ما  الر ايد ال عامال وأساليب

  .الرقمية المج م  مق ضيات م  ي كيرن   ى منها القصوى

 .الم نو  ال عليم بمجاالت صلة ذو دقيق رقمي   وىم  وفير -

 جميا  يدرساه ال علايم مقاررات ضامن جدياد مقرر إلضافة اللوائح؛  عديل -

 ماا  ال عاماال ساالوكيات ىمساام   اات المخ لرااة ال عليميااة بالمرا اال الطااالب

 الررعيااة وقيمهااا الااثالث بم اورهااا الرقميااة المواطنااة قاايم ي ضاامن ال قنيااات

  (  الرقماي القاانون -الرقماي السالو – الرقماي الوصاول)  اال  ارام ال س 

  (الرقمياااة ال جااارة – الرقميااة ميااةاأل م اااو – الرقمااي اال صااال)  ال علاايم

 األمن – الرقمية والسالمة الص ة – الرقمية والمسئوليات ال قوق) ال ماية
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 الم ماول الهاا    طبيقاات ما  ال عامال سالوكيات كساابهمإ بهاد  ؛(الرقمي

 . ال ديثة ياتوال قن

 قااايم ل عزياااز ؛منهجياااة ال الطالبياااة وأن اااطة إر اااادية و ااادات  اااوفير  -

  عاادهم ال ااي األخااالق و عميااق الطااالب  ىلااد األصاايلة الرقميااة المواطنااة

  .وسلبيا ها إيجابيا ها بكل الرقمي العصر مس جدات لمواجهة

 بجميااا  الطاااالب أفكاااار علاااى لل عااار  والم اضااارات؛ النااادوات  عقاااد -

 فاي ودورها الم مول الها    طبيقات ن و ومق ر ا هم الدراسية   لالمرا

 .المج م  في الرقمية المواطنة قيم  عزيز

 المواطنااة قاايم ل عزيااز المج ماا  وماسسااات الجامعااات  بااين  ااراكة عقااد -

  الم مول الها    طبيقات اس خدام خالل من الرقمية

 بم اورها الرقمية طنةالموا بقيم الجامعات طالب ل وعية مطويات إعداد -

 -الرقماي السلو – رقميال الوصول) اال  رام ال س  الررعية وقيمها الثالث

 ال جارة – الرقمية ميةاأل م و – الرقمي اال صال) ال عليم  (الرقمي القانون

 والساااالمة الصااا ة – الرقمياااة والمسااائوليات ال قاااوق) ال ماياااة  (الرقمياااة

 . )الرقمي األمن – الرقمية

  سااعدهم ال اي ال يا ية والمعار  المهارات بع  على الطالب ب دري -

 مان العدياد لهام   قاق بطريقاة   الم ماول الهاا    طبيقاات ما  ال عامال علي

 .الرقمية المواطنة قيم لديهم و عزز العملية   يا هم في الروائد

 ىم  اااو إن ااااء فاااي االج ماعياااة الماسساااات مااا  الجامعاااات م ااااركة -

 الررعياة وقيمهاا الاثالث بم اورهاا الرقمياة المواطناة عان عرباي معلوما ي
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  (  رقماايال القااانون -الرقمااي الساالو – الرقمااي الوصااول) اال  اارام ال ساا 

  (الرقمياااة ال جااارة – الرقميااة ميااةاأل م اااو – الرقمااي اال صااال)  ال علاايم

 األمن – الرقمية والسالمة الص ة – الرقمية والمسئوليات ال قوق) ال ماية

 يااوعيهم أعمااارهم أو الثقااافي مساا واهم باااخ ال  األفااراد يخاادم ؛(الرقمااي

 . الرقمية المواطنة بقيم ويثقرهم

  طبيقااات ماان القصااوى لالساا رادة الجمياا  بااه يل اازم خلقااي إطااار وضاا     
   WhatsApp آب وا اا،  Facebook بااو  الرااي، الم مااول الهااا  

 Instagram انساااا جرام  Twitterتتتتت  رم  YouTube اليو يااااوب
 : في ي مثل   الرقمية المواطنة قيم و عزيز االج ماعية ال ياة في(غيرهاو

 .وم هورة بها وموثوق معروفة مواق  من ال سوق •

 ماا  ون اار طباا   قااوق ي ماال الااذ  الرقمااي الم  ااوى م اااركة عاادم •

 .اآلخرين

 .باآلداب المخل الرقمي الم  وى  بادل عدم •

 .آخرين أ خا  ويةه سرقة أو القرصنة برام  اس خدام عدم •

 .ال جارية المواق  وموثوقية مصداقية من ال أكد •

 ال ساوق فيازا بطاقاة عبار والادف  الريازا بطاقاة بياناات دخالإ عند ال ذر •

 . " الدف  مسبقة"

  خ رق أو خريناآل إلى يء س أو   هر صور أو فيديو مقاط  ن ر عدم •

 .اج ماعي أو نرسي أذى لهم  سبب أو خصوصيا هم

 عاان ال عبياار فااي و ااري هم نظاارهم  وجهااات وا  اارام اآلخاارين  قاادير •

 .وأفكارهم آرائهم 

 .الئقة   غير بطرق   المعلومات اس غالل وعدم اآلخرين  بأسرار اال  راظ •

 .ن رها قبل المعلومات صدق من ال أكد  •

 . زعجهم بطريقة أخبارهم   ب  أو خريناآل على ال لص  عدم •
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 :األسرة دور-1

 مان الرقمياة المواطناة قيم ل عزيز اآل ية باألدوار القيام األسرة ىعل بيج   

 آب الااوا ،  Facebook بااو  الرااي،)الم مااول الهااا    طبيقااات خااالل

WhatsApp   اليو ياوب YouTube  تت  رمTwitter  انسا جرام      

Instagram وغيرها( : 

 الهااا   ت طبيقااا اساا خدام عنااد ومساااوليا هم ب قااوقهم األبناااء  وعيااة -

 .الم مول
 وعدم فيها المرغوب غير للرسائل فل ر اس خدام بضرورة األبناء  وعية -

 .للريبة مثيرة رسائل مرفقات ف ح
 .األن رنت من المالئمة غير المواق   جب أو  ر يح برنام  اس خدام -
 ال قنياااات باسااا خدام اآلخااارين مااا  و واصااالهم األطراااال ا صاااال مراقباااة -

 .الرقمية
 الهاا    طبيقاات اسا خدام علاى الم ر باة الجسادية باآلثاار األبناء  وعية -

 .طويلة لر رات الم مول
 لل قليال الم مولة الهوا   اس خدام مكان في المناسبة ضاءةاإل من ال أكد -

 .العين إجهاد من
 يقضايها ال اي الر ارات و قناين فعالاة   بطريقاة   األبنااء فراغ وقت اس ثمار -

 .الم مولة الهوا   اس خدام في أبنااهم
 يقعاون فاال وإيجابيا اه الم مول  الها    طبيقات بسلبيات األبناء  وعية -

 .بها الموثوق وغير المريدة غير الم مول الها   و طبيقات لمواق  فريسة
  ر ااايد خاااالل مااان باااه ىي  اااذ ا  ونموذجااا  سااانة   قااادوة   اآلبااااء يكاااون أن -

 ساابوعيا  أ م اادد وقاات  و خصااي الم مااول  الهااا   ل طبيقااات اساا خدامهم
  .والمناق ات ال وار ل بادل األسر  لل جم 
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 والقايم للعادات  وال صد  و قاليدنا  وعادا نا  بقيمنا  األبناء وعي  نمية -

 .اإلسالمية مج معا نا قيم م  ى  ناف ال ي الدخيلة
 الم ماول الهاا   ل طبيقاات هاائأبنا اس خدام على األسرة رقابة  كون أن -

 .والديمقراطية بال رية    ص  ذرة  رقابة
 

 الاذ  الدراساة أسائلة مان الثامن الساال عن اإلجابة  مت قد يكون وبهذا    

 فاي الم مول الها    طبيقات دور ل رعيل المق ر  ال صور ما"  علي ين 

 ". ؟الرقمية المواطنة قيم  عزيز

 

 :الدراسة توصيات
 

 المواطندد  قددي  بتعزيددز  هتمددا ل والمتخصصددي  البدداحثي  أمددا  المجددا   ددت  -0
 .األخرى التعليمي  المراح     المتعلمي  ىل  الرقمي 

 المختلفددد  التعليميددد  المراحددد   ددد  والطالبدددات للطددد   ت ريبددد   ورات تقددد ي -3
 .المعلومات لتكنولوجيا والمسؤو  اآلم  االستخ ا  مهارات  ل  للت ري 

 .محبب    بصور    الرقمي  طن الموا بمفهو  العمري  المراح  مختل  تو ي  -2
 .الرقمي  للتقنيات الرشي  االستخ ا  ثقا   ت  ي     المجتم   ور تفعي  -4
 العصدر  د  بيمدا  الحيدا  م  ليتمكنوا الرقمي  المواطن   ل  األبناء تربي  -0

 .الرقم 
 رشددددا ا  و  ددددددي تثق  لدددد  تقددددو  الجامعددددات يهددددا  تشددددارك تثقفيدددد  ندددد وات  قدددد -2

 آثددددار وبيددددا  األجهددددز ، لتلددددك المنضددددبط االسددددتخ ا  حددددو  لدددددد بيكم المجتمددددددد 
 .لها السيئ  االستخ امات

 المراحددد  بمختلددد  ال راسدددي  المنددداه   ددد  الرقميددد  المواطنددد  قدددي  تضدددمي  -2
 .واضح  ستراتيجياتا  و  رؤى و ق التعلي 
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 المقترحة : البحو 
 

 ىل  لرقمي ا المواطن  قي  تعزيز    المحمو  الهات  تطبيقات  ور قيا  -0
 .الثانوي  المرحل  ط  

 المرحلد  طد   ىلد  الرقميد  المواطن  قي  تنمي     ت ريب  برنام   عالي  -3
  االبت ائي .

 طدددد   لدددد ى الرقميدددد  المواطندددد  قددددي  تنميدددد   دددد  كتروندددد إل برنددددام   عاليدددد  -2
 .المصري  الجامعات

 
 المراجيي 

 أواًل: المراج  العربية:
 

 

( . 3.02)  يوس  إبراهي  ، اليوس  و ، السي  اهلل  ب  مها المج ، أبو -
 الرقمي  المواطن  أبعا  تعزيز    توظيفها وسب  االجتما   التواص  شبكات

 التربيد  كليد  ،التربويد  المجل   يص ، الملك الجامعات التربي  كلي  طلب  ىل 
 .202-200 ص ص ،02  ، سوها  جامع 

 إ ار   ددد  مقتدددر  برندددام   ا ليددد (. 3.01) أحمددد  شدددعبا  لميددداء ، أبوزيددد  -
 الددددو   لتنميددد " آ  الدددوات " تطبيددددق   لددد قدددائ  األسددددر  واقتصدددا يات المندددز 

 مجلدد  القصددي ، جامعدد  طدد   ىلدد  الوقددت إ ار  مهددارات وبعدد  االقتصددا  
 .244-2.4 ص ص ،3  ،4  ،20 م  سيوط،أ جامع  ،التربي  كلي 
  بدددر جتمدددا  اال التفا ددد (.  3.02) محمددد  الجبدددار  بددد   مدددر أحمددد ، -

  ددد  اآل ا  كليددد  طلبددد  مددد   ينددد   لددد  مطبقددد  مي انيددد   راسددد : آ  الدددوات 
 ، سدعو  الملدك  جامعد  ،اآل ا  كلي  مجل  بالريا ، سعو  الملك الجامعات

 ...3-020 ص ص ، 3،  31م 
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 .Digital Citizenship الرقميدد  المواطندد (. 3.00) خلدد  أ  ددي ، -
 .0ص المفتوح ، الق   جامع 

 التربي  كلي  طالبات استخ ا   ا لي (. 3.01)  اهلل  ب  أم  هي ،إبرا آ  -
 العلددددو  مجلدددد  ، التعلددددي   دددد  آ  الددددوات  مجمو ددددات سددددعو  الملددددك بجامعدددد 
  -030 -003 ص ص ،32   ،2 م  ،والنفسي  التربوي 

 : الريدا  .  علدت مداذا ورأيدت أندت مد   ر ا( .3.03)لور  ، أن روز -
 .00 ص ، العبيكا 

( 3.02)  مددددددر حليمدددددد  والحبيدددددد ، بركددددددات، محمدددددد  أ نددددددا  ، اهلل با بدددددد  -
 التواصددد  وسدددائ   بدددر اإللكترونددد  التسدددوق نحدددو السدددعو ي  المدددرأ  اتجاهدددات.

  بد  الملدك جامعد  ط   م   ين   ل  مي اني  وصفي   راس  -االجتما  
 ونشدر للعلدو  العربي  المجل  ، واالجتما ي  النظري  العلو  مجل ، ج  /العزيز

 .21-0 ص ص 1  ،3م  ، األبحا 
 المكثددد  واالسدددتخ ا  الرقميددد  الثدددور  أثدددر(. 3.02) حدددا  جيددد ور بشدددير، -

 مد  المواطند ، لمفهدو  الج يد   الصور  رس     االجتما   التواص  لشبكات
 ، الجزائددر ، والقدانو  السياسدد    داتر ،  الرقمدد المدواط  إلدد  العدا   المدواط 

 .232ص ،00 
 ،(SPSS) اإلحصدائ  البرندام  إلد  ليلدك (. 2..3) زغلدو  سع  بشير، -

 .اإلحصائي  والبحو  للت ري  العرب  المعه  منشورات:  بغ ا 
 قددددددي  غددددددر   دددددد  التربويدددددد  المؤسسدددددد   ور( . " 3.04) هالدددددد  ، الجددددددزار -

 و لددد  التربيددد   ددد   ربيددد   راسدددات مجلددد  ،" مقتدددر  تصدددور" الرقميددد  المواطنددد 
 .4.2 ص ، هر القا ، العر  التربويي  رابط  ،02  ، النف 

 الددددددد ار  وواجبدددددددات حقدددددددوق( .1..3) يوسددددددد  نجدددددددو  ، الددددددد ي  جمدددددددا  -
 األو  الدددد ول  المددددؤتمر."  تحليليدددد  رؤيدددد "  الرقمدددد  العصددددر  دددد  االلكتروندددد 
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 ، مدار  02 -02 مد  الفتر  الريا ، ، ع ب      والتعلي  لكترون اإل للتعلي 
 03-00 ص
 كاتشدددددب إسدددددها   رجددددد ( . 3.02) ،  دددددوا   ويضددددد  و ددددداء الحربددددد ، -

 نظدددر وجهددد  مددد  الرقميددد  المواطنددد  مفهدددو  تعزيدددز  ددد  االجتمدددا   التواصددد 
 سدددمات  ار ، بالريدددا  اإلسددد مي  سدددعو  بددد  محمددد  اإلمدددا  جامعددد  طالبدددات
 .420-422 ص ص ،4  ،0م  ، بحا واأل لل راسات

 ال زمدددد  الرقميددد  المواطنددد  مهدددارات( . 3.02)  يسدددر  نسدددري  حشدددي ، -
 مركددز ،الجددامع  التعلددي   دد   راسددات مجلدد  سدد ،األسا التعلددي  مرحلدد  لت ميددذ
 ،21  ، شدددددم   دددددي  جامعددددد  – التربيددددد  كليددددد  الجدددددامع ، التعلدددددي  تطدددددوير

 .402ص
 الددددددتعل  مدددددد  ج يدددددد   مرحلدددددد  النقددددددا  التعلددددددي (.2..3) محمدددددد  حمددددددام ، -
 العمليدد  الجمعيدد   دد  تصدد ر  مليدد  مجلدد  . التعلددي   دد  التقاندد ز  لكتروندد اإل

 32 ص 2،(2) سوريا ،  مشق ، السوري 
 باسدتخ ا  تعليميد  وحد   تطدوير(.  3.01) المجيد   ب  مها ، الخريسات -

 األو  الصددد  طددد   ىلددد  الرقميددد  المواطنددد  قدددي  تنميددد   ددد  بالهدددات  الدددتعل 
 ،والنفسدددي  التربويددد  لل راسدددات سددد مي اإل الجامعددد  مجلددد .األر    ددد  الثدددانو 

 .221- 224 ص ،ص 0   ،32م 
 والصدددددددحا   الج يددددددد  اإل ددددددد   .(3.00)محمددددددد  الدددددددرزاق  بددددددد  الددددددد ليم ، -
 .022ص ، للنشر وائ   ار :األر   .لكتروني اإل
 العربيد  للتربيد  مد خ    الرقميد  المواطند (. 3.02)  لد  جمدا  ال هشدا ، -

 ص ، الثانيدددد  السددددن  الخددددام ، العدددد   ،وتنددددوير نقدددد  ، الرقمدددد  العصددددر  دددد 
  0.4 -23ص
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 المواطندددد  معددددايير تددددوا ر ىمسددددتو (. 3.02) شددددائ   هيدددد   ددددؤا  ال وسددددر ، -
 وطددددرق المندددداه   دددد   راسددددات مجلدددد   .لدددداآل الحاسدددد  معلمدددد  ىلدددد  الرقميدددد 
 .003 ص ،301  ،الت ري 

 الرقميد  المواطند   ليد  – الرقمد  الطفد  تنشدئ ( . 3.02)  مايدك ريبيد ، -
  .24ص الخلي ، ل و  العرب  التربي  مكتب  :الريا  .األمور ألولياء

 مكتدد  : ترجمدد  .المدد ار   دد  الرقميدد  المواطندد (. 3.03) مايددك ريبيدد ، -
 .02 ص : الريا  . الخلي  ل و  العربي  التربي 

  وا دد ( .3.02)  صدال  معددي  ، والمتيمد  ، حسددي   لد   ددؤا  ، سدع ا  -
  راسدد  منهددا المتحققدد  واإلشددبا ات الذكيدد  الهواتدد  الجامعددات طلبدد  اسددتخ ا 
 لإل ددد   العربيددد   المجلددد . يواليمنيددد ي يدددالخليج الطددد   بدددي  مقارنددد  مسدددحي 

 .002ص ،02  ،واالتصا 
 بمفهددددو  الددددو    رجدددد (. 3.02)  وآخددددرو  ، يوسدددد  روا  ، السددددليحات -

 التربويددد  العلدددو  كليددد   ددد  البكدددالوريو  مرحلددد  طلبددد  ىلددد  الرقميددد  المواطنددد 
 العربدد  الددوط   دد  التعلددي  ، التربويدد  العلددو  كليدد  مددؤتمر .األر نيدد  بالجامعدد 

 ..2ص ،2  ،40،م  التربوي  العلو   راسات ،مميز تعليم  نظا  نحو
 العمليدد   دد  المحمددو  الهددات  تطبيقددات(.3.02) اندد راو  تيسددير ، سددلي  -

 بالمددددددد ار  مي انيددددددد   راسددددددد : األر    ددددددد  اسدددددددتخ امها ومعيقدددددددات التعليميددددددد 
   لددددددددددددددددددددددددددد متدددددددددددددددددددددددددددا  ،42   ،الحكوميددددددددددددددددددددددددددد 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com
_content&view=article&id=806:tsalim&catid=313:papers

&Itemid=93  
 المحسدددد   بدددد  بسددددنت العقبدددداو ، ، أحمددد  محمدددد  الزهددددراء  اطمدددد  ، السدددي  -
 االجتمدددددددا   التواصددددددد  لمواقددددددد  السدددددددعو   الشدددددددبا  اسدددددددتخ امات(.3.02)

  ،.0 مدد  ، اإل دد   لبحددو  المصددري  المجلدد .  الشخصددي  بينمدداط و  قتهددا
 .001 ص،  44   
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  ددد  الج يددد   اإل ددد   وسدددائ   ور( . 3.02) البددد ي   بددد  محمددد  السدددي ، -
 العامدد  الع قددات بحددو  مجلدد  . الجامعدد  طدد   ىلدد  الرقميدد  المواطندد    دد 

 ص ص ،03  ، العامددددد  للع قدددددات المصدددددري  الجمعيددددد  ، األوسدددددط الشدددددرق
0.2-0.1.  
 المواطنددددد  بدددددي  الع قددددد (.3.04) محمددددد   همددددد  جمعددددد  إيمدددددا  ، شدددددكر -

 التربويددد  للبحدددو  التربيددد  مجلددد  . للمراهقدددات ندددااأل هويددد  تشدددك و  اإللكترونيددد 
 .20 ص ،020  ، األزهر جامع  ، التربي  كلي  ، واالجتما ي  والنفسي 

 التنشددددددئ  مؤسسددددددات  ور(. 3.02)  طددددددو  الفتددددددا   بدددددد  أمدددددد  ، شددددددم  -
 بحد :  المسدت ام  التنميد  لتحقيدق الرقميد  المواطند  قدي  نشدر    االجتما ي 

 – اآل ا  كليددد  ، شددم   ددي  آ ا  حوليددات ، القددداهر  حا ظدد م  دد  ميدد ان 
 .322-322 ص ،ص40م  ، شم   ي  جامع 

 التواصددددد  شدددددبكات   قددددد (.3.01)وآخدددددرو  ، غددددداز  أشدددددواق شددددديتو ، -
 الشددبا  وسددط شددات السددنا  تطبيددق اسددتخ ا  الثقددا   بدداالغترا  االجتمددا  
 ،04   ،نو ي ال التربي  مجاالت     ربي  بحو  مجل  .السعو   الجامع 

 .022 – 3.3 ص ص
 البيانددددددات معالجدددددد (. 3..3)  ددددددزت الحميدددددد  ،و بدددددد  سددددددعو  ، ضددددددحيا  -

 بحددددو  سلسددددل  الرابددد  الكتددددا  الثدددان ، الجددددزء ،SPSS برنددددام  باسدددتخ ا 
 .الوطني   ه  الملك مكتب : الريا  منهجي ،

 اليرمدوك جامعد  طلبد  و د (. 3.02) سدمي  الكراسدن ، ، ،هدا   طوالب  -
 العلددو   دد  األر نيدد  المجلدد  .لدد يه  المواطندد  بقددي  و  قتدد  لرقميدد ا بممارسددته 
   .213 ص ، 4  ،04م  ،التربوي 

 الوطنيدددد  التربيدددد  كتدددد   دددد  الرقميدددد  المواطندددد (. 3.02) هددددا   طوالبدددد ، -
 مجلددد  ،التربويددد  العلدددو   ددد  األر نيددد  المجلددد .  - تحليليددد   راسددد  – والم نيددد 

 . 2.2 -310ص ص ، 3.02، 2     ،02
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 مددددد  الكويدددددت الجامعدددددات طلبددددد  راءآ(. 3.02) غشدددددا  نجددددد ء لعدددددازم ،ا -
 والتعليميدد  االجتما يدد  الجواندد   دد  سددهامات إ حددو  شددات سددنا  مسددتخ م 
 02 ص ،ص 3  ،030  د   ،التربويد  المجلد  .المتغيدرات بدبع  و  قتد 

-03 
 والنفسدد  التربددو  والتقددوي  القيددا (. ...3) محمددو  الدد ي  صدد    د  ، -

  .العرب  الفكر  ار: القاهر . المعاصر  وتوجهات  وتطبيقات  أساسيات 
 االسدت اللي  اإلحصدائي  األسدالي (. .3.0) محمدو  الد ي  ص      ، -

 البارامتريدددددد  واالجتما يدددددد  والتربويدددددد  النفسددددددي  البحددددددو  بيانددددددات تحليدددددد   دددددد 
 .العرب  الفكر  ار: القاهر  .وال بارمتري 

 الدددتعل  تطبيقدددات اسدددتخ ا   رجددد (. 3.04) القدددا ر  بددد  محمددد  ، العمدددر  -
 اسددتخ امها، ومعوقددات اليرمددوك جامعدد   دد  العليددا ال راسددات طلبدد  لدد ى النقددا 
 .320-324 ص ص  ،/0 الع   ،.3 م  ،المنار 

 الفوائ  نترنت،اإل وشبك  المراهق(. 4..3)  يوس  ال ي    ء العمر ، -
 ،22 مدد  والعلددو ،  دد للثقا القطريدد  الوطنيدد  اللجندد  ،التربيدد  مجلدد  .والمخدداطر

 300-341 ص ص ،042 
 لددد ى النقدددا  الهدددات  تطبيقدددات اسدددتخ ا   رجددد (. 3.03) سدددعو  العندددز ، -

 رسدال " اسدتخ ام  ومعوقدات السدعو ي  العربيد  المملكد   د  طيب  جامع  طلب 
 .األر  . ، اليرموك جامع  .التربي  كلي . " ماجستير

 التحليدددددد  (....3) محمددددددو  ،نصددددددر وصددددددبرى الر ددددددا  ، ،أحمدددددد  غنددددددي  -
 للطبا د  قبداء  ار:  القداهر  .(SPSS) برندام  باسدتخ ا  للبيانات اإلحصائ 

 .والنشر
 تحصدي   د  النقدا  الهدات   ا ليد (. 3.01)     محم  خال  الغويرى، -

 العلددددو  مجلدددد  .نحددددوه واتجاهدددداته  الرياضدددديات  دددد  الهاشددددمي  الجامعدددد  طلبدددد 
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 ص ،0،  .3مد  العلم ، لنشرا مركز - البحري  جامع  ،والنفسي  التربوي 
 .224-200 ص
 و يددددو  مميددددزات انسددددتجرا   دددد  مراجعدددد ( . 3.04) مصددددطف   تحدددد ، -

 https:// www ts3a. com ،3.00-1-01 بتداريخ ، انستجرا  تطبيق
 http://journals.yu.edu.jo/jjes/Issues/20   ل متا 
 األطفددا  ريددا  معلمدد  معر دد  ىمسددتو (.3.02)  كمددا  غددا   محددرو ، -
  د  العلمد  ال راسد  مجلد  .الرقمي  المواطن  بعا يب السعو ي  العربي  مملك بال

 ،01  شددم ،  ددي  جامعدد  والترييدد ، والعلددو  لددا ا  البنددات كليدد  ، التربيدد 
 .031ص ،0 
 والتربوي  النفسي  العلو     اإلحصائي  األسالي  (.3.00) ص   مرا ، -

 .ي المصر  األنجلو مكتب : القاهر .  واالجتما ي 
 مددددد  المتحققددددد  اإلشدددددبا ات( .3.02) مجيددددد   يدددددا   يسددددد  المزرو ددددد ، -

  ل  مسحي   راس : الذكي  الهوات   بر الح يث  االتصا  تطبيقات استخ ا 
 آ ا  مجلددددددد  . شدددددددات و  ، دددددددايبر ،تدددددددانجو ،آ  واتددددددد  بدددددددرام  مسدددددددتخ م 
 422 ص. 23  ،الفراهي  

 ىمسدتو  ( .3.02)  حسد  أكدر  وشدعت، سدليما ، وليد  مراو  المصر ، -
 .نظدددره  وجهددد  مددد   لسدددطي  جامعددد  طلبددد  مددد   ينددد  ىلددد  الرقميددد  المواطنددد 

 .021 ص ،3  ،2م  ،وال راسات لألبحا   لسطي  جامع  مجل 
 ".وآمدددا  تحدد يات "الرقميددد  المواطندد (. 3.02)  المغددداور  تددامر المدد  ، -

 .33 ص ، بري أ ،لكترون اإل التعلي  مجل 
 االجتما يدددد  الشددددبكات مواقدددد   ا اسددددتخ .(3.03) نريمددددا  مددددري  نومددددار، -

 الفيسدبوك موقد  مسدتخ م  مد   يند   راسد  االجتما يد  الع قدات    وتيثيره
-22 ص ص ، الجزائدددر - الحدددا  جامعددد  ".ماجسدددتير رسدددال  "الجزائدددر  ددد 
21. 
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          المعاصدددددددر  التحدددددد يات  دددددد  المواطنددددددد  تربيدددددد (. 3.00) سددددددناء يوسدددددد ، -
 .والتوزي  للنشر واإليما  العل   ار .(المختلف  الفلسفات    المواطن ) 
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فاعلية برنامج إرشادي قائم على األنشطة الحسية في 
األطفال ى خفض بعض مظاهر االضطرابات الحسية لد
 ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة

 *.أ.د/ أمل محمد حسونة *                               
 .رضواننهى عبد الحميد د/ **                                     

 .عبد القادر الريس رحاب أحمد ***    
 

 : ملخص البحث
 

 األنشدددد   علدددد  قدددد    إرشدددد    برندددد    إعدددد ا  إلدددد  الحدددد ل  البحدددد  هدددد     
 ذو   دد  األ فدد   لدد   الحسدد   االضدد راب    ظدد هر بعدد  لخفدد  الحسدد  
               ذكددددوراا  3 ) أ فدددد الا  خ سدددد   دددد  الع ندددد  تكوندددد  ، البسدددد    العقل دددد  اإلع قدددد 

  ع نو      عقل  كع ر سنوا (  6: 4)  ب      ره أع   تتراوح( إن ث ا  2و
 والت بع  الفكر  التثق   بج ع   وال لتحق   الحس   االض راب    ظ هر   

 علد  القد    التجر ب  شبه ال نه  استخ ا  ت  ، االجت  ع  التض    ل   ر  

                                                                 

عميدد لليدة التربيدة  –أستاذ علم نفس الطفل )الصحة النفسية( ورئيس قسم العلوم النفسية  *
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 جامعددة- المبلددرة للطفولددة التربيددة بلليددة النفسددية العلددوم بقسددم  الخاصددة الفئددات مدددرس** 
 .بورسعيد
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  ج وعد  الب حثد  استخ    ك   ،  الواح ة ال ج وع  ذ  التجر ب  التص   
 تقند  )  الخ  سد  الصدورة للدذك   ب ن ده ست نفور   ق  س: ك لت ل  األ وا    
  ددد  لأل فدد   الحسدد   االضددد راب    ق دد س ،(الن دد  أبدددو السدد    ح ددو /  . أ

 الحسددد   األنشددد   علددد  قددد    برنددد    ،(الب حثددد  إعددد ا ) العقل ددد  اإلع قددد  ذو 
  الدد  فددرو   توجدد: أندده إلدد  الحدد ل  البحدد  نتدد    وتوصددل (. الب حثدد  إعدد ا )

 العقل ددد  اإلع قددد  ذو  الروضدد  أ فددد    رجددد   رتدد   توسددد   بددد   إحصدد    ا 
 الق  سدد   فدد  الحسدد   االضدد راب    ق دد س علدد ( التجر ب دد  ع ندد ال) البسدد   
 إحصد    ا   ال  فرو  توج  ال البع  ، الق  س لص لح للبرن    والبع   القبل 
 البسدددد    العقل دددد  قدددد اإلع  ذو  الروضدددد  أ فدددد    رجدددد   رتدددد   توسدددد  بدددد  
 البعددد   الق  سدد   فدد  الحسدد   االضدد راب    ق دد س علدد ( التجر ب دد  ع ندد ال)

 علدد   دد     دد  ، الحسدد   األنشدد   علدد  القدد     اإلرشدد   للبرندد    والتتبعدد 
 بعددد  خفددد  فددد  الحسددد   األنشددد   علددد  القددد     اإلرشددد   البدددرا   ف عل ددد 
 العقل دددددد  اإلع قدددددد  ذو   دددددد  األ فدددددد   لدددددد   الحسدددددد   االضدددددد راب    ظدددددد هر
 .البس   
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The effect of acounseling program based on the 

sensory activities in reducing some aspects of the 

sensory disorders for children with simple mental 

disability 

 

Prof. Dr. Aml Mohamed Hassona. * 
Dr. Noha Abdel Hamid Radwan. ** 

Rehab Ahmed Abdel kader El Rayes. *** 
 

Abstract: 
 

    The aim of the current research is to prepare a 

counseling program based on sensory activities to reduce 

some manifestations of sensory disturbances in children 

with mild mental disabilities. The sample consisted of 

five children (3 males and 2 females) whose ages ranged 

between (4: 6) years of mental age who suffer from 

Manifestations of sensory disturbances and those enrolled 

in the Intellectual Education Association affiliated with 

the Social Solidarity Directorate. The quasi-experimental 

approach based on one-group experimental design was 

used, and the researcher also used a set of tools as 

follows: Stanford-Binet scale of intelligence, fifth image 

(codification of Prof. Dr. Mahmoud El-Sayed Abu El-Nil) 

                                                                 
* Professor of Child Psychology (Ment: Head of the Psychological Science, 

Faculty of Early Childhood Education – Portsaid University. 

** Lecturer, Department of Psychological Sciences -Faculty of Early 

Childhood Education- Port Said University. 

*** Researcher, Department of Psychological Sciences - Faculty of Early 

Childhood Education - Portsaid University.   
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Sensory Disorders Scale for Children with Mental 

Disabilities (the researcher's preparation), a program 

based on sensory activities (the researcher's preparation) 

The results of the current research concluded that: There 

are statistically significant differences between the mean 

scores of kindergarten children with mild mental 

disabilities (the experimental sample) on the scale of 

sensory disturbances in the pre and post measurements of 

the program in favor of the post measurement, there are 

no statistically significant differences between the 

average grades of kindergarten children with Simple 

mental disability (experimental sample) on the scale of 

sensory disturbances in the post and tracer measurements 

of the indicative program based on sensory activities, 

which indicates the effectiveness of counseling programs 

based on sensory activities in reducing some 

manifestations of sensory disturbances in children with 

mild mental disabilities. 
  :Keywords الللمات المفتاحية

 Counseling program                         . رش  إبرن     -

                      Sensory Activities .الحس   األنش   -

 Sensory Disorders                    .الحس   االض راب   -

  .العقل   اإلع ق  ذو  األ ف   -

                          Children with simple mental disability       
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 مقدمة:
 

 األسددرة لهددذ  ح دد ة ن دد  فدد  تغ ددراا  d عدد  األسددرة فدد  ج  دد   فدد  قدد و  إ      
 التضددح   إلدد  الوالدد   ضدد ر قدد  ، ال دد    أو جت دد ع اال الج ندد  علدد  سدوا 

 الوضددد   ددد  التك ددد   ح ولددد  فددد  وغ رهددد  جت  ع ددد اال األنشددد    ددد  ب لع  ددد 
 ال فد   إفد التغ درا  هدذ  ك   ح   بق و ه الع    ال ف  ك   فإذا ، الج   
 وتتبد    ، ختلفد ا  نفع ل د ا ا أفعد الا  ر و  غ لبد ا   ح       الخ ص  اإلحت  ج   ذو 
 وكدذلك ،ال ف     است رار ته  و    اإلع ق  لش ة تبع ا  نفع ل  اال الر و  تلك

 . للوال     جت  عواال الثق ف  ال ستو 
 

 التبدد    فدد  ك ندد  سددوا   ختلفدد  أبعدد   ذا   شددكل  العقل دد  اإلع قدد  وتعتبددر   
 أو  أك     د  أو جسد    أو نفس   ث رآ    هعل   ترت  و   ش ته   رج  ب  
 ذو  ال فد   علد تظهدر التد  األعدرا  خدل   د  بوضدوح  تتجل جت  ع  ا

 وفد  والدذاكرة نتبد  اال فد  قصدور أو الن دو  رحد  تدخخر سدوا  العقل د  اإلع ق 
 اإلع ق  أ "  آخرو  و بلس "  راس   تؤك      هو و األك     ، التحص  
 القشددرة  اخدد  لخلدد  نت جدد  ال علو دد    ع لجدد  فدد  قصددور نتدد   هدد  العقل دد 

 والوظددددددددددددد    الحسددددددددددددد  اإل راك فددددددددددددد  قصدددددددددددددور إلددددددددددددد   دددددددددددددؤ   ال   غ ددددددددددددد 
 .(Blasi,et.al,2007,764)ال عرف  

 

 الب  ددد   ددد  والسدددلوك  واالجت ددد ع  ال عرفددد  التواصددد  علددد  ال فددد  قددد رةف   
 فدد  بدد ور  الق دد   علدد  ق رتدده و ،العصددب  جهدد    بسددل   تددرتب  بدده ال ح  دد 
 خددل   دد  إل دده تصدد  التدد  الب  ندد   و ال علو دد   تخدد    و تحل دد  و تفسدد ر
 تعدر  الدذ  ال ث در نحو راجع  كتغذ   استج ب  و فع  بر  الق    و الحواس

 تحل لهد  و تنظ  هد  أو الحس   لل  خل   ا راك  ح   ال عن    ولك  ،  له
 وظ فد  لخلد  نت جد  ذلدك و الحس   ال ع لج  اض را   ح    ن س  بشك 
 . ( Barbara , 2009 , 10 ) للجس  العصب  الجه   ف 
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 جهددد     سدددت    ال الحسددد   ال ع لجددد  اضددد را   ددد   عددد ن  الدددذ  ف ل فددد    
 فتتدددخثر  و  ددد  تصدددبح التددد  ال شدددكل  تلدددك  ددد  التك ددد  و التف عددد  العصدددب 
  د  ال فد   حدر  الحسد   ال ع لجد  ف ضد را  ؛ السلوك  و  االجت  ع   ح  ته

 فسدددوا  الدددتعل  و الت دددور جددد أ  ددد   حت جهددد  التددد  الحسددد   الخبدددرا  اكتسددد  
               اإلجت  ع دددددد  ال فدددددد  فح دددددد ة شدددددد   ة أو  ف فدددددد  الحسدددددد   ال شددددددكل  ك ندددددد 

  تلدددد  لدددد  ذاإ سددددلب  ا  ال شددددكل  بتلدددك تتددددخثر والسددددلوك   واألك     دددد  والحرك ددد 
 .  (Miller , 2006 . 13) ال ن سب  الرع   

 

 األ فدددددد    دددددد  %05 إلدددددد  % 05 بدددددد    دددددد  إلدددددد  اإلحصدددددد      تشدددددد ر    
 علددد  واحددد   فددد   وجددد  وكدددذلك ،الحسددد   ال ع لجددد  اضددد را  إلددد   عرضددد  

 العصدب  الجهد    ع لجد  فد   شدكل   د   عد ن  ال راسد  الفص   اخ  األق 
 أ "     و تو ش ك"   راس  أك   ك   ، به    ر الت  الحس   لل ث را  ل  ه
 أظهددر  ك دد  ، الحسدد   ال ع لجدد  فدد  خلدد  لدد  ه  ال راسدد  ع ندد   دد  % 50

 األ فدد    دد  % 33 إلدد  تصدد  قدد  و %0 عدد   قدد  ال  دد  أ   أخددر   راسدد 
ددددد ، الحسددددد   ال ع لجددددد  اضددددد را   ددددد  عددددد نو   اإلع قددددد   ذو   تظهدددددر  أ ضا

 ال ع لجد  ب ضد را  البند    د  كبدرأ بنسدب  األوال  إصد ب  الح  ث  ال راس  
 ; Delaney , 2008 ,14 : 21;Tomchek ; Dunn , 2007)  الحسد  

Sher , 2009                                                          . ) 

 :وأسئلته مشللة البحث
 

 عل  ال رك   العصب  الجه   ق رة ف  ب لخل  العقل   اإلع ق  ترتب     
             الن و ف  وتخخر قصور  عنه  نت     وهو ال ب ع     فهبوظ الق   

 عل  الق رة ع   إل   ؤ       ،والذهن   العقل   للق را  ال ب ع  والت ور
 ،وال عرف   واالجت  ع   والحرك   اللغو   ب لق را  ال رتب   ال ه را  أ ا 
 ال رغو  غ ر لسلوك   ا     ختلف ا  أنواع ا  عقل  ا  ال ع ق   األ ف   ظهرف   
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 االنتب   أو اإل راك ف  سوا  العقل   الق را  ف  قصور ع  والن تج  ،ف ه 
       . قبول    استج ب     خل     ال ث را  لتلك ال خ  وترج   ال ختلف  لل ث را 

 (32 ، ص 2530 ،   تول)                                         
 

  عل (  Schaaf  et  al , 2003) آخرو  و ش    راس  أك   ح      
 الس بت و  العصب  الجه   وظ    و الفس ولوج  التف ع  ف  الخل  أ 

 وضح أ ك   ، الحس   ال ع لج  اض را   و ذ األ ف   سلوك  عل  ؤثر
 التك  ل   الوظ    أ  ( Wuang , at ,al , 2008) آخرو  و وا   راس 
 هذا ثرؤ و  ، البس    العقل   اإلع ق   و ذ األ ف    ل   ضع ف  الحس  

  ا أ وب لت ل  والعصب   الحس   النظ  عل  الحس   الوظ ف  ف  خل ال
 ال ع لج  ف  الخل  هذا  عل التعر   ت  وال ،األ ف   ل   ضع   سلوك 
 ك   ،(  اال ف   ر   )  ال راس     ال بكرة السنوا  خل     إال الحس  
 األ ف   أ   إل ( Blasi et  al , 2007 ) رو آخ و بلس   راس  أش ر 
 اإل راك ج ن  ف  ا خ ص الحس  الخل  أعرا  ل  ه  تظهر عقل  ا  ال ع ق  
 البصر  والتآ ر التن س  ف  واضح اختل  وأ ض ا  ،ال ك ن  البصر 
(   2535)  العت ب   راس  أوضحته وك   الع ن  ، ب   والتنس   الحرك 
              الع وان  السلوك لتع    ك  خ  الحرك   الحس   األنش   ستخ ا ا   ك 
 آخرو  و ه ر سو   راس  أش ر  ك   ، التع ون  السلوك لتن   

(Harrison et  al , 2019) الحس   ال ع لج     كلا  أ  إل           
   راس  و  ك  ،     ع ن ب ر ق     ع ا   تش بك   لل ف  العقل   والوظ   
 أو الصح  السج  خل      نفص    بشك    الحس    ع لج ال اض را 
 .البحث   ال ج ال 

 

 است  ع  و   الب حث  عل  ضو  وف  العل    واأل ر لأل ب    وب راجع     
 ترب  الت  األبح   ف  ن رة    وج ته و   وأبح    راس      له الوصو 
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 الرب  ضرورة  حث الب ستشعر ا ؛ الحس   واالض راب   العقل   اإلع ق  ب  
             ال علو     ع لج  ف  ال رك   العصب  الجه   ق رة ف  الخل  ب  

 ف  والعج  الحس   االض راب    ظ هر إل   ؤ   والت  ،الحس   وال ث را 
 تلك تفس ر و تحل   و ترج   عل  ال رك   العصب  الجه   ق رة

 وض  ث    اإل راك الوظ    ف  اض را   إل تؤ   والت  ،ال علو   
 ال رك   العصب  الجه   ق رة استع  ة عل   س ع  تخه ل  إرش    برن   

 الت  الحس   األنش       ج وع   ر   ع  وذلك ،بوظ  فه الق     عل
 وال حف ا  ال ث را  ترج   عل  العصب  الجه   ق رة تن    عل  تع  

 السؤا  ف  البح    شكل بلورة   ك  سب      .سل      ب ر ق    الحس  
 : هوو  الت ل  ر  س ال
 

 بعض خفض في الحسية األنشطة على قائم إرشادي برنامج فاعلية ما
 ؟البسيطة العقلية اإلعاقة ذوي األطفال ىلد الحسية االضطرابات مظاهر

 

 : الت ل   الفرع   األس ل  سؤا ال هذا    و نبث  
 

 ؟ الروض  أ ف    ل  الحس   االض راب   ه     -3
  ظ هر بع  خف  ف  تس ع  أ    ك  الت  الحس   األنش      -2

 ؟ البس    العقل   اإلع ق  ذو  األ ف    ل  الحس   االض راب  
  رج   رت   توس   ب   إحص      الل  ذا  فرو  توج  ه  -3

 عل  والبع   القبل  الق  س ف  البس    العقل   اإلع ق  ذو  األ ف  
   ؟  لحس  ا االض راب    ق  س

  رج   رت   توس   ب   إحص      الل  ذا  فرو  توج  ه  -4
 عل  والتتبع  البع   الق  س ف  البس    العقل   اإلع ق  ذو  األ ف  
 ؟ الحس   االض راب    ق  س
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 :البحثأهداف 
 

 : وهو البح ا لهذ الر  س  اله   خل     البح     اله    تضح  
 

 بع  خف  ف  الحس   األنش   عل  ق    إرش    برن     ف عل   ق  س
 .البس    العقل   اإلع ق  ذو  األ ف    ل  الحس   االض راب    ظ هر

 

 : الت ل   الفرع   األه ا  اله   هذا    و نبث 
 

              اإل راك   الوظ    ف  الخل     ك    ب   العلق  ع  الكش  - 3
 .الحس   واالض راب     العقل واإلع ق  لل خ وال عرف  

    الع ن  أ ف    ل  اا انتش ر  الحس   االض راب   أكثر ع  الكش  - 2
 .   البس    العقل   اإلع ق   و ذ

 بع  خف  ف  الحس   األنش   عل  ق    برن       علف    التحق  – 3
 .  البس    العقل   اإلع ق  ذو  األ ف    ل  الحس   االض راب    ظ هر

 

 :بحثال أهمية
 

 : تت ث  أه    البح  الح ل  ف  اآلت  
 
 

 ،عل ه  الضو  البح  سل   الت  الف   أه       بح ال اهذ أه    تنب . 3
  ظ هر عل ه  تظهر الت  البس    اإلع ق  ذو     األ ف   ف   وه 

    خ ص  نوع   به  هت   االو  رع  ته  و ت ل  الحس  ، االض راب  
  ه راته تن    خلله     ال ف   ست    الت    اإلرش   البرا   و الخ    
 . ال جت   ف  اإلن     ث  والتف ع  للتواص  هلهؤ   ب   وا  ك ن  ته وق راته

 ترب  الت (  الب حث  عل  ح و  ف )  واألجنب   العرب   ال راس   ن رة.  2
 .الحس   واالض راب   البس    العقل   اإلع ق  ذو  األ ف   ب  

 إل  ال ه را  وتن    التخ     ج   ف  بخبرته  الب حث  استشعر .  3
 تخر   ختلف  وبرا   أنش   إل  البس    العقل   اإلع ق  ذو  ال ف  احت   
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 ع   أثبت  والت  ،عل ه  تعو  الت  لألنش   الق     القوال  ن       به
    وس ف  اله    الت ور ظ  ف  وذلك البع   ال ستو  عل  ه اج و 

 . الترف ه   و التكنولوج  

 ستف  ةاال   ك  ج   ة فن   إل  النظر توج ه ف  البح  اهذ سه   ق .  4
 . البس    العقل   اإلع ق  ذو     األ ف   هؤال  تخه   ف   نه 

  ج   ف  الع  ل   لألخص      الحلو  بع  البح  اهذ ق    ق .  0
   ك  الت  الع ل   األنش   ع لب ن  ذ  بتوف ر وذلك، الف   هذ  تخه  

 . األ ف       أخر  ف       استخ ا ه 
 

  :حدود البحث
 

 ذو  األ فد    د (  0=   )  البحد  ع ن  ف  وتح   :  البشر   ح و ال -
 نسدب  وك ند  ،سدنوا  6 إلد  4 بد   أع د ره  تتراوح البس    العقل   اإلع ق 
 الصدددددورة هن ددددد ب  نفور سدددددت  ق ددددد س وفددددد (  05 - 05)  بددددد   تتدددددراوح ذكددددد  ه 
 .(الن   أبو  ح و )  تقن   الخ  س 

 ج ع ددد  فددد   اإلرشددد   البرنددد    جلسددد   ت ب ددد  تددد :  ال ك ن ددد  حددد و ال -
 .بورسع   ب ح فظ  الفكر  التثق  

  .شهر   خل   اإلرش   البرن    ت ب   ت :  ال   ن   ح و ال -
 

  :مصطلحات البحث
 

 : العقلية اإلعاقة ذوي األطفال -1
 

 الدوظ ف  األ ا   سدتو  فد  قصدور  د   ع نو  الذ   األ ف   هؤال  ه      
 السددددلوك فدددد  اا قصددددور   صدددد حبه  ال توسدددد  األ ا  عدددد   قدددد  والددددذ  ،والعقلدددد 
 . سن  30 وحت  الوال ة  نذ ال ف  ن و  راح  خل  و ظهر ،التك ف 
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 : الحسية االضطرابات -2
 

 فددد  الحسددد   وال حفددد ا   ال نبهددد  وترج ددد  اسدددتقب   فددد  خلددد  بهددد  قصددد       
 إلدددد    ددددؤ  ، ح دددد البسدددد    العقل دددد  اإلع قدددد  ذو  لل فدددد  العصددددب  الجهدددد  

 تبدد و وقدد  ،الحسدد  ال ث ددر شدد ة و نددو   دد  تتن سدد  ال فعدد  ور و  اسددتج ب  
 . السلوك بسو  تصرف ته  تفس ر إل  الح  ل ص  لآلخر     ا سلوك  ختلف 

 

    : ياإلرشاد البرنامج -3

 عل  د  أسدس ضد   وال نظ د  وال حد  ة ال خ  د  شد  األن  د   ج وعد    
 األسدده   دد )  ال سددتو     تعدد  ة ال نظ دد  الخ ددوا   دد   ج وعدد  تتضدد  

 علج دد  تخه ل دد  ت ر ب دد  أهدد ا  تحق دد  إلدد  تر دد  التدد  و ،( األصددع  إلدد 
  رحلدد  كدد  ت هدد  والتدد ،  الحسدد   األنشدد    دد   ج وعدد  علدد  ق   دد  ووق   دد 
 اتج هددد   تعددد    إلددد  وتدددؤ   ، تراب ددد ا  النه  ددد  فددد  لتصدددبح الت ل ددد  لل رحلددد 

 . له  تعر   ذال الحس  ال ث ر تج   ال ف  و عتق ا  وسلوك   
 

 :والدراسات السابقة  اإلطار النظري
 

  : البسيطة العقلية اإلعاقة ذوي من األطفالالمبحث األول: 
 

  :  العقلية اإلعاقة تعريف 
 

 التف ع  :أنه  عل  اإلع ق  ( WHO ) الع ل    الصح   نظ   تعر      
 توص  ،ك   به ال ح    والب     الشخص   والعوا   الصح   الح ل  ب  

 للق را  ال ب ع  والت ور الن و ف  قصور أو خل  :بخنه  العقل   اإلع ق 
 ال رتب   ال ه را  أ ا  عل  الق رة ع   إل   ؤ       ،والذهن   العقل  

 الج ع   تعر   كذلك  ، وال عرف   االجت  ع   و حرك  وال اللغو   ب لق را 
 ب نحراف   ) ال توس   و  عقل   ق رة :بخنه  العقل   اإلع ق  األ ر ك  
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 أكثر أو  ج ل   ف  عج  أو قصور ص حبه  (  الذك   اختب ر ف     ع  ر 
 ذات   رع    أو تواص  ك ن  سوا  التك ف  السلوك  ه را   ج ال    

 خل  و ظهر األك       وال ه را   جت  عاالو  الذات  التوج ه و ه را 
 , Loidl, et . al)ع   30 حت  و الوال ة    ب ل ف  الخ ص  الن و  راح 

 ،  تول  ؛ 00 ص،2534 شر  ،؛ 03 ص، 2533 ،  ح  ؛  2016
 (.36 ص، 2530

 

  :  العقلية اإلعاقة انتشار نسبة
 

 السك   ع      % 3 إل  ال جت    ف عقل  ا  ال ع ق   نسب  وتص      
 ت  ا  ك   ،ع ل   سك ن   كث ف  وذا  الفق رة ال ن    ف  % 0 إل  لترتف 
 أظهر  أ ض ا  ، وال عرف  والثق ف  قتص   اال ال ستو  انخف  كل  

 تقر با   تس و     بنس    تنتشر والح  ة الش   ة العقل   اإلع ق  أ  اإلحص     
 أو  توس  أو ع ل    ستو  ذا  ك ن  سوا  ل جت  ا  ستو     ختل  ب  

 ف  وضوح ا  أكثر بصورة   البس    العقل   اإلع ق  تظهر ال ق ب  وف  ، ت ن 
 الع ل  أو ال توس   ال ستو  ع  ال جت   ف  وال ت ن   الفق رة ال ستو   

 .)05-  30ص ص  ، 2533 ، عب  )
 

 ب ل ق رن  الن     وال و  الث ل  الع ل   و  ف  العقل   اإلع ق  نسب  وترتف    
 ،( ٪5.4) العقل   اإلع ق  نسب  تبلغ السو   ف  ف ثلا  ، ال تق    الع ل  ب و 
 ،    ( ٪ 33.3)  اللت ن   أ ر ك   و  ف  العقل   اإلع ق  نسب  تبلغ ح   ف 
 .(٪ 3.0) العرب   ال و  ف  العقل   اإلع ق  نسب  تبلغ و

 (36 ص ،2530 ،  تول )                                          
 

  :  العقلية اإلعاقة ذوي األطفال صئخصا
   

 األن        ج وع  العقل   اإلع ق  ذو  األ ف   عل  تظهر    
 والنفس   والسلوك   االجت  ع   و والتربو   والعقل   االنفع ل   والخص  ص



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8612)                        0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( سابع العدد ) ال      

  ترت  و   ،كك  ال جت   وب لت ل   وأسرته نفسه ال ف  عل  تؤثر والت 
    ال ف   حت جه  الت  والخ     والبرا   الس  س   وض     ذلك عل 
 . الواح ة الف   لنفس الخص  ص وتب    اختل  عتب راال ف  األخذ

 

 : والحرلية الجسمية الخصائص -1
 

 بشك  ل  ه  تظهر العقل   اإلع ق  ذو     األ ف   أ  ال راس   تش ر    
 ع ل   وضب  األسن   وظهور ال ش   ث  الن و  ظ هر ف  رالقصو  واضح
 الصغر  العضل  ف   ش ك  وخ ص ا  العضل   وال ه را  اإلخرا 

 والتحك  البصر  والتن س  والتآ ر التوا   ف   ش ك  وأ ض ا  ،(األن   )
 الجس    وظ  فه  ف  الع   القصور وبسب  ،العضل  الحرك  والتخ   
 أكثر  كونوا كذلك،  ال ختلف  ب أل را  لإلص ب  عرض ا  أكثر  صبحوا
 ص ، 2533 ،  ح  )  ال ختلف  الحس   ب الض راب   لإلص ب  عرض ا 
 ص ، 2556، ال    وعل  كف ف ؛ 305 ص ، 2533 ، عب   ؛ 00
232.) 

 

 : اللغوية الخصائص -2
 

 نفس ف     الع   أقرانه    أب خ اللغو   لل ه را  ال ف  اكتس    كو    
 أكثر اللغ  اض راب      عقل  ا  ال ع   ال ف    ع ن ك  ،  ال  ن  ر ع 
 ،البراج  ت   عل ه  ل        أو الكل  بنحو ال تعلق  وخ ص ا    الع      

 اكتس   ف  صعوب  وأ ض ا  ،اللغو   ال فر ا  حص ل  ف  ضع  وكذلك
 ص، 2534، شه   و  ح  ؛ 00 ص ، 2533 ،  ح  )اللغ  قواع 
43.)  

 

 : العقلية المعرفية لخصائصا -3
 وتظهر ،األك      التحص   و ستو  العقل   اإلع ق  ف   ب   علق  توج    
               العقل   اإلع ق  ذ     ال ف    ق رن عن  بوضوح   العلق  تلك



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8618)                        0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( سابع العدد ) ال      

    عقل  ا  ال ع ق   األ ف   و ع ن  ، ال  ن  ع ر  نفس ف  ع   ال  ف الو 
 : الت ل  ف  ج  له إ   ك  ال عرف   لخص  صا     ج وع  ف  قصور

 

  . العقل  الن و  ع   ف  ب   -3
 . واإل راك االنتب   ف  قصور-2
  .ال ختلف  والخبرا  ال علو    وحفظ التذكر ف  صعوب -3
 .العل   العقل   الع ل    ف  قصور-4
 .الت ر   أو التعل  ثرأ نتق  ا بع ل   الق    عل  الق رة ع  -0
 .السل   اللغو  الن و عل  الق رة  ع -6
 

 اختب ر إل  ه ف  الت  ( Blasi , et ,al ,p. 2007)  راس  أك   وق    
 ق رة ق  س كذلك ،العقل   واإلع ق   الحرك  البصر  اإل راك ب   العلق 
 النت    تلك واستخ ا  الحس   ال علو     ع لج  عل  عقل  ا  ال ع   ال ف 

 ال ع ق   األ ف   أ  إل  ال راس  توصل  وق  ، لتخه  ا إلع  ة كبروتوكو 
 والتآ ر اإل راك ج ن  ف  خ ص ا  الحس  الخل  أعرا  ل  ه  تظهر عقل  ا 

 ال ه را  اكتس   عل  الق رة ف  قصور ج ن  إل  ال ك ن  البصر 
 .بع  ف    وتذكره  ال عرف  

 

  : الخصائص النفسية االنفعالية واالجتماعية-4
   

 النفس   االنفع ل   ال شكل  بع     عقل  ا   و ال ع ق األ ف   ع ن      
 التفرق  أس ل   وكذلك الترب   ف  الوال    األس ل   ع  الن تج  واالجت  ع  

        (.303 ص، 2533 ، عب  ) األسو    أشق  ه  وب   ب نه  التع    ف 
 

  : الت ل  ف  نج له  األ ف    عل الس    بع  ظهور إل   ؤ         
 

 . ب لنفس الثق  وع   ب إلحب   ال ا   والشعور الذا  تق  ر انخف   -3
 .لل جت   ال ض   والسلوك لع وان  إل  ا ال    -2



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8610)                        0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( سابع العدد ) ال      

 تج   ال افع   عقل  ا  ال ع   ال ف    تلك ال ح   ال افع   نخف  ا-3
 .  ع   نش   استك   

 والف شل  السلب   را الخب كثرة بسب   وذلك:  الذا   فهو  اض را -4
 ال ا   اعت   ه  كذلك ،ال  رس  أو الب   أو ال ن   ف  سوا  به   روا الت 
  . وال ون   ب إلحب   شعور ل  ه   ول  الغ ر عل 
    إ ج ب   اجت  ع   وعلق   ص اق   تكو    عل الق رة ع  -0
  .  خر اآل
 .ل و   ا األنش   أل ا  الل    ب ل ه را  الق    ع  عج -6
   . الع    االجت  ع   ال ع   ر و القواع  إ راك و فه  عل  الق رة ع  -0
                                             .واإلستهوا  نق   اال سهول -0
  . ال ا   والتر   االستج ب  ب   -5

  ح  ؛222 ص، 2556 ال   ،  وعل كف ف  ) والنش   الحرك  فر -35
 ص، 2534وشه  ،  ح  ؛302 ص، 2533 ، عب  ؛ 63 ص، 2533 ،

42.) 
 

   : العقلية اإلعاقة أسباب
 

 ف ه   تجل  الت  الظواهر أو ال وضوع      العقل   اإلع ق  تعتبر   
 ظهور ف  واالجت  ع   والب     الج ن   الوراث   العوا      ك     ور ت اخ 

 2556،ال     وعل  ف كف)لل راس  فق  أسب به  تقس    ت  ولك  أعراضه 
 (.353 ص،
 

 العقل   اإلع ق  إل  تؤ   الت  األسب   وه :  الوالدة قبل ما أسباب -1
 ف  خل :   ث  ج ن  خل  أو ب أل   تعلق  ك ن  وسوا  ال  ل  قب 

 التغذ   وسو  الح    األ  ع ر أو "  او  ، كسإ فوج  " الكرو وسو   
                  اإل     أو لإلشع   األ  تعر  كذلك لأل ، النفس   واالض راب  



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8611)                        0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( سابع العدد ) ال      

           السح    الته ب   ، ال هر  ، األل  ن   الحصب "  لأل   ال ع    واأل را 
 . ( RH ) ع     ض عف   و
 

 أثن   العقل   اإلع ق  إل  تؤ   الت  األسب   وه :  الوالدة ثناءأ أسباب-2
 الصح ح غ ر ستخ ا االو  ، الوال ة أثن   كسج  األ نقص:   ث  ال  ل 
 بنسب  حج ه أو الجن   رأس وض ،"  الج ف  أو الشف "  الوال ة أل وا 
 ) .الح   شهور اكت    ع  )  ال بتسرو  األ ف    كذلك ،األ  رح  لعن 

 

 العقل   اإلع ق  إل  تؤ   الت  األسب   وه :  الوالدة بعد ما أسباب-3
 إل  الب    افتق ر تسب  ح   الثق ف  أو الب     ك لحر  :   ث  ال  ل  بع 

 ظهورج ن   إل   ،جت  عاال والتك   والتف ع  ال عرف  اإلثرا  عوا  
 الغذا   الت ث   ع ل   واض راب   ال ف   ل  العقل   اإلع ق   ظ هر
         والعق ق ر ع      بصف    الرأس عل  أو ال   غ   اإلص ب   أ ض ا  ،لل ف 
 ، األل  ن   ك لحصب  ال ع    واأل را  ال نو    أو ك ل ه    "   واأل و 
 ".الغ   اض راب   و السح    الته ب  

 

 ع  الكش  إل  ه ف  الت   راسته ف ( 2532)   ال   ور  أك  ق  و   
 وأس ل   للتعل  الق بل   ال ع ق    ل  السلوك   االض راب   ب   العلق 
 إل  ال راس  توصل  وق  ، أ ف له     الوال    بعه  ت الت  الوال    ال ع  ل 

 أعل   كو  عقل  ا  ال ع ق   األ ف   ل   السلوك   االض راب    ستو  أ 
 كذلك ،الع ر    سنوا  ثل  بع  إع قته  اكتش   ت  ذ  ال األ ف   ف 

  كتسب  إع قته  ك ن  الذ   األ ف   ف  أعل  السلوك   االض راب   تكو 
 . ج ن   ألسب   علقته  تكو  الذ   ب أل ف    ق رن ا  واضح سب  ب و  أو

 

 : العقلية اإلعاقة تشخيص 
 

 : إل  عقل  ا  ال ع ق   األ ف   وتشخ ص تق     ه    
 .ال ف   ل  العقل   اإلع ق  وجو     التخك  .3



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8611)                        0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( سابع العدد ) ال      

 .به  ال ف  ذك   نسب  تق  الت  الف   تح    .2
 وض   ت   حت ه؛ل   والضع  وةالق ونق   ال ف  و ه را  ق را  تح    .3

 (.335 ص ، 2533 ، عب  ) به تربو  تخه ل  برن   
 

 :  العقلية اإلعاقة تشخيص محلات
 

 اإلع ق  تشخ ص  ع   ر  راسته ف  ( Saad , 2019 , p.52 )  ذكر      
 العقل   ض راب  لل اإلحص    التشخ ص  ال ل    DSM5 ف  العقل  
  : ك لت ل  النفس  لل    األ ر ك  للج ع   الخ  س

 

 والتخ     ال شكل ح )   ث  العقل   الق را  ف  عج  أو قصور-3
 ، والكت ب  القرا ة ، الذاكرة االنتب  ،"  األك       وال ه را  والتفك ر وال ن  

 (."الر  ض   
 ال ه را  ف  خل  إل   ؤ       التك ف  األ ا  ف  عج  أو قصور-2

 واالستقل  والت ور   والثق ف  ( االتص    ه را  الذا ،  رع  )  االجت  ع  
 .االجت  ع   الح  ة أنش      أكثر أو وواح ة ،الذات 

 الت ور  الن و    األول  ال رحل  خل  العج  أو القصور ح و  ب ا  -3
 .سن  30 س  قب   أ
 

 : عقليا   المعاقين األطفال تأهيل
 

 وكذلك ،ال ف  و ه را  ق را     تن ف  الحواس ت ر    ور  تضح    
 ف  ال تضررة اإل راك   بن   وب لت ل  ،الحس  اإل راك عل  ال ف  ق رة تن   

ع  ة ال رك   العصب  الجه    ال ث را  و ع لج  ترج   عل  ق رته وا 
 لل وق  ال ن سب  ب الستج ب   قو  أ  بذلك ال ف  ل ست   ؛ ال ختلف  الحس  

 استه ف ( 2533) ح  أ به  ق     راس  فف  ، له تعر  الذ  ال ث ر أو
         عقل  ا  ال ع ق   األ ف   لت ك   تخه ل  برن    ف عل       ع  الكش 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8616)                        0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( سابع العدد ) ال      

 وكف  ة ف عل          والتحق  ال و    الح  ة  ه را     لتوح    او 
  البرن    أ إل   ال راس  توصل  وق   نه، اله   تحق   ف  البرن   
 التحس  ل    ة   أ ب   وال عرف   اللغو   األ ف   حص ل     ة   عل  س ع 
 حواسه  تن    ف  البرن    س ع  ك   ،اآلخر      وتع  له  تف عله  ف 

 . اإل راك   و ه راته 
 

 : عقليا   المعاق بالطفل الخاصة التربوي التأهيل برامج أهداف
 

 ورع    تقلل  االس  عل ال ف   س ع ة ف  األس س  اله    ت ث      
 برع     رتب    وأب اا   ا   ا   كونوا أ     ب الا  ال جت   ف  واإلن     الذا 
  : إل  البرا   هذ  ته   ك   ، له  األسرة

 . االجت  ع   الكف  ة تن    -3 
 . به  ال ح    الب    ف  والنفس  الع  ف  اإلستقل  تن    -2
 .وجذاب    ة   ف   ب ر ق    الفراغ أوق   استغل -3
  . واللغو   والحرك   الذا  رع     ه را  تن   -4
 (.266 ص ، 2533 ، عب  )  جت  عاال التف ع  عل  الق رة تن   -0
 

  : عقليا   المعاق للطفل الحسي التربوي البرنامج أهداف
 

 .الب    ف  ال ختلف  الخ     عل  التعر  •
 .ال ختلف  الخ      ل س ب   الت     •
  .الحرك  العضل  والتواف  التآ ر عل  لت ر  ا •
 .الصغر  العضل  ت ر   •
 .ال ح    الب    وعل  هنفس عل  ال ف  تعر  •
 وح  بفه  ال تعلق  العقل   ال ه را  اكتس   عل  ال ف  ق رة تن    •

  .التعل  ثرأ وانتق   والتع    ال شكل 
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 (8615)                        0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( سابع العدد ) ال      

    ال ن سب  االنفع ل   ج ب  واإلست  نفع لاال الثب   عل  الق رة تن    •
 (.22 ص،  2534 ، شه   و  ح    ع   )  وق 

 

 : عقليا   المعاق للطفل التربوي البرنامج إعداد خطوات
 

 الفرو  m راع   ج  عقل  ا  ال ع   لل ف  تربو  برن    وض  ب ا         
 والق را  ال ه را  ف  اآلخر ع   ختل   ف  فك  ، البرن    ف  الفر   

 الخ وا     ع      ر   ع  التربو  البرن    وض  و ت  ، واإل ك ن   
 :ك لت ل 

 

 – ال ب  )  تض   ال تخصص      فر    ب  ق      ال بكر التشخ ص •
 أخص    –الخ ص  الترب   أخص    – جت  عاالو  النفس  األخص   
 (. التخ   

 .لل ف  الفر   البرن    خ   وض  ف  الوال     ش رك  •
 وا  ك ن    و ه را  ق را     تتن س  الت  التربو   األه ا  وض  •

 .ال ف 
 و   ألصع إل  ا األسه     هر     التربو   بتسلس    األه ا  وض  •

 . ل رك إل  ا البس  
 آخر إل   تعل   وق     التعل  ثرأ وانتق   التع    عل  ال ف  ت ر   •

 .ج   
 .لل ف  النج ح فرص توف ر •
  .ب ست رار   الراجع  ب لتغذ      هتاال •
  .والعقل  ال  ن  ال ف  ع ر    تتن س  الت  الن و خص  ص  راع ة •
 ، الس  )   الت ر ب   تنف ذ ف  ست راراال  عل ال ف  وتحف   تشج   •

 (. 35 ص ، 2554
 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8615)                        0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( سابع العدد ) ال      

 :  الحسية االضطرابات:  يناالمبحث الث
 

 : الحسي المعالجة اضطراب تعريف
 

 خلد  أنده  علد الحسد  التك    ف  االض را  -" :  أىر س ج  "  عرف    
                الن ددددو  علدددد ال فدددد  قدددد رة عدددد   إلدددد   ددددؤ   الحسدددد   العصددددب   الندددد قل  فدددد 

 ال فدد  قدد رة عدد   وب لتدد ل  ، ب عدد   و   سددل     بشددك    نفع التددها وضددب  والت ددور
 .Ayres , 1972 ,p) ب ع د    بصدورة   ال ختلفد  ال واقد   د  التف عد  علد 

257 )  .  
 
 

 الخلدد  ح لدد  هددو:  بخندده الحسدد   ال ع لجدد  اضدد را "  لونكدد ر"  عددر  ك دد    
   دد ، ال ن سددب  االسددتج ب  تحدد   ال أو الحسدد   الرسدد    ف هدد  تصدد  ال التدد 
 التدد  الك ف دد  ال علو دد   تلقدد   دد  الدد   غ  دد   ع ندد    جدد ا   أ  ندد  إلدد   ددؤ  

 .الب    ف  ال وجو ة الحس   را ال ث  عل  للر  العصب  الجه    حت جه 
(Lonkar, 2014  )                                                                     

 إلد    دؤ  وظ فد  خلد  :هدو الحسد  التك  د  اض را "   نصر"  عرف    
 الحسدد   ال دد خل  تنظدد   علدد  ب ل فدد  الخدد ص العصددب  الجهدد   قدد رة عدد  
 اضدد را  تعددر  ك دد  ،  العصددب   الندد قل  خددل   دد   ددخال إلدد  تنتقدد  التدد 

 ال خرجدددد   تنظدددد   و ال دددد خل   ع لجدددد  فدددد  خلدددد  :بخندددده الحسدددد   ال ع لجدددد 
 ب سدددتقب   لل فددد  العصدددب  الجهددد    قدددو  ح ددد  الحسددد   ب ل علو ددد   الخ صددد 

 القشدرة تقد  ب لتد ل  و ،جد اا  كب درة   بصدورة   الحسد  بد ل ث ر الخ ص  ال علو   
          ،الحسدددد  لل ث ددددر ال فدددد  تجندددد  فدددد   سددددب    دددد   ا دددد  ح دددد  تحدددد  ال   غ ددد 

 الخ صد  ال علو د   ب سدتقب   لل فد  العصدب  الجهد    قدو  ح ن   ب لعكس و
 ،خ   د    بصدورة   ذلدك ال   غ د  القشدرة تفسدر ج اا  قل ل    بصورة   الحس  ب ل ث ر
 ا ال ث ددر   دد     دد  عدد  للبحدد  بتوج دده سددل    غ ددر اسددتج ب ا  الجسدد   فتع دد
 .  )254 ص، 2534 ، نصر) الحس  
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 (8611)                        0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( سابع العدد ) ال      

 :الحسددية المعالجددة الضددطراب إجرائددي تعريددف وضدد  يملددن سددبق ممددا   

(Sensory Processing Disorder )   : وظد    فد  قصدور أو عجد 
 إلدد   ددؤ   ،العصددب  (  ال سددتقبل )  الندد قل  أو ال ددخ فدد  الحسدد   ال راكدد 
 وب لتدد ل  ،الحسدد    علو دد  ال و ع لجدد  وتحل دد  تفسدد ر علدد  ال فدد  قدد رة عد  
  .التعل  وكذلك الح  ت   وال ف ه   الخبرا  اكتس   عل  ق رته ع  

 

 : الحسية االضطرابات انتشار نسبة
 

 أ  إجددددددرا  فدددددد  ال سددددددتخ    ال عدددددد   ر علدددددد  اعت دددددد  اا  التقدددددد  را  تتددددددراوح    
 بد   تتدراوح الحسد   ال ع لجد  اضد راب   انتشد ر نسدب  أ      لأل تشخ ص

  ك ددد  ، األوال   ددد  األ فددد   هدددؤال   ددد  % 05 أ  و،  % 35 إلددد  % 32
 عرض ا  أكثر كسإ فورج    تل     و ذ    األ ف   أ  إل  ال راس   تش ر
                  النشددددد   وفدددددر  التوحددددد  أ فددددد    ددددد  أكثدددددر الحسددددد   ال ع لجددددد  ضددددد راب  ال

 ورا تصددد حق قددد ) بعندددوا "  خدددرو آ و هددد أ"   راسددد  أشددد ر  ك ددد  ،والحركددد 
 انتش ر نسب  ،أ (  الروض  أ ف   ل   الحس   ال ع لج  الض را  الوال   

 % 35 إلدد  % 0 بنسددب  ال عدد ق   غ ددر األ فدد   فدد  الحسدد   االضدد راب  
 تق دددد  ) بعنددددوا "  بوتدددد "   راسدددد  توصددددل  ك دددد   ، اإلكل ن ك دددد  ال راسدددد   فدددد 

 نسدب   أ  لد إ(  األ فد    د  ال سدتخ    الوظ ف د  الحسد  التك  د  اختب را 
 تصد  قد  الرضد   ا خ صد و األ فد    لد  الحسد   ال ع لج  اض را  انتش ر
 األ فدددددد    دددددد  % 33إلدددددد  % 3 ل واحدددددد أ  و ،% 05 إلدددددد  % 45 بدددددد  

 % 32 و % 35 ب   أ   ق ر و ،خر أ ن      إع ق   أ ض ا  ل  ه  الب لغ  
 Ahn ; et . al , 2004 , p.290)حس   اض راب   ل  ه  الكل   الع ن    

; Kranowitz , 1998 ,p. 25 ;  Baranek ; et . al , 2002 ,p. 
359; Botha , 2015 ,p. 14   ).  
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 : الحسية االضطرابات أنواع
 

 :الحسي( التشليل)  التعديل اضطراب -1
Sensory Modulation Disorder ( SMD )                           

 

(   ال علو   )الرس    به  تنتق  لت ا الع ل   إل  (SMD) اض را   ش ر   
 رهدد اتكر  ونسدب  ،الحسد   ال ث درا  أو ال حفد ا  شد ة حدو  الحسد  النظد    د 

 بشددك    الرسدد    هددذ  علدد  الددر   كدو  ال ب عدد  فدد  وحدد اثته  وتعق دد ه  و د ته 
 فد  اا وعجد   اا قصدور    حد   االضد را  وجدو  فد  ولكد  ،الرسد ل   د   تن س 
 (Sher , 2009 ,p. 12).             الرسد ل  ش ة    االستج ب  ش ة تن س 

                   

 فدد   شددكل  هددو الحسدد  التعدد    اضدد را  أ "   فددولر و   لددر"  وتوضددح   
                  ب عددد   ددد  تتن سددد  عل هددد   سددد  رة سدددلوك    إلددد  الحسددد   الرسددد    تحو ددد 
 ال فد  لد    كدو  عند    الحسد  التعد    ف حد   الحس  ، ال علو    وكث ف 
 ح   صددد ال فددد  لددد   و ظهدددر ،الحسددد   لل ددد خل  االسدددتج ب  فددد  صدددعوب ا 
 تك دد  سددو  ال فدد  لدد    ظهددر ك دد  ،ال رجدد  أو للشدد ة ب لنسددب   تدد ر    لسددلوك  
  و  ددد  بصدددف    بهددد    دددر التددد  الحسددد   ال ث دددرا  أو الحسددد   التحددد      ددد 

(Miller ; Fuller , 2006 ,p. 12 ; Miller  et  al , 2007 ,p. 136) 
  

 : إلى الحسي التعديل اضطراب تقسيم يملن سبق مما
 

 :الحسية االستجابة في اإلفراط اضطراب – أ
  Sensory Over-Responsivity Disorder (SOR)                               

 سدر أ بشدك    اإلحس س    النو  هذا     ع نو  الذ   األ ف    ستج       
              الن وذج ددددد  أو ال ب ع ددددد  الحسددددد   االسدددددتج ب   ددددد  أ دددددو  فتدددددرة   أو بكث فددددد    أو

 تلدك تكدو  كدذلك ، تنوعد    حسد     أنظ د    أو واحد    حسد    نظ     ف  ك   وسوا 
  د  الندو  هدذا  كدو  ك   ، لل ف  شعور  ا  ال أو إرا   ا  ال تلق    ا  االستج ب  

 ، ب  تده فد  ال وجو ة الحس   لل حف ا    ج     هنتب      و   ظلح      األ ف  
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 الحسددد   اسدددتج بته تكدددو  ح ددد  بسدددهول  الندددو  هدددذا فددد  ال فددد  تحف ددد    كددد 
 حدد  إ فدد  خلدد     دد  ال فدد  هددذا   عدد ن قدد  ك دد  ،  ث ددر أقدد  نحددو جدد اا  سددر ع ا 
 ، األنددد  ،   األذنددد تغ  ددد  أعراضددده   ددد  و ، ح سددد   ددد  أكثدددر أو الحدددواس
 فدد  ال عدد    دد  نددوع   ؤ دد ر  صددعوب  – الج دد ع  اللعدد  صددعوب  – الع ندد  
 عددد   – الفددد  بر الب  ن ددد   أو الصدددوف   ال لبدددس تح ددد  عددد   – واحددد   بددد 
 السد  ع  األضوا  – ال   عل  الر ل  الصلص   أو الصلص    ل س تح  
   ال فد ج التغ ر    الض   –   اج  و نفع  اال سر   – الش س ضو  أو
 , Miller ; et . al ,p. 2007 , 136 ; Lonkar , 2014) و ه روت   ف 

p.5 : 9 )  Horowitz ; Röst , 2004) . 
 

