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ملخص البحث :
لتنمیة المهارات االستقاللیة لـدى تالمیـذ تعلیمي  جعن اثر برنام فاستهدف البحث، الكش

) ١٢( ة). للمجموعــة التجریبیــ١٢وتلمیــذة بواقــع (اً ) تلمیــذ٢٤التربیــة الخاصــة،تكونت العینــة مــن (

للمجموعـــــة الضـــــابطة مــــــن تالمیـــــذ الصــــــف الرابـــــع االبتــــــدائي (تربیـــــة خاصــــــة ) للعـــــام الدراســــــي 

-یة :) ولتحقیق هدف البحث تم صیاغة الفرضیات اآلت٢٠٠٥/٢٠٠٦(

ـــ- لمقیـــاس المهـــارات  ةهـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین درجـــات المجموعـــة التجریبی

االستقاللیة بین االختبارین القبلي والبعدي للبرنامج 

والضـــابطة لمقیـــاس  ةهـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین درجـــات المجموعـــة التجریبیـــ-

المهارات االستقاللیة في االختبار البعدي. 

) فــي قیــاس المهــارات االســتقاللیة المكونــة مــن ٢٠٠١تــم االعتمــاد علــى مقیــاس (جمعــة، ولقــد-

) فقرة . وتم استخراج صدق المقیاس من خالل عرضـه علـى الخبـراء ٥٦) مجاالت تضم (٩(

%. واســـتخرج ثبـــات المقیـــاس بطریقـــة أعـــادة ٨٠المختصـــین . وبلـــغ  معامـــل االتفـــاق للخبـــراء 

ــــة  ق). أظهــــرت النتــــائج وجــــود فــــرو ٠.٩٠مقیــــاس (االختبــــار وبلــــغ معامــــل ثبــــات ال ذات دالل

فــي االختبــار ألبعــدي وتعكــس  ةإحصــائیة فــي اختبــار المهــارات ولمصــلحة المجموعــة التجریبیــ

هذه النتیجة. اثر البرنامج التعلیمي لتنمیة المهـارات لـدى تالمیـذ التربیـة الخاصـة. هـذا وقـد تـم 

النتائج.صیاغة عدد من التوصیات والمقترحات في ضوء 
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The Current research aims on discovering the effect of an

educational program on developing in dependent skills for special

education students. The sample was (21) students which was divided in to

an experimental group(12) and acontrol group(12)of the fourth primary

grade(special education)for the academic year(2005/2006). To achieve

such an aim, the following hypotheses were formulated;

1. Are there any statistically significant differences between the grades of

the experimental group of the independence skills scolebefore and

after applying in the educational program?

2. Are there any statistically significant differences between the grades of

the experimental and control groups before and after applying in the

education program a regarding the scale of measuring independence

skill?

zeal(2001)scale was used to measurethe independence skill of (9)

aspects including(56)items. the Validity of thescale was as agreed up

onby a group of specialized experts,and the stability (80% ) was found

using re-test.

The resnlts showed statistically significant differences in testing

skills infavor of the experimental group inthe post test .Such a result

shows the effect of the educational program in developing skills for

special education students.Consequently,a number of suggestions and

recommendations were made.

:إلیھالبحث والحاجة أھمیة
مــن قطاعــات المجتمــع إذ هــم شــباب الغــد ورجــال المســتقبل. اً مهمــاً یكــون األطفــال قطاعــ

وتالمیذ المدارس االبتدائیة تهتم بهم الدول وترعاها وتعـدها ثـروة المسـتقبل وعـدتها فـي بنائه،وبهـذا 

  ).١١٧،ص٢٠٠١علواني،تعد مرحلة الطفولة من مراحل النمو المهمة في حیاة اإلنسان. (ال
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وتعد تجربة صفوف التربیة الخاصة لبطـئ الـتعلم فـي المرحلـة االبتدائیـة حدیثـة العهـد فـي 

العــالم عامــة وفــي قطرنــا خاصــة ،وتهــدف إلــى تطــویر العملیــة التربویــة مــن خــالل تنمیــة التالمیــذ 

ة والنفسیة واالجتماعیة بطئي التعلم تنمیة متوازیة ومتكاملة في النواحي الجسمیة واالنفعالیة والعقلی

ضـــمن الفئـــة العمریـــة الواحـــدة والمســـتوى الدراســـي الواحـــد . وهـــذا األمـــر یتطلـــب إجـــراء الدراســـات 

االهتمـام باالحتیاجـات  س) ، ویعكـ٢،ص١٩٨٧والبحوث لدعم التربیة الخاصـة وتطویرها.(سـمین،

ثقافي الذي تعیشه، تلك الفردیة للتالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة في الحقیقة التوجه الحضاري وال

ـــع أفـــراد المجتمـــع بمســـتویاته  المجتمعـــات، وهـــذا التوجـــه نـــابع مـــن أهمیـــة وضـــرورة معایشـــة، جمی

. وتشــهد ،هــذه )١٩٢، ص٢٠٠٣، يالمختلفــة لعناصــر العملیــة الثقافیــة والحضــاریة لهــا .(الــو ابلــ

االجتمــاعي كمــا المرحلــة تحــوالت واضــحة ومهمــة ،فــي نمــو الفــرد وحاجاتــه واهتماماتــه ، وســلوكه  

تخفي العادات التوافقیة القدیمة، وتكسـبه عـادات توافقیـة جدیـدة تـتالءم مـع المعطیـات الفیزیولوجیـة 

،والعقلیـــة واالجتماعیـــة ،وتنشـــأ بیـــنهم العالقـــات، مـــن خـــالل تعـــاونهم الیـــومي فـــي ،مواقـــف الحیـــاة 

  ) .١٠ص٢٠٠٦المختلفة (السعید،

التعلــیم یبــدأ منــذ الــوالدة ویســتمر لمــدى الحیــاة والــتعلم  یســاعد علــى النمــو ،فهــذا یعنــي ان

.والمدرســة هــي مرحلــة قصــیرة فــي هــذة العملیــة مــن التعلــیم وقــد حــان الوقــت لكــي یشــارك اإلبــاء 

والمجتمـــع المعلمـــین فـــي مهمـــة التعلـــیم فـــي تلـــك األمـــاكن الخاصـــة بـــالتعلیم التـــي تـــدعى المدرســـة 

  ). ٨٣،ص٢٠٠٤(محمد،

زة األساســیة فــي بــرامج وتنمیــة وٕاعــداد التلمیــذ الخــاص وهــي وتمثــل التربیــة والتعلــیم الركیــ

ــیم  ــتعلم والتعل بمثابــة المختبــر الــذي تتفاعــل فیــه اآلراء واألفكــار والمقترحــات ذات الصــلة بعملیــة ال

ویجــري عبــر عملیــات تنفیــذها  ترجمــة هــذه إلــى ممارســات وٕاجــراءات عملیــة داخــل غرفــة التــدریس 

) إن مـا تقدمـه المدرسـة ١٠٣،ص٢٠٠٣ارات(نصرواخرون،تسهم بصورة أو بأخرى في تشكیل مه

فـي تحقیـق عملیـة تنمیـة المهـارات فبقـدر مـا تقـدم مـن أسـالیب اً هامـاً من أسـالیب تربویـة تلعـب دور 

). ١٠٤،ص٢٠٠٠تربویة بقدر ما تصنع بذور مثمرة یظهر أثرهـا بوضـوح فـي حیـاة الفرد.(حبیـب،

رســة هــي الوســط التربــوي الــذي یراعــي تلــك الفئــات كمــا تؤكــد التربیــة ،والتعلــیم علــى جعــل ان المد

ویســــــــــــــــتثمرها بهــــــــــــــــدف أعــــــــــــــــداد جیــــــــــــــــل قــــــــــــــــادر علــــــــــــــــى االســــــــــــــــتقاللیة واالعتمــــــــــــــــاد علــــــــــــــــى 

