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 اإلىداء
 . سيير الصباحد ، خصكصان إلى مف كاف لو الفضؿ في إتماـ كانجاز ىذه الرسالة

لى أساتذتي األفاضؿ في جامعة القدس ك  عمى ما بذلكه مف جيكد  برنامج أساليب التدريسفي ا 
 في إيصالنا لبر األماف .....

 أىدم لكـ ىذا العمؿ المتكاضع كأدعك اهلل أف يناؿ رضاكـ  .....
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 شكر وعرفان

 

نجازه، كالصبلة  الحمد هلل رب العالميف الذم ىداني، كالشكر لو إذ كفقني في تقديـ ىذا العمؿ المتكاضع كا 
ماـ المتقيف سيدنا محمد صمكات اهلل عميو كعمى آلو كصحبو أجمعيف  كالسبلـ عمى سيد المرسميف كا 

 كتابعييـ كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف.
ء مضمكنيا أسمى عبارات االمتناف كالشكر ىناؾ فضؿ البد أف يينسب ألىمو كىناؾ كممات بريئة مف الريا

كالتقدير كالعرفاف أتقدـ بيا إلى مشرفتٌي الفاضمة عمى ىذه الرسالة "د. سيير صباح" حفظيا اهلل، فميا مني 
 جزيؿ الشكر كالتقدير.

كفي ىذا المقاـ ييسعدني أف أشكر جامعة القدس الصرح الشامخ عمى منحيا فرصة إكماؿ دراستي العميا، 
ة بػػػ "أ.د عماد كشؾ "حفظو اهلل، كالشكر ممتد إلى كمية العمكـ التربكية، ككافة أعضائيا كمنسكبييا، متمثم

 متمثؿ بعميده "د. إيناس ناصر" حفظيا اهلل، كبارؾ اهلل ليما كجزاىما اهلل عني خير جزاء.
اقشة رسالتي كالشكر مكصكؿ إلى عضكٌم لجنة المناقشة د. سعيد عكض كد. زياد قباجة  لقبكليما من

 المتكاضعة، فإف تكجيياتيما ستثرم دراستي لتخرج بأبيى صكرة.
كأخيران أشكر كؿ مف أعانني عمى إخراج ىذه الدراسة في ىذه الصكرة، ككؿ مف ساىـ بمساعدتي بأم 

 شكؿو كاف، فإنني أدعك ليـ بظير الغيب بأف يرزقيـ مف الًبٌر عاجمو كمف الجزاء خيره.
 كاهلل كلي التكفيؽ
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 ممخص ال

 
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية طريقة مكنتيسكرم في إكساب الطمبة المعكقيف عقميا، بعض 
المفردات الكظيفية، كقد تككف مجتمع الدراسة مف طمبة مركز جبؿ النجمة لتأىيؿ ذكم اإلعاقة )راـ اهلل(، 

مف ذكم اإلعاقة العقمية،  أطفاؿ، 6( طالب كطالبة، أما عينة الدراسة فقد تككنت مف 85كالبالغ عددىـ )
( لدييـ إعاقة عقمية بسيطة، تـ تشخيصيـ مف قبؿ خبراء 3(منيـ لديو إعاقة عقمية متكسطة، ك)3)

 كمتخصصيف في مجاؿ التربية الخاصة.
كلتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة، تـ بناء مقياس المفردات الكظيفية، كالدركس التعميمية القائمة عمى طريقة 

تـ التأكد مف صدؽ األدكات، كثبات اإلجراءات، كاستخدمت الطريقة اإلحصائية كىي مكنتيسكرم، كقد 
استخراج النسب المئكية كالمتكسطات الحسابية لكؿ طفؿ، في كؿ مرحمة مف مراحؿ الدراسة )الخط 

 القاعدم، كالتطبيؽ(.
جات كؿ منيـ، جمسة لكؿ طفؿ، كذلؾ حسب قدرات كاحتيا 30-25( أسابيع بكاقع8امتد تطبيؽ الدراسة )

 كقبؿ التطبيؽ، تـ قياس بيانات مرحمة الخط القاعدم كالتي كانت لدييـ جميعا صفر.
كفي نياية مرحمة التطبيؽ أشارت النتائج إلى كجكد تحسف ممحكظ لدل األطفاؿ، حيث تقدمت نسب 

ة البسيطة االستجابات الصحيحة لدييـ، ككاف المتكسط الحسابي لدل األطفاؿ المعكقيف عقميا مف الدرج
%، كىذا يشير إلى أف نسب 48%، كالمتكسط الحسابي لدل األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية المتكسطة 95

االستجابات الصحيحة لدل األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية البسيطة، أعمى مف األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية 
 المتكسطة.

م في المؤسسات كالمراكز التي ترعى ذكم كبناء عميو تكصي الباحثة بضركرة إدخاؿ طريقة مكنتيسكر 
اإلعاقة العقمية، كذلؾ ضركرة تكثيؼ جيكد الباحثيف في مجاؿ التربية الخاصة، تكجيو أبحاثيـ نحك 

 األبحاث التجريبية بشكؿ عاـ، كألبحاث التي تكشؼ عف أسرار طريقة مكنتيسكرم بشكؿ خاص.
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The Effectiveness of The Montessori Method in Providing Mentally Disa-

bled Students With Some Functional Vocabulary 

Prepared by: Nida' Samir 'Asmar Rahmun 

Supervisor:  

Abstract 

The aim of this study is to find out the effectiveness of the Montessori method in 

providing mentally displaced students with some functional vocabulary. The study 

population contained students from  Jabal Al Najma Center for the Rehabilitation of 

Persons with Disabilities (Ramallah). The study population contained (85) students, 

while the study sample contained ( 6 ) children with mental disabilities, (3) with mod-

erate mental disabilities, and ( 3) with mild mental disabilities. The sample diagnosed 

by experts and specialists in the field of special education  . 

In order to achieve the objectives of this study, the functional vocabulary scale and the 

Montessori-based learning method were constructed. The validity of the tools and the 

consistency of the procedures were verified. The statistical method was used to extract 

the percentages for each child at each stage of the study  (baseline and application)       

                                                               

The application of the study lasted for (8) weeks-25-30 sessions per child, depending 

on the abilities and needs of each child. Prior to application, baseline data were meas-

ured and all had zero.  

At the end of the application phase, the results showed a marked improvement among 

children. The correct answers were higher. The results indicate that the correct re-

sponses rates in children with simple mental disabilities are higher than those with 

moderate mental disabilities.   

Accordingly, the researcher recommends the necessity to introduce the Montessori 

method in the institutions and centers that care for people with mental disabilities, as 

well as the need to intensify the efforts of researchers in the field of special education. 

Their research should be directed towards empirical research in general, and research 

that reveal the secrets of the Montessori method in particular.  
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 الفصل األول

________________________________________________________ 
 اإلطار العام لمدراسة

 

 المقدمة 1.1

تتطمب ميارة القراءة جيدا غير يسير أثناء التعمـ، فيي مف أعقد الميػارات األكاديميػة، كتشػكؿ تحػدم كبيػر 
لؤلطفػػاؿ فػػي السػػنكات األكلػػى مػػف المرحمػػة االبتدائيػػة ككػػذلؾ ريػػاض األطفػػاؿ، كيعتبػػر إتقانيػػا عمميػػة انتقػػاؿ 

تعتبػػر المػػدخؿ األساسػػي لممعرفػػة  نكعيػػة فػػي مرحمػػة الػػتعمـ كالتطػػكر العقمػػي كالفكػػرم، كال شػػؾ فػػي ذلػػؾ كىػػي
ف تعمػـ القػراءة مػازاؿ يشػكؿ تحػدم أكعمػى الػرغـ مػف ىػذه األىميػة، إال كالكصكؿ إلى بػاقي العمػكـ األخػرل، 

لممعمميف كالمربيف كأكلياء األمكر، فيـ بصدد البحث المستمر حػكؿ أنسػب كأنجػع األسػاليب كالطػرؽ لمتعمػيـ 
األطفاؿ القراءة بشكؿ متقف، كبطريقة استيعابية، فمازالكا يقترحكف كيستنبطكف كسائؿ تعميمية كألعاب تساعد 

الميمػػة، كىػػذا يتضػػج مػف حجػػـ البحػػكث كالدراسػػات التػي تركػػز عمػػى ىػػذا  الطالػب كتسػػيؿ عميػػو ىػػذه الميػارة
 الجانب، سكاء دراسات أجنبية أـ عربية. 

عنػػػػػد بعضػػػػػيـ األخػػػػػر، ىػػػػػذا  صػػػػػعبةقػػػػػد تكػػػػػكف عمميػػػػػة القػػػػػراءة عنػػػػػد بعػػػػػض الطمبػػػػػة محبطػػػػػة، كقػػػػػد تكػػػػػكف 
بالنسػػػػبة لمطمبػػػػة العػػػػادييف، فمػػػػا بػػػػاؿ الطمبػػػػة الػػػػذيف يعػػػػانكف مػػػػف قػػػػدرات عقميػػػػة متكسػػػػطة أك بسػػػػيطة، كىػػػػذا 
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نػػػػابع مػػػػف خصكصػػػػية ميػػػػارة القػػػػراءة كالتػػػػي تعتمػػػػد عمػػػػى قػػػػدرات عقميػػػػة فائقػػػػة نكعػػػػا مػػػػا، كتحتػػػػاج تػػػػدريب 
ل معػػػػػػػػيف مػػػػػػػػف اإلدراؾ متكاصػػػػػػػػؿ، فاعتمادىػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى الرمػػػػػػػػكز الدالػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى األصػػػػػػػػكات، يتطمػػػػػػػػب مسػػػػػػػػتك 

دراؾ  االسػػػػػػتعدادكالنضػػػػػػج، ،كػػػػػػذلؾ  إلػػػػػػى أف يصػػػػػػؿ الطالػػػػػػب إلػػػػػػى مرحمػػػػػػة اسػػػػػػتيعاب أشػػػػػػكاؿ الحػػػػػػركؼ، كا 
المدرسػػػػػة كالمربػػػػػي أك المعمػػػػػػـ، حيػػػػػث يترتػػػػػػب عمػػػػػى القػػػػػػائميف  ، كىػػػػػذه الميمػػػػػػة مػػػػػف مسػػػػػػؤكليات اأصػػػػػكاتي

انػػػػػػب النفسػػػػػػي، عمػػػػػػى التعمػػػػػػيـ تػػػػػػكفير بػػػػػػرامج تعميميػػػػػػة، نفسػػػػػػية اجتماعيػػػػػػة لمطمبػػػػػػة، كىنػػػػػػا نركػػػػػػز عمػػػػػػى الج
حيػػػػػػث أف االنطبػػػػػػاع األكلػػػػػػي الػػػػػػذم يرتسػػػػػػـ فػػػػػػي عقػػػػػػؿ الطفػػػػػػؿ عػػػػػػف مدرسػػػػػػيو كزمبلئػػػػػػو كمدرسػػػػػػتو، يشػػػػػػكؿ 

 (2010مدخبل أساسيا في عممية التعمـ كاالنجذاب نحك البيئة التعميمية.) المبرز،

، إف تعمػػيـ الطفػػؿ المعػػاؽ عقميػػا يعتمػػد بشػػكؿ رئيسػػي عمػػى حكاسػػو، مػػف خػػبلؿ الممارسػػة كالمشػػاىدة اليكميػػة
باعتبػػػار قدراتػػػو العقميػػػة كالجسػػػمية كالنفسػػػية كاالجتماعيػػػة، فينػػػاؾ الكثيػػػر مػػػف الطػػػرؽ التػػػي ابتػػػداعيا عممػػػاء 
تربػكييف ليػػـ بػػاع فػي عمػػـ الطفػػؿ كفػي التربيػػة الخاصػػة، أمثػاؿ إتػػارد، سػػيجاف، منتسػكرم، كديكركلػػى، حيػػث 

عمػى االعتمػاد عمػى نفسػو، مثػؿ  ركز معظميـ عمى الركائز األساسية التي تمـز الطفؿ المعاؽ كتجعمو قادر
الميػػارات االسػػتقبللية، ميػػارات حركيػػة، لمغكيػػة، كأكاديميػػة، مينيػػة كاجتماعيػػة ككػػذلؾ الميػػارات االقتصػػادية. 

 (2000)العزة،

تزايد االىتماـ عمى مر العصكر بػذكم اإلعاقػة، كظيػر ذلػؾ جميػا مػف خػبلؿ أعمػاؿ ماريػا مكنتيسػكرم، أكؿ 
في إيطاليػا. بػدأت أفكارىػا تبػزغ فػي عيػادة الطػب النفسػي الػذم كانػت تعمػؿ  امرأة تحصؿ عمى شيادة طبية

 ليػػتـ فييػػا فػػي ركمػػا، حيػػث كانػػت مسػػؤكلة عػػف زيػػارة مصػػحات األمػػراض العقميػػة، كذلػػؾ الختيػػار أفػػراد مػػنيـ
لتعامػػؿ معيػػـ كمعػػالجتيـ، كفػػي كقػػت الحػػؽ، تػػـ تعيػػيف ماريػػا مكنتيسػػكرم مػػديرا مشػػاركا لمدرسػػة لؤلطفػػاؿ ا

  (2008المعاقيف عقميا. )مكنيكا،

في  درست منيجيا طبلبيا المعكقيف، مف خبلؿ مبلحظاتيا كتأمبلتيا، فيمت ما ىي األنشطة التي نجحت 
مسػػاعدة طبلبيػػا عمػػى تطػػكير ميػػارات أكاديميػػة كاسػػتقبللية. لػػذلؾ، كمػػف خػػبلؿ ىػػذه التجػػارب كالمبلحظػػات 

عمػػى الػػتعمـ، كحاكلػػت إثػػراء بيئػػة الطفػػؿ  بػػةتسػػاعد الطمكسػػائؿ كمحفػػزات حسػػية، اقتنعػػت بقيمػػة األلعػػاب كال
المػػػتعمـ بمزيػػػد مػػػف الكسػػػائؿ، كقالػػػت إنيػػػا سػػػرعاف مػػػا كضػػػعت اىتمامػػػا عميقػػػا لؤلطفػػػاؿ الػػػذيف يعػػػانكف مػػػف 

جدا لتقديـ التحفيز الذم يطػكر تفكيػرىـ، فكػاف  ةقميم تصعكبات التعمـ، لكنيا الحظت أيضا أف بيئاتيـ كان
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ات التػػي ابتكرتيػػا ماريػػا مكنتيسػػكرم، لطبلبيػػا المعػػكقيف عقميػػا لرعايػػة أنفسػػيـ كتعمػػيميـ لمبيئػػة المحفػػزة كاألدك 
مف خبلؿ اجتياز طبلبيا امتحػاف عػاـ  اكاضح ايـ الكتابة كالقراءة، أثر مالميارات االستقبللية ككذلؾ في تعمي

ت ماريػا مكنتيسػكرم لؤلطفاؿ العادييف، كبعد ىذا النجاح برز فكرىا كطريقتيا عمى نطاؽ كاسع، كقػد أصػبح
مؤيدا قكيا لتعميـ األطفاؿ المعػكقيف كبػدأت  إصػبلحا فػي عػبلج كتعمػيـ األطفػاؿ المعػكقيف ذىنيػا كالعػادييف، 
فقػػد أثبتػػت ىػػذه النتػػائج ليػػا أف المػػدارس العامػػة يجػػب أف تكػػكف قػػادرة عمػػى تحقيػػؽ نتػػائج أفضػػؿ بكثيػػر مػػع 

لمعػػكقيف قػػد اجتازكىػػا بنجػػاح، كىػػذا مػػا يضػػع عبلمػػة األطفػػاؿ مػػف ذكم الػػذكاء العػػادم، لطالمػػا أف الطمبػػة ا
تسػػاؤؿ عمػػى مػػر العصػػكر، حػػكؿ األسػػاليب كطػػرؽ التعمػػيـ التػػي يسػػتخدميا النظػػاـ التربػػكم فػػي العػػالـ ككػػؿ.  

 (2013)الطكيرقي،

( كدراسػػػة غريػػػػب 2015(، كدراسػػػة بػػػدر )2013كىػػػذا مػػػا تبػػػيف فػػػي الدراسػػػات اوتيػػػػة، دراسػػػة الطػػػكيرقي )
نتسكرم ىي طريقػة مثمػى ك ميع ىؤالء الباحثيف مف خبلؿ نتائج أبحاثيـ، أف طريقة م(، حيث أكد ج2016)

لتػػػدريس ذكم اإلعاقػػػة كصػػػعكبات الػػػتعمـ، فكانػػػػت نتػػػائجيـ إيجابيػػػة كمتكافقػػػة مػػػػع مػػػا قالتػػػو الػػػدكتكرة ماريػػػػا 
 نتسكرم قبؿ قرابة المئة عاـ.ك م

سائؿ قريبة مف بيئة الطفؿ المعاؽ عقميػا، كمف خبلؿ ىذه الدراسة، تبٌيف الباحثة ضركرة استخداـ أساليب كك 
لتعميمو الميارات األكاديمية األساسية، كالتي تساعده عمى بناء شخصية مستقمة، قادرة عمػى االعتمػاد عمػى 

 نتسكرم.ك الذات، مف خبلؿ خطط تربكية كتعميمية، كدركس مبرمجة كفقا لطريقة م

 مشكمة الدارسة 1.2

ارس الحككميػػػة كحتػػػى العقميػػػة، مػػػف نقػػػص االىتمػػػاـ كاالنػػػدماج فػػػي المػػػديعػػػاني األطفػػػاؿ مػػػف ذكم اإلعاقػػػة 
ذلػػؾ إلػػى نقػػص فػػي الكػػكادر التعميمػػة القػػادرة عمػػى التعامػػؿ كتأىيػػؿ أطفػػاؿ اإلعاقػػة العقميػػة،  يعػػكدالخاصػػة، ك 

، ككػػذلؾ الحسػػاب،خصكصػػا إذا مػػا تعمػػؽ المكضػػكع فػػي الجانػػب االكػػاديمي، كتعمػػيـ ميػػارة القػػراءة كالكتابػػة، 
المعػػاؽ عقميػػا إذا كانػػت درجػػة إعاقتػػو متكسػػطة أك منخفضػػة، فتكػػكف قدرتػػو عمػػى الػػتعمـ قكيػػة، كىػػذا فالطفػػؿ 

يجبػػر كػػؿ المؤسسػػات كالمراكػػز إعطػػاء الطفػػؿ حقػػو فػػي التعمػػيـ، باألسػػمكب كالطريقػػة التػػي تبلئػػـ احتياجاتػػو 
 كقدراتو، ككذلؾ رغباتو.
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عاقػػة خصكصػػا، ىػػي األسػػاليب التػػي تحتػػـر كال شػػؾ أف األسػػاليب المفضػػمة عنػػد األطفػػاؿ عمكمػػا، كذكم اإل
حرية الطفؿ في التعمـ، ككذلؾ تراعي أف التعمـ كي يترؾ أثر، يجب أف يككف ذم معنى، كما أف استشعار 
الطفػػؿ بأىميػػػة مػػػا يػػػتعمـ، يرفػػػع مػػف دافعيتػػػو كيعػػػزز مػػػف حبػػػو لبلكتشػػاؼ كاالسػػػتمرار فػػػي طمػػػب المزيػػػد مػػػف 

 حسكسة، كقريبة مف بيئة الطفؿ.المعمكمات، كىذا كمو يتطمب مادة تعممية م
لذلؾ سعت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية طريقة مكنتيسكرم في إكساب األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية 

 بعض المفردات الكظيفية في المغة العربية.
 أسئمة الدراسة 1.3

 مف مشكمة الدراسة، فقد تحددت اإلجابة عف السؤاؿ اوتي:كقد انبثؽ 
يقة مكنتيسكرم في إكساب األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية بعض المفردات الكظيفية في المغة ما فاعمية طر 

 العربية؟
 أىمية الدراسة 1.4

 تكمف أىمية ىذه الدراسة حسب المحاكر اوتية: 
  األىميػػة النظريػػة: تػػكفير إطػػار نظػػرم لدراسػػات سػػابقة، ككػػذلؾ تػػكفير معمكمػػات كبيانػػات حػػكؿ طريقػػة

تعميـ المغة العربيػة بكاسػطتيا، حيػث أف المكتبػة العربيػة تتسػـ بشػج المعمكمػات عػف مكنتيسكرم، كطرؽ 
 طريقة مكنتيسكرم، نظرا لقمة انتشار ىذا األسمكب في العالـ العربي.

 تكفير نمكذج إجرائي لدركس كخطط تربكية فردية في مجػاؿ تعمػيـ المغػة العربيػة لػذكم بحثية: األىمية ال
، خصكصػػا معممػػي ذكم اإلعاقػػة العقميػػةالعػػامميف فػػي مجػػاؿ التربيػػة الخاصػػة، ك اإلعاقػػة العقميػػة، تسػػاعد 

مػػف محصػػكليـ المغػػكم، بطريقػػة جاذبػػة  االثػػراءعمػػـ المغػػة العربيػػة، ك ت الطمبػػة مػػف ذكم االعاقػػة ةسػػاعدكم
 كمشكقة، تتسـ بفاعمية الطالب، كدكاـ أثر التعمـ.
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 أىداف الدراسة: 1.6

اعميػػة طريقػػة مكنتيسػػكرم فػػي إكسػػاب الطمبػػة ذكم اإلعاقػػة العقميػػة، تيػػدؼ ىػػذه الدراسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف ف
بعػػض المفػػردات الكظيفيػػة فػػي المغػػة العربيػػة، بحيػػث يحػػتفظ الطفػػؿ بمخػػزكف مػػف المفػػردات الكظيفيػػة التػػي 
تسػػاعده عمػػى االسػػتقبلؿ كاالعتمػػاد عمػػى الػػنفس فػػي حياتػػو، مػػف تقػػديـ أسػػمكب شػػيؽ كجػػاذب لمػػتعمـ، لممعمػػـ 

 عناية بأطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية.كلمقائميف عمى ال
 حدود الدراسة: 1.7

 حدكد ىذه الدراسة تشمؿ عمى اوتي: 
 راـ اهلل، فمسطيف.  -حدكد مكانية: مركز جبؿ النجمة لرعاية ذكم اإلعاقة العقمية -
 .2017/2018حدكد زمانية: الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي  -
 العقمية المنتسبيف لمركز جبؿ النجمة.الحدكد البشرية: الطمبة مف ذكم اإلعاقة  -
 الحدكد المفاىيمية: المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة في الدراسة. -

 مصطمحات الدراسة: 1.8

 اعتمدت ىذه الدراسة التعريفات اوتية:

ىػػي إحػػدل الطػػرؽ القديمػػة، كالتػػي تعتمػػد عمػػى الطريقػػة العمميػػة لمراقبػػة النظػػاـ الفػػردم  طريقــة مونتيســوري:
لمطفؿ، كمراعة النظاـ البيكلكجي لو، حيػث يػتـ تػكفير كسػائؿ طبيعيػة مػف بيئػة الطفػؿ، تسػاعده عمػى الػتعمـ 
ه الػػػذاتي، كتحفػػػز دافعيتػػػو كفضػػػكلو لبلكتشػػػاؼ كالػػػتعمـ، كذلػػػؾ عبػػػر تصػػػميـ غػػػرؼ صػػػفية تحتػػػكم عمػػػى ىػػػذ
 الكسػػائؿ، بطريقػػة منظمػػة كمقسػػمة كفػػؽ تخصصػػات تنػػدرج تحػػت سػػبعة تخصصػػات، منيػػا الحيػػاة العمميػػة،

 (2016)السيد، .كالمغات، الرياضيات، كالجغرافيا
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 التعريف اإلجرائي:
قامػػت الباحثػػة بتعريػػؼ طريقػػة مكنتيسػػكرم،عمى أنيػػا أسػػمكب كطريقػػة تعمميػػة، تعتمػػد عمػػى كسػػائؿ كأدكات  

تػـ تػدكاليا منػذ زمػف عػف ماريػا تعميمية، تـ إعدادىا خصيصا ليذه الدراسة، كفقػا لقػكانيف كأسػس الػتعمـ التػي 
 ذه الدراسة.مكنتيسكرم، كبشكؿ متكافؽ مع خصائص الطمبة المعكقيف عقميا المشاركيف في ى

يقػؿ عػف مسػتكل  مػف األداء الػكظيفي العقمػي  اىـمستك  ىـ الطمبة الذيف يككف اإلعاقة العقمية:الطمبة ذوي 
الػػذكاء بػػانحرافيف معيػػارييف، كيصػػاحب ذلػػؾ خمػػؿ كاضػػج فػػي السػػمكؾ التكيفػػي، كيظيػػر فػػي مراحػػؿ العمػػر 

 (.2013)الركساف، .18النمائية منذ الميبلد كحتى سف 

قامػت الباحثػة بتعريػؼ الطمبػة ذكم اإلعاقػة العقميػة، عمػى أنيػـ الطمبػة المنتسػبيف لمركػز التعريف اإلجرائي: 
 ( سنة، كالذيف لدييـ إعاقة عقمية متكسطة كبسيطة.14-8جبؿ النجمة، مف الفئة العمرية )

ىي الكممػات أك المفػردات المغكيػة التػي يسػتخدميا األفػراد فػي البيئػة، يمكػنيـ االسػتفادة  المفردات الوظيفية:
 (2007منيا في التفاعؿ، كالتكيؼ، بشكؿ آمف. )الحارثي،

كتعرفيا الباحثة عمى أنيا مجمكعة الكممات المستمدة مف بيئة الطالبة المدرسية التعريف اإلجرائي: 
سػػػابيا لمطمبػػػة ذكم اإلعاقػػػات العقميػػػة بيػػػدؼ تكظيفيػػػا كاسػػػتخداميا فػػػي كالحياتيػػػة كاألسػػػرية، التػػػي يجػػػب إك

 .ة كالتكييؼ مع البيئة المحيطة بوالمكاقؼ الحياتي
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 :الفصل الثاني

____________________________________________________________________ 

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

طار النظرم لمدراسة، حيث تتناكؿ المكضكعات ذات الصمة بمكضكع الفصؿ اإل تعرض الباحثة في ىذا
ابقة الدراسة )اإلعاقة العقمية، طريقة مكنتيسكرم ، المفردات الكظيفية( ، ثـ يمي ذلؾ عرضان لمدراسات الس

 التي تناكلت مكضكع الدراسة.
 اإلطار النظري:  2.1

 أساسية، كىي: ثبلثة محاكرم في ىذه الدراسة عمى يشتمؿ اإلطار النظر 

 المحكر األكؿ: اإلعاقة العقمية.

 المحكر الثاني: طريقة مكنتيسكرم.

 المحكر الثالث: المفردات الكظيفية.

 اإلعاقة العقمية: 2.1.1

يستخدـ مصطمج اإلعاقػة العقميػة كمفيػكـ شػامؿ لمداللػة عمػى انخفػاض األداء الػكظيفي العقمػي بكافػة 
لػػػػى اوف درجاتػػػػو، )عبػػػػد  الصػػػػحيج لئلعاقػػػػة العقميػػػػة كال التصػػػػنيؼلػػػػيس ثمػػػػة اتفػػػػاؽ كبيػػػػر عمػػػػى التسػػػػمية  كا 
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(. كتسػتعرض الباحثػة فػي المحػكر الثػاني مفيػـك اإلعاقػة العقميػة كتصػنيفيا كأسػاليب التعامػؿ 2015الحميد،
 مع ىذه الفئة الخاصة.

جػػاز عممػػو: منعػػو منػػو، نكتيعػػرؼ اإلعاقػػة فػػي المغػػة: إعاقػػة ييعيػػؽ إعاقػػةن كالمفعػػكؿ معػػاؽ أعاقػػو عػػف ا
(. كعاقو عف الشيء، يعكقو عكقان: صرفو كحبسو )ابف منظكر: 2008خره كثبطو )عبد الحميد:شغمو عنو آ

1993.) 
( اصػػطبلحان بأنيػػا: حالػػة يعػػاني منيػػا الفػػرد مػػف العجػػز أك صػػعكبة فػػي 2005كيعرفيػػا عبػػد الكػػافي )

يػة بالنسػبة لؤلفػراد العػادييف الػذيف يتسػاككف معيػـ أداء نكع أك أكثر مف األعماؿ أك األنشطة الجسمية كالفكر 
في العمر كالجػنس كالبيئػة االجتماعيػة، كيػؤدم العجػز إلػى إعاقػة قيػاـ الفػرد بػدكره الػذم يفترضػو عميػو سػنو 

 كجنسو كاالعتبارات االجتماعية كالحضارية في المجتمع.

 مفيوم اإلعاقة العقمية: 2.1.1.1

قميػة، كتسػتعرض الباحثػة العديػد مػف ىػذه التعريفػات حسػب تعددت التعريفات التي تناكلت اإلعاقػة الع
 الجية الصادر عنيا التعريؼ:

 :(World Health Organization)تعريف منظمة الصحة العالمية  .1
كرد في التصنيؼ الدكلي العاشر لؤلمراض أف اإلعاقة العقمية ىي: حالة تكقؼ في النمػك العقمػي 
أك عدـ اكتمالو، كتمتاز الحالة باختبلؿ في الميارات، كتظير أثناء دكرة النماء، كتؤثر في المستكل العاـ 

 (.1999العالمية،  لمذكاء، أم القدرات المعرفية، كالمغكية الحركية، كاالجتماعية )منظمة الصحة

كقد يحدث التخمؼ مع أك بدكف اضطراب نفسي أك جسمي آخر، كلكف األفراد المعاقيف عقميان قػد 
يصػػابكف بكػػؿ أنػػكاع االضػػطرابات النفسػػية، بػػؿ أف المعػػاقيف عقميػػان قػػد يصػػابكف بكػػؿ أنػػكاع االضػػطرابات 

يبمػػغ عمػػى األقػػؿ مػػف ثبلثػػة إلػػى  النفسػػية، بػػؿ أف معػػدؿ انتشػػار االضػػطرابات األخػػرل بػػيف المعػػاقيف عقميػػان 
 (.1999أربعة أضعافو بيف عمكـ السكاف، كيككف السمكؾ التكيفي مختبلن )منظمة الصحة العالمية، 

  :الطبي التعريف .2
كىك مػف أكثػر التعريفػات انتشػاران، حيػث يعتبػر األطبػاء مػف األكائػؿ الميتمػيف بتعريػؼ كتشػخيص 

( التخمػػؼ العقمػػي بأنػػو حالػػة مػػف 1975طانيػػة لمطػػب النفسػػي )كقػػد عرفػػت الجمعيػػة الممكيػػة البري ،اإلعاقػػة
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تظير في صكر مختمفػة، كالصػكرة المعتػادة ىػي اإلخفػاؽ فػي تكػكيف  ،تكقؼ النمك العقمي أك عدـ اكتمالو
 ،كالتػػي يمكػػف أف تقػػاس بػػالطرؽ السػػيكك متريػػو تحػػت مسػػميات العمػػر العقمػػي ،مػػا يعػػرؼ بكظػػائؼ الػػذكاء

كفي حاالت أخرل فإف العقؿ غير النامي قد يظير أساسان في صكرة إخفػاؽ فػي المحافظػة  ،كنسبة الذكاء
عمػػػى ضػػػبط المعتػػػاد عمػػػى المكاقػػػؼ أك الكصػػػكؿ إلػػػى المكاصػػػفات المطمكبػػػة لمسػػػمكؾ االجتمػػػاعي العػػػادم 

 (. 1997 ،)الشناكم
 التعريف السموكي النفسي: .3
ير في سف مبكر كينتج عنيا قصكر في ( اإلعاقة العقمية بأنيا إعاقة تظ2003يعرؼ البحيرم ) 

كما ينتج عنيا  ،( درجة75 -70كيقاس ىذا التخمؼ في األساس باألداء بيف ) ،الميارات التكيفية اليكمية
 مف خبلؿ اختبارات سيكك مترية مقننة في الميارات التكيفية. ،يقاس باألداء الكظيفي التكيفي

 :السيكولوجي التعريف .4
الدكلي لؤلمراض النفسػية: التخمػؼ العقمػي يعنػي عػدـ اكتمػاؿ العقػؿ  تعريؼ التصنيؼ اإلحصائي

مصػػحكبان بقصػػكر فػػي مسػػتكل الػػذكاء كالميػػارات المغكيػػة كالحركيػػة كالمعرفيػػة كاالجتماعيػػة كيكػػكف قصػػكر 
 2005السمكؾ التكيفي عبلمة بارزة لدل المصابيف بالتخمؼ العقمي )عسكر،

 :التعريف االجتماعي .5
في ضكء الكفاءة االجتماعية لمطفؿ المعكؽ عقميان أك فكريان حيث يعػد غيػر  تعرؼ اإلعاقة العقمية

كػػؼء اجتماعيػػان كمينيػػان، كيعػػد دكف نظيػػره الػػذم ال يعػػاني مػػف أم إعاقػػة فػػي القػػدرة العقميػػة كاالجتماعيػػة 
د حيث تعد تمؾ الحالة غير قابمة لمشفاء التاـ، كتتسـ بقصكر كاضج في األداء السمككي كالكظيفي. كيعتم

ىذا المنظػكر عمػى اسػتخداـ المقػاييس االجتماعيػة المختمفػة التػي تعمػؿ عمػى قيػاس مػدل تكيػؼ الفػرد مػع 
المجتمػػع كقدرتػػو عمػػى االسػػتجابة لممتطمبػػات االجتماعيػػة المتكقعػػة مػػف أقرانػػو فػػي مثػػؿ سػػنو كفػػى جماعتػػو 

 (.2011الثقافية )عبد اهلل،
 التعريف التعميمي: .6

رة عمػػػػػى الػػػػػتعمـ لتعريػػػػػؼ اإلعاقػػػػػة العقميػػػػػة، حيػػػػػث عرفػػػػػو يسػػػػػتخدـ أصػػػػػحاب ىػػػػػذا االتجػػػػػاه القػػػػػد
( بأنػػو يػػرل أف الطفػػؿ القابػػؿ لمتعمػػيـ كىػػك الطفػػؿ غيػػر القػػادر عمػػى االسػػتفادة مػػف بػػرامج 2005)الظػاىرم،

المدرسة العادية كأقرانو اوخريف نتيجة لبطء نمكه العقمي، كلكنو يمكف تعميمػو القػراءة كالكتابػة فػي فصػكؿ 
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قابؿ لمتدريب ىك الطفؿ غير القادر عمػى التعمػيـ فػي فصػكؿ المعػاقيف عقميػان القػابميف خاصة، أما الطفؿ ال
لمتعمـ بسبب ذكاؤه المنخفض كلكف يجب تدريبو عمى بعض الميف البسيطة التي تحتاج إلى قدرات عقمية 

 عالية تمؾ التي تعتمد عمى الجانب الجسدم.

كبػػيف التعريفػػات السػػيككلكجية حيػػث يػػرل  ( بػػيف التعريفػػات التربكيػػة2005كيجمػػع تعريػػؼ شػػاكر ) 
أف اإلعاقة العقمية ىػي: حالػة نقػص فػي معػدؿ الػذكاء أك قصػكر مممػكس فػي الكظػائؼ العقميػة العامػة أك 

كالسػػمكؾ التكيفػػي كتحمػػؿ المسػػئكلية  عقمػػيعػػدـ اكتمػػاؿ فػػي النمػػك كانخفػػاض ممحػػكظ فػػي مسػػتكل األداء ال
العمميػػات المعرفيػػة أك حمايػػة ذاتػػو مػػف األخطػػار العاديػػة كالتكاصػػؿ كالعنايػػة بالػػذات كقصػػكر فػػي ميػػارات 

كعػػدـ القػػدرة عمػػى مسػػايرة البػػرامج الدراسػػية بالمػػدارس العاديػػة ممػػا يحػػكؿ بػػيف المعػػاؽ كقدرتػػو عمػػى مسػػايرة 
 خاصػػة تعميميػػةأقرانػػو فػػي الػػتعمـ كالتكيػػؼ إال أنػػو بإمكانػػو اكتسػػاب المبػػادئ األساسػػية عػػف طريػػؽ بػػرامج 

 (.2005)شاكر،

( أنػػػو ىػػػك حالػػػة يظيػػػر فييػػػا التكافػػػؽ االجتمػػػاعي معػػػدـك كيصػػػاحب ذلػػػؾ 2015ت السػػػيد )كأكرد
 قصكر في الجياز العصبي المركزم.

كقد كردت تعريفات منفصػمة لبػاحثيف كمختصػكف فػي اإلعاقػة العقميػة، كتسػتعرض الباحثػة بعضػان 
تجػػػة إمػػا عػػػف سػػػكء ( اإلعاقػػة العقميػػػة عمػػى أنيػػػا حالػػة نقػػػص عقمػػي نا2000منيػػا: حيػػػث عرفيػػا الزيػػػكد )

التغذية، أك عف مرض ناشئ عف إصابة في مركز الجياز العصبي، كقد تككف ىذه اإلصابة قبؿ أك بعػد 
 أك أثناء الكالدة.

كعرؼ معجػـ مصػطمحات اإلعاقػة العقميػة اإلعاقػة بأنيػا حالػة أك انحػراؼ بػدني أك انفعػالي مػف عػدـ 
الطبيعػي فػي الحيػاة، كذلػؾ نتيجػة لئلصػابة أك العجػز  قدرة الفػرد عمػى تمبيػة المتطمبػات التػي يسػتجكبيا دكره

 (.2012عف أداء الكظائؼ الفسيكلكجية أك السيككلكجية )سميماف،
الناتجػة عػف أمػراض  اإلعاقػةكتعرفيا كزارة الشؤكف االجتماعية الفمسطينية اإلعاقة العقميػة بأنيػا "ىػي 

أك نتيجة ألمراض جينية أك كؿ مػا يعيػؽ  األككسجيفنفسية أك أمراض كراثية أك شمؿ دماغي نتيجة لنقص 
 (. 2009العقؿ عف القياـ بكظائفو المعركفة" )أبك فضالة،

 ( تعريفات لبعض العمماء، كتمخصيا الباحثة فيما يأتي:2010:20كقد ذكر القمش )
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 ( تعريــف دولDoll:) ( قػػد حظػػي باىتمػػاـ كقبػػكؿ األكسػػاط ذات العبلقػػة 1941لئلعاقػػة العقميػػة عػػاـ )
 ( في تعريفو عمى أف المعاؽ عقميان يتصؼ بالخصائص األتية:Dollطكيمة، كيركز دكؿ )كلسنكات 

 عدـ النضج االجتماعي: كيرجع ذلؾ إلى نقص في القدرة العقمية. -
 تكقؼ النمك العقمي كيتضج ذلؾ عند البمكغ. -
 لو أصؿ بنيكم كىك بالضركرة غير قابؿ لمشفاء. -
 ( تعريـــف جروســـمانGrossman:) إلعاقػػػة العقميػػػة تشػػػير إلػػػى االنحػػػراؼ الشػػػديد أك حيػػػث يػػػرل أف ا

اإلعاقة الكظيفية العقمية مع كجكد أك مرافقة عدـ تكيػؼ أك انحػراؼ فػي السػمكؾ التكيفػي لمفػرد، كيظيػر 
 ىذا مف خبلؿ مراحؿ نمك الفرد كتطكره.

ميػػة كباسػػتقراء التعريفػػات السػػابقة، تعػػرؼ الباحثػػة اإلعاقػػة العقميػػة بأنيػػا قصػػكر فػػي الكظػػائؼ العق
لػػدل األطفػػاؿ، كيػػنعكس ذلػػؾ بصػػكرة كاضػػحة فػػي السػػمكؾ التكيفػػي لمطفػػؿ ككػػذلؾ فػػي المسػػتكل التعميمػػي 

 كيككف ناتج عف عكامؿ كراثية أك بيئية.

 تصنيف اإلعاقة العقمية: 2.1.1.2

تعدد تصنيفات اإلعاقة العقمية، كقد كرد في األدبيات كالدراسات السابقة مجمكعة مف التصنيفات 
 فيما يأتي:تستعرضيا الباحثة 

 التصنيف حسب نسبة الذكاء:
 :تصػػػػنؼ الجمعيػػػػة األمريكيػػػػة لمتخمػػػػؼ العقمػػػػي عمػػػػى حسػػػػب نسػػػػبة الػػػػذكاء إلػػػػى سػػػػتة فئػػػػات كىػػػػي

 (2003)محمكد،
%( كىػػؤالء  85 – 70: كىػػي التػػي تتػػراكح نسػػبة ذكػػاء أفرادىػػا مػػا بػػيف )الفئــة البينيــة لةعاقــة العقميــة .1

 ، ىؤالء يمكف تعميميـ.شؤكنيـمساعدة كالتكجيو في تنظيـ يحتاجكف إلى ال
( كيتكقػع ألفػراد ىػذه المجمكعػة شػغؿ 69 – 55تتراكح نسبة ذكائيـ ما بيف ) اإلعاقة العقمية البسيطة: .2

الكظائؼ التي تتطمب نصػؼ ميػارة أكالن تتطمػب ميػارة كيسػتطيع أف يراعػي كيمبػي احتياجاتػو الشخصػية 
م األعمػػاؿ المنزليػػة مثػػؿ التنظيػػؼ كالتنقػػؿ بػػيف كينتقػػي المبلبػػس المناسػػبة كيػػذىب لػػدكرات الميػػاه كيػػؤد
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الجيراف دكف المساعدة كيستطيع المشاركة فػي األحاديػث اليكميػة كاسػتخداـ التمفػكف كأف يتعممػكا عػادات 
 صحية جيدة مثؿ أف يحافظكا عمى نظافتيـ، كيجب البدء مبكران في تدريب أطفاؿ ىذه الفئة.

% مػف 1%( كىػـ يمثمػكف حػكالي  45 – 40ذكاءىـ ما بيف )تتراكح نسبة  اإلعاقة العقمية المتوسطة: .3
المعاقيف عقميان، كأغمبيـ لدييـ ميارات التكاصؿ خبلؿ الطفكلة المبكرة يكتسبكف الميارات المينيػة تحػت 
اإلشراؼ كالتكجيو كيمكنيـ االعتناء بأنفسيـ دكف الحاجة إلى المساعدة كيمكنيـ االسػتفادة مػف ميػارات 

كالػػكظيفي كلكػػنيـ غيػػر قػػابميف لمتقػػدـ أكثػػر مػػف مسػػتكل الصػػؼ الثػػاني فػػي المػػكاد  التػػدريب االجتمػػاعي
األكاديمية كيمكنيـ لمغالبية العظمى أف يقكمكا بأعماؿ ال تتطمب ميارة تحػت اإلشػراؼ فػي الػكرش كىػـ 

 يتكيفكف مع المجتمع غالبان.
%( كتكػػكف  4 – 3الي )%( كيمثمػكف حػك  39 – 25تتػػراكح نسػبة ذكػاءىـ )اإلعاقـة العقميـة الشـديدة:  .4

اتصػػػاليـ كالتحػػػدث معيػػػـ شػػػبو معدكمػػػة كيمكػػػنيـ تعمػػػـ التحػػػدث كالتػػػدريب عمػػػى ميػػػارات العنايػػػة  درجػػػة
بػػالنفس كيسػػتفيدكف بدرجػػة محػػدكدة مػػف المعمكمػػات األكاديميػػة منيػػا: التعامػػؿ مػػع الحػػركؼ األبجديػػة، 

 كالعد البسيط لؤلرقاـ.
 % كيصػاحبو عػادة قصػكر حركػي كحسػي 25ىػذه الفئػة عػفتقػؿ نسػبة ذكػاء اإلعاقة العقمية العميقـة:  .5

كجسػػػمي، كترتفػػػع نسػػػبة انتشػػػار المشػػػكبلت السػػػمككية الحػػػادة بػػػيف الصػػػغار مثػػػؿ العػػػدكاف كسػػػمكؾ إيػػػذاء 
 الذات.

