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 الشكر و التقدير

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 )32أية  سورة البقرة،  (" مُ يُم اْلَحِكياْلَعلِ   ْنتَ قـَاُلوا ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم لَنـَا ِإالَّ َما َعلَّْمتَنـَا  إِنََّك أَ "

 
ونا  يكون ع  و أنالتي أرج  بعد شكر هللا عز و جل الذي وفقني لبلوغ وإتمام هذا العمل المتواضع

 ا يعتمد عليه من يحمل راية العلم.ومرجع

ى  ي ثنى فضله علوالعرفـان أستاذي ومشرفي أ. د.عطاهللا أحمد الذ أتقدم بخالص الشكر والتقدير

 إشراف لهذا العمل الذي غمره بتوجيهاته السديدة .

ام هذا  دات إلتمالتي ساهمت على توجيهي وتقديم اإلرشاحياة    .تواتي  دكما ال يفوتني أن أشكر  

 ث.البح

سعيدة  بيد بعكما أتقدم بجزيل الشكر إلى مدير وإدارة مؤسسة مهدي بن خدة بمستغانم وصنور  

لدراسة  اتمام  وكل المؤسسات التي طبقت فيها الجانب الميداني لهته الدراسة الذي سهيل لي إ

 الحالية.

 علينا التطبيق  اكما ال يفوتني أن أشكر تالمذتي األعزاء الذين سهلو 

الرياضية من    بدنية وية الجزيل الشكر و أسمى عبارات االحترام و التقدير إلى أسرة التربو أتقدم إلى ب

 جامعة عبد الحميد بن باديس و كل من ساهم من قريب أو بعيد في هذا العمل

 و صلى هللا على نبينا محمد
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 اإلهداء

تحملوا  و عني    ملواإلى كل من حقد  حان الحين حين اكتمل جهدي المتواضع، أن أهدي ثمرة جهدي  
 مني الكثير حتى صدر هذا البحث

من    فعتنيإلى قرة عيني ونياط قـلبي ومهوى فؤادي صاحبة الصدر الحنون والقـلب الصافي، ر 
ابها ما  ها وأبو أنهار و عثرتي وأزالت كبوتي وأعانتني عند الحاجة، إلى من عّلمت أن الجنة بفردوسها  

 أمي الغالية  .كان أن توضع في مكان أكرم من تحت قدميك  

  ى الكرملربى علاستحيى قـلبي أن يحب بعده أحدا،إلى من فتئت يداه تعطيني العطاء من ا إلى من
 أبي الغالي .

كالم  بلهما با أقـاأهدي ثمرة جهدي هذا إلى اللذان عجز اللسان عن وصف مآثرهما نحوي ال أدري بم
أمي    ضاه إلىده ور و ي أحمد الذي أخطب  يسكن األرض أم السماء بعبارات الليل أم عبارات النهار عم

 الثانية حياة
فس، قة بالنالث  إلى من فتحوا لي بابا من األمل، إلى من رفعوا لواء التحدي معي ومنحوني

 اروق).فـ–وساندوني في عملي إلى آخر لحظة إخواني (كريمة  
 ربوثر ) وكل األهل واألقـاك-ريمةك-حمد ) وأخواتي(م -كمال–إلى إخوتي(عبد القـادر  

 سن عمال.جر من أحأ   ضيع  إلى نفسي التي أنحني أمامها  وأقول لها : لكل بداية نهاية و إّن هللا ال ي
 إلى كل من ذكرهم قـلبي و لم يذكرهم قـلمي

 إلى كل من سيحملون راية العلم واالجتهاد والتصميم
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  الدراسة:ملخص 

ذ تالمی لعاب الر�اض�ة على اإلدراك السمعي وال�صري لدىتهدف هذه الدراسة الحال�ة إلى معرفة أثر برنامج �األ
�م ذوي صعو�ات التعلم، ومن أجل تحقق الهدف أجر�نا الدراسة على عینة من تالمیذ السنة الثالثة من التعل

میذ ) للمجموعة التجر�ب�ة، وعشرة تال10) تلمیذ وتلمیذة (20االبتدائي ذوي صعو�ات التعلم والمقدر عددهم (
 :لتال�ةاجموعة الضا�طة، تم اخت�ارهم �طر�قة قصد�ه. اعتمدنا على المنهج التجر�بي استخدمنا األدوات ) للم10(

 اخت�ار الذكاء "رسم الرجل"  -
 اخت�ار تشخ�ص صعو�ة تعلم التعلم (لما�كل �ست). -
 مق�اس تشخ�ص اإلدراك السمعي وال�صري الموجه للمعلمین (لفتحي الز�ات). -
 لسمعي وال�صري المصمم من قبل ال�احثین.اخت�ار تشخ�ص اإلدراك ا -
 برنامج المقترح �األلعاب الر�اض�ة. -

دراك م�ة اإل�عد جمع النتائج ومعالجتها إحصائ�ا تم التوصل إلى أن للبرنامج األلعاب الر�اض�ة أثر ایجابي على تن
 السمعي وال�صري لدى تالمیذ صعو�ات التعلم وتنم�ة مستوى ذكاءهم.

 م.التعل برنامج األلعاب الر�اض�ة، اإلدراك السمعي، اإلدراك ال�صري، تالمیذ ذي صعو�ات :الكلمات المفتاح�ة

Résume :  

La présente étude vise à connaître l'effet d'un programme sportif sur la perception auditive et visuel des 
élèves qui en une difficultés d'apprentissage. Afin d'atteindre cet objectif, nous avons mené une étude sur un 
échantillon des étudiants de troisième année d’enseignement primaire qui en ayants des difficultés 
d'apprentissage, le nombre des élèves est de (20) de deux sexe (masculins et féminins) dix (10) pour le 
groupe expérimental et dix (10) pour le groupe témoin. L’échantillon a été choisis intentionnellement. 
Nous nous sommes appuyés sur l'approche expérimentale, Et nous avons utilisé les outils suivants: 
- test d'intelligence ( Dessine l'homme). 
- Test de diagnostic de difficulté d'apprentissage de (Michael Best) 
- Échelle diagnostique audiovisuelle pour les enseignants de(Fathi Al-Zayat) 
- Test de diagnostic audiovisuel conçu par les chercheurs. 
- Le programme des jeux sportif proposé par les chercheurs. 
Après avoir collecté les résultats et les traités statistiquement, nous avons conclu que le programme sportif a 
un effet positif sur le développement de la perception visuelle et auditive chez les élèves qui ont des 
difficultés d'apprentissage, et a contribué au développement de leur niveau d'intelligence 
Mots-clés: programme sportif, perception auditive, perception visuelle, élève qui a des difficultés 
d'apprentissage. 
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Abstract: 
 
