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  صــمستخلال

 ع� ال�ع�ف على فاعلة م�اك� ال�عل� ال����ل�جة في ت��ة  إلى ال��
 ال�الي  ه�ف
  �ال�ف� (  اإلب�اعيمهارات  اإلع�اد* وع�ده�  األول  ال�عاق1 س�عًا  ال.ف   3ال�الم )  ٨ل�5 


    -تالم3، وت� اس�<�ام ال��هج ال�:�9�ي ذ* ال�:��عة ال�:�9�ة ال�اح�ة " ق�لي  ت�  ع�*"، ح
اس�<�ام م�اك�  لى ال.ف األول اإلع�اد*  الف.ل ال�راسي األول  �ة ال�Bة ال�ق�رة ع@ وحت�ر9

  D�Eوت ال����ل�جة،  (األشFال  ال�عل�  اإلب�اعي   �لل�ف� ت�ران@  "ب"ا-اخ��ار  ق�لًا  )    ل.�رة 
إال�راسةوLع�Kًا على م:��عة   ال��صل  ع�� م5��R  لى وج�د ف�وق ذات داللة إح.ائة  ، وت� 

D  ) ب1 م��سEى درجات  ٠٬٠١(�Eًا  ال.ف األول اإلع�اد* ل.الح ال�ال�الم3 ال�عاق1 س�ع
  ال�ع�*. 

 
ال�عاق�ن    -مهارات ال�ف�� اإلب�اعي    –م�اك� ال�عل� ال����ل�جة  ال�ل	ات ال	ف�اح�ة:  

  س�عًا. 
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Abstract 
This study aimed at investigating the effectiveness of Technological 
Learning Centers in science for developing creative thinking skills 
among a group  (N=8) of hearing-impaired pupils at the preparatory first 
grade. An experimental one group design was used . The “ 
environment” unit was taught at the preparatory (first grade – first 
semester) by using Technological Learning Centers. Torrance's 
Creative Thinking Test (Figural - form B) was used.The present study 
revealed there has been a statistically significant difference at 0.01 
significance level between the means of treatment group in the pre- 
post test of Torrance's Creative Thinking  in favour of the post-
application. 
 
Key words: Technological Learning Centers - hearing-impaired 
pupils- creative thinking skills . 
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  مقدمة
إن ال�ــاة فـــي القـــ�ن ال�ـــاد* والع]ـــ�19 وفـــي ضـــ�ء ال�غـــ�ات ال��الحقـــة علـــى م<�لـــف 

مـل مـع ع�ة جعل^ الف�د في حاجة ماسة إلى مهارات ج�ی�ة تع�ه على ال�عل� والع�ل وال�عااألص
وهـ3ا بـ�وره یلقـي م�9ـ�ًا  اآلخ�19، ه3ه ال�هارات ض�ور9ة للعـ` والع�ـل فـي م:��ـع ال�عل�مـات ،

ة dي ت�Rه�ف اكRاب تلc ال�هارات ألف�اد ال�:��ع عامة .�  م1 العfء على ال�eسRات ال�عل
  

ــ وgذا ^ مهــارات القــ�ن ال�ــاد* والع]ــ�19 ت�iــل مEل�ــًا أساســًا ل:�ــع األفــ�اد  .ــفة dان
بـ� أن FKـ�ن فـي عامة، فهي أك�i ض�ورة لألف�اد ال�عـاق1  .ـفة خاصـة، فااله��ـام  ال�عـاق1 ال

مق�مـة أول�9ــات ال�:��ــع؛ فــال��عل� ال�عــاق مــ�ا1l وgنRــان لـه حقــ�ق شــأنه فــي ذلــc شــأن ال�ــ�عل� 
اق قــ� i�Kــل ع�Bــًا علــى أ* م:��ــع إذا لــ� یــ�� االه��ــام  ــه واعــ�اده اعــ�ادًا م�اســ�ًا العــاد*، فال�عــ

�l مع fاناته  �ا ی��اسFمgعة إعاق�هلق�راته و.  
  

ال�ـــي K:ـــf ت���هـــا لـــ�5 وت�iـــل مهـــارات ال�ف�ـــ� اإلبـــ�اعي أحـــ� أهـــ� ال�هـــارات ال�ه�ـــة 

 تع� تلc ال�الق�ن ال�اد* والع]�19في  ال�عاق1 س�عًا  ًا لل�ق�م العل�ي هارات مEل�ًا أساس، ح

 وتRاع� ال�عاق1 س�عًا على ال�عل� وم�اجهة ال���Kات ال�ي ت�اجهه� في ال��Rق�ل.    
  

ســ�عًا ی�اجــه الع�یــ� مــ1 ال�]ــFالت ن�:ــة ال�ــأث� الRــل�ي لهــ3ه اإلعاقــة علــى  فال�عــاق
��ار فــي ال�راســة والع�ــل تفاعلــه وات.ــاله  ــاآلخ�19، وعلــى مــا ��Kل�ــه مــ1 مهــارات تeهلــه لالســ�

ان�قـــاء و االه��ـــام  ال�عامــل مــع ال�ــ�اس ال�]ــEة لــ�یه�،  ی��غــيوم�ارســة األن]ــEة ال�<�لفــة، لــ3ا 
ـ�ه�  ال�ـي ال تRـ�غ�ق م�ارسـ�ها وق�ـاً   األن]Eة الق.�ةdـ�ًا لق.ـ� ف�ـ�ة ت�pـ�9ًال نl ت�ـ�ع بـ�ائل ، و

االه��ـــام ، و دKــة بــ�ه�الفــ�وق الف� حــ� ل��اعــاة األن]ــEة العل�ــة ال�ــي ت<ــ�م ال��قــف ال�عل�ـــي ال�ا
سائل ال�.�9ة والـ�حالت االه��ام  اس�<�ام ال� ، و ل3اتي ورrL أن]Eة ال�عل�  ال�Bة أن]Eة ال�عل� ا

ة�ة ت�اسf خ.ائs ال�عاق1 س�عًا واح�اجاته� ، و ال�علR9ات ت�ر:اس�<�ام م�اخل واس��ات
عة اع�lله�و  )١٩٥، ٢٠٠٨( م
	� وعام�،    .اق�ه� وتRه� في تعل�ه� وتأه
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م1  dل  �ا  و5�9 �����(Pchenitchnaia ,2007,6) 
لل�الم�Ballinger,2011,3)  (  3ال���و ت�ح  ال�عل�  م�اك�  وال�فاه�    اك�Rاب أن  ال�عارف 

  . ا ی��اسf والف�وق الف�دKة ب�ه�وال�هارات  �Eق وأسالf م<�لفة  �
  �iة أكE[ة وأنث�اء، وت�iل أداة للغ�ص في أع�اق ال��اد  وت�ف� ال����ل�جا مادة عل�

Lعلى  و  rفق ال����ل�جا  دور  ی��قف  وال  العل�م،  مادة  اك�Rاب  <اصة  بل  ال�عارف  اك�Rاب 
االه��ام    f:K ل3ا  ال�ع�في"،  االنف:ار  " ع.�   DEل�� وفقًا  األه�ة  ذات  األساسة  ال�هارات 

انة  األجه�ة ال����ل�جة في ت�ر9@   إدخال ال����ل�جا في ت�ر9@ العل�م س�اء م1 خالل االس�ع
ة وذلc به�ف ت���ی
 ت�ر9@ العل�م م1 جانf، العل�م، أو م1 خالل االس�عانة  ال��امج ال�عل

آخ�.   fجان م1  ب�:اح  ال�:��ع  مع  ی��ف�ا  ح�ى  لل����ل�جا   1ال��عل�   واس�عاب 
  . )٦٤١ ،٢٠٠٠ر�اض ،؛ ١٥٠  ،١٩٩٧(ن��،

  
ــ ــ�ف�ه م�اكـ ــه وتـ ــا ت��ـ ــة ل�ـ ــ�<�ام ال���ون�:ـ ــ3لc اسـ ــ�عل� وdـ ــي � الـ ــ1 فـــ�ص فـ ــا مـ �ل�جـ

ــف xوالــ�عل� فــإن ت� �ال����ل�جــا داخــل م�اكــ� الــ�عل� F�Kــ1 أن RKــه� فــي ت��ــة ع�ل�ــي ال�علــ
  .وم�ها مهارات ال�ف�� اإلب�اعي ل�عاق1 س�عًا  ال��حلة اإلع�ادKةالع�ی� م1 ال�هارات الالزمة ل

  
  االحساس بالمشكلة:

بــ�اعي مــ1 أهــ� م<�جــات تعلــ� العلــ�م فــي القــ�ن ال�ــاد* ات ال�ف�ــ� االتعــ� ت��ــة مهــار 
� م1 ال<��ات مـ1 خـالل iًا تعل� ال�ع ال�عاق�ن س�عE�RK ال�هارات cوالع]�19، ف�1 خالل تل
ع�ن ال�ع�ـــ� عـــ1 أنفRـــه�  9�Eقــــة Eـــ�RK ــــا�d ،وتعـــ�یل األف�ـــار Dـــ�Eـــة واالك�]ـــاف وال�L�:ال�

  إب�اعة. 
  
