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ملخص البحث :
مـي  لتنمیـة بعـض المهـارات لـدى تالمیـذ تعلی جاثـر برنـام-استهدف البحـث  الكشـف عـن 

) ١٢( ة) للمجموعــة التجریبیــ١٢) تلمیــذ وتلمیــذة بواقــع (٢٤التربیــة الخاصــة  تكونــت العینــة مــن (

للعـــام الدراســـي )الخاصـــة(التربیـــةللمجموعـــة الضـــابطة مـــن تالمیـــذ  الصـــف  الرابـــع االبتـــدائي 

  ة:،ولتحقیق هدف البحث تم صیاغة الفرضیات اآلتی٢٠٠٧/٢٠٠٦

تعلیمي لتنمیة بعض  المهارات لدى البرنامج ال " الثرإحصائیة داللةهل توجد فروق ذات 

الخاصة التربیةتالمیذ  

ألثــرا لبرنــامج ا لتعلیمــي لتنمیــة بعــض  المهــارات إحصــائیةهــل توجــد فــروق ذات  داللــة 

الخاصة وفق متغیر الجنس.التربیةلدى  تالمیذ ا

 )٨) فـــي اختبـــار المهـــارات المتكـــون مـــن (٢٠٠٥(احمـــد،ولقـــد تـــم االعتمـــاد علـــى مقیـــاس 

% ٨٠وتم  استخراج صدق المقیاس  مـن خـالل عرضـه علـى الخبـراء المختصـین وبلـغ مجاالت

أظهـرت و  ) .٠.٩٠معامـل  ثبـات المقیـاس (یاس بطریقة إعادة االختبـار وبلـغ واستخراج ثبات المق

كمــا المجموعــة التجربیــةلمهــارات ولصــالح فــي اختبــار اإحصــائیةالنتــائج وجــود فــروق ذات  داللــة 

الجـــنس  رفـــي اختبـــار المهـــارات وفـــق متغیـــ ةإحصـــائی داللـــةأظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــروق ذات  

وتعكس هذه النتائج اثر البرنامج التعلیمي في تنمیة المهارات لدى تالمیذ التربیـة الخاصـة  هـذا و 

ج اهمها:تم صیاغة عدد من التوصیات والمقترحات في ضوء ا لنتائ

والعادیین..  والتالمیذا لبرنامج التعلیمي  بین تالمیذ التربیة الخاصةالثر اجراء دراسة مقارنة .١

توفیر الفرص امام تالمیذ التربیة الخاصة لممارسة االنشـطة بشـكل مهـارات تـؤدي الـى اشـباع .٢

حاجاتهم النفسیة والفكریة واالجتماعیة .
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Abstract:
The researcher aims to know the effect of an educational program

in developing in for motion abilities for special education pupils

according to gender. The sample was(24) pupils divided in to an

experimental and control group comprise ing (12) pupils each of fourth

grade classes of special education for the year(2006-2007)

To achieve the aim the researcner put the follow ing hypotheses;

Are there any statisti cally significant differences for this educational

program in developing knowledge abilities for special education pupils

depending on gender.

Ahmed scale (2005) used to choose the in formation abilities

folding (8) tests. Validity found out through a panel of experts

reaching(80%), stability on the other hand was found by posttest where

the Conjunction factor reach ing (0.90). The results showed also

statistically significance differences in testing knowledge abilities for the

experimental group. The results showed statisti cally significant

differences in knowledge abilities test regarding gender with

abiastowards male. These results ascer tain the effects of this programmin

developing knowledge abilities for special education pupils. On this basis

1. Comperative study on the effect of this program for special and

ordinary pupil.

2. Provid Opportunities for special needs students in practicing intellect

tual andsocial needs.
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:المقدمة
ــیم فیهــا ، الن مــن اهــم اهــدافها  تعلــق المجتمعــات الحدیثــة امــاال" كبیــرة علــى انظمــة التعل

تنمیــة مختلــف جوانــب الحیــاة، فــالتعلیم لــه دور اســاس فــي تحریــك المجتمعــات البشــریةعلى طریــق 

.التنمیــة االجتماعیــة والمعرفیــة وینظــر الــى التعلــیم بوصــفه اهــم مصــادر اعــداد الطاقــات البشــریة

  )١٩٠،ص٢٠٠٢(مهدي،

ان تفكیــر الطفــل فــي هــذة المرحلــة یتصــف بانــه تفكیــر یفتقــر الــى المرونــة اذا مــا قورنــت 

بالمراحــل التالیــة كمــا انــه یفتقــر علــى بعــد واحــد . ان خصــائص طرائــق ومضــمون التعلــیم الطفــال 

).Berman,1991,P.24هذة الفئات الخاصة (

طریقة حدیثة تناسب قدراتهم العقلیة البسیطة كما ان تنمیة المهارات یجب ان یكون هناك

وبمـا ان الطفــل الخـاص قــد یعجـز عــن فهــم وادراك بعـض المفــاهیم والحقـائق البســیطة لـذ كــان مــن 

ــــى  ــــتعلم عل الضــــروري ایجــــاد طریقــــة تحقــــق الفائــــدة المرجــــوه للــــتعلم واالخــــذ بیــــد الطفــــل بطئــــي ال

)smith,2003.p.4التعلم(

احل النمو التي یتعلم فیها الطفل المعارف ویكتسب الخبرات ان مرحلة الطفولة من اهم مر 

الحیاتیــة التــي تســاعده علــى التوافــق مــع الحیــاة الیومیــة وفیهــا تنمــو االمهــارات وتتفــتح مواهبــه  وان 

عملیة التعلم لها تاثیر وخاصة بالنسبة للطفل او حتـى فـي مراحـل نمـوه المختلفـة . فالطفـل ظـاهرة 

ســـیة االولیة.لـــذلك تعتبـــر عملیـــة الـــتعلم فـــي هـــذا المســـتوى النمـــائي وظیفـــة فریـــدة فـــي المراحـــل الدرا

حقیقیـــة ضـــروریة. فهـــي نشـــاط مهمـــا" یمارســـه لـــذا یجـــب ان یكـــون الـــتعلم بشـــكل خـــاص ضـــروري 

  ). ٣٥٣،ص٢٠٠٦الطفال الفئات الخاصة(الطائي،

بطئـي ان االهتمام بهـذا النـوع مـن التالمیـذ یهـدف الـى تحسـین مهـارات الـتعلم ان التالمیـذ

التعلم الذین نرجع صعوبات تعلمهـم  الـى مشـكالت انفعالیـة مزمنـة قـد یظهـرون سـلوكا" اجتماعیـا" 

مضـــاد" لســـلوك االخـــرین فهـــوالء التالمیـــذ قـــد یتســـمون بالهـــدوء واالنطـــواء وقـــد یمیلـــون الـــى اشـــارة 

مــع المشــاكل والمتاعــب فــي المدرســة وهــم فــي نفــس الوقــت قــد یكــون لــدیهم القابلیــة علــى التعامــل

  ).٢١٧،ص٢٠٠١المعلمین والتالمیذ االخرین بطرق مقبولة(بخش،

ویبین بیاجیه اهمیة ربط المفاهیم المقدمة للمتعلم مـع عمـره الزمنـي ومـع مسـتواه االدراكـي 

وهذا یتفق مع برونر الذي یرى ان المعرفة تبـدا" عـن طریـق موقـف غیـر لفظـي قبـل الوصـول الـى 

ة الرمزیة المجردة التي تلیهاویعكس االهتمام باالحتیاجات الفردیـة المرحلة التمثیلیة  او الى المرحل

للتالمیذ بطئي التعلم في الحقیقة ان التوجـه الحضـاري والثقـافي الـذي تقیسـه تلـك المجتمعـات نـابع 

مــن اهمیــة وضــرورة ومعایشــة جمیــع افــراد المجتمــع بمســتویاته المختلفــة لعناصــر العملیــة الثقافیــة 

بدوره جمیع المؤسسات التعلیمیة فیها بما فـي ذلـك مؤسسـات التربیـة الخاصـة والحضاریة مما الزم

بتوجیه اهدافها للعمل على ایجاد جیل متكیف اجتماعیا".

  ).١٩٢،ص٢٠٠٣(الوابلي،
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ان تفكیر الطفل فـي هـذة  المرحلـة یتوقـف علـى امـریین جـوهریین همـا نشـاطه الـذاتي مـن 

س التفكیــر لدیــه خبرتــه الحســیة الحركیــة والكبــار مــن جهــة ونشــاط الكبــار مــن جهــة ثانیــة وان اســا

حوله یعلمونه اسالیب التعامل مع االشیاء ومسمیاتها واالفعـال التـي یمكـن القیـام بهـا بواسـطة هـذة 

االشیاء

ومن هذا المنطلق جـاء اهتمـام كثیـر مـن البـاحثین التربـویین باعـدادمعلم المسـتقبل وتعتبـر 

ف فلســـفتها واهـــدافها وانظمتهـــا حجـــر الزاویـــة لبـــرامج اعـــداد هـــذة المؤسســـات التربویـــة علـــى اخـــتال

المعلمین لما لها من تاثیر بالغ االهمیة على تدریب واعداد معلم المسـتقبل یمكـن القـول ان مقـدار 

  ) .٧٤،ص٢٠٠٣االهتمام مسؤولیة تلك المؤسسات تجاه مستقبل اجیالها (االخوالدة ،

خاصــة اهمیــة ویكمــن ان تســتغل الطاقــات الذهنیــة ولتنمیــة المهــارات لــدى تالمیــذ التربیــة ال

غیر المستفاد منها ، كما ان ذهن الطفل في حالـة نشـاط وغایـة فـي التعقیـد ولـیس صـفحة بیضـاء 

  )٥٧،ص١٩٨٤كما یتصور الكبار(الصالح،

اھداف البحث، یھدف البحث الحالي:
تربیة  الخاصة.الكشف عن اثر البرنامج  التعلیمي في تنمیة المهارات  لدى تالمیذ ال.١

ـــــذ التربیـــــة .٢ ـــــدى تالمی ـــــة بعـــــض المهـــــارات ل ـــــي تنمی ـــــامج  التعلیمـــــي ف ـــــر البرن الكشـــــف عـــــن اث

الخاصة.وفق متغیر الجنس .