The purpose of this study is to find out the effect of a sports program on the auditory and visual perception 
of students with learning difficulties. In order to achieve this objective, we conducted a study on a sample of 
students in the third year of primary education who, having learning difficulties, the number of students is 
(20) of both sexes (male and female) ten (10) for the experimental group and ten (10) for the control group. 
The sample was chosen intentionally. 
We relied on the experimental approach, and we used the following tools: 
- intelligence test (Draw the man). 
- test diagnostic learning difficulty (Michael Best) 
- Audiovisual diagnostic scale for teachers of (Fathi Al-Zayat) 
- Audiovisual diagnostic test designed by researchers. 
- The sports games program proposed by the researchers. 
After collecting the results and statistically treated, we concluded that the sports program has a positive 
effect on the development of visual and auditory perception in students with learning difficulties, and has 
contributed to the development of their level of learning. 'intelligence 
Keywords: sports program, auditory perception, visual perception, student with learning difficulties. 
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 مقدمة
�عد االهتمام �العمل�ة التعل�م�ة التعلم�ة والعمل على تطو�رها والنهوض بها من األمور المهمة التي      

تهتم بها كافة الدول نظرا لدور التعل�م في تقدم المجتمعات ولقد ركزت الجهات المعن�ة على إمكان�ة 
 في تطو�ر المجتمع وتقدمه .  المتعلمین وقدراتهم الفكر�ة ولذهن�ة على أكمل وجه لما لها من أهم�ة

حیث أنها اللبنة الالحقة، تعتبر مرحلة التعل�م االبتدائي القاعدة األساس�ة للمراحل التعل�م�ة  ذاوله     
النفس�ة والحرك�ة و  الذهن�ةالعقل�ة و إذ تنمو كفاءته  ،ل هام في ح�اة الطفلاألولى لبناء المجتمع فهي تحوّ 

الكثیر من المهارات األساس�ة التي تمكن الطفل من تحصیل  كتسبتة ففي هذه المرحلواالجتماع�ة، 
في  وغیرها األكاد�م�ةالكفاءة في مواجهة المشاكل التي تواجهه في الح�اة الدراس�ة  لد�هوتص�ح  المعرفة

العامل و تعد تلك المهارات أولى الخطوات في طر�ق التر��ة الطو�لة و ، مختلف المواد أومادة واحدة 
، ومن اجل ذلك زاد ةالتعل�م�من مختلف الجوانب منها األساسي في الحكم على مدى تقدم التلمیذ ونموه 

االهتمام من جانب المختصین �الطفل في هذه المرحلة ومحاولة التعرف على المشكالت والصعو�ات 
 والعراقیل التي تعترض طر�ق التعلم . 

�األطفال الذین �عانون من إعاقات عقل�ة  �حوثهم ودراساتهم  إجراءفي  ف�عد إن كان ال�احثین یهتمون    
 اواغلبهم كانو  ،الذین لدیهم تدني في التحصیل الدراسي �األطفال وأ�ضا أخرى  إعاقات أوأو جسم�ة 
ة ر فت ، �عداألساس�عانون من تأخر دراسي والمختصین والمستشار�ن یتعاملون معهم على هذا �عتبرونهم 

 أوحرك�ة ال �عانون من إعاقات جسم�ة أو  التالمیذظهور فئة من  ال�احثین والمختصین نت�اهلفت ا  معینة
مادة مع ذلك فإنهم �عانون من تدني في تحصیل و  فوق المتوسط مستوى ذكائهم متوسط أو أن أي عقل�ة

 علیهممن دوي االحت�اجات الخاصة أطلق  واصنف �عد تشخ�ص المختصین و ، الحساب والقراءة والكتا�ة
  ذوي صعو�ات التعلم.

قد أص�ح موضوع صعو�ات التعلم �الرغم من حداثة ظهوره على الصعید التر�وي من أكثر الموضوعات و 
الطالب الذین  لؤالئكلم �كن هناك تفسیر مقنع  20أهم�ة لدى ال�احثین حتى منتصف الستینات من القرن 

إعاقات عقل�ة وال حرمان بیئي ولكنه في الوقت  ال �عانون من مشكالت جسم�ة وال اضطرا�ات سلوك�ة وال
 )180، ص  2008نفسه ال �حسنون القراءة والكتا�ة والحساب . (صالح، 

مصطلح عام و�شمل عدد من المظاهر  "�أنهاصعو�ات التعلم  الجمع�ة الوطن�ةمنظمة  أشارتحیث  

الغیر متجانسة لحاالت صعو�ات و التي تبدوا في صعو�ة تعلم مهارات اإلصغاء المحادثة، والقراءة، 

والكتا�ة، والحساب وترجع مثل هذه الصعو�ات إلى عوامل داخل�ة في الفرد مثل االضطرا�ات في الجهاز 

تعلق �اإلعاقات العقل�ة أو السمع�ة أو �صر�ة أو إلى العصبي المركزي، ولكنها ال تعود غلى عوامل ت

 أكاد�م�ة" وصنفوها إلى صعو�ات ).13،ص 2014عوامل بیئ�ة أو ثقاف�ة أو انفعال�ة (فاروق وآخرون، 

�قصد بها صعو�ات األداء المدرسي، المعرفي،  هي أي صعو�ات التعلم األكاد�م�ة ،نمائ�ة وأخرى 
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ات القراءة والتهجئة والتعبیر الكتابي والحساب وترت�ط �حد كبیر األكاد�مي، والتي تتمثل في صعو�

�صعو�ات التعلم النمائ�ة، فمثال: تعلم القراءة یتطلب الكفاءة والقدرة على الفهم واستخدام اللغة ومهارة 

اإلدراك السمعي للتعرف على أصوات الحروف والكلمات والقدرة ال�صر�ة على تمییز وتحدید الحروف ( 

 أشارمحصلة لصعو�ات النمائ�ة التي  أنهاحیث اعتبر ال�احثین والمختصین ).90، ص1999 ،البهي

المجموعة األولى من صعو�ات التعلم وهي أحد أهم العوامل التي  " �أنها)  46، ص2005( إلیها عدل

�مكن أن تكون مسؤولة عن انخفاض التحصیل األكاد�مي للطفل والتي تؤدي إل�ه م�اشرة، حیث أنها 

تتضمن في الواقع اضطرا�ات في كل من االنت�اه واإلدراك والذاكرة والتفكیر، واللغة وهو األمر الذي �كون 

كون من شأنه أن یؤدي إلى عالقة تقدم األكاد�مي للطفل رغم ما یتمتع �ه من مستوى من شأنه أن �

 ").46،ص 2005عادي من الذكاء .(عدل،

قدرة المرء على تنظ�م أنها " �) 2006الملحم( إلیها �شیرمشكالت اإلدراك التي لدى هذه الفئة  تظهرحیث 
ومعالجتها ذهن�ا في إ طار الخبرات السا�قة والتعرف  التنبیهات الحس�ة الواردة إل�ه عبر الحواس المختلفـة

 علیها وٕاعطائها معاني ودالالتها المعرف�ة المختلفة"، حیث تؤثر علـى مختلـف األداءات المعرف�ة والمهار�ة 
والحرك�ة، والتي تبدو في ضعف أو انخفاض فاعل�ة النشاط العقلي المعرفي، التي تـؤثر على انخفاض 

ألكاد�مي، وأكـدت نتـائج الدراسـات وال�حـوث أن اضطراب أو خلل في اإلدراك یؤدي مستوى التحصیل ا
إلى اضطرا�ا ت وصعو�ات معرف�ة تؤثر في عمل�ة التعلم وتؤدي إلى تصعیب فتعیق عمل�ة االست�عاب 