) وتعــد مهمـــة التــدریب علــى المهـــارات إحــدى الوظــائف المهمـــة ٢١٣،ص٢٠٠١النفس.(منصــور،

ل الـذي لدى الوالدین ألنها إحـدى عملیـات التكیـف التـي تسـاعد الطفـل علـى إظهـار السـلوك المقبـو 

یتفق مع معاییر األطفال الذین مثل عمره. لذلك فان التدریب على مهمة المهارات وتنمیتها وٕاتباع 

). ١٧٤،ص١٩٩٢التعلیمات یعد من واجب الوالدین إثناء تنشئته الطفل فـي األسـرة . (الشبشـوب،

ى اآلخـرین اعتمـادیین علـ نوألهمیة البرامج التعلیمیة التي تعمل على تحویلهم مـن أشـخاص سـلبیی
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ألنفسهم ولمـن حـولهم  اً نافعاً الخاصة إلى أشخاص ایجابیین یستطیعون ان یفعلوا شیئ مفي شؤونه

  )٣٠،ص١٩٩٦وتحویلهم من طاقة معطلة إلى طاقة ایجابیة مساهمة بقدر المستطاع(العاني،

ویالحـظ انــه كلمــا اقتـرب الطفــل مــن نهایـة هــذه المرحلــة ازدادت مشـاكله البــد العمــل علــى 

ــــــــة تح ــــــــه القــــــــدر الكــــــــافي مــــــــن الحری ــــــــى نفســــــــه مــــــــع إعطائ ــــــــه واعتمــــــــاده عل قیــــــــق االســــــــتقالل ل

ـــتعلم غالبـــا مـــایكون فردیـــا وان النشـــاط الجمـــاعي مطلوبـــ١٩،ص٢٠٠٣لكســـواني، فـــي  اً ) بطئـــي ال

اً ) تلمیذ١٢-٦بعض األحیان لتنمیة وعي التالمیذ فالعدد المثالي للتالمیذ الخواص یتراوح مابین (

ذا األسـلوب التعلیمـي داخـل الصـف ممـا یـؤدي إلـى التفاعـل بـین الرسـالة مـن وهم األكثر حاجـة لهـ

تعزیــــــــــز للمعــــــــــارف وتصــــــــــحیح المعلومــــــــــات اً جهــــــــــة والعملیــــــــــات المعرفیــــــــــة مــــــــــن جهــــــــــة فینشــــــــــ

  )٢٠،ص١٩٨١الخاطئة(عثمان،

هــم إفــراد منفــردون  ومــع ذلــك فهــم یتشــابهون فــي بعــض النــواحي حیــث أن مــن الشــائع إن 

الوجــداني وكــذلك التوظیــف المعرفــي وفــي الواقــع إذ كــان بــطء الــتعلم فــي التوظیــف اً نجــدهم ضــعاف

سمة یشتركون فیها ضمن المحتمل أن تكون تلك الصفة الخاصة بصورة الذات. 

)smith.2003.p.6(

ان االهتمــام بهــذا النــوع مــن التربیــة یهــدف إلــى تحســین مهــارات الــتعلم إن التالمیــذ بطئــي 

اً اجتماعیــاً مــا إلــى مشــكالت انفعالیــة مزمنــة قــد یظهــرون ســلوكالــتعلم الــذین ترجــع صــعوبات تعلمه

  ).١٤١،ص٢٠٠١لسلوك اآلخرین (بخش،اً مضاد

ولقــد انصــب اهتمــام المــربین علــى إشــكال إعاقــة أخــرى كاإلعاقــة العقلیــة أو الجســمیة أو 

فئــة الحركیــة مــن خــالل إنشــاء المؤسســات التربویــة والتهیلیــة نــدوات التربیــة الخاصــة والمعــاقین امــا 

التالمیذ األسویاء في نموهم العقلي والجسمي والذین یعانون في الوقت نفسه مـن مشـكالت تعلیمـة 

اً لم تعط االهتمام والرعایة من المربین ویعود السبب إلى أن اختالف خصائصهم وسلوكهم اختالفـ

  )١٠٩،ص١٩٩٠عن اإلفراد العادیین(اإلمام،اً واضح

،بـأنهم بطئـوا الـتعلم لمجـرد أنهـم یـؤدون االختبـارات ویوصف كثیر من الطلبة االعتیادیین 

المدرسة أو النفسیة بطریقة تتناسب مع المعاییر واألسـس التـي صـممت علیهـا هـذه االختبـارات أو 

ـــتعلم ١٩٧١أنهـــم لیتعلمـــون بســـرعة فـــي المدرســـة فقـــد أطلـــق دریكـــس، Slow. عبـــارة بطئـــي ال

Learnerمدرسـیة بسـبب خفـض مسـتواهم العلمـي بوصـف هـؤالء التالمیـذ الـذین یظهـرون إعاقـة

). ولعـل دراسـة الطفولـة Penna,1995,p.155-611وخفض درجات الذكاء مقارنة مع العادیین.(

وما یتعلق بها وتعني الرعایة وتؤكد علـى الرعایـة وتـدل داللـة واضـحة علـى االهتمـام ، وعلـى مـر 

وا بـــــذلك جیــــل المســـــتقبل العصــــور واألزمــــان ، والنـــــاس یتســــابقون إلـــــى ،أعــــداد األطفـــــال لیصــــبح

). ویعتقد بعض األخصائیین إن بطیئي التعلم المتلك المسـتوى العـالي مـن ٨،ص٢٠٠٢(المعایرة،

وان  اً مصــــطنعاً المحاكــــاة العقلیــــة والتفكیــــر . فــــان التكیــــف الــــذي یمكــــن إن یحــــدث ســــیكون تكیفــــ
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یتــذرعون محــاوالت تعــدیل الســلوك او االتجاهــات یجــب إن تــتم فقــط عــن طریــق بعــض المرشــدین 

). ومـن ١٣١،ص١٩٨١بعدم  توفر الوقت الكافي لعزوفهم عن إرشاد الفئـات الخاصـة.(الریحاني،

هنـــا تبـــرز مشـــكلة البحـــث فـــي الكشـــف عـــن اثـــر برنـــامج تعلیمـــي فـــي تنمیـــة المهـــارات االســـتقاللیة 

  ).٤٥٠،ص٢٠٠١لتالمیذ التربیة الخاصة(جاسم،

یستهدف البحث الحاليأھداف البحث:

رنــامج تعلیمــي فــي تنمیــة المهــارات االســتقاللیة المتعلقــة بالنظافــة لتالمیــذ التربیــة معرفــة اثــر ب.١

الخاصة. وذلك من خالل اختبار الفرضیات الصفریة اآلتیة

علـى مقیـاس المهـارات  ةبین درجـات المجموعـة التجریبیـ اهل  توجد فروق ذات داللة إحصائی.٢

االستقاللیة في االختبار ألبعدي والقبلي.

والضـابطة لقیـاس المهـارات  ةفروق ذات داللة إحصائیا لـدرجات المجموعـة التجریبیـهل توجد.٣

االستقاللیة في االختبار ألبعدي.