 :االستجابة من( ضعف) األدنى الحد اضطراب– ب
 Sensory Under-Responsivity Disorder ( SUR )             

     
 إلد  الحسد   االسدتج ب  ضدع   د   عد نو  الدذ   األ ف    ستج   ال        
 – الجدروح – السدقو )  بد ألل   شدعرو  ال فهد  ،ب  د ته  فد  الحسد   ال ث را 

 بعددد   وصدددفه   دددت  وب لتددد ل  ،( البدددرو ة – الحدددرارة – الحدددرو  – االصددد  ا 
 ضددددددع  ذو  األ فدددددد    بدددددد   ك دددددد  ،  عهدددددد  التع  دددددد  صددددددعوب  أو االنتبدددددد  
 وقتد ا   حتد جو  و ال وقد   ت لبده   د  أقد  حسد  ا  اسدتج ب ا  الحسد   االستج ب 

  دد  األ فدد    دد  النددو  هددذا و تف عدد  ، االسددتج ب  أو الفعدد  ر  بدد ا إل أ ددو 
  حفددددد ا  ذا  ب  ددددد  ك نددددد   إ و حتددددد  سدددددلب     ب ر قددددد    و بهددددد و    ال حفددددد ا 
 اسددتج بته  وتكددو  و نسددحب    هت دد   غ ددر األ فدد   هددؤال   بدد وو ، صدد خب 
 أو ال د ة فد  سدوا  ال ب ع  ال ف  ع  بكث ر   أق  الب    ف  الحس   لل ث را 
 ال  قدددددد  - الخ ددددددو  أعددددددرا  ال فدددددد  علدددددد  تظهددددددر و ، سددددددرع ال أو الشدددددد ة

 – الع ل دد  الضوضدد   أو السدد  ع  األضددوا   دد  التف عدد  عدد   -  ال نخفضدد 
  لحدددظ ال -أحددد ه  ل سددده أ   شدددعر ال – بددد ألل   شدددعر عنددد    البكددد   عددد  
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 فدد  ب دد   – بسددهول   تعد  – الخدد ص ع ل دده فد   عدد   – الكر هدد  الدروا ح
 ، إل دده ال وكلدد  ال هدد   اسددتك    أو االتج هدد    علدد التعددر  أو أفع لدده ر و 
 تشدددددعر ال األ فددددد    ددددد  الندددددو  هدددددذا لددددد   الحسددددد   العتبددددد  أ   لحدددددظ ك ددددد 

  ددد  الندددو  هدددذا  فضددد  ،االصددد  ا  بعددد  بددد ألل  الشدددعور حتددد  أو ب الصددد  ا 
 Miller ; et . al  (بذاته  كتف  ه  ئ  ف  وأنه ك   ب فر   اللع  األ ف  

, 2007 ,p. 136  Delaney , 2008 ,p. 25 Lonkar,2014,p.5:9 ; 
Horowitz ; Röst , 2004  ) . 

 

 : الحسي(  الشغف)  البحث اضطراب - جد  
  Sensory Seeking; Craving (SS)                                      

                                  

 أو ع   دد  غ ددر ك  دد   إلدد  لل فدد  العصدد  الجهدد    حتدد   عندد     ظهددر    
 الل  ددو   خكد  أو ب ألشد     صد    الدذ  ك ل فد  الحسد  التحف د   د   كثفد 

  ددددد     ددددد  علددددد  للحصدددددو  ؛األشددددد    ب سدددددت رار  ل دددددس أو نفسددددده  عددددد  أو
   شددغ  لد  ه  الحسدد  البحد   دد   عد نو  الددذ   واأل فد   الحسدد  ، ال د خل 

 حتد  حدوله   د  لحسد  ا الب  د  الستكشد   تنتهد  ال تك   ع     غ ر ورغب 
 علدد  بخنفسدده   لقددوا أ    كدد  ، ح دد اجت  ع دد ا   قبولدد    غ ددر ب ددر    ك ندد   ا  و 

 اإلحسد س علد  للحصدو   سدع  فد   تكدراراا  و  راراا  الح    عل  أو األر 
 برغبدد    األ فدد    هددؤال   عدد ن  ، أنفسدده  إ ددذا  حسدد   علدد  كدد    إ و حتدد 
 – الحدد ر ك ل عدد  )  الحسدد    بدد ل ث را للشددعور الددنه  حدد  إلدد  تصدد  شدد   ة  

 ال فد   سدت    ال وعند    ،( بصدر  ا  ة  ال حفد األش    – الص خب  الضوض  
         ال ددددر  أو للتددددوب خ  عرضدددده    دددد   ا،عدددد وان   صددددبح الحسدددد   احت  ج تدددده تلب دددد 
 ;Delaney , 2008 ,p. 17 – 28)األ فد   ر د    رحلد  فد   ا وخ صد

Miller , et . al , 2007,p. 137) . 
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 ي:الحس التمييز اضطراب-2
 Sensory Discrimination Disorder ( SDD )                    

   

 حو  لل علو    تح    إع    ه  الحس  العصب  الجه   وظ    أح    
 تفسد ر عل  الق رة هو الحس  ف لت     ؛ الحس   ب  تن  إل  ب إلض ف  أجس ن 

 فد   شدكل  هدو االض را  لك  و ، حس  ال األنظ    اخ  الرس    ت     و
 عددد   وأنددده ك ددد  ، ال ختلفددد  األح سددد س بددد   واالخدددتل  التشددد به أوجددده  راكإ

 ف ألشدخ ص ،خدرآ ون د  الحسد   ال  خل     ن   ب   الت     عل  الق رة
           تصدددن   فددد  صدددعوب ا   جددد و  الحسددد  الت   ددد  اضددد را   ددد   عددد نو  الدددذ  

 .ال ح    الب    ع   ختلف  وأ  تنوع  أن    ت     و
 

 (Delaney,2008,p.17; Miller;Fuller,2006,p. 37).  
                                 

 الرس    ب   ت     عل  الق رة ع   هو  الحس الت     اض را  أ  ك       
 -النظدر بد و  الق د ص أ رار إغدل  عل  ال ف  ق رة ع  )   ث  تفس ره  و

 هدؤال   علد  ب و و ،(  الكل    اخ  األحر  أصوا  ت     عل  الق رة ع  
 علدد  القدد رة عدد   خددل   دد  أعراضدده تظهددر ك دد  ،اإل راكدد  التددخخر األ فدد  
 إلدد  الح جدد  – التوج هدد   اتبدد   صددعوب  – ال ختلفدد  األصددوا  بدد   الت   دد 
  ددددد   عدددد نو  الددددذ   األ فددددد   ف جدددد  ، ال هدددد   أ ا  أو لتنف دددددذ الدددد ا   التوج دددده

 الحسدد    ال ث ددرا  و األن دد   تفسدد ر فدد  صددعوب ا  الحسدد  الت   دد  ضدد را ا
 بددددددددددد   واالخدددددددددددتل  التشددددددددددد به أوجددددددددددده إ راك  علددددددددددد قددددددددددد  ر   غ دددددددددددر فهددددددددددد 

 (. (Miller;et.al , 2007,p.137;Lonkar,2014,p.10ال ث را 
 

 :الحسية بالحرلة المرتبطة االضطرابات -3
     Sensory-Based Motor Disorders (SBMD)                  
         

       الددد هل    ب لنظددد   ال رتب ددد  الحسددد   الرسددد    فددد  الدددوظ ف  الخلددد   صددد     
             ،الحركددددد  التسلسددددد  تخ ددددد   علددددد  ال فددددد  تسددددد ع  والتددددد  الع  ددددد  والحدددددس
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 ح دد  ، الفددراغ فدد  بوضددعه والشددعور بدد لتحرك ال فدد  لجسدد  تسدد ح وب لتدد ل 
 أو الحسد   لل  خل  ال هل    النظ    فه إس  ة عن  االض را  هذا  ح  

  ددد   لسلسدد تنف دددذ علدد  القدد رة عددد   وب لتدد ل  ،صددح ح   غ دددر بشددك     ع لجتهدد 
 أو(  العجلدد )  ال راجدد  ركددو   ثدد   دد  ب هدد رة   للق دد   الحركدد   أو اإلجددرا ا 

 . (Sher,2009,p.13; Lonkar, 2014) السل  تسل 
 

 سدتج ب  اإل تدخث ر) عنوانهد  كد   لتد ا"  أ   نو د "   راس  أك ته    هذا و    
  د  لأل فد   ال و  د  األنشد   فد  الوظ ف د  ال ه را  عل  الحرك   و الحس  

 توصدل  و ،(  التوحد    د  اضد را   د   عد نو  الدذ    ال  رس  س  قب 
 الن و تخخر أو الحرك   االض راب   أو التوح  سوا  األ ف   أ  إل  ال راس 

 أ فددد   أ إلددد   ب إلضددد ف  ،الحسددد   ال حفددد ا   ددد   ختلددد    بشدددك     تفددد علو 
 الصدددعوب   تتدددخثر كدددذلك ،الحرك ددد  ال هددد را  فددد  اكبدددر  شددد ك   لددد   التوحددد 
 . (Emmanuelle , 2007)الوظ ف   ال ه را  عل  والحرك   الحس  

 

 : إل  الحس   ب لحرك  ال رتب   االض راب   وتنقس 
 

 :  Postural Disorder  الوضعية االضطرابات – أ  
 

  ه ددد   أل ال ن سدددب  الجسددد  أوضددد   علددد  الحفددد ظ صدددعوب  فددد   ت ثددد       
  عدد ن  ح دد  الحركدد  أثندد   الجسدد  تددوا   اسددتقرار وصددعوب  ،واضددح  حرك دد 
 بخقددد   رهدد  وب لتدد ل  ،للجسدد  العضددل  للتوافدد   ددنخف  فعدد  ر   دد  ال فدد 
   قددد إ فددد  انخفددد   صدددورة فددد  األ فددد   عنددد   ظهدددر ك ددد  ، بددده  قدددو  تددد ر  

 أثندد   التددوا   ضددع  ، الحركدد  أثندد   ب لجسدد  كدد     غ ددر وتحكدد  ، العضددل 
           الحركدد  التددوا   فدد  خلدد  ال نتصدد  خدد  ت  ثدد  عدد   ، الجسدد  أجدد ا  ت   دد 

 ; Delaney , 2008,p.17 ) الحركددد  أثنددد   العضدددل  وتن سددد 
Lonkar,2014 ,p. 10 ; Miller ; et al , 2007 ,p. 137 ).  
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 العلقد  بعنوا   راس  ف "  خرو آ و بلس "   راس  عل ه أك      وهذا    
 ح د  ،( عقل د ا  ال ع ق    ل  ال عرف   والق را  الحرك  البصر  اإل راك ب  

 واإلع قدد   الحركدد  البصددر  اإل راك بدد   العلقدد  اختبدد ر إلدد  ال راسدد  هدد ف 
 ل علو دددد  ا  ع لجدددد  علدددد  عقل دددد ا  ال عدددد   ال فدددد  قدددد رة ق دددد س كددددذلك ،العقل دددد 
 توصدددل  وقددد  ، التخه ددد  إلعددد  ة كبروتوكدددو  النتددد    تلدددك واسدددتخ ا  الحسددد  
  الحسدد  الخلدد  أعددرا  لد  ه  تظهددر عقل دد ا  ال عد ق   األ فدد   أ  إلدد  ال راسد 
 اخددتلالا  ال راسدد  أظهددر  كددذلك ،ال كدد ن  البصددر  اإل راك ج ندد  فدد   ا خ صدد
 ; Blasi) الع ن   ب    والتنس  الحرك  البصر  والتآ ر التن س  ف   ا واضح

et  al , 2007   )  .  
 

 :    Dyspraxia القراءة عسر - ب  
 

     د  إلد  الحس   ال علو    ترج   ف  صعوب  ل  ه  الذ   األ ف   ه     
 ،  تعدد  ة أو  تسلسددل  خ ددوا  ذا  حركدد   أو  ف ج دد  حركدد   ندد  ك سددوا 

 العضدددل  أو ر الكبددد للعضدددل  الحركددد   فددد  سدددوا  ال فددد  لددد   تظهدددر و
 ( Lonkar , 2014 ,p. 10 ).( والف  الوجه عضل )   الكل أو الصغر 

  
 ضدع  هدو  Dyspraxia القدرا ة عسدر أ "   خدرو آ و   لدر"  تدر  و   

  ذ  د  األ فد    ف ع ن ، ال تسلسل  الخ وا      ج وع  أ ا  عل  الق رة
 قصدور لد  ه  كدذلك ،الجسد  وضدع   فد  قصدور       القرا ة عسر اض را 

 ذ  ال األ ف    ل  التن و  القرا ة عسر  ظهر ك   ، الر  ض   ال ه را  ف 
 أو الحرك ددد  األنشددد   وتنف دددذ وتخ ددد   األفكددد ر تكدددو   فددد  خلددد   ددد   عددد نو 
 ; Schaaf ; Miller,2005 ,p. 144 ) الل دس  ر د  عد  ال ع لجد 

Miller ,et . al , 2007 ,p. 138 ).    
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  :الحسية باتاالضطرا أسباب 
 

 التد  األسدب   أ "   فدو س و هدورو ت  ،  اف سدك  ، كرأندو ت "  ك       ر    
  : ه  الحس   ال ع لج  اض را  إل  تؤ   ق 

 

 ال فد  أقد ر  أحد   كدو   د  غ لبد ا  ( : الوراثي االستعداد)  جينية أسباب -3
  ال ع لجددد فدد  اضدد را  هل  دد  األولدد ال رجدد   دد  األقدد ر  أو الوالدد    سددوا 
  ا.واضح   ك ل   ا  و  حت  الحس  

 تعرضد  األ  تكدو  قد  تلدو  أو أشدع  أو أ درا  سدوا  : الوالدة قبل ما -2
 أو الك      دد  لل ددوا  األ  تعددر :   ثدد  لل فدد  العقلدد  الن ددو علدد  تددخثر و لدده

 تعدد    أو الجندد     تصدده الددذ  ب لرصدد ص التسدد    ثدد  السدد و  أو األ و دد 
 أو بف دروس ك إلص ب  الح    ض عف   أو و الكح إ     أو لل خ را  األ 

 .كب ر إجه   أو       ر 

 نقدددددص أو االضددددد را  الق صدددددر   الع ل ددددد  تسدددددب  قددددد :  الدددددوالدة ثنددددداءأ -3
 أو ال بكرة الوال ة أو السر  الحب  لتف  ا أو ال   غ   اإلص ب  أو كسج  األ

 فد  تد اخ  و الحس   التج ر  قل  إل  تؤ   قص رة   بفترة   الوال ة بع  الجراح 
 . لل ف  العصب  الجه   الت ور

 تكددو  قدد   فددر    بشددك    الب   دد  ال لوثدد   التعددر  إلدد  : الددوالدة بعددد مددا -4
 أو الحدوا   أو لأل درا  ال فد  تعدر  سدوا  االضد را  ظهور ف  السب 
 ، و لد    لفتدرة    ال ستشف ف  البق   و ةا  ب شر  الوال ة بع  لع ل    ال ف  إجرا 
 الفقددر أ ضدد ا  و ،ال فككدد  أو اله   دد  األسددر   الح دد ة كب ددر   بشددك     ددؤثر كددذلك

 األقدد ر  أو ب ل فدد  الوالد    والعلقدد  ،البدد ن  اإله د   أو الب  دد  أو العد  ف 
  . األشق   أو
 ) .المبتسرين األطفال)  المبلرة الوالدة -5

( Kranowitz , 1998 ,p.23;Horowitz ; Röst,2004 ,p.11; 
Zavesky: 2011 ,p.61 ) 
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 فدددد  خلدددد  نت جدددد  هددددو الحسدددد   ال ع لجدددد  اضدددد را  أ "   لندددد "   شدددد ر    
  :  ختلف   ر    بع ة العصب  الجه    ع لج  ف   ؤثر  العصب  التنظ  

 

 .العصب   الن قل     الرس    تلق  عل  ال خ ق رة ع   -3
  . تن قض  أو  تع رض  ال خ  تلق ه  الت  الرس   -2
 األخددر  الحددواس  دد  بعضدده   دد   تك  لدد  غ ددر ولكنهدد   تن غ دد  الرسدد ل -3
 ( Delaney , 2008,p.12). نبغ  ك  

 

(  السد بت و )  ال ستق  العصب  الجه    ور عل "  ش  "   راس   وتؤك   
 األ فددد  ) عنوانهددد  كددد   ح ددد  ،الحسددد   ال ع لجددد  الضددد را  ال سدددبب   أحددد 
  علددد  ب ددد تجر   راسددد :  الحسددد   ال ع لجددد  فددد  اضددد را   ددد   عددد نو  الدددذ  

 التف عددددددد  أ إلددددددد   ال راسددددددد  توصدددددددل  و ،(  السددددددد بت و  العصدددددددب  الجهددددددد  
  ور  ب لتددد ل  و الحسددد   ال ع لجددد  أسدددلو  علددد   دددؤثر قددد  لل فددد  الفسددد ولوج 

 . (Schaaf ; et al , 2003 )السلوك إظه ر ف  ال ح  
 

       ة:الحسي المعالجة اضطراب أعراض

 لتشددددخ ص واحددد ة أعدددرا   وضدددد الصدددعوب   ددد  أ  ب لددددذكر الجددد  ر  ددد    
 األ فدد   ج  د  علدد  تظهدر ال أندده بسدب  وذلددك ؛الحسد   ال ع لجدد  اضد را 

 واألعددرا  ال شددكل   دد  عدد    فدد  كدد  علدد   ظهددر ولكدد  األعددرا  نفددس
 اضد را  أعدرا  تصدن     كد  و ، الحسد   ال ع لجد  الض را  ال ختلف 
 : إل  الحس   ال ع لج 
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 الحسية المعالجة راباضط أعراض ( يوضح1شلل )
 

 : الحسية المعالجة الضطراب الحسي التأهيل أهداف
 

   ددد غ قددد رة تحسددد   هدددو الحسددد  ب لتك  ددد  التخه ددد   ددد  األس سددد  الهددد      
 ال هدددد را  فدددد  األ ا  تحسدددد   ب لتدددد ل  و ،ال علو دددد    ع لجدددد  علدددد  ال فدددد 
   أنشدد  تضدد   برندد     ر دد  عدد  ذلددك و ،العدد   والت ددور الن ددو و الح  ت دد 
  ( Horowitz ; Röst , 2004,p. 89).لل ف   حبب  و  ث رة و ش ق 

  
  ع لجد  علد  القد رة تحسد   إلد   هد   الحسد  التك  د  ب دنه  التد خ  إ    

 فدددد  وال شدددد رك  ،االسددددتقلل   لتحسدددد   أسدددد س تددددوف ر و الحسدددد   ال علو دددد  
  ددد   ف لتخه ددد لدددذلك و، ال  رسددد   ال هددد   و اللعددد  و ال و  ددد  الح ددد ة أنشددد  
 : عل   س ع  الحس  التك    خل 

 .الحس  ال نظور    ال ف  وسلوك احت  ج   فه  عل  األه   س ع ة-3 
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 (8611)                        0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( سابع العدد ) ال      

  .ال ف  حت  ج  إل وفق ا  الب    تك   -2
 .ال و    لح  ته الل    والحرك   الحس   الخبرا  اكتس  -3
 . و   ال ح  ته    تواصلا  و تف علا  أكثر  صبح أ  عل  ال ف   س ع ة-4
 ) .الحرك  والتخ    واإل راك والتذكر التصور عل  ال   غ ق را  تع   -0

(Schaaf ; Miller , 2005,p. 144 )                                         
 

 ك   ،التعل  ب    ف  تحس    تض   ال ف  لتخه   برن    وض   ت  ولذلك   
 قدد را  وتن  دد  وت ر بدده ال فدد   لتخه دد وذلددك ؛ال ندد   ب  دد  فدد  تغ  ددر  ت لدد 
 بشددك    بدده ال ح  دد  الحسدد   ال ث ددرا  و ع لجدد  تنظدد   علدد  العصددب  جهدد   
  :عل ال ف  تخه   برن     عت   وب لت ل  ،سل    

  
                  التددد ر    ر ددد  عددد   سدددت رة   بصدددف    الددد   غ  ت دددور:  العصدددب   ال رونددد -3

 .التغ  ر ث  و  
 تعق دد اا  أكثددر لسددلوك ت ه دد اا   ددتعل  سددلوك كدد   صددبح:  االرتقدد    التسلسدد -2
 .والن و الت ور سل   عل
 ال راك  وظ    صح  و سل   تعت  :  ال رك   العصب  الجه   ت ر  -3

 النخدددد   فدددد   السددددفل العصددددب   ال راكدددد  بندددد   سددددل    علدددد العل دددد  العصددددب  
 . الشوك 

 التك  د    دور و  حفد  التك ف  السلوك تغ  ر و تع   :  التك ف  السلوك-4
  .ال ف  ل   الحس 

 لددتعل   افع دد  تكددو   إلدد   تعل دد   هدد را  اكتسدد     ددؤ :  الدد اخل  الدد اف -0
            . ) 3550 - 3505 ص ص ، 2550 ،  عل)  ه را     ال    

  ددنه  اسددتخ ا ) عنوانهدد  وكدد  "    لددر و شدد  "   راسدد   دد   تفدد  وهددذا    
 قد  و ،(  التن و د  اإلع قد   ذ  لأل فد   ال هن  العل  ف  الحس  التك   
 و   رسددددته  الحسدددد  التك  دددد  نظر دددد    ل بدددد    راجعدددد  إلدددد  ال راسدددد  هدددد ف 
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 الفرع ددد  األندددوا  تح  ددد  ثددد  ، التن و ددد  اإلع قددد   ذ  األ فددد    ددد  العلج ددد 
  ق د س وضد  أ ضد ا  و ،الح و د  العصدب   ل   اآل و الحس  التك    لضع 

 صدعوب  لد  ه  الدذ   األ فد    د  ب لتد خ  الخ صد  اسد  ال ر  ف  الستخ ا ه
 و النظر د  لتوضد ح التجر بد  البحد  كدذلك ، الحسد   ال علو د    ع لج  ف 

 العوا دددد  و راسدددد  ،ن    دددد  إع قدددد    دددد   عدددد نو  الددددذ   األ فدددد    دددد  ف  دددد ته 
 قدد  و ، الحسدد   ال ع لجدد  اضدد را  ظهددور فدد  ال سددب  والوراث دد  الب ولوج دد 
             الحسددد   األنشددد   فددد  ال شددد رك    سدددت    ال فددد  أ  إلددد  اسددد ال ر  توصدددل 
 ،            الحسددد   االسدددتج ب    سدددتو  تنظددد    علددد ق رتددده تن  ددد  عنددد  وذلدددك ،والحرك ددد 
 الح دد ة أنشدد   فدد   سددتق    بشددك    ال شدد رك   علدد ال فدد  قدد رة تحسدد   وأ ضدد ا 
 (. Schaaf ;Miller , 2005) ال و   

 

 :اإلجراءات المنهجية للبحث 
 

 منهج البحث :       

سدتخ ا   تت ل   ب ع  البح  الحد ل  وتحق قد ا أله افده ، ق  د  الب حثد  ب    
ال ج وعددد    ال دددنه  شدددبه التجر بددد  الدددذ   قدددو  علددد  التصددد    التجر بددد   ذ

 ددد  وجهددد  نظدددر الب حثددد  ل ب عددد  البحددد    ا  ن سدددب  ا وهدددو  عددد   نهجددد ،الواحددد ة
نددد  البحددد   ددد  األ فددد   ذو  اإلع قددد  العقل ددد  البسددد    و ق رنددد  الحددد ل  وع 

ح ددد  أ  برنددد    البحددد  و ددد   تضددد نه  ددد   ،نتددد    الق ددد س القبلددد  والبعددد  
  جلسدددد   إرشدددد     تخه ل دددد  لل تغ ددددر ال سددددتق  هددددو برندددد    تدددد ر ب  قدددد    علدددد

عتبدددر ، و األنشددد   الحسددد   لددد   األ فددد    ددد  ذو  اإلع قددد  العقل ددد  البسددد   
الدذ   دت  رصد  التغ در ف ده  د  خدل   الت ب  ) االض راب   الحس  ( ال تغ ر

 و  اللته  اإلحص     . حس   الفرو  ب    الق  س   )القبل  /البع  (
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 عينة البحث : 
 

(  دد  ذو  اإلع قدد  العقل دد   ا ن ثددإ 2 اا،ذكدور  3)  أ فدد الا  0تكوند  الع ندد   دد    
فر اتدددو وقددد  راعددد  الب حثددد  ،  البسددد    و ال لتحقددد   بج ع ددد  التثق ددد  الفكدددر 

 الح ل  : البح ت   ف  اخت  ر ع ن  الشرو  اآل
أ   كددو  األ فددد    ددد  ذو  اإلع قددد  العقل دد  البسددد    ، وقددد  تددد  تح  ددد   - 3

 ذلك    خل  اختب ر ست نفور  ب ن ه للذك  .
 ( سنوا  كع ر عقل . 6-4أ  تتراوح أع  ره     ) - 2
 قددد  العقل ددد  البسددد    قددد  خضدددعوا للتددد ر   أال  كدددو  األ فددد   ذو  اإلع - 3

    قب . البح عل  ال ه را  ق   
 

  األدوات المستخدمة في البحث: 
 

 ..  ق  س ست نفور  ب ن ه لحس   نسب  الذك   الصورة الخ  س  3
 ) تقن    ح و  أبو الن   (                                           

 .أل ف      ذو  اإلع ق  العقل   البس   .  ق  س االض راب   الحس   ل 2
 ) إع ا  الب حث  (                                                         

 ) إع ا  الب حث  (                 .. برن    ق    عل  األنش   الحس    3
 

 . مقياس ستانفورد بينيه لحساب نسبة الذلاء الصورة الخامسة 1
 ) تقنين محمود أبو النيل (                                          

 :الخصائص السيلومترية للمقياس 
  
     صدق وثبات المقياس:  -

هدد  صدد     : األولدد قدد   فر دد  التقندد   بحسدد   صدد   ال ق دد س ب ددر قت     
الت   د    الت     الع ر  ح   ت  ق  س ق رة االختب را  الفرع   ال ختلف  علد

     سدتو ند  الفدرو  ج  عهد   الد  عندوك  ،وع   الع ر   ال ختلفد ب   ال ج 
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، و الث ن دد  هدد  حسدد    ع  دد  ارتبدد   نسدد  ذكدد   ال ق دد س ب ل رجدد   5.53
وهد   عد  ل  صدد    5.06و  5.04وتراوحدد  بد    ،الكل د  للصدورة الرابعد 

 ص   ال ق  س.  وتش ر إل  ارتف    ستو  ع      قبول  بوجه  
 

ثبدددد   للختبددددد را  الفرع ددددد  ال ختلفدددد  ب ر قتددددد  إعددددد  ة ك دددد  تددددد  حسددددد   ال   
وتراوحدددد   ،نبدددد   و لفدددد  كر أالت ب دددد  و التج  دددد  الصددددف   ال حسددددوب  ب ع  لدددد  
( ، 5.500( و ) 5.030 ع  ل  الثبد   ب سدتخ ا   ر قد  إعد  ة الت ب د  )

(  5.500) ،( 5.504ك دددددد  تددددددراوح  عدددددد  ل  ب ر قدددددد  التج  دددددد  النصددددددف   )
( ، وتشدد ر 5.553( و)  5.005والتدد  تراوحدد  بدد   )  نبدد و كر لفدد  أو ع  لدد  

النت    إلد  أ  ال ق د س  تسد  بثبد    رتفد  سدوا  عد   ر د  إعد  ة االختبد ر 
ر تش ر سددو  ، فقدد  تراوحدد   عدد  ل   -أو التج  دد  النصددف   ب سددتخ ا  كددو ر

إلد   03اختب را  ال ق  س ونس  الذك   و العوا د   د      ك     الثب   عل
53. 

 

مقيدددداس االضددددطرابات الحسددددية ل طفددددال مددددن ذوي اإلعاقددددة العقليددددة .  2
   ) إعداد الباحثة (  .                                       البسيطة

الحدددس  - تضددد   بنددد    ق ددد س االضددد راب   الحسددد    ) الحدددس الددد هل      
ح سد   -ح سد  البصدر -ح س  التدذو  -ح س  الش  -ح س  الل س -الع   
  األ ف      ذو  اإلع قد  العل د  البسد    عد ة خ دوا    كد  ل   الس   (

 إج  له  ف     ل :
 

 استقرا  الترا  النظر  واإل ل  عل  بع  ال ق   س الس بق . -3
الحددددددس  - تصدددددد     ق دددددد س االضدددددد راب   الحسدددددد   ) الحددددددس الدددددد هل    - 2

ح سد   -ح سد  البصدر -ح س  التدذو  -ح س  الش  -ح س  الل س -الع   
 ف  صورته األول  . ل   البس   ق     ذو  اإلع ق  الع( ل   األ ف الس  
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عدددر  ال ق ددد س علددد   ج وعددد   ددد  الخبدددرا  وال تخصصددد   فددد  علددد   - 3
 النفس والترب   الخ ص  لتحك  ه.

 إع ا  ال ق  س ف  صورته النه    . - 4
 الخص  ص الس كو تر   لل ق  س. - 0

 

 :صدق المقياس 
 

 : الصدق الظاهري -أ  
 

 لدد  علدد  هددذا الصددد   "صدد   ال حك دد   أو األسدد تذة ال تخصصددد  " و      
( 340ح ددد  عدددر  الب حددد  ال ق ددد س ب فر اتددده الكل ددد  والتددد  بلدددغ عددد  ه   )

هددد  فددد  ب ا ددد    شددد ر إلللكشددد  عددد   ظددد هر االضددد راب   الحسددد   ال   ؛ فدددر ةا 
 -ح سد  الل دس -الحدس الع  د  - عر  ال ق د س وهد  : ) الحدس الد هل   

(  35ح سد  السد  ( علد  عد   ) -ح س  البصر -ح س  التذو  -ش ح س  ال
 –خبدددرا   ددد  األسددد تذة ال تخصصددد   فددد   جددد   الترب ددد  الخ صددد  )األسدددت ذ 

سددت ل  آرا هدد  فدد  ال ق دد س ال ؛ال دد رس(  كع ندد  تقندد   –األسددت ذ ال سدد ع  
 ت ثله  النق   الت ل  :  ه  الب حثت ر  ح  ة وضع    خل   ع 

س ألبعددد   االضددد راب   الحسددد   األكثدددر شددد وع ا عنددد  أ فددد   شددد و  ال ق ددد  -
 الروض  ذو  اإلع ق  العقل   البس   .

 التسلس  والتنظ  . -
 الص  غ  ووضح العب را  .   -
وذلدك بوضد  عل د   ،الحد ل  البحد  ن سب   فر ا  ال ق د س للهد    د   -
 – وافد  إلد  حد   د   –( أ    الحك  الذ   تف     وجده نظدره  ) وافد   √)

 تحت   إل  تع   (. -غ ر  واف 
 

 وجاءت مالحظات وآراء األساتذة المحلمين لتشير إلى :
 تع    الص  غ  اللغو   لبع  ال فر ا . -
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 (8521)                        0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( سابع العدد ) ال      

 .البح إض ف  بع  ال فر ا  الت  تتن س     اله       -
 تب    بع  ال فر ا  ف    ب   أبع   ال ق  س. -

 

  ال  لوبدددد  اسدددددتقر  الصددددورة النه   دددد  لل ق دددد س فددددد   وبعدددد  إجددددرا  التعدددد  ل
 : ك لت ل،  (  فر ةا  340)

 جدول )   ( يوضح أبعاد المقياس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المفردة  عد الب  
 مفردة 22 حاسة البصر
 مفردة 21 حاسة اللمس
 مفردة 21 الحس الدهليزي
 مفردة 23 الحس العميق
 مفردة 11 حاسة السم 
 مفردة 11 حاسة التذوق

 مفردة 22 لشمحاسة ا
 145 المجموع
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 (8521)                        0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( سابع العدد ) ال      

 جدول )    ( يوضح

 

 األسددد تذة آلرا  النسدددب   ب أله  ددد  الخددد ص و السددد ب  الجددد و   ددد  و تضدددح  
 التحكدددد   بنددددو  أ  لحددددظو    ،لل ق دددد س األس سدددد   التحكدددد   بنددددو  فدددد  الخبددددرا 
 (. واف ) الستج ب  ب لنسب  فو  ف    %05 نسب  عل  حصل  ج  عه 

 

 عنصدر  راع ة وت   ،ق  سال  أس ل     سؤا   أ استبع    ت  ل   وب لت ل  
 النسدب  انحصدر  فقد  وبدذلك ،لل ق د س  النهد    الشدك  ف  والتنظ   التسلس 
 355 - % 00.03) بدد   ال ق دد س  فددر ا  علدد  ال حك دد   التفدد   ال  و دد 

 . ال ق  س ص   عل  ت   ع ل   نسب  وه  ،(  %
 

 ي:الداخل تساقاال  صدق - ب
 

 العل  دد  ال عدد  ل  بددإجرا  سددت لع  اإل ال راسدد  خددل   دد  الب حثدد  ق  دد   
 رتبددد  ا  ع  ددد  سدددتخ ا  ب  الددد اخل سددد  تاال ختبددد ر ب ، البحددد  ق ددد  لل ق ددد س
  فددر ا   دد   فددر ة كدد   رجدد  بدد   رتبدد  اال  عدد  ل  إل جدد   وذلددك ؛ب رسدو 

بنود 
 التحليم 

تحتاج إلى  غير موافق موافق إلى حد ما موافق
 تعديل

 نسبة االتفاق

شمول 
 المقياس

12 - - - 122  % 

التسلسل 
 والتنظيم

12 - - - 122  % 

الصياغة 
ووضح 
 العبارات

1 1 - - 15.51 % 

مناسبة 
 دفلله

12 - - - 122% 
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 (8526)                        0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( سابع العدد ) ال      

 بدد   رتبدد  اال  عدد  ل  جدد  ا  و  ، إل دده ال نت  دد  عدد للب   الكل دد  وال رجدد  ال ق دد س
 جددد و   ددد   تضددح ك ددد  ،ككددد  ال ق دد س  فدددر ا   ج دددو  و عدد ب   كددد   ج ددو 
 . 2.221  داللة مستوى عند**     2.225 داللة مستوى عند* :   الت ل 

 

 جدول )  ( يوضح أبعاد المقياس
 

 معامل االرتباط ن للعبارات أبعاد المقياس
 )ر(

 مستوى الداللة
 اإلحصائية

 2.225 **5.456 22 حاسة البصر
 5.552 **5.042 23 حاسة اللمس
 5.534 *5.300 23 الحس الدهليزى
 5.550 **5.456 23 الحس العميق
 5.555 **5.666 35 حاسة السم 
 5.555 *5.300 35 حاسة التذوق
 5.555 **5.456 25 حاسة الشم

 3.555 435 الدرجة الللية للمقياس
 

 المقياس ثبات : 
 

  Cronbachs Alpha"a( كرونبدددد   ألفدددد   ع  لدددد ) الب حثدددد  اسددددتخ     
 ال ق دد س أبعد    د  عد ب   لكد  الكل د  ال رجد  بد  ( ر) االرتبد    ع  د  لحسد  
 لددد    ثب تددده  ددد  للتخكددد  ؛السدددبع  بخبعددد    ككددد  لل ق ددد س الكل ددد  ال رجددد  وبددد  
 الن تجدد  ال عدد  ل   توسدد  ألفدد   ع  دد    ثدد  ح دد ، ( 35= ) الكل دد  الع ندد 
  ع  دد    ثدد  فإندده وبددذلك،   ختلفدد  ب ر قدد  أجدد ا  إلدد  ختبدد راال تج  دد  عدد 
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 (8525)                        0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( سابع العدد ) ال      

 هدذا نتد    توضدح الت ل د  والجد او . االختبد ر أجد ا   د  جد     ب   رتب  اال
 : التحل  
 السب  الحسية االضطرابات مقياس ألبعاد لرونباخ ألفا ثبات معامليوضح  )  (جدول

 للل والمقياس
 

 ع    ألف  كرونب     الب ع 
 ) ر (

 5.066 األو  :ح س  البصر
 5.020 ث ن  : ح س  الل سال

 5.503 الث ل  : الحس ال هل   
 5.053 الراب  : الحس الع    
 5.525 الخ  س : ح س  الس  
 5.005 الس  س : ح س  التذو 
 5.053 الس بع : ح س  الش 
 5.005 الثب   الكل   لل ق  س

 

 السددب  فرع دد ال واألبعدد   ككدد  ال ق دد س ثبدد   السدد ب  الجدد و   دد  و تضددح   
 -الشدد  ح سدد  -الل ددس ح سدد  -الع  دد  الحددس - الدد هل    الحددس)  ال ت ثلدد 
 ال ق ددد س أبعددد   فدددإ  وهكدددذا ،(السددد   ح سددد  -البصدددر ح سددد  -التدددذو  ح سددد 
 – 5.053)  بد      الثب   نسب  تراوح  ح   الثب      ع ل    رج  عل 

 .لل ق  س ج   ثب    ع    عل  ت   نسب  وه   ،( 5.005
 

س الللية 
درجة المقيا
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 (8525)                        0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( سابع العدد ) ال      

 ) الباحثة إعداد)                .الحسية األنشطة على قائم برنامج -3
 

  تكدو  األنشد   علد  قد    تدخه ل  إرشد    برند    بتصد    الب حثد  ق      
  لددد  الحسدد   االضدد راب    ظدد هر  ددد   تن سدد  و  توافدد  جلسدد ا ( 23)  دد 

 . البس    العقل   اإلع ق  ذو  األ ف  
 : العام الهدف

 

 األ فد    لد  الحسد   األنش   عل  ق    إرش    برن    أثر    التحق     
 . البس    العقل   اإلع ق  ذو 

 

 الفرعية األهداف:  
 

 :و نه   ه ر  الو  وج ان  الو  السلوك   ب   الفرع   األه ا  تنوع    
 

(   فدد  األو   هدد  األ)  ال شدد رك   و الب حثدد  بدد   النفسدد  الحدد ج  كسددر -
 . البع  بعضه  و ك  ال ش ر  وب   جه    

 الحسدد   االضدد راب    فهددو  عدد  وشدد    واضددح بتصددور األ هدد   ت و دد  -
 . وأعراضه أسب بهو   وأشك له  وأنواعه

 األنشدددد    دددد   ج وعدددد  القدددد     اإلرشدددد   البرندددد     دددد  الهدددد   توضدددد ح -
 ذو  األ فدددد    لدددد  الحسدددد   االضدددد راب    ظدددد هر بعدددد  لحفدددد  الحسدددد  
 . البس    العقل   اإلع ق 

 البرنددد     ددد  الهددد   لتحق ددد  اتب عهددد   دددت  سدددو  التددد  الخ دددوا    ددد تح -
 .  اإلرش  

 (. ل   ، ق س  ، ن ع  ، خش )  ال ل س عل  التعر  -
 . ب لترت   ال رور إش رة لوا أ  عل  التعر  -
 ) .خل  ، أ    ، جن  ، ش    ،     )  االتج ه   عل  التعر  -
  . ح   بتسلس  النش   تنف ذ إتق   -
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 (8521)                        0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( سابع العدد ) ال      

   .ث ن   2 ل   واح ة ق   عل  الوقو  ثن  أ التوا   -
 . س  35 ل س ف  القف  أثن   التوا   -
 . الخل  إل  ال ش  -
 .األ    إل  ال ش  -
 . " الفراغ ف  الجس  وض "  الجس   الوع   ه رة إتق   -
 

  البرنامج فلسفة : 
 

 علددددد  الفعددددد    ورهددددد  إلددددد  الحسدددد   ال ع لجددددد  أو التك  ددددد  أه  ددددد  ترجدددد       
 التجددد ر  و فددد لخبرا  ؛ شخصددد ته و بذاتددده وع ددده تكدددو  و ال فددد   سدددلوك  
 األ فددد   ب لتددد ل  و ،ال راهددد  و ال فددد  شخصددد   ت دددور علددد  تدددؤثر الحسددد  
 فدددد  الددددتحك  علدددد  قدددد رةا  أكثددددر  كونددددوا ألجسدددد  ه   راكا  و  وعدددد   لدددد  ه  الددددذ  

 الدتعل  ع ل د    ر د  وع  ،ال ختلف  األح س س تفس ر و إ راك و  ش عره 
   .( Zavesky , 2011 , 12 )ال ختلف   ج ب  اإل الخبرا  واكتس   روالت و 

 الجهد   و السدلوك بد   العلقد  علد  الحس  التك    نظر   فرض   تعت      
         ال فدد  سددلوك علدد  العصددب  الجهدد   فدد  خلدد  أ  تددخث ر ك ف دد  و  العصددب 
 خدل   د  ال فد  لد    الوع  ت ور ح   ، واألك       جت  عاال وتف عله
 أس س ه  الع ل   تلك لتكو  ،إلحس س تحو له  ث  ال      ال ث را  استقب  

  سدددت    وب لتددد ل ،  واالنتبددد   والتفك دددر اإل راك  ثددد  العل ددد  العقل ددد  للع ل ددد  
 (  Ahn ; et . al  , 2004 , 288 : 494) .التعل  ال ف 

 

 يالتدريب البرنامج أهمية: 
    

 :  ل  ف     ت ر بال البرن    أه    تتضح
 

 : المعرفية األهمية - أ
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 (8521)                        0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( سابع العدد ) ال      

 لل فدد   قدد   الددذ  التددخه ل  األسدد س خددل   دد  البرندد    أه  دد  تتضددح      
 االضد راب    ظد هر خفد  فد   سده  والدذ  ،البسد    العقل   اإلع ق  ذو 

 فدد  ال فد  ثقد    د  ة فدد  البرند     سد ه  وب لتد ل  ، نهدد   عد ن  التد  الحسد  
 أفكددددد ر   و واجهددددد ،اقرأنددددده  ددددد  والتف عددددد  ال شددددد رك  علددددد  و سددددد ع ته نفسددددده

 أفكدد ر إلدد  تحو لهدد  و ،اجت  ع دد ا   قبولدد  غ ددر  السددلب   و ف ه  دده و عتق اتدده
 . ح  ت    واق  ف  وذلكًا  اجت  ع  ا  و قبول  إ ج ب   و ف ه   و عتق ا 

 

 : الوجدانية األهمية - ب
 

  .عنه  التعب ر و ال ف   ش عر ع  فص حاإلو  ب لنفس الثق  تن   -3
 تقبدددد  و ذاتدددده تقبدددد  علدددد  تشددددج عه و ب الرت دددد ح الشددددعور ال فدددد  اكتسدددد  -2
 .خر  اآل
 اإل راك ع ل ددد   فددد  التدددخث ر  ر ددد  عددد  إ جددد ب   رغدددو  تغ  دددر حددد ا إ-3

  .والتصور والتفك ر
 . ال ف  األ ا    ستو  ت و ر و وال ه را  السلوك ف  تغ  ر إح ا -4
 

 البرنامج بناء أسس: 
 

 اإلع قدد  ذو  لل فدد  ال ختلفدد  الن ددو و   لدد  خصدد  ص البرندد    عدد  را -
 .البس    العقل  

 .ال ف     ال رغو  للسلوك  ج ب  اإل التع    أس ل   استخ ا  ضرورة -
 .البرن    وتنف ذ إع ا  أثن   األ ف   ب   الفر    الفرو   راع ة -
 .ختلف ال  الن و جوان  و ش   لل ف  ال ق   ال حتو  تك    ضرورة -
 الددددتعل   وافدددد  السددددتث رة التكنولوج دددد  وت ب دددد  التعل   دددد  الوسدددد    توظ دددد  -

 .البس    العقل   اإلع ق  ذو  لل ف 
 الج دد ع ، اللعدد  الدد ور، لعدد  ك لن ذجدد ، ال سددتخ    الفن دد   فدد  التنددو  -

 .التع   
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 (8582)                        0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( سابع العدد ) ال      

 العقل دددد  اإلع قدددد  ذو  لأل فدددد   ال ق  دددد  األنشدددد   فدددد  واأل دددد   السددددل   -
 . البس   

 .والع   لل ش رك  األ ف   لج    الفرص  ح إت  -
 

 :ونتائجه البحث فروض 
 

 الروضدد  أ فدد    رجدد   رتدد   توسدد   بدد   إحصدد    ا   الدد  فددرو  توجدد -3
  ق دددددد س علدددددد ( التجر ب دددددد  البحدددددد  ع ندددددد ) البسدددددد    العقل دددددد  اإلع قدددددد  ذو 

 الق دد س لصدد لح للبرندد    والبعدد   القبلدد  الق  سدد   فدد  الحسدد   االضدد راب  
 .  البع
 الروضدد  أ فدد    رجدد   رتدد   توسدد  بدد   إحصدد    ا   الدد  فددرو  توجدد  ال-2

  ق دددددد س علدددددد ( التجر ب دددددد  البحدددددد  ع ندددددد ) البسدددددد    العقل دددددد  اإلع قدددددد  ذو 
 القد     اإلرشد   للبرند    والتتبعد  البعد   الق  س   ف  الحس   االض راب  

 . الحس   األنش   عل 
 

 الفرض األول ونتائجه : 
 
 

 :أنه عل  للبح  ألو ا الفر   نص 
 

 ذوي الروضة أطفال درجات رتب متوسطي بين إحصائيا   دالة فروق توجد"
 االضطرابات مقياس على( التجريبية البحث عينة) البسيطة العقلية اإلعاقة
  ".البعدي القياس لصالح للبرنامج والبعدي القبلي القياسين في الحسية

 

 إحصدد      اللدد  ذا  فددرو  و وجدد إلدد  األو  الفددر  نتدد    توصددل  ح دد    
 الروضد  أ فد    رجد   رتد    توسد  بد  (  5.550)    اللد   ستو  عن 
 وبعدددد  قبدددد (  التجر ب دددد  البحدددد  ع ندددد  أفددددرا  ) البسدددد    العقل دددد  اإلع قددد  ذو 

  ق دد س أبعدد   فدد  الحسدد   األنشدد   علدد  القدد     اإلرشدد   لبرندد   ا ت ب دد 
 بدد    z ق  دد  وبلغدد   ،البعدد  الت ب دد  لصدد لح ككدد  الحسدد   االضدد راب  
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 (8588)                        0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( سابع العدد ) ال      

       a) 2.523-) ككدد  ال ق دد س علدد  البحدد  لع ندد   والبعدد   القبلدد الق  سدد  
 علد   والبعد   القبلد الق  سد   بد   حصد    ا إ  الد  فدرو  وجدو  عل         

 العقل ددددد  اإلع قدددد  ذو  الروضدددد  أ فدددد   لدددد   الحسدددد   االضدددد راب    ق دددد س
 (. ب  التجر  البح  ع ن  أفرا )  البس   

 
 

 
 

 شلل ) ( يوضح متوسط القياسين القبلي والبعدي على المقياس للل
 

 الحسدد   األنشدد   علدد  القدد    للبرندد     اإل جدد ب ث رخالتدد  تضددح سددب    دد     
 اإلع قدد  ذو  األ فدد    لدد  الحسدد   االضدد راب    ظدد هر بعدد  خفدد  فدد 

 خفدددد  الدددد  أ   الدددذ  ب لقدددد ر فع ل ددد   ذا ك ندددد  ح ددد  ، البسدددد    العقل ددد 
 علدددد   البعدددد  الق دددد س فدددد  البسدددد    العقل دددد  اإلع قدددد  ذو  األ فدددد    رجدددد  
 -الل ددس ح سد  -البصددر ح سد )  فدد  وال ت ثد  الحسدد   االضد راب    ق د س
 ح سدددد  -التددددذو  ح سدددد  -الشدددد  ح سدددد  -الع  دددد  الحددددس - الدددد هل    الحددددس
 (.الس  

 

 إرشدد    برندد    سددتخ ا ا فع ل دد  أوضددح  البحدد  نتدد    أ  الب حثدد  وتددر     
 خفدددد  فدددد  إ ج ب دددد  فع ل دددد   ذا كدددد   ح دددد  الحسدددد   األنشدددد   علدددد  قدددد   

 وهددددذ  ،البسدددد    العقل دددد  االع قدددد  ذو  األ فدددد   لدددد   الحسدددد   االضدددد راب  
 (، 2530 )  تدول    د  كد     راسد   نتد    ل دهإ أش ر        تتف  النت ج 
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 (8580)                        0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( سابع العدد ) ال      

 Baranek et.al (2002) (، 2530)  الفقدددرة ( ، 2530) السددد  
Mirko;et al (2013), Reynolds (2010), Zyl (2011) 

Κατσιανά  (2015 )    سدتخ ا ا ف عل د  علد  ال راسد   تلدك ج ع أ ح 
 قد را  تن  د  فد  الحسد   واألنشد   الحسد  التك  د  فن د   علد  ق     برا  

 رالت دددددو  تحسددددد   فددددد  سدددددوا  البسددددد    العقل ددددد  اإلع قددددد  ذو   ددددد  األ فددددد  
  هددد را  تحسددد  أو األ فددد   لهدددؤال  العصدددب   والكفددد  ة العصدددب  الفسددد ولوج 
  الجسدددد  األ دددد   هدددد را  وت ددددو ر ال و  دددد  واالجت  ع دددد  الح  ت دددد  التواصدددد 
 عد  إ ج ب د  صدورة وتكدو    ق راتده فد  الثق  ال ف  كتس  ا وب لت ل  ،لل ف 
 سدد ه  ك دد  ،  دد الحرك والكفدد  ة الب ن دد  الل  قدد   سددتو  تحسدد   وأ ضدد ا  ، ذاتدده

 االخدددددتل  ذ  الحسددددد   ال ع لجددددد  اضددددد را   ظددددد هر خفددددد  فددددد  البرنددددد   
  . الح ل  للبح  األو  الفر  ثبو   وب لت ل ،الوظ ف 

 

 ونتائجهثاني الفرض ال : 
 

 :أنه عل  للبح  الث ن  الفر   نص  
 

 الروضدة أطفدال درجدات رتدب متوسدط بدين إحصدائيا   دالدة فدروق توجد ال" 
 مقيددداس علدددى( التجريبيدددة البحدددث عيندددة) البسددديطة العقليدددة اإلعاقدددة ذوي

 ياإلرشدداد للبرنددامج والتتبعددي البعدددي القياسددين فددي الحسددية االضددطرابات
 . "الحسية األنشطة على القائم

 

 ذو  لأل فددد    والتتبعددد عددد  الب األ ا   توسدد    التددد ل  الشدددك  و وضددح    
 الكل دد  للدد رج   ب لنسددب (  التجر ب دد  البحدد  ع ندد )  البسدد    العقل دد  اإلع قدد 
  . الحس   االض راب    ق  س عل 

        
 
 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (8581)                        0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( سابع العدد ) ال      

0

50

100

150

                    

                   

 
 

علد  عد   وجدو  فدرو  ذا  للبحد    ح   أوضح  نت    الفدر  الثد ن    
 اللددد  احصددد     بددد    توسددد   رتددد   رجددد   األ فددد   ذو  اإلع قددد  العقل ددد  

  ل ق  س االضد راب   الحسد   بخبعد   البس    ف  الق  س    البع   والتتبع 
ح سددد   -الحدددس الع  ددد  - الحدددس الددد هل    -ح سددد  الل دددس -)ح سددد  البصدددر

 (.ح س  الش  -ح س  التذو  -الس  
 

األنشددد     أثدددر برنددد    قددد    علددد علددد  الحددد ل  البحددد ح ددد  أكددد   نتددد      
خف  بعد   ظد هر االضد راب   الحسد   لد   األ فد    د    الحس    عل
التجر ب د   د  اسدت رار هدذا  األثدر  البحد   العقل   البس    ع ند  ذو  اإلع ق

 .اإل ج ب  للبرن    خل  فترة ال ت بع 
 

لددد  جلسددد   البرنددد    إوترجددد  الب حثددد  نت جددد  هدددذا التحسددد  بشدددك  كب دددر    
تن سدد   دد  خصدد  ص وقدد را  تنشدد   الحسدد   التدد    القدد    علدد  األاإلرشدد  

بقدددد   أثددددر  بعدددد   ددددرور فتددددرة   ن دددد  قدددد ره  لدددد  إوالتدددد  أ    ،هددددؤال  األ فدددد   
بجلسد   البرند       جد بإوأ ض ا    حص  عل ه األ ف      تع     ،شهر  

ح د  وجد  األ فد    ع د ا  د   ،    جع  لد  ه  رغبد  فد  االسدت رار والتقد   
ك   س ع  البرن    فد  توع د  الوالد    وتح  د اا  ،سرته  ف  ال ن   أالب حث  و 
 ،ه  وذلددك  دد  خددل  ال شدد رك  الفع لدد  بدد   الوالدد    وال فدد رشدد  ا  األ هدد   و 
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  ،و لحظدد  الوالدد    لتقدد    فله دد  و ن قشددته ف  دد  تدد ر  عل دده فدد  الجلسدد  
فدددد  أنشدددد   البرندددد    التنددددو  والبسدددد    واالعت دددد   علدددد   وقدددد  روعدددد  أ ضدددد ا 

لخصد  ص  رحلد  األ فد   ح د   قدد   ال حسوسد   والسدرع  فد  الد     بقد ا 
  دد  أ   إلدد  اكتسدد   ال فدد  الثقدد  بدد لنفس  ،    لدد   دد ة النشدد  ترك دد   كل دد

و    ة  ستو   افع ته للتعل ، وتتف  هذ  النت ج      د  ق  ده التدرا  النظدر  
وال راس   الس بق  حو  البرا   الت  تع   عل  خف   ظ هر االض راب   

 وأل فددددد   ذو  اإلع قددددد  العقل ددددد  بشدددددك    عددددد     األ فددددد   بشدددددك     الحسددددد   لددددد 
.   ضدددرورة التخك ددد  علدد  إثدددرا  الب  ددد  ال ح  دد  ب ل فددد  ذو  اإلع قددد  خدد ص  

العقل   البس    ب ل وار  واإل ك ن   الت  تس ع   عل  تن     ه راتده الحسد   
 .ال تنوع 

 

 :توصيات البحث
 

فددد  ضدددو   ددد  توصددد  إل ددده البحددد   ددد  نتددد    تتقددد   الب حثددد  ب لتوصددد        
 :الت ل   للستف  ة  نه 

 

 راسدددددد   ظدددددد هر االضدددددد راب   الحسدددددد   لدددددد   ف دددددد   أخددددددر   دددددد  ذو   -3
 .االحت  ج   الخ ص 

             ال فددد   ضدددرورة الكشددد  ال بكدددر عددد   ظددد هر االضددد راب   الحسددد   لددد -2
  . ف  سنواته األول   ا وخ ص

 ،   عنددد  وضدددعه  للبرنددد    الفدددر   لل فددد ب راعددد ة األخصددد      و ال ددد ر -3
حس    رتب   بخ راك ال ف  لجس ه و التوا   وض  أه ا  تتض   أنش   و 

 . الخ ص به
ضددددددرورة التدددددد خ  ال بكددددددر  دددددد  ال فدددددد  لل سدددددد ع ة فدددددد  خفدددددد   ظدددددد هر -4

 .االض راب   الحس   ل   األ ف      ذو  اإلع ق  العقل   البس   
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ضدرورة تد ر    عل د   ر د   األ فد   قبد  وأثند   الخ  د  علد  الكشد  -0
 أ ف   الروض  .  ل ع   ظ هر االض راب   الحس   

 
 المراج 
 

 المراج  العربية: أوال  :
 

 ف عل د ( .  2530. )   خ  در خضدر ،   د  بدوأو  ؛ر د    ح د  ، ح  أ -
 فد  الحسد  التك  د  نظر د  علد   بند  الحس   الق را  لتن    ت ر ب  برن   
 لكل ددد  العل  ددد  ال جلددد  . التوحددد     األ فددد    لددد   االنع الددد السدددلوك خفددد 
 . 033- 456 ، ص ص( 2) 33 ، س و أ ج  ع  ، الترب   كل   ، الترب  

 اإلع قدددد ( .  2535. ) ع ددد  فددددؤا  ، ةوالددد خال و ؛صدددد لح  ح ددد  ،  ددد  اإل -
 فدد  العقدد  نظر دد  سلسدد "  العقدد  نظر دد  ضددو  فدد  الح دد ة  هدد را  و العقل دد 
 .  والتو    للنشر الثق ف   ار:  األر   ."   3 "   . الخ ص  الترب  

( .  2534. )  ج  ددد  ل  ددد   ، بددد و  و ؛الع  ددد  عبددد   هددد  إ ،  البدددبلو  -
 الر د  .   ال وهدوب   و اإلع قد   لدذو  الخ ص  الترب   ف  النفس  اإلرش  

 . التو    و للنشر ال هرا   ار: 

 االحت  جد   لدذو  النفسد  اإلرشد  ( .  2534. )  رشد   سر  ، برك   -
 . التو    و شرللن ال هرا   ار:  الر   .  2  .  الخ ص 

( .  2536. )  ال حسدد  عبدد    صدد ف ، والحدد  ب  ؛ك دد   ، البهنسدد و  -
 غ دددر التواصددد  تن  ددد  فددد  الحسددد  التك  ددد  علددد  قددد    تددد خ  برنددد    ف عل ددد 
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 كل دد  ، الترب دد  لكل دد  العل  دد  ال جلدد  . التوحدد   فدد  أ  دد  ع ندد  لدد   اللفظدد 
 . 300 – 335 ، ص ص(  2؛  4) 32 ، س و أ ج  ع  ، الترب  

.  الع ل  د  الصدح   نظ د ( .  2533. )  اإلع قد  حدو  العد ل   التقر در -
https:;www.who.int;disabilities;world_report;2011;report;

ar؛ 

:  السدددك  ( .  2535. )  حصددد  اإل و الع  ددد  للتعب ددد  ال ركددد   الجهددد   -
 .  50 الع  .  سنو   نص   جل .   راس   و بحو 

 األ فد   سدرأ  شدكل  ( . 2553. )  اهلل ح د  رت سد  هند   ، الح     -
 فددد  األ هددد    ددد  ع نددد  علددد   راسددد  – سدددن  30:  5  ددد  عقل ددد ا  ال عددد ق  
.  العل ددد  ال راسدد   كل دد ( .   نشددورة   جسددت ر رسدد ل . )  الع صدد    ح فظدد 
 .  االر  . ر ن  األ الج  ع 

 تدددد ر ب  برندددد   ( .  2554. )    ندددد  ، الح  دددد  و ؛ج دددد   ، الخ  دددد  -
 . والتو    والنشر لل ب ع  الفكر  ار : ع   . ال ع ق   لأل ف  

( .  2530. )   علدددددد  ددددددرا  ،  ع سدددددد و ح دددددد أ ،السدددددد   ول دددددد  ، خل فدددددد  -
.  ( العقلدددددد  التخلدددددد )  الخ صدددددد  الترب دددددد   جدددددد   فدددددد  الح  ثدددددد  االتج هدددددد  

 . النشر و ال ب ع  ل  ن  الوف    ار:  سكن ر  اإل

 راهد   در   ، وال   در  ؛ عل  نب   ، وسل      ؛سع  الس   ، الخ  س  -
 التوحدد     لألشددخ ص والحرك دد  الحسدد   ال شددكل ( .  2533. )  اهلل عبدد 
 كل د .   ا اآل فد  العل د  البحد    جلد.   سدح    راسد :  الكو د   ولد  ف 
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، ص (  34)  4 ، شدد س عدد   ج  عدد  ،  والترب دد  العلددو  و  ا لددآل البندد  
 . 303 – 330 ص

 الت     دد  للقدد رة  ق رندد   راسدد ( .  2530. )  السدد    ح ددو   دد أ ، الدد وة -
 ذو  األ فد   ف د   بعد  بد   التسع  بع  األ  ذ  الحس البروف   الستب   

 عدددد   ج  عدددد  ، الترب دددد  كل دددد  ، الترب دددد  كل دددد   جلدددد .  الن    دددد  االضدددد راب  
 . 343 – 00 ص ص ( . 35)  3.   الع   ش س

 ال دد خ   الحسدد   ال ع لجدد ( .   2530 . ) الكددر   عبدد  ل لدد  ، ربحدد و  -
 العل دد  ال ددؤت ر إلدد   ق  دد  ورقدد  . التوحدد   ال فدد   هدد را  لتن  دد  الر  سدد 
 و الواقددددد (  الخ صددددد  االحت  جددددد   ذو    ددددد  و تعلددددد  :  ) العربددددد  ال هنددددد 
 . 33: 35 ، ص ص صر ، ال ن   ، ال هن   ال   رس 

 قبدد   دد  ل فدد  التربو دد  البددرا  ( :  2554. )  النبدد  عبدد  السدد   ، السدد   -
 العربدددد  ال جلددددس ، خ ددددوة  جلدددد .  للددددتعل  والق بدددد  عقل دددد ا  ال تخلدددد  ال  رسدددد 
 .  33 – 35، ص ص 26 ، التن    و لل فول 

 السدت ر عبد  و  ؛ش     ، الخ ل  عب  و ؛النب  عب  عث    عب ر ، الس   -
 برنددددد    و ال نتسدددددور  برنددددد    بددددد    ق رنددددد   راسددددد ( . 2536).  ابتسددددد   ،

  جلد .  عقل د ا  ال ع ق   األ ف   ل   االجت  ع   ال ه را  تن    ف  البورت  
 ،  الترب دددد  و العلددددو  و لددددآل ا  البندددد   كل دددد  ،  الترب دددد  فدددد  العل دددد  البحدددد 
 ( . 30)20، ش س ع   ج  ع 
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 ال تل  د   و اإلع ق  ب   خ ص  ف ( .  2554. )   كر   ، الشرب ن  -
 . العرب  الفكر  ار: الق هرة ، " تشخ ص تعر  " 

 ، الخ صد  الترب   إل    خ ( .  2534. )   الق  ر عب  الس   ، شر   -
 . التو    و للنشر الجوهرة  ار : الق هرة

             الخ صددددد  الترب ددددد ( .  2533. )  ال ج ددددد  عبددددد  الفتددددد ح عبددددد  ، الشدددددر   -
 .   ال صر   األنجلو  كتب :  الق هرة.  العلج   برا جه  و

    . الخ صددد  الترب ددد  إلددد   ددد خ ( .  2550. )  أح ددد  قح ددد   ، رالظددد ه -
 . للنشر وا    ار:  االر   ، 2  

 اإلرشد   لبدرا   الند جح التص   ( .  2530. )   ن    ر    ، الع س   -
 .  لتو   او  للنشر العل   عص رإلا  ار.  ر  ألا.  الش  ل  ال  رس   النفس 

 ن ددده ب – سدددت نفور   ق ددد س( .  2530. )  ال وجدددو  عبددد  ، السددد    عبددد  -
 ونشددر وتقندد   إلعدد ا  العرب دد  ال ؤسسدد  : القدد هرة.   الخ  سدد  الصددورة للددذك  

 .  النفس   االختب را 

        .  علد   ح د  رأفد  إسدرا  شده   و ؛ ح د  البد ت  حسد   ، العد    عب  -
.  ب  والت  النظر   – عقل  ا  لل ع ق   التعل     لع  األ تص   ( .  2534) 
 . الج   ة الج  ع   ار.  سكن ر  اإل

 ك ددد خ  الحركددد  الحسددد  النشددد  ( .  2535. )  سدددل   علددد  ، العت بددد  -
 للتعلدددد   القدددد بل   عقل دددد ا  ال عدددد ق   األ فدددد   لدددد   ال ضدددد ر  لسددددلوك لتعدددد   
 ال راسددد    عهددد ( .   نشدددورة   جسدددت ر رسددد ل )  السدددعو    العرب ددد  ب ل  لكددد 
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.  القدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد هرة ج  عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .  التربو دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  والبحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو 
.https;search.mandumah.com;Record;605097 

 الخ صددددد  الترب ددددد  إلددددد  ال ددددد خ  .(  2552. )   حسدددددن  سدددددع   ، العددددد ة -
 (.الت ر س أس ل   – التشخ ص - ال فهو ) الخ ص  الح ج   ذو  لأل ف  

 و للنشددددر ال ول دددد  العل  دددد  الدددد ار و التو  دددد  و للنشددددر الثق فدددد   ار:  ر  األ ،
 . التو   

 فدد  الحسدد  التك  دد  اسددتخ ا  أسدد ل  ( . 2550. )  عدد    دد أ ،  علدد -
 .السد  س الد ول  ال دؤت ر إل   ق   بح .  ال كفوف   الص  ل   اللغ  تن   
 و الواقددددد  رصددددد  (.2550. )  ول دددددو، الخ صددددد  االحت  جددددد   ذو  تخه ددددد  –

ص  ، القددددد هرة ج  عددددد  ، التربو ددددد  ال راسددددد    عهددددد  ،  ال سدددددتقب  استشدددددرا 
 . 30 – 36ص

 خفدد  فدد  تدد ر ب  برندد    ف عل دد (  .  2530. )   رعدد  ه فدد   ، الفقددرة -
  راسد "  التوحد   فد  أ ل   الوظ ف  االختل  ذ  الحس  التك    اض را 
 كل ددد  ،(   نشدددورة   جسدددت ر رسددد ل )  " الخ صددد  الترب ددد   راكددد  فددد  تجر ب ددد 
 .  سور   ،   ش  ج  ع  ، الترب  

 االحت  جدددددد   لددددددذو  التدددددد ر س( .  2533) .  ابددددددراه     ددددددرةأ ، القرشدددددد  -
 . الكت  ع ل : الق هرة.  التنف ذ و التص    ب   الخ ص 

 السدلوك لتشدخ ص  ق د س بند  ( .  2550. )   ح دو   ح د  إ د   قد ا ، -
 اإلع قد  و التوحد  حد ال   د  أر ن د  ع ند  فد  ف عل تده    والتحق  التوح  
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 ، العل ددددد  ال راسددددد   كل ددددد ( .  ة نشدددددور   كتدددددورا  رسددددد ل )   والعددددد      العقل ددددد 
 . األر   ، األر ن   الج  ع 

 ال عد ق   األ فد   سدرأ  ل شدك( .  2536. )  ابدراه   وعد  ، الق  ون  -
 بدبع  وعلقتهد   عه  ال ستخ    التع    وأس ل   الكرك  ح فظ  ف  عقل  ا 

 ج  عددد .  العل دد  ال راسددد   ع دد  ة( .    نشدددورة   جسددت ر رسددد ل )  ال تغ ددرا 
 . ر  األ.   ؤت 

 و النظر دددد "  العقل دددد  اإلع قدددد ( .  2533. )  نددددور    صدددد ف ، الق دددد  -
 .  وال ب ع  والتو    للنشر ال س رة  ار : ر  األ. "  ال   رس 

  وسددددوع ( .  2556.)  جهدددد   ، الدددد     وعددددل ؛الدددد    عددددل  ، كفدددد ف  -
 و الترب دد  فدد  ال راجدد  سلسددل " صد ب  اإل:  الث لدد  ال جلدد  – التددخه ل  الدنفس
 .  العرب  الفكر  ار: الق هرة( " .  3 : 34) النفس عل 

 ؛ك    ص    ، اللال و ؛اهلل عب  شر ف  ، وال ب ر   ؛ك         ، اللال -
 ، والشددر    ؛ج  دد   ح دد   ددخ و  ، وحسددون  ؛اهلل عبدد  فو  دد ،  الجل دد ة و

( .  2533. ) ح دد أ  دد  ح ،  القبدد ل و؛   دد  أ وا دد  ، العلدد  و  ح دد  وا دد 
 والتو  ددددد  للنشدددددر ال سددددد رة  ار : ر  األ ، 2 .  الخ صددددد  الترب ددددد  س سددددد   أ

 . وال ب ع 

( .  3506. )  العلدددددددو  و الثق فددددددد  و للترب ددددددد  الق ر ددددددد  الو ن ددددددد  اللجنددددددد  -
 ، الترب دد   جلدد .  "األ فدد   عندد  الحسدد   راكاإل"  وترب تدده ال فدد  سدد كولوج  

 .  06- 02 ، ص ص 00  ق ر؛
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 – ال دددد خ "   العقل ددد  اإلع قددد ( .    2530. )  ل  ددد  فكدددر  ،  تدددول  -
 . ن شرو  – الرش   كتب  : الر   . "  الرع     ر  – ال فسرة النظر   

 ذو  سلسدددل "  العقل ددد  اإلع قددد  ( .  2554. )  اهلل عبددد  عددد    ،  ح ددد  -
 . الرش    ار  : الق هرة.  " 0 – الخ ص  االحت  ج  

 علد "  الخ صد  الترب د  إل    خ ( .  2533. )  اهلل عب  ع    ،  ح   -
 .  والتو    للنشر ال هرا   ار : الر    .ال وهب  و اإلع ق  ذو  نفس

.  الفكر   اإلع ق ( .  2533. )  اهو   ، والر    ؛رب   وال  ،   ص ف -
 .  ال هرا   ار: الر   

 انتشدددددددددد ر  دددددددددد  (  .  2532. )  اهلل عبدددددددددد  راهدددددددددد   ددددددددددر   ، ال   ددددددددددر  -
 ال   وغراف ددد  ال تغ دددرا  بدددبع  علقتهددد  و والحرك ددد   الحسددد   االضددد راب  

 ،(    نشددورة   جسددت ر رسدد ل )  الكو دد   ولدد  فدد  التوحدد     شددخ صاأل لد  
 .  البحر  ،العرب  الخل   ج  ع ،  العل   ال راس   كل  

 عددددد  للكشددددد   ق ددددد س بنددددد  (.  2534. )   ددددد  أ ح ددددد أ  سددددده ، نصدددددر -
 األ فددد    دد  ع ندد  فدد  ف عل تهدد   دد  حقدد والت الحسدد   ال ع لجدد  اضدد راب  
 االنتبدددد   ضددددع  اضدددد را  ذو  و التوحدددد    دددد  اضدددد را  وذو  العدددد     
 ، األ فد   ر د   كل د  ،  الترب   و ال فول   جل .  ال فر  الحرك  والنش  
 .  340 – 200 ، ص ص(  35)  6 ، سكن ر  اإل ج  ع 

 . عقل د ا  ال عد ق   األ ف   ترب  ( .  2552. )   عو  أ   ، الهجرس  -
 .  العرب  الفكر ار:   الق هرة
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 لل عدد ق   السددلوك   االضدد راب  ( .  2532. )  علدد   ح دد ،  ال دد  ور  -
 رسدد ل  ) غدد ة ق دد   فدد  الوال  دد  ال ع  لدد  بخسدد    علقتهدد  و للددتعل  القدد بل  
 . غ ة.  سل   اإل الج  ع .  الترب   كل  ( .   نشورة   جست ر

 الجسدور بند  ( .  2536.  ) شد رل  ، وسدوتو  ب وال ؛ ك لأو  إ   ،   ك -
 ب لتوحدددددددد  ال صدددددددد ب   لأل فدددددددد   عددددددددل  - الحسدددددددد  التك  دددددددد  خددددددددل   دددددددد 

:   راجعدد  ،  كر دد   ن ددر:  ترج دد )  خددر األ الشدد  ل  الن    دد  واالضدد راب  
 النشددر تدد ر خ)  ، الو ن دد  فهدد  ال لددك  كتبدد :  الر دد   ،  ( الضددلع   هشدد  

   ( . 2553:  االصل 
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طريقة المشروع في تنمية عملية فاعلية برنامج قائم على 
 المدمجين برياض األطفال ستنتاج للمعاقين ذهنيا  اإل

 

 *.إبراهيم محمد شعيرأ.د/  *                                
 .عاطف حامد زغلولد/ أ.**                                       

 .ودنرمين سالمة عبد العزيز محم***   
 

 : ملخص البحث
 

  الجشددر   طريقد  علدد  قدام  برنداج  فاعليدد  عد  الكشد  إلدد  البحد  يهدف    
 ، األطفدال برياض الجفججي  ذهنيا   الجعاقي  لألطفال اإلستنتاج عجلي  لتنجي 

 ذ ي جدد  أطفددا   ( 01) جدد  القصددفي  العيندد  تك ندد  البحدد  هددف  لتحقيدد   
 اختبددار)  خدد ل جدد  ب رسددعيف  جحافظدد بر ضددا  الجددفججي  الذهنيدد  اإلعاقدد 
 لعجليد  الجصد ر ا ختبدار)   هد  التاليد  األف ا   تطبيد  ،(  بينيد  ستانف رف

/ إعددددفاف)  األطفددددال بريدددداض الجددددفججي  ذهنيددددا   الجعدددداقي  لألطفددددال اإلسددددتنتاج
 ذهنيددا   الجعدداقي  لألطفددال اإلسددتنتاج عجليدد  لتنجيدد  أنشددط  برندداج  ،(  الباحثدد 

  ع لجددد  ،( الباحثددد / إعدددفاف)  الجشدددر   طريقددد  الاألطفددد بريددداض الجدددفججي 
 رتدد  جت سددط   جقارندد  ال بدداراجتري  يلك كسدد   اختبددار باسددتخفا  البيانددا 
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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  
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 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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         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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  : 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

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

 :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 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (2311)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 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



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (2312)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 : 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 
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 جاجعد . التربيد  كليد  ججلد .  عقليدا   الجتخلفدي  األطفدال لف  اللغ ي  الجهارا 
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 جد  عيند  لدف   ال جفان الذكا  أبعاف( . 6101) جحجف شيجا  ، اهلل عبف -
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 (. فكتدد را  ) الحيددا  بحقددام  الجددرتبط الجفدداهي  بعددض الريدداض طفددل كسددا إل

 . اإلسكنفري  جاجع  . األطفال رياض كلي 
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 لتنمية الدماغ إلى المستند التعلمإستراتيجية  على قائم برنامج
 الوعي مستوى بتحسين وعالقته االتصالية اللغوية المهارات
 التعلم صعوبات ذوي المدرسة قبل ما أطفال لدى للغة المورفولوجي

 

 *.رضوان جابر منى/ د *        
 

 : ملخص البحث
 

 إستتدراديةي  علتت  قتتي   برنتتيم  ليتت فيع متت  الدحقتت  الحتتيل  البحتت  استتدف     
 استدف   كمتي ،االدصتيلي  اللغويت  المفتيرا  لدنميت  الت مي  لت إ المستدن  الدعل 
 مستدو  ودحست  االدصتيلي  اللغويت  المفتيرا  دنميت  بتي  العالقت  قييس البح 
 التدعل ، صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل   للغ  المورفولوة   الوع 
 طبتت  ،حيتت  الواحتت   المةموعتت  يذ الدةريبتت  شتتب  متتنف ال البحتت  ادبتت  وقتت 

 قبتتل متتي أطفتتيل متت  وطفلتت ا  طفتتالا ( 51)قوامفتتي عينتت   علتت واأل وا  البرنتتيم 
 روضت  مت  عم يت    بطريقت    العينت  اخديير ود  ،الدعل  صعوبي  ذوي الم رس 
 مقيتيس البيحثت  واستدخ م  بورستعي ، بمحيفظت  الدةريب  الزهور فديي  معف 
      التتدعل  صتتعوبي  ذوي الم رستت  قبتتل متتي ألطفتتيل االدصتتيلي  اللغويتت   المفتتيرا

 قبتتتتل متتتتي ألطفتتتتيل المورفولتتتتوة  التتتتوع  مستتتتدو  مقيتتتتيس ،(البيحثتتتت  /إعتتتت ا ) 
 المقدتتر  الدتت ريب  البرنتتيم  ،(البيحثتت  /إعتت ا )  التتدعل  صتتعوبي  ذوي الم رست 

                                                                 

جامعددة  –كليددة التربيددة للطفولددة المبكددر  –قسددم العلددوم النفسددية بعلددم نفدد  الطفددل  مدددر ** 
 .بورسعيد
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 دوةتت (. البيحثتت  /إعتت ا )  التت مي  لتت إ المستتدن  التتدعل  إستتدراديةي  علتت  القتتي  
 مقييس) م  كل   عل  الدةريبي  المةموع  أطفيل  رةي  بي   اردبيطي عالق 

 وقتتت  المورفولتتتوة ، التتتوع  ومقيتتتيس( المصتتتور االدصتتتيلي  اللغويتتت  المفتتتيرا 
 لت إ المسدن  الدعل  إسدراديةي  عل  القي   البرنيم  فيعلي  البح  ندي   ثبد أ

 وةتتتو  متتت  الندتتتي   دحققتتت  كمتتتي ،دصتتتيلي اال اللغويتتت  المفتتتيرا  لدنميتتت  التتت مي 
 ودحستتتت  االدصتتتتيلي  اللغويتتتت  المفتتتتيرا  دنميتتتت  بتتتتي  يةيبيتتتت إ اردبيطيتتتت  عالقتتتت 
 صتعوبي  ذوي الم رست  قبتل مي أطفيل ل   للغ  المورفولوة  الوع  مسدو 
   .الدعل 

 

A program based on a brain-based learning strategy 

to develop communicative language skills and its 

relationship to improving the level of morphological 

awareness of language in preschool children with 

learning difficulties 

 

Dr. Mona Gaber Radwan. * 
 

Abstract: 
 

     The current research aimed to verify the effectiveness 

of a program based on a brain-based learning strategy for 

developing communicative language skills. The research 

also aimed to measure the relationship between 

developing communicative language skills and improving 

                                                                 
* Lecturer, Department of Psychological Sciences - Faculty of Early 

Childhood Education - Portsaid University. 
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the level of morphological awareness of language in pre-

school children with learning difficulties. The research 

followed the quasi-experimental approach. One group, 

where the program and tools were applied to a sample of 

(15) pre-school children with learning difficulties, and the 

sample was deliberately chosen from the kindergarten of 

the experimental flower girls institute in Port Said 

governorate, and the researcher used the communicative 

language skills scale for preschool children with 

difficulties Learning (preparation / researcher), 

morphological awareness level measure for preschool 

children with learning difficulties (preparation / 

researcher), proposed training program based on brain-

based learning strategy (preparation / researcher). There 

is a correlative relationship between the scores of the 

children of the experimental group on both the (illustrated 

communicative language skills scale) and the 

morphological awareness scale. The results of the 

research demonstrated the effectiveness of the program 

based on the brain-based learning strategy for developing 

communicative language skills. The results also verified 

the existence of a positive correlation between 

development. Communicative language skills and 

improvement of the level of morphological awareness of 

language among preschool children with learning 

difficulties.  
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 :Keywords الكلمات المفتاحية
 

