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 اددإـع

كلية الرتبية للطفولة املبكرة-قسم العلوم النفسية
جامعة مدينة السادات

مدرس مناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات 
جامعة مدينة السادات -كلية الرتبيةاالسالمية  

 اإللكترونية المسموعة القصص على قائم برنامج لحالي إلى تعرف فاعليةهدف البحث ا
الروضة وهي مشكلة:  مرحلة في الكفيف الطفل لدى السلوكية حدة بعض المشكالت خفض في

العدوان ، واالنسحاب االجتماعي ، والخوف؛ وللتحقق من ذلك استخدم البحث األدوات التالية : 
ة عتتتتن الطفتتتل اإعتتتتداد الباحستتتانت، وماليتتتتا  المستتتتوى االجتمتتتتاعي استتتتمالة ل متتتا ال يانتتتتات األوليتتت

وقد تم تط يق واالقتصاديالع دالعزيز الشخصت، وماليا  المشكالت السلوكيةاإعداد الباحسانت، 
األدوات على عينة من األطفال المكفوفين بالمركز النمتوذجي لرعاةتة المكفتوفين بحتدائق الزيتتون 

وأظهرت  ت سنوات،6ت سنوات بمتوسط أعمال ا7-5بين ا  ما و تتراوح أعمالهم طفال15قوامها 
بتتين متوستطي دلجتتات  ت0.05داللتتة إحصتائية عنتتد مستتوى ا اتق ذو د فتر و وجتتالنتتائج متتا :لتي: 

أطفتال الم موعتتة الت ري يتة فتتي التط يقتتين الق لتي والبعتتدي لماليتتا  المشتكالت الستتلوكية لصتتال  
اللتتتتة إحصتتتتائية بتتتين متوستتتتط دلجتتتتات أطفتتتتال ق ذات دو ال توجتتتد فتتتتر ، كمتتتتا أنتتتت  التط يتتتق البعتتتتدي

وقتتد أو تتى ، الم موعتة الت ري يتتة فتتي التط يقتتين البعتتدي والتتبعتي لماليتتا  المشتتكالت الستتلوكية
البحتتث الحتتتالي ب تتترولة توظيتتتف القصتتتص اإللكترونيتتتة المستتتموعة فتتتي خفتتتض حتتتدة المشتتتكالت 

 السلوكية لدى األطفال المكفوفين.
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Abstract 
The aim of the research is know the effectiveness of a program 

based on audible electronic stories in reducing the severity of some 

behavioral problems among the blind child in the kindergarten stage, 

which is a problem: aggression, social withdrawal, and fear; To verify 

this, the researchers used the following tools: a form to collect primary 

data on the , the socio-economic level scale, and the behavioral problems 

scale , The tools were applied to a intended sample of blind children at 

the Model Center for the Care of the Blind in Olive Gardens, which 

consisted of 15 children and between the ages of (5-7) years with an 

average age of (6) years, and the results showed the following: There are 

statistically significant differences between the average scores for 

children The experimental group in the pre and post applications of the 

behavioral problems scale in favor of the post application. Also, there are 

no statistically significant differences between the mean scores of 

children of the experimental group in the post and follow-up applications 

of the scale of behavioral problems. 
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أن مستق ل األمم أ ب  مرتبًطا التباًطا  أسا على  أ ب  اهتمام األمم باألطفال ك يًرا،
وال ةستتطيا أحتتد أن ةد تادل فتي أن  تتالح الم تمتا ا ن ةحتتد   ،طفالهتاأوثيًقتا بتطتول ونه تتة 
صتتتتحيحة ومحاولتتتتة لفتتتتا مستتتتتواهم فتتتتي  تتتتتى التر يتتتتة الونشتتتت تهم وتتتتتر يتهم متتتتن  تتتتالح األطفتتتتال 
خا تتتتة و تتتنف  القتتتتدل متتتن االهتمتتتتام الحتياجتتتات اإلستتتتويا  أو ذوى لألطفتتتال األالم تتتاالت ستتتتوا  

 ت11:  2015محمد إبراهيم، ا
التر يتتتتة الخا تتتة التتتدول بتتتتتوفير حقتتتوق األطفتتتتال ذوي مؤسستتتات  دعتتتل العد:تتتتد متتتن وقتتتد

الصتحة والتر يتة والتعلتيم  المختلفتة مستل: م تاالتالدعم فتي التساسية من حتياجات الخا ة األاال
نطتتالق كتتتاألفراد العتتاد:ين، وحتتتى ال تتتتؤدي لغبتتتة فتتي الستتماح لطاقتتتاتهم فتتي اإلوالرياضتتة والعمتتل 

ضتتطراب النفستتتي و ظهتتتال المشتتتكالت النفستتية والستتتلوكية، ولعتتتل الطفتتتل اإلعاقتتة بالطفتتتل إلتتتى اإل
بإعاقتتت ، حيتتث ةدصتتاًل نفستتًيا عالمتت  ال تتيق المحتتدود، ويتمنتتى لتتو هتتو أرستتر المتتت ثرين  الكفيتف

حتتى :تكيتتف متتا بي تتت  متن نتتًو ختتا   وهتتو متتا ةحتتا  إلتتى عناةتتة فائقتتةالنتول ةختر  إلتتى عتتالم 
 .ت 12: 2017 ،اأسامة فالوق الذي ةعيش في   وم تمع 

ض نفستها، والتبع الكفيف هتي مشتكالت مرتبطتة باإلعاقتتةالطفل أن معظم مشكالت رما 
تتتدول هتذل المشتتكالت فتي الشتعول بالعزلتتة ومتا ةصتتاح ها حيتث ا ختر مترتبط برعاةتتة المحيطتين، 

نستتتتحاب نطتتتتتوا  والخ تتتل واإلمتتتن ختتتوف وقلتتتتق نتي تتتة عزلتتتتت  فتتتي بي تتتتة محتتتدودة، ف تتتتاًل عتتتتن اإل
التتتتي تتتتؤدي إلتتتى ت نتتتع التتتدخول فتتتي عالقتتتات متتتا األفتتتراد ا ختتترين بتتتتس ع اإلعاقتتتة االجتمتتاعي 
 ت.18:2002، السيدلد اخا الحركة و عو ة

في االنس ام  لفشالت في  التي ةعاني منها الطفل الكفيف المشكالت السلوكية وتتمسل
 انحتتتة باإلضتتتافة إلتتتتى التتتتسلوغ المعرقتتتتل و يتتتتتر النشتتتاطات والمفتتتتر ، النتتتتسحاب واالمتتتا الرفتتتاق، 
 ظهتتتول ىإلت فقتدان البصتر :تؤديأن  ,.Evans, et al) 2005زمالئت  ا و فتان إ ويترىالملتتتزم. 

ةخاف من التعامل ما الغر ا  . كما أن  دائما الخوف من إمكانية التعرض لخطر ما أثنا  التنقل
، ه  بعيًدا عمن ةكلم  ويعطي  أذن وكل الم تمعات الخالجية التي ال :تعاةش معها، ويصرف وج

 ت 277: 2011 اعادل محمد، وهو ما قد ةفسر خط  بعدم االرترا  والالمباالة
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متتتن األمتتول بالغتتتة األهميتتتة فتتي م تتتال التر يتتتة  لألطفتتال المكفتتتوفين د:ل الستتتلوغتعتتتويعتتد 
 هممهتالات معينتة مر و تة تستتاعد هتؤال  األطفتتال ال هود التتي ت تذل متتن ختالل إرستابفت الخا تة

متتن الستتلوكيات  ن ةحتتدواأتعلمهتتم علتى و فتي المواقتتل المختلفتتة،  فتي الاليتتام بالستتلوكيات المناستتبة
 ت. 9، 2003 ع دهللا،عادل اتصدل عنهم في مختلل المواقل قد  التي مناسبةال ير 

لتى وجتتود العد:تد متن المشتكالت الستلوكية لتدى الطفتتل إدلاستات ال أ تالت العد:تد متن وقتد
 ت2015ا مرفتتتل ذكتتتىو  ت،2011ا و ةمتتتان فتتؤاد ،ت2005ا الكفيتتف ومنهتتتا دلاستتة منتتتى الحد:تتدى

 .ت2018د افتحية أحمو 
صال المختلفة االتة على توظيف التكنولوجيا وتقنيات حر  التر ويون منذ فترة مبكر قد و 

ثتتم هتمتتام بالوستائل المستتموعة، ثتم وستتائل العترض المرئيتتة، االفتي خدمتتة العمليتة التعليميتتة، ف تدأ 
ظهرت الوسائل السمعية والبصرية كميدان تر وي جد:د، ثم بدأت تظهر المصطلحات التكنولوجية 

 ت.12: 2009دعم ، امصطفى . لقصص اإللكترونيةزمنها ا الحد:سة في العملية التعليمية
تط يقات تكنولوجيا التعليم، وأنماطها المختلفة من اإللكترونية من أهم القصص  هذا وتعد

، والتتعلم التعلتيمعمليتتي بصترى، والتتى أث تتل فاعليتهتا فتى  نمط سمعي أو بصري أو نمتط ستما
افاطمتتة أبو تتتكو ،  المكتتوفين طفتتالمتتن الوستتائل المح بتتة لتتدى األاإللترونيتتة القصتتة حيتتث تعتتد 
لمواقتل التعليميتة التقليدةتة إلتى اتحويتل اإللكترونية تعمتل علتى القصص  ت. كما أن18: 2016

، ويسهم  خالللقمية من  توظيف الصوت والصولة والحركة فيها، مما ة يف حياة إلى الموضًو
 ت7: 2013نو ي وآخرون،  اأحمدالتقليدةة  رق في إةصال المعلومات بطريقة أبسط وأسهل من الط

وتمسل القصص اإللكترونية من أهم التقنيات الحد:سة التتي أث تتل فاعليتهتا متا األطفتال 
فتي العمليتة التعليميتة فهتي تعمتتل علتى زيتاد واقعيتة الطفتل للتتتعلم و زيتادة تشتويق الطفتل وتحقيتتق 

ستاب الستتلوكيات المتعتة متن ختالل الستترد القصصتي والوستائط المتعتددة المختلفتتة؛ ممتا ة عتل ارت
ت أن 278:2016واالت اهتتتتات والمهتتتتتالات المختلفتتتتة بستتتتترعة وستتتتتهولة، وتتتتترى استتتتتلمى الحر تتتتتي، 

القصص االلكترونية أداة قوية متن أدوات التعلتيم والتتعلم فتي القترن الحتادي والعشترين فهتي تعتزز 
اولتتة التتعلم وتزيتد فهتم األطفتال واستتتيعابهم للمستمًو و خا تة الطفتل الكفيتتف فهتي تمكنت  متن مح

 لسم  ولة في خيال  لما ةسمع  من أحدا  القصة.
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وهتذا متتا أ تتالت إليتت  كسيتتر متتن الدلاستتات الستتابقة ومنهتتا دلاستتة كتتل متتن : فاطمتتة الستتيد 
ت التي هدفل إلى تعرف فاعلية برنامج إلكتروني تفاعلي قائم على القصة 2016ع دالعظيم أبو  وغ ا

التالميذ المكفوفين بالمرحلة االبتدائية، وأظهرت نتائ ها الناطقة في تنمية بعض المهالات السمعية لدى 
التي أث تل قدلة القصص الرقمية على  ت2018االشناوي فاعلية القصص المنطوقة ، ودلاسة مروة 

ت إلى 2019ا عائشة ستوم، وكما أ الت دلاسة دى أطفال الروضةل تنمية بعض المفاهيم الصحية
م لدى لا  أثر التعقالشفوي و  لية مهالات التوا نمت فيمية صص الرققى اللية برنامج قائم علفاع

ت 2017انول الد:ن  يما  ع د الصمد و أسما  دلاسة رما أردت  األساسي بغزة.طالبات الصل الرابا 
للغوي والقدلة ا الذكا  ت في تنميةال ودكاستنجات ثير أساليع حكى القصص الرقمية ع ر تقنية  على

 المرحلة االبتدائية المعاقين بصريا.تالميذ على التخيل لدى 

تتحدد مشكلة البحث الحالي في وجود بعض المشكالت السلوكية لدى األطفال المكوفين 
 ةمتتان و ت 2005ا منتتى الحد:تتدى، كتتل متن: دلاستتة والتتي أظهرتهتتا نتتتائج الدلاستتات الستابقة ومنهتتا

كشتتتتفل عتتتتن وجتتتتود  التتتتتيت 2018اة أحمتتتد فتحيتتتت، و ت 2015ا ومرفتتتتل ذكتتتتى ،ت2011را تتتل ا
ستلوكية لتدي األطفتال مشتكالت وجتود مشكالت سلوكية ةعانى منها الطفل الكفيتف وللتحقتق متن 

 من خالل:إجرا  دلاسة استطالعية المكفوفين تم 
بتتتالمركز  المكفتتتوفين معلمتتتي األطفتتتالت معلمتتين متتتن 7عتتتدد امتتتا  خصتتتية مقابلتتتة  إجتترا  -1

لتعتتترف علتتتى بعتتتض لمحافظتتة القتتتاهرة  -دائق الزيتتتتون النمتتوذجي لرعاةتتتة المكفتتتوفين بحتتت
المكفوفين ف ظهرت نتائج المقابلة أن أرسر األطفال  التي ةعاني منهاالمشكالت السلوكية 

المشكالت السلوكية الشائعة بين األطفال المكفوفين هي العدوان واالنسحاب االجتماعي 
 والخوف والقلق واالنطوا  واالحبا .