)، فعلى 08،ص2009والفهم، وتؤدي إلى خلل في عملیـات التحلیل والتركیب والتفكیر(محمد إسماعیل،
األساس قد �كون الطفل الذي �عاني من صعو�ات في اإلدراك الكلي للمثیرات الموجودة أمامه في هذا 

وجود  دراسات  موقف التعلم ناتجة عن هذا العجز أو االضطراب أإلدراكي، وقد أثبتت كثیر من الدراسات
صعو�ات اإلدراك بین األطفـال ذوي صـعو�ات التعلم �صورة أكثر من وجودها بین األطفال العادیین، 
ولكن هؤالء األطفال یتفاوتون ف�ما بینهم في طب�عة ونوع�ة هذه الصعو�ات التي �عانون منها، قد �عاني 

ر المثیرات ال�صر�ة  ال�عض من صعو�ات في اإلدراك ال�صري الذي یتضمن صعو�ات في تنظ�م وتفسی
عمل�ة معرف�ة مرك�ة ومرحلة أساس�ة من مراحل تجهیز  �أنه)  98،ص2004العتوم( إل�ه أشاروالذي 

المعاني ومن ثم  أوالمعلومات القادمة من العالم الخارجي ومن خالل المنافذ ال�صر�ة ألجل تفسیرها 
ثناء الحاجة، أ�ضا فالخبرة السا�قة تمكن الفرد عطائها البناء المعرفي لدى الفرد واالستجا�ة أإ تنظ�مها في ٕ

من ترجمة إحساساته التي یتلقاها من العالم الخارجي، ومنهم من �عاني من صعو�ات أو مشاكل في 
تي عرفها اإلدراك السمعي الذي یتضـمن تنظـ�م وتفسـیر المثیرات السمع�ة وال

على خصائص المثیر السمعي مستوى وهو تلك القدرة التي تعتمد في جوهرها )201،ص2010سل�مان(
اإلحساس و المن�ه السمعي في مستوى االنت�اه المستقلة، على معرفة الفرد للبن�ة اللغو�ة أو الموس�ق�ة 
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وعلى ذلك  على فهم الكالم المنطوق مثال �مكن اعت�ارها من نوع القدرات اإلدراك السمعي  إذ تتضمن 
الفهم المعتاد الكالم والذي �عتمد على المعرفة �اللغة �صفة  ر�فا أو تشو�ها �حیث تتداخل معحالمهام ت

) أن معظم األطفال من هذه 1993RONSERو�رى رونز( .أساس�ة وعلى القدرة السمع�ة لصفة سنو�ة
الفئة الذین �ظهر علیهم قصور في واحدة من هاتین القدرتین السمع�ة أو ال�صر�ة أو كلتاهما في أثناء 

، أو سنوات المدرسة االبتدائ�ة �صنفون في نها�ة لمطاف من ذوي صعو�ات التعلم سنوات ما قبل المدرسة
و�ذهب إلى افتراض أن معظم األطفال ذوي صعو�ات التعلم یبدؤون أولى مراحلهم التعل�م�ة في المدرسة 
�المهارات اإلدراك�ة ال�صر�ة، أو السمع�ة الضع�فة مما یجعلهم �فشلون في تحقیق لتقدم.(منصور 

تعل�م االبتدائي الأن اإلحصائ�ات التي قدمت عن واقع  )1993(عواد، حیث ذكر، )5،ص2007ف،منی
في الدول العر��ة  و�الخصوص التي أجر�ت على تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم، ألكبر دلیل على تفاقم 

المسح�ة مدى انتشار وٕاذا ما نظرنا لواقع العالم العر�ي فقد أثبتت الدراسات  المشكلة في الدول العر��ة.
صعو�ات التعلم في الصفوف األولى من  المرحلة االبتدائ�ة في الدول لعر��ة، وقد قد أكدت العدید من 
الدراسات نس�ة عال�ة من صعو�ات التعلم ترت�ط �أنواع مختلفة من االضطرا�ات اإلدراك�ة خاصة 

 .اضطرا�ات اإلدراك السمعي وال�صري 
صعو�ات اإلدراك السمعي الكشف الم�كر عن و �صفة عامة عند التالمیذ ة النمائ�الصعو�ات إن تشخ�ص 

قبل تفاقمها وز�ادة حدتها  لوقائ�ة منها ااإلجراءات القارات و مهم جدا في اتخاذ �صفة خاصة  وال�صري 
، لذا اهتم العدید من الدارسین وال�احثین التخفیف منها �عد ظهورها أو عالجها  أو�عد الدخول المدرسي 

تقد�م البرامج التدر�ب�ة  تمومن  تشخ�صهمالتعرف على هذه الفئة من ذوى صعو�ات التعلم بهدف  في
التي هدفت إلى بناء برنامج تدر�بي قائم  )2007منصور منیف (دراسة دراسات منها  وأجر�توالعالج�ة 

ذوي صعو�ات  على النظر�ة السلوك�ة المعرف�ة وأثره على تنم�ة اإلدراك السمعي وال�صري لدى أطفال
التعلم والتي توصلت إلى أنه للبرنامج دور ایجابي على اإلدراك السمعي وال�صري لدى التلمیذ، ودراسة 

الفروق بین العادیین والذین �عانون من صعو�ة في ) التي هدفت إلى معرفة 2010،إبراه�م أمین قر�رتي (
 األولى.التمییز السمعي وال�صري لدى عینة من التالمیذ في الحلقة 

ونتیجة لما سبق فإن هناك العدید من المبررات التي تدعو إلى ضرورة إعداد برامج والتدر�ب�ة والعالج�ة 
تشمل على �عض مهارات اإلدراك السمعي وال�صري لتالمیذ المرحلة االبتدائ�ة تعمل على تدر�ب حواسهم 

 المعرف�ة.وٕاكسابهم المهارات المختلفة حتى یتمكنوا من استغالل قدراتهم 
وقد اقترحت عدة أسالیب لتخفیف من صعو�ة اإلدراك السمعي واإلدراك ال�صري منها األلعاب      

التر��ة  وتعتبرالتر�و�ة و التي تعد من احدث الوسائل والطرق المستخدمة في عمل�ة التعل�م�ة التعلم�ة، 
�و�ة التي تساعد الطفل على النمو التي تحوي الكثیر من األلعاب التر التخصصات البدن�ة والر�اض�ة من 

العقل�ة والجسم�ة واللغو�ة والمعرف�ة ومن خصائص وممیزات األلعاب التر�و�ة أنها مختلفة منها من جوانب 
تستثمر دافع�ة التلمیذ وتحثه على التفاعل النشط مع المادة التعل�م�ة في جو واقعي قر�ب من مداركه 



5 
 

إلى التعامل معها �أسلوب مسل وممتع لتحقیق األهداف المرجوة  الحس�ة حیث تجعله ینجذب إلیها و�سعى
وذلك انطالقا من مبدأ النظر�ة السلوك�ة (لكل فعل ردة فعل ) التي تساعد في فهم ومعرفة سلوك التعلم 
و�الطر�قة التي یتعلم بها حیث یركز مبدؤها على المثیر واالستجا�ة �كمن السلوك المستهدف "استجا�ة 

ثیر الذي �سبق سلوك التلمیذ "المهم المطلو�ة من التلمیذ " وللمثیر الذي یت�ع السلوك "التعز�ز الطفل" والم
 أو النتیجة " . 

