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دادإـع
 ةـــــــاقة العقليـــــــدرس االعـــــــم

 يفكلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصة جامعة بين سو

 فاي أنشاةة متسواير   الكشف عن فعالية برنامج تدريبي قاام  عياي هدفت الدراسة الحالية إلى
تتمياة ععاال المياااي  الةمتيااة لاد  عاتااة مان اااليااا  لع  ااعاقاة الع.ييااة المسيساةة  عتكيناات عاتااة 

بتةااا   ماان الدر ااة المسيسااةةيوااا ( الياا و عالييااة ماان اااليااا  المعاااقان ع.ي20الدراسااة ااساسااية ماان  
، عمسيسااع عماار 2019-2018العاااا الدراسااي اليصااا الدراسااي ال اااني ماان محافظااة بتااي ساايي  فااي 

احاداهما (  تا  ت.واي  عاتاة ال حاى إلاى ميمايعسان 0.718نحراف معياار   إ( ستيات، ع 9.90زمتي  
( 10الةمتياة عقيامااا   ياااي لمتيريبية: عهي الميميعة السي تعرضت ليبرنامج السدريبي عللك لستمياة ا

ضاااعةة: عهااي الميميعااة السااي لاا  تسعاارل ليبرنااامج الساادريبي علاااا نياا  خصااام  أخاار  ، ع أاليااا 
، عقااد راعاات ال اح ااة تح.اااؤ السكااافم بااان أفاارا  أاليااا ( 10السكااافم ماام الميميعااة السيريبيااة عقياماااا  

ماااي لااام، عااا، مواااسي  المياااااي  العاتاااة مااان حااااى  العمااار الةمتاااي، نوااا ة الااا  ا ، المواااسي  السعيي
 ،"إعادا   اماا لييواة" خس ار إسسانيير  باته لي  ا  الصيرة الراععةإأ عات الدراسة في  الةمتية(  عتم يت

، مقياااا الميااااي  الةمتيااة لاا ع  ااعاقااة "إعاادا  حمااداة ف ااة " مقياااا الموااسي  اا سماااعي عال .ااافي
عادا  ال اح اة" الباؤ عياى العاتاة إ قام  عيي أنشةة متسواير  "  تدريبي عدا  ال اح ة"، عبرنامجإ الع.يية "

 اخس ااااار ماااااة عيستااااي مم يااااة فااااي السيريبيااااة  عإسااااسادمت ال اح ااااة ااسااااالار ااحصااااامية ال عارمسريااااة
Mann-Whitney Test  خس اااار عييكنواااية إلااامزعال المواااس.ية ،عWellcoxon Test لااامزعال 

امياو بياساااااةة برناااااامج الحةماااااة ااحصاااااامية ليعيااااايا   عتمااااات معالياااااة  ميااااام البياناااااات إحصااااالمرت ةااااة
  ه ا؛ عقد أسيرت نسامج الدراساة عان فعالياة البرناامج السادريبي عاساساداا (SPSS,V.20)اا سماعية 

أنشةة متسوير  في تتمية ععل الميااي  الةمتية لاد  عاتاة الدراساة؛ حااى ع ادت فارع  لات  الاة 
سيريبياااة فااي القياساااان ال.بيااي عال عاااد  لصااال  القيااااا احصااامية باااان مسيسااةي  ر اااات الميميعااة ال

ة الياااارع  بااااان مسيسااااةي  ر ااااات الميميعااااة ألميااااااي  الةمتيااااة   مااااا عيااااي أععااااا  مقياااااا اال عااااد  
  لميااي  الةمتية  انت غار  الةعيي أععا  مقياا االسيريبية في القياسان ال عد  عالسس عي 

  ااعاقة الع.يية -ةة متسوير  أنش –الميااي  الةمتية  :الكلمات املفتاحية
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Effectiveness of A Training program based  

on Montessori activities in Developing time concepts  

in Children with moderate Intellectual Disability 

Abstract 

The current study aimed at measuring the effectiveness of A 

Training program based on Montessori activities in Developing time 

concepts in a sample of children with moderate intellectual disability. 

The basic study sample consisted of (20) children with moderate 

intellectual disability who in the governorate of Beni Suef in the second 

term of the academic year 2018-2019, with an average age of (9.90) 

years, and a standard deviation (0.718). The research sample was divided 

into two groups: the experimental group that was exposed to the training 

program in order to develop time concepts and it consists of (10) 

children, and a control group: it is the group that was not exposed to the 

training program and has the same characteristics with the experimental 

group and its strength (10) children. The study tools were :the Stanford-

Penne Test of Intelligence, "the fourth edition", "social and cultural level 

scale " "prepared by Hemdan Fada" ,the time concepts scale for people 

with intellectual disability "prepared by the researcher", and a program 

based on Montessori activities "prepared by researcher" applied to the 

experimental sample. The researcher used non-parametric statistical 

methods represented in the Mann-Whitney Test for independent pairs, 

and the Wellcoxon Test for dependent pairs. All data were processed 

statistically by the Statistical Package for Social Sciences (SPSS, V. 20). 

The current study resulted in the effectiveness of the training program 

using Montessori activities in developing some time concepts for the 

study sample.There were founded statistically significant differences 

between the mean scores of the experimental group in the pre and post 

test in favor of the post test of time concepts scale. Also, the differences 

between the mean scores of the experimental group in the post test and 

follow up test of time concepts scale were not significant. 

Keywords: time concepts- Montessori Activities- intellectual disability. 
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اليبتاة ااعلاي لبتاا  مااارات السيكاار  المنانياة ( -الكمياة -تعد الميااي  ااساساية   الةمانياة
عحااا المشاان ت عالحناا  عيااي ااااايا  أع ااااااا  لااد  اااليااا  العااا اان عشاانا عاااا عالمعاااقان 

إ را اااه مااان مياااااي  ااساساااية  عاااةز ع.يياااا عشااانا خاااا   عمماااا ا ااااك لياااه أة إ سواااا، الةياااا لي
 ليشااار  راسااة ليع قااات بااان ااااايا  فااي محيةااه عمياقعاااا عخصامصاااا ع اا لك تويوااا ااحاادا  

(Gabriela, 2006, 1103, Bohem, 2001, Bohem, 2004)   أة إ راك الةياا ليمياااي
  لسعييماااات المعيااا  عاامس اااا ااساساااية  الكمياااة، الةمتياااة، المنانياااة(  حوااان مااان قدرتاااه عياااي اات اااا 

 عاااسراك عاانشةة ع  لك السعاما مم مسةي ات الحياة الايمية 
، ةيااعتسكية الميااي  عتسشانا مان خا   السعاماا مام الم اارات عالابارات الساي  مار بااا ال

حاى تسكاية لد اه الصاير ال هتياة عان المياقاف عالميضايعات عاااايا ، الساي اسعاماا معااا، عللاك 
 يااااد فاااي الدالاااة عياااي  باتااااا، فسساااا  اساااما عرماااةا خا اااا بااااا ه ليصااايات المشاااسر ة را اااإبتاااا  عياااي 

عيم د عيما  التي  أة الميااي  عامة ا تتشا   فعاة عاحادة بيضايل، باا تتماي عتةاير مام   الميايا
ز ا ت خبرة الير  عن المياايا تسياار  ايرته لد اه، عتصا   أ  ار عميمياة عتيريادا، إاليقت، ع يما 

تتماااي أسااار  مااان المياااااي  الميااار ة؛ للاااك اة المياااااي  الحواااية تسشااانا  لما  اااة الحوااايةفالمياااااي  ا
 عاالابرات الحوااية الم اااارة فااي حااان تعسمااد المياااي  المياار ة عيااي الاباارات البدايااة عاام يااة الرمةيااة

 مير او، ل لك فاي ا تسكية إا في مراحا اح.ة من التمي  السي تسةير تيكاراو 
أة نمي الميااي  عتد اااليا   وار عشنا هرمي مسدرل؛ أ  أنا   نسوابي عي  ر ال اح ية 

 ,Qingfen Hu, Meng Zhang) المياااي  ااساسااية أعا ياا  اسعيماايا الميااااي  اليرعيااة اح.ااا

2019, 132 & Tenenbaum, 2007)  عقد ل ر بيا يه اة نماي المياااي  عميماا تمار عالمراحاا
 ماان عماار ال ال ااة الااي الواااععة(، ياا  مرحيااة العمييااات الحوااية  ماان الساليااة: مرحيااة ماقبااا العمييااات 

 الواععة حسي الحا  ة عشر( ي  مرحية العمييات الشنيية  من الحا  ة عشر عما ععدها(  
عيعسباار ميااايا الااةمن ماان أ  اار تييااك الميااااي   ااعيبة عبةااا او فااي السكاايين عالتمااي، انااه ماان 

ياضحة لبتامه عالحن  عييه  عتعسبر ظااهرة الا ع  فاي ا سواا، أ  رها تيريدا، عوبر ن.  الداات ال
ععياي ، ناتياة عان حا سااا الاي قادرة عالياة عياي ااساسدا ، ميايا الةمن عغاره من الميااي  الميار ة

عخا ااة ميااايا العااد  ، نمااي ععاال الميااااي  ااخاار  السااي تواابؤ ميااايا الااةمن فااي التمااي لااد  الةيااا
ةيااا ا  وااسةيم ا راك معتااي الشااار اا الا تكيناات لد ااه اليكاارة الصااحيحة عالدر ااة عالكاا  عال  ااات   فال

علاا لك لكااي اسكااية ميااايا الااةمن لااد  الةيااا ابااد ، عاليكاارة الصااحيحة عاان ااساابي ، (30عاان العااد   
عالتماي فاي الابارات الساي  واسمدها ، من ا سوا، ماارات أخار  توا .ه عااضاافة الاي التماي فاي العمار

 ( 85، 2018، سيا  في البات أع المدرسة  محمي  بر  عا ة، من حياته الاا ة
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من خ   أنشةة الحياة  المعا  ع.يياو   سوا، ميايا الةمن عالتو ة ليةياإعتظار أهمية 
، اليا ا  ةععاد تتاعلاه لي  ا كرتية ال    ح اه"العيي سباا الم ا  "مشاهدة ، الايمية السي  .يا باا

 العاااا اان عالمعاااقان ع.يياااا  راك الاااةمن اتشاا  عتاااد اااليااا إة إعغوااا الاااادان قبااا عبعاااد اا ااا"  
 عصيرة مسعاق ة عبارت االات مسويوة الياحدة تيي ااخر  

لةيااا للااك اة ا ،فااي الصااير عشاانا ليقاات عالااةمنا ميااااي  ااا ا؛ فاااة اااليااا  ا ااادر ية عل
ععااد  –فااي الحااا   –غاادا  -لااي  لد ااه معاااني عاضااحة أع ماادر ات لاا عل المصااةيحات م ااا  أماا 

رت االاااا عماادليات حوااية لد ااه  زيتاار اعللااك  ،ااار ميايمااة عالتواا ة لااهغاآلة  ( فاااي  ااع ة ع  –قياااا
 يمااات م ااا "ااماا " ع"اليااد" فااي اتة.ااية ماان اااليااا   فااالك ار(  89-59، 2005محمااي  ااا.ار، 

  فااااة يي اااي ااالياااا، ا  واااسادميناا  ماااا  يعاااا ال ااااليية لعااادة ساااتيات اح.اااة ساااتيات، 3أع  2عمااار 
٪  وااسادمية الكيماة عةاار  20علكاان أقاا مان ، أعاياا اتة.ااية  يماة "أما " ي ياةال االيان مان العماار 

٪ مان ااالياا  اتةاؤ "عااام "، علكان ا ااةا  أقاا 80أ  ار مان ، ابااة عال اليان؛ في سن الااموة
 اااليااا   ااعيبة لااي  ف.ااع ماام نةااؤ هاا ه الكيمااات ؛ حاااى  ياادم ااا ال اااليان ا٪  وااسادمينا60ماان 

اااا  ا"، فااايعلكااان أ  و ا  فامااااا: فعتااادما   وااا لية لسوااامية حاااد  حاااد  "أمااا " أع حاااد  سااايحد  "غااادو
أعاااياا ت.اااد   إ اعاااات مع.يلاااة   ي ياااةااالياااا  ال ااااليان مااان العمااار  % مااان25 واااسةيم ساااي  حااايالي 

ساتيات إنشاا   عمار خما حااى  منان لمالياا  فاي ، عتوسمر ها ه الصاعيبات حساى فاي عقات احاؤ
ا"  ٪ مان اليقات،66ن "أما " ف.اع حد  عشنا  حي  ما  ٪ ف.اع مان اليقات63عحاد  سايحد  "غادو

(Suddendorf, 2010), (Busby & Suddendorf, 2005), (Busby Grant& 

Suddendorf, 2011) ، عيعسمد ربع ه ه الكيمات مم احدا  الحياة الايمية لي  ف.ع عياي فاا  ه ا
ل.درة عيي إسسدعا  عترتاار عتيقام ااحادا ؛ عفاي د أ  ا عيي اسماااليا  لمعتي ه ه الكيمات علكن  ع
 ,Busby & Suddendorf, 2005,2009; Suddendorf) ااغيار تتماي ها ه ال.ادرة عشانا عةا 

Nielsen, & Von Gehlen, 2011; Schacter, Addis, & Buckner, 2007) ،حاد  ها ا  
عللاك ، عا  ع.ييا ال.اباا لياسعي عصية عامة ليةيا العا   عبالسالي فالمشنية أ بر عالتو ة ليةيا الم

 ،عالسعااارف ،عاانس ااااه ،لماااا  عانياااه مااان مشااان ت فاااي العميياااات الع.يياااة المعرلياااة العيياااا م اااا اا راك
ة أحاااى  ،لد ااه قصااير فااي الاا ا رة عالةيااا المعااا  ع.ييااا ماان الدر ااة ال واايةة عالمسيسااةة.عالساا  ر

لع.ييااة المسيسااةة عالشاادادة محاادع  م.ارنااة المااد  الةمتااي المي ااي  فااي لا اارة اااليااا  لع  ااعاقااة ا
 (Piaget, J. B. 1969, 233-235) لعيا  من الدر ة ال ويةةأع  عالةيا العا  
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فاا ه  مااا  ماااة اااليااا  المعااافان ع.ييااا عشاانا عاااا علع  ااعاقااة الع.ييااة المسيسااةة عالشاادادة 
.ادرة عياي تعماي  المااارات هي عع  السعي  عشنا ميحيظ عالس خر فاي معظا  ميااات التماي مام عادا ال

حاى  عاني هما  اااليا  مان ن.ا  أع عادا ا سماا  لتماي ال.ادرات الع.يياة الماسيياة  ،عن.ا أير السعي 
عياامير للااك عياااي ، ماان تااااا عتيكااار عاسااسدا  متة.ااي عتعاارف عفااا  عإ راك عتحياااا عتتظااي  أفكااار

 (Springer, A. & Campbell, 2000,105) قدرتا  عيي السحصاا عالسعي  عنمي المياااي  لاداا 
لاااد  المعاااقان ع.يياااا تسر ااة فاااي  عتم ااد أ  اااا الدراسااات فاااي ميااا  عيااا  الااتي  أة المشااانية الرميوااية

 ماا أااار بيا ياه إلاي الادعر الاااا ، السعي  عالمعالية المعرلية عالساي تحاي   عة ا سواا، مياايا الاةمن
إ سوااا، ميااايا الااةمن، عهاا ا مااا يس.ر إليااه  ؤ فاايال.اادرات الع.ييااة المسعي.ااة عالاا ا رة عالمتةاا الاا   تيع ااه

عها ا  (Lovell & Slater,1960, David,1972) المعا  ع.ييا عمن ي   يد  عيبة فاي ا سوااعه
العداد من الدراسات السي أاارت الي ع ي  فرع  بان اااليا  العاا اان عالمعااقان ع.يياا  ماتم ده

لتايرعلاااي ي عتكااارار السعااارل لسيرباااة اليشاااا فاااي ا سواااا، المياااااي  نظااارا لااا ع  التماااي العصااابي ا
 (James B., 1970, 9-10) عااح اط عالسعرل ليوارية

فالةيا المعا  ع.ييا  صعر عييه إ راك المد  الةمتي لحد  معان ع يفياة ربةاه عتساععاه 
عللك انه ا  وسةيم السر اة ليسرة الييية فاي في أم  الحا اة  ،عفؤ أحدا  أخر  تالية أع ساع.ة

عللاك لموااعدته عياي السكيا  الوايي   ،ي ما ادع  إحواسه عاليقات عالسسااعم الةمتاي لمحادا  لد اهإل
الدراسااات لمعرفااة الياار  بااان اااليااا  ااسااييا  عاااليااا   ماام ماان حيلااه  ععلااا ا تيالاات العداااد ماان

ةمن لاد  حاى هدفت إلي تس م نماي مياايا الا ،المعاقان ع.ييا ال.ابيان ليسعي  في إ راك ميايا الةمن
 ( 190، 2008 اااليا  المعاقان ع.ييا ال.ابيان ليسعي   تاانى محمد ع ماة،

عقااد أيبساات العداااد ماان الدراسااات أة اااليااا  المعاااقان ع.ييااا ا  وااسيادعة ماان المتاااهج 
للااااك اة المتاااااهج تاااا  اعاااادا ها لستاساااار اااليااااا  العااااا اان علاااا  تراعااااي اااليااااا  لع  ، العا  ااااة

  عماتاج متسواير  هاي الري.اة (Muijs, D & Reynold, D., 2001)ااحسيا اات الاا اة 
عالحرية في الحر ة عاخسياار ، حاى  عةي اااليا الير ة لسحوان أنيوا ، لسعيي  المعاقان ع.ييا

   (Montessory, 1997, 7 ),(sema ongoren & Ali Ishan, 2009, 1163)اانشةة 
فاااي ، عاا  اار فعاليااة ماام المعاااقان ع.ييااا ةعيعااد مااتاج متسوااير  ماان أ  اار المااداخا السعييمياا

مااتاج ا حااى عاان  ياناار ال.ااية فااي  ااا اليااا لاتمااااا عيرت.ااي باااا،  مااا  نسشااف  ياناار ال ااعف لد ااه 
ليعالياا بيساما حوية تربيية مدرعسة؛ لا ا فااي  ةباؤ عشانا فار   حوار مااي  عقادرات  اا الياا؛ 
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 ماا ، عاليارع  الير  اة باان ااالياا ، ا دت مارياا متسواير  عياي إحساراا فر  اة عااصاية الةياأحاى 
فساار  متسوااير  أة الوااتيات  أناااا ترتكااة عيااي أهميااة اليساارات الحواسااة فااي تعياا  الميااااي  عإ سواااباا 

فااي هاا ه  حاااى  واااا ا سوااا، الميااااي  عالماااارات، ااعلااي ماان عماار الةيااا هااي فساارات هامااة ليااسعي 
ف.اد ،  ما أناا ر اةت عياي السعياي  المحوايا الةيا اليسرات الم نرة م.ارنة عاليسرات ال ح.ة من عمر 

 عاعس اره الةري.ة اا  ر فعالية مم الةيا ، الميااي  عةري.ة السعيي  المحويا ر ةت عيي تعي 

ا   المنانيااة( أها  منينااات البتيااة المعرليااة –الةمتيااة  –تعاد الميااااي  ااساسااية  الكمياة 
عما ، اناا تواعد في عدا تكرار الما ة السعييمية، با تعد حير الةاعية لا ه البتية، يم حى  راس

السي تواعد في ، ع عة عيي أة تعي  الميااي  تس من الك ار من الح.امؤ،  عتي إخسصار الةمن
(  عتعاد المياااي  ااساساية ضارعرة لياا  124، 2007  ياغة السعييمات  آمتة ز رياا الصاراارة،

يمااات الشااياية عالمنسيباااة  فعيااي سااباا الم اااا ؛ تحسااي  السعييمااات الاا اااة عم.ااااي  الااا  ا  السعي
عإخس ارات اا ا  عيي   اار مان المياااي  ااساساية عمسةي اات لييياة؛ فعتادما  وامم عي.ارأ الةياا 
السعييمات، فانه  وسادا عمييات معرلية مسةامتة السي لاا ع قة عالسعي   فالةيا   م المصةي  

ي إتياه عييكر في اا ا  الصحي  عتتياا ه  عالةياا هتاا اباد أة  ياا  السياار فاي المياااي  عبار ف
ساتيات  6-5عينسوار الةياا ها ه المياااي  فاي عمار  (Zou & bohem, 2004) الوايا  ها ا

  (Helayana Hershkom, 2015, 15)ت.ري او 
ليواسةيم رباع الحاضار ، عيسعي  الةياا مياايا الاةمن مان خا   ااحادا  المسياارة ببا ساه

عمااااان ياااا  إ ارة عقساااااه عشاااانا أف اااااا ، عالماضااااي عتيقاااام ااحااااادا  الموااااس.بيية عتحيااااااا ااهااااداف
(Lakein, 1970) ، عمن ي   .يا من احسمالية تدخا الصدفة في ا ارة عقسه عينية الةياا أ  ار

   (Helayana Hershkom, 2015, 15) قدرة عيي تاةيع حياته عأ  ر تحنما في سيي ه
عالاااا    عااااد أساساااااو لييااااا  عتعياااا   ياااارت ع تعياااا  ميااااايا الااااةمن عااااالسةير الع.يااااي ليمااااسعي ع 

عتةااايير ، عحاااا المشااان ت؛ لااا لك  .ااايا المعيماااية عاخس اااار محساااي  المااايا  السعييمياااة، السعميماااات
  عقااد أاااار برعناار لماان أ ااا ا سوااا، المسعيمااان ليميااااي  عموااسي  عااالي ماان التيااا، اا اارا ات

عقد اااسما نميل اه ، اسسةاعسا  تعي  الميااي  من خ   ععل التمالل الع.ييةالى أة اااليا  ع
 : عيى موسييات هرمية ي   هى

  الموااسي  الحوااى: ت.اادا الميااااي  اا  اار عميميااة عاااميا ياا  ععااد للااك تسماااة عاااالرا  فااى
 السيا اا عالساصي  لسصا الى المعييمات السيصايية الدقي.ة المساصصة  
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 : عليه تسراعع السصيرات العاتية عةري.ة متظمة عغار عشيامية  الموسي  الصير 

  المواااسي  الميااار : عهاااي اسعياااؤ برمااايز اافكاااار  الكيماااات عالرمااايز الرياضاااية مماااا  ح.اااؤ
 (  113، 2004 محمد الميسى،، السكاما المعرفى   حيمى الي اا

ي حاااد ها ( مراحاااا التماااي الع.ياااي السااا167-156 ،1985تشاااياتي  عباااد الميااااد العقاااد أعر  
السااي تسصااف ببااد  الةيااا عالسياعااا ، ي ااتباادأ عمرحيااة الحاا  حر ، عقوااماا الااي أربعااة مراحااا، بيا يااه

قباا العميياات الساي تسمااة  ي  مرحية ماا، الحر ي مم البا ة، عممسد مت  مي   الةيا حسي عمر ستسان
مساد ماان تع ، يياات الما  ااةتياااا مرحيااة العم، عالباد  فااي تكايين الميااااي  عتصاتيياا، بةياا ة التماي الييااي  

عأخرهاا ، عتكيين المياااي ، عأه  ما تسماة عه تةير العمييات السيميم عالسصتي ، عاما 11:  7عمر 
( عاماا، عفاااا  واسةيم اليار  عضام فرضايات 14-11الساي تمساد مان سان  ، مرحية العمييات الميار ة

 ج الماضي عت.دار عياقر الموس.با عنسام، سستسا ات عتعميماتإعالسي ا الي 
عواااابر ن.اااا  ، انااااه أ  اااار تيرياااادا، عيعسباااار ميااااايا الااااةمن ماااان أ  اااار الميااااااي   ااااعيبة

 الااداات الياضااحة لبتامااه عالحناا  عييااه  فميااايا الااةمن ماان الميااااي  السااي ا تظااار  فعااة عاحاادة
با تتمي عتسةير مم اليقت عير م ال ع  في ا سوا، ميايا الةمن الي حا ة الير  الي ، بيضيل
، تكييتاه لاد  الةياا ماارات عميااي  أخر  السي توبؤ مياايا الاةمن عالساي توااعد عياي ا سوا،

، عالسحييييااة، اانعناسااية، عالسويوااا عالسساااعم الةمتااي، عماان هاا ه الماااارات ال.اادرة عيااي ااسااسدا 
 (104، 2018عالمدة الةمتية  محمي   بر  عا ة، 

الساااي  مااار بااااا الةياااا  تماااي الع.يااايال باااتي  مراحاااا ع.يياااةعيمااار ااالياااا  لع  ااعاقاااة ال
عخا اة  عه ا ما ام   الي  عيبات في تةير تكية المياااي ، العا   علكته عمعد  أقا عأعة 

 ،(181، 2002، & أمااااااا الايرسااااااي196، 200، الميااااااااي  المياااااار ة  عبااااااد الاااااارحمن سااااااييماة
(Masj and Barkley, 2003) م ااارات حاااى تسكااية عتسشانا الميااااي  ماان خاا   السعامااا ماام ال

 (piaget, J., & Inhelder, B.,1982) عالابرات السي  مر باا الةياا فاي المراحاا الم نارة مان عماره
فاسا خر ، عحاى  عاني هيا  اااليا  من مشان ت فاي السياعاا  اخاا البا اة فاي الةييلاة الم نارة

 لداا  تةير العداد من الميااي  عخا ة الميااي  المير ة  ميايا الةمن 
أة  (Boucher, Pans, 2015 & Helayana Hershkom, 2015, 19)عيار  

م.ارنااة  هتاااك ضااعف عاااا فااي ا سوااا، ميااايا الااةمن لااد  اااليااا  لع  ااعاقااة الع.ييااة عالسيحااد
عالعا اان؛ لييس.دعة إلاي ال.ادرة عياي ااااارة إلاي الماضاي عااحادا  المواس.بيية أع تكايين  ايرة 

