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 الفصل األول: التعريف بالبحث
Identification of The research)) 

 Research Introductionمقدمة البحث: 
ـــم المجتمعـــات  ـــرة مـــ  يب ـــام مجـــام اإلعايـــة والمعـــويي  اهتمامـــاف بالغـــاف فـــي الســـنوات األخي ن
المختلفــة، ويــد حظيــت اإلعايــة البصــرية بالمقــدار نفســه مــ  االهتمــام والرعايــة ويرجــ  ذلــ  للــدور 
الفاعم والمهم لحاسة البصر في عمليـة التفاعـم التـي تـتم بـي  اإلنسـا  وبيئتـه، وفـي عمليـة الـتعلم 

  أ  الجزء األكبر يتم ع  طريقها، وفي عملية تنسيق وتنظيم االنطباعات التي يـتم اسـتقبالها حي
عــ  طريــق الحــوال األخــرأل، ولكــي تتحقــق النتــائر المرجــوة مــ  تطلعاتنــا علينــا أ  نــولي الرعايــة 

وبــاألخص أ  فقــدا  حاســة والدراســة العميقــة لجميــ  النــواحي التــي تخــص ذوي اإلعايــة البصــرية، 
صر بشكم كلي أو جزئي يحرم الفـرد مـ  معظـم خبراتـه الحياتيـة المتعلقـة بـاللو  والشـكم، ومـ  الب

تكوي  الصور الذهنية ع  األشياء، وبالتالي مشكالت في التعلم، وباإل افة إلي ذل   عف فـي 
يــدرة الفــرد المصــاب علــي االســتفادة مــ  المــادة المكتوبــة مــ  جهــة، وتقلــص يدرتــه علــي االنتقــام 

 اركة والتفاعم االجتماعي م  جهة أخرأل.والمش

( بـــأ  فقـــدا  البصــــر ال يـــؤثر علـــي القـــدرات العقليـــة للشــــخص 2111ويو ـــح الروســـا  )
المعـوق، وان  يدراتـه تكـو  مماثلـة للعـاديي ، ولكـ  فيمــا يخـص أدائـه علـي اختبـارات الـذكاء فقــد ال 

ة، لكــ  تلــ  الفــروق توجــد فــي توجــد فــروق ذات داللــة بينــه وبــي  العــاديي  علــي االختبــارات اللفظيــ
 (77، ص2111االختبارات األدائية. )الروسا ، 

( إلي أ  النمو اللغوي للطفـم الكفيـف يبـدو مكافئـاف للنمـو 2112ويشير الخطيب والحديدي )
اللغـــوي عنـــد المبصـــر، وأ  هنـــا  رأيـــي  حـــوم نمـــو  اللغـــوي الـــرأي األوم  يشـــير إلـــي أ  اإلعايـــة 

و اللغـوي كـو  حاسـة السـم  هـي القنـاة الرئيسـية لـتعلم اللغـة، أمـا الـرأي البصرية ال تؤثر علي النم
 األخـــر  يشـــير إلـــي أ  النمـــو اللغـــوي للكفيـــف يختلـــف عـــ  المبصـــر حيـــ  يوصـــف الكفيـــف بـــأ 
 لديـــه ال وايعيـــة لفظيـــة بمعنـــي اعتمـــاد  علـــي الكلمـــات والجمـــم التـــي ال تتوافـــق وخبراتـــه الحســـية. 

 (64، ص2112طيب، الحديدي، )الخ
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مـو التـي ( بأ  األطفام المعويي  بصرياف يمـروا بـنفل مراحـم الن2112وتو ح الحديدي )
ــالبطء، وهــذا يعــ و يمــر بهــا األطفــام العــادي ود إلــي مــ  الناحيــة الجســدية إال أ  نمــوهم يتصــف ب

  علــي نشــاطاتهم، وعــدم مقــدرة هــؤالء األطفــام علــي رؤيــة النمــاذ  و القيــود التــي يفر ــها ا خــر 
، ص 2112لمهـارات. )الخطيـب، الحديـدي، ياب اإلثارة البصرية الالزمة الكتساب االسلوكية، وغ

71) 

 لـــذا فـــف  تكيـــف المعـــويي  بصـــرياف بشـــكم فعيـــام مـــ  متطلبـــات الحيـــاة وتعقيـــداتها المختلفـــة
يتطلب العديد م  المهارات واالستراتيجيات الالزمة لمواجهة مثـم هـذ  التحـديات، ومـ  المهـم جـداف 

ـــدا  لحاســـة مـــ  أ  تت ـــم  هـــذ   ـــة الحـــوال أل  أي اخـــتالم أو فق المهـــارات التـــدريب علـــي تنمي
الحوال يعني اعتماداف أكبر علي الحوال األخرأل المتبقية، وبالتالي فف  م  ال ـرورة أ  تت ـم  
التدريبات الرؤية المتبقية والسم  واللمل والشم والتذوق، مهارات التعرف والتنقم، ومهارات القـراءة 

بطريقة برايم، والمهارات االنفعالية واالجتماعية، واإلرشاد المهني والتدريب علـي اسـتخدام والكتابة 
التكنولوجيا في مجاالت الحياة المختلفة، ولك  المتتب  لميدا  اإلعاية البصرية في الـوط  العربـي 

ف إلــي يالحــظ أ  هنــا  يصــوراف وا ــحاف ويلــة فــي البــرامر التدريبيــة والخــدمات المســاندة التــي تهــد
تـــدريب المعــــويي  بصــــرياف علــــي هــــذ  المهــــارات وأهمهــــا تنميــــة الحــــوال، وهــــذا يعنــــي  ــــعف فــــي 
المهارات الحسية السمعية منها واللمسية لـدأل األطفـام المعـويي  بصـرياف وهـذا مـا أكدتـه دراسـة كـم 

(، ممـــــا ي ـــــ  علـــــي عـــــاتق 2112( و)أبـــــو زيتـــــو ، عليـــــوات، 2112مـــــ  )خ ـــــير، البـــــبالوي، 
مجام اإلعاية البصرية مسؤولية إعادة النظر في البرامر والخدمات المقدمة م  المتخصصي  في 

خالم إجراء المزيد م  الدراسات التي تتناوم تحسي  تل  المهارات والتي م  أهمها التدريب علـي 
المهــارات الحســية، إذ أنــه علــي الــرغم مــ  اعتقــاد معظــم المتخصصــي  فــي تعلــيم األفــراد المعــويي  

المهارات الحسية هي األهم في مجام تعليمهم إال أ  هنا  نقص في البرامر التدريبية بصرياف بأ  
المصــممة لتــدريبهم علــي هــذ  المهــارات، ويمكــ  عــزو هــذا الــنقص إلــي افتــرام بعــم المهنيــي  
العــاملي  معهــم بــأنهم يــادري  علــي تطــوير هــذ  المهــارات  ليــاف، إال أ  هــذا االفتــرام تــم دح ــه 

ت أ  المعـويي  بصــرياف ال يعو ـو  القـدرات البصــرية بالقـدرات األخــرأل تلقائيـاف بــال لوجـود أدلـة تثبــ
تدريب، لذا هم بحاجة إلي التدريب علـي المهـارات الحسـية، نظـراف ألهميـة هـذ  المهـارات فقـد ايتـر  

 تطـــــوير مهـــــارات االســـــتماع لفئـــــات Webesti, Koustlo, 1991)) ويبســــتي وكوســـــتلو



 التعريف بالبحث  الفصل األول
 

 
 

4 

 والمعــــويي  بصــــرياف بشــــكم خــــاص، ويــــد دعــــم هــــذا التوجــــه بيشــــوف  التربيــــة الخاصــــة بشــــكم عــــام
(Bischoff, 1979)  الذي يدم مجموعـة مـ  المسـوغات لتـدريب المعـويي  بصـرياف علـي المهـارات

الحسية وباألخص المهارات السـمعية، ومـ  المهـم أ  تـتم عمليـة تنميـة وتـدريب هـذ  المهـارات فـي 
ـــة التأســـيل  ويـــت مبكـــر بالنســـبة للطفـــم المعـــوق بصـــرياف  ـــي هـــي مرحل ـــة األول ـــة الطفول كـــو  مرحل

والتكوي  لما بعدها م  مراحم، ذروة القابلية للتعلم والنمو، وحاجة األهم في هـذا المرحلـة الحرجـة 
إلي الدعم والمساندة، وكذل  إمكانية الحد م  تطور اإلعايـة لـدأل المصـاب، وهـذا مـا أشـارت إليـه 

خـالم تأكيـدها علـي أهميـة بـرامر التـدخم المبكـر فـي ( مـ  Withagen, 2000دراسة ويـذاجي  )
ودراسـة )خ ـير، ، (74، ص2114)حسـي ،  لمـل لـدأل األطفـام المعـويي  بصـرياف تنمية حاسة ال

( التــي أكــدت أهميــة تنميــة حاســة الســم  منــذ ويــت مبكــر لــدأل المكفــوفي  كونهــا 2112البــبالوي، 
 يئــــة مــــ  خــــالم اإليحــــاءات والمثيــــراتالوســــيلة األولــــي لتعلــــيم الطفــــم الكفيــــف، ووصــــوله إلــــي الب

 (481، ص2112السمعية. )خ ير، الببالوي، 

وأل  اللعــب هــو دنيــا الطفــم وحياتــه ففنــه يعتبــر مــ  االســتراتيجيات الهامــة واألساســية فــي  
ويعـود ذلـ  إلـي انسـجامه تنمية الحوال ومهارات التفكير وخاصة في المراحم األولي مـ  العمـر، 

العقلية والحركية، ومسـاهمته فـي نمـو شخصـيته مـ  جميـ  الجوانـب  وخصائصهم  طبيعة الطفم 
)جسمياف، حركياف، حسياف، معرفيـاف، عقليـاف، لغويـاف، اجتماعيـاف، انفعاليـاف(، ويـد أشـارت الدراسـات إلـي أ  

 يتيح فرصة استخدام الحوال والعقم يسمح للطفم بـ  اللعب الذي

 عرفة ذاته.بيئته وم اكتشاف العالم م  حوله وفهم -

 إدرا  ييمة ا خري  بالنسبة له. -

 تعليم كيف يؤدي العديد م  الحركات بشكم صحيح. -

 تعليم كيفية استخدام حواسه وتوظيفها بشكم فعيام. -

 التعريف علي األشياء واألدوات المختلفة. -

 تنمية لغته بشكم جيد. -

 الثقة في نفسه ومنافسة أيرانه. -
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 .التمري  علي ممارسة النظم والقواعد -

 تعليم ثقافة مجتمعه ولغته وييمه. -

( علي أهمية اللعب لذوي االحتياجات الخاصـة مـ  تأكيـدها علـي 2112ويد أكدت ماكنتاير )
ــــنهم، ودعمهــــم بالويــــت واألدوات والوســــائم  ــــة بي مراعــــاة خصائصــــهم واحتياجــــاتهم والفــــروق الفردي

 (17-16، ص2112المناسبة والمثيرة لهم. )ماكنتاير، 

( إلـي أ  تـدريب الحـوال يحتـا  إلـي الكثيـر 2112)خ ـير، البـبالوي، راسة وكذل  أشارت د
 (481، ص2112المتنوعة. )خ ير، الببالوي، م  األلعاب واألنشطة المختلفة و 

   Research Problemمشكلة البحث:  -1
 البصـرية اإلعايـة ذوي األطفـام لـبعم الباحثـة مالحظـة خـالم مـ  بح ال مشكلة انبثقت 

 عفاف في المهارات الحسية السمعية  أظهروا منهم حي  أ  كثيراف  العملي، التدريب في أثناء العمم
 لتحديد السابقة الدراسات علي واإلطالع الترا  إلي الرجوع ال روري م  كا  منها واللمسية، لذا

 المتعلقة بها. المدخالت كم علي والتعرف أبعاد المشكلة

البصـرية بـأ  ال ـعف فـي  اإلعايـة سـيكولوجيا فـي البحـ  أدبيـات فـي ورد ممـا وانطاليفـا 
ناتر ع  افتقارهم للمهارات المناسـبة  الخصائص المعرفية واألكاديمية لألشخاص المعويي  بصرياف 

وخاصة المهارات الحسية وهـذا مـا أشـار إليـه العديـد مـ  البـاحثي  فـي دراسـاتهم كدراسـة )خ ـير، 
 (.2112( و)أبو زيتو ، العليوات، 2112ي، الببالو 

لــدأل لــذا فأنــه مــ  ال ــروري العمــم علــي تنميــة المهــارات الحســية الســمعية منهــا واللمســية  
مــ  خــالم إعــداد بــرامر تدريبيــة تعمــم علــي تــدريبها وتنميتهــا، حيــ  تبــرز الطفــم المعــوق بصــرياف 

أهمية هذ  المهارات كونها المدخم األساسي للحصوم علي المعلومات واكتسـاب الخبـرات بالنسـبة 
ف، وأهميتهــا فـــي التواصــم والتفاعـــم مــ  ا خــري  والعـــالم الخــارجي، وفـــي اكتســاب مهـــارات للكفيــ

اللغة، فلحاسة السم  أهمية كبيرة في حياته، فهي الوسيلة التي يتصم بها م  ا خري  في مراحم 
حياتـــه األولـــي، وعـــ  طريقهـــا يكتســـب المفـــردات والمعلومـــات والخبـــرات، وتمكنـــه مـــ  تكـــوي  لغتـــه 

عـ  انفعاالتـه، وتنمــي االتصـام والتفاعـم مــ  بيئتـه، وتجعلـه يــادراف علـي تحديـد األصــوات  والتعبيـر



 التعريف بالبحث  الفصل األول
 

 
 

6 

ومصادرها وتمييزها )أفراد، حيوانات، أدوات، أجهزة، ظواهر طبيعية(، وتعمم علي تسهيم حركتـه 
 (22، ص2112وتنقله. )نصراهلل، 

أشــكام األشــياء وكــذل  حاســة اللمــل فهــي تــأتي مكملــة لبقيــة الحــوال وتعمــم علــي إدرا  
وأحجامها وتركيباتها وو عها في الفراغ وملمسها )ناعم، خش ، طري، صلب....(، وتعمـم علـي 
إيصام الطفم المعوق بصرياف ببيئته وفهم بعم العاليات بي  األشياء، وكذل  اكتشاف البيئة م  

 حوله، ووسيلة هامة لتعلم برايم وتوجيه نفسه في الفراغ.

لحـــالي مـــ  القصـــور فـــي تـــدريب المعـــويي  بصـــرياف علـــي المهـــارات وتبـــرز مشـــكلة البحـــ  ا 
ـــة علـــي حســـاب  ـــي المهـــارات األكاديمي الحســـية الســـمعية منهـــا واللمســـية الالزمـــة لهـــم والتركيـــز عل

، وهذا ما تم مالحظته م  يبم الباحثـة للعديـد مـ  األطفـام المعـويي  بصـرياف فـي المهارات األخرأل
ففقدا  البصر الجزئي أو الكلي يتطلب استخدام أسـاليب ، سابقةمرحلة الريام وأكدته الدراسات ال

ووســائم تربويــة خاصــة تســاعدهم علــي اســتثمار القــدرات البصــرية المتبقيــة، وتفعيــم دور الحــوال 
، و ــرورة تنميتهــا فــي كونهــا ال تنمــو تلقائيــاف  األخــرأل باســتخدام كافــة الوســائم واألســاليب الممكنــة

ظـراف ألهميـة التـدخم المبكـر فـي إمكانيـة التعـديم والتنميـة والتحسـي  مراحم مبكرة م  حياة الطفـم ن
لجوانــب كثيــرة فــي شخصــية وحيــاة الطفــم، وحتــي الويايــة حيــ  أ  الكثيــر مــ  حــاالت اإلعايــة مــا 

 كا  لها أ  تحد  لو أ  األطفام لم يتعر وا لظروف بيئية سيئة.

لـــي األلعـــاب التعليميـــة لتنميـــة لــذا فمـــ  المهـــم العمـــم علـــي تصـــميم بـــرامر تدريبيـــة يائمـــة ع 
( )ماكنتــاير، 2112مهــارتي الســم  واللمــل، وهــذا مــا أكدتــه دراســة كــم مــ  )خ ــير، البــبالوي، 

 (، كو  األلعاب التعليمية واحدة م  أنسب الطرائق لتنمية مهـارتي السـم  واللمـل وخاصـة2112
 .في مرحلة الرو ة، وفي بداية مرحلة التعليم األساسي

 باإلجابة ع  السؤام الرئيل ا تي   بح تتحدد مشكلة ال ي  وء ما سبقف

مااا ماادى فاعليااة برنااامج تاادريبي قااائم علااى األلعاااب التعليميااة لتنميااة مهااارتي الساامع 
 واللمس لدى األطفال المعوقين بصريًا في مرحلة الرياض؟

 Research Importanceأهمية البحث:  -2
 كا تي تتبلور أهمية البح  بعدة نقاط يمك  عر ها 
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أهمية الفئة المستهدفة بالبح  وهم األطفام المعـويي  بصـرياف، والـذي  يعـانو  مـ   ـعف  -
 في الكثير م  المهارات الحسية.

أهميــة حاســتي الســم  واللمــل بالنســبة لــذوي اإلعايــة البصــرية باعتبارهمــا الحــوال البديلــة  -
 اف أو جزئياف.ونقاط القوة التي م  الممك  االعتماد عليها في غياب البصر كلي

لألطفــام ذوي االحتياجــات الخاصــة لتنميــة وتعزيــز جوانــب القــوة  مــ  المهــم تصــميم بــرامر -
لـديهم والتخفيـف مـ  أثـر جوانـب ال ـعف، وهــذا البحـ  جـاء ليصـمم برنـامر تـدريبي يــائم 
علي األلعاب التعليمية لتنمية مهارتي السم  واللمل لدأل ألطفام المعـويي  بصـرياف، نظـراف 

 الحوال البديلة بالنسبة لهم.ألهمية 

أهميــــة مرحلــــة الطفولــــة كمرحلــــة تأســــيل للفــــرد، حيــــ  يؤكــــد علمــــاء التحليــــم النفســــي أ   -
الســنوات الســت األولــي مــ  حيــاة الطفــم، هــي الدعامــة األساســية التــي تقــوم عليهــا حياتــه 

 النفسية واالجتماعية والشخصية بجمي  مظاهرها.

تنمية مهارتي السم  واللمل لدأل األطفام المعـويي   أهمية استخدام األلعاب التعليمية في -
التــي  واالســتراتيجياتبصــرياف فــي مرحلــة ريــام األطفــام، حيــ  أنهــا مــ  أبــرز الطرائــق 

 تراعي سيكولوجية الطفم في المراحم األولي م  عمر .

ـــيم األطفـــام المعـــويي  بصـــرياف بتصـــميم األنشـــطة  - يـــد يفيـــد هـــذا البحـــ  القـــائمي  علـــي تعل
 ة أو تعديلها أو تطويرها بما يناسب حاجاتهم وخصائصهم.التعليمي

الحداثة النسبية لمثم هذا النوع م  األبحا  في سوريا والتي تهتم بذوي اإلعاية البصرية،  -
حي  أ  هنا  يلة في الدراسات التي تتناوم ذوي االحتياجات الخاصـة بشـكم عـام وذوي 

 اإلعاية البصرية بشكم خاص.

  Research Objectivesأهداف البحث:  -3
  يسعي البح  الحالي إلي تحقيق األهداف ا تية

الكشــف عــ  فاعليــة البرنــامر التــدريبي القــائم علــي األلعــاب التعليميــة فــي تنميــة مهــارتي  -
 ( سنوات.6-5السم  واللمل لدأل األطفام المعويي  بصرياف في مرحلة الريام بعمر )
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القــائم علــي األلعــاب التعليميــة فــي تنميــة مهــارتي الكشــف عــ  فاعليــة البرنــامر التــدريبي  -
( ســنوات 6-5الســم  واللمــل لــدأل األطفــام المعــويي  بصــرياف فــي مرحلــة الريــام بعمــر )

 تبعاف لمتغير الجنل )ذكور، إنا (.

الكشــف عــ  فاعليــة البرنــامر التــدريبي القــائم علــي األلعــاب التعليميــة فــي تنميــة مهــارتي  -
( ســنوات 6-5المعــويي  بصــرياف فــي مرحلــة الريــام بعمــر )الســم  واللمــل لــدأل األطفــام 

 تبعاف لمتغير درجة اإلعاية البصرية )كفيف،  عيف بصر(.

البرنــامر التــدريبي القــائم علــي األلعــاب التعليميــة فــي الكشــف عــ  مــدأل اســتمرار فاعليــة  -
تنميــة مهــارتي الســم  واللمــل لــدأل األطفــام المعــويي  بصــرياف فــي مرحلــة الريــام بعمــر 

 ( سنوات.5-6)

 Research Hypothesesفرضيات البحث:  -4
  الباحثة باختبار الفر يات ا تية يامت

بــي  متوســطي  (α = 0.05)ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوأل داللــة  -1
درجات أطفام المجموعتي  ال ابطة والتجريبية فـي القيـال البعـدي علـي مقيـال حاسـتي 

 نامر التدريبي القائم علي األلعاب التعليمية.السم  واللمل تعزأل إلي البر 

بــي  متوســطي  (α = 0.05)ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوأل داللــة  -2
درجات أطفام المجموعتي  ال ابطة والتجريبية في القيال المؤجـم علـي مقيـال حاسـتي 

 .السم  واللمل تعزأل إلي البرنامر التدريبي القائم علي األلعاب التعليمية

بي  متوسط درجات  (α = 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوأل داللة  -3
أطفام المجموعة التجريبية في القيال القبلي والبعدي علي مقيال حاستي السم  واللمل 

 تعزأل إلي البرنامر التدريبي القائم علي األلعاب التعليمية.

بي  متوسط درجات  (α = 0.05)لة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوأل دال -4
أطفام المجموعة التجريبية في القيال البعدي علي مقيال حاستي السم  واللمـل حسـب 

 متغير الجنل )ذكور، إنا (.
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بي  متوسط درجات  (α = 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوأل داللة  -5
حاستي السم  واللمـل حسـب  أطفام المجموعة التجريبية في القيال البعدي علي مقيال

 متغير درجة اإلعاية البصرية )كفيف،  عيف بصر(.

بي  متوسط درجات  (α = 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوأل داللة  -6
أطفـــام المجموعـــة التجريبيـــة فـــي القيـــال البعـــدي والمؤجـــم علـــي مقيـــال حاســـتي الســـم  

 واللمل.

 Research Methodologyمنهج البحث:  -5
اعتمــد البحــ  للوصــوم إلــي أهدافــه والتحقــق مــ  فر ــياته علــي المــنهر التجريبــي لمعرفــة 
مــدأل فاعليــة برنــامر تــدريبي يــائم علــي األلعــاب التعليميــة فــي تنميــة مهــارتي الســم  واللمــل لــدأل 
فـه األطفام المعويي  بصرياف في مرحلة الريام، وهو مـنهر مالئـم لطبيعـة البحـ  وأهدافـه ويـد عر 

ملحم بأنه "تغيير عمدي وم بوط للشروط المحددة لحـد  مـا، مـ  مالحظـة التغيـرات الوايعـة فـي 
"، حيــ  تــم تقســيم العينــة إلــي مجمــوعتي  مــ  األطفــام المعــويي ، إحــداهما ذات الحــد  وتفســيرها

المجموعـــة التجريبيـــة واألخـــرأل المجموعـــة ال ـــابطة، ويـــد خ ـــعت المجموعـــة التجريبيـــة للتـــدريب 
برنامر التدريبي القائم علي األلعاب التعليمية لتنمية مهارتي السم  واللمل بينما لم تخ   علي ال

نما تلقت الطريقة التقليدية المتبعة في ذل .  (259، ص2111)ملحم،  المجموعة ال ابطة له وان

 The limits of researchحدود البحث:  -6
ة الخاصــــة لتأهيــــم المكفــــوفي ، تــــم تطبيــــق البحــــ  فــــي معهــــد التربيــــ الحاااادود المكانيااااة: -

وبجمعيــة كــم مــ  )بنــا، اإلخــالص( التــي تقــدم خــدماتها لــذوي االحتياجــات الخاصــة فــي محافظــة 
 دمشق.

الفصــــم األوم للعــــام الدراســــي  مــــ  بدايــــةتــــم البــــدء بتطبيــــق البحــــ   الحاااادود الزمانيااااة: -
 .نهاية العام الدراسي م، واستمر تطبيقه إلي2115

ـــي األلعـــاب ا الحااادود التطبيقياااة: - ـــدريبي يـــائم عل ـــامر ت ـــي تصـــميم برن يتصـــر البحـــ  عل
( 6-5التعليمية وتقديم خدماته لألطفام المعويي  بصرياف في مرحلة الريام )الفئة الثالثة( بعمـر )

ســنوات، وتــم تطبيــق مقياســي  همــا  األوم اختبــار حاســتي الســم  واللمــل لــدأل األطفــام المعــويي  
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بـــــار )يبلـــــي، بعـــــدي، مؤجـــــم(، والثـــــاني مقيـــــال وكســـــلر ( ســـــنوات كاخت6-5بصـــــرياف فـــــي عمـــــر )
(WISC) . لذكاء األطفام )الجانب اللفظي( وذل  لقيال القدرة العقلية لدأل أطفام عينة البح 

عينـــة مـــ  األطفـــام المعـــويي  بصـــرياف المســـجلي  فـــي مركـــز التربيـــة  الحااادود البشااارية: -
-5ي االحتياجـات الخاصـة بعمـر )الخاصة لتأهيم المكفـوفي ، وبعـم الجمعيـات التـي تعنـي بـذو 

 ( سنوات، إ افة إلي أولياء أمورهم.6

 Research Community and Sampleمجتمع البحث وعينته:  -7
  يشمم المجتم  األصلي للبح  جمي  األطفام المعـويي  بصـرياف فـي مرحلـة مجتمع البحث

يــات التــي تقــدم خــدمات والجمعالريــام المســجلي  فــي معهــد التربيــة الخاصــة لتأهيــم المكفــوفي ، 
م( 2116-2115التــدخم المبكــر لألطفــام المعــويي  بصــرياف فــي محافظــة دمشــق للعــام الدراســي )

 ( سنوات.6-5مم  تتراو  أعمارهم ما بي  )

( طفــالف وطفلــة، تــم تــوزيعهم علــي مجمــوعتي  41تكونــت عينــة البحــ  مــ  ) عينااة البحااث:
 ( طفالف وطفلة.15لي )متساويتي  ) ابطة، تجريبية( اشتملت كم منها ع

 Search Toolsأدوات البحث:  -8
 اعتمد البح  الحالي علي األدوات التالية 

 ( سنوات.6-5اختبار حاستي السم  واللمل لدأل األطفام المعويي  بصرياف في عمر ) -1
 ( الجانب اللفظي.WISCمقيال وكسلر لذكاء األطفام ) -2
التعليمية لتنمية مهارتي السم  واللمـل لـدأل األطفـام برنامر تدريبي يائم علي األلعاب  -4

 ( سنوات.6-5المعويي  بصرياف في مرحلة الريام بعمر )

 Statistical treatmentالمعالجااة اإلحصااائية المسااتخدمة فااي البحااث:  -9
used in the search 

ستخدام اعتمدت الباحثة لإلجابة علي أسئلة البح  وفر ياته أساليب التحليم االحصائي با
 (، وم  هذ  األساليب اإلحصائية Spssبرنامر )
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ـــــة لكـــــم مـــــ  أطفـــــام المجموعـــــة ال ـــــابطة  - المتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافـــــات المعياري
 والتجريبية.

 (.Cronbach Alphaمعادلة ألفا كرونبا  ) -
 معامم الترابط بيرسو . -
 .Spearman)معامم الترابط سبيرما  ) -
- T .ستودنت 
 (.Blackم بال  ) معادلة الكسب المعدم -

  Research Variablesمتغيرات البحث:  -11
 يمك  تقسيم متغيرات البح  إلي يسمي  هما 

 وتشمم   (:Independent Variables) المتغيرات المستقلة  أوالً 

 * متغير الطريقة: 

التعلــيم باســتخدام البرنــامر التــدريبي المقتــر   حيــ  يلقــدم ألطفــام المجموعــة التجريبيــة مــ   -
 لتنمية مهارتي السم  واللمل. خالم البرنامر التدريبي القائم علي األلعاب التعليمية

 التعليم بالطريقة المتبعة التقليدية.  -

   ذكور، إنا .* متغير الجنس

    عاف البصر، المكفوفي .* متغير درجة اإلعاقة البصرية

 (:dependent Variablesالمتغيرات التابعة ) :ثانياً 

األطفـام المعـويي   سـ   ويقـال تحالمكتساب للمهاارات السامعية واللمساية سانمتغيار التح
التي يحصم عليها كـم طفـم علـي مقيـال مهـارتي السـم  واللمـل المعـدي ألغـرام  بصرياف بالدرجة

 البح .
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 Research Terms andمصااطلحات البحااث والتعريفااات اإلجرائيااة:  -11
Operational Definitions  

األهداف؛ أي مدأل اإلتقـا  هي مدأل النجا  في تحقيق  (:Effectiveness* الفاعلية )
 ( 214، ص1999مدخم النظم. )القال، ناصر،  هدف أساسي م  أهداف دوهو يع

وتعرفهـــا الباحثـــة إجرائيـــاف بأنهـــا  يـــدرة البرنـــامر القـــائم علـــي األلعـــاب التعليميـــة علـــي تحقيـــق 
فـــي تنميـــة مهـــارتي الســـم  واللمـــل لـــدأل األهـــداف التـــي و ـــ  مـــ  أجلهـــا؛ أي مســـاهمة البرنـــامر 
( سنوات، ويقال مدأل االكتساب م  6-5األطفام المعويي  بصرياف مم  تتراو  أعمارهم ما بي  )

خــالم التحســ  فــي درجــات أطفــام المجموعــة التجريبيــة فــي القيــال البعــدي علــي مقيــال حاســتي 
 السم  واللمل مقارنة م  درجات أطفام المجموعة ال ابطة.

هــو المخطــط العــام الــذي يو ــ  فــي ويــت ســابق علــي (: The programنااامج )* البر 
عمليتـــي التعلـــيم والـــتعلم فـــي أي مرحلـــة مـــ  مراحـــم التعلـــيم، ويت ـــم  اإلجـــراءات والمو ـــوعات 
والخبــرات التعليميــة التــي يجــب أ  يكتســبها المتعلمــو  مرتبــة ترتيبــاف يتناســب مــ  خصــائص نمــوهم 

 (21، ص2116زمنية معينة، )عبال و خرو ، يمه خالم فترة وتقوم المربية بتنظ وحاجاتهم،

 Training Program based) * البرنامج التدريبي القاائم علاى األلعااب التعليمياة:
on educational games) 

هو مجموعة م  األنشطة القائمة علي األلعاب التعليمية والوسائم المنظمة والهادفة، والتـي 
  (111، ص2112نة. )أبو زيتو ، عليوات، معيتسعي إلي تحقيق أهداف 

ويـد عرفـت الباحثــة البرنـامر التــدريبي إجرائيـاف بأنـه  نســق مـ  الممارســات العمليـة واألنشــطة 
التعليمية القائمة علي مجموعة متنوعة م  األلعاب والوسائم واألدوات  م  جلسـات متعـددة مـ  

ات، طرائــــــق التــــــدريب، التــــــدر  مراعــــــاة شــــــروط )الويــــــت، خصــــــائص األطفــــــام، التقــــــويم، المعــــــزز 
بالمهارات(؛ لتنمية مهارتي السم  واللمل لدأل األطفام المعـويي  بصـرياف ممـ  تتـراو  أعمـارهم مـا 

 ( سنوات.6-5بي  )

علماف أ  الطريقة التقليدية المتبعة فـي تنميـة مهـارتي السـم  واللمـل عنـد األطفـام المعـويي  
األنشطة التي ال تستهدف بشكم مباشر تنمية تل   بصرياف في المراكز هي عبارة ع  مجموعة م 
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نمــا تكــو  مــ  جملــة األنشــطة التعليميــة الموجهــة لهــؤالء األطفــام، حيــ  يــتم اســتخدام  المهــارات، وان
العديـــد مـــ  الوســـائم واألدوات التـــي يـــد تعيـــنهم علـــي تحقيـــق األهـــداف المرجـــوة، وكـــذل  المعينـــات 

ــــات اللم ــــات الســــمعية البصــــرية كالعدســــات المكبــــرة، والمعين ســــية كالمجســــمات واألشــــكام، والمعين
 كالمكبرات وأشرطة التسجيالت. 

هــو نشــاط تلقــائي يمارســه الفــرد لكــي يبعــ  فــي نفســه البهجــة،  (:The play* اللعااب )
ويهـــدف اللهــــو واســـتهال  الطايــــة والجهـــد بــــدو  أ  تكـــو  هنــــا  يـــوأل أو دوافــــ  خارجيـــة تحركــــه 

لحقيقي الذي هـو نشـاط موجـه نحـو غايـة محـددة يقـوم بهـا وتوجهه، وهو بذل  يختلف ع  العمم ا
 (16ص ،2112الفرد. )العناني، 

هــي نــوع مــ  النشــاط الهــادف الــذي (: Educational games* األلعاااب التعليميااة )
تتبـ  بغـرم  فريـق مـ  األطفـام فـي  ـوء يواعـد محـددة يت م  أفعـاالف معينـة يقـوم بهـا الطفـم أو

 (24، ص1997هدف معي . )مصالحة،  إنجاز

طريقــة تقــوم علــي اللعــب واأللعــاب التعليميــة ويــد عرفــت الباحثــة األلعــاب التعليميــة بأنهــا  
بأنواعهــا مترافقــة بـــاألدوات والوســائم الالزمــة والمناســـبة، وذلــ   ــم  جلســـات منظمــة ومدروســـة 

مــر لــدأل األطفــام المعــويي  بصــرياف فــي مرحلــة الريــام بع واللمــل وهادفــة لتنميــة مهــارتي الســم 
 ( سنوات، كونها الطريقة األكثر مالئمة لهؤالء األطفام وبشكم خاص 5-6)

 :(Visual Impairment* اإلعاقة البصرية )

يـد لمعظم دوم العالم تعريفـات يانونيـة لتحد  (Legal definitionالتعريف القانوني ) - 
القانونيـة لإلعايـة ( أنـه يمكـ  التمييـز بـي  فئتـي  مـ  الوجهـة 1997كف البصر، ويشير سيسـالم )

 البصرية هما العميا  و عاف البصر 

 6  هـــم األفـــراد الـــذي  فقـــدوا البصـــر تمامـــاف أو يـــرو  علـــي مســـافة عشـــري  يـــدماف )العمياااان 
متـراف( فـي أيـوأل العينـي  بعـد  61أمتار( مايرا  الشخص المبصر علـي مسـافة مـائتي يـدم )
ت أو العدســات، أو هــو مــ  لديــه اســتخدام التصــحيحات الطبيــة الممكنــة باســتخدام النظــارا

(، كمـــا ال يتعـــدأل أوســـ  يطـــر 6/61يـــدم أي ) 21/211حـــدة إبصـــار مركـــزي ال تتعـــدأل 
 درجة ألحس  العيني . 21لمجام رؤيته 
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  ًهم األفـراد الـذي  تتـراو  حـدة إبصـارهم المركزيـة بـي  ضعاف البصر أو المبصرين جزئيا  
متراف( في أيوأل العيني  بعد إجراء  6/61أي ) 21/211متراف(، و 6/21يدم أي ) 21/71

أي مــا يــرا  األفــراد ذوي الرؤيــة الطبيعيــة  21/211التصــحيحات الطبيــة الالزمــة، ومعنــي 
أمتـــار(. )سيســـالم،  6يــدماف ) 21متـــراف( يـــرا  الكفيــف علـــي بعـــد  61يــدم ) 211علــي بعـــد 

 (18، ص1997

 

التربــوي يفــرق بــي  أ  التعريــف (: Educational definitionالتعريااف التربااوي ) - 
الشــخص الكفيــف والشــخص  ــعيف البصــر علــي أســال الطريقــة التــي يــتعلم بهــا كــم مــنهم علــي 

 أف م نحو ممك .

فــالتعريف التربــوي يشــير إلــي أ  الشــخص الكفيــف، هــو ذلــ  الشــخص الــذي ال يســتطي  أ  
 (.(Braille Methodيقرأ أو يكتب إال بطريقة برايم 

الذي  يسـتطيعو  يـراءة المـادة المطبوعـة علـي الـرغم ممـا يـد أما  عاف البصر فهم األفراد 
تتطلبه هذ  المادة أحيانا مـ  بعـم أشـكام التعـديم )علـي سـبيم المثـام، تكبيـر حجـم المـادة ذاتهـا 

 (22-24، ص1997دام عدسات مكبرة(. )سيسالم، أو استخ

صــر الملتحقــو  فــي الدراســة الحاليــة أنهــم األطفــام المكفوفــو  و ــعاف الب وتعــرفهم الباحثــة
بمعهد التربية الخاصة لتأهيم المكفوفي  وبالجمعيات التي تعني بذوي االحتياجات الخاصة بشكم 

 في محافظة دمشق. ( سنوات6-5بعمر ) عام وذوي اإلعاية البصرية بشكم خاص

هـــي مقـــدرة الطفـــم علـــي أداء عمـــم مـــا بســـرعة معقولـــة بـــدو  : The skill)* المهاااارة )
 (49، ص2116، مرت ي، ية م  اإلتقا . )إليالأخطاء، وبدرجة عال

هـي مجموعـة مـ  المهـارات التـي تت ـم  الـوعي (: Hearing skills) عمهارات السم* 
ـــي الكلمـــات  ـــز الســـمعي والتعـــرف عل ـــي أصـــوات محـــددة والتميي ـــا  لألصـــوات واالســـتجابة إل واالنتب

اع )العـزة، مـ  مهـارات االسـتم وتحديدها وتفسيرها واالستماع االختياري للتعليمـات اللفظيـة وغيرهـا
(، وتقــال إجرائيــاف فــي هــذ  الدراســة بالدرجــة التــي يحصــم عليهــا الطفــم المعــوق 248، ص2111

 بصرياف علي مقيال مهارات االستماع. 
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مجموعـــة مـــ  المهـــارات التـــي تت ـــم  اإلدرا   (:Tactile skills) * مهاااارات اللماااس
درا  العاليـة  والتمييز اللمسي والتمييز بي  أشكام األشياء وأحجامها وسطوحها ودرجـة حرارتهـا، وان

درا  محتويــات المكــا  والتمييــز بــي   بــي  األجــزاء بع ــها بــبعم، والعاليــة بــي  الجــزء والكــم، وان
(، وتقــــال إجرائيــــاف فــــي هــــذ  الدراســــة 116، ص 1997الثابتــــة والمتحركــــة )سيســــالم، المحتويــــات 

 علي مقيال مهارات اللمل.  بالدرجة التي يحصم عليها الطفم المعوق بصرياف 

مؤسســـة تربويـــة اجتماعيـــة تســـتقبم األطفـــام مـــ  : ((Kindergarten* ريااااض األطفاااال 
عمر الثالثة وحتي السادسة وهي مرحلة سابقة لمرحلـة التعلـيم األساسـي والحقـة لمرحلـة الح ـانة، 

منـــة بغيـــة إيقاظهـــا تســـعي إلـــي تـــوفير الشـــروط التربويـــة المناســـبة والجـــو المالئـــم لرعايـــة القـــوأل الكا
، 1986نفســـية واالجتماعيـــة. )مرت ـــي، وتســـهيم ســـبم نموهـــا مـــ  النـــواحي الجســـدية والعقليـــة وال

 (7ص

وهم األطفام الذي  ينتمو  لريام األطفام التابعة لوزارة التربية وتتراو  * أطفال الرياض: 
ـــة ) 6-4أعمـــارهم مـــ   ـــات عمري ـــة، (.)وزارة ال6-5، و5-2، و2-4ســـنوات  ـــم  ثـــال  فئ تربي

 (7، ص1997
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 خامسًا: موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة

  



 الدراسات السابقة  الفصل الثاني
 

 
 

17 

 الفصل الثاني
 (Previous studiesالدراسات السابقة )

بعـــد العـــودة إلـــي العديـــد مـــ  الدراســـات الســـابقة، وتحليلهـــا، بهـــدف اإلفـــادة منهـــا فـــي البحـــ  
 الحالي، تم تقسيم هذ  الدراسات حسب المو وع الذي تتناوله إلي محوري  أساسيي  هما 

 دراسات تناولت اللعب واأللعاب التعليمية. -1

 دراسات تناولت اإلعاية البصرية. -2

 باللعب واأللعاب التعليمية أواًل: دراسات تتعلق

 الدراسات العربية:( 1
 (، جامعة دمشق، سوريا2114دراسة )بدور،  -1

فاعليـــة برنـــامر يـــائم علـــي األلعـــاب التربويـــة فـــي تنميـــة مهـــارات التفكيـــر  عناااوان الدراساااة:
 ( سنوات.6-5اإلبداعي لدأل طفم ما يبم المدرسة ما بي  عمر )

األلعـاب التربويـة والتعـرف علـي فاعليتـه فـي تنميـة إعـداد برنـامر يـائم علـي هدف الدراساة: 
 ( سنوات.6-5مهارات التفكير اإلبداعي لدأل طفم الرو ة م  عمر )

نـــا (، وتـــم تقســـيمها إلـــي مجمـــوعتي ، 48تكونـــت مـــ  )عيناااة الدراساااة:  ( طفـــالف )ذكـــور وان
 ( طفالف وطفلة.18( طفالف وطفلة، وتجريبية )21 ابطة )

هـــاريل، اختبـــار تـــورانل  -احثـــة اختبـــار الرســـم م جودانـــفاســـتخدمت البأدوات الدراساااة: 
 للتفكير اإلبداعي بالفعم والحركة، برنامر األلعاب المقتر .

 توصلت إلي نتائج الدراسة: 

فاعليــة برنــامر األلعــاب التربويــة المقتــر  فــي تنميــة مهــارات التفكيــر اإلبــداعي )الطاليــة،  -
 األصالة، التخيم( لدأل طفم ما يبم المدرسة.

 دم وجود فروق في نمو مهارات التفكير اإلبداعي تبعاف لمتغير الجنل )ذكور، إنا (.ع -



 الدراسات السابقة  الفصل الثاني
 

 
 

18 

 (، اليمن2117دراسة )العامري،  -2

فعالية استخدام برنامر في اللعب علي تنمية التفكير االبتكاري لدأل أطفام  عنوان الدراسة:
 الرو ة بمدينة تعز.

وجهــة واأللعــاب الحــرة( فــي تنميــة الكشــف عــ  فاعليــة اللعــب )األلعــاب الم هاادف الدراسااة:
التفكير االبتكـاري عنـد طفـم الرو ـة، والتعـرف علـي عاليـة التفكيـر االبتكـاري بكـم مـ  المسـتوأل 

 االجتماعي وااليتصادي والثقافي لألسرة والتعرف علي الفروق بي  األطفام تبعاف للجنل.

 ( سنوات.5( طفالف بعمر )51تكونت م  ) عينة الدراسة:

استخدام اختبار تورانل للتفكير االبتكاري باسـتخدام األفعـام والحركـات،  تم اسة:أدوات الدر 
وبرنــامر األلعــاب باألنشــطة الحركيــة والموجهــة والحــرة )إعــداد الباحثــة(، وكــذل  اســتمارة معلومــات 

 ع  األو اع االجتماعية وااليتصادية والثقافية لألسرة.

 توصلت النتائر إلي  نتائج الدراسة:

مو التفكير اإلبتكاري لدأل األطفام بعد تطبيقـه ألنشـطة األلعـاب، وتـم التأكيـد علـي زيادة ن -
 دور وأهمية األلعاب الموجهة في تنمية الثقة بالنفل وحب االستطالع لدأل األطفام.

 عدم وجود فروق بي  األطفام )ذكور، إنا ( في درجة نمو التفكير اإلبتكاري لديهم. -

 ل(، الموص2114دراسة )آل مراد،  -3

أثر استخدام برامر باأللعاب الحركية و األلعاب االجتماعيـة المختلطـة فـي  عنوان الدراسة:
 ( سنوات.6-5تنمية التفاعم االجتماعي لدأل أطفام الريام بعمر )

هـدفت إلـي الكشـف عـ  أثـر بـرامر باأللعـاب الحركيـة واأللعـاب االجتماعيـة  هدف الدراسة:
( 6-5تنمية التفاعم االجتماعي لدأل أطفام الريام بعمر )و)األلعاب الحركية واالجتماعية( في 
 سنوات بشكم عام وحسب الجنل.

ممـ   ،( طفـالف وطفلـة، تـم اختيـارهم بصـورة عمديـة61شـملت عينـة البحـ  ) عينة الدراسة:
( سـنوات، وتـم تقسـيم العينـة إلـي ثـال  مجموعـات متسـاوية بالعـدد مـ  6-5تتراو  أعمـارهم بـي  )

 ا .حي  الذكور واإلن
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صمم الباح  أداة لقيال التفاعم االجتمـاعي لـدأل أطفـام الريـام، وكـذل   أدوات الدراسة:
 البرنامر التعليمي يائم علي األلعاب الحركية واأللعاب االجتماعية.

  توصلت النتائر إلي نتائج الدراسة:

بشـكم أسهمت البرامر المستخدمة في البح  في تنمية التفاعم االجتمـاعي لـدأل األطفـام  -
 عام لدأل الذكور واإلنا  بشكم خاص.

ـــة التفاعـــم االجتمـــاعي  - تميـــز برنـــامر )األلعـــاب الحركيـــة واأللعـــاب االجتماعيـــة( فـــي تنمي
مقارنــة ببرنــامر األلعــاب الحركيــة وبرنــامر األلعــاب االجتماعيــة لــدأل األطفــام بشــكم عــام 

 ولدأل الذكور واإلنا  بشكم خاص.

نميـة التفاعـم االجتمـاعي لـدأل الـذكور مقارنـة ببرنـامر تفوق برنامر األلعاب الحركية في ت -
 األلعاب االجتماعية.

تفـــوق برنـــامر األلعـــاب االجتماعيـــة فـــي تنميـــة التفاعـــم االجتمـــاعي لـــدأل اإلنـــا  مقارنـــة  -
 ببرنامر األلعاب الحركية.

 (، سوريا2113دراسة )عويس، -4

 لمهارات الريا ية.فاعلية اللعب في إكساب أطفام الرو ة مجموعة م  ا عنوان الدراسة:

تعليميـة مـ  أجـم  -هدفت الدراسة إلي اختبـار اللعـب بوصـفه طريقـة تعليميـة هدف الدراسة:
 إكساب أطفام الرو ة مجموعة م  المفهومات الريا ية.

( طفــالف وطفلــة مــ  أطفــام الرو ــة الفئــة الثالثــة 128بلغــت عينــة البحــ  ) عينااة الدراسااة:
 ( سنوات.6-5عمر )

يامـــت الباحثــــة بفعـــداد دليــــم المعلمـــة لتعلـــيم المهــــارات الريا ـــية بطريقــــة  أدوات الدراساااة:
 اللعب.

 توصلت إلي  نتائج الدراسة:
وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــي  المتوســـطات الحســـابية للمجموعـــة شـــبه التجريبيـــة  -

والمجموعة ال ابطة في المفهومات الريا ية في التطبيق البعدي لالختبار وذل  لصالح 
 وعة شبه التجريبية.المجم
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ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــي  متوســط درجــات إنــا  المجموعــة شــبه التجريبيــة  -
 وذكور المجموعة نفسها في المفهومات الريا ية في التطبيق البعدي.

تتفــق نتــائر هــذ  الدراســة مــ  نتــائر بــايي الدراســات األخــرأل فــي أهميــة اللعــب ودور  فــي  -
 المهارات والخبرات المختلفة. إكساب األطفام العديد م 

 (، العراق2112دراسة )المفتي،  -5

  فاعليــة برنــامر مقتـر  باأللعــاب التعاونيـة فــي تقليــم السـلو  العــدواني لــدأل عناوان الدراسااة
 أطفام ما يبم المدرسة.

الكشـــف عـــ  فاعليـــة برنـــامر مقتـــر  لأللعـــاب التعاونيـــة فـــي تقليـــم الســـلو   هااادف الدراساااة:
 م ما يبم المدرسة.العدواني لدأل أطفا

( 6-5( طفـــالف وطفلـــة ممـــ  تتـــراو  أعمـــارهم مـــا بـــي  )42بلغـــت العينـــة ) عيناااة الدراساااة:
( طفـالف وطفلـة، بينمـا بلـع 18سنوات، وتم تقسيمهم إلي مجموعتي  المجموعة األولـي بلـع عـددها )

 ( طفالف وطفلة.16عدد أفراد المجموعة الثانية )

ــــال  أدوات الدراسااااة: ــــم اســــتخدام مقي ــــة ت ــــامجي )األلعــــاب التعاوني الســــلو  العــــدواني و برن
 المقتر ( و)وحدة الخبرة المتكاملة(.

 توصلت الدراسة إلي النتائر التالية  نتائج الدراسة:

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــي  االختبـــاري  القبلـــي والبعـــدي ولمصـــلحة االختبـــار  -
  .البعدي في تعديم السلو  العدواني ألطفام مجموعتي البح

وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي االختبـار البعـدي بـي  أطفـام مجمـوعتي البحـ  فـي  -
تقليم السـلو  العـدواني ولمصـلحة أطفـام المجموعـة التجريبيـة الـذي  تعلمـوا وفـق البرنـامر 

 المقتر  باأللعاب التعاونية.

المجموعــة  البرنــامر المقتــر  ذو تــأثير إيجــابي وفعــام فــي تقليــم الســلو  العــدواني ألطفــام -
 التجريبية.
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 (2111دراسة )السيد،  -6

فاعليــة اســتخدام أنــواع مختلفــة مــ  اللعــب فــي تعــديم بعــم ا ــطرابات  عنااوان الدراسااة:
 السلو  لدأل طفم الرو ة.

فت الدراســة إلــي التعــرف علــي أثــر اســتخدام أنــواع مختلفــة مــ  اللعــب \هــد هاادف الدراسااة:
عــب الفــردي التنافســي( فــي تعــديم بعــم ا ــطرابات )اللعــب الحــر، اللعــب الجمــاعي التعــاوني، الل

 السلو  لدأل طفم الرو ة.

( طفالف وطفلة م  أطفام الرو ة، وبلع عدد الذكور 41تكونت العينة م  ) عينة الدراسة:
( سـنوات موزعـة علـي ثـال  مجموعـات 6-5(، وتتراو  أعمارهم مـابي  )12( وعدد اإلنا  )18)

 متساوية م  الذكور واإلنا .

( لعبـــة تعاونيـــة 41برنـــامر مقتـــر  مـــ  يبـــم الباحـــ  حيـــ  اســـتخدم فيـــه ) أدوات الدراساااة:
 ( لعبة فردية تنافسية.41و)

 توصلت الدراسة إلي أ   نتائج الدراسة:

اســــتخدام بــــرامر مختلفــــة فــــي اللعــــب يــــؤدي إلــــي تعــــديم ا ــــطرابات الســــلو  لــــدأل طفــــم  -
 الرو ة.

  لدأل أطفام الرو ة، ثم يأتي بعد  اللعب اللعب الحر يعد أكثر فاعلية في تعديم السلو  -
 الجماعي التعاوني، وأخيراف اللعب التنافسي الفردي.

 (، الموصل1999دراسة )الرومي،  -7

أثـــر برنـــامجي األلعـــاب الصـــغيرة والقصـــص الحركيـــة فـــي بعـــم القـــدرات  عناااوان الدراساااة:
 البدنية والحركية ألطفام الريام.

ثـر اسـتخدام برنـامر باأللعـاب الصـغيرة والقصـص هدفت إلي التعرف علـي أ هدف الدراسة:
الحركية ووحدة الخبرة المتكاملة في تطوير بعم القدرات البدنية والحركيـة لريـام األطفـام بعمـر 

 ( سنوات وحسب الجنل.5-6)
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( طفالف، تم اختيارهم بطريقة عمدية، موزعي  علـي 64طبقت الدراسة علي ) عينة الدراسة:
لعدد م  حي  الذكور واإلنا ، وتم تقسيم العينة إلي مجموعة  ابطة ثال  مجموعات متساوية ا

 ومجموعة تجريبية.

مــــ  يبــــم الباحــــ  وت ــــم  )يصــــص حركيــــة( و)ألعــــاب  برنــــامر مصــــمم أدوات الدراسااااة:
 ( وحدة تعليمية.51صغيرة( علي )

 توصلت الدراسة إلي نتائج الدراسة: 

راف فـــي جميـــ  القـــدرات البدنيــــة حقـــق برنامجـــا األلعـــاب الصـــغيرة والقصـــص الحركيــــة تطـــو  -
 والحركية لألطفام بشكم عام والذكور بشكم خاص.

ـــة تطـــوراف فـــي معظـــم القـــدرات البدنيـــة  - حقـــق برنامجـــا األلعـــاب الصـــغيرة والقصـــص الحركي
والحركيـة لـدأل اإلنـا ، فــي حـي  حقـق برنــامر وحـدة الخبـرة المتكاملـة تطــوراف فـي عـدد مــ  

 طفام بشكم عام ولدأل الذكور واإلنا  بشكم خاص.القدرات البدنية والحركية لدأل األ

تطور القـدرات البدنيـة والحركيـة لـدأل األطفـام الـذكور فـي المجموعـات الـثال  أف ـم مـ   -
 تطور القدرات البدنية والحركية لدأل األطفام اإلنا .

 (، مصر1998دراسة )راجح،  -8

 ع عند طفم الرو ة.مقتر  لأللعاب التعليمية وأثر  علي تنمية اإلبدا عنوان الدراسة:

( لعبة متنوعة لمعرفة أثر استخدامها في 16تصميم ألعاب تعليمية عددها ) هدف الدراسة:
 ( سنوات في القاهرة.5-2نمو اإلبداع ويدراته )الطالية، المرونة، األصالة( لدأل طفم الرو ة )

 ( طفالف.21تكونت العينة م  )عينة الدراسة: 

تــم اســتخدام اختبــار تــورانل للتفكيــر اإلبــداعي، واختبــار األلعــاب التعليميــة  أدوات الدراسااة:
 المصممة )إعداد الباحثة(.

 توصلت إلي  نتائج الدراسة:

وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائياف بـــي  األطفـــام فـــي نمـــو يـــدرات التفكيـــر اإلبـــداعي )الطاليـــة،  -
 المرونة، األصالة( لصالح المجموعة التجريبية.
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إحصائياف بي  أطفام المجموعتي  )التجريبية وال ابطة( بالنسبة الختبار وجود فروق دالة  -
 األلعاب المصمم لصالح أطفام المجموعة التجريبية.

 (، الموصل1997دراسة )العبيدي،  -9

أثــر اســتخدام األلعــاب والقصــص فــي تعــديم الســلو  العــدواني لــدأل أطفــام  عنااوان الدراسااة:
 الريام )التمهيدي(.

هدفت الدراسة إلي التعرف علي أثر استخدام األلعاب والقصص فـي تعـديم  هدف الدراسة:
 السلو  العدواني لدأل أطفام الريام )التمهيدي(.

( طفـــالف وطفلـــة، وتـــم تقســـيمهم إلـــي مجمـــوعتي  تجريبيـــة 12تكونـــت مـــ  ) عيناااة الدراساااة:
ام المجموعـة ( أطفـام بينمـا بلـع عـدد أطفـ8و ابطة، حي  بلع عدد أطفام المجموعة التجريبية )

 ( أطفام.6ال ابطة )

 مقيال السلو  العدواني. أدوات الدراسة:

 توصلت الدراسة إلي النتائر التالية  نتائج الدراسة:

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي متوســـط درجـــة الســـلو  العـــدواني بـــي  مجمـــوعتي  -
 البح  لصالح المجموعة التجريبية.

ط درجـــة الســـلو  العـــدواني بـــي  االختبـــاري  وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي متوســـ -
 القبلي والبعدي لدأل أطفام المجموعة التجريبية ولصالح االختبار البعدي.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجة السلو  العـدواني بـي  االختبـاري   -
 القبلي والبعدي لدأل أطفام المجموعة ال ابطة.

 م السلو  العدواني.استخدام األلعاب له أثر في تعدي -

 (، القاهرة1991دراسة )عسكر،  -11

تأثير برنـامر مقتـر  لأللعـاب التعليميـة علـي بعـم المتغيـرات الفسـيولوجية  عنوان الدراسة:
 ( سنوات.6-5والبدنية والمهارات الحركية لطفم ما يبم المدرسة م  س  )
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( 6-5المدرسـة )هـدفت إلـي و ـ  برنـامر لأللعـاب الصـغيرة لطفـم مـا يبـم  هدف الدراسة:
ســنوات والتعــرف علــي تــأثير  علــي بعــم المهــارات الحركيــة )العــدو، الرمــي، الوثــب(، وفــي بعــم 
القياسات الفسيولوجية )النبم، ال غط(، وكذل  بعم القياسات البدنيـة )السـرعة، يـدرة الـرجلي ، 

 يوة الذراعي (

( طفـالف 28بوايـ  )( طفـالف وطفلـة، ويسـمت إلـي مجمـوعتي  56تكونت مـ  ) عينة الدراسة:
 لكم منهما، نصفهم م  الذكور، والنصف ا خر م  اإلنا .

برنامر مصـمم مـ  يبـم الباحثـة يـائم علـي األلعـاب الصـغيرة لعشـر وحـدات  أدوات الدراسة:
 تعليمية.

 توصلت الدراسة إلي  نتائج الدراسة:

المهــارات الحركيــة تــأثير البرنــامر المقتــر  لأللعــاب الصــغيرة إيجابيــاف فــي تحســي  مســتوأل  -
 )العدو، الوثب، الرمي(.

تـــأثير البرنـــامر المقتـــر  إيجابيـــاف فـــي تحســـي  الليايـــة البدنيـــة )الســـرعة، يـــوة الـــرجلي ، يـــوة  -
 الذراعي (.

تأثير البرنامر المقتر  إيجابياف في يياسات النبم )كفاءة القلـب( عـدا ال ـغط ألطفـام مـا  -
 ( سنوات.6-5يبم المدرسة م  )

 األجنبية:الدراسات ( 2
 (، اسكندنافياRuss, 2010دراسة روس ) -1

(Play and Creativity) 

 اللعب واإلبداع.  عنوان الدراسة:

عمدت إلي الربط بـي  اللعـب واإلبـداع بطـرق متعـددة، فمـ  الناحيـة النظريـة  هدف الدراسة:
اللعب يطور العمليات المعرفية والوجدانية التي تعتبر أساسية ومهمة للفعم اإلبداعي، ويد حـددت 
العمليات المعرفية والوجدانية المؤثرة في اإلبداع والعاليات فيما بينها تبعاف لألدبيات البحثية، حي  

 العمليات المعرفية والوجدانية أثناء اللعب ترتبط بالتفكير التباعدي لدأل الطفم.  أ 



 الدراسات السابقة  الفصل الثاني
 

 
 

25 

 مجموعة م  أطفام الريام. عينة الدراسة:

 توصلت إلي أ   نتائج الدراسة:

اللعب يساعد األطفـام علـي التعبيـر عـ  عـواطفهم وتنظيمهـا، وأكـدت علـي أهميـة الخيـام  -
  خــالم اللعــب تشــبه عمليــة االرتجــام وهــي مــ  فــي اللعــب وبــأ  األفكــار التــي تتــوارد مــ

 السمات المميزة لإلبداع.

اللعــب يحســ  مــ  يــدرة التبصــر لــدأل الطفــم والتــي يمكــ  أ  تعتبــر األســال فــي التفكيــر  -
اإلبداعي، وتم التأكيد علي أهمية استخدام اللعب في تحسي  مهارات األطفام وفي تنميـة 

 المرونة اإلدراكية لديهم. 

 (New, 1998دراسة نيو ) -2

(Playing Faiwand Square: issues of equity in preschool math, science, 

and technology childhood science, mathematics, and technology 

education, Washington) 

اللعب بالمساواة  الق ايا أو الحقائق التي تجعم تعلـيم الريا ـيات والعلـوم  عنوان الدراسة:
 رات التقنية أكثر فعالية في الرو ة.مهالوا

 تمثلت أهداف الدراسة بالسؤالي  ا تيي  هدف الدراسة: 

ــــيم العلــــوم والريا ــــيات  - مــــا هــــي الق ــــايا أو األمــــور الرئيســــة التــــي يمكــــ  أ  تجعــــم تعل
 والمهارات التقنية أكثر فعالية في الرو ة؟

الريا ــــيات والعلــــوم  مــــا هــــي الطرائــــق التعليميــــة التــــي يمكــــ  أ  تســــهم فــــي جعــــم تعلــــيم -
نمـــا فـــي المجتمـــ   والمهـــارات التقنيـــة التربويـــة أكثـــر فعاليـــة لـــيل فـــي الرو ـــة فحســـب، وان

 عامة؟

( سـنوات فـي مدينـة 5-4مجموعة م  أطفام الرو ة تتراو  أعمارهم بـي  ) عينة الدراسة:
 واشنط  االمريكية.
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 توصلت النتائر إلي  نتائج الدراسة:

بوصفه عنصراف مهماف في مناهر الطفم لمـا لـه مـ  دور كبيـر فـي تأكيد أهمية ييمة اللعب  -
تطـــور الطفـــم ونمـــو  االجتمـــاعي واإلبـــداعي، ويتحـــدد دور المربـــي بفعـــداد البيئـــة الماديـــة 

 المناسبة وتهيئتها.