تعتبر األلعاب الر�اض�ة من أكثر المجاالت التي تساعد الطفل في تحسین من  وعلى هذا األساس   
قو�ة مواه�ه وقدراته ومن هنا جاءت لد�ه صفة النجاح التي تساعد في ت ى�نمو مهاراته العقل�ة والفكر�ة 

برنامج �ألعاب الر�اض�ة لتخفیف من صعو�ة إلدراك السمعي واإلدراك  اقتراح ال�حث الحالي وهيفكرة 
 .ال�صري عند تالمیذ  ذوي صعو�ات التعلم في المرحلة االبتدائ�ة
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 :االشكال�ة

الوقت �عتبر موضوع صعو�ات التعلم من الموضوعات الحدیثة في میدان التر��ة الخاصة في 

األمور من  أول�اء، إلى جانب اهتمام واألخصائیین األرطفونیین والتر��ة، وقد اهتم بها علماء النفس الراهن

ي علم النفس ومن هنا فقد أولى ال�احثون والمختصون ف�عانون من صعو�ات التعلم،  الذیناألطفال 

عموما، وعلم النفس المعرفي خصوصا اهتماما �الغا بتناول العمل�ات المعرف�ة �الدراسة وال�حث والتدقیق 

كونها العمل�ة المسؤولة عن تشكیل السلوك اإلنساني ووسیلة الكتسا�ه للعلوم والمعرفة، ومن أبرز هذه 

العمل�ات األخرى  وعلى مستواها یتم التعرف  تتوسط تكی�ف�هالعمل�ات المعرف�ة اإلدراك �اعت�اره عمل�ة 

على العالم الخارجي من خالل تفسیره المدخالت الحس�ة المختلفة وٕاعطائها معاني ودالالت، حیث تتوقف 

 تاالضطرا�ا فإن ،المعرفياستجابتنا للمثیرات على ك�ف�ة إدراكنا لها فهو األساس الذي یبنى عل�ه التعلم 

أو المدخالت الحس�ة،  التعلم�ةفي اكتساب المعلومات  التلمیذإلى خفض كفاءة  اإلدراك�ة تؤدي �الضرورة

تالي ضعف الو� وكذلك قد تؤثر سل�ا على مقدرة التلمیذ على التعلم  واستق�ال المعلومات �شكل صح�ح،

) والتي توصلت إلى وجود عالقة بین 2005ألكاد�مي وهذا ما أكدته دراسة سالم محمد (في التحصیل ا

أنواع االضطراب اإلدراكي وصعو�ات التعلم النوع�ة في القراءة والكتا�ة لدى عینة من تالمیذ السنة الثالثة 

لقرائي ) توصلت إلى وجود فروق بین متوسط التحصیل ا2003من التعل�م االبتدائي ودراسة �الك (

للتالمیذ ذوي االنخفاض واإلدراك العالي كان دال إحصائ�ا، حیث ینقسم اإلدراك إلى إدراك �صري الذي 

�عتبر من أكثر العمل�ات المعرف�ة أهم�ة في تحضیر المعلومات فهو العمل�ة التي یتم من خاللها تحدید 

والتعرف على األش�اء الموجودة ف�ه وتوض�ح المعلومات ال�صر�ة للتلمیذ، والتفاعالت مع عالمه الخارجي 

" وضع األش�اء أو ) ماه�ة صعو�ة اإلدراك ال�صري على أنها 236،ص 2006وقد أشار عبد الهادي (

المدركات في الفراغ حین یتعین على الطفل أن یتعرف على إمكان�ة تسكین شيء أو رمز أو شكل (كلمات 

أما النوع  "، شيء مع األش�اء األخرى المح�طة �هحروف ) في عالقة مكان�ة لهذا ال –أشكال  –صور  –

الثاني اإلدراك السمعي الذي یلعب بدوره أهم�ة كبیرة في تفسیر اإلشارات العصب�ة وٕاعطائها معاني 

الجانب استق�الي من عمٌل�ة اتصال الشفوي ًفي اللغة، و الًتي  ومدلوالت وقد أشار إلیها فتحي یونس �أنها"

،ص 2016" (بلعید حل�مة وآخرون،�ستقبله اإلنسان من مثیرات صوت�ة لما نصاف تتضمن االهتمام  واإل

). ونظرا لتفاقم  هذه الصعو�ة وتأثیرها على نتائج التحصیل األكاد�مي للتلمیذ اتجهت أنظار ال�احثین 48

إلى تصم�م  مقای�س واخت�ارات تشخ�ص�ة حتى تساعد في الكشف عن هذه االضطرا�ات كدراسة صراح 

بتصم�م اخت�ار لتشخ�ص اإلدراك ال�صري عند التالمیذ الذین �عانون من ) والتي قامت 2018وي (موسا
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)التي قامت بتصم�م اخت�ار تشخ�ص لصعو�ة ... وأجر�ت 2018ودراسة شایب سعد�ة ( عسر القراءة

ة الخوالدة ومحمد عبد رب األحمدمحمد أحمد خصاونة وفراس احمد دراسات تهتم �اإلدراك السمعي منها دراسة 

برنامج تدر�بي قائم على مهارات اإلدراك السمعي في تحسین الوعي الصوتي ) والتي قاموا بإعداد 2018(

 ا) واللذان قام2016لدى تالمیذ صعو�ات التعلم في منطقة عسیر، ودراسة أبو المسلم وما�سة فاضل (

  .ظي لدى ذوي صعو�ات تعلم القراءةبتصم�م برنامج تدر�بي على اإلدراك السمعي وأثره على التواصل اللف

�عدها قام ال�احثین والمختصین في ال�حث عن حلول لهذه االضطرا�ات منها تطبیق برامج عالج�ة 

دراسة ناصر للتخفیف من حدتها أو عالجها وال�عض منهم قام �اقتراح برامج تدر�ب�ة وعالج�ة منها  

مج تعل�مي قائم على نظر�ة التعلم المستند إلى التحقق من أثر برنا) والتي هدفت إلى 2016إبراه�م(

، ال�صري لدى طل�ة صعو�ات التعلم غیر اللفظ�ة واإلدراكالدماغ في تنم�ة مهارات التفكیر التخیلي 

برنامج في األنشطة اللغو�ة لتنم�ة اإلدراك  ط�قت) والتي 2010محمود أحمد حسن عبدا لموجود (ودراسة 

لبرنامج تأثیر ایجابي ل أن توصلت إلى والتيألطفال ذوي صعو�ات التعلم السمعي والتعبیر الشفهي لدى ا

 محسوببرنامج  تطبیق) والتي هدفت إلى 2018على اإلدراك السمعي والتعبیر الشفهي، ودراسة إبراه�م (