   .ال مي  إل  المسدن  الدعل إسدراديةي   -

                                             Brain-based learning strategy 

 Communicative language skills  .االدصيلي  اللغوي  المفيرا  -

    .للغ   المورفولوة   الوع  -

                               Morphological awareness of language 

 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل -

Preschool children with learning difficulties                 
 

 مقدمة:
 

 عتتت ا أ لدزايتتت  نظتتتراا  البتتتيحثي  متتت  كبيتتتراا  اهدميمتتتيا  التتتدعل  صتتتعوبي  القتتت      
 دقلتتتت  مشتتتتكل  دمثتتتل التتتتدعل  صتتتعوبي   أ  كمتتتتي ،منفتتتتي يعتتتينو  التتتتذي  األفتتترا 
 أحتت  اللغويت  الصتعوبي  ودعت  ، المشتكال  متت  الع يت  حولفتي وددتراك  المتدعل 

 وضتتتت  عنتتتت مي ذلتتتت  ادضتتتت  وقتتتت  ، التتتتدعل  لصتتتتعوبي  األسيستتتتي  الةوانتتتت 

Segmon   الحقيقيتت  الطبيعتت  أ  لتت إ أشتتير حيتت  ،التتدعل  صتتعوبي  مففتتو 
  ذكتر وقت . اللغويت  الرمتوز فف  ف   مشكل كونفي ف  ددمثل الدعل  لصعوبي 

Makgrad   ه  الدعل  صعوبي  ذوي الدالميذ بي  شيوعيا  الحيال  أكثر أ 
 مت  % 15 لت إ دصل نسب  أ  حي  ، المشوه  االدصيلي  اللغوي  المفيرا 
 والصتتتعوبي  ، لغويتتت  صتتتعوبي  متتت  يعتتتينو  التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي األطفتتتيل
 .األكي يم  ال راس  الدحصيل عل  يبد الث السلبي  آثيرهي لفي اللغوي 

 (5 ،3552 ،العوامر )                                             
 المشتتكال  علتت  الدركيتتز لتت إ المعيصتتر  والبحتتو  ال راستتي  ادةفتت  وقتت    

 وال راستي  البحتو  أختذ  وقت  ، التدعل  صتعوبي  خل  دق  الد  والعمليي 
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 األستتتيلي  دنوعتتت  فقتتت  وعليتتت  ،التتتدعل  عوبي صتتت دفستتتير فتتت  مدنوعتتت ا  أشتتتكيالا 
 كثيتر وقيمت  ، األطفتيل عنت  الدعل  صعوبي  عالج ل إ دف   الد  الدربوي 

 المشتكال  لت إ يدتد  الدت  القصتور ةوانت  عالج أسيس عل  األسيلي  م 
 المستتتتدو  دحستتتتي  بفتتتت   وذلتتتت  ؛واللغتتتت  الففتتتت  فتتتت  القصتتتتور مثتتتتل ال راستتتتي 
 .(551ص ، 3552 ، عيس )    الف هذه أطفيل ل   األكي يم 

 

 الدتت  المفتيرا  شتد  لدنميت  أسيستييا  مردكتتزاا  الةينت  هتذا فت  اللغت  ودعدبتر    
 اللغويتتت  المفتتتيرا  ةميتتت  أ  كمتتتي ، نمتتتوه مراحتتتل مخدلتتت  فتتت  الفتتتر  يكدستتتبفي
 المفيرا  اكدسي  عل  دسيع ه الفر  يكدسبفي مفير  فأي ، ومدشيبك  مد اخل 
 األسيستتي  المفتتيرا  متت  مةموعتت  متت  عيمتت    بصتتف    اللغتت  وددكتتو  ، األختتر 
 .(1 ، 3552 ، القحطين ) والكديب  والقراء  والدح   االسدميع وه 

 

 للدفتتيه  النتتيس متت  معينتت  ةميعتت  عليتت  ددفتت  صتتود  رمتتزي نظتتي  فيللغتت     
 متتت  دواصتتتل  فتتت  الفتتتر  يستتتدخ م  التتتذي األسيستتت  الشتتتكل ودعدبتتتر ،والدواصتتتل
 ختالل فم  ، ويففمون  اآلخري  يسمع  كال  كلش عل  دخرج حي  اآلخري 
 .(3 ،3551 ،حسي )  ب  المحيط  البي   م  الدواصل الفر  يسدطي  اللغ 

 

 مت  والثقتيف  واالةدمتيع  الفكتري الدواصتل فت  فعيلت ا  وسيل ا  اللغ  دع  كمي   
 طتتيرإ فتت  ورغبيدتت  ميولتت  عتت  الدعبيتتر الفتتر  يستتدطي  طريقفتتي فعتت  ، اآلختتري 

 يعينو  الذي  والدالميذ،  (al-hawarneh,2016) اآلخري م  عل دفي  حرك
 ،للغت  المورفولوة  المسدو  ف  صعوب  ل يف  دظفر اللغ  ف  صعوبي  م 

 ودح يتتتت  واألفعتتتتيل األستتتتميء مورفولوةيتتتتي فتتتت  خيصتتتت ا  صتتتتعوب ا  دظفتتتتر حيتتتت 
  واللواحتتتتتتتتت  والنصتتتتتتتتت  الةمتتتتتتتتت  عالمتتتتتتتتتي   را ا  و  العالقتتتتتتتتتي 

(lukacs;leonared,&kas,2010, 145-161)                             
 الدالميتذ أ  مت  ( (Ann j., &Julia, c,2015 راست  أك دت  متي وهتذا     
 لضتتتع   ا عرضتتت أكثتتتر مبكتتتر   وقتتت    فتتت  لغويتتت    صتتتعوبي    متتت  يعتتتينو  التتتذي 
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  التتتتوع  مستتتتدو  بتتتتي  عالقتتتت  هنتتتتي  أ  كمتتتتي ، غيتتتتره  عتتتت  القتتتتراء  مفتتتتيرا 
 ream al ghanem.,& Devin ) راست و .  القتراء  ومفتير   المورفولتوة 

kearns,2015)  التوع  مسدو  بي  قوي  عالق  وةو  ندي ةفي أظفر  الد  
   راست  أشتير  كمتي ،االبد ا يت  المرحلت  فت  القتراء  ومفير  للغ  المورفولوة 

(pasquarella,et al,2011) ييتتد  للغتت  المورفولتتوة  المستتدو  أ  لتت إ 
 القتراء  علت  القت ر  ونمتو القرا ت  والففت  اللغويت  ل الحصتي زيتي   ف  يهيما   وراا 

 . والكديب 
 

                االدصتتيلي  اللغويتت  المفتتيرا  دنميتت  نستتدطي   لكتت أنتت  القتتول يمكتت  وبتتذل    
 صتتتتتعوبي  ذوي األطفتتتتتيل لتتتتت  (  الدحتتتتت   ،االستتتتتدميع ، الكديبتتتتت  ، القتتتتتراء ) 

 بنشتتتتيط دفتتتد  الدتتتت  ي والنظريتتت المتتت اخل علتتتت  االعدمتتتي  ينبغتتتت  نتتت إف ،التتتدعل 
 النظريتتي  هتتذه ومتت  ،الشخصتتي  ومكونيدتت  العقليتت  مكينيدتت ا  و  وق رادتت  المتتدعل 
 والمفمت  الح يثت  األستيلي  أحت  دعت  والدت  ،الت مي  لت إ المستدن  الدعل  نظري 
 االستدقرار لت إ يويتد  المدعلمتي  لت   األكي يم  الدحصيل ي يمسدو  رف  ف 

      .بسفول  الدربوي  األه ا  دحقي  علي  يدرد  مي ، واالةدميع  النفس 
 (442 ،3552 ،أحم )                                             

 

 الت مي  أ  طيلمتي يحت   الت مي  لت إ المستدن  التدعل  أ  النظري  هذه ودر    
 ستتدراديةيي إ استتدخ ا  أ  ددكتت  كمتتي ، الطبيعيتت  عملييدتت  نةتتيزإ متت  يمنتت  لتت 

 عمتتل وطبيعتت  بنتت  وفتت  يتتد  أ  البتت  التتدعل  مواقتت  ودنظتتي  وأستتيلي  وطتتر 
 التتتدعل  عمليتتت  فتتت  الدبيعفتتتي محتتت   ا  طريقتتت ا  دقتتت   ال فإنفتتتي ثتتت  ومتتت  ، التتت مي 
 ، العمليت  هتذه يختص متي كتل فت  الت مي  طبيعت  مراعتي  ل إ د ف  بل والدعلي 
  قتتترارا  ادختتتيذ دستتدطي  التتت مي  عتت  نعرفتتت  متتتي دوظيتت  ختتتالل متت  أنتتت  ودتتر 
 .االخفي  م   رة  بأقل الدعل  نواد  ودحقي  الدعل  مواق  ف  أفضل

 .(451 ،3551 ،  براهي إ )                                        
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 علت  قتي ر فتر  كتل أ  علت  الت مي  لت إ المستدن  الدعل  نظري  أك   كمي    
 كتل  يولت حيت  ، المدعلمتي  دحفتز نشتط  دعليميت  بي ت  ل يت  دتوافر  اذا الدعل 

 يعمتل الدقليت ي التدعل  ولكت  ، واألفكتير المعلومتي  يعيل   مي  ول ي  شخص
 المعيقبتت  أو والدةيهتتل الدثبتتيط طريتت  عتت  التت مي  قتت ر  متت  الحتت  علتت  غيلبتتيا 

 (.. (funderstanding,2011  والدخوي 
 

 فتت  التت مي  لتت إ المستتدن  التتدعل  فيعليتت  علتت  أكتت   الدتت  ال راستتي  ومتت     
 ندي ةفتي أستفر  الدت ( 3555 ،زي  أبو)  راس  اللغوي  المفيرا  ودنمي  دعلي 
 بعت  دنميت  فت  ال ميغي  السيطر  نظري  عل  قي   مقدر  برنيم  فعيلي  ع 

 أستفر  الدت (  3554 ،ستعي ) و راست  ،( والكديب  القراء )  اللغوي  المفيرا 
 فتت  التت مي  لتت إ المستتدن  التتدعل  نظريتت  علتت  قتتي   برنتتيم  فيعليتت  عتت  ندي ةفتتي
 .القرا   الفف  مفيرا  دنمي 

 

 فتتت  التتت مي  لتتت إ المستتتدن  التتتدعل  دوظيتتت  وفيعليتتت  أهميتتت  أيضتتتيا  يدكتتت  ومتتتي   
 يءمبتتتتي  وظفتتتت  الدتتتت  والبحتتتتو  ال راستتتتي  ندتتتتي   عيمتتتت  بصتتتتف  اللغتتتت  دعلتتتتي 

 ،(3552 ،الشتيفع )   راست  مثتل ومفيرادفتي وفروعفتي اللغ  دعلي  ف  النظري 
 .(EVA,2010) و راس 

 

 التت مي  لتت إ المستتدن  التتدعل  علتت  قي متت  بتترام  استتدخ ا  أ  البيحثتت  ودتتر     
 دوظيتت  ختتالل متت  معنتت  اذ دعلتت  يحقتت  التتدعل  صتتعوبي  ذوي األطفتتيل متت 

 ،التتدعل  صتتعوبي  ذوي األطفتتيل دعلتت  أنمتتيط  دراعتت مدنوعتت  د ريستتي  أستتيلي 
 دعلتتت  بي تتت  فتتت  التتت مي  مثيتتترا  ودحستتتي  الحييديتتت  بخبتتترادف  دعلمتتتوه متتتي وربتتتط
  . والدشوي  والمدع  ثير واإل بيلدح ي مملوء 

 

 عتتتي    بشتتتكل   الفتتتر  حيتتتي  فتتت  االدصتتتيلي  اللغويتتت  المفتتتيرا  ألهميتتت  ونظتتتراا     
 لألطفتتيل األكي يميتت  النتتواح  ةميتت  فتت  للغتت  المورفولتتوة  المستتدو  ودحستتي 

 ولدالفتتت  ،ختتتيص   بوةتتت    الم رستتت  قبتتتل متتتي مرحلتتت  فتتت  التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (9767)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 بتتيلقراء  المدعلقتت  للمةتتيال  األكتتي يم  الدحصتتيل  دتت ن علتت  المدردبتت  ثتتيراآل
 المفتيرا  هذه عل  الضوء دسليط م  الب  كي  ،والدح   واالسدميع والكديب 

 .(الكديب  ، القراء  ، الدح   ، االسدميع) 
 

 لمتتي أبعتت  بخطتتو    قيتتي إلتت  ال ستتع ي الحتتيل  البحتت  أ  القتتول يمكتت  وبفتتذا   
 التت اف  ولعتتل ، المةتتيل هتتذا فتت  أةريتت  الدتت  وال راستتي  األبحتتي  يتت لإ اندفتت 
 العربيت  وال راستي  البحتو  نت ر  هتو الموضوع هذا دنيولد  البيحث ةعل الذي
 .المةيل هذا ف  النقص لس  دنيولد  الد 

 

 :وأسئلته مشكلة البحث
 

 صعوبي  وذوي عيم    بصف    األطفيل عن  اللغ  بيكدسي  االهدمي   إ   
 اللغوي  والمفيرا  ، للغيي  حيوييا  موضوعيا  يع  خيص    بصف    لدعل ا

 الدعل  صعوبي  ذوي األطفيل دطور ف  دأثيراا  المظيهر أكثر م  االدصيلي 
  إف لذل  ،االةدميع  الدواصل ف  اسدخ اميا  األنة  الطري  فف  لغوييا 

 اللغوي  المفيرا  دطور ف  دأخراا  يسب  األطفيل عن  المفيرا  دل  ضع 
 ومشكال  لغوي  صعوبي  سيواة  وغيلبيا  ،ل يف  الدواصل عل  القي ر 
 . وأكي يمي  دربوي 

 

 ف  مشكال  م  الدعل  صعوبي  ذوي األطفيل م  الع ي   ويعين   
 مشكال  يواةفو  نة ه  حي  ، للغ  والميكينيكي  اآللي  االسدخ امي 

 المشكال  ل إ بيإلضيف ،  يو الالدف الكلمي  ومعين  الةمل بدكوي  ددعل 
 ل إ الكلمي  دةز   عل  بيلق ر  أي للغ   المورفولوة  بيلةين  ددعل  الد 

 م  بذل  الطفل يدمك  ال  حد معيا  األصوا  دل   م  ث  الصودي  مكونيدفي
 البرام  م  الع ي  دطوير ل إ ميس  حية  ففني  هني وم .  الكلمي  دكوي 
 لمي ؛الدعل  صعوبي  ذوي األطفيل ل   االدصيلي  اللغوي  المفيرا  لدنمي 
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 ف  بع  فيمي األكي يمي  المةيال  ددةيوز وأبعي  آثير الدعل  لصعوبي 
 .الالحق  الدعليمي  المراحل

 

 لفي أل  ؛اهدمي  عطي فيا  و  الف   هذه عل  الضوء دسليط م  الب  ولذا   
 بيبدكير وذل  ، وعالةفي عليفي الدغل  ل إ ميس  بحية    ع ي   مشكال 
 اللغوي  مفيرادف  دنمي  عل  دسيع ه  دقلي ي  غير سدراديةيي ا  و  أسيلي 

 ، مسيع دف  ل إ دف   مخدلف  د ريبي  برام  خالل م  وذل  ،االدصيلي 
 . الموضوع هذا دنيول ل إ  البيحث  ف  مي وهذا

 

 مزي  بذل ية  أن  ل إ( 533 ،3552) يوس  يشير الص   هذا وف    
 المخ نصف  بي  الدكيمل أسيس عل  قي م  برام  دبن  ف  لةف ا م 

 بف  واالندقيل الدعل  صعوبي  ذوي المدعلمي  ع   لدقليل وذل  ؛الكرويي 
 الدحصيل مسدو  درف  نشط  موةب   افعي  ل إ معطل  سيلب   افعي  م 

 .ال راس 
 

 أ  ل إ( Lombardi,2014) و(   Vannes,2011) م  كل   يشير كمي  
 عملي  ف  األطفيل مشيرك  يدي  ال مي  ل إ المسدن  والدعل  الد ريس عملي 
 بي   دوفر كمي ، بأنفسف  األطفيل بفي يقو  حقيقي  دعل  مفي  ودق ي  الدعل 
 ح    أقص  ال  يدعل  أ  طفل لكل يمك  وبذل  ،بيلدح ي دسم  صفي 
 .ممك 

 

 ذوي األطفيل ل   االدصيلي  اللغوي  المفيرا  قصور لخطور  ونظراا  
 دقلي ي  غير سدراديةيي إ ع  البح  الضروري م  كي  الدعل  صعوبي 

 هذه بي  وم  ، للغ   المورفولوة  المسدو  دحسي  ف  دسف  أ  يمك 
 ، ال مي  ل إ المسدن  الدعل  سدراديةي إ ذل  ف  دسف  الد  سدراديةيي اإل

 المسدن  الدعل  عل  قي   برنيم  لي يعف معرف  الحيل  البح  حيولي هني وم 
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 المسدو  بدحسي  وعالقد  الدواصلي  اللغوي  المفيرا  دنمي  ف  ال مي  ل إ
 . الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل   للغ   المورفولوة 

 

 سدراديةي إ ع  لبح إل  ا وسع  الحيل  البح  مشكل  دبلور  هني وم    
 وه  ،الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  بلق مي أطفيل لبي   منيسب  دعليمي 
 دحق  الد  ال مي  ل إ المسدن  الدعل  وه  أال خيص  أهمي  لفي مرحل 
 عل  الق ر  ودزي  ،الدعليمي  العملي  ف  مشيرك  أكثر األطفيل يةعل دفيعالا 
 للغ  المورفولوة  المسدو  ودحسي  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  اكدسي 
 االةيب  ف  الحيل  البح  مشكل  دح ي  يمك  دق   مي عل  اوبنيءا  ،ل يف 
 : الديل  الر يس السدال عل 

 

 لىإ المستند التعلمإستراتيجية  باستخدام المقترح البرنامج ليةاعف ما
 المدرسة قبل ما أطفال لدى التواصلية اللغوية المهارات تنمية في الدماغ

    ؟لديهم للغة رفولوجيالمو  المستوى بتحسين وعالقته التعلم صعوبات ذوي
 : الديلي  الفرعي  األس ل  الر يس السدال م  ويدفرع

 

 ذوي الم رس  قبل مي لطفل الالزم  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  مي -
  سنوا ؟( 6-1) م  الدعل  صعوبي 

 ذوي الم رس  قبل مي لطفل المنيس   المورفولوة   الوع  مسدو  مي -
  ؟سنوا ( 6-1) م  الدعل  صعوبي 

 ف (  البح  عين ) الدةريبي  المةموع  أطفيل  رةي  بي  الفرو  مي -
 والمسدو  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  مقييس  عل  والبع ي القبل  القييس

 ؟ للغ  المورفولوة 

 ف (  البح  عين ) الدةريبي  المةموع  أطفيل  رةي  بي  الفرو  مي -
 والمسدو  االدصيلي  اللغوي   المفيرا مقييس  عل  والددبع  البع ي القييس

 ؟ للغ  المورفولوة 
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 ال  المسدن  الدعل إسدراديةي   عل  القي   المقدر  البرنيم  محدو  مي -
 الم رس  قبل مي أطفيل ل   االدصيلي  اللغوي  المفيرا  دنمي  ف  ال مي 
 الدعل ؟ صعوبي  ذوي

 دنمي  ف  ال مي  ل ا المسدن  الدعل إسدراديةي   عل  القي   البرنيم  أثر مي -
 صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل   االدصيلي  اللغوي  المفيرا 
 الدعل ؟

  المورفولوة  والمسدو  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  بي  عالق  دوة  هل -
 ؟ للغ 

 

 :البحثأهداف 
 

 : يل  مي دحقي  إل  الحيل  البح  يف  
 

 الدعل إسدراديةي   عل    القي المقدر  البرنيم  فيعلي  عل  الدعر  .5
 مي أطفيل ل   االدصيلي  اللغوي  المفيرا  دنمي  ف   ال مي  ل إ المسدن 

 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل

 المسدو   يدحس عل  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  دنمي  أثر عل  الدعر  .3
 .البح  عين  ل   للغ   المورفولوة 

 ال مي  ل إ المسدن  الدعل سدراديةي  إ اسدخ ا  أهمي  عل  الضوء دسليط .2
 الملل ع  بعي اا  للدعل   افعيدف  ودحفيز الدعل  صعوبي  ذوي دعلي  ف 

 .الدعليمي  المواق  ف  والشرو 

 ف  ال مي   إل المسدن  الدعل  إسدراديةي  عل  قي   د ريب  برنيم  إع ا  .4
 صعوبي  ذوي س الم ر  قبل مي أطفيل ل   االدصيلي  اللغوي  المفيرا  دنمي 
 . الدعل 
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 المسدن  الدعل  إسدراديةي  بيسدخ ا  المقدر  الد ريب  البرنيم  أثر معرف  .1
 قبل مي أطفيل ل   للغ  المورفولوة  المسدو  دحسي  عل  ال مي   إل

 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس 

 الدعل  صعوبي  ذوي بف   الدربويي  والمشرفيي  المعلمي  دزوي  .6
 دعلي  ف  ال مي  ل إ المسدن  الدعل  نظري  م  مسدقي  دعليمي  بإسدراديةيي 

 .الدعل  صعوبي  ذوي ف  

ال مي    إل المسدن  الدعل  إسدراديةي  اسدخ ا  بي  العالق  ع  الكش  .2
  الدعل  صعوبي  ذوي األطفيل عل  يطرأ ق  الذي األكي يم  الدحس  وم  
 .للغ  ورفولوة الم والمسدو  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  ف 
 

 :بحثأهمية ال
 

 :الديلي  النقيط ف  الحيل  البح  أهمي  ددح     
 

 ف  والمسدة ا  األبحي  ندي   لمواكب  منفي محيول  ف  البح  هذا  يأد .5
 الدربي  مي ا  ف  الندي   هذه لي فيع اخدبير ل إ وال عو  ال مي  مةيل

 النوع هذا لقل  نظراا  فعيل دعل  أةل م  الدعل  صعوبي  ذوي م  الخيص 
 .الةين  هذا ف  ال راسي  م 

 االدةيهي   عو   دلب أنفي ف  أيضيا  البح  هذا  أهمي  دبرز كمي .3
 عي    بشكل   الخيص  االحدييةي  بذوي بف ي  بيالهدمي  الح يث  الدربوي 
 .خيص   بشكل   الدعل  صعوبي  وبذوي

 االدصيلي  اللغوي   المفيرا مففو  حول نظرييا  طيراا إ الحيل  البح  يق   .2
سدراديةي  ،دنميدفي وأهمي   والعوامل وأهميد  ال مي  إل  المسدن  الدعل  وا 
 اللغوي  المفيرا  دنمي  ف  و وره الدعل  ف  دوظيف  وكيفي  ،في  المدثر 

 .للغ  المورفولوة  المسدو  ودحسي  االدصيلي 
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 الدعل  بي صعو  ف   بدعلي  الخيص  المنيه  ومطوري مدلف  أنظير دوة  .4
 ل   دنميدفي عل  دسيع  بحي  ،االدصيلي  اللغوي  بيلمفيرا  العنيي  ل إ

 الح يث  والنظريي  الم اخل دفعيل ف  ودسف  الدعل  صعوبي  ذوي األطفيل
 الدعل  إسدراديةي  وخيص ا  المدعل  مكيني إ عل  دعدم  والد  الد ريس ف 

 .ال مي  إل  المسدن 

 الدعل  إسدراديةي  مةيل ف  ة ي   ل راسي  نوا  البح  هذا يكو  ق  .1
 م اخل ضوء ف  األخر  األكي يمي  المةيال  ف  ال مي  إل  المسدن 

 .ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي  غير أخر  ونظريي 
 

  :مصطلحات البحث
 
 

 : Program البرنامج-
 

 ددح   يءي ومب أسس عل  مفيرادف  دنمي  بف   لألفرا  يق   برنيم  هو    
 دعلتتتي  فتتت  الدتتت رج علتت  يقتتتو  التتتذي الدتتت رية  واالستتدةوا  الدتتت خل دتتت رج فتت 

     .اسدففيمي  صيغ إطير ف  والخيط   الصحيح  والسلوكيي  المعرف  الطال 
  (511 ،3555 ،نبفي )                                           

 

 وفتتت    ع تتتم   دعليميتتت   خطتت بأنتتت :  الحتتتيل  البحتت  فتتت   بيلبرنتتتيم  ويقصتت     
 المفيرا  دنمي  بف   ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي  عل  دعدم  أسس

 قبتتل متتي أطفتتيل لتت   للغتت  المورفولتتوة  المستتدو  ودحستتي  االدصتتيلي  اللغويتت 
 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس 

 

  :   الدماغ إلى المستند التعلم إستراتيجية -

Brain Based Learning Strategy                                    

 
 

 

 صتور  فت   دقت    الدت  والمدرابطت  المنظمت  الدعليمي  الخبرا  م  مةموع     
 الحييديتتتت  بتتتتيلخبرا  وربطفتتتتي بمعيلةدفتتتتي المتتتتخ يقتتتتو  حيتتتت  ،دعليميتتتت  مواقتتتت 
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  يقتتت    التتتذي للمحدتتتو  العميتتت  والففتتت  المعنتتت  ذا التتتدعل  يحقتتت  ممتتتي ،الواقعيتتت 
 .(35 ،3554 ،زي  أبو)  لألطفيل

 

:  بأندده جرائيددا  إ الدددماغ إلددى المسددتند الددتعلم إسددتراتيجية الباحثددة وتعددرف   
 فتت  التتدعل  صتتعوبي  ذوي لألطفتتيل متت ق   الم   الدعليميتت  األنشتتط  متت  مةموعتت 
 معنتت  ذا دعلتت  لدحقيتت  التت مي  لتت إ المستتدن  لتتدعل إستتدراديةي  ا يءمبتتي  ضتتوء
  المورفولتتوة  المستتدو  ودحستتي  االدصتتيلي  اللغويتت  المفتتيرا  دنميتت  أةتتل متت 
 .ف يل  للغ 

 

 Communication language skills   ة: االتصالي اللغوية المهارات-
 

 المةتيل بتيخدال  وكيفيدت  األ اء نوع ويخدل  و ق  سرع  ف  يد  أ اء ه   
 .(2 ، 3552، القحطين ) وطبيعد  وأه اف  اللغوي

 

 مت  مةموعت  :بأنهدا جرائيدا  إ االتصدالية لغويدةال المهارات الباحثة وتعرف   
 اآلختري  ففتي ا  و  والدحت   والدلقت  االسدميع أةل م  الطفل يميرسفي األنشط 

        فتتت  مدمثتتتل استتتدقبيل  ةينتتت  :ةتتتينبي  علتتت  ودشتتتدمل ،عنتتت  الدعبيتتتر يريتتت  متتتي
 الدحتتتت   مفتتتتير )  فتتتت  مدمثتتتتل دعبيتتتتري وةينتتتت  ،(والقتتتتراء  االستتتتدميع مفتتتتير ) 

 . (والكديب 
 

 :      Awarenes Morohology   للغة المورفولوجي الوعي مستوى-
               

 قوالتت  فتت  األصتتوا  بوضتت  الفونيمتتي  بنتتيء  را إ علتت  الطفتتل قتت ر  هتتو   
 متتتت  وغيرهتتتتي التتتتربط أ وا  ، والصتتتتفي  واألفعتتتتيل األستتتتميء مثتتتتل مورفولوةيتتتت 

 ،اللغتوي االدصتيل مقيمتي  حيال  م  معين    حيل    ع  يعبر منفي كل الصيغ
                كلمتتتي  لتتت إ ليحولفتتتي الصتتتودي  الوحتتت ا  ودنيستتت  الكلمتتت  بنتتتيء علتتت  والقتتت ر 

  .         مففوم  ةمل ف  الكلمي  وصييغ  معن   دعط بحي  ،(مورفيمي ) 
 .( 26 ، 3551 ، وآخرو  الببالوي)                                   
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 قتت ر  :بأندده جرائيددا  إ للغددة المورفولددوجي وعيالدد مسددتوى الباحثددة وتعددرف   
 الكلمت (  اشتدقي )  دشتكيل علت  الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل

 المفتتتيرا  استتتدخ ا  عنتتت  والمكتتتي  والزمتتتي  التتتربط وأ وا  الضتتتمي ر واستتتدخ ا 
 .والكديب  والقراء  والدح   االسدميع اللغوي 

 

  :التعلم صعوبات ذوي األطفال-
Children at risk of learning difficulties                          

 

 التتذي :  بتتأنف  التتدعل  صتتعوبي  ذوي األطفتتيل Baeman بيدمتتي  يعتتر    
 قت رادف  بتي   الل  ذي دربوي دبيي  ول يف  ،الدعل  ف  اضطرابي  م  يعينو 
 أسيستي  اضتطرابي  ل إ يعز  والذي ، الفعل  أ ا ف  ومسدو  الكيمن  العقلي 
 فتت  واضتت    بقصتتور   مصتتحوب ا  دكتتو  ال قتت  أو دكتتو  الدتت  التتدعل  عمليتت  فتت 

 حرمتي  أو عقلت  دخلت  عت  نيدةت  وليست  المركتزي العصب  الةفيز وظيف 
 ،البطينيتتت )  للحتتتواس فقتتت ا  أو شتتت ي  انفعتتتيل  اضتتتطرا  أو ثقتتتيف  أو دربتتتوي
3551، 25). 

 

 جرائيددا  إ الددتعلم باتصددعو  ذوي المدرسددة قبددل مددا أطفددال الباحثددة وتعددرف   
 صتتتعوبي  متتت  يعتتتينو  أنفتتت  علتتت  دصتتتنيفف  دتتت  التتتذي  األطفتتتيل هتتت  :بدددأنهم
 ثتترهأ يظفتتر ممتتي األكي يميتت  المةتتيال  حتت  إ فتت  قصتتوراا  يظفتترو  و دعليميتت 

 .  الم رس  األكي يم أ ا ف  انخفي  ف 
 

 :االحصائية األساليب
 

 للعلتتتو  حصتتتي ي اال الحتتتز  برنتتتيم  استتتدخ ا  ستتتيد  البحتتت  أهتتت ا  لدحقيتتت    
 :كيلديل  الندي   عل  والحصول البييني  لدحليل SPSS V(20) االةدميعي 

 

 للدحقت  :المردبطت  للمةموعتي   Wiloxon Test )ويلككستو ) اخدبتير -5
 ،والبعتتت ي القبلتتت  القييستتتي   رةتتتي  ردتتت  مدوستتتطي  بتتتي  الفتتترو   اللتتت  متتت 

   . لبرنيم ا دطبي  وبع  قبل البح  عين  عل  والددبع  والبع ي
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 مقيتيس ثبتي   رةت  لحستي  Cronach, Alpha): كرونبتي لفتيأ)  معيمتل-3
 لتتتت    المورفولتتتتوة   التتتتوع  مستتتتدو  ومقيتتتتيس الدواصتتتتلي  اللغويتتتت  المفتتتتيرا 
 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل

 مقيتيس صت   لحستي :  Person Correlation بيرستو  اردبيط معيمل-2
 أطفيل ل    المورفولوة  الوع  مسدو  ومقييس دصيلي اال اللغوي  المفيرا 

 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي
 االردبيط معيمل لحسي   Person Correlation:بيرسو  اردبيط معيمل -4
 االدستي  لدقت ير وذلت  ؛ليفتيإ  دندمت الدت  عت للب   الكليت  وال رةت  مفتر   كتل بي 

 .( البني  الص  )  البح  أل اد   ال اخل
 للدأكت  المقدتر  للبرنتيم  األثتر حةت  لحستي  :(  n2)   يدتيإ مربت  معيمتل -1

إلتتتت   دعتتتتو  حقيقيتتتت  فتتتترو  كونفتتتتي(  ) اخدبتتتتير بيستتتتدخ ا  الفتتتترو  حةتتتت  متتتت 
 .البح  مدغيرا 

 

 :والدراسات السابقة  اإلطار النظري
 

 : الدماغ إلى المستند التعلم إستراتيجية: األول المحور
 
 

 علت  القت ر  منفتي: الكيمنت  القت را  مت  مةموعت  مت  طريتيا ف ال مي  يدشكل   
 أن  عل  ال مي  إل  وينظر. الذاد  والدأمل الذاد ، والدنظي  البييني ، دحليل
 بفعتتل نفستت  ليدشتت  ويعيتت  يدشتتكل، ألنتت  األنظمتت  ومدعتت   معقتت  حيتتوي ةفتتيز

 .للتتدعل  حيستتم  أنفتتي علتت  االنفعتتيال  إلتت  ينظتتر وأصتتب  الحييديتت ، الخبتترا 
 هنتي  أ  مت  الترغ  وعلت  ومدترابط، كلت  بشتكل دعمتل أ مغدنتي فتإ  هنتي وم 
 والرييضت ، واالنفعيال ، كيلدفكير،: مح    وظي   ذا   ميغي  وح ا  ع  

 هذه فإ  فيفي؛ ندعل  الد  والبي   الوق  یوحد خري ،اآل م  دفيعالدني وطبيع 
 نفستت  الوقت  فت  يةميعات معيلةدفتتي دتد  بتل الت مي  فتت  منفصتل  غيتر الوحت ا 

 .(werbos,2009,200 ) ندعلم  وفيمي دعلمني، كيفي  ف  يدثر ممي
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 التتدعل  نظريتت  بتترز  األعصتتي  وعلتتو  التت مي  أبحتتي  ندتتي  إلتت   واستتدني اا    
 5115 عي   (Brain-Based Learning Theory) ال مي  عل  المسدن 
 وددكت  أةزا ت ،  ووظيفت الت مي  بنتيء إلت  دستدن  الدت   كتي "و" كتي " لصيحبفي

 دعلت  بي ت  دصتمي  ضترور  وعلت  بطبيعدت ، التدعل  علت  قي ر فر  كل أ  عل 
 الذاديتتت ، ال افعيتتت  وزيتتتي   الدعليميتتت ، الخبتتتر  فتتت  التتتدعل  استتتدغرا  علتتت  دعمتتتل

 الحييديتتت  بتتتيلخبرا  التتتدعل  وربتتتط للمعلومتتتي ، النشتتتط  بيلمعيلةتتت  لتتت  والستتتمي 
 (.555 ، 3552 ،عيس )  والواقعي 

 

   :الدماغ إلى المستند التعلم إستراتيجية وممفه
 دفتتد  الدتت  اإلستتدراديةي  دلتت  هتت  :التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل  إستتدراديةي    

 واالحدفتيظ والدرابطتي  واألنمتيط المعنت  عت  يبحت  التذي ال مي  عمل بكيفي 
 الدت  والعقليت  واالنفعيليت  المي يت  للخبرا  معن  ودكوي  الة ي  ، بيلمعلومي 

 ودبح  والدعل ، للدعلي  أقص  ح  دحقي  يمك  خالل  وم  الذاكر  ف  دخز 
 .(121 ،3551 ، محم ) أفضل بصور    أ مغدني بفي ددعل  الد  الطر  ع 

 

 ي:بأنفتت التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل  إستتدراديةي (  3554) الستتلط  ودعتتر    
 األعصتتي   علتت افدراضتتي  إلتت  يستتدن  التتدعل  للدعلتتي  شتتيمل متتنف  أو أستتلو 
لتتتت  طبيعتتتتت    بشتتتتكل   التتتتت مي  عمتتتتل كيفيتتتتت  دوضتتتت  الدتتتتت  الح يثتتتت   الدركيتتتتت  وا 
 .المخدلف  دطوره مراحل ف  الوظيف  وأ ا   ،البشري لل مي  الدشريح 

 علتت  للتتدعل  شتتيمل متت خل :بأنفتتي( 513 ،3554)  المطرفتت  ليفتتيإ ويشتتير   
 دعلتت  :بأنفتتي( 12 ،3551)  التت ي  عتتز دعرففتتي كمتتي.  االعصتتي  علتت  أستتس
 .الطبيعي  عملييد  نةيزإ وف  الذه  حضور م  ال مي 

 

 بدطبيتتتت  يفتتتتد  للتتتت مي  المستتتتدن  التتتتدعل  أ   Jensen (2007) یر يتتتتو     
 أبحتي  مت  اكدشتيف  دت  متي م  مدنيغم  دظفر الد  واإلسدراديةيي  المبي يء
 وخبتترا  بظتترو  األطفتتيل لدزويتت  اإلستتدراديةيي  متت  الع يتت  ويشتتمل التت مي ،
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 والد ريس بيلدعل  يسم  بمي ،ال مي  نصف  ف  واإل را  الوع  حيل  إلح ا 
 .األفضل

 

 المميتتتز  بيلخصتتتي ص دفتتتد  الدتتت  النظريتتت  دلتتت  :أنفتتتي علتتت  دعتتتر  وكتتتذل    
 وظتتتي   متتت  أي   علتتت  كبيتتتر    ب رةتتت    االعدمتتتي  فتتت  رغبتتت  لتتت يف  التتتذي  لألفتتترا 

 يكو  حي   ؛المعلومي ودشغيل دوظي  عملي  ف  بيلمخ الكرويي  النصفي 
 مردبط وهو الةس  م  األيسر الةزء عل  اا مسيطر  ال مي  م  األيم  الةين 
 ويكتتتتتو  والح ستتتتت ، والمدشتتتتتع  والمكتتتتين  اللفظتتتتت  وغيتتتتتر البصتتتتتري بتتتتيلدفكير
 وهتتتو الةستتت ، متتت  األيمتتت  الةتتتزء علتتت  مستتتيطرأ التتت مي  متتت  األيستتتر الةينتتت 
 ،3551 ، محم )واللفظ  والمنطق  والدصنيف  المدقير  الدفكير ع  مس ول
121.) 

 

 الت مي  فيظتل للت مي ، العظمت  الوظيف  هو الدعل  أ  النظري  هذه ودعدبر   
 دنمتو العصتبي  والشتةيرا  الشتبكي  ودظتل اإلنسي ، عمر نفيي  حد  مدعلمأ

 مت  وددتواء  ددنيست  الدت  بيلطريقت  الفتر  فيفتي ويدفيعتل ثريت ، البي ت   ام  مي
 أكثتتتر التتدعل  مواقتت  يةعتتل التتذي األمتتر زادتت ،ودةفي واستتدع ا اد  التت مي  هتتذا

 .يا وعمق ومرون ا  سفول ا 
 

 إلتتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي  لنظريتتت  المستتتيبق  الدعريفتتتي  ختتتالل ومتتت    
 البحتتت  هتتتذا إةتتتراءا  ضتتتوء فتتت  دعريففتتتي إلتتت  الدوصتتتل يمكتتت  فإنتتت  التتت مي ،
 واأليستر األيمت  ال مي  ةينب  عل  االعدمي  عل  دقو  دعليمي  نظري  :بأنفي
 بشتتتكل   يعمتتتال  بحيتتت  ،التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي الم رستتت  قبتتتل متتتي أطفتتتيل لتتت  

 استدخ ا  ختالل مت  ل يف  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  دنمي  يد  حد  مدكيمل  
 .األطفيل هدالء ل   واأليسر األيم  ال مي  ةينب  لدنشيط دعليمي  وأنشط 
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 :الدماغ إلى المستند التعلم إستراتيجية فوائد
 

 الفتتتتر  اكدستتتتي  فتتتت  التتتت مي  إلتتتت  المستتتتدن  التتتتدعل  إستتتتدراديةي  فوا تتتت  دظفتتتتر   
 ومت  الحيتي ، بخبترا  دعلمت  يتربط أ  للمتدعل  دستم  ومدنوع  مخدلف  أسيلي 

 :اآلد  ف  Spears( 3553) يح  هي كمي األسيلي ، هذه
 

 .Mastery Learning المدق  الدعل  -

 .Styles learning الدعل  أسيلي  -

 .Multiple Intelligences المدع    الذكيءا  أنواع -

 .Cooperative learning الدعيون  الدعل  -

 .Practical Simulation العملي  المحيكي  -

 .Learning Experimental الدةريب  الدعل  -

 .Movement Education الحركي  الدربي  -

 .Problem Based Learning المشكال  عل  المبن  الدعل  -
 

 :الدماغ إلى المستند التعلم اتيجيةإستر  أهمية
 

 الدربويتت  العمليتت  فتت  التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل  إستتدراديةي  أهميتت  دكمتت    
 (:321 ،3551 ي،الزهير )  يل  فيمي

 

 .مخدلف    بطرا     المشكال  حل م  المدعل  يمك  -

 .الص  غرف  ف  والمنيقش  الحوار دنمي  عل  يعمل -

 .القرارا  صن  ف  المشيرك  ل إ المدعل  ي ف  -

 .للمدعلمي  خبرا  دكوي  ف  يسيه  -

 .الفف  أةل م  الدعل  عملي  يوة  -

 لقت ر  نظتراا  ذادت  الوقت  فت  عمتل مت  أكثتر مت  الدعيمتل مت  المدعل  يمك  -
 . ال ينيميكي  ال مي 
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 :الدماغ إلى المستند التعلم إستراتيجية نظرية ءيمباد
 

 التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل  ةي إستتدرادي نظريتت  أ  Laine&Caine يتتذكر   
 ،3555 ، عيي  ) يل  فيمي حصرهي يمك  المبي يء م  مةموع  عل  دعدم 
11) : 

  معق   ينيميك  نظي  ال مي. 

  اةدميعي  طبيع  ذو( العقل) ال مي. 

  ال مي  ف  فطرييا  أمراا  المعن  ع  البح. 

  الدرميز خالل م  يح   المعن  ع  البح. 

  الدرميز أةل م  حيسم  االنفعيال.  

 مدزام    بشكل   وكليي  أةزاء ويند  يسدقل( عقل)  مي  كل. 

  المحيط  واإل را  المركز االندبيه م  كالا  الدعل  عملي  ددضم. 

  والالوع  الوع  عمليي  يشمل الدعل. 

  الذاكر  لدنظي  طريق  م  كثرأ يوة. 

  الدطور صف  ل  الدعل. 

 بيلدف ي   عيوي   بيلدح ي المعق  الدعل  ينمو. 

 فري     بطريق    منظ   مي  كل . 
 

 :  الدماغ إلى المستند التعلم إستراتيجية لمباديء التربوية التطبيقات
 

 التدعل  إسدراديةي  دنيول  الد  والكديبي  البحو  عل  االطالع خالل م    
 ، حمتتتت أ)  الديليتتتت  الدربويتتتت  الدطبيقتتتتي  دح يتتتت  يمكتتتت  ، التتتت مي  إلتتتت  المستتتتدن 
3552، 415:) 

 واألنشتتتتتط  الدعليميتتتتت ، والوستتتتتي ل الدتتتتت ريس، طتتتتتر  استتتتتدخ ا  فتتتتت  الدنويتتتتت  -
 . الدعليمي 

 . عمل  وكيفي  ودركيب  ال مي  ع  معلومي  دق ي  -
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 . القرارا  وادخيذ المشكال  حل ف  يمعا  للدعيو  لألطفيل الفرص  ديح إ -

 . صغير  مةموعي  ف  للعمل أميك  دوفير -

 .واهدميميد  الطفل حيي ب مردبط  ومش ال  أنشط  دق ي  -

 . والدسيدل الدفكير عل  األطفيل دحفز بيلمثيرا  غني  دعل  بي   دوفير -

 .دفكيره  وطرا   وادةيهيدف  األطفيل المشيعر المعلم  مراعي  -

شتتعيرا  لوحتتي  دعليتت  ختتالل متت  للتتدعل  األطفتتيل  افعيتت  إثتتير  -  دحفيزيتت  وا 
 . الروض  ف  العيم  واألميك  الممرا  ف 

 بشتكل   الموقت  مت  الدعيمل لل مي  ددي  مدكيمل  أنشط  بدصمي  دمي االه -
 .كل   

 علتت  يكتتو  وأ  يدعلمتت  متتي كتتل فتت  والدفكيتتر الدأمتتل علتت  الطفتتل دشتتةي  -
 .ب  وع 

 درابط أةل م  السيبق  بخبراد  الطفل يدعلم  مي كل ربط عل  العمل -

 . ودكيملفي المعلومي  -

 .للدح ي ومحفز  ومشةع  ومريح  هي    دعل  بي   دوفير -

 .للطفل النفس  األم  ودوفير الدف ي  غيي  -

 . يفضلفي الد  بيلطريق  نفس  ع  الدعبير عل  طفل كل دشةي  -

 ، وخيرةفتتي النشتتيط قيعتت   اختتل دعلتت  أمتتيك  بتتي  متتي التتدعل  أمتتيك  دنويتت  -
 . وخيرةفي الروض   اخل دعل  وأميك 

 ومتت  األطفتتيل متتي اهد لةتتذ  الدتت ريس إستتدراديةيي  استتدخ ا  فتت  الدنويتت  -
 ، المنتتتتيه  مستتتترحي  ، بيللعتتتت  التتتتدعل  ، األ وار لعتتتت )  اإلستتتتدراديةيي  هتتتتذه

 الختترا ط ، المحيكتتي  ، النمذةتت  ، مةموعتتي  فتت  العمتتل ، المي انيتت  التترحال 
 ( . المدع    الذكيءا  دوظي  ، المشيري  الذهني 
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 :الدماغ إلى المستند التعلم إستراتيجية أس 
 

 ، محمتتت ) يلتتت  فيمتتتي التتت مي  إلتتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي  أستتتس ددحتتت     
3551، 126:) 

 مواقتتتت  إلتتتت  المتتتتدعل  دعتتتتر  إذا واأليستتتتر األيمتتتت  بةينبيتتتت  التتتت مي  ينمتتتتو -
 .ب  المحيط  بيلبي   مردبط  دعليمي  وخبرا 

 روابط دة  ال فيل مي  طبيعد ، م  ددف  بخصي ص المدعل   مي  يدص  -
 البنيتت  فتت  وةتتو  الستتيبق  للخبتترا  يكتت  لتت  إذ حقتت والال الستتيبق  الخبتترا  بتتي 

 .المعرفي 

 فيدفيعتتل اآلختتري ، متت  والدعتتيو  الدفيعتتل ختتالل متت  ويدطتتور التت مي  ينمتتو -
 بدوستي  دستم  دفكيريت  وقت را  اةدميعيت  عالقتي  ليكدست  أقرانت  م  المدعل 
 .ال مي  سع 

  ميغيتتتت ال فيلستتتتع  والنشتتتتيط، بيلحركتتتت  للمتتتتدعل  التتتت ميغ  النظتتتتي  يدصتتتت  -
 نشتيط ختالل مت  استديعيب  يمكت  التذي ال ينيميك  الدفيعل م  أنميطأ دفر 
 .المدعل 

 معنيهتتتتتي إل را  ويستتتتتميفي الخبتتتتترا  ينمتتتتتذج أ  البشتتتتتري التتتتت مي  يستتتتتدطي  -
 .ففمفي وسفول 

 متتتدعل  متتت  وستتتعد  وق رادتتت  وخبرادتتت  دكوينتتت  فتتت  البشتتتري التتت مي  يخدلتتت  -
 .ب  خيص   ميغي  صفي  ل  مدعل  فكل خر،آل

 الستتع  وددحستت  ،ختتر آل صتت  متت  اندقتتل كلمتتي المتتدعل  عنتت  التت مي  ينمتتو -
 .يا نضة أكثر المدعل  كي  كلمي ال ميغي 

 لفتتي يدعتتر  الدتت  الدعليميتت  الخبتترا  كينتت  إذا المعنتت  المتتدعل   متتي  يفقتت  -
 .مسدواه م  أقل أو أعل 

 الةينتت  فيقتتو  خيصتت ، دعليميت  بمفتتي  التت مي  ةتتينب  مت  ةينتت  كتتل يقتو  -
 واإلبتت اع، الخييليتت ، والكديبتت  الصتتور، ودتتذكر الر يستت ، األفكتتير بقتتراء  متت األي
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 الوظيفي ، والكديب  الكلمي ، واسدرةيع الدفيصيل بقراء  األيسر الةين  ويقو 
 .األشييء ودةمي  األسميء، ودذكر

 أ  ينبغتت  وبيلدتتيل  المتتدعل ، كيتتي  دفتت   الدتت  بتتيلمواق  التت مي  نمتتو يدتتأثر -
 .ال مي  ينمو حد  المواق  فذهل المدعل  يدعر 

 

 :الدماغ إلى المستند التعلم إستراتيجية مراحل
 

 إلتتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي  عليفتتتي عدمتتت د أسيستتتي  مراحتتتل خمتتتس يوةتتت   
 : وه (  22 ،3552 ، الةوران ) ال مي 

 

 المترا  الموضتوع ع  عيم  فكر  الطفل إعطيء يد  وفيفي : اإلعداد مرحلة 
 دمثيتتتتل فتتتت  أستتتترع كلمتتتتي الموضتتتتوع عتتتت  الطفتتتتل خلفيتتتت  زا   يوكلمتتتت ، دعلمتتتت 

 . الدعل  عملي  علي  وسفل ومعيلةدفي الة ي   المعلومي 

 المنيفستتتتتت )  فمنفتتتتتتي االكستتتتتتي  مصتتتتتتي ر وددنتتتتتتوع : اإلكسدددددداب مرحلددددددة ، 
 المدنوعتتتت ، والخبتتتترا  ، البي يتتتت  المثيتتتترا  ، البصتتتتري  واأل وا  ، والمحيضتتتتر 

 السيبق  الخبر  عل  المرحل  هذه وددك  ،( ي الةميع والمشيري  األ وار ولع 
 .القبلي  أو

 فت  األطفتيل إ متيج يتد  المرحلت  هتذه وفت  ( : سهاباإل)  التفعيل مرحلة 
 الراةعت  الدغذيت  دتوفير مت  للموضوع أعم  فف  دحقي  أةل م  أكثر أنشط 
 . لف 

 واستتتتتدرةيع التتتتتدعل  دقويتتتتت  إلتتتتت  المرحلتتتتت  هتتتتتذه دفتتتتت   : الدددددذاكر  تكدددددوين 
 ليقتتتتو  للراحتتتت  وقتتتت  األطفتتتتيل إعطتتتتيء ختتتتالل متتتت  أفضتتتتل بصتتتتور    ومتتتي المعل
 . دعلمفي الد  المعلومي  بدنظي  ال مي 

 مواقت  علت  التدعل  دطبيت  المرحلت  هذه ف  يد  حي  : الوظيفي التكامل 
 .ة ي  
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 يعتتت  التتت مي  إلتتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي  أ  البيحثتتت  دتتتر  ستتتب  وممتتتي  
 المفتتتتيرا  دنميتتتت  فتتتت  عليتتت  االعدمتتتتي  يمكتتتت  نيةحتتتيا  عالةيتتتتيا  د ريستتتتييا  متتت خالا 

 إسدراديةي  عل  اعدم   الد  ال راسي  معظ  أ  حي ، والنمي ي  األكي يمي 
 المفتيرا  بدحسي  اهدم   عالة  د ريس كم خل ال مي  إل  المسدن  الدعل 
 .عي    بشكل   كي يمي األ

 

 :االتصالية اللغوية المهارات:  يناالث المحور
 

 ،لدفميشتتفي مةتتيالا  يدتتي  ال بمتتي بحفظفتتي اهلل دكفتتل عيلميتت  لغتت  العربيتت  غتت الل  
 بق ستتي  واردبيطفتتي لستتموهي نشتترهي مستتدولي  دةتتيه المستتدمر  ال افعيتت  يثيتتر وبمتتي

 متت  مدزايتت  ا  عتت ا اا أ دةدتتذ  العصتتر هتتذا فتت  العربيتت  واللغتت .  الحكتتي  الكدتتي 
 واالستتدفي   الدةتتير  فتت  فتتيمن لالستتدفي   إدقينفتتي فتت  التتراغبي  و دعلمفتتي طتتيلب 
 العربيتتت  الثقيفتت  و العربيتتت  الحضتتير   علتتت ،والدعتتر  القتتتوم  األمتت  فتتت  منفتتي

 متتتت  كثيتتتتر   فتتتت  معدمتتتت  ا  غتتتت   أ  بعتتتت  ، كثيتتتتر   أختتتتر  أهتتتت ا  و اإلستتتتالمي 
 العربيتتت  اللغتتت  دعلتتتي  وحظتتت .  واليونستتتكو المدحتتت   كتتتيألم  ال وليتتت  المنظمتتتي 
 الةفتي  دعت    وقت  ، بدعليمفتي ي دمتالمف مت  خيصت    بعنيي    بغيرهي للنيطقي 
 المدسستتتتي  ستتتتع  فقتتتت  ،بغيرهتتتتي للنتتتتيطقي  العربيتتتت  اللغتتتت  بدعلتتتتي  دعنتتتت  الدتتتت 

 وال اكدستتتيبفي دواةتت  الدتتت  الصتتعي  ودتتتذليل دعليمفتتي  إلتتت والخيصتت  الحكوميتت 
    والقتتراء  والدحتت   االستتدميع:  بمفيرادفتتي العربيتت  واللغتت .بغيرهتتي للنتتيطقي  ستتيمي

 منتتت ور،)  لتتت   المميتتتز  بمفيرادتتت  منفتتتي كتتتل دفتتتر  وأ  مدكيملتتت  وحتتت   ، والكديبتتت 
3535 ، 25.) 

 

 الدتترا  ولحفتتظ والدعلتتي ، والدعبيتتر، للدفكيتتر، وستتيل  أنفتتي علتت  للغتت  وينظتتر   
 المعرفتت  مفدتتي  وهتت  البشتتر، بتتي  والدخيطتت  الدفتتيه  وستتيل  دعتت  كمتتي الثقتتيف ،
 بشتتتكل   اإلنستتتي  عليفتتتي ويعدمتتت  والثقتتتيف ، الفكتتتري للدواصتتتل الر يستتت  والوستتتيل 
 وستتتتيل  وهتتتت  وأحيسيستتتت ، وأغراضتتتت  ومشتتتتيعره، أفكتتتتيره، عتتتت  للدعبيتتتتر كيمتتتتل  



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (9621)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 األسيست  والفت   الواحت  ، األمت  أبنتيء بي  الوة ان  والدرابط الفكري  الحرك 
 اللغتوي االدصتيل عل  الق ر  المدعل  إكسي  هو الدعلي  صعي  عل  اللغ  م 

 هتذا دحقيت  إلت  دتد ي أ  يةت  اللغت  لدت ريس  محيول وكل والسلي  الواض ،
 بتتتي  أو ومستتتدم    متتتدكل    بتتتي  يكتتتو  أ  يدعتتت   ال اللغتتتوي واالدصتتتيل. الفتتت  
: هتتتت  أربعتتتت  ومفتتتتيرا  فنتتتتو  للغتتتت  فتتتتإ  األستتتتيس هتتتتذا وعلتتتت  ،ي  وقتتتتير  كيدتتتت   

 . والكديب  والقراء ، والدح  ، االسدميع،
 

 والدحتت  ، االستتدميع،) للغتت   األربعتت االدصتتيلي  اللغويتت  المفتتيرا  وامتتدال    
 ضتتتم  الفعتتتيل، اللغتتتوي الدواصتتتل لدحقيتتت  ةتتتوهري مطلتتت ( والكديبتتت  والقتتتراء ،
تتتو   فتتتإذا مدكيمتتتل، شتتتمول  إطتتتير  فتتت  ستتتلبيا  يتتتدثر فإنتتت  إحتتت اهي فتتت  ضتتتع   ة 

 كتل ودمثتل ،  األختر  المفتيرا  فت  إيةيبيا  ددثر مفير  أي دنمي  وأ  األخر ،
 بيلنستتب  وأهميتت  بتتذادفي خيصتت ا  أهميتت ا  يتت اللغو  االدصتتيلي  المفتتيرا  متت  مفتتير 

 ودمثتتتل اللغتتتوي، االدصتتتيل عمليتتت  فتتت  المفتتتيرا  وددكيمتتتل األختتتر ، للمفتتتيرا 
  ا يتتم هتت  اللغتت  أ  عتت  فضتتالا  بينفتتي، فيمتتي مشتتدركيا  قيستتميا  العقليتت  العمليتتي 
 (. 652  ، 3535  ،الضوالح ) مميرسدفي

 

 :التعلم صعوبات ذوي ةالمدرس قبل ما أطفال لدى االستماع مهار : أوال  
 

 بفتتي ليستتدقبل لتت  اهلل وهبفتتي الدتت  اإلنستتي  حتتواس متت  حيستت  هتتو االستتدميع   
 دعلمتو  ال مفتيدك أ بطو  م  خرةك أ واهلل: "دعيل  قيل حول  م  اللغ  عيل 
 ."دشكرو  لعلك  ف   واأل بصيرواأل السم  لك  وةعل شي يا 

 

      والدطبيتت  والدفستتير لدحليتتلوا والففتت  ، األصتتوا   علتت الدعتتر   يعنتت ففتتو   
 يسم  ، االندبيه دركيز هو اإلنصي  فإ  ، المسموع  للمي   والدقوب  والدق ير
 (.56 ،3555  ،يالبير  عب ) معي    ه     دحقي  أةل م  اإلنسي 
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 بقصتتتت    األذ  لتتتت إ ووصتتتتول  الصتتتتو  استتتتدقبيل:  بأنتتتت  االستتتتدميع ويعتتتتر   
      .المخدلف  يالبشر  االدصيل وسي ل بي  اميا اسدخ  األكثر الوسيل  وهو ،واندبيه  

 (3552 ، يوبسن  حشيش وأبو يالفي  عب )                          
 

 متت  اللغتت  مفتتيرا  كتتل عليتت  دعدمتت  فتت  االستتدميع أ ( 3555) قتتور  ويتتر   
 يدتد  الدت  والخبترا  بيلمفتيرا  االهدمتي  مت  الب  لذا ، وكديب    وقراء    دح    

 متتت  الدفيعتتتل فتتت  سيستتتي أ وستتتيل  بوصتتتف  االستتتدميع علتتت  القتتت ر  دحستتتي  لتت إ
 معلمتيف  لت إ االستدميع فت  أوقيدف  معظ  المدعلمو   يقض حي  ، خري اآل
 . زمال ف  أو

 

 عبتت )  الديليت  النقتيط فت  الم رست  قبتل متي لطفتل االستدميع أهميت  ودتدلخص  
 (:26 ،3551 ،الرحم 

 

 الدعبيتتتتر، علتتتت  قتتتت ر  متتتت  بفتتتتي علقتتتت المد والمفتتتتيرا  الشتتتتفوي  اللغتتتت  دنميتتتت  -
 .ودنظيمفي األفكير دردي  و الصحي  والنط  الصحيح  الةمل وصييغ 

 اا دمييتتتز  والكلمتتتي  والحتتترو ، األصتتتوا ، دمييتتتز علتتت  الطفتتتل قتتت ر  دنميتتت  -
 .يا صحيح

 والعبتتيرا  واألستتيلي ، ، األلفتتيظ متت  بيلع يتت  اللغويتت  الطفتتل حصتتيل  إثتتراء -
 .أخط هو مي دصحي  أو ، الة ي  

 .ومدسلسل  مردب  بصور  أفكيره دنظي  عل  الطفل مسيع   -

 .الدخيل عل  الطفل مسيع   -

 وأفكتير ، آراء مت  يستمع  متي ختالل مت  الطفتل لت   النق ي الدفكير دنمي  -
 . يمع موضوع حول مخدلف  أو مدفق ،

 بيلمعلومتتي  االحدفتتيظ علتت  ود ريبتت  الطفتتل، لتت   الستتمعي  التتذاكر  دنميتت  -
 .أطول لم  
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 استتتتتتدميع  فتتتتتت  الدتتتتتت رج ختتتتتتالل متتتتتت  الطفتتتتتتل لتتتتتت   االندبتتتتتتيه متتتتتت   ي  زيتتتتتت -
 .القصص أو األنيشي ، أو للموضوعي ،

 

 أهميتت  علتت ( 3551)  وخمتتيس ،(3553) خنةتتر  متت  كتتل    راستت  وددكتت   
 استتدميع  فتت  الدتت رج ختتالل متت  صتتغيءواإل االندبتتيه متت   زيتتي   فتت  االستتدميع
 .االذاعي  والبرام  والقصص لألنيشي 

 

 :االستماع  مليةع أركان
 

 :وه ( 3552 ، ال ي  سي )  ليفيإ أشير أركي  أربع  لالسدميع يوة 
 

 . ةميلاإل المعن  فف  -

 .مع  والدفيعل الكال  دفسير -

 .ونق ه الكال  دقوي  -

 .الشخصي  بيلخبرا  المقبول المضمو  ربط -
 

 :االستماع عملية معوقات
 

 ددمثتل االستدميع مليت لع معوقتي  وةتو  ل إ( 3556)  ومنيع طعيم  أشير  
 :ف 
 
 .المسدم  ل    الذهن الشرو  -

 .المسموع  المي   م  والملل الضةر -

 .االسدميع عن  المسدم  طيق  ضع  -

 .النق  وح  بيلمدح   الدربص -
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 :االستماع أنواع
 

 علتتتتت الحصتتتتتول فيتتتتت  المستتتتتدم  غتتتتتر  ويكتتتتتو  : الهدددددادف االسدددددتماع  
 معلومتتي  ةمت  محيولت  متت  قيتل متي ودتتذكر ، المعتير  واكدستي  المعلومتي ،

 األخبتتتتير  إلتتتت االستتتتدميع أو الفصتتتتل فتتتت  المعلتتتت   إلتتتت كيالستتتتدميع ، ضتتتتيفي إ
 .المفم 

 المستتتدم  يقظتت  االستتدميع متت  وعنتتال هتتتذا يدطلتت  :التحليلددي االسددتماع ،               
ي ددطلتتتت  الدتتتت  النقتتتتيط ودح يتتتت  دحليتتتتل فتتتت  الرغبتتتت  و  متتتت  دفستتتتيراا وأ إيضتتتتيحا

 األفكتتتير ودح يتتت  الكلمتتتي  ومعتتتين  ، الحتتت ي  غتتت ل  علتتت والدعتتتر  المدحتتت  ،
 .إلي  المسدم  للموضوع والفرعي  الر يس 

 متتتت  اا عتتت   يشتتتدر  عنتتت مي ويحتتتت   :المسدددتجيب أو المتبدددادل االسدددتماع 
 ثتت  ، البتتيقو  ويستتدم  واحتت  فيتتدكل  ، متتي موضتتوع حتتول المنيقشتت  فتت  األفتترا 
 المدحتت   يقولتت  متتي حتتول الدستتيدال  ثتتيرد   المنيقشتت  ثنتتيءأ وفتت  ،غيتتره يدحتت  
 .ودوضيحفي عليفي بيلر  يقو  ب وره والذي

 االنستتةي  و االستتدمديع هتتو منتت  والغتتر  : المتعددة أجددل مددن االسددتماع 
 .أنشو   أو شعري  قصي    إل كيالسدميع ، المسموع  بيلمي  

 المستتدم  فيتت  يركتتز ال النتتوع وهتتذا (:المركدد  غيددر)  الهامشددي االسددتماع 
 الثينويتت  األشتتييء  علتت يركتتز بتتل المستتموع  للمتتي   المعرفتت  المضتتمو   علتت
 (. 11 ،3551 ،  فالد) مثالا  وشكل  المدح   كال  طريق  مثل

 مت  النوع لفذا اللةوء ويد  :المعلومات على الحصول أجل من االستماع 
إلتتتتتتت   كيالستتتتتتتدميع ،معلومتتتتتتتي  لدحصتتتتتتتيل أو المعرفتتتتتتت  الكدستتتتتتتي  االستتتتتتتدميع

 والبرام  المفم  الشخصيي  م  يقشي والمن والحوارا  وال روس لمحيضرا ا
 .(24 ،3554  ،والمرس ،أحم )  والدلفزيو  ذاع بيإل الثقيفي 
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 :التعلم صعوبات ذوي المدرسة قبل ما طفل تناسب التي االستماع مهارات
 

 ،الصتودي  عنيصتره ل إ الكلمي  دحليل عل  الطفل ق ر :  السمع الدمييز -
 الصتتتتودي  المقتتتيط  ودمييتتتتز ،الكلمتتتي  فتتتت  واالخدالفتتتي  المدشتتتتيبفي  ودمييتتتز
 .المدقيرب 

 .الكلم  ف  مح   صو  دمييز -

 .المدشيبف  الحرو  أصوا  دمييز -

 .الصو  مصي ر دح ي  -

 .االيقيع نفس لفي بكلم  ديي واإل معين  كلم  يقيعإ دح ي  -

 (.41 ،3553 ، سي )  وصف  م  ء الش دعر  -
 

 تنميددة علددى الددتعلم صددعوبات ذوي المدرسددة قبددل مددا طفددل لتدددريب خطددوات
 :االستماع مهار 

 

 . الضوضيء م  خيلي  مال م  أميك  ف  الطفل إةالس-5

 الدحت   عت   أرةتو:  يقتول حيت  االستدميع  إلت و عتودف  األطفيل دوةي -3
 .زميل  م 

 أستتمي ف ، عتت  يستتألف  كتتأ  ،االستتدميع مواقتت   علتت الدتت ري  فتت  الدتت ري -2
 فتتتت  الدفن تتتت  و العي يتتتت  مةتتتتيمال ال و ، الدحيتتتت  شتتتتكيلأ عتتتت  أو اليتتتتو  وعتتتت 

 ،أرةتتو حتتيلك ؟ كيتت . األطفتتيل  أيفتتي الخيتتر صتتبي  :يقتتول متتثالا .  المنيستتبي 
 .بخير دكونوا أ 

 ففمفت   مت  وقيتيس ،وشتي ق  ومففوم ،  سفل قص  لسميع األطفيل دفي  -4
 .لفي

 قتتت  الحكييتتت  وختتتالل ، االستتتدميع متتت  الفتتت   إ را  علتتت  الطفتتتل مستتتيع  -1
 .فيفي ذكر الد  األسميء بع  يسأل مثالا  ، ل األس بع  يوة 
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 الة يت   الكلمتي  معتين  ودوضتي  األطفتيل بخبترا  المسموع  المي   ربط-6
لقيء  .المثير  األس ل  وا 

 مةتتيالا  لدكتو  للمتنف  المنيستب  الدلفيزيتت  أو االذاعيت  البترام  بعت  دح يت -2
 يشتير قت  ع يت   م بترا العربيت  القنتوا  و اإلذاعي  ودنشر.  لغوي  لنشيطي 
 يتتذكر أ  فتتيمك  بيلوقتت  إلمتتي  ل يتت  كتتي  وا   ،إليفتتي المدعلمتتي   علتت المتت رس

 .ذل  لف 

 اللغت  بدعل  خيص ا  أقراصيا  المعلم   ل  دوفر إذا: وبصري  سمعي  أقراص-2
 حتتي  وفتت  ، إليفتتي لالستتدميع الوقتت  لتتبع  للطفتتل دمنحفتتي أ  فتتيمك  العربيتت 

 ( .42 ، 3551 ، طي )دعلموا؟ وميذا معوا؟س ميذا دسألف  ق  أعي دفي أ 
 

 لتتت   االستتدميع مفتتير  دنميتت  أهميتتت  علتت ( 3553)  خنةتتر  راستت  وددكتت    
  قت ردف  وزيتي    ،ال راست الدحصتيل مستدو  علت  وأثرهتي الم رست  قبل مي طفل

 . الالحق  الدعليمي  المراحل ف  والمعرفي  اللغوي 
 

 اللغت  مفتيرا  مت  ومفتير  كفت  ميعاالستد أهميت  ددضت  المنطل  هذا وم    
 الم رستت  قبتل متي وطفتل عيمت    بصتف    الطفتتل لت   ودنميت  عليت  الدت ري  يةت 
 .ةي اا  مسدمعيا  يصب  حد 

 

 :التعلم صعوبات ذوي المدرسة قبل ما أطفال لدى التحدث مهار : ثانيا  
 

  دختدل أحيسيس   و عواط    و وأفكير   معي    ع  للدعبير وسيل ا  الدح   يع   
 التتتتذي الوةتتتت   علتتتت  معينيتتتت  ددالقتتتت و  اللدتتتت  وددنيستتتت  ، البشتتتتر نفتتتتوس فتتتت 

 الكديبتت ، يعتتر  أ  قبتتل والدحتت   الكتتال  اإلنستتي  عتتر  فقتت . العقتتل  يقدضتتي
 أ  حتتي  فتت  صتتعوب ، أ نتت   و  األ  لغتتيدف  يدحتت ثو  النتتيس متت  واألستتوييء

 يةيتت و  يلواألطفتت ،مطلقتتيا  الكديبتت  يةيتت و  ال قتت  متتنف  بفتتي ستتدفي ي   ال نستتب ا 
 المتتت ارس فتتت  الكديبتتت  يدعلمتتتوا أ  قبتتتل مشتتتيفف ا  الدواصتتتل فتتت  اللغتتت  استتتدخ ا 
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 قتت ردفي بمتت   ددمتتييز واللغتتي  للغتت ، التتر يس المظفتتر هتتو فتتيلكال  النظيميتت ،
 العربيت  واللغ  المطر ، لالدسيع قيبل ا  المدكلمي  م  قيع   بي  االندشير عل 

 بتي  مرموقت  مكينت  لبلتو  مرشتح   وه العيل ، ف  النيس ماليي  بفي يدواصل
 علتت  منفتتي الشتتفف  الةينتت  بدتت ريس  عنتت متتي إذا دتت اوالا  األكثتتر اللغتتي  ستتي ر
 إذ الكالميت ؛ القوالت  بتي  األشتفر هتو الحتواري الدركيت  ولعتل. األمثتل النحو
 يحدتيج الدت  واألصتوا  واأللفتيظ والدعبيترا  الةمتل مت  بتألوا    الطفل يم  إن 

 فتت  النحويتت  الدركيبتتي  بعتت  يضتت  المتتدعل  وأ  مخدلفتت ، ستتييقي  فتت  إليفتتي
 بمعظتتت  اللغتتت  مميرستتت  متت  الطفتتتل يمكتتت  الدتتت ري  هتتذا أ  يعنتتت  ممتتتي حتتواره؛

 ةستتوراا  طريقفتتي عتت  أينشتت لكتت  لستتين ، علتت  دةتتري الدتت  ومكونيدفتتي عنيصتترهي
 (.Al-Bashir,and Al-Waili،2011) والةميعي  األفرا  م  للدواصل

 

  الحيلتتت:  منفتتي كثيتتر  عوامتتتل عليفتتي دتتدثر معقتتت   و ركبتت م عمليتت  فيلدحتت    
              كيالستتتدقبيل عقليتتت  بعمليتتت  يمتتتر فيلدحتتت   ،  االةدمتتتيع  الموقتتت  و النفستتتي 
 الدتت  الذهنيتت  الصتتور  بفتتي ددتترة  الدتت  العمليتت  ففتتو وعتتر  ، وبنتتيء ودنظتتي 
 معينتت  مستتدلزمي  ددطلتت  الشتتفوي  اللغتت  وإلندتتيج ، المتتدعل  عقتتل فتت  دكونتت 
 إنديج م  يا مدمكن الفر  دةعل الد  والخيرةي  ال اخلي  العوامل م  مزي  وه 
 مركبتت  مفتتير  فيلدحت   ، دعبيريتت    وستتييق    لفظيت    قوالتت    فتت  دقت يمفي متت  أفكتير
  والمرونت ودوظيففتي بيألستيلي  الدالعت   علت  القت ر  و  اللغت دقتي إ فيفتي يسف 
 ، الوةتت  حركتتي  دوظيتت   علتت لقتت ر ا عتت  فضتتالا  ، الكتتال  مواقتت  دبتت يل فتت 

 (. 54 ، 3552 واقور، ، نيصري) ودوكي هي  المعن  اءأ ف  والي ي 
 

 النشتتتتيط لتتتتوا أ هتتتت أ متتتت  الدحتتتت   مفتتتتير   أ لتتتت إ( 3555) بشتتتتير  ويشتتتتير  
 وهتت  والكديبتت  القتتراء  قبتتل البشتتر بتتي  ياللغتتو  الدواصتتل وستتيط كونفتتي ي،اللغتتو 
 متتت  الطفتتتل ويكدستتت  ، الةميعتتت  وأ  الفتتتر  متتت  الدعيمتتتل بكيفيتتت  دتتتردبط مفتتتير 
 .معف  والدعيو  اآلخري  واحدرا  الدصر  ولبيق  المخيطب   ا آ خاللفي

 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (9692)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 بطالقت    المستدف ف  اللغت  عت  الدعبيتر عل  الق ر  :بأن  الدح   يعر  كمي   
 والةمتل والمفتر ا  يالنحتو  النمط م  مركب    هي ي    بيسدخ ا  منيس    وبشكل  
 (.sijali.keshab kumar,2017,62)  والمعين

 

 عمليتت  يستتب  االستتدميع أ ( 3554)  الوهتتي  وعبتت  ، حستت   راستت  ودفيتت    
 عملي  ودعدم  ، ب ونفمي  اةدميع دواصل وال دميمفيإل يضرور  وهو الدح  
 أ  ذلتت  علتت  والتت ليل ،بيالستتدميع خبتترا  متت  الطفتتل يدلقتتيه متتي علتت  الدحتت  

  ستالم مت  الترغ  علت  الكال  يسدطي  ال الوال   منذ  الكل بيلصم  صي الم  
 والدتت  للطفتتل اللغويتت  الثتتروا  متت  يزيتت  االستتدميع أ  وكمتتي د ،الصتتو  ةفتتيزه
 . الدح   عل  دسيع ه

 

 رستتتيلواإل االستتتدقبيل مفتتتيرا  أ ( 3553) البطتتتي   راستتت  وضتتتح أ كمتتتي   
 الدتتت  اللغتتت  كالمتتت  فتتت  المدحتتت   فتتتيعكس،  قويتتتيا  اردبيطتتتيا  فتتتينبي فيمتتتي دتتتردبط
 فتتتت  دتتتتدثر وطالقدتتتت  المدحتتتت   لغتتتت   إفتتتت وكتتتتذل  ،االستتتتدميع بمفتتتتير  فييستتتتمع

 . السدخ امفي فد فع  المسدم 
 حيتت  ، االستتدميع لعمليتت  مكملتت  الدحتت   مفتتير  أ  البيحثتت  دتتر  هنتتي ومتت    
 الفتتتر  يعبتتتر ياللغتتتو  الدواصتتتل فبواستتتط  ، ومستتتدم  مدحتتت   بتتت و  دواصتتتل ال

 . وأفكيره وانفعيالد  مشيعره ع  خيص    بصف    والطفل عيم    بصف   
 

 :التحدث مهار  مكونات
 

 : اآلدي  الخطوا  م  الدح   مفير  ددكو 
 

 كتتي  ستتواء ، للحتت ي  المدحتت   يتت ف  مثيتتر وةتتو  متت  فالبتت  : االسددتثار  -1
 فكتتر  عليتت  دلتت  أ :  مثتتل  التت اخل  والمثيتتر ، يخيرةياتت وأ ي اخلياتت المثيتتر هتتذا
    ر  ط تتت ستتتدال  علتتت يةيتتت  أ :  مثتتتل الختتتيرة  والمثيتتتر ، عنفتتتي الدحتتت   يريتتت 
 . ه   بال أو ركيكاي الح ي  يصب  ق  المثير هذا  و  فم  ، علي 
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 ، بت  ستيدح   فيمتي الدفكير ف  المدح   يب أ الخطو  هذه وف  : التفكير-2
 الد  المعلومي  ويةم  ، ويردبفي المنيسب  األفكير يخدير ث  موضوع  فيح  
 . المدنوع  هيمصي ر  خالل م  بيلح ي  دم ه

                 واألستتتتيلي  المفتتتتر ا  المدحتتتت   يخدتتتتير الخطتتتتو  هتتتتذه وفتتتت  : الصددددياغة-3
 . والمسدمعي  الموضوع لطبيع  المنيسب  والعبيرا 

 وهتت  ، خطتتوا   متت قبلفتتي لمتتي والمكملتت  األخيتتر  الخطتتو  وهتت  :النطدد  -4
ي النطتت  يكتتو  أ  يةتت  حيتت  الدحتت   عمليتت  لمفتتير  الختتيرة  المظفتتر  ستتليما
 ، الزهرانتت  ، الففيتت ) للمعتتين  وفقاتتي الدلتتوي  مراعتتي  متت  ، األخطتتيء متت  خيلياتتي

3554 ، 42. ) 
 

 صددعوبات ذوي المدرسددة قبددل مددا ألطفددال الال مددة التحدددث عمليددة مهددارات
 :التعلم

 

 صتتعوبي  ذوي الم رستت  قبتتل متتي ألطفتتيل الالزمتت  الدحتت   مفتتيرا  ددضتتم   
 :اآلدي  المفيرا  الدعل 

 

 .عنفي يدح   أ  يري  الد  األفكير دح ي   عل الق ر  (5

 . مدرابط   منطق    دسلسل   ف  األفكير عر   عل الق ر  (3

ي نطقاي العربي  األصوا  نط   عل الق ر  (2  .صحيحا

 األصتوا  وكتذل ، (ز - ذ) المدشتيبف  األصتوا  بي  النط  عن  الدمييز( 4
ي دمييزاا(  –  - ) المدةيور   .واضحا

 .والش   الم  ظواهر بي  النط  عن  لدمييزا( 1

 .والقصير  الطويل  الحركي  بي  النط  عن  الدمييز( 6

 .الفصيح  اللغوي  الدراكي  اسدخ ا   عل الق ر ( 2

 ، الحميتتت  عبتتت )واالعدتتتذار والدحيتتت  الشتتتكر عبتتتيرا  استتتدخ ا   علتتت القتتت ر ( 2
 (.3552 السي ،
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 صددعوبات ذوي المدرسددة قبددل امدد أطفددال لدددى التحدددث مهددار  تنميددة أهميددة
 :التعلم

 

 عتتت  الطفتتتل دعبيتتتر ؛أل  يعينيتتت  عمتتتي الطفتتتل لدنفتتتيس وستتتيل ا  الدحتتت   يعتتت  -
 .دعدرض  الد  المواق  ح   م  يخف  نفس 

 والدعبيتر ، اآلختري  مت  للدعيمتل فرصت  للفتر  يدتي  إنستين  نشتيط الدح   -
 .الضروري  مطيلب  ع 

 ، المراحتتل مخدلتت  فتت  دعليميتت ال العمليتت  لدنفيتتذ ضتتروري  وستتيل  الدحتت   -
 ، 3552 ، إستتتميعيل)ومتتت ير ، معلتتت  متتت  الدعليميتتت  بيلعمليتتت  العتتتيملي  ولكتتتل
512.) 