: أضافت الجمعية األمريكية لمتخمؼ العقمي ىذه الفئة لمتعبير عف حاالت اإلعاقة العقمية غير محدودة .6
شخيصيـ مف خبلؿ االختبارات المقننة؛ مثؿ األفػراد الػذيف لػدييـ قصػكر شػديد األفراد الذيف ال يمكنيـ ت

 كغير متعاكنيف كاألطفاؿ الصغار.
 التصنيف التربوي:

يقسـ إلى ثبلث مستكيات طبقان لممكقؼ التربكم، كقدرات ذكم اإلعاقة عمى التعمـ كذلؾ عمى النحك 
 اوتي:
في القدرة العقمية العامة كلكف ىػذا االنخفػاض بسػيط : تعاني ىذه الفئة مف انخفاض فئة بطيء التعمم -

 (.2016؛ كيكسؼ،2003( )الكحيمي، كآخركف،90 – 70كنسبة ذكائو تتراكح ما بيف )
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ــتعمم:  - كىػػـ الػػذيف لػػدييـ القػػدرة عمػػى االسػػتفادة مػػف البػػرامج التعميميػػة العاديػػة كلكػػف بصػػكرة القــابمين لم
بطيئػػة، كليػػذا يحتػػاجكف لبػػرامج خاصػػة إلحػػداث تغييػػر فػػي السػػمكؾ االجتمػػاعي، ليصػػبج مقبػػكالن فػػػي 
تفاعبلتيـ مع اوخريف، كتحسيف العمميات المعرفية كالمينية لدييـ، بحيث تستطيع ىذه الفئة االعتماد 

 70-50مى نفسيا في الميارات الحياتية، أم الميارات األكلية لمتعمـ كتتػراكح نسػب ذكػائيـ مػا بػيف ع
 (.2007)أباظة،

تتميز ىذه الفئة بأف تحصيميا منخفض جدان، كال يستطيع أفرادىا العمؿ إال في : فئة القابمين لمتدريب -
كتتػػراكح معػػامبلت  ،األخػػريف ليػػـ كلػػيس لػػدييـ قػػدرة عمػػى العنايػػة بأنفسػػيـ دكف مسػػاعدة ،كرشػة محميػػة
 (.2003)عبد الغفار، 50-25ذكائيـ بيف

(، كتحتػاج ىػذه الفئػة إلػى رعايػة مسػتمرة 25ىي الفئة التي تقؿ نسبة ذكػائيـ عػف ) فئة االعتماديون: -
 (.2011طكاؿ حياتيـ، كيمكف تدريبيـ عمى بعض ميارات العناية بالنفس )عبد اهلل،

 :حسب درجة اإلصابة التصنيف

( أف بعض التربكيكف اقترحػكا تصػنيؼ لئلعاقػة العقميػة حسػب درجػة إصػابة 2000ذكرت شقير )
 ظاىر. عقميمطمؽ، أك نسبى، أك تخمؼ  عقميالفرد، كىي إما أف تككف تخمؼ 

 حددت فئات أربعة: عقمي( أف الجمعية األمريكية لمتخمؼ الLefort,2006كيذكر ليفكرت )
اد الػػذيف يتعممػػكف بصػػكرة بطيئػػة فػػي المػػدارس، كيسػػتطيعكف إنجػػاز تشػػير إلػػى األفػػر : البســيطة اإلعاقــة -

الميػارات األكاديميػػة حتػػى المسػػتكل السػػادس تقريبػػان، كقػػدراتيـ المينيػػة كاالجتماعيػػة تسػػمج ليػػـ بالعمػػؿ 
 كالحياة باستقبللية مع قدر بسيط مف المساندة كالمتابعة.

األكاديمية إلػى الصػؼ الثػاني عمػى األكثػر تشير لمذيف ينخفض مستكل مياراتيـ اإلعاقة المتوسطة:  -
كىػػػـ قػػػابمكف لمتػػػدريب عمػػػى الميػػػارات الحياتيػػػة كالتكيػػػؼ االجتمػػػاعي كيحتػػػاجكف إلشػػػراؼ كامػػػؿ فػػػي 

 أعماليـ.
تشػير إلػى الػذيف لػدييـ قػدرات تكاصػمية محػدكدة، كيفيمػكف المعمكمػة األساسػية فقػط : اإلعاقة الشديدة -

يـ درجػػػػات مػػػػف العجػػػػز البػػػػدني مثػػػػؿ صػػػػعكبة الحركػػػػة أك كىػػػػـ لػػػػدي ،فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بػػػػالحركؼ األبجديػػػػة
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 ،كتعتمد البرامج التربكية لدييـ عمػى اكسػابيـ الميػارات الحياتيػة كالتكاصػؿ ،اضطرابات النطؽ كالكبلـ
 .كيحتاجكف إلى اإلشراؼ كالمتابعة الكاممة في أعماليـ

جػػة مسػػتمرة لمتػػدريب تشػػير إلػػى الػػذيف يتسػػمكف بدرجػػة ممحكظػػة مػػف العجػػز كفػػي حا :اإلعاقــة الحــادة -
كالمتابعػػػة كالرعايػػػة المركػػػزة فػػػي حالػػػة كجػػػكد نسػػػب عجػػػز متفاكتػػػة مثػػػؿ صػػػعكبة الرؤيػػػة أك السػػػمع أك 

 كمف ثـ يمزميـ مجمكعة مف المؤىميف لرعايتيـ. ،الحركة
 التصنيف االجتماعي:

ي كيعتمػد ىػػذا التصػػنيؼ عمػػى مبػػدأ التكيػػؼ االجتمػػاعي كعمػى إمكانيػػة الفػػرد االعتمػػاد عمػػى نفسػػو فػػ
 (.2016إدارة شؤكنو بناء عمى استخداـ مقياس النضج االجتماعي كالسمكؾ االجتماعي )يكسؼ،

 التصنيف عمى أساس األسباب )مصدر العّمة(:
 ( األسباب إلى قسميف كىي:1999يعتمد ىذا التصنيؼ عمى أسباب مصدر العمة كقسمت أحمد )

عف طريؽ األب أك األـ أك كمييما سكاء كاف : كيككف راجعان إلى عكامؿ كراثية الضعف العقمي األولي .1
% مػػػف  80أحػػػد األبػػػكيف نػػػاقص لمعقػػػؿ أك حػػػامبلن لصػػػفة الػػػنقص مػػػف األسػػػبلؼ كيحػػػدث فػػػي حػػػكالي 

 حاالت اإلعاقة العقمية.
: كيككف راجعان ألم سبب بعػد إخصػاب البكيضػة سػكاء أثنػاء الحمػؿ أك إصػابة النصل العقمي الثانوي .2

أك إصػػػابتيـ بػػػبعض األمػػػراض أك السػػػمـك أك أثنػػػاء عمميػػػة الػػػكالدة أك  األـ أك تناكليػػػا بعػػػض العقػػػاقير
 بعدىا.

 خصائص ذوي اإلعاقة العقمية: 2.1.1.3

( إلى كجكد صعكبة كبيرة في محاكلة التكصؿ إلى إطبلؽ حكـ عاـ يتصػؼ 2001ييشير سميماف )
نػػاؾ مسػػتكيات بالدقػػة فيمػػا يتعمػػؽ بالسػػمات المميػػزة أك خصػػائص األطفػػاؿ ذكم اإلعاقػػة العقميػػة. ذلػػؾ أف ى

جػػػد فركقػػػان ك كاضػػػج. كحتػػػى فػػػي المسػػػتكل الكاحػػػد،  مختمفػػػة مػػػف درجػػػة اإلعاقػػػة تتبػػػايف فيمػػػا بينيػػػا عمػػػى نحػػػك
كاضػػحة بػػيف األطفػػاؿ ذكم اإلعاقػػة عقميػػا. بػػؿ انػػو مػػف المتكقػػع أف تكػػكف درجػػة التبػػايف بػػيف األطفػػاؿ ذكم 

 يمي: ااإلعاقة العقمية أكبر منيا بيف العادييف. كتتمثؿ ىذه الخصائص فيم
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 الجسمية لذوي اإلعاقة العقمية: الخصائص .1
ال تكجد خصائص جسمية تميز حاالت اإلعاقة العقمية عف أقرانيـ العادييف، فيـ يشبيكف العادييف 
إلػػى حػػد مػػا فػػي الػػكزف كالطػػكؿ كالحركػػة كالصػػحة العامػػة كالبمػػكغ الجنسػػي، لػػذا ال يعتمػػد عمػػى الخصػػائص 

ف الفركؽ بيف معظـ حاالت اإلعاقػة العقميػة كأقػرانيـ العػادييف فػي الجسمية في تشخيص اإلعاقة العقمية؛ أل
 (.2001ىذه النكاحي قميمة ال تفرؽ بينيما بشكؿ قاطع )سميماف،

كتشػػير الدراسػػػات إلػػػى أف حػػػاالت اإلعاقػػة العقميػػػة البسػػػيطة تنمػػػك جسػػمياي مثػػػؿ العػػػادييف تقريبػػػاي فػػػي 
فػي مرحمػػة البمػكغ كالمراىقػة، كيكتمػػؿ عنػدىا نمػػك  الطفكلػة، كتظيػر عنػػدىا عبلمػات البمػكغ الحسػػي كالجنسػي

العضبلت كالعظاـ كالطكؿ كالكزف كالجنس، في حكالي سف الثامنة عشػرة مثػؿ أقػرانيـ العػادييف، كىػذا يعنػى 
أف معظػػػـ ذكم اإلعاقػػػة العقميػػػػة يصػػػمكف إلػػػى سػػػػف الرشػػػد الجسػػػمي، كيكتمػػػػؿ بمػػػكغيـ الجسػػػمي كالجنسػػػػي. 

 (.1999:274)مرسى، 

 :لذوي اإلعاقة العقمية ية المعرفيةالخصائص العقم .2
يتميػز ذكم اإلعاقػة العقميػػة بالعديػد مػػف الخصػائص العقميػػة المعرفيػة، كقػػد أشػارت ليػػا العديػد مػػف 

( كفيمػػا يمػػي ذكػػر 2015،؛ عبػػد الحميػػد2008؛ عبػػد الرسػػكؿ،2002األدبيػػات التربكيػػة، مثػػؿ )اليجرسػػي،
 عقميان:بعض الخصائص العقمية المعرفية التي تميز المعاقيف 

: الطفؿ ذكم اإلعاقة العقمية ال يسػتكعب المكقػؼ التعميمػي؛ إال صعوبة التذكر والحاجة إلى التكرار -
بعد تكراره لمساعدتو عمى التذكر كاالستفادة مف مكاقؼ التعمـ؛ كلذا ينصػج بتطبيػؽ مبػدأ الػتعمـ بعػد 

 تماـ التعمـ.
العقميػة فػي االسػتدالؿ، كلػيس قصػكرىـ : يتميػز األطفػاؿ ذكم اإلعاقػة ضعف القدرة عمى االسـتدالل -

في عممية التذكر فقط، إذ الحظ عدـ ميؿ المعاقيف عقميان إلى استخداـ االستراتيجيات التنظيمية في 
الكثيػػر مػػف المكاقػػؼ الجديػػدة، ممػػا يػػؤدل إلػػى اختػػزاف المعمكمػػات بطريقػػة غيػػر منظمػػة، كيعنػػى ىػػذا 

 كاستدالالن. أنيـ يجدكف صعكبة في المسائؿ التي تتطمب تفكيران 
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: يصػعب عمػى الطفػؿ ذكم اإلعاقػة العقميػة أف يتخيػؿ األمػاكف ضعف القدرة عمى التخيـل والتصـور -
كاألشػػياء كاسػػتخداماتيا، كىػػذا يتطمػػب أف نجسػػد كػػؿ مػػا نريػػد تعميمػػو لػػو، كأف نسػػتخدمو فػػي المكقػػؼ 

 التعميمي.
اقػػة العقميػػة القػػدرة عمػػى : حيػػث يفتقػػد ذكم اإلعضــعف القــدرة عمــى التعامــل فــي المواقــف التعميميــة -

االلتفػػات إلػػػى مػػا يحتكيػػػو المكقػػؼ التعميمػػػي مػػػف إشػػارات أك عبلمػػػات لبلسترشػػاد بيػػػا ألداء الميػػػارة 
 المطمكب تعمميا كالتدريب عمييا.

حيث يفتقد ذكم اإلعاقة العقمية القدرة عمى التمييػز بػيف المتشػابيات أك  ضعف القدرة عمى التمييز: -
بػػػيف المكضػػػكعات كالمكاقػػػؼ، كيتطمػػػب التمييػػػز بػػػيف المكضػػػكعات  التعػػػرؼ عمػػػى أكجػػػو االخػػػتبلؼ

كالمكاقػػػؼ المتشػػػابية قػػػدرات عقميػػػة معينػػػة، ككػػػذلؾ معرفػػػة أكجػػػو االختبلفػػػات بػػػيف األشػػػياء، كيفتقػػػر 
 الطفؿ المعاؽ عقميان إلى مثؿ ىذه القدرات.

أك ألم مثيػر : الطفػؿ العػادم ينتبػو إلػى المكاقػؼ التػي تعػرض أمامػو، قصور في االنتبـاه لممثيـرات -
في البيئة التػي تحػيط بػو، أمػا الطفػؿ ذكم اإلعاقػة العقميػة فػبل ينتبػو لممكاقػؼ أك المثيػرات مػف تمقػاء 

 نفسو، لما يتميز بو مف ضعؼ قدرتو عمى االنتباه.
يعاني ذكم اإلعاقة العقمية مف تأخر فػي النمػك المغػكم، كػذلؾ فػي قدرتػو  قصور في القدرة المغوية: -

فػػػػاظ التػػػػي يعبػػػػر بيػػػػا عػػػػف نفسػػػو كعػػػػف حاجاتػػػػو، كيفشػػػػؿ فػػػػي االتصػػػػاؿ المفظػػػػي عمػػػى اسػػػػتخداـ األل
 باوخريف.

: يصػعب عمػى ذكم اإلعاقػة العقميػة اسػتخداـ مػا تعممػو فػي قصور في القدرة عمى اسـتخدام الخبـرة -
 المكاقؼ السابقة في تعمـ الحؽ.

عطائيػا الصػبغة : يميػؿ ذكم اإلعاقػة العقميػة إلػى تبسػيط المفػاىيقصور في القدرة عمـى التعمـيم - ـ كا 
الكظيفيػػة؛ ألف القػػدرة عمػػى التعمػػيـ محػػدكدة؛ كألف ذلػػؾ يسػػتدعي قػػدران مػػف التجريػػد. كمثػػاؿ ذلػػؾ أف 

 5( كيفشػؿ عنػدما يسػأؿ عػف )10( فػإف النتيجػة ىػى )5+  5الطفؿ يسػتطيع اإلجابػة عمػى سػؤاؿ )
 (.2015( ألنو فشؿ في إدراؾ العبلقة بيف عبلمة )+( كالحرؼ )ك( )عبد الحميد،5ك

: يتصؼ ذكم اإلعاقة العقمية بقصكر في القدرة عمى التفكير المجرد، الميل نحو تبسيط المعمومات -
فػػبل يسػػتطيعكف اسػػتخداـ المجػػردات فػػي تفكيػػرىـ، كعػػادة مػػا يمجػػأ الطفػػؿ المعػػاؽ عقميػػان إلػػى اسػػتخداـ 
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برتقالػة فػإف المحسكسات، كتعريؼ األشياء عمى أسػاس الشػكؿ أك الكظيفػة، فػإذا سػئؿ أحػدىـ عػف ال
 إجابتو قد تككف: نأكميا، مستديرة، أك صفراء.

ـــر المقصـــود: - ـــتعمم غي ـــى ال ـــدرة عم الطفػػػؿ ذكم اإلعاقػػػة العقميػػػة يفتقػػػد إلػػػى القػػػدرة عمػػػى  نقـــص الق
 المبلحظة التمقائية كال يمكنو اكتساب أم ميارة دكف تدريب.

 الخصائص االنفعالية لذوي اإلعاقة العقمية: .3
ذكم اإلعاقػػػػة العقميػػػػة يتميػػػػزكف بخصػػػػائص انفعاليػػػػة تكػػػػكف كاضػػػػحة  ( إلػػػػى أف1999ذكػػػػرت نصػػػػر )

كظاىرة لدل المعاقيف عقميان: عدـ النظاـ كالفكضػى، كسػرعة االسػتثارة، كيعػاني مػف نشػاط كاضػج فػي القيػاـ 
 بحركات تكرارية كيميؿ إلى جذب األنظار إليو بيذا النشاط.

 ( إلى ىذه الخصائص:2008كأضاؼ خميفة، كعيسى )
 ستقرار في مكاف كاحد أك االستمرار في عمؿ كاحد لفترة طكيمة.عدـ اال -
 كثرة كسرعة كبلمو كتكراره أك البطء الزائد فيو. -
 يتميز بالصخب كعدـ اليدكء في المعب. -
 عدـ االلتزاـ بالمعايير االجتماعية أك مراعاة شعكر اوخريف أك مبادئ كقيـ المجتمع. -
 كاالنعزاؿ.االنسحاب  –عدـ االستقرار االنفعالي  -

 كتظير عمى المعاؽ عقميان العديد مف السمككيات، كىي:
 السموك اإلنسحابي: -

يػػػرل ىيبػػػر أف الطػػػؼ ذكم اإلعاقػػػة العقميػػػة يفشػػػؿ فػػػي التكصػػػؿ إلػػػى أىدافػػػو بسػػػبب قدرتػػػو العقميػػػة 
ح المحػػدكدة، إذا مػػا قػػكرف بأقرانػػػو العػػادييف، فيػػك يقابػػؿ كثيػػػران مػػف مكاقػػؼ الفشػػؿ، كقمػػػيبلن مػػف مكاقػػؼ النجػػػا

 (.2012بصكرة مستمرة )المحيطب،
كيميػػػػؿ بعػػػػض ىػػػػؤالء األطفػػػػاؿ إلػػػػى االنعػػػػزاؿ كاالنطػػػػكاء كعػػػػدـ مشػػػػاركة اوخػػػػريف فػػػػي عبلقػػػػات  

اجتماعيػػة، كعمػػى األخػػص مػػع مػػف ىػػـ خػػارج النطػػاؽ األسػػرل، كذلػػؾ نظػػران لمػػا يشػػعركف بػػو مػػف إحسػػاس 
مػػى أنيػػـ أنػػاس مختمفػػيف )مكسػػى، بالدكنيػػة، كانخفػػاض التكقعػػات االجتماعيػػة منػػو كمعاممػػة اوخػػريف ليػػـ ع

1999.) 
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 السموك العدواني: -
يميؿ بعض األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية إلى إظيار سمككيات عدكانية مػع أقػرانيـ العػادييف، كذلػؾ 
بسبب االتجاىات السمبية لآلخريف نحك اإلعاقػة العقميػة، أك مػع أنفسػيـ، أك نحػك األشػياء حػكليـ، كذلػؾ إذا 

 (.2010ت الفشؿ كاإلحباط مف تمؾ األشياء المحيطة بيـ )مغربي،ما تكررت محاكال
 الشعور بالقمق: -

أكدت بعض الدراسات أف األفراد ذكم اإلعاقة العقمية أكثر قمقان مف أقرانيـ العادييف نتيجة اإلحبػاط 
 (.2012كالفشؿ في بعض مكاقؼ تيديد كتقدير الذات )المحيطب،

 التردد: -
العقميػة تػرددا عنػد البػدء فػي عمػؿ جديػد أك عنػد االنتقػاؿ مػف خطػكة إلػى خطػكة قد يظير الطفؿ ذك اإلعاقة 

 (.2006في بعض األعماؿ التي يقـك بيا )عبد المنعـ،
 النشاط الزائد: -

ال يكػػؼ الطفػػؿ ذكم اإلعاقػػة العقميػػة الػػذم يعػػاني تمفنػػا فػػي الجيػػاز العصػػبي المركػػزم عػػف الحركػػة 
 (.2012اف دكف غيره )المحيطب،المستمرة، حيث ال يمكنيـ االستقرار في مك

 تدنى تقدير الذات: -
يتسـ سمكؾ الطفؿ ذم اإلعاقة العقمية بالتردد كالتكرار، كأنو مف الصعب أف نحصؿ عمػى اسػتجابة 

 (.2012منو إال بعد أف نشعره باألمف كالطمأنينة )المحيطب،
 تدنى مفيوم الذات: -

مبية، كلديػو درجػة عاليػة مػف الخػكؼ ألنيػـ إف مفيكـ الذات عند الطفؿ ذم اإلعاقة العقميػة أكثػر سػ
 يحسكف بأنيـ مقبكليف مف أقرانيـ.

 الخصائص االجتماعية لذوي اإلعاقة العقمية: .4
يعاني الطفؿ المعاؽ عقميان مف التمبد كالبلمباالة كعدـ االلتزاـ بالمعايير االجتماعية كالنزعػة العدكانيػة، 

 ص االجتماعية لدل ذكم اإلعاقة العقمية، كىي:( إلى مجمكعة مف الخصائ2004كيشير عبد النبي )
 االنسحاب، حيث يميؿ بعض المعاقيف عقميان إلى االنطكاء كاالنعزاؿ كعدـ المشاركة. -
 العدكاف، سكاء كاف مكجيان نحك اوخريف أك نحك الذات أك نحك األشياء. -
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 عدـ تقدير الذات، بسبب تكرار خبرات الفشؿ. -
باالنفعالية كالنشاط الزائد كال يمكػنيـ االسػتقرار فػي مكػاف دكف تغيػر كال يكفػكف النشاط الزائد، يتسمكف  -

 عف الحركة المستمرة.
قمػػػػة االسػػػػتقرار كاليػػػػدكء، كيتميػػػػزكف بسػػػػرعة التػػػػأثير أحيانػػػػان كسػػػػيكلة االنقيػػػػاد كبػػػػذلؾ يسػػػػيؿ إغػػػػرائيـ  -

 كاستخداميـ في بعض األغراض الخارجة عف القانكف.
 قة العقمية:الخصائص المغوية لذوي اإلعا .5

يعػػاني ذكم اإلعاقػػة العقميػػة مػػف نقػػص عػػاـ فػػي النمػػك المغػػكم كالمشػػكبلت الخاصػػة باسػػتخداـ المغػػة  
كأمراض النطؽ كالكبلـ كضآلة في البيئة كالمحتكل المغكم، كيعزل ىذا القصكر إلى بطء في النمك العقمي، 

 (:42: 2008) كدعند المعاؽ عقميان ما أشارت لو محم كلعؿ مف أبرز الخصائص المغكية
 اضطرابات الكبلـ كتشمؿ التمعثـ كالسرعة الزائدة في الكبلـ. -
 اضطرابات الصكت كتشمؿ البحة الصكتية كالخنؼ كاحتباس الصكت. -
 عيكب النطؽ الناتجة عف نقص القدرة العقمية. -
 عيكب النطؽ الناتجة عف نقص القدرة السمعية. -
 عصبية.عيكب الكبلـ كالنطؽ الناتجة عف حاالت نفسية ك  -
 اضطرابات النطؽ كتشمؿ عيكب في إبداؿ الحركؼ أك حذفيا. -

 احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة العقمية: 2.1.1.4

األسرة ليا الدكر األكبر كىي المسؤكلة عف تكفير كتمبية احتياجات الطفؿ ذم اإلعاقة العقمية التػي 
التعميميػة، كالحاجػات التركيحيػة، كتتشػابو تتضمف الحاجات البدنية، كالحاجػات العقميػة المعرفيػة، كالحاجػات 

بعض الحاجات النفسية كاالجتماعية لدل الطفؿ ذم اإلعاقة العقمية مع حاجات العادييف، كيسػعى اإلنسػاف 
إلػػػى إشػػػباع حاجػػػات الطعػػػاـ كالشػػػراب كالنػػػـك كالراحػػػة كالجػػػنس، كاألمػػػف، كالطمأنينػػػة، كاالنتمػػػاء، كالكفػػػاءة، 

يمػػػؿ ىػػػذه االحتياجػػػات لػػػدل الطفػػػؿ ذم اإلعاقػػػة العقميػػػة، حتػػػى ال يصػػػاب كالسػػػيادة، كالحػػػب، فيجػػػب إال تي 
 (.2006)عبد المنعـ، ، كىذه االحتياجات متمثمة في:باإلحباط
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 أواًل: احتياجات الطفل ذي اإلعاقة العقمية داخل األسرة:
، كتتمثؿ أىـ تمثؿ األسرة البكتقة األكلى التي يعتمد عمييا الطفؿ ذم اإلعاقة العقمية في إشباع حاجاتو

 (:28– 2012:26حاجات األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية داخؿ األسرة فيما يمي )المحيطب،
 الحاجة إلى التواصل: .1

يحتاج األطفاؿ ذكك اإلعاقة العقمية إلى رسػائؿ كاضػحة، كدقيقػة كمفيكمػة، كىػـ بكسػعيـ أف يػدرككا 
الحقائؽ كىـ بشكؿ أكبر مف غيرىـ يجب أف عندما تككف األشياء خاطئة، أك عندما تعرض عمييـ أنصاؼ 

 يككنكا قادريف عمى التعامؿ مع جكانب القصكر لدييـ.
إف بعػػض اوبػػاء ككػػذلؾ بعػػض المتخصصػػيف يقممػػكف مػػف أىميػػة مشػػاعر األطفػػاؿ، بمعنػػى أنيػػـ ال 
 يأخػػذكنيا فػػي اعتبػػارىـ بشػػكؿ مناسػػب لكػػف فػػي الكاقػػع فػػإف مشػػاعر الطفػػؿ ليػػا أىميػػة، كليػػا أيضػػا مصػػداقية
شػػأنيا شػػأف مشػػاعر الكبػػار. كليػػذا فػػإف الطفػػؿ ذم اإلعاقػػة العقميػػة يحتػػاج إلػػى أف تصػػمو رسػػائؿ )تعبيػػرات( 

 مباشرة كمتطابقة مف اوخريف فيما يخص مشاعرىـ نحكه. 
 :إلى التقبل الحاجة .2

إف األطفػػاؿ ذكم اإلعاقػػة العقميػػة شػػأنيـ شػػأف سػػائر البشػػر. كالحاجػػة إلػػى التقبػػؿ تعتبػػر كاحػػدة مػػف 
ات األساسػػػية لكػػػؿ البشػػػر، كال يختمػػػؼ األطفػػػاؿ ذكك اإلعاقػػػة العقميػػػة عػػػف أم إنسػػػاف آخػػػر فػػػي ىػػػذا الحاجػػػ

 الجانب. كىـ بحاجة إلى أف يتقبميـ اوخركف كأشخاص ليـ قيمة.
شػعاره بالتقبػؿ مػف اوخػريف، كأكؿ مػف يسػتقبؿ الطفػؿ عنػد  كيرل الباحثكف ضركرة احتػكاء الطفػؿ، كا 

تحديػػدان أمػػو أقػػرب النػػاس إليػػو، كأكثػػرىـ رعايػػة، كقربػػان منػػو فػػي مرحمػػة الميػػد، دخكلػػو إلػػى الحيػػاة، األسػػرة، ك 
 كلذلؾ فمف الضركرم أف يشعر بيذا الحب، كىك ما يؤثر عمى استقراره النفسي. 

كلما كانت بعض األميات تعمـ اتجاىاتيا السمبية نحك اإلعاقة إلى الطفؿ المعػكؽ نفسػو، فػإف ىػذا 
إلػػى الطفػػؿ مػػف خػػبلؿ طريقػػة األـ فػػي حممػػو أثنػػاء إرضػػاعو كتنظيفػػو. كيكػػكف االتجػػاه السػػمبي المعمػػـ يصػػؿ 

ليذا االتجاه آثػاره السػمبية الكخيمػة عمػى شػعكر الطفػؿ بالطمأنينػة كالتقبػؿ. كالطفػؿ المعػكؽ فػي حاجػة أيضػان 
ذا فقػػ د إلػػى التقبػػؿ مػػف الكبػػار المحيطػػيف، كمػػف أقرانػػو، فالشػػعكر بالحػػب كالتقبػػؿ يػػدعماف الطفػػؿ المعػػكؽ، كا 

 (.2009الطفؿ ىذا الشعكر، فإنو يفقد األمف كاالستقرار النفسي )كفافي كآخركف،
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 الحاجة إلى حرية النمو: .3
لكػػؿ طفػػؿ ذم إعاقػػة عقميػػة ميمػػا كانػػت درجػػة إعاقتػػو القػػدرة عمػػى أف يكبػػر كينمػػك. كيمكػػف وبػػاء 

لتحقيػػػؽ النمػػػك إلػػػى أقصػػػى األطفػػػاؿ ذكم اإلعاقػػػة العقميػػػة أف يييئػػػكا ليػػػـ البيئػػػات الخصػػػبة كالمنػػػاخ المبلئػػػـ 
درجاتػػو. كمػػا لػػـ تػػتج لمطفػػؿ ذم اإلعاقػػة العقميػػة العديػػد مػػف الخبػػرات التػػي تسػػاعده عمػػى الػػتعمـ، فػػإف تكافقػػو 

 (.2012التعميمي قد يحجب )المحيطب،
 الحاجة إلى األمن واإلشراف: .4

عقميػة إلػى الشػعكر يعد األماف الركيزة األساسية لممعاؽ عقميػان، كليػذا يحتػاج األطفػاؿ ذكك اإلعاقػة ال
عػػػزاز مػػػف  باألمػػػاف العػػػاطفي بمعنػػػى أنيػػػـ محبكبػػػكف كػػػأفراد كمرغػػػكب فػػػييـ لػػػذكاتيـ، كأنيػػػـ مكضػػػع حػػػب كا 
اوخػػػريف كلػػػذلؾ يتكجػػػب عمػػػى المعمػػػـ أف يػػػكفر بيئػػػة صػػػفية آمنػػػة ليػػػؤالء األطفػػػاؿ حتػػػى يتمكنػػػكا مػػػف الػػػتعمـ 

إلػػى األمػػػف كاإلشػػراؼ، كعػػػدـ (. لػػػذلؾ يجػػب مراعػػػاة إشػػباع حاجػػػة ىػػؤالء األطفػػػاؿ 2014المناسػػب )حسػػف،
 (.2012تعريضيـ لمنبذ أك التيديد أك اإلىماؿ )المحيطب،

 الحاجة إلى العالقة الطبيعية باألسرة والتقدير: .5
يحتػػػاج الطفػػػؿ ذم اإلعاقػػػة العقميػػػة إلػػػى الحػػػب، فيػػػك الغػػػذاء الػػػذم تنمػػػك عميػػػو شخصػػػيتو، فشػػػعكره 

حسيف سمككو، كينمى ثقتو بنفسو، كشعكره باالنتماء بالحب كالدؼء كالحناف مف الكالديف كأخكتو يدفعو إلى ت
إلى أسرتو مف الحاجات األساسية لنمكه النفسي كاالجتماعي، كما أف الطفؿ ذم اإلعاقة العقمية يحتاج إلػى 
عجاب مف يحيطكف بو مف الكبار. فإشباع الحاجات األكلية في السنكات الخمس األكلػى مػف عمػره  تقدير كا 

 النظافة كالحناف كالحب يشعره بعدـ اإلحباط.مثؿ الطعاـ كالشراب ك 
كيحتاج الطفؿ ذم اإلعاقة العقمية أيضان، مثمو مثؿ أم طفؿ عادل إلى أف ينتمي إلى أسػرة ترعػاه، 
كتمبى احتياجاتو، مما يدفعو إلى تحسيف سمككياتو، كىػك بحاجػة إلػى أف ينتمػي إلػى جماعػة مػف األصػدقاء، 

 (.2014الديف كالكطف )حسف، كبحاجة أف ننمي لديو االنتماء إلى
كعمى اوباء كالمربيف كالقائميف برعاية ىؤالء األطفاؿ تكفير منػاخ يشػعر فيػو األطفػاؿ ذكم اإلعاقػة 
العقميػػة بالحػػب كالحنػػاف كدؼء العبلقػػات، ممػػا يشػػبع حاجػػاتيـ إلػػى تكػػكيف عبلقػػات طبيعيػػة مػػع المحيطػػيف 

 (.2012بيـ، كفى مقدمتيـ أفراد أسرىـ )المحيطب،
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 حاجة إلى االنتماء ألسرة:ال .6
يتعػػيف التأكيػػد عمػػى أف الطفػػؿ ذم اإلعاقػػة العقميػػة مػػا لػػـ يشػػعر بقػػدر معقػػكؿ مػػف الشػػعكر بػػاألمف، 
كالتقبػؿ، كالتقػػدير، فمػػف تنمػك لديػػو الحاجػػة إلػى االنتمػػاء، كالتػػي تبػدأ باالنتمػػاء إلػػى األسػرة، كتنتيػػي باالنتمػػاء 

ف ينتمػػي الطفػػؿ إلػػى أسػػرة ال تشػػبع لػػو الحاجػػات آنفػػة الػػذكر إلػػى النػػكع اإلنسػػاني؛ ألنػػو لػػيس مػػف المعقػػكؿ أ
 (.2009)كفافي، كآخركف،

 الحاجة إلى المعب: .7
إف التعرؼ عمػى حاجػات الطفػؿ ذم اإلعاقػة العقميػة، كمعرفػة طػرؽ إشػباعيا يسػاعد إلػى حػد كبيػر 

مكانياتػو، كمػف أىػـ تمػؾ ال حاجػات: الحاجػة إلػى عمى نمك الطفؿ نمكان سميمان بالقدر الػذم تسػمج بػو قدراتػو كا 
المعب، إذ إنو يساعد عمى نمك العضبلت كتقكيتيا، كيساعد عمػى حركػة الػدكرة الدمكيػة كتنشػيطيا، كمػا أنػو 

 (.2004يحقؽ كثيران مف حاجات النمك العقمي كالنفسي كاالجتماعي لدييـ )عبد النبي،
بػػنفس القػػدر تكػػكف  فالمعػػب ىػػك حيػػاة الطفػػؿ، كبالقػػدر الػػذم يسػػتطيع فيػػو الطفػػؿ أف يتحػػرؾ كيمعػػب

حيكيتػػو، كالمعػػب ضػػركرم لتنميػػة النػػكاحي الجسػػمية كالحركيػػة كالعقميػػة كاالنفعاليػػة ككػػذلؾ االجتماعيػػة لػػدل 
 (.2005الطفؿ. بؿ إف المعب يعتبر حاجة مف الحاجات الفسيكلكجية التي يحتاجيا الطفؿ لنمكه )اليكيدم،

اإلعاقة العقمية إلى المعب ال تتضػمف التػركيج ( إلى أف حاجة األطفاؿ ذكم 2009كيشير المكلى )
نمػػا أىميػػة الكصػػكؿ بيػػؤالء األطفػػاؿ إلػػى التكيػػؼ فػػي المكاقػػؼ المختمفػػة، كعػػدـ إغفػػاؿ  عػػف الػػنفس فقػػط، كا 
األلعاب الجماعية، كاأللعاب المشتركة مع العادييف، حتى نكفر لؤلطفاؿ ذكم اإلعاقػة العقميػة فػرص تحقيػؽ 

ي كاالجتمػػاعي مػػع بعضػػيـ الػػبعض كمػػع أقػػرانيـ مػػف العػػادييف كمػػع المجتمػػع التكيػػؼ عمػػى المسػػتكييف النفسػػ
 ككؿ.
 :إلى التقبل االجتماعي الحاجة .8

( إلػػػى أف األطفػػػاؿ المتخمفػػػيف عقميػػػان يظيػػػركف حاجػػػة عاليػػػة لمقبػػػكؿ كالتقبػػػؿ 2003كيشػػػير محمػػػد )
ـ التقبػؿ االجتمػاعي فػي االجتماعي قياسان باألطفاؿ غير المتخمفػيف. كيشػعر الطفػؿ ذم اإلعاقػة العقميػة بعػد

البيت كالمدرسة كمع أصػحابو، ممػا يجعمػو يسػعى لمحصػكؿ عمػى التقبػؿ االجتمػاعي، كيظيػر ىػذا فػي تػأثره 
  .وخريف كتأييدىـ لو بتشجيع ا
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كذلػػؾ يجػػب عمػػى األسػػرة إذا مػػر الطفػػؿ ذم اإلعاقػػة العقميػػة بمكقػػؼ يخبػػر فيػػو الفشػػؿ أف تشػػجعو 
نػاف لمعػالـ الػذم حكلػو، فيحتػاج ىػذا الطفػؿ أف يكسػب مكانػة اجتماعيػة كتبعث فيو اإلحسػاس بالثقػة كاالطمئ

)عبػػػد  .يحػػػس فييػػػا بالراحػػػة كالسػػػعادة، كأكؿ جماعػػػة يحػػػس فييػػػا بالتقبػػػؿ ىػػػي األسػػػرة ككػػػذلؾ جماعػػػة المعػػػب
 (.2006المنعـ،

 الحاجة إلى الشعور بالكفاءة: .9
ساف ميما كانت قدراتو فيك إف الطفؿ ذم اإلعاقة العقمية إنساف قبؿ أف يككف أم شيء آخر، فاإلن

ثباتيا أماـ نفسو كأماـ اوخريف، كلكف المشكمة أف كؿ ما يحيط بالطفؿ ذم اإلعاقة  بحاجة إلى تأكيد ذاتو كا 
العقميػة فػي األسػرة، كعنػد زمبلئػو، ال يسػاعده عمػى إشػباع ىػذه الحاجػة لديػو، بسػبب أف التكقعػات تكػكف إمػا 

نػػػػػو الكثيػػػػػر، ممػػػػػا يطػػػػػكر لديػػػػػو إحسػػػػػاس بالدكنيػػػػػة تجػػػػػاه ذاتػػػػػو أعمػػػػػى مػػػػػف قدراتػػػػػو، أك أنيػػػػػـ ال يتكقعػػػػػكف م
 (.2014)حسف،

( إلػػى أف بعػػض الدراسػػات أكػػدت عمػػى أف تمكػػف الشػػخص مػػف العمػػؿ 2006كتشػػير عبػػد المػػنعـ )
الذم يعممو يشعره بالسعادة، كأشارت دراسات أخرل إلى تفكؽ العادييف عمى ذكم اإلعاقة العقمية فػي إثبػات 

العػػادييف مػػف أجػػؿ الكصػػكؿ إلػػى النجػػاح كخػػكؼ ذكم اإلعاقػػة العقميػػة مػػف الفشػػؿ الكفػػاءة، بسػػبب مجاىػػدة 
 فتكرار تعرض ذكم اإلعاقة العقمية لمفشؿ كاإلحباط يجعميـ سمبييف.

دكران ميمػػان فػػي إشػػباع الحاجػػة يمعبػػكف كآبػػاء األطفػػاؿ ذكم اإلعاقػػة العقميػػة  يمعممػػ كتػػرل الباحثػػة أف
اؿ، حيػػث يعممػػكف عمػػى تػػكفير مكاقػػؼ يشػػعر فييػػا األطفػػاؿ بالنجػػاح إلػػى الشػػعكر بالكفػػاءة لػػدل ىػػؤالء األطفػػ

 كالكفاءة كيبتعدكف فييا عف الشعكر بالفشؿ كالعجز.
 الحاجة إلى تعديل مفيوم الذات: .10

قد يتأثر مفيـك الػذات بالحمايػة الزائػدة، فالطفػؿ الػذم لديػو مفيػـك ذات ضػعيؼ تكػكف لديػو مشػاعر 
بعدـ الكفايػة، كاألسػرة ىػي المسػؤكلة عػف كيفيػة إدراؾ الطفػؿ ذم اإلعاقػة العقميػة لنفسػو كتقييمػو لذاتػو، كلػذا 

 (.1992يجب إشباع ىذه الحاجة لديو )الخطيب، 
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 لمطفل ذي اإلعاقة العقمية:ثانيًا: احتياجات تربوية 
 الحاجة إلى التحصيل: .1

افترض كثير مف الباحثيف أف الحاجة إلى اإلنجػاز عنػد ذكم اإلعاقػة العقميػة أقػؿ منيػا عنػد أقػرانيـ 
العػػادييف، كأثبتػػت ارتبػػاط اإلنجػػاز بالتنشػػئة االجتماعيػػة، لػػذلؾ يجػػب عمػػى اوبػػاء كاألميػػات اإلنصػػات إلػػى 

ندما يتكمـ، كمدحو عند نجاحو في أم عمؿ، ألف ىؤالء األطفاؿ لدييـ الحاجة الطفؿ ذم اإلعاقة العقمية ع
عجاب مف يحيطػكف بػو  إلى النجاح كالحاجة إلى المركر بخبرات ناجحة، كما أف الطفؿ يحتاج إلى تقدير كا 

 مف الكبار.
كره كتػرتبط الحاجػػة إلػػى النجػػاح بالحاجػػة إلػى تقػػدير الػػذات كتأكيػػد الػػذات، كىػي حاجػػة تبػػدك فػػي سػػر 

كفخره إذا استطاع الطفؿ ذم اإلعاقة العقمية عمؿ شػيء يشػعر أف لػو قيمػة، كلػذلؾ فيػك فػي حاجػة إلػى أف 
يكمؼ بأعماؿ، كأف ييعطىى مسؤكلية في حدكد قدراتو، ألف األعماؿ الصعبة التي تفكؽ مستكاه تؤدل بو إلى 

ف النجػاح، ألف الطفػؿ ذم اإلعاقػة اإلخفاؽ فيشعر بالعجز كالفشؿ، أما الشعكر بالنجاح فيؤدل إلػى مزيػد مػ
 (.2008العقمية يعرؼ أف جيكده ستؤتى ثمارىا كتؤدل إلى نجاحو )عبد المنعـ،

 :الحاجة إلى النجاح  .2
يحتػػاج كػػؿ فػػرد إلػػى أف يستشػػعر طعػػـ النجػػاح، كالحاجػػة إلػػى النجػػاح مرتبطػػة بالحاجػػة إلػػى مفيػػـك 

ا أف الطفػػؿ المعػػكؽ عقميػػان يعػػيش فػػي بيئػػة ذات إيجػػابي يتضػػمف كػػؿ مػػف تقػػدير الػػذات كتأكيػػد الػػذات. كبمػػ
يحتمػػؿ أف يحصػػؿ فييػػا عمػػى درجػػة أقػػؿ فػػي التقبػػؿ كالتقػػدير مػػف نظيػػره العػػادم، فيحتمػػؿ أف يكػػكف شػػعكر 
الطفؿ المعكؽ العقميػة بالنجػاح يكػكف أقػؿ خاصػةن إذا لػـ يقػـ بعمػؿ لػو قيمػة يقػدره مػف حكلػو. فضػبلن عػف أف 

نجػػػازه أقػػػؿ، كبالتػػػالي مسػػتكل قػػػدرات الطفػػػؿ ذم اإلعاقػػػة العقميػػػ ة أقػػػؿ مػػػف المتكسػػػط، كبالتػػػالي يكػػػكف أداؤه كا 
فػػرص النجػػاح تكػػكف أقػػؿ، كىػػذا معنػػاه أف الطفػػؿ المعػػكؽ العقميػػة فػػي حاجػػةو أكثػػر إلػػى الشػػعكر بالنجػػاح فػػي 

 (.2012حاؿ مقارنتو بالطفؿ العادم )المحيطب،
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 ية:ثالثًا: احتياجات نفسية اجتماعية لدى الطفل ذي اإلعاقة العقم
 ( إلى أف الطفؿ ذم اإلعاقة العقمية يحتاج نفسيان إلى تحقيؽ:2012أشار المحيطب )

 الحاجة إلى األمن النفسي: .1
تمثؿ الحاجة إلى األمف النفسي ركيزة أساسػية فػي االسػتقرار لمطفػؿ ذم اإلعاقػة العقميػة، كذلػؾ مػف 

مػف كالديػو كميدرسػيو، كيتحقػػؽ  خػبلؿ شػعكره بػأف ىنػاؾ مػف ييػتـ بػأمره، كيحميػو، كأنػو مكضػع عطػؼو كحػبو 
ذلػؾ مػف خػػبلؿ األسػرة، فػػإذا كانػت األسػػرة عنصػران ميمػان كحاسػػمان فػي تشػػكيؿ شخصػية الطفػػؿ العػادم، فيػػي 

 كذلؾ لمطفؿ المعكؽ العقمية، كربما بدرجة أكبر.
بعض الباحثيف برامج لترشيد اتجاىات اوباء في تنشئة أبنائيـ ذكم اإلعاقػة كقد كجدت الباحثة أف 

عقمية، كتتضمف تعديؿ مجمكعة مف االتجاىات نحك المكضكعات اوتية: إنكار اإلعاقة، الشعكر بالػذنب، ال
الحمايػػػة الزائػػػدة، اإلىمػػػاؿ، التقبػػػؿ، التفرقػػػة فػػػي المعاممػػػة، الشػػػعكر بػػػالخزم كالعػػػار. كأظيػػػرت نتػػػائج البػػػرامج 

حسػػف سػػمكؾ أبنػػائيـ، كانخفػػاض تحسػػنان فػػي االتجاىػػات الكالديػػة لػػدل آبػػاء ىػػؤالء األطفػػاؿ، ممػػا أدل إلػػى ت
السػػػػمكؾ المػػػػدمر، كالمضػػػػاد، كالتمػػػػرد، كالعصػػػػياف، كلكػػػػف كػػػػاف انخفاضػػػػان بسػػػػيطان. كمػػػػا انخفضػػػػت العػػػػادات 

 الصكتية غير المرغكبة، كاالضطرابات النفسية بكجو عاـ.
 الحاجة إلى التوجيو المستمر: .2

المسػػػػتمر يجنبػػػػو الكقػػػػكع فػػػػي الطفػػػػؿ ذك اإلعاقػػػػة العقميػػػػة يحتػػػػاج إلػػػػى التكجيػػػػو المسػػػػتمر، فالتكجيػػػػو 
األخطاء مما يقمؿ تعرضو لمنقد كالسخرية كالتيكـ كالعقاب. كمف الناحية األخػرل يسػاعده ىػذا التكجيػو عمػى 
إصػػدار سػػمككيات أكثػػر اقترابػػان لممعػػايير االجتماعيػػة كاألخبلقيػػة. ممػػا قػػد يجعمػػو مكضػػع الرضػػا كالتقػػدير مػػف 

ة تكيفػو مػع المجتمػع المحػيط بػو. كعمػى ىػذا يمكػف القػكؿ إف المحيطيف بو. كىذا يمكػف أف يفضػي إلػى زيػاد
تدريب الطفؿ عمى تكقعات الػدكر يسػاعده عمػى تحقيػؽ ذلػؾ؛ فالطفػؿ المعػكؽ العقميػة يريػد أف يتأكػد مػف أف 
سمككو يحظى بمكافقة الكبار، كمف ىنا ينشأ ميمػو إلػى سػمطة ضػابطة، كمػف ثػـ فيػك فػي حاجػة إلػى الحريػة 

 حرية التصرؼ في بعض األمكر بحيث ال يمحؽ بو أم ضرر. المنظمة حتى تتاح لو
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 األسس العامة لتدريب وتعميم ذوي اإلعاقة العقمية: 2.1.1.5

في ضكء خصائص ذكم اإلعاقة العقمية التي سبؽ استعراضيا، يتضج أف ىذه الفئة تحتػاج إلػى 
تحميػػا فػػي ضػػكء تػػدريب كتعمػػيـ، كال بػػد لعمميػػة التػػدريب كالتعمػػيـ ىػػذه أف تخضػػع ألسػػس أك مبػػادئ عامػػة 

( إلػػػى األسػػػس العامػػػة لتػػػدريب كتعمػػػيـ األطفػػػاؿ ذكم 2013خصػػػائص ىػػػذه الفئػػػة، كقػػػد أشػػػارت الريػػػدم )
 اإلعاقة العقمية كما يأتي:

 أف تككف التعميمات المفظية كاضحة كبسيطة كيجب إعادتيا مف كقت وخر بقدر اإلمكاف. -
 قدر اإلمكاف.أف تنظـ المادة مف السيؿ إلى الصعب لتكفير فرصة لمنجاح  -
أف يشجع ذكك اإلعاقة العقمية عمى القياـ بمجيكد خاص لمقياـ بالتعبير عػف نفسػو كالتعميػؽ المفظػي  -

 عمى األشياء كالصكر كالمكاقؼ.
أف يشػػعر الطفػػؿ أنػػو منػػدمج فػػي الفصػػؿ الدراسػػي. كيمكػػف االسػػتعانة برسػػـ تكضػػيحي يسػػجؿ عميػػو  -

 يكميا مستكل أدائو لعمؿ ما أك سمكؾ ما. 
كف ترتيب المادة في المكاقؼ منظمان مف المادم الحسي إلى المجرد كمف المعػركؼ كالمػألكؼ أف يك -

دراؾ العبلقات.  إلى المجيكؿ كغير المألكؼ، فإف ىذا يسيؿ تككيف المفيكمات كا 
تقديـ المادة عمػى أجػزاء كبالترتيػب كعػدـ االنتقػاؿ مػف جػزء إلػى جػزء آخػر إال بعػد التأكػد مػف نجػاح  -

 جزء الذم يسبقو كىذا يتكقؼ بالطبع عمى قدرة الطفؿ كسرعة تعممو.المتعمـ في ال
تقديـ عػدد كبيػر مػف المكاقػؼ كالخبػرات المتنكعػة، التػي تتصػؿ بتعمػيـ مفيػـك معػيف كاسػتخداـ طػرؽ  -

 متنكعة لمتكصؿ إلى تعميـ المفيكـ لمطفؿ.
ؼ بطريقة مقصكدة فقد البد مف جذب األطفاؿ ذكك اإلعاقة العقمية إلى العبلمات المنتمية في المكق -

يسػػاعده ذلػػؾ عمػػى االنتبػػاه لمعبلمػػات، كربطيػػا بػػالمكقؼ األمػػر الػػذم كػػاف يػػتـ تعممػػو بطريقػػة غيػػر 
 مقصكدة مع العادييف.

