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 مسخخلص البحث:

هدٗذ الدزاطت بلى الخدٜٝ مً ِٗالُت بسهامج ٛاثم ُلى ؤوؼوت مىدظىزي لخىمُت     

وج٢ىهذ ُُىت الدزاطت الحالُت مً  ادًمُت لدي ُُىت الوالب الٜابلين للخِلم.املهازاث ألا٠

اٛت الِٜلُت البظُوت ٗئت الٜابلين للخِلم ، وجساوخذ وظب ذ٠ائهم  42  مً هالب إلُا
ً
هالبا

طىت ، وجم  42-9دزحت ُلى مُٜاض طخاه٘ىزد بُيُه، وجتراوح ؤُمازهم مً  07-55مً 

ت جج خين، مجمُى ت ُلى جٜظُمهم ملجمُى ت كابوت، وجدخىي ٠ل مجمُى بُت ومجمُى ٍس

ت التربُت والخِلُم ،بهار 2ذ٠ىز و8 ت بمدًىت هىوا الخابِت ملدًٍس وذل٣ بمدزطت التربُت ال١ٍ٘س

وهبٝ الباخث مُٜاض املهازاث ألا٠ادًمُت للوالب الٜابلين  بدازة ػٚس هىوا الخِلُمُت.

ً ، للخِلم )بُداد ُ ص الشخف وآخٍس اطخخدمذ الدزاطت بسهامج ٛاثم ُلى و (،4740بد الٍِص

مىدظىزي بهدٖ جىمُت املهازاث ألا٠ادًمُت لدي الوالب الٜابلين للخِلم)  ثاوؤدو ؤوؼوت 

 .بُداد الباخث(

بُت في  ىخاثجال ؤط٘سث    ت الخجٍس ًُ وحىد ٗسوٚ دالت بخـاثُا بين دزحاث هالب املجمُى

دالبِدي لـالح الُٜاض البِدي،  الُٜاطين الٜبلي و م وحىد ٗسوٚ دالت بخـاثُا بين ُو

ت اللابوت في الُٜاطين الٜبلي و البِدي، ووحىد ٗسوٚ دالت  دزحاث هالب املجمُى

ت اللابوت في الُٜاض البِدي  بُت واملجمُى ت الخجٍس بخـاثُا بين دزحاث هالب املجمُى

ت دم وحىد ٗسوٚ دالت بخـاثُا بين دزحاث هالب املجمُى بُت، ُو ت الخجٍس  لـالح املجمُى

بُت في الُٜاطين البِدي و  .الخدبعي الخجٍس

 الٜابلين للخِلمالوالب امل  الكلماث املفخاحُت:
ً
املهازاث  ؛ؤوؼوت مىدظىزي ؛ِاٛين ُٜلُا

 .ألا٠ادًمُت لدي الوالب الٜابلين للخِلم
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Abstract: 

 

 ملذمت:

طُما بن ٠ان بن جدظين ٛدزاث الوالب مً اللسوزاث و الىاحباث التربىٍت، ل           

بين هالء الوالب مً ًدخاحىن بلى دٍُم ه٘سيي،، وجسويىي ، واحخميا،ي ، وميادي ؤٟنير ميً 

ييٍد ميً لهخماميياث التربىٍيت والخِلُمُييت،  ٓييرهم ٗييالوالب الٜيابلىن للييخِلم ًدخياحىن ملٍص

اٛت الِٜلُت  ل ًٜخـس ُلي حاهب واخد ٜٗيى ميً صخـيُت الواليب  خاؿت ؤن جإزير إلُا

  ولحخميا،ي الجاهيب ألا٠يادً،،، ولهِ٘يالي،بل ٌؼمل حىاهب مخخل٘ت منها ) املِاٚ ُٜلُا 

 ( .485:  4745و الجاهب اللٔىي( ) مظاُد الِاًد، 

ٙ مخهًدخاج الوالب الٜابلىن للخِلم لال  ام ؤٟنر مً ٓيرهم الِادًً مليا ٌِياهىن ميً كِي

ييفييييى املهييييازاث ٠املهييييازاث ألا٠ادًمُييييت وحؼييييخمل املهييييازاث  ي ييييساءة، ألا٠ادًمُي يييازاث الٜي ت ُلييييى مهي

 وال١خابت، والحظاب.

 

     The study aimed to verify the effectiveness of a program based 

on Montessori's activities in developing academic skills among a 

sample of the Educable. 

The sample of this study consisted of (24) educable pupils with 

mentally handicapped who are able to learn، Their IQ ranged from 

55-70 on the Stanford Penny Scale. Their age ranged from 9 to 14 

years، the educable were divided into two groups، a control and an 

experimental group at the school of intellectual education in Tanta 

city، each group has 8 males and 4 females Scale of academic skills 

for the educable was applied on the educable prepared by 

AbdAlaziz Alshahs and others in 2017, the current study used a 

program based on Montessori's activities in developing academic 

skills among a sample of the Educable، prepared by the researcher. 

The results of the study showed the effectiveness of a 

program based on Montessori's activities in developing academic 

skills among a sample of the Educable. 

Keywords: The Educable; Montessori's activates ; Academic skills  
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 الذساست:  إشكالُت

ًدخييياج الويييالب الٜيييابلىن للييييخِلم بليييى جىمُيييت املهييييازاث ألا٠ادًمُيييت؛ وذلييي٣   هييييم            

 في املهازاث ألا٠ادًمُت املسجبوت بالخدـُل الدزاسي،، مثل الٜيساءة وال١خابيت 
ً
ٌِاهىن كِ٘ا

ٙ والحظاب، ولديهم اهخ٘اق واضيح فيي  ِياهىن ميً كِي الٜيدزة ُليي الخ١٘يير املجيسد، َو

ٜ٘يييدون الٜيييدزة ُليييي  املثييابسة فيييي املىاٛيييٙ ألا٠ادًمُييت، وليييديهم ٛابلُيييت ُالُيييت للدؼييدذ، ٍو

س  ىاحهىن ؿِىواث في جٟر ً ًل٘ذ اهدباههم، ٍو املالخٌت الخلٜاثُت ؛ لرل٣ ًدخاحىن بلى م

سحيّي ذليي ٣ بلييي وحييىد ٛـييىز فيييي مييا حِلمييىه؛ ٗهييم فييي خاحييت داثمييت لاُيييادة والخ١ييساز، ٍو

ُيت  ٙ الٜيدزة ُليي اليخِلم ، والُٜيام بالِملُياث الِٜلُيت املِٗس حىاهب الىمى الِٜلي، وكِي

ييييي  ييييت، والخييييدزب ُلي يييالُب جييييدَزع مُِىي ي ييييُم١ً بةجبيييياَ ؤطي ييياه، وبدزاٞ، وجييييرٟس، ٗي ي مييييً اهدبي

ألاوؼيوت املخخل٘ييت، والءجييىء بليى اطييتراجُجُاث حِىٍلييُت ؤن وظيهم فييي جدظييين مهييازا هم 

ييي  هدييى  ألا٠ادًمُيت يادة التٟر جييب ٍش خاؿييت فيي الظييىىاث ألاوليي مييً املسخلييت لبخداثُيت ، ٍو

حِليم املهييازاث ألا٠ادًمُييت فييي الظييىىاث ألاخييرة مييً املسخلييت لبخداثُييت؛ ولييرل٣ ٗييالوالب 

خخلٙ الوالب   في حِلم املهازاث ألا٠ادًمُت، ٍو
ً
ىن وٛخا هىٍال الٜابلىن للخِلم ٛد ٌظخٔٛس

ويييالب الِييادًين ؛ ٗيييالوالب الِييادًىن بداحيييت بلييى حِليييم مهيييازاث الٜييابلىن لليييخِلم ُييً ال

ييياٍز   ؤ٠ادًمُيييت مخخل٘يييت ٠يييالٜساءة لُخم١ىيييىا ميييً حِليييُم مدخىٍييياث ؤ٠ادًمُيييت مخخل٘يييت ٠الخي

يي  ُليى مظياُدة اليراث، وحِليم  اٛت الِٜلُت شاد التٟر والِلىم ، بِىما ٠لما شادث ػدة إلُا

ييييازاث امله ي ي ي ي ييييم املهي ي ي ي ي ، وحِلي ييّي ي ي ي ي ييياة واملجخمي ي ي ي ي ي ييييازاث الحُي ي ي ي ييييالن،حُمع مهي ي ي ي ي ييييا٤ ب. هي ي ي ي ي ييييت. ) داهُي ي ي ي ىُي

(، 70: 4747(، )ُياد٤ ُبييد ح، 482:  4778م.٠ىٗمان،جسحميت ُياد٤ ُبيد ح مدميد، 

 ،ٙ (، )ٗازوٚ السوطان 475:   4740(،  )ؤمير الٜسشي،، 007:   4744)ُبد ال٘خاح الؼٍس

، 4740  :47) 

 )ٗيييازوٚ السوطييان، حميييا٤ الخوُيييب وؤخيييسون ، 
ً
ييد ؤًليييا ٟا ن ( ؤ474:  4740ٍو

الوييالب الٜيييابلين لليييخِلم ٌِييياهىن ميييً ٛـييىز فيييي املهيييازاث ألا٠ادًمُيييت ٠يييالٜساءة وال١خابيييت 

جيب  ي  في حِلُم الوالب الٜابلين للخِلم ُلى البرامج التربىٍت ، ٍو جب التٟر والحظاب، ٍو

يييالٜساءة وال١خابييييت والحظيييياب ،  يييين للمهييييازاث ألا٠ادًمُييييت ٠ي ؤن جدخيييىي البييييرامج ُلييييى جدظي
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ييييت و واملهييييازاث لطييييخٜال ُييييت ، واملهييييازاث اللٔىٍييييت ، واملهييييازاث املهىُي لُت ، واملهييييازاث الحٟس

 املهازاث لحخماُُت.

١ُييت لاُاٛييياث الِٜلُييت والىماثُييت        اٛيييت  AAIDD 4740وجييرٟس الجمُِييت ألامٍس ؤن إلُا

هيييي  Intellectual Disabilities (Intellectual Developmental Disorder)الِٜلُييت

ياثٙ  اكوساب ًددر خال٤ ياثٙ الِٜلُيت والًى   فيي الًى
ً
ؼمل ٛـىزا ال٘ترة الىماثُت َو

الخ١ُُ٘يت فيي مجيا٤ اطيدُِاب امل٘ياهُم، وفيي املجيا٤ لحخميا،ي، وفيي املجيا٤ الِمليي ، ولهيا 

 مِاًير زالزت:

ييت ؤطيباب ألاػيُاء، وخييل املؼيا٠ل، والخخوييُى، * يياثٙ الِٜلُيت مثيل مِٗس ٛـيىز فيي الًى

يخم والخ١٘ير املجسد، والح١م ُلى  ألاػُاء، والخِلُم ألا٠ادً،،، والخِلُم مً الخبيراث، ٍو

 جإُٟد ذل٣ ُبر الخُُٜم الُِادي، واخخباز الر٠اء املىخد.

اثٙ الخ١ُُ٘ت الت، جادي بلى ٗؼل في جلبُت املِاًير الىماثُت ولحخماُُت  * ٛـىز في الًى

ُيت، وويدون اليدُم الت، جادي بلى وحىد خليل ججياه اطيخٜاللُت ال٘يسد واملظيئىلُت لحخماُ

اثٙ الخ١ُُ٘ت في وؼان ؤو ؤٟنر مً ؤوؼوت الحُاة الُىمُت  املظخمس ًٌهس الٜـىز في الًى

ت لحخماُُت، ولطخٜاللُت داخيل البِئيت مثيل امل،ي ٤، واملدزطيت،  مثل لجـا٤، واملؼاٟز

 والِمل، والجماُت.

 American Psychiatric)ًدييدر الٜـيييىز ال١٘يييسي والخ١ُ٘يييا خيييال٤ ٗتيييرة الىميييى.  *

Association, 2013 : p33)  

وا،   ٠ل مً )ُبد املولب ؤمين الٍٜس
ً
د ؤًلا ٟا يب مدمىد 474:  4774ٍو ( ، )ٍش

( 4747( ،)ُبد الـبىز مىـىز 94: 4777( ، )ُال ُبد الباقي ببساهُم ،42: 4778ػٜير،

 وال١خابت ؤن الوالب الٜابلين للخِلم  ٌِاهىن مً كِٙ في املهازاث ألا٠ادًمُت )الٜساءة ،

طيلي، ُليى حىاهيب مخخل٘يت ميً كِٙ املهازاث ألا٠ادًمُت ليه جيإزير خُث بن  الحظاب (و 

 الوالب الٜابلين للخِلم.صخـُت 

ييص الشييخف وآخيييسون،       ( بلييى بِييم الخـييياثف 577: 4740ٟييرل٣ ؤػيياز ) ُبيييد الٍِص

ُُ٘ييت، وم ىاحهيييت الِٜلُييت للوييالب الٜييابلين للييخِلم مثيييل ٛـييىز املهييازاث ألا٠ادًمُييت الًى

ؿِىواث ومؼ١الث مخِددة في املهازاث ألا٠ادًمُيت  ٠يالٜساءة وال١خابيت وبحيساء الِملُياث 
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ه ُاميت، وٛـييىز فييي بِييم  سحيّي ذليي٣ بليى ٛـييىز الٜييدزة ُليى الييخِلم بـي٘ي الحظيابُت، ٍو

الٜيييدزاث الىىُُيييت، وٛـييييىز فيييي حىاهييييب الىميييى الِٜلييييي ، وٛـيييىز فييييي الُٜيييام بالِملُيييياث 

ُت مً بدزاٞ وجرٟس، و   مِاهاة مً ج٢ىًٍ امل٘اهُم املجسدة. املِٗس

( بليى 4777(، و )ُاد٤ ُبد ح الحسبيا 77: 4774وؤًلا ؤػاز )طُِد خظن، الِصة،      

 -ؤن الوالب الٜابلين للخِلم لهم خـاثف ؤ٠ادًمُت ًخـ٘ىن بها مثل: 

 وحىد ؿِىواث ٟبيرة في حمُّ حىاهب الٜساءة وال٘هم والخٜان امل٘سداث. -

  بإٛسا هم  الِادًين بىدى )جدوا ؤدائهم ألا -
ً
 طىىاث(. 2-٠0ادً،، مٜازهت

 ُدم ٛدز هم ُلى إلاهجاش ُىد املظخىي املخىّٛ منهم. -

ؤن الِمييس الِٜليييي ليييديهم ؤدويييا ميييً الِمييس الصمنييي، مميييا ًجِلهيييم ٓيييير مظيييخِدًً  -

 للٜساءة ، وال١خابت ، وإلامالء ، والحظاب ُىد الخداٛهم باملدزطت لبخداثُت .

ىوت ج١ملييت  -  ؿيِي
ً
حمُيّي املييىاد الدزاطييُت فيييي ال٘تييرة الصمىُييت املدييددة لهييم مٜازهيييت

 بإٛسا هم الِادًين.

 الحاحت بلى حِلُمهم املهازاث ألا٠ادًمُت لِظخوُِىا مىاٟبت ؤٛسا هم الِادًين. -

ُ٘ا فييي ُميييل وحييىد مؼيي١الث ُىيييد الوييالب الٜيييابلين للييخِلم مثيييل ال - خلييل اليييًى

ج٢ييىن ٗتيراث اهدبياههم ٛـيييرة  ١الث فيي لهدبيياه والدؼيدذ خُيثاليدماْ ، ومؼي

ي  لهدباه ُىد الدزض.  وهم ًدخاحىن لتٟر

يييا باطييييخخدام     يييالٜساءة وال١خابييييت، والِميييل ُلييييى جىمُ همي يييا مىدظيييىزي بي ي وٛيييد اهخمييييذ ماٍز

ٖ الخؼبُت امللىهت والِمل ُلى ملظها، واطخخدام لٔت السطىماث والبواٛاث الت،  الحسو

حِبر ًُ الـيىزة املسطيىمت؛ وذلي٣ لدشيجُِهم ًٜابلها الحسوٖ وال٢لماث البظُوت الت، 

 ؤن الـىز املسطىمت والحسوٖ امللىهت حؼيخمل ُليى 
ً
ُلى الٜساءة وال هجي وال١خابت، خاؿت

لججييياه هديييى ال١خابيييت والٜيييساءة واللٔيييت املىوىٛيييت؛ خُيييث بن لٔيييت السطيييىماث لهيييا ؤهمُيييت 

ييييساءة وال١خابييييت؛ خ ييييين الـييييىز املسطييييىمت والٜي ييييت ؤ٠ادًمُييييت، وهىيييياٞ ُالٛييييت بي ُييييث بن اللٔي

 املسطىمت حِمل ُلى جدظين ال هجي والٜساءة، ولها ؤهمُت ٗظُىلىحُت داخلُت.

   (1952 : 196-198، Maria Montessori) 
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 :Angeline Lillard& Nicole Else-Quest, 2006وؤًليا ًيسي ٠يل مييً  )

(ؤن الويالب فييي مدزطيت مىدظييىزي حياءث هخيياثجهم ؤٗليل مييً ؤي مدزطييت 1893-1894

ت لحخماُُييت، وشادث ليييديهم ؤخييسي فييي  مهييازاث اللٔيييت والخِييٖس ُلييي الحيييسوٖ، واملؼيياٟز

الٜييدزاث اللٔىٍيييت وال١المُيييت وهويييٝ ال٢لمييياث والحييسوٖ والخِيييٖس ُل هيييا، وجيييم طيييماُهم 

لٜـييف ٛـيييرة  جدخيييىي ُلييى ٠لميياث وحميييل بظييُوت، زييم ُيييسق ؤطييئلت جخولييب ٟخابيييت 

 ذاث دلليت، بحاباث و٠لماث خى٤ الٜـف، واطخخدم الويالب ُبيازاث ييحُد
ً
ت لٔىٍيا

 ، واطيخخدمىا ؤدواث 
ً
بازاث مٜىِت، واطخخدمىا الٜىاُد لبىياء حمليت ييحُدت لٔىٍيا ُو

ُم، ٗصادث ُىدهم الٜدزة ُلى الخدـُل ألا٠ادً،، .  زوى  و ُالماث للتٛر

ٙ لهدبياه           ومً ُسق الدزاطاث الظابٜت جبين ؤن ؤدواث مىدظىزي حِالج كِي

ٍييادة الخىاؿيل البـييسي الظيمعي، وججييصت املهمياث ألا٠ادًمُييت بلييى والخيرٟس، وحِمييل ُليى ش 

ييص املِىييىي واملييادي، وججِييل  ييص ُلييى الخٍِص مهمياث بظييُوت زييم جخييدزج بلييى ٛمييت املهييازة وجٟس

ييادة والخ١ييساز واملمازطييت للمهييازاث، وجييىٗس  ييص ُليى إلُا جىمُيت املِلىميياث ؤٟنيير واُِٛييت، وجٟس

ت الظيمُِت )املثييراث الجا يص املهييازاث(، املثييراث البـيٍس ذبيت لءحييىاض التي، حِميل ُليى حٍِص

ييييب  ييياوا مىِي ي ييييساد حِلمها.وجييييرٟس ) هي يييازاث املي ييياش للمهي ي يييى الخييييرٟس وإلاهجي ي ييييد الٜييييدزة ُلي ي يييا ًٍص ممي

ييييسون ييييرٟس(  4740وآخي ي ييياه، وإلادزاٞ، والخي ي ييييت )لهدبي ُي ييييازاث املِٗس ييييت املهي ييييً جىمُي ييييه ًم١ي ( ؤهي

ٝ خ٘ص لهدباه الظمعي، خاؿت ؤن  خاطت الظمّ باطخخدام ؤوؼوت مىدظىزي، ًُ هٍس

ُت.  لها دوز مهم في اٟدظاب املهازاث املِٗس

د ؤًلا )هيدي الىاػيٙ  (ُليى ؤهمُيت اطيخخدام  4740 هياوا مىِيب  ; 4770وجٟا

خابيت الجميل  ُت وألا٠ادًمُت، وشٍيادة الٜيدزة ُليى الخِبيير ٟو الحىاض لخىمُت املهازاث املِٗس

وال٢لمييياث ومظييياُدة  البظييُوت وال هجيييي ال،يييحُذ ، وجىمُيييت الٜيييدزة ُلييى جمُيييي  الحيييسوٖ

خابييت الحيييسوٖ وال٢لمييياث  الوييالب ُليييى الخخُييل والخـيييىز ، ومظييياُد هم ُلييى الٜيييساءة ٟو

 وبِم امل٘سداث وألال٘اي والِبازاث والجمل البظُوت.