حدود البحث:
یقتصــر البحــث الحــالي علــى تالمیــذ الصــف الرابــع التربیــة الخاصــة فــي مركــز محافظــة نینــوى 

  ).٢٠٠٥/٢٠٠٦للعام الدراسي(

تحدید المصطلحات:
  ميالبرنامج التعلی

عبــــارة عــــن مــــزیج متــــداخل مــــن مجــــاالت النشــــاطات والتفــــاعالت ) :١٩٩٦( عرفــــه العتبــــي-

والتجارب والخبرات التي یمر بهـا اعضـاء الجماعـة بصـفتهم افـراد واعضـاء فـي جماعـة تسـاعد 

 ١٩٩٦ ،(العتبـيوهـو وسـیلة ولـیس غایـة.اً ونفسیاً واجتماعیاً وعقلیاً في تطویرهم ونموهم بدنی

  )٣١ص ،

انــــه اي نشــــاط یقــــوم بــــه الجماعــــة اثنــــاء اجتماعهــــا بحضــــور : )٢٠٠٠( فهــــا المشــــهدانيعر  -

اختصاصــي الجماعــة ویجــب ان تقــوم هــذة االنشــطة وفــق رغبــاتهم ثــم دراســة ذلــك فیمــا یخــص 

،٢٠٠٠ (المشـهداني،الجماعة والمؤسسـة وعرضـها القـیم المهئیـة واخالقیـات العالقـة االنسـانیة

  )٧ص

هــو مجموعــة مــن النشــاطات تتمثــل فــي اهــداف خاصــة ، وضــعت باحثــة:التعریــف اإلجرائــي لل-

بشــــكل جلســــات تعلیمیــــة باالعتمــــاد علــــى النظریــــة الســــلوكیة وباســــتخدام اســــالیبتعدیل الســــلوك 

لالطفال بطئي التعلم بغیة تنمیة المهارات االستقاللیة لدیهم 



هیفاء عبد الرحمن

٤٩



…أثر برنامج تعلیمي لتنمیة المهارات االستقاللیة 

٥٠

المھارة. 
من انجـاز العمـل بكفـاءة وٕاتقـان (زیتـون المهارة مكتسبة تمكن الفرد ) : ١٩٩٤(عرفها زیتون -

  )١٠٧،ص١٩٩٤،

الوصف لنوع من السلوك أو األداء الذي نود من المتعلم إن یكون :)  ٢٠٠٠( عرفها الطائي-

علــــى تبیانــــه ویجــــب أن یشــــیر إلــــى األهــــداف والصــــفات القابلــــة لمالحظــــة والقیــــاس فــــي اً قــــادر 

الطــائي ،ق األهــداف (مج حقــق آم لــم یحقــمخرجــات البرنــامج لیتســنى تحدیــد مــا إذا كــان البرنــا

  ).١٥ص ، ٢٠٠٢

االستقاللیة:
هي القدرة على أن یتحمل اإلنسـان مسـؤولیة اإلعمـال التـي یقـوم بهـا: )١٩٩٦( عرفها الفوال-

  )٧٠.ص١٩٩٦(الفول،

هو التمرد من الحاجة المفرطـة للقبـول واالنـدماج  والتـدعیم العـاطفي : )٢٠٠٤عرفها نصر، (-

  ).١٦٥،ص٢٠٠٤د من العالقة مع الوالدین.(نصر،المستم

هـــي قـــدرة الفـــرد فـــي االعتمـــاد علـــى نفســـه فـــي تأدیـــة :التعریـــف النظـــري للمهـــارة االســـتقاللیة-

الوظــائف الخاصــة بالنظافــة وشــؤون الحیــاة الضــروریة األخــرى المناســبة التــي یحتاجهــا اإلفــراد 

بطئي التعلم.

تالمیذ التربیة الخاصة:
كل طفل یجد صعوبة في موائمة نفسه للمنـاهج األكادیمیـة بالمدرسـة )١٩٨١ور،(عرفها منص-

  .)٨١، ص١٩٨١بسبب قصور بسیط في ذكائه أو في قدرته على المعلم.( منصور، 

هــم الــذین یواجهـــون صــعوبة كبیــرة فــي بــرامج المدرســة االعتیادیـــة :)١٩٩٨عرفهــا منســي،(-

أو أكثــر مــن الموضــوعات التــي یتعلمونهــا المختلفــة ویعــانون مــن تخلــف دراســي فــي موضــوع

ومستوى أعمارهم أعلى من مستوى  رفاقهم في الصف الواحـد ویعـانون مـن مشـكالت أكادیمیـة 

، ١٩٩٨ ،(منســــيوســـلوكیة فـــي المدرســـة والبیــــت أكثـــر مـــن غیـــرهم مــــن الطلبـــة العـــادیین .

  ).٢٧ص

یتعلمـون فـي صـفوف خاصـة مـن : هم التالمیذ الذین یعانون مـن بـطء الـتعلمالتعریف اإلجرائي-

قبل معلمین اعدوا للتربیة الخاصـة أو هـو حالـة صـعوبة فـي تعلـیم المهـارات واألسـباب وعوامـل 

مختلفـــة قـــد تكـــون عقلیـــة أو نفســـیة أو اجتماعیـــة  أو بیئیـــة أو صـــحیة مـــع القـــدرة علـــى التفـــوق 

-٩٠مـــابین (النجـــاح فـــي العمـــل المـــنظم بدرجـــة أوطـــأ مـــن حالـــة الســـواء وتتـــراوح نســـبة ذكـــاء 

)درجة٧٥
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:الدراسات السابقة 
سیتناول هذا الفصل عرض الدراسات السابقة المشابهة لموضوع البحث.

Redeccal)(1986دراسة  -١

اســــتهدفت الدراســــة معرفــــة فاعلیــــة برنــــامج إلرشــــاد الوالــــدین وجماعــــات المســــاندة لتــــدریب 

لى اكتساب بعض المهارات االجتماعیة ع ) طفالً ١٧مجموعة من األطفال المعاقین عقلیا قوامها (

 ة، وتـم تقسـیمهم عـل مجمـوعتین احـدهما تجریبیـ مالتي تسـهم فـي تـوافقهم النفسـي وتقـدیرهم لـذودته

) وتم استخدام أسالیب التعلم بالنموذج ولعب الدور والتدعیم االجتمـاعي ٨) واألخرى ضابطة (٩(

مـدة كـل منهمـا اً بواقع جلستین أسـبوعیاً أسبوع )١٢والتغذیة الراجعة المرتدة واستمر البرنامج لمدة(

(  ةخمسون دقیقة . أوضحت حدوث تحسن فـي المهـارات االجتماعیـة ألطفـال المجموعـة التجریبیـ

  ص).٢٢٧، ،٢٠٠١بخش، 

Putnamدراسة  -٢ et al,)1989(

استهدفت الدراسة تقییم اثر اإلرشـادات الخاصـة بمهـارات التعـاون علـى سـلوكیات التفاعـل 

-٩تتــراوح أعمــارهم بــین (اً معاقــ) طفــالً ١٦ضــمت العینــة (اً جتمــاعي لألطفــال المعــافیین عقلیــاال

مــع  ة) وتــم تقســیمهم علــى مجمــوعتین ضــابطة وتجریبیــ٥٥-٥٠)ســنة ومســتویات ذكــائهم بــین(١٤

مهــارات التعــاون واســتخدام التغذیــة الراجعــة المرتــدة  ةإعطــاء إرشــادات للمجــوعتین التجریبیــة لتنمیــ

لك المهارات كشفت النتائج عن حدوث زیادة في كم التفاعالت االجتماعیة ألطفال الدراسة ألداء ت

عند تدریبهم وفق البرنامج المستخدم مع انخفاض في معدل حدوث سلوكیاتهم غیر المرغوب فیها 

  )٢٢٦:ص٢٠٠(بخش،

  )٢٠٠٠دراسة المشهداني ( -٣

لتربیـة الخاصـة فـي تعـدیل بعـض استهدفت الدراسـة معرفـة اثـر برنـامج إرشـادي لمعلمـات ا

أنماط السلوك لـدى التالمیذ.اعتمـدت الباحثـة التصـمیم التجریبـي ذات المجموعـات المتكافئـة والتـي 

) ٢٥طبــق علیهــا البرنــامج والضــابطة التــي لــم یطبــق علیهــا البرنــامج ، تكونــت عینــة البحــث مــن (

 ة، مــوزعین علـى مجمــوعتین تجریبیــمــن تالمیـذ بطئــي الـتعلم فــي الصـف الرابــع االبتـدائي اً اً تلمیـذ

قامــت الباحثــة بتطبیــق اختبــار قبلــي اً ) تلمیــذ١١ومجوعــة ضــابطة عــددها (اً ) تلمیــذ١١١عــددها (

والضــابطة وذلــك لقیــاس األنمــاط الســلوكیة ( العــدوان ، تــدني مفهــوم  ةعلــى المجمــوعتین التجریبیــ

ئج معامـل ارتبــاط سـیبرمان ألرتبــي الـذات ، تشـتت االنتبــاه) وقـد اســتخدمت الباحثـة فــي تحلیـل النتــا

ومربع كأي واالختبار التائي  أظهرت النتائج وجود فـرق ذي داللـة إحصـائیة بـین متوسـط درجـات 

والضــابطة فــي األنمــاط الســلوكیة بصــورة  ةالتالمیــذ بطئــي الــتعلم وذلــك بــین المجمــوعتین التجریبیــ

ـــــــذات ، ـــــــدني مفهـــــــوم ال ـــــــاه) لصـــــــالعامـــــــة ( العـــــــدوان ، ت ـــــــتشـــــــتت االنتب  ةح المجموعـــــــة التجریبی

  ).٩،ص  ٢٠٠٠(المشهداني،
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إجراءات البحث: 
یتضمن الفصل الحدیث عن مجتمع البحث وعینته واألداة والبرنامج. 