أن سنوات والتي توصلت إلى  9قائم على األلعاب العقل�ة في تنم�ة اإلدراك ال�صري لدى األطفال 

 عینة ال�حت.للبرنامج دور إیجابي في  تنم�ة اإلدراك ال�صري لدى 

رغم تعدد الدراسات التي تناولت صعو�ة اإلدراك السمعي واإلدراك ال�صري منها التي هدفت إلى 

التشخ�ص وأخرى إلى تطبیق برامج عالج�ة أو اقتراحها إلى أنها لم تحظى �حقها من ال�حث خاصة في 

حیث الحظنا من خالل ز�اراتنا المیدان�ة  أن فئة تالمیذ ذوي صعو�ات  والر�اض�ة،  مجال التر��ة البدن�ة

التعلم ال تحظى �الرعا�ة المناس�ة وهذا لعدم  القدرة على التشخ�ص المناسب والدقیق والمشكلة التي �عاني 

     .منها المعلمین في عدم قدرتهم في التعامل مع هذه الفئة

لبدن�ة والر�اض�ة میدان من م�ادین التر�و�ة التي توفر ألعاب تر�و�ة تعل�م�ة لتنم�ة تعتبر التر��ة احیث     

المیذ المرحلة االبتدائ�ة،كون   عدة جوانب منها الفكر�ة والعقل�ة والجسم�ة وحتى النفس�ة منها لدى ت

ردة كما �مكن أن األلعاب الر�اض�ة من أهم الوسائل التعل�م�ة التي �مكن من خاللها تجسید المفاه�م المج

تجعل المتعلم نشطا وفعاال أثناء عمل�ة التعلم واكتساب المفاه�م والحقائق والقواعد وغیرها. ونظرا لما 

تتصف �ه األلعاب من قدرة على جذب االنت�اه المتعلم إلى المادة التعل�م�ة وتفاعله معها �شكل ممیز 

محددة سالفا.  من هذا المنطلق جاءت فكرة  ملفت للنظر و�أسلوب ممتع ومسل وذلك �غ�ة تحقیق أهداف
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الدراسة الحال�ة و هي اقتراح برنامج الذي نعتمد ف�ه على األلعاب الر�اض�ة التي �مكن أن تساعد في 

التخفیف من اضطرابي اإلدراك السمعي وال�صري عند تالمیذ دوي صعو�ات التعلم و عل�ه فقد حصرنا 

 :مشكلة هذا ال�حث في 

 التال�ة:التساؤالت -1

 التساؤل العام:-

 هل یؤثر برنامج األلعاب الر�اض�ة على اإلدراك السمعي وال�صري عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم؟

 التساؤالت الفرع�ة:-

هل یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�اس القبلي وال�عدي عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في *

 صعو�ات التعلم؟ اإلدراك السمعي عند تالمیذ ذوي 

* هل یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�اس القبلي وال�عدي عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في 

 اإلدراك ال�صري عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم؟

* هل یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�اس القبلي وال�عدي عند المجموعة التجر�ب�ة والمجموعة 

 ي اخت�ار الذكاء عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم؟الضا�طة ف

 أهداف الدراسة:-2

 :العام  هدف

األلعاب الر�اض�ة على اإلدراك السمعي وال�صري عند تالمیذ ذوي صعو�ات �برنامج  تأثیرمعرفة  *

 التعلم.

 األهداف الفرع�ة :

التجر�ب�ة والضا�طة في اإلدراك السمعي الق�اس القبلي وال�عدي عند المجموعة  داللة الفروق بینمعرفة  *

 عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم.

الق�اس القبلي وال�عدي عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في اإلدراك ال�صري  داللة الفروق بین معرفة* 

 عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم.

في مستوى الذكاء عند تالمیذ ذوي داللة الفروق بین المجموعة الضا�طة والمجموعة التجر�ب�ة  معرفة* 

 صعو�ات التعلم.
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 الفرض�ات :-3

 في ظل التساؤالت المطروحة سا�قا،  �مكننا أن نقترح الفرض�ات التال�ة:

 الفرض العام:-

 * یؤثر برنامج األلعاب الر�اض�ة على اإلدراك السمعي وال�صري عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم.

 الفرض�ات الفرع�ة:-

یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�اس القبلي وال�عدي عند المجموعة التجر�ب�ة والمجموعة  *

 الضا�طة في اإلدراك السمعي عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم.

* یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�اس القبلي وال�عدي عند المجموعة التجر�ب�ة والمجموعة 

 ي عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم.الضا�طة في اإلدراك ل�صر 

* توجد فروق ذات دالل إحصائ�ة بین الق�اس القبلي وال�عدي عند المجموعة التجر�ب�ة والمجموعة 

 الضا�طة في اخت�ار الذكاء عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم. 

 أهم�ة الدراسة الحال�ة :-4

 تتمثل ف�ما یلي:للدراسة الحال�ة أهم�ة كبیرة منها نظر�ة وأخرى تطب�ق�ة و 

في حدود ما جمعناه من دراسات سا�قة واطالعنا انه في مجال التر��ة البدن�ة والر�اض�ة �صفة عامة -

تخصص نشاط بدني ر�اضي مدرسي �صفة خاصة ال توجد دراسات تناولت موضوع "تأثیر برنامج 

تعلم" والتي تمكن من فتح �األلعاب الر�اض�ة على اإلدراك السمعي وال�صري عند تالمیذ ذوي صعو�ات ال

 مجال للدراسة مثل هذه المواض�ع .

اهتم ال�حث الحالي �التالمیذ ذوي صعو�ات التعلم �اعت�ارهم ش�ه مهمشین، من طرف المعلمین والقائمین -

على عمل�ة التعل�م ومساعدتهم على فهم الواقع الذین �ع�شون ف�ه خاصة في عمل�ة تشخ�صهم الن هناك 

 ات التعلم و�عض المصطلحات األخرى مما یؤثر في عمل�ة التكفل بهم .تشا�ه بین صعو�

تعتبر الدراسة الحال�ة �ما تحتو�ه من جانب نظري ودراسات سا�قة إسهاما وٕاضافة نظر�ة إلى ال�حوث  -

 النفس�ة عامة والر�اض�ة خاصة .

األلعاب الر�اض�ة واإلدراك  تكتسي أهم�ة الدراسة الحال�ة من أهم�ة المتغیرات المتناولة والمتمثلة في-

 السمعي وال�صري وهذا مختلف عن الدراسات السا�قة. 