 4977ؤن مىدظيىزي   (Katarina Schilling , 2011 : 9-14)وخظيبما ًيرٟس       

 unteachableدزطييىا ميً ٛبييل اهخميذ فييي البداًييت بةُويياء دزوض للويالب الييرًً لييم ً

children  ها ُلي ألاه٘ا٤ الِادًين ٜ ،  normal childrenوبِد ذل٣ حسوذ مىدظىزي هٍس
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)ال١خابت واملهازاث  Intellectual Educationوهجحذ في حِلُمهم واهخمذ بالخِلُم الِٜلي 

  .اللٔىٍت ( للوالب الِادًين

(  424-427:  4747هُم الؼياٗعي،ٟما ٌؼير)مدمد ُبد الٌياهس الوُيب، وببيسا       

بلى ؤن هىاٞ اُخبازاث ؤطاطُت ُىد بٟظاب الوالب الٜابلين للخِلم للمهازاث ألا٠ادًمُت 

) الٜساءة، وال١خابت، والحظاب(  ًجب مساُا ها مثل ) الخ١ساز بؼ٢ل ٠اٖ للمان الخِلم 

 مجهيييىد ؤٟبيييروزوييى املثيييير بالطيييخجابت، وحشيييجُّ الويييالب الٜييابلين لليييخِلم ُليييى الُٜيييام ب

 وجسجِييب وجىٌيييُم امليييادة الخِلُمُيييت، والِميييل ُليييى حيييرب اهدبييياه الويييالب الٜيييابلين لليييخِلم 

يييام  ي ييييُى املهي ييييىة ؤخييييسي، وجبظي ييييىة بلييييي خوي ييييا٤ مييييً خوي ييييراث هاقحييييت، ولهخٜي وجٜييييدًم خبي

ص لطخجابت ال،حُدت، وجٜدًم حٔرًت زاحِت .  ألا٠ادًمُت، وحٍِص

ييص الشييخف وآخييسون،    ًلييُٙ )ُبييد الٍِص
ً
( ؤن الوييالب الٜيييابلين  4740وؤًلييا

ً امل٘اهُم املجسدة ؛ لرل٣ ًخم اطخخدام ) الـىز ، وألالِاب  للخِلم ًـِب ُل هم ج٢ىٍ

ّ الىٜىد، وألاػ٢ا٤ الهىدطُت ( مً ؤحل جبظُى املِلىماث،  الخِلُمُت، وامل١ِباث، وٛو

خماد ُلى املدظىطاث الت، جثير خىاطهم هدى جدظين املهازاث ألا٠ادًم  ُل
ً
 ُت.وؤًلا

يرل٣  ( التي، 4747اخميد ؿيبري ٓىيُم     Kasey,2002 .; Hدزاطيت ) جىؿيلذٟو

ييييت  ي ييييخخدام اللٔي ي ييييى اطي ي ييييخِلم ُلي يييابلين للي ي ي ييييالب الٜي ي ييييدٍزب الوي ي ييييس جي يييى ؤزي ي ي يييالخِٖس ُلي ي ي ييييذ بي اهخمي

لؿوىاُُت وممازط ها مً خال٤ ال١مبُىجس في جىمُت مهازاث الىوٝ والٜساءة لديهم ، بلى 

لخيييدٍزب ُليييى اللٔيييت لؿيييوىاُُت باطيييخخدام ُيييدة هخييياثج ميييً ؤهمهيييا ٗاُلُيييت املمازطيييت وا

بُت.  ال١مبُىجس ُلى مهازة الٜساءة والىوٝ ُىد املجمىُت الخجٍس

يرٟس )         ( ؤن بسهيامج مىدظييىزي يهييخم بدىمُييت Peng  ،Hsin-Hui،2014:300 ٍو

اكييُاث، واللٔييت، ودزاطييت  خمظيت مجييالث وهييي الحُيياة الِملُييت، والخبييرة الحظييُت، والٍس

 الثٜاٗت.

يرل ( بليى ؤن الوييالب فيي مدزطيت مىدظيىزي خٜٜييىا HobbsAlexandra: ٣2008 ؤػياز )ٟو

بهجييياشاث زاجِييييت باملٜازهيييت بييييالوالب اليييرًً لييييم ًدليييسوا مدزطييييت مىدظيييىزي، خاؿييييت ؤن 

 مدزطت مىدظىزي جدُم الوالب لخدُٜٝ بهجاشا هم املظ هدٗت بىطاثل وؤدواث حِلُمُت.
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مىدظييىزي اهخمييذ بييالخبراث ( بلييي ؤن 40: 4909ٟمييا ؤػييازث )بخظييان الٜ٘ييير، 

اكييييُت، والخبييييراث الحظييييُت، واملهييييازاث  اللٔىٍييييت، والخبييييراث لحخماُُييييت، والخبييييراث الٍس

ظخوُّ املِلم ؿىاُه ؤوؼوت وؤدواث مىدظىزي ُٗـىِها  ُت، واملهازاث ال٘ىُت، َو الحٟس

باث للٜيساءة، وال١خابيت،  ـيممها ُليى خظيب ؤهداٗيه )جيدٍز مً البِئت املدُويت بالواليب ٍو

خلٜاهيا الوالييب فيي بِئيت مدزطييُت وال حظياب( بدُيث حظيمذ بدىمُييت املهيازاث ألا٠ادًمُيت، ٍو

 واُِٛت خُُٜٜت، وزوما ًمخد ؤزسها في امل، ٤ ؛ ٗخدى،، املهازاث ألا٠ادًمُت. 

ؤن هٌييام مىدظييىزي ًجِييل  ىبلي (4745مخييىلي، ،  Hanson,2009وؤًليا ؤػيياز ) 

 
ً
 وجد٘يصا

ً
 واهدباهييا

ً
 ووؼيياها

ً
يّي  الويالب ؤٟنيير خماطييا ٗس يّي ؤداءهييم بؼيي٢ل مءحييىي، ٍو ٗس ، ٍو

م١ً  دظً هخاثج الوالب، ٍو ً املهازاث الحُاجُت ٍو دظ هخاثجهم الخدـُلُت الدزاطُت، ٍو

الويييالب ميييً الِميييل بؼييي٢ل ؤٗليييل داخيييل املجمىُيييت ) ُٗخ٘ييياُلىن مييّي ميييً خيييىلهم فييييي 

 ُىيييدما ًٜييدم لهييم البرهيييامج 
ً
وييىز ٛييدزا هم ُليييى اطييدُِاب امل٘يياهُم، خاؿييت الـييٙ(، ٍو

 للخىيياٗع فيي ؤوؼييوت الخِليُم والخ١٘ييير والخمُيي  والخ٘اُييل لحخميا،ي بييين الوييالب ٗسؿي
ً
ت

ُٗـييبذ  حِلييم الويالب مييً ؤحييل املخِييت، وجخٔيير اطييخجابا هم هدُجييت ازجُيياخهم  وبِليهم

 ملىهج مىدظىزي، ووالخالي ٛد جخدظً املهازاث ألا٠ادًمُت لديهم.

 ؤػازث 
ً
ىدظىزي ًٜىم ُلى اخترام ( بلي ؤن هٌام مMurray,2012:18-21)وؤًلا

س الواليب بإهييه  سهم بيإ هم هيياقحىن فيي املدزطيت، ووالخيالي ٌؼِي وحشيجُّ الويالب، ٟميا ٌؼِي

ييص لًجيييابا  صييخف ٟييٙء وذو اطييخٜاللُت خاؿيييت، ٟمييا ؤن هٌييام مىدظيييىزي ًييىٗس الخٍِص

خاؿيت ؤن ؤدواث مىدظيىزي ج٢ييىن هادٗيت وذاث مِني، وجييدُم ُياداث ومهيازاث الوييالب 

ً فيييي الىٌيييام وفيييي اهخٌييياز اليييدوز داخييييل الجدًيييدة ، وججِيييل  الواليييب ًدتيييرم ُميييل اخيييٍس

خ٘اُييييل مييّي ؤٛساهييييه، وميييّي ألادواث، والىطييياثل الخِلُمُييييت، واملِلييييم،  خِيييياون ٍو الـيييٙ، ٍو

 وحظاُد ؤدواث مىدظىزي ُلي حِلم الخِاون، وجوىز خىاطهم داخل املدزطت. 

سي ) ى٤ مً حِلم في (  ؤن الىٌام الخِلُ،، ًخدظً ُىدما ًخد Lillard :2005ٍو

ٜت  ً مهازاث الوالب؛ ُٗخِلم الوالب بوٍس طُاٚ مجسد بلى حِلم هادٖ له مِن،؛ ٗخخدظ

ؤٗليل ُىيدما ٢ًىهييىن مهخميين بمييا حِلميىه  ؤي ٢ًييىن الويالب لهييم الٜيدزة ُلييى جيرٟس مييا 

ظخوُِىن جدظين املهازاث ألا٠ادًمُت.  حِلمىه بل وطسد ما حِلمىه لخٜا َو
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ً )ؤخمد مخىلي رٟس ٠ل م يب ػٜير  ; 4747ُمس  ٍو ( ؤن الوالب الٜابلين 4777ٍش

لليخِلم ل ٌظييخىُبىن املىٛيٙ الخِلُ،يي، بل بِيد الخ١ييساز لِيدة مييساث مميا ٌظيياُدهم ُلييى 

الخرٟس ولطخ٘ادة مً مىاٛٙ الخِلُم ؛ لرل٣ ًى،ح الِلماء بخوبُٝ مبيدؤ اليخِلم بِيد 

 جمام الخِلم. 

زي جدظييً مييً الخىاٗيييٝ وفييي كييىء الِييسق الظيييابٝ ًخطييح ؤن ؤوؼييوت مىدظيييى 

الى٘سييي، ولهدبيياه، ٟمييا جخ٘ييم مييً مظييخىي لكييوساب الى٘سييي،، وحِمييل ُلييى جدظيييين 

 جدظين الخدـيُل 
ً
رل٣ ألاداء لحخما،ي، وؤًلا ُت ومهازاث الخىاؿل، ٟو املهازاث املِٗس

ثيياز ان هييل طيخادي ؤوؼييوت مىدظيىزي بلييى جىمُييت   ً الدزاسيي، ؛ ٗييةن الدظيائ٤ املهييم اليري 

 ٠ادًمُت لدي الوالب الٜابلين للخِلم  املهازاث ألا

يييابلين لليييخِلم لهييييم  مميييا طيييبٝ ًم١ييييً بليييىزة مؼييي٢لت البدييييث فيييي ؤن الويييالب الٜي

مخولبياث مثييل الِييادًين، جخمثيل فييي الحاحييت بليى جىمُييت املهييازاث ألا٠ادًمُيت، والحاحييت بلييى 

يت فيي اخخُي از ألاوؼيوت مىاٟبت  الوالب الِادًً في املهازاث ألا٠ادًمُت، والحاحت بلى الحٍس

ت ٗ هيييا، والحاحيييت بليييى جدظييين الخيييدماث الى٘ظيييُت والتربىٍيييت والبيييرامج  ُت واملؼييياٟز الـي٘ي

ُا هم  املٜدمييت للوييالب مييً ؤحييل جىمُييت املهييازاث ألا٠ادًمُييت ، والحاحييت بلييى حِييدًل طيييلٟى

ً، والحاحيت بليى الخٔليب ُلييي املؼيا٠ل التي، جىاحيه الوييالب  ججياه البِئيت املدزطيُت واخييٍس

خِلم مثل الِصلت لحخماُُيت والىخيدة الى٘ظيُت ولٟخئياب ومىاٛيٙ إلاخبيان الٜابلين لل

٘هم ألا٠يييادً،،،   الىيياجج ميييً كيِي
ً
، ودزاطيييُا

ً
، وه٘ظييُا

ً
وال٘ؼييل الييري ًميييسون بييه احخماُُيييا

ً ومييييىاٟب هم  ٗيييالوالب الٜيييابلىن لليييخِلم فييييي خاحيييت للخٜبيييل لحخميييا،ي مييييً ٛبيييل اخيييٍس

يييازاث يييادة املهي ي يييى ٍش ، والحاحييييت بلي
ً
يييا ت فييييي  ؤ٠ادًمُي ييياٟز ألا٠ادًمُييييت، والحاحييييت بلييييى حظييييهُل املؼي

ُت، و٠لمييا جدظيييذ املهيييازاث ألا٠ادًمُييت للوييالب الٜييابلين للييخِلم جٜيييبلهم  ألاوؼييوت الـي٘ي

يييالي  ً؛ ووالخي يييً اخييييٍس  ُيييً ؤه٘ظييييهم ُو
ً
يييا املدُويييىن بهييييم، وؤؿيييبدىا ؤٟنيييير ج٘اُلُيييت وزكي

ًمُت جدظيذ يح هم وين بهم، و٠لما جدظيذ املهازاث ألا٠ادًُخ٘اُلىن بةًجابُت مّ املد

الى٘ظُت ولحخماُُت لُخىاٟبيىا مّي املدُويين بهيم، و٠لميا جيم بػيباَ خاحيا هم ألاطاطيُت  

 فييييي جىمُييييت 
ً
ييا ي  مهمي

ً
 ؤن املهييييازاث ألا٠ادًمُييييت جلِييييب دوزا

ً
يييت اطيييخواُىا جدُٜييييٝ الييييراث خاؿي

صخـُت الوالب الٜابلين لليخِلم، وججِلهيم ًىاٟبيىن ؤٛيسا هم، وهيي جيازس ُليى الِالٛياث 
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ييييىاء، والٜلييييٝ، والخيييييىٖ، لحخم ييييي الخلييييل، ولهوي يييا ًييييادي بلي ي ٙ ٗ هي ييييً الليييِي اُُييييت، ول١ي

وإلاخبان، وال٘ؼل، والدوهُت، وزوما ًيادي بليى الِيدوان، و٠لميا شادث الثٜيت بيالى٘ع، شاد 

 الخدـُل ألا٠ادً،،، وشاد الخإزير إلاًجابا للشخـُت.

خماد ُلى ؤ  ً ُلى ُل ه٘ظهم ، شادث و٠لما ؤؿبذ الوالب الٜابلىن للخِلم ٛادٍز

لطيييخٜاللُت الشخـيييُت بلييييي خيييدا ميييا، وٛييييد ًيييىجح هٌيييام مىدظييييىزي فيييي جىمُيييت املهييييازاث 

ألا٠ادًمُت  للوالب الٜابلين للخِلم مً خيال٤ جدىٍيل الىٌيام الخِلُ،ي، ميً حِليُم مجيسد 

ِويا  يت داخيل الـيٙ َو  لءحٍس
ً
مىذ هٌام مىدظيىزي ٗسؿيا بلى حِلُم ملمىض له مِنى، ٍو

ت للخ٘اُل مّ امل ً خٍس مىذ ٗسؿا للخ٘اُل لحخما،ي مّ اخٍس ِلم وألاٛسان وألادواث، ٍو

مىذ ٗسؿا لخىمُت املهازاث ألا٠ادًمُت، وؤًلا الخ٘اُل مّ ألادواث وألاوؼوت الـُ٘ت،  ٍو

 واطيييدثازة هديييى 
ً
 ووؼييياها

ً
جِييل هٌيييام مىدظيييىزي الوييالب الٜيييابلين لليييخِلم ؤٟنييير خماطييا ٍو

دظيً هٌيي ييىٗس اٟدظياب املهيازاث ألا٠ادًمُيت ، ٍو ام مىدظيىزي ميً الخدـيُل الدزاسيي،، ٍو

ييص الثٜييت  ِميل هٌييام مىدظييىزي ُلييي حٍِص ٗسؿيت للخىيياٗع بييين الوييالب داخييل الـييٙ، َو

ىٗس هٌام مىدظىزي اخترام  جِل الوالب ٌؼِس بإهه صخف هاقح و ٟٙء، ٍو بالى٘ع، ٍو

ً، ووالخيالي ٗييةن هٌيام مىدظيىزي ًييىٗس اليدُم والخِ ييص اليدوز لحخميا،ي و اختييرام اخيٍس ٍص

 إلاًجابا لخىمُت املهازاث ألا٠ادًمُت.

 -ومً هىا جبرش ؤهمُت الدزاطت الحالُت في إلاحابت ُلى الدظائلث الخالُت: 

ِٗالُت بسهامج ٛاثم ُلى ؤوؼيوت مىدظيىزي لخىمُيت املهيازاث ألا٠ادًمُيت ليدي ُُىيت ميً ما 

 الوالب الٜابلين للخِلم 

ُت الخالُت: م١ً إلاحابت ًُ هرا الظاا٤ مً خال٤ إلاحاٍو  -بت ًُ ألاطئلت الُ٘س

مييا دوز ؤوؼييوت مىدظييىزي فييي جىمُييت املهييازاث ألا٠ادًمُييت لييدي الوييالب الٜييابلين  -4

 للخِلم 

 ما دوز ؤوؼوت مىدظىزي في جىمُت مهازة الٜساءة لدي الوالب الٜابلين للخِلم  -4

 ما دوز ؤوؼوت مىدظىزي في جىمُت مهازة ال١خابت لدي الوالب الٜابلين للخِلم   -0

يييابلين  -2 يييازة الحظيييياب لييييدي الوييييالب الٜي ميييا دوز ؤوؼييييوت مىدظييييىزي فييييي جىمُييييت مهي

 للخِلم 
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ًخم ُٛاض الخدظين في دزحت املهازاث ألا٠ادًمُت لدي الويالب  ألاطئلتولاحابت ُلى جل٣ 

 الٜابلين للخِلم باطخخدام )مُٜاض املهازاث ألا٠ادًمُت(.

 الذساست: أهذاف

 ٠ادًمُت لدي الوالب الٜابلين للخِلم. هدٖ الدزاطت بلى جىمُت املهازاث ألا

 أهمُت الذساست: 

ج١مييً ؤهمُييت البدييث ُٗمييا ًٜدمييه مييً بسهييامج ٛيياثم ُلييى ؤوؼييوت مىدظييىزي لخىمُيييت      

م١ً جىكُذ هره ألاهمُت ٟما ًلي:  املهازاث ألا٠ادًمُت لدي الوالب الٜابلين للخِلم ، ٍو

ت:   ألاهمُت الىظٍش

ؤوؼيوت مىدظييىزي بلييى ؤوؼيوت جى،يي، املهييازاث بطيهام البرهييامج الحيالي فييي جدىٍييل  -1

 ألا٠ادًمُت لدي الوالب الٜابلين للخِلم. 