الذي تم إعدادل في البحث الحالي على عينة ا  المشكالت السلوكية تط يق ماليرما تم  -2
ستتتنوات،  7إلتتى  5ت طفتتتال تتتتراوح أعمتتتالهم متتا بتتتين 30متتن األطفتتال المكفتتتوفين قوامهتتا ا
% من األطفال ةعتانون متن المشتكالت الستلوكية 79أن  وأظهرت نتائج تط يق الماليا 

ذا استخدم البحث الحتالي القصتص ا تية: االعدوان واالنسحاب االجتماعي والخوفت ول
اإللكترونيتتة المستتموعة لتخفيتتتف حتتدة هتتذل المشتتتكالت لتتدى األطفتتال، ومتتتن هنتتا تحتتتددت 

 :في السؤال الرئي  التاليمشكلة البحث الحالي 
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حتدة المشتكالت  خفتضفتي  القصتص اإللكترونيتة المستموعةما فاعلية برنتامج قتائم علتى 
 وضة؟السلوكية لدى الطفل الكفيف في مرحلة الر 

 ويتفًر من هذا السؤال األس لة الفرعية األتية:
حتتتتتدة  لخفتتتتتض القصتتتتتص اإللكترونيتتتتتة المستتتتتموعةقتتتتتائم علتتتتى أستتتتت  بنتتتتتا  ال رنتتتتتامج المتتتتا  -1

 المشكالت السلوكية لدى الطفل الكفيف بمرحلة الروضة؟
حتتدة المشتتكالت  لخفتض القصتتص اإللكترونيتة المستتموعةقتتائم علتى متا  تتولة ال رنتامج ال -2

 طفل الكفيف بمرحلة الروضة؟السلوكية لدى ال
المشتكالت حتدة  خفتضفتي  القصتص اإللكترونيتة المستموعةما فاعلية برنتامج قتائم علتى  -3

 لدى الطفل الكفيف بمرحلة الروضة؟ السلوكية

 هدف البحث الحالي إلى:
 الطفل لدى  االعدوان و االنسحاب االجتماعي والخوفت حدة المشكالت السلوكية خفض

 .باستخدام القصص اإللكترونية المسموعة الكفيف

  حتتتتتدة  خفتتتتتض فتتتتتي القصتتتتتص اإللكترونيتتتتتة المستتتتتموعةقيتتتتا  فاعليتتتتتة برنتتتتتامج قتتتتتائم علتتتتتى
 لدى الطفل الكفيف. االعدوان و االنسحاب االجتماعي والخوفت المشكالت السلوكية

 :قد ةسهم البحث الحالي في
القصتتص اإللكترونيتتة المستتموعة فتتتي  تفعيتتل استتتخدام ا  المنتتاهج إلتتى  أنظتتال خ تتر يتتوجت -1

 تعليم األطفال المكفوفين.

وزيتتتادة  األطفتتتال المكفتتتوفينلتتتدى  العتتتدوان واالنستتتحاب االجتمتتتاعي والختتتوفحتتتدة  خفتتض -2
 .م تماالفي  ماندماجه

القصتتص  استتخداممرحلتة الطفولتتة المبكترة إلتتى فتتي جتذب انتبتتال معلمتي التر يتتة الخا تة  -3
 الطفل الكفيف.  كترونية المسموعة في تعليماإلل

القصتتتتص اإللكترونيتتتتة جد:تتتتدة باستتتتتخدام وأبحتتتا  لدلاستتتتات  البتتتتاحسينأمتتتتام فتتتت  الم تتتتال  -4
 .ب دوات م  وطة وإمدادهم المسموعة
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 :ما :لياقتصر البحث الحالي على 

 ةـــانيـــة واملكـــريـــدود البشـــاحل  : 

تتتتتراوح متتن أطفتتتال الروضتتة المكفتتوفين  ت طفتتال15طفتتال الكفتتتوفين قوامهتتا اعينتتة متتن األ
 -بحتدائق الزيتتون  –المركز النمتوذجي لرعاةتة المكفتوفينسنوات، وذلك ب 7إلى 5أعمالهم ما بين 
 ؛ نظرا ألن المركز ة م أر ر عدد من األطفال المكفوفين في مرحلة الروضة.محافظة القاهرة

 ة:   ـــــوعيـــــوضـــــدود املـــــاحل 

 بعض المشكالت السلوكية لدى الطفل الكفيف في مرحلة الروضة وهى مشكلة العدوان،
 والخوف  واالنسحاب االجتماعي،

 ة:   ـــــانيـــــزمـــــدود الـــــاحل 

وتتتتم  2019 /2018تتتم إجتتترا  الت ر تتة البحسيتتتة فتتتي الفصتتل الستتتاني متتتن العتتام الدلاستتتي 
 / 3/ 3ابمعتتتتدل جلستتتة واحتتتدة أستتتت وعيا وذلتتتك متتتن األحتتتتد  متتتتدال  تتتهرين ونصتتتلتنفيتتتذها علتتتى 

 .ت2019 / 5/ 19الى  2019

  تالباحساناإعداد  عن الطفل الكفيف ما ال يانات األولية لاستمالة  -1
 ت2013اإعداد ع د العزيز الشخص استمالة المستوي االجتماعي واالقتصادي -2

 ت.اناإعداد الباحس لسلوكية لدي الطفل الكفيف بمرحلة الروضةماليا  المشكالت ا -3
 تاناإعداد الباحس .القصص اإللكترونية المسموعةقائم على  برنامج -4

دلجات أطفال الم موعة  يت بين متوسط0.05ا داللة إحصائية عند مستوى اتق ذو توجد فر  -1
 .بعدي لماليا  المشكالت السلوكية لصال  التط يق البعديالت ري ية في التط يقين الق لي وال

ت بتتين متوستتتط دلجتتتات أطفتتتال 0.05داللتتتة إحصتتائية عنتتتد مستتتتوى ا اتوجتتد فتتترق ذتال  -2
 الم موعة الت ري ية في التط يقين البعدي والتتبعي لماليا  المشكالت السلوكية.
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القصتص ري ي لاليا  فاعلية برنامج قتائم علتى  ب  الت  استخدام البحث الحالي المنهج
التصتتميم  بإستتخدامالمشتكالت الستلوكية لتدى الطفتل الكفيتف ة حتد لخفتض اإللكترونيتة المستموعة

  .الالياسين الق لي والبعدي اتذو الم موعة الواحدة الت ري ي ذ

 تتحدد خطوات البحث كما يلي:
لخفض حدة المشكالت  القصص اإللكترونية المسموعةامج قائم على تحد:د أس  بنا  برن اواًل:

االطتالً علتتى الدلاستتات  الستلوكية لتتدى الطفتل الكفيتتف فتي مرحلتتة الروضتتة متن ختتالل:
األطفتتال لتتدى والمشتتكالت الستتلوكية  القصتتص اإللكترونيتتة المستتموعةالستابقة فتتي م تتال 

 المكفوفين بمرحلة الروضة.
:تناسع ما األطفال المكفوفين في  القصص اإللكترونية المسموعةى بنا  برنامج قائم عل ثانيًا:

 :عن طريق الخطوات االتيةمرحلة الروضة 
 ال رنامج ومحتوى تحد:د أهداف 

  االستراتي يات المستخدمة في ال رنامجو طرق التحد:د 

 تحد:د وسائل التقويم المستخدمة داخل ال رنامج. 

 محكمين إلقرال مدى  الحيت  للتط يقتحكيم ال رنامج بعرض  على م موعة من ال. 

 الصولة النهائية لل رنامج. 

 من خالل اخلطوات االتية: ربنامجقياس فاعية الثالثًا: 
  على أطفال الم موعة الت ري يةالتط يق الق لي لماليا  المشكالت السلوكية 
  ةعلى الم موعة الت ري ي القصص اإللكترونية المسموعةقائم على ال رنامج التط يق. 
  لتحقتتق ا علتى الم موعتة الت ري يتتة بهتدفالتط يتق البعتدي لماليتتا  المشتكالت الستتلوكية

 من فاعلية ال رنامج المستخدم.
  المشكالت السلوكية وذلك بعد مرول  هر من تط يق ال رنامج  لماليا التط يق التتبعى

 .للتحقق من بقا  أثر التعلم الم موعة الت ري ية على أطفال
 واستخال  النتائج وتفسيرها ية لل يانات،المعال ة االحصائ. 
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 :ةــــــوعــــــة املسمــــــرتونيــــــاإللكة ــــــقصال

لواةة القصة السائدة المتعالف عليها، وذلك باالعتماد علتى  في فنهي التطول الحاد  
: النص، الصوت، الصول وهير الرقمية لرواةة القصة التكنولوجيا الرقمية، والتي وفرت العنا 

 فتتتتتي تعزيتتتتتزالمتحركتتتتتة، وذلتتتتتك بغتتتتترض لواةتتتتة قصتتتتتة لقميتتتتتة متماستتتتتكة تلعتتتتع دولًا فريتتتتتدًا السابتتتتتة و 
 .(Salmons, 2006, 13)التعليم

محتتددة األهتتداف ص تعليميتتة م رم تة و أنهتا قصتت ويقصددد ا ددا ئياا فدداذ  ددي ثدد ا البحددث:
ض المشتكالت الستلوكية االعتدوان واالنستحاب االجتمتاعي تعمل على خفض حتدة بعت والم امين

 .بدلجة ك يرة تعتمد في إنتاجها وتقدةمها على المسير الصوتي والخوفت لدى الطفل الكفيف والتي

 ة   ــــــوكيــــــالت السلــــــملشكا
"ب نهتتا م موعتتتة العالبتتتات أو المواقتتتل الستتتي ة  ت30: 2011 اع تتتد العزيتتتز ستتتليم، رفهتتاةع
 .مما :ؤدي إلى االضطراب السلوكي ؛إ باً حاجات  النفسية من نا الفردالتي تم

 ،العتدوان وهتي: ة يتر مر و ت ياتمتن الستلوك أنمتا ويقصد ا ا ئياا فاذ  ي ث ا البحث: 
تظهر لدى بعتض األطفتال المكفتوفين، أو م متًو التدلجات التتي  االنسحاب االجتماعي والخوف

 لمشكالت السلوكية إعداد الباحسان.ةحصل عليها الفل الكفيف على ماليا  ا
 ف:ـــــل الكفيـــــالطف

هو ذلك الطفل الذي ال ةستطيا أن :رى ال و  أو ةميز بين األ يا  مطلقا ولي  لدة  
 Garralda, 2003)أي قدلة على اإلبصال ا

: هو ذلك الطفل الذي فقد القدلة على اإلبصتال بصتولة التعايف اإلياا ي للطفل الكففف
 .ةعتمد على القنوات السمعية واللمسية في التعلم ةستطيا مبا رة األنشطة الحياتية بمفردل و رلية وال

ةصب   دونها حاسة البصر إحدى الحوا  التي تمكن الفرد من لؤية العالم الخالجي و تعد 
 .الشخص إلى استخدام حواس  األخرى في جما المعلومات المختلفةالعالم مظلًما ومعتًما، في طر 
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المعاق بصرًيا عالم  محدود وضيق ويحتا  إلى إ باً حاجات  النفسية من لؤية الطفل و 
العتالم حولت  فتال ةستتطيا، فيصتب  معتزواًل فتي عتالم ختا  مصتطدًما بتالكسير متن المواقتل وأنتوًا 

وهو ما ة عل  ةعيش حياة نفسية سي ة، قد تؤدي إلى  ،قالقلو ، كما ةسيطر علي  الخوف اتالصراع
، كما تؤدي اإلعاقة إلى العد:د ت168 ،2014 ،ع دالقادلاالسيد من حول   سو  التكيف ما الم تما

، والخوف، واالنطوا ، الشعول بالوحدة النفسية، والقلق من الصفات التي تميز الطفل الكفيف مسل:
ضافة إلى نقص المهالات االجتماعية وفقدان السقة في الذات، وقد واإل راق في أحالم اليقظة، باإل

أث تل البحو  والدلاسات السابقة أن التدخل التدلي ي ب رامج جيدة ةساعد على الحد من هذل األعراض 
 ت.Hekhamsen,2005,145,وتحسين الحالة االنفعالية والسلوكية لدى الطفل الكفيف ا

: الفقتدان أو ال تعل البصتري التذي ةحتد متن قتدلة اب نهتويمكن تعريف اإلعاقة البصرية 
 .ت 319، 2011الشخص على االستفادة من وظائل العين اع د الفتاح ع د الم يد،

الذى الطفل ب ن   الكفيف الطفلت 240، 2012 ائع كامل وزمالؤل ،اويعرف كل من 
دلة علتى اإلبصتال ال ةستطيا استخدام بصرل في الحصول على المعرفة وهتو ةعتانى متن عتدم القت

ويؤدى ذلك إلى  عو ات في التكيف االجتماعي والشخصي ما المبصرين ويحصل على العلم 
  .من خالل حواس  األخرى كاللم  والسما

:نش  للطفل الكفيف ؛ حيث  واالنفعالي على السلوغ االجتماعي ياإلعاقة لها ت ثير سل و 
 ؛ارتستاب المهتتالات االجتماعيتتةلة علتتى وعتدم القتتدعتتدد متتن  تعو ات التفاعتتل االجتمتتاعي  عنهتا

 علتتتتى مالحظتتتة ستتتتلوغ األختتترين وتع يتتتترات ة الطفتتتتل الكفيتتتفوذلتتتك لمحدودةتتتتة الحركتتتة وعتتتتدم قتتتدل 
ألطفتال دى امن أهم المشكالت االجتماعية الناجمتة عتن محدودةتة الحركتة والخ ترات لتوجوههم، و 