Rــا قة علــى ضــ�ورة ت��ــة مهــارات ال�ف�ــ� اإلبــ�اعي مــ1 ال�راســات ال� أكــ�ت الع�یــ� وقــ

)، ٢٠١٢)، ودراسـة الق�ـاو� (٢٠٠٤ع��ى (ل�5 ال�عاق1 س�عًا، وم1 ه3ه ال�راسات:دراسـة 
  ) ٢٠١٧دراسة ع(�هللا (  (Flores &  Rumjanek,2015) ودراسة فل%ر�$ ورم�ان�#
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 ال�ــي تقــ�م�عًا إال أن م�ــاهج العلــ�م وعلــى الــ�غ� مــ1 أه�ــة تلــc ال�هــارات لل�عــاق1 ســ
هي م�اهج م���Rة م1 م�اهج ال�عل� العام مع فلل�عاق1 س�عًا التRه� في ت��ة تلc ال�هارات،  

 عــ� ال�عــ�یالت ال���iلــة فــي حــ3ف  عــ� ال��ضــ�عات وتقــ��Kها لل�عــاق1 ســ�عًا األك�ــ� مــ1 
  1ة بهـا،  �ق�ار عام1 في الع�ـ� ال�م�ـي،  اإلضـافة إلـى العادی�قلـة األن]ـEة وال�سـ�م ال��ضـ
ات ت�رR9ـة ل���ـة مهـارات ال�ف�ـ� لـ�5 ك�ا أن ا:�ًا  اس�<�ام أسالf واس��اتid ل�عل� ال یه��

تالمـــ3ه ال�عـــاق1 ســـ�عًا  قـــ�ر اه��امـــه ب��صـــل رســـالة ال�علـــ� إلـــه� م�ـــا Kعـــ�ق ت��ـــة مهـــارات 
  ال�ف�� اإلب�اعي ل�یه�.

ل�عــاق1 ســ�عًا لبــ�اعي dأحــ� ال�هــارات الالزمــة مهــارات ال�ف�ــ� اإلانEالقــًا مــ1 أه�ــة و 
فــي القــ�ن ال�ــاد* والع]ــ�19، وعــ�م مالءمــة lــ�ق ال�ــ�ر9@ ال���عــة ل���ــة هــ3ه ال�هــارات، فــإن 

ـة مهـارات ال�ف�ـ� ال��
 ال�الي RKعى إلى ال��قD م1 فاعلة م�اك� الـ�عل� ال����ل�جـة فـي ت��
  .ل�عاق1 س�عًا  ال.ف األول اإلع�اد*االب�اعي ل�5 ال�الم3 ا

  
  مشكلة البحث:  

بـــ�اعي dأحـــ� عـــاق1 ســـ�عًا ل�هـــارات ال�ف�ـــ� اإلم]ـــFلة ال��ـــ
 فـــي حاجـــة ال� ت�ـــ�دت 
القــ�ن ال�ــاد* والع]ــ�19، وعــ�م مالءمــة lــ�ق ال�ــ�ر9@ م�Eل�ــات ال�هــارات الالزمــة لل��ــف مــع 

فإن ال��
 ال�الي RKعى إلـى اإلجا ـة عـ1 ال���عة ل���ة تلc ال�هارات، ولل�.�* له3ه ال�]Fلة 
@  ال�الي: الeRال ال�ئ

مهـارات ال�ف��ـ� االبـ اعي لـ � �عـ� ما فاعل�ة م�اك� ال�عل� ال����ل�ج�ـة فـي ت�	�ـة 
  ال�الم�- ال	عاق�+ س	ع�ًا �ال	�حلة اإلع اد&ة؟

  

  : البحث أهداف
ت��ـة مهـارات  ه�ف ال��
 فـي ال��قـD مـ1 فاعلـة م�اكـ� الـ�عل� ال����ل�جـة فـي  ت�iل

K3 ال��حلة اإلع�اد ة ال�عاق1 س�عًا .ال�ف�� اإلب�اعي ل�5 تالم
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  أهمية البحث: 
 ̂   أه�ة ال��
 ال�الي ف�ا یلي: ت�iل

و  -  ت�ر9@  في  ال����ل�جة  ال�عل�  م�اك�  اس�<�ام  آلة  ی�ضح  لل�عل�  دلل   �Kة  تق�Bال� ح�ة 
ال  الف.ل  ال�ه�ي  األول اإلع�اد*  ال.ف  ال�لل ال�ق�رة على  Kف� ه3ا  وق�  األول  �راسي 

  �9�E1 ب�1 وال�ه��iاح�ًا .ال  م�اهج ال�عاق1 س�ع
 -  �Kه3ه   تق� �م:��عة م1 األن]Eة اإلل���ونة ال�ي ت��ي مهارات ال�ف�� اإلب�اعي وق� تف

  11 وم..�ي ال��اهج و3dلc ال�عل�iاح�ة الE[اإل   فياألن �ب�اعي  ت��ة مهارات ال�ف�
 ًا  ال��حلة اإلع�ادKة.3 ال�عاق1 س�عل�5 ال�الم

 
  حدود البحث: 

  ال0 ود ال�ال�ة:اق��3 ت�ف�- ال102 ال0الي على 
��ی�ـة   " ��رسة األمل لل.� وال��F"م:��عة م1 تالم3 ال.ف األول اإلع�اد* ال�ه�ي  - 
 ب�ها.
ــة: م�dـــ�  -  ــة ال�الـ ــ�عل� ال����ل�جـ ــ� الـ ــةم�اكـ ــ�م ال����dـ ــ� األفـــالم ال�عل -ال�سـ ــةم�dـ ـ�- 

 م��d األلغاز واأللعاب 
ة   �   الق.s. -م��d ال�حالت ال�ع�فة ع�� ال�f9  -ال�عل

، و�dــا تقــاس  اخ��ــار تــ�ران@ األصــالة) -ال��ونــة -مهــارات ال�ف�ــ� اإلبــ�اعي (الEالقــة - 
 ال.�رة ب) ت�ج�ة م��� خEاب. –لل�ف�� اإلب�اعي (األشFال 

العــام  �اد* ال�ه�ــي الف.ــل ال�راســي األولوحــ�ة ال�Bــة ال�قــ�رة علــى ال.ــف األول اإلعــ - 
 .٢٠٢٠ -٢٠١٩ال�راسي 

 
  مصطلحات البحث 

  :ال	عاق�ن س	ع�اً   -
ه� أش<اص ل�یه� ق.�ر في حاسة ال�Rع م�ا Kقلل م1 ق�رته� على س�اع األصـ�ات 

ت�9�Lـة خاصـة ت<�لـف عـ1 تلـc ال�ـي تقـ�م ال�<�لفة بـ�رجات م�فاوتـه، لـ3ا فهـ�  �اجـة إلـى بـ�امج 
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�  1اب ال�هــارات الالزمــة لهــ� ــ
 ت�اعــي خ.ائ.ــه� واح�اجــاته� وتRــاع�ه� علــى اك�Rــللعــادی
 في الق�ن ال�اد* والع]�19.

  
  :ال�ف��� اإلب اعي - 

ال�ــي  �:��عـة مــ1 الع�لــات العقلــةــ� Kقـ�م فــه ال�عــاق ســ�عًا  ن�ـr مــ1 أن�ــا| ال�ف� 
، ومعال:ـــة الق~ـــاKا أو إعEـــاء حلـــ�ل ج�یـــ�ة لل�]ـــFالت  إن�ـــاج أشـــاء ج�یـــ�ة وأصـــلةی�ـــ�ج ع�هـــا 

e�م�ونة، وال�� �i9قة أك�E   ع�د م1 األف�ـار أو اآلراء أو االسـ�<�امات ��اء أكEعgاألح�اث، و 
 .  ال.�رة ب) –و9قاس  اخ��ار ت�ران@ لل�ف�� اإلب�اعي (األشFال  في وق^ م��د 

  
  ال�عل� ال����ل�ج�ةم�اك�  -

ـــة ال�ـــي تقـــ�م علـــى اســـ�<�ام�ــالf واألدوات  م:��عـــة مـــ1 األرdـــان ال�عل الـــ��p واالسـ
ال�ي ت�ح لل��عل�1 م�ارسة الع�ی� م1 األن]Eة ال�<�لفة م1 خالل ت�ف� وال�سائل ال����ل�جة، و 

قــات �Eة  اســ�<�ام تEاألن]ــ cــام ب�لــع األدوات وال�ــ�اد الالزمــة للقEــ�R9ــا ال��عــ�دة، وال����ل�ج
  .ال��عل��ن االن�قال م1 م��d آلخ� إف��اضاً 

�  النظري  طارا
  أوالً: المعاقون سمعي):

 تع�78 اإلعاقة ال6	ع�ة: �
  لق� تع�دت ال�ع�9فات ال�ي ت�اول^ اإلعاقة ال�Rعة ، وف�ا یلي ع�ض ل�ع� تلc ال�ع�9فات: 

اإلعاقـة الRـ�عة  أنهـا وجـ�د ع:ـ� فـي القـ�رة الRـ�عة   )٤١،  ٢٠١٣ح�ان�* (Kع�ف  
�Rان ما في ال:هاز الFلة في مF[وج�د م f�R  ة أوعي ، فق� ت��ن ال�]Fلة في األذن ال<ارج

خ ، وت]ـ�ل اإلعاقـة الRـ�عة األlفـال ال�سEى أو ال�اخلة أو في الع.f الRـ�عي ال��صـل لل�ـ
  ال.� وضعاف ال�Rع.

  
 أنهــا م.ــEلح عــام KغEــي   )١٣، ٢٠١٧.ــه (و  )٣١١، ٢٠١٤الق���ــي (Kع�فهـا و

ع ال:�ئــي أو ال<فــف إلــى أق.ــى مــ�5 واســع مــ1 درجــات فقــ�ان الRــ�ع بــ�ءًا مــ1 ضــعف الRــ�
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ـــة معـــًا ب�رجـــة درجــات الفقـــ�ان الRـــ�عي أو ال.ـــ�� ن�:ـــة ع�امـــBLـــة وـــة أو وراثBل وراثــة أو ب
  تع�ق قام حاسة ال�Rع ب�xائفها .