عإقسيااار ، لااي عاادا ال.اادرة عيااي السيكااار فااي السيااار عااالةمنعير اام للااك إ، مم يااة لميااايا قبااا عبعااد
 عإنايال الدافعية، عضعف اانس اه ، ليسعمي 
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عتم د العداد من الدراساات عالابارة اا ا  مياة عالعميياة لي اح اة أة المعااقان ع.ييااو ا  واسيعبية 
عممااا  واااعد عيااى الساا  ر الميقاف السعييمااي إا ععااد تكااراره لعاادة ماارات عساارعاة مااا اتوااية مااا  .اادا لااا ، 

عااساااسيا ة مااان مياقاااف الاااسعي ، عالسكااارار  امماااا  ناااية ناااا   فاااي حالاااة ربةاااه مااان خااا   أنشاااةه تعييمياااه 
 مدعمه عاليساما ال صرية عالومعية قدر اامناة حسى  وسيعباا المعا  ع.ييا عصيرة  حيحة 

، البيعاة نمايهإة المعا  ع.ييا  حسال إلاى أساالار عالار  تعييمياة تستاسار مام خصاام  ع 
 ترعبييااة ت.ياد ااة فااي ماادارا السربيااة الاا ااة خاادماتالةيااا المعااا  ع.يياااو  علكتااه فااي الياقاام اسي.ااي

 باتمااا ا تي.ااي إهسماماااو  باااراو عيااي الميااااي  ااساسااية، الماااارات اا ا  ميااة ف.ااعتتميااة  ترتكااة عيااي
فعاااا ع اعمااا عمي اااا  الااسعي  حواار ماتاج مينسيوااير  السعييمااي  ناية  أة فااي حاان   مياايا الااةمن
عان تارا   المعييماات عالسي.اان عالحيا ،  مبسعاداو وسادا نظاا عويع مان السعياي  انه   لةبيعة الةيا،

 لاا ا فاااة مااتاج ماريااا متسوااير   عااد  عيااى العااال  ماان حيلااه ماان خاا   حياسااه لةياااااسعاارف  ففيااه
  راته الع.ييةه عقد داو لسدرير الةيا المعا  ع.يياو من حاى خصامص امتاس  امتاي

سااساداا المحويسااات، اعيعاد متاج متسواير  أحاد المداخاا السااي تعتااى بسعيااا  اااليااا  ع
عمان هتاا  منان ع ياه عيااى أنااه نظاااا تعييمااي قاماا  عيااى إسااساداا الحااياا عم حظااة اااليااا  

 ،(Isaacs, 2015)  نينااات ال  يااةعتتمااة الع قاة باان المعياا  عالةيااا عالبا ااة عالسياعااا بااان الم
 الوااامدة الماادارا فااي الصاافية اليرفااة فااي البا ااة عاان متسوااير   با ااة عتاسيااف هاا ا

(Montessori, 1995. & Hiles, 2015) ،قة فااي تسصاف ع نااا لمالياا   با اة   اعاة عمشاي 
عنا   ميام لما تس مته من أ اةة تعييمية  اهةة في رفيف اار اة الماسيية، عأنشةة تعييمية ت

 يانر نمي الةيا، عتيبي حا اات ااالياا  عماايلا ، عقاد عضاعت متسواير  الار  تعيا  عأنشاةة 
 ,Montessori, 1985 Montessori, 1976) مستيعة تستاسر مم خصام   ا مرحياة مان

Dogru, 2015)2006محمد الرعساة،  مراحا التمي لد  اانواة  ؛ ) 
ميااااي  الةمتياة لماليااا  المعاااقان ع.يياااو عقاد  ااممت متسوااير  أ عات خا اة ا وااا، ال

في عمر م نر  فاي تمت  الةيا المعا  ع.يياو الير ة في المشار ة ببرناامج  عسماد عياي أ عات 
عحااى تتاسار ، ميومة  ف.د  م  برنامج متسوير  عياي أسااا العمار عمواسي  التماي  عال .افاة

الةياا ا سواا، المياااي   ؛ عبةري.اة توااا عياي(Poyraz ve Dere, 2001, 148) اا الياا 
عاا عة الحريااة فااي إسااساداا هاا ه  الةمتيااة  المتاساا ات اا ماعيااة عالواااعة فصااي  الوااتة    ال ،

  (sema ongoren & Ali Ishan, 2009, 1164)اا عات الم ممة لموسي  نميه  
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ة لاد  ل ا تمساز الدراسة الحالية عاعسما ها عيي متاج مينسيوير  في تتمية المياااي  الةمتيا
 ؛ حاى حاعلت الدراسة الحالية اا اعة عن السواؤ  الرميوي السالي:ع.ييةاااليا  لع  ااعاقة ال

"مااا مااد  فعاليااة برنااامج تاادريبي قااام  عيااي انشااةة متسوااير  فااي تتميااة الميااااي  الةمتيااة 
 لد  اااليا  لع  ااعاقة اليكرية المسيسةة؟"

 ة:  ـــــريـــــة النظـــــاألهمي
 وتتمثل في:

 إل.ا  ال ي  عيي ميايا الةمن لد  المعاقان ع.ييا من الدر ة المسيسةة  
 عرل أ عات متسوير  عارل  ،عرل فكر عفيوية برنامج متسوير  من التاحية السربيية

عااساااسيا ة مااان تةبي.اتااااا فاااي مياااا   البيعاااة هااا ه اا عات فاااي مياااا  المياااااي  الةمتياااة
 ا  لع  ااعاقة الع.يية ااالي

 ة:ـــــة التطبيقيـــــاألهمي
 تتمثل في:

عمعرفاة ماد  ، ااسسيا ة من نسامج تةبااؤ ال حاى بس.اد   أ اه لقيااا لاد  المعااقان ع.ييااو 
لعاتااة ماان  موااسي  الميااااي  الةمتيااة متسوااير  فااي تتميااة أنشااةةفعاليااة برنااامج تاادريبي قااام  عيااي 

اعلااة تعمااي  الباارامج السعييميااة لمتسوااير  فااي ميااا  تعيااي  اااليااا  اااليااا  المعاااقان ع.ييااا، عمح
 .المعاقان ع.ييا؛ مما   من با ة تعيي  أف ا لاما  اااليا 

تادف الدراسة الحالية إلي: تتمية ميايا الاةمن لاد  ااالياا  المعااقان ع.يياا مان الدر اة 
 مواعدتا  عيي السكي  ،عللك من خ  :المسيسةة لإلفا ة مته حياتيا ل

 إعدا  مقياا الميااي  الةمتية لد  اااليا  المعاقان ع.ييا من الدر ة المسيسةة. 

 لااد  اااليااا  لستميااة الميااااي  الةمتيااة  أنشااةة متسوااير   إعاادا  برنااامج تاادريبي قااام  عيااي
  لع  ااعاقة الع.يية المسيسةة 

  السااي  مناان أة تياااد العاااميان عال اااح ان فااي السي ااا إلااى ععاال الم.سرحااات عالسي اايات
 ميا  السربية الاا ة 
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 برنامج تدرييب قائم علي أنشطة منتسوري  أواًل: 
 عاارف مااتاج متسوااير  هااي مااتاج عالري.ااة فااي السعيااي   ااممت اعةااا  الير ااة لماليااا  

 في الحر ة عإخسيار اانشةة في با ة معدة ل لك  يةعالحر  العا اان عالمعاقان ع.يياو لسحوان لعاتا 
ماتاج مارياا وستد الاي م اا     هي برنامج متظ  عماةع عتعرفه ال اح ة البرنامج إ راميا ع نه

ااعاقاة الع.يياة ااالياا  لع   باادف إ سواا، ميميعة مان اانشاةة؛ عالمصاممةمن خ    متسوير  
 ،(الةمن البايلي ي، الةمن اا سمااعي، الاةمن الشاصاي، الةمن الع ي    يةميااي  الةمتال المسيسةة

 عقد  ممت ه ه اا عات عشنا  عةي الةيا الير ة ليسعي  عحرية ععف.ا لموسياه التمامي 
 ة: ــــزمنيــــم الــــاهيــــالمف

السااي تسشاانا متاااا ، ( عانااه المااا ة المعتييااة المياار ة9، 2004 عرفااه احمااد ابااي الالاار  
 رامياا عالدر اة الساي  حصاا عياااا إ   عي.اااعميا   ا تيار عحر اة، ة  ا فعافاي حا، الحياة

 الةيا عيي مقياا الميااي  الةمتية 
 الطفل ذو االعاقة العقلية المتوسطة:

عتعارف ال اح اة الةياا لا ااعاقاة اليكرياة عياى أنااه "الةياا الا    .ام معاماا ل اا ه بااان 
 ( عيى إخس ار بتيه لي  ا " 50-35 

:

 2018/2019لعاا  ال انيتسم ا الحدع  الةمتية ليدراسة في اليصا الدراسي  احلدود الزمنية:

 .عهى تسم ا في مدرسة ليسربية اليكرية عمحافظة بتي سيي  احلدود املكانية:

 العينـــــــة:  
 عينة البحث األساسية: :اواًل

ياا  ماان اااليااا  المعاااقان ع.ييااا ماان الدر ااة ( ال20فااي   تم ياات عاتااة الدراسااة الحاليااة
( 10 ، ( أالياااا  ليميميعاااة السيريبياااة10المسيساااةة عا اي اااد لاااداا  أ  إعاقاااات أخااار  بياقااام  

 أاليا  ليميميعة ال اعةة
 عينة البحث االستطالعية: :ثانيًا

( الي و من ال ، مدارا السربياة اليكرياة الساععاة ا ارة السربياة الاا اة 30  تكينت من
 مر ة بيش(  -عمحافظة بتي سيي  عمرا ةها  مر ة الياسةي
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   إعدا  ال اح ة( مقياا الميااي  الةمتية لماليا  المعاقان ع.ييا -1

   اعدا  ال اح ة( برنامج قام  عيي متاج متسوير  لستمية ميايا الةمن -2

  (1998  اما ميينة إعدا  ليي   مقياا إسسانيير  بتيه لي  ا  "الصيرة الراععة -3
  (1997إعدا  حمداة ف ه   مقياا الموسي  اا سماعى ااقسصا   عال .افى، -4

اعادا  عتةبااؤ برناامج قاام   Quassi-Experimentalاسبتى ال حى الماتاج اا ه السيريباي
 االيا  عاتة ال حى لد  ا يةالةمت الميااي لاسه في تتمية اعيي متاج متسوير  عقياا مد  فع

تي د فرع   الة إحصاميا بان مسيساةي رتار  ر اات أالياا  الميمايعسان السيريبياة عال ااعةة  -1
 في القياا ال عد  عيي أععا  مقياا الميااي  الةمتية لصال  الميميعة السيريبية 

ميميعااة السيريبيااة بااان تي ااد فاارع   الااة إحصاااميا بااان مسيسااةي رتاار  ر ااات أاليااا  ال -2
السةباؤ ال.بيي عال عد  عيي أععا  مقيااا المياااي  الةمتياة لمالياا  المعااقان ع.يياا مان 

  لصال  السةباؤ ال عد   الدر ة المسيسةة

أنااه ا تي ااد فاارع  لات  الااة إحصااامية بااان مسيسااةي رتاار  ر ااات أاليااا  الميميعااة  -3
 ععا  مقياا الميااي  الةمتية السيريبية في القياسان ال عد  عالسس عي عيى أ

  Intellectual Disability :إلعاقة العقليةا

ة عشاانا خا ااة ماان أهاا  الميضاايعات ع.يياا عااد ميضااي  ااعاقااة عشاانا عاااا عااعاقااة ال
 هسماااااا ال اااااح انإ عالسااااي ت ااااار  عال. ااااا ا اانوااااانية عاا سماعيااااة عااقسصااااا  ة المةرعحااااة حالياااااو 

عالعيما   ف.د أ د العداد مان ال ااح ان إة العتا اة عالمعااقان تم اا إحاد  مماارات الح اارة لمما  
 عقاااد عاعس ارهاااا عم اعاااة مبااادأ إنوااااني عح اااار  نبااااا ام اااد عياااى أهمياااة ح.اااي  المعااااقان عأساااره  

هسمااااا ااااسى الميسمعاااات الدعلياااة ل.صاااير عمييااااتا  المعرلياااة الساااي إ بااامرة  المعااااقان ع.ييااااو أ ااا   
 عيى أ اما  اا ا  مي عتد م.ارنسا  ع قرانا   تتعن  سي او 
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 ة:ـــة العقليــاقـــوم اإلعـــمفه
 American Association)تشااار اليمعياااة اامرينيااة لإلعاقاااات الع.ييااة عالتمامياااة

Intellectual Developmental Disabilities, 2008) إعاقاة  :إلى أة ااعاقة الع.يياة هاي
يحااايظ فاااي  اااا مااان اا ا  الع.ياااي عالواااييك السكيياااي الااا ان تم ياماااا المااااارات تسمااااة عاناياااال م

المياايمياة عاا سماعيااة عالسكيفيااة العمييااة عتظااار هاا ه ااعاقاة قبااا بياايع الياار  ال امتااة عشاارة ماان 
 ( 114، 2010عمره   ما  الاةار، 

 ا  تم اا ااعاقاة الع.يياة مواسي  مان اا :إلاى (Grossman, 1983) عيشار  رعساماة
الايظييي الع.ياي عالاا    .اا عان مسيسااع الا  ا  عااانحرافان معيااريان عيصااحر للااك خياا عاضاا  

 ساااااتة 18فاااااي الواااااييك السكيياااااي عيظاااااار فاااااي مراحاااااا التماااااي التمامياااااة متااااا  الماااااي   عحساااااى سااااان 
  (110، 2010 ما  الاةار،  

 :ةــة العقليــاقــف اإلعــتصني

ااعاقاة الع.يياة إلاى ف اات حوار معاااار ل.د ظارت العداد من السصتييات الساي تصاتف 
ماسييااة ف.ااد تصااتف ااعاقااة الع.ييااة عحواار  ر ااة الاا  ا  أع عحواار الشاانا الاااار ي عبحواار 
ال.اادرة عيااى الااسعي   السصااتي  السربااي  الاا    صااتياا حواار ال.ابييااة ليااسعي  أع ال.ابييااة ليساادرير  

 (2006 نا   عابد الةار ، 

اا  ااار إنسشاااارا عإساااساداما اناااه  عسماااد عياااى مواااسي   عيعسبااار السصاااتي  المسعاااد  ااععاااا 
اا ا  الاايظييي الااا هتي ععياااى  ر اااة التماااي عالت اااج عااضاااافة إلاااى  ر اااة ال.صاااير فاااي الواااييك 

تصاتييا لي اات ااعاقاة الع.يياة  (AAMD) السكيياي عأعيتات اليمعياة اامرينياة لي اعف الع.ياي
 لسالية:حاى ت  ت.وي  حاات ااعاقة الع.يية إلى الي ات ا

 (  ر ة 70( إلى  50ااعاقة الع.يية ال ويةة  الافيية(: عتسراعل نو ة ل ا  أفرا ها بان   -1
 (  ر ة 35( إلى  50ااعاقة الع.يية المسيسةة: عتسراعل نو ة ل ا  أفرا ها بان   -2
 (  ر ة 20( إلى  35ااعاقة الع.يية الشدادة: عت.م نو ة ل ا  أفرا ها بان   -3
(  ر ااة  ساااار محمااد 20العمي.ااة: عتكااية نواا ة ل ااا  أفرا هااا أقااا ماان   ااعاقااة الع.ييااة -4

 ( 45، 2002س مة ااش، 
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 :اــن عقليــاقيــال المعــص األطفــائــخص

 اسو  اااليا  المعاقان ع.يياو عميميعة من الاصام  عهي  السالي:
 :يــرفــو المعــص النمــائــخصأ( 

  لك فاانا  ، السعي  عال.درة المحدع ة عيى السعي اسماة هما  اااليا  عن غاره  ب ةي  
اسصاايية عواارعة التوااياة عقاادرتا  عيااى السر اااة مسدنيااة عقاادرتا  عيااى السعمااي  محاادع ة  مااا أنااا  
ايا ااااية  اااعيبات فاااي ن.اااا أيااار الاااسعي  إلاااى مياقاااف  داااادة ؛عااا عة عياااى أة تعيماااا  ليمااااارات 

ياؤ اااايا  المحويساة ععان الرياؤ العماا السعييمية الميار ة  اعر لييا اة فاا  اسعيماية عان الر 
 (1995عالسكرار عالسويوا المتظ   أحمد الواد إسماعاا، 

 :ويــو اللغــص النمــائــخصب( 

تعسبر الاصاام  اليييياة عالمشان ت المرت ةاة بااا مظاارا ممااةا لإلعاقاة الع.يياة علا لك 
 ع.ييا هي أقا عن ار من أقرانا لي  موسيربا أة نيد أة موسي  اا ا  الييي  لماليا  المعاقان 

 (2000العا اان في ني  العمر الةمتي   ع  عبد ال اقي إبرااي ، 

إة الاااسعي  اليياااي  لاااد  ااالياااا  المعااااقان ع.يياااا محااادع  عحصاااايسا  اليييياااة ضاااعيية؛ عا 
معاقية غراعة في للك اة التمي الييي  ارت ع إرت االا عيي.ا عالتمي المعرفي عل لك  عاني اااليا  ال

 ( 2003ع.ييا من  عيبات  مة في فا  السعييمات عإسسيعا، السي ااات   ما  الاةار، 

 ي:ــو اإلجتماعــص النمــائــخصج( 

ايا ه اااليا  المعاقية ع.ييا العداد من المشن ت اا سماعية ف.اد ايا ااية  اعيبات 
ت غاار متاسا ة إضاافة إلاى في السعاما مم المياقف اا سماعياة الماسيياة فسصادر عاتا  إساسياعا

إتواما  ع.صير في عميية السكيا  اا سمااعي مام اآلخارين عمام البا اة المحيةاة باا  إل   حا  
ععادا ال.ادرة عياى إنشاا  ع قاات إ سماعياة فعالاة مام الياار  عيى الةيا المعا  ع.ييا اانوحا،

 (2002 ف   عن الماا لمن ه  أ ير مته ستا أيتا  اليعر   أما معيل الايرسي،

 :يــركــو الحــص النمــائــخصد( 

اسصف التمي الحر ي لد  اااليا  المعااقان ع.يياا عالس ااان عشانا عااا فكيماا زا ت اادة 
ااعاقة الع.يية زا  ال عف في اليانر الحر ي عينية التمي الحر ي لد  هما  اااليا  عةاي  

الياا  المعااقان ع.يياا أ  ار عرضاة مان إا أنه  وار عفؤ م ا   التمي الحر ي العااا،  ماا أة اا
 (1996اااليا  العا اان ليمشن ت الصحية عاليومية الماسيية    ما إبرااي  مرسي، 
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 Time Concept املفاهيم الزمنية: :ثانيًا

بيا يه ا ف.د  را بيا يه ميايا الاةمن  اة هس  باا إ  عد ميايا الةمن من الميااي  السي 
، تا اار اليكاار؛ ال  عمااا عياااي ترتااار الباتااة الميضاايعية ليمحااايععسبااره عتصاارا اساساايا مااان عإ ع 

(  فمياايا الاةمن مان المياااي  5، 2014  عا ع  خياادة،  ليما باتااا حدا عتسم ا في ع قة اا
المع.دة حاى ا نسمنن من رؤيسااا أع لموااا فااي تشاسما عياى ااحوااا عالمواافة الةمتياة الساي 

ف عاساا  تويوااا ااحاادا  عمااا ااارت ع عااالةمن ماان معرفااة تحااد  بااان الحااد  عااخاار عهااي مااا  عاار 
 (Nain Liu, 2012, 1). اا اا، ااسبي ، الشاير عالوتيات

السااي تسشاانا ، عانااه المااا ة المعتييااة المياار ة الااةمن: (9، 2004حمااد ابااي الالاار  أعيعاارف 
 (paule Aimard,1994,10) عمياا   اا تياار عحر اة  ععرفاه، فاي حاة  ا فعاا، متاا الحياة

عانه ميميعاة مان ااحادا  المستاسا.ة ليماا باتااا، ع اا مااهي ماتظ  فاي حيااة اانوااة هاي ع اارة 
 عن عحدة من عحدات الةمن عاخس ف المدة 

عي.صد عالةمن أنه ميميعه من المير ات السي ادر اا الةيا فاي محيةاه الم ااار عالساي 
 -ععاااد -حاضاااره م اااا: قبااااتعباار عااان إحوااااا زمتاااي باااان المياقاااف عالابااارات الساااي  عيشااااا فاااي 

ا -الااايا ا -ااماا  -غاادو زماان السيقااات  الااايا عااساابي  عالشااار  -زماان الواااعة -موااا وا - اا احو
ع اااف أحااادا  عشااانا مسويواااا  فاضاااا خيااااا،  -تسااااعم الااايا ات عربةااااا عااعماااار -عالواااتة(
 .(60، 2010حتاة حامد، ، 2000

ةمن الع ااي  عالااةمن اا سماااعي عتعرفااه ال اح ااة ع نااه قاادرة الةيااا عيااي إ راك ميااايا الاا
عالاةمن الشاصاي عالااةمن البايلاي ي  عي.ااا إ راميااا فاي الدراسااة الحالياة مان خاا   الدر اة السااي 

  حصا عيااا الةيا عيي أععا  مقياا الميااي  الةمتية
 ة ــــــــواع األزمنــــــــنأ

ر الدراسااة ة هتاااك اربعااة أناايا  ليااةمن عالسااي ت.سصااأ( 88، 2018عياار   اابر  عا ااة  
  :الحالية عيي  راسساا عهي

تتا لييقات ساسعمااإمان خا    الةمن الع ي : عهي الةمن الا   نواسةيم أة ناسحن  لياه، -1
   حاى تشما قدرة الةيا عيي قرا ة الواعة  امية عأنصافاا بياسةة الواعة

، تااار عاليااا السس اا  باان ال، انه الةمن الا   تحسماه عياتاا الظاياهر الما  اة :الةمن البايلي ي -2
عهااا ه السياااارات الساااي تيعيتاااا نسااااقي  لكاااي نواااسةيم أة نعاااي  فاااي العاااال  ، عالشاااسا  عالصاااي 

 عتشما قدرة الةيا عيي السمااة بان فصي  الوتة عالسيارات المماةة لكا فصا  المحيع 
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الااةمن الشاصااي أع الياار  : انااه الةري.ااة السااي ااادرك باااا  ااا اااا  الااةمن فااي مياااات  -3
الاا اة عاه، عاساساداا المصاةيحات الدالاة  إ راك الةيا لمحدا  الايمية عيشما ماسيية 

 ميايا أم  عالايا عاليد، عميايا الياا عالتاار   ال   -عيي الةمن  يايا قبا عبعد

 س.واي  ، الةمن اا سماعي: عهي الةمن المدرك من ظارف ميسمعاات مان نيا  الح اارة -4
   ت الاا ة عااعيا  اليالتية عالداتيةع  لك المتاس ا، اا اا عااسابيم عاااار

  في ضوء نظرية بياجيه مراحل تطور مفهوم الزمن
باا اتماي عيسةاير مام مارعر ، بياحياه ا  ا تي بيضايل  فعاة عاحادة ة ميايا الةمن عفاؤإ

بااا اسةياار تي ااا ، فاااي ا  ظااار فااي مراحااا تةااير الةيااا الم ناارة، اليقاات عالس.اادا فااي العماار
م اا الوارعة عالقيماة عالكا  عالايزة ، م اا عااقي المياااي  ت بتامياة تدرييياةليه ع اي  عمييااإ الةيا

 عغارهااا الساااي  يااار  بتاؤهاااا تااادريييا مااان خااا   العمييااات المتةقياااة الساااي  مااار بااااا لهااان الةياااا 
( أة إ راك الاااةمن عتاااد بيا ياااه 277، 1988، عتشاااار  راساااة   ااا ال هرماااة & عييساااف ابااارااي 

  ة عبارت االات مسويوية الياحدة عااخر  اتش  لد  اااليا  عصيرة مسعاق 
 التحي السالي: ييلبيا يه عهي ع او ه  مراحا تةير الةمن عف.عليما ايي عرل ا

 : sensori-motorالمرحلة الحس حركية  -1

، كاار مان خا   الحر اةيعيةيؤ عياااا الس، ستسان( –  ير  تمسد ه ه المرحية من عمر
المرحياة هاي ميار  ااعير غاامل عالمادة تااعم أع  اامن فاي عير  بيا يه أة فكرة الةمن في ها ه 

(   علكن قد تكية بدا ة لسكاية مااارات أعلياة لمياايا 76، 2002أفعا  الةيا لاته  مري  سيي  ،
 الةمن عهي اا .ا  عالسويوا 

عمم ناا ة ه ه المرحية اسةير ميايا السساعم لد  الةيا قيي و؛ حاى  ظاار الرضايم فاي 
سمامااا ا باار عمااا حيلااه ماان أااايا  عميضاايعات علكاان ع.اادر مااا  نااية هاا ا السساااعم هاا ه المرحيااة اه

فاي  وسةيم تس م ااحدا  عتدما  نية هي نيوه قد أحاد  ها ا ، را عا لسدخا أفعا  الةيا لاته
 (99، 2018، السساعم   بر  عا ة

اااااراو( اسحاااي  الةياااا مااان السويواااا الةمتاااي الاااي السويواااا الةمتاااي  11-9عفاااي عمااار  
 بتاا ة ه ه المرحية ادرك الةيا ميايا قبا عبعد عالحاضر عالموس.با  هيضيعي   ما أنالم

اباادا فااي فااا  الااةمن  يسااةاو عاماااو  مااا فااي ، عياار  بيا يااه اة الةيااا فااي ناا ااة هاا ه المرحيااة
إا أة تةاير إ راك الاةمن ، الموافة عالمناة السي  منن أة  حد  ميضم ال ات عااايا  عف.ا ل ع ااا
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سمااا فااي هاا ه المرحيااة إا أنااه تي ااا عيااي ااقااا إلااي المرحيااة السااي  مناان أة  حااد  الد ميمااة أع لاا   ن
 مناان أة ا حااى عاان ااااايا  فااي اامااا ن  مااا ، الماادة الاا ااة عالاا ات عع قساااا عااااايا  الاار يااة

