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 الممخص:
اللػوف لػدا ارطلػاؿ ذو   و الشػلؿ يستهدؼ البحث الحالي التعرؼ على فاعلية برنػاج  تعليجػي ردراؾ

للجججػػػوعتيف ذ  ارةتبػػػار ال بلػػػي  اعتجػػػدل الباحاػػػة الت،ػػػجيـ التجريبػػػيحيػػػث ارحتياجػػػال الةا،ػػػة  
للاظجيػػة ويبلػػ  والبعػػد   وتػػـ اةتيػػار عينػػة البحػػث ب،ػػورب غ،ػػدية  اذ بلعػػل جرلػػز ،ػػدر العػػراؽ فػػي ا

( انػاث   وتػـ 11( ذلور و) 11( طلال  جنهـ )   22عدد ارطلاؿ ذو  التةلؼ الع لي البسيط فيه  )
اجراء التلافؤ بيف الجججوعتيف ) التجريبية والضابطة( فػي جتعيػرال )العجػر الزجنػي با،شػهر  ارةتبػار 

ة الحجػـ  لجػا  تػـ اجػراء التلػافؤ بػيف ال بلي ( باسػتعجاؿ اةتبػار )جػاف ػ وتني(للعينػال الجسػت لة جتوسػط
الجججػػوعتيف ) التجريبيػػة والضػػابطة( فػػي جتعيػػرال ) الترتيػػت الػػورد   التح،ػػيؿ الدراسػػي  للوالػػديف   

.  (Kolmogorove- Smirno)زالدةؿ ارسر  با،،ؼ ( باستعجاؿ اةتبار لولجرجػورؼ ػػػ سػجيرونوف
 ( ف ػػرب تتنػػاوؿ جلهػػـو ادراؾ13لػػوني اذ تػػـ ،ػػيا ة )تاللػػل اداتػػا البحػػث جػػف اةتبػػار الجػػدرؾ الشػػللي وال

( بػػدا ؿ تجاػػؿ احػػدااا ااجابػػة ال،ػػحيحة   لجػػا غاجػػل الباحاػػة 3اللػػوف و   ولػػؿ ف ػػرب تتضػػجف ) الشػػلؿ
 . بأعداد برناج  تعليجي لزيادب ادراؾ الشلؿ واللوف لدا ارطلاؿ التةلؼ الع لي البسيط

 :وغد تو،لل الباحاة الى النتا   ارتية
ر توجد فروؽ ذال درلة اح،ا ية بيف الجججوعتيف التجريبية والضابطة في ارةتبار ال بلي 1-
اذ استعجلل الباحاة اةتبار جاف وتني لعينتيف جست لتيف جتوسطتي  ةتبار الجدرؾ الشللي واللوني  ر

( واي 43ة )الحجـ لجعرفة درلة اللرؽ بيف العينتيف الجست لتيف. حيث بلعل غيجة جاف وتني الجحسوب
 (33البر جف ال يجة الجدولية والبالعة )

توجد فروؽ ذال درلة اح،ا ية بيف الجججوعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعد  رةتبار 2-
الجدرؾ الشللي واللوني ا  انه يجلف رفض اللرضية ال،لرية   اذ بلعل غيجة جاف وتني الجحسوبة ) 

(  ا  انه توجد فروؽ ذال درلة اح،ا ية بيف 33ية والبالعة )( واي اغؿ جف ال يجة الجدول26
الجججوعتيف التجريبية والضابطة في اةتبار الجدرؾ الشللي واللوني بعد تطبيؽ البرناج   التعليجي 

 (3.35عند جستوا درلة )
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نػػه (  ا  ا33( واػػي اغػػؿ جػػف ال يجػػة الجدوليػػة والبالعػػة )26اذ بلعػػل غيجػػة جػػاف وتنػػي الجحسػػوبة ) 3-
توجػػد فػػػروؽ ذال درلػػة اح،ػػػا ية بػػيف الجججػػػوعتيف التجريبيػػة والضػػػابطة فػػي اةتبػػػار الجػػدرؾ الشػػػللي 

 .(3.35واللوني بعد تطبيؽ البرناج   التعليجي عند جستوا درلة)
 (.ارطلاؿ ذو  ارحتياجال الةا،ة  الشلؿ و اللوف،دراؾ   برناج  تعليجيالللجال الجلتاحية: )

The effectiveness of an educational program for the perception of shape 

and color among children with special needs 

Prof. Dr. Hind Mahdi Saleh 

Iraqi University / College of Education for Girls / Department of 

Kindergarten and Special Education 

Abstracts: 

The current research aims to identify the effectiveness of an educational 

program to perceive shape and color among children with special needs, 

where the researcher adopted the experimental design of the two groups with 

the pre- and post-test, and the research sample was chosen intentionally, as it 

reached the Iraq chest center in Kadhimiya, and the number of children with 

simple mental retardation in it ( 22) children, including (11) males and (11) 

females, and parity was conducted between the two groups (experimental and 

control) in the variables (chronological age in months, pre-test) using the 

(Mann-Whitney) test for independent medium-sized samples, and parity was 

conducted between the two groups. (experimental and control) in the 

variables (birth order, parents' educational attainment, family income in 

thousands) using the Kolmogorove-Smirno test. The research tools consisted 

of the formal and color perception test, as (13) paragraphs were formulated 

dealing with the concept of perceiving shape and color, and each paragraph 

includes (3) alternatives, one of which represents the correct answer. 

The researcher reached the following results: 

1- There are no statistically significant differences between the experimental 

and control groups in the pre-test of the formal and color perception test, as 

the researcher used the Mann-Whitney test for two independent samples of 

medium size to find out the significance of the difference between the two 

independent samples. Where the calculated Mann Whitney value was (43) 

which is greater than the tabular value which is (30). 

2- There are statistically significant differences between the experimental and 

control groups in the post application of the formal and color perception test, 

meaning that the null hypothesis can be rejected. Between the experimental 

and control groups in the formal and color perception test after applying the 

educational program at the level of significance (0.05) 

3- As the calculated Mann Whitney value was (26), which is less than the 

tabular value of (30), that is, there are statistically significant differences 
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between the experimental and control groups in the formal and color 

perception test after applying the educational program at the level of 

significance (0.05). 

Keywords: (educational program, to perceive shape and color, children with 

special needs). 

 

 حثمشكمة الب
يعػػد اردراؾ الب،ػػر  عجليػػة جع ػػدب تتطلػػت جػػف الطلػػؿ ال يػػاـ بعجليػػال ذانيػػة ،جػػؿ انت ػػاء الجعلوجػػال 
 تنظيجهػػا  تلسػػيراا اػػػـ اعطا هػػا جعنػػى فػػػاادراؾ الب،ػػر  ر يعتجػػد علػػػى العػػيف ف ػػط وانجػػػا يلػػوف عػػػف 

  (176 ص 2336الساجرا ي واجيف  )  درال الللظية وارنلعالية للطلؿ .طريؽ نجو الع ؿ ونجو ال
تزيػد جػف ارنتبػال الػى الجايػرال البي يػة ججػا  فأنهػااف ارلواف تؤد  الى زيػادب اراػارب الب،ػرية   وبالتػالي 

علػى يساعد على ادراؾ ارشياء الجلونة بشلؿ افضؿ واف زيادب اراارب الب،رية يػؤد  الػى زيػادب ال ػدرب 
ارحتلػػػػاظ والتةػػػػزيف وعلػػػػى اجلانيػػػػة اسػػػػترجاعها فػػػػي الجسػػػػت بؿ بسػػػػبت العالغػػػػة الواي ػػػػة بػػػػيف  اردراؾ 
واسػػػترجاع الجعلوجػػػال جػػػف جهػػػة والعالغػػػة بػػػيف ارحتلػػػاظ بالجعلوجػػػال وتةزينهػػػا واسػػػترجاعها جػػػف جهػػػة 

 ( 3 ص2314ياسيف   )اةرا .
 ليػة البسػيطة( فػاف عجليػة اردراؾ الب،ػر  ذو  ارحتياجال الةا،ػة )ارعاغػة الع لألطلاؿاجا بالنسبة 

الػػػى تلػػػؼ الجهػػػػاز ادل  ،سػػػباتتةتلػػػؼ عػػػف عجليػػػة اردراؾ الب،ػػػر  عػػػف ارطلػػػاؿ العػػػادييف وذلػػػؾ 
الجرلز  وةا،ة ال شرب الدجا ية والتي تتضجف جرالز اللالـ والعجليال الع ليػة العليػا والتػ زر الع،بي 

س  ال ػراءب  السػجو وبالتػالي تعطيػؿ الوظيلػة الجرتبطػة الب،ر  الحرلي والذ  يشجؿ  الحرلة   ارحسا
 بها .

اللػػوف لػػدا الشػػلؿ و وجػػف انػػا وجػػدل الباحاػػة جشػػللة بحاهػػا لػػذلؾ غاجػػل ببنػػاء برنػػاج  تعليجػػي ردراؾ 
 .وبياف فاعليته على ارطلاؿ الجذلوريف ارطلاؿ ذو  ارحتياجال الةا،ة

 اهمية البحث
 تكمن اهمية البحث في :

 اج  التعليجية جف الطرؽ وارساليت الحدياة في التعليـ ورسيجا في ججاؿ التربية واللف..تعتبر البر 1
ذو  ارحتياجال الةا،ة )ارعاغة  لألطلاؿ.اف عجليال اردراؾ جف العجليال الجهجة للطلؿ ورسيجا 2

 الع لية البسيطة( .
 الى عناية وااتجاـ . .ذو  ارحتياجال الةا،ة الشريحة الجهجشة في الججتجو والتي تحتاج3
.التاليػػػد علػػػى ذو  ارحتياجػػػال الةا،ػػػة )ارعاغػػػة الع ليػػػة البسػػػيطة( واعػػػادب تػػػاايلهـ وتػػػدريبهـ علػػػى 4

 .الشلؿ واللوف
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 اهداف البحث
 يهدف البحث الى :

اللػػػػوف و لػػػػدا ارطلػػػػاؿ ذو   الشػػػػلؿ اػػػػدؼ البحػػػػث : التعػػػػرؼ علػػػػى فاعليػػػػة برنػػػػاج  تعليجػػػػي ،دراؾ
  ارحتياجال الةا،ة

  : تح يؽ ذلؾ  ،ا ل الباحاة اللرضيال ارتيةول
أ ػ ر توجد فروؽ ذال درلة إح،ا ية بيف رتػت درجػال التالجػذب علػى اةتبػار الجػدرؾ الشػللي واللػوني 