 لييييدي  -2
ً
يييادة املِلىمييياث والحٜييياثٝ ُيييً املهيييازاث ألا٠ادًمُيييت خاؿيييت إلاطيييهام فيييي ٍش

 الوالب الٜابلين للخِلم.

يادة  -3 ما ًترجب ُلى دزاطت هرا املىكَى مً مِلىمياث وهخياثج ًم١يً ؤن جيادي لٍص

ت و .الى،ي واملِٗس  لهخمام بدزاطت هرا املىكَى

 ألاهمُت الخطبُلُت: 

 جخمثل في الجىاهب الخالُت:

بىياء وجـييمُم بسهييامج ٛيياثم ُلييى ؤوؼييوت مىدظييىزي لخىمُييت املهييازاث ألا٠ادًمُييت  -4

 لدي الوالب الٜابلين للخِلم.

ال١ؼييٙ ُييً ِٗالُييت اطييخخدام ؤوؼيييوت مىدظييىزي لخىمُييت املهييازاث ألا٠ادًمُيييت  -4

 للخِلم. لدي الوالب الٜابلين

 ُٛاض الخدظً في املهازاث ألا٠ادًمُت لدي الوالب الٜابلين للخِلم. -0

ً ؤحل جىمُت املهازاث ألا٠ادًمُت لدي الوالب الٜابلين للخِلم. -2  الخىؿل لىخاثج م

 مصطلحاث الذساست: 

 -وحؼخمل الدزاطت ُلى ُدد مً املـوءحاث منها:
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 Academic skillsاملهاساث ألاكادًمُت  -

يييا ٌِ ييييص الشييييخف وآخيييسون، وهيييي ٟمي يييا ) ُبيييد الٍِص هي ( مجمىُييييت املهييييازاث 579:  4740ٗس

ييييت،  ييييمل: الٜييييساءة، وال١خابي ييييُت ألاولُييييت، وحؼي ييياملىاد الدزاطي ييييت بي الخِلُمُييييت ألاطاطييييُت املخِلٜي

خابيييت ال٢لميياث، وٛيييساءة  والِملُيياث الحظييابُت؛ خُيييث جخلييمً مهيييازاث الٜييساءة: ٛييساءة ٟو

ت بين الٌىاه خابت الجمل البظُوت، والخ٘ٛس خابيت، وال٘هيم الٜساجيا، ٟو س الٜساثُيت ٛيساءة ٟو

يداد، والدظلظيل  يام وألُا خابيت ألاٛز والخِبير ال١خابا، وجخلمً مهيازاث الحظياب: ٛيساءة ٟو

 والترجِب، والخـيُٙ، والِالٛاث، والِملُاث الحظابُت البظُوت .

ً املهازاث وحؼمل ُلى ) الٜساءة، وال١خابت، والِملُاث الح :إجشائُا ظابُت(  هي مجمىُت م

ييت وهييي مهييازاث لشمييت للىجيياح داخييل مدزطييت ييت بمدًىييت هىوييا الخابِييت ملدًٍس التربُت ال١ٍ٘س

 .التربُت والخِلُم بدازة ػٚس هىوا الخِلُمُت

 Montessori systemهظام مىدسىسي  -

ٖ في بِئت مِدة  ،هٌام حِلُ،، ٟبير مـمم ومِد  - خـس ٞ ٍو ت الوالب لُخدس لُدُم خٍس

 ( Orem1965 ; Schilling 2011)  لراحا لِشجّ ُلي الخوىز ا

ييييت  - ي ييييدُم جىمُي ي ييي، ًي ي ي ييييام حِلُ،ي ي ييييُم،هٌي ي يييياث، )الٜي ي ييييازاث  ولهخمامي ي ييييت،واملهي ي ي  ألا٠ادًمُي

ييييازاث  ييييت، واملهي يييُلت اللٔىٍي ي ييييت،والحـي ييييرام  لحخماُُي يييياد٤،ولختي ييييام (  املخبي ي والىٌي

(Hobbs2008; Consentinno2005،)  ٢ييىن اليخِلم ميً ؤحييل املخِيت ولييِع ٍو

 دالحٍ٘ و الخلٜين املجس 

هييييى ذليييي٣ الىٌييييام الخِلُ،يييي، اليييري ٌظييييمذ ببُييييان اطييييخٜاللُت الوييييالب : إجشائُـــا -

ييدُم جىمُييت املهيييازاث  وألاوؼييوت،الٜييابلين للييخِلم فييي اطخ١ؼيياٗهم للم٘يياهُم  ٍو

 ألا٠ادًمُت بما ًدخىٍه مً ؤوؼوت.

هييى الىٌييام الييري ًييخِلم الوييالب الٜييابلىن للييخِلم مييً خاللييه  امل٘يياهُم بؼيي٢ل  -

 مما ًازس ُلى ِٗالُت اٟدظابهم للم٘اهُم واملهازاث ملمىض ٛبل حِلمها ججس 
ً
ٍدًا

 ألا٠ادًمُت.

١دؼ٘ىا  - ت لُخِلمىا ٍو هى الىٌام الري ًجِل الوالب الٜابلين للخِلم لهم الحٍس

ٜ هم الخاؿت الت، جىاطب مظخىاهم واهخمامهم.  اليؼاهاث بوٍس
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دتييرم ٗسدًيت ٠ييل ها -  خظييب هٌيام حِلُ،يي، ٌظيمذ بدظلظييل اليؼياهاث ٍو
ً
ليب ٟييال

اب بهيدٖ جدُٜييٝ ،ٛدزاجيه واهخماماجيه خٔليب ُليى الـِي ختى ً٘هيم اليؼياهاث ٍو

 ؤٛصيى ٛدز مً الخِلم واٟدظاب املهازاث وجىمُت املهازاث ألا٠ادًمُت.

هٌييام حِلُ،ييي، ٌِيييصش ج٘اُيييل الويييالب مييّي امليييىاد وألاوؼيييوت ٟبِئيييت حشيييجِه ُليييى  -

ت ميّي املدُوييين  ( ٗخخدظيييً (Jensen 2004; Hobbs2008الخ٘اُييل واملؼيياٟز

 املهازاث ألا٠ادًمُت.

ىز بالىجيياح فييي املدزطييت ؛ ووالخييالي ًييىٗس  - هٌييام حِلُ،يي، ًم١ييً الوييالب مييً الؼيِي

ص للمهازاث املساد اٟدظابها.  الخٍِص

د ُلى الِمل الجما،ي )ؤي الِمل والخ٘اُل داخل املجمىُيت ؤو الِميل  - هٌام ًٟا

ووالخيييالي بؼيي٢ل شو(ييي( ؛ ُٗييخِلم الوالييب اختيييرام الييدوز لحخمييا،ي والٜييىاهين ؛ 

 ) خٜبلييه ؤٗييساد املجخميّي دترمييه اخييسون )ؤي ًخٜبيل املجخميّي ٍو ً ٍو ًدتيرم اخييٍس

ظخُ٘د مً املهازاث ألا٠ادًمُت. خدظً دوزه لحخما،ي داخل الجماُت َو  ٍو

 Educable Mental Retardedالطالب اللابلىن للخعلم 

يي  لهيره ا55:09هيم الويالب اليرًً جتيراوح وظيب ذ٠ييائهم ) - يخم التٟر ل٘ئيت ُلييى ( ٍو

ً البرامج التربىٍت في  البرامج التربىٍت ال٘سدًت ؛ خُث ل ٌظخوُِىن لطخ٘ادة م

خلييييمً مدخييييىي منهيييياج  املييييدازض الِادًييييت بؼيييي٢ل ًييييىاشي الوييييالب ألاطييييىٍاء، ٍو

ُييت ، واملهييازاث اللٔىٍييت ،  الٜيابلين للييخِلم املهييازاث لطييخٜاللُت واملهييازاث الحٟس

ث الظالمت ، واملهازاث اال١خابت والحظاب، ومهاز واملهازاث ألا٠ادًمُت ٠الٜساءة و 

 (427: 4740لحخماُُت ، واملهازاث الؼساثُت. ) ماحدة الظُد ُبُد ،

يييائهم ) - اٛييييت الِٜلُيييت البظييييُوت وجتييييراوح وظيييب ذ٠ي ـييييل  (،54:07هيييم ٗئييييت إلُا ٍو

طييىىاث(، وهيييم ٛيييابلىن ليييخِلم الٜيييساءة،  47:  0 ميييً )ُمييسهم الِٜليييي ؤٛـييياه 

 (47: 4747)بطماُُل ببساهُم بدز ،  وال١خابت، والحظاب.

( دزحيييت وجولييييٝ ُلييي هم ٗئييييت 07:57هيييم الويييالب الييييرًً جتيييراوح وظييييب ذ٠يييائهم ) -

، والويالب الٜيابلىن لليخِلم ميً   Mild Retardationالخخليٙ الِٜليي البظيُى 
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بهم وحِلُمهم ُلى بِم املهازاث ختى ًـبدىا مظيخٜلين  هره ال٘ئت ًم١ً جدٍز

 .(4770بخؽ  ;٤4980 ألاػى٤ مِخمدًً ُلى ذوا هم )ُاد

-  
 
اٛت الِٜلُت البظُوت ٗئت الٜابلين للخِلم،والرًً جتراوح  :إجشائُا هم هالب إلُا

( ُلييى مُٜيياض اليير٠اء املخـييف لخددًييد وظييبت اليير٠اء، 07:55وظيب ذ٠يياءهم )

يييت بيييالجالء بمدًىيييت 42-9وجتيييراوح ؤُميييازهم ميييً ) (طيييىت بمدزطيييت التربُيييت ال١ٍ٘س

 هىوا.

 استإلاطاس الىظشي للذس 

 The Montessori approach مىهج مىدسىسي     

جـٙ مىدظىزي جوىز ألاه٘ا٤ خال٤ مساخل، و٠ل مسخلت ًجب ؤن ج٢ىن مدُىميت 

د مىدظىزي ُليى  بالبِئت لدؼخمل ُلى البالٔين وألاٛسان لِظهمىا في حِلُم ألاه٘ا٤، وجٟا

 ـُل لخل٣ الِالٛت. ؤهمُت الِالٛت بين الو٘ل والبِئت املىاطبت واملِلم ، وُٗما ًلي ج٘

 :  الطفل -

حشييجّ مىدظييىزي املِلميييين ُلييى بًهييياز الثٜييت فيييي ٛييدزة ألاه٘يييا٤ لُخِلمييىا ؛خُيييث بن 

ألاه٘ا٤ ًمل٢ىن بم٢اهُاث، واخخُاحاث ًجب ؤن جى١ِع داخل البِئت، ول٢ل مسخلت ًمس 

 : اجُتبها ألاه٘ا٤ حٔيراث حظمُت ، بذ ًخوىز الو٘ل وٗٝ املساخل 

 إلى مشحلخينوجىلسم  -إلاسفىجي(:شذًذ الامخصاص )العلل أوال: مشحلت العلل 

ِٖس بمسخلت الِٜل ٓير الىا،ي  0مسخلت مً املُالد ختى  - ؤ
 
 طىىاث وح

 طىىاث 7مسخلت مً املُالد ختى  - ب

: مشحلت الطفىلت مً
 
 سىت وهي مشحلت هادئت ومساعذة للخعلم 21سىىاث حتى  6ثاهُا

: مشحلت املشاهلت مً
 
 .سىت وهي مشحلت ال ًمكً الخيبؤ بها  21سىت حتى  21ثالثا

 ػسح م٘ـل للمساخل الثالر: يوُٗما ًل

: مشحلت العلل شذًذ الامخصاص العلل إلاسفىجي 
 
 Absorbent mindأوال

 وهى ٌِمل ُبر مظخىٍين:  
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 مسخىي الالوعي:  - أ

ؼيمل الظيىىاث اليثالر ألاوليي ميً الحُياة ؛ خُيث ًميخف ألاه٘يا٤ ميً البِئيت املدُويت،  َو

ت الخ٘اؿُل الـٔيرة، وجٌهس اللٔت وجخوىز  ال٘تراث الحظُت  للخىٌُم، والترجِب، ومِٗس

ىزي، وػييدة لطييدُِاب، وٗ هيييا ًييخم بزطيياء البيُيييت  وجخـييٙ هييره املسخلييت بيييالىمى الالػيِي

يٝ ال٘تيراث الحظيُت، والِٜيل ػيدًد لمخـيياؾ،  الداخلُيت لهِ٘الُيت والرهىُيت ُيً هٍس

 ٌظخوُّ بهجاشه في هره املسخلت.وحِخمد خُاة الو٘ل ُٗما بِد ُلى ما 

 مسخىي الىعي:  - ب

١ِيييع ٛيييدزة الو٘يييل ُليييى الخىٌييييُم، وجـييييُٙ املِلىمييياث، والخبيييراث، وامل٘يييياهُم       َو

ييييب  ييييرة الجىاهي ل الحييييىاض، وو٘تي يييٜي ييييُت، وو٘تييييرة ؿي يييال٘تراث الحظي ي يييي٣ املسخلييييت بي وجييييسجبى جلي

  لحخماُُت، وفي طً الظادطت ًـل الو٘ل بلى حؼ١ُل اللبى الداخلي والواُت.

(Montessori ,1949 : 34-39  08:  4777جسحمت مدمد السوطان ،   -( ، )ولُم وهُل) 

دخاج الو٘ل      بلى ٗسؾ لُى،، امل  ُبير اليخِلم اليؼيى، ولٟدؼياٖ، وجلٜيا اليدُم  ٍو

ِخبر املبدؤ  ألاطاسي، لهره املسخلت هى الخِٖس ُلى الو٘ل ٟمخِلم ُ٘ىي  ُبر الحىاض، َو

اخلُيت ولهيره املسخلييت خـياثف ًم١يً جٜظيُمها بليي ُيدة مساخييل جلٜياجا ميدَٗى بواٛيت د

 ٟما ًلي: 

 مسخلت الجىين الجظ،، ؤو مسخلت ما ٛبل الىلدة: ُىدما ًدؼ٢ل حظم الو٘ل املادي-

 مسخلت الجىين السوحي ؤو مسخلت ما بِد املُالد-

ملىاٛٙ مسخلت الجىين لحخما،ي ؤو مسخلت الخ٘اُل لحخما،ي: ُىدما ٢ًىن ُلى و،يي بيا-

ًلحخماُُت، وواخخُاحاث ومؼاُس   (Montessori , 1949 : 34-39) .اخٍس

حؼييهد املسخلييت ألاولييي لءحُيياة اٟدظييياب الو٘ييل للمهييازاث والٜييدزاث وحظيي،، بيييال٘تراث 

ت مثيل الظيماث املىزوزيت،  sensitive periodsالحظُت اث البؼيٍس ، وجٌهس مً خال٤ ال،ُ 

والخخُيل، وألال٘ييت، وال٘تييراث الحظيُت جٌهييس ُىييدما ولججاهياث، والخىاؿييل، وإلابييداَ، 

ىحد   طذ ٗتراث خظُت: ج٢ىن ًسوٖ بِئت الو٘ل مىاطبت، ٍو

 ٗترة الىٌام والترجِب 
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 ت  ٗترة الحٟس

 ٗترة الخ٘اؿُل الـٔيرة 

 ٗترة اللٔت 

  ٗترة ؿٜل الحىاض 

 ( .2014ٗترة الجىاهب لحخماُُت لءحُاةG.S. Morrison  ) 

ٗسؾ هدباه ومالخٌت ال٘تراث الحظُت ؛ لُخم١ىىا مً جىٗير ولرل٣ ًجب ُلى املِلمين ل 

ًخم١ىىا مً جوىٍس الٜدزاث ال٢امىت للوالب، و٠ل ٗترة  ىحِلُمُت مىاطبت للوالب ، وخت

خظُت جـل لرزو ها في وٛذ مخخلٙ خال٤ الظىىاث الظذ ألاولى مً الحُاة مثل ٗتيرة 

 داخل زخم ألام، خُث ًخِٖس 
ً
خم جدلير اللٔت الت، جبدؤ مب١سا الو٘ل ُلى ؿىث ألام، ٍو

ت، ٗا ه٘ييا٤ ٌظييخمِىن باهدبيياه  ٛبييل الييخلٍ٘ باللٔييت،  الو٘ييل لُخجيياوب ميّي اللٔييت البؼييٍس

خدييى٤ الو٘يل مييً مخلييٝ طييلي، ملخلييٝ بًجييابا،  07-48وويين   جبييدؤ اللٔييت بييالٌهىز ٍو
ً
ػييهسا

ظيييخخدم اللٔييييت بـييييىزة  ُييييب الجملييييت، َو ظيييخوُّ جٟس ظيييخخدم امل٘ييييسداث والٜىاُييييد، َو َو

 دت.يحُ

: مشحلت الطفىلت 
 
   childhoodثاهُا

بيت فيي اليخِلم،  9: 7وهي املسخلت الثاهُت مً  طىىاث وهي لشمت لخىمُيت الو٘يل؛ خُيث الٓس

ت  ـبذ الو٘ل ٛادزا ُلى اٟدظاب املهازاث ألا٠ادًمُت اللسوٍز ولهخماء بلى املجمىُت، ٍو

ميا ًـيبذ الو٘ييل طيىت، ٟ 44-9لُخىاٟيب مّي الىطيى الثٜيافي الييري ٌِيِؽ ُٗيه ميً طييً 

٢ىن مىدِٗا لطدُِاب ٠ل شي،ء في البِئيت. )وليُم  ت الِالم ٍو مظخِدا لاله٘خاح ُلى مِٗس

 (08 :4777جسحمت مدمد السوطان ،  -وهُل 

: مشحلت املشاهلت 
 
   Adolescence  ثالثا

دم الخىّٛ، وجىٜظم بلى زالر مساخل:     ي  -وجخمي  بالكوساب ُو

: 45بداًيييت البليييْى والخٔييييراث الجظيييمُت، والثاهُيييت  ميييً  طيييىت خُيييث 45:  44ألاولييي ميييً  

 42: 48طىت خُث اخخُاحاث الوالب  بلى بًجاد ؤؿدٛاء، والثالثت مسخلت البلْى مً 48

 (.IsaacsBarbara 2010 ,:17 طىت )
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 البِئت املىاسبت:  -

، ومالخٌيي
ً
، ومظيهال

ً
ِخبير املِلييم وطيُوا  لخىمُيت الويالب، َو

ً
  ًجيب ؤن جيدُم البِئيت ٗسؿييا

ً
ا

يد ؤهمُيت البِئيت فيي  ٟا ظاُد املِلم ُلى ُملُت الخىمُت ليدي الويالب، ٍو لخِلم الوالب، َو

ىيدما ٌظييخجُب الوييالب ملثيييراث فيي البِئييت، ًالخٌييه املِلييم  دُيم اخخُاحيياث الوييالب، ُو

جييييب   لِملُيييت الىطيييج ليييدي الويييالب، ٍو
ً
 لل٘تيييراث الحظيييُت وهبٜيييا

ً
٘ظيييس الظيييلىٞ هبٜيييا ٍو

جب ؤن ج٢ىن الخإُٟد ؤن ألادواث وألاوؼو ت جثير اهدباه الوالب لدظهل ٗسؾ الخِلُم، ٍو

البِئيت ؤمىيت، وميً الظيهل ؤن جخيىاٗس بِيم ألاوؼيوت مثيل السطيم والخليىًٍ ولِبيت ألالٔيياش 

ومهميياث ال١خابييت. ولٜييد لخٌيييذ مىدظييىزي ؤن الوييالب ٛيييد ٌِملييىن بم٘ييسدهم ؤو داخيييل 