 زمتياو  المتاس ة عالمحسمية بتيال  ب لك  ص   الوباا مماداو عماي  لسرتار تويويي عمسساعم لمحدا 
 :  Pre operationalمرحلة ما قبل العمليات  -2

ستيات( عتومي مرحية السيكار السصير   عالةيا في  7-2تمسد ه ه المرحية من عمر  
، سااسعما   يمااات تتسمااي إلااي الموااس.باإعلكتااه اباادأ فااي ، عماار سااتسان ا زا   عااي  فااي الحاضاار

 وااسةيم  عماار يا   سااتياتفاي باتمااا  عيظاا لد ااه أخةاا  فااي اساساداا  يمااات لسعاااان الماضاي 
عيمياك عادة  يماات لميااايا ، الةياا إساساداا ميار ات تحسااي  عياي الماضاي عالحاضار عالموااس.با

عع ارات تاد  عياي المواس.با ، الةمن م ا ع ارات تد  عيي الحاضر  ه ا الص ال، ه ا الموا (
عيباادأ الةيااا هاا ه اليساارة  أحااد اا اااا عغارهااا( عع ااارات تااد  عيااي الماضااي م ااا أماا   ،  ايمااا مااا

ياي حصاايسه عسسيعا، عتياا  معتاي فسارة زمتياة قصاارة  عفاي عمار أربعاة ساتيات ت.ري ااو ت ااف إ
اليييية  يمات  دادة تعبر عن الةمن م ا  يماة ااار مام عاد   باار مان المياااي  م اا الصاي  

 ( 207، 2003،  خياا معيل الم.با الصي  الوابؤ
الك ااار ماان الميااااي  م ااا هتااا عااة عيعاارف ترتااار  ععتااد خماا  سااتيات  نسواار الةيااا

 مااا أنااه  وااسةيم أة  يااار عيااي اساا ية  اا  ، عل اار عترتااار أ اااا ااساابي ، ااحاادا  خاا   الااايا
 في أ  ايا نحن؟ ، عمرك

ععتاااد سااات ساااتيات ت.ري اااا تاااة ا  معرفساااه أ  ااار ليمااادة؛ ليواااسةيم تماااااة اليصاااي  عياااي حااادع  
 اعة عيي ااس ية م ا: فاي أ  سااعة تا هر ليمدرساة؟  ا  ت .اي ليعرف اا، نشاالات خا ة لكا متاا

 في المدرسة؟ مالا تيعا في الشسا  أع الصي ؟ ال     ،  ما أنه  وسةيم إ مال الحاضر عالماضي 
 :concrete operationمرحلة العمليات المجردة  -3

ؤ عتوامية اادرك مياايا الوااعة عالادقام، عتاد سا م ساتيات ت.ري اا ساتة( 11-7تمسد مان  
علكتااااا تسياااار أ  اااا اساااسياعة ، عتسياااار اا را اااات الةمتياااة  ااادلاا ليسةااايرات اا را ياااة ااااااار 

 ( 34، 2010، لم عار اا سماعية  عيي اليس ع  
اس   أة ميايا الةمن من الميااي  المير ة السي ا تظار عا ، عفي ضي  تيك المراحا

ي عتسةااير ماام اليقاات عير اام ال ةاا  فااي ا سوااا، بااا تتماا، تتشاا  لااد  الةيااا  فعااة عاحاادة بيضاايل
ميايا الةمن الي حا ة الير  الي ا سوا، عماارات عميااي  أخر  السي توبؤ مياايا الاةمن م اا 

 المدة الةمتية ، اانعناسية، السحيييية، السويوا عالسس ا  الةمتي، ال.درة عيي ااسسدا 
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عمراحااا التمااي المعرفااي لياااة ( أة المعاااقان ع.ييااا  ماارعة (Robinson, 1976عياار  
عمرحياة ماقبااا العميياات، مرحيااة المياااي  المياار ة( ، بيا ياه م ااا العاا اان  مرحيااة الحا  حر يااة

ة المعاااقان ع.ييااا ماان الدر ااة أ (Piaget & inhelder, 1968)علكااتا  عمعااد  أعةاا   فااا  ر 
مان الدر ااة  قان ع.يياااو قبااا مرحياة الميااااي  الميار ة ا باتماا  صااا المعاا ال وايةة  صايية الااي ماا
مان الدر اة الشادادة  فاي حاان  صاا المعااقان ع.ييااو ، قباا العميياات ف.اع المسيسةة الي مرحية ما

اافااارا  فاااي الي اااة الباتياااة اسعااادعا مرحياااة  عالعمي.اااة الاااي المرحياااة الحااا  حر ياااة ف.اااع  فاااي حاااان أة
ي المعرفااي لااد  ة مراحااا التمااأ (lovell & slater, 1960, 40)العمييااات المياار ة  عيم ااد 

 تكسما في عمر زمتي مس خر  المعاقان ع.يياو 
 ن ـــزمـــوم الـــراب مفهـــر اضطـــاهـــمظ

ضاةرا، إهتاك ميميعة من المظاهر أع ااعرال السي قد  عاني متاا الةياا الا   لد اه 
 اااار،تالةياااا ماان  اااعيبات فااي تعيااا   ساعااة عقااارا ة الحاارعف عالسر  م اااا معاناااة، فااي الااايعي عااالةمن

عاادا ،  ااعيبة فااي ساار  قصااة  ااعيبة فااي إعااا ة ترتااار اليمااا عاا،  ااعيبات فااي ال.اارا ة عالكساعااة
نوياة إت ا  السرتار عالسويواا فاي إرتادا  م عواه، ، حدا يوا ااو يا  نظاا لسإععدا ال.درة عيي 

، ع الاايميأدع  المدرساي ياضاعف الستظاي  الااا  عال، عدا معرفة ااععاا ، يياا، مياايا الوااعة
  (2010،15  ا  ال حار  عاخرعة،  في ل ر تاري  مي  ه    ال   عيبة

 نــزمــوم الــة مفهــال علي تنميــب األطفــدريــت
عهااا ا اااام   إلاااي ،  عااااني ااالياااا  لع  ااعاقاااة اليكرياااة مااان قصاااير فاااي التماااي الع.ياااي

، 2001 ة، ااعيبات فااي تةااير تكااية الميااااي  عخا ااة الميااااي  المياار ة  عبااد الاارحمن سااييما
حاى تسكية عتسشنا ، (Mash & Barkley, 2003)(، 181، 2002، & أما الايرسي196

الميااي  من خ   السعاما مام الم اارات عالابارات الساي  مار بااا الةياا فاي المراحاا الم نارة مان 
عحاى  عاني هاما  ااالياا  مان مشان ت فاي  (piaget, J., & Inhelder, B., 1969)عمره 

فاسااا خر لاااداا  تةاااير العدااااد مااان المياااااي  عخا اااة ، ا البا اااة فاااي الةييلاااة الم نااارةالسياعاااا  اخااا
عواابر ، انااه أ  اار تيرياادا، عيعسباار ميااايا الااةمن ماان أ  اار الميااااي   ااعيبة، الميااااي  المياار ة

 ن.  الداات الياضحة لبتامه عالحن  عييه 
المتاااهج العا  ااة فااي عقااد أيبساات العداااد ماان ال حااي  أة هااما  اااليااا  ا  وااسيادعة ماان 

علاااا  تراعااااي ، عللااااك اة هاااا ه المتاااااهج تاااا  إعاااادا ها لستاساااار اااليااااا  العااااا اان، السعيااااي  العااااا  
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 & .Muijs, D)& 1994احسيا ااات الةيااا لع  المشاان ت فااي الااسعي    يوااسن عآخاارعة،

Reynolds, D., 2001 عيعااد مااتاج متسوااير  ماان أ  اار المتاااهج فعاليااة ماام لع  ااعاقااة  
 حاى تسعاما مم الةيا عف.ا ل.دراته الع.يية، عسرعسه الير  ة  ، الع.يية

 وري:ــــونتيســـــج مــــمنه ثانيا:
 31عااال.ر، مااان رعماااا عا ةالياااا فاااي   Maria Montessori علاادت مارياااا متسواااير  

ععمياات  ماادرا مواااعد فااي العيااا ة التيوااية عاليامعااة ياا  قاماات عالساادري  فااي  1870أغوااة   
عتر ااااة ماريااااا   ".ااااي ، علاااا لك أسواااات مااااا  ةيااااؤ عييااااه عأساااامسه " ار الةياااااماااادارا ضااااعاف الع

متسوااير  عيااى لات الةيااا عقدرتااه عيااى السكياا  ماام البا ااة ماان حيلااه أ  اار ماان تر اااةه عيااى  اا  
المعييمات السي  اسةناا في ع.يه ال االن رغ  ما  حسييه متاج المينسيوير  من تيصي ت  قي.ة 

في الحقي.ة هي  ياماا عياسةلاا في ع.يه حسى  وسياد متاا عتدما قد ا نسيقم أة  عااا الةيا، ع 
 حاان اليقات المتاساار لا لك، فالةيااا  االةهرة اتمااي با ع ، عب.اادر العتا اة عااهسماااا الا    حصااا 

 عييه ع.در  ما  الةهرة عالسي تس   معالماا عييه في سيي ه عأ امه 
يا أع المسعي  عاليا  ات المتةلية، متاج المينسيوير  أة ا .ا  اها الةالفيي  ماما في 

با ااه  أة  عرف  ي  اام   عا  اه عحار عباق اا  ااداد باداخا المدرساة، علكاي نيعاا المتاة  
 سماااعي ماام اآلخاارين ماان حيلااه،  يساااد العاااميية بااا ا المااتاج اة  صااتعيا ليسيا ااا اا مناناااو 

ر عالمتاقشاة عاا سشااف عااساستسال ، عيماده عاياارات توااعده عياى الحايا ح ه   ااراو  ليمسعي  عالماو 
بتااا  عيااى ري اتااه عمايلااه عااضااافة إلااى تعماااؤ أعا اار المح ااة باتااه عبااان عاميسااه، فااساارة هااي 

 المحرك اا يابي في حياته  يأساا نياحه عه

 وري: ــــج منتســــة منهــــفلسف
رك، ااادان لتااا "إة الةيااا لااي  ماييقاااو  امااداو غااار قااا ر عيااى السحااماريااا متسوااير  ت.ااي  

عنا ما  يعيه با ع ا ما  وسةيم القياا عه، با إة الك اار  عسبارعة الةياا ععاا  فاارع ن.ايا نحان 
ه لكن المو لة عياى العنا  مان للاك تمامااو، فااة الةياا هاي عالاد الكباار ال االب أ  أة الك اار  عمي

نماااي الةياااا  حيلتاااا  اااانيا فاااي اا اااا  اااياراو يااا  أ ااا حيا ماااا هااا  عيياااه اآلة، لااا ا فااااة عميياااة
عااصاسه هي السي تحد  ما  نية عييه اانواة ال الب، الةيا اسياعا عيسي.ى عع.يه ي   شنا ما 

 (81 -73، 2002سينية عييه اانواة ال الب في الموس.با   ماريا متسوير ، 
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الحواساااااة،  يساااااراتععرفااااات متسواااااير  عااااااميان  اخياااااان  وااااااعداة عياااااى نماااااي الةياااااا "ال
 ."الع.ا الموسيعر

 : Sensitive Periodsالحساسة فتراتلاأ( 

ساااسعدا ت معاتاااة عتساااال إمنانياااات معاتاااة أع تااادري ات إفسااارات محاااد ة تظاااار فاااااا  عهاااي
هسماااا عاااالب إ تتساااي عان. ااا  هاا ه اليساارات، ليناااية الةيااا فااي لحظااات معاتااة مااان حياتااه  ظااار 

 أة  وسشعر ه ا  ن. ا  ه ه اليسرات عا  وسةيم الةيا أة  وسر م أعاع ايا  معاتة عتتساي ع
هسماااا عالسر اااة مااا هااي إا اااعير  ااارف  شااد الةيااا إلااى تيااك اليياناار تس اام عإة هاا ا اا

من ال ععي ي  تبدأ ه ه العاالية تسحرك في نشاط إبداعي رامم مم العاال  الااار ي  عتسم اا ها ه 
 المراحا أع اليسرات الحواسة ليما ايي:

 حواسية الةيا ليتظاا عالسرتار Sensitive for Order 

  السعي  من خ   حياا الةيا الام Sensory Learning through Five Senses 

 حواسية الةيا لم واا الصيار Interest in Small Objects. 

 حواسية الةيا لستواؤ الحر ة عالمشي Refinement of Motor Skill 

 حواسية الةيا ليية عالرياضيات Language& Mathematic Acquisition 

 الحياة حواسية الةيا لييانر اا سماعي في Social Behavior 

  :The Absorbent Mind المستوعبالعقل ب( 

احظاات متسوااير  أة اااليااا  الصاايار اسعيمااية عشاانا فريااد متاا  الاايا ة عحسااى الواات 
؛ سااتيات ماان العماار، عالع.ااا الموااسيعر هااي  اايرة  ااتعسه لي ااف هاا ا التشاااط الع.يااي المن ااف

ل العمييااات السااي  .ايا باااا الةيااا ماان أ ااا ا سواا، المعرفااة ماان خاا   البا ااة حااى  صااف عيشاار 
 ( Silvana Montanaro, 1991, 83  المحيةة عه

فالةيااا متاا  الاايا ة عييااه أة اااسعي   ااا اااي ، حاااى ا اي ااد لد ااه أ عات غااار ر ع  اافعااا  
 اااليان، ععييااه أة  نسواار ماان أ ااا ال .ااا ، علكاان ا تي ااد لد ااه ليااة أع ععااي  ماااا لمعرفااة أسااالار ال

ة الةيا اسعي   عة ععي عي ،  اا ااي  حيلاه عيبتاي أمااراته لي .ا  عةر  أخر ، ف.الت متسوير  
لاته في الياقم، عللك عاسساداا حياسه فاتش  نيوه من خا   اساسيعا، با ساه بسصارفه الياد  الميعا  

  (montessory, 1967, 19)عالحياة، عييعا للك عوايلة عبشنا البيعي  عة تيكار أع اخسيار 
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 ار: ــــــوري واالبتكـــمنتس

اابسكاااار لاااد  متسواااير  أمااار حااااي  متااا  أة أ ر ااات أناااه الياااة  الااا    وااااعد ااالياااا  
ا سشاف أع خيؤ لاتا  عللك انه  م اا اليسااية ليسعباار عان الا ات، ع ماا اتماي الةياا فاي ها ا 

 العال  فاة اسسكشاف ال ات ما  في تشناا ع ي ه  
عتر  أة نمي اابسكاار اسةاير عصايرة تي.امياة عأة ل اا  الةياا امسا  مان خا   تياعياه 
ماام البا ااة المعاادة، فسةاايير اابسكااار  عسمااد عيااى تةااير الةيااا خاا   مراحااا التمااي المعرفااي ماان 
الااا  ا  الحااا  حر اااي ليسيكاااار البااادااي إلاااى عميياااات ميميساااة عأخااااراو إلاااى عميياااات متايياااة، إلا 

ير عصيرة  بارة خ   السر اة عيى تحياةه ع.در ما أنه اسةير في ناا ة عميية اابسكار لي  مة
 الييية من السةير المعرفي 

عهتاااك عاادة خةاايات ليقياااا ع نشااةة المتسوااير  اراعااي فااااا السويوااا لاااسمنن الةيااا ماان 
تةبي.اا عشنا أم ا، عيح.ؤ الادف من  اا نشااط مةياي، متاه تحقي.اه  عة الس.ا اد باةمن معاان  

اا   يفيااة القياااا ع نشااةة 2014عوااايني   ت إ ماااةد أاااار عقاا ( إلااى ععاال اا اارا ات السااي تيض 
 عهي:، المتسوير  

   أة تكية اانشةة مسدر  ة من ااساا إلى اا عر في رفيف قاعة متسوير 
  ر الةيا التشاط عدة مرات حسى  صا إلى مرحية اات.اة لاتس.ا إلى التشاط ال   اييه   نر 
 ياا    عاااده  مااا  اااة فااي  اااتية التشاااط عبعااد للااك  ياار أة اتاااي ا ، لةيااا التشاااط  ااام و

ار عه إلى رفيف ال.اعة في منانه الوابؤ، ععدا ااسسوا ا ليةياا فاي حالاة رغبساه فاي 
 ياار إعةامااه فااي  تاارك التشاااط  عة إ مالااه، ف.ااد ا  وااسةيم اليياايا فساارات اليييااة، لاا ا

 يييوا البدا ة أنشةة قصارة حسى اسعي  عيى للك تدر 
  عاادا إ مااا  الةيااا ليتشاااط أع القياااا عااه عةري.ااة خاال ااة هاا ا  عتااي أنااه  يااد  ااعيبة ماان

ناحية إ  مه لع  ت اده ما    حااع  ن.اا ح اات الياي  عالميع.اة علكان  وسواي  فات.يااا 
 باده، هتا  ير إر اعه إلى التشاط الوابؤ ال    نية أساا 

    تواا له إلا  ااااة ارياااد أة  يرباااه، علاااه مةياااؤ  ت.اايا المعيماااة أعا عالتشااااط أمااااا الةياااا، يااا
 الحرية في اخسيار اانشةة 

  عدا ال.ي  ليةيا أنه أخة  في عماا التشااط أع ساحر التشااط متاه فاي حالاة الاةا  باا
 ابد من إعا ة التشاط أمامه عدة مرات  عة ميا 

  تعييد الةيا عيى التظاا عالسرتار في عما اانشةة 
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 وريــــمنتس ةــــريقــــداف طــــأه
إلى أة الري.ة متسوير  تح.اؤ ععال  (47-38، 2001  نأاار محمد ساد عبد الرحم

 ااهداف عالسي متاا:
 ز:ــوالتركية ــالليـــاالستق -1

فااالمعي  ا  حاااع  أة اي اااه أع  عياا  أع  .ساارل أمااروا مااا  ااا  الةيااا ماان أ ااا الواايا ة أع 
ة المدرساة تحساي  عياى اا عات الصاحيحة الساي تسيافاؤ الحرية أع ااساس. لية، عإلا افسرضاتا أة با ا

ماام الحا ااات الداخييااة لماليااا  فااي مراحااا حواسااة مس ااتااة فاااة اااليااا  ساايف اسحموااية ليعمااا 
بااا ه اا عات ماان تي.ااا  أنيوااا  باادعة إاااراف أع تي يااه ماان الك ااار، عل.ااد ق اات متسوااير  فساارات 

تاة فاي اساساداا أ عات ماسيياة مان أ اا خياؤ الييية في م حظة سييك اااليا  تحت عياما مس اا
با ة ماسيية  انت تحسي  عاا عات اا  ر قيمة عأهمية لماليا  بتا  عيى ماا ل اره ااالياا  أنيواا  

 ( 57، 2013حاى أخبرعها ب لك عةر  م ارة؛ لم ا ه ا الياد المر ة   تر ية حمي ة حامد، 
 ار:ـــاالختية ـــريـــح -2

ا، فيااي متسوااير   عقاد تي اايت إلااى معرفااة هاا ه الواامة فااي الةيااا عةري.ااة لاا  تكاان تسيقعاااا أباادو
أحد اا اا عا ت المعيمة إلى باساا عنوات أة تييؤ اارفف السي ت م فاااا المايا  السعييمياة، ععتادما 

إلى اليصا ع دت  ا اليا عقد بادأ فاي السعاماا مام  -مس خرة ععل اليقت -ع يت في الايا السالي
  السي  انت من اخسياره هي عتميك المعيمة اعير ااح اط  تسيية ل لك الميا  السعييمية

 :ابــــوالعقواب ــــالث -3

امتسوير " أة اااليااا  ليواايا فااي حا ااة إلااى ياايا، أع ع.ااا،، عخيصاات إلااى أة تاار  
خسيااار الةيااا عحريسااه فااي تحداااد الستاااف  بااان اااليااا  أع إيااابسا  أع إنااةا  الع.ااا، بااا  معااي  ا

مااااا  .ااايا عااااه  عقالاااات متسواااير  فااااي هااا ا الصااااد  "إة الياااايامة الساااي تعةااااي لماليااااا  أع نس.اااا  إع 
الع.يبات السي تتة  عياا  هي عم اعة اسس عا  لرعل الةيا، عتيك ااايا  ما هي إا حيافة تادفم 
ااا بااان هاا ه ااااايا   الةيااا إلااى باا   مياااي  غااار مةيااي، أع تيبااره عييااه، لاا ا  ياار اليصااا تمامو

  (47-38، 2001، نمحمد ساد عبد الرحم  عا ة الةيا عةري.ة البيعية عتي.اميةعبان تتمية عر 
 وك:ــــوء السلــــس -4

فاااي فصاااا متسواااير  ا  وااام  ليةياااا عاساااا ة اساااسعما  اا عات أع إساااا ة معامياااة رفاااا  
الدراساااة، لااا لك  ااااة احساااراا اآلخااارين عالحيااااظ عياااى أ عات المدرساااة اتماااي نمااايوا البيعيواااا فااالياااا  
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ا عالتو ة إلاا ، فالا قاا اليا عم ا .ة رفاقاه الا ان  عمياية بسر ااة ادر   ية  ي  أة العما ما   دو
عماؤ فاة ه ا الةيا عاا ة ماا  يبار عياى ال .اا  عميار ه، عباا ه الةري.اة فاا   حسرماية ها ه الري اة 

ا بسي.امياااة، عياااى الااارغ  مااان أة المااادرا قاااد اسااادخا أحيانواااا، عقاااد أع ااات عااا ة ا اةياااد عاااة  الةيااا
المعاقر عيى أ  ر من  قي.ة، عبا ه الةري.ة  نية لد اه الير اة لكاي اار  عقام أيار العماا عالتوا ة 
 لآلخرين، علكي  شعر عما خوره هي، ععيى للك ابدأ الةيا عم و إ يابيوا بدعة تي ااات أع عة  

 ل:ـــــــالتخي -5

محياااة الماااا   عالساااااا هاااي عميياااة ااااس  فاااااا تكااايين  اااير ع.يياااة لماااايا  فاااي يياااا، ال
ااا ال.اادرة الع.ييااة  الميماايا ع نااه ال.اادرة الع.ييااة عيااى اسستواااا  ااير ماان الاا ا رة  عالسااااا هااي أ  و
عيى تكيين  ير أ يية عميااي  عللك بربع نسال الابارات الوااع.ة  عتار  متسواير  أة الساااا 

متاه، عالساااا  قاية إبداعياة لات فامادة عظيماة لييات  ال شار  انااا مبتياة عياى الياقام عتت ام"هاي 
  " عما عيى تيلاد تةبي.ات عميية

 األسس النفسية التى بنيت عليها طريقة منتسورى فى تربية الطفل ذوى اإلحتياجات الخاصة:
 عتتحصر ه ه ااس  فى أربعة قيانان:

 ون األول: ـــــانـــــالق

ااالياا   عال   اسم ا فى الةري.ة السى ت.يا عيااا متسوير  حااى مااال اة ع.يياة هاما 
من خ   اانشةة الم.دمة لا  عالساى تكاية أقاا مان اانشاةة الساى  .ايا بااا ااالياا  ااساييا   
عماان ياا  ر ااةت عيااى تاادرير الحااياا  اخااا اليصااا خا ااة  اليموااية( حاااى أاااارت أناااا تتمااي 

 خ   العامان ااعلان من حياة الةيا عمن ي   ير إسس مارها فى ه ه اليسرة 
 ى:ـــانـــلثون اـــانـــالق

ل لك  ير أة ، مراعاة السةير الع.يى لماليا  لع  ااحسيا ات الاا ة عمراعاة مايلا 
عبالتواااا ة لماليااااا  لع   تاااااس  السربيااااة عااااالم ارات اليتيااااة السااااى تاااام   إلااااى إااااا ا  خباااارة الةيااااا

ااحسيا اات الاا اة فاا   مارعا بيحظااات نيواية  ناية إساسعدا ه  الع.يااى فاااا أف اا مان فساارات 
 ل لك  ير إسس مار ه ه اليسرات ، أخر  

 ث:ـــالـــون الثـــانـــالق

علااا لك أااااارت ، الااا    .ااايا عياااى تااارك الحرياااة ليةياااا فاااى العماااا عميااار ه عإاااا ا  مايلاااه
حاى أااارت أة نياال الةياا ، متسوير  إلى عدا أهمية الييامة أع المناف ت السى ت.دا لماليا 

 قدرته عيى الس.دا  عيةيد من  عد مناف ة فى حد لاته نيوه فى أ ا  التشاط عااسس.   ليه
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 ع:ـــرابـــون الـــانـــالق

اسم ا فى ترك الحرية ليةياا لع  ااحسيا اات الاا اة عالحر اة المتظماة  اخاا اليصاا 
  ععدا ت.ااد حر سه لمراعاة حا اته التيوية عما  واعد عيى تح.اؤ التمي ال اتى له

 وري:ــــنتيسوــــرف المــــغ ول/ــــفص
ستيات لااسعي  ااالياا  السعاماا  6إلى  3اليصا الياحد     أالياا تسراعل أعماره  بان سن 

ف باد لييصااا أة  ناية معادا خصيصاا احساايا  هاما  ااالياا    ساارة ، مام مان ها  أ ااير ماتا  ساتا
   "غرفاة" عاحدة مسعاعناة تواي ها االياة عالمح اة، لا ا أ ا   مان الماا  أة نياار موامى اليصاا ليصا

ليشعر الةيا عالحميمية عالس.ار، مم معيمسه عأ دقامه في اليصا، لا لك اباد مان تاا اة البا اة عشانا 
مسكاما لسسي  ليةيا  افة فر  الاسعي  الا اتي  ماا سامسه "مارياا مينسيواير " الساي نيحات فاي تيريار 