 . بيف الجججوعة التجريبية والجججوعة الضابطة غبؿ تطبيؽ البرناج  التعليجي
تالجذب على اةتبار الجدرؾ الشللي واللوني ت ػ ر توجد فروؽ ذال درلة اح،ا ية بيف رتت درجال ال

 بيف الجججوعة التجريبية والجججوعة الضابطة بعد تطبيؽ البرناج   التعليجي
جػػ ػ ر توجػد فػروؽ ذال درلػة اح،ػا ية بػيف رتػت درجػال التالجػذب فػي الجججوعػة التجريبيػة غبػؿ وبعػد 

 . تطبيؽ البرناج  التعليجي
  اتتحديد المصطمح

 البرنامج التعميمي
جججوعة النشاطال الجنظجة والجةططة التي تهدؼ الى تطوير جعارؼ الجتدربيف وةبراتهـ واتجاااتهـ "

 وتساعداـ في تحديث جعلوجاتهـ ورفو للاءتهـ ارنتاجية وحؿ جشلالتهـ وتحسيف ادا هـ الجهار  .
  )Good,1973,p.294) 

 البرناج  التعليجي بانه( لجت )وحدد
تيػػار الجوضػوع او الجهجػػة اػػـ تحديػد ة،ػػا ص الجتعلجػػيف وتحديػد جحتػػوا الجػػادب حاجػال الجتعلجػػيف واة

وتحديد اراداؼ التعليجية وتحليلها الى ااداؼ سلولية اـ ت،جيـ النشاطال التعليجية واةتيار الوسػا ؿ 
التعليجيػػػػػة لػػػػػدعـ النشػػػػػاطال اػػػػػـ ت ػػػػػديـ الجػػػػػادب للجػػػػػتعلـ لتح يػػػػػؽ اراػػػػػداؼ الجحػػػػػددب باسػػػػػتةداـ التعذيػػػػػة 

 (Kemp,1985,p:10-11)"عةالراج
لجػػا عرفتػػه الباحاػػة تعريلػػا اجرا يػػا بانػػه :جججوعػػة النشػػاطال التػػي ي ػػـو بهػػا الجػػتعلـ جػػف ةػػالؿ ةطػػوال 

 جدروسة وجعدب جسب ا وبطرؽ علجية لتعزيز ةبرب الجتعلـ وتطوير جهاراته.
 االدراك

،ػػلنا عبػػر ال نػػوال اػػو عجليػػة اسػػتةالص وتحليػػؿ واسػػتنتاج البيانػػال التػػي ت2331لجػػا عرفػػه حري ػػة 
 (21 ص2331الةارجية والداةلية للبي ة عف طريؽ الحواس )حري ة 

وي ػـو بتلسػػيراا اػي الطري ػة التػي يسػػت بؿ بهػا ارنسػاف الجايػرال التػي تحيطػه 1966لجػا عرفهػا ،ػال  
حيػػث يتجاػػؿ ب ػػدرب اللػػرد علػػى تنظػػيـ الجنبهػػال الحسػػية الػػواردب اليػػه عبػػر الحػػواس الجةتللػػة وجعالجتهػػا 



 هـ4111-و  2022. نسنة انثانث  انعذد /رابع انًجهذ ان / رابعةيجهة انذراسات انًسحذاية . انسنة ان

 
 

 
 

 
 

732 

انيػػػػػػػا فػػػػػػػي اطػػػػػػػار الةبػػػػػػػرال السػػػػػػػاب ة واعطا هػػػػػػػا جعانيهػػػػػػػا ودررتهػػػػػػػا الجعرفيػػػػػػػة الجةتللػػػػػػػة )،ػػػػػػػال  ذ
 (143 ص1966 

لجا عرفته الباحاة اجرا يا بانه العجليال التي يلوف جف ةاللها اللرد ،ورب ذانيػة لجوضػوع جعػيف ياػار 
 جف ةالؿ الجنبهال الحسية .

 الشكل 
النجوذج او البنية وليس الشلؿ بجعنال الهندسػي اجػا عنػد  او جعنى تجرد غريت جفعرؼ الشلؿ فلسليا 

 Ar.wikpedia.org اليوناف فجعنال جظهر الشيء او جرآل .
 وغد عرفل الباحاة الشلؿ اجرا يا بانه لؿ سط  يس ط عليه الضوء وتظهر جعالجه لي،ب  شلال.

 ذو  ارحتياجال الةا،ة 
اجػػال الةا،ػػة فػػي ججػػاؿ التنجيػػة السػػريرية ج،ػػطل  ارحتي يرجػػز لألجػػراضحسػػت الت،ػػنيؼ الػػدولي 

التشةي،ية والوظيلية لو،ؼ ارشةاص الذيف يحتاجوف الى جساعدب نتيجة ا،ابتهـ بحارل ارعاغػة 
اجا طبية او ع لية او نلسية وتشجؿ ارشةاص الج،ابيف بالتوحد و جتالزجػة داوف او عسػر ال ػراءب او 

   (Ar.m.wikipedia.org) العجى   غ،ور ارنتبال   فرط الحرلة .
 حدود البحث

 :جرلز ،در العراؽ لذو  ارحتياجال الةا،ةالحدود الجلانية 
 شهر 2 الحدود الزجانية
 طلبة 22 الحدود البشرية
 ( البرنامج التعميمي)  االطار النظري 

ا  برنػػػاج  تعليجػػػي تحديػػػد اراػػػداؼ الجطلوبػػػة والتعػػػرؼ علػػػى جػػػف سػػػيدرس ضػػػجف  ت،ػػػجيـيجػػػت عنػػػد 
 (24 ص2315التعليجي جاال ارطلاؿ وةبراتهـ التي تتناست جو جراحؿ نجول .) بف علي  البرناج  

 يتـ اةتيار البرناج  التعليجي جف ةالؿ:
 اف يشجؿ البرناج  التعليجي على الجلاايـ وارفلار والجهارال ارساسية التي تجاؿ جيداف العجؿ .-
لجػي بحيػث ي،ػب  الطالػت جػاار بطري ػة البحػث اف يح ؽ البرناج  الجانػت ارست ،ػا ي والتلليػر الع-

 (151 ص2338والجعرفة . ) عبد اللطيؼ   
 ادراك الشكل والمون

عجليػػة اردراؾ اػػي عجليػػة جعرفيػػة تجلػػف ارفػػراد فهػػـ البي ػػة الجحيطػػة بهػػـ جػػف ةػػالؿ ارنجػػاط السػػلولية 
سلوؾ والنشاط يتـ اللجوء الجناسبة والتي تعتجد على تججيو الوغا و الحسية بحيث تجاؿ نلطة جرجعية لل

 .اليها جف ةالؿ التلاعؿ والتليؼ جو الجحيط 



 هـ4111-و  2022. نسنة انثانث  انعذد /رابع انًجهذ ان / رابعةيجهة انذراسات انًسحذاية . انسنة ان

 
 

 
 

 
 

733 

جػػا اردراؾ جػػف الناحيػػة النلسػػية فلهػػا بعػػد حسػػي وبعػػد وجعرفػػي حيػػث يجلػػف تلسػػير ارنطباعػػال الحسػػية 
يعتجػػد علػػى الةبػػرال الجحزونػػة فػػي الػػذالرب فجػػاال عنػػدجا ن ػػوؿ الشػػجس ،ػػلراء فهػػذا يػػاتي جػػف الةبػػرال 

 باللوف والشلؿ . الجةزونة ساب ا
 اشكال االدراك 

 . اردراؾ اللجسي5. اردراؾ الشجي 4.اردراؾ الذوغي 3. اردراؾ السجعي  2.اردراؾ الب،ر  1
 على الر ـ جف ااجية عجليال اردراؾ ارةرا او اراـ فيجا  يةص البحث  اردراؾ الب،ر 
 اردراؾ الب،ر :

علػػػى سػػػالجة الحػػػس الب،ػػػر  والػػػدجاغ وارع،ػػػات  ايراػػػالتأعجليػػػة اردراؾ الب،ػػػر  اػػػو عجليػػػة جهجػػػة 
 الى العواجؿ ارجتجاعية والا افية . بااضافة
اللػػرد بالعواجػػؿ الةا،ػػة بػػه جػػف حيػػث الجايػػرال الحسػػية والعواجػػؿ الةا،ػػة بػػه والتػػي تعتبػػر  يتػػأارحيػػث 

 جتداةلة جو بعضها والتي تؤار في ارنتبال وجف ااـ اذل العواجؿ .
 ية الجرتبطة بالجايرال البي ة جف شلؿ وحجـ ولوف وحرلة وتشجؿ الة،ا ص الجادية .العواجؿ الةارج1

 والنلسية للجاير الذ  يؤار على جااية اردراؾ جاؿ ال،ورب والةللية والتي تشجؿ.
 . غانوف التشابه الذ  يشجؿ الجايرال الجتشابهة أ

 غانوف الت ارت يةص الجايرال الجتتالية جلانيا وزجانيا  .ت
 غانوف ارستجرار واي استجرار الجايرال التي سب تها  ج.

 د. غانوف ار الؽ يجيؿ ارفراد الى الجاؿ الجايرال الناغ،ة بناءا على الةبرال الساب ة .
. العواجػػؿ الذاتيػػة واػػي العواجػػؿ الةا،ػػة بػػاللرد التػػي تػػنعلس علػػى جوضػػوعيته ةػػالؿ الػػتعلـ واردراؾ 2

 والتي تشجؿ :
 لجايرال للجا زادل ةبرته للجا زادل غدرته على التعاجؿ جو الجايرال .أ. درجة الةبرب با

 ت. الحاجال اللسيولوجية والنلسية جاؿ الطعاـ والشرات والنـو وارجف.
ج. التوغعػػال اػػي جوجهػػال الع ػػؿ التػػي تسػػاعد علػػى تح يػػؽ اللهػػـ للجايػػرال ال ادجػػة حيػػث يػػتـ ارنتبػػال 

 على اذل الجايرال في ضوء التوغعال.
 ص 2335) العتـو واةػروف  . ارتجااال والجيوؿ وال يـ حيث يتـ توجه اردراؾ وف ا للجيوؿ وال يـ .د

289-293) 
 ادراك الشكل

 يستطيو ارنساف ادراؾ ارشلاؿ الجةتللة ب،ريا في بي ته جف ةالؿ االث جراحؿ ر يسة:
 .س وط ارشعة الضو ية على شلؿ جف ج،در الضوء للي تلشؼ جالجحه .1
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الب،ػػرية عػػف جلونػػال اسػػت باؿ العػػيف ارشػػعة الجنعلسػػة جػػف سػػط  الشػػلؿ والتػػي تحجػػؿ الجعلوجػػال .2
 الشلؿ .