التركيز علي التجارب الوايعية التي تسـهم فـي إكسـاب الطفـم المهـارات الريا ـية المجـردة  -
 عالجة المثيرات المتنوعة والتفاعم معها.تجرداف حسياف وم  خالم م

 ((Cushman, 1995دراسة كاشمان  -3

(What kids really learn in kindergarten) 

 ماذا يتعلم األطفام في الرو ة. عنوان الدراسة:

هدفت إلي دراسة فعاليات الرو ة النموذجية ونشاطاتها التي تشـكم أسـال  هدف الدراسة:
يات والعلــوم والفنــو  المبدعــة، وكــذل  دراســة كيفيــة تعلــيم المهـــارات كــم مــ  فنــو  اللغــة والريا ــ

 األساسية مثم )أكثر، أيم، بي ( التي تصف عاليات مكانية بي  األشياء أو األعداد.

( سنوات في رو ة أطفام 6-5مجموعة م  األطفام تتراو  أعمارهم بي  ) عينة الدراسة:
 في مدينة ماستشول األمريكية.

 توصلت الدراسة إلي النتائر التالية  ة:نتائج الدراس

ــــات وأعمــــام  - ــــاء المكعب ــــي وبن ــــات متعــــددة كالرســــم واللعــــب التمثيل ينشــــغم األطفــــام بفعالي
 الصلصام.

 يتعلم األطفام م  بع هم حتي وان  كانوا يلعبو  لعبة السباق. -

 يتعلم األطفـام بأنفسـهم مـ  خـالم االلعـب، فهـم يميلـو  إلـي المحسوسـات واكتشـاف العـالم -
 المحيط وتكوي  مفاهيمهم ومعارفهم الجديدة.
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 (Robinson and Eugene, 1991دراسة روبنسون ويوجين ) -4

(Improving mathematic thinking of preschool children) 

تنمية مهارة التفكير الريا ي لدأل أطفام ما يبم المدرسة م  خـالم بـرامر  عنوان الدراسة:
 اللعب.

هــدفت إلــي العمــم علــي تنميــة المهــارات الريا ــية لــدأل أطفــام مــا يبــم ســ   هاادف الدرسااة:
 المدرسة، ليتمكنوا م  القيام بعمليات الجم  والطر  والقسمة م  خالم اللعب.

( سنوات، وانقسمت إلي 6-5( طفالف تتراو  أعمارهم بي  )25بلغت العينة ) عينة الدراسة:
 وجرسي األمريكية.مجموعتي  في إحدأل ريام األطفام بوالية ني

 برنامر مصمم م  يبم الباح  يائم علي اللعب.أدوات الدراسة: 

 توصلت النتائر إلي  نتائج الدراسة:

% بينمــا زاد النمــو العقلــي 21تزايــد النمــو العقلــي لــدأل أطفــام المجموعــة التجريبيــة بنســبة  -
 %.18في المجموعة ال ابطة بنسبة 

ــــي   - ــــة إحصــــائية ب ــــذ وجــــود فــــروق ذات دالل ــــدأل تالمي ــــراءة ل مســــتوأل التحصــــيم لمــــادة الق
المجموعـــة ال ـــابطة ومســـتوأل التحصـــيم فـــي مـــادة القـــراءة لـــدأل تالميـــذ المجموعـــة شـــبه 

 التجريبية لصالح المجموعة شبه التجريبية.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بي  مستوأل التحصـيم فـي مـادة الريا ـيات لـدأل تالميـذ  -
م فـي مـادة الريا ـيات لـدأل تالميـذ المجموعـة شـبه المجموعة ال ابطة ومستوأل التحصـي

 التجريبية لصالح المجموعة شبه التجريبية.

ال فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــي  مســـتوأل التحصـــيم لمـــادتي القـــراءة والريا ـــيات بـــي   -
نا  المجموعة ذاتها.  ذكور المجموعة شبه التجريبية وان

تي القـــراءة والريا ـــيات لــــدأل فاعليـــة اللعـــب فـــي زيـــادة مســـتوأل التحصــــيم المعرفـــي لمـــاد -
 المجموعة شبه التجريبية.
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 التعقيب على الدراسات السابقة التي تناولت اللعب واأللعاب التعليمية:ثانيًا: 
معظم الدراسات تناولت اللعب واأللعاب التعليمية فـي مرحلـة ريـام األطفـام الفئـة الثالثـة  -

 ( سنوات.6-5عمر )

(، New, 1998جريبي ما عـدا دراسـة كـم مـ  نيـو)معظم الدراسات استخدمت المنهر الت -
( اعتمـــدت علـــي المـــنهر Ross, 2010(، ورول)(Cushman, 1995وكاشـــما  

 التحليلي لمحتوأل األدبيات المتخصصة بمو وع اللعب.

(، وكثيــر مــ  الدراســات يســمت 148-12تــراو  عــدد العينــة فــي الدراســات الســابقة بــي  ) -
(، 2112(، )المفتـــي، 2112(، )بـــدور، 2114العينـــة إلـــي مجمـــوعتي  ومنهـــا )عـــويل، 

( 2111(، و)الســـــــيد، 2112(، بينمـــــــا دراســـــــة كـــــــم مـــــــ  ) م مـــــــراد، 1997)العبيـــــــدي، 
( يســـمت العينـــة إلـــي ثـــال  مجموعـــات، وهنـــا  دراســـات لـــم تقـــم بـــأي 1999و)الرومـــي، 

(، (Cushman, 1995تقســـيم للعينـــة ومـــ  هـــذ  الدراســـات دراســـة كـــم مـــ  كاشـــما  
 (.Ross, 2010و رول) (،New, 1998ونيو)

الكثيـــر مـــ  الدراســـات تناولـــت أهميـــة اللعـــب بشـــكم عـــام عنـــد كـــال الجنســـي   ومـــ  هـــذ   -
 ,Ross(، رول)New, 1998(، نيـو)(Cushman, 1995الدراسـات دراسـة كاشـما  

(، 2111(، )الســــيد، 1998(، )راجــــح، 1997(، )العبيــــدي، 1991(، )عســــكر، 2010
(، 2117(، )العــــــامري، 2112مــــــ  )بــــــدور،  (، وتناولــــــت دراســــــة كــــــم2112)المفتــــــي، 
ـــي  الـــذكور 2114)عـــويل،  ـــي عـــدم وجـــود فـــروق ب ( الجنســـي  معـــاف وجـــاءت النتـــائر عل

( توصـــلت إلـــي وجـــود 2112واإلنـــا  فـــي النـــواحي المدروســـة، إال إ  دراســـة ) م مـــراد، 
فروق بي  الـذكور واإلنـا ، فاأللعـاب الحركيـة لـدأل الـذكور أعطـت نتـائر لـديهم أكثـر مـ  

إلنــا ، وكــذل  األلعــاب االجتماعيــة عنــد اإلنــا  أعطــت نتــائر لــديهم أكثــر مــ  الــذكور، ا
( توصــلت إلــي وجــود فــروق بــي  الــذكور واإلنــا  لصــالح 1999وكــذل  دراســة )الرومــي، 

 الذكور في تنمية القدرات البدنية والحركية نتيجة اللعب باأللعاب الصغيرة والقصص.

اللعب واأللعاب التعليمية في حياة الطفم بشـكم عـام أجمعت جمي  الدراسات علي أهمية  -
وطفــم الرو ــة بشــكم خــاص، وحاولــت كــم دراســة أ  تتنــاوم نــوع مــ  أنــواع اللعـــب أو 
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اللعــب بشــكم عــام أو أنــواع مختلفــة منــه، وتــأثير  علــي جانــب أو عــدة جوانــب فــي حيـــاة 
(، و 2117(، و)العـــامري، 2112(، و)بـــدور، 1998الطفـــم، فدراســـة كـــم مـــ  )راجـــح، 

( أكـدت علـي فاعليـة األلعـاب التعليميـة Ross, 2010(، و رول)New, 1998ونيـو)
واللعـب فــي تنميــة التفكيـر اإلبــداعي واإلبتكــاري لـدأل طفــم الرو ــة، ودراسـة كــم مــ  ) م 

( أكـــدت علـــي أهميـــة اللعـــب فـــي تنميـــة التفاعـــم New, 1998(، ونيـــو)2112مـــراد، 
( اسـتخدم األلعـاب الحركيـة واالجتماعيـة، 2112االجتماعي لـدأل الطفـم إال إ  ) م مـراد،

( أكدت علي أهمية اللعب في تعديم ا ـطراب السـلو  ولكـ  2111بينما دراسة )السيد، 
( أكثـر تحديـداف فأكـدت علـي 2112(، و)المفتـي، 1997جاءت دراسة كـم مـ  )العبيـدي، 

دراســــة أهميــــة األلعــــاب التعليميــــة فــــي تعــــديم الســــلو  العــــدواني عنــــد األطفــــام، وجــــاءت 
( لتؤكد أهمية اللعب في القدرات البدنيـة والحركيـة، 1999(، و)الرومي، 1991)عسكر، 

( توصلت إلي أهمية اللعب في التحصيم بمـادة الريا ـيات 2114ولك  دراسة )عويل، 
 Robinson andوتنمية التفكير الريا ي عند األطفام، بينما دراسة روبنسو  ويوجي  )

Eugene, 1991 أهمية اللعب في التحصيم لمادتي القراءة والريا يات.( أكدت علي 

 دراسات تتعلق باإلعاقة البصرية ثالثًا:

 الدراسات العربية:( 1
 (، جامعة دمشق2111دراسة )خليل،  -1

اللمـــل لـــدأل األطفـــام ر تـــدريبي فـــي تنميـــة حاســـتي الســـم  و فاعليـــة برنـــامعناااوان الدراساااة: 
 المعويي  بصرياف في غرفة المصادر.

  التعرف علي فاعلية برنامر تدريبي فـي تنميـة حاسـتي السـم  واللمـل لـدأل دراسةهدف ال 
 الطلبة المعويي  بصرياف في غرفة المصادر.

طفلــة مــ  األطفــام المعــويي  بصــرياف بعمــر طفــالف و  16  تكونــت العينــة مــ  عينااة الدراسااة
 ( سنوات.5-6)
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لألطفـام المعـويي  بصـرياف  استخدمت اختبار لقيـال مهـارات السـم  واللمـلأدوات الدراسة: 
( ســــنوات )إعــــداد الباحثــــة(، واســــتمارة المســــتوأل االجتمــــاعي وااليتصــــادي، ومقيــــال 6-5بعمــــر )

 وكسلر لذكاء األطفام )الجانب اللفظي(، وكذل  البرنامر التدريبي المقتر  م  يبم الباحثة.

حاســتي الســـم    أشـــارت النتــائر إلـــي أ  البرنــامر كـــا  لــه أثـــر فــي تنميـــة نتااائج الدراساااة 
 واللمل لدأل المعويي  بصرياف بشكم ملحوظ في غرفة المصادر.

 (، جامعة دمشق2117دراسة )الحوراني،  -2

أثــر برنــامر تــدريبي لمســي حركــي فــي تحســي  مهــارات االســتعداد لقــراءة  عنااوان الدراسااة:
 رموز برايم لدأل األطفام المعويي  بصرياف في مرحلة الريام.

التعــرف علــي أثــر البرنــامر التــدريبي اللمســي الحركــي فــي تحســي  مهــارات  هاادف الدراسااة:
 االستعداد لقراءة رموز برايم لدأل األطفام المعويي  بصرياف في مرحلة ريام األطفام.

( طفـالف وطفلـة مـ  األطفـام المعـويي  بصـرياف، وتـم تقسـيمها 21تكونت م  ) عينة الدراسة:
 ( أطفام.11فام و  ابطة  مت )( أط11إلي مجموعتي ، تجريبية  مت )

استخدم الباح  مقيال مهارات االسـتعداد لقـراءة رمـوز برايـم لـدأل األطفـام  أدوات الدراسة:
المعويي  بصرياف فـي مرحلـة الرو ـة مـ  إعـداد الباحـ ، وكـذل  برنـامر التـدريب اللمسـي الحركـي 

بصـرياف فـي مرحلـة الرو ـة  لتحسـي  مهـارات االسـتعداد لقـراءة رمـوز برايـم لـدأل األطفـام المعـويي 
 م  إعداد الباح .

 توصلت النتائر إلي  نتائج الدراسة:

وجود فروق ذات داللة إحصائية علي مقيـال مهـارات االسـتعداد لقـراءة رمـوز برايـم ككـم  -
وعلــي جميــ  أبعــاد ، ماعــدا بلعــدي )الــوعي واالنتبــا  للمثيــرات اللمســية، التصــنيف( علــي 

 المجموعة التجريبية. المقيال البعدي لصالح أفراد

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـي  الـذكور واإلنـا  فـي المجموعـة التجريبيـة علـي  -
 جمي  أبعاد المقيال.
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بي  أفراد مستوأل الفئة الثانية، وأفراد مستوأل الفئة الثالثة  -
  والتمثيم البياني لألشـكام ذات م  المجموعة التجريبية في المقيال ككم، وفي بلعد التتب

 البعدي ، وبلعد التعرف علي رموز وخصائص برايم. 

 (، األردن2114دراسة )أبو زيتون، عليوات،  -3

أثـــر برنـــامر تــدريبي فـــي مهــارات االســـتماع و مفهـــوم الــذات لـــدأل الطلبـــة عنااوان الدراساااة: 
 .المعويي  بصرياف 

تـدريبي لتنميـة مهـارات االسـتماع للطلبـة   هدفت الدراسة إلي تصميم برنامر هدف الدراسة 
هذا البرنامر في تحسي  مهارات االستماع و مفهوم الذات األكـاديمي  وييال أثر المعويي  بصرياف 

  .لديهم

( طفـــالف وطفلـــة مـــ  الطلبـــة المعـــويي  بصـــرياف مـــ  48  تكونـــت العينـــة مـــ  )عيناااة الدراساااة
( طفـــالف 17وعتي ، تجريبيـــة تألفـــت مـــ  )مســـتوأل الصـــفي  األوم والثـــاني، وتـــم تقســـيمها إلـــي مجمـــ

 ( طفالف وطفلة.21وطفلة، و ابطة م  )

ــــامر،  أدوات الدراسااااة: ــــال مهــــارات االســــتماع المســــتهدفة يــــي البرن ــــا  مقي اســــتخدم الباحث
 ومقيال مفهوم الذات األكاديمي، وكذل  البرنامر التدريبي المقتر  والذي تكو  

برنــامر مهــارات االســتماع كــا  لــه أثــر فــي تنميــة    أشــارت النتــائر إلــي أ نتااائج الدراسااة 
مهــارات االســتماع لــدأل المعــويي  بصــرياف بشــكم ملحــوظ، و كــذل  كــا  لبرنــامر مهــارات االســتماع 

 أثر في تنمية الذات األكاديمية.

 (، مصر2113دراسة )الدمرداش،  -4

المعـــويي   دور المـــواد اليدويـــة الملموســـة فـــي تـــدريل الريا ـــيات للتالميـــذ عناااوان الدراساااة:
 بصرياف.

هـدفت الدراسـة إلـي الحصـوم علـي دالئـم وا ـحة حـوم دور المـواد اليدويـة  هدف الدراسة:
الملموســـة فـــي تـــدريل الريا ـــيات للتالميـــذ المعـــويي  بصـــرياف، واالرتقـــاء بالتحصـــيم الدراســـي إلـــي 

 مرحلة الفهم واالستيعاب، والمساهمة في تطوير فعاليات تدريل الريا يات.



 الدراسات السابقة  الفصل الثاني
 

 
 

32 

أجريت الدراسة علي عينة مـ  التالميـذ المعـويي  بصـرياف بمـدارل النـور مـ   اسة:عينة الدر 
تالميذ الصف األوم اإلعدادي، وشملت عينة الحدود وحـدة الحـدود والمقـادير الجبريـة بعـد تـدريل 

 هذ  الوحدة باستخدام المواد اليدوية الملموسة.

تــالءم اإلعايــة البصــرية لــدأل  مجموعــة مــ  المــواد اليدويــة الملموســة التــي أدوات الدراسااة:
 التالميذ المعويي  بصرياف.

 توصلت الدراسة إلي النتائر التالية  نتائج الدراسة:

تحســــ  دام إحصــــائياف فـــــي مســــتوأل تحصـــــيم التالميــــذ المعــــويي  بصـــــرياف لوحــــدة الحـــــدود  -
 والمقادير الجبرية بعد تدريل هذ  الوحدة باستخدام المواد اليدوية الملموسة.

ميــذ المعــويي  بصــرياف للمفــاهيم واألفكــار المت ــمنة فــي وحــدة الحــدود والمقــادير تعلــم التال -
 الجبرية معتمد علي حاستي اللمل والسم  تعوي اف لفقد حاسة البصر لديهم.

 (، مصر2111دراسة )عبد الهادي،  -5

 فاعلية برنامر متكامم ألطفام الرو ة المكفوفي  في  وء حاجاتهم. عنوان الدراسة:

تصــــميم برنــــامر لريــــام األطفــــام المعــــويي  بصــــرياف بمــــا يــــتالءم مــــ   الدراسااااة:أهااااداف 
احتياجـــــــاتهم وخصائصـــــــهم النمائيـــــــة ويســـــــاعدهم علـــــــي تنميـــــــة الجوانـــــــب اإلدراكيـــــــة، والحركيـــــــة، 
واالجتماعية، والحسية، ورعاية الـذات لـديهم، وتجريـب البرنـامر علـي عينـة مـ  األطفـام المعـويي  

 ( سنوات.6-5بصرياف بعمر )
 ( ذكور.4( إنا  و)7( أطفام معويي  بصرياف، )11تكونت م  ) ينة الدراسة:ع

تـــم اســتخدام اســتمارة المســـتوأل االجتمــاعي وااليتصـــادي، ومقيــال وكســـلر  أدوات الدراسااة:
لــذكاء األطفـــام )الجـــزء اللفظــي(، مقيـــال تقـــدير مســتوأل نمـــو الطفـــم الكفيــف مـــ  إعـــداد الباحثـــة، 

 وكذل  البرنامر المقتر .
أكــدت علــي وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــي  متوســط درجــات أطفــام  نتااائج الدراسااة:

العينــة علــي القيــال القبلــي، ومتوســط درجــاتهم علــي القيــال البعــدي علــي كــم مــ  األبعــاد التاليــة 
)النمو الحركي، النمو اإلدراكي، نمو الحـوال، النمـو االجتمـاعي، الرعايـة الذاتيـة( لصـالح القيـال 

 البعدي.



 الدراسات السابقة  الفصل الثاني
 

 
 

33 

 (، مصر1994دراسة )الدهان،  -6

 فاعلية برنامر إرشادي لتأهيم الطفم الكفيف لمرحلة المدرسة. عنوان الدراسة:

سعت إلي إعداد برنامر إرشادي للطفم المعوق بصـرياف فـي مرحلـة مـا يبـم  أهداف الدراسة:
ة المدرسـة، وييـال المدرسة لتأهيله )معرفياف، حسياف، حركياف، لغويـاف، اجتماعيـاف، نفسـياف( لـدخوم مرحلـ

 مدأل فاعلية هذا البرنامر علي عينة م  األطفام المعويي  بصرياف في مرحلة ما يبم المدرسة.

( 6-4( طفــالف وطفلــة ممــ  تراوحــت أعمــارهم مــا بــي  )12أجريــت علــي ) عينااة الدراسااة:
 سنوات.

ـــم  أدوات الدراساااة: ـــة مـــا يب اســـتخدمت الباحثـــة مقيـــال مســـتوأل نمـــو الطفـــم الكفيـــف لمرحل
 المدرسة الذي أعدته الباحثة لهذا الغرم، وكذل  البرنامر التدريبي.

 توصلت إلي النتائر التالية  نتائج الدراسة:

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــي  متوســط درجــات أطفــام المجموعــة التجريبيــة علــي  -
القيــال القبلــي، ومتوســط درجــاتهم علــي القيــال البعــدي لصــالح القيــال البعــدي وذلــ  فــي 

 لجوانب ا تية  التأهيم المعرفي، الحسي، النفسي، الحركي، االجتماعي، اللغوي.ا

ـــي  - ـــامر اإلرشـــادي فـــي تحســـي  مســـتوأل تأهيـــم الطفـــم المعـــوق بصـــرياف لمرحل فاعليـــة البرن
 المدرسة خالم كم م  اإلرشاد السلوكي، واإلرشاد باللعب، واألنشطة المصاحبة.

 (، مصر1991دراسة )نجدي،  -7

برنــامر مقتـــر  لتنميـــة حـــوال الطفــم المعـــوق بصـــرياف فــي مرحلـــة مـــا يبـــم  :عناااوان الدراساااة
 المدرسة.

سـعت إلـي و ـ  برنـامر لتنميـة حـوال الطفـم المعـوق فـي مرحلـة مـا يبـم  أهداف الدراسة:
 المدرسة.

 تكونـــت مـــ  عينـــة مـــ  األطفـــام المعـــويي  الـــذي  تتـــراو  أعمـــارهم مـــا بـــي   عيناااة الدراساااة:
)الصـــم،  ـــعاف الســـم ، المكفـــوفي ،  ـــعاف البصـــر، المتخلفـــي  ( ســـنوات مـــ  األطفـــام 4-6)

 عقلياف، األطفام القابلي  للتعلم(.
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 البرنامر التدريبي المقتر . أدوات الدراسة:

أكــدت علــي فاعليــة البرنــامر المقتــر  فــي تحقيــق الهــدف المرجــو منــه فــي  نتااائج الدراسااة:
 تنمية الحوال لدأل األطفام المعويي .

 نبيةالدراسات األج( 2
 (، رومانياBorcaa, 2010دراسة بوركا ) -1

Effective strategies for developing independence in movement and 

travel of blind students 

االســـتراتيجيات الفعالـــة لتطـــوير مهـــارة التنقـــم والحركـــة باالســـتقاللية عنـــد  عناااوان الدراساااة:
 األطفام المعويي  بصرياف.

التعــرف علــي فاعليــة األنشــطة التعليميــة المســلية واأللعــاب الحركيــة فــي  أهااداف الدراسااة:
 تحسي  فاعلية استراتيجيات التنقم والحركة عند األطفام المعويي  بصرياف.

( طفالف م  األطفام المعويي  بصـرياف ممـ  تراوحـت أعمـارهم 21تألفت م  ) عينة الدراسة:
 ( سنة.11-6بي  )

حـــ  اختبـــار الكشـــف عـــ  مهـــارات التنقـــم والحركـــة، وبرنـــامر اســـتخدم البا أدوات الدراساااة:
 تدريبي يائم علي مجموعة م  األنشطة التعليمية المسلية و كذل  مجموعة م  األلعاب الحركية.

أظهــــرت وجــــود عاليــــة يويــــة بــــي  األنشــــطة التعليميــــة المســــلية واأللعــــاب  نتااااائج الدراسااااة:
كـــة، حيـــ  أ  األطفـــام المعـــويي  بصـــرياف كـــانوا الحركيـــة، وبـــي  تحســـي  اســـتراتيجيات التنقـــم والحر 

يادري  بشكم أف م علي تحديد األماك  ومواي  األشياء والتعرف علي البيئة مـ  خـالم االعتمـاد 
 علي حاسة اللسم  واللمل والشم. 

 (Withagen, et.al, 2010دراسة ويذاجين ) -2
(Tactile Functioning in children Who Are Blend: A Clinical 

Perspective) 

 المهارات اللمسية األساسية لدأل األطفام المعويي  بصرياف. عنوان الدراسة:
التعــرف علــي المهــارات اللمســية التــي يحتاجهــا األطفــام المعويــو  بصــرياف  هاادف الدراسااة:

 ألداء المهام األكاديمية واليومية.
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بصـرية خلقيـة، وهـم ( طفلةف مم  لديهم إعايـة 26( طفالف و)22تكونت م  ) عينة الدراسة:
يتلقــو  تعلــيمهم فــي المــدارل العاديــة فــي كــم مــ  هولنــدا وفالنــدرز، و ــمت العينــة خمســة فئــات 

 12-9ســنوات(، ) 9-6ســنوات(، ) 6-2ســنوات(، ) 2-2ســنتي (، ) -عمريــة هــي  )مــ  الــوالدة
 سنوات(.

ها المعويو  تم استخدام اختبار لمسي لتقييم المهارات التي يمك  أ  يقوم ب أدوات الدراسة:
 بصرياف باستخدام حاسة اللمل.

 أظهرت مايلي  نتائج الدراسة:

األطفــــام الــــذي  لــــديهم إعايــــة بصــــرية خلقيــــة ولــــيل لــــديهم إعايــــات إ ــــافية يســــتطيعو   -
%( م  المعلومات والبيانات عـ  األشـياء المحيطـة بهـم، إ ـافة إلـي 85الحصوم علي )

وكم إليهم في حياتهم اليومية ع  طريق حاسة ييامهم بالواجبات األكاديمية والمهام التي ت
 اللمل.

 عدم يدرة األطفام المعويي  بصرياف علي إتقا  المهارات اللمسية م  تلقاء أنفسهم. -

 أهمية برامر التدخم المبكر في تنمية حاسة اللمل لدأل األطفام المعويي  بصرياف. -

شـــعرو  بهـــا عـــ  طريـــق ميـــم األطفـــام المعـــويي  بصـــرياف باتجـــا  اكتشـــاف األشـــياء التـــي ي -
 اللمل أكثر م  اهتمامهم باألشياء التي يسمعونها.

 (Ohuchi & others, 2006دراسة أوهتشي وآخرون ) -3

(Cognitive- map formation of blind persons in a Virtual sound 

Environment) 

 تصميم تقنية مساعدة للمكفوفي  يائمة علي أصوات افترا ية.عنوان الدراسة: 

هــدفت إلــي وصــف تقنيــة مســاعدة للمكفــوفي  معتمــدة علــي عــرم صــوتي  هاادف الدراسااة:
 افترا ي ومعرفة يدرته علي تحسي  خرائط التفكير لديهم.

 تم تجربة التقنية علي أربعة أشخاص مكفوفي . عينة الدراسة:
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بيئــة محاكــاة ثالثيــة األبعــاد مــ  خــالم برنــامر يعمــم تحــت نظــام وينــدوز،  أدوات الدراسااة:
 حي  يسير الكفيف في متاهة حاسوبية ويتم توجيه الكفيف م  خالم الصوت.

أظهـرت النتـائر أ  ثالثـة أشـخاص اسـتجابوا لهـذ  التقنيـة واسـتطاعوا إنجـاز  نتائج الدراسة:
 المهام المطلوبة منهم.

 (Katz, 2002كاتز ) دراسة -4

(Treatment and Evaluation Indices of Auditory Processing 

Disorders) 

عـــال  ا ـــطراب المعالجـــة الســـمعية المركـــزي مـــ  خـــالم التـــدريب علـــي  عناااوان الدراساااة:
  مهارات االستماع.

هــــدفت إلــــي عــــال  ا ــــطراب المعالجــــة الســــمعية المركــــزي لــــدأل الطلبــــة  هاااادف الدراسااااة:
 المصابي  بهذا اال طراب م  خالم التدريب علي مهارات االستماع.

طفـــم مـــ  الـــذي  يعـــانو  مـــ  ا ـــطراب المعالجـــة  21تكونـــت العينـــة مـــ   عيناااة الدراساااة:
 .السمعية المركزي

أشــارت النتــائر إلــي أ  التــدريب علــي مهــارات االســتماع أدت إلــي تحســي   :نتااائج الدراسااة
 .ا طراب المعالجة السمعية المركزي مهارات التواصم لدأل األطفام الذي  يعانو  م 

 (Argyropoulos,2000دراسة أرجروبولوس )  -5

(Investigating Levels of Understanding of Concept of Geometric 

shape by students) 

 ارتباط اإلدرا  اللمسي للشكم بالناتر المعرفي. عنوان الدراسة:

هـــدفت إلـــي اختبـــار إلـــي أي مـــدأل ارتبـــاط اإلدرا  اللمســـي للشـــكم بالنـــاتر  هااادف الدراساااة:
 المعرفي.

 مجموعة م  أطفام المرحلة االبتدائية المعويي  بصرياف. تكونت العينة م  عينة الدراسة:

اســتخدم الباحــ  الفيــديو لتســجيم أداء الطــالب لألنشــطة فرديــاف، والمقــابالت  أدوات الدراسااة:
 الشخصية م  المدرسي  وأولياء األمور.
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أظهرت النتائر أ  اإلدرا  اللمسي للشكم عملية معقدة تعتمد علـي اللمـل،  نتائج الدراسة:
ـــد مـــ  ال ـــي مزي ـــرة الســـابقة، شـــروط المهمـــة، كمـــا بـــرزت الحاجـــة إل ســـكو ، الحركـــة، الشـــكم، الخب

البحــو  للكشــف عــ  العاليــة بــي  اللمــل والشــكو  والحركــة فــي عمليــة اإلدرا  اللمســي للمعــويي  
 بصرياف.

 (Shimizu, et al, 2000) دراسة شيمايزو  -6

(Recognition of tactile patterns in a Graphic Display) 

 التعرف علي أنماط اللمل في عرم الرسوم البيانية.عنوان الدراسة: 

هــدفت إلــي تقيــيم نمــاذ  مــ  األنمــاط اللمســية عــ  طريــق عــرم الرســوم  هاادف الدراسااة:
 للتعرف علي أكثر وأف م النماذ  القابلة للتمييز اللمسي.

 -2( فـرداف، سـبعة أفـراد معويـو  بصـرياف بمتوسـط عمـري )12أجريـت علـي ) عينة الدراسة:
 ( سنة.41( سنة، وخمسة أفراد مبصرو  بمتوسط عمري )21

( نمــاذ  لمســية يحتــوي كــم منهــا علــي ســتة رســوم ألشــياء 2تــم اســتخدام ) أدوات الدراسااة:
نموذ  المستوي األجوف مألوفة لهم وهذ  النماذ  هي  )النموذ  التخطيطي، النموذ  المستوي، ال

 أو المحفور، نموذ  النقش البارز ثالثي األبعاد(.

 أشارت إلي  نتائج الدراسة:

نمــط الـــنقش البـــارز )ثالثـــي األبعـــاد( أعطـــي النســـب األعلـــي لإلجابـــات الصـــحيحة، بينمـــا  -
أعطــــــي الــــــنمط المســــــتوي األجــــــوف النســــــب الصــــــحيحة األدنــــــي وذلــــــ  بالنســــــبة لجميــــــ  

 المشاركي .

صــرياف اســتطاعوا تمييــز مثيــرات الــنقش البــارز بشــكم ملحــوظ أكثــر مــ  الــنمط المعــويي  ب -
 المستوي األجوف والتخطيطي والمستوي.

أف ــم نمــط لعــرم الرســوم اللمســية هــو نمــط الــنقش البــارز )الثالثــي األبعــاد(، حيــ  أ   -
هـــذا الـــنمط يـــزود المعـــوق بصـــرياف بمعلومـــات أكثـــر ديـــة وأيـــرب إلـــي الوايـــ  عـــ  المثيـــرات 

 سية.اللم
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 ((Liedtke, stainton, 1994دراسة ليدتك وستينتون  -7

(Fostering the Development of Number Sense- Selected Ideas for the 

Blind) 

 استراتيجيات العد لدأل األطفام المعويي  بصرياف كلياف. عنوان الدراسة:

لمعــويي  بصــرياف هــدفت إلــي معرفــة تطــور اســتراتيجيات العــد لــدأل األطفــام ا هاادف الدراسااة:
 كلياف منذ الوالدة.

( طفــالف لــديهم إعايــة بصــرية كليــة خلقيــة، تراوحــت 22تكونــت العينــة مــ  ) عينااة الدراسااة:
 ( سنة.14-4أعمارهم ما بي  )

مجموعــة مــ  اســتراتيجيات التــدريل لتطــوير الحــل العــددي لــدأل األطفــام  أدوات الدراسااة:
 المعويي  بصرياف.

ائر استخدام األطفام المعويي  بصرياف إلسـتراتيجيات حسـية لمسـية بينت النت نتائج الدراسة:
 ثالثية األبعاد أثناء عملية العد.

 ((Fullwood, 1987دراسة فولوود   -8

(The hand and finger strength of visually impaired boys and girls) 

 مقارنة بالمبصري .يوة اليدي  واألصاب  لدأل األطفام المعويي  بصرياف عنوان الدراسة: 

هدفت إلي اختبار يوة اليدي  واألصاب  لدأل مجموعة م  األطفام المعويي   هدف الدراسة:
 بصرياف، والمقارنة بينهم وبي  مجموعة األطفام المبصري .

 ( سنة.12-2( طفالف وطفلة، تراوحت أعمارهم بي  )62تكونت م  ) عينة الدراسة:

اص يظهـر يـوة القـبم باليـدي  واألصـاب ، وذلـ  بعـد تـم اسـتخدام جهـاز خـ أدوات الدراسة:
 تدريبهم لفترة يصيرة.

 أظهرت النتائر ما يلي  نتائج الدراسة:

وجـــود  ـــعف كبيـــر فـــي يـــوة اليـــدي  واألصـــاب  لـــدأل األطفـــام المعـــويي  بصـــرياف مقارنــــة  -
 باألطفام المبصري  وم  الجنل نفسه، خصوصاف لدأل الفئات العمرية األصغر.
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األطفــام المعــويي  بصــرياف حســب متغيــر الجــنل لصــالح الــذكور، إال أ   وجــود فــروق بــي  -
هــذ  الفــروق غيــر دالــة إحصــائياف وليســت ذات أهميــة كبيــرة، بينمــا كانــت هــذ  الفــروق دالــة 

 بي  األطفام المبصري  م  الذكور واإلنا .

 ايترحــت الباحثــة  ــرورة ت ــمي  بــرامر التــدخم المبكــر نشــاطات مــ  شــأنها تقويــة اليــدي  -
واألصــاب  لـــدأل األطفـــام المعـــويي  بصـــرياف، كمـــا أكــدت علـــي أهميـــة تـــوفير فـــرص اللعـــب 

 باأللعاب المختلفة التي تفيد في تحقيق هذا الهدف.

 (Bancroft & Bendinelli, 1981دراسة بانكرفوت وبيندلي )  -9

(Listening comprehension of compressed, Accelerated and normal 

speech by the Visually Handicapped) 

االســتيعاب الســمعي للكــالم الم ــغوط والســري  والبطــيء والطبيعــي لــدأل  عنااوان الدراسااة:
 المعويي  بصرياف.

 التعرف علي يدرة الطلبة المعويي  بصرياف علي االستيعاب السمعي. هدف الدراسة:

 ( طالباف معوق بصرياف م  الطالب الجامعيي .14شملت ) عينة الدراسة:

تم استخدام اختبار لمهـارات االسـتماع التـي ت ـم  ثالثـة أنـواع مـ  الكـالم  ات الدراسة:أدو 
 وهي  )الكالم الطبيعي، الكالم المسرع، الكالم الم غوط(.

أشـارت إلـي وجـود داللـة فـي األداء فـي الكـالم المسـرع مقارنـة فـي اسـتيعاب  نتائج الدراسة:
لنتــائر علــي أ  أنظمــة اإلحســال واإلدرا  لــدأل الكــالم الطبيعــي والكــالم الم ــغوط، كمــا أكــدت ا

 اإلنسا  يادرة علي تنمية وتسري  وظائف معالجة المعلومات.

 (Kreshman, 1976دراسة كرشمان )  -11

(The Validation of a learning Hierarchy in tactual Discrimination for 

Blind children) 

 لمسي عند األطفام المعويي  بصرياف.التدريب علي مهمات التمييز ال عنوان الدراسة:

التحقق مـ  أهميـة التـدريب علـي سلسـلة مـ  مهمـات التمييـز اللمسـي وأثرهـا  هدف الدراسة:
 في تحسي  يدرة األطفام علي استخدام طريقة برايم للقراءة، وكذل  في استخدام األوبتاكو .
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 ي مرحلة الريام.( طفم م  األطفام المعويي  بصرياف ف61تكونت م  ) عينة الدراسة:

سلســـلة مصـــممة مـــ  مهمـــات التمييـــز اللمســـي لمســـتوأل االســـتعداد القرائـــي أدوات الدراساااة: 
ومنهـــا )تمييـــز أشـــكام هندســـية كبيـــرة، يطـــ  األحـــاجي اللمســـية المســـتوية، أشـــكام هندســـية مشـــكلة 

وط بالنقــاط البــارزة، أشــكام هندســية مشــكلة بــالخطوط البــارزة، خطــوط مشــكلة بالنقــاط البــارز، خطــ
 بارزة متقطعة، التمييز اللمسي لرموز برايم.

أشــارت النتــائر إلــي أهميــة األنشــطة المصــممة فــي تحســي  مهــارات القــراءة نتااائج الدراسااة: 
 بطريقة برايم لدأل األطفام المعويي  بصرياف في مرحلة ما يبم المدرسة.

 التعقيب على الدراسات السابقة التي تناولت اإلعاقة البصرية:رابعًا: 
تعــددت المراحــم العمريــة فــي الدراســات ولكــ  جــاء الكثيــر منهــا موجــه لألطفــام المعــويي   -

(، 2117(، )الحـوراني، 2111بصرياف في مرحلـة الريـام، وهـذ  الدراسـات هـي  )خليـم، 
 ,Kreshman(، كرشـما  )1991(، )نجدي، 1992(، )الدها ، 2111)عبد الهادي، 

( لتنميـة مهـارات السـم ، ودراسـة كـم مـ  Katz, 2002كـاتز )(، وجـاءت دراسـة 1976
ـــوات،  ـــو زيتـــو ، علي ـــول )2112)أب ( موجهـــة Argyropoulos, 2000(، وأرجروبول

 ,Withagen, et.alألطفــام المرحلـــة االبتدائيـــة، بينمـــا دراســـة كـــم مـــ   ويـــذاجي  )
 ,Liedtke, staintonليــدت  وســتينتو  (، و Borcaa, 2010(، وبوركــا )2010
( تناولـت مراحـم عمريـة متعـددة مـا بـي  الـوالدة Fullwood, 1987(، وفولـوود )(1994

(، Bancroft & Bendinelli, 1981بــانكرفوت وبينــدلي ) ( ســنة، لكــ  دراســة14و)
 & Ohuchi(، أوهتشــي و خــرو  )Shimizu, et al, 2000شــيمايزو و خــرو  )
others, 2006مــرداش، ( توجهــت للطلبــة واألفــراد المعــويي  بصــرياف، وجــاءت دراســة )د

 ( للصف األوم اإلعدادي.2114

معظــــــم الدراســــــات اســــــتخدمت المــــــنهر التجريبــــــي مــــــا عــــــدا دراســــــة كــــــم مــــــ   ويــــــذاجي   -
(Withagen, et.al, 2010وبيجلـــو ،)Biglow, 1992)) وبـــانكرفوت وبينـــدلي ،
(Bancroft & Bendinelli, 1981   اســتخدمت المـنهر التحليلــي، ودراسـة كــم مــ )
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 ,Liedtke, stainton)ليـدت  وسـتينتو  (، و Argyropoulos, 2000أرجروبولـول )
 ( استخدمت المنهر شبه التجريبي.Fullwood, 1987(، وفولوود )1994

( فــرد، وهنــا  عــدد مــ  الدراســات 81 -2تــراو  عــدد العينــة فــي الدراســات الســابقة بــي  ) -
(، 2117(، )الحوراني، 2111يسمت العينة إلي مجموعتي  وم  هذ  الدراسات  )خليم، 

 ,Shimizu, et al(، شيمايزو و خرو  )1996(، )تقوال، 2112)أبو زيتو ، العليوات، 
(، بينمـا هنـا  دراسـات اسـتخدمت العينـة بشــكم Fullwood, 1987(، وفولـوود )2000

ــــي مجموعــــات ومــــ  هــــذ  الدراســــات  )تانســــر، الطــــاني،  (، 2116عــــام دو  تقســــيمها إل
(، أرجروبولـــــــول 1992و)الــــــدها ،  (،2111(، و)عبــــــد الهـــــــادي، 2114و)دمــــــرداش، 

(Argyropoulos, 2000 و ،)(  ليــدت  وســتينتو(Liedtke, stainton, 1994 ،
(، وأوهتشـــي و خـــرو  Bancroft & Bendinelli, 1981وبـــانكرفوت وبينـــدلي )

(Ohuchi & others, 2006( وبوركا ،)Borcaa, 2010 و ،)( كاتزKatz, 2002 ،)
ــــي )( يســــم ال1991ولكــــ  دراســــة )نجــــدي،  ( مجموعــــات حســــب نــــوع اإلعايــــة 6عينــــة إل

( حي  يسـمت العينـة إلـي Withagen, et.al, 2010ودرجتها، وكذل  دراسة ويذاجي  )
 ( مجموعات حسب المراحم العمرية للعينة.5)

أجمعــت جميــ  الدراســات علــي  ــرورة االهتمــام بــذوي االحتياجــات الخاصــة بشــكم عــام  -
تنـاوم ذوي اإلعايـة البصـرية مـا عـدا دراسـة وفي مرحلة الريام بشكم خاص، ومعظمهـا 

( تناولــت مــ  لــديهم مشــاكم فــي الســم ، وكــذل  دراســة )نجــدي، Katz, 2002كــاتز )
( التي تناولت عـدة إعايـات )بصـرية، سـمعية، تخلـف عقلـي(، وجـاءت معظـم هـذ  1991

الدراسات لتنمية جانب أو عدة جوانب في مهارات الطفـم المعـوق، فقـد جـاءت دراسـة كـم 
( لتنميــة حــوال الطفــم المعــوق بصــرياف أو بعــم 1991( و)نجــدي، 2111  )خليــم، مــ

( لتنميــة مهــارة الحركــة والتنقــم عنــد المعــويي  Borcaa, 2010منهــا، ودراســة بوركــا )
بصرياف والتعرف علـي أهميتهـا وارتباطهـا بـبعم المتغيـرات، بينمـا جـاءت دراسـة كـم مـ   

(، Argyropoulos, 2000أرجروبولـول )(، و 2114(، و)دمـرداش، 2117)الحـوراني، 
(، شــيمايزو Fullwood, 1987(، وفولــوود )Withagen, et.al, 2010وويـذاجي  )
( لتمنيـة جانـب أو عـدة جوانـب مـ  مهـارات اللمـل Shimizu, et al, 2000و خـرو  )
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عنــد المعــويي  بصــرياف أو للتعــرف علــي تلــ  المهــارات، وجــاءت دراســة كــم مــ  )تانســر، 
(، وبـانكرفوت Katz, 2002كاتز )(، و 2112(، و)أبو زيتو ، عليوات، 2112الطاني، 
 & Ohuchi(، وأوهتشــي و خــرو  )Bancroft & Bendinelli, 1981وبينـدلي )

others, 2006 ،لتنمية جانب م  جوانب مهارات السـم  أو التعـرف علـي واحـدة منهـا )
لألطفــام المعــويي  بصــرياف ( كبرنــامر متكامــم 2111بينمــا جــاءت دراســة )عبــد الهــادي، 

ـــدها ،  ـــذات الطفـــم(، وكـــذل  )ال ( جـــاءت 1992)إدراكـــي، حســـي، حركـــي، اجتمـــاعي، ل
  كبرنامر إرشادي لهم في جمي  الجوانب.

معظـــم الدراســـات تناولـــت النتـــائر بشـــكم عـــام عنـــد كـــال الجنســـي  مـــا عـــدا دراســـة كـــم مـــ   -
ود فـروق بـي  الـذكور ( والتي توصلت إلي عدم وجـ2117(، و)الحوراني، 2111)خليم، 

( Fullwood, 1987واإلنــا  بالنســبة للنتــائر المترتبــة علــي الدراســة، ودراســة فولــوود )
التـي أكــدت وجــود فــروق بــي  الــذكور واإلنــا  لصــالح الــذكور بالنســبة الختبــار يــوة اليــدي  

 واألصاب . 

 : موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:خامساً 
دراسـات سـابقة بع ـها كـا  مباشـراف، إال أ  أغلبهـا كـا  يتنـاوم أحـد  ت م  الدراسة الحالية

 متغيرات البح ، وذل  بسبب عدم توفر الدراسات المباشرة تماماف 
هــدفت الدراســة الحاليــة إلــي التعــرف علــي فاعليــة برنــامر تــدريبي يــائم  ماان حيااث الهاادف: -1

طفـام المعـويي  بصـرياف، علي األلعاب التعليميـة فـي تنميـة مهـارتي السـم  واللمـل عنـد األ
(، ولكنهــا اختلفــت مــ  معظــم 1991( و)نجــدي، 2111وبــذل  اتفقــت مــ  دراســة )خليــم، 

الدراســـات التـــي تناولـــت تنميـــة الحـــوال لـــدأل الطفـــم المعـــوق بصـــرياف باألســـلوب والطريقـــة 
المتبعــة لتنميتهــا، واتفقــت مــ  جميــ  الدراســات التــي أكــدت علــي أهميــة اللعــب واأللعــاب 

في حياة األطفـام بشـكم عـام وفـي مرحلـة الريـام بشـكم خـاص، وكـذل  اتفقـت التعليمية 
معهـم علــي  ـرورة ت ــمي  أي برنـامر يســعي لتنميــة أي جانـب مــ  جوانـب حيــاة الطفــم 
ألعــاب تعليميــة وأنشــطة مســلية، وحــددت الدراســة الحاليــة متغيــرات البحــ  )جــنل الطفــم، 

( و)الحــوراني، 2111مــ  )خليــم،  درجــة اإلعايــة البصــرية( واتفقــت بــذل  مــ  دراســة كــم
2117.) 
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اســــتخدمت الدراســــات الســــابقة عــــدداف مــــ  األدوات والمقــــاييل لجمــــ   ماااان حيااااث األداة:  -2
البيانـــات والمعلومـــات عـــ  متغيراتهـــا، طبقـــاف لمو ـــوعها، وعـــدد المتغيـــرات التـــي تدرســـها، 
حيـــ  كانـــت بعـــم تلـــ  المقـــاييل مـــ  تصـــميم البـــاحثي ، والـــبعم ا خـــر كانـــت معـــدة 

سبقاف، وكانـت مقننـة علـي بيئـات تلـ  الدراسـات، وبالنسـبة لـألداة المسـتخدمة فـي الدراسـة م
الحاليــة )اختبــار حاســة الســم  واللمــل مــ  تصــميم الباحثــة فاطمــة خليــم، اختبــار وكســلر 
لذكاء األطفام )الجانب اللفظي(، برنامر تدريبي يائم علي األلعـاب التعليميـة مـ  تصـميم 

 الباحثة(.

   تباينت اختيار عينات الدراسات السابقة، وجنسها وحجمها عينةمن حيث ال -3

 جنل العينة  شملت عينة م  الجنسي  )ذكور، إنا (، وبهذا اتفقت م  جمي  الدراسات. -

( سـنوات وهـذا مـا يتفـق مـ  معظـم 6-5الفئة العمرية للعينـة  تراوحـت أعمـار العينـة مـ  ) -
 ة فيما سبق.عينات الدراسات السابقة، ولقد ذكرتها الباحث

( طفــالف وطفلــة مــ  األطفــام المعــويي  بصــرياف، ويــد 41حجــم العينــة  تــراو  حجــم العينــة ) -
يسمت العينة إلي مجمـوعتي  بالتسـاوي ) ـابطة وتجريبيـة(، وهـذا مـا اتفـق مـ  كثيـر مـ  

 الدراسات السابقة، ولقد ذكرت فيما سبق.

 من حيث النتائج: -4

اللعب في حياة الطفم بشكم عام وطفم الرو ـة اتفقت م  الدراسات السابقة علي أهمية  -
بشـــكم خـــاص، و ـــرورة االهتمـــام بـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة بشـــكم عـــام وفـــي مرحلـــة 

 الريام بشكم خاص.

توصـــلت الدراســـة الحاليـــة إلـــي وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــي  متوســـطي درجـــات  -
يــال حاســتي الســم  أطفـام المجمــوعتي  ال ــابطة والتجريبيــة فــي القيــال البعــدي علــي مق

ـــ  الدراســـات التـــي تناولـــت  ـــة، وبهـــذا اتفقـــت مـــ  جمي واللمـــل لصـــالح المجموعـــة التجريبي
 مجموعتي  ) ابطة، تجريبية(.
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وجــود فـــروق ذات داللـــة إحصــائية بـــي  متوســـطي درجــات أطفـــام المجمـــوعتي  ال ـــابطة  -
وعـــة والتجريبيـــة فـــي القيـــال التتبعـــي علـــي مقيـــال حاســـتي الســـم  واللمـــل لصـــالح المجم

 التجريبية، وبهذا اتفقت م  جمي  الدراسات التي تناولت مجموعتي  ) ابطة، تجريبية(.

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــي  متوســطي درجــات أطفــام المجموعــة التجريبيــة فــي  -
القيال القبلي والبعدي علي مقيال حاستي السم  واللمل لصـالح القيـال البعـدي، وبهـذا 

 السابقة التي تناولت ييال )يبلي، بعدي(.تتفق م  جمي  الدراسات 

وجــود فـــروق ذات داللــة إحصـــائية بـــي  متوســط درجـــات أطفـــام المجموعــة التجريبيـــة فـــي  -
القيال البعـدي علـي مقيـال حاسـتي السـم  واللمـل حسـب متغيـر الجـنل )ذكـور، إنـا ( 

 (2117(، و)الحـوراني، 2111لصالح الذكور، وبهذا اختلفت م  دراسة كم مـ  )خليـم، 
التــي توصــلت إلــي عــدم وجــود فــروق بــي  الــذكور واإلنــا  بالنســبة للنتــائر المترتبــة علــي 

( التي أكدت وجود فروق Fullwood, 1987الدراسة، واتفقت م  دراسة ودراسة فولوود )
بــي  الــذكور واإلنــا  لصــالح الــذكور بالنســبة الختبــار يــوة اليــدي  واألصــاب ، ودراســة ) م 

إلي وجود فروق بي  الذكور واإلنا ، فاأللعاب الحركية لدأل  ( التي توصلت2112مراد، 
ــديهم أكثــر مــ  اإلنــا ، وكــذل  األلعــاب االجتماعيــة عنــد اإلنــا   الــذكور أعطــت نتــائر ل

( توصـــلت إلـــي 1999أعطـــت نتـــائر لـــديهم أكثـــر مـــ  الـــذكور، وكـــذل  دراســـة )الرومـــي، 
درات البدنيـة والحركيـة نتيجـة وجود فروق بي  الذكور واإلنا  لصالح الذكور في تنمية الق

 اللعب باأللعاب الصغيرة والقصص.

متوســط درجـــات أطفـــام المجموعــة التجريبيـــة فـــي وجــود فـــروق ذات داللــة إحصـــائية بـــي   -
) ـعيف  القيال البعدي علي مقيال حاستي السم  واللمل حسـب متغيـر درجـة اإلعايـة

( التـي أكـدت 2111 بصر، كفيف( لصالح  عيفي البصـر، واختلفـت مـ  دراسـة )خليـم،
 علي عدم وجود فروق حسب متغير درجة اإلعاية.

بــي  متوســط درجــات أطفـام المجموعــة التجريبيــة فــي  ال توجـد فــروق ذات داللــة إحصـائية -
واختلفـت مـ  دراسـة )خليـم، القيال البعدي والمؤجم علي مقيال حاستي السم  واللمـل، 

 تبعي.( التي أكدت علي وجود فروق لصالح القيال الت2111
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 المحور األول: اإلعاقة البصرية
(Visual Impairment) 

 مقدمة
ال شــ  أ  حاســة البصــر مــ  أهــم حــوال اإلنســا  علــي اإلطــالق، حيــ  أ  الحرمــا  مــ  

طفــم خبراتــه اليوميــة المتعلقــة بالصــورة واللــو  والشــكم، ويحرمــه مــ  تكــوي  حاســة البصــر يفقــد ال
الصــور الذهنيــة عــ  معظــم األشــياء فــي البيئــة، وكمــا هــو معلــوم فــف  تكــوي  الصــور الذهنيــة عــ  
األشــياء وخزنهــا واســتدعائها عنــد الحاجــة تعتبــر مــ  أهــم مقومــات عمليــة الــتعلم، لهــذا نجــد كتــب 

صفوف االبتدائيـة األولـي تركـز علـي الصـورة بشـكم أساسـي، حيـ  أ  ومناهر ريام األطفام وال
 %( مما يتعلمه اإلنسا  م  معرفة يأتي ع  طريق حاسة البصر.85)

والفرد الـذي يعـاني مـ  مشـاكم بصـرية، تصـبح فرصـته المتاحـة للتواصـم مـ  البيئـة والـتعلم 
الـة يعـوم عـ  فقـدا  حاسـة العر ي أيم بكثير م  أيرانه المبصري ، وم  أ  الفرد فـي هـذ  الح

البصر بحاستي السم  واللمل، لك  التعويم ال يكفي وال يكو  بديالف تماماف عنها، فالحرما  مـ  
حاســة البصــر فــي النهايــة يحــرم الفــرد مــ  معظــم خبراتــه الحياتيــة المتعلقــة بــاللو  والشــكم، ومــ  

باإل افة إلي ذل   عف فـي تكوي  الصور الذهنية ع  األشياء، وبالتالي مشكالت في التعلم، و 
يــدرة الفــرد المصــاب علــي االســتفادة مــ  المــادة المكتوبــة مــ  جهــة، وتقلــص يدرتــه علــي االنتقــام 

هــــة أخــــرأل. )المعايطــــة، القمــــش، والمشــــاركة والتفاعــــم فــــي النشــــاطات المدرســــية المختلفــــة مــــ  ج
 (119، ص2117

 (Optical device sectionsأقسام الجهاز البصري ) -1
لجهــاز البصــري نظامــاف معقــداف، فهــو يتكــو  مــ  عــدة أجــزاء متداخلــة مترابطــة يــؤدي يمثــم ا 

الخلم في واحد منها إلي تعطيم بقية األجزاء، والعي  عبارة عـ  ع ـو حـي يتـألف ويحتـوي علـي 
أغشية وأعصاب وأوعية دموية وع الت، وهي تأخذ شكالف كروياف، وتعمم بطريقـة شـبيهة بطريقـة 

 غرافي وان  كانت أكثر تعقيداف م  تل  ا لة. لة التصوير الفوتو 

  



 الجانب النظري  الفصل الثالث
 

 
 

47 

 
 يبين األقسام الداخلية للعين( 1)الشكل 

ـــة  ـــة، وتشـــمم األجـــزاء الخارجي ويتكـــو  الجهـــاز البصـــري مـــ  أجـــزاء خارجيـــة وأخـــرأل داخلي
والــدموع الواييــة التجويــف العظمــي الــذي يحتــوي كــرة العــي ، والحاجــب، وأهــداب العــي ، والجفــ ، 

 للعي  مما يد تتعرم له م  أذأل و رر.

(، البؤبـــؤ Corneaأمـــا األجـــزاء الداخليـــة فتشـــمم مكونـــات كـــرة العـــي  ذاتهـــا  كــــ القرنيـــة ) 
(Pupil( العدسة ،)Lens( القزحية ،)Iris( الصلبة ،)Sclera( ،المشيمة ،)Choroid الشبكية ،)
(Retinaإ ــافة إلــي العصــب البصــري واألليــا ،) ف العصــبية، والخاليــا البصــرية اللحائيــة بقشــرة

المخ، وتنقسم مقلة العي  م  الداخم إلـي يسـمي  أولهمـا  خزانـة أماميـة تقـ  بـي  القرنيـة والقزحيـة، 
 Ciliary( يـــتم إفـــراز  بوســـاطة الجســـم الهـــدبي )Aqueousوتحتـــوي علـــي ســـائم مـــائي رييـــق )

Bodyشـــرة، وتحتـــوي علـــي مـــادة هالميـــة شـــفافية (، وثانيهمـــا  غرفـــة كبيـــرة تقـــ  خلـــف العدســـة مبا
(. )القريطـــي، Vitreous Fluidتســـاعد علـــي حفـــظ شـــكم العـــي ، وتســـمي بالســـائم الزجـــاجي )

 (455، ص2115

 (Sight mechanismآلية اإلبصار ) -2
يق  اإلشعاع المنبع  م  جسم ما علي العي ، ويمر م  خالم القرنية حي  يتعرم ألوم 
عملية انكسار، وم  ثم يصم ال وء إلي البؤبؤ الذي يقـوم بـالتحكم فـي كميـة ال ـوء الـداخم إلـي 
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العــي ، ثــم يصــم ال ــوء إلــي العدســة والتــي تتغيــر درجــة تحــدبها تبعــاف لكميــة ال ــوء وخصائصــه 
ـــي شـــبكية العـــي ، ويمـــر الشـــعاع  األخـــرأل، وتقـــوم العدســـة بكســـر ال ـــوء بشـــكم يكفـــم تركيـــز  عل

ال ــوئي عبــر الســائم الزجــاجي الــذي يعمــم أي ــاف علــي انكســار ال ــوء وتركيــز  علــي الشـــبكية، 
وتتكو  صورة الجسم المبصر علي الشبكية، ويتم نقلها ع  طريق األلياف العصبية إلي العصـب 

 (112، ص2117الدماغ. )المعايطة، القمش،  اإلبصار في البصري الذي ينقلها إلي مراكز

 The concept and definition of)مفهاوم اإلعاقاة البصارية وتعريفهاا  -3
visual disability) 

  اإلعاقة البصرية من المنظور اللغوي: -

هنـــا  ألفـــاظ كثيـــرة فـــي اللغـــة العربيـــة تســـتخدم للتعريـــف بالشـــخص الـــذي فقـــد بصـــر ، وهـــذ  
األلفاظ هي  األكمه، األعمي، األعمـه، ال ـرير، العـاجز، المكفـوف، أو الكفيـف، وكلمـة األعمـي 
مأخوذة م  أصم مادتها وهي العماء، والعماء هو ال اللة، والعمـي يقـام فـي فقـد البصـر أصـالف، 

 رة مجازاف.وفقد البصي

أما كلمة األعمة فمأخوذة م  العمه، والعمه كما في لسا  العرب التحيير والتردد، وييـم فـي 
العمـــه التـــردد فـــي ال ـــاللة والتحيـــر فـــي منازعـــة أو طريـــق، ويقـــام العمـــه فـــي افتقـــاد البصـــر أو 

ت أو البصيرة، وييم أ  العمه في البصـيرة كـالعمي فـي البصـر، ويقـام أرم عمهـاء أي بـال أمـارا
عالمــات، وغالبــاف مــا تــرد كلمــة عمــه ومشــتقاتها فــي معــرم الــذم، أمــا كلمــة ال ــرير فهــي بمعنــي 
األعمي، أل  ال رارة هي العمـي، والرجـم ال ـرير هـو الرجـم الفايـد لبصـر ، والكلمـة مـأخوذة مـ  
مــا فــي بدنــه لعــدم  ال ــر وهــو ســوء الحــام، إمــا فــي نفــل الشــخص لقلــة الف ــم والعلــم والفقــه، وان

ما في حالة ظاهرة م  يلة مام أو جا ، ويقام رجم  رير أي مريم.جار   حه أو لتقص، وان

أمـــا كلمـــة عـــاجز فهـــي مشـــهورة االســـتعمام فـــي الريـــف المصـــري، والعامـــة يطلقونهـــا علـــي 
المكفوف لمالحظتهم أنه يد عجز علي األشياء التي يستطيعونها هم، وهي م  العجز أي التـأخر 

فمـأخوذة مـ  الكمـه، والكمـه هـو العمـي يبـم المـيالد، أي الـذي يولـد  ع  الشيء، أمـا كلمـة األكمـه
أعمــــي مطمــــول العينــــي ، أمــــا كلمــــة الكفيــــف أو المكفــــوف فأصــــلها مــــ  الكــــف ومعناهــــا المنــــ ، 

 (27، ص2111وجمعها المكافيف. )سليما ،  والمكفوف هو ال رير
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  اإلعاقة البصرية من المنظور الطبي: -

ناحيــة الطبيــة مــ  بلــد ألخــر، وان  كانــت معظــم التعريفــات يختلــف تعريــف فقــد البصــر مــ  ال
 تعتمد علي لوحة المعلومات التي توصم إليها هيرما  سنل  لقيال حدة اإلبصار.

( ذكــر أ  الكفيــف مــ  الناحيــة الطبيــة هــو مــ  ينطبــق عليــه أحــد 2112حيــ  أ  موســي )
 الشرطي  التالييت  

 .فقد البصر التام 

   لعيني  معاف أو في العي  األيوأل بعد التصحيح بالنظارات في ا 6/61حدة إبصار أيم م
 الطبية.