-وللتحقق من اهداف البحث یتم صیاغة الفرضیتین االتیة :

التوجــد فــروق  ذات داللــة احصــائیة الثــر البرنــامج التعلیمــي فــي تنمیــة بعــض المهــارات لــدى .١

ربیة الخاصة .تالمیذ الت

التوجــد فــروق ذات  داللــة احصــائیا" الثــر البرنــامج التعلیمــي فــي تنمیــة بعــض المهــارات لــدى .٢

تالمیذ التربیة الخاصة وفق متغیر الجنس .

حــدود البحــث، یقتصــر البحــث الحــالي علــى عینــة مــن تالمیــذ التربیــة  الخاصــة مــن كــال 

  .٢٠٠٦/٢٠٠٧الجنسیین في مركز مدینة الموصل للعام الدراسي 

تحدید المصطلحات: 
البرنامج . ١

بأنها" الوصف لنوع مـن السـلوك او االداء الـذي نـود مـن المـتعلم ان   )٢٠٠٠عرفها الطائي (-

یكون قادرا" على تبیانه ویجب ان یشیر الى االهداف والصفات القابلة للمالحظة والقیاس فـي 

الطـائي ، (ق ام لـم یحقـق االهـداف ".مخرجات البرنامج لیتسنى تحدید ما اذا كان البرنامج حق

  )١٥،ص٢٠٠٠
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) بانـــه" مجموعـــة مـــن الخبـــرات المعقـــدة وفـــق تنظـــیم یزیـــد عـــن امكانیـــة ٢٠٠١( عرفهـــا عبـــداهللا-

  )١٧٣،ص٢٠٠١(عبداهللا،تنفیذها."

البرنامج التعلیمي. ٢

) بانــه" مجموعــة مــن الجلســات الموزعــة ضــمن دروس معنویــة وتختلــف ٢٠٠٣عرفهــا الفخــرو(-

سات في محتویاتهـا وطـرق التفاعـل بـین االفـراد خاللهـا تعـالج كـل جلسـة تنمیـة مهـارة هذة الجل

او اكثر من مهارة لدى المتدربین ضمن استتراتیجیات مخطط لها ویتم اختیارها بما یتالئم مع 

  )٦٤،ص٢٠٠٣اهداف البرنامج الذي تم االعتماد علیه"(الفخرو،

ة والفعالیــات وااللعــاب والحركــات والصــور ) بانــه "مجموعــة مــن االنشــط٢٠٠٥عرفهــا احمــد ،(-

المخطــط لهــا مســبقا" مــن اجــل تحقیــق هــدف مرســوم مســبقا" وعلــى ان تتناســب مــع مســتویات 

  )١٢،ص٢٠٠٥النمو العقلي لالطفال الذین یطبق علیهم "(احمد ، 

المهارة. ٣

) بانهـــا" نمـــط مـــن االداء المـــتقن الموجـــة نحـــو انجـــاز عمـــل مـــن ١٩٩٨(عرفهـــا ابـــو جـــادو  -

االعمـال او مهمــة معینــة بسـیطة او معقــدة، والمهــارة اتقـان ینمــي بــالتعلم ویقـاس بعــاملي الدقــة 

  )٣٤٦،ص١٩٩٨والسرعة.(ابو   جادو،

،٢٠٠٠ (الكبیســــي،)"بانها"درجــــة مــــن الكفــــاءة والجــــودة فــــي االداء"٢٠٠٠عرفهــــا الكبیســــي (-

  ).١٠١ص

لم مــن انجــاز مـــا تؤكــل الیــه مـــن التعریــف االجرائــي: القــدرة المكتســـبة التــي تمكــن الفـــرد المــتع-

اعمال بكفاءة واتقان وباقصر وقت واقل جهد وعائد اوفر. 

تالمیذ التربیة الخاصة .٤

   )١٩٩٠(عرفه الشربتي . ١

بانهم االطفال العادیین في اطارهم العـام ، اال انـه یجـد صـعوبة لسـبب او الخـر فـي الوصـول -

السـویاء فـي المعـدل وهـو الیصـنف ضـمن فئـة الى المستوى التعلیمي الذي یصـل الیـه اقرانـه ا

  )٩،ص ١٩٩٠الشربتي ، (المتخلفین،

) بانهم اولئك االطفال غیـر قـادرین علـى مجـاراة االخـرین ٢٠٠٠عرفها عبد الهادي واخرون (-

تعلیمیا" او تحصیلیا" في موضـوع دراسـي ما،وهـذا یعـود السـباب ظـاهرة او كامنـة بحاجـة الـى 

  )٢٠،ص٢٠٠٠عملیة تشخیص (عبد الهادي ،
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الفصل الثاني: أطار نظري ودراسات سابقة:
لقد اكد علماء النفس العام اهمیة تنمیـة المهـارات فـي بدایـة القـرن العشـرین توجهـة اهتمـام 

البــاحثین وعلمــاء الــنفس حــول اهمیــة تنمیــة المهــارات وذلــك بفضــل ظهــور میــادین جدیــدة فــي علــم 

ي والطریقــة االرتباطیــة ولقــد تــم التركیــز فیهــا علــى الــنفس مثــل علــم الــنفس الفــارق والتحلیــل العــامل

  )٢٦٣،ص٢٠٠٤وصف وتفسیر القدرات والعوامل المؤثرة في تشكیلها .(یونس ،

ویشــیر مصــطلح المهــارات هــي العملیــات النفســیة التــي بواســطتها یتحــول المــدخل الســلبي 

تلفــة ومــن اهــم فیصـور ویختصــر ویختبــر لــدى الفــرد الــى ان یسـتدعي اســتخدامه فــي المواقــف المخ

العملیات النفسیة التي تتعـرض لهـا ،المـدخالت الحسـیة هـي عملیـات االدراك،التخیـل ،االسـتدعاء، 

التذكر، التخزین، التحویل،التفكیر وغیرها من العملیات المعرفیة المختلفة.

  )٢٨،ص١٩٩٥(عبد الحمید،

ایـة القـرن التاسـع ویرجع اصل الموضوع عندما نشأت المدرسة الترابطیة في انكلتـرا فـي بد

Gohnعلى ید جـون لـوك( LoCK حیـث اكـدت علـى دور العملیـات العقلیـة النهـا تحـدث نتیجـة (

لتــرابط االحساســات التــي هــي عناصــر العقــل ویحــدث االنتظــام فیهــا اســتنادا" الــى قــوانیین التشــابه 

كمــــــا یعــــــود الفضــــــل الــــــى علمــــــاء)crik,1991,p440والتضــــــاد واالقتــــــران الزمــــــاني والمكــــــاني.(

مدرســة(فوزریدج) فــي ادخــال العملیــات العقلیــة المعرفیــة فــي معمــل علــم الــنفس مســتخدمین مــنهج 

االســـــتبطان وبیاناتـــــه الـــــى ان تبلـــــور فكـــــرة نشـــــوء علـــــم النفـــــیس المعرفـــــي بجهودالعـــــالم الســـــلوكي  

edwerdادوراردوتومــان ( and tolmans).(حینمــا اشــار الــى اثــر كــل مــن ١٩٥٩-١٨٨٦ .(

لسـمات والمیــول فـي السـلوك وان الــتعلم هـو عملیـة معرفیــة ولیسـت عملیـة تعزیــز القـدرات العقلیـة وا

:فحسب من خصائص تنمیة المهارات 

ان االسالیب المعرفیة تتعلق بشكل النشاط المعرفي ال بمحتواه فهي تشیر الى الفـروق الفردیـة .١

والطریقة التي یدرك بها االفراد ویفكرون ویحللون المشكالت .

المعرفیـة مـن االبعـاد المستعرضـة أذ انهـا تتخطـى التمییـز التقلیـدي بـین الجانـب تعد االسالیب.٢

المعرفــــي والجانــــب االنفعــــالي فــــي الشخصــــیة فــــا االســــالیب المعرفیــــة لیســــت خاصــــة للجانــــب 

  )٣٨٠،ص١٩٧٨االنفعالي وحده وانما للشخصیة ككل (عثمان وعبد اللطیف،

ن الســلوكیون یتحــدثون بحــذر عــن . كــان العلمــاء والبــاحثو  ١٩٦٠-١٩٣٠وخــالل الفتــرة 

العملیات العقلیة النها غیر قابلة للمالحظة في حین ركزت المدرسة المعرفیة على ذاكرة المتعلم . 

ــم الــنفس المعرفــي هــو دراســة االنســان واالهتمــام بــه بوجــه خــاص بطــرق  وهكــذا اصــبح میــدان عل

وفـــي اوامـــر النشـــاط الفعـــال. احـــراز المعرفـــة وتحصـــیلها وتحویلهـــا واســـتخدامها فـــي توجیـــه القـــرار

وبسبب تلك التحویالت واالهتمامات فقد ابتكرت نماذج ونظریات مـن قبـل علمـاء الـنفس المعـرفین 

حیــث اكــدوا علــى ضــرورة اخــذ المــتعلم دورا" اكثــر فعالیــة فــي اســتخدام وتوظیــف عقلــه اثنــاء تعلمــه 
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.vigotsk) فیكوتســكيpiajeوان المدرســة المعرفیــة كــان لهــا علماءهــا البــارزین مـــنهم (بیاجیــه

وبرونر، واوزبل.اهتموا باعتبار االنسان مخلوقا" عاقال" ومفكرا" وباحثا" عن معلومات ومجهـز لهـا 

  ).٣٠١،ص٢٠٠٤ومبتكر فیها. .(دروزة،

الى تنمیة الجانب المهاري الـذي  یتعلـق بنموذجـه الخـاص guilfordوقد اشار جیلفورد.

من المهارات  یمكن ان ترتبط بقدرات الطفل.حول القدرات العقلیة  بان العدید 

وبناءا"علیـــه فـــان تنمیـــة المهـــارات  تعتمـــد علـــى ســـلوك الفـــرد ازاء موقـــف مـــا فانـــه یختلـــف 

حســـب جنســـهم وعمـــرهم  والن المهـــارات تعــــد قطـــاع هـــام فـــي الحیــــاة النفســـیة للفـــرد فضـــال" عــــن 

.التي تستخدم عادة في تحدید الخصائص التي یتمیز بها ووضعتها بعدا"من ابعاد القدرات العقلیة

  )٣٦.ص٢٠٠١الداهري،(نوع نشاط الفرد.