  
 أنهــا ال�الــة ال�ــي Kعــاني م�هــا الفــ�د مــ1  )١٩٩، ٢٠١٩أبــ% الــ%ر /م
	ــ� (و9ع�فهــا 

ـــة مR�Fـــ�ة، وت�ـــ�ل ب�ـــه وLـــ1 تعلـــ� وأداء ق.ـــ�ر ســـ�عي ن�:ـــة ع�امـــل وراثـــة أو خلقBـــة أو ب
اعة �dا یeدیها الف�د العاد*، وق� �FKن الق.�ر ال�Rعي ج�ئًا  ع� األع�ال واألن]Eة االج��

  ل األlفال ال.� وضعاف ال�Rع.  أو dلًا وت]�
م وLال�الي فإن ال�عاق1 س�عًا ه� أف�اد ل�یه� ق.�ر في حاسة ال�Rع Kع�قهـا عـ1 القـا  

ات ب�xائفهــا م�ــا Kقلــل مــ1 قــ�رته� علــى ســ�اع األصــ�ات ال�<�لفــة، و9:علهــ�  �اجــة إلــى خــ�م
ة خاصة.R9ة ونف�Lت�  

  
  س	عـــــــــ�ًا:خ3ائ9 ال	عاق�+  �

�ًا على ال]<s ال�عاق في ن�احي م<�لفة �dا  �d ًا�ولق� أث�ت اإلعاقة ال�Rعة تأث
  ) ٤٩:  ٢٠٠٦(ال�هامي،)٨٥: ١٩٩٨ال3��2،(       :یلي
ــة اللغ�8ـــة -  ــأث�ًا Kع��ـــ� ال��ـــ� اللغـــ�* للفـــ�د مـــ1 أكiـــ� مpـــاه� ن�ـــ� :  مـــ+ ال�اح�ـ اإلنRـــان تـ

، وح�ــى فــي حالــة اك�Rــاب ال�عــاق1 ســ�عًا ألKــة مهــارة لغ�9ــة فــإن لغــ�ه�  اإلعاقــة الRــ�عة
  ال�عاني dلغة العادی�F .1نها غ� غ�ة  ال�ف�دات و  –في الغالf  -ت�.ف 

ال�عـاق1 سـ�عًا عـ1 ذdـاء أقـ�انه� : بـ�غ� عـ�م اخـ�الف مRـ��5 ذdـاء م+ ال�اح�ة ال	ع�ف�ة -
ان ال�عل�مات 1 إال أن ال�عاق س�عًا Kعاني م1  العادیRـ�، و س�عة نdة و  قلـة ال��Lصـع�

ة ال�:�دة وال�م�9ة.pات اللف�iإدراك ال�  
ــل ال�عــا مــ+ ال�اح�ــة ال�ف6ــ�ة: -�K اإلــى الع�لــة وت:�ــf اآلخــ�19  - ]ــFل عــام –ق�ن ســ�ع

ن�:ة إحRاسه�  الع:� ع1 ال��اصل، وع�م ق�رته� على ال�]ارdة أو االن��اء إلـى األفـ�اد 
  اآلخ��d ،19ا Kف~ل�ن األن]Eة الف�دKة.

 فعـــل صـــع�Lات االت.ـــال اللفpـــي ال~ـــ�ور9ة إلقامـــة عالقـــات مـــ+ ال�اح�ـــة االج�	اع�ـــة:  - 
ــ ــإن ال�عـ ــة فـ ــ�عاً اج��اعـ ــة  اق1 سـ ــاعي والع�لـ ــل اإلج��ـ ــف ال�فاعـ ــf م�اقـ ــى ت:�ـ ــ�ن إلـ لـ�K
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، و (Popa & Vanghelie,2015: 338)ب%5ـا وفـان��ليواالنRـ�اب، و9ـ�d 5ـل مـ1 
أن األlفــال ال�عــاق1 ســ�عًا لــ�یه� (Ljubica & Tamara, 2015)ل�اب�7ــا وت	ــارا

 اللغة لـ�یه� م�ـاب ضعف في ال�هارات االج��اعة ومهارات االت.ال ن�:ة ضعف اك�Rا
�ة مiل الع�لة االج��اعة وع�م األم1 وصع�Lة في ال�عل�.id اتLعله� ی�اجه�ن صع�:K 

  
ــ� وعــام� ( یــ�5  ضــ�ء خ.ــائs ال�عــاق1 ســ�عاً وفــي  	
أن مــ1 أهــ� ) ١٩٥: ٢٠٠٨م

  االح�اجات ال��9�Lة ال�ي f:K م�اعاتها ع�� تعل� ال�عاق1 س�عًا ما یلي:
� علـى ال.ـ�ر ع�ـ� ع ال��اس ا ال�عامل مااله��ام   - dأن ی�� ال�� f:K 
ل�]Eة ل�یه�، ح

 تعل�ه� أك�i م1 اللغة ال���Eقة.
�ه�. - dًا لق.� ف��ة ت��p9ًال ن�l غ�ق م�ارس�ها وق�ًا�Rة ال�ي ال ت� ان�قاء األن]Eة الق.
دKــة لفــ�وق الف� ت�ــ�ع بــ�ائل األن]ــEة العل�ــة ال�ــي ت<ــ�م ال��قــف ال�عل�ــي ال�احــ� ل��اعــاة ا - 

 ب�ه�.
 االه��ام  أن]Eة ال�عل� ال3اتي ورrL أن]Eة ال�عل�  ال�Bة. - 
ة. - �  االه��ام  اس�<�ام ال�سائل ال�.�9ة وال�حالت ال�عل

  
  �Bق وأسال�? ال��اصل لل	عاق�+ س	ع�ًا: �

ــة ال�عــاق1 ســ�عًا وتعلــ�ه� وتــأهله� االج��ــاعي إلــى تــ�ر9�ه� علــى lــ�ق Lت��ــاج ت�
؛ ٦٦: ٢٠٠٦: (ال�هـامي، وم1 ب�l 1ق ال��اصل ما یلي  ،درجة اعاق�ه�فعالة ت�الءم و ات.ال  

  )٦٥، ٤٥، ٣٩: ٢٠١٧.ه، ؛٧٤: ٢٠١٤الق���ي،  ؛١٠٤: ٢٠٠٩م
	� وف%ز�، 
�Bق قائ	ة على اس�غالل ما ق  ی�ـ�ف� لـ � ال	عـاق سـ	ع�ًا مـ+ �قا&ـا سـ	ع�ة (8�Bقـة  - ١

  :(Hف�Iال��اـل الKقاL1 اس�<�ام ال�الم وا الRـ�ع وقـ�اءة ال�ـالم، وال وت:�ع ه3ه ال�Eق ب
 شارة و ه:اء األصا ع في ع�لة االت.ال ت�R<�م لغة اإل

تع��� ه3ه الEـ�ق و: ال	عاق�+ س	عـــــــــــــــ�اً �Bق قائ	ة على ت��Lف حاسة الل	J ل �   - ٢
، و9]ــ�ل اســ�<�ام لغــة اإلشــارة ی�و9ــة إلK.ــال ال�عل�مــات لآلخــ�19 علــى اســ�<�ام رمــ�ز

 وه:اء األصا ع
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ة علـى اسـ�N ام ال0اسـة ال32ـ�8ة فـي تعلـ�� ال	هـارات ال��اصـل�ة (ال��اصـل قائ	ـ�Bق   - ٣
ــي) ــة وال�و9ــة ال���Fــة  �ــا تع��ــ� علــى اإلفــادة مــd 1افــة أســالf الو: ال�لpاصــل اللف��

عة dل حالة�lو fی��اس.   
Fـ�ك Lمـ�ل و �إلـى أن  )Mole & Peacok, 2005, 2(وفـي هـ3ا اإلlـار K]ـ

، وال ت�جــ� 9�lقــة ت�اصــل RKــ�<�مها ســ�<�ام الع�یــ� مــ1 أســالf ال��اصــلاال�عــاق ســ�عًا �F�Kــه 
ــ�ان ال�عـــاق ســـ�عًا أف~ـــل أو أكiـــ� فعالـــة مـــ1 أخـــ�5 ؛ إذ  عـــة الفقـ�lــا تع��ـــ� علـــى الفـــ�د و أنهـ

  ال�Rعي له.
  

  مناهج العلوم للمعاقني مسعيًا باملرحلة اإلعدادية:  �

 تهم1 أك�i ال��اد ال�   على ال�غ�  م1 أن مادة العل�م�ف إلى ت��ـة راسة أه�ة، ح

1 س�عاً عق�ل اال��عل�1 ال�عارف العل�ة ، ولها إسهام واضح في تعل� ل��عل�1 وم�ه� ال�عاق
ــة ــارات ال�<�لفـ ــة االع�ادKـــة ، إال أن وال�هـ ــ�عًا  ال��حلـ ــًا لل�عـــاق1 سـ ــة حالـ ــاهج العلـــ�م ال�ق�مـ م�ـ

عــــة اال�ه�ــــة �Eها ل��فای�هــــا وم�اســــd ــــ�  عــــ�مRًا ت�مــــ1 حــــ
 أهــــ�افها وم���اهــــا ل�عــــاق1 ســــ�ع
ــ ات ت�رR9ـ:ــ��ات ــاواسـ ــالf تق��9هـ ــ3ه اها وأسـ ــ�ر هـ ــالي ق.ـ ــD األهـــ�اف ، وLال�ـ ــي ت�قـ ــاهج فـ ل��ـ

   )٢٠٠٥،أح	�  .(ال��ج�ة م1 ت�ر9@ العل�م لل��عل�1 ال�عاق1 س�عًا  ال��حلة االع�ادKة
 تـ� وضـع�عـاق1 سـ�عًا  وفي إlار وضـع حلـ�ل لق.ـ�ر ال��ـاهج ال�الـة ال�ـي تقـ�م لل

ضــ�ورة أن وم�هــا  فــي م�ــاهج ال�عــاق1 ســ�عاً  وال��صــات ال�ــي ی��غــي م�اعاتهــام:��عــة مــ1 
ت��]ــى أهــ�اف م�ــاهج ال�عــاق1 ســ�عًا مــع ال�ضــع االج��ــاعي أو ال�xــائف وال�هــ1 ال�ــي ســ�ف 