ال٤ ألاوؼوت ًم١ً مجمىُاث ، وبِلهم ًم١ً ؤن ٌُِد اليؼان مساث ُدًدة، ومً خ

جب ؤن ًٜىم  الوالب باخخُاز ألاوؼوت للمان لهخسان ٗ ها.  جىمُت مهازا هم ، ٍو

 (2010: 18 Isaacs Barbara( ، )2014  ،G.S. Morrison ) 

 املعلم ـ -

١ميييل ألادواث لخٜابيييل اخخُاحيييياث  ويييىز، ٍو ًٜيييىم املِليييم بمالخٌيييت الويييالب، ُٗليييُٙ ٍو

ادة ما ج٢ىن ألادواث ذا ٛامذ مىدظىزي ولٜد  ث ؿلت بجرب اهدباه الوالب،الوالب، ُو

لى املِلمين جوىٍس املىاد وإلاكاٗت بل ها، والِمل ُلى جىطُّ  بخِدًل وجوىٍس ألاوؼوت، ُو

ً ً٘هميييىن ألادواث والخويييىز ُىييييد  يييدىيًر هوييياٚ اطيييخخدامها؛ وذليييي٣ ًخوليييب مِلميييين مظي

لى املِلمين ؤن ًى١ِع في ُملهم مؼا ٟز هم ؤ٢ٗازهم مّي الوالب واخخُاحاث الوالب،ُو

املِليم ؤن ٢ًيىن ُلييى ٟميا ًجيب ُليى  ابياء واليصمالء وهيرا ميا ٌظي،، باملمازطيت املى١ِظيت،

يت ُمُٜيت بةم٢اهُياث الوييالب؛ خُيث بن ٠يل الوييالب ليديهم بم٢اهُياث، واهخماميياث،  مِٗس

وٗلى٤ للدخى٤ في الخ٘اُل لحخما،ي، وجإطِع ُالٛاث والخ٘اُل مّ م٢ىهاث البِئت، 

ييييى  جيييييب ُلي ييييُاهت ألادواث ٍو ي ييييير وؿي ييييت، والخدلي ييييخجابت الويييييالب للبِئي يييابّ اطي ي ييييم ؤن ًخي املِلي

جيب جيىٗير مِلميين  شجّ ُلى جىمُت املهازاث ، ٍو داد للبِئت املىاطبت ، َو الخِلُمُت، وإلُا

خمي ون بالخدٍزب، والخِلُم املظخمس.  ًخـ٘ىن بالخىاكّ ججاه الوالب ،ٍو

   (: 27-31 2010 ،Isaacs Barbara( ، )2014 ،G.S. Morrison) 

 



 أ/ شٍشف عامش 

114 

 

 فلسفت مىدسىسي

هىزث مىدظىزي ٗلظ٘ت جسوىٍت خدًثت بىياء ُليى مالخٌا هيا الحدطيُت، وٛيد حياءث 

وٗسووييل( اليرًً ؤٟييدوا   وبظيخالىشي ؤ٢ٗازهيا مخمؼيُت ميّي ألا٢ٗياز التي، هييادي بهيا )زوطييى 

وحىد الواٛاث ال٢امىيت ليدي الو٘يل وٛدزجيه ُليى الخويىز فيي ًيسوٖ بُ ُيت جدظيم بالحيب 

ت ، وجسي مىدظيىزي ؤن الو٘ىليت لِظيذ ٜٗيى مسخليت ًجيب الِبيىز ميً خاللهيا بليى والحٍس

ً اخس لاوظاهُت، وزؤث ؤن الو٘ىلت والسػد مسخلخان حِخمد  مسخلت السػد، ول١نها الٟس

٠ل منهما ُلى ألاخسي، وحِخٜد ؤن همىذج البىاء الراحا للو٘ل ًم١يً ال١ؼيٙ ُىيه ٜٗيى 

ين، مً خال٤ ُملُت الخوىٍس، ول٢ا جددر هي ره الِملُيت لبيد ميً جيىٗير ػيسهين كيسوٍز

 هما:

ً ؤػُاء وؤٗساد، ومً  -4 اُخماد الو٘ل ُلي الِالٛت الخ٢املُت مّ بُ خه، بما ٗ ها م

 خال٤ هرا الخ٘اُل ًـل الو٘ل بلى ٗهم ذاجه ومددداث ُامله املدُى.

 بٜىاهين الخوىز الخاؿت  -4
ً
ت الت، حؼ٢ل حىاهب صخـِخه، وججِله مد٢ىما الحٍس

 به.

يييا جدُدييييه بم٢اهاجييييه وب ذا لييييم ًخدٜييييٝ هييييران الؼييييسهان ٗلييييً ًـييييل الو٘ييييل بلييييى ؤٛصيييييى مي

يت، وطييىٖ جٜ٘يد صخـييُت الو٘يل جىاش هييا، وخُيث بن همييىذج الىميى هييرا ًىحييد  الخوىٍٍس

لدي الو٘ل ٛبل ولدجه، ٗةن مىدظيىزي جٜيسز ؤن التربُيت ًجيب ؤن جبيدؤ مىير وٛيذ مب١يس.                              

(وهىاٞ مجمىُت ميً املبيادت لخخُياز 00:  4777سحمت مدمد السوطان ، ج -)ولُم وهُل 

 املىاد وألادواث الخِلُمُت ُىد مىدظىزي هي:

 ؤن ج٢ىن املىاد وألادواث الخِلُمُت ذاث حاذبُت ومِنى للوالب.  -4

4- .
ً
جي مً البظُى بلى ألاٟنر حُِٜدا  اطخخدام املىاد وألادواث بؼ٢ل جدٍز

جي مً املدظ -0  ىض وػبت املدظىض بلى املجسد.لهخٜا٤ الخدٍز

ؤن جدظيييم املييييىاد وألادواث الخِلُمُيييت بجييييرب اهدبيييياه الويييالب لدظيييياُدهم ُلييييى  -2

 اٟدظاب املهازاث املخخل٘ت.

 -وجٜظم املىاد الت، حِخمد ُل ها مىدظىزي بلى ؤزبِت ؤؿىاٖ: 

باث ُلى الحُاة الُىمُت للو٘ل.  -4  مىاد جىٗس جدٍز

 ة الوالب ُلى جدظين الر٠اء. مىاد  هدٖ  بلى جىمُت الحىاض ملظاُد -4
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اكُاث.  -0  مىاد ؤ٠ادًمُت حظخخدم لخِلُم اللٔت وال١خابت والٜساءة والٍس

-ميىاد زٜاُٗيت وٗىُييت حِني، بييالخِبير ُيً الييراث وهٜيل ألا٢ٗيياز. )وليُم وهُييل  -2

 (87: 4777جسحمت مدمد السوطان ، 

 (Principles of Montessori Educationالسُكىلىجُت لبرهامج مىدسىسي ) املبادئ ألاساسُت وألاسس-

ي .4 ي يييت حظي يييت وإلادزاٞ مسجبويييان ببِليييهما اليييبِم، والحٟس ييييص خالحٟس وُّ حٍِص

ت(.  الخ١٘ير والخِلُم )الخِلم ًجب ؤن ٢ًىن في وؼان وخٟس

اهُييت ُىييد الويالب ُىييدما ٢ًييىن ُىييدهم الحا .4 طييت ؤو ًخدظيً الييخِلم والٗس

 . إلاخظاض بالخد١م في خُا هم

ييييدما  .0 ي ييييل ُىي يييي٢ل ؤٗلي ي ييييخِلم الويييييالب بؼي ييييه ًي ي يييا ًخِلمىهي ي يييين بمي ي ي ييييىن مهخمي ٢ًىهي

 )اطخخدام الدواّٗ(.

زويى امل٢اٗييأث الخازحُيت باليؼييان، مثيل بُويياء امليا٤ ُىييد الٜيساءة ؤو ُىييد  .2

ييييداّٗ  يييى الي ي يييلًبا ُلي ي ييييازاث، ًييييازس طي ييييي لخخبي يييياث ُالُييييت في ييييى دزحي الحـييييى٤ ُلي

ص  لالهخسان في ألاوؼوت ُىد شوا٤ ؤو سحب امل٢اٗإة )اطخخدام ٗىُت الخٍِص

 إلاًجابا(.

 وت الخِاوهُت ًم١ً ؤن ج٢ىن مىاجُت للخِلم. ألاوؼ  .5

ً الخِلم املجسد ،  .7  م
ً
ٝ وؤٗلل خال الخِلم في طُاٛاث ذاث مِنى ٢ًىن ؤُم

 ؤطاسي، في الخِلم.  وإلادزاٞخُث بن ال٘هم 

 جيسجبى بيخياثج ؤٗليل؛ خُيث الحـيى٤ ُليى هخيياثج   .0
ً
ج٘ياُالث الويالب داثميا

بت والداُِٗت. د مً الٓس  ؤٗلل ًادي بلى مٍص

ي .8 ييد مييً الىخييياثج الىٌي ييادي بلييى مٍص ام فييي البِئييت الخِلُمُييت مُ٘ييد للويييالب، ٍو

 ( Angeline  Lillard,2005:29الجُدة.)

 Preparation for writing and readingإلاعذاد للكخابت واللشاءة  .2

باث ُللُت وخظُت، وجسا،ي ٗتراث الىمى ل٢ل مسخليه  ٜت مىدظىزي ُلى جدٍز جدخىي هٍس

ُليي ؤدواث ؤطاطييُت للويالب لخىمُيت ٛييدزا هم ، وجخميي  جليي٣ ميً مساخيل الىمييى، وحؼيخمل 

 ألادواث بالىجاح وإلاطهام في جىمُت الوالب.
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داد لل١خابت والٜساءة ُلى        خم إلُا داد لل١خابت والٜساءة  مساخل،ٍو ً خال٤ إلُا وذل٣ م

بخدٍزب الِلالث، وجدٍزب إلادزاٞ الحسي، ؤو الخـيىز الحسيي،، ولطيخ٘ادة ميً الخويىز 

 ١بير في اللٔت وال١خابت والسطم والخدٍزب ُلى ال١الم الؼ٘ه،.ال

والخييدٍزب ُلييى ال١خابييت ٌِخميييد ُلييى ممازطييت خس٠يياث مولىويييت فييي دزض السطييم؛ ختيييى      

جـيييبذ الِملُيييت ذاث هيييابّ آليييي م٢ُييياه٢ُا ؛ وهدُجييييت ليييرل٣ ٛيييد ًميييازض الويييالب ال١خابييييت 

 بـىزة حُدة بدون جسدد ؤزىاء ُملُت ال١خابت.

داد لل١خابت والٜساءة بلى زالر ٗتراث، حؼخمل ال٘ترة ألاولي ُلى: وجٜظ        م ُملُت إلُا

ً لخدظين ُمل الِلالث الت، ًخم اطخخدامها في ال١خابت. -  جماٍز

يرة لل١خابيت، وؤٛييالم ملىهيت، ووٚز لل١خابييت والسطييم - اطيخخدام مييىاد مثيل مىلييداث ؿئي

 ُلُه.

يت فيي اخخُيياز - يت للويالب مثييل الحٍس الخوييىن  بجبياَليىن الٜليم املظييخخدم فيي بجاخيت الحٍس

(tracing the letter بٔيسق ألال٘يت هديى ال١خابيت، وبِيد )َالخويىن املسطيىمت ًلييىن  بجبيا

ً ًويييىز بدزاٞ لخيييخالٖ والدؼيييابه فييييي  الواليييب ميييا بيييداخل الحيييٖس ٢ٟيييل، وهييييرا الخميييٍس

ٜىي  ٜىي بدازة ألادواث  آلُتألاػ٢ا٤ ٍو ل ألادواث ال١خابت ؛ خُث حِم ؤزىاءالِلالث، ٍو

 ُلى بزازة اهخمام الوالب. 

ً ال٘ترة الثاهُت بخوىٍس الـىزة الِامت املسثُت لؼي٢ل الحيسوٖ وذاٟيسة          و هخم جماٍز

سطم ؤػ٢ا٤ الحسوٖ ُلى وزٚ الـى٘سة، ؤي جإخر الحيسوٖ  ت، وفي هره املسخلت ج  الحٟس

ييخم جٜيدًمها للوييالب ُليى بواٛيت ، بٔييسق ملظيها والخِييس  ٖ ُل هيا؛ خُييث ملمظيا خؼيىا، ٍو

حِميييل خؼيييىهت الحيييسوٖ ُلييييى بزػييياد الويييالب ملِٗس هيييا، فييييي هيييرا الىٛيييذ ًخيييدخل املِلييييم 

ِمل ذل٣ ُلى بزازة الحىاض ٟداطت البـس وخاطيت  بالخلٍ٘ بالحسوٖ ؤزىاء جٜدًمها، َو

اللميع، والظيمّ، وجييدٍزب الِليالث، وٛييد وحيد ؤن الييراٟسة الِليلُت فييي الويالب ج٢ييىن 

ييييىن ُلييييى  ييياهىا ٛبييييل ذليييي٣ ل ٛىٍيييت وؤ هييييم ًخِٗس يييا ٠ي يييا، بِىمي ظيييخوُِىن ٟخاب هي الحييييسوٖ ،َو

 ٌظخوُِىن الخِٖس ُلى الحسوٖ ُىد ُسكها ُل هم بالوٚس الخٜلُدًت املِخادة. 

ً املسخلييت الثالثيت ُلييى ٟخابيت ٠لمياث، وفييي هيره املسخلييت ًيخم جٜييدًم  وجٜيىم جمياٍز

 
ً
ٜيييدم ٠يييل خييٖس م٘يييسدا ؤو مييّي  الحييسوٖ ألابجدًيييت داخيييل ؿييىادًٝ مٜظيييمت بليييى ؤحييصاء ٍو
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 ُلي ػ٢ل الحيسوٖ وؤؿيىا ها بليى ؤن 
ً
خسوٖ ؤخسي ل٢ُىن ٠لمت؛ ُٗـبذ الوالب مِخادا

يييرل٣ ال٢لميياث، وهىيييا ًجيييب جإُٟيييد ميييا هيييى مثيييير  ًدييدر جيييىاشن بيييين الحيييٖس والـيييىث ٟو

إن الوالب في لِبت  ٜت ٌظخمس  gameباليظبت للوالب، ٟو خابت ٠لمت ، وبهره الوٍس لبىاء ٟو

 ت.الوالب في الٜساءة وال١خاب

يييا الخدييييدر ؤو الىوييييٝ  بخويييىٍس اللٔييييت املىوىٛييييت ًىحييييد مسخلخيييان مسجبوخييييان همي

خديدزىن اللٔيت ٛبيل ج٢يىًٍ ألا٢ٗياز ؤي  ىوٝ الويالب ٛبيل حؼي١ُل ال٢لمياث ٍو وال١خابت، ٍو

ٛبيل ال١خابييت، وميً هىييا جيإحا ؤهمُييت الخيدٍزب ُلييي ألاؿيىاث املٜابلييت لءحيسوٖ وال٢لميياث، 

ٜت الىوٝ ال،حُدت ، للىؿى   ٤ بلى بجٜان ٛساءة ال٢لمت.وجإُٟد هٍس

ٜت حُدة         ٜت مىدظىزي هٍس جب ؤن ج٢ىن اللٔت مٜبىلت ٛبل ال١خابت؛ ولرل٣ ٗوٍس ٍو

ييخم جدلُيييل  ييد ميييً ُملُييت بخييساج ال١ييالم وألاؿييىاث، ٍو ً مـييىزة وملىهييت ؛ لتً  بهييا جميياٍز

ِخبر الخىاٟب ٖ وال٢لماث، َو  ومالخٌت ال٢لماث بإػ٢الها وزمىشها وجدلُل ؤؿىاث الحسو

رل٣ الخىاٟب بين ال١خابت  بين اللٔت امل١خىوت واملىوىٛت مهما لخىمُت الٜساءة وال١خابت، ٟو

 والٜساءة مً حهت، والخدٍزب املب١س لءحىاض والِلالث مً حهت آخسي.      

  (1912 : 18-20 ،Anna Tolman Smith) 

 Intellectual Educationالتربُت العللُت عىذ مىدسىسي 

ً الحييىاض التييي، جييادي بليييى  حؼييخمل التربُييت   الِٜلُيييت ُىييد مىدظيييىزي ُلييى جمييياٍز

ً ؛ مما ًادي بلى بجٜان الِملُاث   الخِلم الراحا، بؼسن  بُادة وج١ساز جل٣ الخماٍز

إحا دوز املِليم لُٜيىد الويالب ميً ألا٢ٗياز الحظيُت بليى  الحظُت الى٘ظُت لدي الوالب، ٍو

ٜيييت جث ظييخخدم املِلييم هٍس دًييت وزووهمييا مِييا، َو ييير لهدبيياه الييداخلي للوييالب؛ مميييا الخجٍس

ظاُد ؤًلا املِليم فيي هويٝ ألاطيماء  ًادي بلى إلادزاٞ وشٍادة الى،ي ملىكَى الدزاطت ، َو

والحيسوٖ والُٜيام بِملُييت ال هجيي واملظيياُدة ُليى الخييدزب ُل هيا بإطييلىب طيهل وواضييح، 

ٜىم الوالب بلمع البواٛاث امللظاء والخؼىت ؤو السملُت  ً اللمع في ج Sandcardsٍو مٍس

 ألاو٤.
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وجيخم التربُييت الِٜلُيت ُلييى خويىاث؛ خُييث ًٜيىم املِلييم بدظيمُت ألاػييُاء وزوييى 

ظخخدم املِلم ال١سوث، والـيىز، وألاليىان املىاطيبت ليرل٣،  ألاطماء مّ ؿىزة الصي،ء َو

ً اخخباز الوالب للخِٖس ما بذا ٠ان لطم مسجبوا بِٜل الوالب مّ مساُاة الىٛذ  م١ ٍو

 ٛد ًولب املِلم مً الوالب ذٟس ما حِلميه فيي اليدزض، وٛيد بين الدزض ول 
ً
خخباز؛ ٗمثال

ٌؼير الوالب بلى الصي،ء وهىا ٌِٖس املِلم ؤهه ٛد ؿىّ زابوت بين الصي،ء واطمه، ؤما بذا 

ؤخويإ الواليب ٗييال ًجيب ج،يحُذ ألاخويياء بيل ًجيب ج١ييساز اليدزض ميسة ؤخييسي ميً خييال٤ 

لييى امل ييسق الـييىز ، ُو ِلييم اخخُيياز الءحٌييت املىاطييبت التيي، ٢ًييىن بُيادة بزييازة الحاطييت ُو

الوالب ٛادزا ٗ ها ُلى الخِلم، وؤًلا ُلى املِلم ُمل وؼان خس٠ا مثل  هجي لطيم زيم 

طاا٤ الوالب خيى٤ ميا حِلميه، ٗيةذا ؤخويإ الواليب ٗليً ًم١يً بُويائه ؤي دزض حدًيد، 

ً الحييىاض فيي حييرب اهدبياه الوييالب  يخِلم الوييالب ب١٘ياءة ُىييدما جيىجح جميياٍز لأللييىان ٍو

 والـىز.

يخم اخخبيياز الخٜييدم الِٜليي للوييالب بةُوييائهم ؤدواث للمالخٌيت الحظييُت التيي،  ٍو

، وومجسد ممازطت اليؼان 
ً
حؼخمل ُلى جسوُت الحىاض ولِع با مس املباػس ٟيي"لخٍ" مثال

هلمً الخِلم الراحا، خُث بن الحىاض املدزويت بؼي٢ل حُيد جيادي بليى املالخٌيت الجُيدة 

دي بلى جىمُت الحىاض، خُث بن الهدٖ الخِلُ،، هى مظاُدة الوالب ُلى للبِئت، مما ًا 

 الخىمُت الِٜلُت والسوخُت والشخـُت.