 إعداد  و�ناء أداتین تشخ�صیتین(اإلدراك السمعي واإلدراك ال�صري) -
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مع اقتراح لبرنامج األلعاب الر�اض�ة الذي �ساعد في التخفیف من حدة اضطرا�ات اإلدراك السمعي  -

 دوي صعو�ات التعلم الذي �مكن استغالله من طرف ال�احثین مستق�ال.واإلدراك ال�صري عند تالمیذ 

 تحدید المفاه�م األساس�ة للدراسة وتعر�فها :-5

 : اللعب-

 تعر�ف االصطالحي:
قبل المدرسة كما یساھم بقدر  " بأنھ النشاط السائد في حیاة الطفل مااللعب على  عالوةحسن یعرف   

 األطفال، والمتتبع لنمو واالجتماعيعلى النمو العقلي والخلقي والبدني والجمالي  كبیر في المساعدة
 ).15، ص2019.(عبد الباسط وآخرون،مراحل النمو باختالف واختالفھتطور اللعب عندھم  یالحظ

هي عبرة عن ألعاب �س�طة التنظ�م، وال تحتاج إلى تعقیدات حرك�ة كبیرة، توضع من  التعر�ف اإلجرائي:

 تحقیق هدف معین حسب سن وجنس المتعلم.أجل 

 اإلدراك السمعي:-

 التعر�ف االصطالحي:
ر یجوھرھا على خصائص المثٌ  يتعتمد فً  التيعلى أنھ ذلك القدرة ) 1991 (حطب أبوفؤاد یعرف  

 اللغویةمستقلة عن معرفة الفرد للبنٌة  النتباهالمستوى  يفً  يالمنبھ السمعً  أو، اإلحساسمستوى  يالسمعً 
 إذا يالسمعً  اإلدراكالمنطوق مثال ٌمكن اعتبرھا نوع من قدرات  الكالموعلى ذلك فالقدرة على فھم 

على معرفة باللغة  اعتمدو الذي  بالكالمتضمنت المھام تحٌرفا أو تشٌوھا بٌحث تتداخل مع الفھم المعتاد 
 ).48، ص2016.(بلعید حل�مة، .ةیوعلى القدرة السمعٌة بصفة سنوٌ  ،أساسیةبصفة 

هو عدم قدرة التلمیذ في التعرف على ما �سمعه من أصوات وعدم قدرته على التعرف  التعر�ف اإلجرائي:

على أوجه التشا�ه واالختالف بین صوتین أو أكثر، و�ظهر من خالل درجة التي یتحصل علیها من 

 خالل مق�اس اإلدراك السمعي.

  اإلدراك ال�صري:-

 التعر�ف االصطالحي:
 واالنتباه اإلحساس عملیتيي تل عملیة ھوى المثیرات والموضوعات البیئیة، ولالبصري عو التعرف ھ

 ).153،ص2016.(نصر الدین،
هو عدم قدرة التلمیذ في التعرف على ما یراه من صور وعلى ر�ط المعاني �التعابیر  التعر�ف اإلجرائي:

 اإلدراك ال�صري. ال�صر�ة و�ظهر من خالل الدرجة التي یتحصل علیها من خالل مق�اس
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 صعو�ات التعلم:-

) صعو�ات التعلم على أنها األطفال الذین �ظهرون 1965�عرف �اتمان ( التعر�ف االصطالحي:

اضطرا�ات تعل�م�ا واضحا بین مستوى األداء العقلي المتوقع و بین المستوى الفعلي المرت�ط �االضطرا�ات 

االضطرا�ات من المحتمل أن تكون مصحو�ة بخلل ظاهر في األساس�ة في العمل�ة التعل�م�ة وٕان هذه 

 ).22،ص2008الجهاز العصبي المركزي.(إ�مان ع�اس وآخرون،

هم التالمیذ المتمرسون، الذین یتمیزون بذكاء متوسط و�ظهرون قصور في واحدة أو التعر�ف اإلجرائي: 

 أكثر من الصعو�ات إما النمائ�ة أو األكاد�م�ة.

 : البرنامج-

) تكن�ك دقیق محدد تت�عه المشرفة في إعداد الموقف 1989تعرف (سعد�ة بهادر،  �ف االصطالحي:التعر 

التر�وي �قعة حجرة النشاط لمدة زمن�ة محددة وفقا لتخط�ط  وتقی�م هادف محدد �ظهر في التكامل 

 ).12،ص1998المنشودة �عود على الطفل �النمو المرغوب ف�ه(مفصل، 

موعة من التمار�ن واألنشطة المت�عة من قبل المعلم أو القائم على عمل�ة هو مج التعر�ف اإلجرائي:

 التعل�م، في مكان معین لمدة زمن�ة محددة مخطط لها سا�قا، لتحقیق هدف محدد و�نتهي بتقی�م هادف
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 الباب األول
 

 الخلفية النظرية  
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 األول:الفصل  
 الدراسات السابقة

 
 الدراسات السا�قة. -1

 الدراسات السا�قة المتعلقة �األلعاب الر�اض�ة -1-1

 األلعاب الر�اض�ةتحلیل الدراسات السا�قة المتعلقة � -2-1

 الدراسات السا�قة المتعلقة �اإلدراك ال�صري. -3-1

 اإلدراك ال�صري تحلیل الدراسات السا�قة المتعلقة � -4-1

 الدراسات السا�قة المتعلقة �اإلدراك السمعي. -5-1

 اإلدراك السمعيالدراسات السا�قة المتعلقة �تحلیل  -6-1

 الدراسات السا�قة المتعلقة �اإلدراك السمعي ال�صري  -7-1

 اإلدراك السمعي ال�صري تحلیل الدراسات السا�قة المتعلقة � -8-1

 مدى االستفادة من الدراسات السا�قة. -9-1

 ممیزات الدراسة الحال�ة.-1-10
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 الخلف�ة النظر�ة (الدراسات السا�قة): -1

وأدوات ض�ط المتغیرات و مشكلة ال�حث تساعدنا في تحدید  التي تعتبر هذه الخطوة من أهم المراحل

حدیث النشأة لم نعثر الر�اض�ة  األلعابو �اعت�ار أن موضوع صعو�ات التعلم و  وغیرها  والمنهج المناسب

 . كثیرة وهذا في حدود اطالعنا أي ر�ط المتغیر�ن معاعلى دراسات 

تحمل  وأخرى التي المتغیر المستقل القر��ة من دراستنا الحال�ة والحدیثة  لسا�قة احاولنا اخت�ار الدراسات و 

حتى نستفید منها من مختلف الجوانب التي یتطلبها ال�حث المتغیر التا�عین والتي تحمل المتغیر�ن معا 

عت�اره المتغیر المستقل وثان�ا �ا األلعاب الر�اض�ةالتي تناولت أوال  العلمي وسوف نعرض الدراسات

 �اعت�ارها المتغیر التا�ع . اإلدراك السمعي وثالثا اإلدراك ال�صري 

 :  األلعاب الر�اض�ةالدراسات التي تناولت  -1_1

أجر�ت العدید من الدراسات في مختلف الدول العر��ة والوطن�ة خاصة وهذا في حدود مطالعتنا، فقد قمنا 

�اخت�ار �عض الدراسات التي  لها عالقة ب�عض المتغیرات األخرى في م�ادین ومجاالت متعددة، خاصة 

تخدم موضوعنا وتم  أطفال المدارس االبتدائ�ة في مختلف االختصاصات حیث تم اخت�ار الدراسات التي

 كالتالي: في الجدول تلخ�صها 
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 ) خاص �الدراسات السا�قة الخاصة �متغیر األلعاب.01جدول رقم (

 

 

 ال�احث والمرجع عنوان عینة الدراسة والمنهج المستخدم األدوات المستخدمة النتیجة
الخجل عند تخفیف وخفض 

تلمیذات المدارس االبتدائ�ة، وقد 
توصلت الدراسة إلى تأثیر األلعاب 
المصغرة إیجاب�ا على سلوكات 

 الطفل ونمو شخصیته.