:مجتمع البحث .١
ـــة المشـــمولة بتجربـــة  ـــذ التربیـــة الخاصـــة  فـــي المـــدارس االبتدائی تكـــون مجتمـــع البحـــث مـــن تالمی

) تلمیـــذ وتلمیـــذة ١١٨ل . حیـــث بلـــغ عـــدد التالمیـــذ(صـــفوف التربیـــة الخاصـــة  فـــي مدینـــة الموصـــ

) مدرسة ٧٦موزعین على (

عینة البحث : .٢
القــبس، مكونــة مــن  ناختــارت الباحثــة عینــة عمدیــه قصــدیه مكونــة مــن مدرســتین تجــریبیتی

)١) تلمیذا كما في جدول(١٢من ( ة) تلمیذا وتلمیذة والزهراء المختلطة مكون١٢(

)١( جدولال

والضابطة موزعة حسب الجنس ةة التجریبیعینة الدراس

المجموععدد اإلناثعدد الذكورالمجموعة

٣٩١٢ةالتجریبی

٦٦١٢الضابطة

أداة البحث :.٣
) الــــذي اعتمــــد علــــى مقیــــاس الجمعیــــة ٢٠٠١العتمــــاد الباحثــــة علــــى أداة (جمعــــة،اً نظــــر 

) ١٩٨٤لعامــــة(جرار وآخــــرون ،األمریكیــــة للتخلــــف العقلــــي لســــلوك ألتكیفــــي  الصــــورة المدرســــیة ا

ــــق ٥٦) مجــــاالت تضــــم (٩ویتضــــمن المقیــــاس ( ) فقــــرة ، صــــممت لتقــــویم مهــــارات وعــــادات تتعل

للفــرد والمجــاالت تتعلــق الوظــائف  ةبــالتكییف الشخصــي للحیــاة الیومیــة وتــرتبط بالمراحــل اإلنمائیــ

یة باألظافر ، العنایة االستقاللیة وهي(االستحمام ،غسل الیدین ،غسل الوجه،العنایة بالشعر، العنا

بالحذاء ،تنظیف األسنان ، الترتیب والهندام ، استعمال المرحاض).

التجربة االستطالعیة: . ٤
لقیــــاس المهــــارات االســــتقاللیة للتجربــــة االســــتطالعیة أهمیــــة كبیــــرة وذلــــك لكونهــــا تكشــــف 

)٧٣ص ، ١٩٨١ ،وآخرونعي (الزوبالجوانب الغامضة والصعبة في فقرات المقیاس

فقد طبق االختبار على مجموعة مـن تالمیـذ التربیـة الخاصـة فـي المـدارس التابعـة للتربیـة 

وتلمیذة.وقد تبین من نتائج التجربة االستطالعیة جمیع فقرات اً ) تلمیذ١٢الخاصة والبالغ عددهم (

المقیاس وتعلیماته كانت واضحة ومفهومة . 
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التصمیم التجریبي، . ٥
والضابطة واالختبـارین  ةصمیم تجریبي ذو المجموعتین التجریبیفي البحث الحالي.یضم ت

القبلي والبعدي.

ولتنفیذ التصمیم التجریبي تم اتباع الخطوات االتیة.

في المجموعتین  مإجراء اختبار قبلي على إفراد العینة جمیعه.١

تتثبیت العوامل والظروف في المجموعتین بصورة متساویة عن طریق تكافؤا المجموعا.٢

إلى المتغیر المستقل(البرنامج التعلیمي) ةخضاع إفراد المجوعة التجریبیإ.٣

والضـابطة لتقـدیر اثـر  ةإجراء اختبار بعدي في نهایـة البرنـامج التعلیمـي للمجمـوعتین التجریبیـ.٤

) یوضح ذلك.٢البرنامج والجدول(

  )٣التصمیم التجریبي للبحث(

المقارناتاالختبارالبرنامجاالختبارالمجموعة

المقارنة بین المجموعتین بعديتطبیق البرنامجقبلي/ ذكور/ إناثةالتجریبی

في االختبار ألبعدي بعديــــقبليالضابطة/ ذكور/ إناث

تكافؤ المجموعات: . ٦
ر المســتقل وهــو البرنــامج هنــاك بعــض المتغیــرات التــي یمكــن ان یكــون لهــا اثــر فــي المتغیــ

، لــذا تــم حصــرها لبیــان اثــر المتغیــر المســتقل  ةالقیاســات التجریبیــ. وٕاحــداث تغیــرات فــي التعلیمــي

فكانت المتغیرات التي تم ضبطها  ةالذي خضع له إفراد المجموعة التجریبی

  لألب واالم : . المستوى التعلیميأوال

تــم حســاب التكــرارات للمســتوى التعلیمــي لألمهــات األطفــال وحســاب المســتوى التعلیمــي لــألب: .أ

 ة) وهـي اقـل مـن القیمـة الجندولیـ١.٢٥٠وجد إن قیمة مربع كأي المحسـوبة تسـاوي(مربع كأي

بــین إبــاء ) لــذا فــالفروق لــیس ذات داللــة إحصــائیة ٠.٠٥) عنــد مســتوى داللــة (٥.٩٩البالغــة (

  )٣(جدولمستوى التعلیمي كما موضح في والضابطة في ال ةإفراد المجوعتین التجریبی

  )٤جدول (ال

والضابطة ةلتعلیمي لإلباء وقیمة مربع كأي إلباء المجموعتین التجریبیتكرارات المستوى ا

المجموعة
ابتدائیة 

فما 
دون

ثانویة 
ودبلوم

بكالوریوس 
وعلیا

قیمة مربع كأي 
المحسوبة

قیمة 
تصحیح 

یتس

قیمة مربع 
كأي 
  ةالجدولی

الداللة

  ٢  ٣  ٧  ةالتجریبی
٠.٠٥  ٠.٥٦٢٥٥.٩٩  ١.٢٥٠  

  ٢  ١  ٩  الضابطة
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تــم حســاب التكــرارات للمســتوى التعلیمــي لألمهــات األطفــال وحســاب مســتوى التعلیمــي لــالم:ال .ب

 ة) وهـي اقـل مـن القیمـة الجدولیـ١.٨١٥مربع كاي وجد ان قیمـة مربـع كـأي المحسـوبة تسـاوي(

) لذا فـالفروق لـیس ذات داللـة إحصـائیة بـین أمهـات  ٠.٠٥) عند مستوى داللة (٥.٩٩البالغة (

  )٤ي كما موضح في جدول (موالضابطة في المستوى التعلی ةالتجریبیإفراد المجوعتین 

  )٤الجدول (

الضابطة ةتكرارات المستوى التعلیمي لألمهات وقیمة مربع كأي ألمهات المجموعتین التجریبی