  اإلعاقة البصرية من المنظور التربوي: -

يعتمد التعريف التربوي لإلعاية البصرية علي الوسائم التعليمية المستخدمة لمساعدة األفراد 
 (11ص ،2112علي التعلم. )موسي، 

   بصرياف هم فالتربويو  يميزو  بي  ثال  فئات م  المعويي

 ( العميانBlind:)   وت م هذ  الفئة العميا  كلياف الذي  يعيشو  في ظلمـة تامـة وال يـرو
شــــيئاف، واألشــــخاص الــــذي  يــــرو  ال ــــوء فقــــط، أو الــــذي  يــــرو  ال ــــوء ويمكــــنهم تحديــــد 
مسقطهم، واألشخاص الذي  يرو  األشياء دو  تمييز كامم لها، وأولئ  الذي  يمكنهم عد 

عنـد تقريبهـا مــ  أعيـنهم، ويعتمـد هـؤالء األشــخاص جميعـاف علـي طريقـة برايــم أصـاب  اليـد 
 كوسيلة للقراءة والكتابة.

 ( العميااان وظيفيااًاFunctionally Blind:)  وهــم األشــخاص الــذي  توجــد لــديهم بقايــا
بصــرية يمكــنهم االســتفادة منهــا فــي مهــارات التوجــه والحركــة، ولكنهــا ال تفــي بالمتطلبــات 

يمهم القراءة والكتابـة بـالخط العـادي، وبالتـالي تظـم طريقـة برايـم هـي وسـيلتهم الالزمة لتعل
 الرئيسة في تعلم القراءة والكتابة.



 الجانب النظري  الفصل الثالث
 

 
 

50 

 ( ضعاف البصارLow Vision Indiviuals:)   وهـم األفـراد الـذي  يتمكنـو  بصـرياف مـ
القــراءة والكتابــة بــالخط العــادي ســواء عــ  طريــق اســتخدام المعينــات البصــرية كالعدســات 

 (12، ص2118نظارات أو بدونها. )األشرم، لمكبرة والا

( لإلعايـة البصـرية مـ  الناحيـة التربويـة Kirk, et. Al, 1993ويعد تصنيف كير  وزمالئـه )
 م  أهم التصنيفات التي يدمت في هذا الشأ  ويمك  تلخيصه كما يلي 

 :اصـة وان ـاءة حي  يستطي  الفرد باستخدام أدوات مساعدة خ اإلعاقة البصرية البسيطة
 شديدة أداء المهام المحتاجة إلي إبصار مثم نظير  عادي البصر.

 :ويحتا  الفرد فيها إلي مزيد م  الويت والطاية ألداء المهام  اإلعاقة البصرية المتوسطة
 ويظم أداؤ  أيم دية م  الفرد العادي حتي م  استخدام الوسائم البصرية المساعدة.

 :يستطي  الفرد أداء أبسط المهام التي تحتا  إلي إبصـار حي اإلعاقة البصرية الشديدة  
ولكــ  بصــعوبة شــديدة جــداف، بينمــا ال يســتطي  أداء المهــام األكثــر تعقيــداف علــي اإلطــالق. 

(Kirk, et. Al, 1993, p356-357) 

  اإلعاقة البصرية من المنظور القانوني: -

 حااااااادة اإلبصاااااااار يعتمـــــــد هـــــــذا التعريـــــــف بشـــــــكم رئـــــــيل علـــــــي محكـــــــي  أساســـــــيي  همـــــــا  
(Acuity of Vision)  ويقصد بها يدرة الفرد علي رؤية األشـياء وتمييـز تفاصـيلها وخصائصـها

ويقصد به المجام الذي يمك  للفرد اإلبصار في ( Field of Visionمجال الرؤية )المختلفة، و
مـدأل أهليـة حدود  دو  تغيير اتجا  رؤيته أو تحديقه، ويهـدف هـذا النـوع مـ  التعريـف إلـي تحديـد 

األفراد الذي  يشملهم التعريف للحصوم علي التسهيالت والحقـوق وال ـمانات المدنيـة التـي يكفلهـا 
لهــــم القـــــانو  كمــــواطني ، مثـــــم الخـــــدمات الصــــحية والطبيـــــة والتعليميــــة، واالجتماعيـــــة والتأهيليـــــة 

 (61، ص2111لمادي وغيرها. )عبد الرحم ، والتشغيلية والدعم ا

( أنـــه 1997يـــد كـــف البصـــر، ويشـــير سيســـالم )تعريفـــات يانونيـــة لتحد ولمعظـــم دوم العـــالم
 يمك  التمييز بي  فئتي  م  الوجهة القانونية لإلعاية البصرية هما العميا  و عاف البصر 

 6  هـــم األفـــراد الـــذي  فقـــدوا البصـــر تمامـــاف أو يـــرو  علـــي مســـافة عشـــري  يـــدماف )العمياااان 
متـراف( فـي أيـوأل العينـي  بعـد  61مـائتي يـدم ) أمتار( مايرا  الشخص المبصر علـي مسـافة
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اســتخدام التصــحيحات الطبيــة الممكنــة باســتخدام النظــارات أو العدســات، أو هــو مــ  لديــه 
(، كمـــا ال يتعـــدأل أوســـ  يطـــر 6/61يـــدم أي ) 21/211حـــدة إبصـــار مركـــزي ال تتعـــدأل 

 درجة ألحس  العيني . 21لمجام رؤيته 

  ًاألفـراد الـذي  تتـراو  حـدة إبصـارهم المركزيـة بـي     همضعاف البصر أو المبصرين جزئيا
متراف( في أيوأل العيني  بعد إجراء  6/61أي ) 21/211متراف(، و 6/21يدم أي ) 21/71

أي مــا يــرا  األفــراد ذوي الرؤيــة الطبيعيــة  21/211التصــحيحات الطبيــة الالزمــة، ومعنــي 
أمتـــار(. )سيســـالم،  6) يــدماف  21متـــراف( يـــرا  الكفيــف علـــي بعـــد  61يــدم ) 211علــي بعـــد 

 (18، ص1997

  اإلعاقة البصرية من المنظور االجتماعي: -

( إلـــي أ  كـــف البصـــر مـــ  المنظـــور االجتمـــاعي يتحـــدد فـــي  ـــوء 2112) يشـــير محمـــد
 اعتبارات معينة هي 

 الحاجة إلي ييادة أو مساعدة م  الغير في البيئة غير المعروفة. -1

 الغير.عدم القدرة علي التفاعم بصورة ناجحة م   -2

 عدم القدرة علي التواصم الجيد. -4

 عدم إدرا  اإلشارات االجتماعية. -2

 (64، ص2112منوط به في المجتم . )محمد، عدم القدرة علي القيام بالدور ال -5

( الشخص الكفيف م  الناحية االجتماعية بأنه الفرد الـذي ال يسـتطي  2112ويعرف موسي )
ر معروفـة لديـه، أو مـ  كانـت يدرتـه علـي اإلبصـار أ  يجد طريقه دو  ييادة وتوجيه فـي بيئـة غيـ

عديمـــة القيمـــة، أو مـــ  كانـــت يدرتـــه علـــي اإلبصـــار مـــ  ال ـــعف بحيـــ  ال يمكـــ  مزاولـــة عملـــه 
 (225ص ،2112العادي. )موسي، 
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 (Prevalenceنسبة االنتشار ) -4
( مليو  121( مليو  مكفوف وحوالي )45تشير اإلحصائيات إلي أ  هنا  ما يزيد علي )

 ـعيف بصـر فـي العـالم، وتشـير تقـارير منظمـة الصـحة العالميـة أ  نسـبة انتشـار العمـي تختلـف 
%( مــ  المعــويي  بصــرياف يوجــدو  فــي دوم العــالم الثالــ ، 81مــ  دولــة إلــي أخــرأل، وان  حــوالي )

وتزداد نسبة انتشـار اإلعايـة البصـرية مـ  التقـدم بـالعمر وتـزداد فـي الـدوم التـي تفتقـر إلـي الرعايـة 
 (25ص ،2112صحية المناسبة. )الحديدي، ال

وتو ـح معظـم التقـديرات أ  معـدم انتشـار كـف البصـر بالنسـبة لألطفـام فـي سـ  المدرسـة 
 (589، ص2118تشار  بي  الراشدي . )محمد، يصم إلي عشر معدم ان

ولكــ  تقــ  اإلعايــة البصــرية فــي المرتبــة األولــي مــ  حيــ  االنتشــار فــي الجمهوريــة العربيــة 
%( 46السورية، حي  أوردت تقارير اإلحصائيات لوزارة التربية أ  اإلعاية البصرية تشكم نسبة )

 (29، ص2111(. )خليم، 2119حصاءات عام )م  مجموع اإلعايات األخرأل وفقاف إل

ولكــ  علــي كــم حــام تبقــي هــذ  اإلحصــاءات مجــرد أعــداد تخمينيــة، وتقــديرات عشــوائية ال 
تشــار اإلعايــة البصــرية، وال تعبــر عــ  الوايــ  الفعلــي لحجــم اإلعايــة، تعكــل الصــورة الحقيقيــة الن

نتيجــة إلهمــام تلــ  اإلحصــاءات لقطاعــات كبيــرة مــ  المصــابي  باإلعايــة البصــرية كاألطفــام فــي 
مرحلــة مــا يبــم المدرســة وكبــار الســ  الــذي  أصــيبوا باإلعايــة البصــرية فــي مرحلــة عمريــة متقدمــة، 

إليهـا الـدوم فـي تصـنيف فئـات اإلعايـة البصـرية، ففـي الويـت الـذي  واختالف المعايير التي تسـتند
يعتمد بع ها علي المفهوم القانوني لإلعاية البصـرية يعتمـد بع ـها األخـر علـي التعريـف الطبـي 
أو التربوي أساساف لتصنيف فئات المعـويي  بصـرياف، أي أ  مـا يعتبـر  ـعيف البصـر فـي دولـة مـا 

 ( 22، ص2112خ ير، الببالوي، ولة أخرأل. )يعتبر كفيفاف في د

 (Category of visual disability)تصنيف اإلعاقة البصرية  -5
تتعدد تصـنيفات اإلعايـة البصـرية وفقـاف لـزم  حـدو  اإلعايـة، ودرجـة اإلعايـة وسـببها ومـ  

 ( 1985نيفات تصنيف عبد الغفار والشيخ )هذ  التص

هــــؤالء ولــــدوا عميانــــاف أو أصــــيبوا بــــالكف يبــــم ســــ   األفااااراد ذوي الكااااف الكلااااي الااااوالدي: -1
 الخامسة.
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 هؤالء الذي  أصيبوا بالكف الكلي بعد س  الخامسة. األفراد ذوي الكف الكلي الحادث: -2

ـــالعجز يبـــم ســـ   األفاااراد ذوي الكاااف الجزئاااي الاااوالدي: -4 ـــدوا أو أصـــيبوا ب ـــذي  ول هـــؤالء ال
 الخامسة.

خامسة. ي  أصيبوا بالكف الجزئي بعد س  الهؤالء الذ األفراد ذوي الكف الجزئي الحادث: -2
 (12-11، ص1985)الشيخ، عبد الغفار، 

ويرج  السبب في اختيار س  الخامسة كحد لتقسـيم هـذ  الفئـات إلـي افتـرام مـؤدا  أ  مـ  
يفقــد البصــر جزئيــاف أو كليــاف يبــم ســ  الخامســة ال يمكنــه االحتفــاظ فــي كبــر  بالصــورة الســابقة علــي 

م  يفقـد بصـر  كليـاف أو جزئيـاف بعـد سـ  الخامسـة فلديـه فرصـة لالحتفـاظ بفطـار  فقد  لإلبصار، أما
 (147، ص2114بأخرأل م  الدية. )الزهيري،  م  الصور البصرية بدرجة أو

 وتصنف منظمة الصحة العالمية اإلعاية البصرية كما هو في الجدوم التالي 

 الصحة العالمية لإلعاقة البصريةتصنيف منظمة ( 1)الجدول 

 التصنيف
درجة 
 اإلعاقة

حدة اإلبصار بعد 
 التصحيح

 مالحظات

 ال توجد Normalطبيعي 
أكثر أو مساوي لمستوأل 

6 /7.5 
 

 Low عيف البصر 
vision 

 أمتار 6علي بعد  صاب األستطي  عد ي 7.5/ 6أيم م   بسيطة

 أمتار 6بعد علي   صاباألعد  ستطب ي 18/ 6أيم م   متوسطة

  6/ 28أيم م   شديدة

الكف البصري 
Blindness 

 أمتار 4يستطي  عد األصاب  علي بعد  61/ 4أيم م   شديد

 يستطي  عد األصاب  علي بعد ا متر 61/ 1أيم م   شبه كلي

 ال يرأل ال وء نهائياف  كلي
ال يرأل شيئاف مطلقا ويد يت م  غياب 

 العي  أساساف 

(Webster, Roe, 1998, p24) 
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 (Causes of visual disabilityأسباب اإلعاقة البصرية ) -6
تعود اإلعاية البصـرية إلـي عوامـم عديـدة ومختلفـة، فمنهـا مـا يولـد بـه الطفـم نتيجـة لعوامـم 
وراثيـــة أو إصـــابة األم أثنـــاء الحمـــم، ومنهـــا مـــا يحـــد  لـــه بعـــد المـــيالد نتيجـــة إصـــابته بمـــرم أو 

 ف اإلعاية البصرية إلي حادثة، وعب هذا يمك  تصني

  ( The genetic causesاألسباب الوراثية ) -1

وترجــ  إلــي عوامــم جينيــة بيولوجيــة تنتقــم مــ  الوالــدي  أو أحــدهما، ومنهــا  ــمور الشــبكية 
عمـي األلــوا  وغيرهــا. وأخطـاء اإلبصــار مثـم يصــر النظـر وطولــه أو اإلعايــة البصـرية البســيطة و 

 (22-24، ص2114)باظة، 

لجينية المسببة لإلعاية البصـرية تكـو  مباشـرة مثـم الجينـات الوراثيـة المنتخبـة أو والعوامم ا
السائدة والتي تؤدي إلي تلف الدماغ والجهاز العصبي مما يسبب أحياناف فقدا  البصر، أو عوامـم 
جينيـــة غيـــر مباشـــرة مثـــم اخـــتالف عامـــم الريـــزيل )وهـــو اخـــتالف دم الجنـــي  عـــ  دم األم بشـــكم 

م ــاعفات( )المعايطــة قــوم دم األم بتكــوي  أجســام م ــادة لــدم الطفــم تســبب لــه يــؤدي إلــي أ  ي
 (22، ص2111و خرو ، 

%( مـــ  اإلعايـــة 67م( أ  الوراثـــة وحـــدها تقـــف وراء )1994ويـــد أو ـــح كيـــر  و خـــرو  )
(، ومـ  العوامـم الوراثيـة حـدو  عتمـة خلـف عدسـتي Kirk, et. Al., 1993, p358البصـرية )

 (461، ص2115)الميا  الزرياء( )القريطي، العي  )الماء البي اء( وحاالت الجلوكوما الخلقية 

 (: The enviromental causesاألسباب البيئية ) -2

وتتمثــم فــي األمــرام المعديــة واألمــرام غيــر المعديــة، ومــؤثرات مــا يبــم الــوالدة ومــؤثرات 
 اء الوالدة وما بعد الوالدة.أثن

  أســـباب يبــــم الــــوالدة  وتشــــمم إصــــابة األم أثنـــاء الحمــــم بــــبعم األمــــرام المعديــــة مثــــم
( وتعاطيهـــا للعقـــايير Xالحصـــبة األلمانيـــة والزهـــري، وتعـــرم األم الحامـــم ألشـــعة اكـــل )

 ، واألدوية دو  استشارة الطبيب، سوء التغذية بالنسبة لـألم، عـدم تـوافر األكسـجي  للجنـي
ي إفـــــرازات الغـــــدد. )الروســـــا ، تعـــــرم األم الحامـــــم للحـــــواد  المفاجئـــــة كا ـــــطرابات فـــــ

 (152، ص2111
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   أسباب أثناء الوالدة  وتشمم نقص األكسجي  والـوالدة العسـرة، والـوالدات المبتسـرة، وتكـو
 %( م  حاالت اإلصابة باإلعاية البصرية.11مسئولة ع  )

 ســبة األكسـجي  فــي ح ـانات األطفــام المبتســري ، أسـباب مــا بعـد الــوالدة  وتشـمم زيــادة ن
%( مـ  اإلعايـة البصـرية، واألمـرام التـي 11والتي تكـو  مسـئولة عـ  نسـبة تزيـد عـ  )

 (461، ص2115. )القريطي، تصيب العي  واإلصابات الناجمة ع  الحواد 

 :(The anatomical causesاألسباب التشريحية ) -3

 تها وتنقسم إلي وهي أسباب تعطم العي  ع  أداء وظيف 

  أســــباب خارجيــــة  تتعلــــق بكــــرة العــــي ، وتشــــمم عيــــوب األجــــزاء المكونــــة للعــــي  كالقرنيــــة
 والشبكية والعدسة.

  أســـباب داخليـــة  تتعلـــق بالعصـــب البصـــري وبـــالمراكز العصـــبية بالـــدماغ، ومنهـــا أمـــرام
 (، التشــوهات الخلقيــة وأهمهــا تعــتم العدســة وهــو مــا يســمي بالميــا Strabismusالحــوم )

( أو الميــا  الســوداء، وغيرهــا مــ  عيــوب Glucoma( والجلوكومــا )Cataractالبي ــاء )
االنكســار مثــم يصــر النظــر وأمــرام العيــو  الناتجــة عــ  ســوء التغذيــة وأمــرام الشــبكية 

 Diabeticوالتهابــــات العــــي  وغيرهــــا مثــــم  اعــــتالم الشــــبكية النــــاتر عــــ  الســــكري )
Retinopathy( تــنكل الحفيــرة ،)Macular Degeneration ورم الخاليــا الشــبكية ،)

(Retino blastoma( مور العصب البصري  ،)Optic Nerve Atrophy التليف ،)
(، Aniridia(، توســـ  الحديـــة الـــوالدي )Retrolental Fibroplasiaالخلـــف عدســـي )

(، عمـــي Retinitis Pigmentosa(، التهــاب الشــبكية الصـــباغي )Albinismالبهــق )
ـــــوا  ) ـــــي االنســـــجة )Color Blindnessاألل (، القرنيـــــة Coloboma(، القصـــــور ف

ـــــــــة ) (، ا ـــــــــطرابات القرنيـــــــــة Nystagmus(، رأرأة العـــــــــي  )Keratoconusالمخروطي
(Corneal Disorders( الرمــد ،)Conjunctivitis( الجحــوظ ،)Exophthalmos .)

 (155-152، ص2116)شقير، 

ثـال  مجموعـات كمـا يت ـح فـي ( أسباب اإلعاية البصـرية إلـي 1996ويقسم هوم وهيم )
 الجدوم التالي 
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 تقسيم هول وهيل ألسباب اإلعاقة البصرية( 2)الجدول 
 أسباب تتضح بمجرد 

 النظر العينين
 أسباب مختفية 
 وراء العدسات

 شكل طبيعي للعين لكن السلوك 
 النظري ليس طبيعي

 Cataract* الميا  البي اء 

 Cameral capacity* إعتام القرنية 

 Glaucomaالميا  السوداء *

 Albinism* المهاق 

 Nystagmus* تذبذب المقلتي  

 Culamatar* العمي الحركي 

تليف العدسة الخلفية 
Retrolental 

 Refractive error* أخطاء االنكسار 

 Colobama* يصور األنسجة 

 Camgenital* العدوأل الوالدية 

 Delayedالتأخر في ن ر البصر  *
Visual Maturation 

 (Hall& Hill, 1996, p226) 

 Function indicators to)المؤشاارات الدالااة علااى اإلعاقااة البصاارية -7
visual impairment)  

يسهم التعرف علي الكفيف الكلي لكونه عاجزاف ع  الرؤية، كما يسهم التعرف علي الطلبـة 
ببيــام اللــو  بمــا فــي ذلــ  الشــعر والعيــو ، وكــذل  حساســيتهم الشــديدة لل ــوء، )األلبينــو(، وذلــ  

وصـــعوبة فـــي التكيـــف عنـــد اخـــتالف اإل ـــاءة، ولكـــ  نســـتعرم فيمـــا يلـــي األعـــرام المظهريـــة 
 والتربوية والسلوكية لمؤشرات الش  للكفيف الجزئي.

 (Phenotypic indicatorsالمؤشرات المظهرية )( 1
 للعي .االلتهابات المتكررة  -1

 وجود احمرار في العي  أو الجفني . -2

 الَحَوم، تتحر  إحدأل عينيه إلي الداخم والخار . -4

 يبدو البؤبؤ في إحدأل عينيه أكبر م  األخر. -2

 إفراز العيو  للدموع بكميات غير طبيعية. -5

 (219، ص2116متكرر. )الروسا ، الكيالني، ظهور التهابات علي الجف  بشكم  -6
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 (Educational indicatorsالمؤشرات التربوية )( 2
 تقريب المادة المطبوعة بحي  تصبح يريبة جداف م  العيني  لمحاولة القراءة. -1

 عدم مشاركة الزمالء باأللعاب الريا ية التي تحتا  إلي رؤية األشياء البعيدة. -2

عـــدم القـــدرة علـــي رؤيـــة األشـــياء البعيـــدة، واالرتبـــا  عنـــد القيـــام بعمـــم يتطلـــب النظـــر مـــ   -4
 قراءة ع  اللو .مسافة كال

عـــدم القـــدرة علـــي مســـ  األشـــياء التـــي تقـــدم لـــه بشـــكم مباشـــر، فقـــد يقتـــرب أو يبتعـــد عنـــد  -2
 محاولة اإلمسا  باألشياء.

 الخلط بي  الحروف المتشابهة. -5

 عدم االنتبا  أثناء الدرل. -6

 دفتر المالحظات والواجبات رديء الترتيب. -7

 تكرار أو حذف سطور باستمرار عند القراءة. -8

 يراءة الخط الصغير.صعوبة  -9

 (6-5، ص2119صورة معينة. ) مام و خرو ،  صعوبة التقاط التفاصيم الدييقة في -11

 (Behavioral indicatorsالمؤشرات السلوكية )( 3
 حركة العيو  بطريقة عشوائية. -1

 صعوبة الحركة داخم الصف. -2

 إجهاد في القراءة لدرجة إغالق العيني . -4

 ام العي .و   اليد علي العي  أو يحركها أم -2

 فر  العي  بصورة مستمرة. -5

إظهار ميـم السـتخدام عـي  دو  أخـرأل، إغـالق إحـدأل عينيـه عنـد النظـر إلـي اللـو ، ويـد  -6
 يغمم عينيه نصف إغما ة، وتقطيب الحاجبي .
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مــيال  الــرأل وتحريكــه إلــي األمــام أو الخلــف أو الجوانــب بطريقــة ملفتــة للنظــر، كلمــا أراد  -7
 عيدة.النظر لألشياء القريبة والب

 شكوأل م  تشويش في الرؤية. -8

 الشعور بصداع أو غثيا  بعد أداء مهمات يريبة م  العي . -9

 التذمر م  الدوخة عند االنتهاء م  يراءة فقرة صغيرة. -11

 الصعوبة في التمييز بي  األشخاص، والتمييز بي  األصوات. -11

 صعوبة التنسيق بي  حركة العي  واليد. -12

 الشعور بألم وحرية في العي . -14

 (157، ص2111و رمم علي العي . )الروسا ، عور بوجود غبار أالش -12

 Factors affecting of العوامال الماؤثرة فاي خصاائص المعاوقين بصارياً  -8
the character visually impaired)) 

هنا  عوامم مختلفة تؤثر في شخصية المعويي  بصرياف، وعلي أساسها تتشكم خصائصهم 
 الوجدانية والعقلية واللغوية، وم  بي  هذ  العوامم مايلي 

توييــت حـــدو  اإلصــابة، فالطفـــم الــذي يصـــاب باإلعايــة البصـــرية يبــم ســـ  الخامســـة ال  -1
وأل م  م  ولـد فايـداف للبصـر، يستطي  استرجاع الخبرات البصرية التي مر بها ويكاد يتسا

 بعكل الفرد الذي فقد بصر  بعد س  الخامسة.

درجـة اإلعايـة البصــرية، حيـ  ال يسـتوي األعمــي الـذي ال يــرأل كليـاف، ومـ  لديــه بقيـة مــ   -2
إبصار يمكنه االعتماد معها علي نفسه إلي حـد  مـا، كمـا تحـدد شـدة اإلصـابة نـوع التعلـيم 

 وال األخرأل.الذي سيتلقا  الفرد ع  طريق الح

ذا كا   -4 يجابية، وان مويف المعوق م  إعايته، ففذا كا  متقبالف كانت نظرته للحياة متفائلة وان
 راف اف لذل  فسيعاني م  الصراعات النفسية واإلحباط والشعور بالفشم والدونية.
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االتجاهات االجتماعية نحو المعوق بصرياف، حي  تلعـب االتجاهـات االجتماعيـة والوالديـة  -2
يتبناهـــا المحيطـــو  بالطفـــم المعـــوق بصـــرياف دوراف بالغـــاف فـــي التـــأثير علـــي شخصـــيته التـــي 

وخصائصــــه، وتتــــراو  هــــذ  االتجاهــــات بــــي  الــــرفم واإلهمــــام والنبــــذ وعــــدم القبــــوم، أو 
العطف المبالع فيه والشفقة والحماية الزائدة وهذا  االتجاها  يؤثرا  سـلبياف علـي شخصـية 

ـــة واإليجابيـــة الطفـــم المعـــوق بصـــرياف كمـــا الحـــ ـــم المبصـــر، أمـــا االعتدالي ام بالنســـبة للطف
والمو ــــوعية فــــي التعامــــم مــــ  المعــــويي  بصــــرياف بشــــكم وايعــــي يســــاعدهم علــــي تنظــــيم 

ي والثقــة شخصــياتهم بمــا يحقــق لهــم الن ــر النفســي واالســتقاللية والشــعور باالكتفــاء الــذات
 (469-468، ص2115بالنفل. )القريطي، 

ة النفسية للجنود الذي  أصيبوا بالعمي ويـت الحـرب ليسـت كالحالـة أسباب اإلعاية، فالحال -5
التي تكو  نتيجـة أسـباب أخـرأل، ومـ  الناحيـة السـيكولوجية نجـد أ  هنـا  فريـاف كبيـراف بـي  
تصـــرفات شـــخص أصـــيب بـــالعمي نتيجـــة لمـــرم الســـكر، وبـــي  تصـــرفات شـــخص أخـــر 

 حاوم االنتحار ملحقاف ال رر بأعصاب بصر  ومسبباف عما .

ـــالعمي ك -6 ـــبطء، ف ـــدريجياف وب ـــالعمي يحـــد  إمـــا بشـــكم مفـــاجع أو ت يفيـــة حـــدو  اإلعايـــة، ف
المفــاجع يحــد  صــدمة لــدأل الشــخص وربمــا شــعور واتجــا  نحــو اإلعايــة يشــبه الشــعور 
واالتجا  الموجود لـدأل الجمهـور العـادي تجـا  المصـابي  بـالعمي، وتتجسـم لديـه أفكـار أنـه 

خطر وربما يصبح في حالـة انطـواء وتبلـد انفعـالي أصبح عاجزاف وأنه بمأساة، وأصبح في 
 شديد، يد تصم أحياناف إلي أفكار تتجه نحو االنتحار.

حالة العي  ومنظرها، ففحسال الشخص بتغيير حالة العي  أو بخطر حدو  هذا التغيير  -7
يســبب لــه حالــة مــ  القلــق واال ــطراب وعــدم الراحــة والتــوتر، فكثيــراف مــا يوصــي الطبيــب 

وكـذل  عنـد  بذم كم اهتمام وعناية عند تقرير أوصاف النظـارة وعنـد تركيبهـااالخصائي ب
 (142-141، ص1956صيانتها. )حمزة، 
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 ((Characteristics of visually disabilityخصائص المعوقين بصريًا  -9
يتصــف المعويــو  بصــرياف بخصــائص معينــة تميــزهم عــ  المبصــري ، وممــا ال شــ  فيــه أ  

سيكولوجية لألفـراد المعـويي  بصـرياف يعـد أمـراف  ـرورياف فـي األسـرة أو المدرسـة معرفة الخصائص ال
م  أجم التوصـم إلـي أف ـم الطرائـق واألسـاليب للتعامـم معهـم، وفيمـا يلـي أهـم خصـائص النمـو 

 للمعويي  بصرياف 

 ((The mental characteristicsالخصائص العقلية  (1
يتبـادر إلـي الـذه  هـو الـذكاء، فهنـا  وجهـات  عندما تـذكر الخصـائص العقليـة فـف  أوم مـا

نظــر متعــددة فيمــا يخــص ذكــاء المعــويي  بصــرياف، فمــنهم مــ  يقــوم أ  ذكــاء األعمــي ال يقــم عــ  
ذكاء المبصر إ  لم يتفوق عليه، ومنهم م  يعترف بعبقرية بعم العميا  إال أنهـم يؤكـدو  علـي 

  تكـو  علــي أسـال أداء كـم مـنهم علــي أ  المقارنـة بـي  ذكـاء العميـا  وذكــاء المبصـري  يجـب أ
اختبــارات الــذكاء، ويــد كشــفت النتــائر أنــه ال توجــد فــروق جوهريــة بــي  ذكــاء العميــا  والمبصــري  
السيما علي االختبارات الشفهية أو اللفظية التـي يـتم تعـديلها والتأكـد مـ  صـالحية اسـتخدامها مـ  

بينيـه،  -علـي اختبـار سـتانفورد Hayes, 1907)العميا ، كالتعديم الذي أدخله صمويم هايل )
بلفيو، بيد أ  النتيجـة يـد تكـو  عكـل ذلـ  فـي حالـة اسـتخدام  -والقسم اللفظي م  اختبار وكسلر

اختبــارات ذات طبيعــة أدائيــة، وممكــ  تلخــيص بعــم الخصــائص العقليــة لــذوي اإلعايــة البصــرية 
 فيما يلي  

 التفكير.ال توجد فروق بينهم وبي  المبصري  في القدرة علي  -1

معدم ذكائهم أيم م  مثيلـه عنـد أيـرانهم المبصـري ، وأرجـ  الـبعم ذلـ  إلـي أ  مقـاييل  -2
 الذكاء المستخدمة يد تم إعدادها أساساف للمبصري .

 معدم أدائهم علي اختبارات تتاب  الذاكرة البصرية والترابط البصري أيم م  المتوسط. -4

 نمو الخبرات.معلوماتهم العامة أيم م  المبصري ، ويصور في  -2

 يصعب عليهم أ  يعبروا ع  ذكائهم الفطري ع  طريق االختبارات فقط. -5

 تتفاوت يدرتهم اإلدراكية تبعاف لدرجة فقدانهم البصري. -6
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 ال يمكنهم ممارسة النشاط التخيلي باستخدام عناصر بصرية. -7

 التصور البصري لديهم عبارة ع  ايترا  لفظي تم حفظه. -8

)والدياف أو يبم س  السابعة( في تكوينهم للمفـاهيم اللونيـة واإلدرا  يعتمد المعويو  بصرياف  -9
ــــة ومختلفــــة عمــــا ي ــــي أفكــــار وأســــاليب بديل ســــتخدمه المبصــــرو . )القريطــــي، الشــــكلي عل

 (477-476، ص2115

 ((The linguistic characteristics الخصائص اللغوية (2
اكتســاب اللغــة لــدأل الفــرد، حيــ  أشــارت إ  اإلعايــة البصــرية ال تــؤثر تــأثيراف مباشــراف علــي 

الدراســات التــي أجريــت فــي هــذا الصــدد إلــي أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة بــي  طريقــة اكتســاب 
الكفيف والفرد العادي للغـة المنطويـة، فـي حـي  توجـد فـروق ذات داللـة بـي  كـم منهمـا فـي طريقـة 

 ببعم السمات ومنها  كتابة اللغة، وكذل  تتميز الخصائص اللغوية للمعويي  بصرياف 

يعتمــد علــي حاســة الســم  والتقليــد الصــوتي كمــا الحــام للمبصــري  فــي تعلــم الكــالم واللغــة  -1
 المنطوية، إال أ  المعوق بصرياف يعجز ع  تعلم اإليماءات والتعبيرات الحركية والوجهية.

 يعتمد في إدراكه لبعم المفاهيم علي وصف المبصري  لها. -2

 الكالم التي يعانيها بعم المعويي  بصرياف م  أهم ا طرابات اللغة و  -4

 .)االستبدام  وهو استبدام صوت بصوت كاستبدام )ش( ب )ل( أو ) ( ب )ق 

  التشـويه أو التحريـف  وهـو اسـتبدام أكثــر مـ  حـرف فـي الكلمــة بـأحرف أخـرأل تـؤدي إلــي
 تغيير معناها وبالتالي عدم فهم ما براد يوله.

  ت الـذي يـد ال يتوافـق مـ  طبيعـة الحـد  الـذي يـتكلم العلو  الـذي يتمثـم فـي ارتفـاع الصـو
 عنه.

 .عدم التغير في طبقة الصوت بحي  يسير الكالم علي نبرة ووتيرة واحدة 

يصور في االتصام بالعي  م  المتحـد  والـذي يتمثـم فـي عـدم التغيـرات أو التحويـم فـي  -2
 اتجاهات الرأل عند متابعة االستماع لشخص ما.

 يماءات والتعبيرات الوجهية والجسمية المصاحبة للكالم.القصور في استخدام اإل -5
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اللفظة أو اإلفراط في األلفاظ علي حساب المعني، وينتر هذا ع  القصور في االستخدام  -6
الدييق للكلمات أو األلفاظ الخاصة بمو وع ما أو فكرة معينة، فيعتمد إلي سرد مجموعة 

 يو ح ما يريد يوله. م  الكلمات أو األلفاظ لعله يستطي  أ  يوصم أو 

يصور في التعبير  وينتر م  القصور في اإلدرا  البصري لـبعم المفـاهيم أو العاليـات  -7
 أو األحدا  وما يرتبط بها م  يصور في استدعاء الدالالت اللفظية التي تعبر عنها.

، 2118م والعمق والسرعة. )األشرم، الصعوبة في فهم بعم المفاهيم مثم اللو  والعر  -8
 (21ص

 ((The motor characteristicsالخصائص الحركية  (3
يواجه الفرد المعوق بصرياف صعوبات فائقة في ممارسة أنشطة الحياة اليوميـة، وتنقالتـه مـ  
مكا  إلي أخر، وذل  نتيجة فقدا  الوسيط الحاسي األساسي الالزم للتعامم م  المثيرات البصرية 

ة اإلبصـــار، وتتميـــز خصائصـــه الحركيـــة بـــبعم ومـــ  ثـــم التوجيـــه الحركـــي فـــي الفـــراغ وهـــو حاســـ
 السمات ومنها 

 يصور في المهارات الحركية. -1

 يستخدم في تنقله م  مكا  إلي أخر جمي  حواسه ما عدا حاسة البصر. -2

يواجه صعوبة في ممارسة سلوكات الحياة اليومية ممـا يعر ـه لإلجهـاد العصـبي والتـوتر  -4
 الرتبا  في الموايف الجديدة.النفسي والشعور بانعدام األم  إلي جانب ا

 تتسم حركته بالحذر واليقظة؛ حتي ال يصطدم بعقبات نتيجة تعثر  بأي شيء أمامه. -2

حركته محدودة نتيجة يدرته المحدودة علي إدرا  األشياء وخاصة البعيـد منهـا إلـي جانـب  -5
 حرمانه م  المثيرات البصرية.

التلـــويح بالـــذراعي ، وهـــز الـــرأل يعـــاني مـــ  بعـــم اللزمـــات الحركيـــة مثـــم فـــر  العينـــي ،  -6
 والسايي .

، 2112مـــا اتســـ  نطـــاق بيئتـــه. )محمـــد، تـــزداد المشـــكالت الحركيـــة ويصـــور  الحركـــي كل -7
 (426ص
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 ((The emotional characteristicsالخصائص االنفعالية  (4
 تؤثر اإلعاية البصرية علي الخصائص االنفعالية للفرد بما يلي  

 د ع  ذاته وعلي صحته النفسية.تؤثر سلباف علي مفهوم الفر  -1

 سوء التكيف الشخصي واالجتماعي واالنفعالي. -2

 ا طرابات نفسية وأكثرها القلق نتيجة الشعور بالعجز والدونية واإلحباط والتوتر. -4

 فقدا  الشعور بالطمأنينة واألم . -2

 عدم الثقة بالنفل واختالم صورة الجسم. -5

 بت والتبرير والتعويم واالنسحاب.كثرة استخدام الحيم الدفاعية المختلفة كالك -6

 (21، ص2111الببالوي، )السلو  العصابي والعدوانية والغ ب والخ وع.  -7

 ((The social characteristicsالخصائص االجتماعية  (5
تـــؤثر اإلعايـــة البصـــرية ســـلباف علـــي التفاعـــم االجتمـــاعي واكتســـاب المهـــارات االجتماعيـــة  -1

 والشعور باالكتفاء الذاتي.الالزمة لتحقيق االستقاللية 

 يجد صعوبة في تكوي  الصدايات خوفاف م  الغرباء م  اللجوء إلي العزلة أو الوحدة. -2

ال يسـتطي  اسـتخدام اإلشـارات االجتماعيــة الخاصـة بالتواصـم غيــر اللفظـي مثـم تعبيــرات  -4
 الوجه واإليماءات.

 ري .أيم تقبالف لآلخري ، وأيم شعوراف باالنتماء للمجتم  م  المبص -2

 أكثر انسحاباف م  الموايف االجتماعية. -5
غيــاب االتصــام بــالعي  بينــه وبــي  المتحــد  ممــا يــد يفســر  الــبعم بأنــه عــدم اهتمــام أو  -6

 تهرب.
سوء التكيف الشخصي واالجتماعي نتيجـة العجـز البصـري واالتجاهـات االجتماعيـة لبيئـة  -7

 المعوق بصرياف.
ام اجتماعيــة مــ  ا خــري ، وخاصــة فــي مجــيــد يــنجح المعــوق بصــرياف فــي إيامــة عاليــات  -8

 (57-56، ص2111األسرة والعمم. )سليما ، 
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 The Cognitive characteristics)الخصائص المعرفية ) (6
نمــا  إ  الطفــم المعــوق بصــرياف يفتقــد شــيئاف بــالع األهميــة ألنــه ال يســتطي  اســتخدام بصــر ، وان

  هنــا  تــأخر مــ  الناحيــة المعرفيــة لــدأل يلجــأ إلــي الحــوال األخــرأل الكتســاب المعرفــة، ويالحــظ أ
ِدَد ثال  محددات للنمو المعرفي للمعويي  بصرياف، وهي   المكفوفي  مقارنة بالمبصري ، ويد حل

 محددات ترتبط بتنوع الخبرات ومداها. - 

 محددات ترتبط بمجام الحركة والتنقم. - 

 (72ص ،2112يدي،محددات ترتبط بفمكانية  بط البيئة والسيطرة عليها. )الحد - 

 ولوحظ أ  المعوق بصرياف يعاني م  الناحية المعرفية م  الصعوبات التالية 

 صعوبة في تمييز نفسه ع  ا خري . -1

 صعوبة في عمليتي التمثم والمواءمة، وذل  بسبب محدودية الخبرات البيئية. -2

 اء البعيدة صعوبة الوصوم إلي األشياء الكبيرة جداف أو الصغيرة جدَا، واألشي -4

 صعوبة في إدرا  العاليات المكانية والفراغية. -2

 صعوبة في إدرا  المفاهيم والتصنيف للمو وعات المجردة. -5

ــــت و  -6 ــــو  ومفهــــوم الوي ــــي مفهــــوم الل ، 2117المســــافة. )القمــــش، المعايطــــة، صــــعوبة ف
 ( 122ص

 ((The academic characteristics الخصائص األكاديمية (7
ات إلي أ  التحصيم األكاديمي للمعوق بصرياف هو أيـم منـه لـدأل الفـرد العـادي تشير الدراس

إذا تساوأل كم منهما في العمر الزمني والعقلي، وفيما يلي تلخيص لبعم الخصـائص األكاديميـة 
 التي يتميز بها  

 بطء معدم سرعة القراءة سواء كانت المادة المطبوعة بطريقة برايم أو باألحرف العادية. -1

ختلفــوا عــ  المبصــري  فــي يــدرتهم علــي الــتعلم واالســتفادة مــ  المــنهر التعليمــي بشــكم ال ي -2
 جيد، إذا ما تم تعليمهم بأساليب تدريسية ووسائم تعليمية مالئمة الحتياجاتهم التربوية.
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 توجد لديهم أخطاء في القراءة الجهرية. -4

 خصائص أكاديمية أخرأل خاصة بالمبصري  جزئياف، ومنها  -2

 تحديد معالم األشياء البعيدة.يصور في  -

 يصور في تحديد معالم األشياء الدييقة الصغيرة. -

 مشاكم في تنظيم وترتيب الكلمات والسطور. -

 مشاكم في تنقيط الكلمات ورداءة خطهم. -

، 2112ممـا يسـمعو  أو يـرو . )محمـد، اإلكثار م  التساؤالت واالستفسارات للتأكـد  -
 (428ص

 Basic skills toوتادريب المعاوقين بصاريًا )المهاارات األساساية لتعلايم -9
teach and train the visually impaired) 

مهمـــا كـــا  شـــكم تنظـــيم البـــرامر التربويـــة للمعـــويي  بصـــرياف ومبرراتـــه، فـــال بـــد أ  تت ـــم  
البـرامر التربويــة للمعــويي  بصـرياف تعلــيمهم وتــدريبهم علـي عــدد مــ  المهـارات األساســية، ومــ  هــذ  

 المهارات 

ــــم :Braille Methodمهااااارة القااااراءة والكتابااااة بطريقااااة براياااال  -1 ــــويل براي  طــــور ل
(Braille) (1819- 1852 طريقــة برايــم وأظهرهــا إلــي حيــز الوجــود حــوالي عــام )ويــد 1829 ،

ســـاعد  فـــي ذلـــ   ـــابط فرنســـي اســـمه شـــارلل بـــاربير وكـــا  برايـــم نفســـه معويـــاف بصـــرياف، وتعتبـــر 
 والكتابة شيوعاف في أوساط المعويي  بصرياف.طريقته م  أكثر أنظمة القراءة 

( 1878ويــد وصــم نظــام برايــم إلــي منطقــة الشــرق األوســط بالتحديــد فــي مصــر يبــم عــام )
ـــم ) ـــق مبشـــر  إنجليزيـــة تـــدعي ا نســـة لوفي ـــي تحويـــم Lovellعـــ  طري ـــم عل ـــة براي (، وتقـــوم طريق

التــي تشــكم بــديالف لتلــ  ، و Dots)الحــروف الهجائيــة إلــي نظــام حســي ملمــول مــ  النقــاط البــارزة )
( هــي الوحــدة األساسـية فــي تشــكيم النقــاط البــارزة، حيــ  Cellالحـروف الهجائيــة، وتعتبــر الخليــة )

( وينتهـي بــ 1( نقاط، حي  تعطي كم نقطه م  النقاط ريما معينـا يبـدأ مـ  )6تتكو  الخلية م  )
رمـز الواحـد، بقـدر مـا يـتم مـ  (، أما الترميز في نظـام برايـم فـال يـتم بواسـطة عـدد النقـاط فـي ال6)
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( رمـز، ويعتبـر اسـتخدام  لـة 64خالم تغيير موا   النقاط داخم الخلية الواحدة، مما ينجم عنه )
برايم الكاتبة عند البدء في تعليم الكتابة أكثر فاعلية وهذا ما أكدته تجـارب األمـم المتقدمـة وكـذل  

 (162-162، ص2111روسا ، اإلعاية البصرية. )الالتربويو  والباحثو  في مجام 

تعتبر ا لة الكاتبة العادية م  أكثر الوسائم الكتابيـة مهارة تعلم اآللة الكاتبة العادية:  -2
أهمية للمعويي  بصرياف، حي  إنها تزيد م  إمكانيـة التفاعـم بيـنهم وبـي  أيـرانهم المبصـري ، وذلـ  

ويي  بصــرياف بشــكم مباشــر وســري ، مــ  خــالم تمكــي  المبصــري  مــ  يــراءة األعمــام الكتابيــة للمعــ
غير أ  المشكلة األساسـية التـي تواجـه المعـويي  بصـرياف )وبالـذات المكفـوفي  مـنهم( عنـد اسـتخدام 
ا لة الكاتبة العادية تكم  في عدم يدرتهم علي مراجعـة وتصـحيح مـا يكتبـو ، ولقـد أمكـ  التغلـب 

برامر الحاسـبات ا ليـة حيـ  يـتم تـوفير علي هذ  المشكلة في البالد المتقدمة ع  طريق استخدام 
 التغذية الراجعة بواسطة برايم أو الصوت أو االثني  معاف. 

وتعتبـــر العـــدادات الحســـابية وســـائم تســـهم مهمـــة مهاااارة إجاااراء العملياااات الحساااابية:  -3
التالميــــذ المعــــويي  بصــــرياف فــــي القيــــام بالعمليــــات الحســــابية المختلفــــة كــــالجم  والطــــر  وال ــــرب 

مة، وهنا  عدد م  العدادات الحسابية لعم م  أبرزها  العدادات والمكعبات الفرنسـية ولوحـة والقس
 التيلر، والمكعبات الفرنسية تعد م  أف م العدادات الحسابية لألسباب التالية  

يمك  نقم المهارة الحسابية المكتسبة بواسطة التدريب علي المكعب الفرنسي إلي نظـام  -1
 ز الحسابية في النظام ولك  بدو  العالمة الحسابية.برايم، حي  الرمو 

تمك  التالميذ م  الكتابة بشكم أفقي ورأسي، وال ش  إ  الكتابة الرأسية أمـر  ـروري  -2
فــــي العمليــــات الحســــابية المطولــــة، حيــــ  ينبغــــي و ــــ  الخانــــات العدديــــة بشــــكم تسلســــلي تحــــت 

دراكهـا حسـياف بسـهولة وو ـو ، وهـو مـا بع ها، ليتسني للطفـم المعـوق بصـرياف تغطيتهـا لمسـياف،  وان
 يوفر  المكعب الفرنسي.

يستطي  التلميذ بواسطتها أ  يحم أكثر م  مسألة حسـابية فـي    واحـد، نظـراف التسـاع  -4
 (28-26ه، ص1221المساحة المستخدمة. )الجعفري، 
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 متالزمي  يتكو  مسمي التوجه والحركة م  مصطلحي  مهارة فن التوجه والحركة:  -4

  التوجـه أو التهيــؤOrientation ويعــرف بأنــه عمليـة اســتخدام الحــوال لتمكــي  الشــخص  
 م  تحديد نقطة ارتكاز  وعاليته بجمي  األشياء األخرأل المهمة في بيئته.

  الحركةMobility.ويعرف بأنه يدرة واستعداد وتمك  الشخص م  التنقم في بيئته   

عملية التنقم، بينما تمثم الحركة الجهد البدني المتمثم في  والتوجه يمثم الجانب العقلي في
األداء السلوكي للفرد، وتعتبر مشكلة االنتقام م  مكا  إلي أخر م  أهم المشكالت التكيفية التـي 
تواجــه المعــوق بصــرياف، وخاصــة ذوي اإلعايــة البصــرية الشــديدة )الكفيــف كليــاف(، ولــذا يعتبــر إتقانــه 

 حركة م  المهارات األساسية في أي برنامر تعليمي تربوي.لمهارة ف  التوجه وال

ويعتمـد المعـوق بصـرياف علـي حاسـة اللمـل اعتمــاداف أساسـياف فـي معرفـة اتجاهـه، ويـد يوظــف 
حاسـة اللمـل تلـ  فـي توجيـه ذاتـه، فقـد يحـل بأشـعة الشـمل أو الريـا  ويوظـف تلـ  المعرفـة فـي 

سـاءف(، كمـا يـد يوظـف حاسـة السـم  فـي توجيـه توجيه ذاته نحـو الشـرق )صـباحاف( ونحـو الغـرب )م
ذاته نحو مصدر الصوت، ويـد اسـتعا  المعـوق بصـرياف علـي مـر العصـور بوسـائم بدائيـة وحديثـة 
في توجيه ذاته ابتداءف م  العصا البي اء وانتهاء بالعصا التي تعمم بأشعة الليزر، وتعتبر دافعية 

مـ  مكـا  إلـي أخـر مـ  أيـوأل العوامـم التـي تسـاعد الفرد الكفيف لتعلم مهارات ف  الحركـة والتنقـم 
 (487، ص2115م  مكا  إلي أخر. )القريطي، علي نجاحه في التنقم بأما  

(، ويتكـو  1971ظهـر جهـاز األوبتكـو  فـي عـام ) مهارة القراءة بطريقة األوبتكاون: -5
بــه فتحــة  هــذا الجهــاز مــ  كــاميرا صــغيرة، وشاشــة صــغيرة، وجهــاز بحجــم  لــة التســجيم الصــغيرة،

ــــي يــــراءة المــــواد  ــــه، ومهمــــة هــــذا الجهــــاز مســــاعدة الكفيــــف عل ــــدخوم أصــــب  الســــبابة في تســــمح ب
المطبوعة، والكتب والمجالت والجرائد، وذل  بواسطة تحويم الرموز المكتوبة إلي رموز محسوسـة 
تحت إصب  السبابة بحي  يحل الكفيف شكم الحرف المقروء بواسطة الكاميرا، وفي الويت نفسه 

مــا يقــرأ الكفيــف. )الروســا ،  ظهــر الحــرف المحســول علــي شاشــة صــغيرة تســمح للمعلــم بمرايبــةي
 (165، ص2111

تعتمد كفاءة المعويي  بصرياف علي مدأل االستفادة مـ  البقايـا البصـرية  تنمية الحواس: -6
لديهم، ومدأل تنشـيطهم وتنميـتهم لحواسـهم األخـرأل واسـتخدامها بفعاليـة، ويتطلـب ذلـ  أ  تت ـم  
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برامر تعليمهم وتأهيلهم التدريب لحوال السم ، واللمل والشم حتي تعمم بكامـم طايتهـا لمسـاعدة 
 لتعامم بكفاءة أكثر م  مكونات بيئته ومثيرات عالمه الخارجي. المعوق بصرياف علي ا

 التدريب السمعي: -

يتـــزود المعويـــو  بصـــرياف بكثيـــر مـــ  المعلومـــات عـــ  العـــالم الخـــارجي عـــ  طريـــق المثيـــرات 
ــــا ، وتالطــــم  ــــة، وحفيــــف األشــــجار وخريــــر المي الســــمعية المختلفــــة، كاألصــــوات البشــــرية والحيواني

واألمطــار، ووســائم النقــم والمواصــالت، وتشــمم تــدريبات حاســة الســم  األمــوا ، وأصــوات الريــا  
 للمعويي  بصرياف ما يلي 

* تنمية مقـدرة الطفـم علـي التعـرف علـي حسـ  اإلصـغاء واالنتبـا  لألصـوات المحيطـة بـه، 
دراكها.  والوعي بها وان

 داللتها.* تنمية مقدرة الطفم علي التعرف علي األصوات، والتمييز بينها وتعيي  هويتها و 

* مســـاعدة الطفـــم علـــي تحديـــد االتجـــا  الـــذي يصـــدر منـــه الصـــوت أو تحديـــد مويعـــه ومـــا 
ــذل  )فــوق وتحــت، أعلــي وأســفم، يمــي   ــم بعــم المفــاهيم المكانيــة الالزمــة ل يتطلبــه ذلــ  مــ  تعل

 وشمام، شرق وغرب، شمام وجنوب(.

 )يريب وبعيد(.* تنمية مهارة الطفم علي تحديد المسافة التي يصدر م  عندها الصوت 

* مساعدة الطفم علي استخدام الصوت كفشارات سمعية هادية له في التحـر  داخـم بيئتـه 
 (422-419ص ،2112بأما  وكفاءة. )الحديدي، 

 التدريب اللمسي -
لحاســة اللمــل أهميتهــا البالغــة فــي إدرا  أشــكام األشــياء وتركيباتهــا البنائيــة وحجومهــا ويــيم 

مييز بي  أوجه التشابه واالختالف فيمـا بينهـا، عـالوة علـي االحسـال مالمسها(، وفي الت)سطوحها
 بال غط واأللم والحرارة.

 وتشمم التدريبات الخاصة بحاسة اللمل ما يلي 
* تنمية المهـارات الحركيـة الخاصـة بالع ـالت الدييقـة لألصـاب  مـ  خـالم معالجـة أدوات 

أدوات األكـم وتشـكيم الصلصـام، وطـي ربط وتزرير المالبل، ل م الخرز في الخيط، واسـتخدام 
 الورق وبناء المكعبات.
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* تنميــــة مهــــارات االنتبــــا  والتــــذكر والتمييــــز اللمســــي، والمقارنــــة بــــي  يــــيم ســــطو  األشــــياء 
ومالمســــها )الخشــــ  والنــــاعم، اللــــي  والجامــــد(، ودرجــــات الحــــرارة )البــــرودة والســــخونة( واألشــــكام 

ألحجــام لمثلــ ، المكعــب، االســطوانة......(، واألطــوام واالمختلفــة )المربــ  والمســتطيم، الــدائرة، ا
 (481، ص2115واألوزا . )القريطي، 

 التدريب الشمي: -

لحاســـة الشـــم أهميتهـــا الفائقـــة فـــي إدرا  الـــروائح التـــي تنبعـــ  مـــ  مختلـــف األشـــياء بالبيئـــة 
المحيطـــــــة، كاألشـــــــجار والنباتـــــــات، والحـــــــدائق، والمطـــــــاعم والحوانيـــــــت والمستشـــــــفيات، والفواكـــــــه 
والخ ـروات واألطعمــة، والحــوائط والجــدرا ، واألصــباغ وشــواطع واألنهــار والبحــار...الخ، وكــذل  

لشــم المعــويي  بصــرياف بمؤشــرات تعيــنهم فــي التعــرف علــي مكونــات البيئــة المحيطــة، تــزود حاســة ا
 وفي تعيي  مواي  األشياء المختلفة بها.

 وم  بي  التدربيات الالزمة لتنمية هذ  الحاسة 

دراكها.  * تنمية إحسال الطفم بالروائح ووعيه بها وان

)ألنـــــوع العطـــــور والزهـــــور،  * تنميـــــة مقـــــدرة الطفـــــم علـــــي التمييـــــز بـــــي  الـــــروائح المختلفـــــة
 .(.... الخ.والصابو ، والدخا  ، والمطهرات، واألدوية

 (482، ص2115ي  مصدر الروائح. )القريطي، * تدريب الطفم علي تحديد مو 

 تنمية البقايا البصرية: -

ويقصــد بهــا تنميــة مــا تبقــي لــدأل المعــوق بصــرياف مــ  يدرتــه البصــرية، إذ تــتمك  نســبة مــ  
 م  يراءة الكلمات المطبوعة بالقدرة البصرية المتبقية لديهم. المعويي  بصرياف 

وتتم تنمية البقايا البصرية بطرائق عدة منها  استخدام النظارات المكبرة، أو استخدام الكتب 
المطبوعة بحروف كبيرة، وتبدو أهمية هذ  المهـارة فـي سـرعة الحصـوم علـي المعلومـات المقـروءة 

 (168، ص2111األبتكو . )الروسا ، ايم أو مقارنة م  طريقة بر 

يالحــظ أ  ذوي اإلعايــة البصــرية يشــكلو  فئــة غيــر متجانســة مــ  األفــراد وان  اشــتركوا فــي 
المعانــاة مــ  المشــاكم البصــرية، ويت ــح أ  هنــا  ترابطــاف واتصــاالف بــي  الخصــائص الســيكولوجية 
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جانـــب اللغـــوي يـــؤثر علـــي للمعـــويي  بصـــرياف، فالجانـــب الحركـــي يـــؤثر علـــي الجانـــب االنفعـــالي، وال
الجانب االجتماعي، كمـا أ  هنـا  ترابطـاف بـي  الخصـائص االجتماعيـة واالنفعاليـة التـي تنـتر عـ  
كف البصر، بم إ  الخصائص االنفعالية تتأثر بالخصائص االجتماعية، وعلـي هـذا فهـي سلسـلة 

انــب يــؤثر متصــلة الحلقــات ال يمكــ  فصــم إحــداها عــ  األخــرأل، وحــدو  ا ــطراب فــي أحــد الجو 
بالسـلب علــي الجوانـب األخــرأل، ونجــد أ  المشـاكم تختلــف فـي مســبباتها ودرجــة شـدتها وفــي زمــ  
حــدوثها مــ  فــرد إلــي أخــر، ويــد أدأل عــدم التجــانل هــذا إلــي تنــوع أســاليب وأدوات التعامــم معهــم، 
ـــة، وبالتـــالي  ـــرورة الدراســـة العميقـــة  والتـــي تســـهم بدرجـــة كبيـــرة فـــي تشـــكيم خصائصـــهم المختلف

رفــ  سـوية نقــاط ال ــعف  خصائصـهم ونقــاط القـوة واالرتكــاز لــديهم والعمـم علــي تقويتهـا وتنميتهــال
لـــديهم، وبمـــا أ  الحـــوال البديلـــة لـــدأل المعـــوق بصـــرياف تعتبـــر المرتكـــز األساســـي لديـــه فـــي غيـــاب 

لـي البصر كلياف أو جزئياف، لذا ال بدي م  العمم علي تدريب جمي  المهارات المتعلقة بهـا، والعمـم ع
رفــــ  ســــوية عملهــــا، مــــ  خــــالم اســــتخدام األدوات والوســــائم واالســــتراتيجيات المناســــبة والمالئمــــة 

 لخصائصهم واحتياجاتهم.
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 المحور الثاني: اللعب 
(The play) 

 مقدمة
إ  اللعــب وجــد مــ  اإلنســا  منــذ وجــود  األوم، وهــو يتعامــم مــ  الطبيعــة ويتفاعــم معهــا، 
والطفم يولد ومعه االستعداد والميم لليعب منذ اللحظات األولي التـي يـأتي بهـا إلـي الـدنيا، فاللعـب 
هــو حاجــة أساســية مــ  حاجــات الطفــم، ودافــ  فطــري، و ــرورة مــ   ــرورات حياتــه مثــم األكــم 

لــي والنــوم والن ظافــة، أي أ  الطفــم لــيل بحاجــة إلــي تعليــم اللعــب، ولكنــه بحاجــة لحريــة اللعــب، وان
اإلرشاد والتنظيم أثناء اللعب لكي يمارسه بارتيا ، فيحقق بذل  الفوائد المرجوة والمخطط لها، ويـد 
أكــد الفالســفة وعلمــاء التربيــة والــنفل أهميــة اللعــب كنشــاط تعليمــي تربــوي ممتــاز، فهــا هــو انطــو  

ارنيكو يقـــوم  إذا كــــا  العمـــم مشــــاركة اإلنســـا  فـــي اإلنتــــا  االجتمـــاعي، فــــف  اللعـــب يمكــــ  مكـــ
 (8، ص1999قلية ال رورية للعمم. )حنا، اإلنسا / الطفم م  الجهود النفسية والع

 (Concept of playمفهوم اللعب ) -1
لتــي تناولتــه، يختلــف مفهــوم اللعــب بــاختالف النظريــة الفلســفية أو االجتماعيــة أو التربويــة ا

وبنفل الويت حاوم الكثيرو  تعريف اللعب بطريقة تشمم جمي  خصائصـه، ورغـم أ  هـذا األمـر 
إال أنـه لـيل كـذل  علـي اإلطـالق، ويـد ييـم أ  اللعـب  –فقد سبق لنا جميعـاف اللعـب  –يبدو سهالف 

د علـي المـاء، لفظ مراوغ مثم الماء، فال يمك  إحكام نظرية حوله مثلمـا ال يمكـ  إحكـام يب ـة اليـ
لــذا ســوف نحــاوم تعريــف اللعــب مــ  خــالم وجهــات نظــر متعــددة حتــي نســتخلص منهــا الســمات 
المميزة لـه، بحيـ  تسـاعدنا فـي فهـم هـذ  الحاجـة األساسـية لألطفـام، وكيفيـة اسـتثمارها فـي توجيـه 

 سلوكهم واالرتقاء به بدنياف، وعاطفياف، ومعرفياف، واجتماعياف، وشخصياف.