  علتتت معدتتتي اا يةعلتتت  الم رستتت  قبتتتل متتتي طفتتتل لتتت    الدحتتت   مفتتتير   دنميتتت  -
 .اآلخري  مواةف   عل والق ر  ، فكيرهأ ع  الدعبير ف  الطالق 

 ، المراحتتل مخدلتت  فتت  لدعليميتت ا العمليتت  لدنفيتتذ ضتتروري  وستتيل  الدحتت   -
 .م ير   و معل    م  الدعليمي  بيلعملي  العيملي  ولكل

 .الثقيف  مسدواه ومعرف  المدح    عل للحك  صي   مدشر الدح   -

  ويتتر  ،والستتيم  المدحتت   بتتي  متتي ففتتي اإلو  والففتت  قنتتيعلإل وستتيل  الدحتت   -
 المفتير  هتذه يت أهم ختالل مت  دظفتر الدحت   ودعلت  دعلي  أهمي  أ  البيحثو 

 دمكتي  هتو ختيص   بشتكل   العربي  اللغ  لدعلي  األسيسي  األه ا  وم  ، ذادفي
 المفدتت ي،)الستتلي  والحتت ي  الدعبيتتر  علتت قتت ردف  ودنميتت  الكتتال  متت  المدعلمتتي 

 (.11 ، 3552، الحسني  ،  رب عب 
 

 تنميددة علددى الددتعلم صددعوبات ذوي المدرسددة قبددل مددا طفددل لتدددريب خطددوات
 :حدثالت مهار 

 

 وغيرهتي ، والمدنزهتي  األسري  الرحال  ع  للح ي  فرص  الطفل إعطيء -
 .االةدميعي  األنشط  م 
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 متت  عليتت  المعروضتت  المصتتور  القصتتص ستتر  إعتتي    علتت الطفتتل دشتتةي  -
 .فيفي الوار   والطيور الحيواني  وأصوا  حركي  دقلي 

  وصتتت للطفتتتل فتتتيمك  ، الروضتتت  فتتت  اليتتتوم  البرنتتتيم  أنشتتتط  استتتدغالل -
 األلتتتوا  و الفنيتتت  األعمتتتيل وصتتت  مثتتتل فيفتتتي شتتتير  الدتتت  المخدلفتتت  األنشتتتط 
 .فيفي اشدر  الد  األلعي  ووص  ، الرس  وأ وا 

 وعمتتتل ، والمستتترحيي  القصتتتص بعتتت  لدمثيتتتل الروضتتت  مستتتر  استتدغالل -
 .بطالق    الدح    عل يسيع  ممي مخدلف  ألعميل العرو 

  علتتتت دعدمتتتت  الدتتتت  للفظيتتتت ا األلعتتتتي  لمميرستتتت  لألطفتتتتيل الفرصتتتت  إديحتتتت  -
    .المفر ا 

 :أن المدرسة قبل ما مرحلة في المعلمة ىوعل
 

 .األطفيل بي  الفر ي  الفرو  دراع  -

 .إليف  ودسدم  األطفيل إل   ا ماي بوضو  ددح   -

تتتتي ستتتتعي دفي المعلمتتتت  دبتتتت ي -   فالدتتتت ) الدواصتتتتل فتتتت  األطفتتتتيل لمةفتتتتو   ا ما
،3551، 23.) 

 

  مفتتيرد دنميتت  دنيولتت  الدتت  والبحتتو  ل راستتي ا دعتت    الصتت   هتتذا وفتت     
  راستتت  مثتتتل الم رستتت  قبتتتل متتتي مرحلتتت  فتتت  خيصتتت    بصتتتف    والدحتتت   االستتتدميع
 لتتت   والدحتتت   االستتتدميع  مفتتتيرد دنميتتت  استتتدف ف  الدتتت ( 3551)  الغزولتتت
 علتتت  قتتتي   برنتتتيم  بيستتتدخ ا  النمي يتتت  التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي الروضتتت  أطفتتتيل
 . األ ا ي  الفنو 

 

 الدحتت   مفتتير  معرفتت  استتدف ف  الدتت ( 3552)   والقيستت يالشتتمر  استت و ر    
 الدحتت   مفتتير  فتت  الفتترو   اللتت  علتت  الدعتتر  وكتتذل  الروضتت ، أطفتتيل  لتت 
نتي  ، ذكتور) الةتنس لمدغيتر يدبعات الريتي  أطفتيل  ل   ندي ةفتي وأوصت  ،(وا 

 معلمت  وعلت  بت ، الدح   يو و  مي ف  بحري  الدعبير عل  األطفيل بدشةي 
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  إلت بيإلضتيف  لفت ، الةيت  صتغيءواإل األطفتيل لكتال  األهمي  إعطيء الروض 
 فت  دستف  أ  يمكت  والدت  الريتي  ف  المدنوع  األنشط  م  مةموع  إع ا 
 . األطفيل  ل  الدح   مفير  دنمي 

 

 علتت  الدعتتر  هتت ف  ب راستت ( 3554) والحفنتتيو  عيستت  متت  كتتل   قتتي  كمتتي  
 األطفتتيل وحيةتتي  المعتتييير ضتتوء فتت  الرقميتت  الفيتت يو دلميحتتي  استتدخ ا  أثتتر

 والدحتتت   االستتتدميع مفتتيرد  لدنميتتت  األطفتتتيل ريتتي  بمرحلتتت  الستتتم  ضتتعي 
 . ل يف 

 

 بعتتت  دنميتتت  استتدف ف  ب راستتت ( 3551) وآختترو  محتتتروس قتتي  حتتتي  فتت   
 الروضتتتتت ، أطفتتتتتيل لتتتتت  ( والدحتتتتت   االستتتتتدميع) الشتتتتتفوي الدواصتتتتتل مفتتتتتيرا 
 مدشترا  بعت  دحقيت  ختالل م ( شير - وجزا- فكر) إسدراديةي  بيسدخ ا 
 دوصتتل  الدتت  الندتتي    لتت  وقتت  .بدكتترأو  دعلتت أو  لعتت أ حقتت ) الروضتت  متتنف 

 لتتت   الشتتتفوي الدواصتتتل مفتتتيرا  نمتتتو فتتت  واضتتت    دحستتت    علتتت  ال راستتت  ليفتتتيإ
 .الدةريبي  ال راس  مةموع 

 

 ما لطفل والتحدث االستماع يلمهارت ياللغو  القصور على الدالة المؤشرات
 :التعلم صعوبات ذوي المدرسة قبل

 

 .مففوم    غير بةمل   يدح   -

 .المنيسب  الكلمي  اخديير ف  صعوب  -

 .الكلمي  م  الكثير دكرار -

 .معن   و  دكو  وأحيينيا  مدقطع  ةمل اسدخ ا  -

 . والمصطلحي  الكلمي  اسدخراج ف  صعوب  -

 .األشييء دسمي  ف  صعوب  -

 .األح ا  أو األسميء بع  دذكر ف  قصور -
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  و  قصتتتدف  دطتتتول قتتت  معينتتت  دةربتتت  عتتت  الدحتتت   متتتنف  يطلتتت  عنتتت مي -
 .(25، 3555 ، السعي )  وافي  ةيب إ عطيءإ

 .السمعي  المثيرا  دفسير م  الدمك  ع   -

 . السمع والدسلسل الدديب   را إ صعوب  -

 .لي إ وة ي   ومي أميم  قيلي   مي دذكر ع   -

 .مي بلعب    الخيص  الدعليمي  دذكر عل  الق ر  ع   -

 .أميم  وقع  الد  القريب  األح ا  بع  دذكر ع   -

 (.11 ،3556 ، الع ل)  الدعليمي  م   لسلس ادبيع ف  مشكل  يعين  -
 

 أهتتت  متتت  همتتتي والدحتتت   االستتتدميع  مفتتتيرد أ  البيحثتتت  دتتتر  ستتتب  وممتتتي   
 التتدعل  مفتتيرا  عليفتتي بنتت د   الدتت  االطتتال  علتت  أهمفتتي يكونتتي لتت   إ المفتتيرا 

 لتت   اللغويتت  الوظتتي   دطتتور فتت   يأسيستتيد مفيردتتي  ففمتتي ، فتتلالط حيتتي  فت 
 يستبقي  أنفمتي كمتي ، بت  المحيط  وبي د  الطفل بي  ياللغو  الدواصل و الطفل
 والدحت   االسدميع  مفيرد دقي إ ف  خلل يفأ ، والكديب  القراء  دعلي  مرحل 
           القتتتتتراء  مفتتتتتيرد وخيصتتتتت ا  االختتتتتر  التتتتتدعل  مفتتتتتيرا  فتتتتت  خلتتتتتل عليتتتتت  يدردتتتتت 
 .  والكديب 

 

 :التعلم صعوبات ذوي المدرسة قبل ما أطفال لدى القراء  مهار : ثالثا  
 

 وهتتت  الصتتت ، ختتتيرج العربيتتت  اللغتتت  لتتتدعل  األسيستتت  المصتتت ر القتتتراء  دعتتت    
 للمتتدعل  القتتراء  دقتت   أ  وينبغتت  ومدنوعتت ، خيصتت  دتت ريبي  إلتت  دحدتتيج مفتتير 
 الدركيتتت  ذا  فيلةملتتت  المفتتتر  ، الكلمتتت  متتت  يانطالقاتتت مدتتت رج   بشتتتكل   يءالمبدتتت 

 الدتت  الفقتتر  المتتدعل  يقتترأ ثتت  أكثتتر، مفتتر ا  متت  المركبتت  الةملتت  ثتت  المبستتط،
 التتتتنص إلتتت  يندقتتتتل وبعتتت هي ستتتتييقفي، فتتت  المدحتتتت   الةمتتتل بعتتتت  متتت  ددتتتأل 
 كتتتل وددنتتيول واحتت ، عنتتتوا  دحتت  دنتتدظ  مدعتت    فقتتترا  متت  المكتتو  الطويتتل
 األمتتتتتر يءبتتتتتي  فتتتتت  المتتتتتدعل  واةتتتتت ي أ  بتتتتت يف ال ومتتتتت  ةز يتتتتت ، فكتتتتتر  واحتتتتت  
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 الطويلتتتت  الحركتتتتي  بتتتتي  كتتتتيلدمييز الةفريتتتت ؛ بتتتتيلقراء  يدعلتتتت  فيمتتتتي صتتتتعوبي 
 وللقتتتراء . صتتتوام  وأختتتر  صتتتوا   أحيينتتتيا   ر د تتت الدتتت  والحتتترو  والقصتتتير ،
 الصتتتو  ربتتتط بتتتيلدعر  قصتتت وي   والففتتت ، الدعتتتر ،: همتتتي أسيستتتيدي ؛ مفيردتتتي 
 أستتتميء بتتتي  والدمييتتتز الكلمتتتي ، ألةتتتزاء البصتتتري والدحليتتتل المكدتتتو  بتتتيلرمز
 والمعتين  األلفتيظ بتي  عالق  إقيم  محيول  ففو الفف  أمي. وأصوادفي الحرو 
 الكيدتتت ، ادبعتتت  التتتذي والدنظتتتي  للتتتنص، الفكريتتت  الوحتتت ا  إ را  إلتتت  للدوصتتتل
 (.Kandari،2010) العيم  األفكير واسدنديج

 

،  الطفتل يميرستفي الد  ياللغو  النشيط مةيال  أه  م  القراء  مفير  ودع    
 مي الطفل ييد  أ  يمك  فال،  البشر  العقل بنديج الدواصل  وا أ م  وه 
 دحقتتتت  كونفتتتتي  المفتتتتير  هتتتتذه أدقتتتت  اذا الإ ، ةيتتتت     بصتتتتور    منتتتت  مطلتتتتو  هتتتتو

 ختتري اآل فكتتر علتت  الوقتتو  ختتالل متت  الواحتت  المةدمتت  فتترا أ بتتي  الدواصتتل
 (.22 ،  3551 ،واضي والم ، او )  وادةيهيدف 

 

 :التعلم صعوبات ذوي المدرسة قبل ما أطفال لدى الكتابة مهار : رابعا  
 

 دمثتتتل ألنفتتتي اللغتتت ؛ مفتتتيرا  دتتت ريس فتتت  مدتتتأخراا  الكديبتتت  مفتتتير   ور يتتتأد    
 ففتتو اللغويتت ، العنيصتتر متت  واخدزنتت  الطفتتل استتدوعب  لمتتي النفي يتت  المحصتتل 
 الحتتترو  رستتت  علتتت  بيلدتتت ري  نتتت ع ودحتتت   إليتتت ، استتتدم  متتتي بقلمتتت  ستتتيخط
 ووضتتتتت  الكلمتتتتت ، متتتتت  المخدلفتتتتت  مواضتتتتتعفي فتتتتت  موصتتتتتل  أو مفتتتتتر   العربيتتتتت 

 القواعتت  وبقيتت  الدتترقي ، عالمتتي  ووظتتي   الدفة تت ، كيفيتت  ومعرفتت  الحركتتي ،
 فت  أحيينتيا  إستقيط  يدستب  قت  التذي الكديبت ، لعملي  الشكل  بيلةين  المدعلق 
 بيلمعرفتت  يختتدص ففتتو للكديبتت ، العقلتت  الةينتت  أمتتي المعنتت ، فتت  لتتبس حتت و 
 .والدراكي  النحو وقواع  ومعينيفي، بيأللفيظ الةي  

                           (2010،Ashour,and Al-Hawamdeh) 
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 يقتتو  ذهنيتتيا  نشتتيطيا  بوصتتففي الطفتتل يدقنفتتي أ  يمكتت  مدعلمتت  مفتتير  والكديبتت    
 وددميتتز ، الدفكيتتر عمتتيلأ ددطلتت  معرفيتت  لغتت  يأ مثتتل وهتت  ، الدفكيتتر علتت 
  الكدتتيب الدعبيتتر ددضتتم  ألنفتتي ؛الدعقيتت  مت  عيليتت     رةتت    علتت  المكدوبتت  اللغت 

 لدشتكل التبع  بعضتفي مت  ددكيمل المحيور وهذه ، الي وي  والكديب  والدفة  
 (.22 ،  3551 ،والمواضي  ، او )  للكديب  الكلي  المفير 

 

 علت  قتي ر ا  دعت  لت  الدعلتي  فت  ديي يت االع الطتر  أ  يالحتظ فإنت  هني وم    
 دفكيتتتره ودنميتتت  للطفتتتل والمعرفتتت  المفتتتير  دوصتتتيل فتتت  المطلتتتو  التتت ور دأ يتتت 

 فتر  الذي السري  الدغير لمواكب  كيفي ا  دع  ل  أنفي كمي وادةيهيد ، ومفيراد 
 لدلتتت  استتتدةيب  بفتتتي مكلفتتت  ة يتتت   بمفتتتي  دقتتتو  أ  الدربويتتت  المدسستتتي  علتتت 

 الميتتتتي ي  أل  ؛الدتتتت ريس عمليتتتت  فتتتت  الدكنولوةيتتتتي بوستتتتي ل  ا مستتتتدعين الدغيتتتترا 
 المدسستتي  أصتتبح  ثتت  ومتت  ،كبيتتر    بستترع    دضتتيعف  العلتت  فتت  المستتدح ث 
 فت  يحت   كتي  كمتي والمعتير  المعلومتي  استديفيء عت  إزا في عيةز  الدربوي 
 اللغويتت  مفتتيرا الو  الدعليميتت  العمليتت  بمستتدو  ردقتتيءاإل إلتت  وستتعييا . الميضتت 

 سيدتت ر  طرا تت  عتت  البحتت  إلتت  الحيةتت   عتت  فقتت  الم رستت  قبتتل متتي طفتتيلأل
 عت  الكشت  البحت  هتذا حتيول لتذا االدصتيلي ، اللغويت  المفيرا  بدنمي   دعن

 المفتتتيرا  دنميتتت  فتتت  التتت مي  إلتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي  استتتدخ ا  فيعليتت 
 .عل الد صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل   االدصيلي  اللغوي 

 

 ذوي المدرسددة قبددل مددا أطفددال لدددى المورفولددوجي  الددوعي: الثالددث المحددور
 :التعلم صعوبات

 

 ذلتتتت  وهتتتتو اللغتتتت ، مكونتتتتي  متتتت  أسيستتتتييا  اةتتتتزءا  المورفولتتتتوة  التتتتوع  يعتتتت    
 لدح يتت  الكلمتتي  مصتتي ر علتت  دتت خل الدتت  بتتيلدغييرا  يدعلتت  التتذي المستتدو 
  .الضمير أو الموض ، أو كيلزم ، أشييء

 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (9696)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 الككلمتت  مت  متأخوذ حت ي   لستتين مصتطل  الصتر  علت  أو لمورفولوةيتيوا  
 ال ارستو  أطلت  المعنت  هذا وم  k صور  أو شكل بمعن    Morf اليونيني 
 . الصرفي  ال راس  عل  المورفولوةيي الغربيو  المح ثو 

 

 اذ ، الكلمي  بني  ب راس  دفد  الد  اللسينيي  فروع م  فرع فيلمورفولوةيي   
                   هتتتتت  والدتتتتت  والمعنتتتتت  الشتتتتتكل حيتتتتت  متتتتت  الوحتتتتت ا  أصتتتتتغر ب راستتتتت  لتتتتت ددع
 ل.والةمتتتتتتتت الكلمتتتتتتتتي  ودنظتتتتتتتتي  ببنتتتتتتتتيء دفتتتتتتتتد  وكتتتتتتتتذل  ،(المورفيمتتتتتتتتي ) 

(Huaart,2016,6)                                                             
 

 ال اخليتت  البنيت    راستت :أنفتي علت  المورفولوةيتتي دعتر  اللستتينيي  علت  وفت    
 .(Morpheme )المورفيو  عل  ودردكز ، للكلمي 

 .(515 ،3551 ،شنيف                                                         (
 

  أو  الصتر ، فت  ومدميتز  معنت  ذا  وحت   أصتغر :بأنت  المتورفي  ويعر   
 طبقتتيا  اللغويتت  العنيصتتر دح يتت  علتت  قي متت  دوزيعيتت ، فكتتر  هتت  المتتورفي  فكتتر 

 .(62 ،3551  ،عمران)  وال اللي  والصرفي  النحوي  الوظي ففي
 

 : (Morpheme) المورفيم أنواع
 

 :أهمفي ع ي   أنواع للمورفي 
 

 واحتت اا  صتتوديا  يكتتو  قتت  الصتتود  العنصتتر وهتتذا ،صتتودييا  عنصتتراا  يكتتو  قتت -5
 ورفي متتتت) مقطعتتتتيا  أو والدنتتتتوي  العلتتتت  حتتتتر  أو  عمومتتتتيا  الحركتتتت  أو كيلضتتتتم 
 الستتي ، الفمتتز ،) نحتتو مقتتيط  عتت   أو( عتت  متت ، متتي،) مثتتل( الواحتت  المقطتت 
 .الصيرور  عل  ال ال ( الديء
 أو المعنتت  عتت  المعبتتر  الصتتودي  العنيصتتر طبيعتت  متت  المتتورفي  يكتتو  أ -3

 .درديبفي م  أو الميهي  أو الدصور



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (9691)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 الةملتت  متت  يحدلتت  التتذي الموضتت  وهتتو ذادتت ( المتتورفي ) متت  الثيلتت  القستت -2
 .المعن  عل  ال ال  العنيصر م  عنصر كل

 

 :نوعين من تتكون ماتيالمورف أن النحويين المحدثين أكثر ويرى
 

 يمكت  التذي وهتو: المسدتقل أو (Free Morpheme) الحدر المدورفيم-1
 اللغت  فت  مستدقل  كوحت   بحريت  استدعميل  فت  مستدقل  كوح   بمفر ه يوة  أ 
 الذي الشكل دعري  :بأن  ويعر (. إلخ... فو  إل ، كبير، ني ، رةل،) مثل
 هتذا عل . مقي   سم ي   حراا  ليس والذي حراا  يسم  کيمالا  قوالا  يكو  أ  يمك 

 أو( مدمنتتتو ) متتت ( و ) أمتتتي. الحتتتر  األشتتتكيل متتت  الرةتتتل کدتتتي ،) فيألشتتتكيل
 است  عليفتي أطلت . المقيت   األشتكيل ضم  دنطوي فف  ،(مدمني ) م ( ا )

 ألنفتتي االستت  بفتتذا وستتمي . األسيستت  المعنتت  دحمتتل الدتت  وهتت  الحتتر  الكلمتت 
 استدعميل يفضتلو  المحت ثي  اللغتويي  بع  ونة . منفر   سدعملد   أ  يمك 

 للنتوع متورفي  المصتطل  مخصصتي  الحتر، للمتورفي  (formant) المصتطل 
 3555) إضيفي  فكر  عل  ي ل بأن  يوص  أ  يمك  الذي أو فقط المدصل

,Cristial). 
 يمكتتت  ال التتتذي ففتتتو (Bound Morpheme): المقيدددد المدددورفيم-2

 هتذا وأمثلت  آختر، مقيت  أو حتر بمورفي  يدصل أ  ية  بل ،منفر اا  اسدخ ام 
 ،(م رستتتي ) كلمتتت  فتتت  کمتتتي یالمثنتتت معنتتت  علتتت  لل اللتتت  والنتتتو  األلتتت  النتتتوع
 ،(م رستتو ) كلمتت  فتت  كمتتي والدتتذكير الةمتت  معنتت  علتت  لل اللتت  والنتتو  والتتواو
 واأللت  ،(صتغير ) كلمت  فت  كمتي الدأنيت  معنت  علت  لل اللت  المربوط  ديءوال

 إلتتتخ(.. م رستتي ) كلمتت  فتتت  كمتتي والةمتت  الدأنيتت  معنتتت  علتت  لل اللتت  والدتتيء
 .(Al ghazal, 2005) .العربي  اللغ  ف  كثير وغيرهي

 

 
 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (9602)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 :هما رئيسين نوعين إلى المقيد  المورفيمات وتقسم
 

 يطتترأ متتي ذلتت  ومتت  االشتتدقي ، فتت  يتت خل لتتذيا هتتو :االشددتقاقي المددورفيم 
 متتي منفتتي لينتتد  ودغيتترا  إضتتيفي  متت  العربيتت  اللغتت  فتت  المةتتر  الفعتتل علتت 
 متت  علتت ) ،(فةتتر متت  انفةتتر) ،(قدتتل متت  قيدتتل) مثتتل المزيتت   بيألفعتتيل دستتم 
 دكتو  لكت  وزيتي ا  دغيترا  مت  الةتذر علت  يطرأ مي أيضيا  ذل  ومثل ،(عل 
 استتتم  الفي تتت ، استتت  المتتتر ، استتت  المصتتت ر، مثتتتل دق المشتتت األستتتميء متتت  عتتت  اا 
 .(إلخ.. المبيلغ  صيغ والمكي ، الزمي 

 والصتتتفي  ستتتميءواأل فعتتتيلاأل علتتت  يطتتترأ متتتي وهتتتو :التصدددريفي المدددورفيم 
 ،المربوطتتت  الدتتتيء ،والنتتتو  التتتواو ،والنتتتو  لتتت األ)  الةملتتت  فتتت  موقعفتتتي حستتت 

  وثيقيا  ادصيالا  مدصل  يأنف يأ ، الدصري  بي  ف  كلفي ود خل( والديء ل األ
  .(363 ،3551 ،الفوارن ) والنحو الصر  بعل 

 

 :اللغة في المورفيمات وظائف
 

 :ه  ر يس    مفمي    بثال  اللغ  ف  مي يالمورف وظي   دنحصر
 ..(Identification) الدح ي  أو الدعري  (5
 .(Classifica) الدصني  (3
 .(Distribution).  الدوزي  (2
 

 مقيبلتتت  أو منتتت  نزعتتت  أو آختتتر   متتتورفي    إلتتت  متتتورفي  إضتتتيف  أ   نتتتيع وهتتتذا   
 :إل  يد ي ذل  كل خر،آب مورفي 

 

 بيلدح يتت  المقصتتو  فلتتيس ودصتتنيففي، لغتت  أيتت  فتت  متتي يالمورف هتتذه دح يتت -5
 يشتتتمل قتتت  ذلتتت  أل  متتتي ؛يللمورف التتت قي  العتتت  ي الحصتتتر معنتتت  والدصتتتني 

 إلتت  بيإلضتتيف  اللغتت ، هتتذه  معةتت يشتتمل أي اللغتت ، هتتذه فتت  المفتتر ا  ةميتت 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (9609)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 اللغتت  فتت  كمتتي والةتتز ، النصتت  وأ وا  الةتتر، حتترو  مثتتل األختتر  األ وا 
 .العربي 

 

 طبيعتتتتت  إلتتتتت  الوصتتتتتول حيتتتتت  متتتتت  متتتتتي يللمورف العيمتتتتت  األنتتتتتواع دح يتتتتت -3
 أو المتتورفي  بنيتت  دح يتت  إلتت  يتتد ي وهتتذا دلتت ، أو اللغتت  هتتذه فتت  المورفيمتتي 

 وظيفي  أكين  سواء البني  هذه معن  ح ي د إل  يد ي كمي ،الصودي  صورد 
 . اللي  أ 

 

 والذي (Substitution) اإلحالل أو اإلب ال فكر  عل  يقو  الذي الدوزي -2
 أكبتتر، لغويتت  بي تت  فتت  أختتر  لغويتت  وحتت   محتتل لغويتت  وحتت   استتدب ال فيتت  يتتد 
 : ذل  مثيل ةمل  ف   يمورف أو مورفي ، ف  فوني  مثل

 . (ني ) ف (  ) ( قي ) مورفي ال ف (  ) اسدب ال -
 .Al ghazal,2005).( )فرسي رأي )ةمل  مثل( فرس) محل( رةل) إحالل-
 

 :المورفولوجي الوعي وتطور نمو
 

 اكدستتي  فتت  يستتيع  ألنتت  ؛اللغتت  دطتتور فتت  ةتت اا  مفتت  المورفولتتوة  التتوع    
 التتت اخل  المبنتتت  الظتتتر  يدنتتتيول كمتتتي ، الةمتتتل دركيتتت  وفتتت  ة يتتت   كلمتتتي 
 الكلمتي  دكتو  الدت  المورفيمتي )  المعنت ذا  الصغير  والعنيصر ،  للكلمي
 ف  ال راس  م  نصيبيا  المورفولوة  الوع  نمو موضوع يحظ ول  ،( المركب 

 ،المورفولتوة  للتوع  الطفل بيكدسي  مقيرن ا  مدأخر    بصف    إال كين  لغ  أي
 فت  قيمت أ   الدت  األبحتي  مت  مسدخلصت  عليفي المدحصل المعطيي  فغيلبي 
 البيحثت  علت  حت  وعلت  المقيبتل وفت  ،اإلنةليزيت  اللغت  وفت  الرومينيت  اللغي 

  التتتتتتتوع  ودنميتتتتتتت  دحستتتتتتتي  دنيولتتتتتتت  العربيتتتتتتت  اللغتتتتتتت  فتتتتتتت   راستتتتتتتي  دوةتتتتتتت  ال
 صتتتتتتتتتتتتتتعوبي  ذوي الم رستتتتتتتتتتتتتت  قبتتتتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتتتتي أطفتتتتتتتتتتتتتتيل لتتتتتتتتتتتتتت   المورفولتتتتتتتتتتتتتتوة 

 .(511 ،3551،شنيف )الدعل 
 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (9600)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

  المورفولتوة   التوع  نيولت د مدعت     راسي  أةري  فق  الص   هذا وف    
 بعتتتتت   راستتتتت  لتتتتت إ( 3551) الفوارنتتتتت ستتتتت   را هتتتتت ف  حيتتتتت  األطفتتتتتيل لتتتت  

 أطفتتتتيل لتتتت   للغتتتت   المورفولتتتتوة  المكتتتتو  نمتتتتو بدتتتتأخر المردبطتتتت  المدغيتتتترا 
 . الروض 

 

 فقتتت  lyster,alma&hulme(2016) وهتتتول  والمتتي ليستتدير  راستت  أمتتي   
 فتت   قت   الم   المورفولتوة  التتوع  لدت ري  المت   طويتل األثتتر دقيتي  لت إ هت ف 
( 551) مت  مكونت  عين  عل  القراء ، عل  الق ر  ف  الم رس  قبل مي مرحل 
 أطفتتتتتتيل أ  ال راستتتتتت  ندتتتتتتي   وأظفتتتتتتر ،  ستتتتتتنوا  ،(6-1) عمتتتتتتر فتتتتتت  طفتتتتتتالا 

  رةي  حقق  ق  لفي المورفولوة  الد ري  دق ي  د  الد  الدةريبي  المةموع 
 .الضيبط  المةموع  بندي   ن ا مقير  القرا   الفف  ف  مردفع ا 

 

 المستتتتتتتتدو   راستتتتتتت  لتتتتتتت إ ستتتتتتتع  الدتتتتتتتت ( 3556) شتتتتتتتقير  راستتتتتتت  وكتتتتتتتذل    
 . والعتي يي   يتكي يمألا الدعل  صعوبي  ذوي األطفيل ل   للغ   المورفولوة 

 المورفولوةيتتت  المفتتتيرا  دنميتتت ( 3553)  نيصتتتر  راستتت  استتتدف ف  حتتتي  فتتت 
 الدعلتتتتي  لمرحلتتتت  والكديبتتتت  القتتتتراء  مفتتتتيرا  بعتتتت  علتتتت  أثرهتتتتي متتتت  والدحقتتتت 

 .  سيساأل
 

 للغ   المورفولوة  المسدو  دنمي  ل إ( 3555)   عل  راس  ه ف  بينمي   
 اسدف ف  الد ( 3554)  والعيب  مطر و راس  ، الم رس  قبل مي أطفيل ل  

  التتوع  مفتتيرا  دنميتت  فتت  الحيستتو  بيستتدخ ا  برنتتيم  فيعليتت  علتت  الوقتتو 
 صتعوبي  ذوي ل   اللغوي  والمفيرا  العيمل  الذاكر   عل وأثره المورفولوة 

 .القراء  دعل 
 

 Pittas,Evdokia.,&NunesTerezinha,2014) )  راست  واستدف ف   

 بيللغتتت  والفةتتتيء بتتتيلقراء ، وعالقدتتت  المورفولتتتوة ، التتتوع  دتتت ن  علتتت  الدعتتر 
 دتراو د التذي  األطفيل م  وطفل ا  طفالا ( 454) عل  ال راس  طبق  اليونيني ،



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (9601)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 المورفولتتتوة  التتوع  أ  الندتتتي   وأظفتتر  ستتنوا ،( 1-6) بتتتي  متتي أعمتتيره 
 والتذكيء المفتر ا ، وزيتي   اللغت ، ودحست  والفةيء، بيلقراء ، الدنبد ف  يسيع 
 المبكتتتر بيلدتتت خل ال راستتت  ودوصتتت  أشتتتفر، ثمينيتتت  بعتتت  القتتتراء  عنتتت  اللفظتتت 
 .ال ي ماإل المفيرا  زيي   ع  فضالا  العالق ، هذه إلثبي 

 

 أقتتل العتتي يي  األطفتتيل أ  إلتت  Erin,2014 ) )  راستت  دوصتتل  كمتتي   
 يثبتتت  وهتتتذا ،لغويتتتيا  المضتتتطربي  أقتتترانف  عتتت  المورفولتتتوة  للضتتتع  عرضتتت ا 
 العةتتتز متتت  الوستتتط  المنطقتتت  هتتت  النحويتتت  المورفولوةيتتتي بتتتأ  القي تتتل التتترأي

 التذي  طفتيلاأل  لت  النحوي  المورفولوةي  القواع   راس  بحث  حي  اللغوي،
 ستن ،( 54-4) بتي  متي بتي  متي أعمتيره  ددتراو  مم  لغوي دأخر م  يعينو 
 األخطتتتتتتيء ستتتتتتب  أ  حيتتتتتت  المورفولوةيتتتتتت ؛ األخطتتتتتتيء أستتتتتتبي  عتتتتتت  للكشتتتتت 

 دلقت  أ  ثبت  الطوليت  ال راست  م  االندفيء وبع  معرو ، غير المورفولوةي 
 فت  الدقت   مت  طتيءاألخ قل  ف  يسيع  المورفولوةي  للمفر ا  د ريبيا  األطفيل
 قلت  العمتر ف  الطفل دق   فكلمي الزمن  العمر أثر ال راس  وأوضح  الس ،
 .المورفولوةي  أخطيءه

 

 المفتتيرا  وصتت  إلتت  Cloutier, 2002) ) كالوديتتر  راستت  وهتت ف    
 فتتتت  حتتتتي   اضتتتتطرابي  لتتتت يف  التتتتذي  األطفتتتتيل لتتتت   للمورفولوةيتتتتي اإلنديةيتتتت 
 المعرفتتتت  ودقبتتتتل للفونيمتتتتي  الطفتتتتل بتتتتإ را  يدعلتتتت  فيمتتتتي الصتتتتود ، المستتتتدو 

 وكتتتينوا ،ستتنوا ( 4) بعمتتتر أطفتتيالا ( 55) متتت  العينتت  ودكونتتت  المورفولوةيتت ،
 وةتتتو :منفتتتي ندتتتي   إلتتت  ال راستتت  ودوصتتتل  اإلنكليزيتتت ، بيللغتتت  المدحتتت ثي  متتت 

 المورفولتوة ، ووعيت  للفونيمي ، الم رس  قبل مي طفل إ را  بي   ال  عالق 
 ال راس  دوصل  كمي. ل ي  الح ي  دأخر وبي  المورفولوةي  اإلنديج ومفيرا 
 الصتتود  النظتتي  فتت  دشتتوش   متت  يعتتينو  التتذي  األطفتتيل معظتت  أ  إلتت  أيضتتيا 
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 فتتت  أخطتتتيء   ومتتت  المورفولتتتوة  المةتتتيل فتتت  عةتتتز   متتت  كتتتذل  يعتتتينو  لتتت يف 
 .الكال 

 

 ذوي المدرسدددة قبدددل مدددا أطفدددال لددددى المدددورفيم وظدددائف اضدددطرابات أسدددباب
 :التعلم صعوبات

 

 صتتتتعوبي  ذوي األطفتتتتيل لتتتت   المتتتتورفي  وظتتتتي   اضتتتتطرا  أستتتتبي  درةتتتت   
 :إل  معظمفي ف  عيم  بصف  الدعل 

 Central " المركتتتتزي العصتتتتب  الةفتتتتيز فتتتت  اضتتتتطرابي  مةموعتتتت 

Neurological System"Disorders، هتذه مت  واحت  ستب  هنتي  فليس 
 بتتتل اللغتتت ، فتتت   المتتتورفي استتتدخ ا  مشتتت ال  عتتت  مستتتدوالا  يعتتت  االضتتتطرابي 

 دلتتتتت  إلتتتتت  ودقتتتتتو  بينفتتتتتي فيمتتتتتي وظيفيتتتتت  عصتتتتتبي  عوامتتتتتل مةموعتتتتت  ددضتتتتتيفر
 طتت  و النفستت  الطتت  حقتتل فتت  يقتت  األستتبي  هتتذه فتت  والبحتت  المشتتكال ،
 أ وا  حيتت  متت  الطبيتتي  المةتتيلي  هتتذي  فتت  الحتتي   فتتيلدطور األعصتتي ،

  العصتتبي لألستتبي  وال راستت  البحتت  ندتتي   علتت  انعكتتس والدشتتخيص، الكشتت 
 .منفي النمي ي  سيمي وال الدعل ، صعوبي  دطور خل  دق  الد 

 

 متتت  ةتتتزء أي يصتتتي  التتتذي الدلتتت  أ ( 3551) وآختتترو  هيلفتتتي  ويشتتتير   
 دتردبط الدت  السلوكيي  دل  عل  ينعكس أ  يمك  "Cerebellum "المخيخ

 أ  كمتي العتي ، وحركت  والدحت   الشففي  واللغ ( والةري كيلدواز ) بيلحركي 
 المخيتتت  للقشتتتتر  األميميتتت  الفصتتتتوص دصتتتتي  الدتتت  النمي يتتتت  طرابي االضتتت

"Frontal Lobes of the Cerebral Contex"،  اضتطرا  عنفتي ينتد 
 وعتتت   الطفلتتت  والستتتلو  بيلمستتتدولي  الشتتتعور كعتتت   ، االنفعتتتيل  الستتتلو  فتتت 

 ذوي خصتتي ص أهتت  متت  كلفتتي دعتت   والدتت  اآلختتري ، متت  االنفعيليتت  المشتتيرك 
 المخيتت  القشتتر  متت  األميميتت  الفصتتوص اضتتطرا  أ  كمتتي ،التتدعل  صتتعوبي 

 الطفتل ق ر  ع   ف  يدمثل الذي الدفيني  الوظيف  اضطرا  ع  مسدوالا  يكو 
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 معينت ، مفم  أل اء الالزم  واإلسدراديةيي  المفيرا  م  حيةيد  دح ي  عل 
 المواصتتتي  وعمتتتل ودصتتتويره، األ اء ورصتتت  أ ا تتت ، دنظتتتي  علتتت  ق ردتتت  وعتتت  
 الفصتوص أ  كمتي. األ اء فت  األخطتيء بعت  اردكي  ف  ب أ مي إذا م الالز 

 Parietal Lobes of the""Cerebral Cortex المخيت  للقشتر  الة اريت 

 واإل راكتتتي  الةستتتمي  اإلحسيستتتي  بتتتي  الدكيمتتتل حتتت و  عتتت  مستتتدول ا  دكتتتو 
 وا   مدكيملتت ، كيينتتي  أو كوحتت ا  األشتتييء إ ر  فتت  أهميدفتتي ولفتتي البصتتري ،

 ف  سبباي يكو  أ  يمك  الة اري ، الفصوص ف  نمي   اضطرا  أي  ح و 
 اضتتطرا  فتت  يا ببستت يكتتو  أو البصتتري، المكتتين  اإل را  عمليتتي  اضتتطرا 
 كمتي. يمعا  والبصري  السمعي  لإلحسيسي  اإل راك  والدنسي  الدكيمل عمليي 

 Occipital Lobes of " المخيتتت  للقشتتتر  القذاليتتت  الفصتتتوص أ 

the"Cerebral Cortex  لتتإل را  المخدلفتت  الةوانتت  عتت  مستتدول ا  دكتتو 
 بتتتتيلعم  عتتتتر د   حيلتتتت    إلتتتت  المنتتتتيط  دلتتتت  دلتتتت  يتتتتد ي أ  ويمكتتتت  البصتتتتري،
 عت  عةتزه أو الطفتل قت ر  ع   دعن  والد  ،"Visual Agnosia" البصري
 أمتتتتتتي. عي يتتتتت  إيصتتتتتير بةتتتتتت   يدمدتتتتت  كتتتتتي  وا   حدتتتتتت  العيمتتتتت  األشتتتتتييء إ را 

 Temporal Lobes of the ' المخيتت   اللقشتتر  الصتت غي  القصتتوص

Cerebral Cortex"  دتتتردبط الدتت  المفنتتت  الوظتتي   متتت  بمةموعتت  دقتتو 
 ،واستتدقبيالا  اا إصتت ار  واللغتت  والتتذاكر  االندفتتيء عتت  مستتدول ا  دكتتو  حيتت  بتتيلدعل ،
 عل  ابنيءا  كبير اعدقي  هني  كي  للدعل ، بيلنسب  العمليي  دل  ألهمي  ونظراا 
 . الدعل  صعوبي  ع  المسدول  ه  الص غي  الفصوص بأ  األ ل  دل 
 صتتتعوبي  ذوي أ مغتتت  بتتتي  اخدالفتتتي  إلتتت  ال راستتتي  بعتتت  أشتتتير  وقتتت    

 Basal' القيع ي  بيلعق   دردبط االخدالفي  وهذه العي يي ، أقرانف  ع  الدعل 

Ganglion "األمتتتيم  التتت ميغ  والفتتتص ""Frontal Lobes،  بينتتت  وقتتت 
 دكتو  الرودينيت  المدلوكي  بيألنشط  العالق  ذا  القيع ي  العق   أ  ال راسي 
 الصتتت غ  الفصتتتل أمتتتي التتتدعل ، صتتتعوبي  ذوي األطفتتتيل لتتت   حةمتتتيا  أصتتتغر
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 ركتتز  كمتتي. لتت يف  نشتتيطأ أقتتل يكتتو  واالندبتتيه بتتيلدنظي  العالقتت  ذي األمتتيم 
 المستتتتتتتتطح  الصتتتتتتتتغير  المنطقتتتتتتتت   راستتتتتتتت  علتتتتتتتت  األختتتتتتتتر  ال راستتتتتتتتي  بعتتتتتتتت 

""Plenum Temporal،  الكتتر  نصتتف  فتت  والموةتتو   بيللغتت  العالقتت  ذا 
 مدميثتتل حةت  لفمتي المنطقدتي  هتيدي  أ  إلت  البتيحثو  دوصتل وقت  النمتي يي ،

 العتي يي  األطفتيل لت   أمتي القتراء ، صتعوبي  م  يعينو  الذي  األطفيل ل  
 اليستر  المنطقت  أ  حيت  الحةت ، فت  يةوهريات دخدلفتي  المنطقدي  هيدي  فإ 

 بتتتتأ  اعدقتتتتي  دأستتتتس ذلتتتت  علتتتت  اوبنتتتتيءا  ، اليمنتتتت المنطقتتتت  متتتت  متتتتيا حة أكبتتتتر
 .االخدالفي  بفذه مردبط ا  دكو  ق  واللغ  والرييضيي  القراء  صعوبي 

 (.42 ،3556 ، شقير)                                                
 

 فروض البحث:
 

 كل   عل  الدةريبي  المةموع  أطفيل  رةي  بي   اردبيطي عالق  دوة  .5
  الوع  ومقييس( المصور االدصيلي  اللغوي  المفيرا  مقييس) م 

 .  المورفولوة 

 أطفيل  رةي  رد   مدوسط بي  حصي ي إ  الل  ذا  فرو  دوة  .3
 اللغوي  المفيرا  مقييس عل ( الدةريبي  البح  عين ) الدةريبي  المةموع 
 بع / قبل دعل ال صعوبي   ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل   االدصيلي 
 .البع ي القييس لصيل  ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي  برنيم  دطبي 

 أطفيل  رةي  رد   مدوسط بي  حصي ي إ  الل  ذا   فرو  دوة  ال .2
 اللغوي  المفيرا  مقييس عل ( الدةريبي  البح  عين ) الدةريبي  المةموع 
 القييسي  ف  الدعل  بي صعو   ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل   االدصيلي 
 .والددبع  البع ي

 أطفيل  رةي  رد   مدوسط بي  حصي ي إ  الل  ذا   فرو  دوة  .4
  الوع  مقييس عل ( الدةريبي  البح  عين ) الدةريبي  المةموع 
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 بع / قبل الدعل  صعوبي   ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل    المورفولوة 
 .البع ي القييس لصيل  ال مي  إل  دن المس الدعل  إسدراديةي  برنيم  دطبي 

 أطفيل  رةي  رد   مدوسط بي  حصي ي إ  الل  ذا   فرو  دوة  ال .1
  الوع  مقييس عل ( الدةريبي  البح  عين ) الدةريبي  المةموع 

 ف  الدعل  صعوبي   ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل    المورفولوة 
 .والددبع  البع ي القييسي 

 

 :للبحثجية جراءات المنهاإل
 

  :البحث عينة: ال  أو 
 

 قبتتل متتي أطفتتيل متت  وطفلتت ا  طفتتالا ( 51) متت  الحتتيل   البحتت  عينتت  دكونتت   
 روضت  مت  عم يت    بطريقت    العينت  اخديير ود  الدعل ، صعوبي  ذوي الم رس 
 . بورسعي  بمحيفظ  الدةريب  الزهور فديي  معف 

 

 :الديلي  الشروط ليف ع ينطب  الذي  لألطفيل وفقيا  العين  اخديير ود 
 

 .سنوا  6إل  1 ميبي  العين  أطفيل لكل الزمن  العمر يدراو  أ  - 5
 ندتي   مدشترا  علت  بنتيءاا  التدعل  صتعوبي  ذوي مت  األطفتيل يكتو  أ  - 3

      .الدعل  لصعوبي  كمدشر األكي يمي  قبل المفيرا  لبع  اخدبيرا  بطيري 
 .(عب اهلل عي ل / . أ :إع ا  )                                       

 بينيت  ستدينفور  مقيتيس علت   رة  15 ع  األطفيل الذكيء نسب  دقل أال - 2
 .الخيمس  الصور  –
  . الروض  ل إ الحضور يلدزمو  مم  العين  أطفيل يكو  أ  - 4

 

 بتتتي  الدكتتتيفد بييةتتتي  البيحثتتت  قيمتتت  العينتتت  أطفتتتيل بتتتي  الدةتتتينس يةتتتي وإل    
 الزمنتتتت  العمتتتتر حيتتتت  متتتت  الدةريبيتتتت  المةموعتتتت  أطفتتتتيل  رةتتتتي   مدوستتتتطي
 :الديل  الة ول ف  يدض  كمي 3 كي اخدبير بيسدخ ا  الذكيء و رة 
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 ( 1) رقم جدول
 يال من العمر حيث من  التجريبية المجموعة أطفال درجات رتب متوسطات بين الفرو  داللة

 الذكاء ونسبة

 
 

 مسدو  ال الل  3كا المدغيرا 
 غير  ال  50555  مر الزمنالع
 غير  ال  50355   الذكيءة ر 

 

 مدوستطي  بتي  إحصتي ييا   الت  فترو  وةو  ع   أعاله الة ول م  ويدض   
 و رةتتي  الزمنتت  العمتتر حيتت  متت  الدةريبيتت  المةموعتت  أطفتتيل  رةتتي  ردتت 
 .العين  دكيفد ل إ يشير ممي الذكيء

 

 :البحث منهجثاني ا: 
 

 إستدراديةي  علت  قتي   برنتيم  فيعليت  مت   قيتيس هو  المنف ه   أ  بمي   
 مي أطفيل ل    االدصيلي  اللغوي  المفيرا  لدنمي   ال مي  إل  المسدن  الدعل 
 شتتتب   المتتتنف  علتتت  االعدمتتتي  كتتتي  فقتتت  ،التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي الم رستتت  قبتتتل

 متتت  األنستتت  ألنتتت  نظتتتراا  Quasi Experiment Approach الدةريبتتت 
 علتتتت  قتتتتي   دتتتت ريب  برنتتتتيم  فيعليتتتت  يخدبتتتتر حيتتتت  ،الحتتتتيل  البحتتتت  مدغيتتتترا 

 المفتتتيرا  ودنميتتت ( مستتتدقل كمدغيتتتر)  التتت مي  إلتتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي 
 كمدغيتر)   المورفولتوة  التوع  مستدو  بدحستي  وعالقدت   االدصيلي  اللغوي 
/  قبلتت ) الواحتت   المةموعتت  يذ الدةريبتت  الدصتتمي  استتدخ ا  دتت  وقتت  ،( دتتيب 
 .الدعل  صعوبي  ذوي م  المديح  العين  حة  لصغر نظراا  ،( يبع

 

 :البحثأدوات ثالث ا: 
 

 قيمتتت  ،أهتتت ا    متتت  ليتتت إ  يرمتتت متتتي ودحقيتتت  البحتتت  أستتت ل  علتتت  ةيبتتت لإل   
 :الديلي  األ وا  بإع ا  البيحث 
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 ذوي الم رستتتتتت  قبتتتتتتل متتتتتتي ألطفتتتتتتيل االدصتتتتتتيلي  اللغويتتتتتت  المفتتتتتتيرا  مقيتتتتتتيس .5
 (.البيحث  /إع ا )  الدعل  صعوبي 

 ذوي الم رستتتتت  قبتتتتتل متتتتتي ألطفتتتتتيل المورفولتتتتتوة   التتتتتوع  مستتتتتدو  مقيتتتتتيس .3
 (.البيحث  /إع ا )  الدعل  صعوبي 

 إلتتتت  المستتتتدن  التتتتدعل  إستتتتدراديةي  علتتتت  القتتتتي   المقدتتتتر  الدتتتت ريب  البرنتتتتيم  .2
 (.البيحث  /إع ا )  ال مي 

 

 سددةالمدر  قبددل مددا ألطفددال  االتصددالية اللغويددة المهددارات مقيددا أوال  : 
 :المصور التعلم صعوبات ذوي

 

 مسدتوى لقيدا  المصدور االتصالية اللغوية المهارات مقيا  إعداد مبررات
 ذوي المدرسددة قبددل مددا أطفددال لدددى والكتابددة والقددراء   والتحدددث االسددتماع
 :التعلم صعوبات

 

 -والدحتتت   االستتتدميع)  االدصتتتيلي  اللغتتت  مفتتتيرا  قيتتتيس إةتتتراءا  ديستتتير .5
 حيتت  ؛ التدعل  صتتعوبي  ذوي الم رست  قبتل متتي أطفتيل لتت   ( والكديبت  القتراء 
        علتتت  الستتتيبق  المفتتتيرا  متتت  مفتتتير  كتتتل يقتتتيس المقيتتتيس هتتتذا ختتتالل متتت  إنتتت 
 ذوي الطفتتتل عنتتت  المفتتتيرا  هتتتذه متتت  مفتتتير  كتتتل دنميتتت  يتتتد  ثتتت  ومتتت  ،  حتتت 

 .الدعل  صعوبي 

 االستتتتتدميع)  االدصتتتتتيلي  اللغتتتتت  مفتتتتتيرا  دنميتتتتت  علتتتتت  دستتتتتيع  أ ا  دقتتتتت ي  .3
 صتتتعوبي  ذوي الم رستتت  قبتتتل متتتي أطفتتتيل لتتت  (  والكديبتتت  القتتتراء  -والدحتتت  

 إن  حي  ،العربي  اللغ  قراء  دعل  صعوبي  لخطر الدعر  م  للح  ؛الدعل 
 ذوي الم رس  قبل مي ألطفيل والعقل  العمري المسدو  ينيس  مصور مقييس

 .  سنوا ( 6-1) م   الدعل  صعوبي 
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 قبدل مدا ألطفدال المصدور االتصدالية اللغويدة راتالمهدا مقيا  بناء خطوات
 :التعلم صعوبات ذوي المدرسة

 

 -والدحتتتت   االستتتتدميع)  االدصتتتتيلي  اللغتتتت  مفتتتتيرا  مقيتتتتيس بنتتتتيء دضتتتتم     
 عتتت   التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي الم رستتت  قبتتتل متتتي أطفتتتيل لتتت  (  والكديبتتت  القتتتراء 
 :يأد  فيمي إةميلفي يمك  خطوا 

 .السيبق  المقيييس بع  عل  طالعواال النظري الدرا  اسدقراء -

 .األولي  صورد  ف  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  مقييس دصمي  -

 التنفس علت  ف  والمدخصصي  الخبراء م  مةموع  عل  المقييس عر  -
 .لدحكيم  األطفيل وريي 

 .النفي ي  صورد  ف  المقييس إع ا  -
 

 :للمقيا  السيكومترية الخصائص
 

 :الخطوا  ذهلف دفصيل  عر  يل  وفيمي
 

 : السابقة المقايي  بعض على واالطالع النظري التراث استقراء
 

 ختالل ومت  ، النظري  األطر عل  واالطالع ، النظري الدرا  اسدقراء م    
 قبتتتل متتتي لطفتتتل والمقتتتيييس االخدبتتتيرا  وبعتتت  ، الستتتيبق  ال راستتتي  مراةعتتت 
 ذل  لمنيسب  رالصو  يسدخ   معظمفي أ  دبي  الدعل  صعوبي  ذوي الم رس 
 يتتتتتردبط المقيتتتتتيس أل  ونظتتتتراا  ؛ اللغويتتتتت  النيحيتتتت  متتتتت  العمريتتتت  المرحلتتتتت  لفتتتتذه

 ،(والكديبت  والقتراء  والدحت   االستدميع مفيرا )  االدصيلي  اللغوي  بيلمفيرا 
 المفتتتيرا  دنيستتت  مبستتتط  صتتتور عتتتر  المنيستتت  متتت  أنتتت  البيحثتتت  رأ  فقتت 

 متت  النتتوع هتتذا لبنتتيء الفنيتت  ح النتتوا  علتت  الوقتتو  أمكننتتي وبتتذل  ،  المحتت   
 البتتتتيحثي  مفمتتتت  دستتتتفيل ل كتتتتذو  ، منفتتتتي المرةتتتتو  الفي تتتت   لددحقتتتت  المقتتتتيييس
 .القي م  أبحيثف  ف  منفي ليسدفي وا اآلخري 
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 :األولية صورته في المصور االتصالية اللغوية المهارات مقيا  تصميم
 

 ذوي الم رست  قبتل متي ألطفتيل االدصتيلي  اللغويت  المفتيرا  مقيتيس بنيء د    
 :كيآلد  الخطوا  م  لع   وفقيا  الدعل  صعوبي 

 

 : المقيا  من الهدف تحديد
 

 والمفتتتيرا  القتتت را  بعتتت  عتتت  للكشتتت  كوستتتيل  المقيتتتيس هتتتذا دتتت  دصتتتمي   
 ،التدعل  صتعوبي  ذوي الم رست  قبتل متي طفتل لت   الكيمنت  االدصتيلي  اللغوي 
 علتت  الطفتتل يستتيع  ممتتي ،طتتويرد إلتت  دحدتتيج الدتت  والمفتتيرا  القتت را  وبيتتي 

 فت  القتراء  دعلت  لصتعوبي  الدعتر  خطتر مت  والحت  القتراء  لدعل  االسدع ا 
 .الالحق  المرحل 

 

 :المقيا  أبعاد تحديد
 

 االستدميع بمفتيرا  الخيصت  األست ل  مت  مةموعت  مت  المقيتيس هتذا يدكو   
 ستدال وكتل ، الا ستدا(  65)  األست ل  عت   بلتغ وق  ،والكديب  والقراء  والدح  

 والقتتتتراء  والدحتتتت   االستتتتدميع مفتتتتيرا  متتتت  فرعيتتتت ا  مفتتتتير ا  يمثتتتتل األستتتت ل  متتتت 
 :ع ي ب   إل  المقييس هذا دقسي  د  وق  ،والكديب 

 

 .سداالا ( 51)  م  وددكو  االسدميع مفير : األول ع الب   -

 .سداالا ( 51)  م  وددكو  الدح   مفير : الثين  ع الب   -

 .سداالا ( 51)  م  وددكو  لقراء ا مفير : الثيل  ع الب   -

 .سداالا ( 51)  م  وددكو  الكديب  مفير : الراب  ع الب   -
 

 وال راستتي  واألبحتتي  ، النظتتري الدتترا  استتدقراء متت  االستتدفي   بعتت  وذلتت     
 .السيبق  المقيييس م  وبع  ، السيبق 
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 : المقيا  مفردات صياغة. ج
 

           االدصتتتتيلي  اللغويتتتت  فتتتتيرا الم ضتتتتوء فتتتت  المقيتتتتيس مفتتتتر ا  صتتتتييغ  دتتتت    
 ، ودنميدفتتتتتتي قييستتتتتتفي المقدتتتتتتر (  الكديبتتتتتت  -القتتتتتتراء  -الدحتتتتتت   – االستتتتتتدميع) 

 والعقلت  العمتري المستدو  لدنيست  الموضوع  االخدبير نوع البيحث  واخدير 
  اخدبيريتتت مفتتتر ا  علتتت  المقيتتتيس اعدمتتت  فقتتت  لتتتذا ،الم رستتت  قبتتتل متتتي ألطفتتتيل
 الستتتيبق   األربعتتت المفتتيرا  متتت  مفتتير  كتتتل  ا مفتتر  صتتتييغ  دتت  وقتتت  ،مصتتور 
 : اآلد  روع  وق   ،ح  عل 

 

 قبتتتل متتتي أطفتتتيل لمستتتدو  ومنيستتتب ا  واضتتتح ا  مفتتتير  كتتتل مفتتتر ا  دكتتتو  أ  -
 . الدعل  صعوبي  ذوي الم رس 

 أو المألوفتتتت  غيتتتتر المصتتتتطلحي  متتتت  خيليتتتت ا  المقيتتتتيس مفتتتتر ا  دكتتتتو  أ  -
 .معن  م  أكثر دحمل أ  أو الغيمض 

 .بوضو  سدال   كل م  المطلو  يح   أ  -
 

 :المقيا  تعليمات صياغة. د
 

 عنصتتتراا المقيتتتيس دعليمتتتي  دعدبتتتر حيتتت  المقيتتتيس دعليمتتتي  صتتتييغ  دمتتت    
 الوضتتو  فيفتتي وراعتت  المقيتتيس دعليمتتي  البيحثتت  صتتيغ  فقتت  لتتذا ، ضتترورياي
 ، للمقيتتتتيس بتتتتيلدطبي  القتتتتي   استتتتدخ ا  و قتتتت  ستتتتفول  يضتتتتم  بمتتتتي والبستتتتيط 
 : اآلدي  العنيصر المقييس مي دعلي ودضمن 

 .أثني   وف  المقييس دطبي  قبل نفس  ةو خل  -

 .المقييس عليف  طب ي   حينمي األطفيل لمسيع   ثني إ أو مسيع  وةو  -

 .لذل  المخصص المكي  ف  الطفل بييني  كديب  -

 اإلةيبت  الطفتل يستدطي  حدت  ومبستط    ةيت     بطريق    المقييس أس ل  قراء  -
 .    األس ل  ورق  نفس ف  دكو  واإلةيب  ،صحيح    ريق   بط السدال عل 
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 إةيبدت  محت  قت  أن  من  الدأك  فية  ؛ إةيبد  دغيير ف  الطفل رغ  إذا -
ي السيبق   .دميما

 

 الدنف  علدم فدي والمتخصصدين الخبدراء من مجموعة على المقيا  عرض
 :الخاصة والتربية األطفال ورياض

 

 وريتي  التنفس علت  وأسيدذ  الخبراء  م مةموع  عل  المقييس عر  د    
 وأعضتتتيء األستتتيدذ  رأ  وقتتت  ،( 55) عتتت  ه  بلتتتغ الخيصتتت  والدربيتتت  األطفتتتيل

 وقت  ، الصتور بع  ودع يل األس ل  بع  حذ  والمخدصي  الد ريس هي  
 . المحكمو  السي   بفي أوص  الد  الدع يال  بإةراء البيحث  قيم 

 

 : ةالنهائي صورته في المقيا  إعداد.ه
 

 علتت  الالزمتت  الدعتت يال  بعتت  أةريتت  المحكمتتي  الستتي   راءآ علتت  ابنتتيءا    
 . النفي ي  صورد  ف  المقييس وض  ث  ،بعضفي وحذ  الفقرا  بع 

 

 :للمقيا  السيكومترية الخصائص
 

 : Reliability المقيا  ثبات: أوال  
 

 :كيلديل  بطريقدي  المقييس ثبي  بحسي  البيحث  قيم 
 

 (:كرونباخ)  فاأل معامل
 

 Cronbachs Alpha"a( كرونبتتتتي  ألفتتتتي معي لتتتت ) البيحثتتتت  استتتتدخ م    
 طفتتالا ( 25) متت  مكونتت  استتدطالعي  عينتت  علتت  المقيتتيس ثبتتي  متت   لقيتتيس
 يوض  الديل  والة ول للبح ، سيسي األ العين  م  اسدبعي هي د  وق  ،وطفل ا 
 . اإلحصي   اإلةراء
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 (2) جدول

 ذوي المدرسة قبل ما لطفل االتصالية اللغوية المهارات مقيا  تمفردا ثبات معامالت
 كرونباخ لفاأ بطريقة التعلم صعوبات

 (33= ن)
 

    

 مردفت  المقيتيس ألبعتي  العتي  الثبتي  معيمتل أ  أعتاله الة ول م  ويدض    
 ثبتتي  دتتراو  فيمتتي ، الستتدو  المقيتتيس فقتترا   ةمتتيلإل*( 50125) بلتتغ حيتت 
 وهذا ، أعل  كح * ( 50135) وبي  أ ن  كح * ( 50212) بي  مي األبعي 
 ف  علي  االعدمي  يمك  الثبي  م  عيلي  ب رة  يدمد  المقييس أ  عل  ي ل

 أ نت  كح  5025 اعدم  والذي  نينل مقييس بحس  للبح   المي ان الدطبي 
 .للثبي 

 

 : ختباراال عاد إ طريقة (2)
 

 -االستتتتتدميع)  االدصتتتتتيلي  اللغويتتتتت  المفتتتتتيرا  مقيتتتتتيس دطبيتتتتت  عتتتتتي  إ دتتتتت    
 ،ستبوعي أ ق ره  زمن بفيصل الدقني  عين  عل (  ديب الك – القراء  -الدح  

 وةتتيء  ، الدطبيقتتي  فتت  األطفتتيل  رةتتي  بتتي  االردبتتيط معيمتتل حستتي  ودتت 
 :ذل  يوض  الديل  والة ول(  5055) مسدو  عن   ال  ةميعفي

 معامل ثبات ألفا كرونباخ  عدد  األسئلة البُعد

 *81050 51  مهار  االستماعاألول: 

 *810.0 51 مهار  التحدثالثاني: 

 *819.8 51 مهار  القراء الثالث: 

 *81790 51 ر  الكتابةمهاالرابع:

 *81975 08 الثبات الكلي للمقيا 
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( 3) جدول   

 ذوي المدرسة قبل ما لطفل االتصالية اللغوية المهارات مقيا  مفردات ثبات معامالت
 ختباراال إعاد  بطريقة التعلم عوباتص

 

   

 : Validity المقيا  صد : ثانيا   
 

 طريقدي  بحثفي ف  البيحث  اسدخ م  المقييس محدو  ص   م   لدح ي    
 :الص   لحسي 

 

 :الطرفية المقارنات صد  (1)
 

 عينتت  لتت   االدصتتيلي  اللغويتت  المفتتيرا  لمقيتتيس  الكلتت الصتت   حستتي  دتت    
 المقيرنتتي  صتت   أو يالدمييتتز  الصتت   حستتي  طريتت  عتت ( 25=  ) الدقنتتي 
 لمقيتتتتيس الكليتتتت  ال رةتتتت  علتتتت  األطفتتتتيل  رةتتتتي  درديتتتت  دتتتت  حيتتتت  ، الطرفيتتتت 
  رةتتت  أكبتتتر ردبتتت  دصتتتب  بحيتتت  يدنيزلياتتت يدرديباتتت االدصتتتيلي  اللغويتتت  المفتتتيرا 
  رةتتي  متت  %32 نستتب  فصتتل دتت  ثتت  ، األخيتتر   رةتت  أصتتغر وردبتت  األولتت 

 فتتتتأكثر ، األ نتتتت  اإلربتتتتيع   رةتتتتي  متتتت  %32 ونستتتتب  ، ألعلتتتت ا اإلربتتتتيع 
 دقستتي  علتت  دعدمتت  الدتت  هتت  والضتتع  االمديتتيز ي يلمستتدو  دمييتتزاا  الدقستتيمي 

مقياس المهارات اللغوية االتصالية لدى 

 أطفال ما قبل المدرسة

 

معامل 

 االرتباط

 

الداللة 

 اإلحصائية 

 8185 .8110  مهار  االستماعاألول: 

 8185 81050 مهار  التحدثالثاني: 

 8185 .8179 مهار  القراء الثالث: 

 8185 81199 مهار  الكتابةالرابع:

 8185 .8109 الدرجة الكلية للمقيا 
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 األعلتت  اإلربتتيع  يدتتأل  بحيتت  واأل نتت  األعلتت  طتترفي  إلتت   االميتتز   رةتتي 
 ويدتتتتتأل  ، الممدتتتتتيز الطتتتتتر  متتتتت  %32  نستتتتتب  دكتتتتتو  الدتتتتت  التتتتت رةي  متتتتت 

 .الضعي  الطر  م  %32 نسب  دكو  الد  ال رةي  م  األ ن  اإلربيع 
 الت نيي والف ت  العليتي الف ت  بتي  الفترو   اللت  لحستي (  ) اخدبير سدخ ا ا ود 
 ه  كمي،  الديل  النحو عل  الندي   وكين  ،المقييس أبعي  م  ع ب   كل عل 

 :الديل  بيلة ول موضح 
 ) 4)  جدول

 المهارات لمقيا  الطرفية المجموعة متوسطات ينب الفرو  لدراسة" ت" اختبار نتائج
 التقنين عينة لدى االتصالية اللغوية

 

   اللتتتتت  بمستتتتتدو  إحصتتتتتي ييا   ال فتتتتتر  وةتتتتتو  الستتتتتيب  الةتتتتت ول متتتتت  ويدضتتتتت 
 المفيرا  مقييس عل  ال نيي الف   ومدوسط العليي الف   مدوسط بي ( 5،555)

 يت ل وهتذا،  الكليت  العينت  لت   العليتي الف ت  مدوستط لصتيل  االدصتيلي  اللغويت 
 اللغويت  المفتيرا  مقيتيس أ  إلت  يشتير ممتي ،للمقيتيس الدمييتز  الصت   عل 

 مردفعتت  قتت ر  ل يتت  التتدعل  صتتعوبي  ذوي الم رستت  قبتتل متتي ألطفتتيل االدصتتيلي 
 .االدصيلي  اللغوي  المفيرا   ومنخفض  مردفع بي  الدمييز عل 
 
 

     
 المتغير

  لفئة الدنياا         الفئة العليا       
 قيمة )ت(

 الداللة  
 اإلحصائية

مقيا  
 المهارات
اللغوية 
 االتصالية

 نحرافاإل  المتوسط ن
 يالمعيار 

 نحرافاإل  المتوسط ن  
 يالمعيار 

2 36055 50211 2 12063 5011 -20455 50555 
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 : ال اخل دسي اال طريق  (3)
 

 كمتي ،للمقيتيس األربعت  ألبعتي ل ال اخليت  ي االردبيطت بحسي  البيحث  قيم    
 الدتيل  والةت ول ،للمقيتيس الكليت  بيل رة  األربع  األبعي  اردبيطي  حسي  د 

 :ذل  يوض 
 (5) جدول

 لمقيا  الكلية وبالدرجة البعض ببعضها المقيا  أبعاد بين يالداخل االرتباط درجة
 (33= ن) لتعلما صعوبات ذوي المدرسة قبل ما ألطفال االتصالية اللغوية المهارات
أبعاد 

 المقيا 
مهار  

 االستماع
مهار  
 التحدث

مهار  
 القراء 

مهار  
 الكتابة

الدرجددددددددددددددددددة 
 الكلية

األول: 
مهار  

  االستماع

- - - - - 

الثاني: 
مهار  
 التحدث

814.8** - - - - 

الثالث: 
مهار  
 القراء 

81408** 81099** - - - 

مهار  الرابع:
 الكتابة

8139.* 81080** 81700** - - 

الدرجة 
 الكلية

81090** 8101.** 81988** 81014** 8101.** 

 

  مستتتدو  وعنتتت   50441 ≥ 25=  5055 مستتتدو  عنتتت   ال االردبتتتيط معيمتتتل
5051 5.≤ 505241 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (9616)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 مستدو  عنت   الت  االردبتيط معتيمال  ةميت   أ السيب  الة ول م  يدض    
 . ال اخل دسي اال بثبي  المقييس دمد  عل  ي ل ممي ،( 5،55)    الل 

 كتتل علتت  االستتدطالعي  العينتت   رةتتي  بتتي  االردبتتيط معيمتتل حستتي  دتت  كمتتي 
 :كيلديل  لي إ  ددنم الذي للعيمل الكلي  وال رة  مفر  

 (6) جدول
 إليه تتنمي الذي للبعد الكلية والدرجة مفرد  كل درجة بين االرتباط معامالت

 

 مهار  الكتابة مهار  القراء  مهار  التحدث مهار  االستماع
معامل  المفرد 

 االرتباط
معامل  المفرد 

 االرتباط
معامل  المفرد 

 االرتباط
معامل  المفرد 

 االرتباط
(5) 50125** (5) 50662** (5) 50112** (5) 50656** 
(3) 50621** (3) 50656** (3) 50654** (3) 50643** 
(2) 50224** (2) 50624** (2) 50624** (2) 50622** 
(4) 50634** (4) 50612** (4) 50612** (4) 50662** 
(1) 50224** (1) 50224** (1) 50131** (1) 0.574** 
(6) 50655** (6) 50625** (6) 50111** (6) 50114** 
(2) 50651** (2) 50613** (2) 50645** (2) 50612** 
(2) 50225** (2) 50212** (2) 50154** (2) 50642** 
(1) 50156** (1) 50115** (1) 50135** (1) 50612** 
(55) 50256** (55) 50615** (55) 50131** (55) 50124** 
(55) 50222** (55) 50212** (55) 50621** (55) 50162** 
(53) 50111** (53) 50253** (53) 50143** (53) 50124** 
(52) 50651** (52) 50163** (52) 50212** (52) 50622** 
(54) 50225** (54) 50643** (54) 50163** (54) 50651** 
(51) 50221** (51) 50621** (51) 50152** (51) 50665** 
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 (9611)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 3035  مسدددتوى وعندددد  30440 ≥ 33=ن 3031 مسدددتوى عندددد دال االرتبددداط معامدددل
3.≤ 303340 
 

 مفتتر   كتتل  رةتت  بتتي  االردبتتيط معتتيمال  قتتي  أ ( 6) ةتت ول متت  ويدضتت    
  -**50154) بتتتي  متتتي دراوحتتت  قتتت  ليتتت إ  دندمتتت التتتذي عتتت ب  لل الكليتتت  وال رةتتت 
 . 5055 مسدو  عن   ال  كين  المعيمال  وهذه ،**(50111

 

 ب رةت  االدصتيلي  اللغويت  المفيرا  مقييس دمد  م  البيحث  ك  أد وبذل    
 .الحيل  للبح  الدقني  عين  عل  الثبي  م  مردفع 

 

 المدرسدة قبدل مدا ألطفدال  وجيالمورفول  الوعي مستوى مقيا ثانيا : 
 :المصور التعلم صعوبات ذوي

 

        مسددتوى لقيددا  المصددور   المورفولددوجي  الددوعي مقيددا  إعددداد مبددررات
 ذوي المدرسة قبل ما أطفال لدى( المقيد  الفورنيمات -الحر  الفورنيمات) 

 :التعلم صعوبات
 

o الحتتر  رنيمتتي الفو )  المورفولتتوة  التتوع  مستتدو  قيتتيس إةتتراءا  ديستتير- 
 ؛ التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي الم رستتت  قبتتتل متتتي أطفتتتيل لتتت  ( المقيتتت   الفورنيمتتتي 

 الستتيبقي  المةتتيلي  متت  مةتتيل   كتتل قتتيسي   المقيتتيس هتتذا ختتالل متت   أنتت حيتت 
 المن رةتتت  الفرعيتتت  المفتتتيرا  متتت  مفتتتير  كتتتل دنميتتت  يتتتد  ثتتت  ومتتت  ، حتتت  علتتت 
 .الدعل  صعوبي  ذوي الطفل عن  دحدفي

o  الفورنيمتتتي  -الحتتتر  الفورنيمتتتي )  مستتتدو  دنميتتت  علتتت  ستتتيع د أ ا  دقتتت ي 
 الدعتر  مت  للحت  الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل  ( المقي  
 مقيتتتيس نتتت أ حيتتت  ،الالحقتتت  الدعليميتتت  المراحتتتل فتتت  التتتدعل  صتتتعوبي  لخطتتتر
 ذوي الم رستتتت  قبتتتتل متتتتي ألطفتتتتيل والعقلتتتت  العمتتتتري المستتتتدو  ينيستتتت  مصتتتتور
 .  سنوا ( 6-1) م   الدعل  صعوبي 
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 (9612)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

             مسدددتوى لقيدددا  المصدددور  المورفولدددوجي  الدددوعي مقيدددا  بنددداء خطدددوات
 ذوي المدرسة قبل ما أطفال لدى( المقيد  الفورنيمات -الحر  الفورنيمات) 

 :التعلم صعوبات
 

 -الحتتر  الفورنيمتتي )   المورفولتتوة   التوع  مستتدو  مقيتتيس بنتتيء دضتم     
 عتت   التتدعل  صتتعوبي  ذوي الم رستت  قبتتل متتي أطفتتيل لتت  ( المقيتت   الفورنيمتتي 
 :يأد  فيمي إةميلفي يمك  خطوا 

 

 .السيبق  المقيييس بع  عل  واالطالع النظري الدرا  اسدقراء •
 .األولي  صورد  ف    الوع  المورفولوة  مسدو  مقييس دصمي  •
 التنفس علت  ف  والمدخصصي  الخبراء م  مةموع  عل  المقييس عر  •

 .لدحكيم  الخيص  والدربي  األطفيل وريي 
 .النفي ي  صورد  ف  المقييس إع ا  •
 .للمقييس السيكومدري  الخصي ص •
 

 :الخطوا  لفذه دفصيل  عر  يل  وفيمي
 

  :السابقة المقايي  بعض على واالطالع النظري التراث استقراء-
 

 ختالل ومت  ، ري النظ األطر عل  واالطالع ، النظري الدرا  اسدقراء م    
 قبتتتل متتتي لطفتتتل والمقتتتيييس االخدبتتتيرا  وبعتتت  ، الستتتيبق  ال راستتتي  مراةعتتت 
 لمنيستتتب  الصتتتور يستتتدخ   معظمفتتي أ  دبتتتي   التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي الم رستت 

 يتتردبط المقيتتيس أل  ونظتتراا  ؛ اللغويتت  النيحيتت  متت  العمريتت  المرحلتت  لفتتذه ذلتت 
 فقتت  ،( المقيتت   الفورنيمتتي  - الحتتر  الفورنيمتتي )  للغتت   المورفولتتوة   بتتيلوع 
 المفتتتتتيرا  دنيستتتتت  مبستتتتتط  صتتتتتور عتتتتتر  المنيستتتتت  متتتتت  أنتتتتت  البيحثتتتتت  رأ 

 متتت  النتتتوع هتتتذا لبنتتتيء الفنيتتت  النتتتواح   علتتت  الوقتتتو  أمكننتتتي وبتتتذل  ،المحتتت   
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 (9619)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 البتتتتيحثي  مفمتتتت  دستتتتفيل ل كتتتتذ و ، منفتتتتي المرةتتتتو  الفي تتتت   لددحقتتتت  المقتتتتيييس
 .ي م الق أبحيثف  ف  منفي ليسدفي وا اآلخري 

 

                 مسددددتوى لقيددددا  المصددددور  المورفولددددوجي  الددددوعي مقيددددا  تصددددميم -
 ذوي المدرسة قبل ما أطفال لدى( المقيد  الفورنيمات -الحر  الفورنيمات) 

 :األولية صورته في التعلم صعوبات
 

 ذوي الم رستت  قبتتل متتي ألطفتتيل للغتت  المورفولتتوة  التتوع  مقيتتيس بنتتيء دتت    
 :كيآلد  الخطوا  م  لع   وفقيا   الدعل صعوبي 

 

 : المقيا  من الهدف تحديد.أ
 

 للغتت    المورفتتولة التتوع  مستتدو  لدح يتت  كوستتيل  المقيتتيس هتتذا دتت  دصتتمي   
 ، ستنوا (  6-1)  ست  م  الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي طفل ل  
 يستتيع  ممتتي  الحتتيل  البحتت  أهتت ا  لدحقيتت  الفرعيتت  المدطلبتتي  كأحتت  وذلتت 

 الدعتتتتر  خطتتتتر متتتت  والحتتتت  والكديبتتتت  القتتتتراء  لتتتتدعل  االستتتتدع ا  علتتتت  لطفتتتتلا
 .الالحق  الدعليمي  المرحل ف  دعل  لصعوبي 

 

 :المقيا  أبعاد تحديد .ب
 

 :يل  كمي  مةيلي عل  يبيلدسيو  موزع ا  مفر  ا (  23) م  المقييس يدكو   
 

  ( :الحر  المورفيمات)  األول المجال
 

 :ه  فرعي  ي أبع أربع  م  ويدكو 
 

 الطفتل قت ر  دقتيس والدت ( 4-2-3-5)  المفتر   ويضت :  شار اإل أسماء •
 . شير اإل سميءأب بمعرفد  الخيص  اللغوي 

 الطفتتل قتت ر  دقتتيس والدتت ( 2-2-6-1)  المفتتر   ويضتت : المكددان أسددماء •
 . المكي  سميءأب بمعرفد  الخيص  اللغوي 
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 (9610)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 الطفتل قت ر  دقتيس والدت ( 53-55-55-1) المفتر   ويض : الجر أحرف •
 . الةر بأحر  بمعرفد  الخيص  اللغوي 

 دقتتيس  لدتتوا(  56-51-54-52) المفتتر   ويضتت  :المنفصددلة الضددمائر •
 .المنفصل  بيلضمي ر بمعرفد  الخيص  اللغوي  الطفل ق ر 