عـــة ج�انـــf ال��ـــ� ، و بهـــا �ن یل��قـــ�l 51 اقلـــ�5 ال�عـــ ال�<�لفـــةأن ت�اعـــي م�ضـــ�عات ال���ـــ�
، ال�مــةحــ�ل ال�]ــFالت االج��اعــة ال�ــي ی�اجههــا ال�عــاق ســ�عًا فــي حاتــه ســ�عًا، و ت���dــ� 

عـة ال�ـ�عل�وأن  �lعة ال���ـ�5 و�l9قة ال��ر9@ في ض�ء أه�اف ال�رس و�l تـالءم ، وأن ت���د
عــة ال�عــاق ســ�عًا، �l ةEة .و األن]ــdح لــه فــ�ص ال�]ــار؛ ١٠٩ -١٠٧، ٢٠١٢مــازن ، (ت�ــ

  ) ٩٦-٩٤، ٢٠١٣* ،ح�ان�
  
ات وال�ـ�اخل ال��رR9ـة و :تـ�ر9@ العلـ�م  ال�ـي أشـارت األدبـات إلـى فاعل�هـا فـيم1 االسـ��ات

9�lقة ، و م�خل م�Rحة ال�عل�9�lقة ال�عل� الف�د*، وال��خل ال�Bي، و  لل�عاق1 س�عًا ما یلي:
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ات ال�عل� في م:��ع، و ءال�عل� القائ� على االس�ق.او  ،األی�* والعق�لن��ذج ، و حل ال�]Fالت 
، واألن]ـــEة  ، واللعـــf، واســـ�<�ام ال�ع�ـــات ال�.ـــ�9ة، وخـــ�ائr ال�ف�ـــ�م�اكـــ� الـــ�عل�و  ،صـــغ�ة

ع��ــى،  ؛Easterbrook & Scheetz ,2004 , 261؛ ٢٠٠٢(م
	ـ� ال��رسـة، 
  ) Patalano, 2015, 33؛ ١١٧ ،٢٠١٢،مازن  ؛٢٠٠٤

 
قاتهــا  ة إلــىوقــ� أشــارت الع�یــ� مــ1 ال�راســات وال��ــ�ث الRــا ق�Eــا وتأه�ــة اســ�<�ام ال����ل�ج

 Lemke, 2002: 7) (وم�هـا دراسـة ل�ـاك ال�<�لفـة فـي تـ�ر9@ العلـ�م لل�عـاق1 سـ�عًا، 
ودراسـة  ،)٢٠٠٥(م
	ـ� ، ودراسـة )، (Lang & Steely, 2003) النـج وسـ�ليودراسـة 
ــ%ة ــة ،)٢٠١٢( حلــ ــة ودراســ ــة  )، ٢٠١٢( ع��ــ ــى ودراســ ــة ، )٢٠١٣(ع��ــ ــودراســ  ه�=�اإبــ

)٢٠١٣(  
  

  ثاني): مهارات التفكير ا�بداعي 
  تع�78 ال�ف��� اإلب اعي: �

ة وعل� ال�ف@ ع�ة تع�9فات Lان ال���م�هـا ل�ف�� اإلبـ�اعي، لأورد ال��<..�ن في م
  ما یلي: 

Kعـ�ف ال�ف�ــ� اإلبــ�اعي  أنـه تف�ــ� فــي نRـD مف�ــ�ح ی��ــ� االن�ـاج فــه  <اصــة ف�9ــ�ة 
   )٢٦١، ٢٠٠٨(سعادة، ت ال���:ة وال�ي الت��دها ال�عل�مات ال�عEاة. ت��iل في ت��ع اإلجا ا

  
ك�ا Kع�ف  أنه ن]ا| عقلي م�fd وهادف ت�جهه رغ�ة ق�9ة فـي ال��ـ
 عـ1 حلـ�ل أو 

(القــال وناصــ� لــ� ت�ــ1 مع�وفــة مــ1 ق�ــل و��9ــ�  ال]ــ��لة وال�عقــ�.  ال��صــل إلــى ن�ــائج أصــلة
  )٦٠٣، ٢٠٠٦وج	ل ، 

  
 �ة ذه�ة ی�فاعل فها ال��عل� مـع ال<�ـ�ات الع�یـ�ة اإلب�اعي  أنه ع�لك�ا Kع�ف ال�ف�

 Dقـ�K ،عاب ع�اص� ال��قف م1 أجل ال�ص�ل إلى فه� ج�یـ� أو إن�ـاج ج�یـ�ال�ي ی�اجهها واس�
حـًال أصــًال ل�]ـFل�ه، أو إك�]ــاف شـئ ج�یــ� ذ* ق�ـة  ال�Rــ�ة لـه أو لل�:��ــع الـK *3عــ` فــه. 

  ) ٣٠٧، ٢٠١٥ة،  (الع�اص� 
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أن ال�ف�ــ� اإلبــ�اعي هــ� اإلتــان  Fــل مــا هــ� ج�یــ� ســ�اء  )٩١، ٢٠١١غــان= (�5 9ــو 

ـة سـائ�ة مـ1 Eف��9ة ن� f�9 ما ه� قائ� م1 أدوات أو ق�ال�Eأكان أف�ارًا أو إق��احات أو ح�ى ت
أك�ــ� خــالل إصــ�ار أف�ــار ج�یــ�ة غــ� مأل�فــة أو إن�ــاج أك�ــ� عــ�د مــ1 األف�ــار واآلراء أو إن�ــاج 

قع�د م1 االس��Eوتعل� مهارات ات، و ع�االت أو ال� �فة تعلd 1 أن ن�رب الف�د علىFم1 ال��
  ال�ف�� اإلب�اعي م1 خالل آلات مع�ة.

  مهارات ال�ف��� اإلب اعي وأسال�? ت�	��ها: �
  )٩٥، ٢٠٠٦(م
	%د، ت��iل مهارات ال�ف�� اإلب�اعي ف�ا یلي: 

�د م�Fـ1 مـ1 االسـ�:ا ات ال��اسـ�ة ت:ـاه : و9ق.� بها الق�رة على اس��عاء أك�� عـالOالقة - ١
ــ� معــ1 خــالل ف�ــ�ة زم�ــة م�ــ�دة ومــ1 م�Fناتهــا lالقــة األشــFال، وlالقــة مiلة أو مFــ[

 ال�م�ز أو األلفا�، وlالقة ال�عاني واألف�ار.  
ـ� ال�الـة ال3ه�ـة ب�غـ� الال	�ونة - ٢��قـف، وت�لـ� إسـ�:ا ات : وتع�ـي قـ�رة ال�ـ�عل� علـى تغ

 م���عة. 
 : وتع�ي الق�رة على إن�اج أف�ار غ� م���رة وت��R  ال:�ة. ةاألصال - ٣
: وتع�ـي مالحpـة ال�]ـFالت فـي ال��قـف الـ3* ی�اجهـه أو فـي ال60اس�ة تTـاه ال	IـRالت - ٤

 م�اقف ال�اة.
ــ�ل - ٥ ــ�ل إلـــال�فاصـ ــ�ة مع�ـــة وال�صـ ــاء ج�یـــ�ة لف�ـ ــى إضـــافة أشـ ــ�رة ال�ـــ�عل� علـ ــي قـ ى : وتع�ـ

 إق��احات ت��لة تeد* ل�9ادة ج�ی�ة.
  
ــةو  ــه� فـــــي ت��ـــ ــي تRـــ ــالf والEـــــ�ق ال�ـــ ــ��K  مـــــ1 األســـ ــ�اعي تقـــ ــ� اإلبـــ ــارات ال�ف�ـــ مهـــ

ولعـــf األدوار والـــ�عل� ال�عـــاوني،  ،9�lقـــة الع.ـــف الـــ3ه�يال��ضـــ�عات فـــي صـــ�رة م]ـــFالت، و 
ة�ف ال����ل�جا في الع�لة ال�علxوت� ،fـة وال�عل� القائ�   ،  واللعBعلى ال�]�وعات، وتهBـة ب

 ؛١١٤، ٢٠٠٨،الفقــي وســال= ؛ ٢٠٠٤، ع��ــى( إلبــ�اعي خالــة مــ1 القــ�د.م�ع�ــة لل�ف�ــ� ا
 ،�	
   Daud, Omar, Turiman& Osman, 2012) ؛٢٠٠٥م
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  ثالث): مراكز التعلم التكنولوجية
�هـا مـ1 ق�ـل ال�علـ� داخـل ح:ـ�ة   م�اكـ� الـ�عل�ت�iل  pـان ال�ـي یـ�� ت�dأو األر Dlال��ـا

ل�ي ��Kاجها ال��عل��ن ل��ارسـة األن]ـEة داخلـه، وهـي ت~ـ� ال�راسة و�9ف� بها ال��اد واألدوات ا
األن]ـEة ال�ــي Kقـ�م بهــا ال��عل�ـ�ن داخــل  عـ�د صـغ� مــ1 ال��عل�1(م:��عـات صــغ�ة) وتع��ـ� 

وت�ـح لل��عل�ـ1 االخ�ـار مـ1 ال�ـ�اد واألن]ـEة ال�<�لفـة، وF�9ـ1  ،تلc ال��اك� على االس��]اف
ــة، �، وم�dــ� ال��F�ــة، م�dــ� الف�ــ�ن ومــ1 أمiلــة تلــc ال��اكــ� اســ�<�امها فــي dــل ال��احــل ال�عل

لـي، وم�dـ� ال��سـقى، iال�� fـ� اللعـdـ� العلـ�م، وم�dـ� ال�اسـ�ب، وم�dات، وم��عFال� �dوم�
، ٢٠١٦؛ شــعالن ونــاجي، ١٨، ��٢٠١٥ــ��، ؛  Kelly, 2001, 172وم�dــ� األلعــاب (

  Judson,2019, 250)  ؛٣٨
واالســ�:ا ة ل�اجــات �ــ�ل ال�المــ3 ال�<�لفــة ل �هــاتل� ت�~ــح أه�ــة م�اكــ� الــ�عل� فــيو 