امياا عت.تاتاااا عشاانا عسااامياا عيااى اااليااا  المعاااقان  مااا ساابؤ أة ل اارت ممااا  فعاااا إلااى تةاايير عساا
 بار في رفم إنسا ياة ااالياا  العاا اان عا سشااف قادراتا  عشانا ما ها، إل  عسماد الماتاج عياى قاعادة 
الاصي اااية المةي.اااة عاليااارع  الير  اااة، فاليصاااا لاااي  مناناااا نيبااار عياااى الييااايا لياااه ف.اااع لسي.اااي 

عياى السعياي  مسعاة عإياارة  المعييمات  عة ممارسساا عشنا حي، فممارسة  ا ما اسي.اه اااليا    يي
ا م اا لاا أبدا  فاليصا الدراساي أع اليرفاة الدراساية هاي منااة الةياا الااا  الا   ااسعي  لياه عاباد 
أة ااااس  عااه عبتظافسااه عترتا ااه ع  نااه مداتسااه الياضااية السااي  حاار   ااا ماان ليااه أة ت .ااى نقيااة نةياااة 

معي  عهاي ال.اادعة لممارسااة ااخا   حسااى أ ااير الالماا هااي مت اام العيايا عالمعرفااة عالتواا ة لاا  بااد ا عااال
 تت.و  مياات متاج متسوير  الي:ع   (537 ،2016  راا ابرااي  الواد، فر  ليه

 ة:ــاة العمليــال الحيــمج -1

 دا من با ة المتة  اسعي  الةيا فااا عدة ماارات نيس.د تعييماا ليةيا  قرير عهي ميا 
 ااا  ا الحصاار: اااسعي  الةيااا الحمااا عشااسى مراحيااه: حمااا فااي متاهيتااا الحاليااة، عيااى سااباا الم

الصااااتية عحمااااا الصاااااتية ماااام ميواااا  ماااان ز ااااال  اااااسعي  الةيااااا أ  ااااا فااااي هاااا ه المتة.ااااة  افااااة 
 مااا اااسعي  الةيااا عاادة ماااارات م ااا عصاار  اسااسادامات الااير  ماان قاا  عالااي عتاااري  عتاادبي  

عتا ااة عالت ااات، إعاادا  الماماادة، ع ااا البرت.ااا ، تيمياام الة ااال، تيمياام ااح  ااة، تيمياام الي اايات، ال
 الماارات اسعيماا الةيا بسويوا  قاؤ تدر، عييه المعيمة مو .ا 
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 واس:ـــال الحـــمج -2

حسااي  عيااى  افااة اليساااما عالسمااارين السااي تواااه  فااي تةاايير عإياارا  حااياا   عهااي ميااا 
الم اا :  .ايا الةياا الةيا الام  عيسعداها إلى مرحية اابادا  فاي اساساداا حياساه، عياى ساباا 

ععميياااات السصاااتي  عالم.ارناااة باااان الكباااار عالصااايار، الةيياااا عال.صاااار، الواااميك عالرليااام  ااااسعي  
الةيا الير  باان المار عالماال ، الحياي   ال ، عاليار  باان ماسياف الارعام ،  ا لك  صاتف الةياا 

ااااااانا   باااان ماسيااااف اا ااايات الصاااايت الحاااا  عالتاااااع  عغااااره،  مااااا اسعاااد   ااااا للاااك لاااااسعي 
الاتدسااية عتصااتيياتاا ع ياا  أنااه  منتااه  ااتم أااانا  هتدسااية  بااارة ماان أااانا  هتدسااية أ ااير، 

 عيمنته   لك اابدا  في تصمي  ااانا  الاتدسية 
 اب:ــــال الحســــمج -3

الةياااا اارقااااا عالقيااااا عالعميياااات الحواااابية ال وااايةة عالصاااع ة باااد ا عااااليمم  ااااسعي  لياااه
.واامة حسااى الكوااير  ع ااا للاك عةري.ااة ممسعااة عاااي.ة، فيااي متة.ااة الحوااا، عالةارل عال اار، عال

اي د البتك ال   تعي  ليه الةيا عيى عميية  رف اارقاا من  بارة إلى  يار عتيزيعاا عياى 
 اليحدات العد  ة  أحا ، عشرات، م ات، أليف( 

 ة:ــــال اللغــــمج -4

لوااابر عوااايع هاااي أناااه ااااسعي   ااااسعي  الةياااا لياااه  ااايت الحااارف علاااي  اسااامه عهاااي مياااا 
الحرف لي.رأ الكيمة علي  ليسعري  عه  عبمير  تعي  الةيا لعد  عويع مان ااحارف  منتاه  اتم 
 يماات عوايةة يا   يماات أ بار    عهنا ا حسااى  صا   الةياا قاا را عياى  ساعاة الكيماات عقرا تاااا 

، حارف، عةري.اة ممسعاة عإم ماا عمن ي  نتس.ا معه ععد للك إلى أنايا  الكيماة: اسا ، فعاا،  اية
 عباسساداا ميومات خا ة عنا ف ة عيمارا للك عن الريؤ عدة تمارين 

  :خـــاريـــال التـــمج -5

تاااس  هاا ه المتة.ااة عنااا مااا ا اار  ي.افااة الةيااا عيواااه  فااي  عيااه الياا  مةيعااا موااس.  
  عاسسةاعسه المتاقشة عاا ا  عمعييماته المستيعة

 وم:ـــــال العلـــمج -6

ى سباا الم ا : الحي عغاار الحاي، عالحاياا الاما ، عأ اةا   وا  اانوااة، عأ اةا  عي
  و  الحايانات الماسيية، عااضافة انياعاا عالسيار، العيمية الماسيية 

 :اـــرافيـــال الجغـــمج -7

 عياااى ساااباا الم اااا : أ ااااةا  اليااااع  عالماااا ، الكااارة اارضااااية، ال.اااارات، الااادع ، ااعاااا ا
  (46-44 ،2015 اد ع اا، فاالمة سع
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 جمال املفاهيم الزمنية   دراسات سابقة يف أوال:
 ( 2014دة )ــــخلي الويــــة يعــــدراس

السعارف عياى أيار اا ماال المدرساي فاي تحواان ا سواا، مياايا  إلايالدراسة ه ه هدفت 
لع   ( أالياا 10  راسة من ميميعسان الميميعاة االسيريبياةالد الةمن الم اار  عقد تكينت عاتة

 الميسح.ااان عمادارا الاادمجساتة  13ع 10ماا بااان  تساراعل أعماااره .اابيان ليساادرير ال مس زماة  اعة 
خس اااار ت.ااااي  المواااار السةاااير  ا سواااا، المياااااي  الةمتياااة عالسارياياااة لياضاااا خيااااا خ اااعيا ا

.ابيان ليسدرير من نيا  سان الي اة ال لع  مس زمة  اعة (أاليا  10الميميعة ال اعةة   .ابرااي 
ستة( المتسمان ليمرا ة الةبياة الباداغي ياة، أظاارت التساامج السالياة: ا اي اد  13-10السيريبية  

.اابيان ليسادرير المادميان فااي المادارا العا  اة عاااليااا  ال لع  مس زمااة  اعة فار  باان ااالياا  
غاااار المااادميان فاااي المااادارا العا  اااة فاااي ا سواااا، مياااايا  دريرليسااا .اااابيانال لع  مس زماااة  اعة 

 .الةمن عمن ت  فيي  هتاك أير لإل مال المدرسي في تحوان ا سوا، ميايا الةمن
 (2013رشا اسماعيل خليل ) &دراسة ماجدة محمود صالح 

فاعيية إ وا، اااليا  المعاقان ع.ييا ال.اابيان لياسعي  ععال المياااي   هدفت الدراسة الي
( أاليا  من مدرسة الرما المار  10 الةمتية عاسساداا اانشةة السربيية  عتكينت عاتة الدراسة 

( ساااتة عبتوااا ة ل اااا  تساااراعل باااان 12-9تساااراعل ااعماااار الةمتياااة  ، ليسربياااة اليكرياااة عااسااانتدرية
، اسسمارة بيانات خا اة عالةيااعإسسادا ال اح اة  (  ر ة عيي مقياا سسانيير  باتية 50-70 

  عتي اايت نسااامج الدراسااة مقياااا ميااايا الااةمن المصااير لماليااا  المعاااقان ع.ييااا ال.ااابيان ليااسعي 
ع اااي  فااارع   الاااة إحصاااامية باااان السةبااااؤ ال.بياااي عالسةبااااؤ ال عاااد  لمقيااااا مياااايا الاااةمن الاااي 

 لماليا  المعاقان ع.ييا ال.ابيان ليسعي  لصال  السةباؤ ال عد  
 ( 2012ى )ـــر عيســـابـــة جـــدراس

 الرياضااااية ععاااال الميااااااي لستميااااة هاااادفت الدراسااااة الااااي قياااااا فاعييااااة برنااااامج تاااادريبى 
السويوا، الستاظر ااحاا  ( لاد  عاتاة مان ااالياا  لع  ااعاقاة الع.يياة ال وايةة  – السصتي  

عإسااسادمت   عم.ارنااة أ امااا  عميميعااة ماان اااليااا  العااا اان المسكاااف ان لااا  فااى العماار الع.يااى
 عأساايرت سااة مقياااا الميااااي  الرياضااية إعاادا  ال احااى، عالبرنااامج الساادريبي "إعاادا  ال احااى" الدرا

 –السويواااا  –فااارع  باااان الميمااايعسان فاااى المياااااي   السصاااتي   عااان عااادا ع اااي  نساااامج الدراساااة
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الستااظر ااحااا  ( بااان الميمايعسان العااا اان عالمعاااقان ع.ييااو ععااد تةباااؤ البرناامج الساادريبى ممااا 
عيااى إة اااليااا  المعاااقان ع.يياااو عامنااانا  تعياا  الميااااي  م ااا العااا اان المناااف ان لااا  فااى  ام ااد

 العمر الع.يى عإة  اة  حسال إلى  اد ععقت أ  ر 
 ( 2003سهى احمد امين ) &دراسة ماجدة محمود صالح 

ي تتمياة هدفت الدراسة الي قياا فاعييه برناامج م.سارل عاساساداا إساسراتييية تعياي  ااقساراة فا
عإسااسادمت   ععاال الماااارات الرياضااية الحياتيااة لااد  اااليااا  المعاااقان ع.ييااا ماان الدر ااة المسيسااةة

ماان  قااام  عيااي إسااسراتييية تعيااي  ااقااراة برناميااا، الدراسااة إخس ااار الماااارات الحياتيااة إعاادا  ال اااح سان
 -التااااار -لةمتياااة  الياااااععااال المااااارات الرياضاااية الحياتياااة ا إ واااا، ااالياااا  المعااااقان ع.ييااااو  أ اااا

- اا احا اااسا ( عقااد تعاارف اااليااا  ماان خاا   أنشااةة البرنااامج عيااي ااعقااات الماسييااة  - ااي 
ع اااة ليساادرير  ،عقااد ع اادعا ععاال الصااعيبات فااي ربااع الحااد  بااةمن عقيعااه ،التاااار(-الياااا-موااا 

 يؤ ع  اا ااسبي   عليمراة عتكرار اانشةة الم.سرحة أيرها في ارتيا  ه ه التو ة عخا ة ليما اسع

 (2003المنشاوي ) علي مصطفى دراسة آمال
هااادفت الدراساااة الاااي  راساااة نماااي مياااايا الاااةمن عالواااببية لاااد  ااالياااا  المعااااقان ع.يياااا 

عباان ااناا  عالا  ير فاي نماي مياايمي  ،السعرف عيي اليارع  باان ااالياا  المعااقان عااساييا ع 
ااالياااا  لع  ااعاقاااة الع.يياااة ال وااايةة تساااراعل   عتكينااات عاتاااة الدراساااة مااان عاتاااة مااان الدراساااة

عااضافة الاي ميميعاة ،  ر ة 50-70عاما عتسراعل نو ة ل اما  بان  14 -7أعماره  الةمتية 
تي اايت التسااامج إلااي أة اااليااا  المعاااقان ع.ييااا ماان اااليااا  العااا اان فااي نياا  العماار الةمتااي  
 متي اسحون إ را ا  لميايا الةمن مم تةااد العمر الة 

 (2001ح )ـــالـــدة صـــاجـــة مـــدراس
تتمياااة مياااايا تويواااا ااحااادا  الةمتياااة لاااد  ااالياااا  لع  ااعاقاااة  هااادفت الدراساااة الاااي

مقياااااا   عإسااااسادمت الدراسااااة (3M) ( سااااته عف.ااااا لس.تيااااة21-9الع.ييااااة ال واااايةة عالمسيسااااةة  
قاد تحوان مياايا  (3M  برناامج عأااارت نساامج الدراساة إلاي أة الا ان اساسادمياالمياااي  الةمتياة 

تويوا ااحدا  الةمتية لداا  أ  ر من أقرا نا   عبرهتت التسامج أ  اا عان أة ااالياا  مان ف اة 
لع  ااعاقة الع.يية ال ويةة ح..يا معد   ر ات أعياي مان أقارانا  لع  السا خر الع.ياي المسيساع 

 في فا  السويوا الةمتي لمحدا  
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 مونتيسوري: جمال منهجدراسات سابقة يف  :ثانيًا

 (Mustafa Kaya1& Kadir Yildiz,2019دراسة )
هاادفت الدراسااة إلاااي معرفااة أياار برناااامج قااام  عياااي مااتاج متسوااير  فاااي تتميااة المااااارات 
الحر ياة عمااارات اا راك ال صار  لاد  المعااقان ع.ييااا ال.اابيان ليسادرير  عتكينات عاتاة الدراسااة 

ابيان ليسااادرير عقاااد قوااامت عاتاااة الدراساااة إلاااي ميمااايعسان: ل ااارا مااان المعااااقان ع.يياااا ال.ااا 24مااان 
( تعرضااي الااي برنااامج تاادريبي قااام  عيااي مااتاج متسوااير ، عأخاار  ضاااعةة 12إحااداهما تيريبيااة  

( أساابيم  عقاد إساسادمت الدراساة مقيااا 8( عتعرضيا الي برنامج تدريبي ت.يااد  لمادة  12 ة=
التساامج عان عادا ع اي  فارع  باان الميمايعسان  الماارات اا راك ال صر  عالحر ية  عقد أسايرت
باتما ع دت فرع  الفيية بان الميميعسان في ، السيريبية عال اعةة في ماارات اا راك الحر ي

 ماارات اا راك ال صر  لصال  الميميعة السيريبية السي تي.ت تدري ا عاسساداا متاج متسوير  

 (Sema Ongoren & Derya Ozlem Yazlik,2018)دراسة 
 المياايمياة الماااراتأيار السادرير عةري.اة متسواير  عياي  فحا  إلى الدراسة ه ه تادف

 قبااا السعيااي  عممسوااات الميسح.ااان ااااروا 72-48 بااان أعماااره  تسااراعل الاا ان لماليااا  الرياضااية
 (20  مان الدراساة ميميعاة تكينات  السعياي  عزارة عبرناامج مينسيوير   متاج تيفر السي المدرسي

 عممسواات االسحاا  فاي اساسمرعا، اليا و  (20ع ، مينسيواير   ماتاج خا   مان تادريبا  ت ، الي و 
 عةري.ااة الدراسااة بيانااات  ماام عتاا ،  عالسعيااي  السربيااة عزارة خةااة تةبااؤ السااي المدرسااي قبااا السعيااي 

  شانيية  الا ان لماليا  السعي  مرا ة في الير   العما/ الحر اليعر عقت في المتظمة الم حظة
 ماااارات ت اامان عتاا ، البيانااات ليماام  اا  اة  مااتظ  مراق ااة نماايلل اسااساداا تاا   الدراسااة ةميميعاا
 بيانات تحياا ت   بياني رس  عإنشا ، عالم.ارنة، عالسيميم، عالمةاع.ة، العد م ا الرياضي الميايا
 الحصاي  تا  الساي ليبياناات الم يياة عالتوا ة السكارار حواا، عتا ، الي ايي السحياا عةري.ة ال حى
 مينسيوااير   مااتاج عاسااساداا تاادريبا  تاا  الاا ان الةاا ، عأساايرت نسااامج الدراسااة عاان: أة  عيااااا
 ماااارات  اناات باتمااا الميماايعسان  اا  فااي رساايمات إنشااا  ماان اسمنتاايا لاا  عالسعيااي  السربيااة ععزارة
 مااتاج عاسااساداا تاادريبا  اااليااا  الاا ان تاا  فااي م حظساااا تماات السااي الماااارات أ  اار هااي العااد
   عالسعيي  عالرياضة السعيي  عزارة مم تدريبا  ت  ال ان عاااليا  م.ارنة، عالكاما يوير  مينس
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 ( 2015اس )ـــد عبـــة سعيـــة فاطمـــدراس
هدفت الدراسة إلى إعدا  برنامج قام  عيى ععل أنشةة مينسيوير  لسحواان السيافاؤ التيواي 

ااعاقااة اليكريااة عيااى البرنااامج الم.اادا لااا   ع  ااعاقااة اليكريااة عتاادرير اااليااا  ل لااد  اااليااا  لع  
عالسح.ااؤ ماان فاعييااة هاا ا البرنااامج عمااا اس اامته ماان فتيااات ساايي ية عللااك فااي تحوااان السيافااؤ التيوااي 

( ت ماااا  ماان الصاااف ال ااااني: 10ااعاقاااة اليكرياااة عتسكااية عاتاااة الدراساااة الحاليااة مااان   لماليااا  لع  
ال.اااهرة اليدااادة -مدرسااة مصااةيى المراغااي ليسعيااي  ااساساايالراعاام اابساادامي، فصااا السربيااة اليكريااة ع

عالساععاة لايزارة السربياة عالسعياي (، مان الا ان لاداا  مواسييات متاي اة مان حااى السيافاؤ التيواي، ممان 
( سااتة عأسايرت التسااامج عان فاعييااة البرناامج عاسااساداا أ عات 12- 8تساراعل أعماااره  الةمتياة مااا باان  

ااعاقااة اليكريااة ال.ااابيان ليسعيااي  ماان أفاارا   سيافااؤ التيوااي لااد  اااليااا  لع  مينسيوااير  فااي تحوااان ال
العاتاااة  أ  اااا أااااارت التساااامج إلاااى اساااسمرار أيااار فاعيياااة البرناااامج فاااي تحواااان السيافاااؤ التيواااي لاااد  

 ( ايما 30ااعاقة اليكرية ال.ابيان ليسعيي  ععد انساا  فسرة المساععة عالسي قدرت بااااا  اااليا  لع  
 ( 2013د )ـــود حامـــة حمـــركيـــة تـــدراس

هدفت الدراسة الي قياا فاعيية برنامج تدريبي عاسساداا أ عات مينسيوير  المةايرة فاي 
تتمية اا راك الحوي لد  اااليا  ال اتييان  عقد ت  اسساداا المتاج اا ه السيريباي  تصامي  لع 

أاليا  لاتييان تسراعل  10ت عاتة ال حى من تس عي( عتكين-ععد -الميميعة الياحدة قياا قبيي
( من عحدة لع  ااحسيا ات الاا ة عمر ة ال.ايات الموايحة لةار الةبيعاي 6-3أعماره  بان  

 مايرية مصر العربية عتكية اا عات من: مقياا اا راك الحوي لمالياا  -عالس هايي عالعييزة
المةاااايرة عتاااا  تكاياااا  الةري.ااااة عمااااا ( أ عات مينسيوااااير  2011-الاااا اتييان إعاااادا   عاااا  الا اااااني
 استاسر مم اااليا  ال اتييان 

 (sema ongoren,2009)ة ــــــدراس
ت الدراسة الي الكشف عان أيار الري.اة متسواير  فاي إ واا، أالياا  الرعضاة ععال فهد

عترعاعحااات ، ( اليااا و مااان أالياااا  الرعضاااة40المياااااي  الييرالياااة  زتكةنااات عاتاااة الدراساااة مااان  
عبرناامج ، تيات  عإسسادمت الدراسة مقياا الميااي  الييرالية "إعادا  ال اح اة"( س5-4أعماره   

( سااعة تدريبياة  عقاد 112( أساابيم بياقام  8قام  عيي الري.ة متسوير  عال   إسسمرت  يواته  
 شااايت الدراساااة عااان ع اااي  فااارع  باااان الميمااايعسان السيريبياااة عال ااااعةة فاااي مواااسي  المياااااي  

ععاادا ع ااي  ، يعااة السيريبيااة السااي تي.اات تاادري او عاسااساداا مااتاج متسوااير  الييراليااة لصااال  الميم
 -الميساااي.ي - اليعااار اليمااااعي أ  تحوااان لاااد  الميميعاااة ال ااااعةة الساااي تي.ااات تااادري او ت.يااااد او 

 أسابيم  (6عال   إسسمر   ععل اانشةة المسعي.ة عالميااي  الييرالية( -الدراما -ال.صة
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احظااااااااات ال اح اااااااااة أة ععااااااااال ، ساااااااااات الوااااااااااع.ةمااااااااان خااااااااا   العااااااااارل الواااااااااابؤ ليدراع 
الدراساتٌ إقسصرت عيي  راسة مياايا الاةمن عتاد المعااقان ع.يياا  دراساة أماا  مصاةيي المتشااع  

لسستمياااة مياااايا الاااةمتمن خااا   ماااداخا  عالااا عل ااخااار إتياااه إلاااي بتاااا  بااارامج تدريبياااة، (2009 
(، 2013  ااال  عراااا الواااد، (، ع راسااة  ما اادة2001 تدريبيااة مستيعااة  دراسااة  ما اادة  ااال ،

(، باتمااا إسااسادمت  راسااات أخاار  مااتاج ماريااا متسوااير  فااي تتيمااة 2015  راسااة   عاا ع  خيااادة،
 ااخر  لد  المعاقان ع.ييا عتحوان الوييك الساياف.ي لاداا   دراساة  فاالماة ساعاد، ععل الميااي 

أ ة  راسات تتاعلت تتمية  -في حدع  عيماا –(، عل  تيد ال اح ة 2013  تر ية حمي ة، (،2015
 الميااي  الةمتية لد  المعاقان ع.ييا من الدر ة المسيسةة عاسساداا متاج ماريا متسوير  

 البحث يفاملنهج املستخدم أواًل: 

عالسيرياار هااي المااتاج ااا ه السيريبااي؛  ضااي  أهدافااه اسااساداا الحااالي فااياقس ااى ال حااى 
هااا ه  فااايماااد عم ااابيط ليشااارعط المحاااد ة لياقعاااة معاتاااة، عم حظاااة ليسياااارات التاتياااة تيااااار مسع

اس ااااامن محاعلاااااة ال احاااااى ل ااااا ع  اااااا العياماااااا  السيريبااااايالياقعاااااة لاتااااااا عتيواااااارها  عال حاااااى 
السيربااة ماعاادا عااام و عاحااداو  فاايالمسيااار أع المسيااارات الساععااة  فااي المسيااارات( ااساسااية المااميرة 

عيى نحي معان ع.صاد تحدااد عقيااا تا ياره عياى المسياار أع المسياارات الساععاة اسحن  ليه عيياره 
 (  194:2011أحمد خار   اظ ،  ،  ابر عبد الحماد

ليميمايعسان  ال.بياي عال عاد السصامي  لع القيااا  الموسادمة السصميمات السيريبية عمن
مااان القيااااا  ااااارينرعر ليميميعاااة السيريبياااة ععاااد مااا السس عااايالسيريبياااة عال ااااعةة، يااا  القيااااا 

م اارة  عالادف من ه ا اا را  الس  د مان اساسمرارية أيار الااع  عال   ت  ععد المعالية  ال عد 
 السااليعييضا  الشانا  مياايا الاةمن(،السااعم   ( عيى المسياارالسدريبيالمسيار الموس.ا  البرنامج 

 ال حى  فيالموسادا  السيريبيالسصمي  



 مين كمال أمني عبد العاطي د.
 