المجموعة
ابتدائیة 

فما 
دون

ثانویة 
ودبلوم

بكالوریوس 
وعلیا

قیمة مربع كأي 
المحسوبة

قیمة 
تصحیح 

یتس

بع قیمة مر
كأي 
  ةالجدولی

الداللة

صفر  ٢  ١٠  ةالتجریبی
٠.٠٥  ٥.٩٩  ٠.٨٠٦  ١.٨١٥  

صفر  ٥  ٧  الضابطة

العمر الزمني:ًا. ثانی

تــم الحصــول علــى البیانــات المتعلقــة بــالعمر الزمنــي لكــل تلمیــذ مــن التالمیــذ الخاضــعین 

للبحث،من خالل االطالع على البطاقة المدرسیة لكل تلمیذ. وبعد حساب العمـر الزمنـي باألشـهر 

باسـتخدام االختبـار التـائي لعینتـین اً لكل فرد من إفراد العینة تم تحلیل البیانات ومعالجتهـا إحصـائی

بین متوسـطي أعمـار المجمـوعتین ، إذ اً مستقلتین . فأظهرت النتائج عدم وجود فرق دال إحصائی

 ة) وهـــــي اقـــــل مـــــن القیمـــــة التائیـــــة الجـــــد ولیـــــ١.١٩٦كانـــــت القیمـــــة التائیـــــة المحســـــوبة تســـــاوي (

ـــة(٢.٠٧٤البالغـــة( ـــد درجـــة حری ـــة (٢٢) عن )، ویعنـــي هـــذا ان المجمـــوعتین ٠.٠٥).ومســـتوى دالل

)  یوضح ذلك . ٥الزمني  والجدول( رتغیرا لعممتكافئتین في م

  )٥(الجدول 

عمار المجموعتینأنتائج االختبار التائي لداللة الفرق بین متوسطي 

راف المعیارياالنحالمتوسط الحسابي  العددالمجموعة
مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

١٢١١٦.٩١٦٧١٥.٨٨٨٥٨ةالتجریبی
٠.٠٥  ٢.٠٧٤  ١.١٩٦  

  ١٩.١١٨٤٥  ١٠٨.٣٣٣٣  ١٢  الضابطة

الصدق الظاھري : 
یدل الصدق علـى المظهـر العـام لالختبـار بوصـفه وسـیلة مـن وسـائل القیـاس أي انـه یـدل 

) ولتتحقـق مـن ٢٣٩،ص١٩٨٥على مدى صالحیة ومالءمة ووضـوح فقـرات المسـتجیب(أبو لبـدة،

ل قیاســـه ،عرضـــت األداة بشـــكلها األولـــي صـــالحیة قفـــران  االختبـــار فـــي قیـــاس مـــا وضـــعت ألجـــ
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كما فـي ملحـق والنفسیة ،موزعة على عدد من*الخبراء والمحكمین المختصین في العلوم التربویة 

وطلب منهم تحدید مدى صالحیة الفقرات في تمثیلها .) ١(

الثبات : 
الفــرد  تــم اســتخراج الثبــات بطریقــة إعــادة االختبــار ویقصــد بمعامــل الثبــات علــى انــه موقــع

) ویتبــع ذلــك معامــل ارتبــاط ١٤٠،ص٢٠٠٤بتكــرار أجــراء االختبار(الظــاهر،اً الــذي یتغیــر جوهریــ

بیرســون بــین الــدرجات التــي یحصــل علیهــا المســتجیب للتطبیقــین وبفتــرة زمنیــة فــي المــرة األولــى و 

اني ) تلمیـــذ وتلمیــذة أمـــا التطبیـــق الثـــ١٢أعــادة تطبیقـــه فـــي المــرة الثانیـــة علـــى عینـــة تكونــت مـــن (

  )٠.٩٠لالختبار على العینة نفسها وحسب معامل االرتباط بین التطبیقیین وبلغ ( 

الصیغة النھائیة لالختبار:
ــــة  ــــم إعــــداد الصــــیغة النهائی ــــات االختبــــار ت ــــامج بعــــد التأكــــد مــــن صــــدق وثب ضــــمن للبرن

) ٤-) بـــدائل وتوزعـــت الـــدرجات من(صـــفر٥)فقـــرة وكـــل فقـــرة تتضـــمن (٥٦)مهـــارات رئیســـة و(٩(

.المعلمة بوضع عالمة () إمام أخر فعالیة یستطیع التلمیذ القیام تؤشر

البرنامج التعلیمي:
) جلســـات مــن جلســـات البرنــامج وثـــالث جلســات عملیـــة ٦یتكــون البرنــامج التعلیمـــي مــن(

وتضــــمنت الصــــیغة النهائیــــة للمقیــــاس علــــى الصــــفحة ) دقیقــــة .، ٤٥-٣٠وتســــتغرق كــــل جلســــة (

تابــــة بعــــض البیانــــات والمعلومــــات حــــول المفحــــوص مثــــل( االســــم، األولــــى، تعلیمــــات اإلجابــــة وك

وقــد اعتمــد البرنــامج علــى  ) ٣الجنس،تــاریخ المیالد،اســم المدرســة)وكما هــو موضــح فــي الملحــق(

النظریــة الســلوكیة فــي أســالیب تعــدیل الســلوك والتــي تتناســب مــع أطفــال التربیــة الخاصــة. تطبیــق 

وهي(االستحمام،غســــــــل ات االســــــــتقاللیة (النظافة).البرنــــــــامج التعلیمــــــــي الخــــــــاص لتنمیــــــــة المهــــــــار 

الیدین،غســل الوجه،العنایــة بالشــعر،العنایة باألظــافر، العنایــة بالحــذاء، تنظیــف األســنان، الترتیــب 

والهندام،استعمال المرحاض)

تطبیق البرنامج : 
ـــة بعـــض المهـــارات بتـــاریخ  ـــامج التعلیمـــي فـــي تنمی ـــدا تطبیـــق البرن لغایـــة  ٥/١١/٢٠٠٥ب

باالتفـــاق مــــع  إدارة مدرســــة الزهــــراء  والقـــبس المختلطــــة  وتــــم اختیــــارهم لتطبیــــق  ٣٠/١٢/٢٠٠٥

)تلمیـذ ١٢إنـاث) والبـالغ عـددهم (-البرنامج على العینة المختارة من تالمیذ التربیة الخاصة (ذكـور

وتلمیذة.
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تصحیح االستجابات : 
ذلــك بجمــع الــدرجات لتصــحیح مقیــاس المهــارات االســتقاللیة فــتم وفــق تعلیمــات المقیــاس و 

علــى كــل بعــد مــن إبعــاد المقیــاس ومــن ثــم الدرجــة الكلیــة التــي تمثــل حاصــل جمــع درجــات اإلبعــاد 

المكونة للمقیاس.

الوسائل اإلحصائیة:
  )٧٧،ص٢٠٠٠االختبار التائي لعینتین مترابطتین( عالم ،

  )٢٣٢،ص٢٠٠٠اختبار مربع كأي (عودة والخلیلي،

  )١٣٩.ص١٩٨٢قلتین(العاني ،االختبار التائي لعینتین مست

عرض نتائج البحث واالستنتاجات :
أظهـــرت نتـــائج الهـــدف األول وجـــود اثـــر للبرنـــامج التعلیمـــي فـــي تنمیـــة بعـــض المهــــارات 

االستحمام،غســـل الیدین،غســـل الوجه،العنایـــة بالشـــعر،العنایة باألظـــافر، العنایـــة بالحـــذاء، تنظیـــف 

) ٤.٣٣٣٣حیــث بلغــت قیمـة المتوســط الحســابي ( اض)األسـنان، الترتیــب والهندام،اســتعمال المرحـ

) والقیمـــــــة التائیـــــــة المحســـــــوبة ٤.١١٩٤٣واالنحـــــــراف المعیـــــــاري یســـــــاوي( ةللمجموعـــــــة التجریبیـــــــ

ـــــ٣.٦٤٤تســـــاوي( ـــــ ى) وهـــــي اعل ـــــة الجدولی ـــــد مســـــتوى ( )٢.٢٠١( ةمـــــن القیمـــــة التائی ) ٠.٠٥عن

رات االســـتقاللیة فـــي هـــذه ) یوضـــح ذلـــك وهـــذا یـــدل إن للبرنـــامج اثـــر فـــي تنمیـــة المهـــا ٤والجـــدول(

المرحلة العمریة وان المهارات االستقاللیة التي احتواها البرنامج تتناسب مع حاجاتهم الیومیة. 