يحتػػاج الطفػػؿ ذكم اإلعاقػػة العقميػػة أكثػػر مػػف الطفػػؿ العػػادم إلػػى التقبػػؿ االجتمػػاعي فتػػاريخ اإلعاقػػة  -
ر الذم يجعؿ مف تقبؿ الطفؿ في مجمكعتو أمػران حيكيػان العقمية يرتبط بالفشؿ كاإلحباط المتكرر األم

 لصحتو النفسية.



27 

يػػدرؾ الطفػػؿ ذا اإلعاقػػة العقميػػة العبلقػػة بػػيف الحػػافز كاألداء كالغالبيػػة العظمػػى مػػنيـ تسػػتجيب إلػػى  -
 التشجيع كالمديج كلذلؾ البد مف أف تؤخذ ىذه االعتبارات في مكاقؼ التعمـ المختمفة.

ذكك اإلعاقػػػة العقميػػػة مػػػكاد تعميميػػػة متنكعػػػة كيسػػػتخدـ فييػػػا قنػػػكات حسػػػية يسػػػتخدـ فػػػي تعمػػػيـ الطفػػػؿ  -
 مختمفة حيث يككف الناتج التعميمي ذا كفاءة تعميمية أعمى. 

يفيد التدريب كاإلعادة كالتكرار في تعمـ كأداء أعماؿ معينػة كلػذلؾ يجػب أف نأخػذ فػي االعتبػار ىػذه  -
 العكامؿ عند التعامؿ مع ىذه الفئة. 

 العالجية لممعاقين عقمًيا:األساليب  2.1.1.6

نما تعددت األساليب، كمف أشير األساليب العبلجية ىي:  لـ يقتصر عبلجيـ عمى أسمكب كاحد كا 
 العالج الطبي: .1

تحتػػاج بعػػض حػػاالت اإلعاقػػة العقميػػة إلػػى التػػدخؿ الطبػػي إلنقػػاذ الحالػػة مػػف التػػدىكر، كذلػػؾ خػػبلؿ 
لػػػى الطفػػػؿ كمػػػا فػػػي حالػػػة األسػػػابيع األكلػػػى مػػػف الػػػكالدة، حيػػػث تتطمػػػب بعػػػض  الحػػػاالت إلػػػى نقػػػؿ دـ مػػػف كا 

اخػػتبلؼ دـ األـ عػػف الجنػػيف، كحػػاالت تتطمػػب إجػػراءات جراحػػة سػػريعة، كقػػد يتمثػػؿ العػػبلج الطبػػي لئلعاقػػة 
العقمية كصؼ نظاـ غػذائي معػيف لػبعض الحػاالت منػذ الػكالدة كيسػتمر ىػذا النظػاـ لفتػرة طكيمػة، أك إعطػاء 

حالة القزامة، كتحتاج بعض الحاالت إلى متابعة طبية كىي الحاالت التي بعض اليرمكنات لمطفؿ كما في 
تصػػاحبيا بعػػض األمػػراض الجسػػمية كػػأمراض الجيػػاز التنفسػػي أك القصػػكر فػػي كظػػائؼ األعضػػاء الحسػػية 

 (.2000كالسمع كالبصر، كنكبات الصرع )إبراىيـ،
 :االجتماعي العالج .2

يػػا أثػػر كبيػػر فػػي سػػمكؾ الفػػرد فكثيػػر مػػف اإلعاقػػات يركػػز ىػػذا العػػبلج عمػػى المتغيػػرات البيئيػػة التػػي ل
العقمية البسيطة ىي نتائج ظركؼ بيئية يعيشيا الطفؿ كأساليب التربية المقدمة لو لذلؾ يجرم التركيز عمػى 
عطاءه أدكاران اجتماعية كىػك فػي األسػرة كفػي المدرسػة كبػيف أقرانػو، دكف  كيفية استثمار الجكانب اإليجابية كا 

جكانب السمبية أك عمػى األخطػاء كالسػمككيات غيػر المرغكبػة كالتأكيػد عمييػا، كيسػعى العػبلج التركيز عمى ال
االجتماعي عمى تقبؿ الطفؿ لحالتو كالقبكؿ االجتماعي مف قبؿ اوخريف الػذيف يتعػاممكف معػو )الخصػاكنة، 

 (.2010كآخركف،
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 :النفسي العالج .3
ي مشػػاكمو، ككيػػؼ يسػػتغؿ إمكانياتػػو كيتضػػمف شػػقيف، األكؿ ىػػك محاكلػػة فيػػـ الطفػػؿ لنفسػػو كمػػا ىػػ

الذاتيػػة فػػي تحقيػػؽ أىدافػػو، أمػػا الشػػؽ الثػػاني: فيتعمػػؽ بأكليػػاء األمػػكر كدكرىػػـ الكبيػػر فػػي فيػػـ الطفػػؿ فيمػػان 
كػػامبلن، كيمكػػف القػػكؿ إف لممرشػػد النفسػػي كاوبػػاء دكران كبيػػران فػػي رفػػع دافعيػػة األطفػػاؿ كتعزيػػز ثقػػتيـ بأنفسػػيـ 

 (.2002)ىجرسي،
 ي:العالج التربو  .4

إف األساليب التربكية الخاصة ىي أساليب ىادفة يمكف مف خبلليا استثمار قػدرات كطاقػات الطفػؿ 
بشكؿ سميـ مف خبلؿ تعميمو الميارات األكاديمية األساسية أك بعض الميف التي تتناسب مع قدراتو، األمر 

مػردكد إيجػابي عمػى الفػرد الذم يمكنو مػف االعتمػاد عمػى نفسػو بػدالن مػف االعتمػاد عمػى اوخػريف كيكػكف لػو 
 (.2010كعمى نفسو كأسرتو كالمجتمع الذم يعيش فيو )الخصاكنة، كآخركف،

 العالج بالتعزيز: .5
أثبػػت ىػػذا النػػكع مػػف العػػبلج فاعميػػة مػػع المعػػاقيف عقميػػان عمػػى اخػػتبلؼ درجػػاتيـ فػػي الجكانػػب األكاديميػػة 

لعمميػػػة كالمكضػػػكعات مػػػف خػػػبلؿ قيػػػاس كالسػػمككية كالمياريػػػة، كيتميػػػز ىػػػذا النػػػكع مػػػف العػػػبلج بالمنيجيػػػة ا
السمكؾ المستيدؼ ثػـ يجػرم اختبػار أحػد أسػاليب التعزيػز، كمػا يتميػز ىػذا العػبلج بمركنتػو لمتغييػر إذ أف 

 (.2005المعززات عمى درجة كاحدة مف الفعالية )الظاىرم،

 :طريقة مونتيسوري 2.1.2

أكؿ امػرأة إيطاليػة حاصػمة عمػى الػدكتكراه،  ت( فػي إيطاليػا، كأصػبح1870كلدت مكنتيسكرم عػاـ )
كالتحػػػؽ بالتػػػدريس فػػػي الجامعػػػة فػػػي مجػػػاؿ الطػػػب النفسػػػي المخػػػتص باألطفػػػاؿ ذكم االحتياجػػػات الخاصػػػة 
)المتخمفػػيف عقميػػان(، ثػػـ عممػػت كمػػديرة لمدرسػػة أطفػػاؿ لمػػدة عػػاميف، كاكتشػػفت أف األطفػػاؿ المعػػاقيف ذىنيػػان 

بدك مستحيمة، فقػررت تجربػة كمعرفػة تػأثير ىػذا التعمػيـ عمػى األطفػاؿ يمكنيـ تعمـ الكثير مف األشياء التي ت
 (.2010)ليندم، .الطبيعييف
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(، ككانػػػت طريقػػػة 1907كافتتحػػػت مكنتيسػػػكرم أكؿ مدرسػػػة لؤلطفػػػاؿ بمدينػػػة ركمػػػا اإليطاليػػػة عػػػاـ )
نيف عمػره مكنتيسكرم قائمة عمى تحفيز الطفؿ لمتعبير عف نفسو كتحرير طاقاتو الداخمية، كتحديدان خػبلؿ سػ

 األكلى.

 األفكار التربوية التي تقوم عمييا طريقة مونتيسوري: 2.1.2.1

تػػأتي التربيػػة عنػػد مكنتيسػػكرم مػػف خػػبلؿ الممارسػػة، كالتجربػػة المباشػػرة، كتقػػـك عمػػى جيػػد المػػتعمـ، 
كنشػػػاطو الػػػذاتي بحريػػػة مفيػػػدة بتكجييػػػات المربػػػي النػػػاجج، لػػػذلؾ تكجيػػػت مكنتيسػػػكرم عمػػػى إعػػػداد مربيػػػات 

 (:Boyle,2006بأدكارىف ضمف شركط منيا ) األطفاؿ لمقياـ
 قدرة المربية عمى إعداد بيئة التعمـ كتكفير المكاد كاألدكات. -
 القياـ بدكر ضابط االتصاؿ بيف الطفؿ كبيئتو التعميمية. -
أف تتدخؿ المربية لتكجيو األطفػاؿ بشػكؿ مبسػط كمكضػكعي كقصػير، حيػث تعنػي البسػاطة عػدـ إربػاؾ  -

أمػػا المكضػكعية فيسػتدعييا عػػدـ تشػجيع األطفػاؿ عمػػى االتكػاؿ عمػى تكجييػػات الطفػؿ بتعػدد المطالػب، 
المربيػة كعػدـ إحراجػو بانتقادىػػا، كأمػا قصػر المػدة الزمنيػػة لمقػاء المربيػة بالطفػؿ فيعطػػي الطفػؿ حقػو فػػي 

 العمؿ بحرية تامة.

نمػا الطفؿ في التعميـ األكاديمي كما ىك الحاؿ في التعميـ ال إقحاـكمكنتيسكرم ال تفضؿ  تقميدم، كا 
أف يتعمـ بطريقة ذاتية، أم يكتسب الميارات كيمـ بالمعمكمػات بإداريتػو كرغبتػو النابعػة مػف داخمػو فػي الػتعمـ 

 (.2017)حنفي، محمد،
كقػػد أعطػػت مبلحظػػات مكنتيسػػكرم نظػػرة أخػػرل عػػف طبيعػػة األطفػػاؿ، كشػػكمت أسػػاس االكتشػػافات 

(، الذم نشر فػي ركمػا The Montessori Methodالتي أكضحيا في كتابيا األكؿ أسمكب مكنتيسكرم )
 (:Isaacs,2010. كفيو كصفت األطفاؿ )1912في عاـ 

 لدييـ قدرة عمى التركيز لفترات طكيمة. -
 التمتع بالنظاـ كااللتزاـ. -
 حرية الحركة كاالختيار. -
 االستمتاع بأنشطة ىادفة )العمؿ المفضؿ لمعب(. -
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 طمب إما العقكبات أك المكافآت.الدافع الذاتي، كعرض السمككيات التي ال تت -
 الصمت كاالنسجاـ في البيئة. -
 امتبلؾ الكرامة الشخصية كاالنتماء الذاتي. -
 القدرة عمى تعمـ القراءة كالكتابة. -

نتسكرم أنو مف الميـ أف يبدأ يـك الطفؿ في الركضة بفترة العمؿ، يترؾ الطفؿ فيما يعمػؿ ك كترل م
التعميميػػػة، كمػػػف أىميػػػا أدكات ميػػػارات الحيػػػاة العمميػػػة. بيػػػدؼ الحصػػػكؿ عمػػػى بحريػػػة كاسػػػتقبللية بػػػاألدكات 

الػػتمكف كاإلتقػػاف فػػي أداء الميمػػة، كمػػا أف قطػػع فتػػرة العمػػؿ أك تقميميػػا يػػؤدم إلػػى عرقمػػة عمميػػة الػػتعمـ عنػػد 
 (.2016الطفؿ )السيد،

كمراعػػاة ىػػذه تعتمػػد طريقػػة مكنتيسػػكرم عمػػى مبػػدأ أساسػػي كميػػـ كىػػك احتػػراـ النمػػك النفسػػي لمطفػػؿ، 
االحتياجػػات، كلػػذلؾ فػػإف مبػػدأ حريػػة الطفػػؿ كاسػػتقبللو، عنصػػر أخػػر يميػػز مكنتيسػػكرم عػػف غيرىػػا، فطفػػؿ 
يختػػػار أنشػػػطتو التػػػي يرغػػػب فييػػػا، كال يجبػػػر أبػػػدا عمػػػى القيػػػاـ بعمػػػؿ مػػػا دكف رغبػػػة منػػػو، لػػػذلؾ نبلحػػػظ أف 

ؿ في إطار بيئتو المحيطة األنشطة كالكسائؿ مصممة خصيصا بشكؿ يكفر نظاـ داعـ ،مكجو لطبيعة الطف
بو، كما كيجدر اإلشارة أف صفكؼ مكنتيسكرم تكفر المناخ النفسي األمػف، كذلػؾ لمػا تتصػؼ بػو مػف نظػاـ 

 ,1995كترتيػػب، فالبيئػػة منظمػػة، ىادئػػة، كامنػػة، بحيػػث تػػكفر كػػؿ أشػػكاؿ الػػدعـ البيئػػي النفسػػي لمػػتعمـ. )
Mcnichols 

 كنتيسكرم فيما يأتي:( األفكار التربكية لم2004كيمخص الكندرم )
التركيز عمى المنيج يجب أف يتناسب مع القدرات العقمية كالنفسية كالجسدية لمطفؿ، كالتركيػز عمػى  .1

 تنمية الحكاس.
 احتراـ الطفؿ كاعطاؤه الحرية، كىذا ينمي الصحة النفسية عنده. .2
قػػدرات الطفػػؿ التركيػػز عمػػى النشػػاطات الصػػفية المنيجيػػة كغيػػر المنيجيػػة التػػي ليػػا دكر فػػي تنميػػة  .3

 الجسدية كالحسية كالعقمية.
ركػػػزت عمػػػى أىميػػػة ضػػػبط الػػػنفس عنػػػد الطفػػػؿ، عػػػف طريػػػؽ إعطػػػاء األطفػػػاؿ دركسػػػان فػػػي الصػػػمت  .4

 كاالستماع.
 اىتمت بتنمية شخصية المعمـ في نكاحو اجتماعية كأكاديمية كمينية. .5
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 اىتمت بأدكات التقكيـ التي اىتمت بالحكاس. .6

ر جػػػك مػػػف الحريػػػة لمطفػػػؿ ليختػػػار بنفسػػػو األلعػػػاب كاألنشػػػطة كعممػػػت ماريػػػا مكنتيسػػػكرم عمػػػى تػػػكفي
المتػػػكافرة فػػػي المدرسػػػة، مػػػف أجػػػؿ تطػػػكير قدراتػػػو المعرفيػػػة، كمياراتػػػو الحركيػػػة بأسػػػمكب المعػػػب القػػػائـ عمػػػى 
االختيػػػار الحػػػر، كاشػػػترطت أف تكػػػكف الكسػػػائؿ التعميميػػػة قػػػادرة عمػػػى جػػػذب الطالػػػب كتقػػػكم دافعيتػػػو لمػػػتعمـ 

 (.2004)الكندرم،

 الفمسفة التي تقوم عمييا طريقة مونتيسوري: 2.1.2.2

؛ 2000تقػػػػػػكـ طريقػػػػػػة منتسػػػػػػكرم عمػػػػػػى أسػػػػػػس فمسػػػػػػفية متعػػػػػػددة، أشػػػػػػار ليػػػػػػا كػػػػػػؿو مػػػػػػف )عػػػػػػريفج،
 ( كما يأتي:2005صميكة،

بحيػث تكػكف الحريػة متفقػة مػع نمػك الطفػؿ الجسػدم، كالعقمػي، كالجسػمي، فالطفػؿ  احترام حرية الطفـل: -
كتو، كليذا تدعك مكنتيسكرم إلى إلغاء المقاعد الثابتة التي تعيؽ حر في انتقاء عممو، كفي تفكيره، كحر 

 حركة الطفؿ.
 ألف المعب يشبع ميكؿ الطفؿ، كتكسبو الميارات كالخبرات. تمكين الطفل من المعب: -
 : حيث أف الحكاس مرتبطة بجكانب مختمفة لمطفؿ.تنمية الحواس -
 كالميارات المغكية لؤلطفاؿ. حيث اىتمت مكنتيسكرم بتنمية القدرات التربية المغوية: -
 : بحيث يتـ تربية الطفؿ بحرية دكف االستيانة باألخبلؽ كالقيـ العميا.التربية الخمقية -
 : كذلؾ عف طريؽ اكتساب الميارات اليدكية كتنمية العضبلت.التربية الحركية -
 ؿ.: حيث تيدؼ طريقة مكنتيسكرم لتحقيؽ النمك المتكامؿ لمطفتنمية الطفل بشكل متكامل -
 : بكاسطة تنظيـ ذاتو كاتباع أسمكب منظـ كمستقؿ في حياتو.تنمية قدرة الطفل الذاتية -
 : حيث إنيا تعمؿ عمى اكساب الطفؿ الميارات المتعددة كالكثيرة.االىتمام بالمحسوسات -

كترل مكنتيسكرم أف الطفكلة ليست فقط مرحمة يجب العبكر مف خبلليػا إلػى مرحمػة الرشػد، كلكنيػا 
الركف اوخر لئلنسانية، كرأت أف الطفكلة كالرشد مرحمتاف تعتمد كؿو منيما عمى األخرل. كتعتقد أف نمػكذج 

ذه العمميػة ال بػد مػف حػدث ىػتالبناء الذاتي لمطفؿ يمكف الكشؼ عنػو فقػط مػف خػبلؿ عمميػة التطػكر، كلكػي 
 (:2006تكفير شرطيف ضركرييف ىما )كيمياـ،
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اعتماد الطفؿ عمى العبلقة التكاممية مع بيئتو: بما فييا مف أشياء كأفراد كمف خبلؿ ىذا التفاعػؿ فقػط  .1
 يمكف أف يصؿ إلى فيـ ذاتو كمحددات عالمو الذم يعيش فيو.

 بقكانيف التطكير الخاصة بو.الحرية التي تشكؿ جكانب شخصيتو، كتجعمو محككمان  .2

ذا ما تحقؽ الشرطاف، فإف الطفؿ لف يصؿ إلى أقصى ما تتيحو إمكاناتو التطكيرية، كسكؼ تفقػد  كا 
شخصية الطفؿ تكازنيا، كحيث إف نمكذج التطكر يكجد لدل الطفؿ حتى قبؿ كالدتو، فإف مكنتيسكرم قررت 

 أف التربية يجب أف تبدأ منذ كالدة ىذا الطفؿ.
 ( إلى أف فمسفة ماريا مكنتيسكرم تتمثؿ فيما يمي:2014) أحمد كييشير

إف عقػػؿ الطفػػؿ ال يقتصػػر فقػػط عمػػى إدراؾ األشػػياء التػػي يسػػتطيع  المــنيا المســتنبط مــن المالحظــة: .1
رؤيتيا كصفاتيا، لكنو يذىب إلى أبعد مف ىذا كيظير التخيؿ، حيث يتعمـ مف البيئة كلػيس مػف المعمػـ 

 (.Kim,2009ستعدان لمتدخؿ عند حاجة الطفؿ )الذم يجب عميو أف يقؼ م
: الطفؿ تحت السادسة قد أظير حقائؽ مذىمو، كما أظيرت الخبرات مع أطفاؿ فػي التعب عند األطفال .2

عمػػر الثانيػػة كأيضػػان الثالثػػة أنػػو لػػيس ىنػػاؾ تعبػػان مػػف الدراسػػة فػػي ىػػذا السػػف بػػؿ أصػػبج األطفػػاؿ أقكيػػاء 
كػػاف يظػػف الػبعض، كىنػػاؾ ميػػؿ طبيعػي يييػػئ الطفػػؿ لتمقػػي  بالفعػؿ كلػػـ ينػػتج عػف عمميػػـ أم تعػػب كمػا

 (.Rodriguez, Irby,2005المعرفة كلكف المجتمع يعزلو ذىنيان في ىذه المرحمة الحساسة )
: أكضػػحت مكنتيسػػكرم أف طريقتيػػا ال تكمػػف فػػي التنظػػيـ ذاتػػو، بػػؿ فػػي اوثػػار التػػي العوامــل األخالقيــة .3

مة ىػذه الطريقػة بمػا يظيػره تمقائيػان، كليػذا يػتـ يتػرؾ األطفػاؿ تحدثيا في الطفؿ، كالطفؿ ىك مف يثبت قي
أحػرارا فػػي عمميػػـ كفػي جميػػع التصػػرفات غيػػر المزعجػة، كىػػذا يعنػػى نقػػص الفكضػى ألنيػػا سػػيئة، بينمػػا 
يسمج بما ىػك مػنظـ ألنػو حػس كمكمػؿ لمحريػة الباديػة عمػييـ، كىنػا يظيػر األطفػاؿ حبػان لمعمػؿ كاليػدكء 

 .(Kim,2009) يدىش المحيطيف بيـفي الحركة مما كالنظاـ 
ــة الطفــل .4 : تشػػير ماريػػا مكنتيسػػكرم إلػػى أف المدرسػػة مكػػاف بنػػي مػػف أجػػؿ األطفػػاؿ كال بػػد أف يكػػكف بيئ

األثاث فييا خفيؼ كمعد مف طراز يمكف لمطفػؿ مػف تحريكػو، كتعمػؽ الصػكر فػي مسػتكل يسػمج لمطفػؿ 
 (.Gortz, Anja,2009بالنظر إلييا في راحة )
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: الراحػػة لؤلطفػػاؿ ليسػػت ضػػركرية، فػػبل يمجػػأ " لئلجػػازات " فيػػي مضػػيعة مــا األطفــال التخطــيط والعمــل .5
تغييػػر الكظيفػػة أك النشػػاط أك محػػيط  -لمكقػػت كتيػػدـ نظػػاـ الحيػػاة، أف اإلجػػازات كالراحػػة ىػػي ببسػػاطة 
 (.2014الفرد، كيمكف أف تتـ مف خبلؿ أنشطة كاىتمامات متنكعة )أحمد،

يػػرة مػػف نمػػك كتطػػكر اإلرادة، لػػذا فػػإف اإلرادة بمفردىػػا تجعػػؿ الطاعػػة : الطاعػػة ىػػي المرحمػػة األخالطاعــة .6
ممكنة، كالمعممة الماىرة تتعمـ أف تتفادل استغبلؿ طاعة األطفاؿ، كأف أرقى أنكاع النظاـ ىك الحصكؿ 

 ,Tang, etعمػى الطاعػػة مػػف اإلرادة المكتممػػة كالمبنيػػة عمػػى مجتمػػع متكافػػؽ كىػػي أكلػػي الخطػػكات )
al.,2009.) 

: يمكف بكاسطتو قياس قكة اإلرادة عند األطفاؿ كعف طريؽ التدريب كمف خبللو تصػبج ت واإلرادةالصم .7
 (.2014اإلرادة أقكل كمما طالت فترة الصمت )أحمد،

: مػػف الميػػـ أف يكػػكف الطفػػؿ مييػػئ لمتقميػػد كالمحاكػػاة، كىػػذا التييػػؤ ىػػك األمػػر اليػػاـ المحاكــاة والتقميــد  .8
 (.Gortz, Anja,2009سو لمحياة المستقبمية )الذم يعتمد عمى مجيكد الطفؿ نف

: يجب تحفيز االنتباه تدريجيان حتى تتطكر قكة التركيز عند الطفؿ بسيكلة خامات مونتيسوري واالنتباه .9
كاسػػػتخداـ كسػػػائؿ تثيػػػر الحػػػكاس، كالتػػػي يمكػػػف التعػػػرؼ عمييػػػا بسػػػيكلة كالتػػػي تشػػػد انتبػػػاه الطفػػػؿ مثػػػؿ 

لػػػكاف المرتبػػػة حسػػػب الطيػػػؼ، كأصػػػكات متنكعػػػة منفصػػػمة، األسػػػطكانات مػػػف مقاسػػػات مختمفػػػة كذات األ
كأسػػطج خشػػنة يمكػػف التعػػرؼ عمػػى مممسػػيا، كيمكػػف بعػػدىا تقػػديـ الحػػركؼ اليجائيػػة، الكتػػاب كالقػػراءة، 

 (.Oka, Miura,2008كعمميات أكثر تعقيدان في الحساب كالعمكـ )
كنشػاطان مػف المعممػة  : يجػب أف معممػة مكنتيسػكرم أكثػر جيػدان احتياجات المعممة عند مونتيسوري .10

العاديػػػة، كليػػػا ميػػػاـ حيكيػػػة كمعقػػػدة مػػػف حيػػػث تجييػػػز الكسػػػائؿ كالمػػػكاد التعميميػػػة لتكػػػكف جػػػاىزة لمعمػػػؿ 
كاالسػػتخداـ، كيجػػب أف يكػػكف لػػدييا إيمػػاف بقػػدرات الطفػػؿ خػػبلؿ عمميػػا معػػو، كيجػػب أف تييػػئ معممػػة 

 مكنتيسكرم أعماالن تثير انتباه األطفاؿ كتجنبيـ.

 ( إلى أف طريقة مكنتيسكرم ترتكز عمى:2015) كأشار التمكاني
 ”.عفكان ” ك” شكران ” ك” مف فضمؾ“احتراـ الطفؿ، فعندما يتحدث الطفؿ: يتـ استخداـ كممات مثؿ  -
 احتراـ النمك النفسي الطبيعي لمطفؿ. -
مكانياتو كتقبؿ االختبلفات كالفكارؽ بيف األطفاؿ. -  احتراـ قدرات الطفؿ كا 
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لية الطفػػؿ ضػػمف حػػدكد )حريػػة الطفػػؿ فػػي اختيػػار األنشػػطة كالكسػػائؿ التػػي التركيػػز عمػػى حريػػة كاسػػتقبل -
 يفضميا ضمف مجمكعة مف األنشطة المحددة مسبقا(.

 تشجيع الطفؿ عمى تحمؿ المسؤكلية كالمشاركة في المياـ المنزلية كاألسرية. -
 التعميـ يجب أف يككف فعاالن كداعمان كمكجيا لطبيعة الطفؿ. -
 مرحمة بناء الفرد. ىي 6إلى  3السنكات مف  -
 الطفؿ في حالة تحكؿ مستمرة كمكثفة سكاء في جسمو أك عقمو. -
 الفصكؿ ىادئة كآمنة كمنظمة لتؤمف لمطفؿ بيئة ىادئة تدعـ حاجتو لمتركيز كالتنظيـ. -
 سنكات. 9إلى  3الفصكؿ تحتكم عمى أعمار مختمطة مف عمر  -
ع البيئة ليككف الصكر الذىنية لديو، كالتػي يبني الطفؿ معرفتو مف خبلؿ االحتكاؾ كالتفاعؿ الجسدم م -

 ستككف الحقان األساس لمتعميـ المجرد.
 يكرر الطفؿ النشاط أك التمريف الكاحد عدة مرات حتى يتمكف مف إتقانو -

 نتسوري لتربية ذوي االحتياجات الخاصة: و األسس السيكولوجية لطريقة م 2.1.2.3

ت بيػػذه الفئػػة مػػف خػػبلؿ أربػػع قػػكانيف اىتمػػت مكنتيسػػكرم بػػذكم االحتياجػػات الخاصػػة، حيػػث اىتمػػ 
 ( كىي كما يأتي:2015ذكرىا )التمكاني،

 : أف تككف األنشطة المقدمة في مستكل أقؿ مف أنشطة األطفاؿ األسكياء.القانون األول -
ــانون الثــاني: - يجػػب مراعػػاة خصػػائص النمػػك العقمػػي لؤلطفػػاؿ ذكم االحتياجػػات الخاصػػة، كمراعػػاة  الق

 ميكليـ.
 العمؿ مع الطفؿ في الفترات التي يجد فييا نفسو عمى استعدادا إلشباع ميكلو. القانون الثالث: -
 إعطاء الطفؿ القدر الكافي مف الحرية. القانون الرابا:  -

 مفيوم طريقة مونتيسوري: 2.1.2.4

تعددت التعريفات التربكية لطريقة مكنتيسكرم، كتستعرض الباحثة العديد مف ىذه التعريفات لطريقة 
 مكنتيسكرم:
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( إلى اعتبار طريقة مكنتيسكرم بأنيا برنامج يعتمد عمى التعمـ الذاتي عف 2011أشار المنير )حيث 
طريػػػؽ تفاعػػػؿ المػػػتعمـ مػػػع األدكات التػػػي تخضػػػع لنظػػػاـ التقػػػكيـ الػػػذاتي، حيػػػث يػػػزكد الطفػػػؿ بنتػػػائج تقدمػػػو 

يػة الحسػية كالػذم يعػد بالبرنامج، كيتفؽ مع قدرات الطفؿ كاستعداداتو كميكلو، كما يعتمد البرنػامج عمػى الترب
 المبدأ األساسي في طريقتيا.

( فػػػي أف طريقػػػة مكنتيسػػػكرم نظػػػاـ تػػػدريبي مخطػػػط فػػػي ضػػػكء األسػػػس الفمسػػػفية 2014كاتفػػػؽ أحمػػػد )
كالتربكية لمنتسكرم لتعميـ األطفاؿ المعاقيف، حيث يتضمف مجمكعة مػف الخبػرات كاألنشػطة العمميػة، كذلػؾ 

 في إطار خصائص ىذه الفئة.
( أنيا منيج يركػز عمػى ذات الطفػؿ كقدرتػو عمػى التكيػؼ مػع البيئػة مػف حكلػو 2016السيد )كاعتبرىا 

أكثر مف تركيزه عمى كـ المعمكمات التي يختزنيا فػي عقمػو البػاطف رغػـ مػا يحتكيػو مػنيج المكنتيسػكرم مػف 
يسػتفيد منيػا  تفصيبلت دقيقة قد ال نتكقع أف يعييا الطفؿ، كفي الحقيقة ىك يفيميا كيختزليا في عقمو حتػى

عندما يحيف الكقت المناسب لذلؾ، فالطفؿ كالزىرة ينمك ببطء، كبقػدر العنايػة كاالىتمػاـ الػذم يحصػؿ عميػو 
 بقدر جماؿ الزىرة كالتي تتضج معالميا عميو في سمككو كأدائو.

( في أف طريقة مكنتيسكرم عمى أنيا منيج تعميمي يعتمد عمى فمسفة تربكية 2015كاتفؽ التمكاني )
أخذ بمبدأ أف كؿ طفؿ يحمؿ في داخمو الشخص الذم سيككف عميو في المستقبؿ، كيؤكد عمػى ضػركرة أف ت

تيتـ العممية التربكية بتنمية شخصية الطفؿ بصكرة تكاممية في النكاحي النفسية كالعقمية كالركحية كالجسػدية 
 شكبلت.الحركية، لمساعدتو عمى تطكير قدراتو التفكير اإلبداعي كالنقدم كحؿ الم

( بأنيػػػا أسػػػمكب تعميمػػػي قػػػائـ عمػػػى 2015كاعتبػػػر كػػػؿو مػػػف عبػػػد المجيػػػد، كعبػػػد المطيػػػؼ، كنصػػػر )
 مركزية الطفؿ كالذم يعتمد عمى المبلحظات العممية لؤلطفاؿ مف الكالدة كحتى سف البمكغ.

 كباستقراء ما سبؽ يتضج أف مفيكـ طريقة مكنتيسكرم تركز عمى:
 تعمـ الذاتي لمطفؿ.برنامج تعميمي مخطط يعتمد عمى ال -
 نظاـ تدريبي في ضكء األسس الفمسفية كالتربكية لمنتسكرم لتعميـ األطفاؿ المعاقيف.  -
 يركز عمى ذات الطفؿ كقدرتو عمى التكيؼ مع البيئة. -
 ييتـ بتنمية شخصية الطفؿ بصكرة تكاممية في النكاحي النفسية كالعقمية كالركحية كالجسدية. -
 زية الطفؿأسمكب تعميمي قائـ عمى مرك -
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 مراحل النمو حسب مونتيسوري: 2.1.2.5

اىتمػػػت مكنتيسػػػكرم بثبلثػػػة أشػػػياء محكريػػػة فػػػي منيجيػػػا كىػػػي: صػػػحة األطفػػػاؿ كتػػػربيتيـ الخمقيػػػة 
كنشػػاطيـ الجسػػماني. كىكػػذا فػػإف عمميػػة تنميػػة األطفػػاؿ تمػػر بػػأربع مراحػػؿ أساسػػية، تمتػػد مػػف عمػػر الػػكالدة 

لمخصائص كطرؽ التعمـ كاألنشطة الضػركرية، عامان، كقد كضعت لكؿ مرحمة رؤية خاصة  24كحتى عمر
 ( ىذه المراحؿ كما يأتي:2015كقد ذكر التمكاني )

 سنوات: 6المرحمة األولى: من الوالدة حتى  .1

أشارت مكنتيسكرم إلػى أف حيػاة الطفػؿ تتميػز بككنيػا الفتػرة التػي يتػأقمـ فييػا الطفػؿ مػع مػف حكلػو، 
 مراحؿ كىي: 3كتنقسـ ىذه السنكات إلى 

  العقؿ المستكعب: حيث يتأثر الطفؿ بالبيئة المحيطة بو كتشكؿ أساس تعممو.مرحمة 
 .الفترات الحساسة: تتميز بتكرار الطفؿ ألنشطة معينة حتى يتقنيا 
 .فترة الكعي الكامؿ: يطبؽ الطفؿ بكعي كامؿ ما سبؽ كاكتسبو مف معرفة كميارات 

النفسػػية كالجسػػدية، كمػػف أىػػـ أنشػػطة  كفػػي ىػػذه المرحمػػة، يميػػؿ األطفػػاؿ لبلكتشػػاؼ كتنميػػة قػػدراتيـ
مكنتيسكرم في ىذه المرحمة: ميارات المغة كالنظاـ كصقؿ الحكاس كالتركيز عمى السمكؾ االجتماعي كتبني 

 أىداؼ صغيرة.
 سنة 12سنوات حتى  6: من عمر 2المرحمة .2

تطكير بيئة  يتميز األطفاؿ في ىذه المرحمة بالعديد مف التغيرات النفسية كالجسدية، كفي ضكئيا تـ
الفصكؿ كالمكاد الدراسية كالمكاد الطبيعية بما يتناسب مع ىذه التغيػرات، كمػف الصػفات التػي لػكحظ تطكرىػا 

 في ىذه المرحمة:
 .الميؿ إلى العمؿ في مجمكعات 
 .تطكر الخياؿ كالحس األخبلقي كالتنظيـ االجتماعي 
 .تطكر القدرات اإلبداعية كتشكيؿ االستقبلؿ الفكرم 
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 سنة  18حتى  12: من عمر 3المرحمة  .3

كىػػي باألسػػاس مرحمػػة المراىقػػة، كقػػد الحظػػت مكنتيسػػكرم أف ىػػذه المرحمػػة تتميػػز بتغيػػرات جسػػدية 
مرتبطػػة بعمػػر البمػػكغ كمػػا يرافقيػػا مػػف تغيػػرات نفسػػية، كليػػذا فاألنشػػطة يجػػب أف تراعػػي خصكصػػيات ىػػذه 

عمػػػر كنمػػػك شػػػعكر الكرامػػػة كاالعتػػػزاز بػػػالنفس المرحمػػػة كعػػػدـ االسػػػتقرار النفسػػػي كعػػػدـ التركيػػػز فػػػي ىػػػذا ال
(Isaacs,2010.) 

 سنة 24حتى 18: من عمر 4المرحمة  .4

كىي مرحمة النضكج باألساس، كلـ تطكر مكنتيسكرم أنشطة تعميمية ليذه المرحمػة، لكنيػا اعتمػدت 
 منيجان لمتنمية الذاتية ألشخاص نضجكا في ظؿ فمسفة مكنتيسكرم.

 أىداف طريقة مونتيسوري: 2.1.2.6

مكنتيسكرم أف المدرسة تيػدؼ إلػى تعمػيـ األطفػاؿ العديػد مػف الميػارات كالقػدرات كالسػمككيات،  ترل
 (:47 – 38: 2001كىي كما ذكرىا )عبد الرحمف،

فالمعمـ يحاكؿ أف يكجو أك يعمـ أك يقترح أمران ما يخص الطفػؿ مػف أجػؿ السػيادة  االستقاللية والتركيز: .1
ذا افترضنا أف بيئة المدرسة تحتكم عمى األدكات الصحيحة التي تكافؽ مع  أك الحرية أك االستقبللية، كا 

ات الحاجات الداخمية ألطفاؿ في مراحؿ حساسة متباينة فإف األطفاؿ سكؼ يتحمسكف لمعمؿ بيذه األدك 
 تمقاء أنفسيـ بدكف إشراؼ أك تكجيو مف الكبار.

االختيار الحػر يػؤدم إلػى قيػاـ األطفػاؿ بػأكثر األعمػاؿ إثػارة ألعمػاقيـ الداخميػة، كعمػى  االختيار الحر: .2
المدرس أف يكفر ىذا االختيار الحر لمطفؿ، كذلؾ بأف يكمؼ الطفؿ مف كقت وخر بميمة جديدة يبدم 

 غير مباشرة. استعداده ليا، كلكف بطريقة
: سياسة الثكاب كالعقاب ليس ليا مكانان في فصكؿ مكنتيسكرم، حيث يؤمف المدرس في الثواب والعقاب .3

مدرسػػػة مكنتيسػػػكرم بأنػػػو إذا اىػػػتـ بػػػالميكؿ الطبيعيػػػة ألطفػػػاؿ فسػػػكؼ يجػػػد األدكات التػػػي يقبػػػؿ عمييػػػا 
دراتيـ، ككضػػػػعت األطفػػػػاؿ بتركيػػػػز شػػػػديد معتمػػػػديف عمػػػػى أنفسػػػػيـ بػػػػدافع غريػػػػزم لكػػػػي يحسػػػػنكا مػػػػف قػػػػ

 ( أم ضبط الخطأ فيصحج الطفؿ أخطاؤه كيتعمـ ذاتيان.Control of Errorمكنتيسكرم مبدأ )
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: حاكلت مكنتيسكرم ربط الخياؿ بالكاقع حيث قامت بالتمييز بػيف اسػتخدامات الخيػاؿ االبتكػارم التخيل .4
تيـ لتطػػكير قػػدراتيـ كالخيػػاؿ غيػػر الحقيقػػي، فمسػػاعدة األطفػػاؿ عمػػى أف يككنػػكا مبػػدعيف، فيجػػب مسػػاعد

عمى المبلحظة كالتمييز مع أخذ العالـ الحقيقي في االعتبار، كليس تشجيعيـ عمى االنحراؼ إلى عالـ 
 خيالي غير حقيقي.