وٛبييل ُييسق املييىاد الخِلُمُيييت التيي، جثييير الحييىاض وحِميييل ُلييى جىمُييت الوييالب، ًجيييب ؤن 

 -هيخٌس ختى هخإٟد مً ؤن اليؼان موىز 
ً
للمالخٌيت الخِلُمُيت، وميً هىيا جيإحا ٛيدزة -ِٗيال

 2004p181-185  Gerald:)م ُلى ُٛاض الِ٘ل والخدظً فيي صخـيُت الواليب.  املِل

Lee Gutek) 

 طشق جذَسس اللشاءة، والكخابت، والحساب لذي أوشطت مىدسىسي

Methods for the Teaching of Reading, Writing and Arithmetic. 

الىطياثل الخِلُمُيت بِىما ٠اهذ مىدظىزي مدًسة إلخدي امليدازض بيدؤث فيي ججسويت           

لخِلُم الٜساءة، وال١خابت، والحظاب، ول١نها وحدث ؿِىوت في حِلُم الوالب باطخخدام 

ٜيت السؤطيُت  ؤزىياء حِليم ال١خابييت، ٗالشيخف الييري ١ًخيب بؼيي٢ل  vertical strokesالوٍس

دت  ميييً ال١خابييت بـيييىزة حُييدة، و٠لميييا ٠ييان الخيييى حُييد طيي٢ُىن ٛيييادًزا ُلييى بٟميييا٤ ؿي٘ي
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خديى٤ ؤي اهدييساٖ ُيً هييرا لججياه بلييى  س بييين هٜوخيين، ٍو   ٠اهيذ املظيياٗت ؤؿٔي
ً
مظيخُٜما

خيييى ٓيييير مظيييخُٜم، ٗميييثال بذا ٠يييان ُلُىيييا بُوييياء ُيييدد ميييً البيييالٔين ؤميييًسا لسطيييم خيييى 

 فييي اججيياه مخخلييٙ، ًبييدؤ 
ً

ييا هيىٍال
ً
مظيخُٜم ُلييى الظييبىزة، ٗييةن ٠يل صييخف طيرطييم خو

ًبيا فييي حِيل الخييى ا ليبِم ميً حاهييب، واليبِم ميً حاهييب آخيس، وطييِىجح الجمُّي جٍٜس

.
ً
 مظخُٜما

ٜييت مُِىيت وؤن ًبيدءوا ميً هٜوييت مديددة  وهيل ًجييب  ٗهيل ًجيب بليصامهم بوٍس

د ألاخواء، بل ؤن  موالب هم بإن ًجِلىا الخوىن ٛـيرة ومدددة   في هره الحالت طتً 

ل هيييا ُٛيييىد مثييييل: بمظييياٞ ؤدواث ال١خابييييت الويييٚس املظيييخخدمت لخييييدَزع ال١خابيييت ًليييياٖ ب

 ميً ؤو٤ ُميل ٟخيابا، 
ً
ُيا ٜيت ؤٟنير ُو ٜيت مديددة ، ووالخيالي ٗةهىيا هٜتيرب بوٍس )٠يالٜلم( بوٍس

ج جدييدر مدا٠ياة، وجديدر خس٠يياث هبُُِيت )ال١خابييت(  ييت ، ووالخيدٍز ًجيب ؤن ًدظيم بالحٍس

ىن هاججييت ُيييً خس٠ييياث جد٘يييي  طيييابٜت لل١خابيييت، وجخديييى٤ الخويييىن املظيييخُٜمت بليييى خوييي

 مىدىُت لدؼ٢ل الحسوٖ املخخل٘ت. 

ووالِ٘يييل ٗةهيييه ميييً ٛبيييل ٛيييد زؤي )طيييُجىًٍ( ه٘يييع الٌييياهسة ُىيييدما ؤؿييييبدذ 

الخوىن ألاُٜٗت الت، زطمها هالبه مىدىُاث )ؤي حِلم الوالب ٟخابت الحسوٖ املىدىُت 

 ٝ  بِدما ٠اهذ خوىها ُادًت(، ُٗيبغي ؤن ٌظخِد الوالب لل١خابت ألابجدًت ًُ هٍس

، وبِييد ذليي٣ جخويييىز ال١خابييت لييديهم؛ لخـيييبذ بُييدادهم ل١
ً
خابييت الخوييىن املظيييخُٜمت ؤول

 مخخل٘ت، 
ً
ِخبر الجهد املبرو٤  بةجباَمىدىُاث، وجإخر ؤػ٢ال ؤحصاء الِالماث ألابجدًت، وَ 

ٜييت  ؤزىياء حِلييم ال١خابييت مييً ؤٗليل الوييٚس لييخِلم ال١خابييت، وطيمذ مىدظييىزي هييره الوٍس

ٜ  ت ألاهنرووىلى(ي. الجدًدة في حِلم ال١خابت باطم هٍس

اٖ الِٜيى٤ ، لخٌيذ ؤن بيخيا مييً    مييً كِي
ً
ووِىميا ٠اهيذ مىدظيىزي حِليم ؤه٘يال

ُيت فييي ًيديها ، ل١نهييا ليم حظيخوّ ؤن جييخِلم الخُاهيت ولييم  هيالء الويالب جمخليي٣ هاٛيت خٟس

ييييس إلابيييسة ؛ ٜٗاميييذ بةُيييداد الو٘لييييت للي يييج مييّي ُاميييل ؿييييىاُت  حظيييخوّ اليييخد١م فيييي جمٍس

ج والخُاهييت، ولخٌيييذ ؤهمُيييت خس٠يياث الُيييدًً فيييي الخُاهيييت، ال ييجاد  ، ٗخِلميييذ اليظيييُ

ِلييم الويييالب ُٟيييٙ ًيييادون املهميييت ٛبيييل ؤن 
 
ٜيييت ل٢يييا ح ذ مىدظيييىزي الوٍس ووييرل٣ اٟدؼيي٘ي
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 ؤ هيا لخٌيذ 
ً
ٜت طخِد الوالب لل١خابت، وخاؿيت جلِهم ٗ ها  واُخٜدث ؤ ها بخل٣ الوٍس

 الوالبت الت، ٠اهذ ل حظخوُّ الخُاهت.

ظيىا بإؿيابِهم ؤػي٢ا٤ الحيسوٖ ألابجدًيت، وؤػي٢ا٤ ُٗجب ُلى الويالب ؤن ًلم

ٖ ؤبجدًت حمُلت ملىهت مـىىُت  مً  ٞ خسو جب امخال ام، وألاػ٢ا٤ الهىدطُت،  ٍو ألاٛز

ت باللىن ألاخمس والحسوٖ الظاٟىت 4الخؼب طم١ها خىالي  ٖ املخدٟس طم، وج٢ىن الحسو

ل مييً هييره الحييسوٖ ج٢ييىن مٔويياة بييىزٚ بس  وهييصي مٜييىي بيياللىن ألاشزٚ، والجاهييب ألاطي٘ي

لحماً ها، زم  بخلاز ُدد ميً ال١يسوث مسطيىم ُل هيا الحيسوٖ بيى٘ع ألاليىان املىحيىدة 

ُلى الحسوٖ الخؼبُت، زم جسجب هره الحسوٖ املسطيىمت ُليى البواٛياث بليى مجمىُياث 

ٖ ألابجدًت ؿىزة جدخىي اطما لصي،ء، خُث  ٖ مً الحسو ٜابل ٠ل خس   ػ٢الها، ٍو
ً
هبٜا

ييسق الحييٖس ًبيدؤ اطييم ذليي٣ الصييي،ء بييالح  ِ ٖس ألاو٤  ٗيىٚ ؿييىزة الصييي،ء املِييسوق، َو

ييي( ؛ ٗهييره  ي ييي (،  )غ ػي ي ملىهيا بخييى ٟبييير ووجييىازه الؼي٢ل ألاخييس لءحييٖس مثييل  خيٖس )ي ًي

ييياء   ؤزىي
ً
٢يييىن ذلييي٣ مُ٘يييدا الـيييىز للصيييي،ء املِيييسوق مُ٘يييدة لليييراٟسة الـييييىجُت لءحيييٖس ٍو

 الٜساءة. 

ً ال١خابييييت ؤن جولييييب مىدظيييىزي مييييً الوييييالب و  ييياٍز ييّي الحييييسوٖ و٠يييان مييييً جمي كي

الخؼبُت امللىهت ٗىٚ الحسوٖ امللىهت ُلى ال١سوث، وحظيخخدم ؤطيلىب الخ١يساز، وويرل٣ 

٠يان ًيخِلم الويالب ؤػي٢ا٤ الحيسوٖ ، ول١يً ٛبيل مسخليت ال١خابيت بيالٜلم ًجيب ؤن ًييخِلم 

ُٙ ًخد١مىن في ال١خابت    ن ال١خابت جدخاج بلى آلُت ُللُت  الوالب ُٟٙ ١ًخبىن  ٟو

ىيدما حِليذ خاؿت ًجب ؤن ج٢ىن  ُيت  ػي٢ا٤ الحيسوٖ ، ُو مىحىدة مّي اليراٟسة الحٟس

مىدظييىزي الويييالب ًلمظييىن الحيييسوٖ بإؿييابِهم ٗهييي، بييرل٣ مسهيييذ املظييازاث الى٘ظيييُت 

، مّ الخإُٟد ؤن الُت الِللُت  ملذ ُلى جثبُذ الراٟسة الِللُت ل٢ل خٖس ُت ُو الحٟس

ت فيي بمظياٞ ؤدواث ال١خابييت ، ٗ٘يا املسخليت ألاوليى للمييع الحيسوٖ ًلمظيها بإؿييبّ  كيسوٍز

 واخدة وفي املسخلت الثاهُت ًلمع الحسوٖ بإؿبِين.

ؼير بل ها باطخخدام ُـا ؿٔيرة ًمظ١ها  ٖ الخؼبُت  َو وفي املسخلت الثالثت ًلمع الحسو

إهه ًمظ٣ ٛلما؛ لُخدزب ُليى بمظياٞ ؤدواث ال١خابيت  جيب ُليى الويالب ؤن -الٜليم-ٟو ، ٍو

سوٖ، وٛييد جييم جييدٍزب ألاؿيييابّ مييً ٛبييل ُلييى مليييع ًدبِييىا الـييىزة املسثُييت املدييددة لءحييي

 ِٗىيدما ١ًخيب الويالب بيالٜلم 
ً
 ٠اُٗيا

ً
املالمذ الهىدطُت لألػ٢ا٤، ول١ً لِع هرا بُدادا
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ُلى الخددًد املـمم لل١خابت مً خال٤ الىزٚ ل ٌظخوُِىن  ؤن ًدبِيىا الخويىن  التي،  

الييييخد١م الييييي ًسو هيييا  بـييييىزة حُييييدة،  خُييييث ًجيييب ؤن ًييييخم جصوٍييييد الوالييييب بىيييَى مييييً 

Mechanical Guide   بيالٜلم ؛ ل٢يا ًدبّي الخددًيد املـيمم لل١خابيت، مّي الِليم ؤن املييىاد

 ٜٗييى؛ 
ً
ا   بـيٍس

ً
الخِلُمُيت ل جٜيدم ؤي هيَى ميً الليبى اليي ؤزىياء الِميل بذ جٜيدم كيبوا

لرل٣ ًجب ؤن ًيخم جيدٍزب الويالب ُليى ؤػي٢ا٤ الحيسوٖ بدُيث جىكّي ؤػي٢ا٤ الحيسوٖ 

خدزوىن  ليي ذلي٣ ؤمامهم ٍو  مً الٜلم ٟىَى مً الخيدٍزب ، ٍو
ً
ُلى ؤن ًدبِىها  بالِـا بدل

ييت ملىهييت بيياللىن ألاخميس، زييم ًييخم جييدٍزب  ٌهييس الحيسوٖ املخدٟس باث البواٛيياث التيي، ج  جيدٍز

باث  ييت ملىهييت بلييىن ؤخمييس ، وهىيياٞ جييدٍز الويالب ُلييى ؤػيي٢ا٤ الحييسوٖ الخؼييبُت املخدٟس

 وٖ البواٛاث امللىهت .ؤخسي حؼخمل ُلى موابٜت الحسوٖ الخؼبُت بدس 

ً لرل٣ مثل:     ي  ٖ ؤًلا، وهىاٞ بِم الخماٍز جب جدٍزب الوالب ُلى ؤطماء الحسو  ٍو

 حظمُت الحٖس وهلب بًجاده، ووكِه في جسجِبه املىاطب. -

هيسح طيياا٤ )مييا هييرا الحيٖس ( ومييً خييال٤ هييرا الظياا٤ طييُّٜ بِييم الوييالب فييي  -

ٖ ُلى ؤطاض ال ىٌس ٜٗى ، ل١نهم ٌظخوُِىن  ؤن الخوإ بذا ٠اهىا ٛد حِلمىا الحسو

ٝ ملظها.   ٌظمىا الحسوٖ بذا ٠اهىا ٛد حِلمىها ًُ هٍس

ٟىييَى ميييً ال١خابيييت  Trace lettersًجييب جيييدٍزب الوييالب ُليييى ؤن ًدبِييىا الحيييسوٖ   -

 باطخخدام الٜلم والىزٛت. 

يرة املسطييىمت ُليى البواٛياث مثييل الحيٖس فييي  - الخيدٍزب ُليى الحييسوٖ ال١بييرة والـٔي

 الحٖس وطى ال٢لمت مثل خٖس )ٞ  ٟييي(.  ؤو٤ ال٢لمت و 

ييييس  - ٌهي يييٖس ٍو ي يييير لءحي ي ؼي يييا، َو ي ييييت هوٜهي ٜي  لوٍس
ً
يييا ي يييياٟىت هبٜي ييييسوٖ الظي ييييم الحي يييي،، املِلي ٌظي

 البواٛاث.

 ؤطد  (. -هوٝ ؤطماء ألاػُاء امللىهت وجإُٟد الحٖس ألاو٤ مثل ) ؤ   -

 .Tracing  Lettersالخدٍزب ُلى ٟخابت الحسوٖ ٟىَى مً ال١خابت    -

ي  ُلى الخِلُ - ً ُليى ال١خابيت التٟر م الِليلي خُث ؤزبذ هجاخه وحِيل الويالب ٛيادٍز

؛ خُث بن الوالب الري 
ً
ً خالله ٛد ًخدظً الخى ؤًلا بالٜلم بدون مظاُدة، وم
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ً
لميييع الحييييسوٖ ٟىيييَى ميييً الخيييدٍزب ُلييييى ال١خابيييت ٢ًيييىن ميييياهال ، ٍو خِيييٖس ًىٌيييس، ٍو

 لل١خابت والٜساءة. 

ـءح الـيىزة خُيث ملع الحسوٖ والىٌس بل ها في ه٘ع الىٛذ ًادي بل - ى الخِلُم، ٍو

 
ً
حِاون الحىاض ؛ ُٗـبذ الىٌيس ٛيساءة لءحيسوٖ، واللميع ًخديى٤ بليى ٟخابيت، وهبٜيا

.
ً
 لىىُُت الوالب ٗالبِم ًخِلم ؤن ًٜسؤ ؤول والبِم ًخِلم ؤن ١ًخب ؤول

وحِٖس مىدظىزي الٜساءة وال١خابت ُلى الىدى احا : الٜيساءة لِظيذ ٠ال١خابيت؛ ٗيالٜساءة  

بليييى دزوض ؤٟبييير وحؼييخمل ُليييى حِلُمييياث وج٘ظييييراث للِالميياث؛ ل٢يييا ه٘هيييم مِنييي، جدخيياج 

ييخم  ييت وهييي ج٘ظييير لأل٢ٗيياز والسمييىش امل١خىوييت، ٍو ال٢لميت، وجخ٢ييىن الٜييساءة مييً زٜاٗييت ١ٍٗس

اٟدظييابها فييي وٛيييذ لخييٝ.  ؤميييا فييي ال١خابيييت ٗييالوالب ٢ًىهيييىن جدييذ ؤميييس إلامييالء وجدىٍيييل 

، وجخوييىز فييي  ألاؿيىاث بلييى ُالميياث وخس٠يياث؛ ٗال١خابييت
ً
 وممخِييا

ً
 طييهال

ً
جبييدو للوييالب ؤمييسا

ييييت مييّي اللٔييييت املىوىٛييييت؛ ٗخ٢ييييىن جسحمييييت آلُييييت  ير بدظييييهُالث جلٜاثُييييت مىاٍش يئي الو٘يييل الـي

٘لل ججىب جدٍزب ألاه٘ا٤ ُل ها ٛبل طً الظادطت.  لألؿىاث املظمىُت، ٍو

ولٜييد ٠اهيييذ مىدظيييىزي جبدييث ُيييً ؤخيييد لُـييىّ لهيييا ألادواث والحيييسوٖ الخِلُمُيييت        

 ٠اهييذ جٜييف و 
ً
ل١نهيا ٛييد اػيتر ها مييً م١خبيت لبُيّي ألادواث والحيسوٖ والبواٛيياث ، وؤًليا

ه ُليييى وزٚ ووواٛييياث هاُميييت امللميييع   ميييً وزٚ الـيييى٘سة خؼيييً امللميييع وجلـيٜي
ً
خسوٗييا

يييُاء البظييييُوت   ملىهييييت، وبِيييد ؤن ؿييييىِذ هيييره ألاػي
ً
يييا الواليييب، وجٜييييف خسوٗيييا س بهي لِؼييِي

 (Gerald Lee Gutek, 2004 : 195-203واطخخدم ها خـلذ ُلى هدُجت زاجِت. )

   Arithmetic طشق جذَسس الحساب

ت ال١مُاث في      ي  رل٣ مِٗس ام لدي الوالب ؤهمُت ٟبيرة ُىد مىدظىزي، ٟو ت ألاٛز ملِٗس

ومضيي،ء( ،  حِلُم الحىاض، واطخخدام ؿ٘اث ال١مُاث مثل )ٛـير، وهىٍيل، ومٌليم،

ً ألاو٤ منهيييا ُلييي ً ليييرل٣، ٌؼييخمل الخميييٍس يرة )ميييً وهىيياٞ ُيييدة جمييياٍز ى ٛويّي ؿيييلبت ؿيئي

يام والحظياب ُيً  خم الخدليير لِملُيت ألاٛز البالطد٣ُ مثال( ًم١ً  ي اخد ؿىاُ ها، ٍو

ً ؤو الدؼ١ُل ٝ ُملُت الخ٢ىٍ ، ولخدَزع الحظاب، ًجب ؤن  process of formation هٍس

هخدى٤ بلى ه٘ع املىاد الخِلُمُيت املظيخخدمت لخِليُم الحيىاض، وهىياٞ زيالر مجمىُياث 

  -اد ًخم جٜدًمها باطخخدام ألاػ٢ا٤ الـلبت مثل:مً املى 

 مىاد لخدَزع الحجم )م١ِباث وزدًت اللىن(. -
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 مىاد لخدَزع ال١ثاٗت )م١ِباث ذاث ٟثاٗت بيُت اللىن(. -

داد والوى٤ )ُؼسة ُُدان ملىهت(.  -  مىاد لخدَزع ألُا

ِخبير هيى٤ وٛـيس الٜوّي وخيدة ُٛيا      الخٍ ُالٛت مدددة بيين الٜوّي الِؼيس، َو ض ٍو

للباقي، ٗالٜوِت الثاهُت هي كِٙ ألاولى، والثالثت هي زالزت ؤكِاٖ ألاولى، بِىما مُٜاض 

طييم ل٢ييل ٛوِييت وجٌييل ألابِيياد ألاخييسي زابخييت وج٢ييىن الٜلييبان 47الوييى٤ ًت اًييد بمٜييداز 

ام  حمُِها في ه٘ع امل٢ان، والٜوّ في ه٘ع الِالٛت مّ بِلها وج٢ىن مجمىُت مً ألاٛز

4 ،4 ،0 ،2 ،5 ،7 ،0، 8 ،9 ،47. 