ت�ف� فـ�ص لل�:�Lـة واالخ��ـار وgتاحـة الفـ�ص لل�المـ3 ل���ـل ال�Rـ�Bلة ل��قـD ال�عل� ال3اتي، و 
 ;٣٩، ٣٥، ٢٠١٥ال(�ـاg) ،Hتاحة الف�ص لالس��]ـاف وال�:�9ـf واالبـ�اع  ، و له�ال��� ال]امل  

Aydogmus& Senturk, 2o19; Ballinger, 2011( 
  

1F�K تع��9 م�اكـ� الـ�عل� ال����ل�جـة  أنهـا م:��عـة مـ1 األرdـان  س�Dما وفي ض�ء 
أو ال��ــاDl االف��اضــة وال�ــي تقــ�م علــى اســ�<�ام االســالf واألدوات وال�ــ�امج ال����ل�جــة فــي 

r وت�فE>ل�ها:تiوال�عل�، وم1 أم �  3 وتق��9 ع�لة ال�عل
ال�ـ�عل� ب�.ـفح الع�یـ� مـ1 م.ـادر الـ�عل�  فـه 9قـ�مو : م��U ال�حالت ال	ع�ف�ة ع2ـ� ال�8ـ? - 

  اإلل���ونة وال�ع�D في دراسة ال��ض�عات وgج�اء  ع� األن]Eة االس�ق.ائة.
��dــ�  ال:اذبــة وال�]ــ�D9؛ حــ
 ی�ــ�ف� فــي ال�ســ�م ذلــc الی�Rــ�  م�Uــ� ال�ســ�م ال	�U�0ــة: - 

ــ�عل� ع ال�ـEــ� ــة وال.ـــ�رة، وR9ـ ــ� اللـــ�ن وال.ـــ�ت وال��dـ ــ3ا مـــ1 خـــالل  ال����dـــة ع�اصـ هـ
  ال���d اك�Rاب الع�ی� م1 ال�عارف وال�هارات.

 حققـة ی�~�1 م:��عة مـ1 الق.ـs ال�ق�ـة أو اإلل���ونـة، قـ� ت�ـ�ن وم��U الق93:   -
ــف وF�9ــ1 مــ1 خــالل هــ3ا ال��dــ� خالــة أوxث�ات  ت�eة ال�ــم�ــا K:عــل  وال�.ــ�9ة ال.ــ�ت

  أه�اف ت�ر9@ العل�م.ه3ه الق.s أك�i ت]�9قًا وأك�i فعالة في ت�قD الع�ی� م1 
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ـة  م��U األلعاب ال�عل�	�ة اإلل���ون�ة: -�وه� ی�~�1 م:��عة م1 األلعاب واأللغـاز ال�عل
ال�ي ت�Eلـf قـام ال�ـ�عل�  الع�یـ� مـ1 الع�لـات العقلـة، وأث�ـاء اللعـ�K f.ـل ال�ـ�عل� علـى 

  � ال��اسf وال�غK3ة ال�اجعة الف�ر9ة.ال�ع�9
ة والقام ب�ع� األن]Eة   وفه:  م��U األفالم ال�عل�	�ة -�Kق�م ال��عل�  �]اه�ة األفالم ال�عل

  .ال��ت�Eة  أح�اث الفل�
  خ3ائ9 م�اك� ال�عل� ال����ل�ج�ة:  �

  �ایلي: ت��R م�اك� ال�عل� ال����ل�جة 
وسائل وأدوات عل�1 داخل ال��اك� م1 خالل تع�ض ج�ع األن]Eة ال�ي Kق�م بها ال�� - 

 ت���ل�جة.
  .م�اك� ثاب�ة إذ 1F�K لل��عل�1 االن�قال م1 م��d آلخ� اف��اضاً  - 
 ی�لقى ال��عل� تعل�ات ال���d و��9 تق��9ه إل���ونًا.  - 
 أدوات مادKة �dا ه� ال�ال في م�اك� قللة ال��الف، إذ أنها الت�Eلf ت:ه� ال��اك�  - 

 ال�عل�.
  أه	�ة م�اك� ال�عل� ال����ل�ج�ة لل	عاق�+ س	ع�ًا: �

وسـلة جـ�ة ، وت�iـل ل�عـاق1 سـ�عاً لت�ح م�اك� ال�عل� ال����ل�جـة الع�یـ� مـ1 الفـ�ص  
�، �عاً الفــ�وق الف�دKــة وال<لفــات ال�ع�فــة ال���ای�ــة بــ1 ال�عــاق1 ســ ، حــ
 ت�اعــيل�ف�9ــ� ال�علــ

قـــــات مـــــ1 خـــــالل إســـــ�<�ام  وأســـــل�ب م]ـــــ�ق   Eـــــ�ق وأســـــالf م���عـــــةال�عل�مـــــات  وتقـــــ�م�Eال�
تRـه� فـي الفهـ� ت<اfl حاسة ال�.� لـ�5 ال�عـاق1 سـ�عًا، �dـا أنهـا ال�ي  ال�<�لفة  ال����ل�جة  

وتغK3ــة ال�:ــ�دة،  اإلضــافة إلــى تــ�ف� lــ�ق م�عــ�دة لل�قــ� �فــاه� ال<�ــ�ات و ال�عــارف و للال:ــ� 
.3 راجعه ف�ر9ة الس�:ا ات ال�الم
 :فروض البحث

  ال102 ال0الي ال�0قY م+ ص0ة الف�ض ال�الي: حاول
" 5��Rًا ع�� مب1 م��سEي درجات م:��عة ال��
 في القاس1   ٠٬٠١ی�ج� ف�ق دال إح.ائ

القـــاس الق�لـــي وال�عـــ�* فـــي اخ��ـــار تـــ�ران@ لل�ف�ـــ� اإلبـــ�اعي (األشـــFال ال.ـــ�رة ب) ل.ـــالح 
  ."ال�ع�*
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  إجراءات البحث:
  وال��قD م1 ص�ة ف�ضه ت� ات�اع اإلج�اءات ال�الة:1 أسBلة ال��
 لإلجا ة ع

  .ال��
 وال�ي ت�اول^ م�غ�ات  أوًال: اإلBالع على األدب�ات وال راسات وال�02ث ال6ا�قة
: ت� اخ�ار وح�ة ال�Bة م1 مق�ر العل�م لل.ف األول اإلع�اد*   ثان�ًا: اخ��ار ال	��0� العل	ي

ال�ر  للعام  األول  ال�راسي  الف.ل  ال�ح�ة ٢٠٢٠- ٢٠١٩اسي  ال�ه�ي  ه3ه  ب�اء  إعادة  وت�   ،
ال�الة: ال����ل�جة  ال�عل�  ل��اك�  وفقًا  ال����dة م��d  إل���ونًا  األفالم    -ال�س�م   �dم�

ة �ة م��d األلغاز واأللعا -ال�عل�  الق.s. -م��d ال�حالت ال�ع�فة ع�� ال�f9  -ب ال�عل
إع اد   ال�عل  دل�لثال^ا:  ل	�اك�  وفقًا  ال����ل�ج�ةال�ل	�-  ال�ح�ة   �  م�ض�عات  ی�~�1  وال3* 

  وأه�افها وم�اك� ال�عل� ال<اصة  Fل م�ض�ع، وج�ول ل��ا عة الع�ل داخل ال��اك�.
ال	عل� دل�ل  إع اد  ال�ع  را�عًا:  ل��اك�  وح�ة  وفقًا  ت�ر9@  في  لالس��شاد  ه   cوذل ال����ل�جة،  ل� 

هارات ال�ف�� االب�اعي، وق� اش��ل ال�لل على  "ال�Bة" وفقًا ل��اك� ال�عل� ال����ل�جة ل���ة م
العامة   األه�اف  لل�عل�،  عامة  ت�جهات  اس�<�امها،  فة dو ال����ل�جة  ال�عل�  م�اك�  مفه�م 

م�ض�عات ال�ح�ة، م:��عة دروس ال�ح�ة، وش�ل dل درس    لل�ح�ة، وال:�ول ال�م�ي ل��ر9@
� ه3ا ال�لل وgج�اء    على األه�اف اإلج�ائة، وم�اك� ال�عل� ال����ل�جةFمة، وق� ت� ت��>�Rال�

   .1�Fال�ع�یالت وفقًا آلراء ال��  
  ال�.�ر ت�ران@ لل�ف�� اإلب�اعي  " اخ��ار    ت�iل^ أداة ال��
 في  أدوات البحث:خامس):  

ت�وق ب،  م��� أح�� م���د خEات�ج�ة  ال.�رة (ب)"   لقاس مهارات    �  اخ�ار ه3ا االخ��ار 
ل�  اإلب�اعي   �األنfR  ال�ف� Kع�  ألنه  اإلع�ادKة  س�عًا  ال��حلة   1ال�عاق  3ال�الم  5 
لل��

الت  فاالس�:ا ة عله الت�Eلf اس�<�ام مهارة لغ�9ة، غ� أن ه3ا االخ��ار ی��R  �عام  ال�الي
  ص�ق وث�اات عالة.  