 278 

 
 يم التجرييب املستخدم يف البحثيوضح التصم (1شكل )

 اــائهــوات انتقــث وخطــة البحــثانيًا: عين

 انقسمت عينة البحث إلى قسمين:

   الاصام  الوينيمسريةمن  عاتة السح.ؤ -1
 من ال حى(  السيريبيالعاتة ااساسية  الاا ة عالشؤ  -2

 عينة التحقق من الخصائص السيكومترية -1

 ( اليا و عاليياة30  ايرتاا التاامياة مان  فاي   الوينيمسريةالسح.ؤ من الاصامتكينت عاتة 
اااليا  المعاقان ع.ييوا، عللك بتةاا  محافظاة بتاي سايي  خا   اليصاا الدراساي ال ااني مان العااا من 

ساااتيات، ع ااااة الاااادف مااان  12-9  عقاااد تاااراعل مسيساااع أعمااااره  ماااا باااان 2019 – 2018الدراساااي 
 ام  الوينيمسرية ا عات ال حى  الصد ، عال  ات( إخسيار ه ه العاتة هي السح.ؤ من الاص

 ة ـــــاسيـــــة األســـــالعين -2
اااليااا  المعاااقان ع.ييوااا بتةااا  ماان الياا و عالييااة  (20 تكيناات عاتااة ال حااى ااساسااية ماان 

( ساااتيات، 9.90عمسيساااع عمااار زمتاااي  ، 2020-2019 الدراسااايالعااااا  محافظاااة بتاااي سااايي  فاااي
عهاي الميميعاة  تيريبياةأحادهما  إلاى ميمايعسان ال حاى عاتاة(  ت  ت.وي  0.718عانحراف معيار   
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 أالياا ، عميميعاة أخار   (10 قياماا السي تعرضت ليبرنامج السدريبي عللك لستمية الماارات الةمتية ع 
عهااااي الميميعااااة السااااي لاااا  تسعاااارل ليبرنااااامج الساااادريبي علاااااا نياااا  خصااااام  السكااااافم ماااام  ضاااااعةة

عقااد راعااات ال اح اااة تح.ااااؤ السكااافم باااان أفااارا  العاتاااة مااان ، أالياااا  (10 ااااا قيامالميميعااة السيريبياااة ع 
 حاى  العمر الةمتي، نو ة ال  ا ، الموسي  السعييمي لم، عااا، موسي  الميااي  الةمتية( 

  )التحقق من تكافؤ المجموعتين )الضابطة والتجريبية 

 ال ااارعر   ااااة ماان  لمااا  انااات نسااامج ال حاااى مرت ةااة عةبيعاااة العاتااة عخصامصااااا؛ ف.ااد
عيااى ماااهر  عياا  ر  ماان حاااى المسيااارات الدخايااة  اليساايةة(، مسكاااف سانالحصااي  عيااى عاتسااان 

 .اايا فااااا ال احااى ععمااا ضااياعع  السااي( أة  ااي ة السيربااة تسحااد  عالدر ااة 89 ،2001 ،خةااا،
 ااة أغاارال  راسااسه، عأة السصااميمات السيريبيااة الحقيقيااة تاايفر  ر  ماان اارمة ليمسيااارات الدخايااة 

 ااا ماان  فاايماان تكااافم الميماايعسان ة ال اح اا .ااتعقااد تح.ة  يمسيااارات الدخاياالعاليااة ماان ال اا ع 
 نو ة ال  ا ، الموسي  السعييمي لم، عااا، عموسي  الميااي  الةمتية مسيارات العمر الةمتى، 

 التكافؤ بني مجموعتي البحث يف العمر الزمنيأ( 

تاا  السح.ااؤ ماان تكااافم ( سااتيات، عقااد 12-9ا بااان  تااراعل العماار الةمتااي افاارا  عاتااة ال حااى ماا
، عييضا  مااة عيستايعاسساداا اخس ار  العمر الةمتيمسيار  فيال حى  السيريبية عال اعةة(  ميميعسي

 ع الساا ااحصامية لمسيار العمر الةمتي  Zعقيمة  Uالرتر عقيمة  ( مسيسع1اليدع  رق   
 ويتين-الزمين لدى عينة البحث باستخدام اختبار مان يف العمر يوضح دالالت الفروق( 1)جدول رقم 

 االحصائية الداللة Z قيمة W قيمة Uقيمة  جمموع الرتب متوسط الرتب املتوسط احلسابي ن اجملموعات

 10 الضابطة
9.90 

11.20 112.00 
43.000 98.000 -0.577 

0.564 
 غري دالة 98.00 9.80 10 التجريبية

مسيساااااةات رتااااار دا ع اااااي  فااااارع   الاااااة إحصاااااامياو باااااان عااااا( 1 اس ااااا  مااااان اليااااادع  
-المحواايبة   "Z"الميماايعسان السيريبيااة عال اااعةة ماان حاااى العماار الةمتااى حاااى بيياات قيمااة 

( عغار  الة 0.05قيمة أ بر من موسي  معتيية  عهى ( 0.564، ع انت قيمة الدالة  (0.577
   العمر الةمتي عال اعةة( في  السيريبية،تكافم الميميعسان   شار إلى، عه ا إحصامياو 

 التكافؤ بني مجموعتي البحث يف نسبة الذكاءب( 
عيااى مقياااا  (  ر ااة35 – 55تراعحاات معااام ت ل ااا  أاليااا  عاتااة ال حااى مااا بااان  

 ساسانيير  باتيااه لياا  ا  الصايرة الااموااة ماان عاقام اخس ااارات الاا  ا  الايار ة فااي سااي ت المدرسااة،
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اي  الةمتية، عي.عية ضمن ف ة ال.ابيان ليسدرير، عيسراعل عمره  الميا عانية من قصير في ه  ع 
 فايال حاى  السيريبياة عال ااعةة(  ميمايعسيتا  السح.اؤ مان تكاافم ( ساتيات، ع 6-2الع.يي من  

 Uالرتاار عقيمااة  ( مسيسااع2عييضاا  الياادع  رقاا    ماااة عيستااي،اخس ااار الاا  ا  عاسااساداا مسيااار 
 نو ة ال  ا  ع الساا ااحصامية لمسيار  Zعقيمة 

 ويتين-يف نسبة الذكاء لدى عينة البحث باستخدام اختبار مان يوضح دالالت الفروق( 2)جدول رقم 
 االحصائية الداللة Z  قيمة W  قيمة Uقيمة  جمموع الرتب متوسط الرتب املتوسط احلسابي ن اجملموعات

 10 الضابطة
43.50 

11.60 116.00 
39.000 49.000 -0.846 

0.398 
 غري دالة 94.00 9.40 10 جريبيةالت

مسيساااااةات رتااااار عااااادا ع اااااي  فااااارع   الاااااة إحصاااااامياو باااااان ( 2 اس ااااا  مااااان اليااااادع  
-المحوااايبة   "Z"حااااى بييااات قيماااة  نوااا ة الااا  ا الميمااايعسان السيريبياااة عال ااااعةة مااان حااااى 

( عغاااار  الاااة 0.05قيماااة أ بااار مااان المواااسي   عهاااى ( 0.398، ع انااات قيماااة الدالاااة  (0.846
   نو ة ال  ا  السيريبية عال اعةة في عتى تكافم الميميعسان  مما، امياو إحص

 التكافؤ بني مجموعتي البحث يف املستوى الثقايف اإلجتماعي لألب واألمج( 

 لألب للمستوى الثقافي اإلجتماعي بالنسبة -1
المواااسي  ال .اااافي  فااايال حاااى  السيريبياااة عال ااااعةة(  ميمااايعسيتااا  السح.اااؤ مااان تكاااافم 

من خ    1997اعي لم، عيي مقياا الموسي  اا سماعي ال .افي اعدا  حمداة ف ة اا سم
 ( 3 ما اس   في  دع    (،2تةباؤ اخس ار مربم  ا    ا

 يف املستوى الثقايف اإلجتماعي األب باستخدام اختبار مربع كاي يوضح دالالت الفروق( 3)جدول رقم 

 االحصائية الداللة درجة احلرية قيمة مربع كاي متوسطمؤهل  إعدادية يقرأ ويكتب أمي ن اجملموعات

 2 3 3 2 10 الضابطة
4.500 3 

0.212 
 1 0 5 4 10 التجريبية
 غري دالة 3 3 8 6 20 اجملموع

(، عأنااا غاار 4.500ع د أنااا توااع   ليموسي  ال .افي اا سماعي لم،  2عحوا، قيمة  ا
( عغاار  الاة احصاامياو، 0.05هاي قيماة أ بار مان المواسي   ع   0.212الدالاة  الة حااى بييات قيماة 

 الموسي  ال .افي اا سماعي لم،  فيالميميعسان السيريبية عال اعةة  مما  عتي تكافم



2020 (5ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 281 

 لألم بالنسبة للمستوى الثقافي اإلجتماعي -2
المواااسي  ال .اااافي  فااايال حاااى  السيريبياااة عال ااااعةة(  ميمااايعسيتااا  السح.اااؤ مااان تكاااافم 

مان خا    1997ا عيي مقياا الموسي  اا سماعي ال .افي اعدا  حماداة ف اة اا سماعي لم
 ( 4 ما اس   في  دع    (،2تةباؤ اخس ار مربم  ا    ا

 يف املستوى الثقايف اإلجتماعي لألم باستخدام اختبار مربع كاي يوضح دالالت الفروق( 4)جدول رقم 

 االحصائية الداللة درجة احلرية يمة مربع كايق مؤهل متوسط إعدادية يقرأ ويكتب أمي ن اجملموعات

 1 1 5 3 10 الضابطة
0.976 3 

0.807 
 1 2 3 4 10 التجريبية
 غري دالة 2 3 8 7 20 اجملموع

عأناا غار ، (0.976ع د أناا تواع   الموسي  ال .افي اا سماعي لما  2عحوا، قيمة  ا
( عغاار  الاة احصاامياو، 0.05أ بار مان مواسي    عهي قيماة  0.807الدالة  الة حاى بييت قيمة 

 الموسي  ال .افي اا سماعي لما  فيالميميعسان السيريبية عال اعةة  مما  عتي تكافم

 التكافؤ بني مجموعتي البحث يف املفاهيم الزمنيةد( 

الميااااي  الةمتيااة ماان  فاايال حااى  السيريبيااة عال اااعةة(  ميماايعسيتاا  السح.ااؤ ماان تكااافم 
الرتار  مسيساعاؤ مقياا الميااي  الةمتية في القياا ال.بيي عيى الميمايعسان، عحواا، خ   تةب

  ( ايض  للك 5 اليدع  ع  ماة عيستي،اخس ار ع الساا ااحصامية عاسساداا  Zعقيمة  Uعقيمة 
 ويتين-دام اختبار مانيف املفاهيم الزمنية لدى جمموعيت البحث باستخ يوضح دالالت الفروق( 5)جدول رقم 
 االحصائية الداللة Z  قيمة W  قيمة Uقيمة  جمموع الرتب متوسط الرتب املتوسط احلسابي ن اجملموعات

 10 الضابطة
30.20 

11.10 111.00 
44.000 99.000 -0.459 

0.646 
 غري دالة 99.00 9.90 10 التجريبية

مسيساااااةات رتااااار باااااان  عااااادا ع اااااي  فااااارع   الاااااة إحصاااااامياو ( 5 اس ااااا  مااااان اليااااادع  
 "Z"حااااى بييااات قيماااة  فاااي الدر اااة الكيياااة ليمياااااي  الةمتياااة،الميمااايعسان السيريبياااة عال ااااعةة 

( 0.05قيمااة أ باار ماان الموااسي   عهااى ( 0.646، ع اناات قيمااة الدالااة  (0.459-المحواايبة  
  الةمتية الميااي  السيريبية عال اعةة في، عه ا  عتى تكافم الميميعسان عغار  الة إحصامياو 
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 وتشمل:أدوات البحث ووصفها ثالثًا: 

 ،(:1997إعداد حمدان فضه ) مقياس المستوى االجتماعى االقتصادى والثقافى 

 اس:ـــف المقيـــوصأ( 

ااااادف المقيااااا إلااااى تحدااااد المواااسي  اا سماااااعى ااقسصاااا  ، عالمواااسي  اا سماااااعى 
ضااي  إ ابسااه عيااى المقياا عيس اامن فااى  ال .ااافى ليياار ،  موااسييان ا سماااعاان موااس.يان، عللااك

" اسااااسياعات اخسياريااااة  عيس ااامن المقياااااا  نااااا مقياسااااان 4" مياااار ة، لكااااا متااااا "25المقيااااا "
" مياار ة، عاآلخاار ليموااسي  16فاارعاان: أحاادهما ليموااسي  اا سماااعى ااقسصااا  ، عيسكااية ماان "

 " مير ات 9اا سماعى ال .افى، عيسكية من "
ع ماعياو، حاى  ةير من الميحاي  ااساسياعة لكاا ميار ة  عيس  تةباؤ المقياا فر  ا و 

ااحسمااااات ااخسيارياااة ااربعاااة المحاااد ة أمااااا  اااا ميااار ة، حااااى  حصاااا الميحاااي  مااان  ع حاااد
"  ر ااااات، عحواااار ااسااااسياعة السااااى 4-1اسااااسيابسه عيااااى  ااااا مياااار ة، عيااااى  ر ااااة تسااااراعل ماااان "

مياار ات المقياااا اليرعااى ليموااسي  اخسارهااا  عفااى التاا ااة اااس   ماام  ر ااات الياار  فااى  ااا ماان: 
"  ر ااااة، عمياااار ات المقياااااا اليرعااااى 64، 16اا سماااااعى ااقسصااااا  ، عالسااااى تسااااراعل مااااا بااااان "
  "  ر ة 36، 9ليموسي  اا سماعى ال .افى، عالسى تسراعل ما بان "

 اس:ـــالمقي دقـــصب( 

 "؛2002، 1997تااا  حواااا،  اااد  المقيااااا عةري.اااة الم.ارناااة الةرلياااة مااارتان عاااامى "
حاااااى تباااااان  الاااااة "ت" ليياااار  باااااان مسيساااااةى  ر اااااات الموااااسييان المااااااةاناان العياااااي  عالواااااييى 
ليمقياسان "ااقسصا  ، عال .افى"   ما حوار  اد  ميار ات المقيااا عةري.اة الم.ارناة الةرلياة؛ 

 حاى تبان  الة معام ت  دقاا  ميعاو 
ك عحواا، معاماا ارت ااط ( عحوا،  د  المحك ليمقياا، علل2002عقاا حمداة ف ة  

 ر ااااات المقياااااا باااادر ات "اسااااسمارة الموااااسي  اا سماااااعى  ااقسصااااا   عال .افى("إعاااادا : سااااامية 
"، 0.801عليموااسي  ال .ااافى "، "0.743ال.ةاااة؛ حاااى بيااب معااام  اارت اااط ليموااسي  ااقسصااا   "

 قياا "، مما ام د  د  الم0.01عهما معام ة  ااة احصامياو عتد موسي  أقا من 
 :اســـالمقي اتـــثبج( 

( عحوااا، ي ااات المقياااا عةري.ااة السيةمااة التصاافية، عباسااساداا 1997قاااا حمااداة ف ااة  
باااراعة"، عمعا لاااة "رعلاااية"، حااااى بييااات معاااام ت ال  اااات، بتاااا و عياااى هااااتان  –معا لاااة "سااابارماة 

 سماااااااااعى " عالتوااااااا ة ليمقيااااااااا اليرعاااااااى ليمواااااااسي  اا0.71،0.79المعاااااااا لسان عياااااااى السرتاااااااار، "
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 عالتواااا ة ليمقياااااا اليرعااااى ليموااااسي  اا سماااااعى ال .ااااافى(؛ عهااااى  "0.83،0.91ع" ااقسصااااا  (،
" تااد  عيااى ي ااات المقياا  مااا ٌحواار ي ااات المقياااا 0.01معااام ت  الااة عتااد موااسي  أقااا ماان "

عليمواسي  ، "0.76حاى بيب معاما ااتوا  الداخيى  ألياا( ليمواسي  ااقسصاا  " عةري.ة  رعن اا؛
 "   ما ٌحور ال  ات عةري.ة ااحسما  المتيالى عتبان  الة معام ت ي اتاا  ميعاو 0.88ال .افى "

( عحوااااا، ال  ااااات ماااارة أخاااار  عةري.ااااة السيةمااااة التصاااافية؛ 2002عقاااااا حمااااداة ف ااااة  
حاى بييت معام ت ال  ات ليموسي   عرعلية، ع سماة"، براعة،-"سبارماة عباسساداا معا ات:

"  عبياااااااب 0.93، 0.92، 0.86" " عليمواااااااسي  ال .اااااااافى هاااااااى:0.91، 0.83،0.89ااقسصاااااااا   "
"عهماا 0.93، 0.90" معام  ااتوا  الداخيى ليمقياسان ااقسصا   عال .افى عيى السرتاار هماا:

  معام ة  ااة احصامياو عيى ي ات المقياسان ااقسصا   عال .افى 

 ا )إعداد الباحثة(.مقياس المفاهيم الزمنية لألطفال المعاقين عقلًي 
 اســـدف من المقيـــأواًل: اله

اااادف المقيااااا الحاااالي إلاااى اليقااايف عياااى مواااسي  المياااااي  الةمتياااة لمالياااا  المعااااقان 
سااتيات، عالعمااا عيااى تحواااتاا ماان خاا   ت.ااد    12-9ماان ساان  ع.يياااو ماان الدر ااة المسيسااةة

 برنامج تدريبي قام  عيى أسيي، متسوير  في السدرير 
 اســداد المقيــررات إعــ: مبثانيًا

ماان ميااااي  نظريااة ع راسااات ساااع.ة ععيااى  اتاايفر لااا عيااى مااا ةماان خاا   إالاا   ال اح اا
ضاارعرة إعاادا   ت، ع اادالمساحااة فااي ميااا  الميااااي  الةمتيااةاا تبيااة العربيااة ع م.ااااي  العااد  ماان 

 اآلتية: الحالي ل عس اراتمقياا ال
 قي  الميااي  الةمتية لماليا  لع  ااعاقاة  -في حدع  عي  ال اح ة-عدا ع ي  مقياا -1

 الع.يية المسيسةة 

، نظاااااااااراو عااااااااادا م مماااااااااة الم.اااااااااااي  اا تبياااااااااة عمير اتااااااااااا اهاااااااااداف ال حاااااااااى الحاااااااااالي -2
 اخس ف البا ة عال .افة 

تااايافر مقيااااا م.اااتن ليمياااااي  الةمتياااة إنماااا   واااا  فاااي إيااارا  المنس اااة الواااينيلي ية عااا  اة  -3
تحوان البا ة السعييمية عالمتاا التيوي المدرسي لمالياا  تشايصية ع  ية تعما عيى 

 المعاقان ع.يياو  اخا مدارا السربية اليكرية 
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 ًا: وصف المقياس في صورته األوليةلثثا

( ع اارة ميزعااة عيااى أربعااة 24اسكاية مقياااا الميااااي  الةمتيااة فاي  اايرته ااعليااة ماان  
 ات ال حاى الساي تتاعلات المياااي  الةمتياةمحاعر افسرضاساا ال احاى فاي ضاي  إال عااا عياى أ بيا

عهاا ه المحاااعر تشااما:  الااةمن الع ااي ، عالااةمن ، لااد  اااليااا  لع  ااعاقااة الع.ييااة المسيسااةة
( ايضاا  تيزياام الع ااارات عيااى 6اا سماااعي، عالااةمن البايلااي ي، عالااةمن الشاصااي(  عالياادع   

 المحاعر الرميوية ليمقياا 
 قياس املفاهيم الزمنية على احملاور )يف صورته األولية(( يوضح توزيع عبارات م6جدول )

 أرقام العبارات التعريف اإلجرائي احملاور الرئيسية
 إىل من 

 6 1  من خالل استعمالنا للوقت بواسطة الساعة، يقصد به الزمن الذي نستطيع ان نتحكم فيه العضوي الزمن

كاملناسـبات اخلاصـة   ، ل اجملتمعـات مـن نفـضح احلضـار     يقصد به هو الزمن املـدر  مـن خـال    االجتماعي الزمن
 12 7 واالعياد الوطنية والدينية

 البيولوجي الزمن
الـوود    كالتباع بني اليل والنهـار، ، انه الزمن الذي حتتمه علينا الظواهر املادية يقصد به

 وهـذ  الـتاريات لعلنـا نتـ قلم لكـي نسـتطيع ان نعـي  يف       ، واحلرار ، الشتاء والصـيف، 
 العامل احمليط

13 18 

 24 19 الطريقة اليت يدر  بها الشخص الزمن يف جماالت خمتلفة الشخصي الزمن

 اســاء المقيــوات بنــًا: خطرابع

مقياااااااا الميااااااااي  الةمتيااااااة لماليااااااا  لع  ااعاقااااااة الع.ييااااااة تااااااسيا  خةاااااايات إعاااااادا  
 ما ايي:لي المسيسةة

عهااي السعاارف عيااى موااسي  هاا ا المقياااا؛ بسحداااد الااادف ماان إعاادا   ةال اح اا تقاماا بدا ااةو  -1
الميااي  الةمتية لماليا  المعااقان لع  ااعاقاة الع.يياة المسيساةة عمادارا السربياة اليكرياة 

 بتةا  محافظة بتي سيي  

الميااااااي  الةمتيااااة لماليااااا  عاسااااس.را  اا بيااااات الوااااينيلي ية السااااي تتاعلاااات  ةال اح اااا تقاماااا -2
، (2000عياى ع اه الاصاي   دراساة  فاضاا خيااا، عاااليا  المعاقان ع.يياا، العا اان

  خد ياة قادعر،، (2014  هد  خرباش& تة يات عبد التا ر،، (2007 عيا ة موعي ،
 (،2013،  فاالمااة  براسااي، (2015  ل يااة محمااد ع اااا& ساايي  عبااد ال اااقي،، (2015

(GranrielavNelson, 2006), (Reynolds, 2003), (boehem, 2010, 3022, 
1990, 1991, 2001, 2008), (Martin A., 1983), (Driot-Volels, 2003, 
2016), (You Wang, 2015), (Marvin D. Wyne, 1967), (Sunddenfort, 
2010), (Busby Grant & Suddenfort, 2009, 2015, 2010), (Busby 
Grant, 2011), (Bucher pans, 2007), (Helayan Hershhom, 2015), 
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(James B, Pace, 1971), (Mash Brakely, 2003), (Lovell k. slater, 

1960), (Martins & Jambaque, 2006), (Janeslatt & lottorple, 2008)؛ 
اسااسا    ال اح ااة فاايواااعد  ممااا  ا؛يتظريااات عال حااي  المرت ةااة بااالتحياااا  ماام إ اارا 

  لكا ععد عتحداد السعري  اا رامي أععا ه

 الع ااي ، الااةمن ة ليمقياااا، عتشااما أربعااة أععااا  عهااي: حااد ت ال اح ااة ااععااا  الرميواا (أ 
 ( الشاصي عالةمن البايلي ي، عالةمن اا سماعي، عالةمن

 ارعت ال اح ة في  ياغة ع ارات المقياا، في ضي  ااععا  الواع.ة  (، 

ت  عرل المقياا عيى ععل ااسات ة المساصصان في ميا  السربية الاا اة عالصاحة  (ل 
فاي ماد  م مماة المقيااا لماا أعاد لقياساه، عارت ااط الع اارات عااععاا  التيوية ابدا  الارأ  

 الرميوية عالمقياا  نا، ف  و عن س مة الع ارات من حاى الصياغة اليييية 

 خ عت الع ارات لماةاة ت.دار ي يي   امماو، أحياناو، نا راو(  (  

 حصااا عيااى  حصااا الةيااا عيااى ياا    ر ااات فااي حااا  اا راك الكامااا ليمياار ة،  مااا  (ه 
 ر سان في حا  إ را ه نيعا ماا ليميار ة، باتماا  حصاا عياى  ر اة عاحادة فاي حاا  عادا 

 إ را ه عيي ااال   

عالميااااااي  الةمتيااااة   ر ااااة عتم ااااا موااااسي  مرتياااام ماااان الاااايعي 72الدر ااااة العييااااا ليمقياااااا  (ع 
سي   ر ة عتم ا أ ناى موا 24لماليا  لع  ااعاقة الع.يية المسيسةة، عالدر ة الدنيا هي 

 ضعي  من اليعي عالميااي  الةمتية لد  اااليا  لع  ااعاقة الع.يية المسيسةة 

 رابعًا: اخلصائص السيكومرتية ملقياس املفاهيم الزمنية

اااليااا  ماان  الياا و عالييااة( 30تةباااؤ المقياااا عيااى العاتااة ااسااسة عية عال اليااة   تاا 
يكريااة بتةاااا  محافظااة بتاااي ساايي  عمرا ةهاااا المعاااقان ع.ييوااا ال.اااابيان ليساادر، عمااادارا السربيااة ال

مماااارات ليمقيااااا   ليسح.اااؤ مااان الاصاااام  الواااينيمسريةعللاااك  إهتاسااايا(، –الياساااةي  - بااايش
 :الاصام ه ه عمن عالس  د من   حية اسسادامه مم العاتة ااساسية،  (الصد  عال  ات

  Scale Validityساــــدق المقيــــص أواًل:
  ري )المحكمين(ـــاهـــدق الظـــأ( الص

عي.يا ها ا التاي  مان الصاد  عياى فكارة ماد  متاسا ة المقيااا لماا  قاي ، علمان   ةباؤ  
عياااا ، عيباادع م ااا هاا ا الصااد  فااي عضاايل البتااي  عمااد  ع قساااا عالواامة أع ال عااد الاا    قيوااه 

ه المقياا عغال او ما  .رر للك ميميعة من المساصصان في الميا  ال     يسرل أة اتسمي إلي
  (226 ،1997 المقياا  سعد عبد الرحمن،
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في المراحا البتامية ليمقياا ععرل ع اراته عيى ميميعة من ااسات ة  ةال اح  تعقد قام
ع اارات المقيااا قباي   معظا عاقات ، الصاحة التيوايةالسربياة الاا اة ع المساصصان في مياا  

  د لقياسه مما  يعا المقياا  قي  ما أع % 90تسعد  ا  المحنمان بتو ة 
 يــداخلــاق الــدق االتســصب( 

اااس  ليااه حوااا، معامااا اارت اااط بااان  ر ااة الع ااارة ع ر ااة ال عااد عهااي نااي  ماان الصااد  
ععااد اساس عا   ر اة الع اارة مان  ر اة ال عاد حساى ا  إلياه، ع ا لك الدر اة الكيياة ليمقياااالمتسمية 

 عيااى  معااام ت اارت اااط  الااة عمرتيعااة عهتاااا  يااار أة تكااية  ،تاامير فااي معامااا ااتواااا  التااااتج
 ( 358، 2009 ماهر خةا،،

 ارتباط العبارات باملحاور الرئيسية للمقياس -1

قامااات ال اح اااة عحواااا، قيماااة معاااام ت اارت ااااط باااان  اااا ع اااارة مااان ع اااارات مقيااااا 
ن ااععااا  الميااااي  الةمتيااة لماليااا  المعاااقان ع.يياااو ال.ااابيان ليساادرير عالدر ااة الكييااة لكااا ععااد ماا

 ( ايض  للك 7الرميوية ليمقياا، عاليدع   
 ( يوضح معامالت االرتباط بني كل عبار  من عبارات 7جدول )

 مقياس املفاهيم الزمنية واألبعاد الرئيسية للمقياس
 يـــــن الشخصـــزمـــال يـــوجـــولـــن البيـــزمـــال يـــاعـــن االجتمـــزمـــال ويـــن العضـــزمـــال
 اطــــاالرتب دــــالبن اطــــاالرتب دــــالبن اطــــاالرتب دــــالبن اطــــاالرتب دــــالبن