.يػػػتـ تججيػػػو الجعلوجػػػال الب،ػػػرية جػػػف ةػػػالؿ الجسػػػت بالل الضػػػو ية فػػػي شػػػبلية العػػػيف وتحويلهػػػا الػػػى 3
راليػػا.) جتهػػا ادنبضػػال ع،ػػبية ترسػػؿ الػػى الجعالجػػة الب،ػػرية بال شػػرب الجةيػػة حيػػث يػػتـ تشػػليراا وجعال

 (42 ص2313جونيه  
 ادراك المون 

ساغط على شبلية العيف حيث يحتاج الشةص لعجلية اردراؾ الحسي للوف الى يلوف على شلؿ ضوء 
ربو اانية لتحويؿ الضوء الى ،ورب ب،رية اولية غبؿ اف تنت ؿ الى جةزوف اةر تست ر فيه زجنا اطوؿ 

لػػوف جباشػػرب بعػػد اراػػارب الب،ػػرية حيػػث يػػتـ تحويػػؿ يسػػجى )جةػػزوف الػػذالرب الب،ػػرية( واػػذل العجليػػة ت
التنبيػػػه الػػػى احسػػػاس عنػػػدجا يػػػدةؿ ضػػػجف بوت ػػػة النسػػػؽ النلسػػػي لللػػػرد ااػػػر جنبػػػه ةػػػارجي فيتولػػػد حين ػػػذ 
ارحساس في،ب  عند ذ اار التنبيه الةارجي جتلػاجال جػو سػياؽ الحيػاب النلسػية التػي تحلػـ وجػود اللػرد 

أار بجػا عليػه يػؤار علػى انتباانػا   تأجلنػا   وجةيلتنػا والعن،ػر الوسػط الةػارجي فػاادراؾ يتػ جػف شػروط
 الذاتي جهـ في فهـ اردراؾ ف د يرا شةص شي ا علس جا يرال شةص اةر ) العابد   انترنل ( 

يعتجػػد الشػػلؿ اعتجػػادا لليػػا علػػى اللػػوف الػػذ  بػػدورل يػػؤار فسػػيولجيا علػػى شػػبلة العػػيف فػػاللوف اػػو لػػيس 
ضػػوء غػػو  فػػأف انعلػػاس الشػػعاع الاػػر وبالتػػالي يظهػػر ا ولػػؿ جػػا سػػلط عليػػه ح ي ػػة للػػف ارتباطػػه بأعيننػػ

الار ن،وعا اجػا اذا وغػو اللػوف تحػل ضػوء ةافػل فػأف انعلػاس الضػوء عليػه  يػر واضػ  حيػث اابػل 
 (33 ص1981) حجودب   نيوتف أف الضوء ا،ؿ اللوف حيث يوجد الضوء توجد ارلواف. 

 الشكل والمون   تدريب االطفال ذوي االعاقة العقمية عمى
الطلػػؿ ذ  ارعاغػػة علػػى تنجيػػة غدراتػػه علػػى الترتيػػت والتنظػػيـ والتوافػػؽ الحسػػي واردراؾ  بيجلػػف جسػػاعد

التػدريبال تسػاعد علػى انتػاج الةطػوط الجةتللػة  اػذلوالتجييز الب،ر   جف ةالؿ انشػطة التربيػة اللنيػة 
شػػػلاؿ الهندسػػػية وتلوينهػػػا ججػػػا ينجػػػػي وجػػػزج ارلػػػواف وارللسػػػجؾ والطػػػوؿ وارتجػػػال والػػػدوا ر والجربعػػػال 

 احساس الطلؿ الجعوؽ وجعرفته ويساعدل على التجييز الب،ر  واللجسي . 
 تساعد النشاطال اللنية الطلؿ الجعوؽ في :

.ارنشطة اللنية تعطي فرحا للجعػوؽ ذانيػا لتح يػؽ ذاتػه والت ليػؿ جػف شػعورل بالدونيػة والػن ص وتعزيػز 1
 ا ته بنلسه.

 طال اللنية للتعبير وارت،اؿ وترججة افلارل وجشاعرل ججا يح ؽ ارتزاف ارنلعالي ..تساعد النشا2
 .يعبر الجعوؽ ع ليا عف ذاته جف ةالؿ جعرفته باللوف والشلؿ بشعورل بالنجاح .3
 .تدريت الوظا ؼ الع لية للطلؿ الجعاؽ لا،دراؾ والحلظ والتذلر وارستدعاء واربداع4
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 (236-233 ص2335) يحيى  
غد تجنو ارعاغال ذال الجنشأ الع،بي تطور الجهارال الحرلية بشلؿ طبيعي جاؿ البراعػة اليدويػة فػي 
الت ػػاط ارشػػياء وحجلهػػا   أف تطػػوير جهػػارال التػػ زر الب،ػػر  /اليػػدو  او جػػا يعػػرؼ بالتلاجػػؿ الب،ػػر  

واجهػػوف ،ػػعوبة الحرلػي لػػدا ارطلػػاؿ ذو  ارعاغػػة الع ليػة حيػػث يلت ػػر ا لػػبهـ لهػذل الجهػػارال حيػػث ي
في استةداـ اردوال الدغي ة   الرسـ والتلويف   ال راءب واللتابة واررغاـ وارحػرؼ واللتابػة علػى السػطر 

 لذلؾ يجلف تطوير الجهارال عند ارطلاؿ جاؿ:
 . تجاريف تتبو ارشياء ب،ريا .1
 .اغتلاء الرسـو وتلوينها.2
 ت اءاا ..تتبو الحروؼ اربجدية وان3
 (357 ص2313الدوجينو والجلعبال ولظـ الةرز ) الةطيت .استةداـ 4

 ويجلف ججا سبؽ اف ن ـو بتدريت اردراؾ الب،ر  للشلؿ واللوف جف ةالؿ :
.اسػػتةداـ البالونػػال ذال ارحجػػاـ وارلػػواف الجةتللػػة للتػػدريت علػػى ارلػػواف وارحجػػاـ بطري ػػة جشػػوغة 1

 ؿ حججا.للطلؿ اـ يةتار البالوف ارحجر او ارزرؽ او ارغ
.اعػػداد جججوعػػة جػػف العيػػداف الجلونػػة جػػف ال بػػؿ الجعلػػـ جاػػؿ الجسػػتطيؿ او الجالػػث للػػي يوضػػ  اجػػاـ 2

الطلؿ ويطلت جنه عجؿ نجوذج ججااؿ لهذل الرسوجال ججا يساعد على تنجية الذالرب الب،ػرية واردراؾ 
 الب،ر .

ويوضػػو اجػػاـ الطلػػؿ غطػػو جػػف .يعطػػي الطلػػؿ لوحػػة عليهػػا رسػػوجال اندسػػية جةتللػػة لالػػدا رب والجربػػو 3
 اللارتوف او الورؽ والةشت ويطلت جف الطلؿ وضو لؿ غطعة فوؽ الرسـ الججااؿ لها في الشلؿ .

.توضػػو اجػػاـ الطلػػؿ ،ػػورب تحػػو  علػػى رسػػوجال جةتللػػة جاػػؿ عربػػال او اشػػلاؿ اندسػػية او بعػػض 4
 ،ور الحيوانال اـ يطلت جف الطلؿ ارشارب الى اشياء جعية في ال،ورب .

 .( ججا ت دـ ذلرل ساب ا غاجل به الباحاة جف ةالؿ تطبيؽ برناج  البحث174 ص2335يحيى  ) 

 اجراءات انبحث

يتضػجف اػذا الل،ػؿ جنهجيػة البحػث واجراءاتػه التػي اعتجػدتها الباحاػة بعيػة التح ػؽ جػف ااػداؼ البحػث 
التػي اعتجػدل فػي وفرضياته وو،ؼ لججتجو البحث وعينته  واردوال الجستعجلة والوسا ؿ ااح،ا ية 

 تحليؿ البيانال. وفيجا يلي عرضا تل،يليًا لتلؾ ارجراءال:
 اواًل: منهجية البحث

للجججػػوعتيف ذ  ارةتبػػار ال بلػػي  Experimental Design)اعتجػػدل الباحاػػة الت،ػػجيـ التجريبػػي ) 
 والبعد  



 هـ4111-و  2022. نسنة انثانث  انعذد /رابع انًجهذ ان / رابعةيجهة انذراسات انًسحذاية . انسنة ان

 
 

 
 

 
 

736 

ة وتلسػػير اػػو عبػػارب عػػف تعػػديؿ ج ،ػػود وجضػػبوط للظػػروؼ الجحػػدودب لظػػاارب جػػف الظػػواار وجالحظػػ
 (.247:1993التعيرال التي تطرأ عليها   )داود وعبد الرحجف 

ويعد اةتيار الت،جيـ التجريبي جف اوؿ الجهاـ التي ت و على الباحاة عنػد اجػراء تجربػة علجيػة  ،نػه   
 ارساس في الو،وؿ الى النتا   الدغي ة والتي يجلف الواوؽ بها  

 (.85ػ84: 1981) الزوبعي والعناـ  
رض تح يؽ ااداؼ البحث تـ استعجاؿ ت،جيـ الجججوعة التجريبية والضابطة ذال ارةتبار ال بلػي ولع

 (.1والبعد    لجا جوض  في الجدوؿ ) 
 اخزجبس ثؼذٞ اٌّزغ١ش اٌزبثغ اٌّزغ١ش اٌّسزمً اخزجبس لجٍٟ اٌّدّٛػخ

  اٌزدش٠ج١خ

اخزجبس اٌّذسن  

 اٌشىٍٟ ٚاٌٍٟٛٔ

 

 ثشٔبِح رؼ١ٍّٟ الدسان اٌشىً ٚ

 اٌٍْٛ 

 

ادسان    

اٌشىً ٚ 

 اٌٍْٛ 

 

اخزجبس اٌّذسن   

  اٌشىٍٟ ٚاٌٍٟٛٔ
 

 ال ٠طجك ػ١ٍٙب اٌجشٔبِح اٌزؼ١ٍّٟ اٌعبثطخ

 ت،جيـ الجججوعتيف )التجريبية و الضابطة ( ذال ارةتبار ال بلي والبعد 
 

 ويتطلت اذا الت،جيـ الةطوال ارتية:
 الجسجليف في جرلز ،در العراؽ   لؼ الع لي البسيط ارطلاؿ ذو  التةػ اةتيار عينة جف 1
فػي جرلػز ،ػدر ارطلػاؿ ذو  التةلػؼ الع لػي البسػيط علػى  اةتبػار الجػدرؾ الشػللي واللػونيػ تطبيؽ 2

 العراؽ  
اةتبػار الجػدرؾ ةػالؿ تطبيػؽ ارطلػاؿ ذو  التةلػؼ الع لػي البسػيط ػ عد الدرجال التػي ح،ػؿ عليهػا 3

   لالةتبػػار ال بلػػي لعينػػة البحػػث وتػػـ اةتيػػار ادنػػى الػػدرجال لجعلهػػا عينػػة بجاابػػة نتػػا الشػػللي واللػػوني
 البحث.