  )٤(الجدول 

في  ةاألوساط الحسابیة والقیمة التائیة المحسوبة والجدولیة لتالمیذ المجموعة التجریبی

االختبار للمهارات االستقاللیة

العددالمجموعة
توسط الم

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

  ٢.٢٠١٠.٠٥  ٣.٦٤٤  ٤.١١٤٣  ٤.٣٣٣٣  ١٢  ةالتجریبی
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الھدف الثاني:
وجـــــــود اثـــــــر للبرنـــــــامج التعلیمـــــــي فـــــــي تنمیـــــــة بعـــــــض المهـــــــارات، عـــــــدم أظهـــــــرت نتـــــــائج

ر،العنایة باألظـــافر، العنایـــة بالحـــذاء، تنظیـــف االستحمام،غســـل الیدین،غســـل الوجه،العنایـــة بالشـــع

األسنان، الترتیب والهندام،استعمال المرحاض)

ــــ ٠.٤١٦٧_حیــــث بلغــــت قیمــــة المتوســــط الحســــابي ( واالنحــــراف  ة) للمجموعــــة التجریبی

مـن القیمـة ادنـي) وهي ٠.٢٦٧_) والقیمة التائیة المحسوبة تساوي(٥.٤٠١٣٢_المعیاري یساوي(

یوضح ذلك، وقد یعزى ذلك ) ٥) داللة والجدول( ٠.٠٥عند مستوى ( )٢.٢٠١( ةالتائیة الجد ولی

فـي تعـدیل السـلوك العلمیـةالعلمي لم تستخدم األسالیبى إلى أن هذه المهارات لتعتمد على التدری

( كالتعزیز، التلقین ، التغذیة الراجعة ...) 

  )٥جدول (ال

والجدولیة لتالمیذ المجموعة الضابطة االختبار األوساط الحسابیة والقیمة التائیة المحسوبة

المهارات االستقاللیة

العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

  ٢.٢٠١٠.٠٥  ٠.٢٦٧  ٥.٤٠١٣٢  ٠.٤١٦٧-   ١٢  الضابطة

الھدف الثالث: 
االستحمام،غســل رنــامج التعلیمـي فــي تنمیــة بعـض المهــارات نتــائج وجـود اثــر للبالأظهـرت 

الیدین،غســل الوجه،العنایــة بالشــعر،العنایة باألظــافر، العنایــة بالحــذاء، تنظیــف األســنان، الترتیــب 

ولصــــالح  ) ٣٢.٥٠٠٠حیــــث بلغـــت قیمــــة المتوســــط الحســــابي (اســــتعمال المرحــــاض)،والهنـــدام

) والقیمــة التائیــة ٤.٣٧٩٧١االنحــراف المعیــاري (بلــغ فــي االختبــار ألبعــدي  ةمجموعــة التجریبیــال

 ٠.٠٥عند مسـتوى ( )٢.٠٧٤( ة) وهي اعلي من القیمة التائیة الجندولی٩.٠٣٣المحسوبة تساوي(

) ١٧.٥٠٠٠بلغ المتوسط الحسـابي للمجموعـة الضـابطة (یوضح ذلك بینما) ٦) داللة والجدول(

مقارنـــــة  ةثیر البرنـــــامج للمجموعـــــة التجریبیـــــ).ویبـــــین تـــــأ٣.٧٢٩٤٩واالنحـــــراف المعیـــــاري یســـــاوي(

بالمجموعــة الضــابطة  مــن خــالل تــوفیر الفــرص إمــام تالمیــذ التربیــة الخاصــة لممارســة األنشــطة  

المنظمــة ولكــون المهــارات تعمــل علــى إشــباع حاجــاتهم النفســیة والفكریــة واالجتماعیــة واالســتقاللیة 

في الحیاة الیومیة .
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  )٦جدول (ال

والضابطة في  ةیة والقیمة التائیة المحسوبة والجدولیة للمجموعتین التجریبیاألوساط الحساب

االختبار ألبعدي للمهارات االستقاللیة

العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

  ٤.٣٧٩٧١  ٣٢.٥٠٠٠  ١٢  ةالتجریبی
٢.٠٧٤٠.٠٥  ٩.٠٣٣  

  ٣.٧٢٩٤٩  ١٧.٥٠٠٠  ١٢  الضابطة

التوصیات:
تــوفیر الفــرص امــام تالمیــذ بطئــي الــتعلم لممارســة االنشــطة المنظمــة فــي شــكل مهــارات تــؤدي .١

الى اشباع حاجاتهم النفسیة والفكریة واالجتماعیة واالستقاللیة .

االستفادة من المقیاس الحالي في تشخیص تالمیذ بطئي التعلم.٢

من هذة البرامج وتطبیقه على تالمیذ بطئي التعلمضرورة االستفادة.٣

المقترحات
بناء برامج ارشادیة لالباء واالمهات في كیفیة تعلیم ابنائهم االستقاللیة .١

بناء برامج ارشادیة لتنمیة المهارات في جوانب اخرى لتالمیذ بطئي التعلم.٢

المصادر :
ــیم التربــوي لطالــب الجــامعي مبــادى القیــاس النفســي و ): ١٩٨٥ابــو لبــدة، ســبع محمــد(.١ التقی

  ٢٣٩صالتربیة،االردن.ة.جامعة االردنیة،كلی٣العربي،طوالمعلم

). علـم نفـس الخـواص .كلیـة التربیـة االولى،جامعـة ١٩٩٠االمام .مصطفى محمـود الیاسـري.(.٢

بغداد.

). فاعلیة برنامج مقترح الداء بعض االنشطة المتنوعة على تنمیة ٢٠٠١بخش، امیرة طه ، (.٣

هــارات االجتماعیــة لــدى االطفــال المتخلفــین القــابلین للــتعلم ،مجلــة مركــز البحــوث التربویــة الم

٢١٧زص١٩والنفسیة،جامعة قطر،السنة االولى، ع 

). فعالیـة برنـامج ارشـادي لتعـدیل اتجاهـات المتخلفـین العـادیین نحـو ٢٠٠٠بخش،.امیرة طه.(.٤

التكیفـي لتالمیــذ المتخلفـین . المجلــة دمـج المتخلفــین عقلیـا معهــم بالمدرسـة واثــره علـى الســلوك

).١٤).مجلد(٥٦التربویة ع(



هیفاء عبد الرحمن

٥٩

ـــة، اســـامة، (.٥ ـــال ذوي االحتیاجـــات فـــي ٢٠٠٤بطاین ـــات التعلیمـــة لمعلمـــي االطف )،تقـــویم الكفای

شمال االردن.مجلة اتحاد الجامعات العربیة للتربیة وعلم النفس .

في تحسین تحصیل العلـوم لـدى )،فاعلیة استخدام دائرة التعلیم٢٠٠١جاسم، صالح عبد اهللا،(.٦

تالمیذ الصف االول المتوسط بدولة الكویت.

)،بحـــــــوث ودراســـــــات فـــــــي الطفـــــــل المبدع،الطبعـــــــة، ٢٠٠٠حبیـــــــب، مجـــــــدي عبـــــــد الكـــــــریم ،(.٧

مكتبةاالنجلو المصریة ،القاهرة.