كباسػػتقراء أىػػداؼ طريقػػة مكنتيسػػكرم يتضػػج أنيػػا تركػػز عمػػى مػػنج الطالػػب الحريػػة كاالسػػتقبللية فػػي 
تػػرتبط بكاقعػػو كبيئتػػو كتسػػمج لػػو بالضػػبط الػػذاتي كالتخيػػؿ اختيػػار األنشػػطة التعميميػػة التػػي يدرسػػيا، بحيػػث 

 لمخركج مف البيئة التقميدية.
كتدعـ طريقة مكنتيسكرم استقبللية الطفؿ، كحرية الحركة كالتفكير كتطكير التفكير الناقػد، كتطػكير 

الحسػية  القدرات كتطكير الفكر الخبلؽ، كيتـ التعمـ عف طريؽ ىذه الطريقة مف خػبلؿ المجسػمات كاأللعػاب
 (.2017)حنفي، محمد،

كقػػد اىتمػػػت منتسػػػكرم بالتربيػػػة االجتماعيػػػة لمطفػػػؿ مػػف خػػػبلؿ تنظػػػيـ بيػػػكت األطفػػػاؿ لتمثػػػؿ منػػػازؿ 
األطفػاؿ الحقيقيػػة، كدربػػتيـ فػي ركػػف الحيػػاة العمميػة عمػػى األدكار الحقيقيػػة التػي يقػػـك بيػػا الطفػؿ فػػي المنػػزؿ 

عادة األد  (.Murray,2008كات إلى أماكنيا )كالعناية الشخصية، كالعناية بالمنزؿ، كا 
أيضػػان اىتمػػت منتسػػكرم باأللعػػاب التربكيػػة كتعمػػيـ األطفػػاؿ مػػف خػػبلؿ المعػػب كالحركػػة كاستكشػػاؼ 
البيئػػػػة، كلػػػػذلؾ قامػػػػت بتصػػػػميـ األلعػػػػاب الحسػػػػية كالتعميميػػػػة لتنميػػػػة ذكػػػػائيـ، كلتعمػػػػيميـ الميػػػػارات الحياتيػػػػة 

 (.2010كاالجتماعية كالمغة كالحساب )العناني،

 أنشطة طريقة مونتيسوري: 2.1.2.7

 ( أنو عند ممارسة األنشطة يجب مراعاة ما يأتي:2015عبيد )ك كأضافت ليندم 
 أف يككف في بيئة التعمـ مكاف لكؿ شيء كأف يككف في متناكؿ األطفاؿ. .1
 تكفير ما يساعد الطفؿ عمى القياـ بممارسة األنشطة. .2
 لؤلطفاؿ.أف تككف األدكات كالمكاد المستخدمة في األنشطة جاذبة  .3
 عدـ كثرة األدكات كالمكاد المستخدمة في األنشطة. .4
 عدـ كثرة األنشطة المقدمة لؤلطفاؿ في المرة الكحدة لمنع االرتباؾ. .5
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 تحفيز الطفؿ لممشاركة في األنشطة. .6
 تبسيط األنشطة لؤلطفاؿ. .7
 عدـ مقاطعة األطفاؿ أثناء تركيزىا في أداء األنشطة. .8
 األطفاؿ ممارسة األنشطة.الثناء عمى أم عمؿ بسيط ينجزه  .9

 ( العديد مف األنشطة كىي:2015عبيد )ك كأضافت ليندم 
تػػػدريبات حاسػػػة البصػػػر: تحفػػػز الطفػػػؿ عمػػػى اكتشػػػاؼ االختبلفػػػات بػػػيف األشػػػياء كتمييػػػز كيػػػؼ تختمػػػؼ  -

 األشياء المتشابية عف بعض.
ره عما تعنيػو تمػؾ تدريبات حاسة السمع: تمكف الطفؿ مف التمييز بيف األصكات المختمفة، كتشكيؿ أفكا -

 األصكات.
 الخفيؼ(. –تدريبات حاسة تمييز الكزف: تعمـ الطفؿ الفركؽ بيف األكزاف المختمفة )الثقيؿ  -
 –بػػدرجات الحػػرارة المختمفػػة )الحػػار  إحساسػػوتػػدريبات اإلحسػػاس بػػالحرارة: تسػػاعد الطفػػؿ عمػػى صػػقؿ  -

 المعتدؿ(. –البارد 
س مػمكتطػكر مفاىيميػة مػف خػبلؿ شػعكره ب أصػابعو، تدريبات حاسة الممس: تعمػـ الطفػؿ كسػؼ يسػتخدـ -

 األشياء.
تدريبات حكاس الشـ كالتذكؽ: تساعد الطفؿ عمى تكيف مفيكمو عف الرائحة سكاء كانت ذكية أك كرييػة  -

 كالنكية سكاء كانت محبكبة أك مذمكمة.

 (:2015نتسكرم أىمية األنشطة في طريقتيا فيما يمي )متكلي،ك كقد لخصت م
كجػػػػدانيان: فالطفػػػػؿ يحػػػػب ىػػػػذه األنشػػػػطة كيحػػػػب مػػػػف يكفرىػػػػا لػػػػو، كمػػػػا أف الطفػػػػؿ يشػػػػعر تعزيػػػػز الطفػػػػؿ  -

 باالسترخاء، كالتركيز.
تػػكفير خبػػرات عمميػػة لمطفػػؿ: حيػػث تنمػػك الميػػارات االجتماعيػػة لمطفػػؿ كاتجػػاه إيجػػابي بسػػبب حبػػو ليػػذه  -

 األنشطة.
ة العنايػة بنفسػػو، كالبيئػػة، تشػجيع المسػػؤكلية: تػكفي أنشػػطة ميػارات الحيػػاة العمميػة لمطفػػؿ تحمػؿ مسػػؤكلي -

 كفي عبلقاتو االجتماعية. كبالتالي تنمك المسؤكلية لدل الطفؿ.
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دمػػػج الطفػػػؿ فػػػي األنشػػػطة البدنيػػػة: يتعػػػرض الطفػػػؿ لخبػػػرات بدنيػػػة ألف أنشػػػطة ميػػػارات الحيػػػاة العمميػػػة  -
 .تضمف كثيران مف الحركة. كمف ثـ يصبج الطفؿ مندمجان في النشاط بدنيان، عقميان، ككجدانيان 

تبني عادات لدل الطفؿ بنائيان: تنمي الميارات عادة الكعي، كالعمػؿ البنػائي عػف طريػؽ ممارسػة العمػؿ  -
 كاالستمتاع بو.

تمكػيف الطفػؿ مػف تقػدير االسػتقبلؿ: تنمػي أنشػػطة ميػارات الحيػاة العمميػة إرادتػو. حيػث يسػتطيع الطفػػؿ  -
 القياـ بخيارات ذكية، كاتخاذ القرار، كالمثابرة.

 طريقة مونتيسوري:أدوات  2.1.2.8

تعتبر أفكار مكنتيسكرم ىي مزيج متكازف بػيف العقبلنيػة كالعمميػة، كليػذا شػممت طريقػة مكنتيسػكرم  
 ( ىذه األدكات فيما يأتي:2012أدكات تعميمية تقدـ لمطفؿ المعرفة عف طريؽ الحكاس كقد ذكر )القرزعي،

 اكتساب انتباه كاىتماـ الطفؿ. -
 يتعيف عمى الطفؿ عمميا.تسييؿ عدد االستجابات التي  -
 المحافظة عمى اىتماـ الطفؿ مف خبلؿ تشجيعو. -
 تزكيد الطفؿ بمعمكمات حكؿ النقاط األساسية لتمكيف الطفؿ مف معرفة ما يجب عممو. -

 طريقة التعميم عند مونتيسوري: 2.1.2.9

تمكنػػت مكنتيسػػكرم مػػف تطػػكير طريقػػة تعميميػػة لتطبيػػؽ األفكػػار الفمسػػفية التػػي نػػادت بيػػا، كتتكػػكف 
 (:2006لطريقة مف مككناف ىما )كيمياـ،ا

: تعتبر البيئة مف العناصر الميمػة، كلػذلؾ يجػب تصػميميا لتمبيػة احتياجػات الطفػؿ فػي بنػاء البيئة .1
الػػذات كاكتشػػاؼ شخصػػية كنمػػاذج نمكىػػا، كبػػالرغـ مػػف أىميػػة البيئػػة، إال أف مكنتيسػػكرم تػػرل أنيػػا 

و، لػػذلؾ يجػػب إعػػداد البيئػػة بكػػؿ حػػرص عامػػؿ ثػػانكم، إذ إف أصػػؿ التطػػكير يكمػػف فػػي الطفػػؿ ذاتػػ
كاىتمػػػػاـ مػػػػف قبػػػػػؿ شػػػػخص يتصػػػػؼ بالحساسػػػػػية كالمعرفػػػػة. كتتكػػػػكف البيئػػػػػة مػػػػف العناصػػػػر اوتيػػػػػة 

 (: 2006)كيمياـ،
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  المعمـ: لكي يستطيع المعمـ القياـ بدكره في بيئة الطفؿ، يجػب أف يكػكف منفػتج عمػى الحيػاة كراغػب فػي
لصػػػفية غيػػػر قػػػادرة عمػػػى االسػػػتجابة النشػػػطة لمتغيػػػرات تحقيػػػؽ ذاتػػػو، حيػػػث إف خمكلػػػو سػػػيجعؿ البيئػػػة ا

 المستمرة في احتياجات الطفؿ النمائية.
  الحرية: كتمثؿ عنصران ىامان في طريقة مكنتيسكرم، حيث إنيػا تيسػيـ فػي تحديػد جكانػب النمػك المتكامػؿ

 لمطفؿ كالمساعدة في تطكيرىا.
 لبيئػػة السػػائدة فػػي حيػػاة الطفػػؿ، كحتػػى البيئػػة كالنظػػاـ: يجػػب أف تعكػػس غرفػػة الصػػؼ طبيعػػة النظػػاـ كا

يصبج قػادران عمػى فيميػا كتقكيتيػا بحيػث يػتعمـ الطفػؿ الثقػة ببيئتػو كبمقدرتػو عمػى التفاعػؿ معيػا بصػكرة 
 إيجابية.

: لقد انتشرت أدكات مكنتيسكرم عمى نطاؽ كاسع غير أنيػا غالبػان مػا ييسػاء فيميػا، المواد والمعدات .2
ميػػدم، فيػػدفيا داخمػػي يسػػعى إلػػى مسػػاعدة الطفػػؿ عمػػى بنػػاء ذاتػػو فييػػي ليسػػت تعميميػػة بػػالمعنى التق

، كتطكيرىػا عػف طريػؽ تزكيػد الطفػؿ بػالمثيرات التػي تجػذب انتباىػو كتزكيػد مػف قدرتػو عمػى التركيػػز
 (2006)كيمياـ،، ىي: كتنقسـ المكاد إلى أربعة أصناؼ

 .العناية بجسـ الطفؿالمكاد التي تكفر تدريبات عمى الحياة اليكمية لمطفؿ، بما فييا  -
 .المكاد التي ىدؼ إلى تنمية الحكاس كتيذيبيا لمساعدة الطفؿ عمى تطكير ذكاؤه -
 .المكاد التي تستخدـ مبدئيان لتعميـ المغة كالكتابة كالقراءة كالرياضيات -
 .المكاد الثقافية كالفنية التي تعنى بالتعبير عف الذات كنقؿ األفكار -

 (2006)كيمياـ، : التعميمية في طريقة مكنتيسكرم كفقان لمبادئ ىامة ىيكيتـ اختيار المكاد 
 أف تككف المكاد كاألدكات ذات معنى بالنسبة لمطفؿ. .1
كضػػع األخطػػػاء كالصػػعكبات المطمػػػكب مػػف الطفػػػؿ اكتشػػافيا فػػػي مػػكاد منفصػػػمة ليػػتـ اكتشػػػافيا  .2

 بشكؿ جيد.
 البسيط إلى األكثر تعقيدان. التقدـ في تصميـ المكاد التعميمية كاستخداميا تدريجيان مف .3
 االنتقاؿ التدريجي مف المحسكس كشبو المحسكس إلى المجرد. .4
 أف تصمـ المكاد إلعداد الطفؿ بطريقة غير مباشرة لمتعمـ مستقببلن. .5
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 ( أف مف أىـ ركائز التعميـ عند مكنتيسكرم ما يأتي:2010كذكرت ليندم )
 ختار األنشطة التي تستيكيو.التعمـ بشكؿ مستقؿ: بإتاحة الفرصة لمطفؿ لكمي ي .1
 التقميد كالمحاكاة: يتعمـ الطفؿ الكثير مف خبلؿ تقميده لآلخريف. .2
 التعمـ خطكة بخطكة: يتعمـ الطفؿ شيئاى كاحدان في كؿ مرة، كيتعمـ خطكة خطكة. .3
 زيادة قدرة الطفؿ عمى التركيز: بإعطائو الحرية في اختيار أنشطتو. .4
 حك المدرسة نتيجة تكجو المعمـ اإليجابي نحك تعمـ الطفؿ.بناء التكجيو اإليجابية: لمطفؿ ن .5
ميارات تنمية الذاكرة: يجب اسػتخداـ أنشػطة متعػددة كمتنكعػة لمسػاعدة عمػى تنميػة مياراتػو العقميػة  .6

 كتقكية ذاكرتو.
 تحسيف لغة الطفؿ. .7

 الغرفة الصفية حسب طريقة مونتيسوري: 2.1.2.10

سػنكات ليػتعمـ  6إلػى  3الفصؿ الكاحد في طريقة مكنتيسكرم يضـ أطفاالن تتراكح أعمارىـ بيف سػف 
األطفاؿ التعامؿ مع مف ىـ أصغر منيـ سنان فنحيي بػذلؾ التعػاكف كاألخػكة بيػنيـ، فػبل بػد لمفصػؿ أف يكػكف 

 بة مف خبلؿ:معدان خصيصان الحتكاء ىؤالء األطفاؿ كأسرة كاحدة متعاكنة تسكدىا األلفة كالمح
تغييػػػر مسػػػمى الفصػػػؿ فيصػػػبج "غرفػػػة" ليشػػػعر الطفػػػؿ بالحميميػػػة كالتقػػػارب مػػػع معممتػػػو كأصػػػدقائو فػػػي  -

 الفصؿ.
 البد مف تييئة البيئة بشكؿ متكامؿ لتتيج لمطفؿ كافة فرص التعمـ الذاتي. -
 تطكير كسائؿ تسيـ بشكؿ كبير في رفع إنتاجية األطفاؿ العادييف كاكتشاؼ قدراتيـ.  -
 س مكانان يجبر الطمبة فيو عمى الجمكس فقط لتمقي المعمكمات دكف ممارستيا.الفصؿ لي -
ثارة ال مثيؿ ليا أبدا )السيد، -  (.2016ممارسة األطفاؿ يضفي عمى التعميـ متعة كا 

فالفصػػؿ الدراسػػي أك الغرفػػة الدراسػػية ىػػك مكػػاف الطفػػؿ الخػػاص الػػذم يػػتعمـ فيػػو كالبػػد أف ييػػتـ بػػو  
دينتو الفاضمة التي يحرص كؿ مف فيو أف تبقى نقية نزيية طالما ىك منبػع العمػـك كبنظافتو كترتيبو ككأنو م

 (.2016كالمعرفة بالنسبة ليـ بدءا بالمعمـ كىك القدكة لممارسة األخبلؽ حتى أصغر فرد فيو )السيد،
 ( إلى الغرفة الصفية في طريقة مكنتيسكرم تتميز بػ:2006كيشير كيمياـ )  
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 ء باألطفاؿ الذم يبحثكف عف أنفسيـ في ىذا العالـ.تعتبر مكاف لمحياة ممي .1
 االنخراط الكامؿ في العممية التعممية، إذ إف األطفاؿ يباشركف بأنفسيـ االستطبلع كاالكتشاؼ. .2
 تكفر بيئة تسكدىا الحرية كالعبلقات االجتماعية كالتفاعبلت التمقائية بيف األطفاؿ كالمعممة. .3
 جكدة في كؿ مكاف.ال يكجد مقعد خاص لممعممة، فيو مك  .4
 ال يكجد برنامج دراسي تقميدم يقسـ اليـك الدراسي إلى كحدات صغيرة غير مرتبطة. .5
 ىناؾ التزاـ باليـك الدراسي مف حيث البدء كاالنتياء منو في أكقات محددة. .6
يضػع األطفػاؿ ألنفسػيـ برنامجػان دراسػػيان يراعػي األنشػطة التػي يختاركنيػا كسػػرعة تقػدـ كػؿ مػنيـ فػػي  .7

 ىذه األنشطة.إنجاز 
 يبدأ األطفاؿ يكميـ الدراسي باألعماؿ السيمة كينتقمكف تدريجيان لؤلنشطة األكثر صعكبة. .8
يحتاج تنظيـ التعميـ في ىذه الصفكؼ إلى الكقت الكافي كاإلعداد المثالي، كػي يصػؿ األطفػاؿ إلػى  .9

 قمة األداء في المياـ التي يقكمكف بيا.
 ير الضبط الذاتي الذم يعتبر متطمبان جكىريان.يحتاج الطفؿ إلى الكقت كالخبرة لتطك  .10
 يستمر األطفاؿ في االنتقاؿ مف نشاط إلى آخر، كتستمر المعممة في المتابعة. .11
بعد إنجاز األطفاؿ لممياـ، يقكمكف بتقديميا إلى سمطة خارجية، كي يتأكدكا أنيـ يتبعػكف مسػارات  .12

 قؼ الطفؿ عف أخذ مكافقة اوخريف.صحيحة في العمؿ، كيتـ إنجاز المرحمة األخيرة عندما يتك 
بعػد كصػكؿ الطفػؿ لمرحمػة الضػبط الػذاتي، عمػى المعمػـ أف يكػكف أكثػر حرصػان عمػى عػدـ التػػدخؿ  .13

فػػػي شػػػػؤكف الطفػػػػؿ بػػػأم شػػػػكؿ كػػػػاف، إذ إف الثنػػػاء اك المسػػػػاعدة اك النظػػػػرة يمكػػػف أف تكػػػػكف كافيػػػػة 
 لمقاطعة الطفؿ كتدمير النشاط بكاممو.

مشكبلت تطرأ، إال إذا طمب إلييا ذلػؾ، ألف األطفػاؿ قػادركف عمػى  عمى المعمـ أال تتدخؿ في أم .14
 حؿ مشكبلتيـ بأنفسيـ.

كترل الباحثة أف ىذه األجكاء الصفية يمكف أف تحدث تعمـ حقيقػي لػدل ذكم االحتياجػات الخاصػة 
بلزمػػة مػف الطمبػة ذكم اإلعاقػة العقميػة، إذ إف كصػػكؿ الطمبػة إلػى مرحمػة الضػػبط الػذاتي كتمػتعيـ بالحريػة ال

يمػف أف تسػيـ فػػي تحقيػؽ اليػدؼ، كىػػذا مػا تسػعى إليػػو طريقػة مكنتيسػكرم، كىػػك مػا يبعػث األمػػؿ مػف جديػػد 
 لذكم االحتياجات الخاصة.
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كقسمت منتسكرم البيئة المادية داخؿ الفصؿ إلى عدد مف األركاف التعميمية كمف بينيا ركف الحياة 
فؿ عمى السيطرة عمى حركتو الجسػمية، كتعمػـ الميػارات العممية. كييدؼ ركف الحياة العممية إلى تدريب الط

العممية التي تمكنو مف االستقبلؿ كالعمؿ دكف تدخؿ مف الكبار مف خبلؿ القدرة عمى العمؿ، كالتي يكتسب 
 (.Feez,2010مف خبلليا القدرة عمى التحكـ الذاتي مف خبلؿ اإلرادة كالتركيز كالثقة بالذات )

أف الغرفػػػػة الصػػػػفية عنػػػد مكنتيسػػػػكرم تنقسػػػػـ إلػػػى خمػػػػس أقسػػػػاـ أك ( إلػػػى 2015)عبػػػػاس كأشػػػارت  
 مناطؽ، كىي عمى النحك اوتي:

: كىي منطقػة قريبػة جػدان مػف بيئػة المنػزؿ يػتعمـ فييػا الطفػؿ عػدة ميػارات تفتقػدىا منطقة الحياة العممية .1
لصػينية كحمػؿ المناىج التعميمية الحالية، عمى سبيؿ المثاؿ: يتعمـ الطفػؿ الحمػؿ بشػتى مراحمػو: حمػؿ ا

الصينية مػع مجسػـ مػف زجػاج. يػتعمـ الطفػؿ أيضػا فػي ىػذه المنطقػة كافػة اسػتخدامات الػكرؽ مػف قػص 
كطػػػي كتخػػػريـ كتػػػدبيس. كمػػػا يػػػتعمـ الطفػػػؿ عػػػدة ميػػػارات مثػػػؿ عصػػػر البرتقػػػاؿ، تمميػػػع الزجػػػاج، تمميػػػع 

ا الطفػؿ بتسمسػؿ دقيػؽ األحذية، تمميع الفضيات، العناية بالنبات، إعداد المائدة، ككؿ الميػا رات يتعمميػ
 تد رب عميو المعممة مسبقان.

ــة الحــواس .2 ثػػراء حػػكاس الطفػػؿ منطق : تحتػػكم عمػػى كافػػة الكسػػائؿ كالتمػػاريف التػػي تسػػاىـ فػػي تطػػكير كا 
الخمػػس كيتعػػداىا إلػػى مرحمػػة اإلبػػداع فػػي اسػػتخداـ حكاسػػو، عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ: يقػػـك الطفػػؿ بعمميػػات 

الطكيػػؿ كالقصػػير، السػػميؾ كالرفيػػع. يػػتعمـ الطفػػؿ الفػػر بػػيف  التصػػنيؼ كالمقارنػػة بػػيف الكبيػػر كالصػػغير،
المػػر كالمػػالج، الحمػػك...الخ، كالفػػر بػػيف مختمػػؼ الػػركائج، كػػذلؾ يصػػنؼ الطفػػؿ بػػيف مختمػػؼ األصػػكات 
الصػػكت الحػػاد كالنػػاعـ كغيػػره، كمػػا يتعػػدل كػػؿ ذلػػؾ ليػػتعمـ األشػػكاؿ اليندسػػية كتصػػنيفاتيا ككيػػؼ أنػػو 

مػػػف أشػػػكاؿ ىندسػػػية أصػػػغر، كيمكنػػػو كػػػذلؾ اإلبػػػداع فػػػي تصػػػميـ  يمكنػػػو صػػػنع أشػػػكاؿ ىندسػػػية كبيػػػرة
 األشكاؿ اليندسية.

: يػػتعمـ فييػػا الطفػػؿ األرقػػاـ كالقيػػاـ بالعمميػػات الحسػػابية البسػػيطة كالصػػعبة بػػدءن بػػالجمع منطقــة الحســاب .3
كالطػػرح كالضػػرب كالقسػػمة حتػػى الكسػػكر. ككػػؿ ذلػػؾ بطريقػػة ممتعػػة كشػػيقة، ففػػي منطقػػة الحسػػاب يكجػػد 

ذم تعكد فيػو الطفػؿ عمػى عمميػة صػرؼ األرقػاـ مػف كبيػرة إلػى صػغير كتكزيعيػا عمػى الكحػدات البنؾ ال
 العددية )أحاد، عشرات، مئات، ألكؼ(.
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: منطقة يػتعمـ الطفػؿ فييػا صػكت الحػرؼ كلػيس اسػمو لسػبب بسػيط ىػك أنػو يػتعمـ الحػرؼ منطقة المغة .4
مف األحرؼ يمكنو صنع كممات بسيطة  ليقرأ الكممة كليس لمتعريؼ بو. كبمجرد تعمـ الطفؿ لعدد بسيط

مبلئيػا كمػف ثػـ ننتقػؿ  ثـ كممات أكبر... كىكذا حتى يصبج الطفؿ قادران عمى كتابة الكممات كقراءتيػا كا 
معو بعد ذلؾ إلى أنكاع الكممة: اسـ، فعػؿ، صػفة، حػرؼ، بطريقػة ممتعػة كباسػتخداـ مجسػمات خاصػة 

 بكؿ فئة كيمارس ذلؾ عف ط ريؽ عدة تماريف.
ــ .5 : تيػػتـ بكػػؿ مػػا يثػػرم ثقافػػة الطفػػؿ كيسػػاىـ فػػي جعمػػو طفػػبلن مطمعػػان مسػػتقبلن باسػػتطاعتو ة الثقافــةمنطق

 المناقشة كاإلدالء بمعمكماتو المتنكعة، كتيتـ بصفة عامة بالعمـك كالجغرافيا:
العمػكـ: عمػى سػبيؿ المثػاؿ: الحػي كغيػر الحػػي، كالحػكاس الخمػس، كأجػزاء جسػـ اإلنسػاف، كأجػزاء جسػػـ  -

 المختمفة، باإلضافة ألنكاعيا كالتجارب العممية المختمفة. الحيكانات
 الجغرافيا: عمى سبيؿ المثاؿ: أجزاء اليابس كالماء، الكرة األرضية، القارات، الدكؿ، األعبلـ. -

كىػػذه مجمػػؿ المنػػاطؽ الرئيسػػة الكاجػػب تكفرىػػا فػػي فصػػكؿ المكنتيسػػكرم. كلمطفػػؿ حريػػة الحركػػة فػػي 
يرغب العمؿ بيا بشرط أف يككف قد عرؼ بالضبط طريقة العمؿ منذ البدايػة  المناطؽ كاختيار المنطقة التي

 حتى النياية لتضمف المعممة استقبللية الطفؿ كمصداقية التقييـ.
( إلػػػى أف كػػػؿ الكسػػػائؿ فػػػي فصػػػكؿ المكنتيسػػػكرم مبتكػػػرة كجيػػػدة تثيػػػر انتبػػػاه الطفػػػؿ 2016كيشػػػير السػػػيد )

ب كمناسػػب لسػػف األطفػػاؿ المتفػػاكت. فيػػي كسػػائؿ صػػممت كدافعيتػػو لمػػتعمـ كالبحػػث كاالكتشػػاؼ بشػػكؿ محبػػ
خصيصا كبشكؿ دقيؽ جػدا يمكػف لممعمػـ مػف خبلليػا أف يبلحػظ قػدرات الطفػؿ بشػكؿ جيػد ككاضػج، فيمكنػو 

 تحديد الطفؿ المميز كالطفؿ الذم يعاني مف مشكبلت أيا كاف نكع المشكمة.

 مستويات طريقة مونتيسوري: 2.1.2.11

مكنتيسػػكرم نظٌػػـ فػػي برنػػامج ذات مسػػتكيات متدرجػػة تقابػػػؿ  ( إلػػى أف مػػنيج2005أشػػار صػػميكة ) 
مستكيات نمك األطفاؿ المكجية إلييـ بما يساعد كؿ طفؿ عمى اكتساب الميارات التػي يجػب أف يقتنيػا فػي 

 المرحمة العمرية التي يمر بيا.
 ( كما يأتي:2011كقد تضمنت طريقة مكنتيسكرم ثبلث مستكيات أشارت ليا أبك ىزيـ ) 
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كىػك مكجػو لؤلطفػاؿ مػف سػنة ثػبلث سػنكات، كيركػز عمػى الممارسػات اليكميػة التػي تيػدؼ  المستوى األول:
 إلى المحافظة عمى المظير العاـ مثؿ: أنشطة تنظيؼ األسناف كترتيب الشعر كالمبلبس.

مكجػػػو إلػػػى األطفػػػاؿ مػػػف أربػػػع سػػػنكا، كيتضػػػمف تػػػدريب األطفػػػاؿ عمػػػى التمييػػػز الحسػػػي  المســـتوى الثـــاني:
 تمييز بيف األلكاف كاألشكاؿ كاألحجاـ كاألصكات.كال

مكجػػو إلػػى األطفػػاؿ مػػف خمػػس سػػنكات، كيتضػػمف تػػدريب األطفػػاؿ عمػػى ميػػارات التمييػػز  المســتوى الثالــث:
البصرم كالسمعي الذم يؤىميـ لعممية القراءة كالذم يمكنيـ مف إدراؾ عبلقات المؤتمؼ كالمختمػؼ، كالكبيػر 

 كتدريبيـ عمى عمميات الكتابة عف طريؽ المكاد السابقة.كالصغير، كالقريب كالبعيد، 

 طرق التعميم والتعمم عند مونتيسوري: 2.1.2.12

 (:Hewitt,2000اقترحت مكنتيسكرم طرؽ تعميـ كتعمـ متنكعة، شممت ما يأتي ) 
التعمـ عف طريؽ األشياء الحقيقية، كذلؾ أف ىذه األشياء ىي أفضؿ معمػـ لمطفػؿ، كىػي تػزكده بخبػرات  .1

 جر طاقاتو كقدراتو.مباشرة تف
التكجيو كاإلرشاد مف قبؿ المعمـ، كعدـ التدخؿ المباشر فػي سػمكؾ الطفػؿ، كتػرؾ الحريػة لمطفػؿ شػريطة  .2

 أال تطغى عمى مصمحة اوخريف.
تكػػػرار تػػػدريب األطفػػػاؿ عمػػػى الميػػػارات الحركيػػػة، كالحسػػػية كالشخصػػػية كاالجتماعيػػػة بشػػػكؿ يمكنػػػو مػػػف  .3

 استيعابيا.
األطفاؿ، إلكسابيـ العادات كالميارات المطمكبة كالسماح ليػـ بػالكقكؼ عمػى  تعزيز السمكؾ الحسف عند .4

 نتيجة أعماليـ.
عدادىا، كتزكيد األطفاؿ باألدكات كالمكاد البلزمة. .5  تييئة البيئة التعميمة كا 
 التدرج في تقديـ التدريبات مف السيؿ إلى الصعب. .6
عطاء أىمية لمتعمـ .7  مف األقراف كالتعاكف معيـ. التركيز عمى أسمكب التعمـ الذاتي، كا 
استخداـ طريقة المبلحظة لمتابعػة سػمكؾ الطفػؿ كتعديمػو، حيػث مػف حػؽ المعممػة إطفػاء أنمػاط السػمكؾ  .8

 غير السكم عند الطفؿ فكر ظيكرىا.
 استخداـ أقؿ قدر ممكف مف التفاعؿ المفظي، كاإلقبلؿ مف التعميمات المكجية إلى الطفؿ. .9
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 الحركة كي تككف المبادرة مف الطفؿ.استثارة الطفؿ كدفعو لمنشاط ك  .1
االىتماـ باألسمكب الفردم لمتعمـ لدل األطفاؿ عف طريؽ االختماـ برغباتو، كدكافعو كتشجيعو لمتجريب  .2

 كالممارسة كاالكتشاؼ.

 ألعاب تعميمية تتوافق ما طريقة مونتيسوري: 2.1.2.12.1

افػػػؽ مػػػع فمسػػػفة كأىػػػداؼ ( إلػػػى كجػػػكد العديػػد مػػػف األلعػػػاب التربكيػػػة التػػي تتك 2015ي )أشػػار التمػػػكان 
 طريقة مكنتيسكرم، كىي:

سػػػنكات، حيػػػث يػػػتـ حمػػػؿ الكرسػػػي إلػػػى المكػػػاف  5إلػػػى  2: كتناسػػػب األطفػػػاؿ مػػػفلعبـــة حمـــل الكرســـي -
المطمكب كتحاشي االصطداـ بما يكجد فػي المكػاف مػف أشػخاص كأشػياء، عمػى أف يبقػى مقعػد الكرسػي 

 أفقيان طكاؿ الكقت.
سػنكات، كالمطمػكب فييػا إدخػػاؿ اليػد اليسػرل فػػي  5إلػػى  3: كتناسػب األطفػاؿ مػف لعبـة تمميـا األحذيــة -

الحػذاء كرفعػو إلػى مسػتكل مناسػب ثػػـ مسػؾ الخرقػة باليػد اليمنػى، بعػػد أف نضػع عمييػا قمػيبلن مػف المػػادة 
 المممعة ثـ تمريرىا عمى الحذاء.

سػػنكات، كاليػػدؼ منيػػا تعمػػيـ الطفػػؿ التمييػػز بػػيف  3: لؤلطفػػاؿ مػػف سػػنتيف كنصػػؼ إلػػى ألعــاب األزرار -
األلػػكاف المختمفػػػة، حيػػػث يضػػػع الطفػػؿ جميػػػع األزرار ذات المػػػكف الكاحػػػد فػػي صػػػحف مسػػػتقؿ، بعػػػد ذلػػػؾ 

 يتعرؼ الطفؿ أسماء األلكاف.
سنكات، كتيدؼ إلػى تمػريف كتعكيػد الطػبلب عمػى حفػظ  5إلى  3: لؤلطفاؿ مف لعبة السير عمى الخط -

لحركة. حيث يقػـك المعمػـ أك المعممػة بالمشػي فػكؽ خػيط كىػك يضػع إحػدل قدميػو أمػاـ التكازف كرشاقة ا
األخػػرل كيشػػدد عمػػى ضػػركرة التػػكازف. بعػػد ذلػػؾ يقػػـك الطفػػؿ بالسػػير عمػػى الخػػيط بقػػدر مػػا يسػػتطيع مػػف 

 .بأشكاؿ مختمفة كالدائرة أك رقـاليدكء كىك يحمؿ أشياء مختمفة. يمكف تشكيؿ الخيط 

  :العقميةمونتيسوري واإلعاقة  2.1.2.13

مجمكعػة عممػت معيػا مػف أطفػاؿ  أثبتت مكنتيسكرم جدارتيا مف خبلؿ النتائج الباىرة التي تبينػت لػدل أكؿ
 ذكم االحتياجات الخاصة، كقالت آنذاؾ مقكلتيا الشييرة: "
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بينمػػا كػػاف النػػاس فػػي منتيػػى اإلعجػػاب بنجػػاح تبلميػػذم المعتػػكىيف كنػػت فػػي منتيػػى الدىشػػة كالعجػػب لبقػػاء 
العادييف مف األطفاؿ في ذلؾ المسػتكل الضػعيؼ مػف التعمػيـ"، فطريقػة التعمػيـ، كاألسػمكب المتبػع، ىػي سػر 

نتيسػػكرم عمػػى قكاعػػد العػػالـ كمفتػػاح عمميػػة تعمػػيـ أم طفػػؿ، ميمػػا اختمفػػت قػػدراتيا العقميػػة، فاعتمػػاد ماريػػا مك 
سيجكاف، أثرت خمفيتيا الطبية، كشغفيا في تعميـ األطفاؿ ذكم االعاقة العقمية، كىذه االنجػازات كميػا، كػاف 
كاضػػحة لمعيػػاف مػػف خػػبلؿ نتػػائج مدرسػػتيا التػػي قامػػت بتأسيسػػيا، كالتػػي كػػاف أسػػميا ) أكرتػػك فرينكػػا(، كمػػا 

، أف الطفػػؿ يفضػػؿ األلعػػاب المشػػابية لمكاقػػع، أكثػػر مػػف كضػػج لماريػػا مكنتيسػػكرم مػػف خػػبلؿ ىػػذه المدرسػػة
األلعاب األخرل، لذلؾ كانت التصاميـ مطابقة تماـ لمحياة الكاقعية لؤلطفاؿ، كىذا ما زاد الرغبة فػي الػتعمـ، 

 ((fezz,2010ككذلؾ عمؿ عمى تقكية شخصية الطفؿ في كافة الجكانب، االجتماعية كالنفسية. 

 مونتيسوري عمى ذوي االحتياجات الخاصة: أمثمة عممية لتطبيق منيا 2.1.2.14

( العديد مف األمثمة التطبيقية لتعميـ األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة 2015أكرد )التمكاني، 
 ميارات الكتابة كالقراءة كالحساب كتعميـ الحركؼ، كفيما يمي ىذه األمثمة:

 تعميم الكتابة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة: .1

إلى إمكانية تعميـ األطفاؿ المعاقيف عقميان في حالة القابمية لمتعمـ، حيث يمكف تيشير مكنتيسكرم 
تدريب العضبلت كتشكيميا، كليذا فالمقدرة عمى الكتابة مف الممكف أف يتعمميا الطفؿ المعاؽ عقميان القابؿ 

 لمتعمـ.
 :الحروف لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة تعميم .2

مشابو لتعميـ األشكاؿ، فكما أف األطفاؿ يتعممكف كيفية التمييز إف تعمـ الحركؼ عند مكنتيسكرم 
بيف األشكاؿ اليندسية عف طريؽ الممس أكالن ثـ عف طريؽ النظر، ىي نفس الطريقة التي يجب اتباعيا 

في تعميـ الحركؼ، فتصنع الحركؼ مف خشب أك مف كرؽ مقكل كبممس األطفاؿ ليذه الحركؼ يتعممكنيا 
أثناء عممية الممس. بعد ذلؾ تعرض عمييـ الحركؼ مكتكبة عمى الكرؽ، كىنا تأتي كاحدان تمك اوخر 

 المرحمة الثانية مف مراحؿ تعمـ الكتابة كىي تعمـ الحركؼ عف طريؽ حاسة النظر.
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 تعميم القراءة لألطفال المعاقين عقميًا: .3

كمػا أف الكتابػة ليسػت تؤمف " ماريا منتسكرم " أف عنصر الفيػـ عنػد تعمػـ ميػارة القػراءة ميػـ جػدا، 
مجػػرد نقػػؿ الحػػركؼ كاألسػػطر التػػي أمػػاـ الطفػػؿ كػػذلؾ فػػإف القػػراءة عبػػارة عػػف فيػػـ الفكػػرة مػػف الرمػػكز 
المكتكبة، كتبدأ دركس القراءة بأسماء األشياء المعركفة أك المكجكدة في مكاف التعمـ، كىذا يسػيؿ عمػى 

تخذ الطابع البيئػي بشػكؿ أساسػي، فيجػب أف الطفؿ عممية القراءة، حيث أف تعميـ الطفؿ المعاؽ عقميا ي
يعرؼ كيؼ ينطؽ األصكات التي تكػكف الكممػة، فالعنصػر األساسػي فػي عمميػة تعمػـ القػراءة، ىػك تعمػيـ 

 صكت الحرؼ، ثـ المقطع، يمو الكممة كاممة.

تبدأ عممية تعمـ ميارة القراءة عند الطفؿ المعاؽ عقميا عف طريؽ تعميـ شكؿ الحػرؼ، فػيعمـ الطفػؿ 
شػػكؿ الحػػرؼ بطريقػػة مشػػابية لتعمػػيـ األشػػكاؿ اليندسػػية، كىػػذه العمميػػة تػػأتي متزامنػػة مػػع تعػػرؼ الطفػػؿ 
عمػػػى صػػػكت الحػػػرؼ كشػػػكمو، كيػػػتـ اسػػػتخداـ حػػػركؼ خشػػػبية مفرغػػػة لػػػذلؾ، كػػػذلؾ اسػػػتخداـ بطاقػػػات 
الصنفرة، كالتي تككف الحركؼ مكتكبة بشػكؿ بػارز كخشػف عمييػا، فتػتـ عمميػة الػتعمـ عػف طريػؽ إدمػاج 

حػػكاس كميػػا، بػػدأ بػػالممس، كمػػف الضػػركرم اإلشػػارة أف ماريػػا مكنتيسػػكرم، قامػػت بتعمػػيـ األطفػػاؿ ىػػذه ال
الطريقػػة فػػي مدرسػػتيا، كعنػػدما أتقػػف األطفػػاؿ الػػتعمـ عػػف طريػػؽ الممػػس كاألعػػيف مقفمػػة، انتقمػػت لمرحمػػة 

كاعتمػاد عمػى التعمـ عف طريؽ البصر، يمي ىذه العممية التي تعد ممتعة لمطفؿ، لمػا فييػا مػف تشػكيؽ، 
الػػػذات، تعمػػػـ تحميػػػؿ الكممػػػة إلػػػى حركفيػػػا كمقاطعيػػػا الصػػػكتية، فػػػإذا أتػػػـ الطفػػػؿ ىػػػذه الميػػػارات، فيكػػػكف 

 (lillard,2011استعداده لتعمـ قراءة جمؿ مركبة قد أكتمؿ. )

مف الطرؽ األخرل التي برزت بعد الطريقة أعبله، طريقة التعمـ الثبلثي، حيػث تعتمػد ىػذه الطريقػة 
الطفػػؿ ثبلثػػة أشػػياء معػػا، عمػػى أف تػػرتبط ىػػذه الثبلثػػة أشػػياء بحػػرؼ كاحػػد، كيبلحػػظ ىنػػا أف عمػػى تعمػػيـ 

بالضػػركرة، عمػػى العكػػس، فػػإف كجػػكد الحػػرؼ فػػي  سي بدايػػة الكممػػة لجميػػع األشػػياء لػػيكجػػكد الحػػرؼ فػػ
مكقع الترتيب الثاني، يعزز اإلحتفاظ بالصكت الحرؼ لدل الطفؿ، كإلنجاز ىذه الطريقة، عمى المدرب 

يحضػػر كيسػػا صػػغيرا قماشػػي، كيضػػع فيػػو ثبلثػػة أشػػياء، حػػكؿ محػػكر الحػػرؼ الػػذم سػػيتدرب الطفػػؿ  أف
عمػى صػكر لممجسػمات ككمماتيػا مطبكعػة بشػكؿ كاضػػج،  عميػو، كأيضػا تجييػز البطاقػات التػي تحتػكم 
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كيستعاف ب الحركؼ الخشبية كبطاقات الصنفرة، كتبدأ عممية تعميـ الطفؿ شكؿ الحرؼ، كصكتو، تميو 
 ((hunt,1988و الكممة كاممة التي تدؿ عمى المجسـ المكجكد ضمف الخطة التعميمة. تعممي

لػػذلؾ تؤكػػد مكنتيسػػكرم عمػػى أىميػػة عنصػػر الفيػػـ فػػي القػػراءة، أم فيػػـ الفكػػرة مػػف الرمػػكز المكتكبػػة 
اءة كتبدأ دركس القراءة بأسماء األشياء المعركفة أك المكجكدة في الحجرة كىذا يسيؿ عمى الطفؿ عممية القر 

 فيك يعرؼ مقدمان كيؼ ينطؽ األصكات التي تككف الكممة. 
كاقترحت مكنتيسكرم عند تعميـ القراءة لؤلطفاؿ المعاقيف عقميان أف يتناكؿ الطفػؿ بطاقػة كتػب عمييػا 
اسـ شػيء معػيف فيكػكف عممػو مقصػكران عمػى ترجمػة العبلمػات المكتكبػة إلػى أصػكات فػإذا قػاـ بػذلؾ بطريقػة 

لمعمػـ إال أف يشػجعو عمػى زيػادة سػرعة القػراءة، ثػـ يضػع الطفػؿ البطاقػة بجػكار الشػيء مناسبة فمػيس عمػى ا
 الذم تحمؿ اسمو ليتـ االنتقاؿ إلى قراءة الجمؿ.

 تعميم الحساب لألطفال المعاقين عقميًا:  .4

استخدمت مكنتيسكرم في تعميـ األطفاؿ المعاقيف عقميان لؤلعداد ما يسمى بطريقة السمـ الطكيؿ، 
عبارة عف مجمكعة مف عشرة حباؿ طكؿ األكؿ متر كاحد كاألخير طكلو عشرة سنتيمترات ػػ يمكف كىي 

أيضان استخداـ عشر مساطر خشبية بنفس أطكاؿ الحباؿ ػػ كتنقؿ الحباؿ في الكسط بالتدرج ثـ تثبت ىذه 
ة )كؿ مسافة عشرة الحباؿ مف طرفييا مككنة السمـ الطكيؿ، كتقسـ الحباؿ أك المساطر إلى أجزاء ديسميتري

سنتيمترات( كتنقش المسافات عمى الحباؿ باألزرؽ كاألحمر عمى التكالي )تمرينات الحس لتعكيد األطفاؿ 
 التمييز بيف األطكاؿ(.