 ػ توزيو افراد العينة عشوا يًا الى جججوعتيف جججوعة تجريبية وجججوعة ضابطة.4
 ػ تلافؤ الجججوعتيف التجريبية والضابطة في عدد جف الجتعيرال ذال العالغة.5
 (.تعليجيالبرناج  لجست ؿ )الػ تعرض الجججوعة التجريبية للجتعير ا6
 ػ اجراء غياس بعد  للجججوعتيف التجريبية والضابطة بعد انتهاء البرناج .7

 :Research population and its Sampleثانيًا: مجتمع البحث وعينته 
 أـ مجتمع البحث 

العػراؽ الجسػجليف فػي جرلػز ،ػدر  ارطلػاؿ ذو  التةلػؼ الع لػي البسػيط يتلوف ججتجو البحث جف    
( ذلػور 11( طلػال  جػنهـ )   22فيػه  )ارطلػاؿ ذو  التةلػؼ الع لػي البسػيط في اللاظجية ويبل  عدد 

 ( اناث 11و) 
 ب ـ عينحا انبحث 
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ي ،ػػػد بالعينػػػة  أنجػػػوذج يشػػػلؿ جانبػػػًا جػػػف وحػػػدال الججتجػػػو الجعنػػػي بالبحػػػث وججالػػػة لػػػه بحيػػػث تحجػػػؿ 
 (.112:1992ال،لال الجشترلة  ) غندلجي 

 اةتيار نوعاف جف العينال :وغد تـ   
 ػ عينة التطبيؽ ارساسية :1

اةتبػػار الجػػدرؾ الشػػللي تػػـ اةتيػػار عينػػة البحػػث ب،ػػورب غ،ػػدية جػػف الػػذيف لانػػل درجػػاتهـ ادنػػى علػػى 
الجعػػد للبحػػث الحػػالي وتػػوزيعهـ علػػى جججػػوعتيف تجريبيػػة وضػػابطة ب،ػػورب عشػػوا ية  وتتلػػوف  واللػػوني

وغػد  ---الجتواجػديف فػي جرلػز ،ػدر العػراؽ  الع لػي البسػيط  ارطلػاؿ ذو  التةلػؼعينة البحث جػف 
( انػاث ولجػا جوضػ  فػي جػدوؿ 11( ذلػور و ) 11( تلجيػذا وتلجيػذب جػنهـ ) 22بل  عدد افراد العينػة )

(2 .) 
 (2جدول ) 

 عينة البحث موزعة بحسب الجنس والمجموعة
 الجنس العدد الجججوعة

 التجريبية
 ذلر 6
 اناى 5

 الضابطة
 رذل 6
 اناى 5

فضػػاًل عػػف اةتبػػار الجػػدرؾ الشػػللي واللػػوني  غاجػػل الباحاػػة بججػػو الجعلوجػػال الةا،ػػة عػػف تالجػػذب    
عينة البحث عف طريؽ الج ابلة الشة،ية جو الجعلجػال والجعلجػيف والباحػث ارجتجػاعي الجسػؤوؿ عػف 

يػػػة الح،ػػػوؿ علػػػى ججػػػف يعػػػانوف جػػػف التةلػػػؼ الع لػػػي البسػػػيط  بع التةلػػػؼ الع لػػػي البسػػػيطذو ارطلػػػاؿ 
جعلوجػػػال عػػػف طبيعػػػة حػػػارتهـ وسػػػلولهـ ال،ػػػلي داةػػػؿ الجرلػػػز ،ػػػدر العػػػراؽ  فضػػػاًل عػػػف ج ػػػابالل 

بهػػػػدؼ الح،ػػػػوؿ علػػػػى بيانػػػػال  ارطلػػػػاؿ ذو  التةلػػػػؼ الع لػػػػي البسػػػػيط شة،ػػػػية جػػػػو بعػػػػض اجهػػػػال 
 وجعلوجال أوسو جاؿ الجانت الجعرفي .

الػػدروس جػػو الجعلجػػيف والجعلجػػال  لجػػا تجلنػػل الباحاػػة جػػف تسػػجيؿ عػػدب جالحظػػال جػػف ةػػالؿ حضػػور
 .ارطلاؿ التةلؼ الع لي البسيطاللذيف ي وجوف بتعليـ 

وبناءًا علػى جػا ت ػدـ فػأف عينػة البحػث الحػالي تتػوافر فػيهـ جبػررال نسػتطيو جػف ةاللهػا تح يػؽ أاػداؼ 
 البحث واي:

ضػػوع البحػػث جو  ارطلػػاؿ ذو  التةلػػؼ الع لػػي البسػػيط لػػدا ادراؾ اللػػوف والشػػلؿ ػػ وجػػود ضػػعؼ فػػي 1
 بعد تطبيؽ ارةتبار.
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ارطلػػاؿ ذو  التةلػػؼ ػػػ تعػػاوف ادارب الجرلػػز ،ػػدر العػػراؽ  والباحػػث ارجتجػػاعي وجعلجػػي وجعلجػػال 2
 على ت ديـ التسهيالل الالزجة لتطبيؽ البرناج  التعليجي . الع لي البسيط 

 . تعليجيالبرناج  ػ توفر الجلاف الجناست لتطبيؽ ال3
  ة اجتجاعية واغت،ادية جت اربة .ػ لوف ارطلاؿ جف بي4

 ثالثًا: تكافؤ المجموعات: 
يعد عاجػؿ السػالجة للت،ػجيـ التجريبػي واحػدًا جػف ااػـ العواجػؿ التػي يجػت التح ػؽ جنهػا  ويػتـ ذلػؾ جػف 
ةالؿ اجراء التلافؤ بيف الجججوعة التجريبية والجججوعة الضابطة في الجتعيرال التي تؤار في الجتعير 

 (. 92:1981ي والعناـ التابو) الزوبع
ويجلػػػف التعػػػرؼ علػػػى اػػػذل الجتعيػػػرال جػػػف ةػػػالؿ تحليػػػؿ جشػػػللة البحػػػث وجػػػف ةػػػالؿ ارطػػػالع علػػػى 

 الدراسال التجريبية الساب ة غريبة ال،لة بالظاارب جوضوع البحث
وتػػـ اجػػراء التلػػافؤ بػػيف الجججػػوعتيف ) التجريبيػػة والضػػابطة( فػػي جتعيػػرال )العجػػر الزجنػػي با،شػػهر    

الحجػـ  فلانػل غيجػة جػاف  جتوسػطةاسػتعجاؿ اةتبػار )جػاف ػ وتني(للعينػال الجسػت لة ار ال بلػي ( بارةتبػ
يػدؿ علػى انػه ر توجػد واػذا  ( (0.05جػف ال يجػة الجدوليػة لجػاف وتنػي عنػد جسػتوا الدرلػة  وتني البػر

 .ا،شػػهربفػػروؽ ذال درلػػة اح،ػػا ية بػػيف الجججػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي جتعيػػر العجػػر الزجنػػي 
 (. 3لجا جبيف في جدوؿ  )

 (3جدول  ) 
في  نتائج اختبار مان وتني والداللة االحصائية لمفروق بين المجموعتين)التجريبية والضابطة(

 واالختبار القبمي متغير العمر الزمني باألشهر

الترتيػػػت الػػػورد   )  تػػػـ اجػػػراء التلػػػافؤ بػػػيف الجججػػػوعتيف ) التجريبيػػػة والضػػػابطة( فػػػي جتعيػػػرال  لجػػػا 
جػػػػػػورؼ ػػػػػػػػ  لػػػػػػولجر اةتبػػػػػػارباسػػػػػػتعجاؿ ( بػػػػػػا،رؼ والػػػػػػديف   الػػػػػػدةؿ ارسػػػػػػر  التح،ػػػػػػيؿ الدراسػػػػػػي  لل

وتبػػػيف اف ال يجػػػة الجحسػػػوبة ا،ػػػعر جػػػف ال يجػػػة الجدوليػػػة  Kolmogorove- Smirnovسػػػجيرونوؼ

 العدد الجججوعة الجججوعة
جججػػػػػػػوع 

 الرتت
 جستوا غيجة  ) جاف ػ وتني(

 الجدولية الجحسوبة الدرلة
 العجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الزجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 با،شهر
 143 11 التجريبية

44 30 0.05 
 110 11 الضابطة

 ارةتبار ال بلي
 147 11 التجريبية

39 30 0.05 
 106 11 الضابطة
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ججا يدؿ على  انه ر يوجد اناؾ فرؽ داؿ اح،ا يا بيف  0.05)وعند جستوا درله ) 1.36)والبالعة )
ابطة فػػي جتعيػػرال   الترتيػػت الػػورد  وجسػػتوا تح،ػػيؿ الوالػػديف وجسػػتوا الجججػوعتيف التجريبيػػة  والضػػ

 ( 5وؿ ) ولجا جبيف في الجد با،رؼالدةؿ ارسر  
 (5الجدوؿ )

تلافؤ جججوعتي البحث في جتعيرال الترتيت الورد  وجستوا تح،يؿ الوالديف وجستوا الدةؿ 
 با،رؼارسر  

 

 بحث:رابعًا: اداتا ال
 تتألؼ أدوال البحث جف :    
 اةتبار الجدرؾ الشللي واللوني: -1

 العدد الجججوعة
لجرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورؼ غيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لو  الترتيت الورد 

 ػسجيرونوؼ
جسػػػػػػػػػتوا 

 درلة
 

 الجدولية الجحسوبة السادس الةاجس الرابو الاالث الااني اروؿ

 1 0 2 3 1 4 11 التجريبية
0.63 1.36 0.05 

 0 1 2 1 6 1 11 الضابطة

 التح،يؿ الدراسي لالت

    الجججوع جاجعية اانوية ابتدا ية اجي 

 11 4 2 4 1 التجريبية
0.273 1.36 0.05 

 11 1 4 5 1 الضابطة

 التح،يؿ الدراسي لألـ

  11 1 4 5 1 التجريبية
0.21 

 
1.36 

        
 11 2 2 6 1 الضابطة 0.05 

 جستوا الدةؿ ارسر 

    الجججوع 1000-750 749-500 499-250 
  11 2 1 8 التجريبية

0.57 
 

1.36 0.05 
 11 3 4 4 الضابطة
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( بػدا ؿ تجاػؿ احػدااا 3  ولػؿ ف ػرب تتضػجف ) ادراؾ اللػوف والشػلؿ( ف رب تتنػاوؿ جلهػـو 13تـ ،يا ة )
 (.1ااجابة ال،حيحة جلحؽ) 