وصف االخ��ار، ی���ن اخ��ار ت�ران@ ال�.�ر ال.�رة (ب) م1 ثالث أن]Eة   
  هي: 

األول   -  ح�ة ال�]ا|  شFل  (على  م���ي  شFل  ال�]ا|  ه3ا  ی�~�1  ال.�ر):  (ت��19 
الفاص�لا) ذات ل�ن ل��ي وعلى ال�ل�3 أن Kف�� في ص�رة ل��ض�ع ما 1F�K أن ی�س�ها 


 �FKن ال]Fل ال����ي ج�ء م�ها ث� K~ع لها ع��ان ، و9ق@ ه3ا ال�]ا| مهارة   �
 ) دقائD. ١٠األصالة وم�ته ( 
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) أشFال ناق.ة أو خ�E| ١٠ل<�E|): ی���ن ه3ا االخ��ار م1 (ال�]ا| الiاني (ت��لة ا - 
غ�ه،   أح�  فها  الKف��  ص�ر  �FKن   
األشFال  �  cتل إك�ال   3ال�ل� وعلى  ناق.ة 

 ) دقائD. ١٠مهارة األصالة وال��ونة والEالقة وم�ته (و9ق@ ه3ا ال�]ا| 
ال�ل�3 أن �RK<�م ه3ه ) دائ�ة وعلى ٣٦ال�]ا| الiال
 (ال�وائ�): ی���ن ه3ا ال�]ا| م1 (  - 

ال�وائ� في رس� ص�رة أو شFل م1 خالل ال�س� داخل ال�وائ� أو خارجها أو اإلث�1 معًا 
ال�ي ال ال�<�لفة  ال.�ر  أك�� ع�د م1  
 �FKن و9ق@ ه3ا  � أح� غ�ه،  فها  Kف��   

 ) دقائD.١٠االخ��ار مهارة الEالقة واألصالة وال��ونة وم�ته (
األصالة)    –ال��ونة    –ت.�ح مهارات (الEالقة  ی��    ،9�lقة ت.�ح االخ��ار 

  في اخ��ار ت�ران@ (األشFال ال.�رة "ب") �dا یلي: 
  ال�3رة "ب"  لألشRال) 8�Bقة ت�03ح اخ�2ار ت�رانJ ١ج ول ( 

ال�ا� ال��
�	    ال�هارة
  �ه ال�هارة

  ���قة ت���ح ال�هارة

  -ال�ا� ال�اني  ال�القة 
 �  ال�ا� ال�ال

درجة واح(ة فق' على 1ل رس�ة أو ش-ل واح( فق'،  %أخ" ال�ف� ص  
ال-ل   %أخ" عل�ه درجة ألنه أخ" على نف7  ت; ت:�ار ش-ل فال  ول  

  درجة م	 ق>ل 
  –ال�ا� ال�اني   ال�
ونة 

 �  ال�ا� ال�ال
ت: ن   (أ@  مC�لف  ش-ل  1ل  على  واح(ة  درجة  ال�ف� ص  %أخ" 

  االس�Hا�ات ض�	 فFات مC�لفة)
Fف في  ت ج(  ال�ي  فل  رس;  فاألش-ال  فق'،  درجة واح(ة  تأخ"  واح(ة  ة 

على   ف�أخ"  �C�Kة   �وال�ال تفاحة  ال�اني  وال-ل  م زة،  ال�ف� ص 
  "ه األش-ال تقع ض�	 فFة الفاكهة.ال�الث أش-ال درجة واح(ة ألن ه

  -األول ال�ا�  األصالة 
  –ال�ا� ال�اني 
 �  ال�ا� ال�ال

  : ) درجات تقV; �1ا یلي٥- ٠ت��اوح درجة األصالة م	 (
) م	 ع��ة ال>�� نف7 االس�Hا�ة ت: ن ال(رجة ٪ ٥إذا أعKى ( -

 (صف�) ألنها تع�>� شائعة ول�7 ف�ها أصالة أو إب(اع. 
ع��ة ال>�� نف7 االس�Hا�ة ت: ن ال(رجة ) م	  ٪ ٤إذا أعKى ( -

)١ .( 
) م	 ع��ة ال>�� نف7 االس�Hا�ة ت: ن ال(رجة ٪ ٣إذا أعKى ( -

)٢ .( 
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ال�ا� ال��
�	    ال�هارة
  �ه ال�هارة

  ���قة ت���ح ال�هارة

االس�Hا�ة ت: ن ال(رجة ) م	 ع��ة ال>�� نف7  ٪ ٢إذا أعKى ( -
)٣ .( 

) م	 ع��ة ال>�� نف7 االس�Hا�ة ت: ن ال(رجة ٪ ١إذا أعKى ( -
)٤ .( 

-  7�Cال ال�ف� ص  %أخ"  وم>�:�ة  شائعة  ج(ی(ة وغ��  الف:�ة  ل  
  درجات 1املة.  

  
ث�ات االخ��ار:  أشارت الع�ی� م1 ال�راسات ال�ي اس�<�م^ اخ��ار ت�ران@ ال.�رة (ب)   

ت عالة، وال:�ول ال�الي ی�ضح  ن ه3ا االخ��ار ی��R  �عامالت ث�الل�عاق1 س�عًا إلى أ
 .cذل  

  اختبار تورانس للتفكري اإلبداعي الصورة "ب" ثبات ) ٢جدول (  
  معامالت ال��ات   الع��ة   ال�راسة 
  ) ٠٬٦٤، ٠٬٣٧ت�اوح^ ب�	(  ) �فل أص;  ٦٤(  ) ٢٠٠٠ع�� الغفار(
 ���  ) ٠٬٩٣ -  ٠٬٨٦(ت�اوح^ ب�	    ع��ة م	 ال�عاق�	 س�ع�اً   ) ٢٠٠٥(م

)�  ) ٠٬٨٦ -٠٬٥٤(ت�اوح^ ب�	    ) تل��" م	 ال�; وضعاف ال�Vع ٥٠(  ) ٢٠١٢الق�او
  

 5��Rات دالة ع�� م�iمعامالت ال �م�ا KعF@ أن  ٠٬٠١ی�~ح م1 ال:�ول الRابD أن ج�ع ق
  ه3ا االخ��ار ی���ع ب�رجة ث�ات عالة.  

 
ت�   - ١ االخ��ار:  ال.�رة  ال�أك� م1ص�ق  ت�ران@  اخ��ار  (ب) م1 خالل    ص�ق 

دراسة  م�اجعة   م�ها  ال�.�9ة  ال�Bة  في  أج�9^  ال�ي  ال�راسات  م1  ع(� الع�ی� 
دراسة  )٢٠٠٠الغفار( ت�قق^  �dا   ،�	
(ودراسة    )٢٠٠٥(  م م1   )٢٠١٢الق�او� 

 ص�ق ه3ا االخ��ار. 
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ل3ا   ت�ران@،  الخ��ار  والi�ات  ال.�ق  م1   1iاح�ال م1   �iال�  Dت�ق ی�~ح   D�س م�ا 
 iاح�اع���ت ال sة ال�.�9ة. ة على ال<.ائB�Fم��9ة ال���ف�ة في ال�Rال  
  ت�ف�- تd�Tة ال102: سادسًا: 

  لق� م� ت�ف3 ت:�Lة ال��
  ال��احل ال�الة:  
الق�لي ألداة   -   D�Eال� 
"ب" ال�� ال.�رة  لألشFال  ت�ران@  اخ��ار   D�Eت ت�   
، ح

الق�لة ل�رجات  على م:��عة ال��
 وذلc ق�ل ب�اKة ت�ر9@ ال�ح�ة لل�.�ل على ا
 .
  ال��Eل�ة لل�عال:ة اإلح.ائة ال<اصة ب��ائج ال��

ال�Bة   -  وح�ة   
ال�� م:��عة  درس^   
ح ال����ل�جة:  ال�عل�  ل��اك�  وفقًا  ال��ر9@ 
 وفقُا ل��اك� ال�عل� ال����ل�جة .

اخ��ار  -   D�Eت ت�  ال�ح�ة   D�Eت م1  االن�هاء  ال�راسة:  ع�  ألداة  ال�ع�*   D�Eال�
  . ال.�رة "ب"  ع�Kاً ألشFال ت�ران@ ل

  نتائج البحث وتفسيرها
الـ3*  في ض�ء م]Fلة ال��
 ولإلجا ة ع1 تRاؤالته وال��قD مـ1 صـ�ة ف�ضـه - 

بـ�+ م��سـOي درجـات مT	�عــة  ٠.٠١ی�جـ  فـ�ق دال إح3ـائ�ًا ع�ـ  م6ـ��� یـ�s علـى أنـه "
شRال ال�3رة ب) (األال102 في الق�اس�+ الق2لي وال2ع H في اخ�2ار ت�رانJ لل�ف��� اإلب اعي 

H على ال��� ال�الي:،  "ل3الح الق�اس ال2ع 
  جاءت ن�ائج ال��
حRاب ال���سr ال�Rابي واالن��اف ال�عار* في القاس1 الق�لي وال�ع�* أوًال: 

  ل�هارات ال�ف�� اإلب�اعي ال��~��ة في اخ��ار ت�ران@ لل�ف�� اإلب�اعي (األشFال ال.�رة "ب")
  ) ی�ضح ن�ائج ذل٣cل (ال�لة، وج�و وال�رجة 

ال� س� ال��ابي واالن��اف الع�ار� في الق�اس�� الق�لي وال�ع�� لهارات ال�ف���   )٣ج�ول (  
32ة � اخ��ار ت ران/ لل�ف��� اإلب�اعي (األش(ال ال' رة "ب") وال�رجة ال�ل�ة �  اإلب�اعي ال

 ن ع ال�4��5  الهارة 
أصغ� 
 درجة

أك�� 
 درجة

 لع�ار� االن��اف ا ال� س�

 ١٬٦٠٤ ١٠ ١٢ ٨ الق2لي الOالقة
 H ١٬٦٦٩ ٢١٬٧٥ ٢٤ ١٩ ال2ع 

 ٠٬٩٩ ٥٬١٢٥ ٧ ٤ الق2لي ال	�ونة 
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 ن ع ال�4��5  الهارة 
أصغ� 
 درجة

أك�� 
 درجة

 لع�ار� االن��اف ا ال� س�

 H ١٬٦٤٢ ١٢٬٨٧٥ ١٥ ١٠ ال2ع 
 ٢٬٣١٥ ٢٢٬٢٥ ٢٦ ٢٠ الق2لي األصالة

 H ٢٬٩٢٤ ٣٩٬٣٧٥ ٤٤ ٣٦ ال2ع 
ال رجة ال�ل�ة ل	هارات 

 ال�ف��� اإلب اعي 
 ١٬٩٢٢ ٣٧٬٣٧٥ ٤٠ ٣٥ الق2لي

 ٣٬٠٧ ٧٤ ٧٨ ٦٩ 2ع H ال
و1F�9 ال�ع�� ع1 م��سEات درجات ال�الم3 في القاس1 الق�لي وال�ع�* في اخ��ار  