إلتتتتى مستتتتاعدة الوالتتتتد:ن  مالمكفتتتتوفين هتتتتي حالتتتتة متتتتن الستتتتل ية واالعتمادةتتتتة وقلتتتتة الحيلتتتتة واحتيتتتتاجه
بعتتتتدم األمتتتن ونقتتتتص التتتتوعى  مو تتتتعوله معلتتتتى التتتتحكم فتتتتي بي تتتته ين يتتتر قتتتتادل  مبتتتت نه مو حساستتته

، وظهول بعض المشتكالت الستلوكية واالنفعاليتة التتي تعتوق تكتيفهم بالمعلومات الحسية الخالجية
 .ت240 :2016 فوزي  ال المدل،و  ،82 :2015امنى الحد:دي، ما الم تما 

 فــــل الكفيــــدى الطفــــلة ــــوكيــــالت السلــــاملشك
مظتاهر النمتو االنفعتالي و  علتى بعتض أنمتا لدى الطفتل الكفيتف  تؤثر اإلعاقة البصرية

الشعول الزائد  مسل: كما تتي  بعض السمات السلوكية المختلفة الطفل الكفيف،واالجتماعي لدى 
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وهتو متا :تترغ لتدى المعتاق  ،لتذات وكراهيتهتاالنقص ولفض اببالع ز والخ ًو لإلعاقة والشعول 
أ تتالت دلاستات عد:تتدة إلتتى أن  ، وقتتد تعوًلا بالدونيتتة وعتدم األمتتان والقلتتق والختوف متتن الم هتول
ةمتتان ال يتتتد إ ومنهتتا دلاستتة كتتل متتن: الطفتتل الكفيتتف ةدعتتانى متتن الكسيتتر متتن المشتتكالت الستتلوكية

دة االضتتتتطرابات الستتتتتلوكية أستتتتلوب العتتتتال  التتتتواقعي فتتتتى تخفيتتتتف حتتتت ت التتتتتي استتتتتخدمل2003ا
 . االسلوغ العدواني، السلوغ االنطوائيت لدى عينة من األطفال المكفوفين في المرحلة االبتدائية

التتي هتدفل إلتى تعترف العالقتة بتين المشتكالت  ت2015وكذلك دلاسة محمد ع دالكريم ا
بصرية في ضو  بعض السلوكية وعالقتها ب ساليع المعاملة الوالدةة لدى الطالب ذوي اإلعاقة ال

المتغيرات األسرية، وأظهرت النتائج أن أرسر المشكالت السلوكية إنتشال لدى األطفتال المعتاقين 
التي هدفل إلى تعرف مستتوى  ت2017بصريا هي المشكالت اإلنفعالية، ودلاسة ن يلة زينيدي ا

د فروق و وج دلاسة عدمالمشكالت السلوكية واالنفعالية لألفراد المعوقين بصريا، وأظهرت نتائج ال
، اإلعاقتتة ونتًوتعتزى لكتل متن ال تن ،  واالنفعاليتة المشتكالت الستلوكيةإحصتائية فتي  داللتةذات 
ت التتتتي هتتتدفل إلتتتى تقيتتتيم 2019ااإلعاقتتتة. باإلضتتتافة التتتى دلاستتتة أمتتتاني محمتتتد واختتترون، و تتتدة 

وتقييم  المشكالت السلوكية بين األطفال ضعاف البصر الذ:ن :دلسون في مدلسة خا ة للعمى
العالقتتة بتتين دلجتتات المشتتكالت الستتلوكية والمتغيتترات الدةمغرافيتتة المختتتالة لألطفتتال المدلوستتين، 

الستلوغ االنستتحابي أعلتى مستتوى بتتين األطفتال المعتتاقين بصتريا ، :ليهتتا  وقتد اظهترت النتتتائج أن
 السلوغ العدواني، ثم الخوف والقلق. 

من المشكالت السلوكية التي ةعاني منهتا  وقد أ الت الدلاسات السابقة إلى وجود العد:د
 السلوكية كما :لي:  المشكالتالطفل الكفيف وتناول البحث الحالي بعض هذل 

 :Aggressionي ــــــدوانــــــوك العــــــأوًلا: السل
هتذا النتًو متتن المشتكالت الستلوكية األرستر التباًطتتا وانتشتاًلا بتين األطفتال المكفتتوفين  ةعتد
التتخلص منهتا لتدى  فتي عو ة  المشكالت المشكالت السلوكية األخرى، ومن أرسرمقالنة ببالية 

ب نتتت  نتتًو متتتن الستتتلوغ  العتتدوانيت الستتتلوغ 2011 جميتتتل،استتمية  وقتتد عرفتتتل. ا بتتا  والمعلمتتتين
هو تعويً ا لما ةحيال من حرمان و :ذائ  أو على ذات  إلاالجتماعي :تسلط ب   احب  على الغير 

ت ب نت : 2015اماجتدة ع يتد  تعرفت ومتن ناحيتة اخترى  حبا  التذي ةالقيت .بمعنى أن  است ابة لإل
 السلوغ الذي :نتج عن  اإل:ذا  أو اإلتالف أو التخريع للسيطرة ال سدةة أو اللفظية على ا خرين.
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ويعرف  البحث الحالي ب ن  سلوغ سل ي  ير مر وب في  :دفا الطفل نحو إ:ذا  األخرين 
الكالم ال الح أو  يرلت أو حسيا متن ختالل التعتدي عليت  بال ترب أو بطرق مختلفة إما معنويا ا

 العض أو التخريع مما :ؤدي ب  إلى عدم التكيف ما الم تما حول .
وقد تناولل بعض الدلاستات الستلوغ العتدواني لتدى الطفتل الكفيتف ومنهتا دلاستة: ستامية 

العتتدواني لتتدى الطفتتتل ت التتتي هتتدفل إلتتتى تعتترف مستتتوى الستتتلوغ 2018ابتتريعم ولولتتة متتتدفوني ا
الكفيف، ومعرفة الفروق في مستوى السلوغ العدواني تبعا لنوع ، وأظهرت النتائج التفاً مستوى 

 السلوغ العدواني لدى االطفال المكفوفين.
 :Social withdrawalي ـــاعـــاب االجتمـــة االنسحـــثانًيا: مشكل
عن ا خرين  عن ذات  والطفل  إبعادتؤدي إلى  فهي، عند الطفلمعقدة المشارل ال تعد من

اإلحبا  واإلحسا  بالفشل و التوتر ب ة عل  دائم الشعول، مما ووعدم القدلة على التكيف ما ا خرين
 . المس ولية، والهروب من الواقا    ير قادل على علويواالبتعاد عن ط يعة حيات  االجتماعية، 

نع التفاعل االجتماعي واإلخفاق في الميل لت  ب ن االنسحاب االجتماعي  ويعاف زيمت
 المشتتالكة فتتي المواقتتل االجتماعيتتة بشتتكل مناستتع، واالفتقتتال إلتتى أستتاليع التوا تتل االجتمتتاعي

((Zimet, 2002: 459 . رمتا عرفت  لي تر ولي تر(Reber & Reber, 2001)  ب نت  متن
ومن    ما ا خرين.عالقاتمن تقلل كسيًرا  والتي المشارل التي تخص اإلنسان المعتزل اجتماعًيا،

ت التتي هتدفل إلتى 2007الدلاسات التي تناولل تلك المشكالت السلوكية دلاسة سرول  تالحة ا
دلاسة المشكالت السلوكية واالنفعالية لالفراد المعاقين بصريا ومنها دلاسة االنسحاب االجتماعي 

 وعالقتها بمتغيرات س ع اإلعاقة البصرية ومستواها، والعمر وال ن . 
 :Fearوف ـــــــة الخــــــــًثا: مشكلثال

تتؤدي اإلعاقتتة البصترية إلتتى تتت ثيرات ستل ية علتتى مفهتوم الفتترد عتتن ذاتت ، وعلتتى  تتتحت  
النفسية وتكيف  الشخصي واالجتماعي؛ مما قد ةس ع لدة  فقدان التشعول بالطم نينتة واألمن؛ مما 

 )أسماء الصااياةعرفل . وقد رينةسهم في زيادة  عولل بالع ز، والقصول، واالختالف عن ا خ
وهذا بخالف  انفعال قوي  ير مدح ع بس ع توقا خطر معين،أن  على الخوف  (211، 2011

متا مشتكلة الختوف عنتد أالخوف من الظتواهر الط يعيتة كاأل توات العاليتة أو الحركتة المفاج تة . 
ًدا، وعدم التياح من حالة تنتج توتًرا  د: فإنها (233 ،2011)مصطفى القمش وخليل المعايطة 

 .خ رة انفعالية  ير سالة ةشعر معها بالخوف كلما استدعتها ذاررت  أو حدثل أمام 
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ب ن  حالتة انفعاليتة تدسيتر فتي نفت  الشتخص  (2014 ،117 )عال ئاااهفم،عرفت   بينما
الختوف الشتتد:د متتن أفتراد، أو أ تتيا  دون أن ةكتتون لتذلك متتا : تترلل بمعنتى أنتت  اضتتطراب انفعتتالي 

. ومن الدلاسات التي تناولل تلك المشكالت السلوكية ثر على حالة الشخص النفسية بالسلعمؤ 
مستتتتويات  علتتىالتعتترف ت والتتتي هتتدفل إلتتتى 2012ايوستتل مقتتتدادي و جمتتال أبتتتو زيتتتون دلاستتة 

ودلاستتة  الشتعول بتتاألمن لتتدى الطل تتتة المعتتاقين بصتتريًا الملتحقتتين فتي مدلستتة المكفتوفين السانويتتة،
هتتدفل هتتتذل الدلاستتة إلتتتى بنتتا  وتصتتتميم برنتتامج ستتتيكودلامي ت حيتتتث 2013الحميتتد ااةمتتان ع تتتد 

 والت رد من فاعليت .  لدي االطفال المكفوفينللتخفيف من حّدة المخاوف المرضية 

 ةـــــــوعـــــــة املسمـــــــرتونيـــــــص االلكـــــــالقص
تتبعت  وأظهتتر القتترآن ص وفتي اللغتتة قتص األثتتر أو فعتل قتتال نالقصتتة مشتتق متت صتطل م

ا َعَلتتَى آَثاَلَهَمتتا َقَصًصتتاالكتتريم أهميتتة القصتتص قولتت  تعتتالى "ف ت، وقولتت  تعتتتالى 64" االكهتتل: اْلتَتتد 
ونَ " تتَص اْلَقَصتتَص َلَعل هدتتْم َ:َتَفك تترد ويقتتتال  والقتتص أي ن تتين أحستتن ال يتتان ت،176" ااألعتتراف: َفاْقصد

 ت121هت: 1410اقتص الحد:ث أي أن  لوال من وجه  اابن منظول 
متتتن أرستتر األدبيتتتات  تتتيوعا وانتشتتالا بتتتين األطفتتتال فهتتي متتتن أف تتتل طتتترق تعتتد القصتتتة و 

وأستتاليع التعلتتتيم والتتتتعلم التتتتي تحقتتتق المتعتتتة والتستتلية لألطفتتتال، والتتتتي ةمكتتتن متتتن خاللهتتتا تقتتتويم 
وتعد:ل سلوكيات األطفال الخاط ة، كما أن القصص تسهم في تطوير العملية التعليمية وخا ة 

اض األطفتتال فهتتي تمتتد األطفتتال بالمعلومتتات والمعتتالف والمفتتاهيم و طتتا  الحلتتول المناستتتة فتتي ليتت
 لمشكالتهم كما تعودهم على التفكير المنظم والفعال.

القصة فن  ع ي قدةم إال أن التكنولوجيا أحدثل في  تغيرات ف عتادة  وعلى الر م من أن
 ,Norman)لرقمية، ويعرفها نولمان إلي  حداثت  بشكل مختلل سمي بالقصص اإللكترونية أو ا

األ تتوات  متن، وعتدد للقصتصفظتي لالسترد الن عمليتتة المتز  بتين عبتالة عت ب نهتا (14 :2011
 ."اه، والموسيقى التصويرية، والتقنيات الحد:سة لتحرير القصة ومشالكتوالمرئيات

 برنامج وسائط متعتددة ة متا القصص اإللكترونية ب نهات 329 :2014ويعرف احمزة، 
دعتتتتم فتتتتي  تتتكل قصصتتتتي بغتتترض  ةالتتتتنص والصتتتولة والتفاعتتتتل والحركتتتة معروضتتتالصتتتوت و  بتتتين

 .عمليتي التعلم والتعليم
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التتتتي توظتتتتل  المرتبطتتتتة المتكامتتتةمنظومتتتتة متتتن اإلجتتتترا ات وتعتتتد القصتتتتص اإللكترونيتتتة 
 والتت ثيرات واأل توات والنصتو  صتولال بتين ةمتز ل بشتك التعليميتة بتالمواقل الرقميتة صتصالق

بعتض المفتاعيم  األطفتال ستابية بطريقة ترفيهية؛ بهتدف إرتعليم لسرد قصة؛ لحركيةوا الصوتية
 ت158: 2016احسن مهدي وأخرون،  المختلفة.