ویـــرى ســـكنر بـــان فهـــم الشخصـــیة یـــاتي مـــن المالحظـــات ویقـــول بمـــا ان كـــل شـــخص لـــه 

ماضي شرطي مختلف فان كل واحد منا تعلم انماط سلوكیة او من االشتثارات التي یتعرض لهـل 

  )).٧٨،ص٢٠٠٣في تاریخه.(حسین،

یحدد ما یحدث في عقل الطفل من خالل مالحظه لطفـل فاشـار الـى واستطاع بیاجیه ان

اننــا النســتطیع ان نفهــم الــتعلم بــدون فهــم التفكیــر وان الطفــل یفكــر وبشــكل مختلــف عــن البــالغین 

ـــى اخـــر وباســـتطاعتنا استنســـاخ  ـــال مـــن عمـــر ال ـــد االطف ـــة  واالدراكیـــة عن وتتنـــوع القـــدرات المهاری

ــــــــــال ــــــــــي یســــــــــتخدمها االطف ــــــــــوانیین الت ــــــــــي عمــــــــــر محــــــــــدد لیفهمــــــــــوا محــــــــــیطهم ویضــــــــــبطو الق ف

).Carlson,2000.p.40سلوكهم(

الدراسات السابقة:
:١٩٩٤دراسة عطوة، (.١ (

هدف الدراسة تحدید ما اذا كانت هنال فروق ارتقائیة بین اطفال مرحلة الطفولة في مـدى 

ـــة للكلمـــات. ـــذاكرة اللفظی ـــاءة ال ـــثالث فـــي كف ـــة ال ـــة مراحـــل الطفول ـــذاكرة اللفظی وتكون البحـــث مـــن ال

) طفــال" مــن ٥٦)طفــال" مــن دون الحضــانة یمثلــون مرحلــة الطفولــة المبكــرة و(٥٦)طفــال" و(١٦٨(

) طفــال" یمثلــون الطفولــة المتــاخرة (صــف خــامس ٦٥مرحلــة الطفولــة المتوســطة (صــف ثــاني) و(

رة اللفظیـة ابتدائي) واستخدم الباحث اختبار لقیاس مدى الذاكرة اللفظیة واختبار لقیاس كفـاءة الـذاك

للكلمــــات واســــتخدم بعــــض اســــتتراتیجیاتها  الســــتتراتیجیات التــــذكر فــــي بعــــض المواقــــف الحیاتیــــة 

.اظهرت النتائج ان مدى الذاكرة اللفظیة یزید بزیادة عمر الطفل وذلك الربعة عوامل تتمثل بزیـادة 

المعرفـة  بنسـق سعة المخزون قصـیر المـدى وزیـادة اسـتخدام الطفـل السـتتراتیجیات الـذاكرة وزیـادة 

  )١٢.ص١٩٩٤الذاكرة وزیادة المعرفة وذاكرة الدالالت(عطوة،
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)١٩٩٦. دراسة ابو دینا، (٢
 الـذاكرة االدراك،استهدفت الدراسة الكشف عن عالقة العملیات العقلیـة المعرفیـة (االنتبـاه،

ني االعـدادي ) تلمیذ وتلمیذة في صفین االول والثـا٦٧٤المیول االستكشافیة) تكونت العینة من(،

استخدام اختبار لقیاس التذكر وهو عبارة عن تسع اشكال یطلب من المفحوص النظر بشكل جیـد 

) دقــائق ثــم تجمــع االوراق ویطلــب مــنهم علــى الفــور تــذكر أي عــدد ممكــن مــن ٣لالشــكال لمــدة (

االشـــكال البســـیطة ورســـمها فـــي ورقـــة كمـــا اســـتخدم اختبـــار لقیـــاس االنتبـــاه وكـــذلك اختبـــار لقیـــاس

االدراك ومقیـــاس المیـــول االستكشـــافیة واجـــراء الصـــدق والثبـــات واســـتخدام معامـــل ارتبـــاط بیرســـون 

والتــائي توصــلت النتــائج وجــود عالقــة موجبــة بــین المیــول االستكشــافیة وكــل مــن التــذكر واالنتبــاه 

  ).٣٩.ص١٩٩٦واالدراك(ابو دینا،

)٢٠٠١دراسة حسب هللا  (.٣
للعــب اللغــوي و اللعــب التمثیلــي لالرتقــاء بــبعض جوانــب اســتهدفت الدراســة بنــاء برنــامج ا

) ٦٠(االدراك الســـمعي والتعبیـــر اللغـــوي) لـــدى طفـــل السادســـة تكونـــت العینـــة  مـــن ( اللغـــوي النمــو

تلمیــذ مــن االول ابتــدائي . اســتخدم بطاریــة القــدرات النفســیة واللغویــة واختبــار رســم االنــف واســتمر 

ـــة اشـــهر ، ـــامجیین مـــدة ثالث ـــة احصـــائیة بـــین تطبیـــق البرن ـــائج وجـــود فـــروق ذات دالل اظهـــرت النت

متوسطات درجات تالمیذ مجموعة اللعب اللغوي ومتوسـطات درجـات تالمیـذ المجموعـة الضـابطة 

في ابعاد النمو اللغوي المقاسة(لالدراك السمعي، والتعبیر اللغوي) اظهرت النتائج وجود فروق بین 

  ).٤٣،ص٢٠٠١ح مجموعة اللعب الغوي(حسب اهللا،المجموعتین في ابعاد النمو المقاسة ولصال

)٢٠٠٥دراسة احمد ،( .٤
استهدفت الدراسة الى معرفة اثر البرنامج التعلیمي في تنمیة بعض القدرات المعرفیة لدى 

)طفــال" وطفلــة فــي مرحلــة التمهیــدي وتكــون المقیــاس مــن ٦٠اطفــال الروضــة  تكونــت العینــة مــن (

ــــا" یتضــــمن اســــئ١٨( ــــع ) اختبارا"فرعی ــــى ارب ــــة ال ــــم توزیــــع العین ــــة تناســــب كــــل اختبــــار وت لة مختلف

انـــاث) وكمجمـــوعتین -) طفـــال" كمجموعـــة تجـــریبیتین (ذكـــور١٥مجموعـــات تضـــم كـــل مجموعـــة (

ـــة  ضـــابطتین وتـــم اســـتخراج الثبـــات ومعامـــل ارتبـــاط  لالختبـــار واظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــروق دال

ي االختبــارین القبلــي والبعــدي ولصــالح والضــابطة فــ نیتیبالتجــریاحصــائیا" لكــل مــن المجمــوعتین 

  ).١٣٨،ص٢٠٠٥(احمد،التجریبیتینالمجموعتین 
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الفصل الثالث: اجرات البحث
:مجتمع البحث .١

یتكون مجتمع البحث من تالمیـذ التربیـة الخاصـة فـي المـدارس االبتدائیـة لصـفوف التربیـة 

) ٧٦تلمیــذة مــوزعین علــى () تلمیــذ و ١١٨الخاصــة فــي مدینــة الموصــل .حیــث بلــغ عــدد التالمیــذ(

مدرسة

عینة البحث: .٢
اختــــارت الباحثــــة عینــــة عمدیــــة (قصــــدیة) مكونــــة مــــن مدرســــتین االولــــى تجریبیــــة القــــبس 

) اناث والمدرسة الثانیة الزهراء المختلطة ٦ذكور و( )٦( ) تلمیذ وتلمیذة١٢المختلطة مكونة من (

) اناث.٦ذكور و( )٦( تلمیذ وتلمیذة )١٢شملت (

داة البحث: أ.٣
) الـذي اعتمـد علـى ابعـاد مقـاییس مكـارثي ٢٠٠٥نظرا" العتماد الباحثـة علـى اداة (احمـد،

) مهـــارات مـــن ٨وقـــد اختـــارت الباحثـــة ()McCarthy,1972.p.15لقیـــاس مهـــارة االطفـــال ا، (

) مهـــارة  وهـــذة المهـــارات التـــي تقـــیس الجوانـــب التالیـــة هـــي (رســـم الولـــد ،حـــل االلغـــاز، تـــذكر ١٨(

ور،الذاكرة الرقمیة،التازر بالیدین،القرع المتسلسلة،الطالقة اللفظیة،المتضادات)الص

التجربة االستطالعیة :. ٤
للتجربــة االســتطالعیة اهمیــة كبیــرة وذلــك لكونهــا تكشــف الجوانــب الغامضــة والصــعبة فــي 

یـذ ) فقد طبقت االختبار على مجموعـة مـن تالم٧٣،ص١٩٨١فقرات االختبار (الزوبعي واخرون،

) تلمیــذ وتلمیــذة. وبلــغ ١٢التربیــة الخاصــة فــي المــدارس التابعــة للتربیــة الخاصــة والبــالغ عــددهم (

دقیقة لكل طفل وقد تبین من نتایج التجربة االستطالعیة جمیع  ٣٥-٣٠معدل تطبیق االختبارب 

فقرات االختبار وتعلیماته كانت واضحة ومفهومة.

ریبي:التصمیم التج. ٤
حـــالي تـــم اختیـــار تصـــمیم المجموعـــة الضـــابطة  والتجریبیـــة ذات االختبـــار وفـــي البحـــث ال

ولتنفیذ التصمیم التجریبي تم اتباع الخطوات التالیة.القبلي البعدي.