 

 ( : المقيد  المورفيمات)  يالثان المجال
 

 :ه  فرعي  أبعي  أربع  م  ويدكو 
 

 قتتتت ر  دقتتتتيس والدتتتت ( 4-2-3-5)  المفتتتتر   ويضتتتت  : والتأنيددددث التددددذكير •
 . ني أوالد الدذكير بيسدخ ا  بمعرفد  الخيص  اللغوي  الطفل

 الطفتتل قتت ر  دقتتيس والدتت ( 2-2-6-1)  المفتتر   ويضتت : والجمددع التثنيددة •
 . والةم  بيلدثني  بمعرفد  الخيص  اللغوي 

 الطفتتل قتت ر  دقتتيس  والدتت( 53-55-55-1) المفتتر   ويضتت  :الفعددل  مددن •
 . الفعل بزم  بمعرفد  الخيص  اللغوي 

 دقتتتيس  لدتتتوا(  56-51-54-52) المفتتتر   ويضتتت  :المتصدددلة الضدددمائر •
 .المدصل  بيلضمي ر بمعرفد  الخيص  اللغوي  الطفل ق ر 

 

           الصتتتحيح  ةيبتتت لإل( 5) ختتتذأد حيتتت ( 23)  هتتت  للمقيتتتيس الكليتتت  وال رةتتت   
 .البيحث  ع د أ الذي الدصحي  مفدي  وف  خيط  ال ةيب لإل( صفر) و
 

 : المقيا  مفردات صياغة. ج
 

 الفورنيمتتي  -الحتتر  الفورنيمتتي )  ضتتوء فتت  المقيتتيس مفتتر ا  صتتييغ  دتت    
 الموضوع  االخدبير نوع البيحث  واخدير ،  ودنميدفي قييسفي المقدر ( المقي  
 اعدمتت  فقتت  لتتذا ،م رستت ال قبتتل متتي ألطفتتيل والعقلتت  العمتتري المستتدو  لدنيستت 
 مت  عت ب   كتل مفتر ا  صتييغ  دت  وقت  مصور   اخدبيري مفر ا  عل  المقييس

 : اآلد  روع  وق  ح  ، عل  السيبق  بعي األ
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 (9611)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 قبتتتل متتتي أطفتتتيل لمستتتدو  ومنيستتتب  واضتتتح  مفتتتير  كتتتل مفتتتر ا  دكتتتو  أ  •
 . الدعل  صعوبي  ذوي الم رس 

 أو المألوفتتتت  غيتتتتر حي المصتتتتطل متتتت  خيليتتتت  المقيتتتتيس مفتتتتر ا  دكتتتتو  أ  •
 .معن  م  أكثر دحمل أ  أو الغيمض 

 .بوضو  سدال   كل م  المطلو  يح   أ  •
 

 :المقيا  تعليمات صياغة. د
 

 عنصتتراا المقيتتيس دعليمتتي  دعدبتتر حيتت  المقيتتيس دعليمتتي  صتتييغ  دمتت     
 الوضتتو  فيفتتي وراعتت  المقيتتيس دعليمتتي  البيحثتت  صتتيغ  فقتت  لتتذا ، ضتترورياي
 ،للمقيتتتتتيس بتتتتتيلدطبي  القتتتتتي   استتتتتدخ ا  و قتتتتت  ستتتتتفول  يضتتتتتم  متتتتتيب والبستتتتتيط 
  :اآلدي  العنيصر المقييس دعليمي  ودضمن 

 

 .أثني   وف  المقييس دطبي  قبل نفس  ةو خل  -
 .المقييس عليف  طب ي   حينمي األطفيل لمسيع   اثني  أو مسيع  وةو  -
 .لذل  المخصص المكي  ف  الطفل بييني  كديب  -
 اإلةيبت  الطفتل يستدطي  حدت  ومبستط       ةيت  بطريق    ييسالمق أس ل  قراء  -

 .    األس ل  ورق  نفس ف  دكو  واإلةيب  ،صحيح    بطريق    السدال عل 
 إةيبدت  محت  قت  أن  من  الدأك  فية  ؛ إةيبد  دغيير ف  الطفل رغ  إذا -

ي السيبق   .دميما
 

 علددم فددي والمتخصصددين الخبددراء مددن مجموعددة علددى المقيددا  عددرض.ه
 :الخاصة والتربية األطفال ورياض نف ال

 

 وريتي  التنفس علت  وأسيدذ  الخبراء م  مةموع  عل  المقييس عر  د    
 وأعضتتتيء األستتتيدذ  رأ  وقتتت  ،( 55) عتتت  ه  بلتتتغ الخيصتتت  والدربيتتت  األطفتتتيل
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 (9611)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 وقت  ، الصتور بع  ودع يل األس ل  بع  حذ  والمخدصي  الد ريس هي  
  .المحكمو  السي   بفي أوص  الد  الدع يال  بإةراء البيحث  قيم 

 

  :النهائية صورته في المقيا  إعداد.و
 

 علتت  الالزمتت  الدعتت يال  بعتت  أةريتت  المحكمتتي  الستتي   راءآ علتت  ابنتتيءا   
 . النفي ي  صورد  ف  المقييس وض  ث  ،بعضفي وحذ  الفقرا  بع 

 

 :للمقيا  السيكومترية الخصائص
 

 :Reliability المقيا  ثبات": أوال
 

 :كيلديل  بطريقدي  المقييس ثبي  بحسي  البيحث  قيم 
 

 :(كرونباخ)  ألفا معامل
 

 لقييس Cronbachs Alpha"a (كرونبي  ألفي معي ل ) البيحث  اسدخ م    
 ،وطفلتت ا  طفتتالا ( 25) متت  مكونتت  استتدطالعي  عينتت  علتت  المقيتتيس ثبتتي  متت  
 يوضتتتت  الدتتتتيل   ولوالةتتتت للبحتتتت ، سيستتتتي األ العينتتتت  متتتت  استتتتدبعي هي دتتتت  وقتتتت 

 . اإلحصي   اإلةراء
 )7) جدول

 ذوي المدرسة قبل ما لطفل  المورفولوجي  الوعي مستوى مقيا  مفردات ثبات معامالت
 (33= ن)كرونباخ لفاأ بطريقة التعلم صعوبات

عدد   البعد المجال

 األسئلة

معامل ثبات ألفا 

 كرونباخ 

المورفيمات 
 الحر 

 *81050 4  أسميء االشير  

 *810.0 4 اسميء المكي 

 *819.8 4 أحر  الةر
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 (9611)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 

 مردفت  المقيتيس ألبعتي  العتي  الثبتي  معيمتل أ  أعتاله الة ول م  ويدض    
 دتراو  فيمتي ، وثالثتو  االثنتي  المقييس فقرا  الةميل *( 50125) بلغ حي 
 ، أعلت  كحت *( 50135) وبي  أ ن  كح * ( 50212) بي  مي األبعي  ثبي 
 االعدمتتي  يمكتت  الثبتتي  متت  عيليتت  ب رةتت  يدمدتت  المقيتتيس أ  علتت  يتت ل وهتتذا
 5025 اعدمت  والتذي  نتينل مقيتيس بحست  للبحت   الميت ان الدطبي  ف  علي 
 .للثبي  أ ن  كح 

 

 :ختباراال عاد إ طريقة
 

 -الحتتتتتتر  الفورنيمتتتتتتي )  المورفولتتتتتتوة  التتتتتتوع  مقيتتتتتتيس دطبيتتتتتت  عتتتتتتي  إ دتتتتتت   
 ودتت  ، ستتبوعي أ قتت ره  زمنتت بفيصتتل   الدقنتتي  عينتت  علتت (  المقيتت   الفورنيمتتي 

 *81790 4 الضمي ر المنفصل 

المورفيمي  الحر  
 ككل 

50 81005* 

 
 

المورفيمات 
 المقيد 

 *810.4 4 الدذكير والدأني 

 *81053 4 الدثني  والةم 

 *81078 4 زم  الفعل

 *81955 4 الضمي ر المدصل 

مورفيمي  المقي   ال
 ككل

50 81988* 

 *81975 .3 الثبات الكلي للمقيا 
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 ةميعفي وةيء  ، الدطبيقي  ف  األطفيل  رةي  بي  االردبيط معيمل حسي 
 .ذل  يوض  الديل  والة ول(  5055) مسدو  عن   ال 

 

 (  8)  جدول
 صعوبات ذوي المدرسة قبل ما لطفل  المورفولوجي  الوعي مقيا  مفردات ثبات معامالت

 ختبارالا إعاد  بطريقة التعلم

 
 

مقياس الوعي  

المورفولوجي  

لدى أطفال ما قبل 

 المدرسة

 

األبعاد 

 الفرعية

 

 االرتباطمعامل 

 

 الداللة اإلحصائية 

 8185 .8110  أسميء اإلشير  المورفيمات الحر 

 8185 81050 أسميء المكي 

 8185 .8179 أحر  الةر

الضمي ر 
 المنفصل  

81199 8185 

الدذكير  المورفيمي  المقي   
 والدأني 

819.1* 8185 

 8185 *..817 الدثني  والةم 

 8185 *81099 زم  الفعل

الضمي ر 
 المدصل 

81710* 8185 

 8185 *.8109 الدرجة الكلية للمقيا 
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 :Validity المقيا  صد : ثانيا  
 

 طتريقدي  بحثفتي فت  البيحثت  استدخ م  المقييس محدو  ص   م   لدح ي   
 : الص  لحسي 

 

 :الطرفية المقارنات صد  (1) 
 

 الدقنتي  عينت  لت   المورفولتوة   التوع  لمقيتيس  الكلت الص   حسي  د    
 ،الطرفيت  المقيرنتي  ص   أو يالدمييز  الص   حسي  طري  ع ( 25=  )

 اللغويت  المفتيرا  لمقييس الكلي  ال رة  عل  األطفيل  رةي  دردي  د  حي 
 أصتتغر وردبتت  األولتت   رةتت  أكبتتر ردبتت  دصتتب  بحيتت  دنيزليتتيا  درديبتتيا  االدصتتيلي 

 ، األعلتتت   ربتتيعاإل  رةتتتي  متت  %32 نستتب  فصتتتل دتت  ثتتت  ، األخيتتر   رةتت 
 دمييتتتتتزاا  الدقستتتتتيمي  فتتتتتأكثر ، األ نتتتتت   ربتتتتتيعاإل  رةتتتتتي  متتتتت  %32 ونستتتتتب 
  االميتتز   رةتتي  دقستتي  علتت  دعدمتت  الدتت  هتت  والضتتع  ،االمديتتيز ي يلمستتدو 
 الد  ال رةي  م  األعل   ربيعاإل يدأل  حي ب واأل ن  األعل  طرفي  إل 

 متتتت  األ نتتت   ربتتتيعاإل ويدتتتأل  ، الممدتتتيز الطتتتر  متتت  %32  نستتتب  دكتتتو 
 .الضعي  الطر  م  %32 نسب  دكو  الد  ال رةي 

 

 والف تتت  العليتتي الف تت  بتتتي  الفتترو   اللتت  لحستتتي (  ) اخدبتتير ستتدخ ا ا ودتت    
 ،الدتتيل  النحتتو علتت  الندتتي    وكينتت ،المقيتتيس أبعتتي  متت  بعتت  كتتل علتت  التت نيي
 .الديل  بيلة ول موضح  ه  كمي
 
 
 
 
 

 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (9616)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 ( 0) جدول
  الوعي لمقيا  الطرفية المجموعة متوسطات بين الفرو  لدراسة" ت" اختبار نتائج

 االستطالعية العينة لدى  المورفولوجي

 

   اللتتتت  بمستتتتدو  إحصتتتتي ييا   ال فتتتتر  وةتتتتو  الستتتتيب  الةتتتت ول متتتت  ويدضتتتت    
 مستدو  مقيتيس علت  نييالت  الف ت  ومدوستط العليتي الف   مدوسط بي ( 50555)

 وهتتذا ، الكليتت  العينتت  لتت   العليتتي الف تت  مدوستتط لصتتيل   المورفولتتوة   التتوع 
  التتتتوع  مقيتتتتيس أ  إلتتتت  يشتتتتير ممتتتتي ،للمقيتتتتيس يالدمييتتتتز  الصتتتت   علتتتت  يتتتت ل

 مردفع  ق ر  ل ي  الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي ألطفيل  المورفولوة 
 . للغ  المورفولوةي  را الق   ومنخفض  مردفع بي  الدمييز عل 

 

 :يالداخل اإلتسا  طريقة (2)
 

 كمتتي للمقيتتيس الثمينيتت  لألبعتتي  ال اخليتت  ي االردبيطتت بحستتي  البيحثتت  قيمتت    
 الدتيل  والةت ول للمقيتيس الكليت  بيل رةت  األربعت  األبعتي  اردبيطتي  حستي  د 

 .ذل  يوض 
 
 
 
 
 

  األدنى يرباعاإل           األعلى يرباعاإل  المتغير
 قيمة )ت(  

 الداللة  
مقيا   حصائيةاال

 الوعي
 المورفولوجي

 للغة

   
  

 نحرا اال المدوسط
 يالمعيير 

  
  

 نحرا اإل المدوسط
 يالمعيير 

2 
  

56055 5.463 2 32063 50555 - 20246 50555 
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 (13) جدول
 مستوى لمقيا  الكلية وبالدرجة البعض ببعضها يا المق أبعاد بين يالداخل االرتباط درجة

 التعلم صعوبات ذوي المدرسة قبل ما ألطفال  المورفولوجي  الوعي
 (33= ن)                                       

 
أبعاد المقيا

أسماء االشار  
أسماء المكان 
 

أحرف الجر
الضمائر  

المنفصلة
التذكير والتأنيث 

التثنية والجمع 
 

 من
 

الفعل
الضمائر  

المتصلة
الدرجة الكلية 

 

أسماء االشار 
  - - - - - - - - - 

أسماء المكان
 824.8** - - - - - - - - 

أحرف الجر
 82408** 82099** - - - - - - - 

الضمائر المنفصلة
 8239.* 82080** 82700** - - - - - - 

التذكير والتأنيث
 829.5** 82000** 82777** 82700**   - - - 
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أبعاد المقيا

أسماء االشار  
أسماء المكان 
 

أحرف الجر
الضمائر  

المنفصلة
التذكير والتأنيث 

التثنية والجمع 
 

 من
 

الفعل
الضمائر  

المتصلة
الدرجة الكلية 

 

التثنية والجمع
 82734

** 

82773** 82019** 82011** 82700** 82001** - - - 

 من الفعل
 82000

** 

82035** 8273.** 82050** 82054** 8205.** - - - 

الضمائر المتصلة
 

82079

** 

82055** 82077** 82014** 82077** 82733** 82000** - - 

الدرجة الكلية
 82010

** 

8205.** 82988** 82011** 82077** 82733** 82777** 82014** 829..** 

 ≥.3 3035  مستوى وعند  30440 ≥ 33=ن 3031 مستوى عند دال االرتباط معامل
303340 

 

 مستدو  عنت   الت  االردبتيط معتيمال  ةميت   أ السيب  الة ول م  يدض    
 . ال اخل دسي اال بثبي  المقييس دمد  عل  ي ل ممي ،( 5055)    الل 

 كتتل علتت  االستتدطالعي  العينتت   رةتتي  بتتي  االردبتتيط معيمتتل حستتي  دتت  كمتتي 
 :كيلديل  لي إ  ددنم الذي للعيمل الكلي  وال رة  مفر  
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 (11) جدول
  ليهإ يتنتم الذي للبعد الكلية والدرجة مفرد  كل درجة بين االرتباط معامالت

 الضمائر المنفصلة أحرف الجر أسماء المكان أسماء االشار 
معامددددددددددددددل  المفرد  

 االرتباط
معامددددددددددددددل  المفرد  

 االرتباط
معامددددددددددددددل  المفرد  

 االرتباط
معامددددددددددددددل  المفرد  

 االرتباط
(5) 50125** (5) 50662** (9) 50112** (31) 50656** 
(3) 50621** (6) 50656**  (31) 50654** (31) 50643** 
(2) 50224**  (7) 50624** (33) 50624** (35) 50622** 
(4) 50634** (8) 50612** (31) 50612** (36) 50662** 

 الضمائر المتصلة  من الفعل التثنية والجمع التذكير والتأنيث
معامددددددددددددددل  المفرد  

 االرتباط
معامددددددددددددددل  المفرد  

 االرتباط
معامددددددددددددددل  المفرد  

 االرتباط
معامل  المفرد  

 االرتباط
(5) 50125** (5) 50662** (9) 50112** (31) 50656** 
(3) 50621** (6) 50656**  (31) 50654** (31) 50643** 
(2) 50224**  (7) 50624** (33) 50624** (35) 50622** 
(4) 50634** (8) 50612** (31) 50612** (36) 50662** 
 

 303340 ≥.3 3035  مستوى وعند  30440 ≥ 33=ن 3031 مستوى عند دال االرتباط معامل
 

 مفتر   كتل  رةت  بتي  االردبتيط معتيمال  ي قت أ ( 55) ة ول م  ويدض    
  -**50112) بتتتي  متتتي دراوحتتت  قتتت دندمتتت  إليتتت   التتتذي للبعتتت  الكليتتت  وال رةتتت 
 . 5055 مسدو  عن   ال  كين  المعيمال  وهذه ،**(50224

 ب رةتت  للغتت  المورفولتتوة  التتوع  مقيتتيس دمدتت  متت  البيحثتت  كتت  أد وبتتذل    
 .الحيل  لبح ل الدقني  عين  عل  الثبي  م  مردفع 
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 المهدددارات لتنميدددة الددددماغ إلدددى المسدددتند الدددتعلم إسدددتراتيجية برندددامج: ثالثدددا  
         :التعلم صعوبات ذوي المدرسة قبل ما أطفال لدى  االتصالية اللغوية

 (الباحثة /إعداد)                                                   
 

 إلت  المسدن  الدعل  إسدراديةي  نظري  ل ع قي   برنيم  ببنيء البيحث  قيم    
 التدعل  وبي عصت ذوي الم رست  قبتل مي ألطفيل ةلس ا ( 45) م  دكو  ال مي 
 وع   األسس م  لمةموع  وفقيا  البرنيم  بنيء د  وق  ، سنوا (  6-1)  م 
  :كيلديل  الخطوا  م 

 

 :البرنامج بناء أس 
 

 :كيلديل  وه  البرنيم  ءلبني األسس م  مةموع  عل  البيحث  اعدم    
 

  المدرسددة قبددل مددا أطفددال وميددول واحتياجددات بخصددائص مرتبطددة أسدد 
 فتتت  البرنتتتيم  بنتتتيء يتتتد  أ  الضتتتروري متتت  أنتتت  حيتتت : الدددتعلم صدددعوبات ذوي
 وفتت  ،واالنفعيليتت  واالةدميعيتت  والحركيتت  والةستتمي  العقليتت  الخصتتي ص ضتتوء
 صتتعوبي  ذوي م رستت ال قبتتل متتي ألطفتتيل العقليتت  واالحدييةتتي  الميتتول ضتتوء
 .الدعل 

 

  المدرسة قبل ما أطفال وتعلم تعليم بنظريات مرتبطة أس: 
 

 قبتتتتل متتتتي أطفتتتتيل ودعلتتتت  دعلتتتتي  نظريتتتتي  البرنتتتتيم  بنتتتتيء فتتتت  روعتتتت  حيتتتت     
 الت مي  إلت  المستدن  الدعل  إسدراديةي  بنظري  يدعل  فيمي دنيولد  ومي الم رس 
 .(والكديب  والقراء   والدح   دميعاالس) االدصيلي  اللغوي  المفيرا  ودنمي 

 

  االتصالية اللغوية المهارات تنمية أس: 
 

 والقتتتتراء  والدحتتتت   االستتتتدميع مفتتتتيرا  طبيعتتتت  البرنتتتتيم  بنتتتتيء فتتتت  روعتتتت    
  ،دنميدفتي إلت  دف   الد  األنشط  ومعييير منفمي كل دنمي  وأسيلي  والكديب 

 .  مدنوع أنشط  مةموع  ضوء ف  البرنيم  بنيء د  وق 
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 :البرنامج بناء خطوات
 

 : الديلي  بيلخطوا  البرنيم  بنيء د 
 

 : للبرنامج والفرعية العامة األهداف تحديد-1
 

  ضترور  المت   طويل  واأله ا  purposes  العيم  األه ا  دح ي  يمثل   
 بمثيبتت  دعدبتتر أنفتتي حيتت  ، الم رستت  قبتتل متتي مرحلتت  فتت  برنتتيم  ألي قصتتو 
 البرنتيم  بنتيء وأستس  للبحت  الر يست  الف   ضوء ف و  ، للمعلم  موةفي 

 :كيلديل  الحيل  للبرنيم  العي  الف   صييغ  دم 
 الم رست  قبتل متي لطفتل الت مي  إلت  المستدن  الدعل  إسدراديةي  برنيم  يف    

 والدتتت  ،ل يتتت  االدصتتتيلي  اللغويتتت  المفتتتيرا  دنميتتت  إلتتت  التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي
 والقتتتراء  والدحتتت   االستتتدميع) بمفتتتيرا  الحتتتيل  البحتتت  فتتت   البيحثتتت  حتتت  دفي
  المورفولتوة  التوع  مستدو  بدحستي  عالقدت  علت  الدعتر  وكذل ، (والكديب 
 . للغ 

 

 دنميتتت  فتت  مدمثلتتت  فرعيتت  عيمتت  أهتتت ا  عتت   هنتتي  الفتتت   ذلتت  ولدحقيتت    
  :وه ( والكديب  والقراء   والدح   االسدميع) االدصيلي  اللغوي  المفيرا 

 

 صتتتتعوبي  ذوي الم رستتتت  قبتتتتل متتتتي أطفتتتتيل لتتتت   االستتتتدميع مفتتتتيرا  نميتتت د •
 .الدعل 

 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل   الدح   مفيرا  دنمي  •
 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل   القراء  مفيرا  دنمي  •
 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل   الكديب  مفيرا  دنمي  •

 

 متتي منفتتي والدتت  الفرعيتت  األهتت ا  دحقيتت  متت  البتت  العيمتت  األهتت ا  ولدحقيتت 
 :يأد 

 

 .السمع  الدمييز عل  الطفل ق ر  دنمي  -
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 . السمع  والدسلسل الدردي  عل  الطفل  ق ر  دنمي  -
 . السمع الفف  عل  الطفل  ق ر  دنمي  -
 دمييتتتتتزاا  والكلمتتتتي  والحتتتترو  االصتتتتوا  دمييتتتتز علتتتت  الطفتتتتل قتتتت ر  دنميتتتت  -

 .يصحيحا 
 والنطتتتت  الصتتتتحيح  الةمتتتتل وصتتتتييغ  الدعبيتتتتر علتتتت  الطفتتتتل قتتتت ر  دنميتتتت  -

 .الصحي 
ختتتتراج نطتتتت  علتتتت  الطفتتتتل قتتتت ر  دنميتتت  -  مخيرةفتتتتي متتتت  العربيتتتت  الحتتتترو  وا 

 .الصحيح 
 .صحيح  بطريق  الكلمي  كديب  عل  الطفل ق ر  دنمي  -
 

 :البرنامج محتوى اختيار -2
 

 : الديلي  المعييير ءضو  ف  البرنيم  محدو  اخديير د 
 

 . اإلةرا ي  لأله ا  مال ميا  يكو  أ  -
 ، وميتولف  وحيةتيدف  الدعل  صعوبي  ذوي األطفيل لنمو مال ميا  يكو  أ  -

 .الةوان  ةمي  م  األطفيل دنمي  عل  وقي راا 
 للنظريتي  مال متيا  يكتو  بحيت  المعيصتر  العلمي  للمعرف  مواكبيا  يكو  أ  -

 .السري  الدكنولوة  والدق   الح يث  العلمي 
 

 : البرنامج أنشطة بناء-3
 

 يا نشتيط( 25) دح يت  دت  لدحقيقفتي البرنتيم  يستع  الدت  األهت ا  ضتوء ف    
 والقتتتتتراء  والدحتتتتت   االستتتتتدميع) االدصتتتتتيلي  اللغويتتتتت  المفتتتتتيرا  لدنميتتتتت  يفتتتتت  
 وضتتت  ودتتت  ، التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي الم رستتت  قبتتتل متتتي أطفتتتيل لتتت  ( والكديبتتت 
 استت : الديليتت  العنيصتتر نشتتيط كتتل ودضتتم  ، نشتتيط لكتتل االةرا يتت   األهتت ا
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 (9611)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 المفتتتير  – المستتتدخ م  المتتتوا  – اإلةرا يتتت  األهتتت ا  –النشتتتيط زمتتت  –النشتتتيط
  .الدقيي  – الدنفيذ إةراءا  –النشيط ينميفي الد 

 

  :األولية صورته في البرنامج إعداد -4
 

 الختيص النظتري الدترا  لت ع البيحثت  اطتالع بعت  البرنتيم  هذا دصمي  د    
 الم رست  قبتل متي ألطفتيل الستيبق  بيل راستي  بترام  مت  دتوفر ومتي ،بيلموضوع

 .الدعل  صعوبي  ذوي
 

 :المستخدمة والموارد المواد إعداد-5
 

 دعميتت  بفتت   األنشتتط  دنفيتتذ فتت  المستتدخ م  والمتتوار  المتتوا  كيفتت  ودشتتمل  
 اإلعتت ا  دتت  وقتت  ، دطبيقتت  المستتدف   البرنتتيم  محدتتو  متت  األطفتتيل استتدفي  
 دنفيتتتتذ يدطلبفتتتتي الدتتتت  والدةفيتتتتزا  المستتتتدخ م  والمتتتتوار  المتتتتوا  لفتتتتذه المستتتتب 
ع ا  ،البرنيم   االقدصي  لضمي  الدنفيذ قبل المسدخ م  والموار  الموا  دل  وا 

       األهتتتتت ا  دحقيتتتتت  فتتتتت  واإلستتتتتفي  األنشتتتتتط  دنفيتتتتتذ عمليتتتتت  أثنتتتتتيء الوقتتتتت  فتتتتت 
 :فتتت  دمثلتتت  والدتتت  المستتتدخ م  والمتتتوار  المتتتوا  ح يتتت د دتتت  فقتتت  لتتتذا ، المرةتتتو 

 –مدعتتتتت    وستتتتتي ط – مصتتتتتور  بطيقتتتتتي  –– النشتتتتتيط دنفيتتتتتذ ومتتتتتوار  خيمتتتتتي )
 .( موسيقي  ال آ - مصور  قصص

 

 : التقويم أدوات إعداد-6
 

 االعدبتير بعتي  ددختذ  أ يةت  الدت  األسيستي  الخطتوا  م  الدقوي  يعدبر   
 الفتر  و الطفتل حققت  الذي الدعل  ندي   ض يو  ألن  ؛برنيم  أي دصمي  عن 
 إلتتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي  برنتتتيم  ألنشتتتط  الدعتتتر  قبتتتل مستتتدواه بتتتي 

  : يل  فيمي الحيل  البرنيم  دقوي  أغرا  دظفر و وبع ه ال مي 
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 (9617)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 دنميتتتتت  فتتتتت  التتتتت مي  إلتتتتت  المستتتتتدن  التتتتتدعل  إستتتتتدراديةي  ليتتتتت فيع متتتتت  الدأكتتتت -5
 لتت  (  الكديبت  – القتراء  -الدحت   -االستدميع)   االدصتيلي اللغويت  المفتيرا 
 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل

 أنشتتتتط  دنفيتتتتذ أثنتتتتيء األطفتتتتيل يواةففتتتتي الدتتتت  الصتتتتعوبي  علتتتت  الدعتتتتر -3
 فتت  روعتت  قتت  و.التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل  إستتدراديةي  علتت  القتتي   البرنتتيم 

 .مراري واالسد الدنوع البرنيم  دقوي  أ وا  بنيء
 متتي أطفتتيل حيةتتي  و لقتت را  المقدرحتت  األنشتتط  منيستتب  متت   متت  الدأكتت -2
 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل
 علتت  القي متت  الدعليميتت  نشتتط األ عنيصتتر ودكيمتتل دتترابط متت   متت  الدأكتت -4

 .بيلبرنيم  ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي 
 

 : هي مللتقوي أساليب ثالث البرنامج في ويستخدم 
 

 مقيتتتيس بدطبيتتت  وذلتتت  البرنتتتيم  دطبيتتت  قبتتتل يتتتد  وهتتتو: يقبلدددال تقدددويمال-1
 أطفتتتتيل علتتتت   المورفولتتتتوة   التتتتوع  ومقيتتتتيس االدصتتتتيلي  اللغويتتتت  المفتتتتيرا 
 دح يت  بفت   المقييستي  علت  األطفتيل  رةي  ودسةيل ،الدةريبي  المةموع 
 لتت   رفولتتوة المو   وعلتتوا االدصتتيلي  اللغويتت  المفتتيرا  ودقتت   دطتتور مستتدو 
  .األطفيل

 

 البرنتيم  ب ايت  منتذ مستدمر بشكل الطفل دقوي  في  يد  و: بنائيال تقويمال-2
 خالل م   النشيط دق ي  بع  وأ أثنيء يوم  بشكل ذل  يد  و ،نفييد  حد  و

 بيلدقوي ) دسميدفي يمك  و ،النشيط عل  كدطبي  يومييا  لألطفيل دق   بطيقي 
 ألنشتتتط  الدعتتتر  بعتتت  األطفتتتيل حققتتت  التتتذي دقتتت  ال متتت   لمعرفتتت  ؛(الفتتتر ي
 قبتتتل بتت رةيدف  ذلتت  ومقيرنتت  التت مي  إلتتت  المستتدن  التتدعل  إستتدراديةي   برنتتيم 
 .للبرنيم  الدعر 
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 (9616)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 دطبيت  مت  اندفتيء بعت  الدقتوي  مت  النتوع هتذا يستدخ   و :يبعددال تقويمال-3
 ر الدعتتتت بعتتتت  األطفتتتتيل حققتتتت  التتتتذي الدقتتتت   متتتت   لمعرفتتتت  ؛البرنتتتتيم  أنشتتتتط 
 بإعتي   ويتد  ،للبرنتيم  الدعتر  قبتل بت رةيدف  ذلت  ومقيرن  البرنيم  ألنشط 
  المورفولتتتتوة  التتتتوع  ومقيتتتتيس االدصتتتتيلي  اللغويتتتت  المفتتتتيرا  مقيتتتتيس دطبيتتتت 

 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي طفيلأل
 

 :النهائية صورته في البرنامج إعداد-7
 

 صتتورد  فتت  معتت اا  لبرنتتيم ا أصتتب  الستتيبق  الخطتتوا  ضتتوء فتت  أنتت  حيتت   
 . النفي ي 

 

 : البحثنتائج 
 
 

 الفرض األول ونتائجه : 
 

 ينص الفر  األول عل  أن :
 
 

 كدل   علدى التجريبيدة المجموعدة أطفال درجات بين  ةارتباطي عالقة توجد "
  الددددوعي ومقيدددا ( المصدددور االتصدددالية اللغويددددة المهدددارات مقيدددا ) مدددن

 .  المورفولوجي
 

 بتي  االردبتيط  اللت  بحسي  البيحث  قيم  الفر  هذا صح  م  وللدحق    
 المفتتتيرا  مقيتتيس  رةتتي  مةمتتوع علتتت  الدةريبيتت  المةموعتت  أطفتتيل  رةتتي 
  المورفولتتتتتوة   التتتتتوع  مقيتتتتتيس علتتتتت  و رةتتتتتيدف  ككتتتتتل  االدصتتتتتيلي  اللغويتتتتت 
 الندتي   وكينت   person correlation  بيرستو  اردبتيط معيمتل بيستدخ ا 

 :الديل  ة ولبيل موضح  ه  كمي
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 (9616)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 ( 12) جدول
  الوعي ومقيا  االتصالية اللغوية المهارات مقيا )  من كل   بين االرتباط داللة

 .التجريبية المجموعة أطفال لدى(  المورفولوجي
 

 الداللة اإلحصائية قيمة معامل ارتباط بيرسون العدد المجموعة
 3031دالة عند مستوى  3908 15 التجريبية

 
 

 بلغتتت  بيرستتتو  اردبتتتيط معيمتتتل قيمتتت  أ  الستتتيب  الةتتت ول يينتتتي ب ودوضتتت    
 صح  دحقق  فق  ذل  وعل   5055 مسدو  عن  إحصي ي   ال  وه  5،12
 .الحيل  للبح  األول الفر 

 

 :الفرض الثاني ونتائجه 
 

 :أن  ينص الفر  الثين  عل 
 

 أطفدددال درجدددات رتدددب يمتوسدددط بدددين إحصدددائية  داللدددة ذات فدددرو  توجدددد"
 االتصدالية اللغوية المهارات مقيا  على( البحث عينة) التجريبية المجموعة

 علددددى القدددائم البرندددامج تطبيددد  بعدددد/ قبددددل والبعددددي القبلدددي القياسدددين فدددي
 ."الدماغ إلى المستند التعلم إستراتيجية

 

 اخدبتتتتتتير بيستتتتتتدخ ا   البيحثتتتتتت  قيمتتتتتت  الفتتتتتتر  هتتتتتتذا صتتتتتتح  متتتتتت  وللدحقتتتتتت     
 ردت   مدوسط بي   الفرو    الل  ةي يإل ، المردبط  للمةموعي  ويلكوكسو 

 ، البرنتتيم  دطبيتت  قبتتل التتدعل  صتتعوبي  ذوي الم رستت  قبتتل متتي أطفتتيل  رةتتي 
  موضت  هتو كمتي البرنتيم  دطبيت  بعت  المةموعت  نفتس  رةي  رد   ومدوسط
  .الديل  بيلة ول
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 )13)رقم جدول
 االتصالية اللغوية المهارات مقيا  على الكلية للدرجات بالنسبة اإلحصائية وداللتها( Z) قيمة

 والبعدي القبلي القياسين في التجريبية للعينة
 األبعاد 

 

مقيا  المهارات  متغيررتب 

 اللغوية االتصالية

العدد       

 )ن(

  البعدي/  القبليالقيا  

 zقيمة 

 

 داللتها

 االحصائية 

متوسط 

 الرتب

مجموع  

 الرتب

مهارات 

 االستماع

- 0,00 0,00 ,00 الرتب السالبة

30433 

39331 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي

مهارات 

 التحدث

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة

39440 

39331 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي

مهارات 

 القراء 

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة

39421 

39331 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي

مهارات 

 الكتابة

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة

39420 

39331 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي

- 0,00 0,00 0,0 لبةالرتب السا الدرجة الكلية

30207 

39331 

 105 7.50 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي
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 (9672)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 مدوستط  بتي  إحصتي ييا   الت  فرو  وةو  يدض ( 52) الة ول خالل م    
 أطفتتيل لتت   والبعتت ي القبلتت  القييستتي  فتت  الدةريبيتت  المةموعتت   رةتتي  ردتت 

 وعنتت  ، االدصتتيلي  اللغويتت  المفتتيرا  مقيتتيس أبعتتي  علتت  الدةريبيتت  المةموعتت 
 قيمت  وهت ( ، 20312-)الفترو  قيمت  بلغت  القييستي  رد  بي  الفر  حسي 
 التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل  إستتدراديةي  فعيليتت  علتت  يتت ل ممتتي ، إحصتتي ييا   التت 
 ذوي الم رستتت  قبتتتل متتتي أطفتتتيل لتتت   االدصتتتيلي  اللغويتتت  المفتتتيرا  دنميتتت  فتتت 

 الثين  الفر  صح  دحقق  وبذل  ، البع ي القييس لصيل  الدعل   صعوبي
  .للبح 

 

 علتتت  القتتتي   المستتتدخ   البرنتتتيم  ضتتتوء فتتت  النديةتتت  هتتتذه دفستتتير ويمكتتت     
 دنتتتوع راعتتت  قتتت  البيحثتتت  أ  كمتتتي  ،  التتت مي  إلتتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي 

 ويدفتت  ، برنتتيم ال فتت  بفيعليتت  األطفتتيل شتتير  وقتت  ، الدقتتوي  وستتي ل  وزيتتي  
 مدوستتط  بتتي  إحصتتي ييا   التت  فتترو  هنتتي  أ  حيتت  البرنتتيم  نديةتت  متت  ذلتت 
 لصتتتيل  البرنتتتيم  دطبيتتت  وبعتتت  قبتتتل الدةريبيتتت  المةموعتتت  أفتتترا   رةتتتي  ردتتت 

 .البع ي الدطبي 
 

 متي أطفيل مسيع   ف  وفعيل  يةيبإ دأثير ل  البرنيم  أ  نة  سب  وممي   
 عل  الدغل  ف (  الدةريبي  البح  عين ) عل الد صعوبي  ذوي الم رس  قبل

 ؛(الكديب  -القراء  -الدح   -االسدميع)  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  ضع 
 .الالحق  الدعليمي  المراحل ف  الدعل  صعوبي  خطر م  للح  وذل 

 

 علت  والبعت ي القبل  القييسي  بي  الدحس  نسب  بييةي  البيحث  قيم  كمي   
 قبتتتتل متتتتي أطفتتتتيل لتتتت   ربعتتتت األ بأبعتتتتي ه االدصتتتتيلي  اللغويتتتت  را المفتتتتي مقيتتتتيس
 . (54) ة ول ف  يدض  كمي الدعل  صعوبي  ذوي الم رس 
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 (9679)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 (14) جدول
 ككل االتصالية اللغوية المهارات مقيا  على والبعدي القبلي القياسين بين التحسن نسبة

 لمالتع صعوبات ذوي المدرسة قبل ما أطفال لدى  األربعة  وأبعاده
 

أبعي  مقييس المفيرا  
 اللغوي  االدصيلي 

مدوسط القييس 
 القبل 

مدوسط القييس 
 البع ي

نسب  
 الدحس 

 ٪39.10 11.933 6.0667 البع  األول: االسدميع
 ٪34.66 11.866 6.666 البع  الثين : الدح  
 ٪37.77 11.666 6.000 البع  الثيل : القراء 
 ٪40.88 11.266 5.1333 البع  الراب : الكديب 

 ٪36.96 46.642 24.466 المقييس ككل
 

  يةتتيبإ دتتأثير لتت  البرنتتيم  أ  نةتت ( 54) رقتت  الستتيب  الةتت ول ندتتي   ومتت    
 -القتراء  -الدح   -االسدميع)  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  دنمي  ف  وفعيل
 فت  الدةريبيت  البحت  عينت  التدعل  صتعوبي  ذوي األطفيل ومسيع   ،(الكديب 

 حيت   التدعل  صتعوبي  خطتر علت  للدغلت   اللغويت  المشتكال  علت  لدغل ا
 .(٪45022-٪24066) بي  مي الدحس  نسب  بلغ 

 

 إلتتتت  المستتتتدن  التتتتدعل  إستتتتدراديةي )  الدةريبيتتتت  المعيلةتتتت  دتتتتأثير قتتتتو  ولبيتتتتي   
 الم رستت  ميقبتتل أطفتتيل لتت   االدصتتيلي  اللغويتت  المفتتيرا  دنميتت  فتت   (التت مي 
 المعيتتيري نحتترا واال  الحستتيب المدوستتط  حستتي  دتت  ، دعل التت صتتعوبي  ذوي
 .الديل  الة ول يوضح  كمي وذل  (η2 ) األثر وحة 
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 (9670)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 في التجريبية المجموعة لدرجات الرتب متوسطى بين الفرو  داللة يوضح( 15)  والجدول
 .والبعدي القبلي القياسين في وذلك االتصالية اللغوية المهارات

 بليالقيا  الق األبعاد
 15ن=

 القيا  البعدي
 15ن=

   
 (2η) 

 
 المستوى

اإلنحراف  المتوسط
 المعياري

اإلنحراف  المتوسط
 المعياري

مهارات 
 االستماع

 مردف  50122 1.437 11.933 1.099 6.0667

مهارات 
 التحدث

 مردف  50252 1.060 11.866 0.899 6.666

مهارات 
 القراء 

 مردف  50166 1.447 11.666 0.985 6.000

مهارات 
 الكتابة

 مردف  50122 0.9611 11.266 1.060 5.1333

الدرجة 
 الكلية

 مردف  50114 4.199 46.642 2.133 24.466

 

 المةموعتتت  ألفتتترا  الحستتتيب  المدوستتتط اردفتتتيع( 51) الةتتت ول متتت  ويدضتتت    
 بيلقيتتتيس مقيرنتتت  االدصتتتيلي  اللغويتتت  للمفتتتيرا  البعتتت ي القيتتتيس فتتت  الدةريبيتتت 

 .القبل 
 

 ونتائجه: لثالفرض الثا 
 

 ينص الفر  الثيل  عل  أن :
 

 أطفددال درجددات رتددب يمتوسددط بددين إحصددائية داللددة ذات فددرو  توجددد ال"
 االتصدالية اللغوية المهارات مقيا  على( البحث عينة) التجريبية المجموعة

 ."والتتبعي البعدي القياسين في
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 ويلكوكستو  اخدبير ا بيسدخ  البيحث  قيم  الفر  هذا صح  م  وللدحق    
 أطفتيل  رةتي  ردت   مدوستط بتي  الفترو   اللت  يةتي إل المردبط  للمةموعي 

 المةموعت  نفتس  رةتي  ردت   ومدوستط ، البع ي القييس ف  الم رس  قبل مي
 التتدعل  إستتدراديةي  علتت  القتتي   الدتت ريب  البرنتتيم  دطبيتت  علتت  شتتفر متترور بعتت 

 موضتتتح  هتتت  كمتتتي الندتتي   وكينتتت   ،البعتتت ي القيتتتيس فتت  التتت مي  إلتتت  المستتدن 
 .الديل  بيلة ول

 (16) رقم جدول
 االتصالية اللغوية المهارات مقيا  على الكلية للدرجات بالنسبة اإلحصائية وداللتها( Z) قيمة

 والتتبعي البعدي القياسين في التجريبية للعينة
 (15=)ن

      
 المتغيرات 

 القيا  
البعدي/ 

 التتبعي

متوسط  ن
 الرتب 

مجموع 
 الرتب

 
 Zقيمة 

 
مستوى 

 الداللة
مقيا  

المهارات 
اللغوية 
  االتصالية

الرد  
 السيلب 

5 5055 5،55 1.732- 0.083 
غير 
الرد    ال 

 الموةب  
3 2.00 6.00 

الرد  
 المحيي   

53   

   51 المةموع
 

 ردتتتت   مدوستتتتط بتتتتي   التتتت  فتتتترو  وةتتتتو  عتتتت  ( 56)  ةتتتت ول متتتت  ويدضتتتت    
  رةتتتي  ردتتت   ومدوستتتط ،  البعتتت ي القيتتتيس فتتت  الدةريبيتتت  المةموعتتت   رةتتتي 
 وهت z  ( 1.732- )   قيمت كينت  حيت  الددبعت  القيتيس فت  المةموعت  نفتس
 فتت  األطفتيل عليفتي حصتتل الدت  الت رةي  أ   يعنت وهتتذا ، إحصتي ييا   الت  غيتر
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 م البرنتي أثتر استدمرار علت  يت ل ممتي ،مدقيربت  كينت  والددبعت  البع ي القييسي 
 فدتتتر  ختتتالل البرنتتتيم  دطبيتتت  بعتتت  فيمتتتي  الدةريبيتتت  المةموعتتت  ألطفتتتيل بيلنستتتب 
 .للبح  الثيل  الفر  صح  دحقق  فق  وبذل  ،المديبع 

 

 علت  القتي   الدت ريب  البرنتيم  أثتر سدمرارا إل  الندية  هذه البيحث   ودرة    
 الكليتتت  رةتتت ال  فتتت  البحتتت  عينتتت  علتتت  التتت مي  إلتتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي 

 . والددبع  البع ي القييسي  ف  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  لمقييس
 

 علتتت  القتتتي   البرنتتيم  فيعليتتت  استتدمرار لتتت إ النديةتت  هتتتذه البيحثتت  درةتتت  كمتتي   
 متي أطفتيل واستدفي   ، المديبعت  فدتر  ختالل ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي 

 والتذي ، البرنتيم  فت  المق مت  نشتط األ مت  الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل
 صتتتعوبي  ذوي األطفتتتيل لتتت   االدصتتتيلي  اللغويتتت  المفتتتيرا  دنميتتت  عنتتت  يتتتنة 
 البعتت ي القيتتيس متت  شتتفر بعتت  الددبعتت  القيتتيس إعتتي   متت  التترغ  علتت   ،التتدعل 
 .البرنيم  ثرأ بقيء  عل ي ل ممي

 

  رةي لتتتتت المعيتتتتتيري واإلنحتتتتترا   الحستتتتتيب المدوستتتتتط يوضتتتتت ( 52)  الةتتتتت ولو 
 البعت ي القييستي  ف  وذل  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  ف  الدةريبي  المةموع 
 .والددبع 

( 17) جدول      

 المجموعة أفراد لدى والتتبعي البعدي القياسين في المعياري واإلنحراف يالحساب المتوسط
 التجريبية

مقيا  المهارات 
اللغوية 
 االتصالية

 القيا  القبلي
 15ن=

 لبعديالقيا  ا
 15ن=

اإلنحراف  المتوسط
 المعياري

اإلنحراف  المتوسط
 المعياري

 الدرجة الكلية
 للمقيا 

46.600 4.0496 46.8000 4.0567 
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 المةموعتتت  فتتترا أ لتتت   الحستتتيب  المدوستتتط دقتتتير ( 52) الةتتت ول متتت  ويدضتتت 
 .ككل االدصيلي  اللغوي  المفيرا  ف  والددبع  البع ي القييسي  ف  الدةريبي 

 

 :ونتائجه الرابع الفرض •
 

 :أن  عل  الراب  الفر  ينص
 

 أطفدددال درجدددات رتدددب متوسدددطى بدددين احصدددائية داللدددة ذات فدددرو  توجدددد "
 فدي  المورفولدوجي  الدوعي مقيا  على( البحث عينة) التجريبية المجموعة
 إسدتراتيجية علدى القدائم البرندامج تطبيد  بعدد/ قبدل والبعددي القبلي القياسين

 ."الدماغ إلى المستند التعلم
 

 اخدبتتتتتتير بيستتتتتتدخ ا   البيحثتتتتتت  قيمتتتتتت  الفتتتتتتر  هتتتتتتذا صتتتتتتح  متتتتتت  وللدحقتتتتتت    
 ردت   مدوستط بتي   الفترو    اللت  يةتي إل، المردبط  للمةموعي  ويلكوكسو 

 ، البرنتتيم  دطبيتت  قبتتل التتدعل  صتتعوبي  ذوي الم رستت  قبتتل متتي أطفتتيل  رةتتي 
  موضت  هتو كمتي البرنتيم  دطبيت  بعت  المةموعت  نفتس  رةي  رد  ومدوسط 
 .الديل  بيلة ول

 (18) رقم جدول
 للعينة  المورفولوجي  الوعي مقيا  على الكلية للدرجات بالنسبة اإلحصائية وداللتها( Z) قيمة

 والبعدي القبلي القياسين في التجريبية
 األبعاد  المجال

 

مقيا   متغيررتب 

المهارات اللغوية 

 االتصالية

العدد       

 )ن(

  البعدي/  يالقبلالقيا  

 zقيمة 

 

 داللتها

 االحصائية 

متوسط 

 الرتب

مجموع  

 الرتب

رة
ح

ال
ت 

ما
في

ور
م

ال
 

أسماء 

 االشار 

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة

3624 

39333 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي
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أسماء 

 المكان

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة

39533 

39333 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة أحرف الجر

39523 

39333 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي

الضمائر 

 منفصلة

- 0,00 0,00 00, الرتب السالبة

39624 

39333 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي

الدرجة 

 الكلية

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة

39542 

39333 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي

ة
د
قي

م
ال
ت 

ما
في

ور
م

ال
 

لتذكير ا

 والتانيث

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة

30405 

39331 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي

التثنية 

 والجمع

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة

39477 

39331 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 
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   15 كليالمجموع ال

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة  من الفعل

39477 

39331 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي

الضمائر 

 المتصلة

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة

39538 

39333 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 مجموع الكليال

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة الدرجة الكلية

39436 

39331 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي

 
 مدوستتط  بتتي  إحصتتي ييا   التت  فتترو  وةتتو  يدضتت ( 52) الةتت ول ختتالل متت    
 أطفتتتيل لتتت   والبعتتت ي قبلتتت ال القييستتتي  فتتت  الدةريبيتتت  المةموعتتت   رةتتتي  ردتتت 

 وعنتت  ، المورفولتتوة  التتوع  مقيتتيس وأبعتي  مةتتيال  علتت  الدةريبيتت  المةموعت 
 قيمتت  وهتت  ،( 2،426-)الفتترو  قيمتت  بلغتت  القييستتي  ردتت  بتتي  الفتتر  حستتي 
 فت  ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي  فيعلي  عل  ي ل ممي ، إحصي ييا   ال 

  المورفولتتتوة  التتتوع  مستتتدو  دحستتت  فتتت   دصتتتيلي اال اللغويتتت  المفتتتيرا  دنميتتت 
،  البعتت ي القيتتيس لصتتيل  التتدعل  صتتعوبي  ذوي الم رستت  قبتتل متتي أطفتتيل لتت  
  .للبح   الراب  الفر  صح  دحقق  وبذل 

 

 علتتتت  القتتتتي   المستتتتدخ   البرنتتتتيم  ضتتتتوء فتتتت  النديةتتتت  هتتتتذه دفستتتتير ويمكتتتت    
  وزيتي   دنتوع راع  ق  البيحث  أ  كمي  ،  ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي 
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 متتت  ذلتت  ويدفتتت  ، البرنتتيم  فتتت  بفيعليتت  األطفتتتيل شتتير  وقتتت  ، الدقتتوي  وستتي ل
  رةتي  رد  مدوسط  بي  إحصي ييا   ال  فرو  هني  أ  حي  البرنيم  ندية 
 .البع ي الدطبي  لصيل  البرنيم  دطبي  وبع  قبل الدةريبي  المةموع  أفرا 

 

 متتي أطفتتيل مستتيع   فتت  وفعتتيل  يةتتيبإ دتتأثير لتت  برنتتيم ال أ  نةتت  ستتب  وممتتي  
 دحستتتتي  فتتتت (  الدةريبيتتتت  البحتتتت  عينتتتت ) التتتتدعل  صتتتتعوبي  ذوي الم رستتتت  قبتتتتل

 .ل يف   المورفولوة   الوع  مسدو 
 

 علت  والبعت ي القبلت  القييستي  بتي  الدحست  نستب  بييةتي  البيحثت  قيم  كمي   
 صتتتعوبي  ذوي الم رستتت  بتتتلق متتتي أطفتتتيل لتتت    المورفولتتتوة   التتتوع  مقيتتتيس
 . (51) ة ول ف  يدض  كمي الدعل 

 (10) جدول
 وأبعاده ككل  المورفولوجي  الوعي مقيا  على والبعدي القبلي القياسين بين التحسن نسبة

 التعلم صعوبات ذوي المدرسة قبل ما أطفال لدى  الفرعية
أبعي  مقييس الوع    المةيل 

 المورفولوة   الفرعي 
س مدوسط القيي
 القبل 

مدوسط القييس 
 البع ي

نسب  
 الدحس 

حر 
  ال

يمي
ورف
الم

 
 ٪51.65 3.466 1.400 أسميء االشير 
 ٪48.32 3.533 1.600 أسميء المكي 
 ٪60.00 3.4000 1.000 أحر  الةر

 ٪46.67 3.2000 1.1333 الضمي ر المنفصل 

 ٪52.08 13.466 5.133 للمةيل ال رة  الكلي  

 الم
ي 
رفيم

مو
ال

ي  
ق

 

 ٪41.65 3.666 2.000 الدذكير والدأني 
 ٪48.32 3.666 1.733 الدثني  والةم 
 ٪76.67 3.600 0.533 زم  الفعل

 ٪68.35 3.200 0.466 الضمي ر المدصل 

 ٪59.16 14.200 4.733 للمةيل ال رة  الكلي  

 ٪55.62 27.666 9.866 المقييس ككل               
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  يةتتتيبإ دتتتأثير لتتت  البرنتتتيم  أ  نةتت ( 51) رقتتت  الستتتيب  الةتتت ول ندتتتي   ومتت    
 -الحتتتتتتر  المورفيمتتتتتتي )  المورفتتتتتتووة   التتتتتتوع  مستتتتتتدو  دحستتتتتتي  فتتتتتت  وفعتتتتتتيل

  البحتتت  عينتتت  التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي األطفتتتيل ومستتتيع   ،(المقيتتت   المورفيمتتتي 
  التدعل  صتعوبي  خطر عل  للدغل   اللغ  مشكال  عل  الدغل  ف  الدةريبي 

 .(٪26062-٪45061) بي  مي الدحس  نسب  بلغ  حي 
 

  (ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي )  الدةريبي  المعيلة  دأثير قو  ولبيي    
 ذوي الم رستتتت  قبتتتتل متتتتي أطفتتتتيل لتتتت   االدصتتتتيلي  اللغويتتتت  المفتتتتيرا  دنميتتتت  فتتتت 

 وحةتت  المعيتتيري نحتترا واال  الحستتيب المدوستتط  حستتي  دتت ،  التتدعل  صتتعوبي 
 :الديل  الة ول يوضح  كمي ذل و  (η2 ) األثر

 

 المعيتتتيري واإلنحتتترا  المدوستتتط بتتتي  الفتتترو   اللتتت  يوضتتت ( 35)  والةتت ول   
 فتتتت  وذلتتتت   المورفولتتتوة   التتتتوع  مستتتدو  فتتتت  الدةريبيتتت  المةموعتتتت  لتتت رةي 
 .والبع ي القبل  القييسي 

 (23) جدول
 لدى والبعدي ليالقب القياسين في األثر وحجم المعياري واإلنحراف يالحساب المتوسط

 التجريبية المجموعة أفراد
 القيا  القبلي األبعاد

 15ن=
 القيا  البعدي

 15ن=
   
 (2η) 

 
 المستوى

اإلنحراف  المتوسط
 المعياري

اإلنحراف  المتوسط
 المعياري

أسماء 
 االشار 

 مردف  50155 0.5164 3.466 0.5070 1.400

أسماء 
 المكان

 مردف  50151 0.5164 3.533 0.5070 1.600
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 القيا  القبلي األبعاد
 15ن=

 القيا  البعدي
 15ن=

   
 (2η) 

 
 المستوى

اإلنحراف  المتوسط
 المعياري

اإلنحراف  المتوسط
 المعياري

أحرف 
 الجر

 مردف  50165 0.5070 3.4000 0.000 1.000

الضمائر 
 المنفصلة

 مردف  50122 0.4140 3.2000 0.3518 1.1333

التذكير 
 والتأنيث

 مردف  50226 0.4879 3.666 0.000 2.000

التثنية 
 والجمع

 مردف  50155 0.4879 3.666 0.4577 1.733

 مردف  50225 0.5164 3.600 0.5333 0.533  من الفعل

الضمائر 
 المتصلة

 مردف  50162 0.4140 3.200 0.5164 0.466

الدرجة 
 الكلية

 مردف  50114 1.9518 27.666 1.245 9.866

 

 المةموعتتتت  ألفتتتترا   الحستتتتيب المدوستتتتط اردفتتتتيع( 35) الةتتتت ول متتتت  ويدضتتتت    
 سبيلقيتتتي مقيرنتتت  المورفولتتتوة  التتتوع  لمستتتدو  البعتتت ي القيتتتيس فتتت  الدةريبيتتت 

 .القبل 
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 ونتائجه الخام  الفرض: 
 
 

 :أن  عل  للبح  الخيمس الفر  ينص
 

 أطفددال درجددات رتددب متوسددطي بددين إحصددائية داللددة ذات فددرو  توجددد ال" 
 فدي  المورفولدوجي  الدوعي مقيا  على( البحث عينة) التجريبية المجموعة
 ."والتتبعي البعدي القياسين

 

 ويلكوكستو  اخدبير بيسدخ ا  البيحث  قيم  الفر  هذا صح  م  وللدحق    
 أطفتيل  رةتي  ردت  مدوستط  بتي  الفترو   اللت  يةتي إل المردبط  للمةموعي 

 المةموعت  نفتس  رةتي  ردت  ومدوستط  ، البع ي القييس ف  الم رس  قبل مي
 التتدعل  إستتدراديةي  علتت  القتتي   الدتت ريب  البرنتتيم  دطبيتت  علتت  شتتفر متترور بعتت 

 موضتتتح  هتتت  كمتتتي الندتتي   وكينتتت   ،البعتتت ي القيتتتيس فتت  التتت مي  إلتتت  المستتدن 
  :الديل  بيلة ول

 (21)  رقم جدول
 للعينة المورفولوجي  الوعي مقيا  على الكلية للدرجات بالنسبة اإلحصائية وداللتها (Z) قيمة

 (15=)والتتبعين البعدي القياسين في التجريبية
 القيا   المتغيرات 

البعدي/ 
 التتبعي

متوسط  ن
 الرتب 

مجموع 
 الرتب

 
 Zقيمة 

 
مستوى 

 الداللة
مقيا  
الوعي  

 المورفولوجي 
 ككل

الرد  
 السيلب 

5 5055 5،55 1.342- 0.180 
 غير  ال 

الرد  
 الموةب  

2 1.50 3.00 

الرد  
 المحيي   

13   

   15 المجموع



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (9660)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 ردتتتت  مدوستتتتط  بتتتتي   التتتت  فتتتترو  وةتتتتو  عتتتت  ( 35)  ةتتتت ول متتتت  ويدضتتتت    
  رةتتتي  ردتتت  ومدوستتتط  ،  البعتتت ي القيتتتيس فتتت  الدةريبيتتت  موعتتت المة  رةتتتي 
 غيتر وهت  z (1.342-) قيمت  كينت  حيت  الددبعت  القيتيس فت  المةموع  نفس
 فتتتت  األطفتتتتيل عليفتتتتي حصتتتتل الدتتتت  التتتت رةي  أ   يعنتتتت وهتتتتذا،  إحصتتتتي ييا   التتتت 

 البرنتيم  أثتر استدمرار علت  يت ل ممتي ،مدقيربت  كينت  والددبعت  البع ي القييسي 
 فدتتتر  ختتتالل البرنتتتيم  دطبيتتت  بعتتت  فيمتتتي  الدةريبيتتت  المةموعتتت  ألطفتتتيل ستتتب بيلن

 .للبح  الخيمس الفر  صح  دحقق  فق  وبذل  ،المديبع 
 

 علت  القتي   الدت ريب  البرنتيم  أثتر سدمرارا إل  الندية  هذه البيحث   ودرة    
 ليتتت الك ال رةتتت  فتتت  البحتتت  عينتتت  علتتت  التتت مي  إلتتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي 

 . والددبع  البع ي القييسي  ف   المورفولوة   الوع  لمقييس
 

 علتتتت  القتتتتي   البرنتتتتيم  فيعليتتتت  استتتتدمرار التتتت  النديةتتتت  هتتتتذه البيحثتتتت  ودرةتتتت    
 متي أطفتيل واستدفي   ، المديبعت  فدتر  ختالل ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي 

 والتذي ، البرنتيم   فت المق مت  شتط ناأل مت  الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل
 ذوي األطفتتتتيل لتتتت   للغتتتت   المورفولتتتتوة   التتتتوع  مستتتتدو  دحستتتتي  عنتتتت  يتتتتنة 

 القيتيس مت  شتفر بعت  الددبعت  القيتيس إعتي   م  الرغ  عل  ، الدعل  صعوبي 
 .البرنيم  اثر بقيء عل  ي ل ممي البع ي

 

 لتتت رةي  المعيتتتيري واإلنحتتترا   الحستتتيب المدوستتتط يوضتتت ( 33)  والةتتت ول   
 البعتتتت ي القييستتتتي  فتتتت  وذلتتتت   المورفولتتتتوة  التتتتوع  فتتتت  الدةريبيتتتت  موعتتتت المة

 .والددبع 
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 (9661)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 )22) جدول
 المجموعة أفراد لدى والتتبعي البعدي القياسين في المعياري واإلنحراف يالحساب المتوسط

 التجريبية
مقيا  الوعي  

 المورفولوجي 
 القيا  القبلي

 15ن=
 القيا  البعدي

 15ن=
راف اإلنح المتوسط

 المعياري
اإلنحراف  المتوسط

 المعياري
 الدرجة الكلية

 للمقيا 
27.666 1.951 27.866 1.922 

 

 المةموعتت  أفتترا  لتت   الحستتيب  المدوستتط دقتتير ( 33) الةتت ول متت  ويدضتت    
 .  المورفولوة  الوع  مسدو  ف  والددبع  البع ي القييسي  ف  الدةريبي 

 

 :البحث نتائج مناقشة

 

 لدددى االتصددالية اللغويددة المهددارات بتنميددة الخاصددة  النتددائج شددةمناق: أوال  
 :التعلم صعوبات ذوي المدرسة قبل ما أطفال

 

 علتتتت  القتتتتي   الدتتتت ريب  البرنتتتتيم  فيعليتتتت  الحتتتتيل  البحتتتت  ندتتتتي   أوضتتتتح    
 االدصتتيلي  اللغويتت  المفتتيرا  دنميتت  فتت  التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل  إستتدراديةي 

 الم رستت  قبتتل متتي أطفتتيل لتت  (  والكديبتت  والقتتراء  حتت  والد االستتدميع مفتتيرا )
 فتتترو  متتت  األول الفتتتر  ندتتتي   متتت  ادضتتت  كمتتتي ، التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي

 والدحتتت   االستتتدميع مفتتتيرا ) فتتت  الملمتتتوس الدحستتت  يعكتتتس وهتتتذا ، البحتتت 
 عنتتتت  االدصتتتتيلي  اللغويتتتت  المفتتتتيرا  مقيتتتتيس يقيستتتتفي الدتتتت (  والكديبتتتت  والقتتتتراء 
  مفتتتتتيرا  دنميتتتتت  فتتتتت  البرنتتتتتيم  ةتتتتت و  علتتتتت  يتتتتت ل ذاوهتتتتت ، البرنتتتتتيم  دطبيتتتتت 

 (. والكديب  والقراء  والدح   االسدميع)
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 (9661)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 ا ز  قت  ،الت مي  إلت  المستدن  التدعل  إستدراديةي  علت  البرنتيم  اعدمي  ولعل   
 إعتت ا  فتت  العينتت  خصتتي ص مراعتتي  أ  كمتتي ، المستتدخ   البرنتتيم  فيعليتت  متت 

 فتت  يقتت  ذكتتيء بمستتدو  ددمدتت  أنفتتي يكمتت ،أيضتتيا  ليدتت عفي متت  ا ز  قتت  البرنتتيم 
 مت  دمكتنف  منيستب   يدعليم بي   لف  هي   عن مي وبيلديل ،  المدوسط الم  

 مفيرا  مسدو  دحس  ف  ب ا كمي ،دعلمف  ع  أسفر  ق رادف  م  االسدفي  
 .البرنيم  دطبي  بع  ل يف   والكديب  والقراء  والدح   االسدميع

 

 الطفتتتل  وعتتت متتت  زا  قتتت  مدعتتت    فنيتتتي  متتت  نتتتيم البر  احدتتتواه متتتي أ  كمتتتي   
 القتي   المدنوعت  بأنشتطد  المقدتر  البرنتيم  أ  عت  فضالا  ، اللغوي  بيلمفيرا 

 لت   حيس  م  أكثر يخيط  كي  ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي  عل 
 .البرنيم  فعيلي  م  زا  ممي،  الدعل  ي صعوب ذوي الطفل

 

 حتتول الستتيبق  وال راستتي  النظتتري الدتترا  ق متت  متتي متت   النديةتت هتتذه وددفتت    
 دنميتتتت  علتتتت  دعمتتتتل والدتتتت  ،التتتتدعل  صتتتتعوبي  ذوي لف تتتت  دقتتتت   الدتتتت  البتتتترام 
 ضترور  م ( والكديب  والقراء  والدح   االسدميع) االدصيلي  اللغوي  المفيرا 
 دستتيع ه الدتت  واإلمكينتتي  بتتيلموار  بيلطفتتل المحيطتت  البي تت  إثتتراء علتت  الدأكيتت 
 .االدصيلي  اللغوي  مفيراد  ودنمي  للدعل   افعيد  إثير  عل 

 

 الروض  أطفيل اسدفي   عل  النظري  واألطر السيبق  ال راسي  أك   ولق    
  ،اللغتتت  مةتتتيل فتتت  وخيصتتت ا  لفتتت  المق متتت  البتتترام  متتت  التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي

 وسمحتتر   راستت  مثتتل الستتيبق  ال راستتي  ندتتي   متت  الفتتر  هتتذا ندتتي   وددفتت 
 الشتتتفوي الدواصتتل مفتتيرا  بعتت  دنميتت  إلتت  هتت ف  الدتت ( 3551) وآختترو 

 زاوج- فكتر إستدراديةي  بيستدخ ا  الروضت ، أطفتيل لت  ( والدحت   االسدميع)
 االستدميع  مفتيرد دنميت  استدف ف  والدت ( 3551)  الغزول وو راس  شير –

 برنتيم  بيسدخ ا  النمي ي  الدعل  صعوبي  ذوي الروض  أطفيل ل   والدح  
 الدتتتتت ( 3552)   والقيستتتتت يالشتتتتتمر  و راستتتتت  ، األ ا يتتتتت  الفنتتتتتو  علتتتتت  قتتتتتي  
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 (9661)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 علتت  الدعتتر  وكتتذل  الروضتت ، أطفتتيل  لتت  الدحتت   مفتتير  معرفتت  استتدف ف 
 الةتتتنس لمدغيتتتر دبعتتتيا  الريتتتي  أطفتتتيل  لتتت  الدحتتت   مفتتتير  فتتت  الفتتترو   اللتتت 

  ل راستي ا دلت  ندتي   مت  الحتيل  البحت  نديةت  ادفق  وبذل . (إني ،  ذكور)
 والدحتتت   االستتتدميع  مفتتتيرد دنميتتت  استتتدف ف  الدتتت ( 3535) منتتت ور و راستتت 
 و راست ، الةست  لغت  بيسدخ ا  الدعل  بصعوبي  المنب ي  الروض  أطفيل ل  

 الكدتتتتتي  استتتتتدخ ا  فيعليتتتتت  معرفتتتتت  لتتتتت إ هتتتتت ف  الدتتتتت (  3535)  الصتتتتتوالح 
 .الروض  أطفيل ل   اللغوي  المفيرا  دنمي  ف  اإللكدرون 

 

 التتدعل  إستتدراديةي  لدضتتمن  الحتتيل  البحتت  برنتتيم  ليتت يعف البيحثتت  ودفستتر    
 اللغويتتت  الطفتتتل قتتت را  ودنشتتتيط إثتتتير  شتتتأنفي متتت  والدتتت   التتت مي  إلتتت  المستتتدن 
 المعرفتتت  عتتت  للبحتتت  الطفتتتل  افعيتتت  زيتتتي   عليتتت  يدردتتت  ممتتتي ،  وره ودفعيتتتل

 كفتتتيء  وذا  نشتتتط  بصتتتور  االدصتتتيلي  اللغويتتت  مفيرادتتت  ذلتتت  فتتت " مستتتدخ مي
 .مردفع 

 

 إلت  المستدن  الدعل  إسدراديةي  عل  القي   المقدر  البرنيم  فيعلي  وددض    
 التذي الدحست  خالل م  البح  هذا ف  الدعل  صعوبي  م  الح  ف  ال مي 
 وكتتي  ،الدةريبيتت  المةموعتت  أفتترا  لتت    االدصتتيل ياللغتتو  المستتدو  علتت  طتترأ
 – الدحتت   -االستدميع)  االدصتتيلي  غويت الل المفتتيرا  مقيتيس ختتالل مت  ذلت 

 القيتتيس فتت  األطفتتيل أ اء دحستت  إلتت  ندي ةتت  أشتتير  الدتت ( الكديبتت  -القتتراء 
 المةموعتتتتت  أفتتتتترا  لتتتتت    االدصتتتتتيل ياللغتتتتتو  الدحستتتتت  هتتتتتذا ويعتتتتتز  ، البعتتتتت ي
 المستدن  التدعل  إسدراديةي  عل  القي   بيلبرنيم  دأثروا ق  كونف  إل  الدةريبي 

 .االدصيلي  اللغوي  المفيرا  دنمي  إل  يف   كي  يالذ ال مي  إل 
 

 البحت  فت  رغبدت  وزيتي   للطفتل ل افعيت  إثتير  م  البرنيم  ق م  لمي ونظراا    
 إلت  أ   الدت  ل يت  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  دنمي  وبيلديل  ، المعرف  ع 

 الروضت  ألطفتيل والكديبت  والقراء   والدح   االسدميع مفيرا  مسدو  دحس 
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 (9667)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 مفتتتتتيرا  دنميتتتتت  شتتتتتأن  متتتتت  البحتتتتت   برنتتتتتيم   إفتتتتت ، التتتتتدعل  صتتتتتعوبي  ذوي
 علت  اعدمتي اا  وذلت  ،الروض  أطفيل ل   والكديب  والقراء  والدح   االسدميع
 .الحيل  البح  برنيم  لي عفي عل  يدك  ممي ، المصور  البطيقي 

 

 دحتتتتت  وال االستتتتتدميع مفتتتتتيرا  فتتتتت  األطفتتتتتيل أ اء دحستتتتت  البيحثتتتتت  ودرةتتتت    
 برنتيم  عليفتي اعدم  مفم  وسيل  يعدبر الذي للبرنيم  ندية  والكديب  والقراء 
 والقرا يتتتتت  والكديبيتتتتت  واالستتتتتدميعي   الكالميتتتتت  القتتتتت را  لتتتتت ع  الحتتتتتيل  البحتتتتت 
 .البح  موضوع

 

 لمراعتتتتي  نظتتتتراا  البرنتتتتيم  بعتتتت  األطفتتتتيل أ اء فتتتت  الدحستتتت  البيحثتتتت  ودفستتتتر   
 حيتتت  ، التتدعل  صتتعوبي  ذوي الم رستتت  لقبتت متتي ألطفتتتيل العقليتت  الخصتتي ص

 ؛ صغير  مةموعي  عل  يدحدو  ةميعي  ةلسي  عل  البح  برنيم  اعدم 
 وزيتتي   القلتت  متت  والتتدخلص االةدمتتيع  الدفيعتتل علتت  الطفتتل  لدتت ري  وذلتت 
 مت  ةميعيت  أنشتط  علت  البرنيم  ةلسي  اعدمي   إف وبذل  ، بيلنفس الثق 

 فت  األطفتيل أ اء ودحست  الحيل  البرنيم   فيعلي عل  سيع   الد  العوامل
 .والكديب  والقراء  والدح   االسدميع مفيرا  اكدسي 

 

 لكتتل الزمنتت  للدتت رج مراعيدتت  إلتت  البرنتتيم  فيعليتت  إرةتتيء البيحثتت  دتتر  كمتتي  
 أ  البيحثتتتت  والحظتتتت  ،التتتتدعل  صتتتتعوبي  ذوي األطفتتتتيل لقتتتت را  وفقتتتتيا  ةلستتتت 
 كمتي ،اندبيه  يشد  وال الوق  بمرور و يمل ال الدعل  صعوبي  ذوي األطفيل

 وذلتت  ؛التتدعل  صتتعوبي  ذوي األطفتتيل اندبتتيه دشتتد  عتت  النظتتري بتتيلدرا  ور 
 بحيتتت  يةيبيتتت إب الطفتتتل  ور دفعيتتتل مدنوعتتت  أنشتتتط  دضتتتمن  الةلستتتي   أل

مدلقيتتيا   وره يكتتو  أ  أو الدلقتتي  عتت  يبدعتت  التتدعل  عمليتت  فتت  مشتتيركيا  يصتتب 
 ."سلبيي
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 علتتت  واالعدمتتتي  والبستتتيط  الدنتتتوع البرنتتتيم  أنشتتتط  فتتت  يضتتتيا أ روعتتت  وقتتت    
 حيت  الروضت  طفتل مرحلت  لخصي ص طبقيا  الزم  ف  والسرع  المحسوسي 

 الثقتتت  الطفتتتل اكدستتتي  إلتتت  أ   ممتتتي ،النشتتتيط متتت   طيلتتت  كلمتتتي دركيتتتزه يقتتتل
 .للدعل   افعيد  مسدو  وزيي   بيلنفس

 

 البحتتت  فتتت  المستتتدخ   م البرنتتتي نةتتتي  إلتتت  الفتتترو  ندتتتي   أشتتتير  وقتتت    
 االستتتدميع مفتتتيرا )   ربعتتتاأل االدصتتتيلي  اللغويتت  المفتتتيرا  دنميتتت  فتتت  الحتتيل 

 إلتت  يشتتير ممتتي ،الدةريبيتت  المةموعتت  أفتترا  لتت  (  والكديبتت  والقتتراء  والدحتت  
  االدصيلي  اللغوي  والمميرسي  الخبرا  دوفير ف  للبرنيم  ايةيبي  ثيرآ وةو 
 ييتد  أ  يمك  ممي ،للغ   المورفولوة  الوع  و مسد دحس  إل  أ   الد 
 منطقيتيا  كي  لذا. الم رس  قبل مي أطفيل عل  االيةيبي  اآلثير م  الكثير إل 
 دعرضف  بع  ملحوظيا  دحسنيا  الدةريبي  المةموع  أفرا  م  األطفيل يظفر أ 

 .ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي  عل  القي   البح  لبرنيم 
 

 أطفدال لددى المورفولدوجي الدوعي بمسدتوى الخاصدة  النتائج مناقشة: ا  ثاني
 :التعلم صعوبات ذوي المدرسة قبل ما
 

 التتدعل  إستتدراديةي  علتت  القتتي   الدتت ريب  البرنتتيم  دطبيتت  متت  ندفتتيءاال بعتت     
 البرنتتتيم  فيعليتتت  لتتت إ الحتتتيل  البحتتت  ندتتتي   أشتتتير  قتتت  التتت مي  إلتتت  المستتتدن 
 الم رست  قبتل مي أطفيل ل   المورفولوة  الوع  سدو م دحسي  ف  الد ريب 

 متت  والختتيمس الرابتت  الفتتر  ندتتي   متت  يدضتت  كمتتي  ،التتدعل  صتتعوبي  ذوي
 التتتتتتوع  مستتتتتتدو  فتتتتتت  الملمتتتتتتوس الدحستتتتتت  يعكتتتتتتس وهتتتتتتذا البحتتتتتت ، فتتتتتترو 

 متت  الدحستت  هتتذا ظفتتر بحيتت  الدةريبيتت  المةموعتت  أطفتتيل لتت   المورفولتتوة 
 الدحستت  هتتذا وكتتي   القييستتي ، بتتي  لمقيرنتت وا يوالبعتت  القبلتت ، القيتتيس ختتالل
 الفتر  نديةت  فت  ةتيء و ،ثبتي  شتب  فت  ظفتر كمتي البع ي، القييس لصيل 
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 أ  إلت  يشتير وهتذا والددبعت ، البعت ي القييسي  بي  النسب  ف  وذل  الخيمس
 التتتتتتوع  مستتتتتدو  دنميتتتتت  فتتتتت  فتتتتتيعالا  كتتتتتتي  البحتتتتت  فتتتتت  المستتتتتدخ   البرنتتتتتيم 

 علتتتيف  طبتتت  قتتت  والتتتذي  التتتدعل ، صتتتعوبي  يلاألطفتتت لتتت   للغتتت  المورفولتتتوة 
 الفترو  فت  ليفتيإ شتيرالم   الندتي   هتذه أ  البيحث   ودبين الد ريب ، البرنيم 
 :يل  مي إل  درة  السيبق 

 

 دتت  حيتت  الدتت ريب ، المحدتتو  أنشتتط  دقتت ي  خاللفتتي متت  دتت  الدتت  الطريقتت     
 الصتور مت  لمي يت وا البصتري  المتدثرا  مت  الع يت  ختالل مت  البرنتيم  دقت ي 

 ةتذ  علت  دعمتل الدت  المثيترا  م  ذل  وغير المكدوب  والنصوص والرسو 
 والدقليتتت  االندبتتتيه علتتت  الدركيتتتز مثتتتل المقتتت   الدعليمتتت  المحدتتتو  نحتتتو االندبتتتيه
 الةتتر وأحتتر  متتيك األ وأستتميء االشتتير  أستتميء علتت  والدعتتر  التت ور، ولعتت 

 والدثنيتتتت  نيتتتت أوالد الدتتتتذكير لتتتت إ ضتتتتيف بيإل ،والمنفصتتتتل  المدصتتتتل  والضتتتتمي ر
 .الفعل وزم   والةم 

 

 ينيست  بسيط  محدو  دق ي  خالل م  الدعليم  المحدو  دق ي  ف  الد رج    
 حستت  معفتت  والدتت رج التتدعل  صتتعوبي  ذوي متت  الم رستت  قبتتل متتي أطفتتيل ف تت 

 .البرنيم  خالل والدق   واالسديعي  االسدقبيل عل  ق رادف 
 . للدعل  أكبر فرصي ددي  والد  لحواسا اسدخ ا  ال  بيإلضيف 

 

 التذي األمتر وهو للغ   المورفولوة  الوع   ييمسدو  م  الكثير اكدسيبف    
 عليت  ركتز متي وهذا ، االدصيلي  اللغوي  المفيرا  دنمي  م  يزي  أ  شأن  م 