ص الرقميتة القصت لواةة مركز حددها رما الرقمية، للقصة عنا ر سبعة ينوقد حدد لو 
 الراوي،  وتو ، والعاطفة دلاماتيكي، واستفسال سة،، وهي: الفكرة الرئيRobin,CDs,2008)ا

 والتقدم. مختصر، ومحتوى  وتي، ومؤثر
 : إلى أنوًا هي ألجل ،  ممل الذي ضوفقا للغر  ت2011رما  نفها حسني ع دالباسط ا

 حيتتتتاة فتتتي مهمتتتتة ألحتتتدا  ستتتترد علتتتى تحتتتتوى التتتتتي القصتتتص وهتتتتي: الشخصتتتيةة صتتتالق 
 آخرين. أ خا  حياة على الت ثير في ةسهم أن ةمكن ضهان عر وأ الشخص،

 أو معينتة، مفتاهيم ا خترين إرستاب أو لتعليم  ممل صصي قوه: الموجهة والقصص 
 .ت معينةسلوكا سةى ممال عل تدلي هم

 ا على فهم تساعدن والتي المسيرة األحدا  تعرض التي صصوالوثائق التاليخية: وهي الق
 لماضي.أحدا  ا

 من ةال غرافي  اةار والقللظواه وً فا تعرض التي القصص وهي: الو فية والقصص 
 هابر مت التي اإلجرائية والمراحل والمكونات والزمان المكان حيث

 تصتميمها أ تكال متن أرستر أو  تكل على اإللكترونية القصص صميمأن ةعتمد ت ويمكن
 لتصميم أ كال سبعة ت إلى(Phleps, 2004 فيليب  عن نقالتً 2013امهند التعبان،   الث أحي
المتعدد  شكلوال ،المتعدد شكل، والالتفاعلي شكلوال ،نظمتاالم الخطي شكلص الرقمية وهي: الالقص

 المنتظم االالخطيت   ير شكلوال ، -المتفًر الش ري شكلوال ،المتشابك القمعي شكلوال ،المتشابك
تصتنل وفقتا ألنمتا  تقتدةم القصتة الرقميتة أن إلتى ت  ,Ohler 2006ر اهلتأ تال أو وقتد 
الشتتتتكل ، والشتتتتكل المكتتتتوب للقصتتتتة االلكترونيتتتة، و الشتتتتكل المرئتتتي للقصتتتتة اإللكترونيتتتة المحتتتتوى:
 تقتتدم متن و الر تت الرقميتة، القصتة متن أقتدم أ تكالالمستمًو  ويعد الشكل: قصة الرقميةلالمسمًو ل
ةقتدم نموذجتتا جيتدا للتتتعلم واالتصتال الفعتتال وختا  لتتدى الطفتل الكفيتتف بمتتا  نتت أ إالا التكنولوجيت

تكتون الخ ترات التعليميتة عتن طتري إدلاغ المستتمًو :ناستع الم تمعتات التعليميتة، فهتو ةستهم فتي 
وتكتتوين  تتولة ذهنيتتة لتت  فتتي خيتتال الطفتتل متتن الكلمتتات التتتي ةستتمعها والتتتي تتتدل علتتى م تتون 
القصة في ا لها الطفل تصول في خيال  وك ن  :رى األحدا  أمام عينية. فيصب  الطفل  ريكا 

 في تكوين معلومة والدة من القصة بإة ابية.
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حتث الحتالي نتًو القصتص الموجهتة نحتو تعتد:ل ستلوغ معتين متن ستلوكيات ويستتخدم الب
األطفتتتتال الكفيفتتتتتة ومتتتتتن ختتتتالل قصتتتتتص تتتتتتدل هم علتتتتى ستتتتتلوكيات معينتتتتتة، كمتتتتا ةستتتتتتخدم تصتتتتتميم 

الشكل الخطي المنظم، والمسمًو وهذا ما :تما ى ما الطفل الكفيف فهو  اإللكتروني القائم على
 ةصعع علي  التفاعل.

 دة إلتى فاعليتة استتخدام القصتص اإللكترونيتة فتي تنميتة مهتالاتوقد أ الت دلاسات عد:
األطفال عامة والطفل الكفيف خا ة وأو ل العد:تد متن الدلاستات علتى استتخدامها فتي التعلتيم 

 محارتاة علتى قائم برنامج فعالية على التي هدفل للتعرف ت2008ا ميسون  ال  سةدلا ومنها:
 عن النتائج شفل، وكبمصر المدلسة ق ل ما ألطفال خالقيةاأل الاليم ضة التفاعلية لتنمية بعالقص
 الم متتتوعتين دلجتتات ستتطمتو  :تتن ت0.05ا الدالتتة مستتتوى عنتتد صتتائياجتتود فتترق اختبتتال دال إحو 

ممتا :ؤكتد المواقل األخالقية  تال  الم موعتة  إلختبال البعدي التط يق في  ابطةة والالت ري ي
براعم  عليهم.لتط يق تم الدى عينة األطفال الذ:ن  القيةاألختنمية الاليم  يرنامج الذي ف فاعلية ال
ية توظيف القصص الرقمية في تنمية مهالات حل لفاعت التي هدفل إلى تعرف 2016دحالن ا
، وأظهتترت النتتتائج فاعليتتة بغتتزة األساستتيالصتتل السالتث  تالمتتذةفظيتتة الرياضتتية لتتدى لالمستائل ال

ل عل التعلم مشوقا للتالميذ،  القصص الرقميةتوظيف القصص االلكترونية، كما أو ل ب رولة 
ت التي هدفل إلى دلاسة فاعلية برنامج إلكتروني تفاعلي قائم على 3016دلاسة أسما  أبو  وغ ا

القصتة الناطقتة فتي تنمتتي بعتض المهتالات الستمعية لتتدى التالميتذ المكفتوفين بالمرحلتة االبتدائيتتة، 
 فتتي الرقميتة القصتتص فاعليتةلتتتي هتدفل إلتتى ت ا2018إةمتتان دحترو ، ممحمتتد ستليمان ا ودلاستة
كشتفل الدالستة عتن وجتود فتروق  األساستي بغتزة،ول األ ستتماً لتدى طلبتة الصتلاال مهتالة تنميتة
لصتال  القصتص الرقميتة كمتا بينتل أن هنتاغ   (01.0)الداللتةاحصائية عنتد مستتوى  داللةذات 

 األساسيةلرقمية في المرحلة فكرة ت ني القصص اتعزيز  ، وأو ل ب رولةفاعلية للقصص الرقمية

 بــــــريــــــالتجة ــــــعين أوال:
طفتال المركتز النمتوذجي لرعاةتة أمتن ت طفتال 15قوامهتا ا للدلاسةتم اختيال عينة قصدةة 

 تتراوح أعمالهم مات طفال، و 50من أ ل ا رم موعة ت ري ية القاهرة -حدائق الزيتون – المكفوفين
ت ستنوات حتتى نت رتد متن وجتود مشتكالت ستلوكية لتد:هم 6ت سنوات بمتوستط أعمتال ا7-5بين ا 

 لكي :تم خفض حدتها، وقد تم اختيالهم بعد تشخيص العينة من خالل عدة مراحل كما :لي:
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 ين: ــــات المعلمـــــرشيحــــة تـــــرحلـــــم
لتذ:ن لتد:هم المشتكالت الستلوكية األتيتة االختتوف حيتث تتم ستؤال المعلمتين عتن األطفتتال ا
 طفال. 27واالنسحاب اإلجتماعي والعدوانت حيث تم تر ي  

 اد: ــــــرز واإلستبعــــــة الفــــــرحلــــــم
من خالل تط يتق ماليتا  المشتكالت الستلوكية التذي أعتدل الباحتث علتى العينتة المر تحة 

لتد:هم المشتكالت الستلوكية المحتتددة ستلفا، وذلتك بعتتد ستلفا حيتث تتم استتتبعاد األطفتال التذ:ن لتتي  
 طفال.21فرز نتائج تط يق الماليا  تصب  العينة 

 : ةـــــائيـــــة النهـــــة التصفيـــــرحلـــــم
ت علتى 2013تم تط يق ماليا  المستوى االجتماعي واالقتصادي اع دالعزيز الشتخص 

رجتتتتتا مشتتتتتتكالتهم إلتتتتتى المستتتتتتتوى االجتمتتتتتتاعي وذلتتتتتك إلستتتتتتتبعاد األطفتتتتتال التتتتتتذ:ن ت العينتتتتتة األخيتتتتتترة
واالقتصادي للتحقق من تكافؤ أفراد العينة المختالة في المستوى االجتماعي واالقتصادي لتصب  

  طفال. 15العينة القصدةة من األطفال المكفوفين قوامها 

 ثـــــــــــالبحدوات أ :ثانيا

 لــــة للطفــــات األوليــــانــــع البيــــارة جمــــاستم  -1
 تم إعداد استمالة ل ما ال يانات األولية لكل طفل من أطفال العينتة هتدفها التعترف علتى
بيانتات الطفتل متن حيتث: استم الطفتل، واإلعاقتتة الموجتودة لتدى الطفتل، ودلجتة اإلعاقتة البصتترية 

 أعمى ارفيفتت، وتاليخ اإلعاقة. –متوسط البصر –اضعيف البصر
 (2013ي لألسرة )عبد العزيز الشخص االقتصادوي مقياس المستوى االجتماع -2

لع تتتتتتتتد العزيتتتتتتتتتز الشتتتتتتتتتخص  االقتصتتتتتتتتتاديو ماليتتتتتتتتا  المستتتتتتتتتتوى االجتمتتتتتتتتاعي  استتتتتتتتتتخدامتتتتتتتتتم 
متتتتتتن حيتتتتتتث المستتتتتتتوى االقتصتتتتتتتادي  ة الت ري يتتتتتتةالم موعتتتتتتتأفتتتتتتراد تكتتتتتتافؤ  ت؛ للتحقتتتتتتق متتتتتتن2013ا

ي " هتتتت"Uحيتتتث كانتتتتل قيمتتتتة متتتتان ويتنتتتتي  باستتتتتخدام اختبتتتتال متتتتان ويتنتتتتى؛ ألستتتترةلواالجتمتتتاعي 
ت وهتتتتتذا ةعنتتتتتي أن أفتتتتتراد الم موعتتتتتة الت ري يتتتتتة لتتتتتي  بيتتتتتنهم فتتتتتروق ذات داللتتتتتة إحصتتتتتتائية 35,0ا

:نتمتتتتتتتتون لطبقتتتتتتتتة  اجميعتتتتتتت هتتتتتتتتمنفتتتتتتتي ماليتتتتتتتتا  امستتتتتتتتوى اإلجمتتتتتتتتاعي واالقتصتتتتتتتتادي، وهتتتتتتتذا ةعنتتتتتتتتي أ
 متقال ة في المستوى االجتماعي واالقتصادي. 
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 ه ـــوضبط ةـــوكيـــالت السلـــالمشكاس ـــاء مقيـــبن -3

 :اد المقفاس طبقا للخطوات اآلتفةتم ئعد

 اســـــدف المقيـــــهد ـــــديـــــتح:  

لتدى  ت السلوكية األتيتة: االعتدوان واالنستحاب االجتمتاعي والختوفتالمشكالوهو تعرف 
 المكفوفين. األطفال

 ةـــوكيـــالت السلـــض المشكـــبعد ـــديـــتح  

م ال اجعة األدبيات السابقة التي تناولل التي ت ناها البحث الحالي من خالل ا تي: مر 
محمد ع دالكريم  ت،2003إةمان ال يد االمشكالت السلوكية لدى المكفوفين منها دلاسة كل من: 

حتتتتول الدلاستتتة االستتتتطالعية ومتتتن ختتتالل ألا  المعلمتتتين فتتتي  ت2017ن يلتتتة زينيتتتدي ا ،ت2015ا
 أن حيتتث ات تت  للباحتتث ،مركتتزالمشتتكالت الستتلوكية التتتي ةعتتاني منهتتا الطفتتل الكفيتتف داختتل ال

لتدى  األرستر  تيوعا المشكالت السلوكيةمن  الخوف ت–االنسحاب االجتماعي –االعدوان مشكلة 
 وهي المشكالت التي ت نال البحث الحالي.في مرحلة الروضة  األطفال المكفوفين

 س: اــــرادات المقيــــة مفــــاغــــصي 

بلغتتتتة ستتتتهلة وواضتتتتتحة مكتو تتتتة الماليتتتتا   وقتتتتد لاعتتتتى البحتتتتث الحتتتتالي أن تكتتتتون مفتتتترادات
، ومراعتتتاة عتتدم كتابتتة العبتتالات بصتتيغة الماضتتي، و عبتتالة علتتى فكتترة واحتتدة ، وتحتتتوي كتتلالمعنتتى

 .السالمة اللغوية لعبالات الماليا 

ادائما  تم استخدام ماليا  ثالثي التدل ؛ وفقا لماليا  ليكرت الطفلولتقتد:ر دلجتة ات تال 
ألنهتا تمتتاز بالستهولة فتي التصتميم  ؛يترت طريقتة ليكترت ثالثيتة األبعتادوقتد اختأبتدات،  –أحيانتا –

 ، ويوض  ال دول التالي موا فات ماليا  المشكالت السلوكية كما :لي:والتط يق والتصحي 
 املشكالت السلوكية ( مواصفات مقياس1دول )ــــــــج

 يــــــوزن النسبــــــال اراتــــــالعب اســــــــاد املقيــــــــأبع

 %33.32 10 مشكلة العدوان -1
 %33.32 10 مشكلة االنسحاب االجتماعي -2
 %33.32 10 مشكلة اخلوف -3