اجراء اختبار قبلي على افراد العینة للمجموعتین التجربیة والضابطة .١

ؤ المجموعات.تثبیت العوامل والظروف في المجموعتین بصورة متساویة عن طریق تكاف.٢

اخضاع افراد المجموعة التجریبیة الى المتغیر المستقل (البرنامج التعلیمي).٣
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اجراء اختبار بعدي في نهایـة البرنـامج التعلیمـي للمجمـوعتین التجریبیـة والضـابطة لتقـدیر اثـر .٤

) یوضح ذلك.١البرنامج .والجدول (

  )١التصمیم التجریبي للبحث(

المقارناتاالختبارالبرنامجاالختبارالمجموعة

المقارنة بین المجموعتین بعديتطبیق البرنامج(متغیر مستقل)قبلياناث-تجریبیة/ذكور

في االختبار البعدي بعدي  ـــــــــــ  قبلياناث-ضابطة/ ذكور

:تالمجموعاتكافؤ-
مج هنــاك بعــض المتغیــرات التــي یمكــن ان یكــون لهــا اثــر فــي المتغیــر المســتقل وهــو البرنــا

التعلیمي .واحداث تغیرات في القیاسات التجریبیة ،لذا تم حصرها لبیان اثر المتغیر المستقل الذي 

:خضع له افراد المجموعة التجریبیة فكانت المتغیرات التي تم ضبطها كاالتي

:ستوى التعلیمي مال.والأ
اء االطفـال وتـم حسـاب تـم حسـاب التكـرارات للمسـتوى التعلیمـي لالبـ:المستوى التعلیمي لـالب  .أ

) وهـــي اقـــل مـــن القیمـــة ٠.٩١٠مربـــع كـــاي وجـــدان قیمـــةمربع كـــاي المحســـوبة كانـــت تســـاوي(.

) لــذا فــالفروق لیســت ذات داللــة احصــائیة ٠.٠٥) عنــد مســتوى داللــة (٥.٩٩الجدولیــة البالغــة(

  . )٢بین اباء افراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في المستوى التعلیمي كما في الجدول(

  )٢( الجدول

تكرارات المستوى التعلیمي لالباء وقیمة مربع كاي الباء المجموعتین التجریبیة والضابطة

المجموعة

ابتدائیة

ثانویة

اعدادیة

معهد

كلیة

شهادة 

علیا

قیمة مربع 

كاي  

المحسوبة

قیمة مربع 

كاي  

لجدولیة

تصحیح 

یتس

مستوى

  الداللة

  ٢  ٣  ٧  تجریبیة
٠.٠٥  ٠.١٢٥  ٥.٩٩  ٠.٩١٠  

  ١  ٥  ٦  ضابطة
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تـم حسـاب التكـرارات للمسـتوى التعلیمـي لالمهـات االطفـال وحسـاب :مالمستوى التعلیمي لـال. ب

) وهـي اقـل مـن القیمـة الجدولیـة ٠.٩١٠مربع كاي  وجد ان قیمة مربع كاي المحسوبة تساوي(

ئیة بــین ابــاء ) لــذا فــالفروق لیســت ذات داللــة احصــا٠.٠٥) عنــد مســتوى داللــة (٥.٩٩البالغــة(

  . )٣افراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في المستوى التعلیمي كما في الجدول(

  )٣(الجدول 

تكرارات لمستوى التعلیمي لالمهات  وقیمة مربع كاي للمجموعتین التجریبیة والضابطة

المجموعة

ابتدائیة

ثانویة

اعدادیة

معهد

كلیة

شهادة 

علیا

قیمة مربع 

كاي  

المحسوبة

یمة مربع ق

كاي  

لجدولیة

تصحیح 

یتس

مستوى 

  الداللة

  ١  ١  ١٠  تجریبیة
٠.٠٥  ٠.٥٠٠  ٥.٩٩  ٠.٣٨٦  

  ١  ٢  ٩  ضابطة

:مھنة االبوین .ثانیا
تـم حسـاب التكـرارات ا لمهنـة لالبـاء االطفـال وتـم حسـاب مربـع كـاي وجـدان قیمـة:مهنة االب.أ

) ٥.٩٩ن القیمــة الجدولیــة البالغــة() وهــي اقــل مــ٠.٣٨٦المحســوبة كانــت تســاوي ( يمربــع كــا

) لذا فالفروق لیست ذات داللة احصائیة بین اباء افـراد المجمـوعتین ٠.٠٥عند مستوى داللة (

  :)٤التجریبیة والضابطة في المستوى التعلیمي كما في الجدول(

  )٤(الجدول 

تكرارات مهنة االب وقیمة مربع كاي المهات المجموعتین التجریبیة والضابطة

مجموعةال

تدریس

معلم

مدرس

عمال حرةأموظف

قیمة مربع 

كاي  

المحسوبة

قیمة مربع 

كاي  

لجدولیة

تصحیح 

یتس

مستوى 

  الداللة

  ٦  ٤  ٢  تجریبیة
٠.٠٥  ٠.٠٨٣  ٥.٩٩  ٠.٣٨٦  

  ٨  ١  ٣  ضابطة

تــم حســاب التكــرارات ا لمهنــة لالمهــات االطفــال وتــم حســاب مربــع كــاي وجـــدان مهنــة االم:.ب

ـــــــة ٢.٨٠٧المحســـــــوبة كانـــــــت تســـــــاوي (قیمـــــــةمربع كـــــــاي ) وهـــــــي اقـــــــل مـــــــن القیمـــــــة الجدولی

) لــذا فــالفروق لیســت ذات داللــة احصــائیة بــین ابــاء ٠.٠٥) عنــد مســتوى داللــة (٥.٩٩البالغــة(

  )٥افراد المجموعتین التجریبیة والضابطة في المستوى التعلیمي كما في الجدول(
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  )٥( الجدول

مهات المجموعتین التجریبیة والضابطةتكرارات مهنة االم وقیمة مربع كاي ال

ربة بیتالمجموعة
معلمة

مدرسة
موظفة

قیمة مربع 

كاي  

المحسوبة

قیمة مربع 

كاي  

لجدولیة

تصحیح 

یتس

مستوى 

  الداللة

  ٢  ٢  ٨  تجریبیة
٠.٠٥  ٠.٧١٠  ٥.٩٩  ٢.٨٠٧  

  ـــ  ١  ١١  ضابطة

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

، ) ولتتحقــق ذلــك٢٣٩،ص١٩٨٥(ابولبدة،علــى مــدى صــالحیة ومالئمــة ووضــوح فقراتــه لمســتجیب

الخبـراء والمحكمـین المختصـین فـي العلـوم )*ن(عرضت األداة بشكلها األولي موزعة علـى عـدد مـ

التربویة والنفسیة ".

الثبات: 
) تلمیــذ وتلمیـــذة ١٢االختبـــار علــى عینــة تكونـــت مــن(تــم اســتخراج الثبـــات بطریقــة أعــادة 

ویقصــــد بمعامــــل الثبــــات علــــى انــــه موقــــع الفــــرد الــــذي الیتغیــــر جوهریــــا" بتكــــرار إجــــراء االختبــــار 

  ) ٠.٩٠) تم حساب معامل االرتباط بین التطبیقین وبلغ (١٤٠،ص٢٠٠٤(الظاهر،

أعداد الصورة النھائیة الختبار المھارات.
ثبـات االختبـار تـم اعـداد الصـیغة النهائیـة لالختبـار والـذي تضـمن بعد التاكد مـن صـدق و 

) ٦) فقـرة تتـراوح بـین (٥٠) اختبارات ولكل اختبـار فقـرات محـددة وبلـغ مجمـوع الكلـي للفقـرات (٨(

)  وتضمن االختبار استمارة لتسجیل اجابة كل طفـل  وقـد اسـتغرق ٢٣اقل درجة الى اعلى درجة(

).دقیقة ٣٥-٣٠تطبیق االختبار لكل فقرة (

) ٨طریقـــة تصـــحیح فقـــرات االختبـــار: لقـــد تـــم تصـــحیح فقـــرات ا ختبـــا رالمهـــارات المكونـــة مـــن (

) تم اعطاء درجـة واحـدة لكـل فقـرة مـن ٢١اختبارات  وكاالتي بالنسبة لالختبار االول یتكون من (

مساعد الدكتور/ خشمان حسن علي الجرجري /جامعة الموصل/كلیة التربیة االساسیة. االستاذ ال١   )*(

. األستاذ المساعد الدكتور/احمد محمد نوري/ جامعة الموصل/كلیة التربیة االساسیة٢

. األستاذ المساعد الدكتور/صبیحة یاسر مكطوف القرغولي/ جامعة الموصل/كلیة التربیة ٣

ور/جاجان جمعة محمد الخالدي/ جامعة الموصل/كلیة التربیة االساسیة/. االستاذ المساعد الدكت٤

. المدرس/ذكرى یوسف جمیل/جامعةالموصل/كلیة التربیة االساسیة٥

. المدرس/انور قاسم العزاوي/ جامعة الموصل/كلیة التربیة االساسیة٦
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االختبار ) درجة  اما ٢١االختبار وتصبح بذلك مجموع درجات االختبار ااالول تتراوح بین(صفر،

)) فقـــرة تــم اعطـــاء درجــة واحـــدة لكــل فقـــرة مــن االختبار(بشـــكل بصـــري٢٣الثــاني  المتكـــون مــن (

) درجة اما االختبـار الثالـث المتكـون ٢٣-وبذلك یصبح مجموع درجات االختبار الثاني بین(صفر

-) فقرة تم اعطاء درجة واحدة لكل فقـرة وبـذلك اصـبح مجمـوع الـدرجات تتـراوح بین(صـفر٦من  (

) فقــرة تــم اعطــاء درجتــین لمحاولــة الطفــل االولــى ١٠)درجــة امــا االختبــار الرابــع المتكــون مــن (٦

ودرجة واحدة لمحاولة الطفل الثانیة كما تم اعطاء درجـة واحـدة لكـل فقـرة مـن الجـزء الثـاني وبـذلك 

) درجـــة امـــا االختبـــار الخـــامس ١٥-اصـــبح مجمـــوع درجـــات االختبـــار الرابـــع تتـــراوح بـــین (صـــفر

) فقرة تم اعطاء درجتان للجزء االول ودرجة واحدة لتسع فقـرات مـن الجـزء الثـاني ١٦كون من(المت

لالختبار ودرجة واحـدة لسـت فقـرات مـن الجـزء الثالـث  ویـذلك یصـبح مجمـوع درجـات االختبـاربین 

) درجــات ٣) فقــرة  تــم اعطــاء درجــة (١٢) درجــة.اما االختبــار الســادس المتكــون مـن (١٧-(صـفر