تحقيـــق أي هـــدف موســـتاكل بأنـــه  ذلـــ  النشـــاط الحـــر الـــذي يمـــارل لذاتـــه ولـــيل لفيلعرفـــه 
 (61، ص1999عملي. )السقا، 

وعرفته سوزانا ميلر  بأنه نشاط سـلوكي يقـوم بـدور رئـيل فـي تكـوي  شخصـية الفـرد وتأكيـد 
 تـــرا  الجماعـــة أحيانـــاف، وهـــو ظـــاهرة ســـلوكية فـــي الكائنـــات الحيـــة، وتتميـــز بهـــا الفقاريـــات العليـــا،

 (17، ص1999نسا  علي وجه الخصوص. )حنا، واإل
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أما بياجيه فيعرف اللعب علي أنه عملية تمثم تعمم علـي تحويـم المعلومـات الـواردة لـتالئم 
العقلــــي والـــــذكاء. حاجــــات الفـــــرد، فاللعــــب والتقليـــــد والمحاكــــاة جـــــزء ال يتجــــزأ مـــــ  عمليــــة النمـــــاء 

 (19، ص2114)الهنداوي، 

طلحات العلوم االجتماعية "أ  اللعب هو اشترا  الفرد فـي وعرفه بدوي في معجمه في مص
نشاط ريا ي أو ترويحي سواء كـا  لعبـاف حـراف أو لعبـاف منظمـاف يـتم بموجـب يـواني  وأنظمـة معتـرف 

  (12ص ،2112بها". )بدوي ، 

ويعــرف فروبــم اللعــب بأنــه نشــاط تلقــائي ونفســي، وهــو مثــام للحيــاة البشــرية فــي مجموعهــا، 
دائما بالفر  والر ا والراحة النفسـية والجسـمية والشـعور بالسـالمة الكـوني. )العنـاني،  وكا  مقروناف 

  (16ص ،2112

وبـــالرغم مـــ  التعريفـــات المختلفـــة للعـــب، ففننـــا نالحـــظ وجـــود ســـمات عامـــة مشـــتركة ومتفقـــاف 
 عليها بي  التعريفات السابقة المختلفة، وتتمثم هد  السمات في التالي  

وم والدواف  الداخلية وليست موجهة م  دواف  خارجية لذا فهو ال يتعـب أنشطة ترتبط بالمي -1
 صاحبه.

يت ــم  القيــام بنشــاطات مختلفــة جســمية، عقليــة، لفظيــة، وجدانيــة، اجتماعيــة لــذل  فهــو  -2
 يساهم في نمو الفرد م  جمي  النواحي.

 م  الصعب التنبؤ بمجرياته أو نتائجه. -4

 رد لذاتها بفخالص وانهما .أنشطة تبع  السرور والمتعة يؤديها الف -2

يتصـــف بالمرونـــة والتنـــوع وفقـــاف الخـــتالف األشـــخاص والموايـــف فهـــو موجـــه وغيـــر موجـــه،  -5
 ايهامي ووايعي. 

 يمتاز بالسرعة والخفة. -6

بعيد ع  الصراع النفسي واال ـطراب أل  الـذات تسـيطر علـي موايـف اللعـب، ولـو حـد   -7
 لتعبير الحر والتطهير االنفعالي.ودار صراع نفسي فف  الذات سرعا  ما تتحرر منه با

 نشاط حر تعطي للفرد حرية االندما  فيه واختيار ألوانه واألشخاص المشاركي  فيه. -8
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 مطلب  روري م  مطالب النمو. -9

 (21-21، ص2114، عملية تمثيم يتعلم الطفم ع  طريقه وينمو عقله. )الهنداوي -11

 The concept of educational games)مفهوم األلعاب التعليمية) -2
اللعبـة لغــة هــو اســم يــدم علــي نــوع اللعـب وهيئتــه مــ  حيــ  شــكله وم ــمونه وأجــزاؤ ، ولقــد 

 اختلف العلماء في تعريفهم االصطالحي لأللعاب، وم  هذ  التعريفات 

* يـــرأل جـــبل أ  اللعبـــة "هـــي نشـــاط يـــتم بـــي  أفـــراد متعـــاوني  أو متنافســـي  للوصـــوم إلـــي 
 (18ص ،2112و وعه". )العناني، غاياتهم في إطار يواعد م

* ويعـرف بلقـيل اللعبـة بأنهـا "نشـاط أو مجموعــة مـ  ألـوا  النشـاط المـنظم، التـي يمارســها 
 (17ص ،2112المرء منفرداف أو في جماعة، لتحقيق غاية معينة". )بلقيل، 

 وتتميز األلعاب التعليمية بأنها:

 يمارسها. تسير وفق يواعد محددة مفهومة، متفق عليها م  يبم م  -1

 توفر لم  يمارسها شعوراف معيناف م  المتعة أو الفائدة أو الفوز دو  أذأل أو  رر للغير. -2

 نشاط منظم يقوم علي رو  المنافسة الودية م  الذات وم  ا خري . -4

 .تت م  تعاوناف أو منافسة م  الذات وم  ا خري  -2

 (27-26ص، 2118ا  معيني . )األحمد، منصور، تؤدأل في حدود زما  ومك -5

 (Steps educational game preparation)خطوات إعداد اللعبة التعليمية  -3
ينبغـــي أ  تتـــوافر فـــي اللعبـــة التعليميـــة مجموعـــة مـــ  العناصـــر الالزمـــة إلعـــدادها وتنفيـــذها 

 وتقويمها حتي تحقق الغرم الذي وجدت م  أجله.

 :مـ  األهـداف والتـي  يمكـ  إعـداد اللعبـة وذلـ  مـ  خـالم و ـ  مجموعـة عملية اإلعداد
 تأخذ الخطوات ا تية 

 اختيار مو وع اللعبة  ويت م   -1

 تحديد المجام )حركي، وجداني، عقلي( -
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 تحديد األهداف السلوكية للعبة. -

 جم  البيانات  وذل  بجم  البيانات ع  خصائص اللعبة. -2

 تحديد البيانات المطلوبة وترتيبها. -

 اللعبة ا تي تصميم نموذ  اللعبة  يجب أ  يراعي مصمم  -4

 تحديد خصائص األطفام مثم العمر الزمني والعقلي والجسمي. -

 تحديد أدوار األطفام في اللعب. -

 تحديد يواني  اللعبة وتعليماتها. -

 :ويقصــد بالتنفيــذ تطبيــق اللعبــة علــي األطفــام وذلــ  مــ  خــالم الخطــوات  عمليااة التنفيااذ
 ا تية 

 مراجعة مكونات اللعبة. -

 مراجعة خطوات اللعبة. -

 (62، ص2112توجيه اإلرشادات. )بدور،  -

 :ويقصد بتقـويم اللعبـة تحديـد نـواحي ال ـعف والقـوة فـي الشـيء أو الشـخص  تقويم اللعبة
المقوم، كما يعد التقويم عمليـة تشخيصـية ويائيـة، وتقـويم اللعبـة يعنـي تحديـد نـواحي القـوة 

صدار حكم عليها م  حي    وال عف في اللعبة التعليمية وان

 للعبة.مكونات ا -

 خطوات اللعبة. -

 أهداف اللعبة. -

 تقديم التغذية الراجعة. -

 إعادة تصميم اللعبة بشكم أف م بناء علي عملية التقويم. -
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 :بعد التحقق م  صالحية اللعبة أو بعد تصـميمها مـ  جديـد بالشـكم المالئـم  اتخاذ القرار
اللعبــة يــتم مــ   يتفــق المشــاركو  فــي تقييمهــا علــي تقيــيم األطفــام، إ  اتخــاذ القــرار بشــأ 

 خالم عدة محكات م  أهمها 

 تكلفة اللعبة. -

 الزم  المستغرق للعبة. -

 مدأل مساهمتها في تنمية األطفام. -

 (146، ص2118وتطبيقها. )األحمد، منصور،  سهولة استخدامها -

 The conditions that) الشاروط الواجاب توافرهاا فاي األلعااب التعليمياة -4
must be provided in educational games) 

تشير العناني إلي شـروط ومعـايير عـدة ينبغـي مراعاتهـا عنـد اختيـار أدوات اللعـب لألطفـام 
 وهي 

ويعد هذا الشرط م  أهم شروط اختيـار أدوات اللعـب للتأكـد مـ  أنـه  السالمة واألمان: -1
لـــيل مـــ  الســـهم فكهـــا إلـــي أجـــزاء صـــغيرة، وتجنـــب اللعـــب ذات األطـــراف الحـــادة، كـــذل  المـــواد 

 المصنعة منها أدوات اللعب ينبغي أال تكو  سامة أو يابلة لالشتعام. 

الصـن  ال تتلــف بســهولة عنــد كــأدوات اللعـب ينبغــي أ  تكــو  جيــدة الصااناعة الجياادة:  -2
 استخدامها م  يبم عدد كبير م  األطفام.

مـ  ال ـروري أ  تتحمـم أدوات اللعـب التنظيـف والتعقـيم فـي حالـة القابلية للتنظياف:  -3
 استخدام األطفام لها.

فـأدوات اللعـب يجـب أ  تكـو  مناسـبة لسـ  األطفـام و يـدراتهم  مناسبة لسن األطفال: -4
 أ  تشب  حاجاتهم واهتماماتهم. النمائية، كما يجب

ينبغـي أ  تكـو  أدوات اللعـب جذابــة لألطفـام حتـي يقبلـوا علـي اســتخدامها، الجاذبياة:  -5
 وم  عوامم الجذب التي يجب أ  تتوفر فيها اللو ، الحركة، الصوت، الململ. 
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وتـــؤثر أدوات اللعـــب المتاحـــة لألطفـــام علـــي طريقـــة لعـــبهم ونـــوع هـــذا اللعـــب، فقـــد أظهـــرت 
راسة أجريت علي سلو  أطفـام المـدارل عنـد وجـود كميـات مختلفـة مـ  أدوات اللعـب فـي مكـا  د

اللعب، إ  وجـود دمـي أيـم حـوم األطفـام يجعـم عـدد االتصـاالت االجتماعيـة أكبـر وكـذل  يتزايـد 
الســــلو  غيــــر المرغــــوب فيــــه، أمــــا وجــــود كميــــات كبيــــرة مــــ  معــــدات اللعــــب فيثــــبط الهمــــة للقيــــام 

تماعية ولك  يكو  له تأثير منشـط علـي النشـاط االستكشـافي والبنـاء لـدأل الفـرد، باالتصاالت االج
وهذا يتفق جيداف م  االفترام القائم بأ  ييمة اللعب تكم  علي األيم في جانب منهـا فـي يـدرتهم 

ثارة االهتمام. )العناني،   (21ص ،2112علي التنبيه وان

 (Types of play of childrenأنواع اللعب عند األطفال ) -5
تتنوع أنشطة اللعب عند األطفام م  حيـ  شـكلها وم ـمونها وطريقتهـا، وهـذا التنـوع يعـود 
لـــي  إلـــي االخـــتالف فـــي مســـتويات نمـــو األطفـــام وخصائصـــها فـــي المراحـــم العمريـــة مـــ  جهـــة، وان
الظـــروف الثقافيـــة واالجتماعيـــة المحيطـــة بالطفـــم مـــ  جهـــة أخـــرأل وعلـــي هـــذا يمكننـــا أ  نصـــنف 

 ب عند األطفام إلي الفئات التالية نماذ  األلعا

  اللعب التلقائي: -1

وهـــو عبـــارة عـــ  شـــكم أولـــي مـــ  أشـــكام اللعـــب، حيـــ  يلعـــب الطفـــم حـــراف وبصـــورة عفويـــة 
وتلقائيــة بعيــداف عــ  القواعــد المنظمــة للعــب، فهــو ال يتبــ  يواعــد معينــة ويكــو  فــي معظــم الحــاالت 

حيـ  يلعـب كـم طفـم بمفـرد ، ويميـم الطفـم فـي  إفرادياف بعيداف ع  القواعد المنظمة للعـب وجماعيـاف 
مرحلــة اللعــب التلقــائي إلــي التــدمير وذلــ  بســبب نقــص االتــزا  الحســي الحركــي، إذ يجــذب الــدمي 

 (67، ص1999ويرمي بها بعيداف. )السقا،  بعنف

  اللعب التمثيلي )اللعب باألدوار(: -2

قلـداف سـلوكهم وأسـاليبهم ويتجلي هذا النوع م  اللعب في تقمـص الطفـم لشخصـيات الكبـار م
التــي يراهــا وينفعــم بهــا، وتعتمــد األلعــاب التمثيليــة علــي خيــام الطفــم الواســ  ومقدرتــه اإلبداعيــة، 
ويطلق علـي هـذ  األلعـاب )األلعـاب اإلبداعيـة(، ويحـدد م ـمو  األلعـاب التمثيليـة بحسـب أدوات 

عــــم األشــــخاص، وتمثيــــم اللعــــب واألشــــياء المتــــوافرة لــــدأل األطفــــام، فيمكــــنهم تقليــــد تصــــرفات ب
 العاليات الطيبة بي  م  يحيط بهم م  أنال كبار.
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ويتصف هذا النوع م  اللعـب باإليهـام أحيانـاف وبـالواي  أحيانـاف أخـرأل، إذ ال تقتصـر األلعـاب 
التمثيليــة علــي نمــاذ  األلعــاب الخياليــة اإليهاميــة فحســب بــم تشــتمم علــي ألعــاب تمثيليــة وايعيــة 

لطفــم، وال شــ  فــي أ  م ــمو  هــذا النــوع مــ  األلعــاب يمكــ  أ  يكــو  تترافــق مــ  تطــور نمــو ا
متنوعــاف، ويســاعد علــي تطــور هــذ  األلعــاب مالحظــة الوســط المحــيط، وبعــم األلعــاب التعليميــة 

 التربوية والحكايات والقصص القصيرة ومشاهدة مسر  العرائل.

التي تدخم الفـر  إلـي  وينمي التمثيم بالدمي خيام األطفام بواسطة بعم المشاهد الممتعة
يلــوبهم، وتعويــدهم علــي االنتبــا  وتبعــ  الحيويــة فــي نفوســهم، وعــ  طريــق ييــام األطفــام بــبعم 

، 2114والتطــور الســليم. )الهنــداوي، أدوار شخصــيات الحادثــة تنمــو يــدراتهم علــي التعبيــر الجيــد 
 (82ص

  األلعاب التركيبية: -3

والنمــاذ  والفــ  والتركيــب، ويظهــر هــذا  ويبــدو هــذا النــوع مــ  األلعــاب فــي بنــاء المكعبــات
الشكم في س  الخامسة أو السادسـة حيـ  يبـدأ الطفـم بو ـ  األشـياء بع ـها بجـوار بعـم دو  
تخطـيط مســبق فيكتشـف مصــادفة أ  هــذ  األشـياء تمثــم نموذجـاف مــا يعرفــه، فيفـر  لهــذا االكتشــاف 

علي الرغم م  اختالف األطفام  وم  تطور الطفم النمائي يصبح اللعب أيم إيهامية وأكثر بنائية
 في يدراتهم علي البناء والتركيب.

وهذا النوع م  اللعـب يـدعم ألعـاب التمثيـم لـدأل األطفـام، ويشـكم الم ـمو  الـرئيل لكثيـر 
مـــ  األلعـــاب األخـــرأل، ويســـتعمم األطفـــام فـــي هـــذ  األلعـــاب أشـــكاالف هندســـية معروفـــة )مكعبـــات، 

أل )دمي،...(، ومواد البناء المتنوعة وتسـميتها بديـة، كمـا أعمدة، صفائح،...(، ومواد إ افية أخر 
يتعلمــو  اســتعمالها بشــكم صــحيح مــ  خــالم بنــاء حــائط، ســور، بيــت، مقعــد، طاولــة،...، وتــزداد 
ــــز األشــــياء بحســــب حجمهــــا )كبيــــر، صــــغير، طويــــم، يصــــير، عــــالي،  ــــي تميي يــــدرة األطفــــام عل

م بحســب الحجــم واللــو  معــاف، ونظــراف مــنخفم(، أو بحســب ألوانهــا )أحمــر، أصــفر،....(، ومــ  ثــ
ألهمية هذا النوع م  األلعاب فقد اهتمت وسائم التكنولوجيا المعاصـرة بفنتـا  العديـد مـ  األلعـاب 

 (96، ص2118نمو الطفم. )األحمد، منصور، التركيبية التي تتناسب م  مراحم 
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 األلعاب الفنية )كالرسم واألشغال والموسيقى(:  -4

األلعـــاب التركيبيـــة، وتتميـــز بأنهـــا نشـــاط تعبيـــري فنـــي ينبـــ  مـــ  الوجـــدا  تـــدخم فـــي نطـــاق 
والتــذوق الجمــالي، فــي حــي  تعتمــد األلعــاب التركيبيــة علــي شــحذ الطايــات العقليــة المعرفيــة لــدأل 
الطفم، وم  بي  األلعاب الفنية رسوم األطفام التي تعبر ع  التألق اإلبداعي عند األطفـام الـذي 

الشخبطة، وتظهـر النزعـة اإلبداعيـة عنـد األطفـام مـ  خـالم األداء الموسـيقي يتجلي بالخربشة أو 
والريص م  جهة، وم  خالم االستمتاع بهما م  جهة ثانية، ويـرأل فروبـم فـي الرسـم الكثيـر مـ  

 تعبير الفرد ع  نفسه، وفيه يستغم بداهته وينمي يوته االبتكارية.

التعامـم مــ  الصـوت والحركـة ومزجهمـا، فيقــوم إ  البيئـة الفنيـة تربويـاف تــزود أطفالهـا بفـرص 
الطفم بالغناء أثناء لعبه ويحب األغاني الحركية التي يستجيب فيها لكلمات بحركات معينة، وهذ  
المهــارة ال تلبــ  أ  تتطــور ســريعاف بحيــ  يصــبح يــادراف علــي طلــب بعــم األغنيــات الخاصــة، وأ  

 (87، ص2114لقط  الموسيقية. )الهنداوي، يميز بعم ا

ـــذ ويـــت مبكـــر، فالصـــبيا  ال يميلـــو  إلـــي رســـم  وتظهـــر الفـــروق الجنســـية بـــي  األطفـــام من
األشكام اإلنسانية كالبنات، ولكـنهم يراعـو  النسـب الجسـمية أكثـر مـنه ، فبينمـا نجـد أ  األطفـام 
جمــيعهم يميلــو  إلــي رســم األشــخاص مــ  جنســهم مــا بــي  ســ  الخامســة والحاديــة عشــرة، نجــد أ  

  فـــي رســـم أشـــكام تعبـــر عـــ  الجـــنل األخـــر بعـــد الحاديـــة عشـــرة، وتشـــتمم رســـوم البنـــات يبـــدؤو 
الصــبيا  علــي الطــائرات والــدبابات والمعــار  فــي حــي  تنــدر هــذ  الرســوم عنــد البنــات، ويمكــ  أ  
نرج  ذل  إلي أسـلوب التربيـة والتفريـق بـي  الصـبيا  والبنـات مـ  حيـ  األنشـطة التـي يمارسـونها 

بها، وما يؤثر في نوعية الرسوم أي اف المستويات االيتصـادية واالجتماعيـة واأللعاب التي يقومو  
 (112-114، ص1999نب مستوأل ذكاء الطفم. )حنا، لألسر إلي جا

  األلعاب الترويحية والرياضية )الحركية(: -5

وهــي األلعــاب التــي تتمثــم فــي المطــاردة والــنط والتقــاط الكــرة، والجــري والتســلق، ويشــب  هــذا 
أللعاب حاجة األطفام إلي الحركـة والرغبـة فـي اللعـب الجمـاعي، ويمكـ  أ  ترافـق هـذ  النوع م  ا

األلعــاب الحركيــة بعــم األغــاني أو المقطوعــات الموســيقية، وفــي ســنوات مــا يبــم المدرســة يهــتم 
الطفم باللعب مـ  الجيـرا  حيـ  يـتم اللعـب  ـم  جماعـة غيـر محـدودة مـ  األطفـام، حيـ  يقلـد 
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  أوامر يائد اللعبة وتعليماته، وألعاب هذ  الس  بسيطة، وكثيراف مـا تنشـأ فـي بع هم بع اف وينفذو 
الحـام دو  تخطـيط مســبق، وتخ ـ  هــذ  األلعـاب للتعـديم أثنــاء الممارسـة، وفــي حـوالي الخامســة 
يحــاوم الطفــم أ  يختبــر مهاراتــه بلعبــة الســير علــي الحــواجز أو المشــي علــي رجــم واحــدة أو نــط 

تتخـذ طابعـاف فرديـاف أكثـر منـه جماعيـاف ألنهـا تفتقـر إلـي التنـافل، بينمـا يتخلـي  الحبم، وهذ  األلعاب
 األطفام ع  هذ  األلعاب في سنوات ما يبم المراهقة.

واأللعاب الترويحية والريا ية ال تبعـ  البهجـة فـي نفـل الطفـم فحسـب بـم إنهـا ذات ييمـة 
االنســجام مــ  ا خــري  وكيفيــة التعــاو  كبيــرة فــي التنشــئة االجتماعيــة، فمــ  خاللهــا يــتعلم الطفــم 

معهم فـي األنشـطة المختلفـة، واأللعـاب الريا ـية تحقـق فوائـد ملموسـة فيمـا يتعلـق بـتعلم المهـارات 
الحركية واالتزا  الحركـي، والفاعليـة الجسـمية ال تقتصـر علـي مظـاهر النمـو الجسـمي السـليم فقـط 

مجملها، ويرأل فروبم أنه ال يكفـي إعطـاء بم تنعكل علي تنشيط األداء العقلي وعلي الشخصية ب
 األطفــام اللعــب التــي تتناســب مــ  نمــوهم الجســمي فحســب، بــم يتحــتم أ  تســد هــذ  اللعــب مطالــب

 (68، ص1999نشاط الطفم الذاتي. )السقا،

  األلعاب الثقافية: -6

إنها أساليب فعالة في تثقيف الطفم حي  يكتسب م  خاللها معلومات وخبرات، وتزيـد مـ  
مداركه، بسبب ما تسـتدعيه هـذ  األلعـاب مـ  حلـوم مختلفـة ودييقـة، ومـ  األلعـاب الثقافيـة  توسي 

القـــراءة والبـــرامر الموجهـــة لألطفـــام عبـــر اإلذاعـــة والتلفزيـــو  والســـينما ومســـر  األطفـــام، ويف ـــم 
معظم الصغار القصص التي تدور حوم األشخاص والحيوانات المألوفة في حياتهم، ويميلو  إلي 

الكالســـيكية كمـــا يميلـــو  إلـــي القصـــص العصـــرية التـــي تـــدور حـــوم الف ـــاء والقصـــص القصـــص 
 –بسـبب مـا يتصـفو  بـه مـ  إحيائيـة  –الفكاهية والدراميـة، ويميلـو  فـي سـنوات مـا يبـم المدرسـة 

إلي القصص التي تدور حوم الحيوانـات، ومـ  تطـور النمـو يتغيـر تـذوق الطفـم للقـراءة، إذ أ  مـا 
ا ــي لــم يعــد يجــذب انتباهــه ا  ، ومــ  النمــو العقلــي وازديــاد خبراتــه يصــبح كــا  يســتثير  فــي الم

 (118-117، ص1999)حنا،  أكثر وايعية.
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 Factors influencing in childrenالعوامل المؤثرة فاي لعاب األطفاال ) -6
playing) 

حـدة مـ  يتخذ لعب األطفام أشكاالف وأنماطاف مختلفـة ومتباينـة، فاألطفـام ال يلعبـو  بدرجـة وا
الحيوية والنشاط، كما ال يلعب الطفم نفسه في كم ويت بشكم أو بنمط واحد ال يتغير، إذ تـتحكم 

 فيه عوامم كثيرة ومتباينة ومختلفة منها 

   العامل الجسدي: -1

م  المسلم به أ  الطفم السليم جسدياف يلعب أكثر م  الطفـم المعتـم الجسـد، كمـا أنـه يبـذم 
اللهمـــا أعظـــم مـــا لديـــه مـــ  طايـــة، وتـــدم مالحظـــات المعلمـــي  فـــي جهـــداف أو نشـــاطاف يفـــرغ مـــ  خ

ـــذي  تكـــو   المـــدارل االبتدائيـــة والمشـــرفي  علـــي دور الح ـــانة وريـــام األطفـــام، أ  األطفـــام ال
تغذيتهم ورعايتهم الصحية نايصـة هـم أيـم لعبـاف واهتمامـاف باأللعـاب والـدمي التـي تقـدم إلـيهم، كـذل  

  معينـة عنـد الطفـم يلعـب دوراف هامـاف فـي تحديـد أبعـاد نشـاط مستوأل النمـو الحسـي الحركـي فـي سـ
اللعب عند ، فقـد تبـي  أ  الطفـم الـذي ال يملـ  القـدرة علـي يـذف الكـرة والتقاطهـا ال يشـار  أيرانـه 
في الكثير م  ألعاب الكرة، كمـا أ  الـنقص فـي التناسـق الحركـي عنـد الطفـم ينتهـي بـه إلـي صـد  

عايته ع  ممارسة األلعاب ا لتي تعتمـد بصـورة أساسـية علـي التقطيـ  والتركيـب والرسـم والزخرفـة وان
 (74، ص2114 والعزف. )الهنداوي،

   العامل العقلي: -2

ــذي  يتصــفو  بالــذكاء والنباهــة  يــرتبط لعــب الطفــم منــذ والدتــه بمســتوأل ذكائــه، فاألطفــام ال
بـي  هـذي  النمـوذجي  تختلف ألعابهم كما تدم لعبهم علي التفـوق واإلبـداع، وتبـدو الفـروق الفرديـة 

م  األطفام وا حة في نشاط لعبهم منذ العام الثاني، فسـرعا  مـا ينتقـم الطفـم األكثـر ذكـاءف مـ  
اللعب الحسي إلي اللعب الـذي يبـرز فيـه عنصـر الخيـام والمحاكـاة جليـاف وا ـحاف عنـد ، وال يظهـر 

ء الشـهور والسـنوات شـكالف هذا التطور في لعب األطفام األيم ذكاءف، إذ أ  لعبهم يأخـذ مـ  انق ـا
 نمطياف ال يبرز م  خالله مظهر أساسي للتغيير.

أما بالنسبة الختيار مواد اللعب وانتقائهـا فـف  األطفـام العـاديي  أو ذوي المسـتويات األعلـي 
في الذكاء يظهرو  تف يالف لمـواد اللعـب التـي تعتمـد إلـي حـد كبيـر علـي النشـاط التركيبـي البنـائي 
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األطفام ذوي العقوم ال عيفة، كما يهتم األطفام العاديو  واألذكياء بمـواد لعـبهم بنسبة أعلي م  
 التي يختارونها لفترة أطوم وأكثر ثباتاف م  ذوي العقوم ال عيفة.

ويبدي األطفام المرتفعو الذكاء اهتماماف بمجموعة كبيرة مـ  نشـاطات اللعـب، ويق ـو  فـي 
إلــي األلعــاب الفرديــة مــ  مــيلهم إلــي األلعــاب الجماعيــة، ذلــ  ويتــاف أطــوم، ويــد يكونــو  أكثــر مــيالف 

وهم أيم اشتراكاف في األلعاب التي تحتا  إلي نشاط جسمي يوي، علي عكل األطفام ذوي الذكاء 
المتوسط، كما أ  النابهي  يميلو  إلي األلعاب الريا ية ويكو  ميلهم أكثـر إلـي األلعـاب العقليـة، 

  األطفام ا خري . )السقا، وتتكو  لديهم هوايات مختلفة أكثر موهم يستمتعو  باألشياء جميعها 
 (69، ص1999

  عامل الجنس: -3

تقــوم فــي معظــم المجتمعــات فــروق بــي  لعــب الصــبيا  ولعــب البنــات، وهــذ  الفــروق تلقــي 
التشجي  اإليحائي م  الكبار، ويسمح لصغار الصبيا  عادة باللعب بعرائل أخواتهم دو  سخرية 

ويلما تقدم لهم عرائل خاصة بهم، وان  كا  يسمح لهـم بـدمي مـ  الدببـة والحيوانـات أو اعترام، 
المحنطـة، فالصــبي فـي ســ  السـابعة يحتمــم أ  يكـو  مو ــ  سـخرية إذا أكثــر مـ  اللعــب بالدببــة 
المحشوة، وكذل  البنات يجد  المتعة بدمي السيارات والقطارات م  أ  هذ  الـدمي يلمـا تقـدم لهـ  

 كهدايا.

لت المالحظة المبكرة لسلو  األمهات نحو أطفـاله  وهـم فـي سـ  السـتة أشـهر، أ  هـذ  ويد د
الفروق بي  الجنسـي  فـي السـلو  وفـي اختيـار األلعـاب ترجـ  إلـي سـلو  األمهـات نحـو أطفـاله ، 
فقد لوحظ أ  األمهات يسلك  بطريقة مختلفة نحو اإلنـا  عنهـا نحـو الـذكور حتـي فـي الر ـاعة، 

المـرتبط بجـنل الطفـم منـذ هـذ  السـ  المبكـرة، فـالجنل عامـم مهـم فـي مجتمـ   مما يعزز السـلو 
  يفرم ييوداف علي الجنسي  وبخاصة اإلنا ، حي  تحوم التقاليد دو  ممارسته  ألنواع كثيرة م

 (72-71، ص2118األنشطة. )األحمد، منصور، 

  العامل االجتماعي: -4

وهــذا مــا يجعلــه يتغيــر مــ  الظـــروف  إ  للعــب كــأي نشــاط إنســاني أخــر طابعــاف اجتماعيـــاف،
التاريخية لحياة اإلنسا ، وبما أ  ألعاب األطفام تعكل الحياة ففنها تتغير تبعاف لتغيرها، فاأللعـاب 
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ما هي إال انعكال للح ـارة التـي يعـيش فيهـا الطفـم والخبـرات التـي يمـر بهـا، فلـم يلعـب األطفـام 
ا  ، ويتأثر لعب األطفام بثقافة المجتم  وبمـا  بالما ي بالطائرات والصواريخ كما يلعب أطفالنا

يسود  م  عادات وتقاليد، كما تر  أجيام األطفام ع  األجيام السابقة بعم ألعابها، وللمستوأل 
االيتصـادي دور رئـيل فــي لعـب األطفــام، فالمسـتوأل االجتمــاعي وااليتصـادي يــؤثر فـي نشــاطات 

ذا كانــت هــذ  الفــروق ال تت ــح خــالم ســنوات الطفولــة األولــي  اللعــب كمــاف وكيفــاف علــي الســواء، وان
ففنهــا تظهــر وا ــحة كلمــا تقــدم األطفــام فــي الســ ، فاألطفــام الــذي  تكــو  أو ــاعهم االجتماعيــة 
وااليتصـادية أعلـي يكونـو  أكثــر تف ـيالف لنشـاطات اللعــب التـي تتطلـب بعــم األمـوام، فـي حــي  

فـفنهم يميلـو  إلـي األلعـاب األيـم تكلفـة،  األطفام الـذي  تكـو  أو ـاعهم االيتصـادية واالجتماعيـة
كما يتـأثر الويت المخصـص للعـب بالطبقـة االجتماعيـة، فويـت اللعـب المتـا  لألطفـام فـي األسـر 
الفقيرة التي تشر  أبناءها في أداء بعم األعمام واألعباء االيتصادية هو أيم م  الويـت المتـا  

بقة االجتماعية التي ينتمـي إليهـا الطفـم أثـر فـي لألطفام في األسر غير الفقيرة، ويد ظهر أ  للط
نـــوع الكتـــب التـــي يقرؤهـــا، وفــــي األفـــالم التـــي يراهـــا والنــــوادي التـــي يرتادهـــا، فاألطفـــام األغنيــــاء 
يمارسو  ألعـاب ذات طـاب  ح ـاري كالموسـيقي والفـ  والـرحالت والمعسـكرات، فـي حـي  نجـد أ  

، 1999و اللعـب خـار  المنـزم. )حنـا، التلفزيـو  أاألطفام الفقـراء ينفقـو  ويتـاف أعظـم فـي مشـاهدة 
 (68-67ص

  عامل البيئة: -5

يتــأثر األطفــام فــي لعــبهم بعامــم المكــا  ففــي الســنوات األولــي يلعــب معظمهــم مــ  األطفــام 
الذي  يجاورونهم في السك ، وبعد فترة يلعبو  في الشارع أو الساحات أو األمـاك  الخاليـة القريبـة 

للبيئــة التــي يعيشــو  فيهــا تـــأثيراف وا ــحاف فــي الطريقــة التــي يلعبــو  بهــا  مــ  مســكنهم، وبــذل  يكــو 
ــم تتــوفر مــواد  ــم تتــوافر لهــم أمــاك  يريبــة مــ  منــازلهم، أو إذا ل ذا ل وفــي نوعيــة األلعــاب أي ــاف، وان

 لأللعاب المستخدمة في لعبهم ففنهم ينفقو  ويتهم في التسك  أو يصبحو  مصدراف لإلزعا .

راسات أ  األطفام الفقراء يلعبو  أيـم مـ  األطفـام األغنيـاء، وربمـا ويد أو حت بعم الد
يرج  السبب ولو جزئياف إلي االختالف فـي الحـاالت الصـحية، ولكنـه يرجـ  أساسـاف إلـي أ  البيئـات 
الفقيرة فيها لعب أيم ومكا  أ ـيق للعـب مـ  البيئـات الغنيـة، وفـي منـاطق الريـف والصـحراء تقـم 

ولصــعوبة تنظــيم جماعــات األطفــام، كمــا تقــم فيهــا أي ــاف أويــات اللعــب  األلعــاب بســبب انعزالهــا
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وأدواتــه أل  األطفــام ينصــرفو  إلــي مســاعدة الوالــدي  فــي أعمــالهم، وللبيئــة أثــر وا ــح فــي نوعيــة 
اللعــب، فطبيعــة المنــا  وتوزيعــه علــي فصــوم الســنة تــؤثر فــي نشــاط اللعــب عنــد األطفــام، حيــ  

شتاء في المناطق المعتدلة، بينمـا يقومـو  بـالتزحلق علـي الجليـد  يخر  األطفام للعب في الحدائق
واللعب علي الـثلر فـي المنـاطق البـاردة، كمـا يتحـدد اإلطـار الـذي يلعـب فيـه األطفـام فـي األمـاك  
المغلقــة والتــي تشــتد فيهــا الحــرارة صــيفاف، فــي حــي  ينتقــم األطفــام إلــي شــواطع البحــر وحمامــات 

حــرارة المعتدلــة صــيفاف، ومــ  األلعــاب مــا يخــتص بفصــم معــي  مــ  الســباحة فــي المنــاطق ذات ال
فصــوم الســنة،فلعبة كــرة القــدم مــثالف تعــد لعبــة شــتوية بينمــا الســباحة تعــد لعبــة صــيفية، ويــد تختلــف 
اهتمامــــات األطفــــام باللعــــب ومــــواد  بــــاختالف البيئــــة، فاألطفــــام فــــي المنــــاطق الســــاحلية تختلــــف 

ق الداخليــــة أو الصــــحراوية، كمــــا أ  األطفــــام فــــي البيئــــات اهتمامــــاتهم عــــ  األطفــــام فــــي المنــــاط
 (76، ص2114لبيئات الريفية. )الهنداوي، الصناعية يهتمو  بألعاب تختلف ع  ألعابهم في ا

 Playing properties ofخصاائص اللعاب عناد أطفاال مرحلاة الريااض ) -7
kindergarten children) 

طه علي ما يخصه وحد ، بم إ  لديـه مـ  إ  طفم مرحلة الريام ال يحب أ  يقتصر نشا
الطاية وتنوع االهتمامات ما يجعله يوس  م  دائرة نشاطه هذ  بحي  تشمم كم ما يمك  أ  يقوم 
به الكبير، والمالحظ لطفم هذ  المرحلـة يجـد أنـه لـم يعـد يمـارل المشـي العـادي، بـم إ  مشـيه يـد 

د ألعــاب فــي حــد ذاتهــا إلــي مهــارات يتحــوم إلــي جــري ويفــز، ويــد تتحــوم هــذ  المهــارات مــ  مجــر 
 تستغم في ألعاب أخرأل، وتشكم هذ  المهارات بال ش  مصدر سرور وسعادة ال تقدر للطفم.

إ  مجموعــات اللعــب لــدأل أطفــام ســ  الثالثــة تتميــز بالصــغر، كمــا أ  مــدة اللعــب ال تزيــد 
ألدوار، كمــا يزيــد ( ديــائق، أمــا أطفــام ســ  الرابعــة فكثيــراف مــا نجــدهم يف ــلو  ألعــاب ا5-4علــي )

( دييقة دو  كلم أو ملم، أما أطفام سـ  51-21عدد المشتركي  في اللعبة الواحدة ولمدة تقرب )
الخامسة فنجد أ  ألعابهم تتميز ببعم التعقيد والتنوي ، نظراف الكتسابهم للمزيد م  خبرات الحياة، 

معظـم األحيـا ، ونجـد بالتـالي ولتطور نمو تفكيـرهم وتخـيلهم، فنجـدهم يلتزمـو  بقـواني  اللعـب فـي 
التعبير الوا ح في الدواف  التي تغلب علي لعب األطفام فـي مثـم هـذا السـ ، فنجـدهم ال يلعبـو  
لمجرد التسـلية والتـرويح فقـط، بـم أي ـاف لمحاولـة اكتسـاب المزيـد مـ  المعـارف والمهـارات، وخـالم 
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ميــزة، فترتــد ألعــاب الــذكور إلــي هــذ  المرحلــة أي ــاف تبــدأ الفــروق فــي ألعــاب الجنســي  وا ــحة ومت
األلعاب الجماعية وتسيطر الرو  الجماعية علي األطفام، فنرا  يحس  التصرف فـي اللعـب معهـم 
ويظهـــر التنـــازالت عنـــد توزيـــ  األدوار فـــي اللعـــب، رغـــم ميـــم الطفـــم فـــي هـــذ  الســـ  إلـــي الزعامـــة 

 (111، ص2118لي أيرانه. )األحمد، منصور، والقيادة والسيطرة ع

ألعاب اإلنا  فتتجه نحو األلعاب الداخليـة وجماعـة الرفيقـات، وتمثيـم دور األمهـات أو  أما
غيره  م  أع اء أسره ، كما تتبادم البنات الزيارات ويقم  بتقليد عملية إعداد الطعام وتجهيـز 

 المائدة، ويد يمثل  عمليات حقيقية كفعداد الشراب.

اف، ولكنهـا بحاجـة إلـي التوجيـه الصـحيح نحـو إ  نشاطات الطفم فـي هـذ  المرحلـة تتزايـد كمـ
الكيفية حتي تؤدي دورها الهام في تح ير الطفـم لسـنوات المدرسـة القادمـة فـي حياتـه، ومـ  هـذ  
النشـــاطات األلعـــاب التمثيليـــة، واللعـــب بالمكعبـــات والمـــاء والرمـــم والطـــي ، واســـتخدام مـــواد الرســـم 

سبق فف  لعب األطفام في مرحلة ما يبم المدرسة والتلوي  والموسيقي والريص، واعتماداف علي ما 
 (59، ص1999ياف، تخيلياف. )حنا، يكو  إبداعياف، تمثيلياف، تكرار 

 (Importance of play in childrenأهمية اللعب عند األطفال ) -8
"اللعــب دافــ  اجتمــاعي لــدأل اإلنســا ، فهــو يــدخم فــي كــم منــاحي حياتــه ويســاهم فــي نمــو 

يــــ  الجوانــــب جســــمياف، اجتماعيــــاف، انفعاليــــاف، لغويــــاف، وتعليميــــاف" )العنــــاني، شخصــــية الطفــــم مــــ  جم
  (، لذا سوف نتحد  ع  أهمية اللعب عند األطفام في الجوانب التالية 24ص ،2112

  :يعـد اللعـب مهمـاف لنمـو الطفـم الجسـمي أهمية اللعاب للنماو الجسامي والحركاي والحساي
 والحركي والحسي ألنه يحقق للطفم ا تي 

تدريب كافة أع اء الجسم وتمري  ع الته الصغيرة والكبيرة بشكم سليم كمـا فـي ألعـاب  -1
 الحركة والمجهود الجسمي.

 مساعدة الطفم علي تنمية مفهوم الذات الجسمية. -2

مساعدة الطفم علي التحكم بجسمه والتنسـيق بـي  أع ـائه المختلفـة ممـا يمكنـه مـ  تعلـم  -4
 ، والتسلق.المهارات الحركية مثم الركم، القفز
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 تدريب حوال الطفم وزيادة يدرته علي استخدامها. -2

 تنمية التآزر الحسي والحركي. -5

مسـاعدة الطفــم علــي تحقيــق االســتقرار النفسـي والــتخلص مــ  ا ــطرابات الحركــة فاللعــب  -6
يخلص الجسم م  الطاية الزائدة وم  االنفعـاالت التـي يـد تعـوق حركـة الطفـم وتسـبب لـه 

 اال طرابات الحركية.

 تنسيق الحركات وتنظيمها وزيادة القدرة علي حفظ التواز . -7

المســـــاهمة فـــــي إعـــــداد الطفـــــم للعمليـــــات العقليـــــة كالتحليـــــم والتركيـــــب واالنتبـــــا  والـــــذاكرة  -8
األدوات واكتشـــافها. واالستكشـــاف وذلـــ  أل  اللعـــب يتـــيح الفرصـــة أمـــام الطفـــم لمعالجـــة 

 (65، ص1999)السقا، 

 لنشــاط اللعــب عنــد الطفــم دور هــام فــي عقلااي واللغااوي: أهميااة اللعااب للنمااو المعرفااي وال
نمو  معرفياف، م  حيـ  اكتسـاب المعـارف والمفـاهيم والقـدرة علـي حـم المشـكالت والتحليـم 
والتفكير، ويرأل بياجيـه "إ  تحليـم عمليـات اللعـب ومـا يحتـف جرائهـا مـ  تطـورات تلحـد  

اللعــب عمليــة يطــور فيهــا  تغييــرات فــي طبيعــة بنيــة الطفــم المعرفيــة، تجعلنــا نفتــرم أ 
 الطفم تراكيبه المعرفية". 

فاللعــب عمليــة نشــطة، حيويــة، يــنظم فيهــا الطفــم البيئــة وفــق اســتيعابه لمتغيراتهــا ووفــق مــا 
تســمح بــه أبنيتــه المعرفيــة لألشــياء عــ  طريــق المعالجــة الحســية، وتقليــب األشــياء وتعــديم الصــورة 

 (281، ص2111لمتكونة لديه عنها. )يطامي، ا

وم  المالحظ أ  هنا  مصان  لأللعاب أصبحت تتخصص بصن  األلعاب التربويـة لتلبيـة 
احتياجــات المنـــاهر التربويـــة لمرحلتـــي ريـــام األطفـــام، والمرحلـــة األساســـية الـــدنيا التـــي أصـــبحت 
كســابهم المهــارات  ــيم األطفــام الحقــائق والمفــاهيم وان تعتمــد علــي أنشــطة اللعــب كوســيط تربــوي لتعل

لتــالي انعكــل هــذا علــي اختيــار ا بــاء لنوعيــة األلعــاب حيــ  أصــبحوا يركــزو  علــي الفكريــة، وبا
تشـجي  األطفـام علـي التعامـم مـ  األلعـاب التعليميـة لمـا لهـا مـ  ييمـة تربويـة إ ـافية إلـي ييمتهــا 

يمكننــا أ  نســتخلص أهميــة اللعــب فــي النمــو المعرفــي والعقلــي علــي النحــو  الترفيهيــة، وممــا ســبق
 التالي 
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 مهارات التفكير كالتذكر، واالستنتا  والربط، والفهم والتخيم وحم المشكالت. تنمية -1

مساعدة الطفم في التعبير ع  طاياتـه ومواهبـه الخاليـة وتنميـة حـب االسـتطالع والخيـام  -2
اإلبـــداعي لـــدأل الطفـــم مـــ  خـــالم أنشـــطة اللعـــب المتعلقـــة بالرســـم، التمثيم،ألعـــاب الفكـــر 

 والتركيب.

ـــادة معلومـــات الطفـــم -4 ـــي إدرا  العـــالم مـــ  حولـــه  زي عـــ  النـــال واألشـــياء، ومســـاعدته عل
ـــه منهـــا  ـــتحكم فـــي البيئـــة التـــي يعـــيش فيهـــا، حيـــ  تـــزود  األلعـــاب بمعلومـــات ال يمكن وال

 المنها  المدرسي م  خالم الرحالت، والمطالعة.

 مساعدة الطفم علي اكتساب الحقائق والمفاهيم والمبادئ المجردة بسهولة. -2

 التركيز واالنتبا  م  خالم صن  النماذ  واألشكام الهادفة.تدريب الطفم علي  -5

 تزويد الطفم بالمعرفة والحقائق المتعلقة بخواص األشياء مثم الشكم، اللو ، والوظيفة. -6

تعلم مهارات االكتشـاف وتجميـ  األشـياء وتصـنيفها وتـوفير فـرص االبتكـار والتشـكيم كمـا  -7
 في ألعاب التركيب.

 تنمية القدرة علي التفكير المستقم وحم المشكالت ع  طريق حم األحجيات واأللغاز. -8

 تنمية اإلدرا  الحسي لدأل الطفم. -9

  (25، ص2114ي مجاالت مفيدة. )الهنداوي، توظيف ويت الفراغ واستثمار  ف -11

 كما تتمثم أهمية اللعب اللغوية في ا تي 

 يدة.إثراء حصيلة الطفم اللغوية بكلمات ومعاني جد -1

تنمية ويدرة الطفم علي التعبير ع  أفكار  ومشاعر  بتراكيب لغوية سليمة سواء أكا  ذل   -2
 شفوياف أو كتابياف.

 المساهمة في التخلص م  عيوب النطق التي يد تعيق التواصم م  ا خري . -4

 تمكي  ا خري  م  فهم حاجات وميوم الطفم والعمم علي إشباعها. -2

 لديمقراطي واحترام الرأي األخر.إثراء القدرة علي الحوار ا -5
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مكانياتـــه بحيـــ  ال يلكلفونـــه بمـــا يفـــوق هـــذ   -6 تمكـــي  ا خـــري  مـــ  معرفـــة يـــدرات الطفـــم وان
 القدرات واإلمكانيات.

 تمكي  ا خري  م  معرفة مشاكم الطفم والعمم علي حلها. -7

ــــريص.  -8 ــــي التواصــــم مــــ  ا خــــري  عــــ  طريــــق التعبيــــر بالرســــم والموســــيقي وال القــــدرة عل
 ( 26ص ،2112اني، )العن

  :اللعــب نشــاط اجتمــاعي مثلمــا هــو نشــاط فــردي أي ــاف، أهميااة اللعااب للنمااو االجتماااعي
ـــذا يمكـــ  لنـــا  ـــاف، ل ـــاف وخلقي ـــي نل ـــر الطفـــم اجتماعي ـــاف عل ـــنعكل ايجابي واللعـــب الجمـــاعي ي

 تلخيص أهمية اللعب للنمو االجتماعي للطفم في ا تي 

عاليـات اجتماعيـة مـ  الغربـاء وتوسـي  دائـرة  تحقيق المكانـة االجتماعيـة مـ  خـالم إيامـة -1
 اتصاالته با خري .

ــــيم الطفــــم القــــيم االجتماعيــــة كالتعــــاو  والحــــب واالنتمــــاء وتعريفــــه بعــــادات المجتمــــ   -2 تعل
 ويوانينه.

 فهم الذات وتقبلها وتنميتها ومعرفة ا خري  وتقبلهم. -4

خري  وفهـــم وجهـــات التـــدرب علـــي االنتقـــام مـــ  التمركـــز حـــوم الـــذات إلـــي االهتمـــام بـــا  -2
 نظرهم.

 تعلم األدوار الجنسية الذكرية واألنثوية المناسبة. -5

 تعلم مهارات التواصم االجتماعي ومهارات التعاو  م  ا خري . -6

 التعرف علي مفهوم الحقوق والواجبات وااللتزام لنفسه ولألخري . -7

)األحمــد، منصــور، و  ريا ــية. التعــرف علــي مفهــوم الكســب والخســارة والتعامــم معهــا بــر  -8
  (71-71، ص2118

  :يتعــــرم الطفــــم أثنــــاء حياتــــه للكثيــــر مــــ  أهميااااة اللعااااب للنمااااو االنفعااااالي والعاااااطفي
االحتياجـات والعوائــق التــي تحــوم بينــه وبــي  إشــباع حاجاتــه بصــورة ملر ــية، وهــذا يجعــم 
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الطفــــم يشــــعر بالصــــراع والخــــوف والقلــــق ويلجــــأ الطفــــم للتعبيــــر عــــ  مشــــاعر  ومواجهــــة 
 ته بأسلوبي  مشكال

 مباشر  كالرفم واالحتجا  أو العدوا  أو التكيف م  مشاكله بصورة بناءة. -

 غير مباشر  كاالنسجام م  مواجهة المشكالت. -

ـــي واالجتمـــاعي ففنـــه يتعامـــم مـــ  مشـــاكله بصـــورة  ونظـــراف لعـــدم اكتمـــام نل ـــر الطفـــم العقل
نهــا، كمــا أ  اللعــب يســهم  ـمنية ويلجــأ إلــي اللعــب كأســلوب لحــم مشــكالته خاصــة االجتماعيــة م

فــي التفريــع االنفعــالي للتعامــم مــ  النــاتر االنفعــالي للمشــكلة مثــم الغيــرة والخــوف، لــذا فاللعــب هنــا 
 يخدم وظيفيتي  إما تكو  وظيفة تشخيصية أو وظيفة عالجية.

الوظيفــة التشخيصــية للعــب  وتعنــي تحديــد الصــعوبات والمشــكالت الســلوكية التــي يعــاني  -
لتعرف علي مظاهرها وتطورهـا وعواملهـا، فالطفـم أثنـاء اللعـب علـي سـجيته منها الطفم با

تنكشف ميوله واتجاهاته تلقائيـاف ويتبـي  سـلوكه علـي حقيقتـه، كمـا أنـه يكشـف عـ  أسـلوب 
 الطفم في التعامم م  المشكالت التي تواجهه وهذا يمكننا م  التعرف علي 

 أساليب التنشئة الخاطئة في تربية الطفم.  -1

 مصدر العلة في ا طراباته السلوكية كالعدوا  والكذب. -2

 الخصــــــــائص المميــــــــزة لشخصــــــــية الطفــــــــم مثــــــــم االنطــــــــواء والعــــــــدوا  والـــــــــدالم.  -4
 (41-29، ص1999)حنا، 

الوظيفة العالجية للعب  تعني استخدام اللعب بطريقة مخطط لهـا بهـدف إحـدا  تغييـرات  -
نتاجيـــة )موســـتاكل، فـــي ســـلو  الطفـــم وشخصـــيته بحيـــ  تجعـــم حياتـــه أكثـــر ســـ عادة وان

(، ويت ــح لنـــا هنـــا الوظيفـــة العالجيـــة للعــب ويمكـــ  إجمالهـــا فـــي النقـــاط 21، ص1991
 التالية 

التخفيــف مــ  االنفعــاالت ال ــارة والتــوتر الناتجــة عــ   ــغوط البيئــة المنزليــة والمدرســية  -1
مــ   واالجتماعيــة، ويــد لــوحظ أ  األطفــام الــذي  ينتمــو  إلــي أســر متســلطة يلعبــو  أكثــر

 غيرهم م  األطفام.
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شــباعها مــ  خــالم اللعــب  -2 مســاعدة الطفــم فــي التعبيــر عــ  انفعاالتــه وحاجاتــه النفســية، وان
 الخيالي.

 تنمية الميوم واالتجاهات وتنمية الثقة بالنفل ورف  الرو  المعنوية. -4

 المساهمة في عال  عدد م  اال طرابات السلوكية مثم الخوف والغ ب والعدوا . -2

 حباطات الناتجة ع  إخفايه في تلبية حاجاته ورغباته اليومية.التخلص م  اإل -5

  (27ص ،2112الشعور بالمتعة بالبهجة والسرور. )جامعة القدل المفتوحة،  -6

  :بوجــه عــام الشخصــية  هــي ذلــ  أهميااة اللعااب فااي إنماااء شخصااية الطفاال المتكاملااة
والنفسـية التـي تحـدد األسـاليب التنظيم الديناميكي داخم الفرد لجمي  المنظومات الجسـمية 

التي يتعامم بها الفرد م  بيئته، فاللعب إ  أحس  توظيفه في تربية الطفم ففنه يمكنه م  
تطــوير شخصــية تتصــف بالقــدرة علــي التواصــم والتفاعــم االيجــابي مــ  بيئتــه ومجتمعــه. 

  (.27ص ،2112)العناني، 

يـة البحتـة فهـي تشـمم مختلـف نـواحي لذل  فـف  فائـدة هـذ  األلعـاب تتعـدأل األهميـة األكاديم
نمــــو الشخصــــية خاصــــة تلــــ  التــــي تتنــــاوم إحســــال الطفــــم بكفاءتــــه الشخصــــية، فهــــذ  الخبــــرات 
المخططة تهدف إلي تنمية حل الطفم باالنجاز مما يزيد م  احترامه لنفسه ويدراته، وتدفعه أل  

ســية والحركيــة واالجتماعيــة يكــو  مبــادراف وملبــدعاف فهــي تعطيــه مجموعــة مــ  المهــارات الذهنيــة والح
واالنفعالية والتعليمية التي تساعد  علـي توظيفهـا بشـكم ذاتـي وتلقـائي بعيـد عـ  التوجيـه، وبالتـالي 

و  اســتثناء )األحمــد، منصــور، فهــي تســاهم فــي بنــاء شخصــيته المتكاملــة مــ  مختلــف الجوانــب د
 نقاط التالية  (، لذا فأهمية اللعب في بناء شخصية الطفم تتمثم في ال82، ص2118

تعويـد الطفـم علـي االسـتقالم والمشـاركة االجتماعيـة وعمـم المسـؤولية والقـدرة علـي اتحـاد  -1
 القرار والشعور بالثقة بالنفل واالنتماء الوطني واإلنساني.

 معرفة الذات وتقبلها ومعرفة ا خري  وتقبلهم وعدم السعي للتسلط عليهم. -2

 ا خري  والتخلص م  الخجم واالنطواء والعزلة.التواصم والتفاعم االجتماعي م   -4

 اكتساب اتجاهات المحبة ومساعدة ا خري  واإلحسال بمشاعرهم. -2
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عداد الشخصية لدورها في المستقبم. -5  التكيف م  الخبرات الجديدة وان

تعلم  بط الذات وتخفيف حـدة القلـق والصـعاب واالبتعـاد عـ  االنفعـام واسـتخدام العنـف  -6
 في حم المشكالت.

 علم مهارات النقد البناء واحترام  راء ا خري .ت -7

إتقـــا  مهــــارات الحـــوار والتفاعــــم اللفظــــي وغيـــر اللفظــــي، والتعبيــــر عـــ   رائــــه واتجاهاتــــه  -8
 وطريقته في التفكير وحم المشكالت.

 تعلم مفهوم الحرية وممارستها بحي  يعرف حقويه وواجباته اتجا  ا خري  ويلتزم بها. -9

الدواف ، مثم داف  العدوا  حي  يعد اللعب بالبنادق والعصي م  تحقيق التسامي إلعالء  -11
وســـائم إعـــالء دافـــ  العـــدوا ، كـــذل  اللعـــب بـــالعرائل والـــدمي مـــ  وســـائم إعـــالء الـــدواف  

 (28ص ،2112الجنسية. )العناني، 

 Importance of play) أهمياة اللعاب لألطفاال ذوي االحتياجاات الخاصاة -9
for children with special needs) 

ال بــــدي فــــي البدايــــة مــــ  التأكيــــد علــــي أ  كــــم الفوائــــد التــــي ســــبق ذكرهــــا تنطبــــق علــــي ذوي 
االحتياجات الخاصة، وأي اختالف في طبيعة اللعب بينهم وبي  األطفام الطبيعيي  يكو  في كـم 
الويــت المتــا ، وحجــم الــدعم المتــوفر، وعلــي الكبــار متابعــة الطفــم ومعرفــة أف ــم الســبم لزيــادة 

نـــات الـــتعلم أمامـــه بـــدالف مـــ  فـــرم أشـــياء أخـــرأل عليـــه، فف ـــافة شـــاحنة إلـــي يصـــور الرمـــام إمكا
ســيجعم الطفــم الــذي كــا  يصــن  الطــرق يــدر  أ  هنــا  وســائم ميكانيكيــة لمســاعدته، ممــا يثيــر 

يـرأل  اهتمامه بطريقة عملها، كما يـد يشـعر الطفـم الـذي يعـاني مـ   ـعف البصـر بالسـعادة حـي 
 (15، ص2112ي الماء الدافع. )ماكنتاير، مكعبات الثلر تذوب ف

ورغـــم كـــم الفوائـــد التـــي تـــم تو ـــيحها، ال يهـــتم الكثيـــر مـــ  النـــال بلعـــب ذوي االحتياجـــات 
الخاصة، كما يد يدعي بعم المالحظي  أ  الطفم ال يتعلم الكثير في لعبة، أو أ  الطفـم يكـرر 

مي بشــكم أكبــر، كمــا يــد نفــل الشــيء، وأنهــم يف ــلو  أ  يــنغمل الطفــم فــي نشــاط تعليمــي رســ
ــــــذي يــــــام ــــــداخلي ال ــــــداف  ال  يتســــــاءلو  أي ــــــاف مــــــ  خــــــالم مالحظــــــاتهم أي ــــــاف عمــــــا إذا كــــــا  ال
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( بوجـــــود  لـــــدأل جميـــــ  األطفـــــام موجـــــوداف بـــــنفل الدرجـــــة عنـــــد ذوي االحتياجـــــات 1969بيـــــاجر )
( علـي ذلـ  إذ تـرأل أ  الطفـم خـالم اللعـب والـتعلم يـنغمل الطفـم فـي 1979الخاصة، ترد هت )

  مــ  النشــاط همــا  الســلو  المعرفــي والســلو  الترفيهــي، وتــرأل أي ــاف أ  كــم أنمــاط اللعــب نــوعي
ت م كال العنصري ، فتعلم الطفم لشـيء جديـد يعـد نشـاط معرفـي، أمـا حـي  يكـرر  دو  تغييـر أو 
 –بتغييـــرات بســـيطة فيكـــو  هـــذا النشـــاط ترفيهـــي، ويـــدم معـــدم اســـتيعاب الطفـــم لألشـــياء الجديـــدة 

علي الفارق في اكتساب المهارة بي  األطفام سواء  –ويت الممارسة سواء يم أم زاد والذي يحدد  
كانوا م  ذوي االحتياجات الخاصـة أو يعـانو  مـ  صـعوبات فـي الـتعلم، فـنفل النشـاط يـد ينتمـي 
لــنفل العمــود أو لعمــود أخــر علــي حســب إجــادة الطفــم لــه، ويــد تبــدو األلعــاب ذات القواعــد مثــم 

عبا  علي أنها ألعاب تعليمية، ولكـ  إذا كـا  أحـد الالعبـي  أكثـر مهـارة مـ  األخـر لعبة السلم والث
أحــدهما يمــارل  –بكثيــر فــف  مهــارة كــال الالعبــي  تنتمــي لجانــب مختلــف عــ  األخــر فــي التقســيم 

ومعنـي هـذا أ  تقيـيم عمليـة الـتعلم مـ  خـالم  –نشاط تعليمـي بينمـا األخـر يمـارل نشـاط ترفيهـي 
ديــة إذا كانــت هنــا  معرفــة مســبقة لخبــرة الالعــب باللعبــة، والظــروف المحيطــة  اللعــب يكــو  أكثــر

باللعــب، ويؤكــد هــذا مــرة أخــرأل خطــأ اتخــاذ الحكــام بنــاءف علــي معلومــات غيــر كافيــة، وبالمثــم فــفذا 
كا  هنا  طفال  يلعبا  في الرمـام فـف  الويـت الـالزم لكـم منهمـا إلجـادة التعامـم مـ  تلـ  المـادة 

خبــرة كــم منهمــا فــي التعامــم معهــا، وكــذل  مــدأل تعقيــد مــا يحــاوال  بنــاء .  يختلــف علــي حســب
 (62-64ص ،2112)اليسير، 

وعمليــة حــ  الطفــم علــي االنتقــام مــ  نشــاط ألخــر تتطلــب الكثيــر مــ  الخبــرة، ويــد يحتــا  
األطفام ذوي االحتياجات الخاصة ويتاف أطـوم كـي يتمكنـوا مـ  االختيـار ألنفسـهم وحـم مشـكالتهم 

م )مثــم كيــف يمكــ  أ  يمــر هــذا الشــكم مــ  تلــ  الفجــوة، أو تــذكر أيــ  تحفــظ مالبســه، أو بأنفســه
كيــف يــنظم أدواتــه اســتعداداف للبــدء فــي النشــاط(، وبعــد أ  يقــرر مــا يريــد تجربتــه )مثــم تحديــد نــوع 
النشاط الذي يرغب في لعبه(، يد يحتا  ويتاف أكبر للتدريب ليثبت ما أكتسبه، باإل افة لـذل  فـف  

فــم يــد يحتــا  ويتــاف أطــوم ليــدر  مــا يــدور حولــه، ولــيخطط لمــا يرغــب فــي فعلــه أو الكتشــاف الط
طرائــق تمكنــه مــ  التواصــم بنجــا  مــ  غيــر  مــ  األطفــام والكبــار أي ــاف، ويــد ال يســتطي  الطفــم 
ابتكــار الكثيـــر مــ  األفكـــار الخاصــة بـــه، ولكنـــه يــتعلم مـــ  مشــاهدة مـــا يفعلــه األطفـــام ا خـــرو ، 

الطفم وحثه علي السرعة أو طر  سلوكيات بديلة أمامه لتقليـم الويـت الـذي يحتاجـه  ومحاولة دف 
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إلتقــا  النشــاط لــ  يــؤدي إلــي إربــا  الطفــم وزيــادة ال ــغط عليــه، ومــ  ال ــروري علــي مــ  يقــوم 
بمالحظــة الطفــم إدرا  منظــور  لألمــور أوالف يبــم أ  يحــاوم التــدخم مــ  خــالم إدراكــه الخــاص لــه 

 مدأل تطور فهمه.وتقدير  الشخصي ل

أما إذا كانت بيئـة اللعـب تسـبب للطفـم الحيـرة واالرتبـا ، فقـد يحتـا  الطفـم لمـ  يمـد لـه يـد 
العو  والمساعدة، ويد يجد بعم األطفام صعوبة في تكوي  أفكار خاصة بهم أو في اختيـار مـا 

لذي تتوافر يفعلونه، ويحتا  هذا الطفم مساعدة م  نوع ما رأي  أ  نجرب؟؟، حتي يحي  الويت ا
فيه لديه الثقة والكفاءة الالزمتي  كي يصبح أكثر استقاللية، والغـرم الـالزم الوصـوم لـه فـي تلـ  
الظروف هو جعم النشاطات المشتركة ممتعة للجمي ، وتنبه المشاهدات الكبار إلي معرفـة الويـت 

ا  ثال  يواعـد المناسب لالنسحاب م  عالم لعب الطفم، ورغم أ  هذا يد يكو  صعباف إال أ  هن
ثــارة الحمــال وعــدم تكبيــم الطفــم، فهــذ  القواعــد تمنــ   يجــب أخــذها فــي االعتبــار هــي  األمــا  وان
الكبــار مــ  أ  يصــبحوا العنصــر الفاعــم ويتركــوا الطفــم متعثــراف دو  أ  يــتعلم كيفيــة اتخــاذ يراراتــه 

)ماكنتــاير،  الم عمليــة ن ــجه.وحــم مشــكالته بنفســه، أو تنظــيم مــوارد  ومــا يحتــا  مــ  يــدرات خــ
 (17-16، ص2112

إذاف م  خالم اللعب سيدر  الطفم المعوق بصرياف ييمة ا خري  بالنسبة له، ستتكو  وتنمو 
القدرات الجسدية والعقليـة والنفسـية لديـه، سـيتعلم كيـف يـؤدي العديـد مـ  الحركـات بشـكم صـحيح، 

واألدوات المختلفــة، ســيتعلم كيــف يســتخدم حواســه ويوظفهــا بشــكم فعــام، ســيتعرف علــي األشــياء 
ستنمو لغته بشكم جيـد، سـيثق فـي نفسـه وسـينافل أيرانـه، وبـذل  ال بـدي مـ  األخـذ بعـي  االعتبـار 
مجموعــة مــ  المعــايير عنــد اختيــار األلعــاب التعليميــة للطفــم المعــوق بصــرياف فــي مرحلــة الريــام، 

 وم  هذ  المعايير 

 ارتباط اللعبة بأهداف ريام األطفام. -

 اللعبة عمر األطفام المعويي  بصرياف وخصائصهم في هذ  المرحلة.أ  تناسب  -

 أ  تراعي الفروق الفردية بي  األطفام المعويي  بصرياف. -

االلتزام بمجموعة مـ  القواعـد لكـي يـتمك  الطفـم مـ  اكتسـاب يـيم احتـرام النظـام وااللتـزام  -
 بالقواعد والتعليمات.