1 0.780** 7 0.516** 13 0.641** 19 0.598** 
2 0.858** 8 0.850** 14 0.703** 20 0.737** 
3 0.843** 9 0.883** 15 0.709** 21 0.737** 
4 0.823** 10 0.678** 16 0.670** 22 0.655** 
5 0.810** 11 0.848** 17 0.651** 23 0.015 
6 0.890** 12 0.822** 18 0.502** 24 0.467** 

( إلاااى إرتياااا  قاااي  معاااام ت إرت ااااط ع اااارات مقيااااا المياااااي  7تشاااار نساااامج اليااادع   
، 0.502الةمتية عالدر ة الكيية لمععا  الرميواية، حااى تراعحات قاي  معاام ت اارت ااط ماا باان  

( عالسااي 23( عاسااس تا  الي.اارة  0.01( ع اناات  مياام الي.اارات  الااة عتااد موااسي  معتييااة  0.890
إناي اات قااي  معااام ت ارت االاااا عغااار  الااة إحصااامياو، ممااا  وااسدعى عيااى ال اح ااة حاا فاا ماان 

 ( ع ارة 23المقياا ليص   عد  ع اراته التاامية  
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 إرتباط األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس -2

قامات ال اح اة عحواا، قيمااة معاام ت اارت ااط بااان  اا محاير ماان محااعر مقيااا الميااااي  
 ( ايض  للك 8الةمتية لماليا  المعاقان ع.يياو ال.ابيان ليسدرير عالدر ة الكيية ليمقياا، عاليدع   

 ية( يوضح معامالت االرتباط احملاور الرئيسية والدرجة الكلية ملقياس املفاهيم الزمن8جدول )
 اطـــــاالرتبل ـــــامـــــمع ةـــــرئيسيـــــاور الـــــاحمل

 **0.779 الزمن العضوي
 **0.783 الزمن االجتماعي
 **0.680 الزمن البيولوجي
 **0.645 الزمن الشخصي

( ارتيااا  معااام ت إرت اااط ااععااا  الرميوااية لمقياااا الميااااي  8اس اا  ماان خاا   الياادع   
لمعاقان ع.يياو ال.ابيان ليسدرير عالدر ة الكيية ليمقيااا، حااى تراعحات قاي  معاام ت الةمتية لماليا  ا
( لمععا  ااربام، ع ميعااا قاي   الاة إحصاامياو عتاد مواسي  معتيياة 0.783، 0.645اارت اط ما بان  

(  مماااا  شاااار إلاااى  اااد  ااتواااا  الاااداخيي لمقيااااا مقيااااا المياااااي  الةمتياااة لمالياااا  لع  0.01 
 ستيات عال   أعدته ال اح ة خصيصاو لا ا ال حى  12 - 9اقة الع.يية المسيسةة من سن ااع

 صدق المقارنة الطرفية( ج

هااي نااي  ماان أناايا  الصااد   .اايا عيااى فكاارة ت.وااي  أفاارا  العاتااة إلااى ميماايعسان  ااربااا  
% ياااااا  حوااااااا،  اات الياااااارع  بااااااان 27% عأ نااااااى 27ااعيااااااى، عااربااااااا  اا نااااااى( أع أعيااااااى 

 -يعسان موس.يسان، عيس   للك من خ   اليدع  السالي:ميم
 ( يوضح دالالت الفروق بني اجملموعتني الدنيا والعليا 9جدول )

 على مقياس املفاهيم الزمنية لألطفال املعاقني عقليًا

 املفاهيم الزمنية
 (8)ن=  اجملموعة العليا (8)ن= اجملموعة الدنيا 

 الداللة Zقيمة  W  قيمة Uقيمة 
 جمموع الرتب متوسط الرتب جمموع الرتب توسط الرتبم

 0.01 3.368- 36.000 0.000 100.00 12.50 36.00 4.50 املقياس ككل

( ع ااااي  فاااارع  لات  الااااة إحصااااامية بااااان مسيسااااةات رتاااار 9اس اااا  ماااان خاااا   الياااادع   
او ال.اااابيان ليسااادرير مقيااااا المياااااي  الةمتياااة لمالياااا  المعااااقان ع.يياااالميمااايعسان الااادنيا عالعيياااا عياااى 

-" المحواااايبة فااااي الدر ااااة الكييااااة ليمقياااااا  Zلصااااال  أفاااارا  الميميعااااة العييااااا، حاااااى بيياااات قيمااااة "
( عبم.ارنااااااة مسيسااااااةات رتاااااار 0.01( عهااااااي قيمااااااة  الااااااة إحصااااااامياو عتااااااد موااااااسي  معتييااااااة  3.368

 ية ليمقياا الميميعسان نيد أة الير  لصال  الميميعة العييا، مما ام د عيى  د  الم.ارنة الةرل
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 المفاهيم الزمنية لألطفال المعاقين عقلًيا مقياس ثبات ثانيًا:
قامت ال اح ة عحوا، معام ت ال  اات لمععاا  الرميواية ليمقيااا، ع ا لك الدر اة الكيياة 

 ليمقياا عةري.سي أليا  رعن اا، عالسيةمة التصفية 
 اس بطريقيت ألفا كرونباخ وجتمان للتجزئة النصفية( يوضح معامالت ثبات األبعاد والدرجة الكلية للمقي10جدول )

 معامل سبريمان براون معامل جتمان معامل ثبات ألفا عدد العبارات ادــــــــــــــــــاألبع

 0.820 0.819 0.913 6 الزمن العضوي
 0.901 0.900 0.858 6 الزمن االجتماعي
 0.710 0.669 0.718 6 الزمن البيولوجي
 0.645 0.559 0.665 5 الزمن الشخصي
 0.775 0.722 0.773 23 املقياس ككل

، ع سمااة ألياا  رعن ااا سايأة  ميام قاي  معاام ت ال  اات عةري. إلاى (10 شار  ادع   
قااي  معااام ت ال  ااات فااي الدر ااة الكييااة لمقياااا الميااااي   بييااتحاااى  ،مرتيعااةليسيةمااة التصاافية 

( باتما بييت قيماة 0.773ليسدرير عةري.ة أليا  رعن اا  الةمتية لماليا  المعاقان ع.يياو ال.ابيان 
(، عباساااااااااساداا معا لاااااااااة السصاااااااااحي  0.722معاااااااااام ت ال  اااااااااات عةري.اااااااااة السيةماااااااااة التصااااااااافية  

ي اااات مرتيااام ( مماااا  شاااار إلاااى 0.775 معاماااا ي اااات ليدر اااة الكيياااة  ة بيااابريسشار ساااي  كااااي رل
 اسسياعات اااليا  عيى المقياا 

  المفاهيم الزمنية لألطفال المعاقين عقليا   الصورة النهائية لمقياس
موااااسي  الميااااااي  الةمتيااااة ( ع ااااارة تقااااي  23تكيناااات الصاااايرة التااميااااة ليمقياااااا ماااان  
 حصااا الةيااا عيااى ياا    ،سااتيات 12 - 9لماليااا  المعاااقان ع.يياااو ال.ااابيان ليساادرير ماان ساان 

حالاااه ا را اااه نيعاااا ماااا باتماااا  حصاااا عياااى  ر ساااان فاااي ،  ر اااات فاااي حاااا  إ را اااه السااااا ليميااار ة
تصا    ليمير ة، عيحصا عيى  ر ة عاحدة في حا  عدا إ را اه عياي ااالا   ليميار ة؛ عبالساالي

موسي  مرتيم من الميااي  الةمتياة لمالياا   ر ة عهي تعبر عن  69الدر ة العييا ليمقياا هي 
 ر اة عهاي تعبار عان  23ليمقيااا هاي  المسيسةة، باتما الدر ة المعاقان ع.يياو ال.ابيان ليسدرير

 موسي  متايل من الميااي  الةمتية لماليا  المعاقان ع.يياو ال.ابيان ليسدرير  
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 املفاهيم الزمنية لألطفال املعاقني عقليًا( يوضح الصور  النهائية ملقياس 11جدول )
 اراتـــــــــام العبـــــــــأرق عدد العبارات ادـــــــــاألبع م

 6، 5، 4، 3، 2، 1 6 الزمن العضوي 1

 12، 11، 10، 9، 8، 7 6 الزمن االجتماعي 2

 18، 17، 16، 15، 14، 13 6 الزمن البيولوجي 3

 24، 22، 21، 20، 19 5 الزمن الشخصي 4

 )إعداد/ الباحثة( برنامج بإستخدام أنشطة منتسوريج( 

 

 ااهاداف ااساساية أحادلا ع  ااعاقاة الع.يياة  سساداا أنشةة متسواير   عد تصمي  برنامج عا
 سااسادمتالسااي إسااسعانت ال اح ااة ععااد  ماان ال حااي  عالدراسااات إعلسصاامي  هاا ا البرنااامج ، لااا ه الدراسااة

 ، (2015  محماااااد خييياااااة،، (2015،  رحاااااا،  اااااال  ماااااتاج مارياااااا متسواااااير  مااااام المعااااااقان عيقياااااا
 ,sema Orgoren) (،2015 ،  اسااامان فاااارع   (،2014 عتسااار، أحماااد  (،2013 رااااا ابااارااي ، 

2009), (montessory, 1995)  ،تتمياة مياايا لساي إرتكاةت عياي ااخار  ا دراسااتعبعال ال
  ااحسيا اااات ع ف اااات أخااار  مااان لع المعااااقان ع.يياااا عنشاااا عااااا ع الاااةمن لاااد  ااالياااا  العاااا اان 

 ,(dorgu, 2015) ,(Isaccs, 2015) ,(hiles, 2015)  دراسااة عشاانا خااا  الاا ااة

(Janes Lath Kottorp, 2013), (penny low-Ziegen fuss, 1972)، ،عا ع  خياادة   
 أحماد عباد    (،2013 ،2005  ما ادة  اال ، (،2019  نيي   يباالي عاخارعة، (،2014

للاك  ؛(2010  غوااة حاماد عياي، (،2010  عبد   بن ع مااة الياماد ، (،2013 الةراعنة،
ي اح اااااة فااااي السعامااااا مااااام المعاااااقان ع.يياااااو عمعرفاااااة عاا ا  مااااة ل فة إلااااى الابااااارة العمييااااةعااضااااا

  حسيا اتا  الماسييةإ

 ج:ــــــونامــــــوم الــــــمفه
ماان خاا   ميميعااة ماان  مااتاج ماريااا متسوااير  وااستد الااي م ااا     "هااي برنااامج مااتظ  عماةااع

 يااااااةميااااااااي  الةمتال الع.ييااااااة المسيسااااااةةاااليااااااا  لع  ااعاقااااااة  بااااااادف إ سوااااااا، المصااااااممة اانشااااااةة
المصااةيحات الدالااة عيااي ، الااةمن الشاصاي،   المتاسا ات اا سماعيااة، ميااايا الوااعة، اا .ااا  الةمتااي

 عقد  ممت ه ه اا عات عشنا  عةي الةيا الير ة ليسعي  عحرية ععف.ا لموسياه التمامي  ،الةمن(
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 ج:ــــــامــــــونــــــة الــــــأهمي

اافاارا  المعاااقية ع.يياااو ف ااة ال.ااابيية ليااسعي  إلااي باارامج إراااا  ة عتدريبيااة خا ااة بااا    حسااال
 اسيااف عاان تيااك الباارامج السااي ت.اادا لتظااراما  العااا اان .حاااى ت.اادا هاا ه الباارامج عةري.ااة تستاساار ماام 

ها إلاى قدراتا  عإمنانياتا  لكي تواعده  عياى ااساسيا ة مان تياك ال.ادرات عالمااارات المحاد ة عاساس مار 
ع.ادر  باار مان المرعناة  وام  عمراعااة اليارع  الير  اة    لا لك تسمسام ماساج متسواير  حد ممنن يأقص

  اة من أهماا: البرنامجعا بد أة تسيافر عدة عياما أساسية لتيال  ،المي ي ة بان هما  اافرا 
 ياااااي  أهمياااة تةبااااؤ مبااادأ تيااار  الاااسعي  عنظااااا السعياااي  فاااي ميميعاااات  ااايارة .عت.اااد   الم

 عالماارات ليمعاقان ع.يياو عمعد  أعة  من اافرا  العا اان 

 السعيي  المحوايا الا   ار اة عياي تي.اي المعييماة مان خا   الحاياا بادا مان  إسساداا
 الس  ر عالحي 

  اعةاااا  الةياااا مةياااؤ الحرياااة فاااي إخسياااار اا عات الساااي  واااسادماا عالاااسعي  عف.اااا ل.دراتاااه
  عسرعسه الاا ة

 ا عت واايع إ اارا ات تعيااي  هااما  اااليااا  عتاادريبا  عاخسيااار أسااالار تااس  ا مراعاااة تواااا
  مم قدراتا  عإمناناتا  المحدع ة

   ج:ـــــامـــــونـــــداف الـــــأه
 وتتمثل في:

 ة:ـــــــامـــــف عادـــــــأهأ( 

االيا  لد  االميااي  الةمتية هي تتمية موسي  اليعي ع"اة الادف الرميوي من البرنامج 
  إسساداا أنشةة متسوير  لع  ااعاقة الع.يية المسيسةة من خ   

 ة:ـــــــاصـــــــداف خـــــــأهب( 

 اااليا  عيي ا راك ميايا الةمن الشاصي تدرير 

 تدرير اااليا  عيي ا راك ميايا الةمن البايلي ي 

 اااليا  عيي ا راك ميايا الةمن اا سماعي تدرير 

 ا راك ميايا الةمن الع ي  اااليا  عيي  تدرير 

  من أ ا العما عيي تح.اؤ ه ه ااهداف عمن أهماا: ايي عمراعاة ماعت.يا ال اح ة 
  مرعناااة السعاماااا مااام ااالياااا  عإقاماااة  اااي مااان االياااة باااان ال اح اااة عااالياااا  ل اااماة

 اسسمرار عنيال البرنامج 
   يرع  الير  ة باتا لع  ااعاقة الع.يية عموسي  قدراتا ، عالمراعاة خصام  اااليا  
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 عإعةا  الةيا الحرية في اخسيار اانشةة الدعر احسراا عيي الس  اد 
 البرنامج ااعسما  عيى اسساداا الحياا فى أنشةة  
  اسساداا ع ارات عألياظ عاضحة عميايمة لماليا 

   أة اسماة البرنامج عال واالة عالستي 
  اؤعالسةب ليممارسة ليةيا الكافي اليقت الةيا إعةا  

   ة:ــدراســي للــدريبــادي التــج اإلرشــونامــضح الــأس
 .يا البرنامج عيي خصام  نمي عحا ات ااالياا  لع  ااعاقاة الع.يياة المسيساةة فاي  -1

( 35 -50( عاماا عممان اساراعل ل ااما  باان  12-9مرحية الةييلة المس خرة فاي عمار  
  عيي مقياا اسسانيير  بتيه لي  ا 

  امج مرحا عمسق   عمريحا ليتي  عتد هما  اااليا  في ه ه المرحيةأة  نية البرن -2

آرا  ععاااال الاباااارا  فااااي هاااا ه الدراسااااات الواااااع.ة، (  قي.ااااة بتااااا  عيااااي 45ماااادة الييوااااة   -3
 العمرية  المرحية

 ال .ت الييوات عشنا فر   مم  ا اليا  -4

 جـــونامـــا الـليهإد ـة اليت يستنـريـأو النظ  وذجــالنم
 مراعياااو مراحااا تةااير ، مااتاج متسوااير  ساا  الييواايي المر عااي ليبرنااامج عيااي  .اايا ااسا

التمي الع.يي عتةير ميايا الةمن عتد اااليا  لع  ااعاقة الع.يية المسيسةة  ما أاار 
قبااااا  اقسصاااارت ال اح ااااة عيااااي مرحيسااااي "الحاااا  حر يااااة عمرحيااااة مااااا، الااااااا  اااااة بيا يااااه

المسيسااةة ماان  الع.ييااةاليااا  لع  ااعاقااة العمييااات" عهااي المرحيااة السااي  صااا الااااا اا
حاااى ااادة ااعاقااة عالمرحيااة العمريااة   ف.ااد أ ااد  اااة بيا يااه أة اااليااا  لع  ااعاقااة 

  (lovell&slatter, 1960, 40)الع.يية المسيسةة  .يية عتاد مرحياة ماقباا العميياات 
سي تواعد المتاس ة من متاج متسوير  ال عفي ضي  للك؛ إنس.ت ال اح ة ععل اانشةة

 ليةياااا ل  ااعاقاااة الع.يياااة المسيساااةة  عقاااد تااا  فاااي إ واااا، المياااااي  الةمتياااة الم مماااة
المرحياة السمااد اة: عتاادف الاي خياؤ  ايا مان  : أعا:تةباؤ البرنامج عياي يا   مراحاا

االيااة عالااي  بااان ال اح ااة عبااان اااليااا  عبااان عع ااا  الاا عل عأسااسيرقت هاا ه المرحيااة 
حيااااة الساااادرير: عت اااامتت أنشااااةة متسوااااير  ليساااادرير عيااااي الااااةمن  يوااااسان، يانيااااا: مر 

الع ااااي  عالااااةمن الشاصااااي عالااااةمن البايلااااي ي، عالااااةمن اا سماااااعي عإسااااسيرقت هاااا ه 
يال ا: مرحية إعا ة السدرير: عتادف إلي الس  د من إ سوا، اااليا  ،  يوة 30المرحية 

 ة أ اؤه  عمراقبسه ليميااي  الةمتية من خ   تةباؤ اانشةة عشنا حر مم مساعع
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 ة:ـــــانيـــــزمـــــدود الـــــاحل

عهااى فسااارة إ ااارا  الدراساااة عياااى العاتاااة الواااابؤ ااااااارة إلاااااا، مااان خااا   إ ااارا   يواااات 
 3عبمعاد  ، ر(  يوة تدريبية لمدة ي ية أاا36برنامج قام  عيي أنشةة متسوير ؛ عالسي تبيب  

ياا  ت.اايا ال اح ااة بسس اام العاتااة ععااد ماارعر ااااراة ماان ، (  قي.ااة45ع ااا  يوااة  ،  يوااات أساابيعياو 
 إنساا  تةباؤ البرنامج  

 ة:ـــــريـــــدود البشـــــاحل

( الياا و ماان لع  ااعاقااة الع.ييااة المسيسااةة ماان ت مااا  20 اااس  تةباااؤ البرنااامج عيااي 
عالمقيماان إقامااة  اخييااة   أع اا  الميميعااة السيريبيااة( ظااة المتياااعمحاف –مدرساة السربيااة اليكرياة 

عيساااراعل ، عالمدرسااة؛ علااداا   ر ااة عالياااة  ااربااا  اا نااي( عيااي أععاااا  مقياااا الميااااي  الةمتيااة
( ساااااتيات، عانحاااااراف معياااااار  9.90عمسيساااااع عمااااار زمتاااااي  ( عااااااا 12:9أعمااااااره  ماااااا باااااان  

  هي ميض  عالعاتة  ما(  ر ة؛ 35 -50؛ عنو ة ل ا   (0.718 

 ة:ـــــانيـــــدود املكـــــاحل

 حااى تا  تةبااؤ، ببتاي سايي تةباؤ البرنامج عيي عاتة مان مدرساة السربياة اليكرياة  ت 
 عيرفة عالمدرسة ت  تيااةها ع  عات متسوير  الييوات 

 ج:ــــــامــــــونــــــوي الــــــحمت

 القائم علي أنشطة منتسوريخمطط جبلسات الونامج التدرييب  (12) جدول
 تقييم اجللسة زمن اجللسة الفنيات املستخدمة ةــــوع اجللســــوضــــم رقم اجللسة ةــــرحلــــامل

رحلة األولي: املرحلة ملا
 45 لعب الدور -النمذجة جلسة متهيدية 2-1 التمهيدية

التصحيح 
 الذاتي

املرحلة الثاني: مرحلة 
 التدريب

 45 لعب الدور -النمذجة .سنةفصول الحتديد  3:6
 45 لعب الدور -النمذجة االجتماعية املناسبات 7:9
 45 لعب الدور -النمذجة .االنشطة اليومية 10:13
 45 لعب الدور -النمذجة .بعد -قبلحتديد مفهوم  14:15
 45 لعب الدور -النمذجة متييز بني مفاهيم امضح واليوم وغدا 16:17
 45 لعب الدور -النمذجة الساعة كاملة ادرا  18:22

 45 لعب الدور -النمذجة أنصاف الساعة. 23:28

 45 لعب الدور -النمذجة .أيام االسبوع 29:32

املرحلة الثالثة : مرحلة إعاد  
 20 لعب الدور إعاد  التدريب 33:36 التدريب
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 وري:ــــــونتيســــــم أدوات
 – عيياااة فصاااي  الواااتة–الدراساااة الحالياااة عرقاااة عقيااا   ت ااامتت اا عات المواااسادمة فاااي

 ارعت فصاي  الواتة  – ارعت أ ااا ااسابي   –عيية ااير الواتة  – عيية فصي  أ اا ااسبي 
خااس  الواااعة الكاميااة  -ميواا  الواااعة الاشاابية – ااير فصااي  الوااتة  – اارعت ااااير الوااتة  –

 -لحيااة الةياا الايمياةقصا    رعت اما  عالاايا عغاد -قص  لسةير العمر –ن  الواعة 
 اغاني توسادا ليدامرة اافسساحية  - رعت ليمتاس ات اا سماعية-  رعت قبا عبعد

تةباااااؤ أ عات الدراسااااة الوااااينيمسرية  مقياااااا الميااااااي  الةمتيااااة لماليااااا  لع  ااعاقااااة  -1
اليااااا ( المياااااااي  الةمتياااااة مااااان  30 ة =  ةالع.يياااااة المسيساااااةة( عياااااى عاتاااااة اساااااسة عي

عمرا ةها؛ بادف  من ت ما  مدارا السربية اليكرية عمحافظة بتي سيي  ،ال  ير/اانا 
 ت.تاتاا "حوا، ي اتاا ع دقاا" 

تةباااااؤ أ عات الدراسااااة الوااااينيمسرية  مقياااااا الميااااااي  الةمتيااااة لماليااااا  لع  ااعاقااااة  -2
ليسح.اؤ مان  اليا ( مان20عبياب عاد ها   ااساسيةالع.يية المسيسةة( عيى عاتة الدراسة 

 فرعل الدراسة 

 إلى ميميعسان: ت.وي  عاتة الدراسة ااساسية -3

 ( أاليا  10ميميعة تيريبية: تا م لسةباؤ لبرنامج أنشةة متسوير ، ععد ها   (أ 
 ( أاليا 10ععد ها  ، ميميعة ضاعةة: ل  تسعرل لبرنامج أنشةة متسوير   (، 

، ( عيااى أفاارا  الميميعااة السيريبيااة عصاايرة  ماعيااة عفر  ااة يوااة 36   تةباااؤ البرنااامج -4
 بياقم ي    يوات أسبيعياو 

لع   ااااس  تةبااااؤ مقيااااا المياااااي  الةمتياااة ل الياااا ، ععاااد اانسااااا  مااان تةبااااؤ البرناااامج -5
الميميعسان السيريبية عال ااعةة  تةبي.ااو ععاد او(؛ لبيااة ماد    ااعاقة الع.يية، عيى أفرا

دريبي قاااام  أنشاااةة متسواااير  فاااي تتمياااة الااايعي عالمياااااي  الةمتياااة لاااد  فعالياااة برناااامج تااا
 اااليا  لع  ااعاقة الع.يية المسيسةة 

لمالياا  لع  ااعاقاة الع.يياة المسيساةة مارة أخار  ععاد  تةباؤ مقياا الميااي  الةمتية  -6
ليسعارف أفرا  الميميعة السيريبية  تةبي.او تس عياو(  ىمرعر ااراة من تةباؤ البرنامج عي

مااد  اسااسمرارية فعاليااة البرنااامج عاسااساداا أنشااةة متسوااير  فااي تتميااة ععاال مشاان ت 
 اان  اط الويي ي لد  اااليا  لع  ااعاقة الع.يية المسيسةة 
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 ة عد او ع حة اليرعل، اسسادمت ال اح، ليسح.ؤ من  يا ة أ عات الدراسة الوينيمسرية
 من ااسالار ااحصامية ال عارامسرية متاا:

 Mann-Whitney Test لمزعال الموس.ية اخس ار ماة عيستي -1
؛ ليحاااا   الااااة الياااار  بااااان  Wellcoxon Testلاااامزعال المرت ةااااة  عاخس ااااار عييكنوااااية  -2

عياى حادة أع الميمايعسان السيريبياة ، مسيسةي رتر  ر ات الميميعة السيري ة عال اعةة  اا ع
تادريبي قاام  عياي أنشاةة  لمعرفة ماد  فعالياة برناامج عال اعةة معاو قبا / ععد تةباؤ البرنامج

لد  اااليا  لع  ااعاقة الع.يياة المسيساةة، عتمات  ميام  متسوير  في تتمية الميااي  الةمتية
  (SPSS, V.20) المعاليات لإلحصامية بياسةة الحةمة ااحصامية ليعييا اا سماعية

 ري ـــرض األول وتفســـة الفـــنتيج
اي اد فار   ا  إحصاامياو باان مسيساةي رتار الميميعاة ينص الفرض األول على أنه::  

السيريبية عالميميعة ال اعةة في القيااا ال عاد  عياى مقيااا المياااي  الةمتياة عأععاا ه اليرعياة 
 لع.يية المسيسةة" لماليا  لع  ااعاقة ا

ليسح.ااؤ ماان  ااحة هاا ا الياارل قاماات ال اح ااة عحوااا،  اات الياارع  بااان مسيسااةات 
رتر الميميعسان السيريبية عال اعةة عيى مقياا الميااي  الةمتية عأععا ه اليرعية لماليا  لع  