ية بلػػػ  وغػػػد عػػػرض ارةتبػػػار علػػػى جججوعػػػة جػػػف الجحلجػػػيف الجتة،،ػػػيف فػػػي العلػػػـو التربويػػػة والنلسػػػ
( للتعػرؼ علػى ،ػالحية الل ػرال اذ اعتجػدل الباحاػة نسػػبة  2(جحلجػيف لجػا فػي جلحػؽ )10عػدداـ )

 ( ف رب ب،ورته النها ية 13%( لب اء الل رال وا،ب  ارةتبار يتلوف جف )(80
 التحليؿ ارح،ا ي :

س  اربتدا يػة (جػدار 6( طلػال وطللػة اةتيػروا عشػوا يًا جػف ) 65تلونل عينة التحليؿ ارح،ػا ي جػف ) 
 جف اجؿ تطبيؽ ارةتبار عليها بهدؼ التألد جف غدرب الل رال على التجييز وبطري تيف:

 أػ ال وب التجيزية :
 6.7بيف ) باستعجاؿ ارةتبار التا ي لعينتيف جست لتيف تـ استةراج ال يجة التا ية والتي تراوحل جا     

(  138( عنػد درجػة حريػة )1.98لجدولية البالعة ) (   اـ غورنل ال يجة الجحسوبة بال يجة ا13.91 -
 (6 ولجا جوض  في جدوؿ )( 0.05اذ  تبيف اف ججيو الجواغؼ ججيزب عند جستوا درلة )
 ( 6جدول )

 لفقرات االختبارالقيم التائية لمعرفة القوة التميزية 

 الل رب
 الجججوعة الدنيا الجججوعة العليا

ال يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الجحسوبة

لػػػػػػػػػػة جسػػػػػػػػػػتوا در
الوسػػػػػػػػػػػػػػػط  0.05

 الحسابي
 التبايف

الوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 
 الحسابي

 التبايف

 داله 9.6 0.70 1.8 15 .0 2.8 
 داله 6.7 0.54 1.7 0.39 2.5 
 داله 8.04 0.46 1.7 0.26 2.6 
 داله 7.56 0.76 1.7 0.35 2.6 
 داله 9.71 0.65 1.8 0.18 2.8 
 داله 10.48 0.68 1.7 0.18 2.8 
 داله 8.77 0.76 1.8 0.26 2.8 
 داله 10.91 0.63 1.6 0.30 2.8 
 داله 9.2 0.79 1.8 0.13 2.8 

 داله 10.31 0.39 1.5 0.36 2.5 10
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 داله 9.8 0.49 1.6 0.33 2.6 11
 داله 7.8 0.76 1.8 0.28 2.7 12
 داله 8.62 0.70 1.7 0.36 2.7 13
 
 عالغة الل رب بالدرجة الللية : -ت
اللليػػػػػػػػػػة لالةتبػػػػػػػػػػار واػػػػػػػػػػو جؤشػػػػػػػػػػر جهػػػػػػػػػػـ رسػػػػػػػػػػتةراج ،ػػػػػػػػػػدؽ اف افضػػػػػػػػػػؿ جحػػػػػػػػػػؾ اػػػػػػػػػػو الدرجػػػػػػػػػػة   

(   ور يجاد جعاجػؿ اررتبػاط بػيف درجػة الل ػرب وارةتبػار الللػي تبػيف Anastasi,1988:211الجواغؼ)
اف ججيػػػػو الل ػػػػرال دالػػػػة اح،ػػػػا يا جػػػػف ةػػػػالؿ ج ارنتهػػػػا بال يجػػػػة الجدوليػػػػة لجعاجػػػػؿ اررتبػػػػاط والبالعػػػػة ) 

(  واػذا جؤشػر لالتسػػاؽ الػداةلي للج يػػاس  148ة حريػػة ) ( ودرجػ0.05( عنػد جسػتوا درلػػة )3.138
لجػػا جوضػػ  ( 3.78 -3.19واػػو احػػد جؤشػػرال ال،ػػدؽ البنػػا ي  وغػػد بلعػػل جعػػاجالل اررتبػػاط بػػيف )

 (. 7في جدوؿ )
 (7جدول )

 الختباربالدرجة الكمية ل فقرةمعامالت ارتباط درجة كل 
جعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجالل  الل رب

 اررتباط
جعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجالل  الل رب

 اررتباط
جعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجالل  لل ربا

 اررتباط
1 0.31 6 0.26 10 0.53 
2 0.29 7 0.05 11 0.42 
3 0.34 8 0.78 12 3.19 
4 0.24 9 0.67 13 0.37 
5 0.31   

 الة،ا ص السيلوجترية لالةتبار:
 اواًل: الصدق  :

علػى يعد ال،ػدؽ جػف العواجػؿ ارساسػية التػي ينبعػي للباحػث التألػد جنػه  و،ػدؽ ارةتبػار اػو غدرتػه  
(   وجػػف 119ػػػ118: 1993غيػػاس جػػا وضػػو جػػف اجلػػه او السػػجة الجػػراد غياسػػها ) داوود وعبػػد الػػرحجف 

 انواع ال،دؽ التي تـ التح ؽ جنها في اةتبار الجدرؾ الشللي واللوني 
لحديث عنه ساب ا في اعداد ارةتبار  و،دؽ البنػاء اذ تػـ التح ػؽ جػف جؤشػراته ال،دؽ الظاار  وتـ ا

عػػػػف طريػػػػؽ تحليػػػػؿ ف ػػػػرال ارةتبػػػػار بطػػػػري تيف  ال ػػػػوب التجييزيػػػػة وارتبػػػػاط درجػػػػة الل ػػػػرب بالدرجػػػػة اللليػػػػة 
 لالةتبار  واف اناؾ اتساغًا داةليًا جتجانسًا بيف ف رال ارةتبار   ولجا وضحل ساب ا .
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 ات :ثانيًا: الثب
يعػػد ابػػال الج يػػاس جػػف الشػػروط ارساسػػية للج يػػاس الجيػػد اف يجتػػاز بابػػال عػػالي والابػػال يعنػػي درجػػة 

 (.78:1976عالية جف الدغة وارتساؽ ) ابوحطت 
 وغد استةرج ابال اةتبار الجدرؾ الشللي واللوني بطري تيف اجا:

 (:Test- Retest methodأـ طريقة االختبار ـ اعادة االختبار ) 
اػػي جػػف ارسػػاليت الجهجػػة فػػي ت ػػدير الابػػال   وت ػػـو فلػػرب اعػػادب ارةتبػػار علػػى اجػػراء اةتبػػار علػػى و  

(   اذ تػـ تطبيػؽ ارةتبػار علػى 14:1993جججوعة لافية وججالة جف ارفراد عبر فترب زجنيػة )ارجػاـ  
عتيادييف جػف ( جف ار15( جف التةلؼ الع لي البسيط و)5( تلجيذ وتلجيذب  جنهـ )22عينة جؤللة جف )

( يوجػػا واػػي جػػدب جناسػػبة  وبعػػد 14جدرسػػة ) الانػػاء اربتدا يػػة الجةتلطػػة(ولانل اللتػػرب بػػيف التطبي ػػيف )
 ( ويعد اذا جعاجؿ ابال  جيد  . 0.82ذلؾ تـ حست جعاجؿ ارتباط بيرسوف بيف التطبي يف فبل  ) 

 بػ  طري ة تحليؿ التبايف باستعجاؿ جعادلة اللالرونباخ:
( ججػػا يشػػير الػػى اف جعاجػػؿ  ابػػال 0.79ت الابػػال باسػػتةداـ جعادلػػة اللػػا لرونبػػاخ فلػػاف )تػػـ حسػػا    

 ارةتبار تتجتو بدرجة عالية جف الابال 
 التطبيق النهائي لالختبار:

( ف ػرب علػى عينػة البحػث اللليػة البػال  13غاجل الباحاة بتطبيؽ ارةتبار ب،ورته النها يػة والبالعػة )   
( 22( وتػػػـ اةتيػػػار )التةلػػػؼ الع لػػػي البسػػػيطوتلجيػػػذًب جػػػف ارطلػػػاؿ الجشة،ػػػيف ) ( تلجيػػػذاً  22عػػػدداا )

( تالجػذب للجججوعػة 11( انػاث للجججوعػة التجريبيػة و )5( ذلػور و )6تالجذب ب،ػورب عشػوا ية جػنهـ ) 
( اناث ججف لانل درجاتهـ تشير الى اف لديهـ ضػعؼ فػي ادراؾ اللػوف 5( ذلور و)6الضابطة جنهـ )

 اذا التطبيؽ ج ياسًا غبليًا ل ياس جدا ادراؾ التالجيذ للوف والشلؿ  . والشلؿ ويعد
 تصحيح المقياس:

ي ،د بت،حي  الج ياس الح،وؿ على الدرجػة اللليػة للجسػتجيت علػى جواغػؼ اةتبػار الجػدرؾ الشػللي 
واللوني عف طريؽ ججو الدرجال التي يح،ؿ عليها التالجذب لججيو  الل رال   ول د وضعل الػدرجال 

 ( في حاؿ لانل ارجابة ،حيحة   و)،لر( في حاؿ لانل ااجابة ةطأ .1للؿ ف رب جوزعة على )
 
 
 ـ البرنامج التعميمي: 2
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الشػػػلؿ واللػػػوف لػػػدا  لتح يػػػؽ اػػػدؼ البحػػػث الحػػػالي والتح ػػػؽ جػػػف )فاعليػػػة البرنػػػاج  التعليجػػػي ،دراؾ   
ادراؾ الشلؿ واللوف اج  تعليجي لزيادب (  غاجل الباحاة بأعداد برنارطلاؿ ذو  التةلؼ الع لي البسيط 
 لدا ارطلاؿ التةلؼ الع لي البسيط

( جلسػػػة اعتجػػػدل الباحاػػػة علػػػى اراء الةبػػػراء والجةت،ػػػيف فػػػي علػػػـ الػػػنلس والتربيػػػة 13جؤلػػػؼ جػػػف )  
الةا،ة للتالػد جػف جػدا جال جتهػا ،اػداؼ البحػث الحػالي واردوال الجسػتعجلة ) ورؽ اربػرو   ج ػص  

   والوغل الذ  يستعرغه البرناج  التعليجي لتح يؽ اادافه .   ،ج    ترتر(
 ،دؽ البرناج : 