)  درجــــة  امــــا ١٢-بــــذلك اصــــبح مجمــــوع درجــــات االختبارالســــابع تتــــراوح بین(صــــفرلكــــل نشــــید و 

) درجــــــات لمــــــل فقـــــــرة یصــــــبح مجمـــــــوع ٣)فقــــــرات تــــــم اعطـــــــاء (٦االختبارالســــــابع یتكــــــون مـــــــن (

) فقـرات تـم اعطـاء درجتـین لكـل فقـرة مـن ٦) اما االختبار الثامن یتكـون مـن (١٨-االختبار(صفر

) درجة ١٢-الختبار الثامن تتراوح بین(صفراالختبار وبذلك یصبح مجموع درجات ا

تطبیق البرنامج: 
الـــى   ٥/١١/٢٠٠٦بـــدا تطبیـــق البرنـــامج التعلیمـــي فـــي تنمیـــة بعـــض المهـــارات  بتـــاریخ 

بواقع اربع حصص في االسـبوع الواحـد باالتفـاق مـع ادارة  مدرسـة القـبس ، وتـم ٢٠٠٦/  ٣٠/١٢

انـاث) والبـالغ -ة مـن تالمیـذ التربیـة الخاصـة (ذكـوراختیارهم لتطبیـق البرنـامج علـى العینـة المختـار 

) الموضح.٦) ولقد تم انتهاء تطبیق البرنامج وقدمت الدروس تبعا" للجدول(١٢عددهم (
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)٦(  

الخاصة بفترة التطبیق على المجموعة  األیامتوزیع دروس البرنامج التعلیمي على 

)وٕاناث،التجریبیة(ذكور

لمدرسة التجریبیةاعنوان الدرسالتاریخالیوم

القبس المختلطةرسم الولد  ٥/١١/٢٠٠٦  االحد

القبس المختلطةحل االلغاز  ٦/١١/٢٠٠٦  االثنین

القبس المختلطةتذكر الصور واالشكال  ٧/١١/٢٠٠٦  الثالثاء

القبس المختلطةالذاكرة الرقمیة  ٩/١١/٢٠٠٦  الخمیس

القبس المختلطةالتازر بالیدین  ١٢/١١/٢٠٠٦  االحد

القبس المختلطةالقرع المتسلسلة  ١٣/١١/٢٠٠٦  االثنین

القبس المختلطةالطالقة الفظیة  ١٤/١١/٢٠٠٦  الثالثاء

القبس المختلطةالمتظادات  ١٦/١١/٢٠٠٦  الخمیس

القبس المختلطةرسم الولد  ١٩/١١/٢٠٠٦  االحد

القبس المختلطةحل االلغاز  ٢٠/١١/٢٠٠٦  االثنین

القبس المختلطةتذكر الصور واالشكال  ٢١/١١/٢٠٠٦  الثالثاء

القبس المختلطةالذاكرة الرقمیة  ٢٣/١١/٢٠٠٦  الخمیس

القبس المختلطةالتازر بالیدین  ٢٦/١١/٢٠٠٦  االحد

القبس المختلطةالقرع المتسلسلة  ٢٧/١١/٢٠٠٦  االثنین

القبس المختلطةالطالقة الفظیة  ٢٨/١١/٢٠٠٦  الثالثاء

القبس المختلطةمتظاداتال  ٣٠/١١/٢٠٠٦  الخمیس

القبس المختلطةرسم الولد  ٣/١٢/٢٠٠٦  االحد

القبس المختلطةحل االلغاز  ٤/١٢/٢٠٠٦  االثنین

القبس المختلطةتذكر الصور واالشكال  ٥/١٢/٢٠٠٦  الثالثاء

القبس المختلطةالذاكرة الرقمیة  ٧/١٢/٢٠٠٦  الخمیس

ختلطةالقبس المالتازر بالیدین  ٢١/١٢/٢٠٠٦  االحد

القبس المختلطةالقرع المتسلسلة  ٢٢/١٢/٢٠٠٦  االثنین

القبس المختلطةالطالقة الفظیة  ٢٣/١٢/٢٠٠٦  الثالثاء

القبس المختلطةالمتظادات  ٢٥/١٢/٢٠٠٦  الخمیس

القبس المختلطةرسم الولد  ٢٦/١٢/٢٠٠٦  االحد

القبس المختلطةحل االلغاز  ٢٧/١٢/٢٠٠٦  االثنین

القبس المختلطةتذكر الصور واالشكال  ٢٨/١٢/٢٠٠٦  الثالثاء

القبس المختلطةالذاكرة الرقمیة  ٣٠/١٢/٢٠٠٦  الخمیس
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الوسائل االحصائیة: 
  )٧٧، ٢٠٠٥عالم.(االختبار التائي لعینتین مستقلیتین.. ١

  )١٣٩،ص١٩٨٢اختبار مربع كاي .(العاني،. ٢

  )٢٣٢،ص٢٠٠٠عودة ، والخلیلي،(االختبار التائي لعینة واحدة .. ٣

  )٧٧، ٢٠٠٥عالم.(تحلیل التباین االحادي االتجاه.. ٤

  )٢٣٢،ص٢٠٠٠عودة ، والخلیلي،(اختبار شیفیه . .٥

  )٢٣٢،ص٢٠٠٠معادلة یتس/لتصحیح معامل مربع كاي.(عودة ، والخلیلي، .٦

عرض نتائج البحث واالستنتاجات
ة بعـــض المهــــارات   اظهـــرت نتـــائج الهـــدف االول وجـــود اثـــر للبرنـــامج التعلیمـــي فـــي تنمیـــ

) للمجوعــــة التجریبیــــة واالنحــــراف المعیــــاري ١١٠.١٦٦٦حیـــث بلغــــت قیمــــة المتوســــط الحســــابي (

) وهــــي اعلــــى مــــن القمیــــة التائیــــة ٤.٩٥٢) والقیمــــة التائیــــة المحســــوبة تســــاوي(٣.٩٩٦٢یســــاوي(

) ٩٥٠.٨٣٣). امــــا المجموعــــة الضــــابطة بلغــــت قیمــــة المتوســــط الحســــابي (٢.٠٧٤الجدولیــــة  (

) یوضـــح ذلــك تســتنتج الباحثــة أهمیــة البرنـــامج ٧) والجــدول (٩.٧٦٥٠ف معیــاري یســاوي(وانحــرا

التعلیمي  في تطور المهارات العلمیة. لدى تالمیذ التربیة الخاصة

  )٧(الجدول 

وساط الحسابیة والقیمة التائیة المحسوبة والجدولیة لتالمیذ المجموعتین األ 

في االختبار البعدي للمهارات

العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

انحراف 

معیاري

القیمة 

التائیة 

المحسوبة

القیمة 

التائیة 

الجدولیة

مستوى 

  الداللة

١٢١١٠.١٦٦٦٣.٩٩٦٢تجریبیة
٠.٠٥  ٢.٠٧٤  ٤.٩٥٢  

١٢٩٥٠.٨٣٣٩.٧٦٥٠ضابطة

ولى (رسم الولد)األالمھارة
اظهرت نتائج تحلیل التباین االحادي ان الفروق بین المجموعتین التجربیة والضـابطة فـي 

اثـر ذا دال احصـائیا" فـي تنمیـة مهارة (رسم الولد) ذات داللة احصائیة ، وهذا یعني ان للبرنامج 

)وهــي اعلــى مــن القیمــة الفائیــة ٣١.٩٠مهارةرســم الولــد بلغــت  القیمــة الفائیــة المحســوبة تســاوي  (

) ٨() الجـدول٣،٢٠وبـدرجات حریـة ( )٠.٠٥) عند مسـتوى داللـة (٣١.٠٩٨٤(الجدولیة وتساوي 
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صالح المجموعـة التجربیـة یوضح ذلك. وهذا یعني وجود فروق دالة احصائیا بین المجموعتین  ول

. واســـتخدمت اختبـــار شـــیقیه لمعرفـــة الفـــروق بـــین الـــذكور واالنـــاث وبلغـــت قیمـــة شـــیفیه الجدولیـــة  

)واهمیتهـــا فـــي تنمیـــة المهـــارات تـــوحي لهـــم اجـــزاء الجســـم والتعـــرف علیهـــا ٩). موضـــح(٩و٢٩٥٢(

لـدى تالمیـذ التربیـة وتدرب الطفل على مهارة الرسم وتنمي لـه هـذة المهـارة  فـي البرنـامج واهمیتهـا

الخاصـــة باهتمـــام خاصـــة لهـــذة الفئـــة بطئـــي الـــتعلم  النهـــا تعمـــل علـــى تنمیـــة تفكیرهمـــاكلهم التـــي 

یواجهونها في حیاتهم الیومیة هذة تدریب الخیال المعرفي والوجداني والنفسي  وغیرها.