الماليتتا   عبتالاتوعتدد مشتتكلة ستلوكية ويت ت  متن ال تدول الستتابق التوزن النست ي لكتل 
 عبالة بمعدل عشر عبالات لكل مشكلة من المشكالت السلوكية السال .ت 30حيث كانل ا
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 اتــــــة التعليمــــــاغــــــصي 

تم وضا تعليمتات الماليا ، ولوعي في كتابتها أن تكون مختصرة و سيطة لكتي ةفهمهتا 
لطريقة اإلجابة عن الماليا ، باإلضافة  األطفال، وأن تكون مزودة بمسال للت رد من فهم األطفال

إلتتى  علمتتةالمتوجيتت  ، و كيفيتتة اإلجابتتة عتتن فقترات الماليتتا ، و إلتى: توضتتي  الهتتدف متتن الماليتا 
توضتتتي  أنتت  ال :وجتتتد إجابتتتة نظتترهم بشتتت نها، ق تتتل تحد:تتد وجهتتتات لألطفتتتال قتترا ة العبتتتالات بدقتتة 

  حيحة أو إجابة خاط ة، فاإلجابة  حيحة طالما أنها تع تر عن لأةك الحاليقي.
 اســــة للمقيــــورة األوليــــالص 

 طالً آلائهتتم تتم عترض الماليتتا  فتي  تتولت  األوليتة علتى م موعتتة متن المحكمتتين الستت
التتتي تنتتدل  تحتهتتا وتحقيتتق  بالمشتتكلةعبتالة  كتتلحتول  تتالحية الماليتتا  ومتتدى التبتتا  

، ووضتتتتتوح لألطفتتتتتالاألهتتتتداف المحتتتتتددة لتتتتت ، ومتتتتتدى ستتتتتالمة اللغتتتتة و تتتتتحتها ومناستتتتت تها 
تخاف الذهاب بمفردغ عبالة ا وهي: است دالالتعليمات، ثم تم عمل التعدةالت المطلو ة 

ف الختتترو  متتتا والتتتدغ أو أخيتتتك لشتتترا  بعتتتض األ تتتيا ت، لتصتتتب  اتختتتا تلشتتترا   تتت  متتتا
 وتعد:ل  يغة العبالات إلى أن ت دأ كل عبالة بفعل م اًل ولي  ماض أو أمر.

  وقد تم إجرا  التعدةالت في ضو  آلا  المحكمين بحيث أ ب  الماليا  في  ولت  النهائية
مشتتتكالت األطفتتال الستتتلوكية السالثتتتة االعتتتدوان واالنستتتحاب ت عبتتتالة تالتتتي  30:ت تتمن ا

 األختذ بمالحظات المحكمين بمسابة الصدق الظاهري للماليا . تم و  االجتماعي والخوفت،
 اس:ــــمقيلة لــــالعيــــة االستطــــربــــالتج 

طفال من ت 20قوامها ا األطفال المكفوفينتم تط يق الماليا  على عينة استطالعية من 
، وذلك 2019/ 2/ 20المركز النموذجي للمكفوفين بحدائق الزيتون :وم األل عا  الموافق  أطفال

 لحساب: ثبات الماليا ، والزمن المستغرق في تط يق ، وكانل النتائج كما :لي: 
 اســــــدق المقيــــــص : 

تتتتم الت رتتتد متتتن  تتتدق الماليتتتا  إحصتتتتائيا عتتتن طريتتتق حستتتاب  تتتدق االتستتتاق التتتتداخلي 
 والدلجتتتتة الكليتتتتةاالمشتتتكلةت  البعتتتتد  متتتتن ختتتالل معتتتتامالت التبتتتا  بيرستتتتتون بتتتتتين عبتتتالات للماليتتتا
، حيتتتث وجتتدت معتتتامالت االلتبتتا  موجبتتتة ومق ولتتتة ولهتتتا داللتتتتة إحصتتائية عنتتتد مستتتتوى للماليتتا 

فقتتتد كانتتتل معتتتتامالت االلتبتتتا  بتتتين االت اهتتتتات والدلجتتتة الكليتتتة موجبتتتتة وتراوحتتتل بتتتتين  ت0.01ا
 التالي:ال دول  فيكون مق ولة أل راض البحث الحالي كما هو م ين ت و هذا ت76.0- 47.0ا
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 املشكالت السلوكيةالداخلي ملقياس  ( صدق االتساق2دول )ــــــج
 مشكلة اخلوف البعد الثالث: مشكلة االنسحاب االجتماعي البعد الثاني: مشكلة العدوان البعد األول:

 معامل االرتباط رقم العبارة مل االرتباطمعا رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
1 0.56 3 0.67 28 0.70 

2 0.51 6 0.52 14 0.67 

4 0.55 7 0.76 27 0.65 

30 0.67 9 0.48 16 0.68 

8 0.65 10 0.54 26 0.51 
12 0.68 11 0.61 18 0.47 
19 0.76 25 0.67 21 0.76 
22 0.48 23 0.65 24 0.60 
20 0.63 15 0.75 29 0.56 

17 0.74 13 0.60 5 0.72 

 ةـــوكيـــالت السلـــالمشكاس ـــات مقيـــثب 

حصتائيا إمتن ختالل حستاب معامتل السبتات المشتكالت الستلوكية تم حساب ثبات ماليا  
 بطريقة ألفا كرونباخ، كما بال دول ا تي:

 ( نتائج حتليل ثبات مقياس االجتاه باستخدام معامل ألفا كرونباخ3جدول )
 اتــــــــل الثبــــــــامــــــــمع اســــــــــــــــاد املقيــــــــــــــــأبع

 0.78 مشكلة العدوانالبعد األول: 
 0.75 مشكلة االنسحاب االجتماعيالبعد الثاني: 
 0.73 مشكلة اخلوفالبعد الثالث: 
 (0.74) املقياس ككل

، 0.73ا حتتتتتتتل بتتتتتتتين:ت تتتتتت  متتتتتتتن ال تتتتتتتدول الستتتتتتابق أن معتتتتتتتامالت ثبتتتتتتتات الماليتتتتتتا  تراو 
ت وهتتتتتتتتي 0.74ككتتتتتتتل ا الماليتتتتتتتتا ت وفتتتتتتتي أبعتتتتتتتاد الماليتتتتتتتتا  السالثتتتتتتتة، و لتتتتتتتت  معامتتتتتتتل ثبتتتتتتتات 0.78

 نسبة مق ولة أل راض البحث الحالي.
 تحديد الزمن المستغرق في تطبيق المقياس 

تتتتتم حستتتتتاب المتوستتتتط الحستتتتتابي للتتتتزمن المستتتتتتغرق فكتتتتان متوستتتتتتط المتتتتتدة الزمنيتتتتتتة التتتتتتذي 
 ت دقيقة وذلك بتط يق المعادلة التالية: 90عية ةساوي ااستتغرقتها العينتة االستطال
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 زمن الماليا  = 

 اس:ـــــق المقيـــــف يطبـــــكي 

ت عبتالة تط تتق علتى االطفتتال بصتولة فردةتتة ألطفتال الم موعتتة 30:تكتون الماليتا  متتن ا
 فصل.الت ري ية، فكل طفل ة يع بنفس  على الماليا  وتحل ا راف الباحث ومعلمة ال

 ةــوكيــالت السلــالمشكاس ــة لمقيــائيــورة النهــالص : 

بعد حساب  دق وثبات الماليا  أ ب  الماليا  في  ولت  النهائية معداً للتط يق؛ حيث 
لئيسية، حيث  ثال  مشكالت سلوكيةموزعة على  عبالةت 30الماليا  حوالي ا عبالاتبل  عدد 

و التالي تعد بة اأحيانات دلجتان، واإلجابة اابدات دلجة واحدة، ت دلجات، واإلجا3دائما ات خذ اإلجابة 
 ت دلجة، لذا أ ب  الماليا  جاهزًا للتط يق علي عينة البحث.90الدلجة الكلية للماليا  ا

 :ة )الربنامج(ـــريبيـــة التجـــاجلـــادة املعــــداد مــــ: إعثالثًا
 لخفتتتض المستتتموعة اإللكترونيتتتة القصتتتصتمسلتتتل متتتادة المعال تتتة فتتتي برنتتتامج قتتتائم علتتتى 

 الروضة. مرحلة في الكفيف الطفل لدى السلوكية المشكالت

 ة:ـــــريبيـــــة التجـــــالجـــــن المعـــــدف مـــــاله  
القصتتتص اإللكترونيتتتة  قتتائم علتتتىلتتى إعتتتداد برنتتتامج تعليمتتتي إتهتتدف المعال تتتة الت ري يتتتة 

وقتتتد تتتتم اختيتتتتال استتتتطوانة،  CD)فتتتي  تتتكل ا  ،التتتتي تتتتتتالئم متتتا األطفتتتال المكفتتتتوفين المستتتموعة
القصص المسموعة وفقا أللا  المحكمين ولمحتوى مناهج اللغة العر ية المقدمة لهم لتتما تى متا 

 األهداف التعليمية المر وب تنميتها لدى هؤال  األطفال.

 جــــــامــــــرنــــــم البــــــتصمي:  
اإللكترونية ونماذ  تصميم بي ات  قصصالتم االطالً على بعض نماذ  تصميم برامج 

 ،2013، ونمتتتتوذ  كرامتتتتي أبتتتتو مغتتتتنم 2016بتتتتراعم دحتتتتالن  التتتتتعلم اإللكترونتتتتي ومنهتتتتا: انمتتتتوذ 
ت حيتتتتث الحتتتت  الباحتتتتث اتفتتتتاق حتتتتول مراحتتتتل تصتتتتميم بتتتترامج التتتتتتعلم 2013زال ع تتتتداللطيف ال تتتت

ل الذي أ ال إليها والقصص االلكترونية، ويتبا البحث الحالي نف  الخطوات والمراح االلكتروني
 :بإة از مراحل إنتا  القصص اإللكترونية المسموعة ، ويوض  الشكل التاليالباحسين
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 اإللكرتونية القصص إنتاج ( مراحل1ل)ـــــــشك
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 أما عن مااحل ئعداد البانامج القا م على القصص اإللكتاونفة المسموعة   ي:
 لــــــة التحليــــــرحلــــــأوال: م

 تت من هذل المرحلة عدة خطوات هي:
 ين: ـــــص المتعلمـــــائـــــل خصـــــتحلي -1

وتلتك الف تة تتستم بخصتائص معرفيتة  المكفتوفين،الف تة المستتهدفة فتي البحتث الحتالي هتم 
 وأرادةمية مختلفة عن أقرانهم العاد:ين، وقد لوعي ذلك عند إعداد ال رنامج كا تي:

 لتزيتتد متن دافعيتتتهم  قصتتة معروضتةحتول كتل  مستتموعةأنشتطة تعليميتتة إلكترونيتة  وضتا
 السلوكية المحددة ولدفا الملل عنهم. المشكالتللتعلم وتخفض لد:هم 

  وضتا كتتم مناستتع متتن المعلومتتات والنصتتو  فتتي كتتل  ا تتة متتا اإلرستتال متتن الوستتائط
 ولرفا الملل. لزيادة تشويق التالميذ وزيادة المتعة أثنا  التعلم المسموعة؛

  للعمتتتل متتتا زمالئهتتتم وتزيتتد متتتن حماستتتهم األطفتتتالتسيتتتر تفكيتتتر  مستتتموعةوضتتا أنشتتتطة ،
 .التعلم وعدم الخوفوتدفعهم إلى 

  من خالل تس يالت  وتية. األطفال المكفوفينتقدةم تعزيزات فولية مناسبة الست ابات 

 :اــــدافهــــوأه صــــال القصــــد مجــــديــــتح -2
 بالفصتتتتل الدلاستتتتتي األول األطفتتتتال المكفتتتتتوفينالمقتتتتترلة علتتتتى المتتتتنهج ً علتتتتتى االطتتتتالتتتتتم 

قتتتد تتتتم ، والمعتمتتتدة متتتن ق تتل وزالة التر يتتتة والتعلتتيم، و بتتالمركز النمتتتوذجي بحتتدائق الزيتتتتون بالقتتاهرة
اختيتتتال قصتتتتص تتما تتتى متتتتا خصتتتتائص األطفتتتال المكفتتتتوفين وأعمتتتتالهم الزمنيتتتة والعقليتتتتة هتتتتدفها 

وتم ، الخوفت –االنسحاب االجتماعي –لسلوكية األتية االعدواناألساسي هو خفض المشكالت ا
عرضها على المحكمين إلبدا  الرأي حول مناس تها لالطفال وكذلك لخفض المشكالت السلوكية 

 كما :لي: القصص المختالة المر و ة، ويوض  ال دول التالي
 ( عناوين القصص اإللكرتونية املسموعة4دول )ـــــــج
 عنوان القصص اإللكرتونية املسموعة كيةاملشكلة السلو

 قصة عبري واهلرة العدوان

 قصة أصحاب الفيل

 قصة على وزمالئه االنسحاب االجتماعي

 قصة القطار

 الطفل الذي ال يعرف اخلوف اخلوف

 قصة اخلوف اخلوف
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 صــــللقص ةــــداف التعليميــــاأله

ضتو  المحتتوى المحتدد، ومتن ختالل  تم تحد:د األهداف التعليمية المطلوب تحاليقها، في
واالستتتتعانة بمعلمتتتي اللغتتتة العر يتتتة والمختصتتتين فتتتي وضتتتا األهتتتداف العامتتتة واألهتتتداف الخا تتتة 