 جصيُفاث حاالث إلاعاكت العللُت 

: الخصيُف التربىي لإلعاكت العللُت
 
   Educational Classificationأوال

      
ً
 مييً املىٌييىز التربييىي بلييى مظييخىٍاث زالزييت وٜٗييا

ً
ًيخم جٜظييُم الوييالب املِيياٛين ُٜلُييا

 للمىاٛٙ التربىٍت وذل٣ ُلى الىدى الخالي: 

   The educableت البسُطت "اللابلين للخعلم"الطالب روي إلاعاكت العللُ -2

اٛت الِٜلُت البظُوت الرًً جتراوح وظب ذ٠ائهم ما بين ) : بلي ؤٛل ميً  55هم هالب إلُا

 فيي الحادًيت ُؼيسة ميً  07
ً
ـل ُمسهم الِٜلي ُىد الىطج بلى ميا ًيىاشي ه٘يال دزحت(، ٍو

جيىٗسه ميدازض التربُيت  ُمسه، ُٗدخاج الوالب منهم بلى هَى مً التربُيت الخاؿيت، وهيى ميا

يت ختي، وظيخوُّ جىمُيت مهازاجيه، وٛدزاجيه ألا٠ادًمُيت التي، جيىاشي هيرا الِميس الِٜلييي.   ال١ٍ٘س

 .(472:  4740( ، )طُد البهاؾ80: 4747)ُاد٤ ُبد ح ،

ب  -1   Trainableالطالب املعاكين اللابلين للخذٍس

اٛت الِٜلُت املخىطوت الرًً جت      :  27راوح وظب ذ٠ائهم ما بيين )وهم ًٜابلىن ٗئت إلُا

ت ميييً ُميييسه، 55  فيييي الخاطييِي
ً
ـييل ُميييسهم الِٜليييي ُىيييد الىطيييج بليييي مييا ًيييىاشي ه٘يييال (، ٍو

بهم ُليى بِيم املهيازاث البظيُوت  بهم ُلى بِم املهام البظيُوت مّي جيدٍز ووالخالي ًخم جدٍز

وؤًلييا التي، حظياُدهم ُليى ؤداء جلي٣ املهيام املخخل٘يت التي، جيسجبى مثيل هيره املهيازاث بهيا، 

بهم ُليى بِيم الحيٖس البظيُوت التي، حظياُدهم ُليى الِِؽ)ُياد٤ ُبيد ح ،  ًجب جدٍز

4747  :80). 
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 غير اللا-3
 
ببلياملعاكين عللُا  custodial untrainableuneducable ن للخعلُم أو الخذٍس

 or ًاٛيت الِٜلُيت الؼيدًدة والحيادة، وجٜيل وظيب ذ٠يائهم ُي فيي  27وهيم ًٜيابلىن ٗئيت إلُا

يً ال٘ئيت  ـييل ُميسهم الِٜليي ُىيد الىطيج بليى ميا ًييىاشي  45ألاوليي ُو فيي ال٘ئيت الثاهُيت، ٍو

م١يً فييي بِيم الحييالث ؤن   فيي الثالثييت ميً ُمييسه، وٛيد ًٜييل املخىطيى ُيً ذليي٣، ٍو
ً
ه٘يال

بهم ُلى الُٜام ببِم الِاداث املخخل٘ت، ول١نهم  ٌظخُ٘د الوالب في ال٘ئت ألاولى مً جدٍز

اًت خاؿت. )ُاد٤ ُبد ح ،   مّ ذل٣ ًٌلىن هى وؤٛسا هم في ال٘ئت الثاهُت في خاحت بلى ُز

4747   :80  ) 

 Academic  Skillsاملهاساث ألاكادًمُت:  

هي مجمىُت املهازاث الخِلُمُت ألاطاطُت املخِلٜت باملىاد الدزاطُت ألاولُت، وحؼمل :      

خابييت الٜيساءة، وال١خابيت، والِملُياث الحظييابُت، خُيث جخليمً مهييازاث الٜيس  اءة : ٛيساءة ٟو

خابت،  ت بين الٌىاهس الٜساثُت ٛساءة ٟو خابت الجمل البظُوت، والخ٘ٛس  ال٢لماث، وٛساءة ٟو

يييام  خابيييت ألاٛز وال٘هييم الٜساجيييا، والخِبيييير ال١خيييابا، وجخليييمً مهيييازاث الحظييياب : ٛيييساءة ٟو

يييابُت  ي ي ي ي يييياث الحظي ي ي ي يييياث، والِملُي ي ي ي يييييُٙ، والِالٛي ي ي يييييب، والخـي ي ي ييييل والترجِي ي ي ي ييييداد، والدظلظي ي ي ي وألُا

ص الشخف و ؤخسون ، البظُوت  (4740.)ُبد الٍِص

 حؼمل مجمىُه مهازاث مثل:  املهاساث ألاكادًمُت

ت . - ؤ ت، والجهٍس  مهازاث الٜساءة: وحؼمل اٟدظاب امل٘اهُم، والٜساءة البـٍس

خابيييت حمييييل و٠لميييياث ،وجٜلُييييد  - ب ، ألاػيييي٢ا٤مهيييازاث ال١خابييييت : ٟخابييييت الحييييسوٖ ، ٟو

 والخدٍزب ُلي ال١خابت.

ي - ث ي ي يييياب :الجمي ييييين مهييييازاث الحظي يييياوي بي ييييام، وألاػيييي٢ا٤، والدظي ييييسح، وألا جي ّ، والوي

ييييى٤،  ي ييييصمً، والوي يييياض الي ييييداث ُٛي ييييحُدت، ووخي ي ييييداد ال،ي ي ييييىم ألُا يييُاء، وم٘هي ي ألاػي

يب ػٜير،  (02: 4778والحجم، والظِه، والىشن . ) ٍش

٘ها بإ ها هي مجمىُت املهازاث الت، ًم١ً جىمُ ها لدي الوالب الٜابلين  ً حٍِس بحساثُا ًم١

 اءة، وال١خابت، والِملُاث الحظابُت داخل املدزطت.للخِلم وحؼمل ُلى الٜس 

البرهـامج اللــائم علــى أوشـطت مىدســىسي لخىمُــت املهــاساث ألاكادًمُـت لــذي عُىــت مــً -

 الطالب اللابلين للخعلم. )إعذاد الباحث(
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 حعٍشف البرهامج -2

ي، مخوييى لييه فيي كييىء ؤوؼييوت مىدظييىزي   بإهييه هٌييام جيدٍز
ً
ييٙ البرهييامج بحساثُيا ًيخم حٍِس

  لخىمُت
ً
املهازاث ألا٠ادًمُيت، وحِليُم الويالب الٜيابلين لليخِلم بؼي٢ل خسيي، ملميىض بُِيدا

ص ؤٟبر في  دي في بِئت مِدة ومخوى لها؛ مما ًادي بلى دُم وحٍِص  ًُ الخِلُم الخجٍس

جىمُت املهازاث ألا٠ادًمُت، وهى هٌام ٛاثم ُلى جدُٜٝ ؤٛصيى ٛدز ميً اٟدظياب املهيازاث 

يييي ي ييييى حٍِص ييييىم ُلي ٜي ييييت، ٍو ييييخخدمت؛ ألا٠ادًمُي ييييوت املظي يييّي ألادواث وألاوؼي ييييل الويييييالب مي ص ج٘اُي

١دظييييب  خدظيييً ج٘اُيييل الويييالب مييّي املدُويييين بهيييم، ٍو ٗخخدظيييً املهيييازاث ألا٠ادًمُيييت ٍو

الويالب الثٜييت فييي الىٌييام الخِلُ،ي، وفييي املدُوييين بهييم، خاؿيت ؤن الىٌييام ًييدُم الِمييل 

ي،  واختيييرام اليييد وز لحخمييييا،ي، الجميييا،ي؛ مميييا ًيييادي بليييى الخِييياون داخيييل الىٌيييام الخيييدٍز

وػِىز الوالب الٜابلين للخِلم بم٢اه هم داخل البِئت املدزطُت؛ ووالخالي ٛد ًازس البرهامج 

 ُلى الِالٛت بين الوالب ووين البِئت املدزطُت ُٗىجربىن للبِئت املدزطُت ؤٟنر.

 إلاطاس العام للبرهامج:  -1

 -ًلي: ًم١ً جٜدًم بهاز ُام للبرهامج ًمثل الخوىن الِامت ُٗما )أ( 

 ُليييى ؤطيياض هٌيييسي ؤو اطييتراجُجي ذي هيييابّ جسويييىي  -4
ً
ؤن ًييخم بىييياء البرهييامج ٛاثميييا

 لُخدٜٝ لجـا٤ بين ألاهداٖ واملنهاج وهٚس الخدَزع.

4-  
ً
 وبحساثُا

ً
ً امل٢ىهاث جخالءم مّ بِلها ٗلظُ٘ا ؤن ٢ًىن البرهامج مدددا بِدد م

وألاهيداٖ  وج٢ىن الِالٛاث بين امل٢ىهاث مدددة بىكىح وح١ِع لٗتراكياث

ت.  املؼتٟر

وبٜييه ؤصيييخاؾ ؤن ًييخم بىييياء البرهييامج بؼييي٢ل ج٘ـييُلي واضيييح بدُييث  -0 ً٘هميييه ٍو

 .آخسون

ؤن ًدميل البرهييامج داخليه ؤدلييت ُليى هجاخييه ، مثيل إلاحييساءاث املُداهُيت، ولييِع  -2

 ملخٔيراث ؤخسي ٟدماض املدزوين.
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 -)ب( مكىهاث إلاطاس العام للبرهامج:  

ُٛما جخِلٝ بالوالب ، وُٛما جخِلٝ بالتربُت  الُٜم ألاطاطُت وال٘لظُ٘ت وحؼمل -4

 والِملُت التربىٍت.

ت. -4  ألاطع الىٌٍس

 ألاهداٖ الِامت وإلاحساثُت. ألاهداٖ البُِدة والٜـيرة ؤو  -0

 الخدماث وؤطالُب جٜدًمها. -2

ظيييه للويييالب لخدُٜيييٝ الىميييى والييييخِلم  -5 املنهييياج وامليييىاد ، وجددًيييد ميييا طييييِخم جدَز

 املولىب.

 مت في البرهامج.ٗىُاث الخدَزع املظخخد -7

 بحساءاث جُُٜم الوالب والبرهامج. -0

 اخخُاز الِاملين ووىاء اله٢ُل الخىٌُ،، وجددًد ألادواز. -8

 جدٍزب الِاملين وبُدادهم. -9

 (4770الدظهُالث املولىوت )مدمد الهىٍدي،  -47

 -)جـ( وظائف البرهامج التربىي: 

 لُمُت.اخخُاز مدخىي الخدَزع، وحظلظل املدخىي وجددًد إلاحساءاث الخِ -4

خباز إلاهجاشاث املظخٜبلُت املخىِٛت مً الوالب  -4 جىبُه املخخـين لألخر بِين ُل

 الٜابلين للخِلم.

 مساُاة خـاثف الوالب الٜابلين للخِلم. -0

ييييدَزع  -2 ي ي يييٚس الخي ي ي ييييت هي ي ييييىٍم ٗاُلُي ي ييياًير لخٜي ي ي ييييت مِي ي ييييت بمثابي ي ييييداٖ الخِلُمُي ي ييييل ألاهي ي حِي

 املظخخدمت.

بل ها الوالب الٜابلىن  دخاججٜدًم الخدماث التربىٍت والخدماث املظاهدة الت، ً -5

ت وجىٌُمُت. بنخُث للخِلم ؛  البرهامج ُبازة ًُ ؤداة بداٍز
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 ( 22ؾ ،4740الٜسشي،مخابِت الخدٜٝ مً مدي مالءمت البرهامج. )ؤمير  -7

 ألاوشطت، وألادواث، والفىُاث املسخخذمت في جلساث البرهامج: 

اٛت الِٜلُت البظُوت ٗئيت-ًخم اخخباز ُُىت مً  الٜيابلين لليخِلم مميً جتيراوح  -هالب إلُا

خم جوبُٝ املُٜاض فيي وحيىد  07-55وظبه ذ٠ائهم ما بين  ُلى مُٜاض طخاه٘ىزد بُيُت ٍو

ت بالجالء بمدًىت هىوا ٚ هىوا ألاخـاجا الى٘سي، ملدزطت التربُت ال١ٍ٘س الخابِت إلدازة ػس

خم الخجاوع بين الوالخِلُمُت ً هٜف في املهازاث ألا٠ادًمُت، ٍو ِاهىن م الب الٜابلين ، َو

 ، والر٠اء ، ومظخىي املهازاث  -( ُام42-9مابين )-للخِلم مً خُث الِمس الصمنى 

بُت ، زم ًخم الُٜاض الٜبلي ملظخىي املهازاث ألا٠ادًمُت  ٗساد املجمألا٠ادًمُت ىُت الخجٍس

بُييييت للواملجمىُييييت اللييييابوت يييير الجلظيييياث الخدٍز ييييخم جىُ٘ي ييييث ، ٍو ييييامج ُلييييى ُُىييييت البدي برهي

بُت  ول جخِسق الُِىت اللابوت لءجلظاث. ،الخجٍس

بُيت للبرهييامج الٜاثميت ُلييى ؤوؼييوت  ؤنبِيد  بُييت لءجلظيياث الخدٍز جخِييسق املجمىُيت الخجٍس

خم مٜازهت الىخاثج  ً في دزحت املهازاث ألا٠ادًمُت، ٍو مىدظىزي، ًخم ُٛاض مظخىي الخدظ

يييير الخدظييييً داخييييل امل بُيييت لخ٘ظي جمىُييييت ٛبيييل وبِييييد الخِييييسق لجلظيييياث البرهييييامج الخدٍز

بُيييت بيييإٗساد املجمىُييييت  بُيييت، زيييم مٜازهيييت الىخييياثج البِدًيييت  ٗيييساد املجمىُيييت الخجٍس الخجٍس

يت ميدي بطيهام  اللابوت لخ٘ظير الخدظً، وجإحا بِيد ذلي٣ مسخليت الُٜياض الخدبعيي ملِٗس

-4209م _ 4749-4748جم جوبُٝ بسهامج الدزاطت في الِام الدزاسيي، ِٗالُت البرهامج، و 

 هيي 4227

 سخخذمت في البرهامج:الفىُاث امل

ص إلاًجابا  -  الخٍِص

 املىاٛؼت والحىاز   -

 ج١ساز ألاوؼوت -

- ً  اطخخدام الخماٍز

 الىمرحت  -

 



 أ/ شٍشف عامش 

128 

 

 -جلساث البرهامج: 

٢يييىن ُييييددها ؤزبيييّي حلظيييياث ؤطييييبىُُا ً،      جبيييدؤ الجلظيييياث ألاولييييي بجلظيييياث جمهُدًييييت ٍو

 دُٜٛت. 27وحظخمس الجلظت خىالي 

 أهذاف جلساث اللشاءة:

اهدبييياه الويييالب الٜيييابلين لليييخِلم واطيييخدُاء خاليييت ميييً الخييدٍزب ُليييى ل٘يييذ  -

ييييٝ ُيييسق مجمىُييييه مييييً الـييييىز  يييي ،  والخييييدٍزب ُلييييى ذلييي٣ ُييييً هٍس التٟر

 للـيييىز 
ً
ي  ولهدبيياه حُييدا الجرابييت لىباجيياث، وخُىاهيياث، زييم ؤميييسهم بييالتٟر

ت ما جدخىٍه الـىز.  ملِٗس

يييا  - الخيييدٍزب باطييييخخدام خاطيييت البـييييس لٜيييساءة الحييييسوٖ ألابجدًيييت ومِٗس هي

ٗييت جامييت ، باطييخخدام بواٛيياث الحييسوٖ امللىهييت التيي، حِمييل ُلييى ل٘يييذ مِس 

ظييخخدم الباخييث ؤطييلىب الخ١ييساز اللٌ٘ييا، خُييث ٌِييسق  ؤهٌيازهم لهييا ، َو

١يسز ألاؿييىاث اللٌُ٘ييت لءحييسوٖ ختييى  ىوييٝ ٍو امليدزب البواٛيياث امللىهييت ٍو

 ٌظخوُّ الوالب ٛساءة الحسوٖ ومِٗس ها.

ييييث ٌظييييخخد - ييييخخدام خاطييييت اللميييييع خُي ييييسوٖ الخييييدٍزب باطي ييييث الحي م الباخي

التيى جخميي    sand lettersؤو الحيسوٖ السملُيتwooden letters   الخؼيبُت 

يييبُت  ولييييب الباخييييث مييييً الوييييالب ملييييع الحييييسوٖ الخؼي بملميييع خؼييييً، ٍو

ِميييل ذلييي٣ ُليييي  الخؼييىت ؛ وويييرل٣ ًخيييدزوىن باطيييخخدام خاطييت اللميييع، َو

خيييدخل الباخييييث  يييت الحييييسوٖ، ٍو يييابلين لليييخِلم بلييييى مِٗس بزػييياد الويييالب الٜي

 الخلٍ٘ وهوٝ الحسوٖ.ب

الخيييدٍزب باطيييخخدام خاطيييت الظيييمّ ٟيييإن ًيييخلٍ٘ الباخيييث بيييالحسوٖ ؤزىييياء  -

 ُسكها ُلى الوالب، بهدٖ السوى ال،حُذ بين السمص واملِنى.

 الخدٍزب ُلى الـىث املٜابل لبواٛاث الحسوٖ، وال٢لماث البظُوت.  -

وليب ميً الويالب  - ، ٍو ً لءحسوٖ، خُث ٌظ،، الباخيث  الحيٖس ُمل جماٍز

 جاده.بً
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ين مثيل )خيٖس  ؤ  ؿيىزة و٠لمييت ؤب(  - الخيدٍزب ُليى ٠لمياث م٢ىهيت ميً خيٗس

 ، ٢ىن ذل٣ مُ٘دا  للراٟسة الـىجُت لءحٖس )خٖس ؤ  ؿىزة و٠لمت ؤم(، ٍو

بيدؤ اطيم الصيي،ء بيالحٖس ألاو٤ خُييث ٌِيسق الحيٖس ملىهيا بخيى ٟبييير،  ٍو

 يُي (ووجىازه الؼ٢ل اخس لءحٖس وطى ال٢لمت مثل )طي  يييظيي (، )ًييي    

الخدٍزب ُلي ٛساءة ٠لماث م٢ىهت مً زالزت ؤخٖس مثل ) خٖس طيي  ؿىزة  -

 و٠لمت  طم٣  ( ) خٖس ن هييي  ؿىزة و٠لمت   هس  (

الخدٍزب ُلى ٛساءة حميل م٢ىهيت ميً ٠لمخيين مثيل )  هيس هىٍيل( ، ) مدزطيت  -

 هٌُ٘ت(

الخدٍزب ُلى ٛساءة حمله م٢ىهت مً زالر ٠لماث )الِـ٘ىز في الشجسة( ،  -

()ال  ٜوت في الؼاَز

الخدٍزب ُلى ال٘هم الٜساجا ِٟسق ٛـت وطياالهم خيى٤ مىكيَى الٜـيت  -

 وما ٗهمىه مً الٜـت.