)٨( الجدول

ة في االختبار البعدي نتائج تحلیل التباین لدرجات الفروق للمجموعتین التجربیة والضابطة

لمهارة  لرسم الولد 

مصادر التباین
درجات 

الحریة

مجموع 

المربعات

متوسط 

مجموع 

المربعات

القیمة الفائیة
مستوى 

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٣٢٤٦.٤٥٨٨٢.١٥٣بین المجموعات

٢٠٥١.٥٠٠٢.٥٧٥داخل المجموعات  ٣١.٠٩٨٤٠.٠٥  ٣١.٩٠

٢٣٢٩٧.٩٥٨الكلي

  )٩جدول(ال

یوضح اختبار شیفیه

١٩.٦٦٦٧١٩.٣٣٣٣١٢.٠٠٠١٤.٨٣٣٣االوساط الحسابیة

٠.١٢٩٦٨.٤٨٠٢٧.٢١٧صفر١٩.٦٦٦٧

٦٢.٦٥٣٢٣.٥٩٢صفر١٩.٣٣٣٣٠.١٢٩

٩.٣٥٢صفر١٢.٠٠٠٦٨.٤٨٠٦٢.٦٥٣

صفر١٤.٨٣٣٣٢٧.٢١٧٢٣.٥٩٢٩.٣٥٢

المھارة الثانیة (حل االلغاز)
تــائج تحلیــل التبــاین  االحــادي ان الفـروق بــین المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة اظهـرت ن

فــي مهــارة حــل االلغــاز ذات داللــة احصــائیة وهــذا یعنــي ان للبرنــامج اثــر ذا داللــة احصــائیة فــي 

) وهـي اعلـى مـن القیمـة الفائیـة ١٥.٤٨٤تنمیة المهارة ، اذ كانت القیمة الفائیة المحسـوبة تسـاوي(

ـــة  ـــة(٠.٠٥) عنـــد مســـتوى (٣.٠٩٨٤(الجدولی ) یوضـــح ذلـــك ١٠) والجـــدول(٢٠,٣) وبدرجـــة حری

  ) ٩و٢٩٥٢(واستخدمت اختبار شیقیه لمعرفة الفروق بین الذكور واالناث وبلغت قیمة شیفیه.
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  )١٠والجدول(

نتائج تحلیل التباین لدرجات الفروق للمجموعتین التجربیة والضابطة في االختبار البعدي 

لمهارة حل االلغاز

مصادر التباین
درجات 

الحریة

مجموع 

المربعات

متوسط 

مجموع 

المربعات

القیمة الفائیة
مستوى 

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٣١٧٣.٧٩٢٥٧.٩٣١١٥.٤٨٤٣.٠٩٨٤٠.٠٥بین المجموعات

٢٠٧٥.١٦٧٣.٧٥٨داخل المجموعات

٢٣٢٤٨.٩٥٨الكلي

  )١١جدول(ال

یوضح اختبار شیفیه

٢١.٣٣٣٣١٩.٨٣٣٣١٤.٥٠٠٠١٦.٥٠٠٠االوساط الحسابیة

١.٧٩٦٦٨.٤٨٠٢٧.٢١٧صفر٢١.٣٣٣٣

٦٢.٦٥٣٢٣.٥٩٢صفر١٩.٨٣٣٣١.٧٩٦

٩.٣٥٢صفر١٤.٥٠٠٠٣٧.٢٧٥٦٢.٦٥٣

صفر١٦.٥٠٠٠١٨.٦٤٨٢٣.٥٩٢٩.٣٥٢

التربیـــة یبـــدو ان التـــاثیر كـــان اكبـــر  بالنســـبة للـــذكور اهمیـــة تنمیـــة المهـــارات عنـــد تالمیـــذ 

الصوریة باشكال مختلفـة وذلـك لكونهـا تنمـي مهـارات التفكیـر عنـد الطفـل مـن  األلغازالخاصة في 

خالل مساهمة في زیادة الذكاء ویساعد التدرج من السهل الى الصعب مع اعطـاء الحریـة والوقـت 

الكافي للطفل لدراسة كل صورة تقدم له 

تذكر الصور)(المھارة الثالثة
حلیــل التبــاین االحــادي ان الفــروق بــین المجمــوعتین التجربیــة والضــابطة  اظهــرت نتــائج ت

فــي مهــارة تــذكر الصــور ذات داللــة احصــائیة ،وهــذا یعنــي ان للبرنــامج ذا اثــر دال احصــائیا" فــي 

) وهــي اعلــى مــن ٣٩.٨٣٠تنمیــة مهــارة تــذكر الصــور. اذا كانــت القیمــة الفائیــة المحســوبة تســاوي(

ــــــــة( ــــــــة (٣٩.٨٣٠القیمــــــــة الفائیــــــــة الجدولی ــــــــة(٠.٠٥) عنــــــــد مســــــــتوى دالل )٣،٢٠) وبدرجــــــــة حری

) یوضــح ذلـك. لمعرفــة الفـروق بــین الـذكور واالنــاث اسـتخدمت اختبــار شـیفیه وبلغــت ١٢والجـدول(

  ) ٩و٢٩٥٢(قیمته.

  )١٢(الجدول 
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نتائج تحلیل التباین ودرجات الفروق للمجموعتین التجربیة والضابطة في االختبار البعدي  

صورلمهارة تذكر ال

مصادر التباین
درجات 

الحریة

مجموع 

المربعات

متوسط 

مجموع 

المربعات

القیمة الفائیة
مستوى 

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٣٤٨.٩٧٢١٦.٢٤٦بین المجموعات

٢٠٨.١٦٧٠.٤٠٨داخل المجموعات  ٠.٠٥  ٣٩.٨٣٠٣.٠٩٨٤

٢٣٥٦.٩٥٨الكلي

  )١٣جدول(ال

یوضح اختبار شیفیه

٥.٣٣٣٣٦.٠٠٠٢.٥٠٠٠٣.٣٣٣٣الوساط الحسابیةا

٣.٢٦٨٥٩.٠٢٦٢٩.٤١١صفر٥.٣٣٣٣

١٤٨.٨٩٧٥٢.٢٨٨صفر٦.٠٠٠٣.٢٦٨

٥.١٠٥صفر٢.٥٠٠٠٥٩.٠٢٦١٤٨.٨٩٧

صفر٣.٣٣٣٣٢٩.٤١١٥٢.٢٨٨٥.١٠٥

والفــرق لصــالح المجموعــة التجریبیــة لالنــاث. ان اهمیــة تنمیــة تــدریب مهــارة الطفــل علــى 

لكلمات من خالل التكرار في كونه یساعد في تنمیة ذكاء الطفل وقدرته على التذكر.تذكر ا

)المھارة الرابعة(الذاكرة الرقمیة
اظهرت نتائج تحلیل التباین االحادي ان الفروق بین المجموعتین التجربیة والضـابطة فـي 

اثــر دال احصــائیا"  فــي مهــارة الــذاكرة الرقمیــة ذات داللــة احصــائیة ، وهــذا یعنــي ان للبرنــامج ذا

) وهـي اعلـى مـن القیمـة الفائیـة الجدولیـة ٢١و ٤٠٥تنمیة المهارة  بلغـت القیمـة الفائیـة المحسـوبة(

) ١٤) والجــدول(٢٠و٣) وبــدرجات حریــة تســاوي(٠و٠٥) عنــد مســتوى داللــة(٣و  ٠٩٨٤وتســاوي

ا یعنـي وجـود ) وهـذ٩و ٢٩٥٢یوضح ذلك استخدام اختبـار شـیفیه وبلغـت قیمـة  شـیفیه الجدولیـة (

فروق دالة احصائیا بین المجموعتین ولصالح المجموعة التجریبیـة لالنـاث ان تنمیـة مهـارة الـذاكرة 

الرقمیة في البرنامج له اهمیة لدى  تالمیذ التربیة الخاصة واهمیتها واضحة فـي رفـع ذاكـرة الطفـل 

فـــل یعـــرف االرقـــام بالعـــدد الرقمیـــة .مـــن خـــالل  تقـــدم الخبـــرات والمثیـــرات فیمـــا یتعلـــق باألرقـــام فالط

لمجموعــة مــن االشــیاء الموجــودة وكمــا انــه یتطــور لدیــه فهــم االرقــام مــن األشــیاء المحسوســة إلــى 

االرقام المجردة
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  )١٤(الجدول 

نتائج تحلیل التباین لدرجات الفروق للمجموعتین التجربیة والضابطة في االختبار البعدي 

الذاكرة الرقمیة

مصادر التباین
درجات 

ریةالح

مجموع 

المربعات

متوسط 

مجموع 

المربعات

القیمة الفائیة
مستوى 

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٣١٤٩.٨٣٣٤٩.٩٤٤بین المجموعات

٢٠٤٦.٦٦٧٢.٣٣٣داخل المجموعات  ٠.٠٥  ٢١.٤٠٥٣.٠٩٨٤

٢٣١٩٦.٥٠٠الكلي

  )١٥جدول(ال

یوضح اختبار شیفیه

١٣.٣٣٣١٤.٥٠٠٠٠٠.١٦٦٧٨.٥٠٠٠االوساط الحسابیة

٠.٥٧١١٧.٢٨٧٣٦.٥٧٦صفر١٣.٣٣٣

٢٤.١٤٦٤٦.٢٩٢صفر١٤.٥٠٠٠٠.٥٧١

٣.٥٧٢صفر٠٠.١٦٦٧١٧.٢٨٧٢٤.١٤٦

صفر٨.٥٠٠٠٣٦.٥٧٦٤٦.٢٩٢٣.٥٧٢

المھارة الخامسة (التازر بالیدین) 
والضــابطة اظهــرت نتــائج تحلیــل التبــاین االحــادي ان الفــروق بــین المجمــوعتین التجریبیــة

لمهــارة التــازر بالیــدین ذات داللــة احصــائیة ، وهــذا یعنــي ان للبرنــامج اثــر فــي تنمیــة مهــارة التــازر 

) وهي اعلى من القیمة الفائیة الجدولیة  بلغت ٢٥و٦٦٩(بالیدین ، بلغت القیمة الفائیة المحسوبة 

عرفـــــة ) یوضـــــح لم١٦) والجـــــدول(٣،٢٠وبـــــدرجات حریـــــة () ٠و٠٥( ) عنـــــد مســـــتوى٣و٠٩٨ ٤(

) ومــن ٩و ٢٩٥٢الفـروق بـین الــذكور واالنـاث. اســتخدام اختبـار شــیفیه وتسـاوي القیمــة الجدولیـة (

خالل ما اظهرتـه النتـائج ان تـاثیر البرنـامج لصـالح المجوعـة التجریبیـة  ، للـذكور ان تنمیـة مهـارة 

ة المرحلــة التــازر بالیــدین فــي البرنــامج لهــا اهمیــة لــدى تالمیــذ التربیــة الخاصــة مــن خــالل ان هــذ

تتمیـــز بنشـــاط حركـــي فیمـــا یخـــص العضـــالت الكبیـــرة اكثـــر مـــن العضـــالت الصـــغیرة التـــي تكـــون 

المسؤول االول عن عملیـات التـازر الحركـي عنـد االطفـال فهـي سـببا رئیسـا" فـي عـدم ظهـور ذلـك 

المرحلة هالتازر بشكل عام لجمیع اطفال هذ

  )١٦(الجدول 
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٣٠٠

جموعتین التجربیة والضابطة في االختبار البعدي لمهارة نتائج تحلیل التباین لدرجات الفروق لم