بعد بناء البرناج  غاجل الباحاة بعرضه على جججوعة جف الةبراء في العلـو التربوية والنلسية والتربية  
 ( ابداء آرا هـ حوؿ:1الةا،ة   جلحؽ ) 

 ؼ الذ  وضو جف اجله.ػ جدا ،الحية جحتوا وجضجوف البرناج  في تح يؽ الهد1
 ػ إضافة ا  نشاطال اةرا للبرناج .2

%(  إذ ا،ػب  80وغد اجرل الباحاة التعديالل الالزجة على وفؽ آراء الةبراء والتي تشلؿ نسبة )    
( جلسػػال  2( بواغػػو )13البرنػػاج  جػػااز للتطبيػػؽ وبشػػلؿ نهػػا ي  وغػػد بلعػػل عػػدد جلسػػال البرنػػاج  ) 

 في لؿ اسبوع.
 :مجتنفيذ البرنا

 أػ تهي ة جستلزجال البرناج : 
 ( ذلػػػور 6( تلجيػػػذا جػػػنهـ ) 11ػػػػ العينػػػة: تضػػػجنل العينػػػة التجريبيػػػة التػػػي سػػػيطبؽ عليهػػػا البرنػػػاج  ) 1

 ادراؾ الشلؿ واللوف ( اناث ججف لديهـ ضعؼ ب5و) 
 ػ الل اء جو جعلجال وجعلجي التالجذب لالتلاؽ على جلاف الجلسال وزجانها.2
جػػف لػػؿ اسػػبوع جوعػػدًا لتطبيػػؽ جلسػػال البرنػػاج   وسػػوؼ يػػتـ تعػػويض اريػػاـ التػػي  ( ايػػاـ2ػػػ اةتيػػار )3

 ي،ادؼ فيها عطؿ رسجية بأياـ اةرا.
 ت ػ اساليت تنليذ البرناج :

 اعتجدل الباحاة لتنليذ الجلسال التعليجية للبرناج  على     
 (:Reinforcementػ التعزيز )1

التعزيػز الللظػي جػاال: احسػنل   بػارؾ ا، فيػؾ  ججتػاز يػا  غاجل الباحاػة باسػتعجاؿ التعزيػز اريجػابي )
بطػػؿ   او يػػا وردب( والػػذ  ي ،ػػد بػػه ت ػػديـ جعػػززال بشػػلؿ جشػػروط جػػو ظهػػور ارسػػتجابة ال،ػػحيحة  
ولػػػػػػػػػاف جػػػػػػػػػف الاػػػػػػػػػر ارسػػػػػػػػػاليت غبػػػػػػػػػوًر جػػػػػػػػػف التربػػػػػػػػػوييف وعلجػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػنلس للتالجػػػػػػػػػذب الػػػػػػػػػذ  يطبػػػػػػػػػؽ 

 (.156:2334عليهـ)الظاار 
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 (:Shaping Behaviorػ تشليؿ السلوؾ )2
تشليؿ السػلوؾ يشػتجؿ علػى تحليػؿ السػلوؾ الػذ  ر يسػتطيو التالجػذب  تأديتػه حاليػًا الػى عػدد جػف      

الجهجال اللرعية وتعزيزاا حتى يتح ؽ السلوؾ النهػا ي واػو عجليػة جسػاعدب للطلػؿ علػى ارنت ػاؿ علػى 
ًا ) السػػلوؾ الجػػدةلي(الى السػػلوؾ نحػػو تػػدريجي او تتػػابعي جػػف السػػلوؾ الػػذ  ر يسػػتطيو ال يػػاـ بػػه حاليػػ

 (.216:2337الجراد تعلجه)السلوؾ النها ي( )الحازجي 
 تطبيق البرنامج:

بعػػد اةتيػػار عينػػة البحػػث والتألػػد جػػف ،ػػالحية البرنػػاج  التعليجػػي غاجػػل الباحاػػة بتطبيػػؽ البرنػػاج  فػػتـ 
ال التعليجية لعينػة ( جوعدًا رنهاء الجلس8/12/2321( جوعدا لبدء الجلسال و)7/11/2321تحديد )

البحث   وجف اـ اجراء ارةتبار البعد  ) اةتبار الجدرؾ الشللي واللوني( على الجججوعتيف التجريبيػة 
 ( 12/12/2321والضابطة بتاريخ )

 الوسائل االحصائية:
لجعالجػػة البيانػػال والوسػػا ؿ التػػي اعتجػػدل   SPSSاسػػتعجلل الباحاػػة برنػػاج  الح يبػػة ارح،ػػا ية    

 اي:عليها 
 ػ جعاجؿ ارتباط بيرسوف ايجاد جعاجؿ ابال الج ياس. 1
 لعينتيف جست لتيف لحسات ال وب التجييزية للل رال . T _Testػ ارةتبار التا ي 2
(  للعينػال جتوسػطة الحجػـ ولبيػرب الحجػـ لجعرفػة Man _ Whiteny U testػ اةتبار جػاف وتنػي ) 3

 درلة اللروؽ.
الجترابطة ذال الرتػت الجؤشػرب لجعرفػة درلػة  اللػروؽ بػيف ارةتبػار ال بلػي ػ اةتبار وللولسف لألزواج 4

 وارةتبار البعد  للجججوعة التجريبية .
 ػ جعادلة اللا لرو نباخ ايجاد جعاجؿ الابال .5
 ػ اةتبار لولجر جورفػ  سجيرونوؼ لجعرفة درلة اللروؽ ارح،ا ية بيف عينتيف جست لتيف.6
 لجعرفة ارار الذ  يحداه البرناج  التعليجي.ػ جعادلة حجـ ارار 7

 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

يتضػػجف اػػذا الل،ػػؿ عرضػػًا لنتػػا   البحػػث وتلسػػيراا وجناغشػػتها التػػي تػػـ التو،ػػؿ اليهػػا  وف ػػًا للبيانػػال 
 وجعالجتها اح،ا يا في ضوء ادؼ البحث وفرضياته وعلى النحو ارتي:

عليػػػػة برنػػػػاج  تعليجػػػػي ،دراؾ الشػػػػلؿ اللػػػػوف و لػػػػدا ارطلػػػػاؿ ذو  اػػػػدؼ البحػػػػث : التعػػػػرؼ علػػػػى فا 
 ارحتياجال الةا،ة 
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 ولتح يؽ ذلؾ  ،ا ل الباحاة اللرضيال ارتية : 
أ ػ ر توجد فروؽ ذال درلة إح،ا ية بيف رتػت درجػال التالجػذب علػى اةتبػار الجػدرؾ الشػللي واللػوني 

 تطبيؽ البرناج  التعليجي .بيف الجججوعة التجريبية والجججوعة الضابطة غبؿ 
اذ استعجلل الباحاة اةتبار جاف وتني لعينتيف جست لتيف جتوسػطتي الحجػـ لجعرفػة درلػة اللػرؽ بػيف     

( واػػػي البػػػر جػػػف ال يجػػػة الجدوليػػػة 39العينتػػػيف الجسػػػت لتيف. حيػػػث بلعػػػل غيجػػػة جػػػاف وتنػػػي الجحسػػػوبة )
 ية بيف الجججوعتيف التجريبيػة والضػابطة فػي (  ا  انه ر توجد فروؽ ذال درلة اح،ا 30والبالعة ) 

 ارةتبار ال بلي   
واػػػذا يػػػدؿ علػػػى انػػػه ر توجػػػد فػػػروؽ ذال درلػػػة اح،ػػػا ية بػػػيف الجججػػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة فػػػي 
ارةتبار ال بلي رةتبار الجدرؾ الشللي واللوني. ا  غبوؿ اللرضية ال،لرية التي ت ػوؿ ر توجػد فػروؽ 

بػػػيف الجججػػػػوعتيف التجريبيػػػػة والضػػػابطة فػػػػي ارةتبػػػػار ال بلػػػي ر ةتبػػػػار الجػػػػدرؾ  ذال درلػػػة اح،ػػػػا ية
 (9الشللي واللوني  لجا جبيف بالجدوؿ ) 

 (9جدول ) 
 نتائج اختبار مان وتني لممجموعتين التجريبية والضابطة قبل تنفيذ البرنامج التعميمي

جججػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع  العدد الجججوعة ل
 الرتت

جتوسػػػػػػػػػػػػػط 
 الرتت

جسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوا  ي(غيجة  ) جاف ػ وتن
 الدرلة 

 
 

 الجدولية الجحسوبة

 13.36 147 11 التجريبية 1
 يػػػر  0.05 30 39

 9.64 106    11 الضابطة 2 دالة 

ت ػ ر توجد فروؽ ذال درلة اح،ا ية بيف رتت درجال التالجذب على اةتبار الجدرؾ الشللي واللوني 
د تطبيػػؽ البرنػػاج   التعليجػػي    اذ اسػػتعجلل الباحاػػة بػػيف الجججوعػػة التجريبيػػة والجججوعػػة الضػػابطة بعػػ

 اةتبار جاف وتني لعينتيف جست لتيف جتوسطتي الحجـ. لجعرفة درلة اللرؽ بيف عينتيف جست لتيف.
( عند  ا  انه 30( واي اغؿ جف ال يجة الجدولية والبالعة )26.5اذ بلعل غيجة جاف وتني الجحسوبة ) 

بػػيف الجججػػػوعتيف التجريبيػػة والضػػػابطة فػػي اةتبػػػار الجػػدرؾ الشػػػللي  توجػػد فػػػروؽ ذال درلػػة اح،ػػػا ية
( فهػذا يػدؿ علػى انػه توجػد فػروؽ ذال 0.05واللوني بعد تطبيؽ البرناج   التعليجي عنػد جسػتوا درلػة)

درلػػة اح،ػػا ية بػػيف الجججػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػد  رةتبػػار الجػػدرؾ الشػػػللي 
 (.  13رفض اللرضية ال،لرية. ولجا جبيف بالجدوؿ ) واللوني ا  انه يجلف

 ( 13جدوؿ )
 نتا   اةتبار جاف وتني لعينتيف جست لتيف بعد تطبيؽ البرناج   التعليجي
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 جتوسط الرتت جججوع الرتت العدد الجججوعة ل
جسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوا  غيجة  )جاف ػ وتني(

 الجدولية الجحسوبة الدرلة
 14.59 160.5 11 التجريبية 1

 0.05دالة  30 26.5
 8.41 92.5 11 الضابطة 2

جػػ ػ ر توجػد فػروؽ ذال درلػة اح،ػا ية بػيف رتػت درجػال التالجػذب فػي الجججوعػة التجريبيػة غبػؿ وبعػد 
 .  تطبيؽ البرناج  التعليجي