 Mann Whitneyااعاقاة الع.يياة المسيساةة  عاساساداا اخس اار مااة عيستاي لعاتساان مواس.يسان

Test ، للك ايض  (12  عاليدع. 
( الفروق بني متوسطات رتب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي ملقياس املفاهيم 14جدول )

 الزمنية وأبعاد  الرئيسية لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية املتوسطة باستخدام اختبار مان ويتين

املتوسط  العدد اجملموعة دــــــــالبع
 بياحلسا

متوسط 
 الرتب

جمموع 
الداللة  Z قيمة W قيمة Uقيمة  الرتب

 االحصائية
 مربع ايتا

(η2) 

 60.50 6.05 7.70 10 ضابطة 0.601 0.01 3.424- 60.500 5.500 149.50 14.95 11.00 10 لريبية الزمن العضوي
الزمن 

 االجتماعي
 75.50 7.55 7.70 10 ضابطة 0.233 0.05 2.252- 75.500 20.500 134.50 13.45 10.70 10 لريبية

 55.00 5.50 8.30 10 ضابطة 0.712 0.01 3.803- 55.000 0.000 155.00 15.50 13.50 10 لريبية الزمن البيولوجي

 55.00 5.50 8.10 10 ضابطة 0.836 0.01 3.804- 55.000 0.000 155.00 15.50 15.30 10 لريبية الزمن الشخصي

 56.00 5.60 31.80 10 ضابطة 0.818 0.01 3.712- 56.000 1.000 154.00 15.40 50.50 10 لريبية املقياس ككل
 3.250=  0.01عند مستوى داللة  2.262=  0.05الجدولية عند مستوى داللة  Zقيمة 
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 ( الفروق بني متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية 1شكل )

 لقياس البعدي ملقياس املفاهيم الزمنيةوالضابطة يف ا
( ع ااي  فاارع  بااان مسيسااةات رتاار  ر ااات الميماايعسان 14اس اا  ماان خاا    اادع   

السيريبيااااة عال اااااعةة فااااي القياااااا ال عااااد  لمقياااااا الميااااااي  الةمتيااااة عأععااااا ه اليرعيااااة لماليااااا  
فاااي الدر اااة  المحوااايبة Z  حااااى بييااات قيماااة 12-9المعااااقان ع.ييااااو ال.اااابيان ليسااادرير مااان سااان 

اليدعليااة، ع الااة عتااد موااسي  معتييااة Z ( عهااي قيمااة أ باار ماان قيمااة3.712-الكييااة ليمقياااا  
(، علمعرفة اتياه الير  اس  م.ارنة مسيسع رتر الميميعسان ال اعةة عالسيريبية  ف.د بيب 0.01 

 (،15.40(، عبيااب مسيسااع رتاار الميميعااة السيريبيااة  5.60مسيسااع رتاار الميميعااة ال اااعةة  
مما  شار إلى ع ي  فرع   الة احصامياو في المياااي  الةمتياة لصاال  الميميعاة السيريبياة، الساي 

 تحون أ ا ها نسيية تعرضاا ليبرنامج السدريبي ال.ام  عيى أسيي، متسوير  
عبالتو ة لمععا  اليرعية لمقياا الميااي  الةمتية اس   ع اي  فارع   الاة إحصااميان باان 

ماااايعسان السيريبيااااة عال اااااعةة فااااي  ااااا ععااااد ماااان أععااااا  المقياااااا  الااااةمن مسيسااااةات رتاااار المي
الع ااي ، الااةمن اا سماااعي، الااةمن البايلااي ي، الاااةمن الشاصااي( عللااك فااي القياااا ال عاااد   

، 3.803-، 2.252-، 3.424-المحوايبة فااي  اا ع عاد ماان ها ه ااععااا    Zحااى بييات قيمااة 
اليدعليااة ع الااة إحصااامياو عتااد موااسي   Zقيمااة ( عيااى الساايالي، ع ميعاااا قااي  أ باار ماان 3.804-

(  علمعرفة إتياهات اليرع  بان الميميعاات ااس  م.ارناة مسيساةات رتار 0.05، 0.01معتيية  
الميماايعسان السيريبيااة عال اااعةة فااي  ااا ع عااد ماان أععااا  المقياااا، عيااس ح  أة الياار  لصااال  

 الميميعة السيريبية السي تعرضت ليبرنامج السدريبي 
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عل  تكسيي ال اح ة عحوا،  اات اليرع  بان مسيسةات رتر  ر ات الميمايعسان  ه ا
السيريبية عال اعةة في القياا ال عد  فحور، إنما لي ت إلاى حواا، حيا  السا يار باتاماا عان 
الرياااؤ قيماااة مربااام ااساااا فاااي الدر اااة الكيياااة عااععاااا  اليرعياااة لمقيااااا المياااااي  الةمتياااة، ل التوااا ة 

( عها ا  عتاي أة المقيااا  ناا   يوار نوا ة 0.818ليمقياا بييت قيمة مربم ااساا   ليدر ة الكيية
 % من حي  الس اان الكيي افرا  العاتة 81.8قدرها 

عفااي ااععااا  اليرعيااة ليمقياااا، اس اا  أة قيمااة مرباام ااسااا فااي ع عااد الااةمن الع ااي  بيياات 
مااان حيااا  الس ااااان الكياااي % 60.1(، عيعتاااي للاااك أة الاااةمن الع اااي   يوااار نوااا ة قااادرها 0.601 

(، عيعتااي للااك أة الااةمن 0.233ليمقياااا   مااا بيياات قيمااة مرباام ااسااا فااي ع عااد الااةمن اا سماااعي  
% من حي  الس اان الكيي ليمقيااا  عبييات قيماة مربام ااساا فاي 23.3اا سماعي فور نو ة قدرها 

% مان 71.2ر نوا ة قادرها ( عه ا  عتي أة ع عد الةمن البايلي ي فو0.712ع عد الةمن البايلي ي  
( عها ا  عتاي 0.836حي  الس اان الكيي ليمقياا  عبييت قيمة مربم ااسا في ع عد الةمن الشاصي  

 % من حي  الس اان الكيي ليمقياا 83.6أة السعرف عيى االياة فور نو ة قدرها 
ليااات إلااى اسااسيا ة أاليااا  الميميعااة السيريبيااة ماان أنشااةة عفعانسااامج الياارل ااع  عيشااار 

البرناااامج السااادريبي ال.اااام  عياااي أنشاااةة متسواااير ، عتمااااة أالياااا  الميميعاااة السيريبياااة عااان أالياااا  
الميميعااة ال اااعةة عيعااة  للااك إلااى أنشااةة عفتيااات عأ عات البرنااامج الساادريبي ال.ااام  عيااي أنشااةة 

يااه ماان متسوااير  الموااسادا بيساااما عأ عات مااتاج مينسيوااير  فااي تتميااة الميااااي  الةمتيااة  لمااا  حسي 
عممارسااات لماليااا  تسمشااى ماام البيعااة اااليااا  ممااا ا ااار حماسااا  عزيااا ة  افعاااسا     اعااةأنشااةة 

ليااسعي  عااضااافة لمااا تسمساام عااه أنشااةة مينسيوااير  ماان تتااي  حاااى أة الةيااا فااي مااتاج مينسيوااير  
.اة ا هي المو ي  عن عميية السعيي ، فاي لي  مير  مسي.ى با له  عر فعاا  عإ ياابي، عها ه الةري

تعسماد عياى السي.اان باا عياى اا سشااف عال حاى عالمعييماة، عا سواا، المعييماات عالمياااي  اليدااادة 
عشاانا محواايا، فاااي  اممااا تت.ااا الةيااا ماان المحواايا إلااى المياار  عيمناان أة  صااا الةيااا إلااى 
موااسييات عاليااة  راساايا، عتتمااي عتااد الةيااا ااباادا  الااا   فااي ماسيااف المياااات عتسااي  اليقاات 

  أماااا عالتوااا ة ليميميعاااة ال ااااعةة لااا   ظاااارعا أ  تحوااان فاااي مواااسي  المياااااي  لكااافي ليسمسااام عمااااا
 الةمتية عللك انا  ل  اسعرضيا لتي  اانشةة السي تعرل لاا أاليا  الميميعة السيريبية 

، تسصااف ميااااي  الااةمن ع ناااا  ااع ة اا راك ماان قبااا اااليااا  العااا اان عالمعاااقان ع.ييااا
 مااااا اة تعيماااااا اسصااااف ،  سواااااباا  اااا تي عةا ااااا نيعاااا مااااا قياسااااا عالميااااااي  ااخااار  عأة نميهاااا عا

عالسعاقر أ  اة ما  نسو ه الةيا في مرحية ما من عمره من ميااي  زمتية تعبر اسااا ليمرحياة 
ال ح.ااة     اااف الااي للااك أة اسااسيعا، ميااااي  الااةمن  حسااال الااي  اناار ماان الت اايل العماار  
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 يس.اده  (؛ عهاي ماا211، 1999 ا سماعية معاتة  فاضا خياا ابرااي ،عا سوا، خبرات معرلية ع 
الةيااااا لا ااعاقااااة الع.ييااااة المسيسااااةة عيااااي ع ااااه السحداااااد، عتسيااااؤ الدراسااااة الحاليااااة ماااام  راسااااة 
(Busby & Suddendorf, 2005; Suddendorf, Nielsen, & Von Gehlen, 2011; 

Schacter, Addis, & Buckner, 2007) ، Busby & Suddendorf، 2005)، 

(Busby Grant& Suddendorf, 2011) ،(Suddendorf,2010)  لاا لك تكاية الةاار  
عيااي الميااااي  الةمتيااة غااار فعالااة  الس.ياد ااة فااي تاادرير اااليااا  المعاااقان ع.ييااا ال.ااابيان ليساادرير

 مسيساااةات رتااار عهااا ا ماااا أ دتاااه نساااامج الدراساااة الحالياااة بي اااي  فااارع  لات  الاااة احصاااامية باااان
أاليا  الميميعسان السيريبية عال اعةة في القياا ال عد  عيى مقياا الميااي  الةمتياة لصاال  

  عهتا تبةر أهمية عفعالياة ماتاج متواير  عاعس ااره ماتاج  ااالار  اا أاليا  الميميعة السيريبية
ار ااة حاااى ، عاسااسعدا ه ليااسعي  مراعيااا العماار الةمتااي عالع.يااي اليااا عف.ااا ل.دراتااه الع.ييااة المعرليااة

فالةياا  عيي فر  ة الةياا فاي الاسعي  مان خا   ا عات   اعاة تسادرل مان المحوايا الاي الميار  
اسي.ي الميايا الةمتي في البدا ة عيي نحي ما   ميميا من خا   ميوامات لا  عات  الوااعة 
ع رعت تيضيحية ليصي  الوتة عالرعتان الايمي لحياة الةيا عالسةاير الةمتاي ل نوااة عتعاقار 

 ،(2015 ااااااا عالتااااااار، عبااااا لك تسياااااؤ نساااااامج الدراساااااة الحالياااااة مااااام  راساااااة  فاااااارع   اسااااامان،الي
  sema orogeny,2009) ،،2015 فاالمااااة سااااعاد) ،Faryadi, 2017) ،)(Sema 

Ongoren & Derya Ozlem Yazlik, 2018) ،)(Kayili, G.,& Ari, R. 2011)  السي
عقااد رععااي عتاااد تصاامي  البرنااامج هاااي  ير  أ اادت عيااي فعاليااة البااارامج ال.اممااة عيااي ماااتاج متسواا

لمالياا  المعااقان ع.يياا ع ر اة  إسساداا أنشةة متاج متسوير  السي تس م  مم العمر الةمتي عالع.يي
ساتيات( السااي  6-2ااعاقاة  حااى بتات ال اح اة  يوااات البرناامج فاي حادع  مرحيااة ماقباا العميياات  

عهااي المرحيااة السااي  صااا الااااا المعاااقان ع.ييااا ماان ، حااد ها بيا يااه فااي تصااتييه لمراحااا التمااي الع.يااي
  (Boehem, 2008, 1991, 2001)عفي ضي  الدراسات السي قاا باا ، الدر ة المسيسةة

 ري ــــي وتفســــانــــرض الثــــة الفــــنتيج
"اي ااد فاار   ا  إحصااامياو بااان مسيسااةي رتاار القياااا  الفههرض الثههاني علههى أنهه:: يههنص

ل عد  ليميميعة السيريبية عيى مقياا الميااي  الةمتية عأععا ه اليرعية لماليا  ال.بيي عالقياا ا
 لع  ااعاقة الع.يية المسيسةة" 

ليسح.ااؤ ماان  ااحة هاا ا الياارل قاماات ال اح ااة عحوااا،  اات الياارع  بااان مسيسااةات 
ه اليرعياة رتر القياسان ال.بيي عال عاد  ليميميعاة السيريبياة عياى مقيااا المياااي  الةمتياة عأععاا 

ليييكنواااااية  Sign–rankلمالياااااا  لع  ااعاقاااااة الع.يياااااة   عاساااااساداا اخس اااااار إااااااارات الرتااااار 
Wilcoxon  ،ايض  للك  (15  عاليدع لحوا،  اات اليرع  بان ميميعسان مرت ةسان 
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 ( الفروق بني متوسطات رتب القياسني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 15جدول )
 هيم الزمنية لألطفال املعاقني عقليًا باستخدام اختبار ويلككسونعلى مقياس املفا

الا  فروق  املتوسط احلسابي القياسات البعد
جمموع  متوسط الرتب العدد الرتب

مستوى  Z قيمة الرتب
 حجم الت ثري الداللة

 الزمن العضوي
 0.00 0.00 0 سليب 6.10 قبلي

 55.00 5.50 10 إجيابي 0.746 0.01 2.812-

   0 حمايد 11.00 بعدي
   10 كلي

 الزمن االجتماعي
 0.00 0.00 0 سليب 8.70 قبلي

 36.00 4.50 8 إجيابي 0.118 0.05 2.549-

   2 حمايد 10.70 بعدي
   10 كلي

 الزمن البيولوجي
 0.00 0.00 0 سليب 8.10 قبلي

 55.00 5.50 10 إجيابي 0.725 0.01 2.814-

   0 حمايد 13.50 بعدي
   10 كلي

 الزمن الشخصي
 0.00 0.00 0 سليب 8.00 قبلي

 55.00 5.50 10 إجيابي 0.864 0.01 2.823-

   0 حمايد 15.30 بعدي
   10 كلي

 املقياس ككل
 0.00 0.00 0 سليب 30.90 قبلي

 55.00 5.50 10 إجيابي 0.834 0.01 2.807-

   0 حمايد 50.50 بعدي
   10 كلي

 3.250=  0.01عند مستوى داللة  2.262=  0.05الجدولية عند مستوى داللة  Zقيمة 

 ( الفروق بني متوسطات درجات القياسني القبلي 2شكل )
 والبعدي للمجموعة التجريبية على مقياس املفاهيم الزمنية
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( ع ي  فرع  بان مسيسةات رتر  ر اات القياساان ال.بياي 15اس   من خ    دع   
عال عاااد  ليميميعاااة السيريبياااة عياااى مقيااااا المياااااي  الةمتياااة عأععاااا ه اليرعياااة لمالياااا  المعااااقان 

اا  حاااى بييات قيماة  12-9ع.ييااو ال.اابيان ليسادرير ماان سان  المحواايبة فاي الدر اة الكييااة  Zعامو
(، 0.01اليدعلياة، ع الاة عتاد مواسي  معتيياة  Z يماة( عهي قيمة أ بر من ق2.807-ليمقياا  

علمعرفااة اتياااه الياار  اااس  الم.ارنااة بااان ميمااي  الرتاار المي  ااة عالرتاار الوااال ة فااي الدر ااة الكييااة 
( عهااي أ باار ماان ميمااي  الرتاار الوااال ة 10ليمقياااا، حاااى اس اا  أة ميمااي  الرتاار المي  ااة  

ان مسيسةات رتر القياسان ال.بياي عال عاد  فاي (  مما  شار إلى ع ي  فرع   الة احصامياو ب0 
 الميااي  الةمتية ليميميعة السيريبية لصال  القياا ال عد  

 مااا اس اا  أ  اااو ع ااي  فاارع  بااان مسيسااةات رتاار  ر ااات القياسااان ال.بيااي عال عاااد  
ليميميعااة السيريبيااة عيااى أععااا  مقياااا الميااااي  الةمتيااة  الااةمن الع ااي ، عالااةمن اا سماااعي، 

المحوااايبة فاااي  اااا ععاااد مااان هااا ه  Zالاااةمن البايلاااي ي، عالاااةمن الشاصاااي(  حااااى بييااات قيماااة ع 
اليدعليااة  Z( ع ميعاااا قااي  أ باار ماان قيمااة 2.823-، 2.814-، 2.549-، 2.812-ااععااا   

(  علمعرفااة اتياهااات الياارع  بااان القياسااان 0.05، 0.01ع الااة إحصااامياو عتااد موااسي  معتييااة  
م.ارنااة بااان ميمااي  الرتاار المي  ااة عالرتاار الوااال ة فااي  ااا ع عااد ماان أععااا  ال.بيااي عال عااد ، اااس  ال

المقياااا، عيااس ح  أة ميمااي  الرتاار المي  ااة أ باار ماان ميمااي  الرتاار الوااال ة فااي  ااا ع عااد ماان 
أععا  مقياا الميااي  الةمتية، مما  شار إلى ع ي  فرع   الة إحصاميوا بان من مسيسةات رتار 

   ليميميعة السيريبية لصال  القياا ال عد  القياسان ال.بيي عال عد
 ما قامت ال اح ة عحوا، حي  ااير عن الريؤ تةباؤ معا لة معاماا اارت ااط ال تاامي 

 :الرتر اا اا، عهي  السالي

 
عبسةباااؤ المعا لااة نيااد أة حياا  تاا يار البرنااامج الساادريبي فااي أفاارا  الميميعااة السيريبيااة 

( عهاا ا  عتااي أة المقياااا  نااا  يواار نواا ة 0.834نااا بيياات  عيااى مقياااا الميااااي  الةمتيااة  
 %( من ا مالي حي  الس اان عهي نو ة مرتيعة 83.4قدرها  

عبالتوااااا ة لمععاااااا  اليرعياااااة ليمقيااااااا  الاااااةمن الع اااااي ، عالاااااةمن اا سمااااااعي، عالاااااةمن 
، 0.725، 0.118، 0.746البايلااااي ي، عالااااةمن الشاصااااي(  ف.ااااد  ااااا ت حياااا  الساااا يار فااااااا  
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(  Cohen, 1988( عيى السرتار، عهاي قاي   باارة عف.ااو لمحناات حيا  السا يار لكايهان  0.864
مما ام د عيى فاعيية البرنامج السادريبي ال.اام  عياى أسايي، متسواير  فاي تتمياة المياااي  الةمتياة 

 عاموا 12-9لماليا  المعاقان ع.يياو ال.ابيان ليسدرير من سن 
يميعاااة السيريبياااة قاااد اساااسيا عا مااان تةبااااؤ البرناااامج إلاااى أة أالياااا  الم عيمنااان تيواااار للاااك

السااادريبي ال.اااام  عياااي أنشاااةة متسواااير  الساااي اساااسمر عياااى مااادار فصاااا  راساااي ت.ري اااا، عظاااارت تياااك 
لياة البرناامج اعتشار ال اح ة إلاى فع  ااسسيا ة من خ   تحون  ر اتا  عيى مقياا الميااي  الةمتية

  ي  الساي ااس  مان خ لااا السادري  لمالياا  فاي ها ا الوانحاى ساعد البرناامج عياى  وار حالاة اليما
مراحاا التمااي الع.ياي لياااة بيا ياه عالسااي تتاسار اااليااا  لع  خسياار المحسااي  فاي ضااي  عقاد رععااي إ

    عه ا اسيؤ مم فيوية متاج مينسيوير   ااعاقة الع.يية المسيسةة  ما حد ه  اة بيا يه
اقان ع.ييا لسحوان لعاتا  عاعةاما  الحرية فمتاج متسوير   عةي الير ة ل اليا  المع

  ععممااا زا  ماان (Montessori, 1997, 7)فااي الحر ااة عاخسيااار اانشااةة  اخااا با ااة متظمااة 
ف.ااد  ااممت ماريااا متوااير  أ عات محااد ة ، فعاليااة البرنااامج اا عات الموااسادمة أيتااا  الييوااات

الياااا  فاااي مرحاااا عمرياااة م نااارة هااا ه اا عات فعالاااة مااام اا، خا اااة عا سواااا، المياااااي  الةمتياااة
(sema ongorn, 2009, 1164)،المياااي  الةمتياة لاد     مماا ا ااك لياه اة مواسي  ا سواا

أف ااااااااااا ممااااااااااان تعيمااااااااااي عالةري.ااااااااااة العا  اااااااااااة  عةري.اااااااااااة متسوااااااااااير   اااليااااااااااا  الاااااااااا ان تعيماااااااااايا
(Asfuroglu,1990)   فيي ضي  القياا ال عد  اععا  مقياا الميااي  الةمتية؛ تبان أة أاليا 

عاا راك الساااا ليياارع  بااان فصااي  ، الميميعاة السيريبيااة إسااسةاعيا معرفااة تويوااا ااحادا  الايميااة
التااار عالياااا،  مااا  -قبااا عبعااد -عالسمااااة بااان المياااي  الدالااة عيااي الاةمن م ااا اماا  عالاايا، الواتة

 ، ع ا لك معرفاة أنا  أ ر يا إلي حاد  باار المتاسا ات اا سماعياة عالداتياة عمياسمعا ، عأ ااا ااسابي 
علا  تسةار  ، قرا ة الواعة  امية عأنصافاا  عقد إ سيت ال اح ة عميايا الواعة  امية عأنصاافاا ف.اع

الي قرا ة الوااعة عالادقامؤ أع ال اياني سايا  عياي مواسي  المقيااا أع السادرير للاك اة الةياا ل  
 أاار  اة بيا ه ااعاقة الع.يية من الدر ة المسيسةة ا  صا الي ه ه المرحية  ما 

الدراسااات السااي أ اادت عيااي فعاليااة أساايي، متسوااير  ماام  عتسيااؤ هاا ه التسااامج ماام نسااامج
فاالمااااة سااااعاد ع اااااا اااليااااا  العااااا اان عشاااانا عاااااا عالمعاااااقان ع.ييااااا عشاااانا خااااا   دراسااااة 

 اسامان فاارع  (، 2013(،  راساة ناااني محماد ع مااة  2013 راسة تر ية حمي ة  ، (2015 
، (Aydogan, 2007) (ongorn, s., 2009)، (We at all., 2014)راساة  ، (2013 اماا  

 Mustafa Kaya1 & Kadir) فاي حاان تاسياف نساامج الدراساة الحالياة نيعاا ماا مام  راساة

Yildiz, 2019)  السي ع دت أنه ا تي د فرع  باان الميميعاة السيريبياة الساي تعرضات لماتاج
 ي او ت.ياد او متسوير  عالميميعة ال اعةة السي تي.ت تدر 
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عتاسيف البرامج السدريبية الم.دمة ليمعاقان ع.ييا عشنا عاا عن تيك البرامج الساي تعسماد 
ف.اااد ، عياااي ماااتاج مارياااا متسواااير   ف.اااد السةمااات ال اح اااة عاليتياااات الساااي أقرتااااا مارياااا متسواااير  

ا  التشاط ععيي ع   إسسادمت ال اح ة عيي فتية السعي  عالتميلل ع  لك لعر الدعر  فال اح ة تبدأ
 عة تي ياه ليظااي أع  يا   ا تي  عر الةيااا ليقيااا عالتشااط، الةياا أة   حا  ماا ت.ايا عااه المعيماة

حاى رأت متسوير  أة ، ادع  من ال اح ة  عل  تيي  ال اح ة الي إسساداا فتية السعةية أع الع.ا،
ا عتيااك ااااايا  تاادفم ع.اعااه؛ فامااا عم اعااة إسااس عا  لاارعل الةياا الةيااا لااي  عحا ااة إلااي إيابسااه أع

ل لك  ير اليصا تماماو بان ها ه اااايا  عباان تتمياة ، الةيا إلي ب   مياي  غار مةيي، مته
 عرعا ة الةيا عةري.ة البيعية عتي.امية 

 مااا أة ال اح ااة لاا  تي ااه اااليااا  فااي حااا  إخياااقا  فااي أ ا  المامااة تار ااة لااا  اليقاات 
ه الاة  الساي عقام لياه عهاي ماا تواميه مارياا متسواير  فالةيا  نسشف بتيو، الكافي ا ا  المامة

للااك اة   اارة الساادرير عالمااراة تصااا عالةيااا إلااي اا ا  الصااحي    ععيااي ، عالسصااحي  الاا اتي
الااارغ  مااان أة الاااادف الرميواااي مااان البرناااامج هاااي تتمياااة مواااسي  الااايعي عالمياااااي  الةمتياااة لاااد  

حظاات إ سوااا، الك ااار ماان الواايي يات اا يابيااة إا أة ال اح ااة ا، اااليااا  لع  ااعاقااة الع.ييااة
ع اا لك ، لااد  عاتااة ال حااى؛ ف.ااد إ سواار اااليااا  سااييك التظاااا عاالسااةاا عالحياااظ عيااي اا عات

ظااا، عإحساراا الادعر، عزياا ة اانس ااه  للاك اة فاي فصاا متسواير  ا  وام  تإت ا  السعييماات عال
ة الرفااا ، فاااحسراا ااخاارين عالحياااظ عيااي أ عات ليةيااا عاسااا ة إسااسعما  اا عات أع إسااا ة معامياا

فاااالا قااااا الياااا ، الدراساااة اتماااي البيعياااا؛ فاااادرك ااالياااا   يااا  أة العماااا ماماااا  ااادا عالتوااا ة لاااا 
عم اا .ة رفاقااه الا ان  عميااية بسر اااة عمااؤ فاااة ها ا الةيااا عااا ة ماا  يباار عياى ال .ااا  عمياار ه، 

ة، عياى الارغ  مان أة المادرا قاد اسادخا أحيانواا، عبا ه الةري.ة فاا   حسرماية ها ه الري اة بسي.اميا
عقااد أع اات عاا ة ا اةيااد عااة  الةيااا المعاقاار عيااى أ  اار ماان  قي.ااة، عبااا ه الةري.ااة  نااية لد ااه 
الير ة لكي ار  عقم أير العماا عالتوا ة لآلخارين، علكاي  شاعر عماا خواره هاي، ععياى للاك ابادأ 

  ( 23 -22، 2015، عيل بدرالةيا عم و إ يابيوا بدعة تي ااات أع عة    بر  
ه ا عتاسيف الدراسة الحالية عن الدراسات السي إسسادمت ماتاج متسواير  مام المعااقان 

فااي حااان ال .اات معظاا  الدراسااات برامياااا عيااي اااليااا  المعاااقان ، ماان الدر ااة المسيسااةة ع.ييااا
اخااار  (، غاااار أة الدراساااات ا2019 ع.ييااا مااان الدر اااة ال وااايةة  دراساااة  عاااةة ساااي  البرياااد ،

ساااايا   اناااات العربيااااة أع اا تبيااااة إسااااسادمت مااااتاج ماريااااا متسوااااير  فااااي تتميااااة ميااااااي  أخاااار  
(، علاا  sema orogeny, 2009(،  راسااة  2015، عمسيااارات أخاار   دراسااة  فاالمااة سااعاد

 إلي تتمية الميااي  الةمتية من خ   متاج متسوير   تسةر  أ   راسة متا 



 مين كمال أمني عبد العاطي د.
 