 الجانب النظري  الفصل الثالث
 

 
 

93 

ة التظيـــف، ســـهلة اإلمســـا ، ذات أصـــوات أ  تتـــوفر فيهـــا المواصـــفات التاليـــة مثـــم )ســـهل -
 ...(..جذابة، السالمة، مألوفة،

 إثارة اهتمام الطفم وحماسه وتوفير رو  المنافسة في العمم الجماعي التعاوني. -

 (61، ص2112نصر الغرابة والجدة. )بدور، البساطة في التصميم م  توفير ع -
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 األطفالالمحور الثالث: التدخل المبكر في مرحلة رياض 
(Early intervention of Kindergarten) 

 مقدمة
نطلق اسم مرحلة ما يبم المدرسة علي السنوات األولي م  عمر الطفم، منذ لحظة مـيالد  
وحتــي بلوغــه ســ  السادســة، وهــي الفتــرة التــي يحــق للطفــم االلتحــاق بالمدرســة االبتدائيــة، ويمكــ  

نة وذلـ  مــ  لحظـة الــوالدة حتـي عمــر ثالثـة أعــوام للطفـم خـالم هــذ  الفتـرة االلتحــاق بـدار الح ــا
وثمانية أشهر، وبعدها يمكنه االلتحاق بريام األطفام وذل  م  عمر ثالثة أعوام وثمانية أشـهر 
وحتي عمر أربعة أعوام وثمانية أشهر، وبعدها ينتقم إلي الصف التمهيـدي مـ  هـذا العمـر وحتـي 

للطفـــم أ  يـــدخم الصـــف األوم األساســـي فـــي عمـــر خمســـة أعـــوام وثمانيـــة أشـــهر، وبعـــدها يمكـــ  
المدرسة االبتدائية، ولهذ  المرحلة أهميتهـا وتأثيرهـا العميـق فـي حيـاة الطفـم كونهـا تشـكم األسـال 
الذي نبني عليه، األمر الذي يحتم علينا إيالء هذ  المرحلة المزيد م  االهتمام والرعاية م  خالم 

رات الطفــم مــ  كافــة الجوانــب االجتماعيــة، والعقليــة، تــوفير األنشــطة والممارســات التــي تنمــي مهــا
 (121، ص2114ة، واالنفعالية. )الهنداوي، والحركية، واللغوي

 (The importance of Kindergartenأهمية مرحلة الرياض ) -1
لمرحلــة مــا يبــم المدرســة أهميــة كبيــرة فــي بنــاء شخصــية الطفــم مــ  حيــ  إمــداد  بــالخبرات 

بالنشـاطات المختلفـة، وتتكـو  فـي هـذ  المرحلـة االتجاهـات الرئيسـة لشخصـية التي تيسر له القيـام 
ــــالجنل، والمهــــارات  ــــة، والعــــادات المرتبطــــة ب ــــتعلم العــــادات الخاصــــة بالتغذيــــة والنظاف ــــم، في الطف
واالتجاهـــات العقليـــة واالجتماعيـــة وغيرهـــا، وتؤكـــد جميـــ  األبحـــا  أ  الطفـــم يمـــر بهـــذ  المرحلـــة 

، 2114ي أي فتــرة الحقــة )الهنــداوي، ا ثــار مــا يفــوق أي عمليــة تربويــة فــبعمليــة تربويــة لهــا مــ  
 (، وتأتي أهمية هذ  المرحلة ألنها 121-121ص

سنوات المفاهيم النفسية واالجتماعية التي يتعرف األطفام م  خاللها علي أنفسـهم وعلـي  -1
فكرتهم ع  ا خري  داخم األسرة وخارجها، وهذا الترسيخ الحاسم لشعورهم حوم أنفسهم و 

 ذاتهم سيؤثر علي ما سيكونو  عليه في المستقبم.
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ســنوات تشــكيم المفــاهيم األساســية وتوســي   فــاق القــدرة العقليــة، والنمــو فــي هــذ  المرحلــة  -2
 يؤثر في إيبام األطفام نحو التعلم.

مرحلة مهمـة فـي النمـو اللغـوي، ذلـ  أ  النمـو المبكـر للمهـارات اللغويـة يـؤثر فـي التفكيـر  -3
 العقلي واالجتماعي. والنمو

مرحلــــة اإلبــــداع واالبتكــــار، فالطفولــــة المبكــــرة هــــي مرحلــــة تجميــــ  لقــــدرات اإلبــــداع لــــدأل  -4
 األطفام.

 سنوات تكوي  ونمو ال مير الخلقي الذي يؤثر في سواء الطفم النفسي واالجتماعي. -5

ا مرحلة هامة في النمو الحسي، فع  طريق الحوال يستقبم الطفم المثيرات في البيئة ممـ -6
 يساهم في نمو  المعرفي واللغوي واالجتماعي واالنفعالي.

مرحلة اللعب حي  يستمت  أطفام هذ  المرحلة باللعـب اإليهـامي والـدرامي، فيتعلمـو  مـ   -7
 خالله أشياء كثيرة ع  النال والبيئة م  حولهم.

عمــر مــا يبــم الجماعــة، حيــ  ينتقــم الطفــم بعــد هــذ  المرحلــة إلــي مرحلــة المدرســة والتــي  -8
 يتعلم م  خاللها التفاعم السليم والمنظم م  غير  م  األطفام.

عمر السؤام واالكتشاف، فمـ  خاللهـا يتعـرف الطفـم علـي بيئتـه ويقـوم بتجريـب مـا حولـه  -9
عرفتــه مــ  أدوات ليستكشــف هــذ  البيئــة، ويلقــي العديــد مــ  األســئلة واالستفســارات ليثــرأل م

 (162-161، ص2118بها. )األحمد، منصور، 

 (The concept of early Interventionهوم التدخل المبكر )مف -2
يعد التدخم المبكر م  أهم االتجاهات الحديثـة التـي ظهـرت منـذ أوائـم السـتينات مـ  القـر  
العشري  في ميدا  رعاية ذوي االحتياجات الخاصـة، ويـرتبط ببـرامر الويايـة أو ببـرامر التشـخيص 

  (21، ص2115ة. )القريطي، عامم م  المشكلأو ببرامر العال  والت

ــيم ويلكــول فــي عــام ) ( أوم مــ  اســتخدم مصــطلح التــدخم المبكــر، عنــدما 1961ويعــد ول
تحد  ع  انتشار ظاهرة التخلف العقلي في يطاعات م  المجتم  االمريكي، وأشار إلـي  ـرورة 

لمــدأل رســم خطــوط للتــدخم المبكــر، وتــواترت بعــد ذلــ  نتــائر البحــو  التــي أكــدت ا ثــار بعيــدة ا
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للمتغيرات البيئية األسرية الوسيطة علي الحالة النمائية للطفم، كاألو اع االجتماعية االيتصادية 
المتدنيــة، واإلنكــار والحمايــة الزائــدة ومشــاعر الــذنب الوالديــة، والحرمــا  البيئــي العــاطفي والثقــافي، 

م الطفـــم ومـــ  ثـــم  ـــرورة التعـــرف عليهـــا وتصـــحيحها فـــي ويـــت مبكـــر لمـــا تســـهم بـــه مـــ  تعـــري
 لمخاطر اإلعاية. 

ومنــذ ذلــ  الحــي  بــدأ االهتمــام ببــرامر الكشــف والتــدخم المبكــري ، وكــا  أوم هــذ  البــرامر 
، الــذي أعــد بهــدف اســتثارة نمــو األطفــام 1965وأكبرهــا مــا أطلــق عليــه مشــروع هيدســتارت عــام 

لألطفام المعـويي   المحرومي  مم  ينتمو  إلي أسر فقيرة، وتقديم خدمات التربية الخاصة المبكرة
بأنحــاء الواليــات المتحــدة االمريكيــة مــ  خــالم دمجهــم مــ  األطفــام العــاديي  فــي مرحلــة مــا يبــم 

 (4-2ص ،2112المدرسة. )القدسي، 

ويعـــرف التـــدخم المبكـــر بأنـــه  تلـــ  اإلجـــراءات الهادفـــة المنظمـــة المتخصصـــة التـــي يكفلهـــا 
 -فــي حــام وجودهــا -حيلولــة دو  تحويلهــاالمجتمــ  بقصــد منــ  حــدو  اإلعايــة أو الحــد منهــا، وال

إلــي عجــز دائــم، وكــذل  تحديــد أوجــه القصــور فــي جوانــب نمــو الطفــم الصــغير، وتــوفير الرعايــة 
العالجيــة والخــدمات التعوي ــية التــي مــ  شــأنها مســاعدته علــي النمــو والــتعلم، عــالوة علــي تــدعيم 

والمشكالت التي يمك  أ  تترتب علي  الكفاية الوظيفية ألسرته، والعمم علي تفادي ا ثار السلبية
ما يعانيه الطفم م  خلم أو يصور في نمو  وتعلمه وتوافقه، أو التقليم م  حدوثها، وحصرها في 

 (24، ص2115القريطي، )أ يق نطاق ما أمك  ذل . 

ويعــرف التــدخم المبكــر أنــه  تقــديم خــدمات طبيــة متنوعــة ســواء الطبيــة أو االجتماعيــة أو 
النفسية أو التربوية إلي األطفام المعويي  أو الذي  يعانو  مـ  تـأخر نمـائي أو معر ـي  لإلعايـة 
أو التـــأخر النمـــائي وألســـرهم دو  ســـ  السادســـة بهـــدف التقليـــم مـــ  ا ثـــار الســـلبية لإلعايـــة يـــدر 

 (2ص ،2112ا . )القدسي، اإلمك

ويعــرف أي ــاف بأنــه  اتســاق الجهــود النظاميــة المدعمــة إلعانــة األطفــام الصــغار المعــويي  
واألطفــام المعر ـــي  للخلـــم فـــي النمـــو منـــذ الـــوالدة وحتـــي ســـ  الخامســـة وأي ـــاف مســـاعدة أســـرهم. 

(Samual A.Kirk, et al, 1993, p85) 
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 (Justifications for early interventionمبررات التدخل المبكر ) -3
أكدت نتائر الدراسات علي ا ثار االيجابية للتدخم المبكـر علـي األطفـام ذوي االحتياجـات 
الخاصة، وأنه كلما كا  التدخم مبكراف كانت فعاليته أكبر بالنسبة لألطفام وأسرهم، وفيما يلـي أهـم 

 مبررات التدخم المبكر 

 ام المعويي  أهمية السنوات األولي في حياة األطف -1

 .التعلم اإلنساني في السنوات المبكرة أسهم وأسرع م  التعلم في أية مرحلة عمرية أخرأل 

  معظم مراحـم النمـو الحرجـة التـي تكـو  فيهـا القابليـة للنمـو والـتعلم فـي ذروتهـا تحـد  فـي
 السنوات األولي م  العمر.

  اف فهو يعني احتمام معاناة التأخر النمائي للطفم يبم الخامسة م  العمر يعد مؤشراف خطير
 مشكالت مختلفة طوام الحياة.

  إ  مظاهر النمو متداخلة وعدم معالجة ال عف في أحد جوانب النمو عنـد اكتشـافه يقـود
 إلي تدهور في جوانب النمو األخرأل.

   إ  عـــدم تقـــديم بـــرامر التـــدخم المبكـــر يعنـــي أ  هـــذ  الســـنوات أصـــبحت ســـنوات حرمـــا
 ر نمائي أي اف بدالف م  أ  تكو  نوافذ للفرص.وفرص  ائعة، وربما تدهو 

  ،2112إ  الـــتعلم فـــي هـــذ  المرحلـــة هـــو أســـال الـــتعلم فـــي المراحـــم الالحقـــة. )القدســـي، 
 (5-2ص

إ  خدمات التدخم المبكر تسهم في حمايـة الطفـم مـ  التعـرم لإلعايـة، كمـا تـؤدي إلـي  -2
يمكـ  أ  تتـراكم  ثارهـا تحس  حاالت كثيرة منها، وتحـد مـ  مشـكالتها وم ـاعفاتها التـي 

، 2115الرعايـــة المبكـــرة. )القريطـــي، مـــ  زيـــادة العمـــر الزمنـــي للطفـــم فـــي حـــام غيـــاب 
 (28ص

أهمية المؤثرات البيئية والمتغيرات المحيطـة فـي تشـكيم عمليـة الـتعلم، خاصـة أ  القـدرات  -4
وراثيـة فقـط العقلية غير ثابتة في مرحلـة مـا بعـد الـوالدة مباشـرة، فـالنمو لـيل نتـا  البيئـة ال

ولكـــ  البيئـــة االجتماعيـــة تلعـــب دوراف حاســـماف، لـــذل  فـــف  تزويـــد الطفـــم ربـــالخبرات المبكـــرة 
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سيساعد في تنمية يدراته المختلفة، فالتعليم فـي السـنوات المبكـرة أسـهم وأسـرع مـ  التعلـيم 
 (21-21، ص2114مرحلة عمرية أخرأل. )وشاحي،  في أي

رة فـــــف  ظــــروف اإلعايــــة وحــــاالت األطفـــــام فــــي ظــــم عــــدم تـــــوافر بــــرامر الرعايــــة المبكــــ -2
 المعر ي  للخطر يمك  أ  تؤثر بطريقة سلبية علي تعلم الطفم وتنمية يدراته.

يحتــا  األهــم إلــي مســاعدة مبكــرة ومتخصصــة لتكــوي  أنمــاط بنــاءة ومنظمــة مــ  العاليــة  -5
تلـ  الفتـرة األسرية م  طفلهم كي يستطيعوا تزويـد  بالرعايـة الكافيـة واإلثـارة والتـدريب فـي 

النمائيـــــة الحرجـــــة، فالمدرســـــة ليســـــت بـــــديالف لألســـــرة فا بـــــاء هـــــم معلمـــــو  ألطفـــــالهم ذوي 
 االحتياجات الخاصة.

تؤكد الدالئم علـي الجـدوأل االجتماعيـة وااليتصـادية الناتجـة عـ  تقـديم الخـدمات المبكـرة،  -6
ا مبكـــراف، خاصـــة فـــي التقليـــم مـــ  األعبـــاء الماديـــة المترتبـــة علـــي تأخيرهـــا أو عـــدم تقـــديمه

وكــذل  فــي إمكانيــة التخفيــف مــ  هــذ  المشــكالت االجتماعيــة الالحقــة، فالتــدخم المبكــر 
يســهم فــي تجنيــب الوالــدي  وطفلهمــا ذوي االحتياجــات الخاصــة مواجهــة صــعوبات نفســية 

 هائلة الحقة.

إ  تــدهوراف نمائيــاف يــد يحــد  لــدأل الطفــم ذوي االحتياجــات الخاصــة بــدو  التــدخم المبكــر  -7
 عم الفروق الفردية بينه وبي  أيرانه الطبيعيي  أكثر و وحاف م  مرور األيام.مما يج

تتداخم مظـاهر النمـو حتـي يمكـ  القـوم أ  عـدم معالجـة ال ـعف فـي أحـد جوانـب النمـو  -8
 حام اكتشافه يد يقود إلي تدهور في جوانب النمو األخرأل.

( Formative Yearsالنظـــر إلـــي مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة باعتبارهـــا ســـنوات تكـــوي  ) -9
لقدرات الطفم وسمات شخصيته، فما يتعلمه ويكتسبه في مراحـم حياتـه التاليـة يقـوم علـي 
أسـال مــا تعلمــه فــي طفولتــه المبكـرة، ومــ  ثــم إذا مــا اختــم األسـال اختــم كــم مــا يتعلمــه 
بعد ذل ، ويستفاد م  ذل  أ  ما يتعلمه الطفم في سـنواته األولـي يكـو  لـه أثـر بـالع فـي 

 (215-212، ص1996مراحم عمر  الالحقة. )موسي، فاياته في تطور ك
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 (Early intervention modelsنماذج التدخل المبكر ) -4
شهدت العقـود الما ـية تطـوير نمـاذ  مختلفـة لتقـديم خـدمات التـدخم المبكـر لألطفـام ذوي 

ذ  لــه االحتياجــات الخاصــة الصــغار فــي الســ  واألطفــام المعر ــي  للخطــر، وكــم مــ  هــذ  النمــا
مزايا  وعيوبـه، وبعـم هـذ  النمـاذ  أكثـر مالئمـة وفائـدة للعمـم مـ  بعـم األطفـام أو فـي بعـم 

 المجتمعات م  النماذ  األخرأل، وفيما يلي النماذ  الرئيسة للتدخم المبكر 

 التدخل المبكر في المراكز:  -1

ـــ ام حيـــ  يـــتم تقـــديم خـــدمات التـــدخم المبكـــر فـــي مركـــز أو مدرســـة، وتتـــراو  أعمـــار األطف
المستفيدي  م  الخدمات فيها مـ  سـنتي  أو ثـال  سـنوات إلـي سـت سـنوات، ويـد يـتم تنفيـذ بـرامر 
التــدخم المبكــر فــي الح ــانات وريــام األطفــام العاديــة بــدالف مــ  تنفيــذها فــي مراكــز متخصصــة 

 بخدمة األطفام ذوي االحتياجات الخاصة وذل  تحقيقاف لمبدأ الدمر.

أيـام أسـبوعياف، إال أ  بعـم  5-2ساعات يومياف بواي   5-4ة ويلتحق األطفام بالمركز لمد
األطفام ال يح رو  إال يومي  أو ثال  أيام فقط، وتشتمم الخدمات التي تقدم في المراكـز عـادة 
علي التدريب في مختلف مجاالت النمو حي  يتم تقيـيم حاجـات األطفـام وتقـديم البـرامر المناسـبة 

 لهم ومتابعة أدائهم.

مــا يـتم العمــم بـي  المعلمــات واألسـرة خاصــة األمهـات، فقــد تقـوم األمهــات بمالحظــة وغالبـاف 
أطفـالهم فــي المراكــز لفتــرات معينــة أو المشــاركة فـي تنفيــذ بعــم األنشــطة التدريبيــة المحــددة، كمــا 
تقوم األمهات بمتابعة تدريب األطفـام فـي المنـازم لتعمـيم المهـارات التـي يـتم اكتسـابها عـ  طريـق 

بالمراكز، ويتم تدريب األمهات مـ  خـالم اللقـاءات الجماعيـة أو جلسـات التـدريب الفرديـة  التدريب
أو المشـــاركة فـــي التـــدريب الصـــفي، وتحـــد  عمليـــة تواصـــم بـــي  المركـــز عـــ  طريـــق الهـــاتف أو 

 (9ص ،2112اللقاءات الشخصية أو دفاتر المالحظات وغير ذل . )القدسي، 

 وم  مزايا هذا النموذ  

 متعدد التخصصات بتخطيط وتنفيذ الخدمات.ييام فريق  -

 إتاحة الفرص للطفم للتفاعم م  األطفام ا خري . -

 توفير الفرص لتوعية المجتم  المحلي باألمور المتعلقة بالتدخم المبكر. -
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الحصوم علي الدعم الالزم م  المجتم  المحلي سواء كا  دعماف مادياف أو فنيـاف أو معنويـاف  -
 وتفعيلها. علي استمرارية الخدمات

 أما العيوب الرئيسة لهذا النموذ  فهي 

 مشكالت توفير المواصالت والصعوبات المرتبطة بها والكلفة المادية. -

ر مــ  خــالم المنــازم. عــدم مشــاركة أوليــاء األمــور بفاعليــة كمــا فــي نمــوذ  التــدخم المبكــ -
 (27، ص2114)وشاحي، 

 التدخل المبكر في المنزل:  -2

المبكــر لألطفــام فــي منــازلهم حيــ  تقــوم مدربــة أو معلمــة أســرية وفيــه تقــدم خــدمات التــدخم 
مدربة جيداف بزيارة المنزم مرة إلي ثـال  مـرات أسـبوعياف، ويسـتخدم هـذا النمـوذ  عـادة فـي األمـاك  
الريفية والنائية، وغالباف تهتم برامر التدخم المبكر باألطفام الذي  تقـم أعمـارهم عـ  سـنتي ، ويقـوم 

م األطفــام وتحديــد حاجــاتهم، ويســاعدو  األمهــات فــي تنفيــذ األنشــطة الالزمــة األخصــائيو  بتقيــي
لتلبيــة تلــ  الحاجــات ويتــابعو  دوريــاف مســتوأل تطــور مهــارات كــم مــ  األطفــام وأمهــاتهم، ويعملــو  
علـي تــدريب أوليــاء األمـور علــي األنشــطة والتـدريبات التــي علــيهم تنفيـذها وتو ــيح كيفيــة تنفيــذها 

 لألطفام.

 يا هذا النموذ  وم  مزا

 غير مكلف ايتصادياف مقارنة بالتدخم المبكر في المركز. -
يــــوفر الخــــدمات لألطفــــام فــــي بيئــــتهم الطبيعيــــة ممــــا يقــــم مــــ  مشــــكلة تعمــــيم المهــــارات  -

 المكتسبة.
يشمم علي مشاركة األسرة الفعالة في برنامر طفلها م  الحصوم علي الدعم والمعلومات  -

 الالزمة.
   هي أما عيوب هذا النموذ

 عدم يدرة بعم أولياء األمور علي تدريب أطفالهم بشكم فعام. -
تويــ  ييــام أوليــاء األمــور بعمــم كثيــر وعــدم أخــذ يســط مــ  الراحــة بســبب بقــاء الطفــم فــي  -

 المنزم.
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 و   ييود علي الفرص المتاحة للطفم للتفاعم االجتماعي. -

ويـد ينطـوي علـي بعـم انتقام المعلمـات األسـريات مـ  منـزم ألخـر يسـتغرق ويتـاف طـويالف  -
 (51-29، ص1998الخاصة. )الحديدي، الخطيب،  الصعوبات

  التدخل المبكر في كل من المركز والمنزل: -3

وفقــاف لهــذا النمــوذ  يــتم تقــديم الخــدمات لألطفــام األصــغر ســناف فــي المنــزم ولألطفــام األكبــر 
ودة، ويقــوم األخصــائيو  ســناف فــي المركــز، كمــا يــتم أحيانــاف التحــاق األطفــام فــي المركــز أليــام محــد

بعمــم زيــارات منزليــة لهــم وألوليــاء أمــورهم مــرة أو مــرتي  أســبوعياف حســب حاجــة الطفــم وحاجــات 
 األسرة.

وال تختلف إيجابيات وسلبيات هذا النموذ  ع  إيجابيات وسلبيات النموذجي  السابقي ، إال 
ونــة أكبــر، كمــا أنــه يتطلــب أ  هــذا النمــوذ  يتميــز بالســما  بتلبيــة حاجــات األطفــام وأســرهم بمر 

 (52، ص2115ة علي نطاق واس . )القريطي، إشرافاف وبرمج

 التدخل المبكر من خالل تقديم االستشارات: -4

فــي هــذا النمــوذ  يقــوم أوليــاء األمــور بزيــارات دوريــة للمركــز بوايــ  مــرة أو مــرتي  أســبوعياف، 
ومنايشـة الق ـايا المهمـة معهـم، ويـتم  وفيها يتم تقييم ومتابعة أداء األطفام وتدريب أوليـاء األمـور

اللقــاء بأوليــاء األمــور فرديــاف أو فــي مجموعــات ويقــوم فريــق متعــدد التخصصــات بتقــديم الخــدمات 
ـــاء  ـــدريب أولي ـــه يقـــوم بت ـــة، ومـــ  أهـــم خصـــائص هـــذا النمـــوذ  أن لألطفـــام ذوي اإلعايـــات المختلف

 (9ص ،2112األمور. )القدسي، 

  التدخل المبكر في المستشفيات: -5

وفيــه تقــدم الخــدمات لألطفــام صــغار الســ  الــذي  يعــانو  مــ  مشــكالت وصــعوبات نمائيــة 
شـــديدة جـــداف تتطلـــب دخـــولهم إلـــي المستشـــفي بشـــكم متكـــرر أو لفتـــرات طويلـــة، وعـــ  طريـــق هـــذا 
النموذ  يتم تدريب ومعالجة األطفام علي أيدي فريـق متعـدد التخصصـات غالبـاف مـا يشـمم أطبـاء 

  الطبيعي واألخصائيي  النفسيي  وأخصائي التربية الخاصة، ويالئم هذا األطفام وأخصائي العال
ـــــة.  ـــــو  واإلصـــــابات الدماغي ـــــب المفت ـــــدماغي والقل ـــــام أصـــــحاب حـــــاالت الشـــــلم ال النمـــــوذ  األطف

 (289، ص2114خطيب، )الحديدي، ال
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  التدخل المبكر من خالل وسائل اإلعالم: -6

ة أو األفالم أو األشرطة أو األلعـاب لتـدريب يستخدم هذا النموذ  التلفاز أو المواد المطبوع
أولياء أمـور األطفـام ذوي االحتياجـات الخاصـة الصـغار فـي السـ ، ولتوصـيم المعلومـات المفيـدة 
لهم، وغالباف ما يتم تنفيذ هذا النموذ  علي شكم أدلـة تدريبيـة تو ـيحية تبـي  ألوليـاء األمـور بلغـة 

االت النمـو المختلفـة وكيفيـة التعامـم مـ  االسـتجابات وا حة كيفية تنمية مهارات أطفالهم في مجـ
غير السـوية التـي يظهرونهـا، وغالبـاف مـا يسـتخدم المنحنـي السـلوكي فـي تنفيـذ هـذا النـوع مـ  أنـواع 

 التدخم المبكر فيتم تدريب أولياء األمور علي 

 تحديد السلو  المستهدف وتعريفه. -

 ييال السلو . -

 تصميم األنشطة والتخطيط لها. -

 تنفيذ األنشطة. -

 (29، ص2114م فاعلية األـنشطة. )وشاحي، تقيي -

 العناصاااار األساسااااية فااااي باااارامج التاااادخل المبكاااار لألطفااااال المعااااوقين بصاااارياً  -5
(The basic elements of early interventpion rograms for 

visually impaired children) 
رامر التـــدخم المبكـــر الموجهـــة ال بـــدي مـــ  تـــوافر مجموعـــة مـــ  العناصـــر األساســـية فـــي بـــ  

 لألطفام المعويي  بصرياف وم  هذ  العناصر 

ال شيء أهم م  األسرة، وبخاصة األم، بالنسبة لنمو الطفـم المعـوق بصـرياف  دور األسرة: -1
ويبولــــه لنفســــه، ويجــــب علــــي المعلمــــي  تفهــــم مشــــاعر الوالــــدي  وحاجاتهمــــا ومشــــكالتهما 

تهم علــي تـوفير الخبــرات اليوميــة الالزمــة لطفلهمــا، وتزويـدهما بالتوجيــه واإلرشــاد، لمســاعد
وعلــي المعلمــي  أي ــاف االهتمــام باســتجابات األمهــات ألطفــاله  المعــويي  بصــرياف، وتقــديم 
الــدعم العــاطفي لهــ  وتعزيــز محــاوالته  للتفاعــم مــ  أطفــاله ، وســماعه  فــذل  يــد يــوفر 

 معلومات مفيدة.
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، فـال بـدي مـ  تطويرهـا لـدأل األطفـام المعـويي  كو  اللغة أساسية للنمـو والن ـر االتصال: -2
بصــــرياف، واللغــــة تتطــــور بنــــاء علــــي الخبــــرات المباشــــرة مــــ  األشــــياء، لــــذا علــــي األمهــــات 
والمعلمــات أ  يتحــدث  للطفــم المكفــوف عــ  األشــياء واألنشــطة مــ  حولــه، وأ  يشــجعنه 

تحـد  عمـا علي اسـتخدام حواسـه األخـرأل للمالحظـة وتطـوير تصـورات عقليـة لألشـياء وال
 يدركه.

ــذات اإليجــابي شــرط لــألداء اإلنســاني الفعــام، ومــ  العوامــم  مفهااوم الااذات: -3 إ  مفهــوم ال
التي تحدد طبيعة مفهوم الطفم لذاته مدأل االحترام الـذي يـتم التعبيـر عنـه للطفـم وخبراتـه 
السابقة الناجحة والفاشلة، لذا علـي بـرامر التـدخم المبكـر أ  تركـز فـي البدايـة علـي وعـي 
الطفــم لذاتــه جســمياف ويفتــرم أ  يبــدأ هــذا النــوع مــ  التــدريب عنــدما تتطــور لغــة الطفــم، 
وأ  تكـــو  الخبـــرات المقدمـــة حقيقيـــة ولـــيل لفظيـــة فقـــط، والتركيـــز علـــي تطـــوير مشـــاعر 
الطفم باألم  والتعامم معه بدفء والتعبير ع  اإليما  بقدراتـه، وتوظيـف األنشـطة التـي 

 يستطي  أ  ينجح بتأديتها.

تهـدف مهـارات التعـرف والتنقـم إلـي تطـوير يـدرات الطفـم علـي اسـتخدام  التعرف والتنقل: -4
الحوال المتبقية لديه وعلي إدرا  مكانه في البيئة، ويجب أ  تركز برامر التـدخم المبكـر 
علي هذ  المهارات مبكراف بعد أ  يتعلم الطفم الحركة، وتركز بـرامر التعـرف والتنقـم عـادة 

 لحركية، والوعي البيئي، والمهارات اإلدراكية، والتدريب الحسي.علي المهارات ا

كذل  تركز برامر التدخم المبكر لألطفام المعويي  بصرياف علـي  تطوير الحواس األخرى: -5
تــدريب الطفــم علــي اســتخدام حواســه األخــرأل بشــكم فعــام، ويشــتمم التــدريب علــي تنميــة 

 مية البقايا البصرية في حام وجودها.والتذوق، وكذل  تن ،حاسة السم ، واللمل، والشم

يجـــب البـــدء بتـــدريب األطفـــام المعـــويي  بصـــرياف المهـــارات  المهاااارات الحياتياااة اليومياااة: -6
الحياتيــة اليوميــة مبكــراف، والهــدف هــو تطــوير يــدرة الطفــم علــي االعتمــاد علــي الــنفل يــدر 

يـــف يأكـــم، المســـتطاع والقيـــام بـــذل  بأســـلوب اجتمـــاعي مقبـــوم، فهـــو بحاجـــة أل  يـــتعلم ك
 ويلبل، وينظف أسنانه......الخ.
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اللعـب بالنسـبة للطفـم خبـرة يـتعلم منهـا، واللعـب لـه فوائـد  بالنسـبة لمجـاالت النمــو  اللعاب: -7
ـــة، ويـــد ال يكـــو  هنـــا  حاجـــة لتعـــديم  ـــة واإلدراكي ـــة واالجتماعيـــة واللغوي المختلفـــة الحركي

عـاب والنشـاطات بحاجـة بعم األلعاب لألطفام المعويي  بصرياف، في حي  أ  بعم األل
  (161-156ص ،2112إلي تعديالت بسيطة أو كبيرة. )الحديدي، 

وبذل  يت ح الدور الحاسم للخبرات المبكرة والعوامم البيئية في السنوات األولي مـ  العمـر 
في تغيير مسارات النمو نظراف ألهمية تل  المرحلة والعتبارها اللبنة األولي واألسال الذي يتم بناء 

نسا  عليه، وهذا األمر مسلم به بالنسبة لجميـ  األطفـام عمومـاف، فكيـف سـيكو  األمـر بالنسـبة اإل
لذوي االحتياجات الخاصة، حيـ  سـيترتب علينـا إيـالء هـذ  المرحلـة الكثيـر مـ  االهتمـام والرعايـة 
ــــة،  ــــة، اللغوي ــــة، الحركي ــــة، العقلي ــــب )االجتماعي ــــم مــــ  كافــــة الجوان ــــدعم مــــ  أجــــم تنميــــة الطف وال

نفعاليـــة(، وكلمـــا كـــا  تـــدخلنا أبكـــر وأعمـــق وأشـــمم كلمـــا كانـــت فعاليتـــه أكبـــر بالنســـبة لألطفـــام اال
 المعويي  وأسرهم. 
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 : حاسة اللمس الرابعالمحور 
(Sense of Touch) 

 مقدمة
ـــي أ   ـــة، باإل ـــافة إل ـــاني والعـــي  الثالث ـــد هـــو المـــخ الث ـــر الجل حاســـة اللمـــل مـــ  أهـــم يعتب

ــــة،  ــــدأل األجن ــــتعليم وظائفــــه، وهــــي أوم حاســــة تتطــــور ل ــــ  لل ــــدأل الر ي وهــــي الوســــيط األساســــي ل
الجلـــد هـــو أوم ع ـــو فـــي اإلنســـا  يـــتعليم و  واالستكشـــاف والتواصـــم مـــ  األم واســـتقبام مشـــاعرها،

م اإلحســال ويرافــق إحساســنا باألشــياء مــ  خــالم ماليــي  النهايــات العصــبية والتــي تعمــم كمحــوي 
كـــم ســـنتيمتر مربـــ  مـــ  الجلـــد بـــه ثالثـــة ماليـــي  خليـــة  ، حيـــ  أ  لألحاســـيل مـــ  الجلـــد للـــدماغ

يلسميي الجلد بـ ))المخ الثاني(( ألنه يعتبر ثاني جزء مهم بعـد و  )دهنية، عريية، شعرية، عصبية(،
د الــدماغ فــي إدرا  العــالم وتســيير الحيــاة، كمــا يلســميي أي ــاف بـــ ))العــي  الثالثــة(( أل  ال لمــل يــزوي

ـــوز   البصـــر بمعلومـــات تجعـــم األشـــياء مفهومـــة ومشخيصـــة ويمنحهـــا صـــفة محـــديدة مـــ  حيـــ  ال
والصــالبة والنعومــة وغيرهــا، ويــرأل علمــاء اللغــة والتواصــم أ  اللمــل أهــم جــزء فــي التواصــم غيــر 

لنفسـية والبدنيـة. )رويسـتو ، اللفظي، فم  خالم اللمـل تتواصـم مشـاعرنا ونعبيـر عـ  احتياجاتنـا ا
 (7، ص1986

( كيلــو جرامــات، أي أنــه 2.5ويلعتبــر الجلــد أكبــر وأثقــم ع ــو حــيي فينــا، فهــو يــز  يرابــة )
يدماف مربعـاف، أي مـا يعـادم  18(% م  وز  الجسم كله، وهو يعادم مساحة 11 -5يمثيم حوالي )

شرشـــف صـــغير، يطعـــة يمـــاش ربيانيـــة نـــادرة الصـــن ، فالجلـــد  ـــد المـــاء، مطـــاطي، يابـــم للغســـم 
 (186، ص2112)فومي، شيفرد، يد. والتجد

 (Skin componentsمكونات الجلد ) -1
الجلد في التشريح، هو الغطاء الخارجي الوايي للـجسم، ويعتبر الجلد أكبر ع و فـي جسـم 

 اإلنسا ، ويتكو  الجلد م  ثال  طبقات رئيسة، وكذل  اللواحق الَبَشريَّة، وهذ  المكونات هي 
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 يوضح األجزاء الداخلية للجلد( 2)الشكل 

ــم  الَبَشــرة  (:Epidermisالبشاارة ) -1 ــم    -وهــي الطبقــة الســطحية الخارجيــة  -يبلــع سل سل
ورية، وتغطي البشرة معظم أجزاء الجسم، وتتكو  م  أربـ  طبقـات مـ  الخاليـا، هـي مـ  

نـة، الطبقـة   الحبيبيـة، الطبقـة الشـوكية، الطبقـة القاعديـة،الخار  إلي الداخم  الطبقة المتقرِّ
( صفاف م  الخاليا الميتة التي تمتلع بمادة 21إلي  15وتتركب الطبقة المتقرنة م  نحو )

زاللية يويية غير منفذة للماء تلسمَّي الكراتي  )القرتي (، وتتركب الطبقة الحبيبية مـ  صـف 
ات صــغيرة مــ  مــادة تســمي هــالم أو صــفي  مــ  الخاليــا الميتــة التــي تحتــوي علــي حبيبــ

( صفوف م  خاليا حية لها زوائد 11إلي  2وتتركب الطبقة الشوكية م  نحو ) كراتيني.
شــبه شــوكية عنــد التقــاء الخاليــا بع ــها بــبعم، كمــا تتكــو  الطبقــة القاعديــة أي ــاف مــ  
ـــة و ـــيقة، وتشـــمم الطبقـــة  ـــة طويل ـــا ياعدي ـــة فـــي شـــكم صـــف واحـــد مـــ  خالي ـــا حي خالي

أي ـــاف خاليـــا مكونـــه للصـــبغة تســـمي الخاليـــا الميالنيـــة، وهـــي تنـــتر صـــبغة بنيـــة القاعديـــة 
تســـــمي الميالنـــــي  )القتـــــامي (، حيـــــ  يوجـــــد فـــــي كـــــم ســـــنتيمتر مربـــــ  مـــــ  الجلـــــد نحـــــو 

( خليــة صــبغية، وتوجــد تلــ  الخاليــا الصــبغية فــي طبقــة رييقــة تحــت طبقــة 151.111)
 فوق البنفسجية ال ارة. البشرة مباشرة، وهي تعمم علي حماية الجسم م  األشعة

تنقســم الخاليــا القاعديــة باســتمرار وتلكــو  خاليــا وليــدة، يبقــي بع ــها فــي الطبقــة القاعديــة  -2
واألخــر يتحــر  تجــا  الســطح الخــارجي للجلــد، ويكــوِّ  فــي النهايــة الطبقــات العليــا للبشــرة، 
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ــا الكراتينيــة، وهــي تنــتر مــادة الكــراتي  التــي توجــد فــي البشــ رة والشــعر وهــذ  تســمي الخالي
واألظفار فقط؛ والكراتي  تمنح الجلد متانةف وتمنـ  أي ـاف مـرور السـوائم وبعـم المـواد مـ  
خـــالم الجلـــد، وأثنـــاء تحــــر  الخاليـــا الكراتينيـــة إلـــي أعلــــي داخـــم البشـــرة يـــزداد امتالؤهــــا 
بالكراتي ، وعند وصولها إلي سطح الجلد ففنها تكو  يـد ماتـت وأصـبحت جافـة مسـطحة، 

 (17-16ص ،2112ة تنفصم وتتسايط علي هيئة يشور رييقة. )ريكروفت، وفي النهاي

ــم  األدمــة، وهــي الطبقــة الوســطي، نحــو  (:Dermisاألدمااة ) -4  ــعف  21-15يبلــع سل
ســم  البشـــرة، تتكـــو  األدمـــة أساســـاف مـــ  أوعيــة دمويـــة ونهايـــات أعصـــاب ونســـير  ـــام، 

د بســطح األدمــة كثيــر مــ  وتقــوم األوعيــة الدمويــة بتغذيــة كــم مــ  األدمــة والبشــرة، ويوجــ
النتوءات الصغيرة تسمي الحليمات تمأل فجـوات فـي السـطح السـفلي للبشـرة، وبهـذا تسـاعد 
ليمـات نهايـات أعصـاب حسَّاسـة للمـل تكثـر بصـفة  في التحام األدمة بالبشرة، وتحوي الحل

 (12، ص2117)الناجي،  خاصة في راحتي وأطراف أصاب  اليدي .

وهــو الطبقــة الداخليــة فيختلــف فــي  (:Subcutaneous tissueنساايج تحاات الجلااد ) -2
السلم  اختالفاف كبيراف بي  األفـراد، ولكنـه فـي جميـ  النـال أَسـم  كثيـراف مـ  كـم مـ  البشـرة 
واألدمــة، ويتكــو  مــ  نســير  ــام وأوعيــة دمويــة وخاليــا تختــز  الــده ، ويســاعد النســير 

صـابات، كمـا يسـاعد أي ـاف تحت الجلد في وياية الجسـم مـ  ال ـربات وغيـر ذلـ  مـ  اإل
ذا احتـا   في حفظ حرارة الجسم، وتزداد كمية الده  الموجودة فيه بزيادة تنـاوم الطعـام، وان

، 1991لــده  المخــزو . )عشــير، صــالح، الجســم إلــي طايــة إ ــافية ففنــه يســتهل  هــذا ا
 (211ص

الموجـودة  يلسـمَّي الشـعر واألظفـار والغلـدد :(Suffixes epidermis) اللواحق الَبَشاريةة -5
 في الجلد اللواِحق الَبَشريَّة، وهي تنشأ وتتكو  م  الخاليا القاعدية للبشرة، وهي 

يتكــو  الظَّفــر مــ  ثالثــة أجــزاء، هــي  المنبــت والصــفيحة والَفــر ش،  (:Nailsاألظااافر) -
يق  المنبت تحت سطح الجلد عند ياعدة الظفـر، ويغطـي الجلـد معظـم المنبـت إال أ َّ 

هـالالف مـائالف إلـي البيـام يمكـ  رؤيتـه عنـد ياعـدة الظفـر، والصـفيحة جزءاف منه يكو  
هــي الجــزء الصــلب الخــارجيي مــ  الظفــر، وتتكــو  مــ  طبقــات كثيــرة مــ  خاليــا ميتــة 
مسطحة تحتوي علي الكراتي ، أما الفرش فيق  تحت الصفيحة، وتتكو  خاليا الفـرش 



 الجانب النظري  الفصل الثالث
 

 
 

108 

خاليا األيدم تجا  طرف الظفـر والصفيحة في المنبت فتدف  الخاليا الحديثة التكوي  ال
 (21ص ،2112وينتر م  عملية الدف  هذ  نمو الظفر. )ريكروفت، 

يغطــي معظــم الجلــد شــعر دييــق، فــي حــي  أ  فــروة الــرأل وبعــم  :Hair)الشااعر ) -
ـــم، وال يوجـــد شـــعر فـــي راحتـــي اليـــدي   أجـــزاء أخـــرأل مـــ  الجســـم يغطيهـــا شـــعر طوي

ة تحـت سـطح الجلـد، ويوجـد هـذا الجـزء وأخمص القدمي  َيطي؛ ويمتد جزء م  كم شعر 
فيما يشبه الجلراب، ويلسمَّي الجريب، وتلسمَّي نهاية الشعرة الَبَصـلة، وهـي الجـزء الحـي 
الوحيد فـي الشـعرة، وتقـ  فـي األدمـة أو النسـير تحـت الجلـدي، وتنقسـم خاليـا البصـلة 

بصـلة علـي بسرعة، مما يؤدي إلي نمو الشعر، وتحتوي خاليـا الشـعرة الممتـدة فـوق ال
 (216، ص1991كراتي  الصلب. )عشير، صالح، نوع م  الكراتي  يلسمَّي ال

ــد نوعــا  مــ  الغــدد همــا  زهميــة وعرييــة، تصــب  (:Glandsالُغاادد ) - يوجــد فــي الجل
الغـــدد الزهميـــة فـــي جريبـــات الشـــعر وتفـــرز زيتـــاف يســـمي الـــزهم لتزييـــت الشـــعر وســـطح 

ة اإلفـراز ومفتـرزة، تنـتر الغـدد خارجيـة الجلد، ويوجد نوعا  م  الغدد العرييـة  خارجيـ
اإلفراز الَعرق الذي يبرِّد الجسم، وتوجـد فـي كـم مكـا  مـ  سـطح الجلـد، ولكنهـا تكثـر 
ة علي الجبهة وفي راحتي اليدي  وأخمصي القدمي ، وهنا  بعم الغـدد  بصفة خاصي
خارجيـــة اإلفـــراز تفـــرز العـــرق بصـــفة دائمـــة بينمـــا ينشـــط بع ـــها األخـــر فقـــط عنـــدما 

، وتفــرز الغــدد خارجيــة اإلفــراز إفرازاتهــا ي تعــرم الشــخص لكــر ب ع ــليي أو انفعــاليي
  علي سطح الجلد.

أما الغدد المفترزة فتنتر عرياف، وتوجد معظم هـذ  الغـدد فـي اإلبطـي  وحـوم األع ـاء 
ريبــات الشــعر، والعــرق عــديم الرائحــة،  التناســلية الخارجيــة، وهــي تفــرغ إفرازاتهــا فــي جل

إلي أ  يتم تحلُّله بوساطة البكتيريا علي سـطح الجلـد فيكتسـب رائحـة  وهو يظم كذل 
يعتبرهــا كثيــر  مــ  النـــال غيــر مقبولــة، وتكـــو  رائحــة عــرق الغـــدد المفتــرزة أشــد مـــ  
رائحـــة عـــرق الغـــدد خارجيـــة اإلفـــراز، ولـــذا فـــف  اإلب طـــي  ومنطقـــة األع ـــاء التناســـلية 

 (181، ص2112فومي، شيفرد، رائحة الجسم. )الخارجية هي المصادر الرئيسية ل
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 (The Functions of the skinوظائف الجلد ) -2
يقوم الجلد بحماية أجزاء الجسم الداخلية، ويعتبر أحد خطوط الدفاع  د الجراثيم، والجلـد  -1

ـا للبلـم تمامـاف، ويمنـ   يحمي الجسم مـ  خـالم خصائصـه الفيزيائيـة فهـو يكـاد يكـو  مقاومف
جة الجسم، ويمن  البكتيريا والمواد الكيميائية م  دخوم معظم نفاذ السوائم التي تغمر أنس

 أجزاء الجسم، ويقي األنسجة التي تق  تحته م  أشعة الشمل ال ارة.

يســاعد الجلــد فــي المحافظــة علــي درجــة الحــرارة الداخليــة للجســم عنــد المســتويات العاديــة،  -2
يتعــرم اإلنســا  لحــرارة وذلــ  بــأ  تقــوم الغــدد الموجــودة فــي الجلــد بــففراز العــرق عنــدما 

ـــا عنـــدما يشـــتد البـــرد فـــف  الجســـم يحـــتفظ  شـــديدة، حيـــ  يتبخـــر العـــرق، فيبـــرد الجســـم؛ أمَّ
بالحرارة ع  طريق ت ييق األوعية الدموية التي في الجلد، فيقم نتيجة لـذل ، مـرور الـدم 

 (12، ص1986سم حرارة أيم. )رويستو ، إلي سطح الجسم، وبذل  يفقد الج

، فـــاألطراف العصـــبية التـــي علـــي ســـطحه تقــــوم الجلـــد بطبقاتـــه  -4 هـــو أي ـــاف ع ـــو حســــيي
بتحســل المعلومــات التــي مــ  حولنــا فــي البيئــة المحيطــة وتوصــلها إلــي الــدماغ، بعــد ذلــ  
يقـــوم الـــدماغ بترجمـــة هـــذ  اإلشـــارات العصـــبية إلـــي إحســـال بـــالحرارة، البـــرودة، اللمـــل، 

 ال غط أو األلم.

طريـق خاليـا النغرهـانل الموجـودة فيـه، وهـي جـزء يساعد الجلد علي مقاومة العدوأل عـ   -2
مـــ  جهـــاز المناعـــة الـــذي يقـــاوم الكائنـــات التـــي تغـــزو الجســـم مثـــم البكتريـــا والفيروســـات. 

 (24ص ،2112)ريكروفت، 

يعتبر الجلد بمثابة مصن  يستخدم طاية الشمل إلنتا  فيتامي  )د( ال روري للعديد مـ   -5
 وظائف الجسم. 

ي فيه الجلد علي جسـم اإلنسـا ، مـ  خـالم إخفـاء أع ـاء الجسـم الطاب  الجمالي الذي  -6
نبــات الشــعر فــي منــاطق محــددة مــ  الجســم، وحمايــة ســطح الجلــد و  المحافظــة الداخليــة، وان

 (28-27، ص2117علي حيويته. )مكي، 

مــ  خــالم أهــم وظائفــه اللمــل، يصــم إلينــا معــاني أساســية بحياتنــا مثــم المحبــة والمــداراة  -7
اطفي، فاللمســات اإلنســانية  ــرورية جــداف لنمــوي األطفــام بصــحة جســدية والــود والــدعم العــ
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ونفســـية ســـليمة، ومـــنحهم مناعـــة  ـــد المـــؤثرات النفســـية الســـلبية، فاللمســـة الحنـــو  تـــدعم 
تعزيز التعليم واكتساب المهارات المختلفة ومنهم اللغة، باإل افة لتحسي  القـدرة علـي حـم 

انخفـــام احتمـــاالت ال ـــغط وأمـــرام القلـــب المشـــاكم وزيـــادة ســـرعة الشـــفاء الجســـدي و 
واألوعية الدموية لدأل البالغي ، وهنا  أدلة مثبتة علمياف أ  انعدام وجود اللمسات الحنونـة 
يسبب االكتئاب والعنف وعجز الذاكرة والتوتر، حي  يأتي التوتر مـ  زيـادة فـي مسـتويات 

عالية مزمنـة مـ  هرمـو  هرمونات التوتر مثم الكورتيزوم، حي  تفرز في الدم مستويات 
الكــورتيزوم تمنــ  التطــوير الطبيعــي ألنســجة المــخ فــي األطفــام، وهــذا يفسيــر أ  األطفــام 

، 2118عوبات فــي الــتعليم. )الــدري ، الــذي  ال يحصــلو  علــي لمســات حنونــة يعــانو  صــ
  (14ص

 The importance of) أهمياة حاساة اللماس لادى الطفال المعاوق بصارياً  -3
the sense of touch to the visually impaired child) 

ودورها الفاعـم فـي تربيتـه  حوال الطفم المعوق بصرياف بشتي درجات اإلعاية لها أهميتها -1
حيــ   و تعليمــه ورعايتــه، وذلــ  أل  حواســه تعــد بمثابــة أدوات اتصــام بينــه وبــي  بيئتــه
ه وظروفـه يحصم عـ  طريقهـا علـي المعـارف والخبـرات والمعلومـات، ومـ  ثـم يهيـع حياتـ

علـي إمكانـات تلـ  الحـوال ويـدرتها علـي الوصـوم إلـي كـم مـا يريـد الحصـوم عليـه  بنـاء
منهــا بوظيفتهــا األساســية كحاســة مــ  الحــوال إ ــافة إلــي وظيفــة حاســة  حيــ  تقــوم كــم

 ( 222، ص2117لمفقودة. )الحديدي، الخطيب، اإلبصار ا

لسم  ولو أ  كـم منهمـا تكمـم حاسة ا تأتي حاسة اللمل في األهمية بالنسبة للكفيف بعد -2
تنقط  األصوات أو ال تتوافر لديـه بالقـدر  األخرأل إال أنه يعتمد عليها اعتماداف كلياف عندما
الهامــة وال ــرورية، إ  أهميــة الحــوال تكــاد  الــذي يمكينــه مــ  الحصــوم علــي المعلومــات

العاليـات و تكو  مشتركة ألنه يقوم بتوظيف معظمها في    واحد لتتم عملية الربط بي  
 (411ص ،2112)الحديدي،  .الوصوم إلي ما يريد

تعـد حاســة اللمــل بالنســبة للكفيــف الوســيط الـذي مــ  خاللــه يتــذوق الشــعور بجمــام العــالم  -4
إدرا  الخـــارجي، ومصـــدر مـــ  مصـــادر اكتســـاب الخبـــرات والمعلومـــات فمـــ  خاللهـــا يـــتم 
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لفــراغ، وملمــل ســطوحها، و أشــكام األشــياء وأحجامهــا وتركيباتهــا البنائيــة، وو ــعها فــي ا
عقد مقارنات بينها م  حيـ  الملمـل النـاعم أو الخشـ ، والطـري أو الصـلب، وأي ـاف مـ  
حي  درجة حرارتهـا، وبالتـالي يمكـ  لألطفـام المعـويي  بصـرياف جمـ  معلومـات جيـدة عـ  

 (279، ص1988)عبد الرحيم، األشياء وخصائصها م  خالم حاسة اللمل. 

مـــؤثر فـــي حياتـــه الثقافيـــة واالجتماعيـــة وااليتصـــادية، ووســـيلة  تعـــد حاســـة اللمـــل عنصـــر -2
الكفيــف بالبيئــة مــ  حولــه فيــؤدأل ذلــ  إلــي حــدو  نــوع مــ   تعمــم علــي إيصــام الطفــم

)كــاروم،  .الخارجيــة التــي تــؤثر علــي نمــو وعيــه اللمســي االرتبــاط بينــه وبــي  المــؤثرات
 (124، ص1969

طفـــم المعـــوق بصــرياف فـــي ســـنوات عمـــر  تعــد مـــ  الحـــوال األساســية التـــي يعتمـــد عليهــا ال -5
تعد مرحلة ما يبم المدرسـة هـي المرحلـة األهـم فـي تنميـة حاسـة اللمـل لديـه، المبكرة، لذا 

والتي ت   حجر األسال لكم مجـاالت النمـو الالحقـة، فقـد أكـدت دراسـة كـم مـ  ماريـ  
ر (، علي أهمية برامر التـدخم المبكـMarek, 2010( )Withagen, 2000وويذاجي  )

فــي تنميــة حاســة اللمــل لــدأل األطفــام المعــويي  بصــرياف، نظــراف لميــم هــؤالء األطفــام نحــو 
التنقيــب واكتشــاف األشــياء التــي يشــعرو  بهــا عــ  طريــق اللمــل أكثــر مــ  األشــياء التــي 
يسمعو  صوتها، وعلي المربي أو المدرب عند ييامه بمهمة تنميـة حـوال الطفـم المعـوق 

 يراعي عدة اعتبارات هامة منها بصرياف في هذ  المرحلة أ  

أ  الطفــــم الكفيــــف فــــي عمــــر الخامســــة ومــــا يبلهــــا يســــتخدم جســــمه للحصــــوم علــــي  -
 المعرفة م  البيئة، ولفهم الفراغ م  حوله.

 أ  يقوم بتوفير ظروف التدريب المناسبة حتي يصم الكفيف إلي األشياء بنفسه. -

نــه يــدر  العاليــات ذات أ  يــدر  الطفــم الكفيــف مفهــوم جســمه فــي الفــراغ، وذلــ  أل -
 المعني بالنسبة له بواسطة الحركة.

أ  يكثــر المــدرب مــ  الوســائم التعليميــة متبعــاف أســلوب اللعــب مــ  األطفــام المعــويي   -
 بصرياف، وذل  م  أجم إثارتهم لمسياف ليدركوا مغزأل ومفهوم تل  المثيرات.
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ي إربــا  الطفــم، أ  يراعــي المــدرب عــدم تــزاحم المعلومــات وكثرتهــا حتــي ال تــؤدي إلــ -
ــــــي تفســــــيرها.  ــــــبالوي، وأ  تكــــــو  ذات تسلســــــم واســــــتمرارية ف ، 2112)خ ــــــير، الب

 (492-491ص
يكتسب اإلدرا  اللمسـي أهميـة خاصـة بالنسـبة لـبعم المظـاهر السـلوكية الوظيفيـة كـتعلم  -6

أو إدرا  المــــواد التعليميــــة كالرســــوم والخــــرائط عــــ  البيئــــة  المــــادة اللمســــية بطريقــــة برايــــم
عـ  وجـود عاليـة يويـة بـي  ( Lorimer, 1996المكانية، وهذا ما كشفته دراسـة لـورمير )

المهارات اللمسية والقدرة علي القراءة والكتابة بطريقة برايم، فالقراءة والكتابة بطريقة برايم 
جـــم تحتـــا  إلـــي مســـتوأل عـــالي مـــ  اإلدرا  بمـــا تحتويـــه مـــ  حـــروف وخاليـــا صـــغيرة الح

 (56، ص2111خليم، )والتمييز اللمسي. 
تساعد حاسة اللمل المعوق بصرياف في توجيه نفسه فـي الفـراغ أثنـاء الحركـة فـي األمـاك   -7

المألوفــة وغيــر المألوفــة، وفــي الحصــوم علــي دالالت متنوعــة مــ  بيئتــه يهتــدي بهــا فــي 
ة التــــي تشــــير إلــــي أمــــاك  مفتوحــــة، وفــــي تحســــل حركتــــه كاإلحســــال بالتيــــارات الهوائيــــ

ـــة فـــي الســـطو  وموا ـــ  القـــدمي ،  ـــي و التغيـــرات المختلف يـــدرة الطفـــم المعـــوق بصـــرياف عل
االنتقام في البيئة تعتبر م  أبرز العوامـم التـي تعـزز اسـتقالليته، وثقتـه بنفسـه، واعتمـاد  

 ع  التخلص م  حاالت علي ذاته، وبناء عالية ألفة بينه وبي  بيئته المحيطة به، ف الف 
التوتر والخوف التي يتعـرم لهـا عنـد تحركـه حيـ  يمكنـه التعامـم مـ  األمـاك  والعقبـات 
بصــورة صــحيحة، ونتيجــة لــذل  ســوف يشــعر باالســترخاء الجســمي والنفســي وتــزداد ثقتــه 

 (224، ص2116)الزريقات،  بنفسه و تقم ا ثار السلبية المترتبة علي التوتر والخوف.