 لل رنامج كما :لي: 
 ج :ــــامــــربنــــة للــــامــــالع دافــــاألهأ( 

خالل  خفض حدة المشكالت السلوكية لدى األطفال المكفوفين منهدف ال رنامج الحالي إلى 
 تم تحد:د األهداف العامة لل رنامج فيما :لي:استخدام برنامج القصص اإللكترونية المسموعة، و 

 قادراذ على أن: الطفل ي ن اية البانامج يكون 
 . ةعرف الشخص العدواني -1

 .األخرين في التعاملةميز بين  -2

 .:تعامل بطيبة ما ا خرين -3

 .ستخدام العنلعقالنية وعدم اةحكم على الموضوعات والق اةا ب -4

 .ةعرف اإلنسحاب االجتماعي وعيو   -5

 .للسلوغ الخاط  ةقدم استنتاجات  حيحة -6

 .الكالم المعروض علي  بحكمةةفسر  -7

 لمواقل المختلفة. ما األخرين حولة في ل ا:تو  -8
 .ةشالغ زمالئ  دون خوف في األنشطة  -9

 . التعامل ما النا ةقدل أهمية  -10

 .:تخلص من الخوف الذي بداخل  -11

 )هدف كل قصة( جــامــربنــة للــاصــداف الخــاألهب( 
 ، كما :لي:اهاال رنامج، وفقًا لمحتو  قصة من قصصتم تحد:د األهداف الخا ة بكل 

 القصة األولى )قصة عبير والهرة( دوان:ــــة العــــمشكل

 قادلًا على أن: الطفلةكون  القصةفي نهاةة 
 لمسموعة:ذكر الطفل أهم الدلو  المستفادة من القصة ا. 
  الرفق بالحيوانةستنتج معنى. 
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   في الغنا :تعاون الطفل ما زمالئ. 
 :تعامل ما مخلوقات هللا برحمة. 
 ةقدل أهمية الحيوان. 
 :تعد عن السلوغ العدواني . 
  عرض القصةةشعر بالسعادة عند. 
  بعض األنشطة.:بادل باال تراغ في 
 قصة أصحاب الفيل: ةـــانيـــالث ةـــالقص

 قادلًا على أن: الطفلةكون  القصة في نهاةة
 . تعرف على قدلة هللا وعظمت: 

 .ةفهم أن االنسان مهما كان قويا قد :هزم ب  غر مخلوقات هللا 

 . يقن ب ن القوة والت  ر ال :نفا  احب: 

 .دلغ قيمة وأهمية حع األخرين: 
 ي ـــاعـــاب االجتمـــاالنسح: ةـــمشكل

 زمالئهى: قصة علي وــــة األولــــالقص
 قادلًا على أنالطفل ةكون  القصةفي نهاةة 

 .ذكر الطفل أهم الدلو  المستفادة من القصة المسموعة: 

  ةفهم قيمة الصد:ق وأهمية الصداق. 

 .توا ل ما زمالئ  في المواقل المختلفة: 

  .ةشالغ أ دقائ  في اللعع 
 .ةقدل قيمة التعامل ما ا خرين وأهميتها 

 ةحع مشالكة زمالئ  دائما. 

 ة: قصة مجالسة أهل العلمــــانيــــة الثــــالقص
 قادلًا على أن: الطفلةكون  القصةفي نهاةة 

 .تعرف معلومات علمية مختلفة 
 . ةقدل قيمة العلم وم السة العلما 
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 ةقتدي بالرسول محمد والصحابة في التعامل معا. 
 ةستنتج قيمة العمل والتعاون من حياة النمل.  

 لو  المستفادة من القصة المسموعة.:ذكر الطفل أهم الد 
 وفـــــة الخـــــمشكل

 ى: قصة الخوف الخوفــــة األولــــالقص
 :قادلًا على أنالطفل ةكون  القصةفي نهاةة 

 .ذكر الطفل أهم الدلو  المستفادة من القصة المسموعة: 
 . ةحدد قدل الكائن الذي أمام  وقوت 
 .  تمتا بقوة تدفع  لمواجهة أي  ي: 
  ف معنى الخوف.ةعر 
 .تعامل ما أ دقائة دون خوف أو تردد: 
 . دلغ أن  ال :وجد    ةسمى خوف فاالنسان هو الذي ةصنع: 
 ة: قصة الطفل الذي ال يعرف الخوفــــانيــــة الثــــالقص

 :قادلًا على أنالطفل ةكون  القصةفي نهاةة 
 .ةعرف معنى الخوف 

 المسموعة. :ذكر الطفل أهم الدلو  المستفادة من القصة 

 .ةميز الطفل بين األ يا  التي ةمكن أن ةخاف منها والتي ال ةمكن الخوف منها 

 . ةحد من خوفة من كل المخلوقات واأل خا 

 .ةقدل أن هناغ أ يا  لي  علينا الخوف منا 

 .ت رأ على الاليام ببعض األ ا  التي كان ةخاف منها: 

 : هابها.ةقدم على ممالسة بعض األنشطة البسيطة التي كان 
 تحديد المصادر والوسائل التعليمية الالزمة إلعداد البرنامج -4

 ة: ـــــريـــــادر بشـــــمصأ( 

حيث تم االستعانة بخ را  ومتخصصين في م ال تكنولوجيا التعليم، وموجهين ومعلمين 
 في اللغة العر ية وذلك عند إعداد ال رنامج.
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 ة: ــــرفيــــادر المعــــالمصب( 

 القصصبالكتع والم الت العلمية ومواقا على  بكة االنترنل في تصميم  ستعانةتم اال
 المسموعة. اإللكترونية

 ة:ــدمــة المستخــل التعليميــائــوســـالج( 

 جهاز كم يوتر 

  ا ة عرض Data show 

  اسطوانات مدم ةCD 

 مط وعة عليها بطريقة برا:ل بطاقات ولقية. 

 ســــدريــــات التــــيجيراتــــد استــــديــــتح -5
 استخدم البحث الحالي االستراتي يات ا تية أثنا  تدلي  محتوى ال رنامج:

 ط: ـــــم النشـــــالتعل -1

والتتي :نتتج عنهتا ستلوكيات  ،هو تعلم قائم على األنشتطة المختلفتة التتي ةمالستها المتتعلم
التعليمتتتي، فهتتتو :زيتتتد متتتن فاعليتتتتة  الفعالتتتة واالة ابيتتتة فتتتتي الموقتتتل األطفتتتالتعتمتتتد علتتتى مشتتتالكة 

 ت173: 2010الولي  إميل،  ويزيد قدلتهم على التفكير فيما :تعلمون. األطفال

 ي: ــــــاونــــم التعــــــالتعل -2

فتي  رفتتة الصتتل إلتتى م موعتتات  األطفتتالاستلوب فتتي التتتدلي  ةقتتوم علتى م تتدأ تقستتيم 
ويطلع منهم العمتل معتا والتفاعتل  ،لقدلات:تسم أفرادها بالتفاوت في ا تالميذت 6-3 غيرة من ا

والنتقال الخ رات فيما بينهم من خالل  ،فيما بينهم ألدا  عمل معين، بهدف االستفادة من قدلاتهم
التتتعلم داختتل  ةمستتؤوليهتتذا التفاعتتل، ويتتتم توزيتتا المهمتتات فيمتتا بيتتنهم فعلتتى كتتل فتترد أن :تحمتتل 

ف من المعلتم وتوجيهت  فهتو تكنيتك :نشتغل متن الم موعة؛ و وال لتحقيق األهداف المرجوة بإ را
أو تقتد:رات  ،خالل  التالميذ بنشاطات تعليمية ضمن م موعات  غيرة ويتلقون خاللها تعزيتزات

 ت45، 2010 امحالب الصمادي، تستند إلى أدائهم في م موعاتهم.

 : تتضمن هذه املرحلة عدة خطوات:الربنامج ثانيا: مرحلة التصميم
 ي: ــــــــوى العلمــــــــالمحت مــــــــتنظيأ( 

:تناستع متتا األهتتداف التعليميتة المحتتددة مستتبقا؛  منطقتتيتتم إعتتداد المحتتتوى فتي تسلستتل 
بشتتتكل فتتتتردي أو  األطفتتتالأنشتتتطة تعليميتتتة ةمالستتتها  ابتتتتداخله قصتتتة متتتن القصتتتصحيتتتث إن كتتتل 

ويوضت   تات جلست10جماعي ومنها: تدليبات وألعاب تعليمية، وقد بل  عدد جلستات ال رنتامج ا
 ال دول التالي بيانات تلك ال لسات.
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 املسموعة للطفل الكفيف اإللكرتونية القصص( جلسات برنامج 5) جدول
 األنشطة اإللكرتونية مدة اجللسة عنوان اجللسة رقم اجللسة

 دقيقة 90 جلسة افتتاحية متهيدية اجللسة األوىل
 ألدوات البحثالتطبيق القبلي 

 والتعرف على األطفال

 دقيقة 90 مشكلة العدوان الثالثةالثانية ولسة اجل
 قصة عبري واهلرةالنشاط األول : 
 الفاكهة لعبةالنشاط الثاني: 

 دقيقة 90 مشكلة العدوان الرابعةاجللسة 
 أصحاب الفيلالنشاط األول: قصة 
 حول سلوك بعض األطفالالنشاط الثاني : حوار 

 دقيقة 90 الجتماعيمشكلة االنسحاب ا والسادسة سةماخلااجللسة 
 قصة علي وزمالئهالنشاط األول : 

 النشاط الثاني: مثلك األعلى

 دقيقة 90 مشكلة االنسحاب االجتماعي السابعةاجللسة 
 قصة جمالسة أهل لعلمالنشاط األول: 
 صفات الطفل املتفوقالنشاط الثاني: 

 دقيقة 90 مشكلة اخلوف الثامنةاجللسة 
 خلوفقصة اخلوف االنشاط األول: 

 النشاط الثاني: لعبة احليوانات

 دقيقة90 مشكلة اخلوف والتاسعةاجللسة 
 قصة الطفل الذي ال يعرف اخلوفالنشاط األول: 

 النشاط الثاني: لعبة احليوانات

 دقيقة 90 اجللسة اخلتامية العاشرةاجللسة 
 البعدي ملقياس املشكالت السلوكية التطبيق

 وعمل حفلة وداع لألطفال

 جـــامـــبرنـــي الـــة فـــدمـــات المستخـــنيالفب( 

حكتتتي القصتتتص ، وكتتتذلك ويا يتتتر المبا تتر بصتتتوت التتتر  يحكتتتى القصصتتتتتتم استتتتخدام ال -1
 .مبا رة بصوت الشخصيات

التتي تستاعد علتى زيتادة القتدلة علتى التفاعتل  المهمتة: وهتو متن الفنيتات استخدام التعزيز -2
، فيتتتم استتتتخدام والتفاعتتل متتا الباحتتثاألطفتتال المكفتتوفين ويشتت عهم علتتى المشتتتالكة متتا 

 دائما.التعزيز اإلة ابي في حالة االست ابات المر و ة 
ال ب  األطفال ذةة الراجعة في ال رنامج ففي كل نشا  ةقوم غ: استخدمل التالتغ ية الايعة -3

لها، وأحيانا ةطلع  الصحيحةةقتصر فقط المعلم بتقييم  وانما ةحدد األخطا  ويعطي الحلول 
 وعدم الوقًو ب خطا  مرة ثانية. ،إعادة حل النشا  مرة ثانية لتحقيق التعلم طفالاألمن 
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 وـــــــــــاريـــــــة السينـــــــرحلـــــــــثالثا: م
 وتت من مرحلة السيناليو ما :لي:

 رض: ــــــات العــــــاشــــــم شــــــتصمي -1
 رنامج، وأهداف لل رنامج، وتعليمات تم تصميم  ا ات العرض بحيث تت من افتتاحية لل 
، كمتتا تحتتتوي كتتتل أوالً متت  يوتقي الطفتتلرمتتا ت تتمن ال رنتتامج تعزيتتزات اة ابيتتتة لتشتت يا  لل رنتتامج،

 ا تتة علتتى أةقونتتة لإلةقتتاف داختتل الشتتريحة ثتتم االستتتمرال، وأةقونتتة للرجتتًو إلتتى القائمتتة الرئيستتة 
كتتل فتظهتتر لتت  لستتال : هتتل تريتتد للختترو  متتن ال رنتامج ك ىأختتر  وأةقونتتة، القصتتصبكتتل  الخا تة

 الخرو  من ال رنامج؟
 و: ــــــاريــــــف السينــــــوص -2

 ، والستاني و تل محتويتات الشا تةالمشهدأعمدة: األول ت من  عدةتكون السيناليو من  
والرابا الصتول، والختام  الحركتة المستموعة، موسيقىت، المقرو  أو الالصوت ا السالث، االنصت
العتترض، وقتتد تتتم مراعتتاة أن تكتتون اللغتتة المكتتتوب بهتتا الستتيناليو واضتتحة واأللفتتا  متتدة  والستاد 

، ، وهنتتاغ توافتتق بتتين جميتتا العنا تتر داختتل الستتيناليوواضتتحا وجيتتداستتهلة ومفهومتتة، والصتتوت 
 إليكم نموذ  لسيناليو ال رنامج:

 ( منوذج لسيناريو إنتاج القصص اإللكرتونية6جدول )

 الزمن احلركة املسموعة الصوت احملتوى)النص( املشهد

 ث 10 صوت حركة من الداخل للخارج صوت الراوي عنوان القصة املشهد االول

 صوت الراوي سرد القصة املشهد الثاني
حركة مناسبة لألفعال واألحداث الـ   

 تقص على الطفل
 دقائق 10

 ئقدقا 10 صوت حركة مناسبة للكالم املنطوق الراوي ومتر األحداث املشهد الثاني
 دقيقة20 تعزيز حركي للطفل بصوت الباحث طرح أسئلة للطفل حول الدروس املستفادة املشهد الثالث

 :اجـــــــــة اإلنتـــــــــرحلـــــــــرابعا: م
 ة:ـــوبـــوى المطلـــر المحتـــاصـــاج عنـــإنت -1

 وص: ــــــالنصأ( 

وقتد لوعتي فتتي ذلتك التوافتق بتتين  لكتابتة النصتتو ، Microsoft wordاستتدخدم برنتامج  
 وح م الشا ة ككل، والمساحة المخصص لعرض النص على الشا ة. Fontح م النص 
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 وت: ـــــــــالصب( 

وهو من أف ل برامج تحرير ومعال ة الصوت بسهولة  Cool Editتم استخدام برنامج 
 Abodeرنتامج ومتن ثتم عمتل إعتداد للفيتد:و، متن ختالل ب ،youtubeوكتذلك اليوتيتوب ويستر، 

premier لتتناسع ما األهداف ومستوى التالميذ. 