استعجلل الباحاة اةتبار وللولسف ) اةتبار ارشارب( لجعرفػة درلػة اللػروؽ بػيف رتػت درجػال التالجػذب  
( واي اغػؿ 7الجججوعة التجريبية غبؿ وبعد تطبيؽ البرناج   التعليجي    اذ بلعل غيجة ويللولسف ) في

 ( 11( لجا جبيف في جدوؿ )13جف ال يجة الجدولية لوللولسف والبالعة )
 ( 11جدوؿ )

 اةتبار ارشارب ويللولسف للجججوعة التجريبية غبؿ وبعد تطبيؽ البرناج  التدريبي

 اللرؽ جطلؽ اللرؽ بعد غبؿ التالجذب
ترتيػػػػػػػت اللػػػػػػػػرؽ 

 الجطلؽ
ترتيػػت اللػػػرؽ 

 الجوجت

ترتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ 

 السالت
1 127 152 25 25 5 5  
2 141 148 7 7 10.5 10.5  
3 116 130 14 14 6 6  
4 140 148 8 8 9 9  
5 92 140 48 48 1 1  
6 98 133 35 35 2 2  
7 96 128 32 32 3 3  
8 135 128 7- 7 10.5  7- 
9 116 128 12 12 7.5 11  

10 95 126 31 31 4 4  
11 116 128 12 12 7.5 12  
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ججا تشير الى انه اناؾ فروؽ ذال درلة اح،ا ية بيف رتت درجال التالجذب في ارةتبػاريف غبػؿ وبعػد 
 تطبيؽ البرناج   التعليجي ول،ال  ارةتبار البعد  

 حجم االثر:
رنػاج   التعليجػي علػى الجججوعػة التجريبيػة  اذ بلػ  الجتوسػط الحسػابي لجعرفة حجـ ارار الذ  ترله الب

( وللجججوعػػة الضػابطة بجتوسػػط غػػدرب 1.678( وبػػانحراؼ جعيػار  غػػدرب )96.27للجججوعػة التجريبيػػة )
( ججػػػا يػػدؿ علػػى اف الوسػػػط 1.21( ونالحػػظ اف حجػػػـ اراػػر بلػػ  )1.035( وبػػانحراؼ غػػدرب)92.45)

على اةتبار الجدرؾ الشللي واللوني يزيد عف الوسط الحسابي للجججوعػة  الحسابي للجججوعة التجريبية
(ججا يدؿ على اراػر الػذ  احداػه البرنػاج  التػدريبي لرفػو جسػتوا ادراؾ الشػلؿ 3.82الضابطة بج دار)

 (.12واللوف ولجا جبيف في جدوؿ )
 (12جدوؿ )

 طة لجعرفة حجـ ارارالوسط الحسابي وارنحراؼ الجعيار  للجججوعتيف التجريبية والضاب

 العدد الجججوعة
الوسػػػػػػػػػػػط 
 الحسابي

ارنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ 
 الجعيار 

ارنحػػػػراؼ الجعيػػػػار  
 الللي

 حجـ ارار

 1.678 96.27 11 التجريبية
3.15 1.21 

 1.035 92.45 11 الضابطة
 

 االستنتاجات:
 في ضوء نتا   البحث الحالي تو،لل الباحاة الى ارستنتاجال ارتية:  
طلػاؿ جػف ذو  التةلػؼ الع لػي البسػيط يعػانوف جػف انةلػاض فػي جسػتوا ادراؾ الشػلؿ ػػ اف بعػض ار1

 واللوف  
 ػ حاجة التالجذب جف ذو  التةلؼ الع لي البسيط  الى براج  تدريبية وتعليجية وارشادية. 2
ػ اف للبرناج  التعليجي الذ  اعدته الباحاة على اسس علجية اار ايجابي في ضوء حاجػال التالجػذب  3

جف ذو  التةلؼ الع لي البسيط وجشلالتهـ وفي جساعدتهـ على رفو جستوااـ في ادراؾ الشلؿ واللػوف 
. 
ػ اف البرناج  التعليجي الذ  اعتجد اسلوت الحوار وارسػتجاع والن ػاش ونلػذ فػي اػذا البحػث غػد اابػل  4

 فاعلية اسلوبه في رفو جستوا ادراؾ الشلؿ واللوف لدا اذل الل ة. 
 التوصيات:
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ػ إعداد لػراس او دليػؿ يضػـ جججوعػة جػف البػراج  التعليجيػة وتوزيعهػا علػى الجعلجػيف والجعلجػال فػي  1
الجعااػػد الةا،ػػة لألطلػػاؿ جػػػف ذو  ارحتياجػػال الةا،ػػة تحػػل اشػػػراؼ جحافظػػة بعػػداد/ وزارب العجػػػؿ 

الجػذب فػي والشؤوف ارجتجاعية  رسػتعجالها او ارسػتلادب جنهػا فػي حػؿ الجشػلالل التػي يتعػرض لهػا الت
 الجعهد الجذلور.

ػ إشراؾ وزارب ح وؽ ارنساف جو وزارب العجؿ والشؤوف ارجتجاعية للعجؿ الجشترؾ فػي اػذا الججػاؿ )  2
دراسال جيدانية  زيارال استلشافية   دورال تدريبية   حل ال ن اشية ( لجلهـو حؽ ارنساف في العيش 

 بلراجة.
عف واغو رعاية التالجػذب جػف ذو  التةلػؼ الع لػي البسػيط  ػ توجيه ارعالـ الرسجي بتة،يص براج  3

طالع الجواطف على سياسة الدولة ارجتجاعية حوؿ اذا الجوضوع.  وا 
 المقترحات:

 اغترحل الباحاة عددًا جف الدراسال والبحوث العلجية جنها:  
 ال العراؽ.ػ ال ياـ بدراسة ججاالة على جعااد ارطلاؿ جف ذو  ارحتياجال الةا،ة في جحافظ1 
 ػ اجراء دراسة ج ارنة عف اسبات ضعؼ ادراؾ الشلؿ واللوف بيف التالجذب الجتةلليف ع ليا والجعاغيف حرليًا.2
 . ت ديـ براج  تعليجية تةص اللنوف الجةتللة  لذو  ارحتياجال الةا،ة 3

 المصادر
 المصادر العربية:

تعليجية وااراا على اداء اساتذب التعليـ .بف علي   اـ الةير والعتوف ،ال  : لاافة البراج  ال1
 2315اربتدا ي   رسالة جاجستير  

.عبد اللطيؼ   حسيف فرج : تةطيط الجناا  و،يا تها   دار الحاجد للنشر والتوزيو   عجاف   2
 2338ارردف   

 2315.بدير  لريجاف :ارسس النلسية لنجو الطلؿ   دار الجسيرب  عجاف   3
 1981نظرية اللوف    .حجودب  د يحيى :4
 . 2335  عجاف    1يحيى   ةولة احجد :عبيد   جاجد السيد  دار اروا ؿ  ط .5
.جرسي  لجاؿ ابراايـ : التةلؼ الع لي واار الرعاية والتدريت فيه   دار النهضة العربية   ال اارب   6

1973. 
 .2336  دار زاراف   عجاف    .الساجرا ي   نبيه ،ال  واجيف   عاجاف علي   ج دجة في علـ النلس7
.سهيلة   جحسف لاظـ اللتالو  : الجنهاج التعليجي والتدريس اللاعؿ   دار الشروؽ للنشر والتوزيو 8

 .2335 عجاف   ارردف   
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الجبور    ستار حجاد  : العالغال اللونية وتأايراا على حرلة السطوح الجطبوعة في اللضاء 9
 1997اجعة بعداد  العراؽ  الت،جيجي   رسالة دلتورال   ج

جةيلة الطلؿ   جوسوعة ارسرب الحدياة   سلوبيديا  –الذلاء  –.حري ة   بور : الذالرب والطلؿ 13
  بيرول.1 ط9 دار نوبلس ج

 2334العتـو   عدناف يوسؼ : علـ النلس الجعرفي النظرية والتطبيؽ  دار الجسيرب   عجاف  .11
.13.  

جي   ضياء : ججاليال اللوف والحرلة في اللف الب،ر    ججلة جاجعة .ال ر ولي   انور ارعر 12
  2312  بابؿ   3  العدد  23العلـو ارنسانية   الججلد  -بابؿ
.جونية   شرفيه . تأاير اللعت اردرالي على ارنتبال ارنت ا ي   دراسة تجريبية على الجراغبيف 13

 2313ر   جاجعة ارةوب   الجزا ر  البحرييف بالجؤسسة الجينا ية   رسالة جاجستي
   ارردف. 2الروساف  د فاروؽ: ارعاغة الع لية   دار الللر الطباعة والنشر   ط 14
ياسيف  ريا جحجود  اار ادراؾ ارلواف في تحسيف عجلية ارسترجاع  رسالة الجاجستير   جاجعة 15

 .2314دجشؽ  
 .1966ة النهضة الج،رية  ال اارب   . ،ال   احجد زلي: علـ النلس التربو    جلتب16

 انًصادر االجنبية

- Good ,cv ,Dictianary of education 3 rd, mcgraw -hill, new yourkm1973. 
-Kemp, J.E,the Instructional design process ,happy and row,new yourk 1985. 
-Payne,Js .and Paltton . JR . ( 1981).Mental Retardation . Columbus E Mernill 
Publishing Company  

 يصادر االنحرنث

Ar.wikpedia.orglwiki 
Uobabylon . edu .iq l uobcoleges .lecture . aspx 

 (1يهحق ) 

 اصتًارة انخبراء انًتخصصيٍ في تصًيى انبرَايج انتعهيًي إلدراك انشكم وانهىٌ

 ث اصى انخبير انتخصص يكاٌ انعًم
 .1 أ.د عادل عبذ انرحًٍ انصانحي انُفش االكهيُيكي عهى جايعت بغذاد 

 .2 أ.د صانح احًذ انفهذاوي تربيت فُيت كهيت انفُىٌ انجًيهت/جايعت بغذاد
 .3 أ.د يُير فخري انحذيثي تربيت فُيت كهيت انفُىٌ انتطبيقيت
 .4 اَيأ.د ياجذ َافع انكُ طرائق تذريش انتربيت انفُيت جايعت بغذاد كهيت انفُىٌ انجًيهت

انجايعت انعراقيت/كهيت انتربيت 
 نهبُاث

عهى انُفش انتربىي/ قياس 
 وتقىيى

 .5 أ.د ايًاٌ عبذ انكريى ريب

 .6 أ..د كريى يهذي انتًيًي طرائق تذريش انجايعت انعراقيت/كهيت انتربيت نهبُاث
انجايعت انًضتُصريت/ كهيت 

 انتربيت االصاصيت
 .7 أ.د حضيٍ عهي انضاقي تربيت فُيت
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انجايعت انًضتُصريت/كهيت 
 انتربيت االصاصيت

  أ.و.د  أيم اصًاعيم عزيز عهى انُفش انتربىي

  
 ( 2ٍِحك ) 

 اٌدبِؼخ اٌؼــــشال١خ 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد

 لسُ س٠بض االغفبي ٚاٌزشث١خ اٌخبصخ

 َ/ اخزجبس اٌّذسن اٌشىٍٟ ٚاٌٍٟٛٔ                                 

 ..........................اٌّحزشَاالسزبر ..