اكتفت الدراسة ب�عض األلعاب  
الر�اض�ة الصغیرة للتخلص من 

 الخوف والخجل عند التلمیذات. 

) تلمیذات 12عینة الدراسة (
راوح المدرسة االبتدائ�ة التي تت

سنوات ممن  10-9أعمرهم بین 
�عانون من الخجل �طر�قة ملفتة 
للنظر تم اخت�ارهم �طر�قة عمد�ة 
وقد استخدمت الدراسة المنهج 
التجر�بي لالءمته مع طب�عة 

 الدراسة.

أثر األلعاب الصغیرة في 
خفض الخجل لدى تالمیذ 

 سنوات 10-9االبتدائ�ة �عمر 

) جامعة 2010ه�ام سعدون عبود (
 مركز أ�حاث الطفولة واألمومة. -د�الي

 �حث منشور           

النتائج التي توصلت إلیها تبین أن 
أأللعاب الش�ه ر�اض�ة لها دور في 

) لدى تطو�ر صفة سرعة رد الفعل 
 تالمیذ

-تم االعتماد في هته الدراسة على
استعمال مجموعة من التمار�ن 

 والمصادر  .الش�ه
  والق�اساتـ االخت�ارات 

 الطرق إالحصائ�ة-
 
 

تلمیذ من جنس  03تتكون من 
مختلط وهم ذكور و إناث، تتراوح 

سنة، 16إلى  5أعمارهم من 
یدرسون �متوسطة صیود محمد 
(س�قوس) أم البواقي، تم اخت�ارهم 
�طر�قة عشوائ�ة، وقد اتخذت 
الدراسة من المنهج التجر�بي منهجا 

 . لها لتالؤمه وطب�عة الدراسة.

ثر برنامج تعل�مي مقترح أ
�األلعاب الش�ه ر�اض�ة في 
تنم�ة صفة السرعة (سرعة رد 
الفعل) لدى تالمیذ المتوسط 

 16-15السنة الرا�عة متوسط 
 سنة)

)، 2017عقون طارق ودق�ش فارس(
 أم البواقي–جامعة العر�ي بن مهیدي 
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من خالل النتائج المتوصل إلیها 
نستخلص أللعاب الصغیرة دور 

القدرات الحرك�ة  في تنم�ة كبیر
التي تساهم ومنها الدقة والتوازن و 
الحرك�ة  في تحسین المهارات

األنشطة الر�اض�ة وتطو�ر لمختلف 
القدرات البدن�ة والذهن�ة عند 
األطفال �صفة عامة، والمصابون 

 �عرض داون �صفة خاصة.

 -اخت�ارات ق�اس صفة التوازن 

 اخت�ارات ق�اس صفة الدقة

- 

طفل مصاب  20عینة وشملت ال

�عض داون تم اخت�ارها �طر�قة 

%، ،وقد 44مقصودة بنس�ة 

استخدم المنهج التجر�بي لالءمته 

  .موضوع ال�حث

وحدات تعل�م�ة مقترحة �استخدام 

األلعاب الصغیرة في تنم�ة الدقة 

والتوازن عند المصابین �عرض 

 )سنة15-12داون (

شادلي فر�د فارس فاطمة و 

)2017( 

الحمید بن �اد�س  جامعة عبد

 مستغانم

نستخلص من هذه الدراسة أن  
األلعاب الجماع�ة لها دور فعال في 
التقلیل من السلوك�ات العدوان�ة لدى 
تالمیذ المرحلة الثانو�ة ,كما تؤثر 

تحد من سلوكهم ٖ◌ في الزمالء و
العدواني وتكسبهم �عض السمات 
الشخص�ة التي ٕتجعلهم �حسنون 

ین اآلخر�ن التعامل واالحترام ب
وتعلمهم النظام و احترام الزمالء 
فهي بیئات فعالة لتعارف مع 

 التحلي �الروح الر�اض�ةو  اآلخر�ن

احتوت استمارة االستب�ان على 

مجموعة من األسئلة موجهة لتالمیذ 

السنة الثالثة ثانوي في شكل 

 .محور�ن(

لقد تم اخت�ار للعینة �طر�قة 

نوي عشوائ�ة لتلمیذ السنة الثالثة ثا

في �عض ثانو�ات بلد�ة سطیف و 

أي بنس�ة مئو�ة  60ال�الغ عددهم 

 10قدرت %

وقد تم استخدام المنهج الوصفي 

 التحلیلي لمناسبته لطب�عة ال�حث.

دور األلعاب الر�اض�ة في التقلیل 

من �عض السلوكات العدوان�ة لدى 

-17تالمیذ (المرحلة الثانو�ة )

 سنة19

 )، جامعة محمد2017اجقى �حي(

 - بوض�اف ـ المسیلة
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 ریاضیةالشبھ  لأللعابنستنتج أن 
 الجانبدور فعال یف تنمیة 

 خاللو ذلك من  االنفعالي
 الوجدانيي تنمیة ف مساھمتھا

 مساھمتھابكل جوانبھ و  االجتماعي
 .النفسي العاطفي الجانبتنمیة  في

االستبیان والذي ضم استعمل 
سؤال مغلق موجھ 18بدوره على 

 الریاضیةالبدنیة و  التربیة ةأألساتذ
 الثانویة المرحلة في

م اختیار عینة البحث بطریقة ت
أساتذة  30 يف المتمثلینعشوائیة و 

مدینة  ثانویاتتربیة بدنیة من 
وقد استخدمت الباحثة  , تقرت
 مالمتھ الوصفي وذلك  المنھج

 .طبیعة الدراسةل

 في الریاضیةالشبھ  األلعابدور 
 المیذلدى ت عاليالجانب االنفتنمیة 

 في الطور الثانوي دراسة میدانیة 
 الكبرى.تقرت  ثانویات

جامعة ) 2017( حقي فایزة
 ورقلة –قاصدي مرابح 

 منشورة

الصغیرة في  األلعابنامج رإسھام ب
لدى عینة  االجتماعيتنمیة السلوك 

 .الدراسة

 االجتماعیةمقیاس سلوك الكفایة  -

 ألالجتماعيمقیاس السلوك  -

 برنامج األلعاب.-

عینة البحث على  أشملت
تلمیذا وتلمیذة تم اختیارھم )60(

 تالمیذبطریقة عشوائیا من 
االبتدائیة، وقد تم أخذ المدارس 

 المنھج التجریبي لھذه الدراسة .