 ة: ـــة التعليميـــداد األنشطـــإعج( 

قصتتة تتم إعتداد األنشتطة التعليميتتة منهتا اأنشتطة فردةتة وأنشتتطة جماعيتةت مصتاحبة لكتل 
، وتتنتًو األنشتطة بتتين األطفتالومستتتوى  ،؛ بحيتث تتناستتع متا األهتداف التعليميتةمتن القصتص
 قصص. ال تت من األنشطة المحتوى الذي  بحيث تالئم قصة، وتمالين حسع كل حوالو ألعاب، 

 و ـــــاريـــــيـذ السـينـــــتنفد( 

، وكتتتتذلك برنتتتتامج  power pointبرم يتتتتتة علتتتتى  تتتتتكل عتتتترض تقتتتتدةمي   تتتتتولة فتتتي
Windows Movie Maker االستخدام. سهلة ا متن مميزات أهمها: أنهاملمتا لته 

 :بـــــريـــــة التجـــــرحلـــــخامسًا: م
  عرض البرنامج على مجموعة من المحكمين:أ( 

علتتى بعتتتض المحكمتتين  جعتترض ال رنتتامبعتد االنتهتتا  متتن إعتتتداد ال رم يتتتة التعليميتتتة تتتم 
 ومعرفتة وجهتات نظترهم حول ال رنامج من حيث: الرأيالمتخصصين؛ إلبتدا  

 . توافق محتوى ال رنامج ما أهداف 

  األهداف التعليمية بطريقة  حيحة.  يا ة 

  لألطفال المكفوفين القصص اإللكترونيةمناسبة. 

 مدى  الحيتها ودقتها العملية. 

 أشار ئلي ا المحكمون من: التيوقد تم ئيااء التعديالت 
 أ وات الحيواناتليصب  التمييز بين  الحيوانات: نشا  التمييز بين تعديل النشاط. 

 الصعبة و ير المفهومة للطفل الكفيف. مفرداتاللبعض  التعديل اللغوي 

 واستخدام الصوت معها أحسنل على  ريحة أعد المحاولة تقديم شريحة. 
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 ة: ــــــالعيــــــة االسـتطــــــربـــــــالتج ب( 
؛ للت رتد متن  تتالحية ال رنتامج لالستتخدام ومتتدى لل رم يتةتتم إجترا  ت ريتع استتتطالعي 

، وقتتتتد نتتتتتتج عتتتتتن الت ر تتتتتتة للطفتتتتل الكفيتتتتفهتتتتتزة الموجتتتتتودة ومناستتتتت ت  العمتتتتتل متتتتتا األج توافقتتتت  فتتتتي
ً في طريقة لواةة القصة، وزيادة المؤثرات الصوتية  االستتطالعية بعتض المالحظتات ومنهتا التنو
 . لل رنامج النهائيةة صول ال تم إعداد ثم في بعض المواض  ل ذب الطفل.

  ق:ـــــة التطبيـــــرحلـــــمج( 
 هرين ونصل بمعدل جلسة واحدة  ةالت ري يتدلي  ال رنامج لتالميذ الم موعة استغرق 

وتتتتتتم ذلتتتتك داختتتتتل معمتتتتتل ، ت2019 / 5/ 19التتتتتى  2019 / 3/ 3اأستتتت وعيا وذلتتتتتك متتتتتن األحتتتتد 
 األطفال ومد:رة المركز. ة، وذلك باالتفاق ما معلمالمركز النموذجيالحاسع ا لي في 
 :ماات ثالث عة للطفل الكففف علىالقصص اإللكتاونفة المسمو  ضعا حيث تم 

جميا السلوكيات الصحيحة والتمييز بينهتا و تين الستلوكيات  تستخر  وفي : للقصة األول ضالعر
 ومناقشتها.،  ير المر و ة والدلو  المستفادة من القصة

 وموا فات بطل القصة. ةحدد األطفال معنى ومفهوم كل سلوغ وفي : للقصة الثاني ضالعر
القصتتة  تعيتتد م موعتة األطفتال لواةتة وفيت : االتغذةتتة الراجعتة والمحارتاةت للقصــة ثالثالــ ضالعــر

للتحقتتق متتن فهتم واستتتيعاب األطفتتال لهتتا، وتتتوجيههم إلتتى  بطتتريقتهم الخا تتة؛ المستموعة
 تمسيلها وتبادل األدوال فيما بينهم.

م موعة من  في ختام كل ال لسة ة خذ ولي أمر الطفل أو الطفل ذات  أسطوان  تت من ملحوظة:
 القصص حول المشكلة التي تناولتها ال لسة ليستما إليها في ال يل بمعاونة ولي األمر.

 ةـــدمـــة المستخـــائيـــيب االحصـــالـــاألس

ت وذلك 50للعينات الصغيرة اأقل من  ShapiroWilk تم استخدام اختبال  ابيرو ويلك
أم ال، حيتتث ات ت  أن نتي تتة اإلختبتال كانتتل لمعرفتة هتل بيانتتات البحتث موزعتتة توزيعتا ط يعيتا 

 مما دل على أن ال يانات تتبا التوزيا الط يعي في ال دول التالي: 0.05أر ر من 
 ( اختبار شابريو ويلك للتوزيع الطبيعي7دول )ــــــج

Shapiro Wilk of normality 
Scores 

Sig. df Statistics 
0.291 14 0.920 Pre-test 

0.685 14 0.954 Post- test 



2020 (5ج)ينايـر  (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 73 

االختبتتتالات البالامتريتتتتة االمعلميتتتتةت وهتتتتو اختبتتتتال "ت"  و التتتتالي استتتتتخدم البحتتتتث الحتتتتالي

 لعينتين مرت يطتين من خالل العالقة األتية

 
عبتتتتتتتتالة عتتتتتتتتتن متوستتتتتتتتتط الفتتتتتتتتروق لل يانتتتتتتتتتات مقستتتتتتتتتوما  وتعنتتتتتتتتي أن قيمتتتتتتتتتة "ت" المحستتتتتتتتتو ة

 على الخط  المعيالي.

 رض األول:ــــار الفــــج اختبــــائــــنت أواًل:
"توجتتتتتتد فتتتتتتترق ذو داللتتتتتتة إحصتتتتتتائية عنتتتتتتد مستتتتتتتتوى  ول علدددددددي أندددددد يددددددرص الفدددددداض اأ

 دلجات أطفال الم موعة الت ري ية في التط يقين الق لي و البعدي يت بين متوسط0.05(≤دالل 
 لماليا  المشكالت السلوكية لصال  التط يق البعدي".

حة هذا الفرض تم حستاب داللتة الفتروق بتين متوستطات دلجتات تالميتذ وللتحقق من  
البعدي لماليا  المشكالت السلوكية، وذلك باستخدام و الق لي  ينالم موعة الت ري ية، في التط يق

 . SPSSللم موعتين المرتبطتين من خالل برنامج "ت"اختبال 
لت ري ية في التط يقين ة اوال دول التالي :وض  الفروق بين متوسطات دلجات الم موع

 " المحسو ة وال دولية، ومستوى داللتها.ت" وقيمة ،الق لي والبعدي
 القبلي والبعدي ملقياس  ( يوضح داللة الفروق بني التطبيقني8جدول )

 "ت"باستخدام اختبار على اجملموعة التجريبية  املشكالت السلوكية
مستوى 
 الداللة

 "تقيمة "
 اجلدولية

 درجة احلرية
 "تة "قيم

 احملسوبة
 اإلحنراف املعياري

 توس امل
 احلسابي

 اجملموعة العدد

 12.49 14 3.78 0.01عند  دالة
 قبلي -التجريبية 15 84.50 2.78

 بعدي -التجريبية 15 38.97 1.45
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الم موعتتة الت ري يتتة فتتتي  أطفتتتال دلجتتاتمتوستتط :ت تت  متتن ال تتدول الستتتابق انخفتتاض 

مقالنًة بالتط يق الق لي للماليا  نفس ، ويدعم ذلك  شكالت السلوكيةالتط يق البعدي لماليا  الم
بتتتين متوستتتطات دلجتتتات أطفتتتال الم موعتتتة الت ري يتتتة فتتتي ك يتتترة  وجتتود فتتترق ذو داللتتتة إحصتتتائية

للعينتين  "ت"الختبال  لصال  التط يق الق لي التط يقين الق لي والبعدي لماليا  المشكالت السلوكية
 ت3.78ا" ال دوليتة تأر تر متن قيمتة "ت 12.49ا" المحستو ة تمتة "المرتبطتين، حيث كانتل قي

 لفض الفرض الصفري وق ول الفرض ال د:ل و التالي تحقق  حة الفرض ال د:ل. ةعني وهذا

 يــــانــــرض الثــــالفار ــــج اختبــــائــــنتثانيا: 
ت بين 0.05ى اداللة إحصائية عند مستو  اتوجد فرق ذت"ال  أن  على الفاض الثاني يرص

 متوسط دلجات أطفال الم موعة الت ري ية في التط يقين البعدي والتتبعي لماليا  المشكالت السلوكية.
وللتحقتتق متتن  تتحة هتتذا الفتترض تتتم حستتاب داللتتة الفتتروق بتتين متوستتط دلجتتات أطفتتال 

ك لماليتا  المشتكالت الستلوكية، وذلتتوالتط يتق التتبعتي الت ري يتة فتي التط يتق البعتدي ة الم موعت
، وال تتتتدول التتتتتالي SPSSللم متتتتوعتين المتتترتبطتين، متتتتن ختتتتالل برنتتتامج  "ت"باستتتتخدام اختبتتتتال 

"ت"  الت ري يتتتتة واالنحتتتتراف المعيتتتتالي، وقيمتتتتتة ةبتتتتين متوستتتتط دلجتتتتتات الم موعتتتتالفتتتتروق :وضتتتت  
 لماليا  المشكالت السلوكية. والتتبعي المحسو ة، وال دولية ومستوى داللتها في التط يق البعدي 

 اجملموعة يوضح الفرق بني متوس  درجات أطفال ( 9جدول )
 التطبيق البعدي والتتبعي ملقياس املشكالت السلوكية التجريبية يف

مستوى 
 الداللة

 "تقيمة "
 اجلدولية

 احملسوبة "تقيمة " درجة احلرية
اإلحنراف 
 املعياري

 اجملموعة العدد احلسابي توس امل

عند  دالةغري 
0.05 

2.97 14 2.41 
 بعدي -التجريبية 15 38.97 1.45

 تتبعي -التجريبية 15 40.02 1.65
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بتين  0.05فروق ذو داللة احصائية عند مستوى  وجود  دول السابق عدمال:ت   من 

لماليا   دلجات أطفال الم موعة الت ري ية في التط يق التتبعي مقالنًة بالتط يق البعديمتوسط 
" ال دوليتة تمتن قيمتة "  تغرأت 2.41ا" المحسو ة  تحيث كانل قيمة " ،المشكالت السلوكية

لفض الفرض ال د:ل وق ول الفرض الصفري و التالي تحقق  تحة الفترض  ةعني وهذا ت2.97ا
الصفري، مما ةعني بقتا  أثتر التتعلم متن ختالل ال رنتامج القتائم علتى القصتص المستموعة لخفتض 

 حدة السلوغ لدى األطفال المكفوفين.

 

لتتتتدى فتتتتي خفتتتتض حتتتدة المشتتتتكالت الستتتتلوكية المستتتموعة  القصتتتتص اإللكترونيتتتتة توظيتتتف -1
 األطفال المكفوفين.

هم فتي تستاعد القصص اإللكترونية المسموعة بمنهج األطفال المكفوفين حتىزيادة عدد  -2
 تعد:ل سلوكياتهم.