كأخيرا، فإف  المنيج المكنتيسكرم يرتكز عمى أسس عممية في المجاؿ الطبي، خصكصا كأف 
طريقتيا كمنيجيا التعميمي، ارتكزت عمى كيفية عمؿ النظاـ الدكتكرة ماريا مكنتيسكرم، طبيبة، فعندما بنت 

البيكلكجي لمطفؿ، كآمنت أف لكؿ فرد خصائص فردية ال يتصؼ بيا سكاه، كمف ىذا المنطمؽ، فيك بحاجة 
أف يقدـ لو االحتياجات كالطرؽ تعممية مناسبة لخصائصو، فمكنتيسكرم نظاـ تعميمي، يعتمد عمى إثراء 

تعمؿ عمى تحفيز التربية الذاتية لدل الطفؿ، بحيث تككف كميا منصبة مف بيئتو، بيئة الطفؿ بمعززات 
لذلؾ نرل أف كؿ كسائؿ مكنتيسكرم ىي مف مكاد طبيعية مثؿ الخشب، في ذات الكقت عنصر التشكيؽ 
كاإلثارة، مكجكد فييا، فمنيج مكنتيسكرم يدعـ خاصية حب االكتشاؼ كالفضكؿ لدل األطفاؿ، كىذا ما 
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أف نراه في ألعاب ككسائؿ مكنتيسكرم، كىذا ما دعـ تكجيات التربية الخاصة نحك مكنتيسكرم نستطيع 
 (rambusch,198كأفكارىا كمنيجيا. )

 الكممات الوظيفية 2.1.3

تعد المغة جزءن أساسيان في حياة الفرد كالمجتمع كضركرة مف ضركرات الحياة االجتماعية، كتتضمف 
االسػػتماع، كالتحػػدث، كالقػػراءة، كالكتابػػة، كيعػػد االسػػتماع أكؿ ىػػذه الفنػػكف المغػػة العربيػػة أربعػػة فنػػكف لغكيػػة: 

المغكيػػػة ممارسػػػة، بينمػػػا يعػػػد التحػػػدث نػػػكع مػػػف أنػػػكاع االسػػػتجابة لبلسػػػتماع، أمػػػا القػػػراءة فيػػػي كسػػػيمة الفػػػرد 
 الكتساب المعػارؼ كالكقػكؼ عمػى فكػر اوخػريف، كيػأتي فػف الكتابػة متػأخران بحسػب ترتيبػو بػيف بقيػة الفنػكف؛

 (.2018استجابة كتطبيقنا لمفنكف السابقة )شحاتو، كآخركف،

كالمغة بفنكنيا المختمفة االستماع، كالتحدث، كالقراءة، كالكتابة تمثؿ أىمية كبيرة في عمميات التفاىـ 
ذم اإلعاقػػة العقميػػة بصػػفة خاصػػة، فمػػف خبلليػػا يتعػػرؼ عمػػى األشػػياء كمسػػمياتيا  -بصػػفة عامػػة، كلمطفػػؿ 

األحداث كيتفاعؿ مع غيره، كيتعمـ، كيتعامؿ مع مكاقؼ الحياة اليكمية عف طريؽ التفاىـ بالمغػة كمفيكمات 
 (.2010)صادؽ،

كتعد الكظيفية في تعمـ المغة مف االتجاىات الميمة في التعميـ بصػفة عامػة كلػذكم اإلعاقػة العقميػة 
نمػػا  بصػػفة خاصػػة، حيػػث ترتكػػز عمػػى عػػدـ كجػػكد ضػػركرة لتعمػػيـ ىػػؤالء التبلميػػذ كػػؿ الميػػارات المغكيػػة، كا 

تعمػيميـ الميػارات المغكيػة التػي يحتػاجكف إلييػا فػي المكاقػؼ الحياتيػة التػي تضػطرىـ إلػى اسػتخداميا، كبيػػذا 
 (.2003يصبج تعميـ المغة تعميمنا كظيفيًّا، كليس شيادة أك حمية عمى صدكر ىؤالء التبلميذ )الخميفة،

كظيفية، كالمقصكد بالكممات ذات المحتػكل أم التػي  تيقسـ المغة إلى كممات ذات محتكل أك كممات
تسػػاىـ فػػي نقػػؿ المعنػػى إلػػى ذىػػف تيقٌسػػـ الكممػػات فػػي المغػػة العربيػػة حسػػب نكعيػػا إلػػى تقسػػيمات عػػدة، منيػػا 
تقسػػيميا إلػػى كممػػات القػػارئ أك المسػػتمع بشػػكؿ أساسػػي، بينمػػا تسػػاىـ الكممػػات الكظيفيػػة فػػي ربػػط كممػػات 

ي فيي أدكات ربط، كىي المقصكدة بػ )األنماط كاألساليب المغكية( كيسمييا المحتكل بعضيا ببعض، كبالتال
البعض )تركيبية( أك)نحكيػة( ألنيػا تسػاىـ فػي تركيػب البنػاء النحػكم، فمػك قمنػا: )ذىػب الكلػد مدرسػة( لفيمنػا 

أصػبحت المعنى األساسي لمجممة، كلك قمنا: )ذىػب الكلػد إلػى المدرسػة( لمػا زاد فيمنػا لممعنػى، لكػف الجممػة 
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سميمة نحكيا، فكممات: ذىب، الكلد، المدرسة. كممات ذات محتكل، بينما )إلى( كممة كظيفية قامت بكظيفة 
الربط بيف مجمكعة مف الكممات؛ كتشمؿ كممات المحتػكل غالبػا األسػماء كاألفعػاؿ، بينمػا الكممػات الكظيفيػة 

لتمنػي )دليػؿ المعمػـ فػي التعبيػر كاإلنشػاء، غالبا ما تككف حركفا، كحركؼ الجر كالنفي كاالستفياـ كالجػـز كا
 د.ت(.

كلذلؾ تركز البرامج التربكية لذكم اإلعاقة عمى تعمػيـ الميػارات الحياتيػة اليكميػة، كذلػؾ لمسػاعدتيـ 
ال تيعطػػي األكلكيػػة لمػػتعمـ األكػػاديمي  –البػػرامج  –عمػػى األداء بطريقػػة مناسػػبة فػػي البيئػػة االجتماعيػػة، فيػػي 

مػػاـ ينصػػب عمػػى مػػا يسػػمى بالميػػارات األكاديميػػة الكظيفيػػة التػػي تشػػمؿ قػػراءة ككتابػػة التقميػػدم، لكػػف االىت
 (.1997األرقاـ البسيطة )الخطيب، كالحديدم،  –التعميمات  –الكممات األساسية مثؿ: األسماء 

 مفيوم الكممات الوظيفية: 2.1.3.1

، كتستعرض تعددت التعريفات التي تناكلت الكممات الكظيفية كذلؾ حسب مكقعيا مف الدراسات
 الباحثة بعض ىذه التعريفات، كمنيا:

ىي كممات اكتسبت داللة جديدة بعيدة عف الداللة المغكية أللفاظيا، كتشمؿ حركؼ اليجاء كجميع  -
حركؼ الجر كأدكات االسػتفياـ، كاألسػماء المكصػكلة، كأسػماء اإلشػارة، كأدكات الشػرط، كالظػركؼ، 

 (.2012عاؿ الجامدة، مثؿ: عسى.... )جغبكب،كأسماء األفعاؿ، كما اشتممت عمى بعض األف
مجمكعػػػة مػػػف الكممػػػات المسػػػتمدة مػػػف بيئػػػات الطمبػػػة ذكم اإلعاقػػػة الفكريػػػة التػػػي قػػػد تمثػػػؿ )أمػػػاكف،  -

أزمنػػػة، أدكات كغيرىػػػا مػػػف مختمػػػؼ المتفرقػػػات كاألشػػػياء البيئيػػػة( بيػػػدؼ تكظيفيػػػا كاسػػػتخداميا عنػػػد 
 (.2011الحاجة ليا )الغامدم،

( بأنيا المفردات المغكيػة التػي يسػتخدميا األفػراد فػي البيئػة 2008كالحارثي )عرفيا كؿ مف العتيبي  -
 كيمكنيـ االستفادة منيا في التفاعؿ في المجتمع كالتكيؼ مع البيئة بشكؿ آمف.

( إلػػػى أف القػػػراءة الكظيفيػػػة تتضػػػمف القػػػدرة عمػػػى إدراؾ بعػػػض Browder,2001كييشػػػير بػػػردكدر ) -
 كاستخداميا في األداء اليكمي كالحياة اليكمية.الكممات المرئية المحددة 
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 أىمية تنمية الكممات الوظيفية لدى ذوي اإلعاقة: 2.1.3.2

إلػػى أف القػػراءة الكظيفيػػة تنطػػكم عمػػى مميػػزات عديػػدة تػػنعكس  (Browder,2001)بػػردكدر  أشػػار 
 عمى ذكم اإلعاقات العقمية، كمف ىذه المميزات:

 لبلستخداـ الكظيفي الفكرم.تركز عمى تعميـ كممات مرئية معينة  -
 طريقة بديمة لتعمـ ميارات القراءة المفيدة كالنافعة في الحياة اليكمية عندما ال يتـ تحقيؽ التعميـ. -
تػػؤدم إلػػى نجػػاح سػػريع فػػي القػػراءة كالتػػي مػػف الممكػػف أف تشػػجع التمميػػذ عمػػى االسػػتمرار كالتعمػػيـ فػػي  -

 المستقبؿ كاالنتقاؿ في فصكؿ التعميـ.
 لتمرس عمى الكممات التي تيسيؿ أداء األنشطة في حياة الفرد اليكمية.تؤدم إلى ا -

( إلػى أف بػؤرة الػتعمـ بالنسػبة لممعػاقيف عقميػان يجػب أف تنصػب 2010كيشير ركنمد تيمكر كآخػركف )
عمػػػى المعمكمػػػات، كالميػػػارات الكظيفيػػػة المطمكبػػػة لبلسػػػتقبلؿ قػػػدر اإلمكػػػاف فػػػي المعيشػػػة بالبيػػػت كالمجتمػػػع، 

 الجكانب االجتماعية، كالكظيفة، كالترفيو ككقت الفراغ.كالتكاصؿ، ك 

كتكمػػف أىميػػة اكتسػػاب الطالػػب ذم اإلعاقػػة العقميػػة لمكممػػات الكظيفيػػة فػػي تحسػػيف كتطػػكير قدرتػػو عمػػى 
 التفاعؿ مع البيئة المحيطية بمككناتيا، كالتكييؼ مع الطركؼ المحيطة بو.

 الوظيفية:الكممات الوظيفية وعالقتيا بالميارات المغوية  2.1.3.3

ترتبط معرفة الطالب ذكم اإلعاقة العقمية لمكممات الكظيفية بالميػارات المغكيػة الكظيفيػة التػي تهشػير 
تبلميػػذ اإلعاقػػة العقميػػة لمتعامػػؿ بشػػكؿ سػػميـ فػػي مكاقػػؼ الحيػػاة الطبيعيػػة  م يحتاجػػوذالمغػػكم الػػ األداءإلػػى 

 ى:(. كتيصنؼ الميارات المغكية الكظيفية إل2018)شحاتو كآخركف،
 االستماع الوظيفي:  .1

يعتبر االستماع نشاط أساسي مف أنشػطة االتصػاؿ بػيف البشػر، فيػك النافػذة التػي يطػؿ مػف خبلليػا 
عمػػى العػػالـ مػػف حكلنػػا، كىػػك األداة التػػي يسػػتقبؿ بكاسػػطتيا الرسػػالة الشػػفكية، كمػػا مػػف شػػخص يسػػتمع إلػػى 

 (.2004أك جماعينا )طعيمة، شيء معيف إال كلو ىدؼ مف االستماع سكاء كاف االستماع فردينا،
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كيسػػاعد االسػػتماع الػػكظيفي الطالػػب ذكم اإلعاقػػة العقميػػة عمػػى التكاصػػؿ االجتمػػاعي مػػع اوخػػريف، 
مػػػف خػػػبلؿ تمييػػػز الكممػػػات، كالعبػػػارات التػػػي تحمػػػؿ المشػػػاعر المختمفػػػة مػػػف الفػػػرح كالحػػػزف كالتيدئػػػة كغيرىػػػا 

 (.2018)شحاتو، كآخركف،
يػػػػارات االسػػػتماع الػػػػكظيفي كالتػػػي تضػػػػمنت ميػػػارات مرتبطػػػػة كقػػػد تناكلػػػػت العديػػػد مػػػػف الدراسػػػات م

 بالكممات الكظيفية كمف ىذه الميارات:
 يختار عنكاف مناسب لقصة أك مكضكع مسمكع. -
 (.2011يفيـ معاني الكممات الكاردة في الكبلـ المسمكع )القحطاني، -
 يميز بيف أصكات الحركؼ المتشابية. -
 (.2014االستماع إلى اكصافيا )حمكدة،يحكي أسماء األشياء المألكفة بعد  -
 يميز بيف الكممات المتشابية كالمتجاكرة في النطؽ. -
 (.2001يرتب األحداث كفؽ تتابع سماعيا )حافظ، -
 معرفة الكممات كالجمؿ سمعيان. -
 معرفة صيغ الكممات مف حيث التأنيث كالتذكير. -
 (.2007تحديد معنى الكممة كمضادىا )عبد الغني كآخركف، -

ما سبؽ أف ميارة االستماع الكظيفي لدل ذكم اإلعاقة العقمية تعتمد بشػكؿ أساسػي عمػى كيتضج م
 معرفة الطالب لمكممات الكظيفية كالتمييز بينيا، كدقة اختيارىا، كفيـ معاني ىذه الكممات كمضادىا.

 :التحدث الوظيفي .2

يػػػر عػػػف نفسػػػو كيعنػػػي قػػػدرة المعػػػاؽ عمػػػى نطػػػؽ الحػػػركؼ كالكممػػػات كالجمػػػؿ التػػػي تسػػػاعده فػػػي التعب
كأفكػاره، كمشػػاعره، كحاجاتػػو، كمناشػطو مػػع اوخػػريف بصػػكرة سػميمة مػػع مراعػػاة السػرعة كالدقػػة كالجيػػد بقػػدر 

(. كقػد تناكلػت العديػد مػف الدراسػات ميػارات التحػدث الػكظيفي، 2009اإلمكاف في التعبير عف ذلؾ )أحمػد،
 كمنيا:
 كمـ كالمستمع.ترتيب الكممات ترتيبان معينان، يحقؽ ما ييدؼ إليو المت -
 اختيار الكممات التي تؤدم المعنى المراد بكضكح. -



55 

 (.2007استخداـ الجمؿ المعبرة عف المكقؼ )سعد، كسنجي، -
 يختار التعبيرات كالمفردات المغكية المناسبة لعادتو اليكمية. -
 (.2014يعبر عما يراه بجمؿ بسيطة سيمة التركيب )حمكدة، -
 ينطؽ الكممات نطقان صحيحان. -
 لكممات المرتبطة بالمكضكع.يختار ا -
 يستخدـ كممات كعبارات الشكر كالتحية كاالعتذار في مكاقؼ حياتية. -
 (.2007يتحدث عف نفسو مستخدمان تراكيب قصيرة صحيحة )عبد الغني، كآخركف، -

كيتضج مما سبؽ أف ميارة التحدث الكظيفي تنطكم عمى معرفة الطالب ذكم اإلعاقة العقمية عمػى 
 كاختيارىا كاستخداميا في التعبير عف المكاقؼ الحياتية المختمفة.الكممات، 

 :الكتابة الوظيفية .3
ا كظيفينا تفتضيو حياة ذم اإلعاقة العقمية  كىي تعبر عف األداء التعبيرم الكتابي الذم يؤدل غرضن

إعػػداد فػػي محػػيط تعميمػػو ككتابػػة التمخػػيص، كالبلفتػػات كاإلعبلنػػات، أك فػػي محػػيط مجتمعػػو خػػارج المدرسػػة ك
رسائؿ الطمػب، كالشػكر كالػدعكات كغيػر ذلػؾ مػف الكتابػات التػي تعػيف التمميػذ عمػى قضػاء حاجاتػو العمميػة، 

 (.2013كالعممية الفردية كاالجتماعية، كتبقى معو بعد تركو لسنكات الدراسة )الزىراني، الحريشي،
 كتتضمف ميارة الكتابة الكظيفية عمى:

 كتابة الكممات البسيطة. -
 ات كجمؿ بطريقة اإلمبلء االختبارم.كتابة كمم -
 يكتب جمؿ بسيطة كقصيرة عف مشاىداتو كبيئتو. -
 (.2001يكتب بطاقات تتضمف دعكات كتياني كتعازم )حافظ، -
 يكتب قصرة قصيرة مستخدما كممات كظيفية. -
 يكتب بياناتو الشخصية. -
 رسالة تينئة. –يكتب الفتة إرشادية  -
 (.2007بد الغني كآخركف،يكتب مستخدمان بعض عبلمات الترقيـ )ع -
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كانطبلقنا مف أىمية الميارات المغكية الكظيفية لممعاقيف عقميان نستنتج أف الميػارات المغكيػة الكظيفيػة 
 (:2018ليا أىمية تكاصمية تتمثؿ في )شحاتو كآخركف،

 .قضاء حاجاتيـ الضركرية 
  التحػػػاقيـ بػػػبعض تسػػػاعد المعػػػاقيف عمػػػى أف يصػػػبحكا نػػػافعيف لممجتمػػػع كمنتجػػػيف فيػػػو؛ مػػػف خػػػبلؿ

 الكظائؼ التي تتناسب مع قدراتيـ مف ناحية كمع ما تعممكه مف ناحية أخرل.
 .تحقيؽ قدر مف االستقبللية مف خبلؿ االعتماد عمى أنفسيـ في أمكر كثيرة 
 .تحقيؽ التكيؼ لممعاؽ مع المجتمع الذم يعيش فيو 
  .اكتساب تمؾ الفئة لقدر مف الثقة بالنفس 
 :القراءة الوظيفية .4

تيعتبػػر القػػراءة الكسػػيمة األساسػػية الكتسػػاب المعرفػػة بكافػػة أشػػكاليا كمسػػتكياتيا، ذلػػؾ أنػػو مػػف خػػبلؿ 
القراءة يستطيع التبلميذ التكاصؿ بشكؿ فعاؿ في مجتمعيـ. كقػد تكػكف عمميػة القػراءة سػيمة لمعظػـ التبلميػذ 

ذا ك انػت عمميػة تعمػيـ القػراءة أك محبطة لعػدد مػنيـ، فػي حػيف أنيػا قػد تكػكف غيػر ممكنػة لمػبعض اوخػر، كا 
صػػػعبة بالنسػػػبة لمتبلميػػػذ العػػػادييف، فإنيػػػا سػػػكؼ تكػػػكف أصػػػعب بالنسػػػبة لمتبلميػػػذ المعػػػكقيف، كخاصػػػة ذكم 

 (.2008التخمؼ العقمي بغض النظر عف درجة اإلعاقة )العتيبي، كالحارثي،
 

يا كظيفيػػان، كىػػي تيشػػير القػػراءة الكظيفيػػة إلػػى تعمػػـ ذكم اإلعاقػػة العقميػػة لمكممػػات المرئيػػة كاسػػتخدام
بػػػػديؿ لػػػػتعمـ ميػػػػارات القػػػػراءة المفيػػػػدة كالنافعػػػػة فػػػػي الحيػػػػاة اليكميػػػػة عنػػػػدما ال يػػػػتـ تحقيػػػػؽ التعمػػػػيـ )فيحػػػػاف، 

 (.2008كمبارؾ،
( بأنيػػا عمميػػة إكسػػاب التبلميػػذ مجمكعػػة مػػف الكممػػات الكظيفيػػة كالتػػي تػػـ 2011كتعرفيػػا الغامػػدم )

اكتسػابيا كاالحتفػاظ بيػا، كمػف ثػـ تعميميػا فػي العديػد مػف  اشتقاقيا مف نفس بيئػة التمميػذ، ممػا ييسػر عمميػة
 المكاقؼ البيئية.

 كقد تناكلت العديد مف الدراسات ميارات التحدث الكظيفي، كمنيا:
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( إلػػى أف القػػراءة الكظيفيػػة تتضػػمف قػػراءة الكممػػات الكظيفيػػة التػػي 2018كيشػػير شػػحاتو كآخػػركف ) 
ؾ تسػػييؿ ميمػػة التكاصػػؿ مػػع المجتمػػع مػػف خػػبلؿ قػػراءة تتصػػؿ بمجػػاؿ عمػػؿ الطالػػب المعػػاؽ عقميػػان، ككػػذل

 المكحات اإلرشادية كاإلعبلنية.
 كتتضمف ميارات القراءة الكظيفية عمى ما يأتي: 
 ربط الكممات بالصكرة المناسبة. -
 تحديد المفرد كالجمع لمكممة. -
 (.2009دىا )عزاـ،تحديد معنى الكممة كض -
 يميز بيف المفردات المغكية المتشابية. -
 رؼ الكممات المكتكبة.يتع -
 (.2001يكمؿ الكممة الناقصة في الجممة )حافظ، -

 مصادر اشتقاق الكممات الوظيفية: 2.1.3.4
 ( إلى أف الكممات الكظيفية يمكف اشتقاقيا مف المصادر اوتية:2003أشار العتيبي ) 
 المرافؽ العامة مثؿ: المسجد، المعيد، المطعـ، المستشفى، الحديقة.. .1
 كاألماف مثؿ: ممنكع االقتراب، خطر، قؼ، انتبو.الفتات التحذير  .2
 الفتات معمكماتية مثؿ: مخرج، مفتكح، مغمؽ. .3
 الفتات إرشادية مثؿ: اسحب، ادفع. .4
 أسماء األغذية كاألطعمة مثؿ: المشركبات، الفكاكو، الخضركات، تسالي، معمبات. .5
 الفردية.قكائـ الكممات المستمدة مف المناىج الدراسية كالخطط التربكية  .6
 مككنات بيئة الطفؿ مثؿ: أماكف، أشياء، أثاث، ظكاىر. .7
 أعضاء جسـ اإلنساف كحكاسو الخمسة. .8

 المبادئ واالعتبارات التربوية في تدريس الكممات الوظيفية: 2.1.3.5
( إلى مجمكعة مف االعتبارات كالمبػادئ 2011؛ الغامدم،2009ييشير كؿ مف )الفكزاف، كالرقاص، 

 دريس الكممات الكظيفية لذكم اإلعاقة:التي يجب مراعاتيا عند ت
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مناسػػبة الكممػػػات المسػػػتيدفة لمعمػػػر العقمػػػي لمتبلميػػػذ ذكم اإلعاقػػػة، ككفػػػؽ احتياجػػػاتيـ فػػػي تمػػػؾ المرحمػػػة  -
 .العمرية

 التعمـ عف طريؼ العمؿ الفردم، مع أىمية المشاركة الفاعمة في العمؿ الجماعي. -
 الحرص عمى تدريب الحكاس كتنمية اإلدراؾ. -
 لكممات مف بيئة الطالب.اشتقاؽ ا -
 مراعاة الفركؽ الفردية في التعميـ الفردم كالجماعي. -
 التدرج في استخداـ الكسائؿ التعميمية. -
 التنكع في استخداـ األساليب التدريسية. -
 تدريس الكممات الجديدة عف طريؽ ربطيا بالصكرة كالقصص ذات العبلقة. -
 لممبتدئيف. اختيار الطريقة المناسبة مف طرؽ تدريس القراءة -

 مراحل تعمم قراءة الكممات الوظيفية: 2.1.3.6
عنػػػػد تػػػػدريس المعمػػػػـ لمكممػػػػات الكظيفيػػػػة لمطالػػػػب ذكم اإلعاقػػػػة العقميػػػػة فػػػػإف المعمػػػػـ يجػػػػب أف يمػػػػر  

 (:2006بمجمكعة مف الخطكات كىي ما أشار لو كؿ مف )إبراىيـ،
ة، كتييئػػة المنػاخ التعميمػػي : مػػف خػبلؿ تحفيػػزىـ لمػتعمـ بػإدارة البيئػػة الصػفيمرحمـة تييئــة الطالــب لمـتعمم .1

 بالتأكد منـ صبلحية المكاف لمتعمـ.
جػػراءات كأسػػاليب تدريسػػية محػػددة مرحمــة االكتســاب .2 : حيػػث تقػػدـ الميػػارة المسػػتيدفة باسػػتخداـ طرقػػة كا 

 كمنظمة تتبلءـ مع قدرات كممكات الطمبة ذكم اإلعاقة العقمية.
رة العقميػػة لمتمميػػذ عمػػى تػػذكر كاسػػترجاع الميػػارة : كيػػتـ فػػي ىػػذه المرحمػػة التأكػػد مػف القػػدمرحمــة االحتفــاظ .3

 المكتسبة، في الظركؼ البيئية التعميمية ذاتيا التي تـ فييا اكتساب الميارة.
: فػي ىػذه المرحمػة تػتـ خػارج حػدكد البيئػة الصػفية سػكاء المكانيػة أك الزمانيػة، كيػتـ فييػا مرحمة التعمـيم .4

 ترمي إلى قياس استقرار الميارة لديو.تعريض الطالب لمختمؼ المكاقؼ التعميمية التي 
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 الدراسات السابقة: 2.2

تشكؿ الدراسات السابقة إرثان تراكميان ميمان، كمنيبلن معرفيان خصبان لمدارسيف كالباحثيف كالميتميف، كقد تركػزت 
مػػػدخؿ مكنتسػػػكرم ىػػػذه الدراسػػػات التػػػي تناكلػػػت  جيػػػكد الباحػػػث نحػػػك تحديػػػد كيفيػػػة كمجػػػاالت اإلفػػػادة مػػػف

بما يخدـ أغراض الدراسػة. حيػث اطمػع الباحػث كمكضكع اكتساب الكممات الكظيفية لمطمبة المعاقيف عقميان، 
عمػػى العديػػد مػػف الدراسػػات كالبحػػكث ذات العبلقػػة كثيقػػة الصػػمة بالمكضػػكع أك المرتبطػػة بشػػكؿ جزئػػي بيػػا، 

  .مفةمختكأجنبية طبقت في البيئة المحمية كفي بيئات عربية كالتي 
نظػػػران  ،األحػػػدث إلػػػى األقػػػدـكفػػػؽ التػػػدرج التػػػاريخي إلجرائيػػػا مػػػف  بترتيػػػب ىػػػذه الػػػدراس ةالباحثػػػ تحيػػػث قامػػػ

الخػػػتبلؼ المجػػػاؿ الزمػػػاني ليػػػذه الدراسػػػات، كسػػػيتـ استعراضػػػيا عبػػػر التركيػػػز عمػػػى أىػػػـ مػػػا تضػػػمنتو ىػػػذه 
 الدراسات مف حيث:

 .األىداؼ 
 الدراسة.  كأدكاتيا منيجية 
 إلييا ىذه الدراسات. النتائج التي تكصمت 
ككيفيػػػة االسػػػتفادة منيػػػا فػػػي الدراسػػػة  ، ابالتعقيػػػب عمػػػى ىػػػذه الدراسػػػات كبيػػػاف اسػػػتنتاجاتي ةيػػػا الباحثػػػتكختم

 الدراسات مبينة عمى النحك اوتي:كفيما يمي ممخصان لتمؾ الحالية، 

 نتسوري:و الدراسات التي تناولت مدخل م 2.2.1

دراسة ىدفت الد Monica,200 برنامج منتسكرم في تنمية الميارات الحسية )االجتماعية إلى استخداـ  
كاالنفعالية كالمعرفية( لدل األطفاؿ التكحدييف. كاتبعت الدراسة المنيج التجريبي. كتككنت عينة الدراسة مف 

منتسكرم كاف ( طفبلن مف مرحمة ما قبؿ المدرسة مف األطفاؿ التكحدييف. كأظيرت النتائج أف برنامج 15)
مرحمة ما قبؿ المدرسة مف األطفاؿ التكحدييف ي تنمية الميارات الحسية لدل األطفاؿ التكحدييف في فٌعاالن ف

 مقارنة بالطريقة التقميدية في التعميـ.
 مكنتيسػكرمالتعرؼ عمى أكجو المعب االييامي في فصكؿ  (Keppler,2009دراسة )كاستيدفت 

ؿ المعممػػات معيػػـ أثنػػاء المعػػب، كاتبعػػت الدراسػػة كعامػػؿ مػػف عكامػػؿ التكيػػؼ النفسػػي لؤلطفػػاؿ ككيفيػػة تعامػػ
مكنتيسػكرم بكاليػة االسػكا األمريكيػة. ( مػدارس مػف مػدارس 5المنيج الكصفي، كتككنػت عينػة الدراسػة مػف )
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لنشػػػاط المعػػػب االييػػػامي بالفصػػػكؿ لػػػرغبتيـ فػػػي تمبيػػػة احتياجػػػات األطفػػػاؿ كأظيػػػرت النتػػػائج دعػػػـ المعممػػػات 
 النفسية كدعميا.
نتسػػكرم عمػػى ك بيػػدؼ الكشػػؼ عػػف تػػأثر أسػػمكب م( Bahatheg, R.,2010دراســة ) كجػػاءت

ميػػارات األطفػػاؿ كخاصػػة حػػؿ المشػػاكؿ اإلبداعيػػة، كاتبعػػت الدراسػػة المػػنيج شػػبو التجريبػػي. كتككنػػت عينػػة 
( طفبلن مف سف الخامسة مف مدية الرياض بالسعكدية. كأعدت الدراسة اختبػار لممشػكبلت، 24الدراسة مف )

ف الطػػبلب تحسػػنت قػػدراتيـ عمػػى حػػؿ المشػػكبلت اإلبداعيػػة باسػػتخداـ أسػػمكب منتسػػكرم، ككشػػفت النتػػائج أ
 .ككشفت أيضان أف التجارب الفردية لؤلطفاؿ أثر في حؿ المشكبلت اإلبداعية

فاعميػػػة برنػػػامج تعميمػػػي قػػػائـ عمػػػى نظريػػػة  إلػػػىإلػػػى التعػػػرؼ  (2011دراســـة أبـــو ىـــزيم )كىػػػدفت 
مكنتيسػػكرم فػػي اكتسػػاب الميػػارات المغكيػػة لػػدل تبلميػػذ ريػػاض األطفػػاؿ. كاتبعػػت الدراسػػة المػػنيج التجريبػػي، 

( تمميػػػذ كتمميػػػذة مػػػكزعيف عمػػػى مجمػػػكعتيف تجريبيػػػة كضػػػابطة متسػػػاكيتيف. 40كتككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )
ميمػػي، كاختبػػار تحصػػيمي يقػػيس الميػػارات المغكيػػة األربػػع. كأظيػػرت كتمثمػػت أدكات الدراسػػة فػػي البرنػػامج التع

 –الكتابػػة  –التحػػدث  –النتػػائج تفػػكؽ المجمكعػػة التجريبيػػة عمػػى الضػػابطة فػػي الميػػارات األربػػع )االسػػتماع 
 القراءة(.

إلػى اسػتعراض تجربػة دكلػة نيكزيمنػدا فػي تطبيػؽ أدكات  (Chisnall, N.,2011دراسـة )كىػدفت 
قؼ تعميـ الطفكلة المبكػرة العامػة كالقائمػة عمػى نظػاـ الػدمج. كاسػتخدمت الدراسػة األسػمكب منتسكرم في مكا

%( مف المفحكصػيف فػي اسػتطبلع  97االجتماعي البيكغرافي كدراسات الحالة. كأظيرت النتائج أف نسبة )
الدمج، أظير  نتسكرم في تحسيف النمك الشامؿ لؤلطفاؿ سكاء في المكاقؼ العامة أكك الرأم فاعمية أدكات م

 تحميؿ دراسات الحالة كفاءة أدكات منتسكرم في تحقيؽ اىتماـ متزايد لؤلطفاؿ بالتعمـ.
 مكنتيسػكرمإجراء استطبلع رأم عاـ في أمريكا عػف مػدخؿ  (Murray,2012) دراسةكاستيدفت 

أمريكػي. ( مػكاطف 1520كمفيكمو. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كتككنػت عينػة الدراسػة مػف )
كتػػـ تطبيػػؽ االسػػتبياف الخػػاص بػػذلؾ عبػػر اإلنترنػػت. كأظيػػرت النتػػائج عػػف عػػدـ فيػػـ عينػػة الدراسػػة لممػػدخؿ 

مكنتيسػػكرم كمفيكمػػو. كأكصػػت الدراسػػة بضػػركرة إتاحػػة الفرصػػة لتكعيػػة المػػكاطنيف بالمػػدخؿ كالفػػرؽ لمػػدخؿ 
 بينو كبيف التعميـ التقميدم.
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برنػامج تػدريبي باسػتخداـ أدكات منتسػكرم المطػكرة فػي تنميػة  (2013دراسـة الطـويرقي )كاقترحػت 
اإلدراؾ الحسػػػي لػػػدل األطفػػػاؿ الػػػذاتكييف. كقػػػد تػػػـ اسػػػتخداـ المػػػنيج شػػػبو التجريبػػػي )تصػػػميـ ذك المجمكعػػػة 

أطفػاؿ ذاكتيػيف تتػراكح أعمػارىـ بػيف  10تتبعػي(، كتككنػت عينػة البحػث مػف  -بعدل  -الكاحدة قياس قبمي 
 -االحتياجػػات الخاصػػة بمركػػز القػػكات المسػػمحة لطػػب الطبيعػػي كالتػػأىيمي بػػالعجكزة ( مػػف كحػػدة ذكم 3-6)

جميكرية مصر العربيػة، كتمثمػت األدكات فػي: مقيػاس اإلدراؾ الحسػي لؤلطفػاؿ الػذاتكييف، أدكات منتسػكرم 
 المطػػػكرة كتػػػـ تكييػػػؼ الطريقػػػة بمػػػا يتناسػػػب مػػػع األطفػػػاؿ الػػػذاتكييف. ككشػػػفت النتػػػائج عػػػف فعاليػػػة البرنػػػامج

 التدريبي الذم استخدـ أدكات منتسكرم المطكرة في تنمية اإلدراؾ الحسي لدل األطفاؿ الذاتكييف.
إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف فاعميػػػة برنػػػامج تػػػدخؿ مبكػػػر باسػػػتخداـ أنشػػػطة  (2013غـــالي ) دراســـةكىػػػدفت 

المػػػنيج منتسػػكرم لتنميػػة الميػػارات المعرفيػػة كالتكاصػػمية لػػػدم األطفػػاؿ التكحػػدييف. كاتبعػػت الدراسػػة الحاليػػة 
جػػػراءات القياسػػػيف القبمػػػي كالبعػػػدم لممجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػابطة. كتمثمػػػت أدكات الدراسػػػػػة  التجريبػػػي، كا 
بمكحػػػػة جػػػػكدا رد لمػػػػذكاء، كمقيػػػػاس المسػػػػتكل االجتمػػػػاعي االقتصػػػػادم لؤلسػػػػرة المصػػػػرية، كمقيػػػػاس جيميػػػػاـ 

غيػػر المفظػػي، كبرنػػامج تػػدخؿ لتشػػخيص التكحديػػة، كمقيػػاس الميػػارات المعرفيػػة، كمقيػػاس ميػػارات التكاصػػؿ 
مبكػػر قػػائـ عمػػى أنشػػطة منتسػػكرم تنميػػة الميػػارات المعرفيػػة كالتكاصػػمية لػػدل األطفػػاؿ التكحػػدييف. ككشػػفت 
نتػػائج الدراسػػة عػػف فاعميػػة برنػػامج التػػدخؿ المبكػػر باسػػتخداـ أنشػػطة منتسػػكرم فػػي تنميػػة الميػػارات المعرفيػػة 

 كالتكاصمية لدم األطفاؿ التكحدييف.
بتصػميـ برنػامج قػائـ عمػى أنشػطة منتسػكرم، كقيػاس فاعميتػو فػي  (2014ة رمضان )دراسكقامػت 

تحسػيف التكافػػؽ النفسػػي لػدل عينػػة مػػف األطفػاؿ ذكم اإلعاقػػة العقميػػة. كاتبعػت الدراسػػة المػػنيج التجريبػػي ذك 
 ( أطفػاؿ مػكزعيف بالتسػاكم10المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كتككنػت عينػة الدراسػة مػف مجمكعػة مػف )

( طفػؿ. كتمثمػت أدكات الدراسػة فػي مقيػػاس 5فػي مجمػكعتيف، المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة لكػػؿ منيػا )
سػػػػتانفكرد لمػػػػذكاء كمقيػػػػاس التكافػػػػؽ النفسػػػػي، كبرنػػػػامج مكنتيسػػػػكرم األنشػػػػطة. كأظيػػػػرت النتػػػػائج أف برنػػػػامج 

اؿ التخمػػؼ العقمػػي قابػػؿ األنشػػطة مكنتيسػػكرم التػػي تػػـ اسػػتخداميا فعالػػة لتحسػػيف التكافػػؽ النفسػػي بػػيف األطفػػ
 لمتعميـ.
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. كاتبعػػت الدراسػػة المػػنيج التجريبػػي. كتككنػػت منتسػػكرم فػػي تحسػػيف مسػػتكل االنتبػػاه لػػدل األطفػػاؿ الػػذاتكييف
برنػػػامج التػػػدخؿ المبكػػػر باسػػػتخداـ أنشػػػطة  ( ذاتػػػكييف. ككشػػػفت النتػػػائج عػػػف فعاليػػػة10عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )

 .منتسكرم في تحسيف مستكل االنتباه لدل األطفاؿ الذاتكييف
الحياتية العممية لػدل أطفػاؿ الركضػة بمدينػة الريػاض. كاتبعػت الدراسػة المػنيج الكصػفي التحميمػي. كتككنػت 

بػػار لمميػػارات الحياتيػػة. ( معممػػة مػػف معممػػات الركضػػة بالريػػاض. كتمثمػػت أداة الدراسػػة باخت60عينػػة مػػف )
كأظيػػػرت النتػػػائج عػػػف كجػػػكد أثػػػر إيجػػػابي لمػػػدخؿ مكنتيسػػػكرم فػػػي تنميػػػة الميػػػارات الحياتيػػػة العمميػػػة لػػػدل 

 األطفاؿ.
مقارنػػة بػػيف مػػنيج منتسػػكرم كالمػػنيج المطػػكر إلػػى إجػػراء  (2015عبــد المجيــد وزمالئيــا )دراســة كىػػدفت 

. كاتبعت الدراسة منيج التفكير االبتكارم لدل طفؿ الركضة التابع لكزارة التربية كالتعميـ المصرية في قدرات
كاألخػػرل فػػي فصػػكؿ كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ.  منتسػػكرمالمقارنػػة باسػػتخداـ مجمػػكعتيف إحػػداىما فػػي فصػػكؿ ال

( طفػػبلن. كتمثمػػت أدكات الدراسػػة مػػف مقيػػاس درجػػة الػػذكاء، كاختبػػار لقيػػاس 60كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )
كفػي فصػكؿ  منتسػكرمم. ككشفت النتائج عف كجكد فػرؽ بػيف أطفػاؿ الركضػة فػي فصػكؿ الالتفكير االبتكار 

 .منتسكرمكزارة التربية كالتعميـ في قدرات التفكير االبتكارم لصالج األطفاؿ في فصكؿ ال
ميػػػارات المغػػػة كالتفكيػػػر االبتكػػػارم لػػػدل التبلميػػػذ ذكم صػػػعكبات الػػػتعمـ بمرحمػػػة التعمػػػيـ األساسػػػي. كاتبعػػػت 
الدراسة المنيج التجريبي، كتمثمػت عينػة الدراسػة مػف تبلميػذ الصػؼ الثػاني االبتػدائي مػف المرحمػة األساسػية 

( تمميذان، كاستخدمت الدراسػة مقيػاس فػرز صػعكبات الػتعمـ، اختبػار المغػة، مقيػاس التفكيػر 20كبمغ عددىـ )
( بػػػػيف 0.01كل داللػػػػة )االبتكػػػػارم كتكصػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػت

متكسػػػطات درجػػػػات أفػػػراد المجمػػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػػابطة فػػػػي القيػػػاس البعػػػػدم الختبػػػار المغػػػػة، التفكيػػػػر 
 االبتكارم كالدرجة الكمية لبلختبارات لصالج أفراد المجمكعة التجريبية.

اـ طريقػة تصميـ برنامج لتنمية ميارات القراءة كالكتابػة باسػتخد (2015شندي ) دراسة كاستيدفت 
( 80منتسكرم لدم طفؿ الركضػة. كاسػتخدمت الباحثػة المػنيج شػبو التجريبػي، كتككنػت عينػة الدراسػة مػف )

طفػػؿ كطفمػػة مػػف أطفػػاؿ المسػػتكل الثػػاني بريػػاض األطفػػاؿ بركضػػة الشػػيخ زايػػد التجريبيػػة. كتػػـ تقسػػيميـ إلػػى 
دت الدراسػػػة األدكات ( طفػػػؿ كطفمػػػة. كأعػػػ40مجمػػػكعتيف مجمكعػػػة تجريبيػػػة كمجمكعػػػة ضػػػابطة كػػػؿ مػػػنيـ )

اوتية: بطاقة مبلحظة أدكات تعميـ القراءة كالكتابػة لطفػؿ الركضػة، كبرنػامج لتنميػة ميػارات القػراءة كالكتابػة 
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لطفػػؿ الركضػػة. كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى نجػػاح البرنػػامج فػػي تنميػػة ميػػارات القػػراءة كالكتابػػة باسػػتخداـ طريقػػة 
إلػى القيػاس التتبعػي فأكػدت النتػائج عمػى كجػكد فػركؽ دالػة منتسكرم لطفؿ الركضة، كما اسػتمر ىػذا األثػر 

إحصائيان بيف كػؿ مػف القيػاس البعػدم كالقيػاس التتبعػي لصػالج القيػاس التتبعػي عمػى بطاقػة مبلحظػة أدكات 
 تعميـ الطفؿ القراءة كالكتابة كفؽ فمسفة منتسكرم.

إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج قائـ عمى طريقة منتسكرم لتحسػيف  (2016غريب ) دراسةكىدفت 
ميارات السمكؾ التكيفي لدل عينة مػف األطفػاؿ المعػاقيف عقميػان القػابميف لمػتعمـ، كالتحقػؽ مػف فاعميػة برنػامج 
قػػػائـ عمػػػى طريقػػػة منتسػػػكرم لتحسػػػيف ميػػػارات السػػػمكؾ التكيفػػػي )ميػػػارات اإلدراؾ البصػػػرم( لػػػدل عينػػػة مػػػف 

معاقيف عقميان القابميف لمتعمـ. اتبعت الدراسة الحالية المنيج التجريبي مف خبلؿ التصميـ التجريبي األطفاؿ ال
( طفػػبلن مػػف األطفػػاؿ المعػػاقيف عقمينػػا 14ذك المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة، كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )

( درجػة، 70 -50كائيـ مػا بػيف )( مف اإلناث، الذيف تتراكح معدالت ذ4( ذككر كعدد )10القابميف لمتعمـ )
( سػنة، كيتمقػكف تعمػيميـ ضػمف مدرسػة الشػيخ عبػد الجميػؿ لمتربيػة 14-8كتتػراكح أعمػارىـ الزمنيػة مػا بػيف )

” سػتانفكرد بينيػو”الفكرية بػإدارة اطفػيج التعميميػة بمحافظػة الجيػزة، كاسػتخدـ الدراسػة األدكات التاليػة: مقيػاس 
االجتمػػػاعي االقتصػػػادم لؤلسػػػرة المصػػػرية، كمقيػػػاس ميػػػارات اإلدراؾ الصػػػكرة الخامسػػػة، كمقيػػػاس المسػػػتكل 

البصػػرل لؤلطفػػاؿ المعػػاقيف عقميػػان القػػابميف لمػػتعمـ. كأشػػارت النتػػائج إلػػى فاعميػػة البرنػػامج القػػائـ عمػػى طريقػػة 
منتسػػكرم لتحسػػيف ميػػارات السػػمكؾ التكيفػػي )ميػػارات اإلدراؾ البصػػرم( لػػدل عينػػة مػػف األطفػػاؿ المعػػاقيف 

 لقابميف لمتعمـ.عقميان ا
بتصميـ برنامج حركي، بيدؼ تنمية بعض المفاىيـ الجغرافيػة لػدل  (2016دراسة السيد )كقامت  

الطفػػػؿ المعػػػاؽ عقميػػػان باسػػػتخداـ مػػػنيج مكنتيسػػػكرم. كاسػػػتخدمت الدراسػػػة المػػػنيج التجريبػػػي، كتككنػػػت عينػػػة 
كات الدراسػػة مػػف اختبػػار ( طفػػؿ مػػكزعيف عمػػى مجمػػكعتيف تجريبيػػة كضػػابطة. كتمثمػػت أد20الدراسػػة مػػف )

ذكاء رسـ الرجؿ، كمقياس المستكل االجتمػاعي االقتصػادم لؤلسػرة، كمقيػاس المفػاىيـ الجغرافيػة، كالبرنػامج 
الحركي المقترح، كأدكات مكنتيسكرم. ككشفت النتائج عػف كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطي 

الج القيػػاس البعػػدم، كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية القياسػػيف القبمػػي كالبعػػدم فػػي المفػػاىيـ الجغرافيػػة لصػػ
 بيف متكسطي المجكعتيف التجريبية كالضابطة في المفاىيـ الجغرافية لصالج المجمكعة التجريبية.
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ـــد ) دراســـة  حنفـــي وكقامػػػت   بتصػػػميـ كحػػػدة جغرافيػػػة مقترحػػػة قائمػػػة عمػػػى مػػػدخؿ  (2017محم
راءة الخريطػة لطفػؿ الركضػة. كاسػتخدمت الدراسػػة مكنتيسػكرم فػي تنميػة الحػس الجغرافػي كبعػض ميػػارات قػ

( طفػػػػؿ. كتمثمػػػػت أدكات الدراسػػػػة مػػػػف اختبػػػػار الحػػػػس 38المػػػػنيج التجريبػػػػي، كتككنػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف )
الجغرافػػي المصػػكر، كاختبػػار ميػػارات قػػراءة الخريطػػة كدليػػؿ الكحػػدة المقترحػػة فػػي ضػػكء مػػدخؿ مكنتيسػػكرم. 

مكحػدة الجغرافيػة المقترحػة القائمػة فػي ضػكء مػدخؿ مكنتيسػكرم فػي ككشفت النتائج عف كجكد فاعمية كبيػرة ل
تنميػػة الحػػس الجغرافػػي المصػػكر، كميػػارات قػػراءة الخريطػػة لػػدل الطمبػػة، ككػػذلؾ تكجػػد عبلقػػة ارتباطيػػة بػػيف 

 .الحس الجغرافي المصكر كاختبار ميارات قراءة الخريطة

 المعاقين عقميًا:الدراسات التي تناولت إكساب الكممات الوظيفية لدى الطمبة  2.2.2

كاجيػػت الباحثػػة صػػعكبة فػػي العثػػكر عمػػى دراسػػات كبحػػكث سػػابقة تناكلػػت الكممػػات الكظيفيػػة سػػكل  
دراسة كاحدة فقط، كىذا دعا الباحثة إلى البحث عف دراسات أخرل تناكلت تنميػة المفػاىيـ المغكيػة كالتعػابير 

 المغكية، كتستعرض الباحثة ىذه الدراسة فيما يمي:
ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى فعاليػػة اسػػتراتيجية تػػدريس األقػػراف فػػي  دراسػػة (2007ثي )الحــار أجػػرت  

( 6إكساب الكممػات الكظيفيػة لمتبلميػذ المتخمفػيف عقمينػا بدرجػة متكسػطة كممػات. تككنػت عينػة الدراسػة مػف )
 تبلميذ ممتحقيف بمدرسة خاصة داخؿ مدينة الرياض، يعانكف مف تخمؼ عقمي متكسػط كتتػراكح أعمػارىـ مػا

( سػػنة. كقػػد أجريػػت الدراسػػة فػػي غرفػػة داخػػؿ المدرسػػة خاليػػة مػػف المشيػػتتات، بحيػػث يجمػػس 11 – 7بػػيف )
التمميذ )المعمـ( أماـ التمميػذ )المتمقػي(، كتجمػس الباحثػة بػالقرب مػف التمميػذ )المعمػـ( لئلشػراؼ عمػى الجمسػة 

ليب المسػتخدمة فػي تصػاميـ كتسجيؿ االستجابات. تـ استخداـ )تصػميـ التقصػي المتعػدد(. كىػك أحػد األسػا
الحالػة الكاحػػدة لتػدريس األقػػراف الكممػات الكظيفيػػة. كأظيػرت نتػػائج الدراسػة أف ىنػػاؾ عبلقػة كظيفيػػة إيجابيػػة 
بيف تدريس األقراف كاكتساب الكممات الكظيفية لمتبلميذ المتخمفيف عقمينا بدرجة متكسطة، حيث تمكف جميػع 

مة التدخؿ، كما استطاع التبلميذ االحتفاظ بجميع الكممات التػي ( كممة خبلؿ مرح18التبلميذ مف اكتساب )
اكتسبكىا، كما ساعدت ىػذه االسػتراتيجية التبلميػذ عمػى تعمػيـ الكممػات التػي اكتسػبكىا حيػث تراكحػت نسػب 

 %(. 77.8 -%  61التعميـ لدل التبلميذ ما بيف )
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بدراسػػة ىػػدفت إلػػى تنميػػة بعػػض ميػػارات المغػػة العربيػػة مػػف خػػبلؿ برنػػامج  (2005محمــد )كقامػػت 
مقتػػػرح لػػػدل التبلميػػػذ ذكم اإلعاقػػػة الذىنيػػػة فػػػي المرحمػػػة االبتدائيػػػة. كاتبعػػػت الدراسػػػة المػػػنيج التجريبػػػي ذك 
المجمكعة الكاحدة، كتككنت عينة الراسة مف مجمكعة مػف طمبػة المرحمػة االبتدائيػة. كأعػدت الدراسػة اختبػار 

بلستماع كآخر لمقراءة. كأظيرت النتائج فاعمية البرنامج المقترح في تنمية ميارات االستماع ككؿ كميػارات ل
 القراءة ككؿ.
ىػدفت الكشػؼ عػف فاعميػة برنػامج  (Yang, et al.,2007) وزمـالههدراسـة أجراىـا يـانا كفػي 

األصػػكات. كتككنػػت تػػدريبي لغػػكم بمسػػاعدة الحاسػػكب فػػي تػػدريس طػػبلب ضػػعؼ السػػمع ميػػارات التحػػدث ك 
( طالبػان مػف ضػعاؼ السػمع مػف مراكػز خدمػة الصػـ كالػبكـ فػي الصػيف. تػـ اسػػتخداـ 39عينػة الدراسػة مػف )

االختبػػار القبمػػي كالبعػػدم لقيػػاس أثػػر البرنػػامج المسػػتخدـ فػػي الدراسػػة. أشػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػى البرنػػامج 
كنطػػػؽ األصػػػكات فػػػي المغػػػة الصػػػينية.  التػػػدريبي يسػػػاعد طػػػبلب ضػػػعؼ السػػػمع فػػػي تطػػػكير المغػػػة التعبيريػػػة

كأشػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػى أف برنػػامج الحاسػػكب يقػػدـ التغذيػػة الراجعػػة الفكريػػة لمطػػبلب المسػػتخدميف ليػػذا 
 البرنامج.

دراسػػة نمائيػػة مقارنػػة ىػػدفت الكشػػؼ عػػف مسػػتكل فيػػـ التراكيػػػب  (2009دراســة اليــران )كأجػػرت 
مػػف ذكم اإلعاقػػة الذىنيػػة البسػػيطة. كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف  المغكيػػة فػػي المغػػة االسػػتقبالية عنػػد األطفػػاؿ

( طالػب كطالبػة مػف المعػاقيف ذىنيػػان بدرجػة بسػيطة بالككيػت. كتمثمػػت أداة الدراسػة فػي اختبػار اسػػتقباؿ 65)
التراكيب المغكية. ككشفت النتائج عف ارتفاع بعض مستكيات التراكيب المغكية كانخفاض أخرل لدل الطمبػة 

 ة الذىنية البسيطة.ذكم اإلعاق
الكشػػؼ عػػف دكر الػػدراما اإلبداعيػػة فػػي تنميػػة ميػػارات المغػػة لػػدل ( 2009دراســة عيــد )كاسػػتيدفت 

المعػػػاقيف عقميػػػان. كاتبعػػػت الدراسػػػة المػػػنيج التجريبػػػي ذا المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػابطة. كتككنػػػت عينػػػة 
تجريبيػػة كضػػابطة. كأعػػدت الدراسػػة ( طالػػب كطالبػػة مػػكزعيف بالتسػػاكم عمػػى مجمػػكعتيف 28الدراسػػة مػػف )

مقياس لميارات المغة العربية، كبرنامج الدراما اإلبداعية. ككشفت النتائج عف تفكؽ كجكد فركؽ في ميارتي 
 كذلؾ لصالج المجمكعة التجريبية. التحدث كاالستماع بعد تطبيؽ برنامج الدراما اإلبداعية

امج تدريبي فػي المغػة العربيػة عمػى تنميػة دراسة ىدفت إلى تقصي أثر برن (2009موسى )كأجرل 
بعػض ميػارات التعبيػر المغػكم الػكظيفي لػدل األطفػاؿ المعػاقيف عقميػان )القػابميف لمػتعمـ(. كاسػتخدمت الدراسػػة 
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( طفػػؿ كطفمػة. كأعػدت الدراسػػة 30المػنيج التجريبػي ذك تصػميـ المجمكعػػة الكاحػدة عمػى عينػػة مككنػة مػف )
الكتابػػة كبرنػػامج تػػدريبي فػػي المغػػة العربيػػة. ككشػػفت النتػػائج عػػف فاعميػػة اسػػتبانات لقيػػاس ميػػارات التحػػدث ك 

البرنػػامج التػػدريبي فػػي تنميػػة ميػػارات التعبيػػر الػػكظيفي لػػدل األطفػػاؿ المعػػاقيف عقميػػان )القػػابميف لمػػتعمـ( كذلػػؾ 
 لصالج التطبيؽ البعدم ألدكات الدراسة.

ـــانون )كىػػػدفت  فاعميػػػة برنػػػامج تعميمػػػي  إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى( Cannon,2010دراســـة أجرتيـــا ك
محكسػػب فػػي تحسػػيف الميػػارات المغكيػػة عنػػد األطفػػاؿ الصػػـ أك الػػذيف يعػػانكف مػػف صػػعكبات فػػي السػػمع فػػي 

( 12 –5( طالػب، تراكحػت أعمػارىـ بػيف )26جكرجيا بالكاليات األمريكيػة. كقػد تككنػت عينػة الدراسػة مػف )
بيع. كتمثمػػت أدكات الدراسػػة فػػي اختبػػار سػػنو. كخضػػع الطمبػػة لمبرنػػامج التعميمػػي المحكسػػب لمػػدة سػػتة أسػػا

بعػػػدم كمقيػػػاس االسػػػػتيعاب المغػػػكم، كأظيػػػرت النتػػػػائج فاعميػػػة البرنػػػامج فػػػػي تحسػػػيف األداء التعبيػػػرم لػػػػدل 
الطبلب خاصة في جانبي التدريب كأداء الكقت، كانخفاض درجة فقداف الكممات المسمكعة لدل المشػاركيف 

بػػيف البرنػػامج كالنمػػك عنػػد الطػػبلب فػػي مجػػاالت التعبيػػر كاسػػتخداـ بعػػد البرنػػامج، ككجػػكد عبلقػػة ارتبػػاط دالػػة 
 المفردات كالقكاعد كالتشكيبلت المغكية.

نمػػكذج تقػػكيمي لػػبعض ميػػارات المغػػة العربيػػة لتبلميػػذ الصػػؼ ( 2015دراســة مخمــوف )كاقترحػػت 
االتجاىػػػات الخػػػامس االبتػػػدائي ذكم اإلعاقػػػة البسػػػيطة المػػػدمجيف بمػػػدارس التعمػػػيـ العػػػاـ فػػػي ضػػػكء بعػػػض 

( طالب مف الصؼ الخامس األساسي. كتمثمػت أدكات الدراسػة فػي 26الحديثة. كتككنت عينة الدراسة مف )
ء الطمبػة لميػارات المغػة اختبار تحصيمي. ككشفت نتائج الدراسة عف فاعميػة البرنػامج التقػكيـ فػي تطػكير أدا

 العربية.

 عمى الدراسات السابقة: تعقيبال 2.2.3

 أواًل: من حيث اليدف
 تنكعت الدراسات في أىدافيا، حيث: 
( أسػػػمكب منتسػػػكرم عمػػػى ميػػػارات األطفػػػاؿ كخاصػػػة حػػػؿ Bahatheg, R.,2010تناكلػػػت دراسػػػة ) -

 المشاكؿ اإلبداعية.
 ( فصكؿ منتسكرم.2015(، كدراسة فايزة عبد المجيد كزمبلئيا )Keppler,2009تناكلت دراسة ) -
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أبػك  دراسػة قامت العديد مف الدراسات بتصميـ برامج تدريبية قائمة عمى أدكات كأنشػطة منتسػكرم مثػؿ  -
(، كدراسػػػػػة رمضػػػػػاف 2013غػػػػػالي )(، كدراسػػػػػة ياسميػػػػػػف 2013دراسػػػػػة الطػػػػػكيرقي )(، ك 2011ىػػػػػزيـ )

(، كدراسػػة غريػػب 2015(، كدراسػػة شػػندم )2015بػػدر ) راسػػةد(، ك 2014أحمػػد ) دراسػػة (، ك 2014)
(2016.) 

كتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مف حيث اليدؼ، حيث إنيا تسعى إلى تكظيؼ طريقػة 
 ظيفية لدل طمبة اإلعاقة العقمية.نتسكرم في إكساب الكممات الك ك م

 ثانيًا: من حيث المنيا
تباينػػػت الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي المػػػنيج البحثػػػي المسػػػتخدـ، حيػػػث اسػػػتخدمت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات 

(. 2015دراسة إسماعيؿ )(، ك Murray,2012) (، كدراسةKeppler,2009المنيج الكصفي مثؿ دراسة )
 ,Bahatheg(، كدراسػة )Monica,2008كاستخدمت العديد مف الدراسات المػنيج التجريبػي مثػؿ دراسػة )

R.,2010( كدراسػػة أبػػك ىػػزيـ ،)كدراسػػة2013(، كدراسػػة غػػالي )2013(، كدراسػػة الطػػكيرقي )2011 ،) 
(، كدراسػػػػة 2015(، كدراسػػػػة شػػػػندم )2015(، كدراسػػػػة بػػػػدر )2014(، كدراسػػػػة أحمػػػػد )2014رمضػػػػاف )
 (.2017(، كدراسة حنفي ك محمد )2016(، كدراسة السيد )2016غريب )

 
كتتفػػؽ الدراسػػة الحاليػػة مػػع العديػػد مػػف الدراسػػات حيػػث إنيػػا تسػػتخدـ المػػنيج التجريبػػي فػػي تكظيػػؼ  

 في إكساب طمبة اإلعاقة العقمية. نتسكرمك طريقة م
 ثالثًا: من حيث النتائا

لػػدل أثػػر تكظيػػؼ طريقػػة منتسػػكرم فػػي تحسػػيف العديػػد مػػف الميػػارات  كشػػفت الدراسػػات السػػابقة عػػف 
 الطمبة ذكم اإلعاقة العقمية.

 رابعًا: االستفادة من الدراسات السابقة
 نتسكرم:ك م تستفيد الباحثة مف الدراسات السابقة التي تناكلت طريقة 

قدمت الدراسػات السػابقة مجمكعػة  ، حيثفي إعداد اإلطار النظرم لمدراسة نتسكرمك تناكؿ طريقة م -
 التي ساعدت الباحثة في كتابة اإلطار النظرم. كبيرة مف المراجع

 تناكلت مكضكع اإلعاقة العقمية لدل الطمبة، كتحديد مفيكميا كأنكاعيا. -
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 .بالدراسةاد أدكات القياس الخاصة إعد -
 االستفادة مف نتائج الدراسات في تفسير كمناقشة نتائج الدراسة الحالية. -

 في حيف تفردت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:
يمكف اعتبار ىذه الدراسة، دراسة تجريبية أكلى )حسب عمـ الباحثة(، في العالـ العربي، فػي مجػاؿ  -

 لذكم اإلعاقة العقمية.تدريس مفردات كظيفية بالمغة العربية، 
ابتكػػار كسػػيمة  الحػػركؼ الخشػػبية بنظػػاـ طريقػػة مكنتيسػػكرم بالمغػػة العربيػػة، لػػـ يسػػبؽ أف تػػـ تنفيػػذ  -

 مثميا في البيئة المحمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

 

 

 

 

 :ثالثلفصل الا

____________________________________________________________________ 

 واإلجراءات:الطريقة 

 المقدمة: 3.1

تضمف ىذا الفصؿ كصفنا لمنيجية الدراسة كمجتمعيا كعينتيا، كتصميـ أدكات الدراسة التي 
المستخدـ، كذلؾ يبيف طرؽ التحقؽ مف صدؽ  طريقةمف أجؿ التحقؽ مف فاعمية الاستخدمتيا الباحثة 

جراءات الدراسة، كمتغ  التابعة.يرات الدراسة المستقمة ك األدكات كثباتيا، كا 

 منيا الدراسة: 3.2

استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي تصميـ المجمكعة الكاحدة، لمكشؼ عف فاعمية طريقة 
مكنتيسكرم في إكساب الطمبة ذكم اإلعاقة العقمية بعض المفردات الكظيفية في المغة العربية، كذلؾ نظرنا 

 ألغراض الدراسة.  لمبلئمتو

 مجتما الدراسة:  3.3

يتككف مجتمع الدراسة مف جميع أطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية في مركز جبؿ النجمة، كالذم بمغ 
 كىما مقسميف كالتالي:عقمية، المنتسب مف ذكم اإلعاقة  85ـ حسب إحصائيات المركز ب عددى
 ( كعددىـ  15سنكات إلى  3أطفاؿ الحضانة كالمدرسة مف عمر ،)45سنة. 
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  40( سنة، كعددىـ 40إلى  20طمبة التأىيؿ الميني كتتراكح أعمارىـ مف. 

 عينة الدراسة: 3.4

، بصكرة قصدية )راـ اهلل( أطفاؿ في مركز جبؿ النجمة 6 اقتصرت عينة الدراسة عمى
مف  ، تـ تشخيصيـ سنة 14إلى  8بيف تتراكح أعمارىـ ، سيكلة تعاكف المركز مع الباحثةلكذلؾ 
 كبسيطة. أنيـ ذكم إعاقة عقمية متكسطةفريؽ التشخيص قبؿ 
تكسطة، المشتركيف في الدراسة، بعضيـ لديو إعاقة عقمية م عف األطفاؿ كىنا كصؼ  

 كبعضيـ إعاقة عقمية بسيطة، حسب تشخيص ذكم االختصاص في المركز:
سػنكات، يعػاني مػف إعاقػة عقميػة بسػيطة، لديػو قػدرات عقميػة جيػدة إلػى  9: يبمغ مف العمر (م)الطفؿ   -

حػػد مػػا، يمتمػػؾ دافعيػػة، قػػدرة جيػػدة لبلنتبػػاه لفتػػرة قصػػيرة، يتػػذكر المعمكمػػات بشػػكؿ جيػػد، سػػمككيا غيػػر 
مػػػنظـ، كفكضػػػكم، يػػػدرؾ أشػػػكاؿ كأصػػػكات الحػػػركؼ العربيػػػة معظميػػػا، يحػػػب الحيكانػػػات كثيػػػرا، كيقمػػػد 

جمسػة تعميميػة لمطفػؿ م كذلػؾ حسػب قدراتػو كاحتياجاتػو التػي  23تػـ تحديػد أصكاتيا كيعػرؼ أسػمائيا. 
 %،0بينتيػا لنػػا البيانػات خػػبلؿ فتػرة رصػػد البيانػػات فػي مرحمػػة الخػط القاعػػدم كىػي أف نسػػبة اسػػتجابتو 

خطػػة تعميميػػػة، فػػػي كػػؿ جمسػػػة يػػػتـ تػػػدريس الطفػػؿ مجمكعػػػة مػػػف المفػػردات، متمثمػػػة فػػػي ىػػػدؼ  25أم 
 %.100قؽ الطفؿ نسبة استجابة صحيحة قصير المدل، عمى أف يح

سػػنة، تعػػاني مػػف إعاقػػة عقميػػة بسػػيطة، تتميػػز بػػدافعيتيا، كمبادرتيػػا  12:  تبمػػغ مػػف العمػػر (س)الطفمػػة  -
الدائمػػػة لمػػػتعمـ كاالكتشػػػاؼ، تتميػػػز بعبلقاتيػػػا الكديػػػة مػػػع زمبلئيػػػا الطمبػػػة، كرغبتيػػػا الدائمػػػة لمسػػػاعدتيـ، 

التنظػػػيـ كاالسػػػتجابة لمػػػف يتعامػػػؿ معيػػػا، تػػػدرؾ أشػػػكاؿ تمتمػػػؾ صػػػفات سػػػمككية جميمػػػة مثػػػؿ الترتيػػػب ك 
جمسػػة لػػو، بنػػاء عمػػى بيانػػات الخػػط القاعػػدم،  20كأصػػكات معظػػـ الحػػركؼ العربيػػة، تػػـ تحديػػد كبنػػاء 
خطػة تعميميػة،  20كبذلؾ تػـ بنػاء كتصػميـ  %،0كالتي تبيف فييا أف نسبة االستجابة الصحيحة كانت 

خػػػبلؿ مرحمػػػة  %100أف يحقػػػؽ الطفػػػؿ اسػػػتجابة بنسػػػبة متمثمػػػة فػػػي أىػػػداؼ قصػػػيرة المػػػدل، كاليػػػدؼ 
 التدخؿ كالتثبيت.

سنكات، لديو إعاقة عقمية متكسػطة، يتػذكر المعمكمػات بشػكؿ جيػد، لػيس  9: يبمغ مف العمر )د( الطفؿ -
لديو قدرة عمى االنتبػاه لفتػرة كبيػرة، لػذلؾ اسػتغرؽ كقػت أطػكؿ الكتسػاب المفػردات، كمػا أنػو كػاف يظيػر 
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جاه زمبلئو، خصكصػا الػذككر،  يحػب األلػكاف كالبالكنػات، كأيضػا السػيارات، تػـ تحديػد سمكؾ عدكاني ات
جمسة لو، بنػاء عمػى بيانػات الخػط القاعػدم، كالتػي تبػيف فييػا أف نسػبة االسػتجابة الصػحيحة  25كبناء 
خطة تعميمية، متمثمة فػي أىػداؼ قصػيرة المػدل، كاليػدؼ أف   25 كبذلؾ تـ بناء كتصميـ %،0كانت 
 خبلؿ مرحمة التدخؿ كالتثبيت. %100الطفؿ استجابة صحيحة بنسبة  يحقؽ

سنة، تعاني مف إعاقة عقمية متكسطة، تحاكؿ التعمـ كتبادر دائما، لدييا صعكبة  12: تبمع (ح)الطفمة  -
فػػي التكاصػػؿ البصػػرم، كمػػا أف لػػدييا مشػػاكؿ فػػي نطػػؽ أصػػكات بعػػض الحػػركؼ، رغػػـ ذلػػؾ لػػدييا قػػدرة 

جمسة ليا،   25جيدة عمى االنتباه، تركز في تعمميا عمى حاسة السمع، ىادئة جدا، كمنظمة، تـ تحديد
كبػذلؾ تػـ  %،0بيانات الخط القاعدم، كالتي تبيف فييا أف نسبة االستجابة الصػحيحة كانػت بناء عمى 

خطػة تعميميػة، متمثمػة فػي أىػداؼ قصػيرة المػدل، كاليػدؼ أف تحقػؽ الطفمػة اسػتجابة  25بناء كتصميـ 
 خبلؿ مرحمة التطبيؽ. %100صحيحة بنسبة 

بسيطة، مبادر، كلطيؼ مع مف حكلػو، لديػو  سنكات، لديو إعاقة عقمية 10: يبمغ مف العمر (ع)الطفؿ  -
قدرة جيدة عمى االنتباه، كثير السؤاؿ، يدرؾ معظـ الحركؼ شكبل كصكتا، إال إف لديػو بعػض المشػاكؿ 

جمسػة تعميميػة لمطفػؿ  20في نطؽ مخارج بعض الحركؼ التي تعتمد عمى األسناف كالشفاه، تػـ تحديػد 
لنػػا البيانػػات خػػبلؿ فتػػرة رصػػد البيانػػات فػػي مرحمػػة الخػػط ع كذلػػؾ حسػػب قدراتػػو كاحتياجاتػػو التػػي بينتيػػا 

خطػػػػة تعميميػػػػة، فػػػي كػػػػؿ جمسػػػػة يػػػتـ تػػػػدريس الطفػػػػؿ  20أم  %،0القاعػػػدم كىػػػػي أف نسػػػػبة اسػػػتجابتو 
مجمكعة مف المفردات، متمثمة في ىدؼ قصير المدل، عمى أف يحقػؽ الطفػؿ نسػبة اسػتجابة صػحيحة 

100.% 
ا إعاقػػػة عقميػػة متكسػػطة، خجكلػػػة جػػدا، ال تسػػتجيب لمػػػف سػػنة، لػػديي 11: تبمػػغ مػػف العمػػػر (ف)الطفمػػة  -

جمسػة  25حكليا، غير مبادرة، كال يكجد لدييا دافعية لمتعمـ، انطكائية، سريعة التشتت، تـ تحديػد كبنػاء 
كبذلؾ  %،0لو، بناء عمى بيانات الخط القاعدم، كالتي تبيف فييا أف نسبة االستجابة الصحيحة كانت 

تعميمية، متمثمة في أىداؼ قصيرة المدل، كاليدؼ أف تحقؽ الطفؿ استجابة خطة  25تـ بناء كتصميـ 
 خبلؿ مرحمة التدخؿ كالتثبيت. %100بنسبة 
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 أدوات الدراسة:  3.5

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ األدكات اوتية:
مكنتيسكرم، تـ حسب أقساـ مقياس المفردات الكظيفية لقياس مستكل أداء الطفؿ لممفردات الكظيفية  -

( لقياس المفردات الكظيفية. كيتككف 2007إعداده مف قبؿ الباحثة بعد االطبلع عمى مقياس الحارثي )
 مف: 

 (8) السمكؾ المدخمي كالخصائص التعميمية لمطفؿ.القسـ األكؿ: 
 (8) مستكل األداء الحالي لممفردات الكظيفية لمطفؿ.القسـ الثاني: 
 (6) س مرحمة الخط القاعدم.استمارة قيا القسـ الثالث:

 (5) القسـ الرابع: الخطط التربكية الفردية كالتعميمية.
 ( 7)ممحؽ القسـ الخامس: استمارة قياس مرحمة التطبيؽ.

 :ناما مونتيسوريبر  3.6

تػػػـ إعػػػداد ىػػػذا البرنػػػامج ليتناسػػػب كاحتياجػػػات الطمبػػػة المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة، كفقػػػا لمخطػػػط التربكيػػػة 
الحػػالي لكػػؿ مشػػترؾ، حيػػث صػػممت الجمسػػات التعميميػػة عمػػى طريقػػة كأسػػمكب مكنتيسػػكرم كمسػػتكل األداء 

 التعميمي، كليذا الغرض، أعدت الباحثة الكسائؿ كاألدكات البلزمة كىي:
مجمكعة الحركؼ الخشبية، كالتي تـ تصميميا خصيصا لغرض ىذه الدراسػة، كىػي مجمكعػة الحػركؼ  -

فػػي الكممػػات، مصػػنكعة مػػف الخشػػب، تػػـ تفريغيػػا بطابعػػة ليػػزر العربيػػة بكامػػؿ أشػػكاليا التػػي تػػأتي بيػػا 
 خاصة بالخشب.

 سجاد صغير الحجـ  -
 تدؿ عمى المفردات ممٌكنة، كمطبكعة بجكدة عالية. بطاقات -
، ،عمػػػى كرتػػػكف ممٌػػػكف، يػػػا لمطفػػػؿمبػػػالمفردات المػػػراد تعمي(، 72بطاقػػػات مطبكعػػػة بخػػػط كبيػػػر كغػػػامؽ ) -

 كمغمؼ بغبلؼ حرارم.
 .ألشياء مراد تعمميا كاقعية مجسمات -

 ككانت أىداؼ البرنامج كالتالي:
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 أف يكظؼ الطفؿ بعض المفردات في قسـ الحياة العممية، تكظيفا سميما لو معنى. .1
 أف يكظؼ الطفؿ بعض المفردات في قسـ الحكاس، تكظيفا سميما لو معنى. .2
 أف يكظؼ الطفؿ بعض المفردات في قسـ الجغرافيا، تكظيفا سميما لو معنى. .3
 يكظؼ الطفؿ بعض المفردات في قسـ الثقافة، تكظيفا سميما لو معنى. أف .4
 أف يكظؼ الطفؿ بعض المفردات في قسـ المغة، تكظيفا سميما لو معنى. .5

، كمقيػاس مسػتكل األداء الحػالي لممفػردات الكظيفيػة، (9ممحػؽ ) بناء عمػى الخطػط التربكيػة الفرديػة
ات الكظيفية خبلؿ فترة الخط القاعػدم، تػـ تصػميـ مجمكعػة ككذلؾ استمارة تسجيؿ استجابات الطمبة لممفرد

مف الخطط التعميمية لكؿ مشترؾ، كالتي فييا األىداؼ قصيرة المدل التي تمبي معالجة نقاط الضػعؼ التػي 
تػػػـ تشخيصػػػيا لػػػدل المشػػػتركيف، كىػػػذه الخطػػػط، صػػػممت بأسػػػمكب مكنتيسػػػكرم، حيػػػث تراعػػػي االحتياجػػػات 

 كتقدـ لكؿ مشترؾ المفردات التي تبٌيف أنو يفتقر إلييا.  كالقدرات العقمية عند الطمبة،
كعمػػى ضػػكء ىػػذه الخصػػائص، تػػػـ بنػػاء خططيػػـ التعميمػػة، كمراعػػػاة الفػػركؽ فيمػػا بيػػنيـ، كمحاكلػػػة 
تعػػديؿ سػػمكؾ الطمبػػة الػػذيف يظيػػركف نقػػص فػػي بعػػض السػػمككيات التػػي يحتاجيػػا البرنػػامج، حيػػث أف فمسػػفة 

االحتراـ، كالمحبة كالسبلـ، ككذلؾ التنظػيـ كالترتيػب، كبنػاء كازع داخمػي مكنتيسكرم قائمة عمى تعميـ الطفؿ 
 لحب التعمـ كالمعرفة.

تـ مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطمبػة، ككػذلؾ احتياجػاتيـ كالطػرؽ المحببػة ليػـ كفي مرحمة التطبيؽ 
اعػػت الباحثػػة اثنػػاء فػي التعمػػيـ، كمػػف ثػػـ تدريسػػيـ المفػػردات بطريقػػة كأسػمكب مكنتيسػػكرم، كبنػػاء عمػػى ذلػػؾ ر 

مرحمػػة التػػدخؿ خصػػائص كػػؿ طفػػؿ، فمػػنيـ مػػف احتػػاج عػػدد محػػاكالت أكثػػر الكتسػػاب المفػػردة، كمػػنيـ مػػف 
 احتاج عدد أقؿ، كما أف كؿ طالب كطالبة منيـ كاف يتميز في قسـ ما عف آخر.

نػػػاء فػػي مرحمػػة التػػدخؿ، ككػػذلؾ فتػػرة التثبيػػت، كانػػػت الجيػػكد متكاممػػة بػػيف الباحثػػة كالمركػػز، فػػتـ ب
تركز  )الدائمة( برنامج مشترؾ بيف الباحثة كالمعممة األصيمة، كاختصاصية النطؽ، فكانت المعممة األصيمة

في أىدافيا التعممية كدركسيا األسػبكعية فػي مكاضػيعيا عمػى المفػردات التػي يػتـ تدريسػيا فػي ذلػؾ األسػبكع 
مفردات المتعممة في جمساتيا التدريبيػة مف قبؿ الباحثة، ثـ يأتي دكر اختصاصية النطؽ التي كانت تربط ال

 مع الطمبة، األمر الذم ساعد الطمبة عمى تثبيت المفردات كربطيا، كتكظيفيا في حياتيـ العممية.
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محػػاكالت لكػػؿ طفػػؿ فػػي الجمسػػة  5أمػػا آليػػة التػػدريس إثنػػاء مرحمػػة التػػدخؿ، فكانػػت تعتمػػد الباحثػػة 
لتدريس المفردة الكاحدة، كيػتـ رصػد عػدد المحػاكالت الناجحػة فػي اسػتمارة تسػجيؿ مرحمػة التػدخؿ، ثػـ تجمػع 

كىكػػذا يػػتـ  ،100عػػدد المحػػاكالت جميعيػػا فػػي كػػؿ قسػػـ، كتقسػػـ عمػػى العػػدد الكمػػي، ثػػـ تضػػرب النتيجػػة ب
 استخراج النسبة المئكية لعدد المحاكالت الناجحة.

مػػا فػػي مرحمػػة التثبيػػت، فقػػد تػػـ اختبػػار الطمبػػة فػػي المفػػردات التػػي اسػػتطاعكا تػػذكرىا بعػػد الجمسػػة أ
بأسبكع، بعد عرضيا عمييـ عف طريؽ البطاقات المصكرة كبطاقات المفردات المكتكبة، ثـ يرصد لكؿ طفؿ 

لكمػي، كبػػذلؾ عػدد المفػردات التػػي عرفيػا، بعػد ذلػػؾ تجمػع عػدد المفػػردات فػي كػؿ قسػػـ كتقسػـ عمػى عػػددىا ا
تسػػتخرج النسػػبة المئكيػػة لممفػػردات التػػي اكتسػػبيا كػػؿ طفػػؿ فػػي كػػؿ قسػػـ مػػف أقسػػاـ مكنتيسػػكرم، ثػػـ تجمػػع 

 النسبة المئكية الكمية عف كؿ األقساـ.

 :متغيرات الدراسة 3.7

 طريقة مكنتيسكرم.المتغير المستقؿ:  -
 المفردات الكظيفية التي اكتسبيا الطفؿ. المتغير التابع:  -
 أدوات الدارسة:صدق  3.8

تدريس بطريقة مكنتيسكرم عمى تـ عرض أدكات الدراسة عمى أىؿ االختصاص كالخبرة في مجاؿ ال
منيـ عمى إنيا صالحة  %90حيث أجمع  كأيضا في مجاؿ عمـ النفس كالتربية الخاصة، مستكل عالمي،

عادة صياغتيا بما األدكات، ك جراء التعديبلت البلزمة عمى كتـ األخذ بمبلحظاتيـ كا  نيت لو، لقياس ما ب ا 
 .(6،7، 4،5) تيا النيائية المكجكدة في الممحؽيتناسب كىدفيا، كبصكر 

 ثبات االجراءات: 3.9

ككانت ىي المعممة األصيمة،  تـ قياس ثبات إجراءات التطبيؽ مف خبلؿ مبلحظ مستقؿ مف داخؿ المركز،
داء الحقيقػي الػذم تػـ قارنيػا مػع األ، كت(10ممحػؽ )لمبلحػظ طػكات المرصػكدة فػي اسػتمارة اراجػع الخحيث ت

، بقسػػمة لحصػػكؿ عمػػى ثبػػات االجػػراءات تػػدريس كػػؿ قسػػـ مػػف أقسػػاـ مكنتيسػػكرمحيػػث تػػـ ا فػػي كػػؿ جمسػػة،
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ثػػـ  ،100ضػػربيا فػػي مجمػكع الخطػػكات المطبقػػة عمػػى المجمػػكع الكمػػي لمخطػػكات كمػا فػػي الخطػػة التعميمػػة ك 
 .استخراج نسبة المجمكع العاـ لجميع األقساـ

 

 ثبات إجراءات الباحثة: (3.1جدول )

 عدد الخطكات الكمي القسـ
عدد الخطكات المطبقة 

 فعميا
 النسبة

 ٪80 8 10 قسـ الحياة العممية

 ٪90 9 10 قسـ الحكاس

 ٪80 8 10 قسـ الجغرافيا

 ٪90 9 10 قسـ الثقافة

 ٪90 9 10 قسـ المغة

 ٪86 43 50 المجمكع

 
كىي نسبة  %86ثناء تطبيؽ الدراسة، ىي أفإف نسبة ثبات إجراءات الباحثة  كبناء عمى الجدكؿ أعبله،

الخطط  بمعظـ الخطكات كفؽ طريقة مكنتيسكرم في جيدة، كبذلؾ يمكننا التأكد بأف الباحثة كانت تقـك 
 التعميمة.

 إجراءات الدراسة: 3.10

 قامت الباحثة بإجراء الدراسة كفؽ الخطكات اوتية:
 
   االطػبلع عمػى األدب التربػػكم كالدراسػات السػػابقة المتعمقػة بمكضػكع الدراسػػة، بيػدؼ االسػػتفادة

 منو.
  .إعداد أدكات الدراسة 
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  عػػرض األدكات عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف ذكم االختصػػاص فػػي كػػؿ مػػف التربيػػة الخاصػػة
 كأساليب التدريس كعمـ النفس.

 .تعديؿ أدكات الدراسة بشكميا النيائي 
   عمػى كتػاب تسػييؿ الميمػة مػف عمػػادة الدراسػات العميػا، قسػـ التربيػة إلجػراء الدراسػػة الحصػكؿ

 (2017/2018)خبلؿ العاـ 
 .تقديـ الكتاب لجبؿ النجمة، كمكافقتيـ إلجراء الدراسة 
  عقػػد كرشػػة عمػػؿ لمعػػامميف فػػي جبػػؿ النجمػػة لمتعريػػؼ بمكنتيسػػكرم، كفمسػػفتيا كذلػػؾ بنػػاء عمػػى

 طمب اإلدارة. 
  طبلب مف طبلب جبؿ النجمة. 6اختيار 
 تحديد المفردات المراد تدريسيا . 