ص، والىمرحت -  . اطخخدام ٗىُاث وؤوؼوت مىدظىزي مثل الخ١ساز، والخٍِص

 أهذاف جلساث الكخابت:

ييي  ُليييى الخِلييُم الِليييلي وإلامظيياٞ بيييالٜلم،  - باث لحس٠يياث الُيييد والتٟر جييدٍز

بييت جدخيياج بلييى آلُييت ُلييلُت خاؿييت، ًجييب ؤن جخماشييي، مييّي خاؿييت ؤن ال١خا

ُت  ػ٢ا٤ الحسوٖ.  الراٟسة الحٟس

ي - ي ىز الخويييىن الخييدٍزب ُليييى ٟخابيييت خويييىن مظييخُٜمت ؤول، بِيييد ذلييي٣ جخوي

 الىؿى٤ بلى ػ٢ل ال١خابت. ىاملظخُٜمت ملىدىُاث خت

الخيدٍزب ُلييى مليع الحييسوٖ الخؼيبُت امللىهييت ؤو الحيسوٖ السملُييت التي، لهييا  -

ً باطييخخدام ؤؿيبّ واخييدة، وبِييد ذلي٣ باطييخخدام ؤؿييبِين، ملميع خؼيي

ييييازاث  ييييسن املظي يييا، ووييييرل٣ همي ي ييييسز هوٜهي يييي،، الحييييسوٖ وه١ي ييياء اللميييييع وظي وؤزىي

ُت، وهثبذ الراٟسة الِللُت لءحسوٖ.  الى٘ظُت الحٟس
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ؤػ٢ا٤ الحسوٖ باطخخدام ُـا ؿٔيرة ًمظ١ها  وبجباَالخدٍزب ُلى ملع  -

 ال١خابت.  ٟإهه ًمظ٣ بٜلم للخدٍزب ُلى اطخخدام ؤدواث

ا  بجباَالخدٍزب البـسي ُلى  - الـىز املسثُت لءحسوٖ لُديدر كيبوا بـيٍس

 ؤزىاء ال١خابت ، والخدٍزب ُلى حظمُت الحسوٖ ؤزىاء الِسق البـسي.

الخيييدٍزب ُليييى وكييّي وجسجِيييب الحيييسوٖ الخؼيييبُت ٗيييىٚ بواٛييياث الحييييسوٖ  -

 .ً  امللىهت وج١ساز هرا الخمٍس

يييا وحظييييمُ ها ًييييا  - يييياون ملييييع الحييييسوٖ والىٌييييس بل هي يييى الييييخِلم ، خُييييث حِي دي بلي

ـبذ الىٌس لءحسوٖ ٛساءة لءحسوٖ،  الحىاض ٟداطت ألابـاز واللمع، ٍو

ـبذ اللمع ٟخابت لها.  ٍو

يييادة الخيييدٍزب ُليييى اليييى،ي  - الخييدٍزب ُليييى حظيييمُت الحيييٖس وهليييب بًجييياده لٍص

 .السمصي لءحسوٖ

 ؤحصاء الِالماث ألابجدًت. بجباَالخدٍزب ُلى  -

ٟىييَى ميييً ال١خابيييت  Tracing lettersسوٖ وو يييل الحييي بجبيياَالخييدٍزب ُليييى  -

 باطخخدام الىزٛت والٜلم.

باث  - الخدٍزب ُلى جدىٍل ألاؿىاث بليى ُالمياث وخس٠ياث ٟخابُيت مثيل الخيدٍز

 إلامالثُت.

ص، والىمرحت -  . اطخخدام ٗىُاث وؤوؼوت مىدظىزي مثل الخ١ساز، والخٍِص

 أهذاف جلساث الحساب:

داد مً خال٤ اطخخ - باث لخدَزع ألُا دام الُِدان الصزٛاء والحميساء الخدٍز

The rods .ام  وما ًٜابلها مً بواٛاث ألاٛز

يييداد باطييييخخدام ؿيييىدٚو الِيييد  - باث لخيييدَزع ألُا   counting boxجيييدٍز

ام مسطيىمت وبهيا ميا ًٜابيل الِيدد ميً  دخىي الـىدٚو ُلى ؤدزاج بها ؤٛز ٍو

داد.   ُصي، للِد، وبها ًخِلم الوالب مدلى٤ وػ٢ل ألُا
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ي - باث خظييُت باطي ييداد جييدٍز باث لخييدَزع ألُا خخدام خاطييت البـييس مثييل جييدٍز

ٜابلهيييا زطيييمت  يييام امللىهيييت ٍو يييام ُل هييا ألاٛز ييام باطيييخخدام بواٛييياث ألاٛز وألاٛز

م، وؤًلا ًيخِلم الويالب ميً الخيدٍزب ميدلى٤ وػي٢ل  ملىهت جدخىي ُلى ٛز

داد.  ألُا

باث خظييُت باطيييخخدام خاطييت اللمييع، ٟيييإن ًلمييع الوييالب بواٛييياث  - جييدٍز

ام  السملُ  ت املـى٘سة ؤو الخؼىت امللمع.ألاٛز

يييام  - باث باطييخخدام خاطييت الظيييمّ مييً خييال٤ الخيييدٍزب ُلييى هوييٝ ألاٛز جييدٍز

١سزها ُلى الوالب لُخِلمىها. ام ٍو  وج١سازها خُث ًىوٝ الباخث ألاٛز

باث لخيدَزع الويى٤ ميً خيال٤ اطيخخدام الُِيدان الصزٛياء والحميساء،  - جيدٍز

 وؤًلا جدٍزب الوالب ُلى الترجِب. 

باث  - خم ٗ ها اطخخدام م١ِباث وزدًت اللىن جدٍز  pinkلخدَزع ألا جام ٍو

cubs  ددها  ، وورل٣ ًخِلم الوالب الخـيُٙ.47ُو

ييخم ٗ هييا اطييخخدام م١ِبيياث بيُييت اللييىن ذاث  - باث لخييدَزع ال١ثاٗييت ٍو جييدٍز

 ٟثاٗت.

ام، وإلامالء  - خابت ألاٛز  الخدٍزب ُلى ٛساءة ٟو

ص، والىمرحت.  اطخخدام ٗىُاث وؤوؼوت مىدظىزي مثل الخ١ساز، -  والخٍِص

 
 
 اخخباس صحت فشوض الذساست إحصائُا

بُيت واللييابوت للىٛييىٖ  Wilcoxonٛيام الباخييث بِميل اخخبيياز        للمجمييىُخين الخجٍس

 -ُلى لخخالٗاث وال٘سوٚ الت، ؤخدثها جوبُٝ بسهامج مىدظىزي وجم ذل٣ ٟما ًلى:

 : هخائج اخخباس الفشوض ومىاكشتها:أوال

ٗسوق الدزاطت للىٛىٖ ُلى هخاثج الدزاطيت وجددًيد ميدي ام٢اهُيت ٛبيى٤  جم اخخباز      

 ملا ًلي:
ً
 ال٘سوق مً ُدمها وذل٣ وٜٗا
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 اخخباس صحت الفشض ألاول: -2

بُـت فـي  - " جىجذ فشوق دالت إحصائُا بين مخىسطاث سجـب دسجـاث طـالب املجمىعـت الخجٍش

 ساث ألاكادًمُت "على مخغير املها اللُاسين اللبلي والبعذي لصالح اللُاس البعذي

بُييييت، وؤًهيييسث هخيييياثج اخخبيييياز  Wilcoxonٛيييام الباخييييث بِمييييل اخخبييياز  للمجمىُييييت الخجٍس

Wilcoxon  ؤن ُٛمتZ  بُت في مٜازهيت الُٜياض الٜبليي مّي الُٜياض ٛد بلٔذ للُِىت الخجٍس

باليظيييبت ملهيييازاث الحظيييياب  4.778بت ملهيييازاث الٜيييساءة وال١خابيييت و باليظييي 4.700البِيييدي 

ــت راث %، ا5وذلي٣ ُىييد مظييخىي دلليت ؤٛييل مييً  ألمـش الــزي ٌعوــد وجـىد فــشوق جىهٍش

بُت لـالح الُٜاض البِديداللت إحصائُت    .بين ُُىت املجمىُت الخجٍس

 Wilcoxon( هخائج اخخباس 2جذول )

 

 والبعذي لللشاءة وللكخابت للمجمىعت الخجٍشبُت. هدُجت الاخخباس اللبلي( في 002.راث داللت عىذ ) Z*كُمت 

 ( في هدُجت الاخخباس اللبلي، والبعذي للحساب للمجمىعت الخجٍشبُت.002.راث داللت عىذ ) Z*كُمت 

 جفسير هخائج الفشض ألاول:

وجـىد فــشوق دالــت إحصــائُا بــين مخىسـطاث سجــب دسجــاث طــالب املجمىعــت  -

بُت في ال لُاسين اللبلي والبعـذي لصـالح اللُـاس البعـذي علـى مخغيـر الخجٍش

 املهاساث ألاكادًمُت 

 ًسحّ وحىد هره ال٘سوٚ بلي مجمىُت مً ألاطباب ؤهمها:     ي

 هدُجت الاخخباس اللبلي، والبعذي  للحساب

بُت  للمجمىعت الخجٍش

هدُجت الاخخباس اللبلي ، 

والبعذي لللشاءة وللكخابت 

بُت  للمجمىعت الخجٍش

 

 العُىت

 

 الشجب السالبت الشجب املىجبت الشجب السالبت الشجب املىجبت 

 12 00. 6.50 00. 6.50 مخىسط الشجب

 12 00. 78.00 00. 78.00 جباجمالي الش 

 Z 2.068  2.077  12كُمت 

ــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الذاللـ

 إلاحصائُت

0.002  0.002  12 



 فعالُت بشهامج كائم على أوشطت مىدسىسي لخىمُت املهاساث ألاكادًمُت لذي عُىت مً

 اللابلين للخعلم الطالب

133 

 

اطيخخدام ؤدواث وؤوؼييوت مىدظييىزي فييي الدزاطيت الحالُييت ، ُملييذ ُلييى حييرب  -4

 بت الوالب الٜابلين للخِلم خى٤ جىمُت مهازا هم ألا٠ادًمُت ؛ بظبب اطخجا

ٛاث  -4 ٞ بم٢اهُاث وها الوالب  وؼوت وؤدواث مىدظىزي ، الت، ُملذ ٟمثير ًدس

الويالب هديى اٟدظيياب مهيازاث الٜييساءة، وال١خابيت، والحظيياب ؛ خُيث اطييخخدم 

 Outer Motivationالباخث ألاوؼوت وألادواث ٟداّٗ خاز(ي للوالب 

ي -0 ي ي ي ييييجُّ الباخييييث للوييييالب الٜي يييا بظييييبب حشي ييييت ِٗالُ هي ابلين ؤزبدييييذ الدزاطييييت الحالُي

للخِلم، خى٤ ؤهمُت البرهامج ، وؤهه في  هاًت البرهامج طِخم١ً الوالب الٜابلىن 

للخِلم مً جىمُت مهازا هم ألا٠ادًمُت بٜدز إلام٢يان ؛ خُيث شزَ الباخيث اليداّٗ 

، ٗظاُد ذل٣ الوالب ُلى ؤن ٢ًىهىا ذوي Inner Motivationالداخلي للوالب

الويالب لهييم ٛيدزاث ، ول١ييً بدزحييت  وؼيان وٛييدزة ، وبًميان الباخييث ؤن هييالء

 مخخل٘ت ًُ الِادًين، و٠ان مً املهم  هُئت الوالب لخلٜا املهازاث ألا٠ادًمُت.

اطخخدام ٗىُاث وؤطالُب جدَزظُت مىاطبت للوالب الٜابلين للخِلم ٠ان لها ازس  -2

اًجييابا فيييي جىمُيييت املهييازاث ألا٠ادًمُيييت الٜيييساءة، وال١خابييت، والحظييياب ٠يييالخ١ساز، 

صوالىمر  حت، والخٍِص

باث ؤزىاء الجلظاث، وواحباث م، لُت ل١خاب ها وو خها  -5 ٛام الباخث بةُواء جدٍز

في امل، ٤ والِمل ُلى حشجُّ الوالب لِمل الىاحب، وموالب هم بالىاحب امل، لي 

 في بداًت ٠ل حلظت ٛبل البدء في الجلظت الجدًدة. 

ت فيي الجلظياث، ولطيخجابت مّي الب -7 اخيث شادهيم بًجابُيت ػِىز الوالب باملؼاٟز

 وزٜت بالى٘ع ألامس الري دُم جىمُت املهازاث ألا٠ادًمُت

هُت وميدي اطييخٜبا٤ الويالب الٜييابلين للييخِلم  -0 لهخميام باملهييازاث اللٌُ٘يت الؼي٘ي

 للمهازاث ألا٠ادًمُت.

ت إلٟظياب الويالب الٜيابلين للييخِلم  -8 لهخميام بخيدٍزب اليراٟسة الظيمُِت البـييٍس

 للمهازاث ألا٠ادًمُت.
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باث ُلى الٜساءة وال١خابت الحسة وإلامالء.ل  -9  هخمام بالخدٍز

 لهخمام بِملُت جهجئت الحسوٖ وال٢لماث.  -47

باث إلامالثُت ُٜب ٠ل حلظت. -44  لهخمام بالخدٍز

جىاؿل الباخث مّي إلادازة الخِلُمُيت وهبيه ُليى ؤهمُيت البرهيامج التربيىي الحيالي،  -44

ييياثُين  ٌظيييهلىن مهمييييت ألاميييس الييييري حِيييل إلادازة الخِلُمُييييت واملِلميييين،  وألاخـي

 الباخث في اخخُاز الُِىت وجوبُٝ البرهامج.

٘هم بميدي وؤهمُيت البرهيامج ؛ مميا  -23 جىاؿل الباخث مّ ؤولُاء ألامىز، وٛام بخِيٍس

 صجّ ؤولُاء ألامىز وؤُواهم الحاٗص لخلٜا ؤبىائهم البرهامج.

 اخخباس صحت الفشض الثاوي: -1

دسجـــــاث طــــالب املجمىعـــــت خىســــطاث سجــــب مال جىجــــذ فــــشوق دالـــــت إحصــــائُا بـــــين  "

بُت في اللُاسين البعذي والخدبعي  " على مخغير املهاساث ألاكادًمُت الخجٍش

م١ً بحساء لخخباز بين الُٜياض البِيدي والُٜياض الخدبعيي؛ لبُيان ميدي زبياث مظيخىي  ٍو

بُت، ولٜد ؤًهسث هخاثج اخخباز  بُت  Zؤن ُٛمت  Wilcoxonالُِىت الخجٍس في للُِىت الخجٍس

باليظييبت ملهيازاث الٜييساءة  4.974مٜازهيت الُٜياض البِييدي مّي الُٜيياض الخدبعيي  ٛييد بلٔيذ 

%  ، ألامس الري 5باليظبت لءحظاب وذل٣ ُىد مظخىي دللت ؤٟبر مً  4.758وال١خابت و  

.
ً
 ٌِن، ُدم وحىد ٗسوٚ ذاث دللت بخـاثُا

 

 الخدبعي للحساب هدُجت الاخخباس البعذي ،و

 ُتللمجمىعت الخجٍشب

خدبعي ال هدُجت الاخخباس البعذي و

 الخجٍشبُت لللشاءة وللكخابت للمجمىعت

 

 العُىت

 الشجب السالبت الشجب املىجبت الشجب السالبت الشجب املىجبت 

 12 2.00 3.67 4.33 2.00 مخىسط الشجب

 12 4.00 11.00 26.00 2.00 إجمالي الشجب

 Z 2.058 1.962 12كُمت 

 12 0.004 0.033 الذاللت إلاحصائُت

 Wilcoxon( هخائج اخخباس 1جذول )
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 الخدبعي لللشاءة وللكخابت للمجمىعت الخجٍشبُت. ( في هدُجت الاخخباس البعذي و033.راث داللت عىذ ) Z*كُمت 

 الخدبعي لللشاءة وللكخابت للمجمىعت الخجٍشبُت. ( في هدُجت الاخخباس البعذي و004.راث داللت عىذ ) Z*كُمت 

 ائج الفشض الثاوي:جفسير هخ

بُت مخىسطاث سجب بين  إحصائُاال جىجذ فشوق دالت  دسجاث طالب املجمىعت الخجٍش

 على مخغير املهاساث ألاكادًمُت. في اللُاسين البعذي والخدبعي

ً الجدو٤ الظابٝ  - بُت في الُٜاطين البِدي ًخطح م زباث مظخىي الُِىت الخجٍس

خه ؤدواث وؤوؼوت مىدظىزي في ذهً والخدبعي ؛ بظبب ألازس ألا٠ادً،، الري ج ٟس

 الوالب الٜابلين للخِلم.

ؤدواث وؤوؼييوت مىدظييىزي ُملييذ ُلييى جىمُييت املهييازاث ألا٠ادًمُييت فييي الُٜاطييين  -

ادة اهدباه الوالب الٜابلين للخِلم، مما ٠ان له ألازس  البِدي والخدبعي ؛ بظبب ٍش

 الىاضح في الُٜاض الخدبعي.

ي - ى جىمُييت املهييازاث ألا٠ادًمُييت فييي الُٜاطييين ؤدواث وؤوؼييوت مىدظييىزي ُملييذ ُلي

البِييدي والخدبعيييي بظيييب اهجيييراب الوييالب الحُٜٜيييا ججييياه املهيييازاث ألا٠ادًمُيييت  

 والبِئت املدزطُت. 

ييي،  - ي يييُلت الىخُييييدة التي ييييالحىاض، وهييييي الىطي اهخمييييام ؤدواث وؤوؼييييوت مىدظييييىزي بي

هازاث ًخلاٗس بها الجهد لهالء الوالب، ٗالوالب الٜابلىن للخِلم ٌظخٜبلىن امل

 ألا٠ادًمُت ُبر خاطت اللمع والىٌس والظمّ ولطخجابت لألوؼوت وألادواث 

باث، والىاحباث امل، لُت  ؤزىياء الجلظياث ؤدي بليي جثبُيذ  - ً، والخدٍز ج١ساز الخماٍز

 ألازس ألا٠ادً،،.