التازر بالیدین

مصادر التباین
درجات 

الحریة

مجموع 

المربعات

متوسط 

مجموع 

المربعات

القیمة الفائیة
مستوى 

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٣١٨٥.٤٥٨٦١.٨١٩بین المجموعات

٢٠٤٨.١٦٧٢.٤٠٨داخل المجموعات  ٠.٠٥  ٢٥.٦٦٩٣.٠٩٨٤

٢٣٢٣٣.٦٢٥الكلي

  )١٧( جدولال

یوضح اختبار شیفیه

١٣.٠٠٠١١.٦٦٦٧٦.٣٣٣٣٧.٥٠٠٠االوساط الحسابیة

٢.٢١٤٥٥.٣٧١٣٧.٦٨٦صفر١٣.٠٠٠

٣٥.٤٣٨٢١.٦٣٠صفر١١.٦٦٦٧٢.٢١٤

١.٦٩٥صفر٦.٣٣٣٣٥٥.٣٧١٣٥.٤٣٨

صفر٧.٥٠٠٠٣٧.٦٨٦٢١.٦٣٠١.٦٩٥

)سة (القرع المتسلسلالسادالمھارة
ظهرت نتائج تحلیل التباین االحادي ان الفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة فـي 

مهــارة القــرع المتسلســل ذات داللــة احصــائیا وهــذا یعنــي ان للبرنــامج اثــر فــي تنمیــة مهــارة. القــرع 

ة الجدولیة الفائیة وهي أعلى من القیم )٢٣و٤٩٢(المتسلسل بلغت القیمة الفائیة المحسوبة تساوي

یوضـح  )١٨) والجـدول (٢٠,٣) وبـدرجات حریـة (٠و ٠٥) عند مستوى داللـة(٣و٠٩٨٤(وتساوي

ذلك وهذا  یعني وجود فروق دالة احصائیا" بـین المجـوعتین ولصـالح المجموعـة التجریبیـة للـذكور 

میـة تنمیـة )ان اه٩و ٢٩٥٢لمعرفة الفروق بین الـذكور واالنـاث ا سـتخدم اختبـار  شـیفیه ویسـاوي(

المهـــارات لـــدى تالمیـــذ التربیـــة الخاصـــة  تظهـــر فـــي هـــذة المرحلـــة الدراســـیة لكونهـــا تنمـــي الجانـــب 

الفكـــري للطفـــل  واهمیـــة االناشـــید للمـــتعلم فـــي الجانـــب العقلـــي وتغـــرس الثقـــة فـــي انفســـهم وتوســـع 

مداركهم

  )١٨(الجدول 

طة في االختبار البعدي لمهارة نتائج تحلیل التباین لدرجات الفروق لمجموعتین التجربیة والضاب

القرع المتسلسة
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مصادر التباین
درجات 

الحریة

مجموع 

المربعات

متوسط 

مجموع 

المربعات

القیمة الفائیة
مستوى 

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٣١٤٨.٠٠٠٤٩.٣٣٣بین المجموعات

٢٠٤٢.٠٠٠٢.١٠٠داخل المجموعات  ٠.٠٥  ٢٣.٤٩٢٣.٠٩٨٤

٢٣١٩٠.٠٠٠الكلي

  )١٩( جدولال

یوضح اختبار شیفیه

١١.٥٠٠٠١٠.١٦٦٧٥.١٦٦٧٧.١٦٦٧االوساط الحسابیة

٢.٥٤٠٥٧.٣٠١٢٦.٨٢٥صفر١١.٥٠٠٠

٣٥.٧١٤١٢.٨٥٧صفر١٠.١٦٦٧٢.٥٤٠

٥.٧١٤صفر٥.١٦٦٧٥٧.٣٠١٥٧.٣٠١

صفر٧.١٦٦٧٢٦.٨٢٥٣٥.٧١٤٥.٧١٤

)(الطالقة اللفظیةمھارة السابعة
هرت نتائج تحلیل التباین االحـادي ان الفـروق بـین المجمـوعتین التجربیـة والضـابطةفي اظ

مهــارة  الطالقــة الفظیــة ، ذات داللــة احصــائیا وهــذا یعنــي ان للبرنــامج ذا اثــر دال احصــائیا" فــي 

) وهـــي اكبــر مـــن القیمـــة ٧و٦٤٠(تنمیــة مهـــارة الطالقــة اذ كانـــت القیمــة الفائیـــة المحســـوبة تســاوي

ـــــة وتســـــاويالفائیـــــة  ـــــة( )٣و٠٩٨٤(الجدولی ـــــد مســـــتوى دالل ـــــة (٠و٠٥عن ). ٢٠,٣) وبـــــدرجات حری

) یوضــح ذلـــك  وهــذا یعنــي وجـــود فــروق دالــة احصـــائیا بــین المجمــوعتین ولصـــالح ٢٠والجــدول (

) ٩و ٢٩٥٢المجموعة التجربیة لمعرفة الفروق بین الذكور واالناث استخدام اختبار شیفه ویساوي(

میــذ التربیــة الخاصــة كونهــا تعمــل علــى التمــرن علــى مخــارج الحــروف اهمیــة  المهــارة لتالتظهــر

.الفترة من مرحلة الطفولة هوالكلمات بشكلها الصحیح والتعبیر اللغوي  في هذ
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  )٢٠(الجدول 

نتائج تحلیل التباین لدرجات الفروق للمجموعتین التجریبیة والضابطة في االختبار البعدي 

لفظیةللمهارة الطالقة ا

التباینمصادر 
درجات 

الحریة

مجموع 

المربعات

متوسط 

مجموع 

المربعات

القیمة الفائیة
مستوى 

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٣٦٢.٤٥٨٢٠.٨١٩بین المجموعات

٢٠٥٤.٥٠٠٢.٧٢٥داخل المجموعات  ٠.٠٥  ٣.٠٩٨٤  ٧.٦٤٠

٢٣١١٦.٩٥٨الكلي

  )٢١جدول(ال

یوضح اختبار شیفیه

١٧.١٦٦٧١٥.٨٣٣٣١٣.٥٠٠٠١٣.٣٣٣٣حسابیةاالوساط ال

١.٩٥٧١٤.٨٠١١٦.١٧٨صفر١٧.١٦٦٧

٥.٩٩٣٦.٨٨٠صفر١٥.٨٣٣٣١.٩٥٧

٠.٠٣٠٦صفر١٣.٥٠٠٠١٤.٨٠١٥.٩٩٣

صفر١٣.٣٣٣٣١٦.١٧٨٦.٨٨٠٠.٠٣٠٦

ـــــین  ـــــاین االحـــــادي ان الفـــــروق ب ـــــائج تحلیـــــل التب لمهـــــارة الثامنة(المتضـــــادات) اظهـــــرت نت

التجربیـــة والضـــابطة فـــي مهـــارة المتضـــادات  ذات داللـــة احصـــائیة ، وهـــذا یعنـــي ان المجمـــوعتین

للبرنــــامج ذا اثــــر دال احصــــائیا فــــي تنمیــــة مهــــارة المتضــــادات وبلغــــت  القیمــــة الفائیــــة المحســــوبة 

) عنـــد مســـتوى داللـــة ٣و٠٩٨٤() وهـــي اعلـــى مـــن القیمـــة الفائیـــة الجدولیـــة وتســـاوي ١٥و ٨٩٤(

) یوضــح ذلــك واســتخدمت اختبــار شــیفیه لمعرفــة ٢٢) والجــدول (٣،٢٠) وبـدرجات حریــة (٠و٠٥(

) هــذا یعنــي وجــود فــروق ٩و ٢٩٥٢الفــروق بــین الــذكور واالنــاث وبلغــت  قیمــة شــیفیه الجدولیــة (

دالة احصـائیا بـین المجمـوعتین ولصـالح المجموعـة التجربیـة للـذكور واهمیتهـا فـي تنمیـة المهـارات 

هـا اثـر علـى الجانـب العقلـي والمعرفـي والعمـل علـى تنشـیط هـذة لدى تالمیذ التربیة الخاصة  لمـا ل

.المعارف واالفكار التي یمتلكها الطفل في هذة المراحل العمریة والدراسیةالتي هم بحاجة الیها 
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  )٢٢(الجدول 

نتائج تحلیل التباین لدرجات الفروق للمجموعتین التجربیة والضابطة في االختبار البعد ي 

  تلمهارة المتضادا

مصادر التباین
درجات 

الحریة

مجموع 

المربعات

متوسط 

مجموع 

المربعات

القیمة الفائیة
مستوى 

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٣٥٤.٨٣٣١٨.٢٧٨بین المجموعات

٢٠٧٧.٨٣٣١.١٥٠داخل المجموعات  ٠.٠٥  ١٥.٨٩٤٣.٠٩٨٤

٢٣الكلي

  )٢٣( جدولال

یوضح اختبار شیفیه

١١.٥٠٠٠١٠.١٦٦٧٨.٣٣٣٣٧.٦٦٦٧الحسابیةاالوساط

٤.٦٣٧٢٦.١٦٠٣٨.٣٣٢صفر١١.٥٠٠٠

٨.٧٦٨١٦.٣٠٤صفر١٠.١٦٦٧٤.٦٣٧

١.١٦٠صفر٨.٣٣٣٣٢٦.١٦٠٨.٧٦٨

صفر٧.٦٦٦٧٣٨.٣٣٢١٦.٣٠٤١.١٦٠

التوصیات والمقترحات:
في ضوء النتائج التي تم التوصل الیها  توصي الباحثة بمایلي :

الفرص امام تالمیذ التربیة الخاصة لممارسة االنشطة المنظمة في شـكل مهـارات تـؤدي توفیر .١

الى اشباع حاجاتهم النفسیة والفكریة واالجتماعیة 

التاكید على استخدام اللعب بشكل كبیر لـدى تالمیـذ التربیـة الخاصـة لمالهـا مـن دور مهـم فـي .٢

واستخدام كافة الحواس بنسبة عالیةتنمیة المهارات  وتخمین النتائج وزیادة مدة التركیز

المقترحات:
بنــاء بــرامج تعلیمیــة  لتنمیــة المهــار ات فــي جوانــب اخــرى لتالمیــذ التربیــة الخاصــة وعالقتهــا .١