  ت�ران@ ل�هارات ال�ف�� اإلب�اعي ال.�رة ب م1 خالل ال�س� ال�اني ال�الي: 
  

0

20

40

60

80

الطالقة المرونة األصالة الدرجة الكلية

القبلي
البعدي

  
  

اس�+ ) رس� ب�اني ی�ضح م��سOات درجات مT	�عة ال راسة في الق�٤شRل (
  ال�3رة ب) -الق2لي وال2ع H في اخ�2ار ت�رانJ ل	هارات ال�ف��� اإلب اعي (األشRال 

  1ب الف�وق  داللة  ل�Rاب  ال��ت�Eة  للع�ات   1Rdول�� اخ��ار  اس�<�ام  ثانًا: 
  ) ی�1 ن�ائج ذلc. ٣القاس1 الق�لي وال�ع�* وج�ول (م��سEات رتf م:��عة ال�راسة في 
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لة الف�وق ب�+ الق�اس�+ الق2لي وال2ع H ل	هارات ال�ف���  ) ل ال zق�	ة ( )٣ج�ول ( 
اإلب اعي "ال	�g	�ة في اخ�2ار ت�رانJ لل�ف��� اإلب اعي ال�3رة ب" وال رجة ال�ل�ة �اس�N ام 

 +6Uاخ�2ار ول�� 
م��6�  ق�	ة  مT	�ع  م��سh  الع د  ال�ت? ال	هارة

 الOالقة

 ٣٦ ٤٬٥ ٨ ال�تf ال��ج�ة
٢٬٦٤ 

٠٬٠١ 

 ٠ ٠ ٠ ال�تf الRال�ة
   ٠ ال�Rاو* 
   ٨ ال�:��ع

 ال	�ونة 

 ٣٦ ٤٬٥ ٨ ال�تf ال��ج�ة
 ٠ ٠ ٠ ال�تf الRال�ة ٢٬٥٦

   ٠ ال�Rاو* 
   ٨ ال�:��ع

 األصالة

 fةال�ت�٣٦ ٤٬٥ ٨ ال��ج 
 ٠ ٠ ٠ ال�تf الRال�ة ٢٬٥٣

   ٠ ال�Rاو* 
   ٨ ال�:��ع

 رجة ال�ل�ةال 

 ٣٦ ٤٬٥ ٨ ال�تf ال��ج�ة
 ٠ ٠ ٠ ال�تf الRال�ة ٢٬٥٢

   ٠ ال�Rاو* 
   ٨ ال�:��ع

) ق�ة  أن   DابRال ال:�ول  وال�ع�* Zی�~ح م1  الق�لي   1القاس  1ب الف�وق  ل�اللة   (
 ) 5��Rعها دالة ع�� م )  ٠٬٠١ل�هارات ال�ف�� اإلب�اعي ج�
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� إلى فاعلة م�اك� ال�عل� ال����ل�جة  وه3ه ال��ائج تi�^ ص�ة ف�ض ال[K م�ا 
��
  . ال�ه�ي اإلع�اد* ال.ف األولفي ت��ة مهارات ال�ف�� اإلب�اعي ل�5 ال�عاق1 س�عًا  

  � تلi ال���Tة على ال��0 ال�الي:و8	R+ تف�6
األن]ــEة ال�ــي مارســها ال�المــ3 داخــل  ی�جــع  ]ــFل أساســي إلــى الOالقــةإن ت�Rــ1 مهــارة  -

الــ�عل� ال����ل�جــة تEل�ــ^ م�ــه ان�ــاج أك�ــ� عــ�د مــ1 االســ�:ا ات ســ�اء اســ�:ا ات م�اكــ� 
ـ�ات م�ت�Eـة iال وصـ�ر ل�Fـة أو أشـL��Fة مpال��ضـ�ع م�ـل ال�راسـة،  االضـافة إلـى لف 

االســ�عانه  ]ــ�Fة ال�عل�مــات العال�ــة ل�:�ــع ال.ــ�ر م�ــا أفRــح ال�:ــال لل�المــ3 لل�صــ�ل 
ــ ــ�:ا ات واإلـ ــ1 االسـ ــ� مـ ــ�ائلى الع�یـ ــاع� ، ل�ـ ــا سـ ــى �dـ ــ� علـ ــل ال��اكـ ــاعي داخـ ــل ال:�ـ الع�ـ

 وت�9�Eها.االس�قادة م1 أف�ار اآلخ�19 

األن]ــEة ال�ــي قــام بهــا ال�المــ3 داخــل  Fل أساســي إلــىی�جــع  ]ــ ال	�ونــةإن ت�Rــ1 مهــارة  -

 أتاح^ ال�ف��  ال��ائل وال�ل�ل ال���Fة ل�ل م]Fالت  له�م�اك� ال�عل� ال����ل�جة، ح

أفRــح ال�:ــال أمــام ال�المــ3  ، وgعــ�اد ق.ــs أو إك�الهــا  ــأك�i مــ9�l 1قــة�Bــهمــ1 داخــل ب
 . لل�ف�� في أف�ار ب�یلة

مهارة   -   1Rت� إلى  األصالةإن  أساسي  داخل    ی�جع  ]Fل   3ال�الم أج�اها  ال�ي  األن]Eة 
ال�قل�Kة  �Eق   �غ ال�]Fالت  حل  مهارة  ت��ة  إلى  سع^  ال����ل�جة  ال�عل�  م�اك� 

قات مف�ة م�ا زاد م����ة، وال�E�9 األف�ار، وت��9ل األف�ار االب��ار9ة إلى ت�Eل وت>�
 م1 ف�ص ت�رf9 ال�الم3 على مهارة األصالة. 

  

  توصيات البحث:
  في ض�ء ما ت�صل إله ال��
 ال�الي م1 ن�ائج 1F�K تق��K ال��صات ال�الة:

م1   -  الع�ی�  ل���ة  ال����ل�جة  ال�عل�  م�اك�  اس�<�ام  ة  ض�ورة ���d ال�عل�  م<�جات 
في ج�ع  ال�عل�  ال��یلة وعالج صع�Lات  ال�.�رات   f9�.وت إك�Rابها  أو   �ال�فاه

.� م�احل ال�عل
في  -  ال�<�لفة  قاتها �Eب� ال����ل�جا  اإلب�اعي  اس�<�ام   �ال�ف� مهارات  ت��ة  ض�ورة 

 �مات واالت.ال.م:ال ال�عل� وال�عل� واالس�فادة م1 ال��Eر الهائل في ت���ل�جا ال�عل
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 -  
ة  ��ض�ورة ال��جه إلى إع�اد مق�رات إل���ونة لل�الم3 في ج�ع ال��احل ال�عل
قات ت���ل�جة م<�لفة. ی�� تع��9 ال�� �Eی�هات وص�ر وت� ��5  ف

  
  مقترحات البحث:

  في ض�ء ما ت�صل إله ال��
 ال�الي م1 ن�ائج، Kق��ح إج�اء ال���ث ال�الة: 
ا -  م�اك�  ال�الم3 فاعلة  ل�5  العلا   �ال�ف� مهارات  ت��ة  ع�  في  ال����ل�جة  ل�عل� 

 ال�عاق1 س�عًا  ال��حلة اإلع�ادKة.
ال�ف�� ب�نامج   -  ل���ة مهارات  ال����ل�جة  ال�عل�  قائ� على م�اك�  العل�م  في  إل���وني 

 اإلب�اعي ل�5 ال�الم3 ال�عاق1 س�عًا  ال��حلة اإلع�ادKة.
مق��حة في -  ال�ف��   وح�ة  ل���ة مهارات  ال����ل�جة  ال�عل�  قائ�ة على م�اك�  اء �ال�

 �حلة الiان�9ة. اإلب�اعي ل�5 ال�الم3 ال�عاق1 س�عًا  ال�
  :المراجع

  المراجع العربية
فعال�ـة ب�نـامج ت�ر��ــي قـائ� علـى ألعـاب ال	���ــ�ت� ). ٢٠١٣إبـ�اه�، رحـاب ع�ـ� ال�ــ�ع� بـ�مي(

. ماجRــ�� غــ� م�]ــ�رة، لــ�+ األ(فــال ال�عــاق�' ســ�ع�اً  فــي ت$��ــة ع�ل�ــات ال"ف	�ــ�
.D9ة، جامعة ال�قازLة ال��  كل

اس"�ات�,�ات ).  ٢٠١٩أب� ال��ر، م��� ع�� ال��اب مع�ض، �م���، آمال ج�عة ع�� الف�اح(
  .القاه�ة: دار ال�ه�اء ال"�ر�5 وال"عل� ل4و2 االح"�اجات ال.اصة

هج مق"ــ�ح فــي العلــ�م لل�عــاق�' ســ�ع�ًا فــي ضــ�ء مــ$). ٢٠٠٥أح�ــ� ، م��ــ� رشــ�* أبــ� شــامة (
. د�dـ�راة  وفعال�"ه في تCق�A Bع@ أهـ�اف تـ�ر�5 العلـ�من=��ة ال"عل� ذ2 ال�ع$ى 

ة جامعة ال��.�رة.Lة ال��  غ� م�]�رة، dل
. القاه�ة : دار  ال"عل�� الفعال وJدارة م�اكF ال"عل� في ر�اض األ(فال).  ٢٠١٥ال�Rا|، أماني (

 ی
.ال��اب ال�� 
) �. اإلس��Fر9ة: الMCانة ور�اض األ(فالال��Lات ال"���Kة في دور ).  ٢٠١٥ ]�، ه�5 إب�اه

  مeسRة ح�رس ال�ولة.