  اخخباس صحت الفشض الثالث:  -0

ملجمىعــــت مخىســــطاث سجــــب دسجــــاث طــــالب ا جىجــــذ فــــشوق دالــــت إحصــــائُا بــــينال "  

 " على مخغير املهاساث ألاكادًمُتالبعذي  الظابطت في اللُاسين اللبلي و

ٛيييد بلٔييييذ للُِىيييت الليييابوت فييييي  Zؤن ُٛميييت  Wilcoxonؤًهيييسث هخييياثج اخخبيييياز 

باليظييبت ملهييازاث الٜييساءة وال١خابييت، و 7.958مٜازهييت الُٜيياض الٜبلييي ميّي الُٜيياض البِييدي 
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% ، ألامييس الييري ٌِنيي، 5مييً  أكــلدللييت  باليظييبت لءحظيياب ، وذليي٣ ُىييد مظييخىي  4.708

يييت بييين ُُىييت املجمىُييت  م١ييً جىكييُذ ذليي٣ ٟميييا الليييابوتُييدم وحييىد ٗييسوٚ حىهٍس ، ٍو

 ( 0بالجدو٤ )

البعذي للحساب  هدُجت الاخخباس اللبلي و

 للمجمىعت الظابطت

البعذي لللشاءة  هدُجت الاخخباس اللبلي و

 وللكخابت للمجمىعت الظابطت

 العُىت

 

ـــب   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الشجـ

 جبتاملى 

ـــب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الشجـ

 السالبت

ـــب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الشجـ

 املىجبت

 الشجب السالبت

 12 00. 6.00 00. 6.50 مخىسط الشجب

 12 00. 66.00 00. 78.00 إجمالي الشجب

 Z 1.078 .958 12كُمت 

 12 0.002 0.003 الذاللت إلاحصائُت

 Wilcoxon( هخائج اخخباس 3جذول )

 البعذي لللشاءة وللكخابت للمجمىعت الظابطت. بلي و( في هدُجت الاخخباس الل003.راث داللت عىذ ) Z*كُمت 

 البعذي للحساب للمجمىعت الظابطت. ( في هدُجت الاخخباس اللبلي و002.راث داللت عىذ ) Z*كُمت 

 

 جفسير هخائج الفشض الثالث: 

ال جىجذ فشوق دالت إحصائُا بين مخىسطاث سجب دسجاث طالب املجمىعت الظابطت 

 على مخغير املهاساث ألاكادًمُت. لبعذيا في اللُاسين اللبلي و

لييم -املجمىُييت اللييابوت–ًخطيح مييً الىخيياثج الظيابٜت ؤن الوييالب الٜييابلين لليخِلم        

ًخدظً مظخىي مهازا هم ألا٠ادًمُت، و٠ان الخإزير ٓيير دا٤؛ خُيث ليم ٌظيخوُِىا مىاٟبيت 

بُييت فييي جدظيييً مظييخىي املهييازاث ألا٠ادًمُيييت، بظييبب حِييسق املجمىُيييت  املجمىُييت الخجٍس

بُيت لجلظياث البرهيامج، بِىمييا ليم جخِيسق املجمىُييت الليابوت لجلظياث البرهييامج،  الخجٍس

ٜت الِادًت  ودزطذ بالوٍس
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 اخخباس صحت الفشض الشابع:  -4

بُت  " جىجذ فشوق دالت إحصائُا بين مخىسطاث سجب دسجاث طالب املجمىعت الخجٍش

بُـــت علــى مخغيـــر واملجمىعــت الظـــابطت فــي اللُـــاس البعــذي لصـــالح املجمى  عــت الخجٍش

 املهاساث ألاكادًمُت "

بُيت والليابوت،  خُيث ًم١يً بحيساء لخخبياز بيين الُٜياض البِيدي بيين املجميىُخين الخجٍس

ٛييد بلٔييذ للُٜيياض البِييدي الخييياؾ  Zؤن ُٛميييت  Wilcoxonولٜييد ؤًهييسث هخيياثج اخخبيياز 

بُت  ُٜاض البِدي الخاؾ ٟما بلٕ ال 4.789بالٜساءة وال١خابت  للُِيخين اللابوت والخجٍس

بُت  %، 5وذل٣ ُىد مظخىي دللت ؤٟنر مً  ،4.700بالحظاب للُِيخين اللابوت والخجٍس

بُيت و الليابوت لـيالح  ت بين ُُىت املجمىُت الخجٍس ألامس الري ٌِن، وحىد ٗسوٚ حىهٍس

م١ً جىكُذ ذل٣ ٟما بالجدو٤) بُت، ٍو  (.2هالب املجمىُت الخجٍس

ي الحساب للمجمىعخين هدُجت الاخخباس البعذي ف

بُت  الظابطت والخجٍش

هدُجت الاخخباس البعذي في اللشاءة 

والكخابت للمجمىعخين الظابطت 

بُت  والخجٍش

 العُىت

 

ـــب   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الشجـ

 املىجبت

الشجب 

 السالبت

الشجب  الشجب املىجبت

 السالبت

 12 6.50 00. 6.50 00. مخىسط الشجب

 12 0008. 00. 00. 00. إجمالي الشجب

 Z 1.077 1.089 12كُمت 

 12 0.002 0.003 الذاللت إلاحصائُت

 Wilcoxon( هخائج اخخباس 4جذول ) 

بُت( في 002.راث داللت عىذ ) Z*كُمت   .هدُجت الاخخباس البعذي في اللشاءة والكخابت للمجمىعخين الظابطت والخجٍش

بُتهدُجت الاخخباس البعذي في الحساب للمجمى ( في 002.راث داللت عىذ ) Z*كُمت   .عخين الظابطت والخجٍش
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 جفسير هخائج الفشض الشابع:

بُـت  جىجذ فشوق دالـت إحصـائُا بـين مخىسـطاث سجـب دسجـاث طـالب املجمىعـت الخجٍش

بُـــتعلى مخغيــــر  واملجمىعـــت الظـــابطت فـــي اللُـــاس البعــــذي لصـــالح املجمىعـــت الخجٍش

 املهاساث ألاكادًمُت.

ييت بيييين دزحييياث هيييالب ًخطييح ميييً الىخييياثج بالجييدو٤ الظيييابٝ وحيييىد ٗيييسوٚ حىه - ٍس

ييييت  ييييالح املجمىُي ييييدي لـي يييياض البِي ييييي الُٜي ييييابوت في ييييت اللي ييييت، واملجمىُي بُي ييييت الخجٍس املجمىُي

بُت في البرهامج وحِسكهم للمخٔير  بُت، وذل٣ بظب اهخٌام هالب املجمىُت الخجٍس الخجٍس

بِىمييا ليييم جخِييسق املجمىُييت الليييابوت للبرهييامج، ودزطيييذ  -ؤوؼييوت مىدظيييىزي-املظييخٜل

ٜت الِادًت  بالوٍس

ييييامج ؛  - يييياث البرهي ييييسون حلظي دلي ييييىن ٍو ييييالب ًيخٌمي ييييذ الوي ييييىزي حِلي ييييوت مىدظي ؤوؼي

 لُخدظً مظخىاهم ألا٠ادً،، في الٜساءة، وال١خابت، والحظاب. 

باث، واملهيام الخِلُمُيت التي، طيادث جوبُيٝ البرهيامج ٠يان لهيا  - ً والخدٍز ج١ساز الخماٍز

 خِلم.ؤزس بًجابا في جىمُت املهازاث ألا٠ادًمُت للوالب الٜابلين لل

: ملخص لىخائج اخخباسي  
 
 Wilcoxon&Mann Whitneyسابعا

ٌهيس الجييدو٤ ) و الدللييت   Zوٛييُم  Wilcoxon&Mann Whitney( هخياثج اخخبييازي 5ٍو

 خخبازاث، وؤًهسث الىخاثج ما ًلي:إلاخـاثُت لال 

 Mann الاخخباس

Whitney 

Wilcoxon  كُمZ  كُمZ 

الٜبليي للٜيساءة وال١خابيت املجمىُيت 

 بُتالخجٍس
5.500 15.500 .066 .073b 

ييت  ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييساءة وال١خابي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يييدي للٜي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي البِي

 املجمىُت الخجٍسبُت
13.000 49.000 .602 .683b 

ييت  ي ي ي ي ي ي ي ي يياب املجمىُي ي ي ي ي ي ي ي ي ييي لءحظي ي ي ي ي ي ي ي ي الٜبلي

 الخجٍسبُت
9.500 19.500 .252 .283b 

ييت  ي ي ي ي ي ي يياب املجمىُي ي ي ي ي ي ي يييدي لءحظي ي ي ي ي ي  683b. 658. 49.500 13.500البِي
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 الخجٍسبُت

 368b. 337. 46.500 10.500 جدبعي للٜساءة وال١خابت

 154b. 114. 17.000 7.000 جدبعي لءحظاب

 Wilcoxon&Mann Whitney( هخائج اخخباسي 5جذول )

 هخائج الذساست: 

هخيياثج الدزاطييت ِٗالُييت البرهييامج الٜيياثم ُلييى ؤوؼييوت مىدظييىزي لخىمُييت  ؤًهييسث  

بُت،خُث هجحذ الدزاط ت املهازاث ألا٠ادًمُت لدي الوالب الٜابلين للخِلم الُِىت الخجٍس

 بيين دزحيياث 
ً
الحالُيت لخخبياز يييحت ٗيسوق الدزاطييت، خُيث جىحيد ٗييسوٚ داليت بخـيياثُا

بُيت فييي الُٜاطيين الٜبليي و ل البِييدي لـيالح الُٜياض البِييدي ، و  هيالب املجمىُيت الخجٍس

بُيت فيي الُٜاطيين البِيدي  جىحد ٗسوٚ دالت بخـاثُا بين دزحاث هالب املجمىُت الخجٍس

بخـييياثُا بيييين دزحييياث هيييالب املجمىُيييت الليييابوت فيييي  ل جىحيييد ٗيييسوٚ داليييتوالخدبعيييي، و 

البِيدي،  وجىحيد ٗيسوٚ داليت بخـياثُا بيين دزحياث هيالب املجمىُييت  الُٜاطيين الٜبليي و

بُت. بُت واملجمىُت اللابوت في الُٜاض البِدي لـالح املجمىُت الخجٍس  الخجٍس

وللخدٜٝ مً يحت ٗسوق الدزاطت الحالُت اطخخدم الباخث بِم ألاطالُب 

ت والت، جدىاطب مّ البُاهاث الت، خـل ُل ها، وجم بحساء اخخباز إلا  خـاثُت  الالبازامخيًر

ييّي   ٠Kolmogorov-Smirnovىملييييىحسوٖ  طييييمسهىٖ    ي ييييد بذا ٠اهييييذ البُاهيييياث جدبي لخددًي

ظيىن  ل٢ٟى بُيت   Wilcoxonالخىشَّي الوبُعيي ؤم ل، ٟميا جيم اخخبياز ٍو للمجميىُخين الخجٍس

ٖ ُلى لخخال  ٗاث وال٘سوٚ الت، ؤخدثها جوبُٝ بسهامج مىدظىزي ، وجم واللابوت للىٛى

ٜيىم هيرا لخخبياز ُليى املٜازهيت بيين وطيى    Mann Whitneyبحيساء اخخبياز ميان وجني،  ٍو

ُُيخييين مظييخٜلخين، لحظيياب دلليييت ال٘ييسوٚ بييين ُُيخييين، ولٜيييد جييم بحييساء هييرا لخخبييياز 

  ، و  للمٜازهت بين مخىطى الوالب الر٠ىز ومخىطيى الويالب إلاهيار
ً
ٛيام  الباخيث اًليا

ٜيىم هيرا لخخبياز ُليى املٜازهيت  Kruskal-Wallis Testاخخباز ٟسط٢ا٤  والع   بإحساء  ٍو

 –ٗئيياث  2الِميس واليير٠اء ُليى ؤٟنيير ميً  توجدخييىي  ٗئي -بيين ُُيخيين بهييا اٟنير مييً ٗئخيان 
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ظيخخدم هييرا لخخبياز للمجاوظييت بيين الِمييس، والير٠اء، ها، وجييم ُيسق الىخيياثج ومىاٛؼيي  َو

 لىخيياثج اخخبييازي 
ً
فييي حييدو٤  Wilcoxon، و Mann Whitneyولٜييد ٛييدم الباخييث ُسكييا

.ً  ػامل لهرًً لخخباٍز

 :كائمت املشاجع

 :
 
 املشاجع العشبُتأوال

ييياقي ) .4 ي ييييد البي ييييال ُبي ييييساهُم، ُي إلاعاكــــــت العللُـــــت الخعـــــشف عل هـــــا وعالجهــــــا (. 4777ببي

ب لألطفال املعاكين عللُا  سة. ُالم ال١خب. الٜاهباسخخذام بشامج الخذٍس

. مهاساث السلىك الخكُفي لزوي إلاعاكت العللُت(. 4747بدز، بطماُُل ببساهُم ) .4

اق. داز الصهساء  الٍس

(. ٗاُلُت بسهامج بزػادي في خ٘م الظيلىٞ الِيدواوا 4770بخؽ، ؤميرة بيذ هه ) .0

العلـــىم  . مجليييتي الٜيييس  ؤمليييدي ألاه٘يييا٤ املخخل٘يييين ُٜلُيييا الٜيييابلين لليييخِلم. حامِيييه 

 7. الِددىٍتالترب

. الٜاهسة. سُكىلىجُت اللغت واططشاباث الخىاصل(. 4740البهاؾ، طُد اخمد ) .2

ت. الوبِت الثالثت  م١خبت النهلت املـٍس

ليدي  اللٔىٍيت املهيازاث بِيم جىمُيت في ال١مبُىجس اطخخدام ُلى ٛاثم  جسوىي  بسهامج .5

(. ُيدد 40د ). مجليمجلـت كلُـت التربُـت.  حامِيه بنهيا. اليخِلم ؿِىواث ذوي  الخالمُر

 .(4(. ج )477)

ىٖ الخاؿيييت 4777الحسبييا، ُييياد٤ ُبيييد ح ) .7 (. جُٜييُم البيييرامج التييي، جٜييدمها الـيي٘ي

ُٜلُييت بظييُوت فيييي املييدازض الِادًييت فيييي املدًىييت املىييىزة ميييً  بُاٛيييتللمِييىٛين ُٜلُييا 

.ً  . الجامِت لزدهُت. ٠لُت الدزاطاث الِلُاماجسخير وحهه هٌس املِلمين واملدًٍس

م١خبييت املليي٣ ٗهييد.  . وؼيس أسـس التربُــت الخاصــت(. 4740مييا٤ مدمييد )الخوُيب، ح .0

 اململ١ت الِسوُت الظِىدًت. الدمام. م١خبت املخىي،

. ُميان. داز ال١٘يس كظاًا ومشكالث في التربُـت الخاصـت(. 4740السوطان، ٗازوٚ ) .8

 .هاػسون ومىشُىن 
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، السوطيييان، ٗييييازوٚ؛ الخوُييييب، حميييا٤؛ الـييييمادي، حمُييييل؛ الحدًيييدي، منيييي،؛ ًخييييي .9

يييا. ي ييياًسة، مىسييييي،؛ الظييييسوز، هادًي يييادة؛ الصزٍٜيييياث، ببييييساهُم؛ الِمي  خىلييييت؛ الىيييياهىز، مُي

م الطلبــــت روي الحاجــــاث الخاصـــــت.(. 4740) ييييس  ملذمــــت فــــي حعلــــُـ ُمييييان. داز ال١٘ي

 هاػسون ومىشُىن.

يب مدمىد ) .47 روي الاحخُاجاث الخاصت بين الدشخُص والخعلُم (. 4778ػٜير، ٍش

 ِه هىوا. م١خبت ٠لُت التربُت، حامالعالجي

ييييا٤ ) .44 ييييص؛ ال١ُالوييييا، الظييييُد اخمييييد؛ اخمييييد، مييييسوة ٟمي (. 4740الشييييخف، ُبييييد الٍِص

طت. مجلـت  ملُاس املهاساث ألاكادًمُت لذي ألاطفال روي إلاعاكت العللُـت البسُـ

 . حامِه ُين ػمع. ٠لُت التربُت. مـسإلاسشاد الىفس د

ٙ، ُبد ال٘خاح ) .44 لٜاهسة. م١خبت . االتربُت الخاصت وبشامجها العالجُت(. 4744الؼٍس

ت  ألاهجلى املـٍس

م روي الاحخُاجــاث (. 4747الوُيب، مدميد ُبيد الٌيياهس؛ الؼياٗعي، ببيساهُم ) .40 حعلُـ

حامِييه هىوييا. ٠لُيييت التربُييت. ٛظييم ال،يييحت  الخاصــت الخحــذًاث وطــشق مىاجهتهـــا.

 الى٘ظُت

. الٜيياهسة. م١خبييت الدشــخُص الىفســ د لغيــر العــادًين. (4747ُميس، اخمييد مخييىلي ) .42

 ٍتالنهلت املـس 

. الٜياهسة. داز السػياد للوبيّي ملذمــت فـي التربُـت الخاصــت(.  4747ُبيد ح، ُياد٤ ) .45

 .واليؼس والخىشَّ

املذخل الي التربُت الخاصت لألطفال روي الحاجاث  (.4774الِصة، طُِد خظن، ) .47

  . الداز الِلمُت الدولُت لليؼس والخىشَّ وداز الثٜاٗت لليؼس والخىشَّ. ُمانالخاصت

ً ُثمان )الِاًد، مظ .40 بُت ألا٠ادًمُت لأله٘ا٤ املِاٛين 4745اُد ب (. الحاحاث الخدٍز

ُٜلُيييا الٜيييابلين لليييخِلم فيييي ميييدازض مداٌٗيييت لخظييياء. الجامِيييت الِسوُيييت امل٘خىخيييت 

 5. الِدد 2املجلد  املجلت الذولُت التربىٍت.بمداٌٗت لخظاء. 
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اب التربىٍيت (. جوبُيٝ مىدظيىزي ليبِم ألالِي4909الٜ٘ير، بخظان مدميد مميدوح ) .48

اق ألاه٘ا٤.   48. ؾ 2. َ 4. ج١ىىلىحُا الخِلُم. ضمجلت جامعه الكىٍذفي ٍز

. الٜاهسة. ُالم الخذَسس لزوي الاحخُاجاث الخاصت(. 4740الٜسشي،، ؤمير ببساهُم ) .49

 ال١خب

ييييب ؤمييييين ) .47 وييييا، ُبييييد املولي يييي٢ُىلىحُت4774الٍٜس روي الاحخُاجــــاث الخاصـــــت  (. طي

 ال١٘س الِسبا . الوبِت الثالثت. داز وجشبُتهم

مىِب،  هاوا مدمد ُثمان؛ هياّٗ، حميا٤ مدميد خظيً؛ ٓيالي، ًاطيمين ٗيازوٚ ٠اميل  .44

مىدظيىزي فيي جىمُيت  ؤوؼيوت(. ٗاُلُت بسهامج جدخل مب١يس مٜتيرح باطيخخدام 4740)

ُييت والخىاؿييلُت لييدي  . مجلــت الاسشــاد الىفســـ دالخىخييدًين ،  ألاه٘يييا٤املهييازاث املِٗس

ص لزػاد الى٘سي،. الِدد   . حامِه ُين ػمع. ٠لُت التربُت02مٟس

(. ِٗالُيت اليخِلم بمظياُده الحاطيىب ُليى الخدـيُل 4747مىـىز، ُبد الـبىز ) .44

ييييت ي . الجمُِي
ً
يييا ي ي ييياٛين ُٜلُي ي يييير املِي ي ييييدي الخالمُي ي يييُت لي ي ييييراث الى٘ظي ي يييييم املخٔيي ييييي، وبِي  الدزاسي

اق. اململ١ت الِسوُت الظِىدًتالسعىدًت للعلىم التربىٍت والىفسُت  . الٍس

ي .40 ي ي (. 4778ان ، حييييُمع م. جسحمييييت ُيييياد٤ ُبييييد ح مدمييييد )هيييالن، داهُييييا٤ ب. ٠ىٗمي

 . ُمان . داز ال١٘س هاػسون ومىشُىن  سُكىلىجُا ألاطفال غير العادًين وحعلُمهم

ٜ هييا. 4777وهُيل، ولييُم جسحمييت مدمييد السوطييان ) .42 ت مىدظييىزي وهٍس سســالت (. ٗلظي٘ي

 0، 4. الِدد 22. ألازدن.  مجلداملعلم

: املشاجع الاجىبُت
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