 رح١خ غ١جخ ...

رشَٚ اٌجبحثخ اخشاء اٌذساسخ اٌّٛسِٛخ )فبػ١ٍخ ثشٔبِح رؼ١ٍّٟ الدسان اٌشىً ٚاٌٍْٛ ٌذٜ االغفبي 

رٚٞ االحز١بخبد اٌخبصخ ( ٌٚزحم١ك ا٘ذاف ٘زا اٌجحث لبِذ اٌجبحثخ ثجٕبء اخزجبس اٌّذسن اٌشىٍٟ 

 ٚاٌٍٟٛٔ .

 ط ػٍٝ ٚفك ادسان االغفبي رٚٞ االحز١بخبد اٌخبصخ ) اٌزخٍف اٌؼمٍٟ اٌجس١ػ(.ح١ث رُ اػزّبد اٌّم١ب

ثٕبءا ػٍٝ رٌه اسربد اٌجبحثخ االسزئٕبط ثبسائىُ اٌؼ١ٍّخ فٟ رحذ٠ذ ِذٜ صالح١خ فمشاد االخزجبس ٌم١بط 

 اٌٙذف اٌزٞ ٚظؼذ ِٓ اخٍٗ .

 ٌٚىُ خض٠ً اٌشىش                                   

 

 اٌجبحــــثخ                                                                                  

 اخزجبس اٌّذسن اٌشىٍٟ ٚاٌٍٟٛٔ

 اخزش اٌّسزط١ً االصسق ِٓ ث١ٓ االشىبي االر١خ

 

                                                               

                                                                            

   

 اخزش اٌّشثغ اٌجشرمبٌٟ ِٓ ث١ٓ االشىبي االر١خ 

           

         

                         

                                         

                                         

 ث١ٓ االشىبي االر١خ  اخزش إٌدّخ اٌسذاس١خ اٌخعشاء ِٓ

                   

 

 

                          

 

 اخزش شىً اٌف١ً اٌجٕٟ ِٓ ث١ٓ االشىبي االر١خ    
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 اخزش شىً اٌسّىخ اٌحّشاء ِٓ ث١ٓ االشىبي االر١خ             

              
 ث١ٓ االشىبي االر١خ اخزش اٌثش٠ب اٌج١عبء ِٓ

               
 

 اخزش شىً اٌسى١ٓ اٌفع١خ راد ا١ٌذ اٌسٛداء ِٓ ث١ٓ االشىبي االر١خ

                            
 خزش اٌٍْٛ اٌجشرمبٌٟ ٌألص٘بس ِٓ ث١ٓ االشىبي االر١خا
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 صٕف االشىبي االر١خ وً حست شىٍٗ ٌٚٛٔٗ

                                                
 

 سُ وً ِٓ االشىبي االر١خ ٚاروش اٌٛأٗ            

                   
 ِباسُ وً ِٓ االشىبي اٌزٟ فٟ اٌصٛس ِٚب ٌٛٔٙب ٌّٚٓ
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 اٌخطخ اٌزذس٠س١خ ٌٍّدّٛػخ اٌعبثطخ ) اخزجبس لجٍٟ ٚثؼذٞ(

 

 

ؼٍِٛبد حٛي اٌّذسن اٌشىٍٟ ٚاٌٍٟٛٔ ) االشىبي إٌٙذس١خ ، اٌٙذف اٌزؼ١ٍّٟ : ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِ

 اٌح١ٛا١ٔخ، إٌجبر١خ، االدٚاد االخشٜ ، االٌٛاْ االسبس١خ ، اٌثب٠ٛٔخ ، رذسخبرٙب(.

 اال٘ذاف اٌسٍٛو١خ: ٠سزط١غ اٌطبٌت ثؼذ دساسزٗ ٌالشىبي ٚاالٌٛاْ اْ ٠ىْٛ لبدسا ػٍٝ:

 ٠ؼشف اٌشىً ٚاٌٍْٛ  .1

 ٙباٌزؼشف ػٍٝ االشىبي ٚاٌٛأ .2

 ١ّ٠ض االشىبي إٌٙذس١خ ، إٌجبر١خ ، اٌح١ٛا١ٔخ، االد١ِخ  .3

 ١ّ٠ض االٌٛاْ االسبس١خ ، اٌثب٠ٛٔخ  .4

 ِضج االٌٛاْ ٚٚظؼٙب فٟ شىٍٙب إٌّبست .5

 

 

 

 .اٌز١ٙئخ اٌز١ٕ٘خ : ٠مَٛ اٌّذسط ثبٌجذء ثزؼش٠ف ) اٌشىً ٚاٌٍْٛ(1

 . اٌؼشض ٠جذا اٌّذسط ثؼشض رفص١ٍٟ ٌٍؼاللخ ث١ٓ اٌشىً ٚا2ٌٍْٛ

 زطج١ك ٠شًّ االا٠بد اٌزٟ ٠ّىٓ اْ ٠شزغً ػ١ٍٙب اٌشغً ٚاٌٍْٛ . ا3ٌ

 .اٌزم٠ُٛ ٠شًّ اخشاء ػ١ٍّخ رم٠ُٛ اٌّزؼ١ٍّٓ الدسان اٌشىً ٚاٌٍْٛ 4

 اٌٛخت اٌج١زٟ : ٠ؼطٝ اٌطٍجخ ٚاخجبد ث١ز١خ خٛي ِٛظٛع اٌشىً ٚاٌٍْٛ 

 اٌدبِـــــؼخ اٌؼشال١ــــــخ

 و١ٍـــخ اٌزشث١ــخ ٌٍجٕـــبد 

 فبي ٚاٌزشث١خ اٌخبصخلسُ س٠بض االغ

 انشكم وانهىٌ نذي االطفال روي االححياجات انخاصة كفاعهية برنايج جعهيًي ال درا

 اػذاد

 ِٙذٞ صبٌح ٕ٘ذأ.َ.د 

 ِمذِخ
رُ اػذاد ٘زا اٌجشٔبِح الدسان اٌشىً ٚاٌٍْٛ ٌالغفبي رٚٞ االحز١بخبد اٌخبصخ ِٓ خالي رط٠ٛش 

اٌزٛاصً ِٓ لجً االغفبي اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ) اٌزخٍف اٌؼمٍٟ اٌجس١ػ( ِغ ِح١طُٙ ِٚغ  ِٙبساد

اٌّفشداد اٌجس١طخ اٌزٟ رسزخذَ فٟ ح١برٕب ا١ِٛ١ٌخ ح١ث ٠دذ ٘ؤالء االغفبي صؼٛثخ فٟ فّٙٙب ٚحفظٙب 

اٌزؼبًِ ٚرؼٍّٙب ثبٌطشق االػز١بد٠خ ا١ِٛ١ٌخ ٚرٌه الْ الشأُٙ االصحبء ٠زؼٍّْٛ ٘زٖ االش١بء ِٓ خالي 

ا١ٌِٟٛ ٌىٓ ٘ؤالء االغفبي ٠حزبخْٛ اٌٝ غشق ٚاسب١ٌت خذ٠ذح ِٚف١ذح فٟ رؼ١ٍُّٙ االشىبي اٌجس١طخ 

ِثً أٛاع اٌح١ٛأبد ، إٌجبربد، اٌّفشداد االخشٜ شىال ٌٚٛٔب ٌزٌه لبِذ اٌجبحثخ ثزص١ُّ ٘زا 

 اٌجشٔبِح .

 ِؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِح

 لجً االغفبي رٚٞ االحز١بخبد اٌخبصخ صُّ ٘زا اٌجشٔبِح الدسان اٌشىً ٚاٌٍْٛ ِٓ 

 ٠ٚشًّ اٌجشٔبِح اٌزؼ١ٍّٟ ػٍٝ:

 .فبػ١ٍخ اٌجشٔبِح اٌزؼ1ّٟ١ٍ

 .االدسان اٌشىٍٟ ٚا2ٌٍٟٔٛ

 

ىَي انًذرك انشكهي وانه  

 يراحم تطبيق خطت انتذريش
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 ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ االشىبي إٌٙذس١خ ٚاٌح١ٛا١ٔخ ٚإٌجبر١خ ٚاالد١ِخ ٚاٌٛأٙب

 

 

  

 

 
 

 ٠سزط١غ اٌطبٌت فٟ ٔٙب٠خ اٌجشٔبِح اٌزؼ١ٍّٟ اْ :

 ف ػٍٝ االشىبي ٚاسّبئٙب.٠زؼش1

 .١ّ٠ض شىً ػٓ اخش2

 .٠حذد اٌشىً ٚا3ٌٍْٛ

 .٠حفظ االٌٛاْ 4

 . ٠ّضج االٌٛاْ ِغ ثؼعٙب5

 الدسان اٌشىً ٚاٌٍْٛ ِٓ لجً االغفبي رٚٞ االحز١بخبد اٌخبصخ ٔحزبج اٌٝ اٌخبِبد ٚاٌّسزٍضِبد االر١خ :

 ٚسق االثشٚ .1

 ١ذ٠ٚخ ٌٍٚشسُ٘ٛ ػجبسح ػٓ ٚسق ٍِْٛ ٠سزخذَ ٌصٕبػخ االػّبي اٌ

 ِمص  .2

 ٌمص االشىبي اٌّشاد اسزخذاِٙب ٌالغفبي       

 صّغ .3

 ٌغشض ٌصك االٚساق اٌٍّٛٔخ ِغ ثؼعٙب اٌجؼط ِٓ اخً رى٠ٛٓ اٌشىً اٌّطٍٛة

 رشرش .4

اٚ ِب٠سّٝ ثبٌحج١جبد اٌٍّبػخ ٌغشض ٌصمٙب فٛق اٌالٚساق اٌٍّٛٔخ ِٓ اخً اظفبء ٌّسخ 

 خّب١ٌخ ٌٍشىً.

 

 

 
 

 انهذف انتعهيًي

 االهذاف انضهىكيت