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥   E<�‚ÃÖ]MNOEt<çéÖçè<DO<DNLNL< <
 

  ٥٠١  

ــ� الــــ�ح�1 ( ــ� ع�ــ ــ1 أح�ــ ــامي، حRــ ــ�ء )٢٠٠٦ال�هــ ــ�ع�ًا فــــي ضــ ــاق�' ســ ــال ال�عــ ــة األ(فــ . ت��Kــ
  : ال�ار العال�ة لل�]� وال��ز9ع.القاه�ة. االت,اهات العال��ة ال�CیOة

اق�' ســـ�ع�ًا فـــي القـــ�ن ت��Kـــة وتعلـــ�� األ(فـــال ال�عـــ). ٢٠١٣1 ، ع�اlـــف م��ـــ� م��ـــ� (حRــان
'��Rاد2 والعCة.ال�Kة األكاد��Fالقاه�ة: ال� .  

دوافــع اســ".�ام األ(فــال ال�عــاق�' ســ�ع�ًا ل�,ــالت ). ٢٠١٢حلــ�ة، شــ�اء صــ��* ع�ــ� ال��ــ� (
ـة د��dرا األ(فال اإلل	"�ون�ة وعالق"ها Aال,�انU ال�ع�ف�ة.  Lة ال��ة غ� م�]�رة، dل

 جامعة ب�ها.(األقRام ال��عة) ، 
f، ج�ال(E>ي.مق�مة في اإلعاقة ال��ع�ة). ١٩٩٨الLاألردن: دار الف�� الع� .  

). فعالـة اسـ�<�ام ال�ـ�خل ال����لـ�جي فـي تـ�ر9@ العلـ�م ٢٠٠٠ر9اض، حRـ1 م��ـ� العـارف (
�ـار* واك�Rــاب  عــ� ع�لــات علـى ال��.ــل ال�راســي وت��ـة قــ�رات ال�ف�ــ� االب�

.ال��dـ� القـ�مي رؤ+ م�ـ"ق�ل�ة لل�CـW ال"�Kـ�2 ة االب��ائـة.  العل� ل�5 تالمـ3 ال��حلـ
  .٧٠٣-٦٢١لل���ث ال��9�Lة وال���ة،

ع�ان:    ت�ر�5 مهارات ال"ف	�� (مع مLات األمOلة ال"��Zق�ة).).  ٢٠٠٨سعادة، ج�دت أح�� (
  دار ال]�وق لل�]� وال��ز9ع. 

Rال سامي(شعالن،  فا�lة  وناجي،  م���،  األ(فال ).  �٢٠١٦  ر�اض  في  ال"عل�   Fم�اك  .
.
  القاه�ة: دار ال��اب ال��ی

) �. القـــاه�ة: م�F�ـــة األن:لـــ�  اإلعاقـــة ال�ـــ�ع�ة وعـــادات العقـــل). l٢٠١٧ـــه، ن:ـــاة ف��ـــي ســـع
  .ال�.�9ة

)fلـEـ� ال��الغفار، سع� ع ��ـا) .  ٢٠٠٠ع	ـ� االب"�	الـ�`�  ر2 لـ�+ ال_ـ�قـ�رات وم^شـ�ات ال"ف
. د�dـ�راة غـ� م�]ـ�رة، م' تالم�4 الCلقة األولى م' ال"عل�� األساسـي دراسـة ن�ائ�ـة

  معه� ال�راسات العلا للEف�لة، جامعة ع1 ش�@.
ــ�( ــeاد أح�ـ ــعاد فـ ــ� هللا، سـ ــى ). ٢٠١٧ع�ـ ــ�رة علـ ــة القـ ــي ت$��ـ ــ"�ات�,�ة اللعـــU فـ ــB اسـ ــة ت��Zـ فعال�ـ

ــ�+  ــ� اإلبــــ�اعي لــ ــاق�' ســــ�ع�ًا ال"ف	�ــ ــاض األ(فــــالاأل(فــــال ال�عــ ــي م�حلــــة ر�ــ . فــ
.@9�Rة جامعة ق�اة الLة ال��� غ� م�]�رة . dل�Rماج  

) م���د  م���  م���د  أس�اء  ة، E"�ون�ة  ).  ٢٠١٢ع	اإلل األلعاب  على  قائ�  ب�نامج  فاعل�ة 
األول  AالCلقة  س�ع�ًا  ال�عاق�'  ال"الم�4  ل�+  االب"	ار2  وال"ف	��  ال"C_�ل  ى  ل"$��ة 
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األساسي. ال"عل��  ة، دd  م' Lال�� في  العلا  ال�راسات  dلة   ، م�]�رة   �غ ��راة 
  جامعة القاه�ة. 

) D، ع�ان: دار أسامة لل�]�  اس"�ات�,�ات تعل�� ال"ف	�� ومهاراته).  ٢٠١٥العاص�ة، ول� ت�ف
  وال��ز9ع. 

. فاعل�ــة ب�نــامج ���aــ�ت�2 فــي ت$��ــة القــ�رة علــى ) ٢٠٠٤عRــى ، ســامي ع�ــ� ال��ــ� م��ــ� (
ماجRـــ�� غـــ� م�]ـــ�رة ، dلـــة  "	ـــار2 ال�ه$ـــي لـــ�+ ال�عـــاق�' ســـ�ع�ًا .ال"ف	�ـــ� االب

ة، جامعة القاه�ةLا في ال��  .ال�راسات العل
) �� عRى ، ناه� الRسائb ال"فاعل�ة في تCق�B  فاعل�ة م$هج مق"�ح قائ� على ال� ).  ٢٠١٣ع

االع�اد  Aال��حلة  س�ع�ًا  ال�عاق�'  ال"الم�4  ل�+  العل�م  ت�ر�5  أه�اف  .  cةAع@ 
ة ، جامعة دما|. Lة ال��� غ� م�]�رة، dل�Rماج  

  
 ) 1R). ٢٠١١غان�، م��� ح��	القاه�ة: إی��اك.  مق�مة في س�`�ل�ج�ة ال"ف .  

. ال�9ـاض: ال�عل� وت$��ة مهارات ال"ف	��). ٢٠٠٨الفقي، اس�اعل م���، وسال�، أح�� م��� (
  م�F�ة ال�ش�.

)1. تعــ��فه� وخ_ائ_ــه� وتعلــ��ه�: اإلعاقــة ال�ــ�ع�ةذوو ). ٢٠١٤الق�E9ــي، ع�ــ� ال�Eلــf أمــ
.fالقاه�ة : عال� ال��  

ــ٢٠١٢القEــــاو*، ســــ�� م�.ــــ�ر ( ة فــــي ت��ــــة ال�ف�ــــ� ) . فاعلــــة ب�نــــامج لألن]ــــEة ال��رســ
، م:لــة دراسـات ت���Kـة ونف�ـ�ةاإلبـ�اعي لـ�5 ع�ـة مـ1 األlفـال ال�عـاق1 سـ�عًا . 

 ،D9ة  ال�قازLة ال��  .١١٦-٧٢، ٧٦كل
(�ائـB ال"ـ�ر�5 العامـة فــي ). ٢٠٠٦، ف<ـ� الـ�ی1؛ وناصـ�، یـ�ن@؛ وج�ــل، م��ـ� جهـاد (القـال

  الع1: دار ال��اب ال:امعي. ع_� ال�عل�مات.
م���( حRام  ال.اصة).  ٢٠١٢مازن،  االح"�اجات  ل4و2  ال"���Kة  ال��F�ة  ال�$اهج  القاه�ة:   .

ة.�Kاألكاد  
) ال�ؤوف  ع��  lارق  عام�،  ال�ؤوف؛  ع��  ع Lر ال��ع�ة).  ٢٠٠٨م���،  .القاه�ة:  اإلعاقة 

�ة لل�]� وال��ز9ع.l ةRسeم  
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). فعالة م�خل م�اك� ال�عل� في ت�ر9@ العل�م لل�الم3  ٢٠٠٢م���، رفع^ م���د به:ات (
االب��ائي.   الRادس  ال$ف5 ال�عاق1 س�عًا  ال.ف  ال"��Kة وعل�  ال�WC في    م,لة 

ة جامعة ال��ا،  Lة ال��  . ٤٠-١)، ١( ١٦،كل
. القاه�ة : عال�  الفLات ال.اصةت	$�ل�ج�ا تعل��  ).��٢٠٠٩، فارعة ح1R ؛ و ف�ز*، إ�Kان (م�

.fال��  
فاعل�ة اس".�ام ال	����ت� في ت�ر�5 العل�م على ال"C_ل  ).  ٢٠٠٥م���، م��� ع�� الغ�ي (

لل�عاق�' س�ع�اً  االب"	ار2  ال"ف	��  ، وت$��ة  ة Lال�� dلة  م�]�رة،   �� غ�Rماج  .
  �قازD9.جامعة ال

: رؤ+ ت���Kة معاص�ة في تعل�� ال"ف	��  تف	�� بال ح�ود ).  ٢٠٠٦م���د، صالح ال�ی1 ع�فة (
  . القاه�ة: عال� ال��f.وتعل�ه

 –ال�عاصــــــ�ة وال�Rــــــ�ق�لة  –).ال�غــــــ�ات العل�ــــــة وال����ل�جــــــة ١٩٩٧ن.ــــــ�، م��ــــــ� علــــــي (
ــeت�� العل�ــــي األ ــ�ر9@ العل�م.ال�ــ ــة وتــ ــة العل�ــ ــLــى ال�� ــها علــ ــة  ول،وانعFاســ ال"��Kــ

ــ��' ــاد2 والعRـــــ ــالعل��ـــــــة للقـــــــ�ن الCـــــ ـــــ�Kــا، ، األكاد ــ�م وال����ل�جـــــ ــة للعلـــــ ـــــLة الع�
  .١٥٢- ١،١٢٥االس��Fر9ة، 
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