 Stereotactic training) ريب اللمسي لادى األطفاال المعاوقين بصارياً التد -4
to the visually impaired children) 

لحاســـة اللمـــل أهميتهـــا البالغـــة فـــي إدرا  أشـــكام األشـــياء وتركيباتهـــا البنائيـــة، وحجومهـــا، 
وأو اعها في الفـراغ، ويـيم سـطوحها )مالمسـها( وفـي التمييـز بـي  أوجـه التشـابه واالخـتالف فيمـا 
بينهـــا، عـــالوة علـــي اإلحســـال بال ـــغط واأللـــم والحـــرارة، لـــذا يجـــب أ  تشـــمم التـــدريبات الخاصـــة 

 للمل علي مايلي بحاسة ا
 تنمية المهارات الحركية الخاصة بالع الت الدييقة ألصاب  الطفم المعوق بصرياف. .1
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المقارنـة بـي  يـيم سـطو  األشـياء  تنمية مهارات االنتبا  والتذكر والتمييز اللمسـي لألشـياء، .2
أو ملمســـها )النـــاعم والخشـــ ، الطـــري والصـــلب(، ودرجـــات الحـــرارة )البـــرودة والســـخونة(، 

ـــــدائرة والمثلـــــ ، المكعـــــب واألســـــطوانة...(، واأل شـــــكام المختلفـــــة )المربـــــ  والمســـــتطيم، ال
 (481، ص2115ألحجام واألوزا . )القريطي، واألطوام وا

ويد يامت الباحثـة فـي الدراسـة الحاليـة بتنميـة مهـارة اللمـل لـدأل األطفـام المعـويي  بصـرياف  
 بعد تحليلها إلي عدد م  المهارات وهي كا تي 

ويعني ذل  يدرة الطفم علي اإلدرا  الحسي : واالنتباه للمثيرات اللمسية المختلفة الوعي -1
اللمسي للمثيرات اللمسية المختلفة، ويتم تنمية هذ  القدرة م  خالم تنميـة اإلدرا  الحسـي 
 اللمسي للمثيرات وفقاف لطبيعة الململ، ودرجة الحرارة، ودرجة الرطوبـة، ودرجـة الصـالبة.

 (61ص، 2111)خليم، 
ويعنـي احتـواء األشـياء (: Synthetic Touchاإلدراك اللمساي االحتاوائي )التركيباي( ) -2

ويمك  تنمية  الصغيرة بيد واحدة أو بكلتا اليدي ، واستكشافها ومعرفة طبيعتها بشكم عام،
اإلدرا  اللمســي التركيبــي مــ  خــالم التعــرف علــي بعــم األشــكام الهندســية، واألحجــام، 

والمنســـوجات، والحبـــوب والبقـــوم، واألطـــوام، أثـــا  المنـــزم، وأشـــكام  والفواكـــه والخ ـــار،
 (494، ص2112)خ ير، الببالوي، الحيوانات والطيور. 

ويعنـــي تحســـل أجـــزاء (: Analytic Touchاإلدراك اللمساااي الجزئاااي )التحليلاااي( ) -3
الشــيء الواحــد جــزءاف جــزءاف ثــم تكــوي  مفهــوم واحــد لهــذ  األجــزاء بعــد إدرا  جزيئــات هــذا 

لشيء، ويتم تنمية اإلدرا  اللمسي التحليلي م  خالم التعرف علي الشكم الكلـي للشـيء ا
 المعـــروم عليـــه، وتفكيكـــه إلـــي أجزائـــه الرئيســـية، وتركيـــب أجزائـــه النايصـــة واســـتكمالها.

 (494، ص2112الببالوي،  )خ ير،
عـادة ترتيبهـا حسـب الذاكرة اللمسية:  -4 وتعني القدرة علي تذكر موا ـ  األشـياء وأماكنهـا وان

النسق الذي كانت عليه، وكذل  إمكانية التعرف علي األشياء المختفية مـ  بـي  مجموعـة 
وفــي  مــ  األشــياء، وكثيــر مــا تفيــد الــذاكرة اللمســية االمكفــوف فــي ســهولة وصــوله لألشــياء

 (87، ص2117حركته وتنقله. )شعير، 
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 : حاسة السمع الخامسمحور ال
(Sense of the Hearing) 

 مقدمة
حاسة السم  هي إحـدأل أهـم الحـوال الخمسـة التـي أنعـم اهلل علينـا بهـا، حيـ  يعتمـد عليهـا 
اإلنسا  في حياته بكم ما يؤديه ويمارسه، وتعد أهم وسيلة م  وسائم الـتعلم واإلدرا  فمـ  خـالم 

ويــتعلم المهــارات اللغويــة ومهــارات االتصــام والتواصــم مــ  الســم  يــتعلم اإلنســا  النطــق والكــالم، 
وتعـد مـ  أهـم ا خري ، كما أنها تساعد في معرفة األصوات وتحليلها، وتعمم منبـه عنـد الخطـر، 

وأكثـر حــوال اإلنســا  حساسـية، فكــم شــيء يتحـر  يحــد  صــوتاف، والصـوت يتكــو  مــ  اهتــزازات 
وتـــدخم إلـــي األذ ، حيـــ  تتحـــوم إلـــي إشـــارات  لجزيئـــات الهـــواء التـــي تنتقـــم فـــي موجـــات الهـــواء

 عصبية ترسم إلي الدماغ الذي يقوم بدور  بترجمة هذ  الموجات إلي أصوات.

 Anatomy of the ear)تشريح األذن ) -1
 األذ  جهاز معقد التركيب يتقبم الصوت ويحلله، وتنقسم األذ  إلي ثال  أجزاء 

ذ  الخارجية م  الصيوا  والقناة السمعية تتكو  األ (:External Earاألذن الخارجية ) -1
الخارجيــة التــي تنتهــي بالطبلــة، وهــي غشــاء رييـــق مشــدود علــي الفتحــة التــي تصــم بـــي  
األذ  الخارجيــة وبدايــة أجــزاء األذ  الوســطي، ويعمــم صــيوا  األذ  كمــا لــو كــا  عدســة 

وتجميعهــــا المــــة حيــــ  يقــــوم باســــتقبام المثيــــرات الصــــوتية الــــواردة مــــ  البيئــــة الخارجيــــة، 
التـي تهتـز  وتركيزها وتقويتها، ثـم دفـ  الموجـات الصـوتية عبـر القنـاة السـمعية إلـي الطبلـة

بــدورها لهــذ  الموجــات، وترســلها إلــي األذ  الوســطي، وتحتــوي القنــاة الســمعية علــي مــادة 
الغبـــار شـــمعية تفرزهـــا األذ  مـــ  شـــأنها حمايـــة طبلـــة األذ  وأجـــزاء األذ  الوســـطي مـــ  

 (412، ص2115لقريطي، واألتربة. )ا

وتحتـوي علـي فـراغ يصـم إليـه الهـواء عـ  طريـق ينـاة  (:Middle Earاألذن الوساطى ) -2
التــــي تــــؤدي إلــــي تجويــــف الفــــم واألنــــف، وتتكــــو  األذ  الوســــطي مــــ  ثــــال   ســــتاكيول

عظيمــات صــغيرة هــي المطريــة، والســندا ، والركــاب، وتتصــم ببع ــها عــ  طريــق حــزم 
ليفية، وتهتز تل  العظيمات تباعاف تحت تـأثير الموجـات الصـوتية التـي تتـداف  عـ  طريـق 
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لداخليــة. )كوالروســو، ي نافــذة األذ  اطبلــة األذ ، لتنقلهــا فــي النهايــة عظيمــة الركــاب إلــ
 (158، ص2115أورو ، 

تتكـــو  األذ  الداخليـــة مـــ  القويعـــة، والقنـــاة القويعيـــة،  (:Inner Earاألذن الداخلياااة ) -4
مـ  عـدة ينـوات صـغيرة  والعصب القويعي، والقنوات شبه الهاللية، وتتكو  القنـاة القويعيـة

ــــة الحساســــية  ــــات عصــــبية عالي ــــي ســــائم خــــاص، وهــــي ذات أطــــراف أو نهاي تحتــــوي عل
للموجات الصوتية تعمم بمثابة مستقبالت سمعية تتصم بالعصـب البصـري الـذي يف ـي 
إلــي الجهــاز العصــبي الســمعي المركــزي بــالمخ، ومــ  أهــم وظــائف األذ  الداخليــة تحويــم 

ب الســمعي إلــي المــخ حتــي تصــم إلــي القشــرة المخيــة لتــتم الموجــات الصــوتية عبــر العصــ
ترجمتهــا أو إ ــفاء المعنــي المناســب عليهــا وتفســيرها، واالســتجابة لهــا، كمــا تلعــب األذ  

و التوجـــه الحركـــي. )القريطـــي، الداخليـــة دورا بـــالع األهميـــة فـــي المحافظـــة علـــي التـــواز  أ
 (415، ص2115

 
 يوضح األجزاء الداخلية لألذن (3)الشكل 
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 (The mechanism of Hearingآلية السمع ) -2
يشتر  في عملية السم  كم م   األذ ، العصب السمعي، مراكز السم  في الدماغ، حي  
أ  األذ  مركبــة مـــ  ثــال  أيســـام  )األذ  الخارجيـــة، األذ  الوســطي، األذ  الداخليـــة(، وعصـــب 

معية مـــ  األذ  الداخليـــة إلـــي مركـــز الســـم  الموجـــود فـــي الـــدماغ، الســـم  يقـــوم بنقـــم اإلشـــارة الســـ
ومراكز السـم  فـي الـدماغ موجـودة فـي يشـرة الـدماغ وتعمـم علـي تحليـم األصـوات وتعطـي معنـي 
األصــوات والكلمــات، حيــ  أ  كــم نغمــة أو صــوت يســم  )مــثالف  كلــب ينــبح، رنــي  هــاتف، ســيارة 

غيم جهـاز السـم ، فيـرتر مصـدر الصـوت ويـؤدي مارة، أو شـخص يـتكلم( تصـم األذ  وتقـوم بتشـ
 إلي ذبذبات في الهواء والتي تعرف باسم الموجات الصوتية.

وتمــر الموجــه الصــوتية عبــر ينــاة الســم  لتصــم إلــي غشــاء الطبلــة وتعمــم علــي تحريكــه، 
تــؤدي حركــة غشــاء الطبــم إلــي اهتــزاز عظيمــات الســم  )الموجــودة فــي األذ  الوســطي(، وهكــذا 

ذبات إلي األذ  الداخلية، وتقوم الشـعيرات السـمعية الموجـودة فـي األذ  الداخليـة بالتقـاط تنتقم الذب
األصوات وتنقلها إلي مركز السم  الموجودة في الدماغ بواسطة عصب السم ، ويتم تحليـم وفهـم 
األصـوات فــي الـدماغ، أي أ  الــدماغ يعطـي األصــوات معنـي بحيــ  يمكـ  لإلنســا  فهـم الصــوت 

 ( 124، ص2111)العزة، الذي سمعه. 

 The importance of) أهمياة حاساة السامع لادى الطفال المعاوق بصارياً  -3
hearing to the visually impaired child) 

الكفيف اعتمـاداف رئيسـياف فـي تعـويم جانـب  تعد حاسة السم  م  الحوال التي يعتمد عليها
اإلبصـار، وتعتبـر ثـاني الحـوال   ـعف حاسـة كبير م  جوانب القصور في الخبـرة نتيجـة فقـد أو

بتواصــم الكفيــف ولغتــه، حيــ  يحــافظ علــي تواصــله  أهميــة بعــد اإلبصــار نظــراف لعاليتهــا الوثيقــة
ويـت مبكـر مـ  عمـر ، فهـو ال يعتمـد علـي سـمعه فقـط فـي  الفاعم م  البيئة عبر هذ  الحاسة منذ

نما يمكنـه الحصـوم علـي ك االستماع إلي األصوات وتحديد ثيـر مـ  المعلومـات التـي مصادرها، وان
 ،2112ع  طريق حاسة اإلبصار بواسطة تل  الحاسة. )الحديـدي،  يحصم عليها الفرد المبصر

 (419-418ص
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الصـوت، وكلمـا كانـت البيئـة غنيـة بـالمثيرات  واألطفـام الصـغار يسـتطيعو  تحديـد مصـدر
تمييـز صـوت يسـمعها، ويصـبح الطفـم يـادراف علـي  حصم الفرد علي معني أف ـم لألصـوات التـي
يمكنـه النطـق ففنـه يقلـد أصـوات ا خـري ، ومـ  هنـا  اإلنسا  ع  صوت األشياء األخرأل، وعنـدما

ويتطـور هـذا التقليـد حسـب درجـة مهاراتـه اللغويـة األساسـية،  يحـد  االتصـام بـي  الطفـم وبيئتـه،
والكـالم،  األصوات التي ينطقها كلما تمك  م  التقليد الجيـد لألصـوات وتتطور لديه السيطرة علي

بيئتـه بشـكم أف ـم، فهـو يسـتطي  أ  يحـدد مصـدر الصـوت واتجاهـه ودرجتـه،  ويزيـد اتصـاله مـ 
 األفراد والطيور والحيوانات واألدوات واألجهزة وا الت والظواهر الطبيعية ويتعـرف وأ  يميز بي 

 (117، ص1997ها ع  طريق السم . )سيسالم، علي

الالت الســمعية فــي عمليــة التنقــم والحركــة، إذ يلعــب ويعتمــد المعــوق بصــرياف أي ــاف علــي الــد
الســم  دوراف بــارز األهميــة فــي هــذ  العمليــة، فــالتعرف علــي البيئــة والحركــة فيهــا يتطلــب نوعــاف مــ  
اإلدرا  السمعي حي  يستند الطفم المعوق بصرياف علي الدالالت السمعية في عملية تنقلـه  ـم  

ه أو بعـد  عـ  توفر دالالت ع  مسافة الشيء ومدأل يربـنطاق البيئة المحيطة به، فحاسة السم  
 (26، ص2111الطفم. )خليم، 

ولحاســة الســم  كــذل  دوراف هامــاف فــي عمليــة التواصــم االجتمــاعي لــدأل المعــوق بصــرياف، إذ 
تقــدم لــه هــذ  الحاســة ثــروة مــ  المعلومــات حــوم هويــة المــتكلم وجنســه وعمــر  وحالتــه االنفعاليــة، 

عملية التواصم االجتماعي لديه بما تت منه هذ  العملية م  إدرا  للحالة وتسهم في نمو وتطور 
االنفعالية لآلخري  المحيطي  به، ويدرة علي استخدام الكلمات االنفعالية التي تعبر عنها م مو  

فمـ  خـالم هذ  الحاالت، فصوت اإلنسا  يادر علي التغيير حسب حالته االنفعالية أو المزاجيـة، 
ستطي  أ  يميز الحالة االنفعالية م  حـز  وألـم وغ ـب لألشـخاص المحيطـي  بـه، نبرة الصوت ي

وان  امـــتال  المعـــوق بصـــرياف لهـــذ  المهـــارة يتـــيح لـــه الفرصـــة لفهـــم انفعـــاالت ا خـــري  ف ـــالف عـــ  
مساعدته في عملية التعبير ع  انفعاالته الخاصة به والسيطرة عليها، وهو ما يؤثر بشكم وا ـح 

درا  االنفعـــاالت مهـــم جـــداف لنمـــو مـــا يعـــرف بالتقبـــم علـــي شخصـــيته ككـــم،  فالقـــدرة علـــي تعـــرف وان
 (28، ص2115)الببالوي، االجتماعي. 

 ( إ  تنمية حاسة السم  منذ ويت مبكر تعتبر مـ 2112وأكد كم م  خ ير والببالوي )
علـي األهمية بمكا  لدأل المكفـوفي ، حيـ  أنهـا الوسـيلة األولـي لتعلـيم الطفـم الكفيـف كمـا يحـافظ 
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البيئة م  خالم اإليحاءات السمعية  النمو المبكر لحاسة السم  لديه، ويمك  للطفم أ  يصم إلي
والبحــ  عــ  اإلثــارة  فهــو يســتطي  االنتبــا  طالمــا أنــه فقــد فــرص اإلثــارة البصــرية لهــذا االتصــام،

لـم تقـدم  استجابته في المسـتوأل ا لـي السـتقبام الصـوت إذا السمعية بفاعلية في الويت الذي تبقي
بالمستوأل المطلوب لتوظيفها، وحتي يمك  التغلب علي ذلـ  يحتـا  الطفـم  له المعلومات السمعية

 مميزات لفظية وتفاعم مستمر ومتكرر م  ا خري ، كما يحتا  إلي مساعدة إلجـراء الكفيف إلي
ه، ويحتـا  بيديـ عملية الربط بي  ما يسم  واألشياء ذات المعني في البيئة حي  يلمسـها ويكتشـفها

الكفيـــف إلـــي األلعـــاب والنشـــاطات التـــي تســـمح لـــه بـــالربط بـــي  األشـــياء والتعـــرف علـــي األصـــوات 
 (481، ص2112صادر عنه. )خ ير، الببالوي، والتوفيق بي  الصوت والشيء ال

 Auditory training to) التادريب السامعي لادى األطفاال المعاوقين بصارياً  -4
the visually impaired children) 

يتـــزود المعويـــو  بصـــرياف بكثيـــر مـــ  المعلومـــات عـــ  العـــالم الخـــارجي عـــ  طريـــق المثيـــرات 
الســــمعية المختلفــــة، كاألصــــوات البشــــرية والحيوانيــــة، وحفيــــف األشــــجار، وخريــــر الميــــا ، وتالطــــم 

واألمطـار، ووسـائم النقــم والمواصـالت، وتشـمم تــدريبات حاسـة الســم   األمـوا ، وأصـوات االريــا 
 لدأل المعويي  بصرياف ما يلي 

تنميــة مقــدرة الطفــم علــي التعــرف علــي حســ  اإلصــغاء واالنتبــا  لألصــوات المحيطــة بــه،  -1
دراكها.  والوعي بها وان

وداللتهـا، تنمية مقدرة الطفم علي التعرف علـي األصـوات، والتمييـز بينهـا وتعيـي  هويتهـا  -2
فقــدرة الطفــم علــي تمييــز األصــوات المختلفــة يســاعد  علــي تحديــد اتجــا  الصــوت، وتتبــ  

 (481، ص2115. )القريطي، مصدر  م  أجم التحر  نحو  لرؤيته وتلمسه

التعــرف علــي الكلمــات وتفســير معنــي الكــالم، حيــ  يتعــرف الطفــم علــي أســماء األشــياء  -4
التــي تتكــرر علــي مســمعه ويتعــرف علــي األفعــام نتيجــة إيــرا  الفعــم بالشــيء، ويــتعلم مــا 
يســتطي  أ  يفعلــه بالنســبة لآلخــري  مــ  حولــه، فالطفــم الكفيــف ال يســهم عليــه أ  يقــر  

 حاجة إلي مساعدة م  الكبار في هذا الشأ . األشياء باألسماء واألفعام فهو ب
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االســـتماع االنتقـــائي، وذلـــ  يشـــير إلـــي اختيـــار أصـــوات محـــددة مـــ  بـــي  مجموعـــة مـــ   -2
أصوات واختيار األشياء المهمة في تل  اللحظة، ويحتا  االستماع االنتقائي إلي تركيـز، 

نما يحتـا  إلـي وللتأكد م  وصوم الطفم إلي هذا المستوأل ال يكفي أ  يقوم أنه سم ، و  ان
 (421ص ،2112ترجمة ما سمعه إلي فعم. )الحديدي، 

مســـاعدة الطفـــم علـــي تحديـــد االتجـــا  الـــذي يصـــدر منـــه الصـــوت أو تحديـــد مويعـــه، ومـــا  -5
يتطلبـه ذلـ  مـ  تعلـم بعــم المفـاهيم المكانيـة الالزمـة لــذل  )فـوق وتحـت، أعلـي وأســفم، 

 يمي  ويسار، شرق وغرب، شمام وجنوب(. 

 الطفم علي تحديد المسافة التي يصدر منها الصوت )يريب وبعيد(.تنمية مهارة  -6

تحســـي  يـــدرة الطفـــم علـــي تقليـــد األصـــوات التـــي يســـمعها )كأصـــوات الحيوانـــات، وســـائم  -7
 (491، ص2112.....(. )خ ير، الببالوي، .النقم، الحاالت االنفعالية،

علـي تـذكر األصـوات تنمية الذاكرة السمعية عند الطفـم المعـوق بصـرياف مـ  خـالم تدريبـه  -8
 التي يسمعها بحسب الترتيب الذي وردت فيه.

ته مساعدة الطفم علي استخدام األصوات كفشارات سمعية هادية له في التحر  داخم بيئ -9
 (482، ص2115بأما  وكفاءة. )القريطي، 

ويد يامت الباحثـة فـي الدراسـة الحاليـة بتنميـة مهـارة السـم  لـدأل األطفـام المعـويي  بصـرياف  
 د تحليلها إلي عدد م  المهارات وهي كا تي بع

ويعنـــي القـــدرة علـــي الـــوعي واالنتبـــا  لوجـــود  إدراك وجاااود الصاااوت )اإلدراك السااامعي(: -1
صوت ما أو عدمه واالستجابة له، ويتم تنمية هذ  القدرة م  خـالم إعطـاء الطفـم تعليمـات للقيـام 

دما ينقطــ  الصــوت. )القريطــي، بســلو  معــي  عنــد ســماع صــوت مــا، أو القيــام بســلو  أخــر عنــ
 (481، ص2115

ويعنــي القــدرة علــي معرفــة أوجــه الشــبه واالخــتالف بــي  األصــوات، التمييااز الساامعي:  -2
وتمييزها ع  بع ها م  خالم تحديدها والتعـرف عليهـا وذكـر اسـمها، ويـتم تنميـة هـذ  القـدرة مـ  

م، األجهــــزة الكهربائيــــة، خــــالم التعــــرف علــــي بعــــم أصــــوات )الحيوانــــات، الطيــــور، وســــائم النقــــ
 (21، ص2111)نجدي،  الحاالت االنفعالية، األصوات اإلنسانية( والتمييز بينها.
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أي القـــدرة علـــي تحديـــد درجـــة الصـــوت المســـموع ســـواء أكـــا   تحدياااد درجاااة الصاااوت: -3
ـــاف أ ـــاف، هادئ ـــبالوي، الصـــوت مرتفعـــاف أو منخف ـــاف، ســـريعاف أو بطيئ ، 2112و غليظـــاف. )خ ـــير، الب

 (491ص

و يعــرف بأنــه القــدرة علــي تمييــز صــوت معــي  مــ  بــي  مجموعــة  اإلصااغاء االنتقااائي: -4
م  األصوات المعرو ة في نفل الويـت، وكـذل  القـدرة علـي تحديـد عـدد المـرات التـي تكـرر بهـا 
ذلـــ  الصـــوت، وهـــذا النـــوع مـــ  اإلصـــغاء يســـهم فـــي تطـــوير القـــدرة علـــي تحديـــد مصـــدر الصـــوت 

 (421ص، 2112، والتعرف عليه. )الحديدي والتوجه نحو  م  أجم لمسه

أي تحديـد االتجـا  الـذي يصـدر منـه الصـوت وذلـ  عـ  طريـق  تحديد اتجااه الصاوت: -5
(، وهـذ  491م، ص2112تقديم مثيرات صوتية منبعثة م  اتجاهات مختلفة.)خ ير، البـبالوي، 

المهارة مهمة لتوجيـه الطفـم نحـو المـتكلم وربـط األصـوات باألشـياء، فـفذا لـم يسـتط  الطفـم معرفـة 
  الصــــوت اجــــه صــــعوبة فــــي الــــربط الهــــادف بــــيالمكــــا  الــــذي يصــــدر منــــه الصــــوت، ففنــــه يــــد يو 

 (27، ص2111ومصدر . )خليم، 

وهــو القــدرة علــي تحديـد منبــ  إصــدار الصــوت  تحديااد مكااان الصااوت )تتبااع الصااوت(: -6
وتنقله.  والتوجه نحو ، وتعد هذ  القدرة ذات أهمية بالنسبة للطفم المعوق بصرياف في تسهيم حركته

 (129، ص2112)الحديدي، الخطيب، 

أي القدرة علي تحديـد المسـافة التـي تصـدر تحديد المسافة التي يصدر منها الصوت:  -7
عنها األصوات وفقـاف لدرجـة يربهـا مـ  الطفـم أو بعـدها عنـه، حيـ  يـتم تـدريب الطفـم علـي تحديـد 

ت مختلفـة. المسافة التي يصدر منهـا الصـوت عـ  طريـق تقـديم مثيـرات سـمعية تصـدر مـ  مسـافا
 (491، ص2112)خ ير، الببالوي، 

ويعنــــي القــــدرة علــــي تكــــرار األصــــوات المســــموعة وتقليــــدها بشــــكم التقليااااد الساااامعي:  -8
صـحيح، وتحتـا  هــذ  القـدرة إلــي تركيـز دييــق ويـدرات لغويـة ونطقيــة لـدأل الطفــم المعـوق بصــرياف، 
ويــتم تنميــة هــذ  القــدرة مــ  خــالم عــرم مجموعــة مــ  األصــوات تــم التعــرف عليهــا ســابقاف لــبعم 

الحيوانات والطيور، وسائم النقم، الحـاالت االنفعاليـة( وتكرارهـا ومحاولـة الطفـم المعـوق أصوات )
 (121، ص2117ياف لتقليدها. )يحيي، عبيد، بصر 
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درا  العاليـات بـي  األفكـار  االستيعاب السمعي: -9 هـو القـدرة علـي تلخـيص المسـموع، وان
 (124، ص1969ا. )كاروم، المتحد  وتلخيصه المعرو ة، وتصنيف األفكار التي تعرم لها

تشــير الــذاكرة الســمعية إلــي يــدرة الطفــم علــي تــذكر كــم مــا يســمعه  الااذاكرة الساامعية: -11
حســـب الترتيـــب نفســـه الـــذي ورد بـــه، وتســـاعد هـــذ  المهـــارة الطفـــم الكفيـــف علـــي اتبـــاع التعليمـــات 

بشــــكم  وتــــذكر القــــوائم التــــي تعــــرم عليــــه، والتعــــرف علــــي العناصــــر النايصــــة ومحاولــــة إكمالهــــا
صــحيح، والطفــم الــذي يفتقــر لهــذ  المهــارة يواجــه صــعوبة فــي ترتيــب أفكــار  كــالحروف األبجديــة، 

 (.425ص ،2112واألريام، وأيام األسبوع، أو أشهر السنة، الخ. )الحديدي، 

  



 الفصل الرابع
 منهجية البحث وإجراءاته

 

 البحثمنهج  -1

 جمتمع البحث وعينته  -2

 أدوات البحث )إعدادها وإجراءات ةدقها وثباتها( -4

 إجراءات تطبيق البحث -2

 حدود البحث -5

 املعاجلة اإلحصائية املستخدمة -6

  



 منهجية البحث وإجراءاته  لفصل الرابعا
 

 
 

123 

جراءاته  الفصل الرابع: منهجية البحث وا 
(Search Methodology and Procedures) 

 

والمجتمـ  األصـلي الـذي اختيـرت منـه عينـة البحـ  يتناوم هذا الفصم تحديد مـنهر البحـ  
وكـذل  أدوات البحـ ، كمــا يت ـم  الفصــم اإلجـراءات المتبعــة للتأكـد مــ  صـدق وثبــات األدوات، 

 والقواني  اإلحصائية المستخدمة وثباتها في معالجة النتائر.

 منهج البحث:  -1
ر التجريبــي لمعرفــة اعتمــد البحــ  للوصــوم إلــي أهدافــه والتحقــق مــ  فر ــياته علــي المــنه

مــدأل فاعليــة برنــامر تــدريبي يــائم علــي األلعــاب التعليميــة فــي تنميــة مهــارتي الســم  واللمــل لــدأل 
حـ  وأهدافـه ويـد عرفـه األطفام المعويي  بصرياف في مرحلة الريام، وهو مـنهر مالئـم لطبيعـة الب

  مالحظـة ( بأنه تغيير عمدي وم بوط للشروط المحددة لحد  مـا، مـ259ص ،2111)ملحم، 
( بأنــه يت ــم  126، ص2116وتفســيرها، ويعرفــه )العســكري، التغيــرات الوايعــة فــي ذات الحــد  

محاولة ل بط كم العوامم األساسية المؤثرة في المتغير أو المتغيرات التابعـة فـي التجربـة مـا عـدا 
ي المتغير أو عامالف واحداف يتحكم فيه الباح  ويغير  علي نحو معي  بقصد تحديد وييال تأثير  عل

المتغيــرات التابعــة، ويــد يامــت الباحثــة بتقســيم عينــة البحــ  إلــي مجمــوعتي  ) ــابطة وتجريبيــة(، 
، وبعــد وخ ــعت المجموعتــا  الختبــار يبلــي لقيــال المهــارات الســمعية واللمســية لــدأل كــم منهمــا

ل فـي   فـي ال ـعف فـي المهـارات اللمسـية والسـمعية وكـذل  التجـانيالتأكد مـ  تجـانل المجمـوعت
)درجة الذكاء، العمر، درجة اإلعاية( بي  المجموعتي  تم تطبيق جلسـات البرنـامر التـدريبي القـائم 
علــي األلعــاب التعليميــة علــي المجموعــة التجريبيــة فــي حــي  لــم تخ ــ  المجموعــة ال ــابطة أليــة 

مـ  تطبيـق جلسة وكانت تتلقي الطريقة التقليدية في تنميـة مهـارات السـم  واللمـل، وبعـد االنتهـاء 
جلسات البرنامر التدريبي تم إعادة تطبيق االختبار )القيال البعدي( علي كـال المجمـوعتي  وذلـ  
للمقارنـــة بـــي  نتـــائر المجموعـــة التجريبيـــة التـــي خ ـــعت للتـــدريب والمجموعـــة ال ـــابطة التـــي لـــم 

الختبـار تخ   ألي تدريب، وذل  لمعرفة مدأل التحس  في أداء األطفام المعويي  بصرياف عالي ا
لقيـــال مـــدأل فاعليـــة البرنـــامر التـــدريبي القـــائم علـــي األلعـــاب التعليميـــة فـــي تنميـــة مهـــارات الســـم  
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واللمل لدأل األطفام المعويي  بصرياف، وبعد ذل  تتب  أثر البرنامر التدريبي م  خالم الفـرق بـي  
اسـتي السـم  القياسي  البعـدي والمؤجـم لكـم مـ  المجمـوعتي  ال ـابطة والتجريبيـة علـي مقيـال ح

 واللمل.

 مجتمع البحث وعينته:  -2
تكـو  المجتمـ  األصـلي للبحـ  مـ  جميـ  األطفـام المعـويي  * المجتمع األصلي للبحاث: 

بصــرياف فــي مرحلــة ريــام األطفــام )الفئــة الثالثــة( فــي معهــد التربيــة الخاصــة لتأهيــم المكفــوفي ، 
ويي  بصـرياف فـي محافظـة دمشـق ممـ  والجمعيات التي تقدم خـدمات التـدخم المبكـر لألطفـام المعـ

 ( طفالف وطفلة.46بلع عدد المجتم  األصلي )، ويد ( سنوات6-5راو  أعمارهم ما بي  )تت

تـم اختيـار عينـة البحـ  مـ  المجتمـ  األصـلي، بحيـ  تتمثـم فيهـا * اختيار عينة البحاث: 
تــــوزيعهم علــــي ( طفــــالف وطفلــــة، تــــم 41صــــفات هــــذا المجتمــــ ، ويــــد تكونــــت عينــــة البحــــ  مــــ  )

( طفــالف وطفلــة، ويــد تــم 15مجمــوعتي  متســاويتي  ) ــابطة، تجريبيــة( اشــتملت كــم منهمــا علــي )
 اختيار العينة وفق الخطوات التالية 

بعـــد الرجـــوع إلـــي وزارة الشـــؤو  االجتماعيـــة، والحصـــوم علـــي بيانـــات بأســـماء الجمعيـــات  -
 عايــة البصــرية، تــم الموافقــةوالمراكــز التــي تعنــي بتقــديم خــدمات التــدخم المبكــر لــذوي اإل

 علي دخوم هذ  الجمعيات والمراكز.

مـ  خـالم زيـارة هـذ  الجمعيـات والمراكـز والحصـوم علـي اإلحصـائيات، تـم اختيـار معهــد  -
التربية الخاصة لتأهيم المكفوفي ، وجمعيتي )اإلخـالص، بنـا(، وذلـ  لعـدم تـوفر الشـروط 

 الالزمة في بقية الجمعيات والمراكز. 

رة معهد التأهيم وجمعيتي )اإلخالص، بنا(، تـم االختيـار المقصـود لألطفـام الـذي  بعد زيا -
( يو ح توزع أفراد عينة البح  الحالي 4تتوافر فيهم شروط عينة البح ، والجدوم ريم )

التجريبية وال ابطة حسب متغير الجنل )ذكور/ إنا ( ودرجة اإلعاية )كفيـف/  ـعيف 
 بصر(.
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 يبين توزع أفراد عينة البحث الضابطة والتجريبية حسب متغير الجنس ودرجة اإلعاقة( 3)الجدول 

 المركز
 إناث ذكور

 العدد اإلجمالي
 ضعيف كفيف ضعيف بصر كفيف

 15 4 2 4 5 معهد التربية الخاصة )تجريبية(

 8 2 2 2 2 جمعية بنا ) ابطة(

 7 1 2 2 2 جمعية اإلخالص ) ابطة(

 9 7 8 6 41 

 

 شروط اختيار العينة:* 

-5األطفام المعويي  بصرياف في مرحلة ريام األطفام والذي  تتراو  أعمـارهم مـا بـي  ) -
 ( سنوات.6-5( سنوات، وتم اختيار جمي  أفراد عينة البح  مم  تتراو  أعمارهم ما بي  )6

خالم الرجوع لسجالتهم أال تصاحب إعاية الطفم البصرية أية إعايات أخرأل، وذل  م   -
 الطبية الموجودة في المركز والجمعيات، والتأكد م  عدم وجود إعايات أخرأل.

( Wiscأال تقــم نســبة ذكــاء األطفــام عينــة البحــ  علــي مقيــال وكســلر لــذكاء األطفــام ) -
ود فـروق بـي  متوسـطي يامـت الباحثـة بـالتحقق مـ  عـدم وجـ ( درجة، لذا91الجانب اللفظي ع  )

ـــة )درجـــات ال ـــد مســـتوأل دالل ـــذكاء عن ـــة( فـــي نســـبة ال (، a=0.05مجمـــوعتي  )ال ـــابطة والتجريبي
 والجدوم التالي يو ح ما تم التوصم إليه م  نتائر.

 متوسط درجات أطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية على مقياس وكسلر لذكاء األطفال( 4)الجدول 
 القرار الداللة د.ح ت المحسوبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعات

 2.51282 101.8000 15 ال ابطة
 غير دالة 237. 28 1.207

 3.46135 99.4667 15 التجريبية
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( وهو 1.247( ومستوأل داللتها )1.217نجد أ  ييمة )ت= باستخدام اختبار ت ستيودنت
( وهــذا يؤكــد صــحة الفر ــية الصــفرية أي ال توجــد 1.15أكبــر مــ  مســتوأل الداللــة االفترا ــي )

بــــــي  متوســــــطي درجــــــات أطفــــــام  (α=.05)فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية عنــــــد مســــــتوأل داللــــــة 
ا يدم علي التكافؤ بمستوأل الذكاء المجموعتي  ال ابطة والتجريبية في مقيال وكلسر للذكاء، وهذ
 بي  المجموعتي  )ال ابطة والتجريبية( حسب مقيال وكسلر.

أ  يكـــو  لـــدأل أطفـــام عينـــة البحـــ  )ال ـــابطة والتجريبيـــة(  ـــعف فـــي المهـــارات اللمســـية 
والسمعية، وذل  م  خالم تطبيق مقيـال حاسـتي السـم  واللمـل علـي عينـة البحـ  كقيـال يبلـي 

بي  متوسطي درجات أطفام المجموعتي   والسمعية والتأكد م  عدم وجود فروق لمهاراتهم اللمسية
 =aال ابطة والتجريبية في القيال القبلي علي مقيال حاستي السم  واللمل عند مستوأل داللة )

 (، والجدوم التالي يو ح ما تم التوصم إليه م  نتائر.0.05

متوسط درجات أطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس االقبلي على مقياس حاستي ( 5)الجدول 
 السمع واللمس

 العدد المجموعات 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت 
 المحسوبة

 القرار الداللة د.ح

المفاهيم المكانية 
 واالتجاهية

 1.13389 4.0000 15 ال ابطة
.333 28 .742 

غير 
 1.06010 3.8667 15 التجريبية دالة

 اللمل
 4.39480 18.2000 15 ال ابطة

-.097- 28 .923 
غير 
 2.96808 18.3333 15 التجريبية دالة

 السم 
 3.08143 15.0667 15 ال ابطة

.872 28 .390 
غير 
 3.19523 14.0667 15 التجريبية دالة

 الدرجة الكلية
 5.96977 37.2667 15 ال ابطة

.583 28 .565 
غير 
 2.91466 36.2667 15 التجريبية دالة
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ــــار ت ســــتيودنت المفاااااهيم المكانيااااة واالتجاهيااااة: - نجــــد أ  ييمــــة )ت=  باســــتخدام اختب
( 1.15( وهـو أكبــر مـ  مســتوأل الداللـة االفترا ــي )1.722( ومسـتوأل داللتهــا )1.444

وهذا يؤكد صحة الفر ـية الصـفرية أي ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوأل 
بــــي  متوســــطي درجــــات أطفــــام المجمــــوعتي  ال ــــابطة والتجريبيــــة فــــي  (α=.05)داللــــة 

القيال القبلي علي مقيال حاستي السم  واللمل )بعد المفـاهيم المكانيـة(، وهـذا مـا يؤكـد 
 تكافؤ المجموعتي .

( ومســـتوأل داللتهـــا 1.197باســـتخدام اختبـــار ت ســـتيودنت نجـــد أ  ييمـــة )ت=  اللماااس: -
( وهـذا يؤكـد صـحة الفر ـية 1.15اللـة االفترا ـي )( وهو أكبر مـ  مسـتوأل الد1.924)

بــــي   (α=.05)الصــــفرية أي ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوأل داللــــة 
متوسطي درجات أطفام المجموعتي  ال ابطة والتجريبية في القيال القبلـي علـي مقيـال 

 حاستي السم  واللمل )بعد اللمل(، وهذا ما يؤكد تكافؤ المجموعتي .

( ومســـتوأل داللتهـــا 1.872باســـتخدام اختبـــار ت ســـتيودنت نجـــد أ  ييمـــة )ت= مع:السااا -
( وهـذا يؤكـد صـحة الفر ـية 1.15( وهو أكبر مـ  مسـتوأل الداللـة االفترا ـي )1.491)

بــــي   (α=.05)الصــــفرية أي ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوأل داللــــة 
ية في القيال القبلـي علـي مقيـال متوسطي درجات أطفام المجموعتي  ال ابطة والتجريب

 حاستي السم  واللمل )بعد السم (، وهذا ما يؤكد تكافؤ المجموعتي .

( ومســـتوأل 1.584باســـتخدام اختبـــار ت ســـتيودنت نجـــد أ  ييمـــة )ت=  الدرجاااة الكلياااة: -
( وهــذا يؤكــد صــحة 1.15( وهــو أكبــر مــ  مســتوأل الداللــة االفترا ــي )1.565داللتهــا )

 (α=.05)ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوأل داللــة الفر ــية الصــفرية أي 
بــي  متوســطي درجــات أطفــام المجمــوعتي  ال ــابطة والتجريبيــة فــي القيــال القبلــي علــي 

 مقيال حاستي السم  واللمل )الدرجة الكلية(، وهذا ما يؤكد تكافؤ المجموعتي .
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جراءات صدقها وثباتها( أدوات البحث -3  )إعدادها وا 
 د البح  الحالي علي األدوات التالية اعتم

( 6-5تي الســــم  واللمــــل لــــدأل األطفــــام المعــــويي  بصــــرياف فــــي عمــــر )مهــــار اختبــــار  -1
 سنوات.

 ( الجانب اللفظي.WISCمقيال وكسلر لذكاء األطفام ) -2

برنامر تدريبي يائم علي األلعاب التعليمية لتنمية مهارتي السم  واللمـل لـدأل األطفـام  -4
 ( سنوات.6-5بصرياف في مرحلة الريام بعمر ) المعويي 

  وفيما يلي عرم مفصم لكم أداة

( 6-5السمع واللمس لدى األطفال المعاوقين بصاريًا فاي عمار ) مهارتياختبار  .1
 سنوات:

تي الســم  واللمــل لــدأل األطفــام المعــويي  بصــرياف مهــار ييــال  يهــدف إلــي هاادف المقياااس:
 سنوات، وهذا المقيال م  إعداد الباحثة فاطمة خليم.( 6-5مم  تتراو  أعمارهم ما بي  )

 الخصائص السيكومترية للمقياس: ♦ 

  :علـي الطرائـق التاليـة  )صـدق المحكمـي ،  فاطمـة خليـم اعتمدت الباحثةصدق المقياس
التجربة االستطالعية، الصـدق الـداخلي، الصـدق التمييـزي(، والتـي أجمعـت جميعهـا علـي 
تجـانل المقيـال الـداخلي، ومالئمتـه، ويابليتـه للتطبيــق، وتمتعـه بدرجـة جيـدة مـ  الصــدق 

 تجعله أداة صالحة للبح .

  :ات االختبـار بعـدة طرائـق هـي  )الثبـات بحسـاب ثبـ فاطمـة يامـت الباحثـةثباات المقيااس
باإلعـــادة، التجزئـــة النصـــفية، معامـــم ألفـــا كرونبـــا (، والتـــي أجمعـــت جميعهـــا علـــي تمتـــ  

 المقيال بدرجة عالية م  الثبات.

اسـتخدمت الباحثـة للبحاث الحاالي:  لمقياس حاستي السمع واللماس الشروط السيكومترية
الباحثــة فاطمـة خليـم بعـد حـذف أربعـة بنـود منــه  السـم  واللمـل المصـمم مـ  يبـم مهـارتيمقيـال 

ــــام ) ــــام المعــــويي  بصــــرياف  (44 -42 -41 -41ذوات األري ــــ  لعــــدم مالءمتهــــا لعمــــر األطف وذل
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، ويامت بالتأكد م  الشروط السيكومترية لمقيال حاسـتي السـم  واللمـل ولصعوبة تطبيقها عليهم
 للبح  الحالي كما هو ا تي 

 ( طفالف وطفلة 12باستخدام عينة استطالعية مكونة م  )ي: صدق المقياس للبحث الحال
 م  مجتم  البح ، تم دراسة الصدق والثبات للمقيال للبح  الحالي.

باســـتخدام معامـــم االرتبـــاط بيرســـو  بـــي  األبعـــاد والعبـــارات  صااادق االتسااااق الاااداخلي: -
، وهذا يؤكد وجـود (1.15المكونة له نجد أ  جمي  العبارات يد أعطت مستوأل داللة أصغر م  )

ارتبـــاط بـــي  األبعـــاد وجميـــ  العبـــارات المكونـــة لـــه وهـــذا يؤكـــد صـــدق االتســـاق الـــداخلي للمقيـــال، 
 والجدوم التالي يو ح هذ  النتائر.

 يوضح ارتباط أبعاد مقياس حاستي السمع واللمس مع الدرجة الكلية للبحث الحالي( 6)الجدول 
المكانية واالتجاهيةالمفاهيم     السمع اللمس 

 الدرجة الكلية

 **895. **916. **905. ارتباط بيرسو 

 000. 000. 000. مستوأل الداللة

  12 12 12 

 

باستخدام معامـم االرتبـاط بيرسـو  بـي  األبعـاد المكونـة للمقيـال نجـد الصدق التكويني:  -
( وهـذا يؤكـد وجـود ارتبـاط بـي  أبعـاد 1.15)أ  جمي  األبعاد يد اعطت مستوأل داللة أصغر مـ  

 المقيال فيما بينها وهذا يؤكد الصدق التكويني للمقيال، والجدوم التالي يو ح هذ  النتائر.

 يوضح ارتباط أبعاد مقياس حاستي السمع واللمس فيما بينها للبحث الحالي( 7)الجدول 
واالتجاهية المفاهيم المكانية  األبعاد  السمع اللمس 

 المفاهيم المكانية واالتجاهية
 **757. **624. 1 ارتباط بيرسو 
 000. 000.  مستوأل الداللة

  12 12 12 

 اللمل
 **760. 1  ارتباط بيرسو 
 000.   مستوأل الداللة

   12 12 
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 السم 
 1   ارتباط بيرسو 
    مستوأل الداللة

    12 

  :يامــت الباحثــة بحســاب ثبــات االختبــار بعــدة طــرق هــي  ثبااات المقياااس للبحااث الحااالي
 الثبات باإلعادة، والتجزئة النصفية، ومعامم ألفا كرونبا  وذل  علي الشكم ا تي 

تـم حسـاب الثبـات بالتجزئـة النصـفية حسـب معادلـة سـبيرما  الثباات بالتجزئاة النصافية:  -
والجـدوم التـالي ، ا يدم علي تمت  المقيال بدرجة جيدة م  الثباتبراو  فأعطي نتائر مقبولة، مم

 يو ح هذ  النتائر.

 الثبات بالتجزئة النصفية لمقياس حاستي السمع واللمس وأبعاده الرئيسة للبحث الحالي (8)الجدول 
 معامل الثبات األبعاد

 907. المفاهيم المكانية واالتجاهية

 874. اللمل

 895. السم 

 

تـــم حســـاب معامـــم ألفـــا كرونبـــا  ألبعـــاد المقيـــال والمقيـــال ككـــم  ثباااات ألفاااا كرونباااا : -
 فأعطت نتائر مقبولة وتعطي ثقة باستخدام أداة البح ، والجدوم التالي يو ح هذ  النتائر.

 استي السمع واللمس وأبعاده الرئيسة للبحث الحاليمعامل الثبات ألفا كرونبا  لمقياس ح( 9)الجدول 
 معامل ألفا كرونبا  األبعاد

 887. المفاهيم المكانية واالتجاهية

 894. اللمل

 902. السم 

 899. الدرجة الكلية
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( طفــالف 12تــم تطبيــق االســتبانة علــي العينــة االســتطالعية مؤلفــة مــ  )ثبااات اإلعااادة:  -
التربية الخاصة لتأهيـم المكفـوفي  وكـم مـ  جمعيـة )اإلخـالص، بنـا(، وطفلة تم سحبهم م  معهد 

( يوماف وتم حساب معامم الترابط بيرسو  15ثم تم إعادة التطبيق مرة ثانية علي نفل العينة بعد )
بــي  نتــائر التطبيقــي  والجــدوم التــالي يبــي  معــامالت التــرابط والتــي كانــت كلهــا دالــة عنــد مســتوأل 

 (.1.15داللة )

معامل االرتباط بيرسون بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لمقياس حاستي السمع واللمس ( 10)ول الجد
 للبحث الحالي

 مستوى الداللة قيمة الترابط 

 000. **894. المفاهيم المكانية واالتجاهية

 000. **924. اللمل

 000. **915. السم 

 000. **931. الدرجة الكلية

 

( بنـــداف 122ت ـــم  المقيـــال فـــي صـــورته النهائيـــة علـــي ) الصاااورة النهائياااة للمقيااااس:♦ 
 موزعة علي ثالثة أبعاد رئيسية هي 

 :( بنداف.15يتناوم المفاهيم المكانية واالتجاهية ويتألف م  ) البعد األول 

 :يتنـاوم حاسـة اللمـل ويتفـرع عـ  هـذا البعـد أربعـة أبعـاد فرعيـة هـي )الـوعي  البعد الثاني
ــــي، اإلدرا   ــــوائي أو التركيب ــــة، اإلدرا  اللمســــي االحت ــــرات اللمســــية المختلف ــــا  للمثي واالنتب

 اللمسي الجزئي أو التحليلي، تنمية الذاكرة اللمسية(. 

 :أبعــاد فرعيــة هــي  )إدرا   (11ويتنــاوم تنميــة حاســة الســم  ويتفــرع إلــي ) البعااد الثالااث
وجــود الصــوت، التمييــز الســمعي لألصـــوات، تحديــد درجــة األصــوات، انتقــاء األصـــوات، 
تحيد اتجا  الصوت، تتب  الصوت، تحديد المسافة، التقليد السمعي، االسـتيعاب السـمعي، 

( يو ـح بنـود المقيـال وتوزعهـا علـي كـم مـ  1تحسي  الذاكرة السـمعية(، والملحـق ريـم )
 اد الرئيسة والفرعية للمقيال.األبع
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تصحح بنود المقيال بفعطاء الطفم درجة لكم بند وذل  م   طريقة تصحيح المقياس:♦ 
خــالم ترجمــة ســلم اإلجابــة مــ  ســلم لفظــي إلــي ســلم ريمــي، فيعطــي الطفــم درجــة واحــدة فــي حالــة 

"، وتحسب الدرجة الفرعية لكم بعد مـ  خـالم اإلجابة بـــ"نعم"، ودرجة صفر في حالة اإلجابة بـــ"ال
جم  البنود التي يحصم فيها الطفم علـي درجـة واحـدة، فـي حـي  تسـتخر  الدرجـة الكليـة للمقيـال 
ككــم مــ  خــالم جمــ  الــدرجات الفرعيــة التــي حصــم عليهــا الطفــم فــي األبعــاد الرئيســة للمقيــال، 

(، والجـدوم 1، وأدنـي درجـة هـي )(122وعلي ذل  تكو  أعلي درجة علي المقيال هـي الدرجـة )
 ا تي يو ح كيفية توزع الفقرات ومدأل الدرجات الممكنة في كم بعد، وعلي المقيال ككم. 

 يوضح توزع الفقرات ومدى الدرجات في كل بعد وعلى المقياس ككل( 11)الجدول 
 مدى الدرجات عدد البنود أبعاد المقياس

 15 -1 15 مكانية و االتجاهيةالمفاهيم ال

 72 -16 59 اللمل

 122 -75 51 السم 

 122 المقيال ككم

 

 ( الجانب اللفظي:WISCمقياس وكسلر لذكاء األطفال ) .2
( اختبــاراف فرعيــاف، ويــد صــنفت 12يت ــم  المقيــال فــي صــورته النهائيــة ) وصااف المقياااس:

هذ  االختبارات إلي يسـمي  همـا  المقيـال اللفظـي ويت ـم  )المعلومـات، المتشـابهات، الحسـاب، 
المفــــردات، الفهــــم، مــــدأل األريــــام(، والثــــاني المقيــــال األدائــــي ويت ــــم  )تكميــــم الصــــور، ترتيــــب 

 (4م، ص1999ي  األشياء، المتاهات( )اسماعيم، مليكة، الصور، تصميم المكعبات، تجم

اســتخدمت الباحثــة الجانــب اللفظــي مــ  هــذا المقيــال، لقيــال القــدرة  الهاادف ماان المقياااس:
العقليـــة لـــدأل أطفـــام عينـــة البحـــ  بهـــدف تحقيـــق التجـــانل بينهـــا، وعـــزم أثـــر متغيـــر الـــذكاء بـــي  

ـــة(، حتـــي ال يكـــو   ـــائر البحـــ  مجمـــوعتي البحـــ  )ال ـــابطة والتجريبي ـــر أثـــر فـــي نت لهـــذا المتغي
 الحالي.
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 الشروط السيكومترية لمقياس وكسلر لذكاء األطفال )الجانب اللفظي( للبحث الحالي:

 يامت الباحثة بحساب صدق مقيـال وكسـلر لـذكاء : حاليصدق مقياس وكسلر للبحث ال
لي األطفــام الجانــب اللفظـــي منــه للبحــ  الحـــالي بعــدة طــرق هـــي  صــدق االتســاق الـــداخ

 وذل  علي الشكم ا تي  والصدق التكويني،

باسـتخدام معامـم بيرسـو  لدراسـة العاليـة بـي  األبعـاد والدرجـة صدق االتساق الاداخلي:  -
الكلية لمقيال وكسلر الجانب اللفظي منه نجد أ  جمي  العبارات يد أعطت مستوأل داللـة أصـغر 

 الجدوم التالي يو ح هذ  النتائر.( وبالتالي هذا يؤكد صدق االتساق الداخلي، و 1.15م  )

 يوضح ارتباط أبعاد مقياس وكسلر الجانب اللفظي مع الدرجة الكلية للبحث الحالي( 12)الجدول 
 الداللةمستوى  بيرسونارتباط  األبعاد

 000. **814. معلومات عامة

 000. **779. الفهم العام

 000. **862. الحساب

 000. **827. المتشابهات

 000. **829. المفردات

 000. **963. اعادة االريام

 

نجـد مـ  خـالم اسـتخدام معامـم بيرسـو  لدراسـة العاليـة بـي  درجـات الصدق التكاويني:  -
األبعــاد فيمــا بينهــا، نجــد أ  جميــ  األبعــاد يــد أعطــت مســتوأل ارتبــاط أصــغر مــ  مســتوأل الداللــة 

األبعــــاد بع ــــها بــــبعم، وبالتــــالي تأكيــــد للصــــدق  طمــــا يؤكــــد ارتبــــا(، وهــــذا 1.15االفترا ــــي )
 التكويني لمقيال وكسلر الجانب اللفظي منه، والجدوم التالي يو ح هذ  النتائر. 
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 يوضح ارتباط أبعاد المقياس وكسلر الجانب اللفظي فيما بينها للبحث الحالي( 13)الجدول 

  
معلومات 
 عامة

الفهم 
 العام

 المفردات المتشابهات الحساب
اعادة 
 االرقام

معلومات 
 عامة

      1 ارتباط بيرسو 
       مستوأل الداللة

  12      

 الفهم العام
     1 *405. ارتباط بيرسو 
      049. مستوأل الداللة

  12 12     

 الحساب
    1 **689. **613. ارتباط بيرسو 

الداللةمستوأل   .002 .000     
  12 12 12    

 المتشابهات
   1 **830. **713. **661. ارتباط بيرسو 
    000. 000. 001. مستوأل الداللة

  12 12 12 12   

 المفردات
  1 *437. *471. *415. *435. ارتباط بيرسو 
   042. 037. 047. 043. مستوأل الداللة

  12 12 12 12 12  

االريام اعادة  
 1 *423. **606. *491. *488. *444. ارتباط بيرسو 
  046. 003. 032. 033. 040. مستوأل الداللة

  12 12 12 12 12 12 

 

  :للبحـ   يامـت الباحثـة بحسـاب ثبـات مقيـال وكسـلرثبات مقياس وكسلر للبحث الحالي
الحالي بعدة طرق هـي  الثبـات باإلعـادة، والتجزئـة النصـفية، ومعامـم ألفـا كرونبـا  وذلـ  

 علي الشكم ا تي 

م  خالم استخدام معامم ألفـا لدراسـة ثبـات مقيـال وكسـلر الجانـب  ثبات ألفا كرونبا : -
(، بينمـا الدرجـة الكليـة للمقيـال فكانـت 1.911 -1.792تراو  بي  ) αاللفظي منه نجد أ  ييمة 
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( وهــذا يؤكــد الثبــات بحســب المقــاييل اإلحصــائية، والجــدوم التــالي يو ــح هــذ  1.861تســاوي )
 النتائر.

 للبحث الحاليمعامل ثبات ألفا كرونبا  لمقياس وكسلر وأبعاده الرئيسة للجانب اللفظي ( 14)الجدول 
كرونبا  -ألفا   

 0.841 معلومات عامة

 0.812 الفهم العام

 0.901 الحساب

 0.794 المتشابهات

 0.887 المفردات

 0.815 اعادة االريام

 0.861 الدرجة الكلية

براو  والتي جاءت  تم حساب الثبات بالتنصيف حسب معادلة سبيرما ثبات التنصيف:  -
( وهـــذا يؤكـــد الثبـــات بحســـب المقـــاييل اإلحصـــائية، والجـــدوم 1.919 -1.815ييمتـــه مـــا بـــي  )

 التالي يو ح هذ  النتائر.

 الثبات بالتجزئة النصفية لمقياس وكسلر وأبعاده الرئيسة للجانب اللفظي للبحث الحالي( 15)الجدول 
 سبيرمان براون 

 0.905 معلومات عامة

 0.883 الفهم العام

 0.805 الحساب

 0.837 المتشابهات

 0.892 المفردات

األرياماعادة   0.909 
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لذكاء األطفـام الجانـب اللفظـي منـه علـي العينـة  تم تطبيق مقيال وكسلر ثبات اإلعادة: -
( طفــــالف وطفلــــة تــــم ســــحبهم مــــ  معهــــد التربيــــة الخاصــــة لتأهيــــم 12االســــتطالعية المؤلفــــة مــــ  )

المكفــوفي  وكــم مــ  جمعيــة )اإلخــالص، بنــا(، ثــم تــم إعــادة تطبيــق المقيــال مــرة ثانيــة علــي نفــل 
بي  نتائر التطبيقي  والجـدوم التـالي يبـي  ( يوماف وتم حساب معامم ترابط بيرسو  15العينة بعد )

 (.1.15معامالت الترابط بيرسو  والتي كانت كلها دالة عند مستوأل داللة )

معامل االرتباط بيرسون بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لمقياس وكسلر الجانب اللفظي ( 16)الجدول 
 للبحث الحالي

 توى الداللةمس بيرسونارتباط  األبعاد
 000. **908. معلومات عامة
 000. **913. الفهم العام
 000. **900. الحساب
 000. **921. المتشابهات
 000. **913. المفردات

 000. **907. اعادة االريام
 000. **924. الدرجة الكلية

 

التطبيقـي  تبـي  أ  جميـ  األبعـاد يـد م  خالم استخدام معامم بيرسو  لدراسة العالية بـي  
( وبالتــالي هــذا يؤكــد الثبــات 1.15أعطــت مســتوأل داللــة أصــغر مــ  مســتوأل الداللــة االفترا ــي )

 بطريقة اإلعادة.

برنامج تدريبي قائم على األلعاب التعليمية لتنمية مهاارتي السامع واللماس لادى  .3
 سنوات: (6-5األطفال المعوقين بصريًا في مرحلة الرياض بعمر )

وهـــو مجموعـــة مـــ  الجلســـات القائمـــة علـــي األلعـــاب التعليميـــة لتنميـــة  البرناااامج التااادريبي:
 ( سنوات.6-5مهارتي السم  واللمل لدأل األطفام المعويي  بصرياف في مرحلة الريام عمر )

تم تطبيق البرنامر علي عينة م  األطفام المعويي  بصرياف  الفئة المستهدفة في البرنامج:
والجمعيات التي تعنـي ( سنوات الملتحقي  بمعهد التربية الخاصة لتأهيم المكفوفي  6-5في عمر)
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فـــي محافظـــة بـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة بشـــكم عـــام وذوي اإلعايـــة البصـــرية بشـــكم خـــاص فـــي 
 دمشق.

( جلسـة مقسـمة حسـب 59سـات البرنـامر التـدريبي )بلغت عدد جلعدد الجلسات التدريبية: 
 األهداف العامة للبرنامر إلي ما يأتي 

 (.2تنمية عاليات إيجابية م  األطفام المعويي  بصرياف وأولياء أمورهم  وعدد جلساتها ) -
 تنمية حركة أصاب  الطفم المعوق بصرياف  وعدد جلساتها جلسة واحدة. -
 (.8ية  وعدد جلساتها )تنمية المفاهيم المكانية واالتجاه -
 (.22( مجاالت وعدد جلساتها )2تنمية مهارة اللمل  وتتفرع عنها ) -
 (.22( مجاالت وعدد جلساتها )11تنمية مهارة السم   وتتفرع عنها ) -

 يوضح عدد جلسات البرنامج وتوزعها على أهدافه( 17)الجدول 
 ساتتوزع الجل عدد الجلسات الجلسات

 2-1 2 تنمية عاليات إيجابية م  األطفام المعويي  بصرياف وأولياء أمورهم
 4 1 تنمية حركة أصاب  الطفم المعوق بصرياف 

 11-2 8 تنمية المفاهيم المكانية واالتجاهية

 تنمية مهارة اللمل

 15-12 2 الوعي واالنتبا  للمثيرات اللمسية المختلفة
 29-16 12 )التركيبي(اإلدرا  اللمسي االحتوائي 

 44-41 2 اإلدرا  اللمسي الجزئي )التحليلي
 45-42 2 الذاكرة اللمسية

 تنمية مهارة السم 

 46 1 اإلدرا  السمعي
 22-47 6 التمييز السمعي

 25-24 4 تحديد درجة الصوت
 26 1 اإلصغاء االنتقائي
 27 1 تحديد اتجا  الصوت

 28 1 تتب  الصوت
 29 1 المسافة التي يصدر منها الصوتتحديد 

 54-51 2 التقليد السمعي
 52 1 االستيعاب السمعي
 59-55 5 الذاكرة السمعية

 59 المجموع الكلي
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راعت الباحثة أثنـاء تصـميمها واختبارهـا وتنفيـذها األمور التي تمت مراعاتها في البرنامج: 
 وتقويمها للبرنامر العديد م  األمور وهي 

علـي الدراسـات السـابقة وكـم مـا يخـص أدبيـات البحـ  ومحاولـة اإللمـام  واالطالعالرجوع  -
 بها والتعديم والتطوير عليها.