). مــــدخالت التربیـــة الخاصــــة.الطبعة االولى.مكتبــــة ١٩٧٧الخطیب،جمـــال ومنــــى الحدیـــدي،(.٨

توزیع .االردن.الفالح للنشر وال

).اسلیب تدریس العلوم، بیروت، لبنان.١٩٩٤زیتون،عایئشة،(.٩

)، المدخل الى علم الـنفس التربـوي ، اتلطبعـة االولـى . سلسـلة وثـائق ١٩٩٢السبشوب،احمد،(.١٠

تربویة. تونس.

السعید، سعید محمد واخرون ،برامج التربیة الخاصة ومناهجها بینم الفكر والتطبیق والتطویر. .١١

االولى، عمان . دار وائل للنشروالتوزیع.الطبعة

).التكیـف السـلوكي لالطفـال البطئـي الـتعلم دراسـة مقارنـة . رسـالة ١٩٨٧سمین ، زیـد بهلـول.(.١٢

ماجستیر (غیر منشورة).

)،بنــاء برنــامج تعلیمــي لتنمیــة التفكیــر االبــداعي فــي ٢٠٠٠الطــائي ،محمــد اســماعیل خلــف، (.١٣

.غیر منشورة . كلیة الفنون الجمیلة ، بغداد.النشاط التمثیلي . اطروحة دكتوراه 

ــة). ٢٠٠٤الظاهر،زكریــا. محمــد، واخــرون(.١٤ ــویم فــي التربی ــادى القیــاس والتق .دار العلمیــة مب

والتوزیع..نشر لالدولیة .ل

). اثـــر التـــدخل المبكـــر علـــى التكییـــف الســـلوكي لالطفـــال ١٩٩٦العاني،انتصـــار.كمال قاســـم.(.١٥

غیر منشورة )، كلیة التربیة للبنات.جامعة بغداد.المتخلفین عقلیا.(رسالة ماجستیر

).تصمیم برنامج تعلیمي فـي النشـاط التمثیلـي لتطـور مفهـوم الـذات ١٩٩٦العتبي،عالء شاكر(.١٦

لدى طلبة الثانویة.اطروحة دكتوراه غیر منشورة ،كلیة الفنون الجمیلة ،جامعة بغداد.

خطــــــــــیط ،مجلــــــــــة التوثیــــــــــق ). التربیــــــــــة الخاصــــــــــة والت١٩٨١عثمــــــــــان ، ابــــــــــراهیم محمــــــــــد .(.١٧

.٥٧.ع ١٤التربوي،السنة

). تقــــویم بــــرامج التربیــــة الخاصــــة .بجامعــــة الخلــــیج العربــــي، ٢٠٠١العلواني،خالــــد اســــماعیل(.١٨

  ٦١المجلة التربویة ،ع

.المشـــــــــكالت الصــــــــفیة الســــــــلوكیة التعلیمیــــــــة االكادیمیـــــــــة ٢٠٠٢العمــــــــایرة، محمــــــــد حســــــــن. .١٩

مسیرة ،عمان.مظاهرها.اسبابها.عالجها، الطبعةاالولى. دار ال
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)،نحــــو مــــنهج جدیــــد فــــي تعلــــم اللغــــات االجنبیــــة وتعلیمهــــا ١٩٩٦الفوال،محمــــد خیــــر احمــــد،(.٢٠

  ).٢-١).ع(١٣االستقاللیة وتعلم اللغات االجنبیة وتعلیمها.مجلة دمشق. المجلد (

)،برامج طفل ما قبل المدرسة ، دار قندیل للنشـر ٢٠٠٢الكسواني، مصطفى خلیل. واخرون،(.٢١

، عمان. االردن.

ــــة فــــي ریــــاض االطفــــال).٢٠٠٤محمد،جاســــم،(.٢٢ ،مكتبــــة دار الثقافــــة مجلــــة ١.طنمــــو الطفول

  ٥٠ص.٢٩،سنة١٣٤-١٣٣التربیة،قطر.ع

). اثــر برنــامج ارشـادي لمعلمــات التربیــة الخاصـة فــي تعــدیل بعــض ٢٠٠٠المشـهداني،تمار .(.٢٣

منشورة.انماط السلوك لدى التالمیذ. كلیة التربیة .جامعة الموصلال . رسالة ماجستیرغیر 

ــــة االساســــیة ١٩٩٨منســــي، حســــن عمــــر شــــاكر.(.٢٤ ــــتعلم فــــي المرحل ــــي ال ).مشــــكالتالطلبة بطئ

).دائرة التربیة والتعلیم،عمان،االردن.٢االولى.مجلة المعلم/الطالب . العدد(

مجلة ).االتجاهات المعاصرة في الرعایة المتكاملة لالطفال الصم ،٢٠٠٢منصور، طلعت. (.٢٥

)٢(.مجلد٧الطفولة والتنمیة ع

).قــراءات فــي مشــكالت الطفولة.الطبعةاالولى،المملكــة العربیــة ١٩٨١منصــور. محمــد جمیــل،(.٢٦

السعودیة.الریاض.

)،االســـتقالل النفســـي عـــن الوالـــدین وعالقتـــه باســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة. ٢٠٠٤نصـــر،محمد،(.٢٧

  ).٢)،العدد(٢٠مجلة جامعة دمشق،مجلد(

ة تطبیـق اجـراءات العـرف علـى ذوي التخلـف ). مدى اهمیـ٢٠٠٣الوابلي ،عبداهللا بن محمد ،(.٢٨

العقلـي واحتیاجـاتهم التربویـة الفردیـة مـن قبـل بـرامج التربیـة الفكریـة بالمملكـة العربیـة السـعودیة 

  ١٧.مج٦٨.المجلة التربویة .ع١٩٢.ص
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  )١ملحق (ال

جامعة الموصل

/قسم التربیة الخاصةاألساسیةكلیة التربیة 

الخبراء آراءاستبیان 

الفاضل: ـــــــــــــــــــ المحترماألستاذ

تحیة طیبة.

اثر برنامج تعلیمي لتنمیة بعض المهـارات االسـتقاللیة (تروم الباحثة القیام بدراسة حول

اً نرجــو تعــاونكم  مــن خــالل االطــالع علــى مهــارات المقیــاس وتحقیقــ ا) لــذلتالمیــذ التربیــة الخاصــة

   أعـــــــــــــــــدهاالبحـــــــــــــــــث تتطلـــــــــــــــــب تطبیـــــــــــــــــق مجموعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــارات التـــــــــــــــــي  ألهـــــــــــــــــداف

االستقاللیة .) لقیاس المهارات٢٠٠١(جمعة ،

الوظـائف الخاصـة تأدیـة"قدرة الفـرد علـى االعتمـاد علـى نفسـه فـي ، باالستقاللیة ویقصد

األخـــرىالحیــاة الضــروریة  نوشـــؤو  ةالمســؤولیفــة والســـالمة العامــة وتحمــل والنظاوالبــأسبالطعــام 

المناسبة التي یحتاجها تالمیذ التربیة الخاصة ، وكما ستتبین من الدرجة التي یحصل علیها الفـرد 

وٕابـداءلـذا نرجـو التفضـل بقـراءة االختبـارات .البحث". ألغراضعلى مقیاس االستقاللیة المستخدم 

لتعاونكم العلمي اكم العلمیة.شكر مالحظاتكم وارا

لطفل.معلومات عامة عن ا

یرجى تعبیة:

المفحوصاسم. ١

اسم المدرسة .٢

تاریخ الوالدة. ٣

انثى  ذكر            الجنس  . ٤



…أثر برنامج تعلیمي لتنمیة المهارات االستقاللیة 

٦٢

جاتهم العلمیة وعناوینهمر أسماء المحكمین ود

العنوانالدرجة العلمیةاالسمت

اذ المساعدأستجاجان جمعة محمد الخالديد.   ١
جامعـــــــــــــــة الموصــــــــــــــــل/كلیة 

التربیة االساسیة

أستاذ المساعدخشمان حسن علي الجرجريد.   ٢
جامعـــــــــــــــة الموصــــــــــــــــل/كلیة 