 302 

 ري ــــث وتفســــالــــرض الثــــة الفــــنتيج
"ا اي اد فار   ا  إحصاامياو باان مسيساةي رتار القيااا  ينص الفرض الثالث على أن::

القياا ال عد  عالقياا السس عي ليميميعة السيريبية عيى مقياا الميااي  الةمتية عأععا ه اليرعية 
 لع  ااعاقة الع.يية المسيسةة" 

 اات اليارع  باان مسيساةات رتار  ليسح.ؤ من  حة ه ا اليرل قامت ال اح ة عحوا،
القياسااااان ال عااااد  عالسس عااااي ليميميعااااة السيريبيااااة عيااااى مقياااااا الميااااااي  الةمتيااااة عأععااااا ه اليرعيااااة 

ليييكنوية  Sign–rankلماليا  المعاقان ع.يياو ال.ابيان ليسدرير  عاسساداا اخس ار إاارات الرتر 
Wilcoxon ايض  للك  (16  عاليدع سان، لحوا،  اات اليرع  بان ميميعسان مرت ة 

 ( الفروق بني متوسطات رتب القياسني البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية 16جدول )
 ملقياس املفاهيم الزمنية لألطفال املعاقني عقليًا باستخدام اختبار ويلككسون

 مستوى الداللة Z قيمة جمموع الرتب متوسط الرتب العدد الا  فروق الرتب البعد

 زمن العضويال

 6.00 2.00 3 سليب

 غري دالة 1.633-
 0.00 0.00 0 إجيابي
   7 حمايد
   10 كلي

 الزمن االجتماعي

 11.00 2.75 4 سليب

 غري دالة 0.966-
 4.00 4.00 1 إجيابي
   5 حمايد
   10 كلي

 الزمن البيولوجي

 10.00 2.50 4 سليب

 0.00 0.00 0 إجيابي غري دالة 1.841-
   6 حمايد
   10 كلي

 الزمن الشخصي

 6.50 2.17 3 سليب

 3.50 3.50 1 إجيابي غري دالة 0.557-
   6 حمايد
   10 كلي

 املقياس ككل

 29.50 4.92 6 سليب

 6.50 3.25 2 إجيابي غري دالة 1.622-
   2 حمايد
   10 كلي

 3.250=  0.01عند مستوى داللة  2.262=  0.05ستوى داللة الجدولية عند م Zقيمة 
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( عادا ع اي  فارع  باان مسيساةات رتار  ر اات القياساان 16اس   من خا    ادع   
ال عاااد  عالسس عاااي ليميميعاااة السيريبياااة عياااى مقيااااا المياااااي  الةمتياااة عأععاااا ه اليرعياااة لمالياااا  

المحويبة في الدر اة  Z  حاى بييت قيمة عاموا 12-9المعاقان ع.يياو ال.ابيان ليسدرير من سن 
 اليدعلية، عغار  الة احصامياو  Z( عهي قيمة أقا من قيمة 1.622-الكيية ليمقياا  

عبالتو ة لييرع  بان مسيسةات رتر القياسان ال عد  عالسس عاي ليميميعاة السيريبياة فاي 
ا سماعي، عالةمن البايلي ي، ااععا  اليرعية لمقياا الميااي  الةمتية  الةمن الع ي ، عالةمن ا

 المحوااااايبة فاااااي  اااااا ععاااااد مااااان هااااا ه ااععاااااا  بييااااات Zعالاااااةمن الشاصاااااي(  ااااااس ح  أة قيماااااة 
اليدعلية عغار  الة  Z( ع ميعاا قي  أقا من قيمة 0.557-، 1.841-، 0.966-، 1.633- 

إحصاااامياو  مماااا ام اااد عياااى عااادا ع اااي  فااارع  فاااي القياساااان ال عاااد  عالسس عاااي لاااد  الميميعاااة 
 السيريبية عيى مقياا الميااي  الةمتية عأععا ه اليرعية لماليا  المعاقان ع.يياو ال.ابيان ليسدرير 

نسااا  تةبااؤ البرنااامج، عقاد  ااة الااادف إمان  ينعقاد تا  إ ارا  القياااا السس عاي ععاد اااار 
سااسمرار أياار الساادرير الاا   تي.اااا أاليااا  الميميعااة إالسس عااي هااي السح.ااؤ ماان مااد  القياااا ماان 

ساساداا البرناامج اساسمرار أيار السادرير عإسيريبية، عقد أاارت التسامج الاا ة با ا اليرل إلاى ال
السدريبي ال.ام  عيي أنشةة متسوير  في تتمية المياااي  الةمتياة لاد  أالياا  الميميعاة السيريبياة 

عيسياؤ للاك  ساسمراره إلاى ماا ععاد انسااا  البرناامج إحسياظا  عما تعيميه أيتاا  عحادات البرناامج، ع إع 
( 2015،  راسة  أحمد عتسر، (sema ongoren, 2009)مم التسامج السي تي يت إلااا  راسة 

عيعاااة  للاااك عياااى أة ، الساااي أ ااادتا عياااي ع.اااا  أيااار البااارامج ال.امماااة عياااي ماااتاج مارياااا متسواااير  
إلى ، ،الابرات عالسدري ات السي تعيماا اااليا  خ   البرنامج  انت مرت ةة عالبا ة المحيةة با 

الي اعاااة الساااي اعسمااادت فاااي تصموااااا عياااي عاا عات  المواااسادمة  انااار تتاااي  اانشاااةة عاليتياااات
إ سواا، المياااي  ااير اا ياابي فاي  امما  اة لاالسعي  المحويا ال    ااالر  ميم الحياا 

 اسسمرارها إلى ما ععد البرنامج إ الةمتية
مج السااااادريبي ال.اااااام  عياااااي أنشاااااةة عتباااااان إ يابياااااة السااااادرير عالسااااادري  عااااان الرياااااؤ البرناااااا

سااااااسدعا  ساااااارعة الساااااا  ر عاامواااااااعدتا  فااااااي ع  إنس اااااااه اااليااااااا ياااااا ، حاااااااى اسماااااااة عمتسوااااااير  
أ  اااااار ماااااان أ  الري.ااااااة أخاااااار ، خا ااااااة أناااااااا تعسمااااااد عيااااااى عاااااادة حااااااياا متاااااااا الواااااامم عال صاااااار 
عاليماااا ، عمااااتاج مينسيوااااير   وااااسادا السي  ااااة الرا عااااة عيعااااد  سااااييك اااليااااا  حواااار مااااا هااااي 

 ي با سا  عمحيةا  مسيفر ف
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عممااا زا  ماان ع.ااا  أياار البرنااامج الساادريبي ال.ااام  عيااي أنشااةة متسوااير  هااي عاادا إسااساد اا 
فسر  متسوير  أة الةيا لي  في حا اة الاي يايا، أع ع.اا، باا تمااا إلاي أة ، ال اح ة ليتية السعةية

 مااا أة ليتيااة ، لااهفي ااي  الةيااا لاام ا  الصااحي  هااي المعااةز الحقي.ااي ، اااسعي  الةيااا عشاانا تي.ااامي
فال اح اااة لااا  تي اااه الةياااا اااادعيا أع ليظياااا عتاااد ، السصاااحي  الااا اتي تااا يارا  باااارا فاااي ع.اااا  أيااار البرناااامج

عبااا ا تسيااؤ  بااا الةيااا لاتااه  نسشااف خةاا ، عماام تكاارار الساادرير  صااا إلااي اا ا  الصااحي  ، الاةاا 
 & sema ongoren) ,(Muijs, D & Reynold, D., 2001) ال حاى الحاالي مام  راساة نساامج

Ali Ishan, 2009, 1163), (Montessory, 1997, 7) ،،2019  راسة  نيي   يبالي ) 
ممااا ساابؤ اس اا  أة البرنااامج الساادريبي ال.ااام  عيااي أنشااةة متسوااير  عمااا ت اامتاا ماان 

فااي تتميااة الميااااي  الةمتيااة  فعااااو أسااالار عفتيااات عاسااسراتيييات عأ عات عأنشااةة مستيعااة  اااة لااه 
ال حااى، نسااامج  مااا عر ت فااي  لع  ااعاقااة الع.ييااة المسيسااةة   الميميعااة السيريبيااةلااد  أاليااا

 عيى عن  الميميعة ال اعةة السي ل  تسعرل انشةة البرنامج عفعالياته 

 تسيا  نسامج ال حى الحالي في الت.اط السالية:
حصااااامية بااااان مسيسااااةي رتاااار  ر ااااات أاليااااا  الميماااايعسان تي ااااد فاااارع  لات  الااااة ا -1

السيريبياااة عال ااااعةة فاااي القيااااا ال عاااد  عياااي أععاااا  مقيااااا المياااااي  الةمتياااة عأععاااا ه 
اليرعياااة لمالياااا  لع  ااعاقاااة الع.يياااة المسيساااةة؛ عللاااك لصاااال  الميميعاااة السيريبياااة 

 عبمعاما ت يار  بار 

رتاار  ر ااات القياسااان ال.بيااي عال عااد   تي ااد فاارع  لات  الااة احصااامية بااان مسيسااةي -2
االيا  الميميعة السيريبية عيى أععا  مقياا الميااي  الةمتياة عأععاا ه اليرعياة لمالياا  

 لع  ااعاقة الع.يية المسيسةة ؛ عللك لصال  القياا ال عد  عبمعاما ت يار  بار 

ال عااااد  ا تي ااااد فاااارع  لات  الااااة احصااااامية بااااان مسيسااااةات رتاااار  ر ااااات القياسااااان  -3
عالسس عي االيا  الميميعة السيريبية عيى أععا  مقياا الميااي  الةمتياة عأععاا ه اليرعياة 

 لماليا  لع  ااعاقة الع.يية المسيسةة 
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فااي ضااي  إ اارا ات الدراسااة عمااا تي اايت اليااه ال اح ااة ماان نسااامج عمااا قدمسااه ماان تيوااار 
  ة عالسالي:لا ه التسامج؛ تي ي ال اح

عماادارا الاادمج  متاييااة متظمااة ، تعمااي  مااتاج ماريااا متسوااير  عماادارا السربيااة اليكريااة -1
 عفعالة في تعيي  لع  ااعاقة الع.يية 

إ ارا  نياا  الدراساة عيااي ااالياا  لع  ااعاقااة الع.يياة الشاادادة، ععياي ف ااات أخار  ماان  -2
 لع  ااحسيا ات الاا ة 

 ة اليكرية عن متاج متسوير  ع يفية إسساداا أ عاته عما  عرات تدريبية لمعيمي السربي -3

لاااد   فعالياااة برناااامج قاااام  عياااي ماااتاج متسواااير  فاااي تتمياااة المياااااي  العيمياااة عالييرالياااة -1
 اااليا  لع  ااعاقة الع.يية  

 قة الع.يية  أير اسساداا مدخا متسوير  في تتمية اليعي عاليود لد  اااليا  لع  ااعا -2
 لد  المعاقان ع.ييا  فعالية برناميي ني  حر ي في تتمية الميااي  الةمتية -3
   عر اليسامع السكتيلي ية في تتمية ميايا الةمن لماليا  المعاقان ع.ييا -4
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 أواًل: املــــراجــــع العــــربيــــة:

، -بااان التظريااة عالسةباااؤ –ييوااية عاا ، (  ميااايا الةماااة ع السااه فااي ال2004أحمااد الالاار 
 اليةامر ،  ار العر، ليتشر عالسيزيم

 تتمياة فاي الستااظر   السيكاار إلاى موستد تدريبي برنامج فاعيية (  2013أحمد عبد   الةراعنة 

، الكارك محافظاة فاي ااالياا  رياال الي اة لاد  اا سماعياة، العيمياة، الةمانياة المنانياة الميااي 
  188-163(، 3 28 امعة ممتة، ،  حي  عالدراساتممتة لي

فعالية برنامج تدخا م نر عاسساداا أنشاةة متسواير  فاي تحواان مواسي   ( 2004أحمد عتسر أحمد 
  399-355(، 6 17ميية الةييلة عالسربية عيامعة إسنتدرية، ، اانس اه لد  اااليا  ال اعيان

مي الةمن عالوببية لد  اااليا  المسا خرين (  نمي مياي 2003آما  عيي مصةيى المتشاع   
  . امعة المتيلية ، يية اآل ا، ،رسالة ما وسار ،ع.ييا  ف ة الس خر الع.يي ال ويع(

   تربية اااليا  المعاقان ع.ييا، الريال   ار الةهرا  ( 2008  أما معيل الايرسي
 متسوير   ع نشةة القياا خةيات(  2014إ ماة عوايني  

http://ebda3altadres.blogspot com/2014/09/blog-post_6.html.  

( أيااار اضاااةرا، مياااايا الةمااااة عالمنااااة عياااي 2014تااا  ر  عباااد التا ااار & هاااد  خربااااش  
 –فااي تتميااة الماايار  ال شاارية  ظاااير عواار ال.اارا ة عتااد الةيااا المسماادرا، مييااة عحاادة ال حااى

  29-1(، 3 5، 2 امعة سةي  
 ،1ط ،  اتياهااات حدا ااة فااي رعا ااة لع  ااحسيا ااات الاا ااة(2008تاااانى محمااد ع ماااة  
  .ال.اهره ،منس ة اانييي المصرية

 لااد  الرياضااية الميااااي  ععاال ميااةتت فااى تاادريبى برنااامج ( فعاليااة2012عيوااى    ابرعبااد 
 اساتالع.يى   ر  العمر فى لا  المناف ان عالعا اان أ اما  عم.ارنة ليسعي  ال.ابيان ع.يياو  المعاقان

 .السربية الةقازيؤ  يية ميية- عنيويه تربييه

   لااا المعيا (، تادري  ااالياا  المسعوارين قراميااو  ( 2010  & غاافان رياد  ا  ال حار  موعد
 سيوية إ دارات مر ة ت.يي  عتعيي  الةيا، الكييت  ،1ط

اليكاار  ار  (  م.دمااة فااي تعيااي  الةي ااة لع  الحا ااات الاا ااة 2010 مااا  محمااد الاةااار  
 ليتشر عالسيزيم: اار ة 

  ار الي ل: اار ة  المعيقان  اااليا  سييك تعداا (2003  الاةار،محمد   ما 
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(  السااادري  اابسكاااار  لااا ع  ااعاقاااة اليكرياااة   تر ماااة  ماااا  1994 يواااسان    ع عاخااارعة 
 ال.اهرة ، سال ، منس ة التا ة المصرية

، الستظيماااات، ااسااا ، العتا ااار، لمتااااهج  الميااااياا(  2004محماااد الميساااى  ، حيماااى الي ااااا
 منس ة اانييي المصرية  ،   ال.اهرةالسةيير

 يا ة السيا ا الم ْدرك لد  ال ، اليامعاة عع قسااا عمواسي    (1999حمداة محمي  ف ة  
   328 – 261، (39  10 ميية  يية السربية ببتاا، نمي اانا لداا  

حنااااا الوااا قية لاااد  الااا ، اليامعاااة عياااى مسصاااا الواااييك اا  (2002حماااداة محماااي  ف اااة 
   امعة عان ام   ميية ااراا  التيوى، مر ة ااراا  التيوى، اا سماعى ،

(  فاعيية برنامج تعيي ي ا سوا، ععال المياااي  لمالياا  2010حتاة حامد عيى ا ارة   
  .ة   امعة عان ام المعاقان عصريوا  رسالة   سيراه  معاد الدراسات العييا ليةييل

 راسااة مادانيااة بيحاادة الميااااي  الةمانيااة عالمنانيااة عتااد عوااار ال.اارا ة (  2015خد يااة قاادعر  
 ييااااة العياااايا اانوااااانية  ،""عااااان البي ااااا  عا ااااة اا البااااياقي الكشااااف عالمساععااااة  ياااااار  عشااااار

  أا البياقي- امعة العربي بن مااد  عاا سماعية،
 مر ة ااسنتدرية ليكسا،  سينيلي ية التمي "الةييلة عالمراه.ة"  ( 2003  خياا ميااماا معيل

(  المياااي  العيمياة 2015ل ية محماد ع ااا & سايي  محماد عباد ال ااقي، مااا فاما  ابيحةار 
 يياااة السربياااة ،  راساااات تربيياااة عا سماعياااة، لاااد  ااالياااا  العاااا اان عالااا عاتييان  راساااة م.ارناااة

  1006-985(، 4 21، عيامعة حيياة
لاد  الةياا  فاعيياة برناامج حر اي لستمياة ععال المياااي  الييرالياة( 2016راا إبارااي  الوااد 

 مييااااااااة ااراااااااااا  التيوااااااااي عيامعااااااااة عااااااااان المعااااااااا  عيقيااااااااا عاسااااااااساداا مااااااااتاج مينسيوااااااااير  
   575-523(،46ام ، 

 ،الاصااااام  ،عصااااريا –ساااامعيا  –(  أنااااا أبااااتك  المعااااا  لهتيااااا 2005زيتاااار محمااااي  ااااا.ار  
 ،2اليااة  ال اااني  ،سيوااية سااينيلي ية الي ااات الاا ااة عالمعاايقان –ااراااا   ،ت الااسعي  ااعيبا

  .ال.اهرة ،منس ة التا ة المصرية ،2ط
 (  القياا التيوي  الكييت: منس ة الي ل 1997سعد عبد الرحمن  

رة    السربية الاا ة ليمعاقان ع.يياو بان العة  عالدمج، ال.اه(2002 ساار محمد س مة ااش
   منس ة زهرا  الشر  

(  عيااا  الاااتي  السكاااييتي  الةييلاااة عالمراه.اااة(، مة عاااة 1988ايساااف ابااارااي   ،  ااا ال هرماااة
  امعة المي ا 



 مين كمال أمني عبد العاطي د.
 

 308 

 اار ة  اليرقاة،  ار السربي   التي  عي  ( 1986  المياد نشياتي عبد
بيياااة ( ساااينيلي ية لع  الحا اااات الاا اااة  ااساااالار السر 2001عباااد الااارحمن سااااد ساااييماة 

 عالبرامج السعييمية(، الية  الراعم، ال.اهرة  منس ة زهرا  الشر  
(  فاعييااااة برنااااامج تاااادخا م ناااار عاسااااساداا 2010عبااااد   باااان ع ماااااة باااان  ااااال  اليامااااد   

الحاسي، في تتمية ععل المياااي  قباا اا ا  مياة فاي الرياضايات لاد  ااالياا  لع  ااعاقاة 
 .رسالة ما وسار   يية السربية   امعة عان ام  الع.يية عتعداا سيي ا  السكييي 

 عياي قامماة أنشاةة اساساداا ( أيار2019عاةة ساي  البرياد & عباد   خماي  أمبيساعاد   

اف الي اة لاد  العيا  عميياات مااارات تتمياة فاي المتسواير   مادخا ، ميياة الراعام ااساساي الص 
  B1 ،377-402)  16،  امعة الشارقة ليعييا اانوانية

 سيريا ، ( سينيلي ية الةمن،  ار  يحات ليدراسات عالتشر2010اا ر اليس ع    عيي
عاا سماعياة   العيايا التيواية عالسربيياة فاي ااسسداليااحصا   ( 2009عيي ماهر خةا،  

 ال.اهرة: منس ة اانييي المصرية 

لااد   ل.اارا ة( ا سوااا، ميااايمي الةماااة عالمناااة عع قسااه عظاااير عواار ا2007عيااا ة موااعي   
رساااالة   ساااايراة،  يياااة العيااايا اانوااااانية عاا سماعياااة،  امعااااة ، الةياااا فاااي المرحيااااة اابسدامياااة

 فوةاتية الحةامرية  –متسير  
ععمار  تةاير ا سواا، المياااي  الةمتياة عالسارياياة لاد  الس ماا (  2000فاضا خيااا ابارااي   

  155-125(، 17ربية المسحدة، ميية  يية السربية عيامعة اامارات الع ستة  5-15
فاعييااة برنااامج قااام  عيااى أنشااةة مينسيوااير  لسحوااان السيافااؤ  ( 2015 فاالمااة سااعاد ع اااا 

،  يياة السربياة، ، رسالة ما وسار فاي السربياةالتيوي لد  عاتة من اااليا  لع  ااعاقة الع.يية
  امعة عان ام   

 ا  عع قساماا عصاعيبة تعيا  ال.ارا ة عالكساعاة (  اضةرا، ميايا الةمن عالي2013فةيمة  براسي  
  330-313(، 6 4 امعة محمد حي ر،  –ميية عييا اانواة عالميسمم ، عتد الةيا

 (  مر م في السايف الع.يي  ار التشر لييامعات: ال.اهرة 1996 ما إبرااي  مرسي 
ي الةييلااة الم ناارة. (  الميااااي  عالماااارات العيميااة عالرياضااية فاا2003ما اادة محمااي   ااال    

 .ال.اهرة ، ار اليكر العربي ،1ط

لستمية ميايا الاةمن  3m(  أنشةة م.سرحة تس س  عيي أسيي، 2004ما دة محمي   ال    
 ،الميياد الوااعم ، امعاة الةقاازيؤ ، يياة السربياة ،ميية تربييات الرياضيات ،لد  اليا الرعضة

 .ايلاي، ااع 
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فاعيياة إ واا، ااالياا  المعااقان ع.يياا ( 2013  اا خياااراا اسماع & ما دة محمي   ال 
، اليمعيااة المصاارية لي.اارا ة ال.ااابيان ليااسعي  ععاال الميااااي  الةمتيااة عاسااساداا اانشااةة السربييااة

   142-106(، 136 امعة عان ام ،   –عالمعرفة  يية السربية
ا إساسراتييية تعياي  (  فاعيياة برناامج عاساسادا2003ساى نصر أماان   ،ما دة محمي   ال  

 ،لااد  اااليااا  المساييااان ع.ييااا ال.ااابيان ليااسعي  ،ااقااراة فااي تتميااة ععاال الماااارات الرياضااية
 ل.اهره ،أ سيبر ،العد  الساسم عال مانية  ،اليمعية المصرية ليمتاهج عالر  السدري 

  81-67(،2 44 اار ة، المعي ، رسالة عالري.ساا، متسوير    فيوية(2006 محمد الرعساة
(  مااادخا متسواااير  عأياااره فاااي إ واااا، ععااال مااااارات 2015محماااد خييياااة إساااماعاا مسااايلي  

 ، امعة أسايط–ميية  يية السربية ، الحياة العميية لد  اليا الرعضة من ع اة نظر ااماات
31 4،)369-396  

السربيااة الااتي  حر يااة لماليااا  لع  ااضااةراعات التماميااة  لع  ( 2018محمااد  اابر  عا ااة  
 ال.اهرة ،  منس ة اانييي المصريةاعاقة اليكرية علع  السيحد(ا

 بارعت ، (  عي  ني  التمي    ار التا ة العربية2002مري  سيي  
  ار اليكر، اار ة  ( ت هاا لع  ااحسيا ات الاا ة 2006نا   عابد الةار   

لا  ا ات المسعاد ة فاي (  فاعيياة برناامج قاام  عياي ا2019نيي   يبالي & أسما  بن عالياة  
تتميااة الميااااي  المسعي.ااة عااالةمن لااد  عاتااة ماان لع  ااعاقااة الواامعية المسيسااةة عمر ااة رعا ااة 

  323-305(، 9 3الميية العربية  ااعاقة عالميا ة ،، فاقد  الومم عالمتوسار
رساالة  ،(  مياايا الاةمن لاد  المصاابان عا عرال  اعة 2004فةيماة زيتاات   &نصارة خييفي

  . امعة اليةامر ، يية العييا اانوانية عاا سماعية قو  عي  التي  ععييا السربية ، وسارما
فاعيية برنامج تدخا م نر عاساساداا أنشاةة مينسيواير  لستمياة  ( 2013  اسمان فارع   اما

 ييااة ، رسااالة ما وااسار غااار متشاايرة، الماااارات المعرليااة عالسيا اايية لااد  اااليااا  السيحااداان
    امعة عان ام ، يةالسرب

( أير اا مال المدرسي في تحواان ا سواا، مياايا الاةمن الم ااار لاد  2014 ع ع  خيادة  
مر اااة ال صاااارة  - راساااات فاااي الةييلاااة، ال.اباااا ليسااادرير 21الةياااا الحاماااا الس ياااى الصااا يي 

  50-31(، 5 4، عااسسشارات عالادمات السعييمية لي حي 
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