 دنميت  فت  الت مي  إلت  المستدن  الدعل  إسدراديةي  عل  القي   الد ريب  البرنيم 
  المورفولتتتوة  التتتوع  مستتتدو  دحستتتي  وبيلدتتتيل  ،االدصتتتيلي  اللغويتتت  يرا المفتتت
 علتتت  الدتتت ري  متتت  قتتت راا  نيلتتت  قتتت  والدتتت  الدةريبيتتت ، المةموعتتت  أطفتتتيل لتتت  

 شتتير اإل أستتميء علتت  الدعتتر  علتت  القتت ر  فتت   المورفولتتوة   التتوع  اكدستتي 
(  الحتتتتر  الفورنيمتتتتي )  المنفصتتتتل  والضتتتتمي ر الةتتتتر وأحتتتتر  االمتتتتيك  وأستتتتميء
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 الفعتتتتتل وزمتتتتت  والةمتتتتت  والدثنيتتتتت  والدأنيتتتتت  الدتتتتتذكير علتتتتت  القتتتتت ر  فتتتتت  وكتتتتتذل 
 .(المقي   المورفيمي )  المدصل  والضمي ر

 

 الدتت ري  متت  دةعتتل الدتت  العوامتتل دتتوفير  راعتت  الدتت ربب البرنتتيم  أ  كمتتي   
 المعتتتتتتززا  استتتتتتدخ ا  و المصتتتتتتور  الحستتتتتتي  األنشتتتتتتط  استتتتتتدخ ا  مثتتتتتتل فعتتتتتتيالا 
 . آوالمكيف

 

 التت  للغتت  المورفولتتوة  التتوع  مستتدو  فتت  الملحتتوظ الدحستت  يرةتت  كتتذل   
 الدتتتت ري  ختتتتالل( المقيتتتت   الفورنيمتتتتي  -الحتتتتر  الفونيمتتتتي )  األطفتتتتيل إكستتتتي 
 ، الدت ري  عمليت  استدمراري  ختالل مت  بفتي االحدفتيظ علت  ومستيع دف  عليفي
 يكتتي ،المح المنزليت ، والواةبتي  والدتت عي ، الدعزيتز فنيتي  فتتإ  هتذا لت إ إضتيف ا 
 فتتت  فعتتيالا   وراا  لفتتتي كتتي  البرنتتيم  ةلستتتي  اثنتتيء المستتتدخ م  والدلقتتي  والحتت 
 ، التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي األطفتتتيل لتتت   المورفولتتتوة  التتتوع  مستتتدو  دحستتتي 
 ذوي للطفتتتل بيلنستتتب  واضتتتحيا  أثتتتراا  لفمتتتي والمعنتتتوي المتتتي ي الدعزيتتتز أ  حيتتت 

 دعتيو  ختط مت  ز أنةت الدت  المنزليت  الواةبي  ةين  ل إ ، الدعل  صعوبي 
 دحستتتتنيا  عليفتتتتي دردتتتت  والدتتتت  التتتتدعل ، صتتتتعوبي  ذوي أطفتتتتيلف  متتتت  األمفتتتتي 
 متتت  مةموعتتت  ادبتتتيع دلتتت  ويدطلتتت  ، المورفولتتتوة  وعتتتيف  نمتتتو فتتت  ملحوظتتتيا 
 .األه ا  لدحقي  األطفيل بي  الدفيعل عل  ودعدم  الخطوا  أو القواع 

 

 فتت  ةتتيء كمتتي  ،والدبعتت البعتت ي القييستتي  بتتي  المستتدو  ثبتتي  حيتت  ومتت    
 أطفتيل أ اء دحستي  فت  أستف  البرنتيم  أ  يعن  وهذا الخيمس الفر  ندية 

 األثتر هتذا وبقت  للغت ،  المورفولوة   الوع  مسدو  ف  الدةريبي  المةموع 
 إستتدراديةي  علتت  القتتي   البرنتتيم  دطبيتت  متت  شتتفر بمتت   البرنتتيم  دطبيتت  بعتت 

 يا رةعيتتت اا أثتتتر  لتتت  يكتتت  لتتت  البرنتتتيم  أ  يدكتتت  ممتتتي ، التتت مي  إلتتت  المستتتدن  التتتدعل 
 مستتدو  رفتت  فتت  النةتتي  متت   رةتت ا  حقتت  البرنتتيم  وأ  التتزم ، عيمتتل بستتب 
 فت  ستيهم  الد  العوامل أه  وم  الزم ، عبر اسدمر المورفولوة   الوع 
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 ألطفتتيلف  بتتيلمنزل األستتر  مديبعتت  لتت إ البيحثتت  درةعفتتي والدتت  التتدعل  أثتتر بقتتيء
 أطفتتتتيلف  دتتتت ري  متتتت  يدمكنتتتتوا حدتتتت  الالزمتتتت  دقنيتتتتي وال بيلمفتتتتيرا  ودزويتتتت ه 
 دقتتتتت ي  استتتتتدمراري  علتتتتت  والدركيتتتتتز ،مستتتتتدمر بشتتتتتكل دتتتتت ري  ودقتتتتت ي  بتتتتتيلمنزل
 والحفتتيظ التتدعل  أثتتر بقتتيء فتت  األثتتر لتت  كتتي  ممتتي ،واللفظيتت  المي  يتت  الدعزيتتزا 

 صتعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل   المورفولوة  الوع  مسدو  عل 
 .الدعل 

 
 المستدن  الدعل  إسدراديةي  عل  القي   الد ريب  البرنيم  أ  نة  سب  مميو    
 وحقت  ، فيعالا  کي  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  بدنمي  الخيص و ال مي  إل 

تتتو   التتتذي الغتتتر   ،  المورفولتتتوة  التتتوع  مستتتدو   دحستتتي  وهتتتو ألةلتتت   ض 
 اعدمتت  والدتت  األستتس دلتت  هتت  ذلتت  فتت  ستتيع  التتذي الر يستت  الستتب  وكتتي 
 الدت  والخطتوا  المستدخ م  الفنيي  وكذل  ،الد ريب  البرنيم  بنيء ف  عليفي
تتأ   الدتت  الف تت  خصتتي ص مراعتتي  إلتت  بيإلضتتيف  دطبيقتت ، فتت  ادبعتت   ألةلفتتي  ع 

 الخيصتت  الف تتي  متت  دعدبتتر والدتت   التتدعل  صتتعوبي  ذوي  تت ف وهتت  البرنتتيم 
 .معفي للدعيمل مخدلف  وأسيلي  طر  ل إ دحديج الد 

 

 للغت   المورفولوة  الوع  مسدو  فرو  يخص فيمي البح  ندي   وددف    
 المردبطت  المدغيترا  بعت   راست  لت إ هت ف  الدت ( 3551) الفوارن  و راس 
 ليستدير و راست  ،الروضت  أطفتيل لت   للغت   المورفولتوة  المكو  نمو بدأخر
 ثتراأل ي دقيت لت إ هت ف  والدت   lyster,alma&hulme(2016) وهتول  والمي
 فتت  الم رستت  قبتتل متتي مرحلتت  فتت  المورفولتتوة  التتوع  لدتت ري  المتت   طويتتل
  راستت  لتت إ ستتع  الدتت ( 3556) شتتقير  راستت  وكتتذل ،  القتتراء  علتت  القتت ر 

  يتتكي يماأل التتدعل  صتتعوبي  ذوي األطفتتيل لتت   للغتت   المورفولتتوة  المستتدو 
 فتتتتتتتيرا الم دنميتتتتتتت  استتتتتتتدف ف  الدتتتتتتت ( 3553)  نيصتتتتتتتر و راستتتتتتت  ،والعتتتتتتتي يي 
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 لمرحلتت  والكديبتت  القتتراء  مفتتيرا  بعت  علتت  أثرهتتي متت  والدحقتت  المورفولوةيت 
 المستتتتتدو  دنميتتتتت  هتتتتت ف  الدتتتتت ( 3555)   علتتتتت و راستتتتت   ،سيستتتتتاأل الدعلتتتتتي 

            مطتتتتتتتر و راستتتتتتت   ، الم رستتتتتتت  قبتتتتتتتل متتتتتتتي أطفتتتتتتتيل لتتتتتتت   للغتتتتتتت   المورفولتتتتتتتوة 
 بيستتتتدخ ا  برنتتتتيم  فيعليتتتت  علتتتت  الوقتتتتو  استتتتدف ف  الدتتتت ( 3554)  والعيبتتتت 

 العيملت  التذاكر  علت  وأثتره  المورفولتوة   التوع  مفيرا  دنمي  ف  الحيسو 
 .القراء  دعل  صعوبي  ذوي ل   اللغوي  والمفيرا 

 

 الحتتيل  البرنتتيم  فيعليتت  حتتول الحتتيل  البحتت  فتترو  دحققتت  فقتت  وبتتذل     
 اللغويت  ا المفتير  دنميت  فت  الت مي  إلت  المستدن  الدعل  إسدراديةي  عل  القي  

  متت يا ادفيقتت وذلتت  ،(والكديبتت  والقتتراء  والدحتت   االستتدميع مفتتيرا )  االدصتتيلي 
 المدنوع  والنظريي  النظري للدرا  ومراعيدفي الندي   لفذه دفسير م  سب  مي

 .للدعل 
 

 الدتتتت  الفتتتترو  ةميتتتت  أ  لتتتت إ الحتتتتيل  البحتتتت  ندتتتتي   كتتتتل دشتتتتير وبتتتتذل     
 ةميعفتي وهت  دحققت  قت  الحتيل  البحت  فت  عليفتي دةيت  أ  البيحثت  حيول 
 التدعل  إستدراديةي  علت  القتي   الدت ريب  البرنتيم  دتأثير مت  الدحقت  إل  دف  

 مفتتتتتيرا )  االدصتتتتتيلي  اللغويتتتتت  المفتتتتتيرا  دنميتتتتت  فتتتتت  التتتتت مي  إلتتتتت  المستتتتتدن 
 ذوي الم رستتتت  قبتتتتل متتتتي أطفتتتتيل لتتتت  (  والكديبتتتت  والقتتتتراء  والدحتتتت   االستتتتدميع
 م  للح   للغ   المورفولوة   الوع  مسدو  بدنمي   وعالقد الدعل  صعوبي 
 ختتالل متت  الندتتي   وددضتت ،  الالحقتت  الدعليميتت  المراحتتل فتت  التتدعل  صتتعوبي 
 والبع ي القبل  القييس ف  الدةريبي  المةموع  أطفيل اسدةيبي  بي  المقيرن 
 .والددبع 

 

 علت  القتي      المستدخ البرنتيم  فيعليت  ددك  ومةدمع  مفر   الندي   وهذه   
  االدصتتيلي  اللغويتت  المفتتيرا  دنميتت  فتت  التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل  إستتدراديةي 
 وبتتتذل ، األطفتتتيل لتتت    للغتتت   المورفولتتتوة   التتتوع  مستتتدو  بدنميتتت  وعالقدتت 
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 النظريتتتي  حيتتت  متتت  ستتتواء لل راستتت  العلميتتت  الخلفيتتت  متتت  الندتتتي   هتتتذه ددفتتت 
 ال راستي  ندتي   حيت  مت  أو لقتراء ا صعوبي  مي ا  ف  النظري  والدفسيرا 

 .للبيحث  دوفر  الد  السيبق 
 

 نةتتت  قتتت  الخمتتتس البحتتت  فتتترو  قبتتتول ختتتالل ومتتت  ستتتب  متتتي عل وبنتتتيءاا    
 دنميتتتتت  فتتتت   التتتت مي  إلتتتت  المستتتتدن  التتتتتدعل  إستتتتدراديةي  علتتتت  القتتتتي   البرنتتتتيم 
 صتتتعوبي  ذوي الم رستتت  قبتتتل متتتي أطفتتتيل لتتت    االدصتتتيلي  اللغويتتت  المفتتتيرا 

 أطفتتتتتيل لتتتتت    للغتتتتت   المورفولتتتتتوة   التتتتتوع  مستتتتتدو  علتتتتت  ودتتتتتأثره ،  التتتتتدعل
 فيعليتتتت  ددأكتتتت  هنتتتتي ومتتتت   ،البرنتتتتيم عليفتتتتي طبتتتت  الدتتتت  الدةريبيتتتت  المةموعتتتت 
 -الدحتتتتت   – االستتتتتدميع)   االدصتتتتتيلي  اللغتتتتت  مفتتتتتيرا  دنميتتتتت  فتتتتت  البرنتتتتتيم 
 .الدعل  صعوبي   ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل  (  الكديب  -القراء 

 

 :البحث توصيات
 

 البيحثتتتت  ددقتتتت   ندتتتتي   متتتت  الحتتتتيل  البحتتتت  إليتتتت   دوصتتتتل متتتتي ضتتتتوء فتتتت    
 :منفي لالسدفي   الديلي  بيلدوصيي 

 ددنتتتوع أ  الم رستت  قبتتل متتي ألطفتتيل الدربويتت  البتترام  دصتتمي  عنتت  يراعتت  -5
 المفتيرا  فت  مشتكال  ذوي األطفيل م  الف   لفذه للبرنيم  الفعيل  األنشط 
 دعمتل والدت  المكيفتآ  ذا  خصيصيا  المصمم  نشط واأل ، االدصيلي اللغوي 
 وذلتتتت  ؛لتتتت يف  المورفولتتتتوة  التتتتوع  مستتتتدو  دحستتتتي  علتتتت  مستتتتيع دف  علتتتت 

 .الم رس  قبل مي طفل خصي ص لمراعي 
 اعدبتتير  و  الدلقتتي  علتت  دعدمتت  الدتت  الدقلي يتت  الدتت ريس طتتر  عتت  عتت الب  -3

 فت  الم رست  قبتل متي طفتل دعلت  فت  سلبييا  أثراا  ددر  أ  يمك  والد  ،  للمدلق
 بيلمشتتيرك  للمتتدعل  أكبتتر قتت راا   دعطتت والدتت  الح يثتت  التتدعل  طتتر  دتتدمك  حتتي 
 والدت  ،الت مي  إلت  المستدن  التدعل  إستدراديةي  علت  دعدمت  والدت  نشط األ ف 

 .األطفيل م  الف   هذه م  ددنيس 
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 ستدخ ا ا علت  الخ مت  وأثنتيء قبتل األطفيل ريي  معلمي  د ري  ضرور -2
 الدعليميتتتتت  المميرستتتتتي  فتتتتت  التتتتت مي  إلتتتتت  المستتتتتدن  التتتتتدعل  إستتتتتدراديةي  نظريتتتتت 
 .لفي المنيسب  الدعليمي  األنشط  ودصمي 

 إستتدراديةيي  إستتدخ ا  فتت  الدنويتت  علتت  األطفتتيل ريتتي  معلمتتي  دشتتةي  -4
 وفتت  يتتدعل  طفتتل كتتل لةعتتل األطفتتيل بتتي  الفر يتت  الفتترو  لمراعتتي  ؛الدتت ريس
 م  ددنيس  الد  األنشط  اندقيء م  ودمكينف  ه؛ل ي المفضل الدعل  أسلو 
 .ومواهبف  ق رادف 

 مت  لت  لمتي ؛للطفتل والمعرفت   العقل بيلنمو االهدمي  بوسي ل األهل دوعي -1
 اللغويتتتت  المفتتتتيرا  ثتتتت  ومتتتت  ،للغتتتت  المورفولتتتتوة  التتتتوع  علتتتت  يةيبيتتتت إ آثتتتتير

 .عي    بشكل   االدصيلي 
 للغتتت   المورفولتتتوة   التتتوع  مستتتدو  اكدستتتي  فتتت  دتتتأخر لوةتتتو  االندبتتتيه -6

 معيلةتتتت  يتتتتد  حدتتتت  والكتتتتال  اللغتتتت   بيخدصيصتتتت واالستتتتدعين  ،واضتتتت  بشتتتتكل
 .المشكل 

 

 :مقترحةال بحوثال
 

 :دي اآل البحو  البيحث  اقدرح  الحيل  البح  ندي   خالل م 
 

 المفتتتيرا  لدنميتتت  المدعتتت    الحتتتواس إستتتدراديةي  علتتت  قتتتي   برنتتتيم  فيعليتتت -5
 .الدعل  صعوبي  ذوي األطفيل م  عين  ل   للغ  رفولوةي المو 
 للغت   المورفولتوة   التوع  لدنميت  المفم  دحليل عل  قي   برنيم  فيعلي -3

 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل م  عين  ل  
 األطفيل ل    بيلوع  المورفولوة  وعالقدفي االدصيلي  اللغوي  المفيرا  -2
 .ني واإل الذكور بي  مقيرن   راس  ، مدديلي  مري ع مراحل ف 
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 الستتتمعي  النمي يتت  العمليتتي  إستتتدراديةي  علتت  قتتي   دتتت ريب  برنتتيم  فيعليتت -4
 قبتتتل متتتي أطفتتتيل لتتت   للغتتت   المورفولتتتوة   التتتوع  مستتتدو  لدنميتتت  والبصتتتري 
 .الم رس 

  را إلا -ندبتتتتيهاال)  النمي يتتتت  العمليتتتتي  بعتتتت  علتتتت  قتتتتي   برنتتتتيم  فعيليتتتت -1
 مت  عينت  لت   للغت   المورفولتوة   الوع  مسدو  لدنمي ( يبصر الو   سمعال

 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل
 

 المراجع
 المراجع العربية: أوال  :

 

 إستتتتدراديةي  علتتتت  قتتتتي   برنتتتتيم ( . 3551) أحمتتتت  بتتتتراهي إ  هبتتتت ، بتتتتراهي إ -
 الثينويت  المرحلت  ال طت لت   النحتو مفتيرا  لدنمي  ال مي  إل  المسدن  الدعل 
 عتتي  ةيمعتت . الدربيتت  كليتت ( . 56) ع ، الدربيتت  فتت  العلمتت  البحتت  مةلتت . 

 .شمس

 ضوء ف   العلو  لد ريس مقدر  برنيم  فيعلي (. 3554) ينيسإ ،زي  أبو -
 الدحصتتيل لدنميتت  اإلع ا يتت  المرحلتت  لدالميتتذ المتتخ علتت  القتتي   التتدعل  نظريتت 

 .الفيو  ةيمع . الدربي  كلي (.  كدوراه رسيل . )  اإلب اع  الدفكير ومفيرا 

 علت  قتي   مقدتر  برنتيم  فيعليت (. 3555) محمت  مخدير شري  ،زي  أبو -
 دالميتتتتذ لتتتت   اللغويتتتت  المفتتتتيرا  بعتتت  دنميتتتت  فتتتت  ال ميغيتتتت  الستتتتيطر  نظريتتت 
 .سوي   بن ةيمع . الدربي  كلي (. ميةسدير رسيل . )  االبد ا ي  المرحل 
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 إستتتتتتدراديةيي  بعتتتتتت  فيعليتتتتتت (. 3552)عبتتتتتت اهلل أحمتتتتتت  يمتتتتتتي إ ، أحمتتتتتت  -
 والكفتيء  العقتل عتي ا  بعت  دنميت  ف  ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي 

 ،الدربيت  كليت  مةلت .  الدربيت  فت  العي  ال بلو  طيلبي  ل   األكي يمي  الذادي 
 .زهراأل ةيمع (. 3)ج،(524)ع

 دوةفتي (. 3554 ) حست  محمت  ،  المرست ؛الوهتي  عب  سمير ، أحم  -
 . نينس مكدب  :  مييط.  العربي  اللغ  دعلي  ف  دربوي 

 قي مت  مقدرحت  إستدراديةي  أثتر(. 3552. )عبت الوهي  ستمير يمن  أحم ، -
 العقتتل عتتي ا  دنميتت  فتت  التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل  إستتدراديةي  نظريتت  علتت 
 ي ريتتتت كليتتتت  مةلتتتت . األطفتتتتيل ريتتتتي  مرحلتتتت  فتتتت  المدفتتتتوقي  األطفتتتتيل لتتتت  

 .55ع األطفيل، ريي  كلي  - بورسعي  ةيمع : األطفيل

 دنميتتت  فتتت  الالصتتتفي  االنشتتتط  فيعليتتت ( . 3552) فتتتدا  ستتتحر ستتتميعيل،إ -
 التدعل  نظريت  ضتوء ف  اإلع ا ي الثين  الص  طال  ل ي الدح   مفيرا 

               وعلتتتتت  الدربيتتتتت  فتتتتت  عربيتتتتت   راستتتتتي . العتتتتتر  الدربتتتتتويي  رابطتتتتت . المعنتتتتت ذي
 (.21) ع،(4) ج، سالنف

 صتتتفيء ،األستتتو   ؛عطيتتت  عطيتتت  ،محمتتت   ؛العزيتتتز عبتتت  يفتتتي إ ،البتتتبالوي -
 بمفتتتتتيرا  وعالقدتتتتت   المورفولتتتتتوة   التتتتتوع (. 3551ينتتتتتيير،) بتتتتتراهي إ حستتتتت 
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 ،(2)متتت  ، الخيصتتت  الدربيتتت  مةلتتت .  لغويتتتيا  المدتتتأخري  األطفتتتيل لتتت   القتتتراء 
 (.36)ع

 الحييديتتت  المفتتتيرا   بعتتت  متتتيجإ( . 3555أكدتتتوبر، )  ةبرا يتتتل ، بشتتتير  -
( . الحييديتت  مفيرادتت  الدالميتتذ كستتي ا  و  الحتتوار)  الدعلتتي  منتتيه  فتت  المعيصتتر 

 ضتوء فت  والنفستي  الدربويت  للعلتو  أفضتل اسدثمير نحو لمددمر مق م   راس 
         متتتت  الفدتتتتر  فتتتت   مشتتتت  بةيمعتتتت  الدربيتتتت  كليتتتت  فتتتت  المنعقتتتت  العصتتتتر دحتتتت يي 

 (31-32.) 

 دحسي  ف  ال ور لع  إسدراديةي  أثر(. 3553)  أحم  عب اهلل ، البطي  -
 رستتتتيل . ) الديستتتت  الصتتتت  طتتتتال  لتتتت   والدحتتتت   االستتتتدميع مفتتتتيرا  بعتتتت 
 .دبو  ةيمع . الدربي  كلي ( . منشور  غير  كدورا 

. والمميرستت  النظريتت  التتدعل  صتتعوبي (. 3551) محمتتو  أستتيم  ،البطينيتت  -
 .عمي  :المسير   ار

 لنظريتتت  وفقتتتيا   دعليمتتت دصتتتمي (.3552)  خليتتتل أحمتتت  يوستتت  ،  الةتتتوران -
 الصتتت  طيلبتتتي  دحصتتيل علتتت  وأثتتره التتت مي  إلتتت  المستتدن  التتتدعل  إستتدراديةي 

 ه كدتتورا رستتيل .)   العلمتت دفكيتتره  ودنميتت  حيتتيءاأل متتي   فتت  المدوستتط الثيلتت 
 .بغ ا  ةيمع . الدربي  كلي (. منشور  غير
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 فتت  لفظت  ستتمع  ريب دت  برنتتيم  فيعليت (. 3551) خيتترو يمتي إ ،حستي  -
             . المبكتتتر  الطفولتتت  مرحلتتت  فتتت  الحلتتتزو  زارعتتت  األطفتتتيل لتتت   اللغتتت  اكدستتتي 

 . مش  ةيمع . الدربي  كلي (.ميةسدير رسيل ) 

 مفيرا  بع  لدنمي  محوس  برنيم ( . 3551)   ي  أبو هنيء ،خميس -
 الكليتتتت  فتتتت   المعلمتتتتي  الطيلبتتتتي  لتتتت   العربيتتتت  اللغتتتت  فتتتت  االستتتتدميع دتتتت ريس
 الدربي  كلي (. منشور  غير ميةسدير رسيل . ) بغز  الدطبيقي  للعلو  الةيمعي 

 .االسالمي  الةيمع . 

 مفتتيرا  دنميتت  فتت   دعليمتت برنتتيم  دتتأثير(. 3553) مزيتت  زينتت  ، خنةتتر -
 .العرا (. 352) ع، األسديذ مةل  ،الريي  أطفيل ل   النشط االسدميع

 األلعتتي  أثتتر(. 3551. )ستتالم  رضتتي المواضتتي ، و عيستت ، أحمتت   او ، -
 فت  األطفتيل ريتي  مرحلت  لت ي اللغتوي الدواصتل مفيرا  دحسي  ف  اللغوي 
 عمتتتي   - األهليتتت  عمتتتي  ةيمعتتت : وال راستتتي  للبحتتتو  البلقتتتيء مةلتتت . األر  

 ، 5ع، 33م  ، العلم والبح  العليي ال راسي 

 نظريتت  أستتس:  والدفكيتتر التت مي (. 3552)  الكتتري  عبتت  حيتت ر ، يالزهيتتر  -
سدراديةيي   .الدفكير لدعلي   يبونو مركز : األر  .  د ريسي  وا 

 التدعل  إستدراديةي  نظريت  علت  قتي   مقدر  برنيم (. 3554)فيطم  ،سعي  -
 العقتتتل وعتتتي ا  اإلبتتت اع  القرا تتت  الففتتت  مفتتتيرا  لدنميتتت  التتت مي  إلتتت  المستتتدن 
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. الدربيتت  كليتت (. ميةستتدير رستتيل .) الثتتينوي األول الصتت  طتتال  لتت   المنتتد 
 .أسيوط ةيمع 

.  والعتالج والدطبيت  النظري  بي  الدعل  وبي عص(. 3555) هال ،السعي  -
 .المصري  األنةلو مكدب  : القيهر 

  مبنتت  دعلمتت  دعليمتت برنتتيم  أثتتر (.3553)  أمتتي  ستتمي  ني يتتي  ،الستتلط -
 علتتت  القتتت ر  دطتتتوير فتتت  التتت مي  إلتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي  نظريتتت  علتت 
 ةيمعتتت . الدربويتتت  ال راستتتي  كليتتت (. منشتتتور  ه كدتتتورا رستتتيل . )  الفعتتتيل التتتدعل 
 .العليي لل راسي  العربي  عمي 

 الةس  وحوار اللغ  بي   نسيناإل االدصيل(. 3552)  هن  ، ال ي  سي  -
 .القيهر  : المصري  األنةلو مكدب . 

 ديةي إستتتدرا نظريتتت  وفتتت  معتتت  برنتتتيم  فيعليتتت (. 3552) أستتتميء ،الشتتتيف  -
 الصت  دالميذ ل   العربي  اللغ  مفيرا  دنمي  ف  ال مي  إل  المسدن  الدعل 
 .أسوا  ةيمع .  الدربي  كلي (.  كدوراه رسيل .)  االبد ا   الراب 

 لتت   للغتت   المورفولتتوة  المستتدو   راستت (. 3556) شتتفي  متت لي  ،شتتقير -
 كلي (. ميةسدير ل رسي. ) والعي يي  كي يمي األ الدعل  صعوبي  ذوي األطفيل
 . مش  ةيمع . الدربي 
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 بيلمعتتتتتتتير   التتتتتتتوع  دتتتتتتتأثير  راستتتتتتت (. 3551) الميلتتتتتتت  عبتتتتتتت  ،  شتتتتتتتنيق -
  راستتت )  العربيتتت  اللغتتت  فتتت  القتتتراء  اكدستتتي  فتتت  شتتتدقيقي  والمتتتورا الفونولوةيتتت 

 أطروح  .(عي يي  وأطفيل القراء  ف  دعل  صعوبي  ل يف  أطفيل بي  مقيرن 
  ةيمع. االرطوفونيي فرع ف  علو   كدورا  شفي   نيل مدطلبي  ضم  مق م 
 .الةزا ر( . 3)سطي 

 اإللكدرونت  الكدتي  استدخ ا  فيعليت (. 3535. )ستليمي   علت الصوالح ، -
 العلتتتو  -  راستتتي . األطفتتتيل ريتتتي  طلبتتت  لتتت   اللغويتتت  المفتتتيرا  دنميتتت  فتتت 

 . 3ع ،42م  العلم ، البح  عمي   - األر ني  الةيمع : الدربوي 

 الدعلتي  فت  العربيت  دت ريس (.3556)  محمت  ، ومنتيع ؛ يرش  ،  طعيم -
 .القيهر  :  العرب الفكر  ار.  ودةير  نظريي  العي 

 لمدعلمتت  االستدميع مفتتير  دنميت  ضترور (.  3551) التترحم  عبيت  طيت ، -
 و الدتتتتتألي   ار – الستتتتتلفي  الةيمعتتتتت .   ودقنيتتتتتي  خطتتتتتوا :  العربيتتتتت  اللغتتتتت 

 (.  5) ع ،( 42) م  ،  ماأل صو .  الدرةم 

 المستتير   ار.  النشتتط االستتدميع مفتتيرا (. 3555)  متتيهر ، يالبتتير  عبتت  -
 .عمي  : والدوزي  للنشر

  يتتآ ، ةتتو   ، محمتت  ةمتتيل يمتتي إ ، فكتتري ، بتتراهي إ محمتت  الحميتت ، عبتت  -
 مفتتيرا  بعت  دنميتت  فت  مقدتر  برنتتيم ( . 3552) الستي  البتتيق  عبت  محمت 
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 ةيمعتتتت .  كتتتتي يم األ التتتتدعل  صتتتتعوبي  ذوي الروضتتتت  أطفتتتتيل  لتتتت  الدحتتتت  
 (. 55) ع ،األطفيل ريي  كلي  مةل .  األطفيل ريي  كلي  – بورسعي 

               خيلتتتتتت  ي،وبستتتتتن  ؛ العزيتتتتتز عبتتتتت  ،حشتتتتتيش وأبتتتتتو ؛نبيتتتتتل ، يالفتتتتتي  عبتتتتت  -
 .  يعم : المسير   ار.  والدفكير اللغ  ف  مفيرا (. 3552) 

. حستتتتي  عتتتتو  المتتتتيح ، و  ؛مصتتتتطف عبتتتت الرحم  آيتتتتي  عبتتتت الرحم ، -
 قبتتتتتل الدعلتتتتتي  لطفتتتتتل االستتتتتدميع مفتتتتتير  دنميتتتتت  فتتتتت  القصتتتتت  فيعليتتتتت (. 3551)

 - الخرطتتتو  محليتتت  - الخرطتتتو  واليتتت : المعلمتتتي  نظتتتر وةفتتت  متتت  الم رستتت 
 العيلميت ، إفريقيي ةيمع (. منشور  غير ميةسدير رسيل ) شر  الخرطو  وح  

 .الخرطو 

.  التتتتتدعل  صتتتتعوبي  ودقيتتتتتي  دشتتتتخيص(. 3556)  محمتتتتت  عتتتتي ل ،العتتتت ل -
 .الكد  عيل   ار :مصر

.  العلتتو  دتت ريس فت  للتت مي  المستدن  التتدعل (.3551)  ستحر ، التت ي  عتز -
 .الدفكير لدعلي   يبونو مركز : األر  

 المستتدو  دنميتت  فتت   ثرا تتإ برنتتيم  فعيليتت (. 3555) ستتمير نشتتو  ،  علتت -
(. منشتور  غيتر ةسديرمي رسيل . ) الم رس  قبل مي أطفيل ل    المورفولوة 

 .السويس قني  ةيمع . بيلعريش الدربي  كلي 
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 دنميتتتت  فتتتت  مقدتتتتر  دتتتت ريب  برنتتتتيم  فعيليتتتت (. 3551)  حميتتتت   ،  عمرانتتتت -
 ميةستتدير رستتيل . ) قرا يتتيا  المعشتتري  الدالميتتذ لتت    اشتتدقيق المورفتتو  التتوع 
 ي.ي مف ب   العرب ةيمع . واالنسيني  االةدميعي  العلو  كلي (. منشور  غير

 . البواق  أ

 القصتص ل إ مسدن  برنيم  فيعلي (.3552) حس  محم  حمز  ،العوامر  -
 ذوي الطلبتت  متت  عينتت  لتت   واالةدميعيتت  اللغويتت  المفتتيرا  دنميتت  فتت  القرآنتت 

 العلتتتتو  ةيمعتتتت . العليتتتتي ال راستتتتي  كليتتتت (. كدتتتتوراه رستتتتيل ) .التتتتدعل  صتتتتعوبي 
 .ر  األ. العيلمي  سالمي اإل

 إستتتدراديةي  نظريتتت  استتتدخ ا  أثتتتر( 3555)  محمتتت  از التتتر  عبتتت  ، عيتتتي   -
 ،  العلمتت الختتيمس الصتت  طيلبتتي  دحصتتيل فتت  التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل 
 (.12) ع،   ييل مةل 

. الستي  محم  محم  أحم  الحفنيوي، و ؛محم  الحمي  عب  سيم  عيس ، -
  وحيةتي المعييير ضوء ف  الرقمي  الفي يو دلميحي  اسدخ ا  أثر(. 3554)

 اإلستتتدميع مفتتتيرد  لدنميتتت  األطفتتتيل ريتتتي  بمرحلتتت  الستتتم  ضتتتعي  األطفتتتيل
 الدربيتت ، كليتت  - حلتتوا  ةيمعتت : واةدميعيتت  دربويتت   راستتي . لتت يف  والدحتت  

 .4ع، 35م 
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 علتتت  قتتتي   دتتت ريب  برنتتتيم  فعيليتتت (. 3552. )ستتتي  أحمتتت  يستتتري عيستتت ، -
 علتت  وأثتتره ولتتوة الفون التتوع  لدنميتت  التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل  إستتدراديةي 

 ال وليتتت  الدربويتتت  المةلتتت . القرا تتت  العستتتر ذوي الدالميتتتذ لتتت   الستتتمعي  التتتذاكر 
 .5ع ،6م  واألبحي ، لل راسي  سمي   ار: المدخصص 

 دنميتت  فتت   ا يتت األ الفنتتو  فعيليتت ( .3551)  أحمتت  محمتت   آيتت ،  الغزولتت -
 ل التتتتتدع صتتتتتعوبي  ذوي الروضتتتتت  أطفتتتتتيل لتتتتت   والدحتتتتت   االستتتتتدميع مفتتتتتيرد 
 .بنفي ةيمع .النوعي  الدربي  كلي (. منشور  غير ميةسدير رسيل . ) النمي ي 

 االستتتتتتدميع مفتتتتتيرا  دنميتتتتت  مفمتتتتتي (. 3551)  آ   بكتتتتتر أحمتتتتت  ،فالدتتتتت  -
 غيتتتر ميةستتتدير رستتتيل . ) نةليزيتتت اإل اللغتتت  معلتتت  أ اء فتتت  والقتتتراء  والدحتتت  
 .السعو ي  العربي  المملك . القر  أ  ةيمع ( . منشور 

 دتتتت خل برنتتتتيم  فعيليتتتت (. 3552) يهتتتتي  آل حستتتتي  هنتتتتي ي ، طتتتتين القح -
 لتت   اللغويتت  المفتتيرا  بعتت  فتت  المشتتدر  االندبتتيه مفتتيرا  علتت  قتتي   مبكتتر

 .زهراأل ةيمع . الدربي  كلي  مةل . المدع    عيقي اإل ذوي األطفيل

 لتت    ال راستت للدفتتو  الالزمتت  االستتدميع مفتتيرا (. 3555)   علتت ، قتتور  -
، المنصتور  ةيمعت  و الدربيت  كليت  مةلت  ،دحليليت   راست :  طيبت  ةيمع  طلب 
3(21.) 
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 علتوا  صتيل   مترو  لشتمري،ا و ؛اللطيت  عب  الوهي  عب   خول القيس ، -
 الدربويت  البحو  مةل . الريي  أطفيل ل   الدح   مفير (. 3552. )كيظ 

  .16ع والنفسي ، الدربوي  البحو  مركز - بغ ا  ةيمع  :والنفسي 

 ؛الحميتت  عبتت  الةتتيم  محمتت  شتتي ي  رضتتوا ، ؛محمتتو  محتتروس حتتروس،م -
. البيستتتتط عبتتتت  هتتتتالل محمتتتتو  وعبتتتت القي ر، ؛أحمتتتت  شتتتتعبي  لميتتتتيء زيتتتت ، أبتتتتو
 دنفيتتذ دتت ريس فتت " شتتير  زاوج، فكتتر،" إستتدراديةي  استتدخ ا  فيعليتت (. 3551)

 لتتت   الشتتتفوي الدواصتتتل مفتتتيرا  دنميتتت  علتتت  المطتتتور األطفتتتيل ريتتتي  متتتنف 
 . 62ج الدربي ، كلي  - سوهيج ةيمع : الدربوي  المةل . ض الرو  أطفيل

 محمتتتتو  المنستتتت ، ؛ولتتتتي  متتتتية  يوستتتت ، ؛الستتتتي  شتتتتعبي  إيمتتتتي  محمتتتت ، -
 بعتتت  دنميتتت (. 3551. )مفدتتت ي عبتتت العزيز شتتتي ي  مندصتتتر، و ؛عبتتت الحلي 
 إستدراديةي  نظريت  ضتوء فت  الدعل  صعوبي  ذوي للدالميذ المعرفي  العمليي 
 عتتي  ةيمعتت : الدربيتت  فتت  العلمتت  البحتت  مةلتت . التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل 
 .55ج ،35ع والدربي ، والعلو  لآل ا  البني  كلي  - شمس

(. ۶۱۰۲. )ستالم  محمت  واصت  العييت ، ؛علت  رةت  الفدتي  عب  مطر، -
 علتت  وأثتتره المورفولتتوة  التوع  دنميتت  فتت  الحيستو  بيستتدخ ا  برنتتيم  فعيليت 
 بحتتت . القتتتراء  دعلتتت  صتتتعوبي  ذوي لتتت   اللغويتتت  والمفتتتيرا  العيملتتت  التتتذاكر 
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 ةيمع (. ۰.)المةل (. ۶. )الع  . والدربوي  اإلنسيني  العلو  مةل  ف  منشور
 .السعو ي  العربي  المملك : الطي  . الطي  

 إستتتتتتتدراديةي  فيعليتتتتتتت .(3554)  هتتتتتتتالل صتتتتتتتال  بتتتتتتت  يغتتتتتتتيز   ،المطرفتتتتتتت -
 دنميتتت  فتتت  ال ميغيتتت  ر الستتتيط ونمتتتط التتت مي  إلتتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي 
 علتتتتو  .(5) مستتتتي  طتتتتال  لتتتت   العلتتتتو  متتتتي   نحتتتتو واالدةتتتتيه النيقتتتت  الدفكيتتتتر
 (.5)م ( 11) ع.بنفي الدربي  مةل  ، بيلسعو ي  القر  أ  بةيمع 

 بيستتدخ ا  برنتتيم  فعيليتت ( . 3535)  التترحم  عبتت   علتت زينتت  ، منتت ور -
 الم رستت  قبتتل متتي أطفتتيل لتت   والدحتت   االستتدميع  مفتتيرد لدنميتت  الةستت  لغتت 

(. منشتور  غيتر ه كدتورا رستيل . ) العربيت  اللغت  قراء  دعل  بصعوبي  المنب ي 
 .بورسعي  ةيمع  .المبكر  للطفول  الدربي  كلي 

 عبتت  ،حستت  الحستتني  ؛ ستتع أ ريمتتي عمتتر، بتتو؛ أ محمتت  ريفتتي  المفدتت ي، -
 الدحت   مفتيرا  لتبع  سيست األ الثتين  الص  امدال   رة (.3552) رب 
 ،( 2)مت .  للبحتو  طتالل بت  الحستي  ةيمعت  .الدعليم   المحدو  ضوء  ف
 (.5)ع

 المفتتتتتتتيرا  لدنميتتتتتتت  دتتتتتتت ريب  برنتتتتتتتيم  فيعليتتتتتتت (. ۶۱۰۶. ) يتتتتتتتفر  نيصتتتتتتتر، -
 ذوي لت   والكديبت  القتراء  مفتيرا  بعت  علت  أثره م  والدحق  المورفولوةي 
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 فت مع. منشتور  غيتر ميةستدير رستيل . الثين  الص  بمرحل  الدعل  صعوبي 
 .مصر: القيهر . العربي  وال راسي  البحو 

 دطتوير فت  الدحت   مفتير   ور(.3552) نبيلت  واقتور،؛ صيفي  ، نيصري -
( . ستديرمية رستيل . ) وآ ابفتي العربيت  اللغ  قس  طلب   ل  الدواصلي  الكفيء 
 . واللغي  اآل ا  كلي . بةيي  ةيمع 

 الستتتلوكيي  فتتت  يب دتتت ر  برنتتتيم  فيعليتتت (. 3555) حبيتتت  ب يعتتت  ، نبفتتتي  -
 عقلتتتت ا  المعتتتتيقي  األطفتتتتيل لتتتت   التتتتذا  ودقتتتت ير بتتتتيلنفس الثقتتتت  لدنميتتتت  األمنيتتتت 
 .62 الع   ،31 المةل  ، النفسي  لل راسي  المصري  المةل .  للدعل  القيبلي 

 المردبطتتتتت  المدغيتتتتترا  بعتتتت   راستتتتت (. 3551. )نتتتتوا  معمتتتتتر الفوارنتتتت ، -
. حيلتتت   راستتت : الروضتتت  فتتتيلأط  لتتت  للغتتت  المورفولتتتوة  المكتتتو  نمتتتو بدتتتأخر
 العلم ، البح  عمي   - اليرمو  ةيمع  :الدربوي  العلو  ف  األر ني  المةل 
 .2ع، 51م 
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 اإلنجاز كفاءة تحسين في الدماغية الرياضة في برنامج أثر
            عينة لدى الحياة نحو والتوجه االجتماعي والقلقاألكاديمي 

 الكويت دولة في االبتدائي السادس الصف طالبات من
 

 *.الدغيشم محمد دغيشم حصة د/ *     
 

 : ملخص البحث
 

 ال ي ضدددة ب نددد م  وتدددر ي  ةف عليددد مددد  التحقددد  إلددد  الحددد ل  البحددد  هددد    
 ،األكددد  يم   اإلنجددد ز كفددد    زيددد    فددد  وال ي ضدددي   اللغدددة لتنميدددة ال م غيدددة
 الصدددد  ط لبدددد   لدددد   االجتمدددد ع  القلدددد  وتخفددددي  الحيدددد  ، نحددددو والتوجدددد 
 اختيد  ه  تد  ط لبدة  ( 64) عد   م  البح  عينة وترلف  االبت ائ ، الس  س
 الكويدد ، فدد  التعليميددة  صددمةالع منطقددة مدد ا س مدد  م  سددتي  مدد  عشددوائي   

 ال م غيددة ال ي ضددة ب ندد م  وتمدد  ي  ح كدد   علدد  تدد  يب   تدد  مددن  ( 32)
 تد  يب   يت  ل  من   ط لبة  ( 32)و تج يبية، كمجموعة الم ا س إح   ف 

 يمددد ل  وهددد  المعتددد    الم  سدددية أنشدددطت   ليم  سددد  وتددد ك  الب نددد م  علددد 
 خ صددددة      مق ييسدددد سددددتخ م وا األخدددد  ، الم  سددددة فدددد  الضدددد بطة المجموعددددة
 ك ختبدد  ا  الحيدد   نحددو والتوجدد  االجتمدد ع ، والقلدد  ،األكدد  يم   ب إلنجدد ز

  اللدددة ذا  فددد و  توجددد  :يلددد  كمددد  البحددد  فددد و  وك نددد  وبع يدددة، قبليدددة

                                                           

 للتعلةيم العامةة الهيئةة – كلية التربيةة األساسةية نبنةات  -بقسم علم النفس مشارك أستاذ *
 .بالكويت التطبيقي
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 البعد   القيد س فد  الض بطة والمجموعة التج يبية المجموعة بي  إحص ئية
 فددد  الحيددد   نحدددو واالتجددد   ع االجتمددد  والقلددد األكددد  يم   اإلنجددد ز لمقددد ييس
 بدددي  إحصددد ئية  اللدددة ذا  فددد و  توجددد  ،التج يبيدددة للعيندددة األفضددد  االتجددد  
 اإلنجدد ز مقدد ييس علدد  التج يبيددة للمجموعددة البعدد   والقيدد س القبلدد  القيدد س

 األفضددد  االتجددد   فددد  الحيددد   نحدددو والتوجددد  االجتمددد ع  والقلددد  األكددد  يم  
   جدددد   بددددي  إحصدددد ئية  اللددددة  ذا فدددد و  توجدددد  ،البعدددد   القيدددد س لصدددد ل 
 وال ي ضددي   الع بيددة اللغددة لمدد  ت  األولدد  ال  اسددية الفتدد   ب ختبدد   الط لبدد  

 تطبيد  بعد ) ال  نية ال  اسية الفت   ف    ج ت   وبي ( الب ن م  تطبي  قب )
 جميدد  تحقدد  عدد  النتدد ئ  وأسددف   ،ال  نيددة ال  اسددية الفتدد   لصدد ل ( الب ندد م 
 .التج يبية المجموعة لص ل  البح  ف و 

 

The effect of a program on cerebral sports in 

improving the efficiency of academic achievement, 

social anxiety and orientation towards life among a 

sample of sixth grade female students in the State of 

Kuwait. 

 

 Prepare: Dr / Hessa Dugishem Mohammad El-Dughaishem. * 
 
 

Abstract: 
 

   The aim of the current research was to investigate the 

effectiveness and effect of the Brain Gym program on the 

development of language and mathematics in increasing 

                                                           
* Associate Professor of Psychology Department, Faculty of Basic Education 

(Girls) - Public Authority for Applied Education. 
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the efficiency of academic achievement, life orientation 

and reducing the social anxiety of sixth graders. The 

sample consisted of (46) randomly selected students (23) 

of them were trained in the movements and exercises of 

the brain exercise program in one of the schools as a pilot 

group, and (23) of them from the other school were not 

trained in the program and were left to practice their usual 

school activities which named the control group. The 

researcher used, social anxiety, and orientation towards 

life, and academic achievement measurements as pre-test 

and post-tests. The research hypotheses was; there were 

statistically significant differences between the 

experimental group and the control group in the post-

measurement of measures of academic achievement and 

social anxiety, and the trend towards life in the best 

direction of the experimental sample. There are 

statistically significant differences between the pre-

measurement and the post-measurement of the 

experimental group on the measures of academic 

achievement, social anxiety and orientation toward life in 

the best direction for the benefit of post-test 

measurements. There were statistically significant 

differences between the grades of female students in the 

first period of research in Arabic and Mathematics 

(before applying the program) and their grades in the 

second period (after application of the program) for the 

second term. The results yielded all the hypotheses for the 

experimental group.  
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 :Keywords الكلمات المفتاحية
 

 Cerebral sports                  .ال م غية ال ي ضة    -

  .األك  يم  اإلنج ز كف    -

                                The efficiency of academic achievement    

 Social anxiety                            .االجتم ع  القل  -

   .االبت ائ  الس  س الص  ط لب   -

                             Sixth grade female students 
 

 مقدمة:
     

 عد  الم ضدية  عشد   الخمسدة السدنوا  خدل  العلميدة األبح   شف ك لق     
 مذهلدة   تغييد ا    إلد  المعلومد   هذ  وأ   البش  ، الد م غ أسد ا  مد  الك يد 
 وأسدددد  ، وأسدددد   أفضدددد  بشدددك    التددددد  ي  عمليدددددة فددد  اسددددتخ ام  كيفيددددة حدددو 

 ةيددددبالت  ي العمليدددددة محتدددددو  فددددد  النظددددد  إلعدددد    الت بويددددة الصدددديح   وتع لدددد 
 الق ئمدددة المع فدددة اكتسددد   لألفددد ا  يتدددي  بمددد  سدددت اتيجي ت  ا  و  ووسددد ئل   وأهدد اف  

مك ن ت  البش   العق  ق  ا  إ  وبم  ،الد م غ عل   إلد  تحتد   مح    غي  وا 
 الفتد   فد  ظ د   فقد  المجد ال ، وبك فدة األكمد  الوجد  علد  هدذا يستغ  م 

 الد م غ مد  المسديط  غيدد  الجدز  تنشديط إلد  ت    ع لمية جمعي   األخي  
                 التقنيدددددد   هددددددذ  ومدددددد  والتفكيدددددد ، الح كيددددددة العمليدددددد   فدددددد  إشدددددد اك  ومح ولددددددة
 التم ينددد   جمعيدددة تقنيدددة ظ ددد   العقليدددة القددد  ا  اسدددتغل  اسدددت  ف  والتدددد 

 العقليدددة العمليددد   بعددد  تحسدددي  أجددد  مددد  (Brain gym) ال م غيدددة
 يسدددتخ   أ  يسدددتطي  الدددذ  ف لط لددد  الح كددد ، واأل ا  األكددد  يم  والتحصدددي 

   .الطل  م  غي   عل  يتفو  بعقلنية والتفكي  األشي   تمييز ف  عقل 
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 مددد  العصدددب  الج ددد ز يمكددد  العقلددد  التددد  ي  أ "" جددد  "و ،"بددد ه " ويددد      
عد    الت كيز عل  ويس ع   والحسية الح كية األنمد ط تسجي   صدو  تنظدي  وا 
 التغلد  فد  واضد  تر ي  ل  الت  ي  أ  عل  لم  الع بع  يؤك  كم  األ ا ،
 وخ صدددددة   للطدددددل  األم ددددد  األ ا  وتحقيددددد  االنفع ليدددددة االسدددددت     زيددددد    علددددد 

 ."من   المب عي 
 

 وسدددد عة ال قددددة م كددددز أ " إلدددد " العنبكدددد " و ،"حسددددي "  مدددد  كدددد    ويشددددي    
 اإلشدددد  ا  من دددد  تنطلدددد   تددددال الس  سددددة المنطقددددة هدددد  المددددد  فددددد  االسدددددتج بة

 أ  معيندة، ح كدة أل ا  العضدل  إلد  واألعصد   الشوك  للنخ   عصبيةال
 هدددد   نحدددددو لتوجي  ددددد  اإل ا يددددة العضددددل  أ ا  علدددد  الفسدددديولوجية السدددديط  
 .(3103 م ا ، آ " ) معي 

 

 عددد   علددد  اشدددتمل  زملئددد  مددد  ومجموعدددة" هيلمددد  " أج اهددد    اسدددة وفددد    
 الع ل ، الب ن  النش ط ذوو س ال كب   في   أظ   القوق ز، م  مش  ك   ( 23)

 فد  النشطي  غي  الب لغي  برولئك مق  نة   اإل  اك  التحك  ف  زي    والمعت  
 اإل  اك علدددد  يددددؤ   المخددددي  أ  البدددد ح و  ويعتقدددد  أصددددغ ، أو عمدددد ه  م دددد 

 ,Reedy ) القد ا  صن  معلوم   ومع لجة واللغة واالنتب  ، والذاك   المك ن 

 الم دد   تصددب  خلل دد  مدد  التدد  العمليددة فدد  أيضدد    المخددي  ويشدد  ك ،(1998
 متتددد ب    بشدددك    الح كددد   مم  سدددة أ  حيددد  تلق ئيدددة، المم  سدددة عنددد  الج يددد  
 وي تبط. وأس   أ   بشك    الح ك  األ ا  تحسي  إل  الوق  م و  م  تؤ  

 أيضدد    يمكندد  كمدد  ،وحسددية   عقليددة   م  مدد    تددؤ   التدد  الدد م غ بمندد ط  المخددي 
 . (Leiner & Leiner, 1997) والحسية العقلية الم   ا  ف  التحك 

 

 نتدد ئ    علدد  الحصددو  مدد    اسدد ت   فدد  البدد ح ي  مدد  الع يدد  تمكدد  وقدد     
 م دد  مدد  ع يدد     مجدد ال    فدد  ال م غيددة ال ي ضددة ومم  سددة تطبيدد  مدد  مذهلددة  
 ب لب مجددة وعلقت دد  الددتعل  وصددعوب   الددتعل ، وبطيئدد  الح كددة، وفدد ط التعلددي 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9021)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 والكت بيددددة، الق ائيددددة والم دددد  ا  والبصدددد  السددددم  ولتحسددددي  اللغويددددة، بيةالعصدددد
 مد  ومن د  ال  اسد ، والتحصدي  واالجتم عية، ال  اسية الم   ا  كف    ولزي   

  يل ؛ م  وه  ا تب ط  أو وصف ، أو تج يب ، شب  أو تج يب  هو
( Spalding, J. (1999), Koelman, A. (1997), Sifft,  J. M., & 
Khalsa, G.C.K (1991), Khalsa, G.C.K., Morris, D., & 
Sifft J. M., (1988), Khalsa, G.C.K. & Sifft, J. M., (1987), 

Diamond, S. J. (2001)  ). 
 

 تعد  الم حلدة هدذ  فد  الح كيدة بد لب ام  االهتمد    إفد األسد س هدذا وعل     
 وتطوي  لبن   ع يضة   ق ع     م  تق م  لم  ؛واألس سية الم مدة المقومد   م 

 .الط ل  لد   واالسدتع ا ا  والقد  ا  العن ص 
 

 الم ددد  ا  تنميدددة بجوانددد  اهتمددد  قددد  تلدددك ال  اسددد   أ  الب ح دددة  أ  وقددد     
 بشددك    و كدز  والق ائيدة الكت بيدة والم دد  ا  والبصد  ك لسدم  المختلفدة الحسدية
 وأغفلد  م عيدة،االجت الم د  ا  وبعد  ال  اسد  التحصي  تنمية عل  خ ص  
 شخصددي    الفدد   توافدد  فدد  كبيدد   أهميددة ل دد  التدد  النفسددية الجواندد  مدد  الك يدد 

 ب ن م  بتطبي  وتتحس  تتر   ق  وأن   في  ، يعيش الت  البيئة م  واجتم عي   
  (Brain Gym ) .ال م غية لل ي ضة

 

 الح كيدددة الحسدددية الت بيدددة فددد  المخدددتص"  ينسدددو "  األم يكددد  تمكددد  وقددد    
 مد  ،(Dennison Paul Dennison, Gail) "  ينسدو  جيد " جتد وزو 

 ذلك منذ اعتم   والت  ال م غية ال ي ضة أو ”Brain Gym" تقنية ترسيس
 إلد  تدؤ   التد  واالنفع ليدة السلوكية االضط اب   عل  ف  اآل  إل  الحي 

 إذا أندد  ، Dennison ؛" ينسددو "  ويقددو . أم يكدد  فدد  الددتعل  فدد  صدعوب  
 Brain ال م غيدة؛ ال ي ضدة ح كد   فدإ  الد م غ، تدوقظ الب نيدة الت بية ك ن 

Gym  بجدد نبي  وال ؤيدة الخفدة ب سدت     تقددو  ف د  هدذا مد  أبعد  إلدد  تدذه، 
 تنمد  كمد  الط لد ، لنجد   تؤه  الت  والعيني  -الي ي  بي  والتن س  والتآز 
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 .إلددد ... بددد ا واإل والتدددذك  والتفكيددد  واالنتبددد   كددد لت كيز العقليدددة العمليددد  
(Dennison, P., & Dennison, G., 2010)                                       

 

 إلدددد  يحتدددد   المع صدددد  مجتمعندددد  أ  ،Hannaford ؛"ه ندددد فو  "  وتقددددو    
 لعمليدة ب لنسبة ذات  وهو العملي  ، ببع  للقي   وأنيقة س لة بسيطة، وس ئ 
. والفعدددد  واالسددددتيع   واإل مدددد  ، حسدددد ،ال اإل  اك مندددد  تتطلدددد  التدددد  التعلددددي 
 النظ   بتنشيط المتطلب   هذ  تس   Brain Gym ال م غية ال ي ضة فتقنية
 وهذ  التطبي ، وس لة بسيطة ح ك   بفض  للتعل  وت يؤ  فيزيولوج ، النفس

 مدد  عدد   وتنشدديط بإيقدد ظ تقددو  حيدد  الددتعل ، عمليددة فدد  جدد ا   م مددة الح كدد  
 ج يددد     وخبددد ا    معلومددد     ب كتسددد   تسدددم  التددد  ح كيدددةوال العقليدددة إمك ني تنددد 
 (.Hannaford, C., 1998) النوو  لنظ من 

     

 

 :مشكلة البحث
 

 :ف  اإلج بة عل  األسئلة الت لية البح  مشكلة تتض  الس ب ، الع   وم 
 

 اإلنجدد ز تحسددي  إلدد  ال م غيددة ال ي ضددة ب ندد م  علدد  التدد  ي  يددؤ   هدد -0
 السدددد  س الصدددد  ط لبدددد   مدددد  التج يبيددددة المجموعددددة عينددددة لدددد   األكدددد  يم 
  ؟ االبت ائ 

 القلددد  خفددد  إلددد  ال م غيدددة ال ي ضدددة ب نددد م  علددد  التددد  ي  يدددؤ   هددد -3
 السددد  س الصددد  ط لبددد   مددد  التج يبيدددة المجموعدددة عيندددة لددد   االجتمددد ع 
 ؟ االبت ائ 

 كفددد    تحسدددي  إلددد  ال م غيدددة ال ي ضدددة ب نددد م  علددد  التددد  ي  يدددؤ   هددد -2
 الصدددد  ط لبدددد   مدددد  التج يبيددددة المجموعددددة عينددددة لدددد   الحيدددد   نحددددو التوجدددد 
 ؟ االبت ائ  الس  س
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 كفدددد    زيدددد    إلدددد  ال م غيددددة ال ي ضددددة ب ندددد م  علدددد  التدددد  ي  يددددؤ   هدددد -6
 الصدددد  ط لبدددد   مدددد  التج يبيددددة المجموعددددة عينددددة لدددد   األكدددد  يم  اإلنجدددد ز
  بددددي الفدددد و  بحسدددد   األكدددد  يم  اإلنجدددد ز مقيدددد س علدددد  االبتدددد ائ  السدددد  س

 والبع  ؟ القبل  االختب  ي 
 القلد  تدوت  خفد  إل  ال م غية ال ي ضة ب ن م  عل  الت  ي  يؤ   ه -5

 السددد  س الصددد  ط لبددد   مددد  التج يبيدددة المجموعدددة عيندددة لددد   االجتمددد ع 
 االختبددد  ي  بدددي  الفددد و  بحسددد   االجتمددد ع  القلددد  مقيددد س علددد  االبتددد ائ 

  ؟ والبع   القبل 
 التوجد  كف    زي    إل  ال م غية ال ي ضة ب ن م   عل الت  ي  يؤ   ه -4

 السددد  س الصددد  ط لبددد   مددد  التج يبيدددة المجموعدددة عيندددة لددد   الحيددد   نحدددو
 االختبدد  ي  بددي  الفدد و  بحسدد   الحيدد   نحددو التوجدد  مقيدد س علدد  االبتدد ائ 
 والبع  ؟ القبل 

 التحصدي  ا تفد   إلد  ال م غيدة ال ي ضدة ب ند م  علد  التد  ي  يدؤ   ه -7
 مددد  التج يبيدددة المجموعدددة ط لبددد   لددد   الع بيدددة اللغدددة مقددد   فددد  األكددد  يم 

 ؟ االبت ائ  الس  س الص 
 التحصدي  ا تفد   إلد  ال م غيدة ال ي ضدة ب ند م  علد  التد  ي  يدؤ   ه  -8

 مدددد  التج يبيددددة المجموعددددة ط لبدددد   لدددد   ال ي ضددددي   مقدددد   فدددد  األكدددد  يم 
 ؟ االبت ائ  الس  س الص 

 

 :البحثأهداف 
 
 

 :يل  م  إل  بح  الح ل ال    ي   
 

 ع مة   م   ا    تنمية عل  ال م غية ال ي ضة ف  ب ن م  كف    م  التحق -0
 اإلنج ز بتحسي  التر ي  ف  والق ا   ال ي ضي   بمج ل  خ صة   وم   ا   
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 الحي  ، نحو وتوج    االبت ائ ، الس  س الص  لط لب   األك  يم 
 .  ل ي االجتم ع  القل  وخف 

 يك  ل  متع      مج ال    ف  ال م غية ال ي ضة ب ام  أهمية عل  التركي  -3
 .علي   تر ي ه  يتوق 

 

           :بحثأهمية ال

  : النظرية: األهميةأواًل 
 

 وأعضدد   الدد م غ بددي  الت ابطيددة العلقددة أهميددة مدد  أهميتدد  بحدد ال سددتم ي -0
 وحيويدددة بتقويدددة ت دددت   التددد والطددد   األسددد لي  تعددد    وقددد  المختلفدددة، الجسددد 

 وال  موند   العصبية اإلش  ا  بإ س  ( ال م غ) الم  يتحك  فم لم  اإلنس  ،
 يحد   العكدس فدإ  المختلفدة، لوظ ئفد  وأ ائد  الجسد  تح يدك علد  تعم  الت 

 الح كددددد   تدددددؤ   حيددددد  ،"Brain Gym"ال م غيدددددة؛ ال ي ضدددددة ب سددددتخ ا 
 مجدد ال  فدد  فع ليتدد  مدد  تزيدد و  الدد م غ، أ ا  علدد  معينددة   برسدد لي    الجسددمية
 .المختلفة نش ط 

 Brain" ال م غيدة؛ ال ي ضدة برهميدة والم تمدي  المسدؤولي  اهتم   توجي  -3

Gym"،  ن  د  ،  جد ال   وكب  ا ، صغ  ا   البش  لجمي  أسدوي  ، غيد  أو أسدوي   وا 
 فددد  مسددد همة البددد ن  النشددد ط أظ ددد  حيددد . للددد م غ الدددوظيف  األ ا  لتحسدددي 
  .تطبيق   ت  الت  ال  اس   م  الع ي  ف   المخي تطوي 

 

  ًالتطبيقية األهمية: ثانيا: 
  
 :يل  فيم  للبح  التطبيقية األهمية وتتم      

 

 الصدددد  م حلددددة ط لبدددد   مدددد  يتن سدددد  ال م غيددددة لل ي ضددددة ب ندددد م  تددددوفي -0
 ندواح   د  ومد  لد ي   العلمد  التحصدي  تنميدة فد  يسد   االبتد ائ ، الس  س
 .الحي   نحو واالتج   األك  يم ، اإلنج ز وا تف   جتم ع ،اال القل  خف 
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عدد ا  تصددمي  -3  مدد  تتن سدد  ال م غيددة ال ي ضددة فدد  وه  فددة منوعددة بدد ام  وا 
 مد  متعد      ولفئد     المختلفدة، المج ال  ف  األ ا  وتحسي  التنمية متطلب  
 .الن س

 
 

 

  :البحث حدود
 

 أعم  ه  تت او  مم  بت ائ اال الس  س الص  ط لب  : البشرية الحدود-
 .سنة( 00-01)  بي 
 الفيح  ، منطقة ف  للبن   المشت كة الفيح   م  سة: المكانية الحدود-

 الت بعتي  النزهة منطقة ف  للبن   االبت ائية" عو  بن  سع  " وم  سة
 .التعليمية الع صمة لمنطقة

 بتك ا   آخ ي أسبوعي  إض فة وت  أس بي ، 8 م  : الزمانية الحدود-
 .والت  يب   التم  ي 

 

 :مصطلحات البحث
 

 :يل  كم  البح  ومصطلح   مف هي  تتض  سب  ومم    
 

 علد  تسد ع ك أ  يمكد  بسديطة جسد ية  ي ضدة هد  :الدماغيةة الرياضة-1
  .وتنظيم    ت كيزا   أك   ولك  س ولة وأك   أس   بشك    ش   أ  تعل 

 

 أ  شددرن   مدد  جسدد ية   ح كددة  ( 34) مدد  يتددرل  ب ندد م  عدد  عبدد    وهدد     
 ،متعدد      مجدد ال    فدد  األ ا  وتحسددي  الددتعل ، علدد  القدد    تعزيددز علدد  تعمدد 
 بددو " لم نددت   المعلمددي  مم  سددة خددل  مدد ( 0771) عدد   الب ندد م  هددذا نشددر

 من مدد  سددعي    وذلددك ،Dr. Paul & Gail Dennison ؛" ينيسددو  وجيد 
 مدددد  يعدددد نو  الددددذي  والبدددد لغي   األطفدددد  تسدددد ع  ،ف عليددددة   أك دددد  طدددد   إليجدددد  

 للدتعل ، مبتكد  ج يد  ن د  وهد  ،(ADD & ADHD) الدتعل  فد  صدعوب  
 ت كددز والتد  التنميدة، فد  للمتخصصدي  الواسدعة البحدو  مد  استخلصد   تد 
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 حصدل  وقد  الدتعل ، قد  ا  تعزيدز فد  الجسد  ح ك   تلعب  الذ  ال و  عل 
 اآل  سدتخ  وت   العد ل ، أنحد   جميد  فد  وامتن   قبو  عل  ال م غية ال ي ضة

 مجددد ال    وفددد  المددد ا س مددد  آال    فددد    سوت ددد العددد ل ،  و  مددد  ك يددد    فددد 
 المجد   فد  وحتد  القدو ، وألعد   والمس حي  ، األ ائية الفنو  م  ؛ متنوعة  

 وتتش ب . التميز م  ج ي     مستوي     إل  الوصو  س ولة يحق  إذ الصن ع 
 ج ند  إلد  أند  حيد  األخد  ، الح كدة بد ام  مد  وتختلد  ال م غيدة ال ي ضة
 ؛معينددددة   أنشددددطة   يددددوف  فإندددد  جسدددد     وتن سدددد    م ونددددة   اكتسدددد   فدددد  مسدددد ع ت 
 القدددد ا   م دددد ؛ ألنشددددطة اللزمددددة الم  يددددة للم دددد  ا  الدددد م غ وظدددد ئ  لتيسددددي 
 .  (Spaulding, et al., 2010 ) واإلمل  والكت بة

 

 األنشدددطة مجموعددة :بأنهةةةائيةةًا إجرا الدماغيةةةة الرياضةةة الباحثةةةة وتعةةرف    
 األ ا  وتحسدددددي  تنشددددديط علددددد  تعمددددد  التددددد  الجسددددد ية، والح كددددد   واأل ا ا 
 القلد  األك  يم ، اإلنج ز) الح ل  البح  ف  الت بعة المتغي ا  ف  المطلو 

 .األك  يم  التحصي  وكذلك ،(الحي   نحو والتوج  االجتم ع ،
 

  :األكاديمي اإلنجاز-2
 

 مددد  الددد غ  علدددد  ال  اسدددية م  مددد  إنجددد ز فددد  الط لددد  غبدددة   بددد  قصددد وي   .أ
 ). 3117 ،س ل ) يواج    الت  العوائ 

 النجد   مد  واالقتد ا  التفدو  تحقي  سبي  ف  للسع  الف   استع ا  وهو.  
 هدد   وتحقيدد  الصددعوب   علدد  والتغلدد  والم دد ب   الجيدد ، األ ا  فدد  وال غبددة
 (.3108 جوا ،) زالتمي م  مستوي   تتضم  مواق  ف  معي 

 

 علي دددد  تحصدددد  التدددد  الدددد  ج   مجمددددو  :بأنةةةةه إجرائيةةةةاً  الباحثةةةةة وتعرفةةةةه   
 البحد  فد  األكد  يم  اإلنجد ز المقيد س فق ا  عل  إج بت   نتيجة المستجيبة
 .الح ل 
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    :االجتماعي القلق-3
 لح لددددة وصدددد  :هددددو االجتمدددد ع  القلدددد  بددددر  0777 ،" جمدددد  "  أشدددد      

 عندد  أو االجتم عيدة المن سددب   فد  والتددوت  بد لقل   شددعو  مد  تتكددو  م ضدية
 أمد   كلمدة إللقد   ك الضدط ا  الند س مد  مجموعدة قبد  مد  للت كيدز التع  
 هدددذ  تمتددد  وقددد  الضددديو ، مق بلدددة أو ،االجتمددد ع  ب لواجبددد   القيددد   أو جمددد 
 حجدددد ز ،)  اإلحدددد ا  خشددددية ال دددد و  أو عمومدددد    المجتمعدددد   لتجندددد  الح لددددة
3102.) 
 فددد  والتددوت  بددد لقل  الفدد   شددعو  وصددد  :بأنةةةه إجرائيةةاً  الباحثةةةة فةةهوتعر     

 التدد  الكليددة ب ل  جددة عن دد  ويعبدد  المختلفددة، االجتم عيددة والمن سددب   المواقدد 
 .االجتم ع  القل  مقي س عل  المستجي  علي   سيحص 

 

 :الحياة نحو التوجه-4
   
 Carve & Scheier) "ك  ف "و" ش ي " تع ي  ،3115" س ل "  وضح   

 االسدت  ا  أو االسدتع ا  :برند  الحيد   نحدو التوجد  لمقي سد م  وفق    ، 1985)
 تحقيددد  بإمك نيدددة واالعتقددد   الحيددد   علددد  واإلقبددد   اإليج بيدددة، والنظددد   للتفددد ؤ 
 أو الخيددد  حددد و  ب حتمددد   االعتقددد   إلددد  ب إلضددد فة ،المسدددتقب  فددد  ال غبددد  
                  . الس   الج ن  أو  الش ح و  م  ب ال   األشي   م  الجي  الج ن 

  (3107، الصق )                                                     
 

 أحددد ا  إزا  أو الحيددد   إزا  اتجددد   :أنددد  0773" كفددد ف "و" جددد ب " وع فددد     
لدد  واألحد ا ، الحيد   مد  المشد   الج ند   ؤيددة إلد  فيد  الفد   يندز  معيندة  وا 
دو   وا   العوال  خي  هو الع ل  ذاه بر  اإليم    الخيد  وأ  الشد ، بعد  بد   ج 
  يد ، والد و  ، إيمد  ، عبد الك ي ،)  الشد  عل  األم  آخ  ف  ينتص  سو 
 (.364، ص  3101
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 أو الحيدد   نحددو الفدد   ج ندد  مدد  اتجدد   :أندد  3117 ”موسدد “ ع فدد  كمدد     
 نحددو أو األمدد   علدد للعدديش مفدد ط حدد  إلدد  أحي ندد    يميدد  ،معينددة   أحدد ا    نحددو

 المفعدددد  الج ندددد  أو األحدددد ا  أو الحيدددد   مدددد  المشدددد قة الن حيددددة علدددد  الت كيددددز
 .والخي  ب ألم 

 

 ذاتيددة  ؤيددة برن دد  توسدد  الشخصددية فدد  سددمة :أندد  3103" علدد "  وع فدد     
 يمكندد  - معينددة بشدد وط محدد و   غيدد  - الفدد   لدد   كدد م  واسددتع ا  إيج بيددة

 الجيددد   وغيددد  الجيددد   الحيددد   أمدددو  مددد  إيجددد ب  هدددو لمددد  وا   اكٕ   توقددد ، مددد 
 (.077ص  ،3102 ص ل ،) الق    والمستقب  الح ل ، للح ض  ب لنسبة

 

 أحد ا  أو أشدي   لحد و  للف   الع   التوق  : بأنه إجرائياً  الباحثة وتعرفه    
 ب ل  جددة عن دد  معبدد ا   سدديئة، أحدد ا  أو أشددي   حدد و  مدد  أكبدد  ةب  جدد حسددن 
 . الحي   نحو التوج  مقي س عل  المستجي  لي  ع سيحص  الت  الكلية

 

 :االبتدائي السادس الصف طالبات-5
 

  الجد مع للعد    االبتد ائ  السد  س ب لصد  المقي ا  الط لب   ب   قص ي     
 .سنة( 00-01) بي  أعم  ه  تت او  مم  3107/3131

  

 : اإلطار النظري 
      

 : Brain Gym  الدماغية الرياضة تقنية عن تاريخية لمحة
 

"  الب حدددددد  ملحظدددددد   خددددددل  مدددددد  ال م غيددددددة ال ي ضددددددة تقنيددددددة تطددددددو   
 بددي  للعلقددة ،0741 عدد   لل  اسددة حج تدد  فدد  ،,P. Dennison؛" ينسددو 
 لدوس"  أحيد   فد  وقت د  يج   ك   حي  والمع فة، واالنتب   واإل  اك الح كة

 –يي المكسدددددديك للطلبددددددة م  سددددددة مدددددد ي   مدددددد  األوليددددددة ملحظ تدددددد  ،"أنجلددددددوس
 ذلددك كدد   وقدد  ،"Coustance Amsden" اسددم   كدد   والتدد  األمدد يكيي 
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 الحسددية الكفدد  ا  بتطددوي  والقدد ا   الددتعل  عمليددة تسدد ي  إلدد  ي دد   المشدد و 
 .لألف ا 

 
 

 ؛"ال م غيدة ال ي ضدة"  بتقنيدة المتعلقدة األبحد   بعد  وبيند  نشد   وقد     
Brain Gym،  والقددد ا  ، والسدددم ، التدددواز ، فددد  إيجددد ب  أ ددد  للح كددد   أ 

 عندوا  تحد  نش   الت  األبح   هذ  وأو  ال ج ، وزم  واالنتب  ، والذاك  ،
 مدد  يعدد نو  الددذي  الطلبددة لوضددعي   التددواز  علدد  والح كيددة الحسددية الت بيددة"

 .Morris, G. et al  "مددو س"و" سدديف " للبدد ح ي " الددتعل  صددعوب  

 الدذي  المتعلمدي  حدو  لة ا إحص ئي   األبح   هذ  تن ول  حي  ،(1988)
 بع  واح      ج    عل  بتواز    الوقو  ف  إمك ني ت   وحسّنوا صعوب   يج و 
 ,.Dennison, P)"ال م غيدة ال ي ضة" تقنية نش ط   بع  ب نتظ   تطبي 

& Dennison, G., 2010, 24). 
  

 مد  هد  نظ يدة   أسس   عل  Brain Gym ال م غية؛ ال ي ضة ب ن م  استن    
 :يل 

 

 .العصب  التغي  إع    .أ
 .ال م غية ال يمنة . 
 .الح ك  اإل  اك عل  الت  ي .  