 قامت الباحثة في بداية الدراسة بعمؿ استبياف ألكلياء األمكر كالمعمميف كالمعممات في جبؿ النجمة
كذلػػؾ الختيػػار أكثػػر المفػػردات الكظيفيػػة أىميػػة بالنسػػبة الحتياجػػات الطفػػؿ، كالتػػي تسػػاعده فػػي  (10ممحػػؽ )

نطػػاؽ االجتمػػاعي مػػع مػػف حكلػػو، كبنػػاء عمػػى نتػػائج ىػػذا االسػػتبياف  تػػـ انتقػػاء أعمػػى النسػػب التكاصػػؿ مػػع ال
قسػػاـ مكنتيسػكرم، كرعػػي فييػػا أؽ ك مفػػردة ، متكزعػة حسػػب منػاط 24المئكيػة لممفػػردات، كالتػي بمغػػت حػكالي 

عػػد تحقيػػؽ االسػػتمرار مػػع الطمبػػة ب مبػػدأ الشػػمكلية كاألىميػػة لمطفػػؿ، كمػػف األىميػػة لفػػت النظػػر أنػػو باإلمكػػاف
 ىداؼ ىذه الدراسة مع مجمكعة أخرل مف المفردات. أ

 .بناء جدكؿ المفردات الكظيفية المراد تعميميا خبلؿ الدراسة 
  .تعبئة صحيفة السمكؾ المدخمي لكؿ طفؿ، كتصميـ الخطط التربكية الفردية كالتعميمية 
 .بناء البرنامج التعميمي القائـ عمى طريقة مكنتيسكرم 
 .البدء بجمسات 
 .رصد بيانات الخط القاعدم 
  مرحمػة التػدخؿ كالتثبيػػت كتػدريس الطمبػػة بطريقػة مكنتيسػػكرم، كفػي كػػؿ جمسػة مػػف الجمسػات تػػـ

 رصد بيانات مرحمة التدخؿ كالتثبيت. 
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 3.11

)الخط القاعدم، تـ استخداـ طريقة استخراج النسب المئكية لكؿ طفؿ في كؿ مرحمة مف مراحؿ الدراسة 
كالتطبيؽ(، كذلؾ لئلجابة عف أسئمة الدراسة، حيث كانت ىذه الطريقة اإلحصائية ىي األنسب لمعرفة 

 فاعمية البرنامج المطبؽ.
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 :رابالفصل الا

____________________________________________________________________ 

 وتحميميا:نتائا الدراسة 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة أثر طريقة مكنتيسكرم في إكساب الطمبة المعكقيف عقميا بدرجة 
متكسطة كبسيطة بعض المفردات الكظيفية، كمقارنة أثر ىذه الطريقة بيف كبل الدرجتيف )المتكسطة، 

عة مف الطمبة كعددىـ كالبسيطة(، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ قامت الباحثة بتطبيؽ طريقة مكنتيسكرم عمى مجمك 
منيـ مف ذكم اإلعاقة العقمية البسيطة، ( 3)مف الطمبة مف ذكم اإلعاقة العقمية المتكسطة، ك( 3) (،6)

كذلؾ إلكسابيـ بعض المفردات الكظيفية التي تـ اختيارىا بناء عمى أىميتيا ككظيفتيا في تسييؿ حياة 
لتقصي المتعدد، كذلؾ لتكضيج العبلقة بيف طريقة الطفؿ، كقد استخدمت الباحثة في ىذه الدارسة تصميـ ا

كساب الطمبة الكممات الكظيفية لمطمبة المعكقيف عقميا.  مكنتيسكرم كا 
 سؤاؿ اوتي:سيتـ اإلجابة عف ال كيتناكؿ ىذا الفصؿ نتائج تطبيؽ الدراسة التي قامت بيا الباحثة، حيث

  الطمبة المعكقيف عقميا بعض المفردات السؤاؿ األكؿ: ما فاعمية طريقة مكنتيسكرم في إكساب
  الكظيفية؟

كبياف النسبة المئكية لكؿ  ،ـ تكضيج نتيجة كؿ طالب في العينة عمى حداتكلئلجابة عف السؤاؿ األكؿ، 
قسـ مف أقساـ مكنتيسكرم، كمعرفة نسبة االستجابات الصحيحة التي حققيا في كؿ قسـ خبلؿ مرحمة 

 ج النسبة المئكية النيائية التي تـ الحصكؿ عمييا في مرحمة التثبيت.تـ تكضيكذلؾ س(، التدخؿ )التدري
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 المتكسطة ةلطمبة المعكقيف عقميا مف الدرجتكضيج الفرؽ بيف النسب المئكية الصحيحة بيف اتـ  كذ
 .كالبسيطة

 كفيما يمي تكضيج ليذه النتائج لكؿ منيـ: 
 (ي)الطفل 

ردات، كتمػايز أدائػو فػي كػؿ قسػـ عػف األخػر، فمقػد أبػدل الطفؿ )م( تمكف مف اكتساب نسبة جيدة مف المفػ
الطفؿ م اىتماـ كدافعية كبيرة في قسػـ الثقافػة، مقارنػة مػع قسػـ الثقافػة العمميػة كالحػكاس كالجغرافيػا، كبينمػا 
ظيرت نسبة استجابتو في قسـ المغة أقؿ مف باقي األقساـ، كىذا الجدكؿ يكضج نسبة االستجابة الصحيحة 

المحاكالت الناجحة مف العدد الكمي لممحاكالت، يميو جدكؿ يكضج النسبة النيائية اثنػاء مرحمػة  بالنسبة لعدد
 الثبات.  
 في مرحمة الثبات )ي( دات الصحيحة التي اكتسبتيا الطفليوضح الجدول نسبة المفر : (4.1جدول )

 *نسبة االستجابة الصحيحة
عدد المحاكالت 

 الكمي
 عدد المحاكالت

 الناجحة
 القسـ*

 قسـ الحياة العممية 25 40 62%

 قسـ الحكاس 17 20 85%

 قسـ الجغرافيا 8 15 53%
 قسـ الثقافة 19 25 76%
 قسـ المغة 7 15 46%
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 يوضح عدد المفردات التي تم تثبيتيا ونسبتيا المئوية: (4.2جدول)

 *القسـ العدد الكمي لممفردات العدد الذم تـ تثبيتو *النسبة المئكية
 قسـ الحياة العممية 8 8 100%
100%  قسـ الحكاس 4 4 
100%  قسـ الجغرافيا 3 3 
100%  قسـ الثقافة 5 5 
 قسـ المغة 3 2 66.66%
 المجمكع الكمي 23 22 95.65%

 
(، كاثنػػاء مرحمػػة ٠ففػػي قسػػـ الحيػػاة العمميػػة  عنػػد الخػػط القاعػػدة كانػػت نسػػبة اسػػتجابتو الصػػحيحة )

مػرات لكػؿ مفػردة  ٥نسبة استجابتو الصحيحة مكزعة عمى عدد مف المحاكالت يبمغ التدريس كالتدخؿ بمغت 
(، كفػي مرحمػة الثبػات، اسػتطاع الطفػؿ )م( اتقػاف جميػع المفػردات كبػذلؾ بمغػت %62، فقد بمغت النسػبة )

(، أما في قسـ الحكاس فقد بمغت نسبة االستجابة الصحيحة اثناء التدخؿ )التدريس بطريقة %100النسبة )
في مرحمػة الخػط القاعػدم، كفػي مرحمػة الثبػات اسػتطاع الطفػؿ م  ت صفربعد أف كان %،85مكنتيسكرم( 

 فػي مرحمػة %،53كفي قسـ الجغرافيا كانت نسبة االستجابات الصحيحة لديو  %،100الكصكؿ إلى نسبة 
ككػػذلؾ فػػي مرحمػػة الثبػػات،  %100فػػي الخػػط القاعػػدم، كاسػتطاع بمػػكغ نسػػبة  صػػفرالتػدخؿ، بعػػد أف كانػػت 

الحاؿ بالنسبة لقسـ الثقافة كالذم حقؽ فيو الطفؿ م أعمى نسبة، فقد كاف يبدم اىتماـ كدافعية في جمسات 
اثنػػاء مرحمػػة  %76 سػػبةالػػتعمـ بطريقػػة مكنتيسػػكرم فػػي قسػػـ الثقافػػة، أكثػػر مػػف بػػاقي األقسػػاـ، كبػػذلؾ حقػػؽ ن

في  %46في مرحمة الثبات، أما قسـ المغة فقد كانت األقؿ نسبة بيف األقساـ، فقد حقؽ  %100التدخؿ، ك
مرحمػػة التػػدخؿ، كاسػػتطاع اكتسػػاب مفػػردتيف كتكظيفيػػا كظيفيػػا مػػف مفػػردات قسػػـ المغػػة، كبػػذلؾ حقػػؽ نسػػبة 

 في جميع األقساـ معا.  %،95.65في مرحمة الثبات، كبذلؾ استطاع الطفؿ م تحقيؽ نسبة  %،66.66
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 مطفل )ي(يوضح التغيير في المراحل الثالثة ل : (4.1الشكل )

 
 

 (س)الطفمة 
، كقد بات مف الكاضج التطكر الذم حققتو الطفمة س مف ( استطاعت اكتساب معظـ المفرداتالطفمة س)

، احتاجت الطفمة س عدد محاكالت أكثر %0تقدـ نسبة إلى مرحمة الخط القاعدم الذم بمغت نسبتو الكمية 
في بعض المفردات في قسـ الحياة العممية، ككذلؾ في قسـ الحكاس، بينما أظيرت نسبة مئكية جيدة في 
أقساـ أخرل بالنسبة لعدد مرات المحاكالت الناجحة عمى العدد الكمي لممحاكالت، كذلؾ كما في الجدكؿ 

 .التالي
 يوضح الجدول نسبة المفردات الصحيحة التي اكتسبتيا الطفمة س في مرحمة التدخل : (4.3جدول )

 *نسبة االستجابة الصحيحة
عدد المحاكالت 

 الكمي
 عدد المحاكالت

 الناجحة
 *القسـ

 قسـ الحياة العممية 18 40 45%

 قسـ الحكاس 9 20 45%

 قسـ الجغرافيا 8 15 53%
 قسـ الثقافة 19 25 76%
 قسـ المغة 12 15 80%
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 يوضح الجدول نسبة المفردات الصحيحة التي اكتسبتيا الطفمة س في مرحمة الثبات : (4.4جدول )

 *القسـ العدد الكمي لممفردات العدد الذم تـ تثبيتو *النسبة المئكية
 قسـ الحياة العممية 8 8 100%

 قسـ الحكاس 4 3 75%

 قسـ الجغرافيا 3 2 66.66%
 الثقافةقسـ  5 5 100%
 قسـ المغة 3 3 100%
 المجمكع الكمي 23 21 91.30%

 
مػػف اإلجابػػات الصػػحيحة نسػػبة  %،45فػػي قسػػـ الحيػػاة العمميػػة اسػػتطاعت الطفمػػة س تحقيػػؽ نسػػبة 

لعدد مرات المحاكالت الناجحة عمى عدد المحاكالت الكمي، كفي مرحمة التثبيت، حققت في ىذا القسـ نسػبة 
كىذا يعكد إلى االجراءات التي كانػت المعممػة االصػيمة تتبعيػا مػع الطمبػة خػبلؿ فتػرة الػتعمـ، كػذلؾ  100%

 لتركيز اخصائية النطؽ عمى المفردات التي تـ تعمميا كاستغبلؿ ىذه الجمسات في تثبيت ىذه المفردات.
كفػػي  ،%45كأيضػػا فػػي قسػػـ الحػػكاس فقػػد بمغػػت نسػػبة االسػػتجابات الصػػحيحة فػػي مرحمػػة التػػدخؿ 

كفػػػي قسػػػـ الجغرافيػػػا بمغػػػت نسػػػبة  ،4مفػػػردات مػػػف أصػػػؿ  3حيػػػث اسػػػتطاعت اتقػػػاف  %،75مرحمػػػة الثبػػػات 
حيػػػث  %،66.66كفػػػي مرحمػػػة الثبػػػات، كصػػػمت النسػػػبة  %،53االسػػػتجابات الصػػػحية فػػػي مرحمػػػة التػػػدخؿ 

فػي أمػا  %،76مفردات، كفي قسـ الثقافػة بمغػت النسػبة فػي مرحمػة التػدخؿ 3تمكنت مف مفردتيف مف أصؿ 
 .3، حيث اتقنت جميع المفردات البالغ عددىا  %100مرحمة التثبيت فقد استطاعت تحقيؽ نسبة 

كىػي األعمػى بػيف كػؿ األقسػاـ، كاتضػج ذلػؾ  %،80أما قسـ المغػة فقػد بمغػت نسػبة االسػتجابات الصػحيحة 
أيضا اثناء جمسات التعمـ، حيث كانت تبدم دافعية كبيرة فػي ىػذه الجمسػات كاتقنػت األىػداؼ المطمكبػة فػي 

  %.91.3الخطط التعميمية، كبذلؾ فقد حققت نسبة إجمالية بمغت، 
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 :كىذا الرسـ البياني يكضج التغيير في المراحؿ الثبلثة
 يوضح التغيير في المراحل الثالثة لمطفمة )س( :(4.2شكل )

 
 (ع)الطفل 

اكتسػػاب جميػػع المفػػردات التػػي تػػـ إدراجيػػا فػػي البرنػػامج، كتدريسػػيا لمطػػبلب،  (ع)اسػػتطاع الطفػػؿ 
كلقد تبػيف أف عػدد المحػاكالت الناجحػة التػي كػاف يحققيػا في مرحمة ثبات المفردات، عالية حيث حقؽ نسبة 

 بمغت نسبة مرتفعة أيضا، كالجدكؿ التالي يكضج ذلؾ بالتفصيؿ. خبلؿ الجمسات التعميمية
  

 في مرحمة التدخل (ع)يوضح الجدول نسبة المفردات الصحيحة التي اكتسبتيا الطفمة  : (4.5جدول )

 *نسبة االستجابة الصحيحة
عدد المحاكالت 

 الكمي
 عدد المحاكالت

 الناجحة
 *القسـ

 قسـ الحياة العممية 32 40 80%

 قسـ الحكاس 14 20 70%

 قسـ الجغرافيا 10 15 66.66%
 قسـ الثقافة 21 25 84%
 قسـ المغة 9 15 60%
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 يوضح عدد المفردات التي تم تثبيتيا ونسبتيا المئوية : (4.6) جدول

 *القسـ العدد الكمي لممفردات العدد الذم تـ تثبيتو *النسبة المئكية
 قسـ الحياة العممية 8 8 100%
 قسـ الحكاس 4 4 100%
 قسـ الجغرافيا 3 3 100%
 قسـ الثقافة 5 5 100%
 قسـ المغة 3 3 100%
 المجمكع الكمي 23 23 100%

 
فػػػي مرحمػػػة التػػػدخؿ فػػػي قسػػػـ  %80أف الطفػػػؿ عمػػػر اسػػػتطاع تحقيػػػؽ نسػػػبة  (4.5)يشػػػير الجػػػدكؿ 

بينمػا فػي  %،100اسػتطاع الكصػكؿ إلػى نسػبة  (4.6كمػا فػي الجػدكؿ ) الحياة العممية، كفي مرحمة الثبات
فػػي مرحمػػة الثبػػات، كىػػذا يكضػػج  %100فػػي مرحمػػة التػػدخؿ ك %70قسػػـ الحػػكاس اسػػتطاع تحقيػػؽ نسػػبة 

 .٠ارتفاع النسبة عف مرحمة الخط القاعدم كالتي كانت نسبتيا 
اثنػػاء مرحمػػة  ، كفػػيصػػفرت نسػػبتيا فػػي مرحمػػة الخػػط القاعػػدم كػػذلؾ الحػػاؿ بالنسػػبة الجغرافيػػا، كالتػػي كانػػ

حيػث  %100كفي مرحمة الثبات اسػتطاع عمػر الكصػكؿ إلػى نسػبة  %66.66التدخؿ كصمت النسبة إلى 
 اكتسب جميع المفردات التابعة ليذا القسـ.

، كفػػي مرحمػػة التػػدخؿ صػػفرقاعػػدم فػػي قسػػـ الثقافػػة بمغػػت نسػػبة االسػػتجابات الصػػحيحة فػػي مرحمػػة الخػػط ال
كذلؾ الحاؿ بالنسبة لقسـ المغة  %،100ة الثبات فقط كصمت إلى أما في مرحم %،84كصمت النسبة إلى 

ء مرحمػة كاثنػا %،60كفػي مرحمػة التػدخؿ كصػمت إلػى  %،0كالذم كانت نسبة االستجابات الصػحيحة فيػو 
 %.100تقاف جميع المفردات، كبذلؾ كصمت النسبة إلى ا  الثبات تـ تحقيؽ اليدؼ ك 

 :التاليا مف خبلؿ الرسـ البياني كىذا يتضج جمين 
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 يوضح التغيير في المراحل الثالثة لمطفمة )ع(: (4.3شكل )

 
 (ن)الطفمة 

تحقيػػؽ تطػػكر متكسػػط بالنسػػبة لمػػا كانػػت عميػػو فػػي الخػػط القاعػػدم، حيػػث  (ف)اسػػتطاعت الطفمػػة 
 ،23مفػردة مػف أصػؿ  14كفػي مرحمػة الثبػات، اكتسػبت الطفمػة ف  %،0كانت نسبة استجاباتيا الصػحيحة 

 كالجدكؿ التالي يكضج بالتفصيؿ مراحؿ تطكرىا في كؿ قسـ. %60كبذلؾ فقد كصمت النسبة إلى 
 مراحل تطور الطفمة )ن(: (4.7جدول )

 عدد المحاكالت عدد المحاكالت الكمي نسبة االستجابة الصحيحة
 الناجحة

 القسـ

 قسـ الحياة العممية 11 40 27.5%

 قسـ الحكاس 4 20 20%

 الجغرافياقسـ  6 15 40%

 قسـ الثقافة 7 25 28%

 قسـ المغة 3 15 20%
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 يوضح عدد المفردات التي تم تثبيتيا ونسبتيا المئوية : (4.8جدول)

 *القسـ العدد الكمي لممفردات العدد الذم تـ تثبيتو *النسبة المئكية
 قسـ الحياة العممية 8 5 62%
 قسـ الحكاس 4 2 50%

 الجغرافياقسـ  3 2 66.66%
 قسـ الثقافة 5 3 60%

 قسـ المغة 3 1 33.33%
 المجمكع الكمي 23 14 60.86%

 
 ة صػفر،تسػاكم كذلػؾ فػي قسػـ الحيػاة العمميػالطفمة نغـ أظيرت نسبة استجابة صحيحة في الخط القاعػدم 

أما في مرحمة التػدخؿ كالتػدريس بطريقػة مكنتيسػكرم، فقػد كصػمت نسػبة اإلجابػات الصػحيحة عنػد الطفػؿ ف 
كممات  5استطاعت اكتساب ( 4.8كما في الجدكؿ )، كفي مرحمة الثبات (4.7كما في الجدكؿ ) 27.5%

، ثػـ فرصػ اس كانػت نسػبة االسػتجابات الصػحيحةكفي قسػـ الحػك  %،62كبذلؾ بمغت النسبة  ،8مف أصؿ 
في مرحمة الثبات، حيػث اسػتطاعت اكتسػاب مفػردتيف  %50في مرحمة التدخؿ، ككصمت إلى  %20بمغت 

 .4مف أصؿ 
 %0بعد أف كانػت  %40أما في قسـ الجغرافيا فقد كصمت نسبة االستجابات الصحيحة في مرحمة التدخؿ 
حيػػث اكتسػػبت  %،66.66فػػي مرحمػػة الخػػط القاعػػدم، كفػػي مرحمػػة الثبػػات اسػػتطاعت الكصػػكؿ إلػػى نسػػبة 

كفػي  %،28أما في قسـ الثقافة فقد نسبة االستجابات الصػحيحة فػي مرحمػة التػدخؿ  ،3مفردتيف مف أصؿ 
فػي مرحمػة التػدخؿ،  %20كفي قسػـ المغػة كصػمت نسػبة اسػتجاباتيا الصػحيحة إلػى  %،60مرحمة الثبات، 

 مفردات. 3في مرحمة الثبات، أم اكتسبت مفردة كاحدة مف أصؿ  %33ك
كىػذا مػا  %،60.86ات بشػكؿ إجمػالي بذلؾ فقد حققت الطفمة ف نسبة استجابات صحيحة في مرحمة الثبك 
 :اوتيالبياني كضحو الرسـ ي
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 يوضح التغيير في المراحل الثالثة لمطفمة )ن(: (4.4شكل )

 
 (س)الطفل 

، %0كانػت نسػػبة اسػتجابتو الصػحيحة فػػي كػؿ األقسػاـ خػػبلؿ مرحمػة الخػط القاعػػدم   (س)الطفػؿ 
كخػػػبلؿ جمسػػػات الػػػتعمـ، بػػػدأ يظيػػػر تطػػػكر مممػػػكس، كذلػػػؾ كمػػػا فػػػي الجػػػداكؿ التاليػػػة، الػػػذم يظيػػػر نسػػػبة 

 االستجابات الصحيحة خبلؿ مرحمتي التدخؿ كالثبات.    
 

 في مرحمة التدخل (س)تي اكتسبتيا الطفمة يوضح الجدول نسبة المفردات الصحيحة ال: (4.9جدول )

 *نسبة االستجابة الصحيحة
عدد المحاكالت 

 الكمي
 عدد المحاكالت

 الناجحة
 *القسـ

 قسـ الحياة العممية 7 40 17.5%

 قسـ الحكاس 7 20 35%

 قسـ الجغرافيا 5 15 33.33%
 قسـ الثقافة 8 25 32%
 قسـ المغة 7 15 46%
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 المفردات التي تم تثبيتيا ونسبتيا المئوية يوضح عدد: (4.10جدول)

 *القسـ العدد الكمي لممفردات العدد الذم تـ تثبيتو *النسبة المئكية
 قسـ الحياة العممية  8 4   50%
 قسـ الحكاس 4 1 25%

 قسـ الجغرافيا  3 2 % 66.66
 قسـ الثقافة 5 2 % 40

 قسـ المغة 3 2 66.66%
 المجمكع الكمي  23 22 95.65%

 
إلى أف نسبة االستجابات الصحيحة خبلؿ مرحمة التػدخؿ فػي قسػـ الحيػاة العمميػة قػد ( 4.9دكؿ )فيشير الج

(، فقد %50استطاع الكصكؿ إلى )( 4.10كما في الجدكؿ )( ، كفي مرحمة الثبات %17.5كصمت إلى )
بمغػت نسػبة االسػتجابات الصػحيحة في ىذا القسـ، أما في قسػـ الحػكاس فقػد  8مفردات مف أصؿ  4اكتسب

(، كبػػػذلؾ يكػػػكف قػػػد اكتسػػػب %25(،كفػػػي مرحمػػػة الثبػػػات كصػػػمت النسػػػبة إلػػػى )%35فػػػي مرحمػػػة التػػػدخؿ )
٪، كفػػػي 33.33، كفػػػي قسػػػـ الجغرافيػػػا، بمغػػػت نسػػػبة االسػػػتجابات الصػػػحيحة إلػػػى   3مفػػػردتيف مػػػف أصػػػؿ 

مفػردة، كفػي قسػـ الثقافػة فقػد  3مػف أصػؿ  2كبذلؾ فقد اكتسب  %،66مرحمة الثبات كصمت النسبة إلى   
، كفػػي مرحمػػة الثبػػات كصػػمت النسػػبة  %32كصػػمت نسػػبة االسػػتجابات الصػػحيحة فػػي مرحمػػة التػػدخؿ إلػػى

أمػػػا فػػػي قسػػػـ المغػػػة فقػػػد كصػػػمت نسػػػبة االسػػػتجابات  ،5مفػػػردات مػػػف أصػػػؿ  5، حيػػػث اكتسػػػب   %40إلػػػى
لػى   %46الصػحيحة إلػػى  بػػذلؾ فقػد اكتسػػب مفػػردتيف فػػي نسػبة الثبػػات، ك  %66.66فػي مرحمػػة التػػدخؿ، كا 

 :كضج مراحؿ التطكر في المراحؿ الثبلثةيالرسـ البياني  اكىذ .3مف أصؿ 
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 يوضح التغيير في المراحل الثالثة لمطفل )س(: (4.5شكل )

 
 
 
 
 
 

الطفمة 
 (ح)

  9مف األطفاؿ الذيف أظيركا تقدـ بطيء في اكتساب المفردات، حيث اكتسبت  (ح)تعد الطفمة 
مفردة، حيث كانت نسبة االستجابات الصحيحة لدييا في مرحمة الخط  23مفردات مف أصؿ 

كتشير الجداكؿ أدناه إلى التطكر الذم تـ في  %،39كصمت النسبة إلى  كفي مرحمة الثبات %،0القاعدم 
 كؿ مرحمة كفي كؿ قسـ بالتفصيؿ كما يمي:

 في مرحمة التدخل حالتي اكتسبتيا الطفمة يوضح الجدول نسبة المفردات الصحيحة : (4.11الجدول )

عدد المحاكالت  *نسبة االستجابة الصحيحة
 الكمي

 عدد المحاكالت
 الناجحة

 *القسـ

 قسـ الحياة العممية 6 40 15%

 قسـ الحكاس 4 20 20%

 قسـ الجغرافيا 3 15 20%

 قسـ الثقافة 5 25 20%

 قسـ المغة 5 15 33%
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 يوضح عدد المفردات التي تم تثبيتيا ونسبتيا المئوية : (4.12) جدول

 *القسـ العدد الكمي لممفردات العدد الذم تـ تثبيتو *النسبة المئكية
 قسـ الحياة العممية 8 3 37.5%
 قسـ الحكاس 4 2 % 50
 قسـ الجغرافيا 3 1 % 33
 قسـ الثقافة 5 2 % 40
 قسـ المغة 3 1 33%
 المجمكع الكمي 23 9 39%

في مرحمة الخط القاعدم، إلى  %0بيف مف خبلؿ الجداكؿ السابقة أف الطفمة ح تقدمت مف يت
كفي  %،37.5كبذلؾ فقد كصمت إلى  ،8مفردات مف أصؿ  3في مرحمة التدخؿ، حيث اكتسبت  15%

في مرحمة  %50في مرحمة التدخؿ، ك %20قسـ الحكاس كصمت نسبة االستجابات الصحيحة إلى 
أما في قسـ الجغرافيا فقد كصمت نسبة االستجابات  ،4الثبات، كبذلؾ فقد اكتسبت مفردتيف مف أصؿ 

كبذلؾ فقد اكتسبت مفردة كاحدة مف  %،33كفي مرحمة الثبات %،20الصحيحة في مرحمة التدخؿ إلى 
مرحمة التدخؿ، في  % 20مفردات، كفي قسـ الثقافة كصمف نسبة االستجابات الصحيحة إلى  3أصؿ 

كفي قسـ المغة كصمت نسبة  ،5مفردة مف أصؿ  2 في مرحمة الثبات، كبذلؾ فقد اكتسبت %40ك
في مرحمة التدخؿ، ككذلؾ الحاؿ في مرحمة الثبات، أم اكتسبت مفردة  %33االستجابات الصحيحة إلى 

 :مراحؿ التطكر بيانيان  إلى التالي البياني شير الرسـيك  .3كاحدة مف أصؿ 
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 يوضح التغيير في المراحل الثالثة لمطفمة )ح(: (4.6شكل )

 
 

أف الطفػػػؿ )م( ك)ز(، )ع( مػػػف ذكم اإلعاقػػػة العقميػػػة ذم الدرجػػػة البسػػػيطة،  النتػػػائج السػػػابقة تشػػػير
كانت نسبة استجاباتيـ أعمى مف الطمبة )ح(، )ف(، )س( كىـ طمبة إعاقة عقمية ذم درجة متكسطة، حيث 

، لكػف مقارنػة مػع زمبلئيػـ مػف ٠زادت نسبة استجاباتيـ الصحيحة عػف مرحمػة الخػط القاعػدم كالػذم كانػت 
قػػة البسػػيطة، فػػإنيـ أقػػؿ تطػػكرا كاسػػتجابة لمتػػدريس بطريقػػة مكنتيسػػكرم إلكسػػابيـ بعػػض المفػػردات ذكم اإلعا

 الكظيفية، حيث اكتسبكا بعض المفردات البسيطة.
أما الطمبة مف ذكم اإلعاقة العقمية البسيطة، فقد اكتسبكا معظػـ المفػردات التػي تػـ تدريسػيا بطريقػة 

 ة فيما بينيـ، ككذلؾ لخصائصيـ كقدراتيـ المختمفة.مكنتيسكرم، كذلؾ يعكد لمفركقات الفردي
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 : خامسلفصل الا

____________________________________________________________________ 

 مناقشة النتائا والتوصيات:

 يحتكم  ىذا الفصؿ عمى ما يمي:
 مناقشة النتائج 
  التكصيات 
 مناقشة نتائا الدراسة 5.1

كسػاب الطمبػة أظيػرت  نتػائج ىػذه الدارسػة أف ىنػاؾ عبلقػة إيجابيػة بػيف التػدريس بطريقػة مكنتيسػكرم كا 
المعػػكقيف عقميػػػا بعػػػض المفػػػردات الكظيفيػػػة، كذلػػػؾ بعػػػد تمكػػػف معظػػػـ الطمبػػػة مػػػف أغمػػػب المفػػػردات التػػػي تػػػـ 

 ه الدراسة، كيتضج ذلؾ فيما يأتي.إدراجيا في ىذ
ابؽ، أف معظػـ الطمبػة اسػتطاعكا اكتسػاب عػدد جيػد مػف تدؿ النتائج التي أشرنا ليا فػي الفصػؿ السػ

المفػػردات التػػي تػػـ تدريسػػيا بطريقػػة مكنتيسػػكرم، كال شػػؾ أف ىنػػاؾ اخػػتبلؼ فيمػػا بيػػنيـ فػػي اسػػتجابتيـ فػػي 
بعػػض األقسػػاـ عػػف أخػػرل، فبعضػػيـ كانػػت اسػػتجابتو عاليػػة فػػي قسػػـ الحػػكاس، كآخػػر أظيػػر تميػػز فػػي قسػػـ 

الحيػػػاة العمميػػػة، كىػػػذا نتيجػػػة الفػػػركؽ الفرديػػػة فػػػي بيػػػنيـ، كاخػػػتبلؼ الجغرافيػػػا، كىنػػػاؾ مػػػف تميػػػز فػػػي قسػػػـ 
 خصائصيـ التعميمية فيما بينيـ.
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(، كدراسػػػػة السػػػػيد 2016(، كدراسػػػػة غريػػػػب )2015شػػػػندم )الدراسػػػػة كىػػػػذه النتيجػػػػة منسػػػػجمة مػػػػع 
 (.2017محمد )حنفي ك (، كدراسة 2016)

كقد تطكرت استجابات الطمبة عف مرحمة الخط القاعدم بشػكؿ جيػد نسػبيا مقارنػة مػع النتيجػة التػي 
حصمكا عمييا بعد إجػراء الدراسػة، فكػبل  مػنيـ تميػز فػي قسػـ عػف االخػر، كمػنيـ مػف اسػتطاع تثبيػت جميػع 

مرحمػػة الخػػػط المفػػردات، كمػػنيـ مػػػف اكتسػػاب جػػػزء منيػػا، لكػػػف الجميػػع تقػػػدـ عػػف النسػػػب المئكيػػة األكليػػػة ) 
القاعدم( في مرحمة التدخؿ كالتثبيت، فالطفػؿ )م( اسػتطاع اكتسػاب جميػع المفػردات التػي تػـ تدريسػيا لػو، 
 2باستثناء مفردة كاحدة في قسـ المغة، كالتي كانت نسبة استجابتو فييا أقؿ مػف بػاقي األقسػاـ، فقػد اكتسػب 

نسػبة بػيف األقسػاـ، كقػد اسػتطاعت الباحثػة كتشير نتائجو، أف قسػـ الحػكاس كػاف أعمػى  ،3مفردة مف أصؿ 
تممس ذلؾ أيضا خبلؿ الجمسػات التعميميػة، فكانػت دافعيػة الطفػؿ )م( عاليػة جػدا اثنػاء تػدريس ىػذا القسػـ، 
ككػػاف مبػػادر بشػػكؿ الفػػت لمنظػػر اثنػػاء التػػدريس بطريقػػة مكنتيسػػكرم، ككػػذلؾ أيضػػا فػػي قسػػـ الثقافػػة، فكػػاف 

النسػبة المئكيػة التػي حققيػا فػي ىػذا القسػـ، كتشػير النتػائج أف الطفػػؿ اىتمامػو كاضػج جػدا، كىػذا يتنػاغـ مػع 
مفردة في مدة زمنية جيدة )شيرييف(، كبعػد  22)م( استفاد مف البرنامج،  كاكتسب عدد مف المفردات يبمغ 

جمسػػة كفػػي كػػؿ جمسػػة، كػػاف يػػؤدم عػػدد مػػف المحػػاكالت إلتقػػاف الميػػارة، كفػػي مرحمػػة  25عػػدد جمسػػات بمػػغ 
  %.95.65ت استجابتو النيائية التثبيت ظير 

أمػا الطفمػػة )س(، فقػد انتقمػػت إلػى نسػػبة مئكيػة جيػػدة مػف مرحمػػة الخػط القاعػػدم إلػى مرحمػػة التػػدخؿ 
اسػتطاعت  فقد %،0كالتثبيت، فبعد أف كصمت نسبة استجاباتيا الصحيحة في مرحمة الخط القاعدم بمغت 

كالكصػكؿ إلػى نسػبة جيػدة مػف إجمػالي  ،23مفػردة مػف أصػؿ  21اكتساب معظـ المفردات، حيػث اكتسػبت 
ككانػػت أعمػػى النسػػب ليػػا فػػي قسػػـ المغػػة، كىػػذا مػػا الحظتػػو الباحثػػة أثنػػاء مرحمػػة  %91.3المفػػردات بمغػػت 

التدخؿ كالتدريس بطريقة مكنتيسكرم، فقد كانت متميزة في قسـ المغة عػف بػاقي األقسػاـ، كذلػؾ ألنيػا كانػت 
ميارات المغكية التػي سػاعدتيا كدعمتيػا الكتسػاب المفػردات التػي تػـ تتقف الحركؼ العربية، كتمتمؾ بعض ال

تدريسيا في ىذا القسـ، عمى العكس مف قسـ الحياة العممية كقسـ الحكاس، التي أظيرت النتائج فػي مرحمػة 
التػدخؿ أنيػف األقػػؿ فػي النسػػب المئكيػة عػػف بػاقي األقسػاـ، كقػػد احتاجػت الطفمػػة س عػدد مػػف الجمسػات بمػػغ 

 .23مفردة مف أصؿ  21خبلؿ  مدة شيريف الكتساب جمسة،  25
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كبالنسػػبة لمطفػػؿ )ع( تطػػكر أدائػػو، كارتفعػػت نسػػبة اسػػتجاباتو الصػػحيحة مػػف مرحمػػة الخػػط القاعػػدم 
 %84إلى نسبة جيدة فػي مرحمػة التػدخؿ، ففػي قسػـ الثقافػة اسػتطاع الكصػكؿ إلػى نسػبة  %،0كالتي كانت 

زمبلئو، ككذلؾ األعمى مف حيث األقساـ، فقد اكتسب جميع مف االستجابات الصحيحة، كىي  األعمى بيف 
في مرحمة الثبػات، كاسػتطاع اكتسػاب جميػع مفػردات ىػذ  %،100مفردات ىذا القسـ كبذلؾ فقد حقؽ نسبة 

كتشػير النتػائج أف عػدد المحػاكالت  %،80القسـ، يميو قسـ الحياة العممية، حيث بمغت اسػتجابتو الصػحيحة 
  20عالية لديو، كلذلؾ أحرز أعمى نسبة بيف زمبلئو، فقد احتاج إلى  الناجحة اإلجمالي كانت

جمسػػػة تعميميػػػة، خػػػبلؿ مػػػػدة شػػػيريف )فتػػػرة إجػػػػراء الدراسػػػة(، كبػػػذلؾ فقػػػد حقػػػػؽ نسػػػبة إجماليػػػة مػػػػف 
 ؾ فقد اكتساب كؿ مفردات الدراسة.،بذل %،100االستجابات الصحيحة في مرحمة الثبات بمغت 

كفػػي  %،0اسػػتجابات صػػحيحة فػػي مرحمػػة الخػػط القاعػػدم بمغػػت أمػػا الطفمػػة )ف( فقػػد حققػػت نسػػبة 
بالنسػػبة  كىػػي األعمػػى %،40مرحمػػة التػػدخؿ كصػػمت نسػػبة االسػػتجابات الصػػحيحة فػػي قسػػـ الجغرافيػػا إلػػى 

جمسػػة، حيػػث كانػػت عػػدد المحػػاكالت  30ت الطفمػػة )ف( إلػػى عػػدد جمسػػات بمػػغ اجػػلبػػاقي األقسػػاـ، فقػػد احت
الناجحػػة التػػي تحققيػػا فػػي كػػؿ جمسػػة قميػػؿ، ممػػا اضػػطر الباحثػػة إلػػى زيػػادة عػػدة الجمسػػات ليػػا، إلعطائيػػا 

مفػردة، كقػد بمغػت نسػبة  23مفػردة مػف أصػؿ  14فرصة الكتساب المفردات، كبذلؾ فقد اكتسػبت الطفمػة ف 
 %.60االستجابات الصحيحة لدييا 

أمػا  %،0فقد أشارت النتائج في مرحمة الخط القاعدم إنو حصؿ عمػى نسػبة  (س)كبالنسبة لمطفؿ 
 4في قسـ الحياة العممية، كبذلؾ يككف قد اكتسب  %50في مرحمة التدخؿ فقد استطاع الكصكؿ إلى نسبة 

، أمػػا فػػي قسػػـ الجغرافيػػا كالثقافػػة، فقػػد أحػػرز أعمػػى نسػػبة بػػيف األقسػػاـ األخػػرل كىػػي 8مفػػردات مػػف أصػػؿ 
 4أم أنػػػػو اكتسػػػػب مفػػػػردة كاحػػػػدة مػػػػف أصػػػػؿ ، %25فػػػػي حػػػػيف أف قسػػػػـ الحػػػػكاس كػػػػاف األقػػػػؿ  ،66.66%

 مفردة. 11مفردات، كيككف مجمكع ما اكتسبو الطفؿ س في نياية البرنامج 
نيايػػة البرنػػامج،  %39فػي مرحمػػة الخػػط القاعػدم، إلػػى  %0أمػا الطفمػػة )ح( فقػػد تطػكر أدائيػػا مػػف 

مفػػردة، حيػػث أنيػػا أبػػدت تقػػدـ كاضػػج فػػي قسػػـ الحػػكاس  24مفػػردات مػػف أصػػؿ  9فقػػد اسػػتطاعت اكتسػػاب 
فكانػػت محاكالتيػػا الناجحػػة قميمػػة اثنػػاء مرحمػػة كالثقافػػة، كبػػاقي األقسػػاـ لػػـ تكػػف دافعيتيػػا نحػػك الػػتعمـ كثيػػرة، 
 .التطبيؽ، األمر الذم أدل إلى تدني نسبة استجاباتيا الصحي
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أف األطفػاؿ الػذيف لػدييـ  تبػيف لمباحثػة، اؿ فػي مناقشػة السػؤاؿ األكؿبعد االطبلع عمى نتائج األطفػ
إعاقة عقمية متكسطة كانت نتائجيـ منخفضة نسبيا، مقارنة مع األطفػاؿ الػذيف لػدييـ إعاقػة عقميػة بسػيطة، 
فيـ أكثر استفادة مف البرامج المغكية التي تقدـ في مراكز تأىيػؿ ذكم اإلعاقػة، باإلضػافة لمميػارات الحياتيػة 

عمييػػا، لكػػف رغػػـ ذلػػؾ فقػػد تقػػدـ األطفػػاؿ مػػف ذكم اإلعاقػػة العقميػػة المتكسػػطة بنسػػب  كالعمميػة التػػي يػػدربكنيـ
جيد مقارنة مع قدراتيـ العقمية كنسب ذكائيـ المنخفضة، ىذا األمر يدعـ ضركرة ادخػاؿ فمسػفة مكنتيسػكرم 

يث أف ىناؾ في النظاـ التأىيمي كالتدريبي لذكم اإلعاقة، خصكصا في تعميـ الميارات الحياتية كالعممية، ح
، فصػكؿ كأقسػاـ فػي طريقػػة مكنتيسػكرم تشػتمؿ عمػى كػػؿ الميػارات التػي يحتاجيػا الطفػػؿ فػي حياتيػا العمميػػة

تعمميـ كتساعدىـ بطريقة تعتمد عمى الذات كالحػافز الػداخمي، األمػر الػذم ينمػي فػي نفػس الطفػؿ االعتمػاد 
ر فاعؿ في مجتمعػو، ال يشػكؿ عبػأ عمى الذات كعدـ االتكاؿ عمى الغير، كبذلؾ يصبج ذكم اإلعاقة عنص

 .عمى المجتمع
 

 التوصيات: 5.2

 في ضكء النتائج التي تـ الكصكؿ إلييا في الدراسة، فإف الباحثة تكصي بعدد مف التكصيات، منيا: 
شػػػطة مكنتيسػػػكرم، كطػػػرؽ التػػػدريس بيػػػا، لمعػػػامميف فػػػي غػػػرؼ المصػػػادر، إعػػػداد دليػػػؿ مصػػػٌكر حػػػكؿ أن -

 كمراكز تأىيؿ ذكم اإلعاقة.
 إدخاؿ فمسفة مكنتيسكرم في مراكز التأىيؿ كالرعاية لذكم اإلعاقة خصكصا اإلعاقة العقمية. -
 تدريب العامميف كالمدربيف في مراكز تأىيؿ كرعاية ذكم اإلعاقة عمى التدريس بطريقة مكنتيسكرم. -
ـ حسػػب ضػػركرة تكعيػػة أسػػر األطفػػاؿ المعػػكقيف كتػػكعيتيـ، كتثقػػيفيـ، كتعمػػيميـ كيفيػػة التعامػػؿ مػػع طفميػػ -

 فمسفة مكنتيسكرم.
ضركرة إقامة مؤسسات معتمدة عالميا لتدريب المعمميف كالعامميف في مجاؿ التربية الخاصة كفؽ فمسفة  -

 مكنتيسكرم، بشيادات معتمدة عالميا.
 ضركرة طرح احتياجات نظاـ مكنتيسكرم مف كسائؿ كأثاث في السكؽ المحمي. -
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 المراجا:

 المراجا العربية:

 ، القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية.2. طاضطرابات التواصل وعالجيا(. 2007اؿ )أباظة، ام -

ــيم (. 2006إبػػراىيـ، عبػػد التػػكاب ) - إجــراءات تعميميــة يســتخدميا معممــي التربيــة الفكريــة فــي تعم
 . نمكذج خطة مقترحة. المكتبة اإللكتركنية.وتدريب التالميذ المتخمفين عقمياً 

 . القاىرة: عالـ الكتب لمنشر.األطفال المعوقون رعاية وعالج(. 2000إبراىيـ، عبلء عبد الباقي ) -
 ، الجزء الثالث، عالـ الكتب.3. ط لسان العرب(. 1993ابف منظكر األفريقي ) -
أىـداف  -دراسة فـي واقـا المعـاقين فـي المجتمـا الفمسـطيني (. 2009أبك فضالة، عبد الػرحيـ ) -

 كالدراسات، كزارة الشؤكف االجتماعية، فمسطيف.. اإلدارة العامة لمتخطيط وطموحات
ــي اكتســاب (. 2011ىػػزيـ، ميػػا )أبػػك  - ــة مونتيســوري ف ــى نظري ــائم عم ــاما تعميمــي ق ــة برن فاعمي

رسػػالة دكتػػكراه غيػػر منشػػكرة، كميػػة العمػػـك التربكيػػة الميــارات المغويــة لــدى تالميــذ ريــاض األطفــال. 
 كالنفسيةػ جامعة عماف العربية، األردف.

 . مركز اإلسكندرية لمكتاب.الصحة النفسية والتوافق(. 1999سيير كماؿ )أحمد،  -

ت اأثـر برنـاما تـدريبي فـي المغـة العربيـة عمـى تنميـة بعـض ميـار (. 2009أحمد، عقيمي محمد ) -
المجمػػة العمميػػة، كميػػػة  .التعبيــر المغــوي الـــوظيفي لــدى األطفـــال المعــاقين عقميـــا القــابمين لمـــتعمم

 .458 – 355، 2، ع25التربية، جامعة أسيكط، مجمد
فعالية برناما تدخل مبكر باستخدام أنشـطة منتسـوري فـي تحسـين (. 2014عنتر أحمػد ) ،أحمد -

جامعػػة  -مجمػػة الطفكلػػة كالتربيػػة )كميػػة ريػػاض األطفػػاؿ . مســتوى االنتبــاه لــدى األطفــال الــذاتويين
 .399 – 355، 17, ع 6مصر. مج  – اإلسكندرية(

براما التدخل العالجي لممتخمفـين عقميـًا فـي ضـوء نمـوذج (. 2003البحيرم، عبد الرقيب أحمػد ) -
المػؤتمر السػنكم التاسػع عشػر لعمػـ الػنفس فػي مصػر كالمػؤتمر العربػي . (I L E P) -28الـدعم 
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برنػػػامج المػػػؤتمر كممخصػػػات األبحػػػاث، الجمعيػػػة المصػػػرية لمدراسػػػات  ،الحػػػادم عشػػػر لعمػػػـ الػػػنفس
 يناير.   29-27النفسية،

. مكقػع تعمػيـه جديػد، تػـ االسػترجاع بتػاريخ: ماذا تعرف عن منيا مونتيسوري(. 2015التمػكاني، ) -
 .https://www.new-educ.comـ، متاح عبر الرابط: 10/12/2017

قضايا المسانيات العربية الحديثة بين األصـالة والمعاصـرة مـن خـالل  (.2012جغبكب، صػكرية ) -
 . رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة فرحات عباس، سطيؼ )الجزائر(.كتابات أحمد مختار عمر

ة اإلعػداد المينػي بمػدارس (. بناء منيج فػي المغػة العربيػة لتبلميػذ مرحمػ2001حافظ، كحيد السيد ) -
 التربية الفكرية، دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ فرع بنيا.

فعالية برناما تدريبي لتخفيف بعض اضطرابات النطق وأثـره (. 2014حسف، أسامة عبد المػنعـ ) -
. رسػػالة لمــتعمم(فــي خفــض الســمو اإلنســحابي لــدى عــين مــن األطفــال المعــافين عقميــًا )القــابمين 

 ماجستير غير منشكرة، معيد الدراسات كالبحكث العربية، مصر.

فاعمية برناما قائم عمى بعض استراتيجيات تعمم المغة لتنمية ميارات (. 2014حمكدة، سميماف ) -
، رسػالة دكتػكراه غيػر منشػكرة، جامعػة بنيػا، التواصل الشفوي لدى تالميـذ مـدارس التربيـة الفكريـة

 .كمية التربية

فاعمية وحدة جغرافية مقترحة قائمة عمـى مـدخل (. 2017حنفي، ميا كماؿ؛ محمد، يارا إبراىيـ ) -
مصػر.  –. مونتيسوري في تنمية الحس الجغرافي وبعض ميارات قراءة الخريطـة لطفـل الروضـة

 .643 – 573، 2, ع 33مج 
التربيـة الخاصـة (. 2010الخصاكنة، محمػد أحمػد؛ أبػك شػعيرة، خالػد محمػد؛ غبػارم، ثػائر أحمػد ) -

 عماف: مكتبة المجتمع العربي. بين التوجييات النظرية والتطبيقية.
 عماف. تعديل سموك األطفال المعوقين )دليل اآلباء والمعممين(.(. 1992الخطيب، جماؿ ) -
الضغوط النفسية والتخمف العقمي في ضـوء عمـم (. 2008خميفة، كليد السيد؛ عيسى، مراد عمي ) -

 . اإلسكندرية: دار الكفاء لدنيا النشر.البراما -المفاىيم  -النظريات  النفس المعرفي

https://www.new-educ.com/
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فاعمية برنـاما حركـي لتنميـة بعـض المفـاىيم الجغرافيـة لـدى الطفـل (. 2016رشا إبراىيـ السيد ) -
ــًا باســتخدام مــنيا مونتيســوري.  – 523، 46، ع مصــر – مجمػػة اإلرشػػاد النفسػػي المعــاق عقمي

575. 
بتصميم برناما قائم عمى أنشطة منتسوري، وقياس فاعميتو في ( 2014فاطمة سعيد ) ،رمضاف -

ــة ــة العقمي ــال ذوي اإلعاق ــة مــن األطف ــدى عين ــق النفســي ل . رسػػالة ماجسػػتير غيػػر تحســين التواف
 منشكرة، كمية التربية، جامعة عيف شمس.

ترجمػػة مصػػطفى  .اإلعاقــة العقميــة: الماضــي الحاضــر المســتقبل(. 2010ركنمػػد تيمػػكر كآخػػركف ) -
 محمد قاسـ، عماف: دار الفكر.

 اإلعاقــة الفكريــة فــي ضــوء النظريــات المختمفــة وتطبيقاتيــا التربويــة.(. 2013الريػػدم، ىكيػػدة ) -
 الرياض: دار الزىراء. 