التربیة االساسیة

أستاذ المساعدصبیحة یاسر مكطوف القرغوليد.   ٣
جامعـــــــــــــــة الموصــــــــــــــــل/كلیة 

التربیة

أستاذ المساعداحمد محمد نوريد.   ٤
جامعـــــــــــــــة الموصــــــــــــــــل/كلیة 

االساسیةالتربیة 

أستاذ المساعدفاتح ابلحد فتوحيد.   ٥
جامعـــــــــــــــة الموصــــــــــــــــل/كلیة 

التربیة االساسیة

المدرسانور قاسم العزاويد.   ٦
جامعـــــــــــــــة الموصــــــــــــــــل/كلیة 

التربیة االساسیة

المدرسذكرى یوسف جمیلد.   ٧
جامعـــــــــــــــة الموصــــــــــــــــل/كلیة 

التربیة االساسیة



هیفاء عبد الرحمن

٦٣

  )٢( ملحقال

استبیان نهائي

ة التربیة الخاصة المحترمةالعزیزة معلمأختي

ــة بعــض المهــارات بحــث للتعــرف علــى (إجــراءتــروم الباحثــة  ــامج تعلیمــي لتنمی ــر برن اث

) لذ نرجو تعاونكم  من خالل االطالع على مهارات المقیـاس االستقاللیة لتالمیذ التربیة الخاصة

…لتعاونكماً شكر درجة على كل مهارة من المهارات التي سوف تعرض على المتعلم .وٕاعطاء

الباحثة

  )٣ملحق (ال

م/ استبیان استطالعي

العزیزة معلمة التربیة الخاصة المحترمةأختي

اللیة لـدى اثـر برنـامج تعلیمـي للمهـارات االسـتقبحـث للتعـرف علـى (إجراءالباحثة تروم

ــة الخاصــة ــذ التربی ــذا نرجــو تعــاونكم مــن خــالل االطــالع علــى مهــارات المقیــاس .تالمی اً ر شــك) ل

…لتعاونكم 

الباحثة 



…أثر برنامج تعلیمي لتنمیة المهارات االستقاللیة 

٦٤

المهارات الالستقاللیة المتعلقة بالنظافة

ضع عالمة صح أمام ااالجابة المناسبةالدرجةالمهارة/االستحمام -١  ت

صفرالیستعد لالستحمام   -١

    ١  الیبدي ایة محاولة لتحمیم وتخفیف نفسه  -٢

    ٢  یحاول استخدام الصابون لتحمیم نفسه  -٣

    ٣  یجفف نفسه بمساعدة االخرینیستحم و  -٤

    ٤  یستعد لالستحمام ویستحم بدون مساعدة  -٥

ضع عالمة صح أمام ااالجابة المناسبةالمجموع

الدرجةالمهارة/غسل الیدین  -٣

صفرالیبدي تعاونا في غسل یدیه بالماء  -١

    ١  الیستطیع غسل یدیه بالماء  -٢

ون بمساعدة عند حثـه یستطیع غسل یدیه بالماء والصاب-٣ 

بالكالم

٢    

یســــتطیع غســــل یدیــــه بالمــــاء والصــــابون دون مســــاعدة   -٤

االخرین

٣    

ضع عالمة صح أمام ااالجابة المناسبةالمجموع

الدرجةالمهارة/غسل الوجه -٤

صفرالیسعى لغسل وجهه -١

الیســتطیع غســل وجهــه بالمــاء والصــابون دون مســاعدة   -٢

االخرین

١    

یســـتطیع غســـل وجهـــه بالمـــاء والصـــابون دون مســــاعدة   -٣

االخرین 

٢    

    ٤  یستطیع غسل وجهه بالماء دون مساعدة االخرین  -٤

یستطیع غسل یدیه بالماء والصابون بمساعدة عند حثـه   -٥

  ٥بالكالم

ضع عالمة صح أمام ااالجابة المناسبةالمجموع

الدرجةالمهارة/  العنایة بالشعر   -٥

صفرغیر قادر على تلمیع وتنظیف حذائه  -١

قــــادر علــــى تلمیــــع وتنظیــــف حذائــــه ولكنــــه یحتــــاج الــــى   -٢

مساعدة مباشرة وتوجیه لفظي

١    

    ٢  یمكنه تلمیع وتنظیف حذائه بدون مساعدة  -٣

قــادر علــى تلمیــع وتنظیــف حذائــه بطریقــة جذابــة وبــدون   -٤

مساعدة

٣    

    ٤  غیر قادر على تمشیط شعره  -٥



هیفاء عبد الرحمن

٦٥

ضع عالمة صح أمام ااالجابة المناسبةجموعالم

الدرجةالمهارة/العنایة باالظافر  -٦

صفرغیر قادر على قص اظافره  -١

قــــادر علــــى قــــص اظــــافره ولكنــــه یحتــــاج الــــى مســــاعدة   -٢

مباشرة وتوجیهه لفظي

١    

    ٢  یمكنه قص اظافره ولكنه یحتاج الى توجیه لفظي  -٣

    ٣  اعدة یمكنه قص اظافره بدون مس  -٤

    ٥  قادر على قص اظافره بطریقة جذابة وبدون مساعدة  -٥

ضع عالمة صح أمام ااالجابة المناسبةالمجموع

الدرجةمهارة/تنظیف االسنان  -٧

صفرغیر قادر على تنظیف اسنانه  -١

قـــادر علـــى تنظیـــف اســـنانه ولكنـــه یحتـــاج الـــى مســـاعدة   -٢

مباشرة.

١    

    ٢  ولكنه یحتاج الى توجیه لفظي.یمكنه تنظیف اسنانه  -٣

    ٣  یمكنه تنظیف اسنانه بدون مساعدة   -٤

    ٤  قادر علىة تنظیف اسنانه بصورة صحیحة.  -٥

ضع عالمة صح أمام ااالجابة المناسبةالمجموع

الدرجةالمهارة/الترتیب والهندام  -٨

صفرالیستطیع ان یهتم بهندامه وترتیبه  -١

ترتیبــــه بمســــاعدة مباشــــرة مــــع االیعــــاز یصــــلح هندانــــه و   -٢

بالكالم

١    

    ٢  یمكنه تصلیح هندامه وترتیبه بالتوجیه الفظي  -٣

    ٣  یمكنه ان یعتني بترتیبه وهندامه بدون مساعدة   -٤

    ٤  یرتب نفسه وهندامه ویالحظ نفسه بدقة  -٥

ضع عالمة صح أمام ااالجابة المناسبةالمجموع

الدرجة  ضمهارة/استعمال المرحا  -٩

صفراً الیستطیع الذهاب الى المرحاض اطالق  -١

    ١  كثیر ما یتعرض لحوادث عند ذهابه للمرحاض.  -٢

یتعـــرض لحـــوادث عنـــد الـــذهاب للمرحـــاض اثنـــاء اً احیانـــ  -٣

التهار

٢    

    ٣  الیعرض لحوادث عند ذهابه للمرحاض اثناء النهار   -٤

    ٤  .اً قالیتعرض لحوادث عند ذهابه للمرحاض اطال  -٥



…أثر برنامج تعلیمي لتنمیة المهارات االستقاللیة 

٦٦

ضع عالمة صح أمام ااالجابة المناسبةالمجموع

الدرجةالعنایة بلحذاءمهارة/  -٩

صفرغیر قادر على تلمیع وتنظیف حذائه  -١

قــــادر علــــى تلمیــــع وتنظیــــف حذائــــه ولكنــــه یحتــــاج الــــى   -٢

مساعدة مباشرة وتوجیه لفظي

١    

    ٢  یمكنه تلمیع وتنظیف حذائه بدون مساعدة  -٣

مكنه تلمیع وتنظیف حذائه بدون مساعدة ولكنه یحتـاج ی  -٤

الى توجیه لفظي

٣    

قــادر علــى تلمیــع وتنظیــف حذائــه بطریقــة جذابــة وبــدون   -٥

مساعدة

٤    