 

 أك دد  حسدد  تصددنيف   تدد  أندد  إال النظ يدد   هددذ  بددي  تدد اخ  وجددو  و غدد    
 :يل  م  وه  الم جعية البنية م    جة لتوفي  ؛ب وزا   مميزات  

 

 :العصبي التغير إعادة نظرية. أ
 

 Gymال م غيدة؛ لل ي ضدة األس سد  االفت ا  هو  العصب التغي  يعتب  

 Brain  نظ يدددة علددد  الفكددد   هدددذ  أنشدددطة معظددد  وتسدددتن (Doman- 

Delacto) التلخديص، إعد    لنظ يدة وفق    برن  توض  وه  والتطو ، للتنمية 
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 تطددو  يعكددس الفدد   تطددو  أ  بمعندد  التطددو ، يلخددص الجيندد  التكددوي  فددإ 
 يجد  الفع لدة العصدبية التنميدة لتحقيد  فإند  وب لتد ل  (Crain,2000). الندو 
 النمددو م احدد  خددل  كدد     بشددك    محدد    ح كيددة م دد  ا  اكتسدد   الفدد   علدد 

ذا. المختلفة  النمدو، م احد  مد  بدر    الم تبطدة الح كيدة الم د  ا  تخطد  ت  وا 
. محددد و     الدددتعل  قددد  ا  وتصدددب  العصدددب  التطدددو  إع قدددة إلددد  ذلدددك فسددديؤ  

 يحبدو أ  قبد  يسدي  الدذ  الطفد  فدإ  ،Doman (1968) ؛" وم  "   ووفق   
 فددد  ح سدددمة خطدددو  ف قددد ا   سددديكو  فإنددد  بددد لزح ، يسدددم  مددد  أو  كبتيددد  علددد 

 العصدبية العمليد   فد  مسدتقبلية صدعوب   إل  سيؤ   مم  الح ك ، التطو 
 الطفدددد  تزويدددد  يمكدددد  العصدددبية الفجددددو  هددددذ  ولعدددل . مدددد ل   كدددد لق ا   المعقددد  
 فدد  الح كدد   تقدد  إ لضددم   الب ائيددة النم ئيددة النمددو   ح كدد تحدد ك  بتمدد  ي 
 علدد  ،(الحبددو) الزحدد  علدد  الطفدد  تدد  ي  يددت  لددذلك وتبعدد   . الم احدد  جميدد 
 الطفد  سديجع  ممد  العصدبية الخليد  سديغي  شدرن  مد  هدذا أ  الفكد   اعتبد  
 ل ددذ  يكتدد  لدد  ولكدد . األك  يميددة الم دد  ا  الكتسدد   ومسددتع ا   عصددبي    سددليم   
 مد  تقبد  ولد  العلمد ، البحد  صدعوب   تلبيدة فد  فشدل  فقد  النج    يةالنظ
ع    األطف   ط  ف  المتخصصة الج    م  الع ي    .الترهي  وا 

 

 :الدماغية الهيمنة نظرية. ب
  
 أ  ،Dennison & Dennison (1994) وزوجتدد ؛"  ينسدد " الحددظ   

 "و تدد أ" أعمدد   إلدد  كددذلك اسددتن   Brain Gym ال م غيددة؛ ال ي ضددة

Orton،  أبح  دد  أجدد   وقدد  الدتعل ، صددعوب   وعددل  أسدب   فدد  البحدد  فد 
 المختلطدة ال م غيدة ال يمندة أ  نظ يتد  ف  وأوض  العش ي ، الق   أوائ  ف 

 العكددس، أو األيمدد  النصدد  علدد  للدد م غ األيسدد  الكدد   نصدد  هيمنددة بمعندد 
 الحدد و  بدد ي ت بدر  أيضدد   " أو تد " زعدد  كمدد . القد ا   صددعوبة فد  سددبب    ك ند 

 مشدد ك  إلدد  وتشددي  ال م غيددة ال يمنددة فدد  مشدد ك  وجددو  إلدد  يشددي  وعكسدد  
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 فلسدددفة الواقددد  فددد  هدددو( 0770) ،"شددديفيل " وصدددف  كمددد  الدددن  ، وهدددذا. الدددتعل 
 البدددد ام  فدددد  الحددددواس المتعدددد    الصددددوتي   علدددد  الق ئمددددة األنشددددطة  مجدددد 

 تدر ي  البحد   ي بد لد  ذلدك ومد  محد   ، اسدت اتيجية ليسد  ولكن د  التعليمية،
 .التعل  عل  ال م غية ال يمنة

 

  :الحركات على التدريبات -الحسي اإلدراك نظرية. ج
  
 أل  الفعد   غيد  التك مد  علد  الدتعل  مشد ك  يعدزو تعليمد  أسدلو  وهو    

 إذا فإنددد  لدددذلك؛ ووفقددد   . والح كيدددة والسدددمعية البصددد ية الم ددد  ا  مددد  مجموعدددة
 المن سدددبة اإل  اكيدددة الم ددد  ا  تعليمددد  يمكددد     أك  يميددد ا  عجدددز  الطفددد  لددد   كددد  
 بعددددددد  تضدددددددمن  وقدددددد . الدددددددتعل  مشدددددد ك  علددددددد  التغلددددددد  مدددددد  تمكنددددددد  التدددددد 
 المزعومددددة اإل  اكيددددة الح كيددددة الم دددد  ا  لتحسددددي  المسددددتخ مة سددددت اتيجي  اإل

 أكيد س و مد  الم تد  ، والكد ا  الزحد  م د  أنشطة ب ستخ ا  التعل  وتحسي 
 تمك  وق  الخشبية، التواز  ع  ضة عل  لمش وا ب لحبو ، المملو   القم ش
( 34) عددد  ه  الت  يبيدددة الح كددد   مددد  عددد   تطدددوي  مددد "  ينيسدددو " الزوجددد  
 .المختلفدددة األغددد ا  تلدددك مددد  الع يددد  وتحسدددي  كفددد     فددد  ألجددد     تددد  يب

(Hyatt,K.J.2007)                                                                         

 تقنيدة 0771 عد   ف  ،Paul & Gail ؛"جي "  وزوجت " بو " أسس وق  
 وطدد   سددب  عدد  بح  مدد  خددل  مدد  ،Brain Gym ؛"ال م غيددة ال ي ضددة" 

 صددعوب   مدد  يعدد نو  الددذي  ال اشدد ي  وحتدد  األطفدد   لمسدد ع   فع ليددة   أك دد 
 الدددذي  النمدددو فددد  أخصدد ئيو  ب ددد  قددد   التددد  األبحدد   مددد  انطلقددد  وقددد  الددتعل ،
 هدذ  ترسديس فد  نجحد  وق  التعل ، إمك ني   لتحسي  الح كة استعم   واح ول
 فد  ج د هم   مد   وكد   العد ل  بلد ا  مد  الك يد  فد  اآل  طبد ت   الت  التقنية

 ؛"البي اغوجيددة الح كيددة الحسددية الت بيددة" عنددوا  تحدد  نشدد   التدد  األعمدد  

Kinésiologie Pédagogique  (Hannaford, 1998). 
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  (Wikipedia, 2009 ) : الحركة دراسة علم أو الحركة علم
  
 فد  وضدوح    األك د  ال يكد  وهدو البشد  ، الد م غ فد  جدز  أكبد  هو الم     

 الك  ، نصف  أو نصفي  عل  الم  ويحتو  ب ل م غ، ي تبط م  وغ لب    ال م غ
 أ بعدددة إلددد  األعصددد  ، حدددز  ت بط ددد  التددد  الكددد   هدددذ  وتنقسددد  ويسددد  ا ، يمينددد   

 الجد ا   والفدص األمد م  الفص عل  ال م غ م  الجز  هذا حتو ي فصوص
 والح كددة والتواصدد  اللغددة عدد  والمسددئو  الغددذائ ، والفددص الصدد غ  والفددص
  (Reedy,1998). والذاك   الش  وحس

 

  و ا   يلعددد  الدددذ  الصدددغي  الددد م غ أو بددد لمخي  يعددد   مددد  المددد  و ا  يقددد  
 اكتسددد   عمليدددة هدددو الحسددد  كفددد إل  ا والح كددد ، الحسددد  اإل  اك فددد  م مددد   

 المخدددي  ويددد تبط الخمدددس، الحدددواس مددد  الدددوا    المعلومددد   وتنظدددي  وتفسدددي 
 عدد  والمسددئولة المدد ، فدد  الموجددو   الح كيددة القشدد   علدد  العصددبية بدد لمم ا 
 حد و  إلد  يدؤ   ممد  الجسد  أنحد   جمي  ف  العضل  إل  إش  ا  إ س  
 .(Reedy,1998) الح كة

 

 إذ وعقليددد    ح كيددد    نشددد ط    البشددد   ب لتواصددد  الم تبطدددة الم ددد  ا  وتتطلددد  
 قولدددد ، يمكدددد  مدددد  العقلدددد  النشدددد ط ويددددنظ  اإليمدددد   ، الح كدددد  النشدددد ط يفدددد  
 ل ددددذ  يمكددد  الح كددد   هدددذ  مم  سدددة وعنددد . الددد م غ مددد  المفددد  ا  واسدددت  ا 
 المخددي ، قبدد  مدد  تلق ئيدد    أو التف صددي  إلدد  االنتبدد    و  تجدد   أ  الم دد  ا 
 فددد  أس سدددية   ف عيدددة   م ددد      وال ي ضدددي   اللغدددة اكتسددد   فددد  لق ئيدددةالت وتعتبددد 
 فإن د  ،تلق ئيدة   وتصدب  الج يد   المع فدة مم  سدة تدت  وعن م  المع ف ، التطو 
 ,Leiner & Leiner) أخد   مع لجدة إلجد ا  مع فيد   " سدطحي    مك ند   " تحد  

1997). 
  
 الجدددز  هدددو المددد  وجدددذ  الددد م غ، بجدددذ  الشدددوك  والحبددد  الددد م غ ويددد تبط    

. الشدوك  الحبد  خدل  مد  المعلومد   ويسدتل  ي س  الذ  ال م غ م  األ ن 
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 الم كدددز ، العصدددب  الج ددد ز بسدددب  متك ملدددة كوحددد   والجسددد  الددد م غ ويعمددد 
 مددد  مختلفدددة أجدددزا  وتتلقددد  كلددد  الجسددد  عبددد  ويمتددد  الددد م غ مددد  يبددد أ والدددذ 
 أو العصدبية ألليد  وا العصدبية الخليد  خدل  مد  المعلومد   والجس  ال م غ
 .المح و 

 

 للسدت     ق بلدة العصدبية الخليد  أ  Fredericks ؛"ف يد  يكس” ويوضد  
 جسد  أجزا ؛  ل ة عل  تحتو  وه  المعلوم  ، وا  س   بمع لجة تقو  حي 

 عبدددددد  للتواصدددددد  اللزمددددددة ،axonوالمحددددددو ؛ ،dendriteوالشددددددج  ؛ الخليددددددة،
 عمليدددة خدددل  مددد  العصدددبية، خليددد ال بدددي  والك  ب ئيدددة الكيمي ئيدددة المشددد بك

"Myelinization"، التطدددو  فددد  الددد م غ عبددد  العصدددبية المسددد  ا  تبددد أ 

(Sorgen, 1998)،  ؛ المددددد يلي  ويغطدددددMyelin، هنيدددددة مددددد    وهدددددو             
 األعصدد   طدو  علد  اإلشدد  ا  توصدي  فد  ويددتحك  المحد و ، – ع زلدة  -

  عمليددة وتسددم  لمحدد و ،ا طددو  علدد  المعلومدد   إ سدد   معدد   مدد   ويزيد 

Myelinization""   الخليدددددد  وتعدددددد   الح كددددددة، وظيفددددددة بتطددددددوي  لألطفدددددد 
 أسدد س هدد  الم ونددة وهددذ  الخ  جيددة، المحفددزا  بتددر ي  خص ئصدد   العصددبية
 ف ددد  حددد و  علددد  ح كددد  -حسددد  كحددد   الح كدددة وتسددد ع  والتكيددد ، الدددتعل 
 ..(Cherenick, 2009)التعل  ك  من  يستم  الذ  الم    للع ل 
  
 وينقدد  البقدد  ، أجدد  مدد  الجسدد  فدد  األكسددجي  مدد  %31 المدد  ويسددتخ     

 أ  إلد  البحدو  وتخلدص ال مويدة، الشدعي ا  بواسطة ال م غ عب  األكسجي 
 فددد  تسددد ع  والتددد  الددد م غ، فددد  ال مويدددة الشدددعي ا  عددد   يزيددد  البددد ن  النشددد ط

 Pangrazi, et al) النف يدد   مدد  والددتخلص الغذائيددة المددوا  امتصدد ص

 فد  Mcknight Brain Institute مع د ؛ مد  بد ح و  ووجد   (2003,
 الد م غ، فد  الخلي  شيخوخة م  يقل  الحي   م   التم ي  أ  فلو ي ا ج معة
 مد  قدو    أك د   م غيدة خليد  لد ي   ب عتد ا  النشطة الفئ ا  أ  البح  وأظ  
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 المعت لددددة يةال ي ضدددد التم يندددد   أ  إلدددد  البدددد ح و  قدددد   ممدددد  ال   ئددددة، الفئدددد ا 
 ،(Flora,2005) أيضدد    البشدد  لدد   الدد م غ تدد هو  تمندد  أ  يمكدد  والخفيفددة
 .النفسية الح لة تحسي  ف  وتس  

 

 سدتعم  Brain Gym ؛ال م غيدة ال ي ضدة بدر  ندزع  الحد ل  بحد ال وفد    
 االجتم ع  ب لقل  ع  ي   م  من  ؛ والت  النفسية الجوان  بع  تحسي  عل 
 متغيددد ا  مدددد  م مدددد    ومتغيددد ا   الشخصدددية بنددد   فددد   ين ميكيددد    ج نبددد    يعددد  الدددذ 

 حيد  النفسدية، الندواح  مدد  الع يد  علد  السدلب  تدر ي   ويط أ البش   السلوك
 االجتم عيددة العلقدد   إلددد  األولددد  ب ل  جدددة االجتمددد ع  القلدد  مصدد    ت جدد 
ل   أ  فتد  ي والتد  ،األشدخ ص بددي  العلقددة عدد  تتولدد  التدد  الص اع   وا 

 أندوا  مد  ندو  إلد  لدذلك نتيجدة مع ض    ويكو  اآلخ ي  م  الف   في  يتف ع 
 .التقيي 

 

 وجددد  علددد  النفسدددية ال  اسددد   محددد و  مددد  أس سدددي    محدددو ا   القلددد  يعددد  كمددد    
 تلددددك القلدددد  اكتسدددد  وقدددد  الخصددددوص، وجدددد  علدددد  النفسددددية والصددددحة العمددددو 
 ويتوج  المستقب ، إل  ل ويتط المج و  يخ   بطبيعت  اإلنس   أل  األهمية

 يصددط   أ  يخدد   الدد اف  المسدد   هددذا مدد  لكندد  أه افدد ، يحقدد  مدد  كدد  إلدد 
 .األه ا  تلك تحقي  ف  ع    حج  تق  ق  عطلة، م  يع ن  أو بعقبة

 

 الق ع   يعتب  الذ  القل  عص   ف  النوا  كذلك االجتم ع  القل  ويم     
 وأ  .Freud ؛"ف ويد " يد   كمد  عصبةاأل لك فة المحو ية والمشكلة األس سية
 فدد  بدد  فقددط النفسددية األمدد ا  فدد  لدديس النفسدد  للعصدد   الدد ين م  المحددو 
 ،حجد ز  Horney( ؛"هدو ن " ي   حسبم  السوية وغي  السوية الن س أفع  
3102( . 
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 للنجددد   لددد   افعددد    يكدددو  قددد  بددد  الفدددز  لصددد حب   تجلددد  ح لدددة لددديس وهدددو   
 االنتقدد   عندد  وبدد ألخص القلدد ، حدد ال  مدد  ح لددة يعددش لدد  مندد  فمدد  والتقدد  ،

 ج يد    مجد     ف  ال خو  عن  أو أخ   تعليمية   م حلة   إل  تعليمية   م حلة   م 
 يتعددد  لددد  إذا الددد اف  بم  بدددة فيكدددو  الدددزوا ؛ أو ك لعمددد  الحيددد   مجددد ال  مددد 

 والواجبدد   الم دد   أ ا  إزا  الفدد   أمدد   ع ئقدد    حين دد  ويصددب  الطبيعيددة حدد و  
 .والعل  الت خ  يتعي  اضط اب    يصب  ذلكب
 

 الفدد   يعيدد  ال الددذ  القلدد  القلدد ، بعصدد  هددذا عصدد ن  نسددم  أ  ويمكنندد      
 جميعدد    نحدد  أيضدد  ، والشديو  والكبدد   يقلقددو ، األطفد   حي تدد ، م دد   أ ا  عد 

 برحدد ا   ، الطفولددة حيدد  ب لم ضدد  تتعلدد  ألسددب   نقلدد  نحدد  القلدد ، نعدديش
 علدد  قدد  تن  تفددو  التدد  المتلحقدة وتغي اتدد  ب لمسددتقب  تتعلدد  ألسددب   وقلقدو 
 (.3102 محمو ،)  واالستع ا  الت يؤ    وم  التنبؤ

  
 تحسددي  علدد  يسدد ع  ف ددو مختلفدد   وج دد   للقلدد  أ " غ يدد " أشدد   وقدد     
 ويشددي  اإلنسدد   يحطدد  أ  يمكدد  كمدد  ،الكفدد    مسددتو  و فدد  واإلنجدد ز الددذا 
 فد  يكدو  القلد  وج تد  بدي  والفد   ،بد  المحيطدي    وحيد حي تد  فد  التع سة
 هد  الص   هذا ف  لإلنس   األس سية الح جة وتبق  علي  ، هو الت  ال  جة
 يكددو   أو  ،بندد      بط يقددة   القلدد  وتطويدد  السددتخ ا  المن سددبة المع فددة اكتسد  
  العوامد مد  القل  أ " حبي "  وأوض  ل  عب ا   يكو  وال للقل  سي ا   اإلنس  

 تصدددي  التددد  األس سدددية االنفعددد ال  مددد  يعددد  إذ النفسدددية، للصدددحة األس سدددية
 والعقليددددة، النفسددددية األمدددد ا  علدددد  فدددد  األس سدددد  المف ددددو  ويشددددك  اإلنسدددد  ،
 ك يدد  ، عضددوية أمدد ا  وفدد  النفسددية، االضددط اب   فدد  الجددوه   والعدد  

  "سديمون ز" ويشدي . النفس  واالضط ا  العص   محو  أيض    القل  يع  كم 
 إيج بيددة قيمددة لدد  القلدد  أ  علدد  الدد لي  أقدد   الددنفس علدد  بددر  العلدد  مدد  برندد 
 ند أ إذ الت بيدة، فد  حقيقيدة وظيفة ل  الطفي  ف لقل  السلبية، آ     ع  فضل  
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 نحدو السدلوك  فد  علد  يعمد  الطفيد  القلد  أ  آخد  وبمعن     كمنشط يعم 
 غيددد  ا  متغيددد   سدددلوكال فيصدددب  الشددد ي  القلددد  حددد ال  فددد  أمددد  البنددد  ، العمددد 
 ب حتمد ال  الشدخص انشغ   يز ا  عن م  النت ئ  هذ  تتض ع  وق  ،   منتظم
 ينتشد  أ  ويمكد  كي ند  ت د   التد  المم  لدة، األخ   واألمو  واإلذال  الفش 
 أمدد  العصد ب ، القلد  مد  ح لدة فد  مع د  الفد   يصدب    جدة إلد  هدذا الت  يد 
 الط لدد  بددي  العلقدد   عدد  يددنج  ندد فإ" غ لدد " يوضدد  كمدد  االجتمدد ع  القلدد 

 التوجيددددد  ذا  والعوامددددد  وم  سدددددي ، الط لددددد  بدددددي  العلقددددد   وعددددد  وأق انددددد ،
 مد  الندو  هدذا أ  الدنفس علم   بع  وي   الم  سية، والخب ا  التحصيل ،

 أ  مد  بد ال   الط لد  علد  سد     نفسد    أ د    إلد  أحي ند    يدؤ   أ  يمك  القل 
 (.3108 ،آخ و و  المؤمن ) تفوق  عوام  م  ع مل   يكو 

 

 مع فددة علدد  والت بيددة الددنفس علمدد   أصددب  أندد  Roof ؛" وو " ويبددي    
 المجتمعدد   فدد  خ صددة   الم  سدد  التحصددي  عدد  الندد ت  القلدد  بدد و  متزايدد  
 تجعد  أو وتقويم   واالختب  ا  والمن فسة الم  س  التحصي  عل  تؤك  الت 

 عدد  البحدد  إ " اليوسددف " ويقددو  . الطددل أذهدد   فدد     ع لقدد ب لفشدد  الت  يدد 
 ب لنسددبة األهميددة بدد ل  أمدد  وتوجي دد  المددتعل  سددلوك تظ دد  التدد  ال افعددة القددو 
 األهدد ا  تحقيدد   عليدد يتوقدد  أس سدد  شدد ط ف ل افعيددة والتعلددي ، الددتعل  لعمليددة

 والمع    المعلوم   تحصي  ف  سوا  المتع  ، التعل  مج ال  ف  التعليمية
 التددد  المختلفدددة الم ددد  ا  تكدددوي  وج نددد  والقدددي  تج هددد  اال تكدددوي  ج نددد  أو

 ال  اسدددة أ  كدددذلك" اليوسدددف " ويوضددد . والمم  سدددة التددد  ي  لعوامددد  تخضددد 
 والتحصدديلية النفسددية الجواندد  علدد  المختلفددة وتر ي اتدد  القلدد  لطبيعددة العلميددة

 المؤسسد   إليد  ت د   مد  مد  تنسدج  أهميدة ذا  تعد  االجتم عيدة والعلق  
 بشددك    الطلبدة لد   االجتمد ع  الج ند  فدد  م غدو  نمدو إحد ا  فد  يدةالت بو 
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 يسددد   إنسددد   لبنددد   وذلدددك والنفسدددية والجسدددمية العقليدددة الجوانددد  مددد  يتن سددد 
 (.3108 ،آخ و و  المؤمن ) المجتم  خ مة ف  فع لة   مس همة  

 

 تدددد  التدددد  األس سددددية العوامدددد  مدددد  يعدددد  الددددذ  األكدددد  يم  اإلنجدددد ز وكددددذلك 
 الط لد  حيد   فد  ألهميت  نظد ا   ؛والتعلدي  الت بيدة  ج    ب  ق   م  علي   الت كيز
 بموجبد  يت  ض و ي    ومعي  ا   الت بويدة العملية ف  أس سية تقوي  وسيلة بوصف 
 لمد   م م    مؤش ا   اعتب    ع  فضل   ال  اسدة، فد  الط لد  تق   مق ا  تح ي 
 (.3101 وخش  ، العز ،) ويةالت ب أه اف   نحدو الت بويدة المؤسدس   تق  

 

 والتحددوال  بدد لتغي ا  والتكنولوجيدد  العلدد  عصدد  الحدد ل  العصدد  يتسدد  إذ    
 واالسدددتغل  والتقددد   التطدددو  نحدددو الحيددد   مجددد ال  شدددت  فددد  النطددد   واسدددعة
 الطبيعية، ال  وا  تنمية يفو  والذ  تر ي  ، ل  كع م  البش ية للموا   األم  

 وأصددبح  اإلنسدد  ، سددلوك فدد  التغيدد  مدد  الك يدد  عندد  نددت  العلمدد  فدد لتطو 
 إلددد  ح جدددة فددد  المجتمددد  فددد ليو  ،سددد لة   ليسددد  بيئتددد  مددد  الفددد   توافددد  عمليدددة
 . الحض    والسلوك اإليج بية والقي  ب لعل  متسلحة بش ية ط ق  

 

 خلددد  هدددو وتحقيقددد  إليددد  للوصدددو  نسدددع  الدددذ  األس سددد  الت بيدددة فغددد     
 ق  اتد  مد  يدتل   مد  حسد  الط لد ، عند  العقليدةو  الطبيعية الق  ا  وتطوي 

 . في  يعيش الذ  والمحيط المجتم  وش وط لنفس ، ي ي  وم 
 

 المجتمدد ، أهدد ا  تحقدد  التدد  االجتم عيددة المؤسسدد   أكبدد  تعدد  ف لم  سددة   
 والم د  ا  ب لمعد    وتزويد   الفد   قد  ا  تنميدة إلد  سدعي   خدل  مد  وذلك

 تحقيد  عل  الق    ل ي   أف ا  بن   لمح ولة ذلك ك  وضبط ، سلوك  وتع ي 
 علدد  التغلدد  أجدد  مدد  ؛بيئدد ت   لف دد  وسددعي    وذوات دد ، وطموحدد ت  ، أهدد اف  ،

 (.3103 العم  ،)  تواج    ق  الت  والضغوط الصعوب  
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 فد  الم مدة األمدو  أح  يم   األك  يم  اإلنج ز أ " الخ ل  عب "  ويؤك  
 علددد  مجددد   فددد  ال ا سدددو  ب  اسدددت   اهدددت  والتددد  يةاإلنسددد ن الددد واف  منظومدددة
 واأل ا  ال  اسدددد  ب لتحصددددي  الم تمددددو  وكددددذلك الشخصددددية، وبحددددو  الددددنفس
 الددنفس علدد  عدد  فضددل   هددذا والمع فد ، الت بددو  الددنفس علدد  إطدد   فدد  العلمد 
 حظدد  عدد     وبوجدد   . االقتصدد    النمددو وعوامدد  العمدد   وافدد  و  اسددت  الم ندد 
 وبددد ز ، األخددد   االجتم عيدددة ب لددد واف  مق  ندددة   أك ددد  تمددد  ب ه لإلنجددد ز الددد اف 
 المميددددز  المعدددد ل  كرحدددد  بعدددد   ومدددد  الحدددد ل  القدددد   مدددد    يالسددددتين عقدددد  خددددل 

 فدد  فقددط لدديس ألهميتدد  األكدد  يم  اإلنجدد ز ب  اسددة االهتمدد   ويعددو  لل  اسددة،
 التطبيقيدددة والميددد  ي  المجددد ال  مددد  الع يددد  فددد  أيضددد    ولكددد  النفسددد  المجددد  

 سددلوك توجيدد  فدد  الم مدد   اإل ا   والمجدد   االقتصدد    ك لمجدد   مليددة،والع
 لإلنج ز ال اف  يعتب  حي  واألك  يم ، الت بو  المج لي  وف  وتنشيط  الف  
 الفد   سدلوك وتفسدي  ف د  فد  مسد ع ت  عد  فضدل   للموقد  إ  اكد  ف  ع مل  
 الفدد   سدع  فدد  أس سدي    مكوند    لإلنجدد ز الد اف أ   كمد  بدد ، المحيطدي  وسدلوك
 مددد  خدددل  مددد  ذاتددد  بتحقيددد  الفددد   يشدددع  حيددد  وتوكيددد ه  ذاتددد  تحقيددد  تجددد  
 أفضد ، حيد   أسدلو  مد  إليد  يسدع  وفيم  أه ا    م  يحقق  م  وف  ينجز ،

 الم د  الد و  إلد "  م كليلند "  أشد   كذلك. البش   لوجو   أعظ  ومستوي  
 مختلد  فد  نت جد ا  و  الفد   أ ا  مسدتو   فد  فد  لإلنجد ز الد اف  ب  يقو  الذ 

 ل   لإلنج ز ال اف  محصلة هو مجتم  أ  ف  االقتص    ف لنمو األنشطة،
 وانخفدد   ب  تفدد   االقتصدد    النمددو وهبددوط از هدد   ويدد تبط. المجتمدد  أفدد ا 

   .   (Mcclelland, 1961لإلنج ز ال افعية مستو 
 

 ف  الط قة سوتك ي الج   بذ   و  اإلنج ز  التوج  ضع  يحو  حي     
 هن لدك الشدخص، في د  يعمد  التد  المنظمدة أو المؤسسدة أه ا  تحقي  سبي 
  ندي اإل وا تبد ط لإلنجد ز الم تفعة وال افعية اإلب اع  األ ا  بي  ا تب ط أيض   
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 عدد     بوجدد    المجتمدد  يددوف   الددذ  واالجتمد ع  النفسدد  المندد   ظدد و  فدد  معد   
 فد  اإلنجد ز  افعيدة فد  انخفد   هند ك أ  اتضد  وقد  ،خ ص   بوج    واألس  
 نشددددد  إذ متق مددددة، مجتمعدددد   علي دددد  نطلددددد  التدددد  حتدددد  المجتمعدددد   بعدددد 
 فيد  بدّي  تق يد ا   (0782) عد   فد  التعلدي  مج لس ف  للتفو  القوم  المجلس

 انخفد   ف ند ك ،أم م   التوق  تستح  ظواه  يواج  األم يك  المجتم  أ 
 فدددد  التددد هو  يعكدددس بشددددك     سددد الم  التحصدددي  اختبدددد  ا  علددد  األ ا  فددد 

 الدد  ج   متوسددط انخفدد  فقدد  ذلددك، بعدد  العمدد  مجدد   وفدد  الم  سدد  األ ا 
 مدد  الفتدد   فدد  نقطددة  ( 63)الم  سدد  االسددتع ا  اختبدد   مدد  اللفظدد  الجددز  فدد 
( 34) ال ي ضددددددي   فدددددد  الدددددد  ج   متوسددددددط وانخفدددددد  ،(0780 – 0747)

 علدد  اسددتط عة   أقدد  ب أصدد الج معددة ط لدد  أ  إلدد  التق يدد  أشدد   كمدد  ،نقطددة  
  بعشد   الفت   هذ  قب  الج معة بط ل  قو   م  إذا الم كبة الم    وف   الق ا  

 األفكددد   صدددي غة وعددد  أنفسددد   عددد  التعبيددد  عددد  عددد جزو  ف لطلبدددة سدددنوا ،
 (.3108 جوا ،) بين   وال بط التج ي ية

 

 :يلي ما ومنها ودوافعه األكاديمي اإلنجاز نظريات تعددت وقد 
 

 م كيلنددددد " صددددد غ لقددددد : والدافعيةةةةةة الشخصةةةةةية فةةةةةي" ماكيالنةةةةةد" ظريةةةةةةن-1
  افدد  عدد  نظ يددة (Watkinson & Mcclelland,1953) "وواتكنسددو 
 ب لنسدبة الد اف  هدذا ويعد  ج يد  ، إمب يقيدة نظ ية أسس عل  ال  اس  اإلنج ز

 هددذا ويعكددس ،التقييمدد  بدد أل ا  الوحدد   أو الشددعو  يعندد  افت اضددي    تكويندد    ل دد 
 وذلددك الفشدد  مدد  الخددو  النجدد  ، فدد  األمدد : همدد   ئيسددي  متغيدد ي  عو الشدد
 وبلددوغ النجدد   أجدد  مدد  ج دد  برقصدد  الفدد   مدد  المبددذو  السددع  خددل  مدد 

" م كيلندد " نمدوذ  فدد  كبيد     مسدد حة   ال  اسد  اإلنجدد ز  افد  ويشددغ . األفضد 
 لدددذلك وال  اسددد  ، البحدددو  مددد  حولددد   جددد  أ   مدددد  خدددل  مددد  ذلدددك ظ ددد  وقددد 

 اإلنج ز وج ة يتبنو  ال الدذي  األشدخ ص بخصوص مخ لفة توقع   ظ   
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 بعوامدد  ال  اسدد  اإلنجدد ز  افدد  ويتدددر   سدددواه ، عدد  معينددة   ح لددة   فدد  ال  اسدد 
 :ه  العوام  وهذ  ب لعم  الف   قي   عن   ل   ئيسة

 

 : النجاح إلى للوصول الدافع-1
 

  افعيددت     جددة فدد  يختلفددو  كمدد  الدد اف ، هددذا   جددة فدد  يختلفددو  فدد ألف ا    
 عل  أح هم  يقب  نفس   الم مة ف  ا  يواج  أ  الممك  فمد  الفش ، لتجن 
 خلل ددد  مددد  يحددد و  بط يقدددة ال ددد ن  ويقبدددد  للنجدددد  ، تم يددد ا   بحمددد س، أ ائ ددد 
 الدد اف  فدددإ  ممكنددة   الفشدد  أو النجدد   احتمدد ال  تكددو  وعندد م  ،الفشدد  تجندد 
 .الس بقة الخب ا  عل  يعتم    الم م م  النو  ب ذا للقي  

 

 : النجاح احتماالت-2
 

 أ  إذ ،النجد   خب   ف  للم و  الف صة الف   تعط  ال الس لة ف لم م      
 الم مدددد   ح لددددة فدددد  مدددد أو  ،أ ائ دددد  علدددد  القدددد    عندددد ه  أ  يدددد و  ال األفدددد ا 

 فدد  تددؤ   النجدد   تحصددي   افدد    جددة فدد  الواضددحة الفددد و  فدددإ  المتوسددطة
 يمكد  عد     وبشك   . ال اف  بتف و  ومتف و    واض    بشك    الم مة عل  ا األ 

 تحددد  عندد  ابتعدد    أو اإلنجدد ز  ال دد   إلدد  للوصددو  الشددخص بميدد  التنبددؤ
 :ه   ل ة مكون  

 .الفش  تجن  أو النج   الف   ل     ب  استع ا . أ
 .الفش  تجن  أو النج   لبلوغ الذاتية الف   احتم ال .  
 الفدد   شددعو  إلدد  يددؤ   والددذ  ،للفشدد  السددلب  أو الموجدد  الحدد فز ةقيمدد.  

 .الف   خب   عل  ذلك ويعتم  الفش  أو ب لنج  
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      :للنجاح الباعثية القيمة -3

 صددعبة   الم مددد   ك نددد  وكلمدد  ،ا  كحدد فز  يعمدد  الفدد   يحققدد  الددذ  ف لنجدد      
 صددعوبة   األقدد  الم مدد   فدد  النجدد   مدد  تددر ي ا   أقددو  حدد فزا   يشددك  ذلددك فددإ 
 (.3117 س ل ،)
 

 مددد  التددد  كدددذلك الم مدددة النفسدددية الجوانددد  مددد  الحيددد   نحدددو التوجددد  ويعددد  
 بزيدد    علي دد  التددر ي  علدد  ال م غيددة لل ي ضددة ب ندد م  قدد    ملحظددة الممكدد 
 .كف  ت  

 

 خطدو  هدو الحيد   نحدو التوجد    اسدة إ "  فد  " و" هوي  " م  ك    ويبي    
 والشخصدية السدلوك ف  وخل  إيج ب  هو م  لبح  التواز  إع    مسي   ف 

 األهميدة مد  كبيد  ج ند  لد  الحيد   نحو التوج  أ " همف يز" وق  . اإلنس نية
 حي تدددد ، علدددد  اإلنسدددد   في دددد  يتعدددد   وسدددديلة ف ددددو والمجتمدددد ، للفدددد   ب لنسددددبة
 يعبدد  الددذ  المجدد   وهددو قيمتدد  لدد  شخصدد    يصددب  الفدد   أ  ،"أسددع " وأوضدد 

 اإلنسد   فتقد ي  حولد ، لمد  نفعد    يبد   برند  والشدعو  ومواهب  ق  ات  ع  في 
. فيد  يعديش الذ  المجتم  ف  حول  م  تق ي  إل  كبي    ح    إل  ي ج  لنفس 

 وفد  سدلوكي تن  وفد  النفسدية حي تند  فد  المد   بعيد   و ا   الحيد   نحو وللتوج 
 وأ  ،والبعيدد  الق يدد  سددتقب الم فدد  خطددط   مدد  بدد  نقددو  وفيمدد  بغي ندد  علق تندد 
 عمدددل   أ  ع طفدددة   أ  فكددد ا   ك نددد  سدددوا  حي تنددد  فددد  اإليج بيدددة األنشدددطة جميددد 
 التد  الد الال  وتتعد   ب لحيد  ، تف ؤ  م  النفس  ج  زن  ف  يعم  بم  ت تبط
 إذ الحيدددد   نحددددو التوجدددد  بمف ددددو  المتخصصددددي  وغيدددد  المتخصصددددو  يتبع دددد 
 وب لتشدد ؤ  سددعي     أحدد ا     ك ندد  إذا ل اهنددةا ب ألحدد ا  التفدد ؤ  بموضددو  يدد تبط
ص  ،0778 األنصد   ،) متوافقدة   غيد  أو تعيسة   النفسية األح ا  ك ن  إذا
00.) 
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 مدد  األخيد   اآلونددة فد  Meaning of life الحيد  ؛ معندد  أصدب  وقد    
 العلمددد   اهتمددد   علددد  مسدددتحوذ  الم ضددد  القددد   مددد  اسدددتم   التددد  المفددد هي 
 ع يد   ونوعي   فئ   وف  النفسية، والصحة النفس عل   مج  ف  والب ح ي 

 وتقد ي   ذاتد  عد  و ضد ئ  وحي تد  وقيمتد  ب إلنسد    يعن حي  المجتم ، ف 
 فد  أل ائد  أهد  أند  يد   الدذ  والد و  حي تد ، عليد  تنطو  الذ  ب لمعن  ل  

 .الحي  
 

لبو  ؛ ،Frankl ؛"ف انك " ويؤك      معن  يج  أ  للف   يمك  أن Elport وا 
 الخيد  معد ن  اكتشد   أو مد  بعمد  القيد   أو إب اع ، عم  خل  م  الحي  
 الدذي  الند س أولئدك إلد  ي جد  الحيد   لمعند  تق ي  أنب  وا   والجم  ، والح 
 فدد  أو عمدد    فدد  أو فعدد    فدد  للحيدد   معندد  علدد  للع ددو  الف صددة مدد  ح مددوا
 يخت  وند  الدذ  االتجد   نحدو ويتج وزون د  المحندة فدو  ي تفعدو  والذي  ،ح   

      " ف ويددد " يعتقددد  كمددد  المتعدددة عددد  بح ددد    ليسددد  أوال   الحيددد   أ  ويبدددي . ألنفسددد  
 إ  .المعندد  عدد  بحدد  لكن دد  ؛"إ لدد " الفدد   علمندد  كمدد  السددلطة عدد  بح دد    وأ

 ط يقددة وفدد  حي تدد  فدد  معندد  يجدد  أ  فدد  تتم دد  شددخص أل  م مددة أعظدد 
لبدددددو  ، ف انكددددد ،) عيشددددد    أ ( 3113" )عددددد م  حسددددد ،" يبدددددي و  ،(3100 وا 
 خددل  مدد  البقدد   علدد  بف عليددة اإلنسدد   يدد ف  حدد فز بم  بددة يعدد  الحيدد   معندد 
  .معن  ل   حي ت  بر  مع فت 

 

 العدد ل  فدد  ئ   شددي يوجدد  ال أندد  ذلددك علدد  مؤكدد ا   Frankl ؛"ف انكدد " ويقددو     
 م ددد  الظددد و ، أسدددو  فددد  وحتددد  بف عليدددة االسدددتم ا  علددد  اإلنسددد   يسددد ع 

 بحددد  أ  إلددد   حددد   مددد  يو ويشدددي  لحي تددد ، معنددد  هنددد ك بدددر  الفددد   ع فدددةم
 الد اخل ، التدواز  تحقيد  مد  أك د   اخليد    تدوت ا   ي يد  قد  المعند  عد  اإلنس  

 ؛"ف انكد " ويشدي . النفسدية للصدحة أس سد  مطلد  هدو التدوت  مد  ق  ا   أ  إال
Frankl،  خدل  مد   لحي تد معند  إيجد   علد  الف   مس ع   الممك  م  أن 
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 تحقيددد  م ددد  ب لحقددد ئ  وي دددت  لوجدددو  ، واعيددد    يجعلددد  الدددذ  بددد لمعن  العدددل 
 اهتم م  ينص  ك ئن    اإلنس   ويعتب  المعن ، وا  ا   لوجو   المعن  إمك ن  
 .(3107 الصق ،) القي  وتحقي  المعن  تحقي  عل  ال ئيس 

 

 :سابقةال دراساتال
 

 :الحياة حون التوجه تناولت سابقة دراسات: أوالً 
 

 العلقدة استقصد   إلد  اسدت  ف  : 2212ن الةدوري ، الكريم عبد دراسة -0
/ للبند   الت بيدة كليدة ط لبد   مد  عيندة لد   الحيد   نحدو والتوج  التف ؤ  بي 

( 207) العينددة أفدد ا  عدد   بلدد  حيدد  وال ابعددة ألولدد ا للمدد حلتي  بغدد ا  ج معددة
 الم حلددة مدد  ط لبددة  ( 044)و األولدد  الم حلددة مدد  ط لبددة  ( 052) من دد  ط لبددة  
 إلد  وجد  اسدتطلع  اسدتبي   علد  ابند     التف ؤ  مقي س بن   ت  وق  ال ابعة،
 التدد  وال  اسدد   المقدد ييس مدد  مجموعددة علدد  واالطددل  الط لبدد   مدد  عينددة
 التوجدد  مقيدد س البحدد  ألغدد ا  اسددت خ   وأيضدد  الموضددو ، هددذا فدد  بح دد 
 وتع يلدد  بت جمتدد  قدد   الددذ  0785"  كدد  ف"و" شدد ي " أعدد   الددذ  الحيدد   نحددو

 التفد ؤ  بدي   الة ا تب طية علقة وجو  النت ئ  وأظ    ،0778" أألنص   "
 متوسددط مدد  أعلدد  الط لبدد   لدد   التفدد ؤ  مسددتو  وأ  ،الحيدد   نحددو والتوجدد 
 متوسدط مد  أعل  الط لب   ل   الحي   نحو التوج  مستو  وكذلك ،المجتم 
 بدددي  الط لبددد   لددد   التفددد ؤ  فددد  فددد و  وجدددو   عددد  أيضددد    وتبدددي  ،المجتمددد 
 ولصدد ل  الحيدد   نحددو التوجدد  فدد   الددة فدد و  ووجددو  وال ابعددة األولدد  الم حلددة
 . ال ابعة الم حلة ط لب  

 

 بدددي  العلقدددة عددد  الكشددد  إلددد  هددد ف  التددد  : 2213ن صةةةال  دراسةةةة -2
 ح كيددددد    المعددددد قي  مددددد  عيندددددة لددددد   الحيددددد   نحدددددو والتوجددددد  ب لسدددددع    الشدددددعو 

 هند ك كد   مد  إذا مع فدة إلد  هد ف  كمد  غدز ، علد  العد وا  م  متض  ي ال
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 (9009)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 مقيددد س علددد  الطدددل    جددد   متوسدددط   بدددي  إحصددد ئية  اللدددة ذا  فددد و 
 العمدد ، االقتصدد  ية، الحيدد  ) متغيدد  إلدد  تعددز  الحيدد   نحددو والتوجدد  السددع   ،
 مددددد  وط لبدددددة   ط لبددددد   ( 033) قوام ددددد  عيندددددة علددددد  ،(اإلع قدددددة   جدددددة الجدددددنس،

 وقد  اإلسدلمية، ب لج معدة المسدتم  التعلدي  بب ن م  الملتحقي  ح كي    ع قي الم
 إعد ا ه ، مد  الحيد   نحدو التوجد  ومقيد س السدع    مقيد س الب ح ة استخ م 
 لد   ب لسدع    الشدعو  بدي  إحصد ئي     الدة علقة وجو  إل  ال  اسة وتوصل 
 نحدو والتوجد  غدز ،  علد اإلسد ائيل  العد وا  مد  المتضد  ي  ح كيد    المع قي 
 الطدل  بدي  إحصد ئية  اللدة ذا  فد و  وجدو  عد   النتد ئ  وأظ    الحي  ،
 ذا  فدد و  ووجددو  ،(أن دد /ذكدد ) الجددنس متغيدد  إلدد  تعددز  المقي سددي  علدد 
 إلدد  تعددز  المقي سددي  علدد  الطددل    جدد   متوسددط   بددي  إحصدد ئية  اللددة
 الكبيددد   وبدددي  جددد ا ،   والكبيددد المتوسدددطة الفئدددة بدددي  ،(اإلع قدددة   جدددة) متغيددد 
 الكبيدد   لصدد ل  وجميع دد  جدد ا   والكبيدد   البسدديطة اإلصدد بة وبددي  جدد ا ، والكبيدد  

 .ج ا  
 

   :االجتماعي القلق تناولت سابقة دراسات: ثانياً 
 

 القلدد  مسددتو  علدد  التعدد   التدد  اسددت  ف :  2213ن محمةةود  دراسةةة -1
          للنددو  الع ئدد   فدد و ال علدد  والتعدد   بنغدد ز ، ج معددة طلبددة لدد   االجتمدد ع 

/ األولددد )  ال  اسدددية والسدددنة ،( علمددد /أ بددد )  والتخصدددص ،(إنددد  / ذكدددو ) 
 االجتم عيدددة، المواقددد  مددد  الخدددو ) وأبعددد    االجتمددد ع  القلددد  فددد ( ال ابعدددة

 ط لبدددد   ( 231) مدددد  العينددددة وتكوندددد (. الجم ددددو  قلدددد  الجسددددمية، األعدددد ا 
 القلد  مقيد س إع ا  وت . لتس و ب  قسم  بنغ ز ، ج معة طل  م  وط لبة  

 الم تفعدة ال  جدة وتشدي  ،فقد    ( 62) عل  اشتم  الب ح ة  ب  ق   م  االجتم ع 
 القي سددددية الخصدددد ئص مدددد  التحقدددد  تدددد  وقدددد  ،االجتمدددد ع  القلدددد  ا تفدددد   إلدددد 
 المتوسدط مد  أق  العينة متوسط أ  النت ئ  وأظ   . للمقي س( السيكومت ية)
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 (9000)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 القلدد  انخفدد   إلدد  يشددي  وهددذا وأبعدد   ، للمقيدد س الكليددة ال  جددة فدد  النظدد  
 إحصد ئي     الدة ف و  وجو  أيض    النت ئ  أظ    كم . العينة ل   االجتم ع 

 األعدددد ا  عدددد وب   للمقيدددد س الكليددددة ال  جددددة فدددد ( إندددد  / ذكددددو )  للنددددو  ع ئدددد    
 اإلنددد   أ  الدددذكو  متوسدددط مددد  أعلددد  اإلنددد   متوسدددط كددد   حيددد  الجسدددمية

 مد  الخدو  عد لب   حصد ئي   إ  الدة فد و  تظ د  لد  بينمد  ذكو ،الد مد  قلقد    أك  
 ب لتخصدص المتعلقدة النتد ئ  وبيند  الجم دو ، قل  وبع  االجتم عية المواق 

 االجتمددد ع  القلددد  فددد  للتخصدددص ع ئددد   فددد و  وجدددو  عددد  ( علمددد /أ بددد ) 
(  ابعدة/ أولد )  ال  اسدية للسدنة  ع ئد  فد و  وجدو  النتد ئ  بين  كم  ،وأبع   
 السددنة طلبددة كدد نوا حيدد  الجسددم  عدد والب   الخددو  عدد ب   وفدد  الكليددة ال  جددة فدد 

 .ال ابعة السنة طلبة م  قلق    أك   األول 
 

 القلددددد  علددددد  التعددددد   إلددددد حيددددد  هددددد ف  :  2213ن حجةةةةةازي دراسةةةةةة -2
 اإلع ا يددددة الم حلددددة طددددل  لدددد   اللعقلنيددددة ب ألفكدددد   وعلقتدددد  االجتمدددد ع 
 القلد  مد  كد    انتشد   مد   ومع فدة ز ،غد مح فظد   فد  الحكوميدة ب لم ا س

 تبعدد    الطددل  بددي  الفدد و  علدد  والتعدد   اللعقلنيددة، واألفكدد   االجتمدد ع 
 التعليمدددد  المسددددتو  للطددددل ، التعليمدددد  المسددددتو  السددددك ، منطقددددة للجددددنس،
 هدذ  ج يد أو  الدوال  ، والت تيد  األس  ، حج  لأل ، التعليم  المستو  لأل ،
 وتكونددد  ،3102-3103 ال  اسددد  العددد   مددد  و األ الفصددد  خدددل  ال  اسدددة
 جميد  علد  موزعي  الحكومية الم ا س طل  م ( 888) م  ال  اسة عينة

 االجتمدد ع ، القلدد  مقيدد س   اسددت  فدد  الب حدد  اسددتخ   وقدد  غددز ، مح فظدد  
 إلد  ال  اسدة وتوصل . الب ح  إع ا  م  وهم  اللعقلنية، األفك   ومقي س
 :الت لية النت ئ 

 اللعقلنيدة، واألفكد   االجتمد ع  القلد  بي  موجبة ا تب طية علقة توج  -0
 .صحي  والعكس االجتم ع  القل  زا  اللعقلنية األفك   زا   كلم  أن  أ 
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 (9001)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 الدددددوز  وأ  ،(%71،8) االجتمددددد ع  القلددددد  لمسدددددتو  النسدددددب  الدددددوز  أ  -3
  سلمقيددد" الكدددوا   توقددد " فكددد   وأ  ،(%47،0) اللعقلنيدددة لألفكددد   النسدددب 
 طلدددددد "  فكدددددد   ويلي دددددد  األولدددددد ، الم تبددددددة احتلدددددد  قدددددد  اللعقلنيددددددة األفكدددددد  

 ".الشخص  الكم   ابتغ  "  فك   ويلي   ،"االستحس  

 لدد   االجتمدد ع  القلدد  مسددتو  فدد  إحصدد ئية  اللددة ذا  فدد و  توجدد  ال -2
 التعليمددد  المسدددتو  الجدددنس،) متغيدد  إلددد  تعدددز  الطددل ، مددد  ال  اسدددة عينددة
 (.للطل  الوال   الت تي  األس  ، حج  ، ولأل  لأل 

 عينة ل   االجتم ع  القل  مستو  ف  إحص ئية  اللة ذا  ف و  توج   -6
 (.للطل  التعليم  المستو  السك ، مك  ) متغي  إل  تعز  ال  اسة،

 لد   اللعقلنيدة األفكد   مسدتو  فد  إحصد ئية  اللدة ذا  ف و  توج  ال -5
 للطددل ، التعليمدد  المسددتو  السددك ، مكدد  ) متغيدد  إلدد  تعددز  ال  اسددة عينددة

 الت تيددد  األسددد  ، حجددد  لدددأل ، التعليمددد  المسدددتو  لدددأل ، التعليمددد  المسدددتو 
 (.للطل  الوال  

 لدد   اللعقلنيددة األفكدد   مسددتو  فدد  إحصدد ئية  اللددة ذا  فدد و  توجدد   -4
  .اإلن   لص ل  الجنس متغي  إل  تعز  ال  اسة عينة

 

 :األكاديمي باإلنجاز االجتماعي القلق عالقة تناولت سابقة دراسات: ثالثاً 
 

 ال هددددددد   اكتشدددددد   إلدددددد  هدددددد ف  التددددددد  : 2222ن سةةةةةةماعيلإ دراسةةةةةةة -1
 بواليددددة ال  نويدددة المدددد ا س لطدددل  األكددد  يم  ب إلنجدددد ز وعلقتددد  االجتمددد ع 
 وترلفدد  ،الوصددف  المددن   الب حدد  اسددتخ   وقدد  ،(  مدد   أ  محليددة) الخ طددو 
 أ  محليددددة) ال  نيددددة السددددنة فدددد  ال  نويددددة سالمدددد ا   طددددل  مدددد  ال  اسددددة عينددددة
 اختي  هددددد  تددددد     إن  ددددد( 051)ا  وذكدددددو  ( 051) ،   ط لبددددد( 211) بعددددد   ،(  مددددد  
 الدذ  االجتمد ع  ال هد   مقيد س) عد  عبد    ال  اسة أ وا  وك ن  عشوائي  ،
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 (9012)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 الدد ي  محيدد " أعدد  ؛ الددذ  األكدد  يم  اإلنجدد ز ومقيدد س" المدد ل  حسدد " أعدد  ؛
 :الت لية  ئ النت إل  ال  اسة وتوصل "(. المتوك 

 

 ال  جة) ال  نوية الم حلة طل  بي  المتص ع  االجتم ع  ال ه   وجو  -0
 .(ال  نية

 .ال  نوية الم حلة ط ل  بي  الم تف  األك  يم  اإلنج ز - 3
 ال هدد   فدد  والط لبددة الط لدد  بددي  إحصدد ئية  اللددة ذا  فدد و  توجدد  ال - 2

 .االجتم ع 
. األكدد  يم  واإلنجدد ز االجتمدد ع  ال هدد   بددي  إيج بيددة قددةعل توجدد  ال - 6
 وتشدم  ال  اسد ، التحصدي  ف  واإلن   الذكو  بي  إحص ئ  ف   يوج  -5

 .المج   نفس ف  المستقبلية لل  اسة اقت ا  عل  ال  اسة
 

 علدد  التعدد   إلدد  هدد ف  فقدد  : 2212ن وخشةةاب ، العةةزي  دراسةةة أمةةا -2
 إعدد ا  مع دد   فدد  الخدد مس الصدد  ط لبدد   لدد   االجتمدد ع  القلدد  مسددتو 

 علقتدددد  ومع فددددة نينددددو  مح فظددددة م كددددز فدددد ( الموصدددد /  نينددددو  )المعلمدددد  
 موزعدة  ٕ   ط لبدة ( 013) مد  البح  عينة تكون . ل ي   ال  اس  ب لتحصي 

 االجتمدددد ع  للقلدددد  جدددد هز مقيدددد س علدددد  االعتمدددد   وتدددد  ،أقسدددد   خمسددددة علدددد 
  ل  ، استج بة مقي س وهو فق    ( 66) م  والمتكو  البح ، أه ا  لتحقي 

 وتد  تطبيق ، قب  للمقي س وال ب   الص   مؤش ا  م  الب ح ت   تحقق  وق 
 ال  اسددة وتوصددل . البي ندد   لمع لجددة اإلحصدد ئية الوسدد ئ  مدد  عدد   اسددتخ ا 

 :اآلتية النت ئ  إل 
 الوسدط مد  مق  ندة   منخف  الط لب   ل   االجتم ع  القل  مستو  إ  -0 

 .للمقي س   النظ
   جددددة مدددد  للط لبدددد   االجتمدددد ع  القلدددد  بددددي  ا تب طيددددة علقددددة يوجدددد  ال-3 

 ظ د   التد  العكسدية العلقدة يؤكد  مد  وهدذا ،الخمسدة األقسد   ف  تحصيل  
 . اال تب ط مع مل  في  
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 (9019)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 :أهم   ك   والمقت ح   التوصي   م  بع   البح  وخ  
 

 يحقد  بمد  المع د  وفع ليد   أنشدطة فد  اإلسد    علد  الط لبد   تشجي  -0 
 .بين   فيم  االن م  

 معلمددددة كون دددد  المع دددد  فدددد  الط لبددددة ومك نددددة برهميددددة اإلحسدددد س تنميددددة - 3 
 .الوط  أبن   خ مة ف  الكبي  ول و ه  المستقب 

 

 بدي  العلقدة عل  التع   إل  ت      اسة إج ا  فك ن ؛ المقت ح   أم     
 واحتدد ا  الضددبط وموقدد  اإلي دد    لسددلوكل أخدد   ومتغيدد ا  االجتمدد ع  القلدد 
 .الذا 

 

 علدددد  التعددد   إلددد  هدددد ف  التددد  : 2212ن وآخةةةةرون منيالمةةة   دراسةةةة-3
 شدم  حيد ، االجتمد ع  بد لقل  وعلقتد  ال  اسد  لإلنجد ز ال اف  بي  العلقة
 عدددد  ه  والبدددد ل  الي مددددوك ج معددددة فددد  الت بيددددة كليددددة ط لبدددد   الحدددد ل  البحددد 

 البسددديطة، العشدددوائية ب لط يقدددة ط لبدددة  ( 076)ندددةالعي وحجددد  ،ط لبدددة  ( 3521)
 واآلخدد  ال  اسدد  اإلنجدد ز لدد اف  أحدد هم  مقي سددي  بتبندد  البدد ح و  قدد   حيدد 
 اسددتخ ا  وبعدد ( 3118")اليوسددف  علدد " إعدد ا  مدد  االجتمدد ع  القلدد  مقيد س
 النتددد ئ  إلددد  البددد ح و  فتوصددد  المقي سدددي  تطبيددد  تددد  ل مددد  وال بددد   الصددد  
 :اآلتية

 الي مدوك ج معة ف  الت بية كلية ط لب   ل   ال  اس  االنج ز  مستو  إ -0
 .م تفع    ك  
 ج معددددة فدددد  الت بيددددة كليددددة ط لبدددد   لدددد   االجتمدددد ع  القلدددد  مسددددتو  إ  -3

 .متوسط    ك   الي موك
 اإلنجدددد ز  افدددد  بددددي  معنويددددة  اللددددة ذا  إيج بيددددة ا تب طيددددة علقددددة توجدددد -2

 .الي موك ج معة ف  الت بية يةكل ط لب   ل   االجتم ع  والقل  ال  اس 
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 (9010)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 : Brain Gym الدماغية الرياضة تناولت سابقة  دراسات: رابعاً 
 

 إلد  هد ف :  ( Morris, et al., 1988 ) وآخةرون مةورس دراسةة-1
 أو/ و التدددد  ي  إلعدددد    التعليميددددة الح كددددة علدددد  تقنيدددد   ك ندددد  إذا مدددد  تح يدددد 

 لددددد ي   ط لبددددد   ( 41) دلددددد ال  بددددد  التدددددواز  علددددد  يدددددؤ   قددددد  الح كددددد   اسدددددتكم  
 مط بقددة تمدد  وقدد  سددنة،( 00-7) بددي  مدد  أعمدد  ه  تتدد او  تعلدد ، صددعوب  

: مجموعدددد   2 فدددد  تنظدددديم   وتدددد  والجددددنس العمدددد  حيدددد  مدددد  العينددددة أفدددد ا 
 عددد  ي     ل دددةالو  ،(الح كددد   تعليم ددد  يدددت )  تج يبيدددة خددد  أو  ضددد بطة،  مهاحددد إ

 لمم  سدة ؛ قد ئ ( 01) مد   تد  يب   المعد   المجموعة أعطي  حي  تعليم  ،
 قبدد  العددي  مدد  ب لتنسددي  المشددت كة والسدد   الددذ ا  ح كدد   فدد  ف  يددة جلسددة
 الح كدة ب ند م  ف  الت  ي  مجموعت  وش  ك . للت  ي  أس بي  الس  ب اية
( 4) ولمدد   األسددبو  فدد  أيدد  ( 5) خددل  اليددو ، فدد  مدد تي   قدد ئ ،( 5) لمدد  

 وتد  الخ صدة، التقنيد   هدذ  م د ل الضد بطة المجموعدة تتعد   ول   أس بي ،
ج ائد  ب لتج بدة، الب   قب  ال  ب  التواز  اختب   إج ا   ذلدك بعد  أخد   مد   وا 
 تحليد  ويشدي  ،Stand Stork Stand اختبد   ب سدتخ ا  مجموعدة كد  فد 

 وأظ دد  المجموعدد  ، بددي  كبيدد  اخددتل  حدد و  إلدد  االتجدد   أحدد    التبدد ي 
 عد  الم   للمجموعدة كبيد ا   تحسدن    البع   ختب  لل" شيفي " دل اإلحص ئ  التحلي 
 مدددد  أك دددد  تحسددددن  بدددد و ه  والتدددد  التج يبيددددة، المجموعددددة مدددد  أك دددد  تدددد  يب  

 .الض بطة المجموعة
 

هد ف  إلد    (Sifft, Khalsa, 1991 ) :   خالسةا"و" سةيفت" دراسةة-2
 وزمد  البسديطة االسدتج بة زمد  علد  التعليم  الح كة عل  تر ي  ع  الكش 

 ب سدتخ ا  أج يد  تج يبية   اسة وه  الج معة، لطل  االختي  ية ستج بةاال
 Brain "ال م غية األنشطة ك ن  إذا م  لمع فة التعليمية الح كة عل  تقني  

Gym" " ع    ،"الجمن زيو  مد ا  علد  سدتؤ   ل ينيسدو  الج نبيدة النمذجدة وا 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9011)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 علدد  موعدد  مج كددل أ  عدد  النتدد ئ  أسددف   وقدد  بصدد  ، لمحفددز االسددتج بة
 المجموعدددة وأ  الضددد بطة، المجموعدددة علددد  متفوقدددة   ك نددد  التعليمددد  الح كدددة
 التدد  المجموعددة عدد  مدد تي  تحسددن  الج نبيددة النمذجددة إعدد    اسددتخ م  التدد 

   .فقط ال م غ أنشطة استخ م 
 

 تدر ي  مد  التحقد  إلد  هد ف  (Donczik, 1994) : دونزيةك دراسةة -3
 الددددذي  للطددددل  الددددذاك   وتحسددددي  الق ائيددددة القدددد  ا  علدددد  ال م غيددددة التمدددد  ي 
 علدد  التدد  ي  إعدد    تقنيددة كفدد    ال  اسددة وبيندد  واللغددة، القدد ا   مدد  يعدد نو 
 وتحسددي  الق ائيددة األخطدد   تقليدد  فدد  (DLR) ل ينيسددو  الج نبيددة التمدد  ي 
 ك   وق . اللغة ف  صعوب   م  يع نو  الذي  الطل  ألولئك والف   الذاك  
 ؛" ينيسو  بو "  أنشره  الت  (DLR) وح ك   تم  ي  خ ا است م  الغ  

Paul, E., Dennison تخطد  كيفيدة اكتشد   علد  المدتعل  مسد ع   هدو 
 تحسدي  أجد  مد  للجسد  الح كد  والحسد / والسدمع / البصد   الف ص  الح 

   اسددة علدد  اسددتن  ا   ،0774 و 0775 عدد م  بددي  وذلددك ال ن ئيددة، المع لجددة
 تدر ي  كيفيدة لبي   أخ   ضوابط في   الب ح  أض   ،0776 ع   ف  ك ن 

 عمليدد   وكدذلك القدد ا  ، معد   علدد  (DLR) ل ينيسددو ؛ الجد نب  التواصد 
 لدددذو  القددد ا     جددد   أ  تبدددي  المحكمدددة، ال  اسدددة هدددذ  وفددد . والدددذاك   الدددتعل 

 كد  فد    بتدة   ظلد  (DLR ) تقنيدة مد  يستفي وا ل  الذي  اللغوية الصعوب  
 فدد  (DLR) وتمدد  ي  أنشددطة م  سددوا الددذي  أولئددك أ  حددي   فدد مح ولددة،
 كدد  مدد  فدرك   أك دد    جد ت   تحسددن  0776 عدد   السد بقة التج يبيددة ال  اسدة
 بعد  زا  القد ا   معد   أ  لدوحظ ال قمد ، التسلس  اختب   وب ستخ ا . مح ولة
 يسدتخ موا لدد  الدذي  ألولئددك ح لد  علدد  بقدد  حدي  فدد ،  (DLR) اسدتخ ا 

(DLR).  تحسن الطوي  الم   عل  ب لذاك   االحتف ظ أ  أيض  وج  أخي ا ،و    
    واضدح التحسد  هدذا م د  هند ك يكد  لد  حدي  فد  ، (DLR ) اسدتخ ا  بعد 
 ..DLR) ) استخ ا  ب و 
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  : (Beigel, et al., 2002) وآخرون بيجل دراسة السياق نفس وفي-4
 

 ال م غية ال ي ضة قنيةت ب ستخ ا    اسة تمكن  أس بي ( 8) خل  ف  إذ    

 Brain Gym)  ) لددد   الف ددد  وقددد  ا  الق ائيدددة القددد  ا  علددد  التدددر ي  مددد 
 تدد  وقدد  القدد ا  ، فدد  صددعوب   ولدد ي   سددنة،( 08) أعمدد  ه  الم  سددة طددل 
 عد   مد  تكوند  مجموعة ك  ،عشوائ    بشك    مجموع    ل ة إل  تقسيم  

 ،(عشددوائية حدد   عدد  أل يددؤ و ) اللعدد  بمجموعددة عدد   أحدد ه : طددل ( 4)
 الحسدددد  للتك مدددد  محدددد    تقلي يددددة ح كدددد   علدددد  تدددد  ب  :ال  نيددددة والمجموعددددة
 (Brain Gym) تقنية وأنشطة تم  ي  استخ م :ال  ل ة والمجموعة الح ك ،

 مدددد  القددد   بدددنفس ال ل ددددة المجموعددد   ملحظدددة وتمدددد  ال م غيدددة، ال ي ضدددة
 واسدتخ م  . قيقدة( 05) لمد   اليدوم  ب لت  ي  مجموعة ك  وتقو . االهتم  
 (PACE ) ح كد   يسدم  لمد  األ بد  الح كد   ال م غيدة ال ي ضة مجموعة

ز ا ا  المدد  ، شدد  )  وهدد   مدد  ،(والتددواز  المتع كسددة، والتمدد  ي  الدد م غ، وا 
ز ا ا  األ  ، إز ا ا  اسدددتخ ا   ل ينيسدددو ، الجددد نب  والتواصددد  الفضددد  ، وا 

 كد  وفد (. األي   بع  ف  م غيةال  لل ي ضة ح كة  ( 34) بقية واستخ م )
 Gie Ben بد ؛ ج  ج معة لطل  الق ائية للق  ا  اختب   إج ا  يت  أسبو 

University،  قددددد ا   زمددددد  وحسددددد   والبع يدددددة القبليدددددة االختبددددد  ا  وبدددددإج ا 
 مدد  ذلددك تدد وي  مدد  الخطددر، مدد ا  عدد   وملحظددة تتبدد  مدد  الددنص، محتددو 
 التحليدددد  نتدددد ئ  وأشدددد   . لمعلمددددي وا األمددددو  ألوليدددد   اسددددتبي   أسددددئلة خددددل 

 ال م غيدة ال ي ضدة وتمد  ي  تقنية استخ موا الذي  الطل  أ  إل  اإلحص ئ 
 أفضدد  الق ائدد  المحتددو  ف دد  مدد  وتمكنددوا أخطدد   وأقدد  أسدد  ، بشددك  قدد أوا قدد 
 . خ ياآل المجموعتي  طل  م 

 

 عددد  الكشددد  إلدد  هددد ف  فقدد  : 2212ن فةةةرج، و  الشةةةريفين دراسةةةة أمةةا-5
 مسددتو  خفدد  فدد  الدد م غ  ي ضددة تمدد  ي  علدد  قدد ئ  إ شدد    ب ندد م  ليددةف ع



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9011)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 عينددة وتكوندد . الزائدد  الح كدد  ب لنشدد ط المصددحو  االنتبدد   نقددص اضددط ا 
 تلبية م ي ية م  األس سية الم حلة كلية م  وط لبة   ط لب   ( 21) م  ال  اسة
  بدددد   تج يبيددددة: مجمددددوعتي  إلددد  عشددددوائي    تددددوزيع   تددد  حيدددد  األولدددد ، إ بددد 

   بددد  وضددد بطة الددد م غ،  ي ضدددة تمددد  ي  إلددد  المسدددتن  اإل شددد    ب لب نددد م 
 اضدط ا  مسدتو  أ  ال  اسدة نتد ئ  أظ   . االعتي  ية اإل ش  ية ب ألس لي 

 المجموعدددددة أفددددد ا  لددددد   الزائددددد  الح كددددد  ب لنشددددد ط المصدددددحو  االنتبددددد   نقددددص
 الضد بطة، المجموعدة أفد ا  لد   ممد  إحصد ئي     ا  بشدك  أقد  كد   التج يبيدة

 فدد  للجددنس تعددز  إحصدد ئية  اللددة ذا  فدد و  وجددو  عدد  النتدد ئ  كشددف  كمدد 
 تكد  ولد  الذكو  لص ل  كك  المقي س عل  واالن ف عية االنتب   نقص مج ل 
  .المتغي ا  لبقية تعز  إحص ئية  اللة ذا  ف و  هم ك

 

 ب ند م  تصدمي  عد  البح  إل  الت  ه ف :  2212ن مراد آل دراسة و-2
 لدد   االسددتج بة سدد عة تنميددة فدد  للدد م غ الموج ددة الح كيددة ب لتم يندد   تدد  مق

 عد  الكشد  عد  فضدل   الموصد ، فد  سدنوا ( 7-4) بعمد  الم  سة أطف  
 تنميددة فدد  للدد م غ الموج ددة الح كيددة ب لتم يندد   مقتدد   ب ندد م   اسددتخ ا  أ دد 

 تددددد لملئم التج يبددددد  المدددددن   الب ح دددددة واسدددددتخ م  لددددد ي  ، االسدددددتج بة سددددد عة
 علددد  تدددوزيع   تددد  ،طفلددة  ( 61) مددد  البحددد  عينددة وتكونددد  البحددد ، لطبيعددة

 فدددد  بيددددن   التكدددد فؤ وأجدددد   مجموعددددة، لكدددد  طفلددددة  ( 31) بواقدددد  مجمددددوعتي 
 ال  اسدد  والتحصددي  والعمدد ، المدديل ، فدد  إخوتدد  بددي  الطفدد  ت تيدد  متغيدد ا 
 المجموعدددة وق مددد . االسدددتج بة سددد عة قيددد س عددد  فضدددل   والدددذك  ، لألبدددوي ،
 تنفددذ لدد  الضدد بطة المجموعددة بينمدد  الدد م غ  التدد  ي  ب ندد م  بتنفيددذ التج يبيددة

 تد  يبيتي  وحد تي  بواقد ( أسد بي  عشد  ) الب ند م  تنفيدذ واستغ  . ب ن م  أ 
 اسدددتنتج  وقددد .  قددد ئ  (01)  ت  يبيدددة وحددد   كددد  زمددد  الواحددد ، األسدددبو  فددد 

 سددد عة تنميدددة فددد  تطدددو ا   الددد م غ  التددد  ي  ب نددد م  حقددد : يدددرت  مددد  الب ح دددة
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 المجموعددددة ألطفددد   والبعددد   القبلددد  القي سددددي  بدددي  المق  ندددة عنددد  االسدددتج بة
 لدد   االسددتج بة سدد عة تنميددة فدد  الدد م غ  التدد  ي  ب ندد م  وتفددو . التج يبيدة
 .الض بطة ب لمجموعة مق  نة   التج يبية المجموعة أطف  

 

: Andrea, W., et al., (2014 وآخةرونن واطسةون أنةدريا دراسةة -7
 علد  ،Brain Gym ال م غيدة؛ ال ي ضدة تدر ي  مد  لتحق ا الت  ه ف  إل  

 وتمدد  النمددو، فدد  إع قدد   مدد  يعدد نو  الددذي  لألطفدد   األك  يميددة المشدد  كة
(  7-7)بي  أعم  ه  تت او  ا  ذكو  ( 2) ع  ه  األطف   م  مجموعة مش  كة
 تحددد  ال اضدددط ا  ل يددد  كدد   أحددد هم  النمدددو، فددد  إع قددة لددد ي   ممددد  سددنوا 

  يع ن  وال  ل  النش ط، وف ط االنتب   نقص اضط ا  ل ي  واآلخ  المع   ،
 مدد  تتفد  أع اضدد    أحد ه  علدد  يظ د  كمدد  السدمعية، المع لجددة اضدط ا  مد 

 جسددد ية لح كددد   تددد  يب   من مددد  ا نددد   تلقددد  وقددد . التوحددد  طيددد  اضدددط ا 
 تنميددة فدد  تسدد   جسدد ية تدد  يب   ال  لدد  تلقدد  بينمدد  القدد ا  ، م دد  ا  لتنميددة
 بدد   مدد  األولدد   قدد ئ ( 01-8)  فدد  التدد  ي  تدد  وقدد . ال ي ضددي   م دد  ا 
 لددأل ا  قبليدد    اختبدد  ا   ال ل ددة األطفدد   اختبدد   وتدد  المعتدد  ، األكدد  يم  التدد  يس

جددد ا  األكددد  يم ،              لمددد  (  األسدددبو  فددد  أيددد    2-3) فتددد ا  علددد  الجلسددد   وا 
 علدد  التدد  ي  أ  ال  اسددة أ بتدد  وقدد  ة،جلسدد( 03) بمعدد   أسدد بي ( 7-8) 

 فدد  البدد ن  النشدد ط خددل  مدد  ،Brain Gym ال م غيددة؛ ال ي ضددة تمدد  ي 
 ألولئدددك الفصددد  فددد  األكددد  يم  األ ائددد  السدددلوك تحسدددي  إلددد  أ   تددد  يب ت  
    .الطلبة

 

 :Marpaung, M. G., et al. ( 2017) وآخةرون ماربةاونج دراسةة -2
 األ ا  علد  ،Brain Gym ال م غيدة؛ ال ي ضدة  تدر ي إ ب   إل  ه ف  الت 

 سددنة،( 01-03) بددي  أعمدد  ه  تتدد او  أطفدد   لدد   الددذك   ونسددبة األكدد  يم 
 تطبيدد  تدد  حيدد  المجموعددة، أحدد    تصددمي  ذا  تج يبيددة   اسددة خددل  مدد 
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 ،(08=  )  عد   م  المش  كي  عينة وترلف . علي   وبع ية قبلية اختب  ا 
 الخدددد مس الصدددد  مدددد     إن  دددد( 00 - )  وعدددد   ،ا  ذكددددو  ( 7= )  عدددد   مددددن  

 تيمبددددددددددددددددددددد الن  م  سدددددددددددددددددددددت  فددددددددددددددددددددد  ال  اسدددددددددددددددددددددة وأج يددددددددددددددددددددد  والسددددددددددددددددددددد  س،
 سيم  ان ؛ م ينة ف  االبت ائيةTembalang & Pedalanganوبي االنك  ؛

Semarang، ب نددددد م  ب سدددددتخ ا  المشدددد  كي  تددددد  ي  تدددد  وقددددد . األن ونيسددددية 
 لددددأل ا  القبلدددد  االختبدددد   أ ا  بعدددد  ،Brain Gym ال م غيددددة؛ ال ي ضددددة
 لكددل البعدد   االختبدد   أ ا  تدد   دد  العدد    ال قدد ف  الددذك   واختبدد   األكدد  يم 
 وتحسددددن    ا تف عدددد    النتدددد ئ  وأظ دددد  . التدددد  ي  مدددد  االنت دددد   بعدددد  االختبدددد  ي 
 ب ستخ ا  وذلك المش  كي  العينة ألف ا  األك  يم  األ ا  متوسط ف  ملحوظ   
            بمقدد ا  إحصدد ئية  اللددة وجددو  بددّي  والددذ (   اختبدد  )  اإلحصدد ئ  التحليدد 

 الذك   اختب   ل  ج   اإلحص ئ  التحلي  نت ئ  أظ    وكذلك ،(1،110) 
 إحصددد ئية  اللدددة وجدددو  عددد " ويلكوكسدددو " اختبددد   ب سدددتخ ا  العددد    ال قددد ف 
 العيندددة أفددد ا  ذكددد   نسدددبة فددد  ملحوظددد    تحسدددن    علددد  تددد  ( 1،110)  مقددد ا ه 

    بلغدد  ال ي ضددي   لمدد    إحصدد ئي     الددة غيدد  نتدد ئ  ظ دد   كمدد  المشدد  كي ،
 ذلدك ومد  ،(1،214)  بلغد  الطبيعيدة للعلدو   الدة غي  وأخ   ،(1،177) 

 األ ا  تحسدددي  فددد  Brain Gym ال م غيدددة؛ ال ي ضدددة إمك نيدددة يتضددد 
  .األطف   ل ؤال  الذك   ونسبة األك  يم 

 

 تح يدد  إلدد  والتدد  هدد ف :  2212ن بنجةةاوالي ؛Bungawali دراسةةة -9
 ذو  للطددل  الع ملددة الددذاك   وظيفددة تعددزز أ  يمكدد  التدد  الفع لددة األسدد لي 
 مجموعدد    ددل  التج يبيددة شددب  ال  اسددة هددذ  شددمل  وقدد . الددتعل  صددعوب  

 وتدد  ضدد بطة، كمجموعددة إحدد اه  تحدد    طددل  خمسددة مدد  من دد  كدد  تددرل 
 العقليدددددة والتدددد  يب   ةال  نيددددد للمجموعددددة ال م غيددددة ال ي ضدددددة تدددد  يب   تطبيدددد 

 تدددد  يب   بتقدددد ي  التدددد خ  ف يدددد  قدددد   وقدددد . ال  ل ددددة للمجموعددددة( ذهنيددددة ألعدددد  )
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 Brain Gym Superspace) الزائ  التم  )تم ي  بإج ا  ال م غية ال ي ضة

 تد  نفسد ، الوق  وف . األو  ال  اس  الفص  خل  أس بي  أ بعة لم   يومي     
. أسددد بي  أ بعدددة لمددد   يدددوم  بمعددد   ل  ل دددةا للمجموعدددة عقليدددة تددد  يب   إجددد ا 

 المجموعدة فد  شدخص لكد   قد ئ ( 5) مد ت   ال م غ ت  ي  ألع   ب ستخ ا 
 الع ملدة ب لدذاك   الخ صدة البي ند   جمع  وق . الم  سة ف  الف اغ وق  أ ن  

 بعيدد   الددذاك   اختبدد  ( 0: )الت ليددة لددأل وا  وبع يددة قبليددة اختبدد  ا  ب سددتخ ا 
 إجد ا  وتد . الصدو   تح يد  اختبد  ( 2) المك نيدة؛ الدذاك   اختبد  ( 3) الم  ؛
 يلدد ؛ مدد  وهدد  البي ندد   لتفسددي  اللب  اميت يددة اإلحصدد   عمليدد   مدد  نددوعي 

 المجموعدددد   بددددي  العلقددددة لتح يدددد " سددددبي م  "  ال تبدددد  الت تيدددد  ا تبدددد ط( 0)
 جددددد الزو  الت تيددددد  واختبددددد  ( 3) والبع يدددددة، القبليدددددة االختبددددد  ا  فددددد  الددددد ل 

 الض بطة، للمجموعة والبع ية ةليالقب ال  ج   بي  الف   لقي س ،"ويلكسو " 
 نتددد ئ  وأظ ددد  . الع ملدددة الدددذاك   ومكونددد   تددد  يب م  تددد   ياللتددد والمجمددوعتي 

 بدددي  المك نيدددة والدددذاك   ال قميدددة الدددذاك   م ددد  ا  فددد  ملحوظدددة   زيددد      ال  اسدددة
ددد  ال  اسدددة اسدددتنتج   كمددد. تددد  يب   تددد  التددد  المجموعددد   فددد  المشددد  كي   أيض 

. تد  يب م  تد  اللتدي  المجمدوعتي  لكدل الع ملدة الدذاك   وظيفدة فد  ا  كبي      تحسن
 من سددب    بدد يل   الم  سددة وا  ا   والمعلمددي  واألم دد   لآلبدد   ال  اسددة هددذ  وتددوف 
 الم  سدة فد  الطدل  احتي جد   تلب  أ  يمك  من سبة تعليمية حوافز لتوفي 
 .والمنز 

 

 لب ندد م  عمليدد    تطبيقدد    إجدد ا  فدد  الحدد ل  البحدد  أهميددة يتضدد  سددب  مدد وم   
 فيددد  يسدددتخ   االبتددد ائ ، السددد  س الصددد  ط لبددد   علددد  ال م غيدددة ال ي ضدددة
 الم دد  ا  وتنميددة الع مددة الم دد  ا  بتنميددة المتعلقددة البسدديطة الح كدد   بعدد 

 وللتحقدد  الع بيددة، اللغددة لمدد    اللغويددة والم دد  ا  ال ي ضددي   لمدد    ال ي ضددية
 نحددو والتوجدد  االجتمدد ع  والقلدد  األكدد  يم  اإلنجدد ز علدد  تددر ي   إمك نيددة مدد 
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  و   خدددل  مددد  ال ي ضدددة تلدددك م  سددد  قددد  الب ح دددة أ  حيددد  لددد ي  ، الحيددد  
 لمم  سددة تؤهل دد  شدد     علدد  بعدد ه  حصددل  الب ندد م  بددذلك خ صددة ت  يبيددة
 أصدح     وشيو       وشب  أطف     م  ل  تحت   الت  الفئ   جمي  عل  الت  ي 
 عمد  وقد  ع لميد    الب ند م  هدذا كدو  ،أسدوي     غيد  أو أسوي     ،أصح     وغي 
. أك دد  أو( ا  بلدد  81) يقدد    فيمدد  واألجنبيددة الع بيددة الدد و  مدد  ك يدد    فدد  بدد 

Spaulding, et al., 2010)                                                    )                                                                   
 

 البحث : فروض
 

 تتم   فيم  يل  :
 

 والمجموعدددة التج يبيدددة المجموعدددة بدددي  إحصددد ئية  اللدددة ذا  فددد و  توجددد - 0
 األفضد  االتجد   فد  ك  يم األ اإلنج ز لمقي س البع   القي س ف  الض بطة
 .التج يبية للعينة

 والمجموعدددة التج يبيدددة المجموعدددة بدددي  يةإحصددد ئ  اللدددة ذا  فددد و  توجددد  -3
 األفضد  االتجد   فد  االجتمد ع  القلد  لمقيد س البعد   القيد س فد  الض بطة
 .التج يبية للعينة

 والمجموعدددة التج يبيدددة المجموعدددة بدددي  إحصددد ئية  اللدددة ذا  فددد و  توجددد -2
 األفضد  االتج   ف  الحي   نحو االتج   لمقي س البع   القي س ف  الض بطة

 .التج يبية نةللعي
 البعدددد   والقيدددد س القبلددد  القيدددد س بدددي  إحصدددد ئية  اللدددة ذا  فدددد و  توجددد -6

 األفضددد  االتجددد   فددد  األكددد  يم  اإلنجددد ز مقيددد س علددد  التج يبيدددة للمجموعدددة
 .البع   القي س لص ل 

 البعدددد   والقيدددد س القبلددد  القيدددد س بدددي  إحصدددد ئية  اللدددة ذا  فدددد و  توجددد -5
 األفضدددد  االتجددد   فددد  االجتمدددد ع  لقلددد ا مقيددد س علدددد  التج يبيدددة للمجموعدددة

 .البع   القي س لص ل 
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 البعدددد   والقيدددد س القبلددد  القيدددد س بدددي  إحصدددد ئية  اللدددة ذا  فدددد و  توجددد -4
 األفضددد  االتجددد   فددد  الحيددد   نحدددو التوجددد  مقيددد س علددد  التج يبيدددة للمجموعدددة
 .البع   القي س لص ل 

 الفتددد   تبددد  ب خ الط لبددد     جددد   بدددي  إحصددد ئية  اللدددة ذا  فددد و  توجددد  -7
 فد    جد ت   وبدي ( الب ن م  تطبي  قب ) الع بية اللغة لم    األول  ال  اسية
 .ال  نية ال  اسية الفت   لص ل ( الب ن م  تطبي  بع )  ال  نية ال  اسية الفت  
 الفتددد   ب ختبددد   الط لبددد     جددد   بدددي  إحصددد ئية  اللدددة ذا  فددد و  توجددد  -8

 فدد    جد ت   وبدي ( الب ندد م  تطبيد  قبد )   ال ي ضددي لمد    األولد  ال  اسدية
 .ال  نية ال  اسية الفت   لص ل ( الب ن م  تطبي  بع )  ال  نية ال  اسية الفت  

 

 : لبحثل المنهجية جراءاتاإل
 

 : البحث منهج:  أوالً 
 

  خد  إ أ د  فحدص علد  الق ئ  التج يب  شب   المن   الح ل  البح  اتب     
 فدددد  ال م غيددددة ال ي ضدددة علدددد  القددد ئ  التدددد  يب  ندددد م الب   وهدددو مسددددتق  متغيددد 
 الع بيدددة واللغددة ال ي ضددي   بمدد  ت  التحصددديل  المسددتو  وهددو التدد ب  المتغيدد 
 األكد  يم  واإلنجد ز االجتمد ع  القلد  الت ليدة؛ الت بعدة المتغيد ا  عل  وتر ي  
 .االبت ائية ب لم حلة الس  س الص  ط لب   ل   الحي   نحو والتوج 

 

 والددذ  ،التج يبدد  البحدد  علدد  تر ي هدد  يحتمدد  التدد  المتغيدد ا  ضددبط  مدد    
 وأخد   تج يبيدة إحد اهم  مجمدوعتي  عل  القبل  االختب   تطبي  عل  يعتم 

 التج يبيدة، المجموعدة علد  ال م غيدة ال ي ضدة ب ن م  تطبي  يت     ،ض بطة
نمدد  الضدد بطة، المجموعددة علدد  الب ندد م  تطبيدد  يددت  ال بينمدد   لتمدد  س تتدد ك وا 

 الب ند م ، عد  فكد   أ ند  أخذ  و  الم  سة ف  ل   المعت    اليومية األنشطة
 :الت ل  الج و  ف  كم  المجموعتي  عل  البع   االختب   تطبي  يت    
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  1جدول ن
 المجموعات االختبار القبلي البرنامج االختبار البعدي

   المجموعة التجريبية 
   المجموعة الضابطة 

 
 : البحث مجتمع: ثانياً 

 

  الكوي  ب ولة الع   ب لتعلي  االبت ائية ب لم حلة الس  س الص  ط لب   يم  
 

 : البحث ثالثًا : عينة
 

 الم حلددددة ط لبدددد   مدددد  ط لبددددة  ( 64) مدددد  األس سددددية البحدددد  عينددددة تكونددد    
 سددع  "و ،"المشددت كة الفيحدد  " م  سددت  مدد  عشددوائي    اختيدد  ه  تدد  االبت ائيددة

 ط لبددددة  ( 32) بمعدددد   التعليميددددة، الع صددددمة بمنطقددددة االبت ائيددددة،" عددددو  بندددد 
 الفيحددد   م  سدددة" ط لبددد   شدددكل  حيددد  م  سدددة، كددد  مددد  السددد  س ب لصددد 
" عددو  بند  سدع  " م  سددة وط لبد   الضد بطة، البحدد  مجموعدة" المشدت كة
 .التج يبية البح  مجموعة

 

 التحصدديل  تو المسدد مدد  كدد    فدد  المجمددوعتي  تكدد فؤ مدد  التحقدد  تدد  وقدد    
 نحدددو والتوجددد  االجتمددد ع ، القلددد  لمتغيددد ا  القبلددد  والقيددد س والعمددد ، العددد  ،
 المجموعد   بدي  للفد و (  ) اختبد   ب سدتخ ا  األك  يم ، واإلنج ز الحي  ،

 (.3) الج و   يع ض كم  المستقلة،
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 العمر من كل   في والتجريبية الضابطة المجموعتين بين للفروق  تن اختبار  2ن جدول
 .الحياة نحو والتوجه االجتماعي، والقلق األكاديمي لإلنجاز القبلي والقياس الدراسي والمعدل

 

 االنحراف قيمة ت الداللة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المقياس المجموعة العدد

 العمر الض بطة 23 10.74 1.738 353.- 726.
يةالتج يب 23 10.87 344.    