-5خصائص وحاجات ومتطلبات األطفام المعويي  بصرياف في هذ  المرحلة م  العمـر ) -
 ( سنوات، م  مراعاة الفروق الفردية فيما بينهم.6

المرحلــة العمريــة، مــ  الحــرص علــي التنــوع فــي  خصــائص اللعــب لــدأل األطفــام فــي هــذ  -
 األنشطة واأللعاب وتميزها بالجودة واألما  وتحقيقها لألهداف المرجوة.

يامــة عاليــات  - إشــرا  األهــم فــي عمليــة التخطــيط والتنفيــذ والتقــويم لألنشــطة المقترحــة، وان
 إيجابية ومثمرة معهم.

المستمري  وبأشكام مختلفة كي ال يصـيب حرصت الباحثة علي عمليتي التقويم والتعزيز  -
 األطفام أي نوع م  الملم.

 توفير األدوات والوسائم الالزمة، والحرص علي مناسبة الويت لتنفيذ األنشطة والتقويم. -

تجزئــــة المهــــارة إلــــي مهــــارات بســــيطة تناســــب األطفــــام، والتــــدر  بهــــا مــــ  الســــهولة إلــــي  -
 الصعوبة، وم  البسيط إلي المعقد.

 يسود  الطمأنينة والراحة النفسية والحمال والمر  والمشاركة.تهيئة جو  -

ــــة  - ــــي  األطفــــام بغي تعزيــــز رو  الفريــــق والعمــــم الجمــــاعي وتنميــــة التفاعــــم االجتمــــاعي ب
 أخراجهم م  جو العزلة واالنطواء علي ذاتهم.

اتبعــت الباحثــة فــي جلســات البرنــامر أنشــطة اللعــب التعليمــي طرائااق التاادريب المسااتخدمة: 
اع مختلــف منــه، حيــ  يــتم وفــق هــذا األســلوب تنظــيم اللعــب علــي نحــو ال يفقــد معــه الطفــم بــأنو 

عفويتــه، بــم يحثــه علــي التفاعــم النشــط مــ  المثيــرات الحســية التــي تجــذب انتباهــه وتلبــي حاجاتــه، 
، ومن أنواع اللعب وتنمي نشاطه العقلي؛ أي أ  نتاجه يكو  التعلم في سياق نشاط منظم وهادف

 في البرنامج هي:المستخدمة 
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ويبـــدو هـــذا النـــوع مـــ  األلعـــاب فـــي بنـــاء المكعبـــات والنمـــاذ  والفـــ   األلعااااب التركيبياااة: -
والتركيـــب، ويظهـــر هـــذا الشـــكم فـــي ســـ  الخامســـة أو السادســـة حيـــ  يبـــدأ الطفـــم بو ـــ  
األشياء بع ها بجوار بعم دو  تخطيط مسبق فيكتشف مصادفة أ  هذ  األشياء تمثم 

فيفــر  لهــذا االكتشــاف ومــ  تطــور الطفــم النمــائي يصــبح اللعــب أيــم نموذجــاف مــا يعرفــه، 
إيهامية وأكثر بنائية علـي الـرغم مـ  اخـتالف األطفـام فـي يـدراتهم علـي البنـاء والتركيـب، 
ويســــــتعمم األطفــــــام فــــــي هــــــذ  األلعــــــاب أشــــــكاالف هندســــــية معروفــــــة )مكعبــــــات، أعمــــــدة، 

لبناء المتنوعة وتسميتها بدية، كما صفائح،...(، ومواد إ افية أخرأل )دمي،...(، ومواد ا
يتعلمو  استعمالها بشكم صـحيح مـ  خـالم بنـاء حـائط، سـور، بيـت، مقعـد، طاولـة،...، 

رة األطفام علي تمييز األشياء بحسب حجمها )كبيـر، صـغير، طويـم، يصـير، \وتزداد يد
 عالي، منخفم(، أو بحسب ألوانها )أحمر، أصفر،....(، وم  ثـم بحسـب الحجـم واللـو 
معاف، ونظراف ألهمية هذا النوع م  األلعاب فقد اهتمت وسائم التكنولوجيا المعاصرة بفنتـا  

نمــو الطفــم. )األحمــد، منصــور، العديــد مــ  األلعــاب التركيبيــة التــي تتناســب مــ  مراحــم 
 (96، ص2118

تـــدخم فـــي نطـــاق األلعـــاب التركيبيـــة، األلعااااب الفنياااة )كالرسااام واألشاااغال والموسااايقى(:  -
بأنهـــا نشـــاط تعبيـــري فنـــي ينبـــ  مـــ  الوجـــدا  والتـــذوق الجمـــالي، فـــي حـــي  تعتمـــد وتتميـــز 

األلعــاب التركيبيــة علــي شــحذ الطايــات العقليــة المعرفيــة لــدأل الطفــم، ومــ  بــي  األلعــاب 
الفنية رسوم األطفام التي تعبر ع  التألق اإلبـداعي عنـد األطفـام الـذي يتجلـي بالخربشـة 

داعية عنـد األطفـام مـ  خـالم األداء الموسـيقي والـريص أو الشخبطة، وتظهر النزعة اإلب
م  جهة، ومـ  خـالم االسـتمتاع بهمـا مـ  جهـة ثانيـة، والبيئـة الفنيـة تربويـاف تـزود أطفالهـا 
بفــرص التعامــم مــ  الصــوت والحركــة ومزجهمــا، فيقــوم الطفــم بالغنــاء أثنــاء لعبــه ويحــب 

نــة، وهــذ  المهــارة ال تلبــ  أ  األغــاني الحركيــة التــي يســتجيب فيهــا لكلمــات بحركــات معي
تتطور سريعاف بحي  يصبح يـادراف علـي طلـب بعـم األغنيـات الخاصـة، وأ  يميـز بعـم 
القط  الموسيقية، ويد رافقت معظم جلسات البرنامر أناشيد وهـذا نـوع مـ  اللعـب المترافـق 
مــ  الحركــات، لــدورها فــي تنشــيط األطفـــام، وتعميــق اكتســاب المفــاهيم لــديهم مــ  خـــالم 

 (87، ص2114لمطلوب اكتسابه. )الهنداوي، لحرص علي ربط كم نشيد بالمفهوم اا
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وهـي األلعـاب التـي تتمثـم فـي المطـاردة والـنط  األلعاب الترويحياة والرياضاية )الحركياة(: -
والتقاط الكرة، والجري والتسلق، ويشب  هذا النوع م  األلعـاب حاجـة األطفـام إلـي الحركـة 

ويمكــ  أ  ترافــق هــذ  األلعــاب الحركيــة بعــم األغــاني أو  والرغبــة فــي اللعــب الجمــاعي،
المقطوعــات الموســيقية، واأللعــاب الترويحيــة والريا ــية ال تبعــ  البهجــة فــي نفــل الطفــم 
فحســـب بــــم إنهــــا ذات ييمــــة كبيـــرة فــــي التنشــــئة االجتماعيــــة، فمـــ  خاللهــــا يــــتعلم الطفــــم 

مختلفــة، واأللعــاب الريا ــية االنســجام مــ  ا خــري  وكيفيــة التعــاو  معهــم فــي األنشــطة ال
ـــة  ـــزا  الحركـــي، والفاعلي ـــة واالت ـــق بـــتعلم المهـــارات الحركي ـــد ملموســـة فيمـــا يتعل تحقـــق فوائ
الجســـمية ال تقتصـــر علـــي مظـــاهر النمـــو الجســـمي الســـليم فقـــط بـــم تـــنعكل علـــي تنشـــيط 

 (68، ص1999لي الشخصية بمجملها. )السقا،األداء العقلي وع

ويتجلـــي هـــذا النـــوع مـــ  اللعـــب فـــي تقمـــص الطفـــم  وار(:اللعاااب التمثيلاااي )اللعاااب بااااألد -
لشخصــــيات الكبــــار مقلــــداف ســــلوكهم وأســــاليبهم التــــي يراهــــا وينفعــــم بهــــا، وتعتمــــد األلعــــاب 
التمثيليـــة علـــي خيـــام الطفـــم الواســـ  ومقدرتــــه اإلبداعيـــة، وينمـــي التمثيـــم بالـــدمي خيــــام 

لــوبهم، وتعويــدهم علــي األطفــام بواســطة بعــم المشــاهد الممتعــة التــي تــدخم الفــر  إلــي ي
االنتبــا  وتبعــ  الحيويــة فــي نفوســهم، وعــ  طريــق ييــام األطفــام بــبعم أدوار شخصــيات 

 (82، ص2114والتطور السليم. )الهنداوي، الحادثة تنمو يدراتهم علي التعبير الجيد 

إنها أساليب فعالة في تثقيف الطفم حي  يكتسب م  خاللها معلومـات  األلعاب الثقافية: -
، وتزيــد مــ  توســي  مداركــه، بســبب مــا تســتدعيه هــذ  األلعــاب مــ  حلــوم مختلفــة وخبــرات

ودييقـة، ومـ  األلعــاب الثقافيـة القـراءة والبــرامر الموجهـة لألطفـام عبــر اإلذاعـة والتلفزيــو  
 (117، ص1999سينما ومسر  األطفام. )حنا، وال

يد م  أنـواع المعـززات استخدمت الباحثة العدالمعززات المستخدمة في البرنامج التدريبي: 
أثناء تطبيق االختبارات )القبلية، البعدية المؤجلة(، وأثناء تطبيق جلسات البرنـامر وذلـ  مـ  أجـم 
تحفيـز األطفــام وتشــجيعهم وتحــريم اإلبـداع لــديهم، وحرصــت الباحثــة علـي تقــديم تلــ  المعــززات 

 بالويت والشكم المناسب، وم  هذ  المعززات 

 ...الخ..األلعاب بشتي أنواعها، الصور، الهدايا، المعززات المادية  مثم -
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المعززات االجتماعيـة  وهـي إمـا لفظيـة )كالمـديح والثنـاء(، أو غيـر لفظيـة كالتربيـت علـي  -
 الكتف والخد.

المعــززات الغذائيــة  وتشــمم كــم أنــواع الطعــام والشــراب التــي يف ــلها الطفــم مــ  حلــوأل،  -
 فاكهة، عصير.... الخ. 

 تم تقويم جلسات البرامر علي عدة مراحم وهي مج: وسائل تقويم البرنا

تقويم يبلـي للمهـارات اللمسـية والسـمعية لـدأل األطفـام المعـويي  بصـرياف، وذلـ  للتاأكـد مـ   -
 ال عف الموجود لديهم في هذ  المهارات.

تقويم مرحلي أثناء تطبيق جلسات البرنـامر، فـال يـتم االنتقـام إلـي مهـارة أخـرأل يبـم إتقـا   -
 السابقة.المهارة 

تقـويم بعــدي )بعـد تطبيــق جلسـات البرنــامر( للتعـرف علــي مـدأل تحقيــق البرنـامر التــدريبي  -
 القائم علي األلعاب التعليمية لألهداف المو وعة ألجله. 

مـــدأل أثـــر تطبيـــق جلســـات البرنـــامر علـــي المهـــارات  تقـــويم المتابعـــة وذلـــ  للتعـــرف علـــي -
 بعد مدة م  الزم  السمعية واللمسية عند األطفام المعويي  بصرياف 

بعد االنتهاء مـ  تصـميم جلسـات البرنـامر القائمـة علـي األلعـاب التعليميـة  تحكيم البرنامج:
فــــي صــــورتها األوليــــة، يامــــت الباحثــــة بعر ــــها علــــي مجموعــــة مــــ  الســــادة المحكمــــي  مــــ  ذوي 

(، 2االختصــاص والخبــرة فــي مجــام التربيــة الخاصــة والقيــال والتقــويم وريــام األطفــام ملحــق )
وذلــ  لالســتفادة مــ   رائهــم وخبــرتهم فــي مــدأل مالئمــة جلســات البرنــامر لألهــداف المو ــوعة مــ  
أجلهــا، ومــدأل مالئمـــة الوســائم واأللعـــاب واألنشــطة والمعـــززات والويــت وعـــدد الجلســات وأســـاليب 
التقويم لخصائص األطفام وحاجاتهم ولألهداف المرجوة م  البرنامر، وأجمعـت المالحظـات التـي 

ها المحكمــــي  علــــي بعــــم األخطـــاء فــــي إخــــرا  جلســــات البرنـــامر واستفســــارات عــــ  بعــــم أبـــدا
المصـطلحات، وكــذل  جــاءت بعـم مالحظــات المحكمــي  علـي االختبــار الــذي نقـيل بــه حاســتي 

( 6-5السم  واللمل لدأل األطفام المعويي  بصرياف بعدم مناسبة جمي  اختبارته للمرحلة العمرية )
ح جلســات البرنــامر التــدريبي المقتــر  لتنميــة مهــارتي الســم  واللمــل ( يو ــ4ســنوات، والملحــق )

 لدأل األطفام المعويي  بصرياف في مرحلة الريام.
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( أشهر م  2استغرق تطبيق البرنامر مدة ) الفترة الزمنية التي استغرقها تطبيق البرنامج:
 .2115/ 1/  21حتي  2115/ 9/ 21تاريخ 

نـــامر إلـــي تنميـــة المهـــارات الســـمعية واللمســـية لـــدأل هـــدفت جلســـات البر  أهاااداف البرناااامج:
( سنوات، وكذل  إيامة عاليات إيجابية 6-5األطفام المعويي  بصرياف الذي  تتراو  أعمارهم بي  )

ومثمـرة معهــم ومــ  أوليـاء أمــورهم وجعلهــم طرفــاف رئيسـاف فــي هــذ  التجربــة، ومـ  خــالم الهــدف العــام 
األهــداف الفرعيــة التــي يســعي البرنــامر التــدريبي إلــي للبرنــامر يمكــ  تحديــد مجموعــة أخــرأل مــ  

 تنميتها لدأل أفراد عينة البح  وهي 

  ويتفرع ع  هـذا أواًل: تنمية عالقات إيجابية مع األطفال المعوقين بصريًا وأولياء أمورهم
 الهدف األهداف التالية 

 أ  يتعرف علي أسر األطفام المعويي  بصرياف. -

 ة عمم مشتركة أثناء تنفيذ البرنامر.أ  يتفق م  األسر علي  لي -

 أ  يتعرف علي األطفام المعويي  بصرياف. -

 أ  يبني عالية طيبة م  األطفام المعويي  بصرياف. -

ويتفـــرع عـــ  هـــذا الهـــدف األهـــداف ثانياااًا: تنمياااة حركاااة أصاااابع الطفااال المعاااوق بصاااريًا: 
 السلوكية التالية 

 أ  يمر  الطفم أصاب  يديه. -

 .بقب ة يد  عند التقاط األشياءأ  يتحكم الطفم  -

وتعنـي إدرا  الطفـم لمـا حولـه ولمويـ  األشـياء ثالثًا: تنمية المفاهيم المكانياة واالتجاهياة: 
فــي الفــراغ واتجاههــا، فهــو يكتشــف البيئــة المحيطــة بــه مــ  خــالم تعاملــه اليــومي معهــا، فالمفــاهيم 

بع ــها واتجاههــا فــي الفــراغ المحــيط والعاليــات المكانيــة واالتجاهيــة تعبــر عــ  عاليــات األشــياء ب
 بالطفم، ويتفرع ع  هذا الهدف األهداف السلوكية التالية  

 القدرة علي التمييز بي  مفهوم )يمي / يسار(. أ  يكتسب الطفم -

 أ  يكتسب الطفم القدرة علي التمييز بي  مفهوم )داخم/ خار (. -
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 (.أ  يكتسب الطفم القدرة علي التمييز بي  مفهوم )فوق/ تحت -

 أ  يكتسب الطفم القدرة علي التمييز بي  مفهوم )أعلي/ أسفم(. -

 أ  يكتسب الطفم القدرة علي التمييز بي  مفهوم )أمام/ خلف(. -

أ  يكتســـب الطفـــم القـــدرة علـــي التمييـــز بـــي  الجهـــات األربـــ  )الشـــمام/ الشـــرق/ الغـــرب/  -
 الجنوب(.

اليــة بتنميــة مهــارة اللمــل لــدأل يامــت الباحثــة فــي الدراســة الحرابعااًا: تنميااة مهااارة اللمااس: 
األطفــام المعــويي  بصــرياف بعــد تحليلهــا إلــي عــدد مــ  المهــارات، ويتفــرع عــ  هــذا الهــدف المهــارات 

 التالية 

ويعنــي ذلــ  يــدرة الطفــم علــي اإلدرا  : الااوعي واالنتباااه للمثياارات اللمسااية المختلفااة -1
الحسي اللمسي للمثيرات اللمسية المختلفة، ويتم تنمية هذ  القـدرة مـ  خـالم تنميـة اإلدرا  الحسـي 

)خليـم، اللمسي للمثيرات وفقاف لطبيعـة الملمـل، ودرجـة الحـرارة، ودرجـة الرطوبـة، ودرجـة الصـالبة 
 كية التالية (، ويتفرع ع  هذا الهدف األهداف السلو 61، ص2111

ـــاف لطبيعـــة  - ـــي اإلدرا  الحســـي اللمســـي للمثيـــرات اللمســـية وفق أ  يكتســـب الطفـــم القـــدرة عل
 الململ )ناعم/ خش / متوسط النعومة/ متوسط الخشونة(.

أ  يكتســــب الطفــــم القــــدرة علــــي اإلدرا  الحســــي اللمســــي للمثيــــرات اللمســــية وفقــــاف لدرجــــة  -
 حرارتها )ساخ / دافع/ بارد(.

فــــم القــــدرة علــــي اإلدرا  الحســــي اللمســــي للمثيــــرات اللمســــية وفقــــاف لدرجــــة أ  يكتســــب الط -
 رطوبتها )جاف/ رطب/ مبلم(.

أ  يكتســــب الطفــــم القــــدرة علــــي اإلدرا  الحســــي اللمســــي للمثيــــرات اللمســــية وفقــــاف لدرجــــة  -
 صالبتها )صلب/ طري(.

ـــواء(: Synthetic Touchاإلدراك اللمساااي االحتاااوائي )التركيباااي( ) -2  ويعنـــي احت
ويمك  تنمية  األشياء الصغيرة بيد واحدة أو بكلتا اليدي ، واستكشافها ومعرفة طبيعتها بشكم عام،

اإلدرا  اللمســي التركيبــي مــ  خــالم التعــرف علــي بعــم األشــكام الهندســية، واألحجــام، والفواكــه 
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لطيــور والخ ــار، والمنســوجات، والحبــوب والبقــوم، واألطــوام، أثــا  المنــزم، وأشــكام الحيوانــات وا
 (، ويتفرع ع  هذا الهدف األهداف السلوكية التالية  494، ص2112)خ ير، الببالوي، 

أ  يكتســب الطفــم القــدرة علــي اإلدرا  اللمســي لــبعم األشــكام الهندســية )دائــرة/ مثلــ /  -
 ...(..مستطيم/ مرب 

 أ  يكتسب الطفم القدرة علي اإلدرا  اللمسي لألحجام )كبير/ صغير/ متوسط الحجم(. -

  يكتسب الطفم القدرة علي اإلدرا  اللمسي لبعم أنواع الحبوب )عدل/ برغم/ يمـح، أ -
 ......(..رز/

أ  يكتســـــب الطفـــــم القـــــدرة علـــــي اإلدرا  اللمســـــي لـــــبعم أنـــــواع البقـــــوم )فـــــوم/ بـــــازالء/  -
 .....(..حمص

)تفا / برتقام/ موز/  الفاكهةأ  يكتسب الطفم القدرة علي اإلدرا  اللمسي لبعم أشكام  -
 ......(../ فريز/تي 

أ  يكتسب الطفم القدرة علي اإلدرا  اللمسي لبعم أشـكام الخ ـار )بطاطـا/ باذنجـا /  -
 ......(..بصم/ كوسا/ فليفلة/ خيار/

أ  يكتسب الطفم القدرة علي اإلدرا  اللمسي لبعم المنسوجات )يطـ / صـوف/ خـيش/  -
 حرير(.

 )طويم/ يصير/ متوسط الطوم(.أ  يكتسب الطفم القدرة علي اإلدرا  اللمسي لألطوام  -

أ  يكتســــب الطفــــم القــــدرة علــــي اإلدرا  اللمســــي لــــبعم أثــــا  المنــــزم )ســــرير/ كرســــي/  -
 .......(..طاولة/ براد/ غاز/

أ  يكتســب الطفــم القــدرة علــي اإلدرا  اللمســي لــبعم أشــكام الحيوانــات )بقــرة/ خــاروف/  -
 .....(..حصا / أرنب/ كلب/

درا  اللمســـي لـــبعم أشـــكام الطيـــور )ديـــ / صـــوص/ أ  يكتســـب الطفـــم القـــدرة علـــي اإل -
 ......(..بطة/
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ويعنــي تحســل أجــزاء (: Analytic Touchاإلدراك اللمسااي الجزئااي )التحليلااي( ) -3
الشيء الواحد جزءاف جزءاف ثم تكوي  مفهوم واحد لهذ  األجزاء بعد إدرا  جزيئات هـذا الشـيء، ويـتم 

لتعــرف علــي الشــكم الكلــي للشــيء المعــروم عليــه، تنميــة اإلدرا  اللمســي التحليلــي مــ  خــالم ا
، 2112)خ ــير، البـــبالوي، وتفكيكــه إلــي أجزائـــه الرئيســة، وتركيـــب أجزائــه النايصــة واســـتكمالها 

 (، ويتفرع ع  هذا الهدف األهداف السلوكية التالية 494ص

 أ  يسمي الطفم الشكم الذي يعرم عليه بعد لمل أجزائه. -

 لشيء ما إلي أجزائه الرئيسة.أ  يفك  الطفم الشكم الكلي  -

أ  يركب الطفم األجزاء النايصة لشيء ما يعرم عليه )للنمـوذ  النـايص نمـوذ  مرافـق  -
 كامم األجزاء(.

أ  يستكمم الطفم القط  النايصة م  شيء يعرم عليـه )لـيل للنمـوذ  النـايص نمـوذ   -
 مرافق(.

عــادة ترتيبهــا وتعنــي القــدرة علــي تــذكر موا ــ  األشــياء الااذاكرة اللمسااية:  -4 وأماكنهــا وان
حسب النسق الذي كانت عليـه، وكـذل  إمكانيـة التعـرف علـي األشـياء المختفيـة مـ  بـي  مجموعـة 
م  األشياء، وكثير ما تفيد الذاكرة اللمسية الكفيف في سهولة وصوله لألشياء وفـي حركتـه وتنقلـه 

ثــــار مــــ  األشــــياء ويجــــب عنــــد تنميــــة هــــذ  المهــــارة مراعــــاة عــــدم اإلك ،(87، ص2117)شــــعير، 
المعرو ــة والتــدر  بعر ــها مــ  الســهم والبســيط إلــي الصــعب والمعقــد، ويتفــرع عــ  هــذا الهــدف 

 األهداف السلوكية التالية 

 أ  يعيد الطفم ترتيب األشياء حسب النسق الذي كانت عليه. -

أ  يــذكر الطفــم اســم الشــيء الــذي تــم إخفــاؤ  مــ  بــي  مجموعــة مــ  األشــياء التــي كانــت  -
 أمامه.

يامـت الباحثـة فـي الدراسـة الحاليـة بتنميـة مهـارة السـم  لـدأل  : تنمياة مهاارة السامع:اً خامس
األطفــام المعــويي  بصــرياف بعــد تحليلهــا إلــي عــدد مــ  المهــارات، ويتفــرع عــ  هــذا الهــدف المهــارات 

 التالية 



 منهجية البحث وإجراءاته  لفصل الرابعا
 

 
 

146 

ويعني القدرة علي الوعي واالنتبا  لوجود صوت  إدراك وجود الصوت )اإلدراك السمعي(: -1
ا أو عدمــه واالســتجابة لــه، ويــتم تنميــة هــذ  القــدرة مــ  خــالم إعطــاء الطفــم تعليمــات مــ

نـدما ينقطـ  الصـوت للقيام بسلو  معـي  عنـد سـماع صـوت مـا، أو القيـام بسـلو  أخـر ع
 (، ويتفرع ع  هذا الهدف األهداف السلوكية التالية 481، ص2115)القريطي، 

 صوت ما.أ  يقوم الطفم بسلو  متفق عليه عند سماع  -

 أ  يقوم الطفم بسلو  متفق عليه عند انقطاع الصوت. -

ويعنـــي القـــدرة علـــي معرفـــة أوجـــه الشـــبه واالخـــتالف بـــي  األصـــوات، التميياااز السااامعي:  -2
وتمييزهـا عـ  بع ــها مـ  خــالم تحديـدها والتعــرف عليهـا وذكــر اسـمها، ويــتم تنميـة هــذ  

ور، وسائم النقم، األجهزة القدرة م  خالم التعرف علي بعم أصوات )الحيوانات، الطي
وعلينـا أ  ننتقـي مـا ، الكهربائية، الحاالت االنفعالية، األصوات اإلنسـانية( والتمييـز بينهـا

(، ويتفــــرع عــــ  هــــذا الهــــدف 21، ص2111)نجــــدي،  يناســــب المرحلــــة العمريــــة للطفــــم
 األهداف السلوكية التالية 

ــــي  أصــــوات بعــــم الحي - ــــي التمييــــز ب ــــب/ أ  يكتســــب الطفــــم القــــدرة عل ــــات )بقــــرة/ كل وان
 ....(..خاروف/ يطة/

أ  يكتســب الطفــم القــدرة علــي التمييــز بــي  أصــوات بعــم الطيــور )عصــفور/ صــوص/  -
 .....(..دي / بطة/

أ  يكتســب الطفــم القــدرة علــي التمييــز بـــي  أصــوات بعــم وســائم النقــم )يطــار/ ســـيارة  -
 ......(..إسعاف/ طيارة/

أصــوات بعــم األجهــزة الكهربائيــة )مكنســة/  أ  يكتســب الطفــم القــدرة علــي التمييــز بــي  -
 .....(..غسالة/ تلفزيو / مصفف شعر/

أ  يكتسب الطفم القدرة علي التمييز بي  األصوات المعبرة ع  )الفر / الحز / الغ ب/  -
 األلم(.
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أ  يكتسب الطفم القدرة علي التمييـز بـي  بعـم األصـوات اإلنسـانية )رجـم/ امـرأة/ رجـم  -
 (.مس / امرأة مسنة/ طفم

أي القدرة علي تحديد درجة الصوت المسموع سواء أكـا  الصـوت  تحديد درجة الصوت: -3
، 2112أو غليظــــاف )خ ــــير، البــــبالوي، مرتفعــــاف أو منخف ــــاف، ســــريعاف أو بطيئــــاف، هادئــــاف 

 (، ويتفرع ع  هذا الهدف األهداف السلوكية التالية 491ص

 صوت )مرتف / منخفم(.أ  يكتسب الطفم القدرة علي التمييز السمعي لدرجة ال -

 أ  يكتسب الطفم القدرة علي التمييز السمعي لدرجة الصوت )سري / بطيء(. -

 أ  يكتسب الطفم القدرة علي التمييز السمعي لدرجة الصوت )هادئ/ غليظ(. -

يعـرف بأنـه القـدرة علـي تمييـز صـوت معـي  مـ  بـي  مجموعـة مـ  و  اإلصغاء االنتقائي: -4
، وكذل  القدرة علي تحديـد عـدد المـرات التـي تكـرر األصوات المعرو ة في نفل الويت

بها ذل  الصـوت، وهـذا النـوع مـ  اإلصـغاء يسـهم فـي تطـوير القـدرة علـي تحديـد مصـدر 
(، 421ص ،2112الصـــوت والتوجـــه نحـــو  مـــ  أجـــم لمســـه والتعـــرف عليـــه )الحديـــدي،

 ويتفرع ع  هذا الهدف األهداف السلوكية التالية 

   م  بي  مجموعة األصوات التي تعرم عليه.أ  يصغي الطفم إلي صوت معي -

أ  يذكر الطفم عدد المرات التي سم  فيها صوتاف معيناف م  بي  مجموعة األصوات التي  -
 تعرم عليه.

أي تحديــد االتجــا  الــذي يصــدر منــه الصــوت وذلــ  عــ  طريــق  تحديااد اتجاااه الصااوت: -5
، 2112البــــــبالوي، ات مختلفة.)خ ــــــير، تقــــــديم مثيــــــرات صــــــوتية منبعثــــــة مــــــ  اتجاهــــــ

(، وهذ  المهارة مهمة لتوجيه الطفم نحو المتكلم وربط األصوات باألشياء، فـفذا 491ص
لــم يســتط  الطفــم معرفــة المكــا  الــذي يصــدر منــه الصــوت، ففنــه يــد يواجــه صــعوبة فــي 

(، ويتفـرع عـ  هـذا الهـدف 27، ص2111 الربط الهادف بي  الصـوت ومصـدر  )خليـم،
 لية األهداف السلوكية التا

 أ  يشير الطفم بيد  إلي اتجا  الصوت الذي يسمعه. -
 أ  يسمي الطفم اتجا  الصوت الذي يسمعه. -
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وهــو القــدرة علــي تحديــد منبــ  إصــدار الصــوت  تحديااد مكااان الصااوت )تتبااع الصااوت(: -6
والتوجــه نحــو ، وتعــد هــذ  القــدرة ذات أهميــة بالنســبة للطفــم المعــوق بصــرياف فــي تســهيم 

(، ويتفرع ه  هذا الهدف األهداف 129، ص2112ي، الخطيب، ه وتنقله )الحديدحركت
 السلوكية التالية 

 أ  يسمي الطفم اتجا  الصوت الذي يسمعه. -

 أ  يسير الطفم نحو مصدر الصوت الذي يسمعه. -

أي القـدرة علـي تحديـد المسـافة التـي تصـدر تحديد المسافة التاي يصادر منهاا الصاوت:  -7
الطفم أو بعدها عنه، حي  يتم تدريب الطفم علـي  عنها األصوات وفقاف لدرجة يربها م 

تحديــد المســافة التــي يصــدر منهــا الصــوت عــ  طريــق تقــديم مثيــرات ســمعية تصــدر مــ  
(، ويتفـــــرع عـــــ  هـــــذا الهـــــدف 491، ص2112ات مختلفـــــة )خ ـــــير، البـــــبالوي، مســـــاف

 األهداف السلوكية التالية 

 أ  يميز الطفم بي  األصوات وفقاف لدرجة يربها منه. -

 يميز الطفم بي  األصوات وفقاف لدرجة بعدها عنه. أ  -

ويعني القدرة علي تكـرار األصـوات المسـموعة وتقليـدها بشـكم صـحيح، التقليد السمعي:  -8
وتحتـا  هــذ  القــدرة إلـي تركيــز دييــق ويـدرات لغويــة ونطقيــة لـدأل الطفــم المعــوق بصــرياف، 

التعـرف عليهـا سـابقاف ويتم تنمية هذ  القدرة مـ  خـالم عـرم مجموعـة مـ  األصـوات تـم 
لـــــبعم أصـــــوات )الحيوانـــــات والطيـــــور، وســـــائم النقـــــم، الحـــــاالت االنفعاليـــــة( وتكرارهـــــا 

(، ويتفـرع عـ  121، ص2117رياف لتقليـدها )يحيـي، عبيـد، ومحاولة الطفم المعـوق بصـ
 هذا الهدف األهداف السلوكية التالية 

التـــي  .....(.لـــب/ القطـــة)الخــروف/ البقـــرة/ الكأ  يقلــد الطفـــم بعـــم أصـــوات الحيوانـــات  -
 تعرم عليه.

 .....( التي تعرم عليه..أ  يقلد الطفم بعم أصوات الطيور )عصفور/ دي / بطة -
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)ســـــيارة إســـــعاف/ طيـــــارة/ أ  يقلـــــد الطفـــــم بعـــــم أصـــــوات وســـــائم النقـــــم والمواصـــــالت  -
 التي تعرم عليه.....( .يطار

 .)فر / حز / غ ب/ ألم(أ  يقلد الطفم أصوات الحاالت االنفعالية التي تطلب منه  -

درا  العاليــات بــي  األفكــار  االسااتيعاب الساامعي: -9 هــو القــدرة علــي تلخــيص المســموع، وان
، 1969ا المتحــد  وتلخيصــها )كــاروم، المعرو ــة، وتصــنيف األفكــار التــي تعــرم لهــ

 (، ويتفرع ع  هذا الهدف األهداف السلوكية التالية 124ص

 قصة.أ  يسمي الطفم الشخصيات الرئيسة في ال -

 أ  يذكر الطفم أحدا  القصة التي سمعها. -

 أ  يذكر الطفم ماذا حد  في نهاية القصة. -

 أ  يعيد الطفم سرد القصة بلغته حسب فهمه لها.  -

تشير الذاكرة السمعية إلي يدرة الطفم علي تذكر كم مـا يسـمعه حسـب  :السمعيةالذاكرة  -11
الترتيــب نفســه الــذي ورد بــه، وتســاعد هــذ  المهــارة الطفــم الكفيــف علــي اتبــاع التعليمــات 
وتـــذكر القـــوائم التـــي تعـــرم عليـــه، والتعـــرف علـــي العناصـــر النايصـــة ومحاولـــة إكمالهـــا 

يواجــــه صــــعوبة فــــي ترتيــــب أفكــــار  بشــــكم صــــحيح، والطفــــم الــــذي يفتقــــر لهــــذ  المهــــارة 
 ،2112كــالحروف األبجديــة، واألريــام، وأيــام األســبوع، أو أشــهر الســنة، الــخ )الحديــدي، 

 (، ويتفرع ع  هذا الهدف األهداف السلوكية التالية 425ص

 أ  يكرر الطفم عمم نسق معي  م  األصوات التي يسمعها. -

 أ  يعيد الطفم األريام التي سمعها حسب نسق معي . -

 أ  يكرر الطفم الجمم البسيطة التي سمعها. -

 أ  يعيد الطفم النشيد التي سمعها. -

 أ  يروي الطفم يصة يصيرة يد سمعها. -



 منهجية البحث وإجراءاته  لفصل الرابعا
 

 
 

150 

 إجراءات تطبيق البحث:  -4
 اتبعت الباحثة ما يلي 

الحصــوم علــي الموافقــات الرســمية لزيــارة مركــز التربيــة الخاصــة لتأهيــم المكفــوفي  وهــذا  -
والعديــــد مــــ  الجمعيــــات التــــي تعنــــي بــــذوي االحتياجــــات  (،2مو ــــح فــــي الملحــــق ريــــم )

 (.5الخاصة كما هو في الملحق ريم )

( طفـــالف وطفلـــة مـــ  المركـــز وبعـــم 12اختـــارت الباحثـــة عينـــة اســـتطالعية مؤلفـــة مـــ  ) -
الجمعيــات، للتأكــد مــ  الشــروط الســيكومترية )صــدق/ ثبــات( ألدوات بحثهــا وهــي  مقيــال 

( سـنوات، ومقيـال وكسـلر 6-5عـويي  بصـرياف بعمـر )حاستي السم  واللمـل لألطفـام الم
 لذكاء األطفام )الجانب اللفظي منه(.

( سـنوات 6-5تم تطبيق اختبار حاستي السم  واللمـل لألطفـام المعـويي  بصـرياف بعمـر ) -
)اختبــار يبلــي( علــي مجمــوعتي العينــة )ال ــابطة والتجريبيــة(، وذلــ  للتأكــد مــ  تجــانل 

 ي المهارات اللمسية والسمعية.المجموعتا  م  حي  ال عف ف

تــم تطبيــق مقيــال وكســلر لــذكاء األطفــام )الجانــب اللفظــي منــه( علــي مجمــوعتي العينــة  -
)ال ابطة والتجريبية(، وذل  للتأكد م  تجانل المجموعتا  بدرجة الذكاء وبشرط أال تقم 

 ( درجة.91ع  )

للشـــروط المطلوبـــة، تـــم بعـــد اختيـــار مجمـــوعتي العينـــة )ال ـــابطة والتجريبيـــة( وتحقيقهـــا  -
تطبيق جلسات البرنامر التدريبي القائم علـي األلعـاب التعليميـة علـي المجموعـة التجريبيـة 

 للعينة فقط.

ـــم تطبيـــق اختبـــار حاســـتي الســـم  واللمـــل  - بعـــد االنتهـــاء مـــ  تطبيـــق جلســـات البرنـــامر ت
( ســــنوات )اختبــــار بعــــدي( علــــي المجمـــــوعتي  6-5لألطفــــام المعــــويي  بصــــرياف بعمــــر )

 ال ابطة والتجريبية، وذل  للتأكد م  تحقيق البرنامر لألهداف المرجوة منه.

( أســـابي  تـــم تطبيـــق اختبـــار حاســـتي الســـم  واللمـــل لألطفـــام المعـــويي  4وبعـــد حـــوالي ) -
( ســـنوات )اختبـــار مؤجـــم( علـــي المجمـــوعتي  ال ـــابطة والتجريبيـــة، 6-5بصـــرياف بعمـــر )
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رنـامر علـي المهـارات السـمعية واللمسـية عنـد وذل  للتأكد م  مدأل أثر تطبيـق جلسـات الب
 األطفام المعويي  بصرياف بعد مدة م  الزم .

 حدود البحث: -5
تــــم تطبيــــق البحــــ  فــــي معهــــد التربيــــة الخاصــــة لتأهيــــم المكفــــوفي ،  * الحاااادود المكانيااااة:

ـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة بشـــكم عـــام وذوي  ـــا، اإلخـــالص( التـــي تعنـــي ب وبجمعيـــة كـــم مـــ  )بن
 البصرية بشكم خاص في محافظة دمشق.اإلعاية 

، م(2115ي )حــ  فــي الفصــم األوم للعــام الدراســتــم البــدء بتطبيــق الب * الحاادود الزمانيااة:
 نهاية العام الدراسي.واستمر تطبيقه إلي 

تقتصـــر الدراســـة علـــي تصـــميم برنـــامر تـــدريبي يـــائم علـــي األلعـــاب  * الحااادود التطبيقياااة:
( 6-5التعليمية وتقديم خدماته لألطفام المعويي  بصرياف في مرحلة الريام )الفئة الثالثة( بعمـر )

ســنوات، وتــم تطبيــق مقياســي  همــا  األوم اختبــار حاســتي الســم  واللمــل لــدأل األطفــام المعــويي  
كاختبـــــار )يبلـــــي، بعـــــدي، مؤجـــــم(، والثـــــاني مقيـــــال وكســـــلر ( ســـــنوات 6-5بصـــــرياف فـــــي عمـــــر )

(WISC) . لذكاء األطفام )الجانب اللفظي( وذل  لقيال القدرة العقلية لدأل أطفام عينة البح 
عينــــة مــــ  األطفــــام المســــجلي  فــــي مركــــز التربيــــة الخاصــــة لتأهيــــم  * الحاااادود البشاااارية:

الخاصــة بشــكم عــام وذوي اإلعايــة  المكفــوفي ، وبعــم الجمعيــات التــي تعنــي بــذوي االحتياجــات
 ( سنوات، إ افة إلي أولياء أمورهم.6-5البصرية بشكم خاص بعمر )

 المعالجة اإلحصائية المستخدمة: -6
اعتمدت الباحثة لإلجابة علي أسئلة البح  وفر ياته أساليب التحليم االحصائي باستخدام 

 (، وم  هذ  األساليب االحصائية Spssبرنامر )
ـــــة لكـــــم مـــــ  أطفـــــام المجموعـــــة ال ـــــابطة  المتوســـــطات - الحســـــابية واالنحرافـــــات المعياري

 والتجريبية.
 (.Cronbach Alphaمعادلة ألفا كرونبا  ) -
 معامم الترابط بيرسو . -
 .Spearman)معامم الترابط سبيرما  ) -
- T .ستودنت 
  معادلة الكسب المعدم م بال . -
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 الفصل الخامس: عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها
Search results and displayed and discussed and interpreted)) 

 

يتنـاوم هـذا الفصـم الفر ـيات التـي حـاوم البحـ  التحقـق مـ  صـديها، إ ـافة إلـي عــرم 
النتــائر التــي تــم التوصــم إليهــا وتفســيرها، وعــرم مــا حققــه البحــ  مــ  أهــداف، وفــي النهايــة أهــم 

 االستنتاجات والمقترحات التي انبثقت ع  النتائر.

 ة المتعلقة بسؤال البحث:النتيج -1
ما مدى فاعلية برنامج تدريبي قاائم علاى األلعااب التعليمياة لتنمياة سؤام مشكلة البح   

 مهارتي السمع واللمس لدى األطفال المعوقين بصريًا في مرحلة الرياض؟ 

لإلجابـــة علـــي هـــذا الســـؤام تـــم حســـاب نســـبة الكســـب المعـــدم لـــبال  وذلـــ  لحســـاب فاعليـــة 
 ريبي في القيال البعدي.البرنامر التد

ل − ص
 

+
ل − ص
ل −  

=  فاعلية البرنامر التدريبي

 حي  أ  

 = متوسط درجات أطفام المجموعة التجريبية في القيال البعدي.ص
 = متوسط درجات أطفام المجموعة التجريبية في القيال القبلي.س
 = الدرجة العظمي لمجموع درجات االختبار.ن

(36.26 − 113.13)

124
+

(36.26 − 113.13)

36.26 − 124
=  فاعلية البرنامر التدريبي
 1.28=  1.61+  1.87فاعلية البرنامج التدريبي= 
( وهي فعالة ونتيجة مقبولة ألنها أعلي م  النسـبة الحرجـة 1.28نالحظ أ  ييمة الفاعلية )

(، ممــا يــدم علــي فاعليــة البرنــامر التــدريبي 1.2التــي حــددها بــال  لفاعليــة البرنــامر والمقــدرة ب )
علــي األلعــاب التعليميــة لتنميــة مهــارتي الســم  واللمــل لــدأل األطفــام المعــويي  بصــرياف فــي  القــائم

 مرحلة الريام.
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 مناقشة نتائج البحث وفرضياته: -2
 يحاوم البح  التحقق م  الفر يات التالية وهي فرضيات البحث: 

 (α = 0.05)ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوأل داللـة الفرضاية األولاى:  -1
بــي  متوســطي درجــات أطفــام المجمــوعتي  ال ــابطة والتجريبيــة فــي القيــال البعــدي علــي 
 مقيال حاستي السم  واللمل تعزأل إلي البرنامر التدريبي القائم علي األلعاب التعليمية.

الختبــار صــحة الفر ــية يامــت الباحثــة بحســاب المتوســطات الحســابية اختبااار الفرضااية: 
ومــدأل القــيم ألطفــام المجمــوعتي  ال ــابطة والتجريبيــة فــي القيــال البعــدي واالنحرافــات المعياريــة، 

 علي مقيال حاستي السم  واللمل، والجدوم ا تي يو ح ما تم التوصم إليه م  نتائر.

حاستي متوسط درجات أطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي على مقياس ( 18)الجدول 
 السمع واللمس

 العدد المجموعات 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القرار الداللة د.ح ت المحسوبة
مستوى 
 األثر

 المستوى

المفاهيم 
المكانية 
 واالتجاهية

 1.27988 5.2667 15 ال ابطة
 مرتف  0.81 دالة 000. 28 -11.167-

 1.98086 12.0667 15 التجريبية

 اللمل
 4.52717 20.0667 15 ال ابطة

 مرتف  0.96 دالة 000. 28 -27.975-
 2.41622 57.1333 15 التجريبية

 السم 

 

 3.23375 16.8000 15 ال ابطة
 مرتف  0.94 دالة 000. 28 -22.266-

 3.40588 43.8000 15 التجريبية

 الدرجة الكلية
 6.35685 42.1333 15 ال ابطة

 مرتف  0.96 دالة 000. 28 -29.783-
 6.69613 113.1333 15 التجريبية

 

 يبي  الجدوم السابق النتائر التالية تفسير الفرضية: 

ــــار ت ســــتيودنت نجــــد أ  ييمــــة )ت= المفاااااهيم المكانيااااة واالتجاهيااااة:  - باســــتخدام اختب
(، وهــــو أصــــغر مــــ  مســــتوأل الداللــــة االفترا ــــي 1.111( ومســــتوأل داللتهــــا )11.167
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( وهــذا ينفــي صــحة الفر ــية الصــفرية أي توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد 1.15)
بــي  متوســطي درجــات أطفــام المجمــوعتي  ال ــابطة والتجريبيــة  (α=.05)مســتوأل داللــة 

في القيال البعدي علي مقيـال حاسـتي السـم  واللمـل )بعـد المفـاهيم المكانيـة(، وهـو مـا 
 .أي بمستوأل مرتف  1.21<  1.81توأل األثر = يؤكد فاعلية البرنامر المستخدم بمس

( ومســتوأل داللتهــا 27.975باســتخدام اختبــار ت ســتيودنت نجــد أ  ييمــة )ت= اللمااس:  -
( وهــــذا يؤكــــد صــــحة 1.15(، وهــــو أصــــغر مــــ  مســــتوأل الداللــــة االفترا ــــي )1.111)

بـي   (α=.05)الفر ية الصفرية أي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوأل داللـة 
وسطي درجات أطفام المجموعتي  ال ابطة والتجريبية في القيال البعدي علي مقيال مت

حاســتي الســم  واللمــل )بعــد اللمــل(، وهــو مــا يؤكــد فاعليــة البرنــامر المســتخدم بمســتوأل 
 .أي بمستوأل مرتف  1.21،< 1.96األثر = 

هــا ( ومســتوأل داللت22.266باســتخدام اختبــار ت ســتيودنت نجــد أ  ييمــة )ت= الساامع:  -
( وهذا يؤكد صحة الفر ية 1.15( وهو أصغر م  مستوأل الداللة االفترا ي )1.111)

بي  متوسطي  (α=.05)الصفرية أي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوأل داللة 
درجات أطفام المجموعتي  ال ابطة والتجريبيـة فـي القيـال البعـدي علـي مقيـال حاسـتي 

ا يؤكــد فاعليــة البرنــامر المســتخدم بمســتوأل األثــر = الســم  واللمــل )بعــد الســم (، وهــو مــ
 .أي بمستوأل مرتف  1.21<  1.92

( ومســتوأل 29.784باســتخدام اختبــار ت ســتيودنت نجــد أ  ييمــة )ت= الدرجااة الكليااة:  -
( وهـذا يؤكـد صـحة 1.15( وهو أصغر م  مسـتوأل الداللـة االفترا ـي )1.111داللتها )

بـي   (α=.05)لة إحصائية عند مسـتوأل داللـة الفر ية الصفرية أي توجد فروق ذات دال
متوسطي درجات أطفام المجموعتي  ال ابطة والتجريبية في القيال البعدي علي مقيال 
ـــــر ـــــامر المســـــتخدم بمســـــتوأل األث ـــــة البرن  حاســـــتي الســـــم  واللمـــــل، وهـــــو مـــــا يؤكـــــد فاعلي

 .، أي بمستوأل مرتف 1.21<  1.96= 

داء أطفــام المجموعــة التجريبيــة علــي القيــال توصــلت النتــائر إلــي أ  أ مناقشااة الفرضااية:
البعدي لحاستي السم  واللمل وأبعاد  الرئيسية أف م م  أداء أطفـام المجموعـة ال ـابطة الـذي  
لم يتعر وا لجلسات البرنامر التدريبي القائم علي األلعـاب التعليميـة، وهـذا يـدم علـي أ  البرنـامر 
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لمـل لـدأل األطفـام المعـويي  بصـرياف، ويمكـ  أ  نفسـر التدريبي ساهم في تنمية مهارتي السـم  وال
هــذا النجــا  نتيجــة اإلعــداد الــدييق لجلســات البرنــامر وشــموليته واســتناد  علــي أســل علميــة دييقــة 

 اسـتراتيجيةووا حة ومراعاته لخصائص األطفام المعويي  بصرياف في مرحلـة الريـام، ولمالئمـة 
ل في هذ  المرحلة، كونها تجعم م  الطفم أكثر حيوية األلعاب التعليمية كطريقة في تنمية الحوا

ونشــاط ومــر  وتجنــب للملــم، وتعــزز ثقتــه بنفســه وتجذبــه للــتعلم وتجعــم منــه بــايي األثــر، وكــذل  
إشــــرا  األهــــم فــــي عمليــــة إعــــداد وتطبيــــق وتقــــويم البرنــــامر والتشــــاور معهــــم فــــي ا راء واألفكــــار 

ة اإليجابيــة بــي  )الباحثــة واألطفــام، الباحثــة وأوليــاء والمقترحــات، وكــذل  نتيجــة العاليــة االجتماعيــ
األمــور، األطفــام فيمــا بيــنهم(، وبهــذا أســهم البرنــامر التــدريبي القــائم علــي األلعــاب التعليميــة فــي 
تنمية المهارات السمعية واللمسية لدأل أطفام المجموعة التجريبية الذي  خ عوا للبرنامر التـدريبي 

(، )الحـــوراني، 2117بطة، وتتفـــق مـــ  دراســـة كـــم مـــ  )جـــرادات، بعكـــل أطفـــام المجموعـــة ال ـــا
( الذي  أكدوا علي وجـود فـروق بـي  2111(، )أبو زيتو ، عليوات، 2114(، )الدمرداش، 2117

متوسط المجموعة ال ابطة ومتوسط المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبيـة فـي القيـال 
 البعدي نتيجة تلقي التدريب  م  جلسات. 

 
متوسط درجات أطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية في المقياس البعدي على مقياس حاستي ( 4)الشكل 
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 (α= 0.05)ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوأل داللــة الفرضااية الثانيااة:  -2
بـي  متوسـطي درجـات أطفـام المجمـوعتي  ال ـابطة والتجريبيـة فـي القيـال المؤجـم علـي 
 مقيال حاستي السم  واللمل تعزأل إلي البرنامر التدريبي القائم علي األلعاب التعليمية.

الختبــار صــحة الفر ــية يامــت الباحثــة بحســاب المتوســطات الحســابية  اختبااار الفرضااية:
دأل القـيم ألطفـام المجمـوعتي  ال ـابطة والتجريبيـة فـي القيـال المؤجـم واالنحرافات المعياريـة، ومـ

 علي مقيال حاستي السم  واللمل، والجدوم ا تي يو ح ما تم التوصم إليه م  نتائر.

متوسط درجات أطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس االمؤجل على مقياس ( 19)الجدول 
 استي السمع واللمسح

 العدد المجموعات 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القرار الداللة د.ح ت المحسوبة
مستوى 
 األثر

 المستوى

المفاهيم 
المكانية 
 واالتجاهية

 1.24595 6.1333 15 ال ابطة
 مرتف  0.74 دالة 000. 28 -9.036-

 1.88225 11.4000 15 التجريبية

 اللمل
 4.47958 22.0667 15 ال ابطة

 مرتف  0.95 دالة 000. 28 -23.505-
 2.92445 54.5333 15 التجريبية

 السم 

 

 3.22195 18.6667 15 ال ابطة
 مرتف  0.93 دالة 000. 28 -19.494-

 3.27763 41.8000 15 التجريبية

الدرجة 
 الكلية

 6.36808 46.8667 15 ال ابطة
 مرتف  0.94 دالة 000. 28 -25.481-

 6.73866 107.8667 15 التجريبية

 

  يبي  الجدوم السابق النتائر التالية تفسير الفرضية: 

ــــار ت ســــتيودنتالمفاااااهيم المكانيااااة واالتجاهيااااة:  - نجــــد أ  ييمــــة )ت=  باســــتخدام اختب
(، وهـــــو أصـــــغر مـــــ  مســـــتوأل الداللـــــة االفترا ـــــي 1.111( ومســـــتوأل داللتهـــــا )9.146

( وهــذا ينفــي صــحة الفر ــية الصــفرية أي توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد 1.15)
بــي  متوســطي درجــات أطفــام المجمــوعتي  ال ــابطة والتجريبيــة  (α=.05)مســتوأل داللــة 
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حاسـتي السـم  واللمـل )بعـد المفـاهيم المكانيـة(، وهـو مـا في القيال المؤجم علي مقيال 
 .أي بمستوأل مرتف  1.21<  1.72يؤكد فاعلية البرنامر المستخدم بمستوأل األثر = 

( ومســتوأل داللتهــا 24.515باســتخدام اختبــار ت ســتيودنت نجــد أ  ييمــة )ت= اللمااس:  -
كــــد صــــحة ( وهــــذا يؤ 1.15(، وهــــو أصــــغر مــــ  مســــتوأل الداللــــة االفترا ــــي )1.111)

بـي   (α=.05)الفر ية الصفرية أي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوأل داللـة 
متوســـطي درجــــات أطفـــام المجمــــوعتي  ال ـــابطة والتجريبيــــة فـــي القيــــال المؤجـــم علــــي 
مقيــال حاســتي الســم  واللمــل )بعــد اللمــل(، وهــو مــا يؤكــد فاعليــة البرنــامر المســتخدم 

 .بمستوأل مرتف  أي 1.21<  1.95بمستوأل األثر = 

( ومســتوأل داللتهــا 19.292باســتخدام اختبــار ت ســتيودنت نجــد أ  ييمــة )ت= الساامع:  -
( وهــــذا يؤكــــد صــــحة 1.15(، وهــــو أصــــغر مــــ  مســــتوأل الداللــــة االفترا ــــي )1.111)

بـي   (α=.05)الفر ية الصفرية أي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوأل داللـة 
متوســـطي درجــــات أطفــــام المجمـــوعتي  ال ــــابطة والتجريبيــــة فـــي القيــــال التتبعــــي علــــي 
مقيــال حاســتي الســـم  واللمــل )بعــد الســـم (، وهــو مــا يؤكـــد فاعليــة البرنــامر المســـتخدم 

 .أي بمستوأل مرتف  1.21<  1.94بمستوأل األثر = 

( ومســتوأل 25.281باســتخدام اختبــار ت ســتيودنت نجــد أ  ييمــة )ت= الدرجااة الكليااة:  -
( وهـذا يؤكـد صـحة 1.15( وهو أصغر م  مسـتوأل الداللـة االفترا ـي )1.111داللتها )

بـي   (α=.05)الفر ية الصفرية أي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوأل داللـة 
متوســـطي درجــــات أطفــــام المجمـــوعتي  ال ــــابطة والتجريبيــــة فـــي القيــــال التتبعــــي علــــي 

وهو ما يؤكـد فاعليـة البرنـامر المسـتخدم بمسـتوأل األثـر = مقيال حاستي السم  واللمل، 
 .أي بمستوأل مرتف  1.21<  1.92

توصـلت النتـائر إلـي أ  أداء أطفـام المجموعـة التجريبيـة علـي المقيــال  مناقشاة الفرضاية:
المؤجم لحاستي السم  واللمل وأبعاد  الرئيسية أف م م  أداء أطفام المجموعـة ال ـابطة الـذي  

لجلسـات البرنـامر التـدريبي القـائم علـي األلعـاب التعليميـة، وهـذا يؤكـد فعاليـة البرنـامر  لم يتعر ـوا
التدريبي في تنمية مهارتي السم  واللمل لدأل األطفام المعويي  بصرياف وبقاء أثـر  فـي مـا اكتسـبه 
ت األطفام م  مهارات سمعية ولمسية بعد مرور فترة م  الزم ، م  مالحظة ارتفاع نسبة المهارا
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الســمعية واللمســـية لـــدأل المجموعـــة ال ـــابطة وهـــذا ربمــا نتيجـــة اكتســـابهم نـــوع مـــ  الخبـــرات أثنـــاء 
 القيال البعدي لالختبار، أو كنوع م  الخبرات المكتسبة يومياف.

 
قياس حاستي متوسط درجات األطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس المؤجل على م( 5)الشكل 

 السمع واللمس
 (α= 0.05)ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوأل داللــة الفرضااية الثالثااة:  -4

بـي  متوسـط درجـات أطفـام المجموعـة التجريبيـة فـي القيـال القبلـي والبعـدي علـي مقيـال 
 حاستي السم  واللمل تعزأل إلي البرنامر التدريبي القائم علي األلعاب التعليمية.

الختبــار صــحة الفر ــية يامــت الباحثــة بحســاب المتوســطات الحســابية اختبااار الفرضااية: 
واالنحرافـات المعياريـة، ومـدأل القـيم ألطفـام المجموعــة التجريبيـة فـي القيـال القبلـي والبعـدي علــي 

 مقيال حاستي السم  واللمل، والجدوم ا تي يو ح ما تم التوصم إليه م  نتائر.
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متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياس االقبلي والبعدي على مقياس حاستي ( 20)الجدول 
 السمع واللمس

 العدد المجموعات 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القرار الداللة د.ح ت المحسوبة
مستوى 
 األثر

 المستوى

المفاهيم 
المكانية 
 واالتجاهية

 1.06010 3.8667 15 يبلي
 مرتف  0.88 دالة 000. 28 -14.136-

 1.98086 12.0667 15 بعدي

 اللمل
 2.96808 18.3333 15 يبلي

 مرتف  0.97 دالة 000. 28 -39.264-
 2.41622 57.1333 15 بعدي

 السم 

 

 3.19523 14.0667 15 يبلي
 مرتف  0.94 دالة 000. 28 -24.658-

 3.40588 43.8000 15 بعدي

الدرجة 
 الكلية

 2.91466 36.2667 15 يبلي
 مرتف  0.98 دالة 000. 28 -40.765-

 6.69613 113.1333 15 بعدي

 

 يبي  الجدوم السابق النتائر التالية تفسير الفرضية: 

ــــار ت ســــتيودنتالمفاااااهيم المكانيااااة واالتجاهيااااة:  - نجــــد أ  ييمــــة )ت=  باســــتخدام اختب
(، وهــــو أصــــغر مــــ  مســــتوأل الداللــــة االفترا ــــي 1.111( ومســــتوأل داللتهــــا )12.146

( وهــذا ينفــي صــحة الفر ــية الصــفرية أي توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد 1.15)
بـــي  متوســـط درجـــات أطفـــام المجموعـــة التجريبيـــة فـــي القيـــال  (α=.05)مســـتوأل داللـــة 

تي السم  واللمل )بعد المفاهيم المكانية(، وهو مـا يؤكـد القبلي والبعدي علي مقيال حاس
 .أي بمستوأل مرتف  1.21<  1.88فاعلية البرنامر المستخدم بمستوأل األثر = 

( ومســتوأل داللتهــا 49.262باســتخدام اختبــار ت ســتيودنت نجــد أ  ييمــة )ت= اللمااس:  -
صــــحة ( وهــــذا يؤكــــد 1.15(، وهــــو أصــــغر مــــ  مســــتوأل الداللــــة االفترا ــــي )1.111)

بـي   (α=.05)الفر ية الصفرية أي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوأل داللـة 
ـــال  ـــي مقي ـــي والبعـــدي عل ـــال القبل ـــة فـــي القي ـــام المجموعـــة التجريبي متوســـط درجـــات أطف
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حاســتي الســم  واللمــل )بعــد اللمــل(، وهــو مــا يؤكــد فاعليــة البرنــامر المســتخدم بمســتوأل 
 .مرتف  أي بمستوأل 1.21<  1.97األثر = 

( ومســتوأل داللتهــا 22.658باســتخدام اختبــار ت ســتيودنت نجــد أ  ييمــة )ت= الساامع:  -
( وهذا يؤكد صحة الفر ية 1.15( وهو أصغر م  مستوأل الداللة االفترا ي )1.111)

بـي  متوسـط  (α=.05)الصفرية أي توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوأل داللـة 
درجات أطفام المجموعة التجريبية في القيال القبلي والبعدي علي مقيال حاستي السم  

<  1.92واللمل )بعد السم (، وهو ما يؤكد فاعلية البرنامر المستخدم بمسـتوأل األثـر = 
 .أي بمستوأل مرتف  1.21

مســتوأل ( و 21.765باســتخدام اختبــار ت ســتيودنت نجــد أ  ييمــة )ت= الدرجااة الكليااة:  -
( وهـذا يؤكـد صـحة 1.15( وهو أصغر م  مسـتوأل الداللـة االفترا ـي )1.111داللتها )

بـي   (α=.05)الفر ية الصفرية أي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوأل داللـة 
ـــال  ـــي مقي ـــي والبعـــدي عل ـــال القبل ـــة فـــي القي ـــام المجموعـــة التجريبي متوســـط درجـــات أطف

 1.98د فاعليـة البرنـامر المسـتخدم بمسـتوأل األثـر = حاستي السم  واللمل، وهو ما يؤكـ
 .، أي بمستوأل مرتف 1.21< 

توصـلت النتـائر إلـي أ  أداء أطفـام المجموعـة التجريبيـة علـي المقيــال  مناقشاة الفرضاية:
البعدي لحاستي السم  واللمل وأبعاد  الرئيسية أف م م  أدائهم علي المقيال القبلي، وهذا يؤكد 

، وهــذا التــدريبي فــي تنميــة مهــارتي الســم  واللمــل لــدأل األطفــام المعــويي  بصــرياف فعاليــة البرنــامر 
نتيجـــة اإلعـــداد الـــدييق لجلســـات البرنـــامر وشـــموليته واســـتناد  علـــي أســـل علميـــة دييقـــة ووا ـــحة 

واختيــــار ألعــــاب مشــــوية ومراعاتــــه لخصــــائص األطفــــام المعــــويي  بصــــرياف فــــي مرحلــــة الريــــام، 
، وكــذل  إشــرا  األهــم فــي عمليــة طفــام فــي مرحلــة عمريــة مبكــرة ومعــززات مناســبة، وتــدريب األ

، وبهــذا تتفــق مــ  إعــداد وتطبيــق وتقــويم البرنــامر والتشــاور معهــم فــي ا راء واألفكــار والمقترحــات
( التــي أكــدت 2111( و)خليــم، 2111( و)عبــد الهــادي، 1992نتــائر دراســة كــم مــ  )الــدها ، 

لـــي القيـــال القبلـــي والبعـــدي وذلـــ  لصـــالح القيـــال وجـــود فـــروق بـــي  متوســـط درجـــات األطفـــام ع
البعدي، ويلفسر حصوم األطفام علي درجات منخف ة في القيال القبلي إلـي الـنقص الشـديد فـي 
المهــارات اللمســية والســمعية، وعــدم تــوفر التــدريب المــنظم والــدييق لتلــ  المهــارات، وكــذل  الــنقص 
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الحتياجــات الخاصــة بشــكم عــام وذوي اإلعايــة فــي المــدربي  األكفــاء، والمقــاييل الخاصــة بــذوي ا
 البصرية بشكم خاص، ويلة الدراسات المتعمقة الخاصة بهم. 