0.941 
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 خا تة مشتكلة العتتدوان بخفتض المشتكالت الستلوكية لتدى األطفتال المكفتوفين و اإلهتمتام  -3
 .واالنسحاب االجتماعي والخوف

 تعليم األطفال المكفوفين. نحو استخدام القصص اإللكترونية لمعلمي التر ية الخا ة  توجي  -4

القصتتتتتص تطتتتتوير متتتتنهج ليتتتتاض االطفتتتتال وخا تتتتة متتتتتنهج التر يتتتتة الخا تتتتة فتتتتي ضتتتتو   -5
 .اإللكترونية المسموعة

 البحث الحالي إجرا  البحو  والدلاسات األتية:ةقترح 

 حدة المشكالت السلوكية لدى الطفل الكفيف. تخفيضفي  اإللكترونيةفاعلية االنشطة  -1

 المكفوفين.لدى االطفال  تنمية المهالات اللغويةفي  القصص الألترونيةبرنامج قائم  -2

 لدى األطفال المكفوفين.عمل دلاسات مقالنة بين المشكالت السلوكية والتكيف اإلجتماعى  -3
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 ة:ــــربيــــع العــــراجــــاملأوًلا: 
ً أبعاد القصة . ت2013اأحمد نو ي، والنفيسي، خالد، وعامر، أةمن  على تنمية  اإللكترونيةأثر تنو
ولضتا أوليتا  أمتولهن، المتؤتمر التدولي  اإلبتتدائي األولالذكا  المكاني لتلميذات الصل 

 .نياإللكترو والتعلم عن بعد، الرياض: المركز الوطني للتعلم  اإللكترونيالسالث للتعلم 

 االحتياجتتتتات وذوى للعتتتاد:ين اإلنستتتاني الستتتلوغ و نتتتا  تعتتتد:ل .ت2017مصتتتطفىا فتتتالوق  أستتتامة
 .األن لو ةالقاهرة: مكتب .لخا ةا

الرقميتتتتتتة ع تتتتتر تقنيتتتتتتة  تتتتتتت ثير أستتتتتاليع حكتتتتتتى القصتتتتتص. ت2017ا  تتتتتيما  نتتتتتتول التتتتتد:نو أستتتتتما  ع تتتتتد الصتتتتتتمد، 
المعتتتاقين  اإلبتدائيتتتةعلتتتى تنميتتتة التتتذكا  اللغتتتوي والقتتتدلة علتتتى التخيتتتل لتتتدى تالميتتتذ المرحلتتتة تال ودكاستتتنجا

 .128-231.    170.ً  4. مج مصر –األزهربصريا، م لة التر ية جامعة 

 نشر.ت. مدخل إلى التر ية الخا ة. القاهرة: دال ال وهرة لل2014السيد ع د القادل  ريف ا

فاعليتتتتتة استتتتتتتخدام الستتتتتيكودلاما للتخفيتتتتتف متتتتتن حتتتتتدة بعتتتتتتض ت. 2013إةمتتتتتان ستتتتتعيد ع دالحميتتتتتد ا
كليتتتتتة ليتتتتتاض م لتتتتتة الطفولتتتتة والتر يتتتتتة. ف. المختتتتاوف المرضتتتتتية لطفتتتتتل الروضتتتتة الكفيتتتتت

 .16ً . 2ج . جامعة القاهرة. ماألطفال

ت. مشكالت ذوى االحتياجات الخا ة واساليع ال ادهم: دال الكتاب 2011د كا ل اإةمان فؤا
 عمان: دال المسيرة للنشر والتوزيا. الحد:ث.

فاعليتتتة برنتتامج للعتتتال  التتواقعي فتتتي تخفيتتف حتتتدة ت. "2003اةمتتان لطفتتتي إبتتراهيم محمتتتد ال يتتد إ
 .ماجستتتتيرلستتالة  ".االضتتطرابات الستتلوكية لتتدى الطفتتتل الكفيتتف فتتي المرحلتتتة االبتدائيتتة

  .عين  م جامعة  .التر يةرلية  .الصحة النفسية

ستماً اال مهالة تنمية في الرقمية القصص فاعليةت. 2018إةمان نواف دحرو  ممحمد سليمان ا
رليتة . فتاقأمتؤتمر المرحلتة االساستية بفلستطين  األساستي بغتزة.ول األ لتدى طلبتة الصتل

 http://hdl.handle.net/20.500.12358/27102 .ال امعة االسالمية. التر ية

ت. أثتر االختتالف فتي نمطتي تقتدةم القصتة الرقميتة التعميميتة فتي التحصتتيل 2014اإ:هتاب حمتزة 
الفتولي والمرجت  لتدى تالميتذ المرحلتة االبتدائيتة. دلاستات عر يتة فتي التر يتة وعلتم التتنف . 

 2ً .54.     368-321. 

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=108858
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=108858
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يتتف القصتتص الرقميتتتة فتتي تنميتتة مهتتالات حتتتل يتتة توظلفاعت. "2016بتتراعم عمتتر علتتي دحتتتالن ا
"، لستالة ماجستتير، بغتزة األساستيالصتل السالتث  تالمتذةفظية الرياضية لدى لالمسائل ال

 رلية التر ية، ال امعة االسالمية بغزة.
األمتتن النفستي لتتدى الطلبتتة المعتتاقين بصتتريًا فتتي ت: 2012ا جمتال أبتتو زيتتتون، ويوستتل مقتتدادي
 .68 -24ت.     3ت. ًا28ا . مججامعة دمشقم لة  .ضو  بعض المتغيرات

القصص الرقمية  فيتي ية افاعلية اسر ت. 2016، وليم ال رف اعطا دلويشو  ،حسن ل حي مهدي
م لة جامعة القد   .التكنولوجية المفاهيمبغزة  األساسيإرساب طالبات الصل التاسا  في

 180 -146     .13ً  .4مج  .والدلاسات التر وية والنفسية لألبحا  المفتوحة

 م برجميتتتتةاستتتتخدا علتتتى قتتتتائم مقتتترت  برنتتتتامج . فاعليتتتةت2011ا، ستتتطع تتتتد البا محمتتتد حستتتني

PhotoStory3  الالزمتةة الرقميت القصتص وتطتوير صتميمتنميتة مفهتوم ومهتالات ت فتي 
جامعتتتة م لتتتة ال معيتتة التر ويتتة للدلاستتتات االجتماعيتتة.  الخدمتتة.ق تتتل  ال غرافيتتاعلمتتي مل
 .220-194  ،29ً ين  م ،ع

 مركتز الخا تة. مصر: االحتياجتات ذوي األطفال سيكولوجية ت.2002ا السيد الرزاق ع د خالد
  .للكتاب اإلسكندلية

ادلاستة  ت. مستوى السلوغ العدواني لدى األطفال المكفوفين2018ا سامية ابرعيم ولولة مدفوني
لنفستية والتر ويتتة. ميدانيتة فتي مدلستتة  تغال المكتوفين بمد:نتتة أم ال تواقي. م لتة العلتتوم ا

 .392 -379.    2.ً 7مج 

المعتتتتاقين بصتتتتريا وعالقتهتتتتا  لألفتتتتراد ةواالنفعاليتتتت"المشتتتتكالت الستتتتلوكية  ت.2007ا ستتترول  تتتتالحة
بمتغيتترات ستت ع اإلعاقتتة البصتتترية ومستتتواها، والعمتتر وال تتتن ". لستتالة ماجستتتير. كليتتتة 

 الدلاسات العليا. األلدن.
ال العتتتاد:ين ذوى االحتياجتتتات الخا تتتة وعالجهتتتا. مشتتتكالت األطفتتت ت.2011ستتمية طتتت  جميتتتل ا

 القاهرة: دال عالم الكتع.

فاعليتتة القصتتص الرقميتتة فتتي تنميتتة مهتتالات االستتتماً الناقتتد فتتي ت. 2016ستلمى عيتتد الحر تتي ا
. الم لتة التر ويتة مقرل اللغة اإلن ليزية لدى طالبات المرحلة السانوية في مد:نة الرياض

 .308 -276. األلدن .     8 . 5ًالدولية المتخصصة. مج 
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دال المستتتتيرة  عمتتتان: .2.  ت. أساستتتيات التر يتتتة الخا تتتة2013الؤل ا تتتائع كامتتتل التتتالال وزمتتت
 للنشر والتوزيا.

يتتتة نمت فتتتيصتتتص الرقميتتتة قى اللتتتيتتتة برنتتتامج قتتتائم علفاعت. "2019ا ستتتتومستتتمير توفيتتتق عائشتتتة 
األساستي بغتتزة". رابتا م لتدى طالبتات الصتتل اللا  أثتر التتتعقتالشتتفوي و  لمهتالات التوا ت

 لسالة ماجستير. كلية التر ية. جامعة األزهر.  زة.

ت. مدخل الى اضتطراب التوحتد واالضتطرابات الستلوكية االنفعاليتة. 2011عادل ع د هللا محمد ا
 دال اإلل اد.  القاهرة:

  لنشتاا جتداول باستتخدام عقليتا المتخلفتين ألطفتال الستلوغ تعد:ل. ت2003امحمد ع دهللا  عادل
 .اإلل اد دال :القاهرة. تط يالية دلاسات لمصولةا

 ت. التر ية الخا ة و رام ها العالجية. القاهرة: مكتبة االن لو.2011ع د الفتاح ع د الم يد ا

دال المستيرة للنشتر  عمان: ت. المشكالت السلوكية لدى األطفال.2011ابراهيم سليم ا ع دالعزيز
  والتوزيا والطباعة.

 ت. الصحة النفسية وتنمية االنسان. القاهرة: دال الكتع للنشر.2014ابراهيم ا عال ع د الباقى

ت. "فاعلية برنامج إلكترونتي تفتاعلي قتائم علتى القصتة 2016ا  وغ فاطمة السيد ع دالعظيم أبو
الناطقة في تنمي بعض المهالات السمعية لدى التالميتذ المكفتوفين بالمرحلتة االبتدائيتة". 

 ية التر ية. جامعة عين  م .لسالة ماجستير. كل

السلوكية  ت"برنامج إل ادي معرفي سلوكي لخفض بعض االضطرابا ت.2018مد افتحية على أح
 رلية التر ية. جامعة عين  م . .رلدى عينة من األطفال المكفوفين". ماجستي

ياجتتات ت. المشتتكالت الستلوكية النفستتية والتر ويتة لتتدى ذوي االحت2016ا فوزيتة ع تتدهللا ال المتدة
 الخا ة. عمان: دال المسيرة للنشر والتوزيا

 االجتماعيتةية القصص الرقميتة التشتالكية فتي تتدلي  الدلاستات لفاع ت.2013ا ررامي أبو مغنم
 .ة السقافتة والتنميتةم لت. ألخالقيتة لتالميتذ المرحلتة االعدادةتةفي التحصيل وتنمية الالتيم ا

ً75    .93-180. 

 بات السلوكية. عمان: دال  فا  للنشر والتوزيا.ت. االضطرا2015ماجدة ع يد ا

 .الحد:ث ب. القاهرة: دال الكتاالخا ة االحتياجات ذوى الطفل إعالم ت.2015ا إبراهيم معوض محمد
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ت. المشكالت السلوكية وعالقتها ب ساليع المعاملتة الوالدةتة لتدى 2015محمد المهدي ع دالكريم ا
عتتتض المتغيتترات األستتترية بمنطقتتتة بالقصتتتيم ذوي اإلعاقتتتة البصتتترية فتتي ضتتتو  ب الطتتالب
 . 6. ً 2العر ية السعودةة. م لة التر ية الخا ة والت هيل. مج  بالمملكة
ت. "فاعلية برنامج قتائم علتى تحليتل الستلوغ التط يقتي فتي عتال  بعتض 2015مرفل ذكى عيد ا

 .ر يتتةالت ةماجستتير. كليت المشتكالت النفستية لتدى الطتالب ذوى االعاقتة البصترية" لستالة
 جامعة بنى سويف. 

 طفل الروضة. لدى بعض المفاهيم الصحية توظيف القصة الرقمية في تنمية. ت2018ا مروة الشناوي
 .296-326    .3 . 26ًمج  إلسالمية للدلاسات التر وية والنفسية.م لة ال امعة ا
  "أثتتتتر توظيتتتتف بعتتتض استتتتتراتي يات التتتتتعلم النشتتتتط فتتتتي تتتتتدلي ت.2012ا متتتروة عتتتتدنان ال تتتتدي

العلتومعلى تنميتتة المهتتالات الحياتيتة لتتدى طلبتتة الصتل الرابتتا فتتي محافظتة  تتزة". لستتالة 
 ماجستير. كلية التر ية. جامعة األزهر.  زة.

 .: دال  يدا  للنشر والتوزيا. األلدن1  .تكنولوجيا التعليم وحوسبة التعليمت. 2009مصطفى دعم  ا

 دال: نعما إلنفعال:ة.وا ر:ةولسلا تبااطرإلضات. 2007ة اطلمعا:ا خل:ل، شلقما طفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىم 
 .لجامع:ةا فةرلمعا .:ازولتوا رللن  ةرلم:سا

 القاهرة: دال الفكر. 6  ت. مقدمة في اإلعاقة البصرية.2015منى  بحي الحد:دي ا

 ستلوبع متا األالويت ع ر الرقمية القصة صميملت مدخلينالتفاعل بني . "ت2013التعبان امهند 
ة تكنولوجيتتتتا طلبتتت لتتتدى اإلبتتتتداعي التفكتتتري وتنميتتتة المعرفتتتة ارتستتتتاب علتتتى وأثتتترل المعرفتتتي
 عين  م .جامعة  التر ية.كلية  دكتولال. سالةل  ".التعليم

 الالتيم ضة لتنمية بعالتفاعلي القصة محاراة على قائم رم يوتر . "برنامجت2008ا  ال  سون يم
 .لمنصولةة اجامع التر ية.كلية ماجستير.  لسالة المدلسة". ق ل ما ألطفال األخالقية

دلاسة ميدانية بمد:نة  -"المشكالت السلوكية واالنفعالية لألفراد المعوقين بصريا ت.2017ا ن يلة زينيدي
 المسيلة". لسالة ماجستير. كلية العلوم االنسانية واالجتماعية. قسم علم نف . ال زائر.
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