 المعدل الض بطة 23 85.50 21.301 1.413 165.
يالدراس يةالتج يب 23 92.09 6.424     

 الض بطة 23 72.30 13.848 889. 379.
 

اإلنجاز 
 األكاديمي
القياس 
 القبلي

يةالتج يب 23 74.96 3.612    

 الض بطة 23 34.26 9.836 225. 823.
 

القلق 
 االجتماعي
القياس 
 القبلي

يةالتج يب 23 34.87 8.498    

 الض بطة 23 36.57 15.006 684. 498.
 

التوجه 
 للحياة
القياس 
 القبلي

يةالتج يب 23 34.30 5.130    
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 مسدتو  عن  إحص ئية  اللة ذا  ف و  وجو  ع   يتبي ( 3) الج و  م    
 العمددد  مددد  كددد    فددد  والتج يبيدددة الضددد بطة المجمدددوعتي  بدددي  اقددد  أو( 1،15)

 والقلدددد  األكدددد  يم  لإلنجدددد ز القبلدددد  سوالقيدددد  ال  اسدددد ، والمعدددد   ب لسددددنوا ،
 فدددد  المجمددددوعتي  تكدددد فؤ إلدددد  يشددددي  مدددد  وهددددو. للحيدددد   والتوجدددد  االجتمدددد ع ،
 .للب ح ة التج يب  اإلج ا  قب  وال خيلة الت بعة المتغي ا 

 

  :البحث أدوات
 

 األكدد  يم ، اإلنجدد ز مقيدد س مدد  كدد    مدد  األس سددية البحدد  أ وا  تكوندد    
 .الت  يب  والب ن م  للحي  ، التوج  ومقي س  ،االجتم ع القل  ومقي س

 

  :األكاديمي اإلنجاز مقياس: أوالً 
 

 اإلنجد ز لقيد س( 3103) العمد  "  أعد   الدذ  ب لمقي س الب ح ة استع ن    
 الط لدد  اتجدد   تقدديس عبدد     ( 53) مدد  يتكددو  والددذ  الطلبددة، لدد   األكدد  يم 

 المقيد س علد  االسدتج بة ويدت   ،ل يد لإلنجد ز وال اف  ك  يم األ اإلنج ز نحو
 االتجددد  ، الموجبدددة للعبددد  ا ( 2 إلددد  0) مددد  القدددي   يعطددد  ل ددد  مددد    علددد 
 ب ختيدد   الب ح ددة ق مدد  وقدد  االتجدد  ، السدد لبة للعبدد  ا ( 0 إلدد  2) مدد  والقددي 

 ط لبدددد   لددددتلئ  بعضدددد   صددددي غ   تعدددد ي  بعدددد  المقيدددد س مدددد  عبدددد     ( 25)
 .االبت ائية الم حلة

 

ددددم    قدددد  وقدددد      الصدددد   بحسدددد   المقيدددد س صدددد   مدددد  بدددد لتحق  المقيدددد س  ع 
 العبدد  ا  تدد  وضدد و  المحكمددي ، مدد  مجموعددة علدد  بع ضدد  وذلددك الظدد ه  

 االتسد   بحسد   قد   كمد  ،(%81) فدو  اتفد   معد مل  عل  حصل  الت 
 بدي  ت اوحد  الكليدة ب ل  جدة ا تبد ط معد مل  علد  وحصد  للمقي س ال اخل 

  بدد   مدد  وتحقدد  إحصدد ئية،  اللددة ذا  وجميع دد ( 1،503  إلدد  1،038) 
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( 1،735) قيمت ددددد  وبلغددددد   الكلددددد للمقيددددد س ألفددددد  مع مددددد  بحسددددد   المقيددددد س
 .(1،707)" ب او  سبي م  " بمع  لة بلغ  الت  النصفية والتجزئة

 

 علقددة بحسدد   المقيدد س مفدد  ا  صدد   مدد  بدد لتحق  الب ح ددة ق مدد  وقدد    
 ط لبد   مد  ط لبدة  ( 41) قد  ه  اسدتطلعية عيندة علد  الكليدة ب ل  جة فق ات 
 الدذ  بي سدو ، ا تبد ط مع مد  ب سدتخ ا  المتوسدطة ب لم حلدة السد  س الص 
 . (2) ج و  ل  يع  

 

 األكاديمي اإلنجاز لمقياس الكلية والدرجة الفقرات بين االرتباط معامل  3ن جدول
 

معامل 
ةالفقر  االرتباط  

معامل 
ةالفقر  االرتباط  

معامل 
باطاالرت ةالفقر    

معامل 
ةالفقر  االرتباط  

.241** 31 .267** 21 .388** 11 .218** 1 

.360** 32 .387** 22 .441** 12 .318** 2 

.291** 33 .312** 23 .428** 13 .286** 3 

.325** 34 .341** 24 .366** 14 .328** 4 

.229** 35 .287** 25 .189** 15 .342** 5 
  .431** 26 .306** 16 .302** 6 
  .361** 27 .440** 17 .426** 7 
  .430** 28 .372** 18 .375** 8 
  .213** 29 .321** 19 .349** 9 
  .214** 30 .330** 20 .500** 10 

 

 1.10 مستو  عن   ا  **
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  ا  ا تبددددد ط وجدددددو  إلددددد ( 3) ب لجددددد و  اال تبددددد ط معددددد مل  قدددددي  تشدددددي     
 لمقيددد س الكليدددة وال  جدددة الفقددد ا  يددد جم بدددي ( 1.10) مسدددتو  عنددد  إحصددد ئي 
 إلدددددد 1.302)  بددددددي  اال تب طدددددد   قددددددي  ت اوحدددددد  وقدددددد  األكدددددد  يم ، اإلنجدددددد ز
 مفددددد  ا  وصددددد   الددددد اخل  االتسددددد   تدددددوف  إلددددد  يشدددددي  مددددد  وهدددددو ،(1.511
 .المقي س

 

 ك ونبددد   ألفددد  مع مددد  ب سدددتخ ا  المقيددد س  بددد   بحسددد   الب ح دددة وق مددد    
 بمع  لددددة ال بددد   مع مددد  وبلددد  ،(1.703) قدددد     بددد   مع مددد  علددد  وحصددد 
 و الدة مقبولدة  بد   قدي   وهد ،(1.720" )بد او  سدبي م  "  النصفية التجزئة
 .المستخ   المقي س  ب   عل 

 

 :االجتماعي القلق مقياس: ثانياً 
 

 القلدد  لقيدد س( 0777" ) ضددوا " أعدد   الددذ  المقيدد س الب ح ددة اسددتخ م    
 والمع فيدددددددة السددددددلوكية ا األعددددددد   يقدددددديس حيددددددد  الطلبددددددة، لددددددد   االجتمدددددد ع 

 علددد  علي ددد  االسدددتج بة يدددت     فقددد  ( 37) مددد  المقيددد س ويتكدددو  والفسددديولوجية،
 القلدد  مسددتو  ا تفدد   إلدد  الم تفعددة ال  جددة وتشددي  ،للسددتج بة  ل دد  مدد   

 .الطلبة ل   االجتم ع 
 

 ط لبدد   تلئدد  التدد  المقيدد س مدد  فقدد    ( 31) ب سددتخ ا  الب ح ددة ق مدد  وقدد   
 اسدتطلعية عيندة علد  و ب تد  صد   مد  التحق  وأع    البت ائية،ا الم حلة
 .الس  س الص  ط لب   م  ط لبة  ( 41) ق  ه 

   
 بعددد  وتعددد ي  اختصددد    بعددد  المقيددد س مفددد  ا  صددد   مددد  التحقددد  وتددد     

 ا تبد ط مع مد  ب سدتخ ا  الكليدة ب ل  جدة فق اتد  علقدة بحسد   وذلك العب  ا 
 .الت ل ( 6)  ج و  ل  يع   الذ  بي سو ،
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 االجتماعي القلق لمقياس الكلية والدرجة الفقرات بين االرتباط معامل  4ن جدول
 

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط
.506** 11 .648** 1 
.652** 12 .572** 2 
.423** 13 .528** 3 
.706** 14 .552** 4 
.481** 15 .584** 5 
.641** 16 .548** 6 
.587** 17 .675** 7 
.470** 18 .607** 8 
.521** 19 .567** 9 
.652** 20 .660** 10 

 1.10 مستو  عن   ا  ** 
 

 إحصد ئي     ا  ا تب ط وجو  إل ( 6) ب لج و  اال تب ط مع مل  قي  تشي    
 القلددددد  لمقيددددد س الكليددددة وال  جدددددة الفقدددد ا  جميددددد  بددددي ( 1.10) مسدددددتو  عندددد 

 وهدو ،(1.714 إلد  1.632) بدي  اال تب طد   قدي   ت اوحد وقد  االجتم ع ،
 .المقي س مف  ا  وص   ال اخل  االتس   توف  إل  يشي  م 
 

 ”ك ونبدد  “ ألفدد  مع مدد  ب سددتخ ا  المقيدد س  بدد   بحسدد   الب ح ددة وق مدد    
 بمع  لددددة ال بددد   مع مددد  وبلددد  ،(1.874) قدددد     بددد   مع مددد  علددد  وحصددد 
 و الددة جيدد    بدد   قددي  وهدد  ،(1.887) ” بدد وا سددبي م  ”دلدد النصددفية التجزئددة
 .المستخ   المقي س  ب   عل 
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 :الحياة نحو االتجاه مقياس: ثالثاً 
 

 قدددد  و  الحيدددد   نحددددو للتوجدددد " شدددد ي "و" كدددد  ف " مقيدددد س الب ح ددددة اسددددتخ م     
 ويتكدددو  ،(3113" )األنصددد    بددد  " الكويتيدددة البيئدددة علددد  نددد يقنتو   تدددت جمب

 وتدت  األفد ا ، لد   للتفد ؤ  الميد  أو النزعدة يستقد فقد ا ( 01)  مد  المقي س
 وقد  ،(5 إل  0) م  القي  ترخذ للستج بة خم س  م    عل  علي   اإلج بة

 ال  نويدددة الم حلدددة طلبدددة مددد  عينددد   علددد  المقيددد س بتقندددي " األنصددد   " قددد  
 واسدددتخ   جيددد  ، و بددد   صددد   مؤشددد ا  علددد  وحصددد  الج معيدددة، والم حلدددة
 .الكويتية ب لبيئة الخ صة وال  اس   البحو   م الع ي  ف  المقي س

 

 علقددة بحسدد   المقيدد س مفدد  ا  صدد   مدد  بدد لتحق  الب ح ددة ق مدد  وقدد    
 لددد  يعددد   الدددذ  بي سدددو ، ا تبددد ط مع مددد  ب سدددتخ ا  الكليدددة ب ل  جدددة فق اتددد 
 .الت ل ( 5) ج و 

 

 الحياة نحو االتجاه لمقياس الكلية والدرجة الفقرات بين االرتباط معامل  5ن جدول
 

 الفقرة االرتباط معامل الفقرة معامل االرتباط
.271** 6 .528** 1 
.230** 7 .573** 2 
.214** 8 .671** 3 
.663** 9 .684** 4 
.205** 10 .638** 5 

 1.10 مستو  عن   ا  **   
 

 إحصد ئي     ا  ا تب ط وجو  إل ( 5) ب لج و  اال تب ط مع مل  قي  تشي    
 لمقيدددد س الكليددددة وال  جددددة الفقدددد ا  جميدددد  بددددي  أقدددد  أو( 1.10) و مسددددت عندددد 
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 ،(1.486إل  1.315) بي  اال تب ط   قي  ت اوح  وق  الحي  ، نحو االتج  
 .المقي س مف  ا  وص   ال اخل  االتس   توف  إل  يشي  م  وهو

 

" ك ونبددد  " ألفددد  مع مددد  ب سدددتخ ا  المقيددد س  بددد   بحسددد   الب ح دددة وق مددد    
 بمع  لددددة ال بددد   مع مددد  وبلددد  ،(1.700) قدددد     بددد   مع مددد   علددد وحصددد 
 و الدة مقبولدة  بد   قدي  وهد  ،(1.707" )ب وا  سبي م  " دل النصفية التجزئة
 .المستخ   المقي س  ب   عل 

 

 :الدماغية الرياضة على القائم التدريبي البرنامج: رابعاً 
 

 مجموعة يتضم  وت بوية   علمية   أسس   ضو  ف  منظ  مخطط ب ن م  وهو  
 مسد ع   إلد  ت د   ،ومت ابطدة   منظمة   بط يقة    م  م  ص   الح كية األنشطة م 

 الع بيدة واللغدة ال ي ضدي   تعلد  عمليدة أ ند   أفض  بشك    العم  عل  ال م غ
 نحدو والتوجد  األكد  يم  نجد زإلا كفد    لزيد    ؛الجلسد   مد  عد   خدل  م 

 . االبت ائ الس  س الص   لب  ط ل   االجتم ع  القل  وتخفي  الحي  
 

 : يالتدريب البرنامج إعداد مصادر
 

 :وه  أال مص   ، ع   عل  الب ن م  هذا إع ا  ف  الب ح ة اعتم  
 

 مد  علد  الب ند م  بند   فد  اعتمد   حيد  الحد ل  للبحد  النظد   اإلط   -0
 .البح  ال ذ النظ   اإلط   تضمن 

 لطدل  المق مدة الت  يبيدة بد لب ام  تتعلد  الت  واألجنبية الع بية ال  اس  -3
 .االبت ائية الم حلة

 اللغة   اسة أ ن  االبت ائ   الس  س الص  لط لب   المب ش   الملحظ  -2
  .وال ي ضي   الع بية
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 : للبرنامج العام التخطيط
 

 الع مددددة األهدددد ا  تح يدددد  علدددد  للب ندددد م  العدددد   التخطدددديط عمليددددة تشددددتم    
 كدد  ومدد   ،يسددتغ ق   التدد  الزمنيددة والمدد   ،الب ندد م  إجدد ا   ومكدد  ،واإلج ائيددة

 ،فيدددد  المتبعددددة اإلج ائيددددة والخطددددوا  ،علددددي   طب سددددي   التدددد  والعينددددة ،جلسددددة
 . كك  الب ن م  تقيي     الجلس   ومحتو  المعينة والوس ئ 

 

   : البرنامج من العام الهدف
 تنميدة إلد  ال م غية  ضةال ي عل  الق ئ  المقت    الت  يب الب ن م  ي       
 الحيدددد   نحددددو والتوجدددد  األكدددد  يم  نجدددد زاإل كفدددد    لزيدددد    ؛وال ي ضددددي   اللغددددة

 .االبت ائ   الس  س الص  ط لب   ل   االجتم ع  القل  وتخفي 
 

 ،الب ح دددة صددد غت   التددد  الع مدددة األهددد ا  مددد  مجموعدددة خدددل  مددد  وذلدددك   
 تحقيق دد  علدد  قدد       وعددةالمجم ط لبدد   مدد  ط لبددة كدد  تكددو  أ  يتوقدد  والتدد 
 : وه  الت  يب  الب ن م  م  االنت    بع 

 .ال م غية ال ي ضة لتم ين    اليوم ال وتي  أ ا  •
 .الط لب   ل   الحس بية الق    تنمية •
 .الط لب   ل    الق ائ الف   تحسي  •
 .الط لب   ل    االستم ع الفخ  تحسي  •
 .ط لب  ال ل    ح ك الحس اإل  اك تنمية •
 .الجس  عل  الح كية األنشطة تر ي  كيفية اكتش   •
 .ال م غ  ي ضة أنشطة أ ا  خل  م  والت كيز االنتب   تنمية •
 . المك ن  والوع والي  العي  بي  البص   التآز  تحسي  •
 .لل م غ الك ويي  نصفيي  بي  التك م  وتحقي  ال م غ تحفيز •
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 إلد  اليسد   مد  البص ية الم   ا  تحسي    لألطف البص   اإلنتب   زي    •
 .اليمي 

 .االنتب   م   زي    عل  العم  •
 .المج   والتفكي  الت كيز عل  الق    زي    •
 .الجس  تواز  نظ   وتحفيز  الح ك االتزا  م   ا  تنمية •
كم   والت كيز التواص  عل  الق    زي    •  .الم    وا 
 .معن  ذا  صوا أ إل  وتوليف   وا صاأل تشتي  ضبط عل  العم  •
 .الم  ف  ال موية ال و   زي    ط ي  ع  اإلب اعية الق    تحسي  •
 .أفض  تفكي    أج  م  الجب   الفص إل  ال   ت ف  زي    •
 .التوت  ع  بعي  ا  عقلن بشك  االستج بة •
 .العضل  است خ   عل  العم  •
 .ست خ  اإل مستو  وزي    ال قبة م  التوت  إزالة عل  العم  •
 .الم  إل   النخ ع الس ئ  ت ف  زي    خل  م  ال م غ تنشيط •
 .والف   واالستج بة والتخي  التعبي  عل  الق    زي    •
 والتواصددد  التفكيددد  لسددد ولة كلددد  والجسددد  للددد م غ الك مددد  التنسدددي  تحقيددد  •

 .واأل ا 
 .األفك   ع  التعبي  عل  والق    اللغوية الق    تعزيز •
 .للجس   والسفل  العلو  الجز  بي  والتنسي  ب لتواز  الشعو  •
 .ال م غ إل  ال   ت ف  زي    خل  م  والسم  ال ؤية تحسي  •
 

 : البرنامج فلسفة
 

 الدد م غ علدد  المسددتن  الددتعل   نظ يددة مدد  التدد  يب  الب ندد م  فلسددفة اشددتق    
 كيفيدة وتوضد  األعصد  ، لعل  الح ي ة البح ية الف ضي   عل  تستن  والت 
 للددد م غ  التشددد يح ب لت كيددد  عددد  ي   مددد  وعلددد     طبيعددد بشدددك    الددد م غ عمددد 
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 مددد  الندددو  هدددذا ويدددوف  المختلفدددة، النمدددو م احددد  فددد  الدددوظيف  وأ ائددد  البشددد  
 عمدد  خددل  مدد  الفعدد   والددتعل  الددتعل ، لعمليددة  بيولددوج عمدد  إطدد   التعلددب 
 علدد  والتعدد   المددتعل ، سددلوكي    تفسددي فدد  النظ يددة هددذ  وتسدد ع  الدد م غ،
 التعل ،فتسددددم  لعمليددددة الح ي ددددة التقنيدددد   مدددد     خليطدددد يتضددددم  الددددذ  المف ددددو 
 الحي تيدددة الط لبددد   بخبددد ا  الدددتعل  بددد بط الددد م غ إلددد  المسدددتن  الدددتعل  نظ يدددة
 . الواقعية

 

 الح كددة خددل  مدد  البشدد  يتعلم دد  التدد  المع فددة علدد  كددذلك الفلسددفة وتقددو    
 خدددل  ،"الدددتعل   ط يددد  هددد  الح كدددة": " ينيسدددو  بدددو " المؤسدددس يقدددو  وكمددد 
 الف د  علد  القد    وي عيد  الح كيدة القد    علد  الضدغط يدؤ   أ  يمك  الحي  ،
 التفكيدد  أ  األشددخ ص يلحددظ قدد  األوقدد  ، بعدد  وفدد  والتواصدد ، والتنظددي 

 .األ ا  عل  يؤ   ق  اإلحس س أو الشعو  أو
 

 :الدماغية الرياضة على قائمال يالتدريب البرنامج أهمية
 

 :يل  فيم   الت  يب الب ن م  أهمية تتض 
  
  .المترخ   الطفولة م حلة وه  الطفولة م اح  م  ه مة بم حلة هتم  اال -0
 نشددددد ط ب عتبدددد    لت دددد يزم مدددد  للط لبدددددة جيدددد   اجتم عيددددة علقدددد   إق مددددة -3

 . بنفس   الط لبة  قة يعزز مم   ،اجتم ع
( سدددنة00-01)  العم يدددة الم حلدددة فددد  الط لبدددة  التددد  يب  م الب نددد يسددد ع  -2

 نحددو والتوجد  األكدد  يم  نجد زاإل كفدد    وزيد    وال ي ضددي   اللغدة تنميددة علد 
 .الط لب   ل   االجتم ع  القل  وتخفي  الحي  
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 :يالتدريب البرنامج محتوى
 

 فد   يد ه تح تد  التد  األهد ا  علد  ابند     الجلس   محتو  انتق   ت  لق     
 والوسدددد ئ  الفنيدددد   مدددد  يتضددددمن  بمدددد  العمليددددة اإلجدددد ا ا  وكددددذلك ،الب ندددد م 

 .الجلس   م  جلسة ك  ف  المستخ مة
 

 ال م غيددة ال ي ضددة علدد  القدد ئ   التدد  يب الب ندد م  تصددمي  عندد   وعدد  وقدد    
 :الت لية الش وط

 .الم حلة هذ  ف  الط لب   وخص ئص واحتي ج   مط ل  م اع   •
 علدد  يسدد ع  ممدد  ،الط لبدد   خصدد ئص مدد  تتن سدد  التدد  الفنيدد    اختيدد  •

 والتوجدد  األكدد  يم  نجدد زلإل  افعيددت   وزيدد    لدد ي   وال ي ضددي   اللغددة تنميددة
 .الب ن م  أه ا  تحقي  وب لت ل  ،االجتم ع  القل  وتخفي  الحي   نحو

 .الب ن م  جلس   خل  المستخ مة األنشطة تنو  •
 

 :الجلسة محاور
 

 .الجلسة م  الع   ل   ا*
 .اإلج ائية األه ا *
 .الجلسة خل  المستخ مة الفني  *
 .وم  م   الجلسة محتو *
 

 : البرنامج في المستخدمة الفنيات
 

  .النمذجة •
 . اإليج ب التعزيز •
 .ال و  لع  •
 .الجم ع  اللع  •
 .والمح ك   التقلي  •
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  : للبرنامج جرائيةاإل الحدود
 

  :  الت ل النحو عل  ب ن م ال تطبي  يت 
 

o عددو  بندد  سددع   م  سددة فدد  الب ندد م  تنفيددذ تدد : البرنةةامج تنفيةةذ مكةةان  
 .الكوي   ولة ف  التعليمية الع صمة لمنطقة الت بعة  للبن  

o ط لبدة  (  64)  علد  الب ند م  تطبيد  تد  :البرنةامج مةن المسةتهدفة الفئة 
( 00-01) مد  أعمد  ه  و تتد ا ممد االبتد ائ   السد  س الص  ط لب   م 
 .  سنة

o وتد  ،أسد بي  8 للب ند م  الزمنيدة الفتد   غ ق تاسد: للبرنةامج الزمنيةة المدة 
 الواحدد   الجلسددة ومدد   ، والتدد  يب   التمدد  ي  بتكدد ا  ي   آخدد أسددبوعي  ضدد فةإ
 . قيقة  ( 21)
 

 :المستخدمة والخامات المعينة الوسائل
 

 ؛الد م غ  ي ضدة أنشدطة تنفيدذ ف  تخ مةالمس والموا   الموا  ك فة وتشم     
 ، تطبيقدد  المسددت    الب ندد م  محتددو  مدد  الط لبدد    اسددتف    تعميدد  ب دد  
 التددد  والتج يدددزا  المسدددتخ مة والمدددوا   المدددوا  ل دددذ  المسدددب  اإلعددد ا  تددد  وقددد 

عدد ا  ،الب ندد م  تنفيددذ يتطلب دد   ؛التنفيددذ قبدد  المسددتخ مة والمددوا   المددوا  تلددك وا 
 الح كية ال م غ  ي ضة أنشطة تنفيذ عملية أ ن   الوق  ف   االقتص  لضم  
 . الم جو  األه ا  تحقي  ف  واإلس   

 

 :الدماغية الرياضة ببرنامج المستخدمة ستراتيجياتاإل
 

 الدماغ رياضة أنشطة لبرنامج التقويم ستراتيجيةإ: 
 

  :بتطبي  وذلك الب ن م  تطبي  قب  ويت  :القبلي التقويم-1
o (3103)  العم   إع ا " األك  يم  االنج ز مقي س. 
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o (0777)  ضوا  إع ا " االجتم ع  القل  مقي س. 
o (3113) وش ي  ك  ف  إع ا "  الحي   نحو االتج   مقي س. 
 

 علي د  تتد    التد  والت  يب   التم  ي  خل  م  وذلك :المرحلي التقويم-2
 سئلةأ عل  الصحيحة ب ت  ج إ وتع  ،ال م غية ال ي ضة ب ن م  بع  الط لب  

 والتدد  يب   التمدد  ي  أ ا  فدد  نجدد ح   لدد إ ب إلضدد فة ،التقددوي  مدد  النددو  هددذا
 .الب ن م  نج   عل  مؤش  ا

 

  :بتطبي  وذلك الب ن م  تطبي  بع  ويت : البعدي التقويم-3
 

o (3103)  العم   إع ا " األك  يم  االنج ز مقي س. 
o (0777)  ضوا  إع ا " االجتم ع  القل  مقي س. 
o (3113) وش ي  ك  ف  إع ا "  الحي   نحو االتج   مقي س. 
 

 ستم ا ا م  للترك  ؛زمنية بفت   الب ن م  تطبي  بع  يت  :التتبعي التقويم -4
 .التج يبية المجموعة عل  الب ن م  أ  

 

 المستخدمة التربوية والممارسات األنشطة استراتيجية: 
 

 للش وط وفق    المستخ   الب ن م  ف  المتضمنة   يب  والت التم  ي  تصمي  ت 
 :الت لية

 وتوقع دددد  البحدددد  برهدددد ا  ال م غيددددة ال ي ضددددة وتدددد  يب   تمدددد  ي  ا تبدددد ط-0
 .البح  م  الم جو  األه ا  تحقي 

 مدد  واالسددتف    ال م غيددة ال ي ضددة ألنشددطة السدد بقة ب ل  اسدد   االست شدد  -3
 .الس بقة ال  اس   ست اتيجي  إ
 ط لبدد   خصدد ئص مدد  ال م غيددة ال ي ضددة وتدد  يب   تمدد  ي  تتن سدد  أ -2

 .االبت ائ   الس  س الص 
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 يالتربو  الموقف ستراتيجيةإ: 
 

 الط لبد   مد  ال  اسدية الق عدة فد  الب ح دة  و  يدتلخص :الباحثة دور :أوالً -
 .الب ن م  ف  المستخ مة والوس ئ   وا األ م  الق عة تج يز ف 
 تشددت ك ولكدد  المشدد ه   علدد  الط لبددة  و  يقتصدد  ال :لبةةةالطا دور :ثانيةةاً -

 .الب ن م  م اح  ك  ف  الط لبة
  

 :الدماغية الرياضة برنامج من نموذج
 

 الباحثة  نإعداد/ من المقترح الدماغية الرياضة برنامج
رقم  الزمن التدريبات  المالحظات

ةالجلس  
 األسبوع األيام

 
 
 
 
 
 

بدايةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
الةةةةةةةةةةةةةد   
اللغةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 الع بي  .
بدايةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
الةةةةةةةةةةةةةد   
ال ياضةةةيا  

. 

 
   تع يةةةةةةة

الطالبةةةةةةةةةةةةا  
بالب نةةةةةةةةةةةا   

 وأهدافه.

   تع يةةةةةةة
الطالبةةةةةةةةةةةةا  
ب واقةةن نطةةاط 
الطاقةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 بالجسم.

    شةةةةةةةةةةة
 ال اء.

   ت ةةةةةةةةةة ي
تةةةةدليا نطةةةةاط 
الةةةةد ا  فةةةةة  
 نططةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 الصد .

   ت ةةةةةةةةةة ي
التبةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد  

 العكس .

   ت ةةةةةةةةةة ي
الوقةةةةةةةةةةةةةةةو  
واأل جةةةةةةةةةةة  
 نعطف  بثبةا  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
03 
 دقيط 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1  ،2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اليوم 
 األول

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األول
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رقم  الزمن التدريبات  المالحظات
ةالجلس  

 األسبوع األيام

و عانطةةةةةةةةةةةةةة  
 اليدي   عاً .

   ت ةةةةةةةةةة ي
          التةةةةةةةةةةةةةةةةةنف  

شةةةةةةةةةةةةةة ي   )
 وزفي (.

 
 
 
 
 
 

بدايةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
الةةةةةةةةةةةةةد   
 ال ياضيا .

 
    شةةةةةةةةةةة

 ال اء.

   ت ةةةةةةةةةة ي
تةةةةدليا نطةةةةاط 

 ال أ .

   ت ةةةةةةةةةة ي
الوقةةةةةةةةةةةةةةةو  
واأل جةةةةةةةةةةة  
 نعطف  بثبةا  
و عانطةةةةةةةةةةةةةة  
 اليدي   عاً.

   ت ةةةةةةةةةة ي
التفةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 ال أ .

   ت ةةةةةةةةةة ي
ال سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
ال تطةةةةةةةةةةةةاب  

 .ال زدوج

   ت ةةةةةةةةةة ي
خ طةةةةةةةةةةةةةةوم 

 الفي .

   ت ةةةةةةةةةة ي
 ضةةةةةةةةةةةةةةةةخ  
عضةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  

 ال ج .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 
 دقيط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11  ،23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اليوم 
 الخامس

 
 
 
 
 
 
 
 

 تحسين
القدرة 
ةالحسابي  

 مدرب
معتمد في 
الرياضة 
 الدماغية

/موبايل
19922

999                           
االنستجرا

م/ 

DRBAS
MA_AL
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ا
ل
ت
ف
ا

ف
 
ا
ل

ع
ن

 ق

م
ض
خ
ة
 
ع
ض
ل
ة
 
ا
ل

س
ا

 ق

ا
ل
ر
س
م
 
ا
ل
م
ت
م
ا
ث
 ل

ا
ل
ف
ي
 ل

ع
ق

ف
 
ا
ل
ر
ج
ل
 
و
ا
ل
ي
 د

ا
ل
ن
ق
ا

ط
 
ا
إل
ي
ج
ا
ب
ي
 ة

ش
ر
ب
 
ا
ل
م
ا
 ء



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9019)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

رقم  الزمن التدريبات  المالحظات
ةالجلس  

 األسبوع األيام

 
 

بدايةةة  د   
اللغةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 الع بي .

 
    شةةةةةةةةةةة

 ال اء .

   ت ةةةةةةةةةة ي
 ضةةةةةةةةةةةةةةةةخ  
عضةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  

 ال ج .

   ت ةةةةةةةةةة ي
 التثبي .

   ت ةةةةةةةةةة ي
الوقةةةةةةةةةةةةةةةو  
واأل جةةةةةةةةةةة  
 نعطف  بثبةا  

نطةةةةةةةةةةةةةة  و عا
اليةةةةدي   عةةةةاً 
  ن التنف .

   ت ةةةةةةةةةة ي
الث انيةةةةةةةةةةةةةةةة  
الكسةةةةةةةة ن  ) 

 ال ائل  (.

 
 
 
 

 تحسين
الفهم 
 القرائي

 
 
 

 بداي  
الةةةةةةةةةةةةةد   
اللغةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
الع بيةةةةةةةةةةةة  
بدايةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
الةةةةةةةةةةةةةد   
 ال ياضيا .

 
    شةةةةةةةةةةة

 ال اء.

   ت ةةةةةةةةةة ي
تةةةةدليا نطةةةةاط 
األذ  العلوي  
)صةةةةةةةةةةةةيوا  

 األذ (.

   ت ةةةةةةةةةة ي
 التثبي .

   ت ةةةةةةةةةة ي
 ضةةةةةةةةةةةةةةةةخ  
عضةةةةةةةةةةةة   

 ال ج .

   ت ةةةةةةةةةة ي
البو ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
)التةةةنف   ةةةن 

 (.دو ا 

 
 
 
 
 
 
 
 
03 
 دقيط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
21  ،22 

 
 
 
 
 
 

اليوم 
 األول
 
 
 

 
 
 
 
 

 الثالث 
 

تحسين 
الفهم 

 االستماعي
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رقم  الزمن التدريبات  المالحظات
ةالجلس  

 األسبوع األيام

الةةةةةةةةةةةةةةةةةة أ  
للي ي  شة ي  
ولليسةةةةةةةةةةةةةةا  

 .زفي (

   ت ةةةةةةةةةة ي
خ طةةةةةةةةةةةةةةوم 
الفيةةةةةةة   ةةةةةةةن 
ح كةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
الث انيةةةةةةةةةةةةةةةة  
        الكسةةةةةةةةةةةةة ن  

 .) ال ائل (

   ت ةةةةةةةةةة ي
التبةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد  

 العكس .
 

 :دمةالمستخ اإلحصائية األساليب
 

 بدددددي  للفددددد و (  ) اختبددددد   اسدددددتخ ا  تددددد  البحددددد  فددددد و  مددددد  للتحقددددد  
 المجمددوعتي  تكدد فؤ مدد  للتركدد  ؛(تج يبيددةالو  ضدد بطةال) المسددتقلة المجموعدد  

 اإلنجددددد ز مقيددددد س مددددد  لكددددد    البع يدددددة االختبددددد  ا  فددددد  بين مددددد  والفددددد و  مددددد  ،
 مع مد  اسدتخ ا  تد  كمد . الحيد   نحدو والتوج  االجتم ع ، والقل  األك  يم ،
 االجتمدددد ع ، والقلددد  األكدددد  يم ، اإلنجددد ز المقدددد ييس؛ عبددد  ا  بددددي  اال تبددد ط
 تلدك صد   مد  للتحقد  وذلدك ؛مند  لكد  الكلية وال  ج   الحي   نحو والتوج 
 للتحقد  لسبي م   النصفية والتجزئة ك ونب  ، ألف  حس   واستخ  . المق ييس

 .المستخ مة المق ييس  ب   م 
 

 المسددددتقلة المجموعدددد   بدددي  للفدددد و (  )اختبدددد   اسدددتخ ا  إلدددد  ب إلضددد فة   
(  )واختبدد   المقدد ييس، جميدد  فدد  البعدد   االختبدد   فدد ( وتج يبيددة ضدد بطة)

 االختبد   فد  التج يبيدة المجموعدة فد  الفد و  الستخ ا  المت ابطة للمجموعة
 .وال ي ضي   الع بية اللغة م  ت  ف  األك  يم  والتحصي  للمق ييس البع  
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 البحث: جنتائ
 

 التج يبيدددة المجموعدددة بدددي  إحصددد ئية  اللدددة ذا  فددد و  توجددد  :األول الفةةةرض
 فددد  األكددد  يم  اإلنجددد ز لمقيددد س البعددد   القيددد س فددد  الضددد بطة والمجموعدددة

 .التج يبية للعينة األفض  االتج  
 

 بدددي  للفددد و (  ) اختبددد   الب ح دددة اسدددتخ م  الفددد   صدددحة مددد  للتحقددد   
 . ئ ن ال االختب   لنت ئ ( 4) الج و  ويع   المستقلة، المجموع  

 

 البعدي القياس في والتجريبية الضابطة المجموعتين بين للفروق  تن اختبار  2ن جدول
 األكاديمي لإلنجاز

 االنحراف قيمة ت الداللة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المقياس المجموعة العدد

اإلنج ز  الض بطة 23 72.65 4.773 5.173 0,001
يم  األك    

القي س 
 البع  

يةالتج يب 23 81.74 6.943     
 

 

 مسدددتو  عنددد  إحصددد ئية  اللدددة ذا  فددد و  وجدددو  يتبدددي ( 4) الجددد و  مددد     
 البعدد   القيدد س فدد  والتج يبيددة الضدد بطة المجمددوعتي  بددي  أقدد  أو( 1.110)

 المتوسددط قددي  ك ندد  حيدد  التج يبيددة المجموعددة لصدد ل  األكدد  يم ، لإلنجدد ز
 .(80،76) التج يبية وللمجموعة( 73.45)  بطةالض للمجموعة

 الب ندد م  أ دد  إلدد  وتشددي  ،المبدد ئ  الب ح ددة فدد   السدد بقة النتدد ئ  وتؤكدد     
 لدددد   األكدددد  يم  لإلنجدددد ز الدددد اف  مسددددتو  تحسددددي  فدددد  المسددددتخ   التدددد  يب 
  .الط لب  
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 التج يبيددة المجموعددة بددي  إحصدد ئية  اللددة ذا  فدد و  توجدد  :الثةةاني الفةةرض
 فدددد  االجتمدددد ع  القلدددد  لمقيدددد س البعدددد   القيدددد س فدددد  الضدددد بطة وعددددةوالمجم
 .التج يبية للعينة األفض  االتج  

 

 بدددي  للفددد و (  ) اختبددد   الب ح دددة اسدددتخ م  الفددد   صدددحة مددد  للتحقددد   
 . ئ ن ال االختب   لنت ئ ( 7) الج و  ويع   المستقلة، المجموع  

 
 البعدي القياس في والتجريبية ضابطةال المجموعتين بين للفروق  تن اختبار  7ن جدول

 االجتماعي للقلق
قيمة  الداللة

 ت
االنحرف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المقياس    المجموعة العدد

.001 3.51
6 

القلق  الض بطة 23 36.43 7.494
 االجتماعي
القياس 
 البعدي

  التج يبية 23 29.09 6.653  
 

 مسدددتو  عنددد  إحصددد ئية  اللدددة ذا  فددد و  وجدددو  يتبدددي ( 7) الجددد و  مددد    
 البعدد   القيدد س فدد  والتج يبيددة الضدد بطة المجمددوعتي  بددي  أقدد  أو( 1.110)

 المتوسدددط قدددي  ك نددد  حيددد  التج يبيدددة المجموعدددة لصددد ل  االجتمددد ع ، للقلددد 
 .(37.17) التج يبية وللمجموعة( 24.62) الض بطة للمجموعة

 الب ندد م  أ دد  إلدد  تشددي و  ،المبدد ئ  الب ح ددة فدد   السدد بقة النتدد ئ  وتؤكدد     
  .الط لب   ل   االجتم ع  القل  مستو  خف  ف  المستخ   الت  يب 

 

 التج يبيددة المجموعددة بددي  إحصدد ئية  اللددة ذا  فدد و  توجدد  :الثالةةث الفةةرض 
 فددد  الحيددد   نحدددو االتجددد   لمقيددد س البعددد   القيددد س فددد  الضددد بطة والمجموعدددة

 .التج يبية للعينة األفض  االتج  



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9019)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 بدددي  للفددد و (  ) اختبددد   الب ح دددة اسدددتخ م  الفددد   صدددحة مددد   للتحقددد   
 . ئ ن ال االختب   لنت ئ ( 8) الج و  ويع   المستقلة، المجموع  

 

 القياس في والتجريبية الضابطة المجموعتين بين للفروق  تن اختبار  2ن جدول
 الحياة نحو للتوجه البعدي

االنحراف  قيمة ت الداللة
 المعياري

 المتوسط
سابيالح  

 المقياس المجموعة العدد

ي   التوج  للح الض بطة 23 33.30 4.139 3.874 0,001  
القي س 
 البع  

يةالتج يب 23 38.39 4.746    

 

 مسدددتو  عنددد  إحصددد ئية  اللدددة ذا  فددد و  وجدددو  يتبدددي ( 8) الجددد و  مددد     
 البعدد   القيدد س فدد  والتج يبيددة الضدد بطة المجمددوعتي  بددي  أقدد  أو( 1.110)

 المتوسددط قددي  ك ندد  حيدد  التج يبيددة المجموعددة لصدد ل  الحيدد  ، نحددو جدد  للت
 .(28.27) التج يبية وللمجموعة( 22.2) الض بطة للمجموعة

 الب ند م  أ د  إلد  وتشدي  ،المبد ئ  الب ح دة فد   السد بقة النتد ئ  وتؤك      
 .الط لب   ل   الحي   نحو االتج   مستو  تحسي  ف  المستخ   الت  يب 

 

 والقيد س القبلد  القيد س بدي  إحصد ئية  اللدة ذا  فد و  توجد  :الرابع رضالف
 االتجددد   فددد  األكددد  يم  اإلنجددد ز مقيددد س علددد  التج يبيدددة للمجموعدددة البعددد  
 .البع   القي س لص ل  األفض 

 
 للمجموعدد  (  ) اختبدد   الب ح ددة اسددتخ م  الفدد   صددحة مدد  للتحقدد     

 .ئ ن  ال الختب  ا لنت ئ ( 7) الج و  ويع   المت ابطة،
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 األكاديمي اإلنجاز لمقياس التجريبية بالمجموعة والبعدي القبلي القياسين بين للفروق  تناختبار  9ن جدول
 

االنحراف  قيمة ت الداللة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المقياس القياس

ل القي س القب 74.96 3.612 4.258 0.001 اإلنج ز  
 األك  يم  

 
   القي س البع 81.74 6.943  

 

 مسدددتو  عنددد  إحصددد ئية  اللدددة ذا  فددد و  وجدددو  يتبدددي ( 7) الجددد و  مددد    
 األكدد  يم ، اإلنجدد ز لمقيدد س والبعدد   القبلدد  القيدد س بددي  أقدد  أو(  1.110)

( 76.74)  القبلدد  ب لقيد س المتوسدط قدي  ك ندد  حيد  البعد   القيد س لصد ل 
 . (80.76)  البع   وب لقي س

 الب ند م  فع ليدة إل  وتشي  ،المب ئ  الب ح ة ف   الس بقة  النت ئ وتؤك     
 .الط لب   ل   األك  يم  اإلنج ز مستو  تحسي  ف  المستخ   الت  يب 

 

 القبلدددد  القيدددد س بددددي  إحصدددد ئية  اللددددة ذا  فدددد و  توجدددد  :الخةةةةامس الفةةةةرض
 فدددد  االجتمدددد ع  القلدددد  مقيدددد س علدددد  التج يبيددددة للمجموعددددة البعدددد   والقيدددد س
 .البع   القي س لص ل  فض األ االتج  

 

 للمجموعدد  (  ) اختبدد   الب ح ددة اسددتخ م  الفدد   صددحة مدد  للتحقدد     
 .ئ ن  ال االختب   لنت ئ ( 01) الج و  ويع   المت ابطة،

 القلق لمقياس التجريبية بالمجموعة والبعدي القبلي القياسين بين للفروق  تن اختبار  12ن جدول
 االجتماعي

االنحراف  قيمة ت الداللة
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 المقياس القياس

ل القي س القب 34.87 8.498 2.519 0,02 القل   
 االجتم ع 

  
   القي س البع 29.09 6.653  
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 مسددتو  عندد  إحصدد ئية  اللددة ذا  فدد و  وجددو  يتبددي ( 01) الجدد و  مدد    
 مدددد ع ،االجت القلدددد  لمقيدددد س والبعدددد   القبلدددد  القيدددد س بددددي  قدددد أ أو( 1.15)

( 26.87) القبلدد  ب لقيدد س المتوسددط قددي  ك ندد  حيدد  البعدد   القيدد س لصدد ل 
 (.37.17) البع   وب لقي س

 الب ند م  فع ليدة إل  وتشي  ،المب ئ  الب ح ة ف   الس بقة النت ئ  وتؤك     
 .الط لب   ل   االجتم ع  القل  مستو  خف  ف  المستخ   الت  يب 

 

 القبلدددد  القيدددد س بددددي  إحصدددد ئية  اللددددة  ذا فدددد و  توجدددد  :السةةةةادس الفةةةةرض
 فددد  الحيددد   نحدددو التوجددد  مقيددد س علددد  التج يبيدددة للمجموعدددة البعددد   والقيددد س
 .البع   القي س لص ل  األفض  االتج  

 

 للمجموعددد  (  ) اختبددد   الب ح دددة اسدددتخ م  الفددد   صدددحة مددد  للتحقددد    
 .الن  ئ  االختب   لنت ئ ( 00) الج و  ويع   المت ابطة،

 

 لمقياس التجريبية بالمجموعة والبعدي القبلي القياسين بين للفروق  تن اختبار  11ن جدول
 الحياة نحو التوجه

االنحةةةةراف  قيمة ت الداللة
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 المقياس القياس

القي س  34.30 5.130 3.072 0,02
 القبل 

    التوج  للحي
 

القي س  38.39 4.746  
 البع  

  
 مسددتو  عندد  إحصدد ئية  اللددة ذا  فدد و  وجددو  يتبددي ( 00)  و الجدد مدد    
 الحيددد  ، نحدددو االتجددد   لمقيددد س والبعددد   القبلددد  القيددد س بدددي  اقددد  أو( 1.10)
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( 26.2) القبلددد  ب لقيددد س المتوسدددط قدددي  ك نددد  حيددد  البعددد   القيددد س لصددد ل 
 (.28.27) البع   وب لقي س

 فع ليدددة إلددد  يشدددي  ذ الددد ،المبددد ئ  الب ح دددة فددد   السددد بقة النتددد ئ  وتؤكددد    
 لددد   الحيددد   نحدددو االتجددد   مسدددتو  تحسدددي  فددد  المسدددتخ   التددد  يب  الب نددد م 
 .الط لب  

 

 الط لبددد     جددد   بدددي  إحصددد ئية  اللدددة ذا  فددد و  توجددد  :السةةةابع الفةةةرض
 وبدي ( الب ند م  تطبيد  قبد ) ال ي ضدي   لمد    األول  ال  اسية الفت   ب ختب  

 الفتدددد   لصددد ل ( الب نددد م  تطبيدددد  بعددد ) ال  نيدددة ال  اسددددية الفتددد   فددد    جددد ت  
 .ال  نية ال  اسية

 

 للمجموعددد  (  )اختبددد   الب ح دددة اسدددتخ م  الفددد   صدددحة مددد  للتحقددد     
 . ئ ن ال االختب   لنت ئ ( 03) الج و  ويع   المت ابطة،

 

  الرياضيات لمادة والثانية األولى الفترتين درجات بين للفروق  تن اختبار  12ن جدول
 التجريبية للمجموعة

االنحراف  قيمة ت الداللة
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 المادة القياس

ل الفت   األو  72.22 14.22 6.371 0,001  ال ي ضي   
  نيةالفت   ال  76.77 14.751   

 
 مسددتو  عندد  إحصدد ئية  اللددة ذا  فدد و  وجددو  يتبددي ( 03) الجدد و  مدد    
 ال  اسدية الفتد   فد  ال ي ضدي   بمد     لب  الط   ج   بي  أق  أو( 1.110)

 الب ند م  بعد  ال  نية ال  اسية الفت   ف  و  ج ت   الب ن م  تطبي  قب  األول 
 األولدددد  بدددد لفت   المتوسددددط قددددي  ك ندددد  حيدددد  ،ال  نيددددة ال  اسددددية الفتدددد   لصدددد ل 

 .(74.77) ال  نية وب لفت  ( 73.33)
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 الب ند م  فع ليدة إلد  وتشدي  ،مبد ئ ال الب ح دة فد   الس بقة النت ئ  وتؤك    
 .ال ي ضي   بم    الط لب   مستو  تحسي  ف  المستخ   الت  يب 

 

 الط لبددد     جددد   بدددي  إحصددد ئية  اللدددة ذا  فددد و  توجددد  :الثةةةامن الفةةةرض
 وبي ( الب ن م  تطبي  قب ) الع بية اللغة لم    األول  ال  اسية الفت   ب ختب  
 الفتددد   لصددد ل ( الب نددد م  تطبيددد  بعددد )  ال  نيدددة ةال  اسدددي الفتددد   فددد    جددد ت  
 .ال  نية ال  اسية

 

 للمجموعدد  (  ) اختبدد   الب ح ددة اسددتخ م  الفدد   صددحة مدد  وللتحقدد    
 .الن  ئ  االختب   لنت ئ ( 02) الج و  ويع   المت ابطة،

 

 لعربيةا اللغة لمادة والثانية األولى الفترتين درجات بين للفروق  تن اختبار  13ن جدول
 التجريبية للمجموعة

االنحراف  قيمة ت الداللة
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 المادة القياس

ل الفت   األو  68.76 12.512 7.604 0,001 يةاللغة الع ب   
  نيةالفت   ال  72.88 11.757    

 

 مسددتو  عندد  إحصدد ئية  اللددة ذا  فدد و  وجددو  يتبددي ( 02) الجدد و  مدد    
 الفتددددد   فددددد  الع بيدددددة اللغدددددة بمددددد    الط لبددددد     جددددد   بدددددي  أقددددد  أو( 1.110)

 بعد  ال  نيدة ال  اسدية الفت   ف  و  ج ت   الب ن م  تطبي  قب  األول  ال  اسية
 بددد لفت   المتوسدددط قدددي  ك نددد  حيددد  ،ال  نيدددة ال  اسدددية الفتددد   لصددد ل  الب نددد م 
 .(73.88) ال  نية وب لفت  ( 48.74) األول 

 الب ندد م  فع ليددة إلدد  وتشددي  ،المبدد ئ  الب ح ددة فدد   ةالسدد بق النتدد ئ  وتؤكدد   
 .الع بية اللغة بم    الط لب   مستو  تحسي  ف  المستخ   الت  يب 
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 :النتائج مناقشة
 

 كمدد  جميع دد  البحدد  فدد و  تحقدد  السدد بقة اإلحصدد ئية النتدد ئ  مدد  يتبددي  
-15.1)  بددي  ت اوحدد  إحصدد ئي     الددة وبفدد و  ،(03-5) مدد  الجدد او  فدد 

 تحسدي  علد  وق  تد  ال م غية ال ي ضة ب ن م  أهمية ع  تن  وه ( 1.110
 اإلنجدددد ز وهدددد  بصدددد  ه  البحدددد  كدددد   التدددد  النفسددددية المتغيدددد ا  مدددد  الع يدددد 

 الندددددواح  وتحسدددددي  الحيددددد  ، نحدددددو والتوجددددد  االجتمددددد ع ، والقلددددد  األكددددد  يم ،
 تلفةالمخ ال  اس   إلي  أش    م  ج ن  إل  ،(ال  اس  التحصي )  التعليمية
 والكف   الم   ا ، كف    وزي    الحواس ق  ا  كتقوية واألجنبية، من   الع بية

 ال  اسددد   م ددد  ال م غيدددة لل ي ضدددة الوصدددفية ال  اسددد   أ بتددد  وقددد  التج  يدددة،
 ,Teplitz, 2001; Primost, J., 1992; Winkelmann) الت ليدة؛

2001a; Winkelmann,2001b; McGovern, N., 1991; 
Winkelmann, 2001c; Winkelmann, 2001d; Dennison, G., 

E., 2001 Teplitz, 2002 ). 
 

 ;Eyestone, 1990) يلدددد ؛ مدددد  م دددد  اال تب طيددددة وال  اسدددد        

Masgutova, 2001   )   يلد ؛ مد  م د  والتج يبيدة وال  اسد (Sifft & 

Khalsa, 1991; Beigel, Steinbauer, & Zinke, 2002;  ؛ 
  ,.Marpaung, et al ؛3103 يددونس، و ؛3103 ، فدد  و  الشدد يفي ،

 ,Khalsa, & Stiff) يلد ؛ مد  م د  مد  التج يبيدة شدب  وال  اسد    (2017
1988; Khalsa, Morris, & Stiff, 1988; Donczik, 1994)           

 ;Stiff, 1990; Khalsa, Sifft, 1990)\ م د ؛ مد  التج يبيدة قبد  ومد .
Hamaford, 1990; Kuznetsova, & Kudryavtseva, 2002; 

Wofsont, 2002). 
 

 كددذلك ،ال م غيددة ال ي ضددة تقنيددة علدد  الق ئمددة ال  اسدد   نتدد ئ  أ بتدد  كمدد     
 مد  يعد نو  والدذي  األطفد   يواج    الت  التح ي   خف  ف  إيج بيت  عل 

 السدمعية واإلع قد   االنتبد  ، ونقدص النشد ط وف ط والتوح ، التعل ، صعوب  
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 ومتلزمدة والجسد ية، والذهنيدة Anderea, w., et al (2014) والبصد ية
 األ ا  مجدددددد ال  فدددددد  ع يدددددد   فوائدددددد  لدددددد  كمدددددد . السددددددلوكية والمشددددددكل   او 

 وتنميددددة وال ي ضددددي  ، اإلمددددل ، الكت بددددة، القدددد ا  ، م دددد  المختلفددددة األكدددد  يم 
 ،Marpaung,et al., (2017);Bungawali (2018)والت كيددز الددذاك  
 وفدد  الح كدد ، والتن سدد  والتددواز  والبصدد ، ك لسددم  الحسددية  الم دد  ا وتنميددة
 تقدددد ي  وتعزيددددز االجتم عيددددة، الم دددد  ا  وتحسددددي  والتواصدددد ، اللغددددة م دددد  ا 
 .الضغوط   م  التع م  عل  والمق    التوت  م  والتقلي  الذا ،

 

 :يلي ما هي أساسية محاور ثالثة على الدماغية الرياضة تقنية وتقوم
 

 العلقدة يصد  وهدو (Laterality): الجةانبي صةلالتوا محةور -1
 كمد  والمح   دة، والكت بدة القد ا   م د  ا  فد  أس سي    ويع  ال م غ، ج نب  بي 
 ذا  فد  والتفكيد  الح كدة ولم د    للجسد  الك ملدة الح كدة لب مجدة    يأس سد يع 

 .الوق 
 األم ميددة المندد ط  بددي  مدد  العلقددة يصدد  (Focus): التركيةةز محةةور-2
 م  الج ي   المعلوم   و م  واالستيع  ، الف   عل  ويؤ   لل م غ، خلفيةوال

 .الق يمة الخب ا 
 العلويددة األجددزا  بددي  ب لعلقددة ي ددت (Centering) : التةةوازن محةةور-3

 واألفكددددد   العواطددددد  بدددددي  بددددد لتواز  pيسددددد  والتم كدددددز الددددد م غ، فددددد  والسدددددفلية
 .)3115 ب يك،) والتنظي  ال  و  عل  ويس ع  المنطقية

  
 عل  التر ي  عل  ال م غية ال ي ضة ب ن م  ق    تحقي  ف  س ع  م  وذلك   

 والتوجدد  األكدد  يم  اإلنجدد ز م دد  كف  ت دد  بزيدد    تحسددن   تدد  التدد  المتغيدد ا 
  .االجتم ع  القل  م   خفض   أو األك  يم  والتحصي  الحي   نحو
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 مدد  ا ز  قدد  ال م غيددة  ضددةال ي علدد  القدد ئ  التدد  يب  الب ندد م  اعتمدد   ولعدد    
 إعدد ا  فدد  الط لبدد   خصدد ئص م اعدد   أ  كمدد  ، المسددتخ   الب ندد م  فع ليددة

 التج يبيددددة العينددددة أفدددد ا   الط لبدددد     أ كمدددد  ، فع ليتدددد  مدددد  ا ز  قدددد  الب ندددد م 
 ل دد  هيئدد  عندد م  ب لتدد ل ف ،المتوسددط المدد   فدد  يقدد  ذكدد   بمسددتو  يتمتعددو 

 تعلم دد  عدد  أسددف   قدد  ات   مدد  سددتف   اال مدد  تمكددن   من سددبة ةيددتعليم بيئددة
 نحدددو والتوجددد  األكددد  يم  اإلنجددد ز وكفددد    فع ليددة وزيددد    تحسددد  فددد  بددد ا كمدد 

 .المقت   الت  يب  الب ن م  تطبي  بع  ل ي   األك  يم  والتحصي  الحي  
 

 الددتعل  سددت اتيجيةإ لتضددمن  الحدد ل  البحدد  ب ندد م  ف عليددة الب ح ددة وتفسدد    
 لدد   األكدد  يم  الددتعل  وتنشدديط إ دد    شددرن   مدد  والتدد  ،م غالدد  لدد إ المسددتن 
 للدددتعل  الط لبددد    افعيدددة زيددد    عليددد  يت تددد  ممددد  ،  و هددد  وتفعيددد  الط لبددد  
 .م تفعة كف    وذا  نشطة بصو  

 

 اسدددددتخ ا  إلددددد  المسدددددتخ   التددددد  يب   الب نددددد م  ف عليدددددة تعدددددز  أ  ويمكددددد    
 وجعل د  علي د  غلبد  التد  المد   و و   الد م غ الد  المسدتن  التعل  إست اتيجية

 وعدي   وحسد  انتبد ه   مد  زا  مم  ،الط لب   بي  تن فسية ألع   سي   ف 
 .وا   اك  

 

 أ ا  فدد   التفددو  سدبي  فدد  والكفد    النجدد   نحدو  السددع مبد أ يددرت  كمد     
 تجدددد  حيددد  ، البحدددد  لنتددد ئ  موضددددح    ال م غيدددة ال ي ضددددة وتددد  يب   تمددد  ي 
 مدددد  ومتدددد  ج    من سددددب    سددددبيل   ل دددد  المق مددددة والتدددد  يب     ي التمدددد فدددد  الط لبددددة
 فع ليدة يد ع  الدذ  األمد  وهدو الدذا  وا بد   التفدو  أجد  مد  وذلك  ،ق  ات  
 .الب ن م 

 

 ال م غية ال ي ضة عل  الق ئ   الت  يب الب ن م  ف علية سب  أيض    ويعو     
 فددد  والح يدددة  ب ألمددد  الط لبددد   فيددد  شدددع   مددد ي  صدددف  منددد   يجددد  إ لددد إ



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9011)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 مدد  يجدد ب اإل ب لتف عدد  ل دد  سددم  ممدد  ، خددو   و  ح كدد ت   عدد  التعبيدد 
 والتعد و  ، يج بيدةإ علقد   وتكدوي  ، ال قدة جسدو  وبند   ، البع  بعض  
تبدد   والمن فسددة  المجموعددة ط لبدد   أ ا  علدد  انعكددس ذلددك كدد  ، التعليمدد   وا 
 .  ل ي االجتم ع  القل  مظ ه  خف  إل  وأ   التج يبية

 

 فدد  البحد  فدد  المسدتخ   الب ند م  نجدد   إلد  الفد و  نتدد ئ  أشد    وقد    
 أفدددد ا )  االبتدددد ائ  السدددد  س الصدددد  ط لبدددد   لدددد   وال ي ضددددي   اللغددددة تنميددددة

 تدوفي  فد  للب ند م  يج بيدةإ  د  آ وجو  إل  يشي  مم  ،( التج يبية المجموعة
 اإلنجد ز مستو  س تح إل  أ   لت ا الح كية ال م غية والمم  س   الخب ا 

 أ  منطقيددد    كددد   لدددذا  ،واللغدددة ال ي ضدددي    مددد  ت فددد   كددد  يماأل والتحصدددي 
 تع ضدد   بعدد  ملحوظد    تحسددن    التج يبيدة المجموعددة أفدد ا  مد  الط لبدد   تظ د 
 .ال م غية ال ي ضة عل  الق ئ  البح  لب ن م 

 

 ف  ل الح  الب ن م  لية عف حو  الح ل  البح  ف و  تحقق  فق  وبذلك   
 النتد ئ  ل دذ  تفسدي  م  سب  م  م  اتف ق    وذلك ،وال ي ضي   اللغة تنمية ف 

 .للتعل  المتنوعة والنظ ي   النظ   للت ا  وم اع ت  
 

 التدددد  الفدددد و  جميدددد  أ  علدددد  الحدددد ل  البحدددد  نتدددد ئ  كدددد  تشددددي  وبدددذلك   
 جميع د  وهد  ،تحققد  قد  الحد ل  البحد  ف  علي   تجي  أ  الب ح ة ح ول 

 ال م غيدة ال ي ضدة علد  القد ئ   التد  يب الب ن م  تر ي  م  التحق  إل     ت
 وزيدد    االبتدد ائ  السدد  س الصدد  ط لبدد   لدد   وال ي ضددي   اللغددة تنميددة فدد 

 ،األك  يم  والتحصي  الحي   نحو والتوج  األك  يم  اإلنج ز كف    و فع لية
 المجموعدددددة   ط لبددددد اسدددددتج ب   بدددددي  المق  ندددددة خدددددل  مددددد  النتددددد ئ  وتتضددددد 
 . والبع   القبل  القي س ف  التج يبية
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 علدد  القدد ئ  التدد  يب  الب ندد م  ليددة عف تؤكدد  ومجتمعددة مفدد    النتدد ئ  وهددذ    
 ط لبد   ل   وال ي ضي   اللغة تنمية ف  ال م غية ال ي ضة وت  يب   تم  ي 
 ف   ك  يماأل والتحصي  اإلنج ز مستو  تحس  و االبت ائ  الس  س الص 
 للبحد  العلميدة الخلفية م  النت ئ  هذ  تتف  وبذلك ،واللغة ال ي ضي   م  ت 
 ال  اسدد   نتدد ئ  حيدد  مدد  أو النظ يددة والتفسددي ا  النظ يدد   حيدد  مدد  سددوا 

 .للب ح ة توف   الت  الس بقة
 

 نجدد  قدد  ال م نيددة البحدد  فدد و  قبددو  خددل  ومدد  سددب  مدد  علدد  وبندد  ا     
 اإلنجدد ز كفدد    تحسددي  فدد   ال م غيددة ال ي ضددة  علدد القدد ئ   التدد  يب الب ند م 
 اللغدة مسدتو  علد    يوتدر  ،الحيد   نحو والتوج  االجتم ع  والقل  األك  يم 

  ،الب ندد م  علددي   طبدد   ذالدد التج يبيددة المجموعددة ط لبدد   لدد   وال ي ضددي  
 فددد  األكددد  يم  اإلنجددد ز كفددد    تحسدددي  فددد  الب نددد م  ف عليدددة تتركددد  هنددد  ومددد 
 ب ولددددة االبتدددد ائ  السدددد  س الصدددد  ط لبدددد   لدددد   وال ي ضددددي   غددددةالل  مدددد  ت

 .الكوي 
 

 البحث: توصيات
 

 :التوصي   الت لية لب ح ةا تض  البح  نت ئ  م  خل 
 

 خددددل  مدددد  ال م غيددددة ب ل ي ضددددة الخ صددددة البدددد ام  مدددد  مجموعددددة تصددددمي -0
 جميدد  مدد  األ ا  كفدد    تحسددي  فدد  تسدد   مج لدد ، فدد  كدد  البدد ح ي  مسدد همة
 اإلع ق   التعل ، وبط  التعل ، صعوب   اإلنج ز، ضع  م  ؛ م  ن الجوا

 البسدديط العقلدد  التخلدد  الح كددة، وصددعوبة والبصدد  السددم  ضددع ) المختلفددة
 صدعوبة الدذاك  ، ضدع ) المختلفدة بمشدكلت   السد  وكبد   ،(ذلدك وغي ... 

 (.ذلك وغي ... والبص  السم  ضع  الح كة،
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 تنميدددة فددد  ال م غيدددة ال ي ضدددة بددد ام  أهميدددة إلددد  البددد ح ي  اهتمددد   توجيددد  -3
 .الم غوبة غي  النفسية الجوان  وخف  الم غوبة النفسية الجوان 

 نفسدددية متغيددد ا  علدد  ال م غيدددة ال ي ضددة لتدددر ي  مشدد ب ة   اسددد   إجدد ا  -2
 .البني  عل  أخ     اس   إج ا  كذلك أخ  ، نفسية وغي 

 
 المراجةةع

 أواًل: المراجع العربية:
 

 

  عدو  – الت بويدة للمند ه  ح ي ة تنظيم  (. 3113)عزيز مج   ب اهي ،إ -
 مكتبدة: الكتد  عد ل  .المعلومد   وعصد  المع فدة مجتمد  يواكد  ج يد  لتعلي 

 .الع بية مص  جم و ية -المص ية األنجلو
 وعلقتددددد  االجتمددددد ع  الخدددددو (. 3114) وا   آ   الصددددد    إسدددددم عي ، -

 بواليدة ال  نويدة الم حلدة طدل  علد  مي انيدة   اسدة: األك  يم  اإلنج ز ب اف 
 ج معة: السو ا . منشو   غي  م جستي   س لة.   م   أ  محلية - الخ طو 
 .النيلي 

 مقتدددد   ب ندددد م  اسددددتخ ا  أ دددد (. 3103) محمدددد  يددددونس نبدددد اس مدددد ا ، آ  -
 أطفدد   لدد   االسددتج بة سدد عة تنميددة فدد  للدد م غ الموج ددة الح كيددة ب لتم يندد  
 و قددة .الموصدد  ج معددة/ للبندد   الت بيددة كليددة(. سددنوا 7-4) مدد بع الم  سددة
 .الع ا  ف  ال ي ضية الت بية وأقس   لكلي   ال  م  ال و   المؤتم  ف  عم 
 والقيددددد س المف دددددو  والتشددددد ؤ  التفددددد ؤ (. 0778) محمددددد  بددددد   األنصددددد   ، -

 . 3445. الكوي : النش  مجلس – الكوي  ج معة. والمتعلق  
. LOT   الحيدد   نحددو التوجدد  مقيدد س(.  3113) محمدد   بدد  األنصدد   ، -
 ،(202-371ص ص) الكويت  المجتم  عل  تقني : الشخصية مق ييس ف 

 .  الح ي  الكت    ا : الكوي 
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 ف عليددددددة(. 3103( )ه0622) عدددددد ن   زميلددددد  وفدددددد  ، أحمدددددد ، الشددددد يفي ، -
  االنتب  نقص اضط ا  خف  ف  ال م غ  ي ضة إل  مستن  إ ش    ب ن م 

 ال  لد  العد   ،واالجتم عيدة اإلنسد نية العلدو  مجلة .الزائ  ب لنش ط المصحو 
 المملكدددة: اإلسدددلمية سدددعو  بددد  محمددد  اإلمددد   ج معدددة ،341ص ،والعشددد ي 
 . السعو ية الع بية

 الدذا  بتقد ي  وعلقتد  الحيد   معند (. 3107) محم   عل ه ج  الصق ، -
 علددد  الحصدددو  متطلبددد    ضدددم مقددد   بحددد . ال  نويدددة الم حلدددة طدددل  لددد  
 – شددمس عددي  ج معددة/ تعليمدد  نفددس علد / الت بيددة فدد  الفلسددفة  كتددو ا    جدة
 ص ال ابد ، الجدز  ،08 العد   ،الت بيدة فد  العلمد  البحد  مجلدة. البن   كلية
 .الع بية مص  جم و ية. 452-472

(. 3101) سددددع و أيدددد    عددد   وخشدددد  ، عبدددد الق   ، حسددد  لميدددد   العدددز ، -
 الخد مس الصد  ط لبد   لد   ال  اسد  ب لتحصدي  وعلقت  م ع االجت القل 
. نينددو  مح فظددة م كددز فدد ( الموصدد  -نينددو ) المعلمدد   إعدد ا  مع دد   فدد 

: الع اقيدة الجم و يدة. 314-082 ص ،الت سد  الع   ، ت بوية   اس   مجلة
 . نينو 

 النفسدددددية الضدددددغوط (.3103) عب المحسددددد  أحمددددد  بددددد  مددددد زو  العمددددد  ، -
 طدل  مد  عيندة لد   النفسية الصحة ومستو  األك  يم   إلنج زب وعلقت  
 المملكدددة. منشدددو   غيددد  م جسدددتي   سددد لة. الليددد  بمح فظدددة ال  نويدددة الم حلدددة
 . الق   أ  ج معة: السعو ية الع بية

 محمدد  إل دد   وال ب يعددة، محمدد ، بتسدد  ا والمددومن ، عمدد ، محمدد  المددومن ، -
 ط لبدد   لدد   االجتمدد ع  بدد لقل  لقتدد وع ال  اسدد  لإلنجدد ز الدد اف (. 3108)

 العددد  ، السدددل  علدددي   البيددد  أهددد  مجلدددة. الي مدددوك ج معدددة فددد  الت بيدددة كليدددة
 pdf.020524-81537. 203-376 ص ،(08)
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 ،المعلد  ب يد  مجلدة ال م غيدة، ال ي ضدة(. 3115 يسمب ، ) ي سمي  ب يك، -
. السدددددددددددددددددددددددددددددددعو ية الع بيدددددددددددددددددددددددددددددددة المملكدددددددددددددددددددددددددددددددة: أ امكدددددددددددددددددددددددددددددددو. 76-73 ص

https://www.linkedin.com/li/track 
 الم حلدة طلبدة لد   األكد  يم  اإلنج ز  اف  (.3108) ع    تب  ك جوا ، -

 العلددددو  فددد  البكددد لو يوس شدددد     لنيددد  مقددد   منشددددو  غيددد  بحددد . اإلع ا يدددة
 . الع ا : الق  سية ج معة .والنفسية الت بوية

 ب ألفكددددد   وعلقتددددد  االجتمددددد ع  القلددددد (. 3102) علددددد  عدددددل  حجددددد ز ، -
 مح فظد   فد  الحكوميدة ب لمد ا س اإلع ا يدة الم حلدة طلبدة لد   للعقلنيةا

 النفسدددد ، اإل شدددد  / الددددنفس علدددد  قسدددد  منشددددو  ، غيدددد  م جسددددتي   سدددد لة. غددددز 
 .فلسطي : غز  -اإلسلمية الج معة

 لدددد   الحيدددد   بمعندددد  وعلقتدددد  النفسدددد  التوافدددد  (.3113) عدددد م  حسدددد ، -
 ج معدة الت بيدة، كليدة منشدو  ، غيد  م جسدتي   سد لة. الجنسدي  مد  الم اهقي 

 .الق ه  : شمس عي 
 الب نيددة اللي قددة(. 0788) جميدد  منصددو  والعنكبدد ، حسدد ؛ ق سدد  حسددي ، -

 . الع ل  التعلي  مطبعة: بغ ا . تحقيق   وط  
 القلدددد  مقيدددد س لتقنددددي  مي انيددددة   اسددددة(. 0777) جميدددد  سدددد م   ضددددوا ، -

 .السدع  أبدو ف  الت بية، كلية / مش  ج معة. سو ية عين   عل  االجتم ع 
. والت بوية النفسية واالختب  ا  المق ييس  لي (. 3100) عب اللطي  أحم  -

 ،واالضدددط اب   المشدددكل  ومقددد ييس النفسدددية الصدددحة مقددد ييس: األو  الجدددز 
 .األ   : عم   التفكي ، لتعلي   يبونو م كز ،3ط
 بد اف  األكد  يم  لفد  وا الدذا  ف عليدة علقة(. 3117) خلي   فقة س ل ، -

 البلقددددد   ج معدددددة الج معيدددددة، عجلدددددو  كليدددددة ط لبددددد   لددددد   ال  اسددددد  اإلنجددددد ز
 ،047-026 ص ،32 العددد   ،والنفسدددية الت بويدددة البحدددو  مجلدددة. التطبيقيدددة
 .الع ا : بغ ا  ج معة



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9091)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 نحددو ب لتوجد  وعلقت د  ب لسدع    الشددعو (. 3102) شدعب   ع يد   صد ل ، -
 األقصدد          ج معددة مجلددة. غددز  علدد  اإلسدد ائيل  ا العدد و  مدد  عينددة لدد   الحيدد  

-056)ص األو  العددد   عشددد ، السددد ب  المجلددد  ،(اإلنسددد نية العلدددو  سلسددلة) 
 .فلسطي  -غز : اإلسلمية الج معة ين ي ، –( 073

 وعلقتدددد  التفدددد ؤ (. 3101)   يدددد  والددد و  ، صدددد   ؛ إيمدددد   الكدددد ي ، عبددد  -
 الت بويدة البحدو  مجلدة. للبند   الت بيدة ةكلي ط لب   ل   الحي   نحو ب لتوج 

(: العددددددددد ا )  بغددددددددد ا  ج معدددددددددة ،345 -327ص ،(37)  العددددددددد   ،والنفسدددددددددية
 .النفس وعل  الت بية قس  ،004753

(. 3100) منصو  طلع  ت جمة جو   ؛ إلبو  ، إيمي ؛ فيكتو  ف انك ، -
 بدةمكت(.  3) ط. بد لمعن  والعدل  الحيد   معند : المعن  ع  يبح  اإلنس  

 .الق ه  : المص ية نجلواأل
 طلبدة لد   االجتمد ع  القلد (. 3102) عبد الم لك محمد  خ يجدة محمو ، -

 كليددة. منشددو   غيدد  م جسددتي   سدد لة. المتغيدد ا  لددبع    وفقدد    بنغدد ز  ج معددة
 .ليبي : بنغ ز  ج معة. النفس وعل  الت بية قس  -اآل ا 

 ب افعيدة وعلقت  الحي   معن  >(3118) ع م   عب الخ ل   الي  يوس ، - 
 :BibID. الج معددة طددل  لدد   ال  اسددة عدد  وال ضدد  األكدد  يم  اإلنجدد ز

 .الع بية مص  جم و يةالق ه  : . 10215440
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USA. 
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“Konnen edukinestetische Ubungen (Brain-Gym®) 

Legasthenikern helfen?” in Die Sprach-heilarbeit 39 
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