 
 متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي على مقياس حاستي السمع واللمس( 6الشكل )
 (α= 0.05)ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوأل داللــة الفرضااية الرابعااة:  -2

بي  متوسط درجـات أطفـام المجموعـة التجريبيـة فـي القيـال البعـدي علـي مقيـال حاسـتي 
 السم  واللمل حسب متغير الجنل.

الختبــار صــحة الفر ــية يامــت الباحثــة بحســاب المتوســطات الحســابية اختبااار الفرضااية: 
، ومــدأل القـيم ألطفــام المجموعــة التجريبيـة فــي القيــال البعـدي علــي مقيــال واالنحرافـات المعياريــة

حاســتي الســـم  واللمـــل حســـب متغيــر الجـــنل، والجـــدوم ا تـــي يو ـــح مــا تـــم التوصـــم إليـــه مـــ  
 نتائر.

على مقياس حاستي السمع  متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياس االبعدي( 21)الجدول 
 واللمس حسب متغير الجنس )ذكور، إناث(

 العدد المجموعات 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت 
 المحسوبة

 القرار الداللة د.ح

المفاهيم المكانية 
 واالتجاهية

 1.83225 13.7500 8 الذكور
1.789 13 .080 

غير 
 1.97605 10.2857 7 اإلنا  دالة

0

10

20

30

40

50

60

 القياس البعدي القياس القبلي

 السمع اللمس المفاهيم االتجاهية والمكانية



 عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها  الفصل الخامس
 

 
 

163 

 العدد المجموعات 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت 
 المحسوبة

 القرار الداللة د.ح

 اللمل
 2.77424 57.3750 8 الذكور

.402 13 .695 
غير 
 2.11570 56.8571 7 اإلنا  دالة

 السم 

 

 2.94897 46.1250 8 الذكور
 دالة 031. 13 2.720

 3.45033 41.2857 7 اإلنا 

 الدرجة الكلية
 5.87975 117.5000 8 الذكور

 دالة 044. 13 2.532
 6.94879 108.4286 7 اإلنا 

 

 يبي  الجدوم السابق النتائر التالية تفسير الفرضية: 

ــــار ت ســــتيودنت نجــــد أ  ييمــــة )ت= المفاااااهيم المكانيااااة واالتجاهيااااة:  - باســــتخدام اختب
( 1.15(، وهو أكبر م  مسـتوأل الداللـة االفترا ـي )1.181( ومستوأل داللتها )1.789

ائية عنـد مسـتوأل وهذا يؤكد صحة الفر ـية الصـفرية أي ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـ
بي  متوسط درجات أطفام المجموعة التجريبية في القيـال البعـدي علـي  (α=.05)داللة 

  مقيال حاستي السم  واللمل)بعد المفاهيم المكانية( حسب متغير الجنل.
( ومســـتوأل داللتهـــا 1.212باســـتخدام اختبـــار ت ســـتيودنت نجـــد أ  ييمـــة )ت= اللماااس:  -

( وهذا يؤكـد صـحة الفر ـية 1.15لداللة االفترا ي )(، وهو أكبر م  مستوأل ا1.695)
بــــي   (α=.05)الصــــفرية أي ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوأل داللــــة 

متوسط درجات أطفام المجموعة التجريبية في القيال البعدي علي مقيال حاستي السم  
 واللمل)بعد اللمل( حسب متغير الجنل. 

( ومســـتوأل داللتهـــا 2.721ســـتيودنت نجـــد أ  ييمـــة )ت= باســـتخدام اختبـــار ت السااامع:  -
ــــة االفترا ــــي )1.141) ( وهــــذا ينفــــي صــــحة 1.15(، وهــــو أصــــغر مــــ  مســــتوأل الدالل

بـي   (α=.05)الفر ية الصفرية أي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوأل داللـة 
السم   متوسط درجات أطفام المجموعة التجريبية في القيال البعدي علي مقيال حاستي
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ـــر أي لصـــالح  واللمل)بعـــد الســـم ( حســـب متغيـــر الجـــنل، وهـــو لصـــالح المتوســـط األكب
 .الذكور

( ومســـتوأل 2.542باســـتخدام اختبـــار ت ســـتيودنت نجـــد أ  ييمـــة )ت= الدرجاااة الكلياااة:  -
( وهذا ينفـي صـحة 1.15(، وهو أصغر م  مستوأل الداللة االفترا ي )1.122داللتها )

بـي   (α=.05)ق ذات داللة إحصائية عند مسـتوأل داللـة الفر ية الصفرية أي توجد فرو 
متوسط درجات أطفام المجموعة التجريبية في القيال البعدي علي مقيال حاستي السم  

 واللمل حسب متغير الجنل، وهو لصالح المتوسط األكبر أي لصالح الذكور.
داء أطفـام أظهـرت نتـائر البحـ  وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي أ مناقشة الفرضية:

المجموعـــة التجريبيـــة تبعـــاف لمتغيـــر الجـــنل وذلـــ  لصـــالح الـــذكور، حيـــ  كـــانوا أكثـــر تجاوبـــاف مـــ  
االختبــارات، وأكثــر مشــاركة فــي األنشــطة واأللعــاب التــي ت ــمنتها جلســات البرنــامر، وربمــا يعــود 

لـي مفاريـات ذل  إلي طبيعة الذكور، وأساليب المعاملـة الوالديـة مـ  أطفـالهم التـي مـا زالـت تقـوم ع
( 2117(، و)الحــوراني، 2111بــي  الــذكور واإلنــا ، وبهــذا اختلفــت مــ  دراســة كــم مــ  )خليــم، 

التــي توصــلت إلــي عــدم وجــود فــروق بــي  الــذكور واإلنــا  بالنســبة للنتــائر المترتبــة علــي الدراســة، 
( التــي أكــدت وجــود فــروق بــي  الــذكور Fullwood, 1987واتفقــت مــ  دراســة ودراســة فولــوود )

 اإلنا  لصالح الذكور بالنسبة الختبار يوة اليدي  واألصاب .و 

 
متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياس البعدي على مقياس حاستي السمع واللمس  (7)الشكل 

 حسب متغير الجنس )ذكور، إناث(
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 (α = 0.05)ند مسـتوأل داللـة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عالفرضية الخامسة:  -5
بي  متوسط درجـات أطفـام المجموعـة التجريبيـة فـي القيـال البعـدي علـي مقيـال حاسـتي 

 السم  واللمل حسب متغير درجة اإلعاية.

الختبــار صــحة الفر ــية يامــت الباحثــة بحســاب المتوســطات الحســابية اختبااار الفرضااية: 
المجموعــة التجريبيـة فــي القيــال البعـدي علــي مقيــال واالنحرافـات المعياريــة، ومــدأل القـيم ألطفــام 

حاستي السم  واللمل حسب متغير درجة اإلعاية، والجدوم ا تي يو ح ما تم التوصم إليه م  
 نتائر.

متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياس االبعدي على مقياس حاستي السمع ( 22)الجدول 
 مس حسب متغير درجة اإلعاقة )ضعيف بصر، كفيف(والل

 العدد المجموعات 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت 
 المحسوبة

 القرار الداللة د.ح

المفاهيم المكانية 
 واالتجاهية

 1.19523 13.0000 8  عف
 دالة 000. 13 4.219

 1.27242 10.9286 7 كفيف

 اللمل
 1.41421 58.0000 8  عف

 دالة 000. 13 4.941
 1.15470 56.0000 7 كفيف

 السم 

 

 1.16496 45.2500 8  عف
 دالة 000. 13 4.342

 2.88675 42.0000 7 كفيف

 الدرجة الكلية
 1.75255 116.2500 8  عف

 دالة 000. 13 6.993
 3.30224 109.2143 7 كفيف

 

 التالية  يبي  الجدوم السابق النتائرتفسير الفرضية: 

ــــار ت ســــتيودنت نجــــد أ  ييمــــة )ت= المفاااااهيم المكانيااااة واالتجاهيااااة:  - باســــتخدام اختب
(، وهـــــو أصـــــغر مـــــ  مســـــتوأل الداللـــــة االفترا ـــــي 1.111( ومســـــتوأل داللتهـــــا )2.219

( وهــذا ينفــي صــحة الفر ــية الصــفرية أي توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد 1.15)
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أطفـــام المجموعـــة التجريبيـــة فـــي القيـــال  بـــي  متوســـط درجـــات (α=.05)مســـتوأل داللـــة 
البعــدي علــي مقيــال حاســتي الســم  واللمل)بعــد المفــاهيم المكانيــة( حســب متغيــر درجــة 

 اإلعاية، وهو لصالح المتوسط األكبر أي لصالح  عيف البصر.

( ومســـتوأل داللتهـــا 2.921باســـتخدام اختبـــار ت ســـتيودنت نجـــد أ  ييمـــة )ت= اللماااس:  -
( وهذا يؤكـد صـحة الفر ـية 1.15مستوأل الداللة االفترا ي ) (، وهو أكبر م 1.111)

بـي  متوسـط  (α=.05)الصفرية أي توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوأل داللـة 
درجــــات أطفــــام المجموعــــة التجريبيــــة فــــي القيــــال البعــــدي علــــي مقيــــال حاســــتي الســــم  

األكبر أي لصالح  واللمل)بعد اللمل( حسب متغير درجة اإلعاية، وهو لصالح المتوسط
  عيف البصر.

( ومســـتوأل داللتهـــا 2.422باســـتخدام اختبـــار ت ســـتيودنت نجـــد أ  ييمـــة )ت= السااامع:  -
( وهذا ينفي صحة الفر ية 1.15( وهو أصغر م  مستوأل الداللة االفترا ي )1.111)

بـي  متوسـط  (α=.05)الصفرية أي توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوأل داللـة 
م المجموعــــة التجريبيــــة فــــي القيــــال البعــــدي علــــي مقيــــال حاســــتي الســــم  درجــــات أطفــــا

واللمل)بعد اللمل( حسب متغير درجة اإلعاية، وهو لصالح المتوسط األكبر أي لصالح 
  عيف البصر.

( ومســـتوأل 6.994باســـتخدام اختبـــار ت ســـتيودنت نجـــد أ  ييمـــة )ت= الدرجاااة الكلياااة:  -
( وهـذا ينفـي صـحة 1.15اللـة االفترا ـي )( وهو أصغر م  مسـتوأل الد1.111داللتها )

بـي   (α=.05)الفر ية الصفرية أي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوأل داللـة 
متوسط درجات أطفام المجموعة التجريبية في القيال البعدي علي مقيال حاستي السم  
 واللمــل حســب متغيــر درجــة اإلعايــة، وهــو لصــالح المتوســط األكبــر أي لصــالح  ــعيف

 البصر.

أظهـرت نتـائر البحـ  وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي أداء أطفـام  مناقشة الفرضية:
 إلـي أ ، ويفسـر ذلـ  المجموعة التجريبية تبعاف لمتغير درجة اإلعاية وذل  لصالح  عيف البصر

تلعــب دوراف مهمــاف فــي ســهولة اكتســابه للمعلومــات  البقايــا البصــرية الموجــودة لــدأل  ــعيف البصــر
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( التـي أكـدت علـي عـدم وجـود 2111خبرات والمهارات، وبهذا اختلفت م  نتائر دراسة )خليم، وال
 فروق حسب متغير درجة اإلعاية.

 
متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياس البعدي على مقياس حاستي السمع واللمس ( 8)الشكل 

 )ضعيف، كفيف(حسب متغير درجة اإلعاقة 
 (α = 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوأل داللـة الفرضية السادسة:  -6

بي  متوسط درجات أطفام المجموعة التجريبية في القيـال البعـدي والمؤجـم علـي مقيـال 
 حاستي السم  واللمل.

ة الختبــار صــحة الفر ــية يامــت الباحثــة بحســاب المتوســطات الحســابياختبااار الفرضااية: 
واالنحرافات المعيارية، ومدأل القيم ألطفام المجموعة التجريبية فـي القيـال البعـدي والمؤجـم علـي 

 مقيال حاستي السم  واللمل، والجدوم ا تي يو ح ما تم التوصم إليه م  نتائر.

ي والمؤجل على مقياس حاستي متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياس االبعد( 23)الجدول 
 السمع واللمس 
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 القرار الداللة د.ح

المفاهيم المكانية 
 واالتجاهية

 1.98086 12.0667 15 بعدي
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 العدد االختبار 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت 
 المحسوبة

 القرار الداللة د.ح

 اللمل
 2.41622 57.1333 15 بعدي

1.344 28 .190 
غير 
 2.92445 54.5333 15 مؤجم دالة

 السم 

 

 3.40588 43.8000 15 بعدي
1.313 28 .200 

غير 
 3.27763 41.8000 15 مؤجم دالة

 الدرجة الكلية
 6.69613 113.1333 15 بعدي

1.675 28 .105 
غير 
 6.73866 107.8667 15 مؤجم دالة

 

 يبي  الجدوم السابق النتائر التالية تفسير الفرضية: 

ــــار ت ســــتيودنت نجــــد أ  ييمــــة )ت= المفاااااهيم المكانيااااة واالتجاهيااااة:  - باســــتخدام اختب
( 1.15( وهو أكبر م  مسـتوأل الداللـة االفترا ـي )1.196(، ومستوأل داللتها )1.425

ائية عنـد مسـتوأل وهذا ينفي صحة الفر ـية الصـفرية أي ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـ
بـــي  متوســـط درجـــات أطفـــام المجموعـــة التجريبيـــة فـــي القيـــال البعـــدي  (α=.05)داللـــة 

 والمؤجم علي مقيال حاستي السم  واللمل )بعد المفاهيم المكانية(.

( ومســـتوأل داللتهـــا 1.422باســـتخدام اختبـــار ت ســـتيودنت نجـــد أ  ييمـــة )ت= اللماااس:  -
( وهذا يؤكـد صـحة الفر ـية 1.15الفترا ي )(، وهو أكبر م  مستوأل الداللة ا1.191)

بــــي   (α=.05)الصــــفرية أي ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوأل داللــــة 
متوســـط درجـــات أطفـــام المجموعـــة التجريبيـــة فـــي القيـــال البعـــدي والمؤجـــم علـــي مقيـــال 

 حاستي السم  واللمل )بعد اللمل(.

( ومســـتوأل داللتهـــا 1.414نجـــد أ  ييمـــة )ت=  باســـتخدام اختبـــار ت ســـتيودنتالسااامع:  -
( وهذا يؤكـد صـحة الفر ـية 1.15(، وهو أكبر م  مستوأل الداللة االفترا ي )1.211)

بــــي   (α=.05)الصــــفرية أي ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوأل داللــــة 
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متوســـط درجـــات أطفـــام المجموعـــة التجريبيـــة فـــي القيـــال البعـــدي والمؤجـــم علـــي مقيـــال 
 استي السم  واللمل )بعد السم (.ح

( ومســـتوأل 1.675 باســـتخدام اختبـــار ت ســـتيودنت نجـــد أ  ييمـــة )ت=الدرجاااة الكلياااة:  -
( وهذا يؤكـد صـحة 1.15وهو أصغر م  مستوأل الداللة االفترا ي ) (،1.115داللتها )

 (α=.05)الفر ــية الصــفرية أي ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوأل داللــة 
بي  متوسط درجات أطفام المجموعة التجريبية في القيـال البعـدي والمؤجـم علـي مقيـال 

 حاستي السم  واللمل.

توصــلت النتــائر إلــي عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي أداء مناقشااة الفرضااية: 
أطفــام المجموعــة التجريبيــة علــي القيــال البعــدي والمؤجــم لمقيــال حاســتي الســم  واللمــل، وهــذا 

كــد فعاليــة البرنــامر التــدريبي فــي تنميــة مهــارتي الســم  واللمــل لــدأل األطفــام المعــويي  بصــرياف يؤ 
، وذلــ  ة ولمســية بعــد مــرور فتــرة مــ  الــزم وبقــاء أثــر  فــي مــا اكتســبه األطفــام مــ  مهــارات ســمعي

لـذي نتيجة تعدد مراحم التقويم والتدريب المعزز، والعدد الكبير لجلسـات البرنـامر والـزم  الطويـم ا
التــي ســاهمت بشــكم كبيــر فــي تنميــة المهــارات وبقــاء اســتغريه تطبيــق البرنــامر، ومشــاركة األهــم 

  أثرها.

 
متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياس البعدي والمؤجل على مقياس حاستي ( 9)الشكل 
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 ما حققه البحث من أهداف: -3
 البح  الحالي إلي تحقيق األهداف التالية هدف 

الكشــف عــ  فاعليــة البرنــامر التــدريبي القــائم علــي األلعــاب التعليميــة فــي تنميــة مهــارتي  -
 ( سنوات.6-5السم  واللمل لدأل األطفام المعويي  بصرياف في مرحلة الريام بعمر )

فــي تنميــة مهــارتي  الكشــف عــ  فاعليــة البرنــامر التــدريبي القــائم علــي األلعــاب التعليميــة -
( ســنوات 6-5الســم  واللمــل لــدأل األطفــام المعــويي  بصــرياف فــي مرحلــة الريــام بعمــر )

 تبعاف لمتغير الجنل )ذكور، إنا (.

الكشــف عــ  فاعليــة البرنــامر التــدريبي القــائم علــي األلعــاب التعليميــة فــي تنميــة مهــارتي  -
( ســنوات 6-5يــام بعمــر )الســم  واللمــل لــدأل األطفــام المعــويي  بصــرياف فــي مرحلــة الر 

 تبعاف لمتغير درجة اإلعاية )مكفوفو ،  عاف بصر(.

 وبعد إجراء الدراسة النظرية والميدانية توصل البحث إلى النتائج التالية:

وجــود فـــروق ذات داللـــة إحصــائية بـــي  متوســـطي درجــات أطفـــام المجمـــوعتي  ال ـــابطة  -
  واللمـــل لصـــالح المجموعـــة والتجريبيـــة فـــي القيـــال البعـــدي علـــي مقيـــال حاســـتي الســـم

 التجريبية.

وجــود فـــروق ذات داللـــة إحصــائية بـــي  متوســـطي درجــات أطفـــام المجمـــوعتي  ال ـــابطة  -
والتجريبيـــة فـــي القيـــال المؤجـــم علـــي مقيـــال حاســـتي الســـم  واللمـــل لصـــالح المجموعـــة 

 التجريبية.

ة فــي وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــي  متوســطي درجــات أطفــام المجموعــة التجريبيــ -
 القيال القبلي والبعدي علي مقيال حاستي السم  واللمل لصالح القيال البعدي.

وجــود فـــروق ذات داللــة إحصـــائية بـــي  متوســط درجـــات أطفـــام المجموعــة التجريبيـــة فـــي  -
القيال البعـدي علـي مقيـال حاسـتي السـم  واللمـل حسـب متغيـر الجـنل )ذكـور، إنـا ( 

 لصالح الذكور.
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متوســط درجـــات أطفـــام المجموعــة التجريبيـــة فـــي حصـــائية بـــي  وجــود فـــروق ذات داللــة إ -
) ـعيف  القيال البعدي علي مقيال حاستي السم  واللمل حسـب متغيـر درجـة اإلعايـة

 بصر، كفيف( لصالح  عاف البصر.

بــي  متوســط درجــات أطفـام المجموعــة التجريبيــة فــي  ال توجـد فــروق ذات داللــة إحصـائية -
 ال حاستي السم  واللمل.القيال البعدي والمؤجم علي مقي

 وبهذا يكون البحث الحالي قد حقق أهدافه، وتمت اإلجابة على سؤال البحث:

ما مـدأل فاعليـة برنـامر تـدريبي يـائم علـي األلعـاب التعليميـة لتنميـة مهـاراتي السـم  واللمـل 
 لدأل األطفام المعويي  بصرياف في مرحلة الريام؟

حيــ  أكــد البحــ  الحــالي فاعليــة البرنــامر التــدريبي القــائم علــي األلعــاب التعليميــة لتنميــة 
حسـاب مهارتي السم  واللمل لدأل األطفام المعايي  بصرياف في مرحلة الريام، وذل  م  خـالم 

نسبة الكسب المعدم لبال  في القيال البعـدي الختبـار حاسـتي السـم  واللمـل لألطفـام المعـويي  
  ( سنوات للمجموعة التجريبية لعينة البح .6-5بعمر ) بصرياف 

 مقترحات البحث: -4
استناداف إلي الدراسات السابقة ونتائر البح  الحالي، يمك  اإلشارة إلي عـدد مـ  المو ـوعات 

 التي تحتا  إلي إجراء دراسات للويوف علي نتائجها 
 إعداد اختبارات خاصة بذوي اإلعاية البصرية. -1
إرشادية لزيادة وعي ا باء واألمهات بكيفيـة رعايـة أطفـالهم ذوي االحتياجـات إعداد برامر  -2

 الخاصة.
ـــة ألوليـــاء أمـــور ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، بهـــدف  -4 إجـــراء دراســـات لو ـــ  بـــرامر تدريبي

مساعدتهم علي كيفية التعامم م  أبنائهم المعويي ، وذل  حسب طبيعة اإلعايـة ودرجتهـا 
 لها.  والمرحلة العمرية المرافقة

تكييــف المنــاهر بمــا يتناســب مــ  طبيعــة اإلعايــة البصــرية ودرجتهــا، مــ  إ ــافة منــاهر  -2
ثرائية.  إغنائية وان

 تقويم لمراكز تأهيم ذوي اإلعاية البصرية. -5
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 ملخص البحث باللغة العربية
 

 تتمثم مشكلة البح  في اإلجابة علي السؤام التالي مشكلة البحث: 

مـا مــدأل فاعليـة برنــامر تــدريبي يـائم علــي األلعـاب التعليميــة لتنميــة مهـارتي الســم  واللمــل 
 لدأل األطفام المعويي  بصرياف في مرحلة الريام؟

  سعي البح  الحالي إلي تحقيق األهداف ا تيةأهداف البحث: 

الكشــف عــ  فاعليــة البرنــامر التــدريبي القــائم علــي األلعــاب التعليميــة فــي تنميــة مهــارتي   -
 ( سنوات.6-5السم  واللمل لدأل األطفام المعويي  بصرياف في مرحلة الريام بعمر )

الكشــف عــ  فاعليــة البرنــامر التــدريبي القــائم علــي األلعــاب التعليميــة فــي تنميــة مهــارتي  -
( ســنوات 6-5ام المعــويي  بصــرياف فــي مرحلــة الريــام بعمــر )الســم  واللمــل لــدأل األطفــ

 تبعاف لمتغير الجنل )ذكور، إنا (.

الكشــف عــ  فاعليــة البرنــامر التــدريبي القــائم علــي األلعــاب التعليميــة فــي تنميــة مهــارتي  -
( ســنوات 6-5الســم  واللمــل لــدأل األطفــام المعــويي  بصــرياف فــي مرحلــة الريــام بعمــر )

 اإلعاية )كفيف،  عيف بصر(.تبعاف لمتغير درجة 

 وت م  خمسة محاور تحدثت ع   اإلطار النظري للبحث:

ت ــــم  الحــــدي  عــــ  اإلعايــــة البصــــرية )أيســــام الجهــــاز البصــــري،  ليــــة  المحااااور األول:
اإلبصار، مفهومها، انتشارها، أسبابها، تصنيفاتها، العوامم المؤثرة في شخصية المعويي  بصـرياف، 
المؤشــرات الدالــة عليهــا، خصــائص األطفــام المعــويي  بصــرياف، المهــارات األساســية لتعلــيم وتــدريب 

 المعويي  بصرياف(.

ت م  الحـدي  عـ  اللعـب )مفهومـه، أنواعـه، أهميتـه عنـد األطفـام بشـكم  حور الثاني:الم
عام وعند ذوي االحتياجات الخاصة بشكم خاص، العوامـم المـؤثرة فيـه عنـد األطفـام وخصائصـه 

 عندهم، مفهوم األلعاب التعليمية وخطوات إعدادها والشروط الواجب توفرها فيها(.



 العربيةباللغة   لخص البحثم
 

 
 

173 

  عــــ  التــــدخم المبكــــر فــــي مرحلــــة الريــــام، مبرراتــــه، وت ــــم  الحــــدي المحااااور الثالااااث:
 نماذجه، وكذل  العناصر األساسية في برامر التدخم المبكر لألطفام المعويي  بصرياف.

ت ــم  شــر  عــ  مكونــات الجلــد ووظائفــه، وأهميــة حاســة اللمــل بالنســبة  المحااور الرابااع:
 لألطفام المعويي  بصرياف والتدريب اللمسي لديهم.

ت ـــم  شـــر  عـــ  تشـــريح األذ ، و ليـــة الســـم ، وأهميـــة حاســـة الســـم   امس:المحاااور الخااا
 بالنسبة لألطفام المعويي  بصرياف والتدريب السمعي لديهم.

جراءاته:   اعتمد البح  المنهر التجريبي، مستخدماف األدوات التالية منهج البحث وا 

 ( سنوات.6-5اختبار حاستي السم  واللمل لدأل األطفام المعويي  بصرياف في عمر ) -

 ( الجانب اللفظي.WISCمقيال وكسلر لذكاء األطفام ) -

برنــامر تــدريبي يــائم علــي األلعــاب التعليميــة لتنميــة مهــارتي الســم  واللمــل لــدأل األطفــام  -
 المعويي  بصرياف في مرحلة الريام.

شــمم المجتمــ  األصــلي للبحــ  جميــ  األطفــام المعــويي  بصــرياف فــي مرحلــة عينااة البحااث: 
والجمعيــات التــي تقــدم خــدمات مســجلي  فــي معهــد التربيــة الخاصــة لتأهيــم المكفــوفي ، الريــام ال

( سنوات في محافظـة 6-5التدخم المبكر لألطفام المعويي  بصرياف مم  تتراو  أعمارهم ما بي  )
( طفــالف وطفلــة، تــم 41م(، ويــد تكونــت عينــة البحــ  مــ  )2116-2115دمشــق للعــام الدراســي )
( طفـــالف 15ي  متســاويتي  ) ــابطة، تجريبيـــة( اشــتملت كــم منهمـــا علــي )تــوزيعهم علــي مجمـــوعت

 وطفلة.

بعد تحليم نتائر البح ، ومعالجتها بالقواني  اإلحصائية المناسبة ومنايشـتها نتائج البحث: 
 وتفسيرها، توصم البح  إلي النتائر التالية 

ال ـــابطة  وجــود فـــروق ذات داللـــة إحصــائية بـــي  متوســـطي درجــات أطفـــام المجمـــوعتي  -
والتجريبيـــة فـــي القيـــال البعـــدي علـــي مقيـــال حاســـتي الســـم  واللمـــل لصـــالح المجموعـــة 

 التجريبية.
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وجــود فـــروق ذات داللـــة إحصــائية بـــي  متوســـطي درجــات أطفـــام المجمـــوعتي  ال ـــابطة  -
والتجريبيـــة فـــي القيـــال المؤجـــم علـــي مقيـــال حاســـتي الســـم  واللمـــل لصـــالح المجموعـــة 

 التجريبية.

ات داللــة إحصــائية بــي  متوســطي درجــات أطفــام المجموعــة التجريبيــة فــي وجــود فــروق ذ -
 القيال القبلي والبعدي علي مقيال حاستي السم  واللمل لصالح القيال البعدي.

وجــود فـــروق ذات داللــة إحصـــائية بـــي  متوســط درجـــات أطفـــام المجموعــة التجريبيـــة فـــي  -
يـر الجـنل )ذكـور، إنـا ( القيال البعـدي علـي مقيـال حاسـتي السـم  واللمـل حسـب متغ

 لصالح الذكور.

متوســط درجـــات أطفـــام المجموعــة التجريبيـــة فـــي وجــود فـــروق ذات داللــة إحصـــائية بـــي   -
) ـعيف  القيال البعدي علي مقيال حاستي السم  واللمل حسـب متغيـر درجـة اإلعايـة

 بصر، كفيف( لصالح  عاف البصر.

أطفـام المجموعــة التجريبيــة فــي بــي  متوســط درجــات  ال توجـد فــروق ذات داللــة إحصـائية -
 القيال البعدي والمؤجم علي مقيال حاستي السم  واللمل.

 كما توصل البحث إلى عدد من المقترحات تركزت على:

تفعيم التعاو  المتبادم بي  األسرة والمدربي  والمركز، م  خالم إشرا  أولياء األمور في  -
 تي يسعي المركز أو المدرب لتحقيقها.التخطيط والتنفيذ والتقويم لألنشطة واألهداف ال

 التأكيد علي الرو ة لتلبية حاجات الطفم م  خالم المناهر واألدوات واألساليب. -

دراســـة المشـــكالت الســـلوكية واالنفعاليـــة التـــي يعـــاني منهـــا المعـــويي  بصـــرياف الكبـــار مـــنهم  -
 والصغار، وذل  بتخصص وتعمق أكثر.

 ا باء واألمهات بكيفية رعاية أطفالهم المكفوفي .إعداد برامر إرشادية لزيادة وعي  -

ـــة ألوليـــاء أمـــور ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، بهـــدف  - إجـــراء دراســـات لو ـــ  بـــرامر تدريبي
مساعدتهم علي كيفية التعامم م  أبنائهم المعويي ، وذل  حسب طبيعة اإلعايـة ودرجتهـا 

 والمرحلة العمرية المرافقة لها. 
  



 البحث مراجع
 

 أواًل: املراجع باللغة العربية
 ثانيًا: املراجع باللغة األجنبية
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 أواًل: المراجع باللغة العربية:
، مكتبـة زهـراء بحوث ودراساات فاي سايكولوجيا اإلعاقاة(  2111ابراهيم، فيوليت، و خـرو  ) -1

 الشرق، القاهرة.

أثاار برنااامج تاادريبي فااي مهااارات االسااتماع (  2112أبــو زيتــو ، جمــام، عليــوات، شــاد  ) -2
 ، الجامعة األردنية، األرد .ومفهوم الذات لدى الطلبة المعوقين بصرياً 

 ( فااااي Virgoفعاليااااة اسااااتخدام برنااااامجي إبصااااار و) ( 2117أبــــو عــــو ، محمــــد ابــــراهيم ) -4
، نت لدى الطالب المكفوفين بالجامعاة اإلساالمية بغازةإكساب مهارات استخدام الحاسوب واالنتر 
 رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة.

، األهليـــة للنشـــر دراساااات فاااي أناشااايد األطفاااال وأ اااانيهم(  1981أبـــو معـــام، عبـــد الفتـــا  ) -2
 والتوزي ، عما .

 لمعرفة، عما .، دار كنوز ا1، طأناشيد األطفال وأ انيهم(  2112أبو معام، عبد الفتا  ) -5

 ، كلية التربية، جامعة دمشق.علم نفس اللعب(  2118األحمد، أمم، منصور، علي ) -6

ـــراهيم ) -7 صاااورة الجسااام وعالقتهاااا بتقااادير الاااذات لاااذوي اإلعاقاااة (  2118األشـــرم، ر ـــا اب
 ، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الزيايق، مصر.البصرية

ساااتخدام بااارامج باأللعااااب الحركياااة واأللعااااب االجتماعياااة أثااار ا(  2112 م مـــراد، نبـــرال ) -8
، رســالة ( ساانوات6-5والمختلطااة فااي تنميااة التفاعاال االجتماااعي لاادى أطفااال الرياااض بعماار )

 دكتورا ، كلية التربية الريا ية، جامعة الموصم.

، مكتبــــة ساااايكولوجيا  ياااار العاااااديين )ذوي االحتياجاااات الخاصااااة(أ(  2114باظـــة،  مـــام ) -9
 لو المصرية، القاهرة.األنج

 ، دار الكتاب الحدي ، القاهرة.قلق الكفيف: تشخيصه وعالجه(  2111الببالوي، إيهاب ) -11

، كليــــة التربيــــة، جامعــــة الملــــ  ســــعود، اضااااطرابات التواصاااال(  2115البــــبالوي، إيهــــاب ) -11
 السعودية.
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فااي تنميااة مهااارات فاعليااة برنااامج قااائم علااى األلعاااب التربويااة (  2112بــدور، ســما  ) -12
 ، رسالة دكتورا ، كلية التربية، جامعة دمشق.التفكير اإلبداعي لدى طفل ما قبل المدرسة

، جامعــــة القــــدل المفتوحــــة، 2، طساااايكولوجيا اللعااااب(  2112جامعــــة القــــدل المفتوحــــة ) -14
 عما .

التعلـــيم، ، إدارة التوجياااه واإلرشااااد للمعااااقين بصااارياً هــــ(  1221الجعفـــري، عبـــد اللطيـــف ) -12
 اإلحساء.

 ، دار الفكر، عما .2، طمقدمة في اإلعاقة البصرية(  2112الحديدي، مني ) -15

، التاادخل المبكر)ماادخل إلااى التربيااة الخاصااة((  1998الحديـدي، منــي، الخطيــب، جمــام ) -16
 دار الفكر، عما .

ة الخاصة، مناهج وأساليب التدريس في التربي(  2114الحديدي، مني، الخطيب، جمام ) -17
 مكتبة الفال ، بيروت.

، دار 1، طبرنااامج تاادريبي لألطفااال المعاااقين(  2112الحديــدي، منــي، الخطيــب، جمــام ) -18
 الفكر، عما .

، مكتبــة الفــال ، الماادخل إلااى التربيااة الخاصااة(  2112الحديـدي، منــي، الخطيــب، جمــام ) -19
 بيروت.

جيات تعلاايم الطلبااة ذوي االحتياجااات اسااتراتي(  2115الحديــدي، منــي، الخطيــب، جمــام ) -21
 ، دار الفكر، عما .1، طالخاصة

التاادخل المبكاار التربيااة الخاصااة فااي الطفولااة (  2117الحديــدي، منــي، الخطيــب، جمــام ) -21
 ، دار الفكر، عما .4، طالمبكرة

فاعلية برنامج لغوي تدريبي مقترح لتنمية بعض المهارات اللغوية (  2112حس ، فـات  ) -22
، رسالة ماجسـتير، كليـة التربيـة، طفل الروضة )االستماع، التهيئة للقراءة، التعبير الشفوي( لدى

 جامعة دمشق.

 ، عالم الكتب، القاهرة.تربية المكفوفين وتربيتهم(  2114حسي ، عبد الرحم  ) -24
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 ، دار المعارف، مصر.سيكولوجيا ذوي العاهات(  1956حمزة، مختار ) -22

 ، دار مشرق، المغرب.1، طاللعب عند األطفال(  1999حنا، فا م ) -25

دراساة بعاض المشاكالت النفساية لألطفاال متعاددي اإلعاقاة ودور (  2111حنفي، غادة ) -26
 ، رسالة ماجستير، جامعة عي  شمل، مصر.األخصائي االجتماعي في التعامل معها

ين مهارات االستعداد أثر برنامج تدريبي لمسي حركي في تحس(  2117الحوراني، بسـام ) -27
، رســالة ماجســتير، كليــة لقااراءة رمااوز براياال لاادى األطفااال المعاااقين بصااريًا فااي مرحلااة الروضااة
 الدراسات العليا، الجامعة األردنية، كلية التربية، جامعة دمشق، سوريا.

، األلعااب التربوياة وتقنياات إنتاجهاا سايكولوجيًا وتعليمياًا وعلميااً (  2115الحيلة، محمد ) -28
 ، دار المسيرة، األرد . 2ط

تنمية بعاض المهاارات الحساية لادى الألطفاال (  2112خ ير، محمد، الببالوي، إيهاب ) -29
 ، دار الفكر، عما .المعاقين بصرياً 

، دار تعديل سلوك األطفاال المعاوقين )دليال اآلبااء والمعلماين((  1994الخطيب، جمام ) -41
 إشراق، عما .

 ، دار األوائم، عما .التربية الخاصة المعاصرة(  2114الخطيب، جمام ) -41

 ، مديرية التربية والتعليم، يليقيلية.األلعاب التربوية المتكاملة(  2119خليف، زهير ) -42

فاعلياة برناامج تادريبي فاي تنمياة حاساتي السامع واللماس لادى (  2111خليم، فاطمـة ) -44
 الة ماجستير، كلية التربية، جامعة دمشق.، رساألطفال المعوقين بصريًا في  رفة المصادر

ـــم، يمـــر ) -42 ، رســـالة فاعلياااة الاااتعلم باللعاااب لتالمياااذ الصاااف األول االبتااادائي(  2111خلي
 ماجستير، كلية التربية، جامعة دمشق.

 ، منشوات الجمم، الكويت.1، طكتاب اللمس ( 2118الدري ، فوزية ) -45

دور المواد اليدوية الملموسة في رفع مستوى تحصيل  ( 2114الدمرداش، محمود السيد ) -46
 ، كلية التربية بدمياط، جامعة المنصورة، مصر.التالميذ المعاقين بصريًا في الرياضيات
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مااادى فاعلياااة برناااامج إرشاااادي لتأهيااال الطفااال الكفياااف لمرحلاااة (  1992الـــدها ، منـــي ) -47
 ، رسالة دكتورا ، جامعة عي  شمل، القاهرة. المدرسة

تصور مقترح لبرامج إذاعية وتلفزيونية موجهاة للمعاوقين  ( 2111الدها ، مني حسـي  ) -48
 (.25)(، العدد 1، مجلة كلية التربية، المجلد))بصريًا، عقليًا، سمعيًا( وأسرهم

مقتاارح لأللعاااب التعليميااة وأثااره علااى تنميااة اإلبااداع عنااد طفاال (  1998راجــح، هــدأل ) -49
 قاهرة.، رسالة ماجستير، الالروضة

، المؤسسـة العربيـة 1، طحاساة اللماس(  1986رويستو ، روبرت، ت عوي ـة المـومني ) -21
 للدراسات، بيروت.

، دار 1، طأساااليب القياااس والتشااخيص فااي التربيااة الخاصااة(  1996الروســا ، فــاروق ) -21
 الفكر، عما .

ساااايكولوجيا األطفااااال  ياااار العاااااديين )مقدمااااة فااااي التربيااااة (  1998الروســـا ، فــــاروق ) -22
 ، دار الفكر، عما .4طالخاصة(، 

 ، دار الفكر، عما .1، طدراسات وبحوث في التربية الخاصة(  2111الروسا ، فاروق ) -24
 ، دار الفكر، عما .5، طسيكولوجيا األطفال  ير العاديين(  2111الروسا ، فاروق ) -22
أثاار برنااامجي األلعاااب الصااغيرة والقصااص الحركيااة فااي (  1999نــايف )الرومــي، جاســم  -25

 ، رسالة دكتورا ، كلية التربية الريا ية، الموصم.بعض القدرات البدنية والحركية ألطفال الرياض
، الوجيز فاي علام األماراض الجلدياة(  2112ريكروفت،  رجي، ت صالح داوود و خرو  ) -26
 ، دار اب  النفيل، دمشق.1ط

، اإلعاقااة البصاارية المفاااهيم األساسااية واالعتبااارات التربويااة(  2116الزريقــات، ابــراهيم ) -27
 دار المسيرة، عما .

تربيااة المعاااقين والموهااوبين ونظاام تعلاايمهم فااي إطااار فلساافي (  2114الزهيـري، ابــراهيم ) -28
 ، دار الفكر العربي، القاهرة.وخبرات عالمية

 ، دار الفكر، دمشق.قون وليسوا عاجزينمعا(  2111السبيعي، عدنا  ) -29
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واقاع اسااتخدام األلعااب التعليمياة فاي المرحلااة (  2111سـرحا ، والء، أبـو غـالي، حنـي  ) -51
 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.األساسية الدنيا في محافظة رفح من وجهة نظر معلمي وكالة الغوث

عن أثر اللعاب فاي حادة السالوك  العدوان واللعب )دراسة تجريبية(  1999السقا، صبا  ) -51
 ، كلية التربية، جامعة دمشق.العدواني عند أطفال مرحلة ما قبل المدرسة(

نتاجهاااا لاااذوي االحتياجاااات (  2111ســالمة، عبـــد الحــافظ ) -52 تصاااميم الوساااائل التعليمياااة وا 
 ، دار اليازوردي، عما .1، طالخاصة

، مكتبة زهراء الشرق، لعب ونمو الطفلال(  1996سليما ، عبد الرحم ، الدرستي، شيخة ) -54
 القاهرة.

ـــرحم  ) -52 ـــد ال )المفهاااوم  1سااايكولوجيا ذوي االحتياجاااات الخاصاااة ج(  2111ســـليما ، عب
 ، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة.والفئات(

)التعاااار ف  2ساااايكولوجيا ذوي االحتياجااااات الخاصااااة ج(  2111ســــليما ، عبــــد الــــرحم  ) -55
 لشرق، القاهرة.، مكتبة زهراء اوالتشخيص(

)الخصااائص  3ساايكولوجيا ذوي االحتياجااات الخاصااة ج(  2111ســليما ، عبــد الــرحم  ) -56
 ، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة.والسمات(

)األسااااليب  4سااايكولوجيا ذوي االحتياجاااات الخاصاااة ج(  2111ســـليما ، عبـــد الـــرحم  ) -57
 القاهرة.، مكتبة زهراء الشرق، 1، طالتربوية والبرامج التعليمية

فاعلياة اسااتخدام أنااواع مختلفااة ماان اللعااب فااي تعااديل (  2111السـيد، خالــد عبـد الــرزاق ) -58
(، 1(، المجلــد )4، مجلـة الطفولـة والتنميـة، العـدد )بعاض اضاطرابات السالوك لادى طفاال الروضاة

 المجلل العربي للطفولة والتنمية.

ــــدار المصــــرية اهجهمالمعاااااقون بصااااريًا خصائصااااهم ومناااا(  1997سيســــالم، كمــــام ) -59 ، ال
 اللبنانية، القاهرة.

، دار الكتــاب 1، طموسااوعة التربيااة الخاصااة والتأهياال النفسااي(  2112سيســالم، كمــام ) -61
 الجامعي، العي ، اإلمارات.
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موائماات فاي التعلايم والتقاويم للطلباة  ( 2119شاويش،  مـام، أبـو عليـا، أكـرم، و خـرو  ) -61
ة التربيــــة والتعلـــيم العــــالي، مشـــروع التعــــاو  التربـــوي الفلســــطيني ، وزار ذوي االحتياجاااات الخاصااااة

 الفنلندي.

قااموس التربياة الخاصاة وتأهيال (  1992الشخص، عبـد العزيـز، الـدماطي، عبـد الغفـار ) -62
 ، جامعة عي  شمل، جامعة المل  سعود.1، ط ير العاديين

، المؤسســة الجامعيــة، 1، طالتطااور المعرفااي عنااد جااان بياجيااه(  1986شــربم، مــوريل ) -64
 بيروت.

، دار تعلاايم المعاااقين بصااريًا )أسسااه، اسااتراتيجياته، وسااائله((  2119شــعير، ابــراهيم ) -62
 الفكر العربي، القاهرة.

، مكتبـة النه ـة المصـرية، سايكولوجيا الفئاات الخاصاة والمعاوقين(  1999شقير، زينب ) -65
 القاهرة.

ومدرستي )أناا ابانكم المعااق( سايكولوجيا الفئاات الخاصاة أسرتي (  2116شقير، زينـب ) -66
 ، مكتبة النه ة المصرية، القاهرة.4، طوالمعوقين

، رســـالة ماجســـتير، كليـــة التربيـــة، فاعلياااة طريقاااة لعاااب األدوار(  1999صاصـــيال، رانيـــا ) -67
 جامعة دمشق.

ليـة التربيـة، جامعـة ، كاألساليب التربوياة فاي ريااض األطفاالصاصيال، رانيا )بدو  عام(   -68
 دمشق.

أثر استخدام برنامج في اللعب في تنمية التفكيار اإلبتكااري لادى (  2117العامري، فـؤاد ) -69
 ، رسالة ماجستير، تعز، اليم .أطفال الروضة بمدينة تعز

سااايكولوجيا األطفاااال  يااار العااااديين اساااتيراتيجيات (  1988عبـــد الـــرحيم، فتحـــي الســـيد ) -71
 ، دار القلم، الكويت.2  ،التربية الخاصة

موساااااوعة مصاااااطلحات ذوي االحتياجاااااات الخاصاااااة (  2115عبـــــد الكـــــافي، اســـــماعيم ) -71
 ، ملتقي التربية والتعليم في الجزائر.)اجتماعية، إعالمية، تربوية، طبية، نفسية(
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فاعلية برنامج متكامل ألطفال الروضة المكفاوفين فاي ضاوء (  2111عبد الهادي، داليا ) -72
 ، رسالة ماجستير، جامعة عي  شمل، مصر.تهمحاجا

 ، دار الصفاء، األرد .تأهيل المعاقين(  2117عبيد، ماجدة ) -74

، دار الصــــفاء، 1، طالوسااااائل التعليميااااة فااااي التربيااااة الخاصااااة(  2111عبيــــد، ماجــــدة ) -72
 األرد . 

تعااديل الساالوك أثاار اسااتخدام األلعاااب والقصااص فااي (  1997العبيــدي، هيالنــة عبــد اهلل ) -75
، رســالة ماجســـتير، كليــة التربيـــة، جامعــة الموصـــم، العاادواني لااادى أطفاااال الريااااض )التمهيااادي(

 الموصم.
التربياااة الخاصاااة لاااذوي االحتياجاااات الخاصاااة العقلياااة والبصااارية (  2111العـــزة، ســـعيد ) -76

 ، الدار العلمية، عما .1، طوالسمعية والحركية
ير برناااامج مقتااارح لأللعااااب الصاااغيرة علاااى بعاااض تاااأث(  1991عســـكر، حنـــا  رشـــدي ) -77

( 6-5المتغياارات الفساايولوجية والبدنيااة والمهااارات الحركيااة لطفاال مااا قباال المدرسااة ماان ساان )
، مجلة علوم وفنـو  الريا ـة، المجلـد الثـاني، العـدد األوم، كليـة التربيـة الريا ـية، جامعـة سنوات

 حلوا ، القاهرة.
، منهجية البحث العلمي فاي العلاوم النفساية والتربوياة(  2116العسكري، عبود عبد اهلل ) -78

 دار نمير، دمشق.

موسااوعة تشااريح وفساايولوجيا جساام  ( 1991عشــير، عبــد الــرحيم، صــالح، محمــد ســليم ) -79
 ، دار الكتب العربية، القاهرة.اإلنسان

، وزارة سيخطط التدريب الحعليوات، شاد ، أبوسليما ، نعمة، محمد، دنيا )بدو  تاريخ(   -81
 التربية والتعليم، األرد .

 ، دار الفكر، عما .1، طنمو الطفل المعرفي واللغوي(  2112العناني، حنا  ) -81

فاعلية اللعب في إكساب أطفال الروضاة مجموعاة مان المهاارات (  2114عويل، رزا  ) -82
 .5222(، العدد األوم، 12، مجلة جامعة دمشق، المجلد)الرياضية

 ، وزارة التربية.كتاب األناشيد(  1986سليما ، القدسي، كامم ) العيسي، -84
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 ، دار الفكر، دمشق.ديوان األطفال(  1999العيسي، سليما  ) -82

الموساوعة الطبياة  ( 2112فومي، بيتر، شيفرد، ستيف ، ت محمـد ملـص وأمـي  األيـوبي ) -85
 ا، بيروت.، دار أكاديمياألسرة الدليل الشامل لالحتياجات الصحية لألسرة

 ، كلية التربية، جامعة دمشق.برامج الوقاية والتدخل المبكر(  2112القدسي، دانيا ) -86

، 2، طساايكولوجيا ذوي االحتياجااات الخاصااة وتااربيتهم(  2115القريطــي، عبــد المطلــب ) -87
 دار الفكر العربي، القاهرة.

ليــة للنشــر والتوزيــ ، ، األه1، طنمااو الطفاال المعرفااي واللغااوي(  2111يطــامي، يوســف ) -88
 عما .

، رعاية المكفوفين اجتماعيًا ونفسايًا ومهنيااً (  1969كاروم، تومال، ت صال  مخيمر ) -89
 عالم الكتب، القاهرة.

، دار الفكــــر ساااايكولوجيا طفاااال الروضااااة(  1995كفــــالي، جبرييــــم، ت طــــارق األشــــرف ) -91
 العربي، القاهرة.

تعلااااايم ذوي (  2115ت أحمـــــد الشــــامي و خـــــرو  )كوالروســــو، رونالـــــد، أورور ، كـــــولي ،  -91
 ، مركز األهرام، القاهرة.2، طاالحتياجات الخاصة

، دار المسـيرة، التقويم في التربياة الخاصاة(  2116الكيالني، عبد اهلل، الروسا ، فـاروق ) -92
 عما .

االحتياجااات أهميااة اللعااب لألطفااال ذوي (  2112ماكنتــاير، كريســتي ، ت خالــد العــامري ) -94
 ، دار الفاروق، مصر.1، طالخاصة

، اإلعاقااات الحسااية )سلساالة ذوي االحتياجااات الخاصااة((  2112محمــد، عــادم عبــد اهلل ) -92
 دار الرشاد، القاهرة.

األطفاااااال الموهوباااااون ذوو اإلعاقاااااات )سلسااااالة ذوي (  2112محمـــــد، عـــــادم عبـــــد اهلل ) -95
 ، دار الرشاد، القاهرة.االحتياجات الخاصة(
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تقاويم منااهج ريااض األطفاال فاي القطار العرباي الساوري باين (  1986مرت ي، سلوأل ) -96
 ، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة دمشق.الخامسة والسادسة

، كلية التربية، جامعة المناهج في رياض األطفال(  2116مرت ي، سلوأل، إليال، أسما ) -97
 دمشق.

، كليـــة تنمياااة مهاااارات التفكيااار عناااد األطفاااال(  2112مرت ـــي، ســـلوأل، عـــويل، رزا  ) -98
 التربية، جامعة دمشق.

دراسااة تحليليااة لطبيعااة العالقااة بااين اللعااب وتااأثيره فااي (  1998المصــري، وليــد أحمــد ) -99
والتعلـيم، (، معهـد التربيـة، دائـرة التربيـة 2مجلة المعلـم/ الطالـب، العـدد)شخصية أطفال السادسة، 
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 البحري .
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 زهراء الشرق، القاهرة.
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 ( 1)الملحق 
 بنود مقياس حاستي السمع واللمس 

 الرئيسة والفرعية للمقياسوتوزعها على كل من األبعاد 
 

رقم 
 البند

 ال نعم بنود االختااااااااااااابار

      اإلسوارة بيد  اليمني. 1

2 
علــي  دي علــي كتفــ  وعليــ  أ  تعــرف أي يــدســوف أيــف خلــف ظهــر  وا ــعاف إحــدأل يــ

 كتف  اليمني أم اليسرأل.
  

   يوجد أمام  زو  م  األحذية انتعم فردة الحذاء األيسر. 4

   حر  يدم  باتجا  األمام. 2

      الكرسي خلف الطاولة. 5

   يوجد لدي  سلة تحتوي بداخلها علي كوب، احمم ذل  الكوب و عه بجانب السلة. 6

      يد  داخم جيب . 7

   اخر  النقود م  المحفظة. 8

   اجلل داخم الصندوق الموجود إلي جهة اليمي . 9

   المل أسفم يدم  اليسرأل. 11

      الكتاب فوق رأس . 11

      الحقيبة تحت الدر . 12

   استدر نحو الجنوب. 14

   مد يدما  باتجا  الشرق. 12

   ارِم الكرة باتجا  الغرب. 15

   سِم الململ الناعم والخش  لكم مما يلي  )ريش، أعواد يرفة(. 16
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)يمـــيص حريـــر، بـــودرة، يطعـــة ميـــز الشـــيء ذو الملمـــل الخشـــ  مـــ  بـــي  األشـــياء التاليـــة 

 خيش(.
  

18 
طابق بي  األشياء التالية حسب ملمسها الناعم والخش  )سكر نـاعم، خبـز محمـص، مبـرد 

 أظافر، فرو(.
  

19 
صنف األشياء التالية فـي مجموعـات حسـب درجـة ملمسـها النـاعم والخشـ  )طحـي ، يـش، 

 ثمار الصنوبر، يط (.
  

   حسب ملمسها م  الناعم إلي الخش . رتب أوراق الصنفري 21

   سِم ململ األشياء التالية حسب درجة صالبتها )معجو  أسنا ، معجو  اللعب(. 21

   ميز الشيء ذو الململ الطري م  بي  األشياء التالية )كرة صوفية، علبة معدنية، يط (. 22

   كرة جلدية، معجو (.طابق بي  األشياء التالية حسب درجة صالبتها )خرز، إسفنر،  24

22 
صــــنف األشــــياء التاليــــة فــــي مجموعــــات حســــب درجــــة صــــالبتها )حصــــي، ملعقــــة، فلــــي ، 

 إسفنر(.
  

25 
رتــب األشــياء التاليــة مــ  األكثــر صــالبة إلــي األيــم صــالبة )ممحــاة، مفتــا ، يطعــة جــب  

 مثلثات، بالو (.
  

26 
جـاف، يطعـة إسـفنر مبللـة، سِم ملمـل األشـياء التاليـة حسـب درجـة رطوبتهـا )رغيـف خبـز 

 محارم رطبة(.
  

27 
يوجد لدي  ثال  يمصا  مختلفة في درجة رطوبتها، ميز القميص ذو الململ الجاف م  

 بي  هذ  القمصا  الثالثة.
  

28 
يوجد لدي  ستة م  يط  األيمشة ولكم يطعتي  منها نفل درجة الرطوبة، طابق بـي  هـذ  

 األيمشة حسب درجة رطوبتها.
  

   صنف يط  الكرتو  الرطبة أمام العلبة والمبللة في الخلف. 29

   سِم ململ األشياء التالية حسب درجة لزوجتها )عسم، كريم لليدي (. 41
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 ال نعم بنود االختااااااااااااابار

   ميز الشيء ذو الململ اللز  م  بي  األشياء التالية )زبدة، ماء محلي بالسكر، مربي(. 41

42 
منها نفل درجة اللزوجة طابق بي  هذ  األشياء يوجد لدي  ستة أشياء متنوعة ولكم اثني  

 حسب ملمسها اللز  والدبق.
  

44 
صــنف األشــياء التاليــة فــي مجموعــات حســب ملمســها اللــز  والــدبق )ســمنة، جبنــة ســائلة، 

 عسم، شوكوال سائلة(.
  

   سِم ململ األشياء التالية حسب درجة حراراتها)كوب ماء ساخ ، مكعب ثلر(. 42

45 
لدي  ثالثة أوعية تحتوي كم منهـا علـي مـاء مـ  درجـات حـرارة مختلفـة، ميـز الوعـاء يوجد 

 الذي يحتوي علي ماء فاتر م  بي  هذ  األوعية.
  

46 
يوجد لدي  ستة أكواب م  الماء، ويحتوي كم اثني  منها علي ماء م  نفل درجة الحـرارة 
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..... سأشب  م  كم شيء، لك  سنفور أصيب بانتفا  في .يام لها شهر كامم وأنا صائم
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 الموافقة الرسمية لزيارة الجمعيات التي تعنى بذوي االحتياجات الخاصة 

 



 Abstract   
 

 
 

I 

Abstract 
 

The research problem: The problem of the research to answer the following 

question: 

How effective is based on educational games training program to develop the 

skills of hearing and touch the visually handicapped children at the stage of 

Kindergartens? 

Research Objectives: The current research sought to achieve the following 

objectives: - Disclosure of the effectiveness of the training program based on 

educational games in the development of my skills hearing, touch the visually 

handicapped children at the stage of Kindergartens aged (5-6) years. 

- Disclosure of the effectiveness of the training program based on educational 

games in the development of my skills hearing, touch the visually handicapped 

children at the stage of Kindergartens aged (5-6) years depending on the 

variable sex (male, female). 

- Disclosure of the effectiveness of the training program based on educational 

games in the development of my skills hearing, touch the visually handicapped 

children at the stage of Kindergartens aged (5-6) years depending on the 

variable degree of disability (blind, weak eyesight). 

The theoretical framework of the research: and included five axes talked 

about: 

The first axis: included talk of visual impairment (optic device sections, vision 

mechanism, concept, prevalence, causes, classifications, factors affecting the 

character visually impaired, the function the indicators, children with 

disabilities properties visually, basic education and skills training visually 

impaired). 
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The second axis: included talk about the play (concept, types, its importance in 

children in general, and when people with special needs, in particular, the 

factors influencing it in children and characteristics they have, the concept of 

educational games and preparation steps and conditions to be provided by 

them). 

Axis 3: included talk about early intervention at the stage of Kindergartens, 

justifications, its models, as well as key elements of early intervention for 

children with disabilities visually programs. 

Axis 4: included an explanation of the skin and functions of the components, 

and the importance of the sense of touch for the visually disabled children and 

training of touch they have. 

Axis 5: ensure explanation of the anatomy of the ear, and the mechanism of 

hearing, and the importance of hearing for the visually handicapped children 

auditory training they have. 

Research methodology and procedures: Find adopted the experimental 

method, using the following tools: 

- Senses of hearing, touch test in children visually impaired at the age of (5-6) 

years. 

- Wechsler scale to the intelligence of children (WISC) verbal side. 

- A training program based on educational games to develop the skills of  

hearing, touch the visually handicapped children at the stage of Kindergartens. 

The research sample: The original community to search all children visually 

impaired at the stage of Kindergarten enrolled in the Institute of Special 

Education for the rehabilitation of the blind, and associations that provide early 

intervention for children with disabilities services visually aged between (5-6) 

years in the province of Damascus for the academic year (2015- 2016 m), the 

research sample consisted of (30) boys and girls, have been deployed to two 
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equal groups (control group, experimental) included on each (15) boys and 

girls. 

Search Results: After analyzing the search results, and address appropriate 

statistical laws and discussion and interpretation, research found the following 

results: 

- The presence of statistically significant differences among the middle grades 

children control and experimental groups in the dimensional measurement on 

the senses of hearing, touch the scale in favor of the experimental group. 

- The presence of statistically significant differences among the middle grades 

children control and experimental groups in deferred measurement on the 

senses of hearing, touch the scale in favor of the experimental group. 

- The presence of statistically significant differences between the average 

scores of the experimental group children in the tribal measurement and post on 

the senses of hearing, touch the scale in favor of telemetric. 

- The presence of statistically significant differences between the average 

scores of the experimental group children in the dimensional measurement on 

the senses of hearing, touch a variable scale according to sex (male, female) in 

favor of males. 

- The presence of statistically significant differences between the average 

scores of the experimental group children in the dimensional measurement on 

the senses of hearing, touch scale depending on the degree of disability variable 

(weak eyesight, blind) for the benefit of the visually impaired. 

- There are no significant differences between the average scores of the 

experimental group children in the dimensional measurement and deferred to 

the senses of hearing, touch scale. 
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The research found a number of proposals centered on: 

- Activation of mutual cooperation between the family and the coaches and the 

center, through the involvement of parents in the planning, implementation and 

evaluation of the activities and objectives of the center or the coach is trying to 

achieve. 

- Emphasis on kindergarten to meet the needs of the child through the 

curriculum, tools and methods. 

- The study of behavioral and emotional problems of the visually impaired 

adults and their young children, and that specialization and deepen more. 

- Preparation of outreach programs to increase awareness of parents on how to 

care for their children blind. 

- Conduct studies to develop training programs for parents of people with 

special needs, in order to help them on how to deal with children with 

disabilities, according to the nature and degree of disability, age range 

associated with them. 
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