ببعض المتغیرات مثل العمر، اسالیب المعاملة الوالدیة،السكن

التالمیذ العادیین..  اجراء دراسة مقارنة الثرا لبرنامج التعلیمي  بین تالمیذ التربیة الخاصة و .٢
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المصادر والمراجع
ـــــو جـــــویج،مروان واخـــــرون(.١ ـــــي التربیـــــة  وعلـــــم الـــــنفس) ٢٠٠٢اب ،القیـــــاس والتقـــــویم ف

،الدارالعلمیة الدولیة للنشر والتوزیع دارالنشر والتوزیع ،عمان،االردن١ط

، دار المسیرة .للنشر والتوزیع١ابو جادو،صالح محمد علي، علم النفس التربوي،ط.٢

ــــة ١٩٩٦دنیا،نادیــــة عبــــده(ابــــو.٣ ــــات العقلی ــــبعض العملی ــــول االستكشــــافیة وعالقتهــــا ب )المی

  ١٢ص٣,٤،العدد٢مجلة دراسات تربویة واجتماعیة،كلیة التربیة،جامعة حلوان،مجالمعرفیة،

ــیم التربــوي لطالــب الجــامعي ): ١٩٨٥ابــو لبــدة، ســبع محمــد(.٤ مبــادى القیــاس النفســي والتقی

  ٢٣٩دنیة،كلیةالتربیة،االردن.ص.جامعة االر ٣العربي،طوالمعلم

اثر برنامج تعلیمي في تنمیة  بعض القدرات المعرفیـة لـدى طفـالاحمد ،ازهار یحیى قاسم ،.٥

،اطروحة دكتوراه غیر منشورة٢٠٠٥،الریاض في مدینة الموصل

فاعلیة برنامج مقترح الداء بعض االنشطة المتنوعة على تنمیـة).٢٠٠١بخش ،امیرة طـه (.٦

،مجلـة مركـز البحـوث التربویـة ماعیـة لـدى االطفـال المتخلفـین القـابلین لـتعلمالمهارات االجت

.٢١٧.ص١٩).ع١والنفسیة،جامعة.قطر،السنة(

ــدع)،٢٠٠٠حبیب،مجــدي عبــد الكــریم(.٧ ــي الطفــل المب ،مكتبــة االنجلــو ١.طبحــوث ودراســات ف

المصریة القاهرة.

ى بعــض جوانــب النمــو اثــر برنــامج اللعــب علــ). ٢٠٠١حســب اهللا،احمــد عبــد الغنــي ابــراهیم(.٨

اللغــوي لــدى عینــة مــن االطفــال فــي عمـــر ســت ســنوات، كلیــة التربیــة جامعــة الزقازیق،مجلـــة 

  ٤٣(رسالة غیر منشورة).ص١٢خطوة المجلس العربي للطفولة والتنمیة،ع

،دار الفكـر للطباعـة والنشـر ١،طتربویـات المـخ البشـري)،٢٠٠٣حسـین، محمـد عبـد الهـادي(.٩

والتوزیع،عمان،االردن.

.الطبعـة المنهاج االبداعي الشامل في تربیـة الطفولـة المبكـرة)،٢٠٠٣الخوالدة.محمد محمود(.١٠

االولى،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ،عمان.

،الكنـدي ١.ط علم النفس العام) .٢٠٠١الداهري ،صالح حسن احمد وهیب مجید الكبیسي، (.١١

للنشر والتوزیع،اربد، االردن،

ــــان نظیــــر(.١٢ اساســــیات فــــي علــــم الــــنفس التربوي،اســــتتراتیجیات االدراك )، ٢٠٠٤دروزة،افن

الطبعــــــة العربیــــــة ومنشــــــطاتها كاســــــاس لتصــــــمیم التعلیم(دراســــــات وبحــــــوث وتطبیقــــــات).

االولى،االصدار االول،دار الشروق للنشر والتوزیع،عمان ،االردن.

ــــتعلم)،١٩٩١الزبادي،احمــــد محمــــد. واخــــرون (.١٣ ــــم الطفــــل بطئــــي ال نشــــر ،االهلیــــة لل١.ط تعل

والتوزیع،عمان االردن.
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.مطبعــة منــاهج البحــث فــي التربیــة)،١٩٨١الزوبعي،عبــدالجلیل ابــراهیم ومحمــد احمــد الغنــام(.١٤

جامعة بغداد.

فهــم وتحلیــل spss):النظــام االحصــائي٢٠٠٠الزعبــي، محمــود بــالل وعبــاس الطالفحــة.(.١٥

البیانات االحصائیة ، دار وائل للنشر ،عمان.

،عــــــالم الكتب،القاهرة.والنشــــــر علــــــم الــــــنفس النمــــــو).١٩٩٥م .(زهران،حامــــــد عبــــــد الســــــال.١٦

عمان،االردن

.دار الشـروق الثقافیـة لنشـر .الجمهوریـة العراقیـة االنسان من هـو)،١٩٨٤صالح،قاسم حسین(.١٧

منشورات الثقافة واالعالم سلسلة الدراسات.

مفـــاهیم اثـــر اســـتخدام أنمـــوذج لعـــب االدوارفـــي تعلـــیم ال)،٢٠٠٦الطائي،تغریــد عبـــد الكـــاظم(.١٨

)،كلیــــة التربیــــة ٤٦. مجلــــة كلیــــة التربیــــة االساســــیة. العــــدد(الریاضــــیة لــــدى اطفــــال الروضــــة

٣٧٨االساسیة ،الجامعة المستنصریة.ص

) بنـــاء برنـــامج تعلیمـــي لتنمیـــة التفكیـــر اربـــداعي فـــي ٢٠٠٠الطـــائي، محمـــد اســـماعیل خلـــف،(.١٩

لة ،جامعة بغداد .النشاط التمثیلي ،اطروحة دكتوراه غیر منشورة كلیة الفنون الجمی

ــة). ٢٠٠٤الظاهر،زكریــا. محمــد، واخــرون(.٢٠ ــویم فــي التربی ــادى القیــاس والتق .دار العلمیــة مب

الدولیة .للنشر .والتوزیع.

تــاثیر برنــامج مقتــرح للتربیــة الحركیــة  علــى النمــو الحركــي )،٢٠٠١عبــد اهللا،فیصــل المــال،(.٢١

  ١٧٣).ص٦٠لة التربویة. العدد(لمجوالمعرفي واالجتماعي  الطفال مرحلة ما قبل المدرسة ا

) كلیــــة ٢العــــدد()٥٥(مجلــــة كلیــــة االداب.مجلــــد ســــلوب االبــــداع..اال١٩٩٥عبــــد الحمید،شــــاكر،.٢٢

  ٢٨االداب.جامعة القاهرة.ص

دار وائـل للنشـر والطباعـة  ١،طبـطء الـتعلم وصـعوباته)، ٢٠٠٠عبد الهادي، نبیـل واخـرون،(.٢٣

عمان ،االردن.

.االنجلـو ٢،دراسـات نفسـیة،طالتفكیـر)، ١٩٧٨ى.،(عثمان ،سـید احمـد، وعبـد اللطیـف مصـطف.٢٤

المصري،القاهرة.

)،الوســــائل االحصــــائیة االســــتداللیة للبحــــوث التربویــــة ٢٠٠٥عــــالم ،صــــالح الــــدین محمــــود (.٢٥

،القاهرة.١والنفسیة واالجتماعیة البارامتریة والالبارامتریة.ط

ـــ) ،١٩٩٤عطوة،احمـــد محمـــد،(.٢٦ ـــذاكرة الفظیـــة عبـــر مرحلـــة الطفول )١١-٤ة مـــن(ارتقـــاء ال

،اطروحة دكتوراه، اداب ،قاهرة.سنة

ــــي،(.٢٧ ــــوم )،٢٠٠٠عــــودة ،احمــــد،وخلیل .یوســــف الخلیل ــــة والعل ــــي التربی االحصــــاء للباحــــث ف

، الطبعة الثانیة،دار االمل نشر والتوزیع ،االردن.االنسانیة
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): ا لطــــرق االحصــــائیة ،جامعــــة الموصــــل ، مدیریــــة ١٩٨٢العاني،صــــبري وســــلیم اســــماعیل(.٢٨

كتب للطباعة والنشر ، الموصل.دارال

فاعلیة برنامج السهل في تنمیة بعض مهارات التفكیر العلیا).٢٠٠٣الفخرو،.عبد الناصر،(.٢٩

ــوقین ــر المتف ــا" وغی ــوقین عقلی ــة المتف ــة مــن الطلب ــدى عین ،مجلــة مركــز البحــوث التربویــة ل

٦٤.ص٢٤،ع١٢،جامعة قطر. سنة 

ــــة فــــي ریــــاض االط).٢٠٠٠محمد،جاســــم،(.٣٠ ،مكتبــــة دار الثقافــــة مجلــــة ١.طفــــالنمــــو الطفول

  ٥٠.ص٢٩،سنة١٣٤-١٣٣التربیة،قطر.ع

،مدیریة دار الكتـب لطباعـة والنشـر،وزارة اسس التربیة).٢٠٠٢مهدي.عباس عبد،واخرون ،(.٣١

التعلیم العالي والبحث العلمي،بغداد.

مـدى اهمیـة تطبیـق اجـراءات التعـرف علـى تالمیـذ ذوي).٢٠٠٣الوابلي،عبد اهللا بن محمـد،(.٣٢

بالمجلـة العربیـة من قبل بـرامج التربیـة الفكریـةتخلف العقلي واحتیاجاتهم التربویة الفردیةال

  ٢٩٢.ص١٧.مجلد ٦٨السعودیة،ع

ــــالنفس االجتمــــاعي)،٢٠٠٤ولي،باســــم محمــــد ،ومحمــــد جاســــم محمــــد،(.٣٣ ــــى علم ــــدخل ال الم

،مكتبة دار الثقافة للنشروالتوزیع  عمان ،االردن١،ط

دار الشروقللنشر والتوزیع.عمان. االردنعلم النفسمبادى).٢٠٠٤یونس،محمد بني،(.٣٤
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