فاعميــة اســتراتيجية مقترحــة قائمــة (.2013الزىرانػػي، ىػػدل حسػػف كالحريشػػي، منيػػرة عبػػد العزيػػز ) -
المعرفيـة ومـا وراء المعرفيـة فـي تنميـة ميـارات الكتابـة الوظيفيـة لـدى عمى الدما بين العمميات 

، كميػػة التربيػػة، جامعػػة عػػيف مجمػػة القػػراءة كالمعرفػػة . طالبــات المرحمــة المتوســطة بمدينــة الريــاض
 .139شمس، ع 

 . عماف: دار الفكر.تعميم األطفال المتخمفين عقمياً (. 2000الزيكد، نادر فيمي ) -

فاعميــة برنــاما قــائم عمــى طريقــة منتســوري لتحســين ميــارات (. 2016صػػبلح غريػػب ) ،سػػامي -
. رسالة السموك التكيفي لدى عينة من األطفال المعاقين عقميًا القابمين لمتعمم جامعة عين شمس

 ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة عيف شمس.

. القػاىرة: عربـي( –)إنجميـزي  معجم مصـطمحات اإلعاقـة العقميـة(. 2012سميماف، عبد الرحمف ) -
 دار الجكىرة لمنشر كالتكزيع.

. القػػاىرة: مكتبػػة ٣. ج سػػيككلكجية ذكم الحاجػػات الخاصػػة(. 2001سػػميماف، عبػػد الػػرحمف سػػيد ) -
 زىراء الشرؽ.
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. القػاىرة: بيػاف المعرفػة الصحة النفسية واإلرشـاد والتوجيـو النفسـي(. 2015السيد، حناف سمير ) -
 لمنشر.

فاعمية برناما حركي لتنمية بعـض المفـاىيم الجغرافيـة لـدى الطفـل (. 2016ابراىيـ )السيد، رشا  -
 – 523، 46مصػػػر. ع –. مجمػػػة االرشػػػاد النفسػػػي المعـــاق عقميـــا باســـتخدام مـــنيا مونتيســـوري

573. 
حائػػػػؿ: دار األنػػػػدلس لمنشػػػػر  التربيــــة الخاصــــة لممعممــــين والمعممــــات.(. 2005شػػػػاكر، حمػػػػدم ) -

 كالتكزيع.

الميـــارات المغويـــة (. 2018كجػػػاب اهلل، سػػيد؛ كبحيػػرم، عطػػػاء؛ كزغػػارم محمػػد )شػػحاتو، حسػػف؛  -
ــة ــة الفكري ــة اإلعــداد المينــي بمــدارس التربي ــا بمرحم ــذ المعــاقين عقمًي . الوظيفيــة الالزمــة لمتالمي

 .128 – 96، 1، ع 3مج . المجمة الدكلية لمدراسات التربكية كالنفسية

القػػاىرة:  االحتياجــات الخاصــة وأســاليب رعــايتيم، األطفــال ذوو(. 2007الشػػخص، عبػػد العزيػػز ) -
 مكتبة الطبرم.

صــعوبات  -ســيكولوجية الفئــات الخاصــة والمعــوقين الخصــائص(. 2000شػػقير، زينػػب محمػػكد ) -
 القاىرة: مكتبة النيضة المصرية. التأىيل.-البراما–التعمم 

القاىرة: دار قباء  .العالج السموكي الحديث. أسسو وتطبيقاتو(. 1997الشناكم، محمد محركس ) -
 لمطباعة كالنشر.

تصـميم برنـاما لتنميـة ميـارات القـراءة والكتابـة باسـتخدام طريقـة ( 2015شيماء محمد ) ،شندم -
 . رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية رياض األطفاؿ، جامعة القاىرة.منتسوري لدي طفل الروضة

منتسـوري وأثـره عمـى تنميـة قيـاس أثـر برنـاما قـائم عمـى أنشـطة ( 2015عػكض بػدر ) ،صبرم -
. ميــارات المغــة والتفكيــر االبتكــاري لــدى التالميــذ ذوي صــعوبات الــتعمم بمرحمــة التعمــيم األساســي

 رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية رياض األطفاؿ، جامعة القاىرة.

ــل المدرســة. (. 2005صػػميكة، سػػيى نكنػػا ) - ــال مــا قب ــة ألطف ــراما التعميمي عمػػاف: دار تصــميم الب
 لمنشر كالتكزيع. صفاء
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القاىرة: دار الفكػر  الميارات المغوية، مستوياتيا، تدريسيا، صعوباتيا،(. 2004طعيمة، رشدم ) -
 العربي.

برناما تدريبي باسـتخدام أدوات منتسـوري المطـورة فـي تنميـة  .(2013تركية حمكد ) ،الطكيرقي -
منشػػػكرة، كميػػػة ريػػػاض األطفػػػاؿ، . رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر اإلدراك الحســـي لـــدى األطفـــال الـــذاتويين

 جامعة القاىرة.

 . عماف: دار كائؿ لمنشر.مدخل إلى التربية الخاصة(. 2005الظاىرم، قحطاف أحمد ) -
. القاىرة: مؤسسة التخمف العقمي مفيوم، أسباب، خصائص(. 2008عامر، طارؽ عبد الرؤكؼ ) -

 طيبة لمنشر.
طة مونتيسوري لتحسين التوافق النفسي فاعمية برناما قائمة عمى أنش(. 2015عباس، فاطمة ) -

 . رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة عيف شمس.لدى عينة من األطفال ذوي اإلعاقة العقمية
 . القاىرة: عالـ الكتب.معجم المغة العربية المعاصرة(. 2008عبد الحميد، أحمد مختار ) -
 كمـــدخل لتنميـــة بعـــض المفـــاىيمأنشـــطة الحيـــاة اليوميـــة (. 2015عبػػد الحميػػػد، محمػػد إبػػػراىيـ ) -

 جامعة عيف شمس. - مجمة دراسات الطفولة. عقمياالرياضية لدى األطفال المتخمفين 
. القػػػاىرة: الػػػدار العالميػػػة لمنشػػػر التربيـــة الخاصـــة لغيـــر العـــاديين(. 2008عبػػػد الرسػػػكؿ، فتحػػػي ) -

 كالتكزيع. 
 القاىرة: دار الفجر. تربية المتخمفين عقميا.(. 2003عبد الغفار، أحبلـ )  -
 القاىرة: دار الفجر لمنشر كالتكزيع. تربية المتخمفين عقمًيا.(. 2003عبد الغفار، أحبلـ رجب ) -

بـراما التالميـذ ذوي االحتياجـات الخاصـة مـن الفئـات (. 2007عبد الغني، زينب أحمد كآخركف ) -
، الجػزء ايير الجـودةالثالث الصم وضعاف السما والمتخمفين عقمًيا وضعاف البصر في ضـوء معـ

 الثاني، كمية التربية، جامعة المنيا.

موســـوعة مصـــطمحات ذوي االحتياجـــات الخاصـــة (. 2005عبػػػد الكػػػافي، إسػػػماعيؿ عبػػػد الفتػػػاح ) -
 . مركز إسكندرية لمكتاب.نفسية –طبية  –تربوية  –إعالمية  –اجتماعية 

 الزىراء. . الرياض: دارمدخل إلى التربية الخاصة(. 2011عبد اهلل، عادؿ ) -
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دراسة مقارنـة بـين مـنيا (. 2015عبد المجيد، فايزة؛ كعبد المطيؼ، سارة محمكد؛ نصر، سناء ) -
مونتيسوري والمنيا المطور التابا لوزارة التربية والتعميم المصرية فـي قـدرات التفكيـر االبتكـاري 

 .88 – 83، 68, ع  18مصر. مج  –دراسات الطفكلة   لدى طفل الروضة.
 مكتبة زىراء الشرؽ. اإلرشاد النفسي األسري.(. 2006المنعـ، آماؿ )عبد  -
. القػاىرة/ مكتبػة األنشطة التربوية لألطفال ذوي االحتياجـات الخاصـة(. 2004عبد النبي، السيد ) -

 األنجمك المصرية.

اسـتخدام إجـراء التـأخير الثابـت فـي تطـوير القـدرة عمـى الـتعمم العرضـي "(. 2003العتيبي، بػدر ) -
ـــات المتوســـطة مـــن  ـــذ ذوي اإلعاق ـــة لمتالمي ـــة المرئي ـــارات الوظيفي ـــدريس الكممـــات والعب خـــالل ت

 .129 – 69، 2، عمجمة أكاديمية التربية الخاصة ."والشديدة

 . عماف: دار الفكر.مدخل إلى التربية(. 2000عريفج، سامي ) -

،  لمنشـر والتوزيـا سيكولوجية النمو في الطفولة. الدار العالميةـ(: 2002العزة ، سعيد حسػني ) -
ـ(: المعػػػػب عنػػػػد األطفػػػػاؿ األسػػػػس 2002العنػػػػاني ، حنػػػػاف عبػػػػد الحميػػػػد )- 14عمػػػػاف ، األردف. 

 .األردف –النظرية كالتطبيقيػة. عمػاف 
 القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية. االضطرابات النفسية لمراىقين.(. 2005عسكر، عبد اهلل ) -
، عمػػاف: األردف 2. طاألســس النظريــة والتطبيقيــة المعــب عنــد األطفــال(. 2010العنػػاني، حنػػاف ) -

 دار الفكر لمنشر كالتكزيع.

إلـى الكشـف عـن فاعميـة برنـاما تـدخل مبكـر باسـتخدام أنشـطة ( 2013ياسميػػف فػاركؽ ) ،غالي -
. رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منتســوري لتنميــة الميــارات المعرفيــة والتواصــمية لــدي األطفــال التوحــديين

 جامعة عيف شمس.منشكرة، كمية التربية، 
فعاليــة اســتخدام إجــراء التــأخير الزمنــي المتــدرج فــي إكســاب ميــارة (. 2011الغامػػدم، عائشػػة ) -

قــراءة بعــض الكممــات الوظيفيــة لمتمميــذات ذوات اإلعاقــة الفكريــة البســيطة والمتوســطة )دراســة 
 . رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الممؾ سعكد.مقارنة(
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دراسـة "(. 2015كسارة محمكد خالػد عبػد المطيػؼ، كسػناء محمػد نصػر ) ؛فايزة يكسؼ عبد المجيد -
مقارنة بين منيا منتسوري والمنيا المطـور التـابا لـوزارة التربيـة والتعمـيم المصـرية فـي قـدرات 

 .88 – 83، 68, ع  18، مج مصر –دراسات الطفولة . "التفكير االبتكاري لدى طفل الروضة
 –التشـــخيص  –الفئـــات  –أســـس التربيـــة الخاصـــة (. 2009الفػػػكزاف، محمػػػد؛ الرقػػػاص، خالػػػد ) -

 الرياض: العبيكاف لمنشر كالتكزيع. البراما التربوية.
اسـتخدام اسـتراتيجية تـدريس األقـران فـي إكسـاب الكممـات "(. 2008فيحاف، منى، مبارؾ، بنػدر ) -

، ص 1ج ، 32، ع مجمػة كميػة التربيػة، جامعػة عػيف شػمس، "الوظيفية لمتالميـذ المتخمفـين عقميـا
81 – 82. 

فاعمية برناما مقترح لتنمية بعض الميارات المغويـة لمتالميـذ ذوي "(. 2011القحطاني، ىنادم ) -
 .716 - 685، 1، ج 35، ع مجمة كمية التربية، جامعة عيف شمس، "اإلعاقة العقمية البسيطة

. تػػػـ رائعـــة( فمســـفة تربويـــة 1952 – 1870مايـــا مونتيســـوري )(. 2012القرزعػػػي، عبػػػد اهلل ) -
-http://childـ، متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط: 10/12/2017االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترجاع بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ 
trng.blogspot.com.eg. 

عمػػاف: دار المسػػيرة لمنشػػر  النظريــة والممارســة. –اإلعاقــة العقميــة (. 2010القمػػش، مصػػطفى ) -
 كالتكزيع كالطباعة.

الصـحة (. 2003كجداف؛ كحماـ، فادية كامػؿ؛ كسػعيد، عمػي أحمػد؛ كمصػطفى، سػعيد )الكحيمي،  -
 ، الرياض: مكتبة الرشد.النفسية لمطفل والمراىق

. القاىرة: دار عمم النفس االرتقائي: سيكولوجية الطفولة والمراىقة(. 2009كفافي، عبلء الديف ) -
 الفكر.

 المركز اإلقميمية لمطفكلة كاألمكمة. الككيت: تشجيا القراءة.(. 2004الكندرم، لطيفة ) -
ــا مونتيســوري فــي البيــت العربــي(. د. 2010لينػػدم، ليػػزا فػػاف ) - . القػػاىرة: دار الكممػػة لمنشػػر ماري

 كالتكزيع.
مرحمـة  –األنشطة الحسية )تطبيقـات عمـى مونتيسـوري (. 2015ليندم، ليزا فاف؛ عبيد، سيمفيا ) -

 شر كالتكزيع.. القاىرة: دار الكممة لمنما قبل المدرسة(

http://child-trng.blogspot.com.eg/
http://child-trng.blogspot.com.eg/
http://child-trng.blogspot.com.eg/
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 .الرياض ، الشريؼ التدريس الناجح لذوي اإلعاقة العقمية،، (2010، ابراىيـ )المبرز -

مدخل منتسوري وأثره فـي إكسـاب بعـض ميـارات الحيـاة العمميـة "(. 2015متكلي، محمد خميفة ) -
, ع  31مصػر. مػج – مجمـة كميـة التربيـة بأسـيوط ."لدى طفل الروضة من وجية نظـر األميـات

4 ،363 – 396. 

. مونتيســوري وأثــره فــي تنميــة ميــارات الحيــاة العمميــةمــدخل (. 2015خميفػػة إسػػماعيؿ )،محمػػد  -
 .396 – 363، 4، ع31، مج مجمة كمية التربية بأسيكط

فعالية التدريب عمى استخدام جداول النشاط المصورة في تنمية بعـض (. 2003محمد، العربػي ) -
. رسػالة السموك اإلنسحابي لدى األطفـال المتخمفـين عقميـاً الميارات االجتماعية وأثرىا في خفض 

 ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ.
دليــل األخصــائي النفســي لقيــاس الــنفس وتعــديل الســموك لألفــراد (. 2003محمػػكد، أحمػػد قطػػب ) -

 .أسيكط: مطبعة الجمعية النسائية المعاقين ذىنيًا.
برناما ارشادي لمحد من صعوبات النطق والكالم لدى عينة مـن  فاعمية(. 2008محمكد، غادة ) -

. رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة، كميػػة التربيػػة، تالميــذ وتمميــذات المرحمــة االبتدائيــة بمكــة المكرمــة
 جامعة أـ القرل.

فاعميـــة برنـــاما باســـتخدام أنشـــطة المعـــب فـــي تحســـين التفاعـــل (. 2012المحيطػػػب، يكسػػػؼ ) -
. رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة، اإلعاقة العقمية البسيطة بمدارس الدما االجتماعي لألطفال ذوي

 كمية التربية، جامعة عيف شمس.
 . الككيت: دار القمـ.مرجا في التخمف العقمي(. 1999مرسي، كماؿ إبراىيـ ) -
 . الرياض: دار الزىراء.المعاقون فكريًا القابمين لمتدريب(. 2012مصطفى، كالء ) -
 . الرياض: دار الزىراء.اإلعاقة الفكرية(. 2011الريدم، ىكيدة )مصطفى، كالء؛  -
المراجعــــة العاشــــرة لمتصــــنيف الــــدولي لألمــــراض، تصــــنيف (. 1999منظمػػػة الصػػػػحة العالميػػػػة ) -

، ترجمػة االضطرابات النفسية والسموكية، األوصـاف اإلكمينيكيـة. والـدالئل اإلرشـادية التشخيصـية
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اإلسػػكندرية: المكتػػػب اإلقميمػػي لشػػرؽ البحػػر المتكسػػػط كحػػدة الطػػب النفسػػي، جامعػػػة عػػيف شػػمس، 
 التابع لمنظمة الصحة العالمية.

 . القاىرة: دار عالـ الكتب.براما طفل الروضة وتنمية االبتكارية(. 2011المنير، راندا ) -

فاعميػة كحػدة جغرافيػة مقترحػة قائمػة عمػى مػدخؿ "(. 2017ميا كمػاؿ حنفػي، كيػارا إبػراىيـ محمػد ) -
مجمػة كميػة  ."في تنمية الحػس الجغرافػي كبعػض ميػارات قػراءة الخريطػة لطفػؿ الركضػةمكنتيسكرم 

 .643 – 573، 2، ع33، مج مصر –التربية بأسيكط 

دارة الذات لـدى (. 2009المكلى، أحمد محمد ) - فاعمية برناما تدريبي في تنمية ميارات الحياة وا 
 كمية التربية، جامعة عيف شمس.. رسالة ماجستير غير منشكرة، األطفال المعاقين عقمًيا

. دار المتخمفون عقميًا بين اإلسـاءة واإلىمـال التشـخيص، والعـالج(. 1999نصر، سيير أحمد ) -
 قباء لمنشر.

 . القاىرة: دار الفكر العربي. تربية األطفال المعاقين عقمياً (. 2002اليجرسي، أمؿ معكض ) -
. العػػػػيف: دار الكتػػػػاب اســــتراتيجية لتنميــــة التفكيــــراأللعــــاب التربويــــة: (. 2005اليكيػػػػدم، زيػػػػد ) -

 الجامعي.
. ترجمػػة: محمػػد الركسػػاف، رسػػالة المعمػػـ، فمســفة مونتيســوري وطريقتيــا(. 2006كيميػػاـ، اكنيػػؿ ) -

 .81 – 76األردف، 
دور البــراما التأىيميــة فـــي تنميــة ميــارات ذوي اإلعاقــة العقميـــة (. 2016يكسػػؼ، نضػػاؿ آدـ ) -

بتكــيفيم االنفعــالي واالجتمــاعي: دراســة تقويميــة عمــى المعممــات بمراكــز ذوي البســيطة وعالقتــو 
جامعة أـ درمػػػاف سػػػ. رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، اإلعاقـــة العقميـــة البســـيطة بواليـــة الخرطـــوم

  اإلسبلمية، السكداف.
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 المالحق: 

 

 ( كتاب تسييل الميمة:1) ممحق

 

 

 

 كتاب تسهيل مهمت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق (2)
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 :تيماأسماء المحكمين وتخصص( قائمة ب2ممحق )

 اسم المحكم التخصص كان العمل

 في أساليب التدريس دكتكراه أبك ديس –جامعة القدس 
 

 د. غساف سرحاف
مدير قسـ الخدمات المغكية 
 كالتعريب في شركة جكجؿ

فناف كباحث كمتخصص دكتكراه، 
 .في مجاؿ التعريب

 
 فائؽ عكيسد. 

بجامعتي األزىر كطيبة بالمدينة 
 المنكرة

 كجيو أبك المبف د. دكتكراه مناىج كطرؽ التدريس

عضك ىيئة تدريس في الجامعة 
 العربية المفتكحة

 د. حسف أبك رياش دكتكراه في عمـ النفس التربكم

مدربة مكنتيسكرم في مؤسسة 
 غراس في السعكدية

دبمـك في التربية  بطريقة 
 مكنتيسكرم

 
 دعاء مجدم

 د. زياد قباجو أساليب التدريس دكتكراه أبك ديس –جامعة القدس 
منسقة برنامج المدرسة كالحضانة 

 في مركز جبؿ النجمة
 كجك  نارميف بكالكريكس تربية ابتدائية

قسـ المدرسة في مركز  مسئكلة
 جبؿ النجمة

خبيرة في مجاؿ تدريس ذكم 
 اإلعاقة العقمية

 عبير حمد

مرشد التربية الخاصة لدل كزارة 
 التربية كالتعميـ

 إياد لدادكه ماجستير عمـ نفس

معممة خبيرة في مركز جبؿ 
 النجمة لتأىيؿ ذكم اإلعاقة

 سمكل شيخة بكالكريكس تربية ابتدائية

 ليبيا ، كزارة التربية كالتعميـ
خبيرة في مجاؿ التدريس بطريقة 

 مكنتيسكرم كصنع كسائميا
 غرارةحميدة أبك 
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 :خطاب التحكيم (:3كمحق )

 

 تحكيم أدوات الدراسة
 السادة المحكميف... تحية طيبة كبعد،

تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف " فاعمية طريقة مكنتيسكرم في إكساب األطفاؿ ذكم اإلعاقة 
 " العقمية بعض المفردات الكظيفية في المغة العربية 

عمى درجة الماجستير في أساليب التدريس تخصص ذكم  كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ
 أبك ديس. احتياجات خاصة، مف جامعة القدس/

كقد قامت الباحثة بتطكير ىذه األدكات لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كعميو ترجك مف حضرتكـ التكـر 
بداء اوراء في ضكء خبرتكـ مف حيث:  بتحكيميا كا 

 مدل مبلءمتيا لمكضكع الدراسة. .1
 أسئمة فقرات األداة لممستكل العقمي لمطمبة.مناسبة  .2
 مدل مبلءمة األنشطة كمناسبتيا لمستكل الطمبة. .3
 إجراء ما تركنو لصالج الدراسة مف إضافة أك حذؼ أك تعديؿ. .4
 إبداء أم مبلحظا .5
 ت أخرل .6

 شاكرةن لكـ تعاكنكـ لما فيو خير لمبحث التربكم كتطكيره نحك األفضؿ
 

 
 
 
 
 نداء سمير رحمف
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 مبلحظة:
 أرجكا مف حضرتكـ تعبئة المعمكمات أدناه..

 
 االسـ:...................................             الدرجة العممية.........................
 التخصص:..............................              مكاف العمؿ :.........................
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 المفردات الوظيفية  داء الحاليمستوى األ استمارة قياس : (4ممحق )

تقييـ  مبلحظات
 الفاحص

 رقـ الفقرة القسـ

 ١ قسم الحياة العممية                                           
 

التعرؼ عمى الفتات ميمة في األماكف  -
العامة، مثؿ ) حماـ نساء، حماـ رجاؿ، 

 مطعـ، بقالة( كظيفيا.
التعرؼ عمى مدلكالت الخطر ) خطر  -

 ساـ(. -ال تقترب -الكيرباء

 

 ٢ قسم الحواس                           
 

 
 –حمك  -مالج -التعرؼ عمى كممة )مر  -

 حامض( كظيفيا.
 -قصير -التعرؼ عمى الكممات ) طكيؿ -

 صغير( كظيفيا. -كبير -سميؾ -رفيع
 -طرم -خشف -التعرؼ عمى كممات ) ناعـ -

 قاسي( كظيفيا.
 التعرؼ عمى كممات ) ساخف، بارد( كظيفيا. -

 

 ٤ قسم المغة  
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 التعرؼ عمى المفرد كظيفيا. -
 التعرؼ عمى الجمع كظيفيا. -
 التعرؼ عمى المثنى كظيفيا.  -

 ٥ قسم الثقافة   
 :  العمـك
التعرؼ عمى أجزاء جسـ اإلنساف ) عيف،  -

 رجؿ، فـ، لساف..( كظيفيا.
كائنات حية ) أشجار، أفعى، التعرؼ عمى  -

 عنكبكت، كمب..( كظيفيا.

 

 الجغرافيا:
التعرؼ عمى اسـ المنطقة التي يعيش فييا  -

الطفؿ كظيفيا )حيث يعبر عف مكاف سكنو 
 بكضكح، قريتي...، مدينتي..(
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                                                 طالبمتعميميا ل تي تمالمفردات ال: (5ممحق )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساـ  خطر  ساخف  حار  مالج  مر  حمك حامض
حماـ 
 نساء 

 
 حماـ رجاؿ

 

 بقالة  مكقؼ باص مستشفى قرية  مدينة  مدفأة ناعـ  قاسي خشف
 مطعـ

 

 رفيع سميؾ دـ جرح ضمادة يؤلمني  عيف أنؼ بطف
 

 طرم 

 يد  ذراع رأس أذف أسناف لساف  عنكبكت أفعى  عقرب
 

 قدـ 

      

مفردات 
تدؿ 
عمى 

الجمع: 
 أقبلـ

مفردات تدؿ 
عمى 

المثنى: 
 قمماف 

مفردات 
تدؿ 
عمى 
المفرد 

 مثؿ: قمـ 

 
 كمب 
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 استمارة تسجيل بيانات مرحمة الخط القاعدي: (6ممحق )

 

 قسم الحياة العممية                                              
 

مكقؼ 
 باصات 

حماـ  مطعـ  بقالة  مستشفى خطر  ساـ 
 رجاؿ 

 الكممة  حماـ نساء

        

   
ت  

اكال
مح
ال

 

        
        
        
        

 
 مجمكعة االستجابات الصحيحة=              

 
 ٪١٠٠المجمكع الكمي لممحاكالت * \النسبة = مجمكع االستجابات الصحيحة 

 
 الحواسقسم 

 
 الكممة  ناعـ  خشف قاسي  طرم حامض  مالج  حمك مر  رفيع  سميؾ 

          

   
ت  

اكال
مح
ال
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 مجمكعة االستجابات الصحيحة=              
 %100 المجمكع الكمي لممحاكالت * \النسبة = مجمكع االستجابات الصحيحة 

 قسم الثقافة 
 

عنكبك 
 ت

عقر 
 ب

أفع
 ل

كم
 ب

ضماد
 ة

جر 
 ح

يؤلمن
 م

د
 ـ

أسنا
 ف

لسا
 ف

أن
 ؼ

أذ
 ف

بط
 ف

ذرا
 ع

قد
 ـ

 الكممة

               

الت
حاك

الم
 

               
               
               
               

 
 مجمكعة االستجابات الصحيحة=              

 %100المجمكع الكمي لممحاكالت * \الصحيحة  النسبة = مجمكع االستجابات
 قسم المغة والجغرافيا

اسـ قرية 
أك منطقة 
 كؿ طفؿ

 الكممة قمـ قمماف أقبلـ قريتي مدينتي

      

الت
حاك

الم
 

      
      
      
      

 
 مجمكعة االستجابات الصحيحة=              

 %100المجمكع الكمي لممحاكالت * \النسبة = مجمكع االستجابات الصحيحة 
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 استمارة تسجيل مرحمة التطبيق(: 7) ممحق

 
 مبلحظة: يرصد رقـ الجمسة، كالتاريخ كاليـك 

 قسم الحياة العممية                                                
 

مكقؼ 
 باصات

 مطعـ بقالة مستشفى خطر ساـ
حماـ 
 رجاؿ

 الكممة حماـ نساء

        

الت
حاك

الم
 

        
        
        
        

 
 مجمكعة االستجابات الصحيحة=              

 %100* المجمكع الكمي لممحاكالت  \النسبة = مجمكع االستجابات الصحيحة 
 

 قسم الحواس
 

 الكممة ناعـ خشف قاسي طرم حامض مالج حمك مر رفيع سميؾ
          

الت
حاك

الم
 

          
          
          
          

 مجمكعة االستجابات الصحيحة=              
 %100* المجمكع الكمي لممحاكالت  \النسبة = مجمكع االستجابات الصحيحة 
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 قسم الثقافة 
 

عنكبك 
 ت

عقر 
 ب

أفع
 ل

كم
 ب

ضماد
 ة

جر 
 ح

يؤلمن
 م

د
 ـ

أسنا
 ف

لسا
 ف

أن
 ؼ

أذ
 ف

بط
 ف

ذرا
 ع

قد
 ـ

 الكممة

               

الت
حاك

الم
 

               
               
               
               

 
 مجمكعة االستجابات الصحيحة=              

 %100* المجمكع الكمي لممحاكالت  \النسبة = مجمكع االستجابات الصحيحة 
 

 قسم المغة والجغرافيا 
 

اسـ قرية 
أك منطقة 
 كؿ طفؿ

 الكممة قمـ قمماف أقبلـ قريتي مدينتي

      

الت
حاك

الم
 

      
      
      
      

 
 مجمكعة االستجابات الصحيحة=              

 
 %100* المجمكع الكمي لممحاكالت  \النسبة = مجمكع االستجابات الصحيحة 



118 

 قائمة السموك المدخمي وخصائص التعمم لمطفل : (8ممحق )

                                                                                        اسم الطفل:                
 تاريخ الرصد:

 
 

 مبلحظات
 

 مبلحظات الفاحص
 رقـ الفقرة الخاصية

 دائما غالبا نادرا

     
 دافعية كحب لمتعمـ ذاتي.

1 

     
 قدرة عمى االنتباه لمميمة المراد تعمميا.

2 

     
 قدرة عمى استقباؿ المعمكمات.

3 

     
 قدرة الطفؿ عمى حفظ المعمكمات.

4 

     
 قدرة الطفؿ عمى االستجابة لقكانيف الجمسات.

 

5 

     
رجاعيا مكانيا بعد االنتياء.  قدرة الطفؿ عمى جمب أدكات التعمـ كا 

6 

     
 العمؿ كالتعمـ.قدرة الطفؿ عمى احتراـ حدكده كعدـ التدخؿ في الزمبلء اثناء 

7 

     
 قدرة الطفؿ عمى تنظيـ كترتيب طريقة تعممو.

8 

     
 قدرة الطفؿ عمى المحافظة عمى أدكات منتسكرم كعدـ تعطيبيا.

9 

     
 قدرة الطفؿ عمى نقؿ ما تعممو إلى مكقؼ مشابو.

10 
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 قدرة الطفؿ عمى تكرار الميمة.

11 

     
 االجتماعي مع االخريف.قدرة الطفؿ عمى التكاصؿ 

12 

     
 قدرة الطفؿ عمى مكاصمة كاستمرار جمسة التعمـ.

13 

     
 قدرة الطفؿ عمى التكاصؿ البصرم.

 

14 

     
 قدرة الطفؿ عمى المعب التخيمي.

15 
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 الخطط التربوية الفردية وخصائص التعمم لكل األطفال المشتركين  : (9ممحق )

 اليدؼ الرقـ

 
 التقديرات القبمية

 مبلحظات
 غير مكجكدة

مكجكد 
جزء 
 منيا

 مكجكدة

1 

التعرؼ عمى مفردات في 
المناطؽ العامة، مثؿ: حماـ 
نساء، حماـ رجاؿ، مستشفى، 

 مكقؼ باصات..

 
*    

2 
التعرؼ عمى مفردات تخص 
السبلمة العامة مثؿ: ساـ، 

 خطر، قؼ، سر..

 
*    

3 

قسـ التعرؼ عمى مفردات 
 الحكاس، مثؿ:

حامض، حمك، مر، خشف، 
 طرم...

* 
   

4 

تكظيؼ الميارات المغكية االتية 
 بشكؿ صحيج، مثؿ:

تكظيؼ مدلكالت المفرد          -
بشكؿ مناسب، مثؿ أريد 

 ساندكيشة.
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تكظيؼ مدلكالت المثنى          -
بشكؿ مناسب، مثؿ: أريد 

 قمماف.

 

 

 
* 
* 

* 

5 

عمى مفردات في قسـ التعرؼ 
 الثقافة مثؿ:

أعضاء جسـ االنساف:          -
 ذراع، بطف، قدـ..

بعض الكائنات الحية:          -
 عقرب، أفعى

 
 
 
* 

 
* 
 

 

 
تعرفت عمى بعض          -

 األعضاء مثؿ: عيف، أنؼ.

6 
التعرؼ عمى مفردات في قسـ 

 الجغرافيا، مثؿ:
 قريتي، مدينتي.

  
 
* 

 
عف اسـ قريتيا تعبر          -

 بشكؿ صحيج.
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 ن -1-المشتركة 
 

 قياس مستوى األداء الحالي لممفردات الوظيفية 
 ةالخطة التربوية الفردي

 

 نقاط الضعؼ نقاط القكة الرقـ

ا، كذلؾ بذكر التعبير عف مكاف سكناى    .１
 اسـ القرية كالمدينة.

عمى مفردات المناطؽ عدـ التمكف مف التعرؼ           -
 العامة.

ػ عدـ التمكف مف التعرؼ عمى مفردات السبلمة     
 العامة.

ػ عدـ التمكف مف تكظيؼ الميارات المغكية بشكؿ     
 صحيج كمناسب، )المفرد، الجمع، كالمثنى(.

ػ عدـ التمكف مف استخداـ بعض المفردات الكظيفية     
 ذراع، قدـ.في قسـ الثقافة، مثؿ: عقرب، أفعى، 

ػ عدـ التمكف مف التعرؼ عمى مفردات منطقة     
 الحكاس.
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 -2-المشترك 
 ياس مستوى األداء الحالي لممفردات الوظيفيةق 
 

 الخطة التربوية الفردية
 

 نقاط الضعؼ نقاط القكة الرقـ

1. 
ػ يكظؼ مدلكالت المفرد بشكؿ 

 صحيج.
 ػ عدـ التمكف مف التعرؼ عمى مفردات المناطؽ العامة. 

2 
ػ يكظؼ مدلكالت المفرد بشكؿ 

 مناسب.
 ػ عدـ التمكف مف التعرؼ عمى مفردات السبلمة العامة.

3 

ػ يتعرؼ عمى مفردات قسـ الثقافة 
)أعضاء الجسـ، بعض الكائنات 

 الحية( المكجكدة في البرنامج.

الميارات المغكية بشكؿ صحيج ػ عدـ التمكف مف تكظيؼ 
 كمناسب، )الجمع، كالمثنى(.

4 
عدـ التمكف مف تكظيؼ المفردات في قسـ الجغرافيا: مثؿ           -  

 التعبير عف اسـ قريتو كمدينتو.

5. 

 ػ عدـ التمكف مف التعرؼ عمى مفردات منطقة الحكاس.  
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   ع -3-المشترك 
 قياس مستوى األداء الحالي لممفردات الوظيفية  
 

 الخطة التربوية الفردية
 

 مبلحظات

 
 التقديرات القبمية

 اليدؼ
 
 الرقـ
 

غير 
 مكجكدة

مكجكد جزء 
 منيا

 مكجكدة

 
 
* 

  
التعرؼ عمى مفردات في المناطؽ العامة، مثؿ: حماـ 

 نساء، حماـ رجاؿ، مستشفى، مكقؼ باصات..
1 
 

 *   
العامة مثؿ: التعرؼ عمى مفردات تخص السبلمة 
 ساـ، خطر، قؼ، سر..

2 
 

 *   
 التعرؼ عمى مفردات قسـ الحكاس، مثؿ:

 حامض، حمك، مر، خشف، طرم...
3 
 

 

 
 
* 
 
* 
 
* 

  

 تكظيؼ الميارات المغكية االتية بشكؿ صحيج، مثؿ:
تكظيؼ مدلكالت المفرد بشكؿ مناسب، مثؿ  -

 أريد ساندكيشة.
تكظيؼ مدلكالت المثنى بشكؿ مناسب،  -

 أريد قمماف.مثؿ: 
تكظيؼ مدلكالت الجمع بشكؿ مناسب، مثؿ:  -

 أحتاج مبلبسي، أريد أغراضي.

4 
 

 
 
 

 
 
 
* 

 
* 

 التعرؼ عمى مفردات في قسـ الثقافة مثؿ:
 أعضاء جسـ االنساف: ذراع، بطف، قدـ.. -

 بعض الكائنات الحية: عقرب، أفعى .. -

5 
 

 
 
* 

  
 التعرؼ عمى مفردات في قسـ الجغرافيا، مثؿ:

 مدينتي. قريتي،
6 
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 نقاط القكة نقاط الضعؼ
 
 الرقـ
 

 
 ػ عدـ التمكف مف التعرؼ عمى مفردات المناطؽ العامة.

 
 التمكف مف التعرؼ عمى أعضاء الجسـ . -

１.  
 
 

 
 ػ عدـ التمكف مف التعرؼ عمى مفردات السبلمة العامة.

 
２.  
 
 

 
بشكؿ صحيج ػ عدـ التمكف مف تكظيؼ الميارات المغكية 

 كمناسب، )المفرد كالجمع، كالمثنى(.
 

３.  
 
 

 
عدـ التمكف مف تكظيؼ المفردات في قسـ الجغرافيا: مثؿ 

 التعبير عف اسـ قريتو كمدينتو.
 

４.  
 
 

 
 عدـ التمكف مف التعرؼ عمى مفردات منطقة الحكاس.
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 ـ ح4المشتركةـ 
 قياس مستوى األداء الحالي لممفردات الوظيفية 

 مبلحظات

 
 مبلحظات الفاحص

 اليدؼ
 
 الرقـ
 

غير 
 مكجكدة

مكجكد جزء 
 منيا

 مكجكدة

 
 
* 
 

  
التعرؼ عمى مفردات في المناطؽ العامة، مثؿ: 
حماـ نساء، حماـ رجاؿ، مستشفى، مكقؼ 

 باصات..
1 

 *   
التعرؼ عمى مفردات تخص السبلمة العامة مثؿ: 

 ساـ، خطر، قؼ، سر..
2 

مفردات  عدـ التمكف مف -
 المممس.

 *  
 التعرؼ عمى مفردات قسـ الحكاس، مثؿ:

 3 حامض، حمك، مر، خشف، طرم...

 

 
 
* 
 
* 
 
* 

  

تكظيؼ الميارات المغكية االتية بشكؿ صحيج، 
 مثؿ:

تكظيؼ مدلكالت المفرد بشكؿ مناسب،  -
 مثؿ أريد ساندكيشة.

تكظيؼ مدلكالت المثنى بشكؿ مناسب،  -
 مثؿ: أريد قمماف.

مدلكالت الجمع بشكؿ مناسب، تكظيؼ  -
 مثؿ: أحتاج مبلبسي، أريد أغراضي.

4 

عدـ التمكف مف  -
 الذراع كالقدـ .

عدـ التمكف مف  -
التعرؼ عمى 
العنكبكت 
 كالعقرب.

 

 
* 
 
* 

 

 التعرؼ عمى مفردات في قسـ الثقافة مثؿ:
أعضاء جسـ االنساف: ذراع، بطف،  -

 قدـ..
 بعض الكائنات الحية: عقرب، أفعى .. -

5 
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 الخطة التربوية الفردية
 
 

 نقاط الضعؼ نقاط القكة الرقـ

التعبير عف مكاف سكانيا، كذلؾ بذكر     .１
 اسـ القرية كالمدينة.

ػ عدـ التمكف مف التعرؼ عمى مفردات 
 المناطؽ العامة. 

  
التعرؼ عمى مفردات ػ عدـ التمكف مف 
 السبلمة العامة.

  

ػ عدـ التمكف مف تكظيؼ الميارات 
المغكية بشكؿ صحيج كمناسب، )المفرد 

 كالجمع، كالمثنى(.

  
ػ عدـ التمكف مف التعرؼ عمى بعض  

 مفردات منطقة الحكاس.

 
 
 
 
 
 
 

   * 
 التعرؼ عمى مفردات في قسـ الجغرافيا، مثؿ:

 قريتي، مدينتي.
6 
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 األموراستمارة تحديد الكممات الوظيفية من قبل المدرسين وأولياء : (10ممحق )

 
 

 جامعة القدس
 كمية الدراسات العميا

 
 

 
، ىػذه القائمػة تضػـ عػددا مػف /ةحضرة المربي ة( خػبلؿ فتػرة \الكممػات التػي سػكؼ تػدرس ؿ )لمطفػؿ المحتـر

الدراسة، كىي كممات ذات أىمية في حياة الطفؿ، يرجى منكـ قراءتيا، كتحديد مدل أىميتيا، كما أرجك مف 
 ة(.\كتكصيات أخرل ترغبكف إضافتيا لمقائمة، كي يتـ تدريسيا )لمطالب حضاراتكـ تزكيدنا بمبلحظات

 
 شاكرة تعاكنكـ..

 
 الباحثة
 

 أسمر رحمننداء سمير 
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 استمارة تحديد الكممات الوظيفية من قبل المدرسين وأولياء األمور
                                                       

 
 مالحظات

 
 غير ميمة

 
 إلى حد ما

 
 ميمة

 
 الكممة

    
 
 خطر

    
 
 قؼ

    
 

 ساخف

    
 
 بارد

    
 

 حامض

    
 
 ساـ

    
 

 مكقؼ باصات
    

    
 

 مخرج

    
 

 مدخؿ

    
 
 باب

    
 
 مطعـ
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 مستشفى

    
 
 بقالة

    
 
 ناعـ

    
 
 خشف

                          

    
 
 دـ

    
 

 يؤلمني

    
 
 أنؼ

    
 
 عيف

    
 
 رأس

    
 
 قدـ

    
 
 يد

    
 
 أذف

    

    
 
 

 أسناف
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 لساف

    
 

مفردات تدؿ عمى 
 الجمع

    
 

مفردات تدؿ عمى 
 المفرد

    
 

مفردات تدؿ عمي 
 المثنى

    
 قريتي
 

    
 مدينتي
 مدرسة

    
 

 عنكبكت
 

    
 
 أفعى

    
 

 عصفكر

    
 

 حصاف

    
 
 كمب

    
 

 عقرب
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 خركؼ

    
 

 دجاجة

    
 ديؾ
 

 
 

 سكيف    
 رز    
 دجاج    
 بندكرة    
 تفاح    
 بطيخ    
 خيار    
 لبف    

 
 

 كممات أخرل: 
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 ةاستمارة المالحظ: (11ممحق )

 القسـ:                                                   
 

 تطبيؽ الخطكات مع كؿ طفؿ
 

 الخطكة
الطفؿ  الطفمة س الطفؿ ع الطفمة ح الطفؿ ع الطفمة ف

 م
       

لقاء التحية    الترحيب بالطفؿ، كا 
 تعريؼ الطفؿ باليدؼ مف الجمسة      

 تذكير الطفؿ بأخبلقيات مكنتيسكرم       

 مراعاة خصائص الطفؿ التعميمية كالنفسية       

 تكرار المعمكمة      

 الخطكات مف األسيؿ إلى األصعبالتسمسؿ في       

تكجيو الطفؿ لممعمكمة الصج عف طريؽ التكجيو       
 كالتصحيج غير المباشر

 تكظيؼ المعمكمات بشكؿ كاقعي        

رجاع كسائؿ مكنتيسكرم         تذكير الطفؿ طريقة جمب كا 

إنياء الجمسة التعميمية بتذكير الطفؿ اليدؼ مف       
 الجمسة
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 :فيرس الجداول

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 75 ثبات إجراءات الباحثة 3.1
الجدكؿ نسبة المفردات الصحيحة التي اكتسبتيا الطفؿ )م( في مرحمة  4.1

 الثبات
79 

 80 عدد المفردات التي تـ تثبيتيا كنسبتيا المئكية 4.2
الطفمة س في مرحمة الجدكؿ نسبة المفردات الصحيحة التي اكتسبتيا  4.3

 التدخؿ
81 

الجدكؿ نسبة المفردات الصحيحة التي اكتسبتيا الطفمة س في مرحمة  4.4
 الثبات

82 

الجدكؿ نسبة المفردات الصحيحة التي اكتسبتيا الطفمة )ع( في مرحمة  4.5
 التدخؿ

83 

 84 عدد المفردات التي تـ تثبيتيا كنسبتيا المئكية 4.6
 85 الطفمة )ف(مراحؿ تطكر  4.7

 86 عدد المفردات التي تـ تثبيتيا كنسبتيا المئكية 4.8

 87 نسبة المفردات الصحيحة التي اكتسبتيا الطفمة )س( في مرحمة التدخؿ 4.9

 88 عدد المفردات التي تـ تثبيتيا كنسبتيا المئكية 4.10

 89 التدخؿنسبة المفردات الصحيحة التي اكتسبتيا الطفمة ح في مرحمة  4.11

 90 عدد المفردات التي تـ تثبيتيا كنسبتيا المئكية 4.12
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 فيرس األشكال

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
 81 التغيير في المراحؿ الثبلثة لمطفؿ )م( 4.1
 83 التغيير في المراحؿ الثبلثة لمطفمة )س( 4.2
 85 التغيير في المراحؿ الثبلثة لمطفمة )ع( 4.3
 87 التغيير في المراحؿ الثبلثة لمطفمة )ف( 4.4
 89 التغيير في المراحؿ الثبلثة لمطفؿ )س( 4.5
 91 التغيير في المراحؿ الثبلثة لمطفمة )ح( 4.6
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