 باأللعابأثر برنامج مقترح 
 االجتماعيالصغیرة لتنمیة السلوك 

الصف الرابع والخامس  تالمیذلدى 
 .ابتدائي

جامعة ) 2018( مد رحمانيمح
 البویرة –أكلي محند أولحاج 

 -منشورة

لأللعاب الشبھ الریاضیة مساھمة 
فعالة في تحقیق أھداف حصة 
التربیة البدنیة و الریاضیة، كما أن 
األلعاب الشبھ الریاضیة تساعد 
أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة 
في تحقیق ھدف الحصة، و أیضا 

اضیة مساھمة لأللعاب الشبھ الری
 فعالة في التحضیر الناجح للحصة

 

ختیار العینة المقصودة بطریقة تم ا تم إتباع تقنیة االستبیان
غیر عشوائیة كونھا أبسط طرق 
اختیار العینات، حیث تمثلت عینة 
بحثنا في أساتذة التربیة البدنیة و 
الریاضیة و كان عدد أفرادھا 

أستاذ موزعین على  20عشرون 
، أما بدائرة بشلولالمتوسطات 

ھو المنھج  ةالمنھج المتبع في دراس
 .الوصفي

دور األلعاب الشبھ الریاضیة في 
تحقیق أھداف حصة التربیة البدنیة 

 و الریاضیة

وبانوح أمال  مزیاني الویزة
)2018( 

جامعة آكلي محند أولحاج ــ 
 البویرة

  منشورة
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یؤثر برنامج ألعاب ش�ه ر�اض�ة 
حصة التر��ة البدن�ة المقترح أثناء 

والر�اض�ة یف الرفـع مـن درجـة 
الثقـة بـالنفس لدى تالمیذ الطور 

 المتوسط

مق�اس الثقة �النفس والذي احتوى -
لى (ال�عد االستقالل، بدوره ع

 الفیز�ولوجي والنفسي).االجتماعي،
 لبرنامج �األلعاب الصغیرة. -

تتكون عینة الدراسة التجر�ب�ة من 
ذو�ـإل عبـد الحمید  تالمیذ متوسـطة

السـنة الرا�عـة متوسـط والبـالغ 
تلمیـذ وتلمیذة سـنهم  100عـددهم 
)سنة تم اخت�ارهم 15-14من (

�طر�قة عشوائ�ة، وقد تم انتهاج 
المنهج التجر�بي الق�اس وٕاعادة 
الق�اس �أسلوب المقارنة في هذه 

 .الدراسة.

أثر برنامج األلعاب الش�ه الر�اض�ة 
الرفع من مستوى الثقة المقترح في 

�النفس لدى تالمیذ الطور المتوسط 
دراسة میدان�ة على تالمیذ الرا�عة 
متوسط �متوسطة ذو�بي عبد 

 .المجید بئر حدادة سطیف

 )2019قندوز, م�ارك (
 المسیل –جامعة محمد بوض�اف 

 منشورة

وقد توصلت النتائج إلى أنه 
للبرنامج المقترح �استخدام األلعاب 

لتحسین الصغیرة دور ایجابي 
 التوازن والقوام عند األطفال.

مجموعة من األلعاب  - 
 الر�اض�ة.

استعمال مجموعة من االخت�ارات -
 والق�اسات. 

 اخت�ار الوثب
 اخت�ار المشي على اللوحة

تلمیذ  46تمثلت عینة ال�حث في
تم اخت�ارهم �الطر�قة میذة وتل

العمد�ة، وقد استخدم المنهج 
التجر�بي �استخدام التصم�م 
التجر�بي لمجموعتین متكافئتین 
إحداهما تجر�ب�ة واألخرى ضا�طة 
ذات الق�اسین القبلي وا�عدي �النس�ة 
لمتغیر ال�حث لالءمته لطب�عة 

 الدراسة.

تطبیق برنامج ر�اضي مقترح 
یرة وأثره في �استخدام األلعاب الصغ

تحسین التوازن والقوام عند األطفال 
دراسة میدان�ة  سنین) 09-10(

وال�ة  18�ابتدائ�ة امحمد ط�اش 
 الشلف

 وتوحاري ز�یر 
) 2019مغاوري اسماعیل  ( 

خم�س  -جامعة الج�اللي بوعمامة 
 المل�انة
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 . الدراسات السا�قة في مجال األلعاب حلیلت-1-1-1
 :عامل التار�خ والبلد

لى عحدیثة �عمل ال�احثین  مواض�عنالحظ أن متغیر األلعاب الر�اض�ة حدیث النشأة، و�حمل في ط�اته 

وفي العشر�ة في الجزائر  أجر�تالتي معظم الدراسات اخترنا من سنة إلى أخرى، حیث  افیه ال�حث

قبل هذا التار�خ ولكن ارتأینا أنه   أجر�تت اسادر  رغم وجود ، 2019إلى غا�ة  2010من  ابتدءا األخیرة

لها حتى یتمیز ال�حث الحالي بنوع من الحداثة في دراساته السا�قة، التي تم التطرق عدم من الضروري 

 الزمني. عرضها حسب تسلسلها

 عامل المتغیرات:

�طه حیث تم ر  من خالل الدراسات السا�قة نالحظ أن متغیر األلعاب تمت دراسته من عدة جوانب،
المعرفي  وأخرى الجانب النفسي مرت�طة �منها  مغایرة تماما عن متغیرات الدراسة الحال�ة أخرى �متغیرات 

 .البدني أواالنفعالي  أو
 وطر�قة اخت�ارها: العینة
األطوار (االبتدائي، المتوسط، والثانوي)، وانفردت في مختلف على  تالمیذ الدراسات السا�قة  أجر�ت

ر العینة ااخت�تم على عینة من أساتذة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة، وقد  ها) بتطب�ق2017(دراسة حقي فایزة 
 اها �طر�قة عمد�ه منهتاختار الدراسات �طر�قة عشوائ�ة �س�طة، على غرار �عض في اغلب الدراسات 

 ).2010،ه�ام  ؛2017،فارس فاطمة وآخر�ن ؛2018،مز�اني وآخرون  ؛2019دراسة تحاري وآخرون (
 المنهج:

)، ومحمد 2017المنهج المستخدم غي أغلب الدراسات هو المنهج التجر�بي مثل دراسة عقون وآخرون(
ومز�ان وآخر�ن  ؛2017)، وهناك دراسات اعتمدت المنهج الوصفي كدراسة أحقي �حي(2018رحماني(

،2018.( 
 األدوات:

البدن�ة على االخت�ارات  اعتمدمن  الدراسات وذلك حسب طب�عتها فهناكالتي استخدمت في اختلفت أدوات 
)، ومنهم من استعانة ب أداة 2019،تحاري  ؛2017،فارس وآخر�ن ؛2017كدراسة عقون وآخر�ن (

هناك من استعان )، و 2018)، مز�ان وآخر�ن(2017،و حقي فایز ؛2017دراسة أحقي (كاالستب�ان 
 ).2018،ومحمد رحماني ؛2019قندوز(�المقای�س كدراسة 

قد أجر�ت على  هااستعراض الدراسات السا�قة التي تناولت األلعاب �مكن اإلشارة إلى أنومن خالل 
أساتذة التر��ة البدن�ة ة المتوسطة، والمرحلة الثانو�ة و عینات مختلفة من تالمیذ المرحلة االبتدائ�ة، والمرحل

األداة األساس�ة في جمع والر�اض�ة، وقد اختیرت �طر�قة عشوائ�ة، وال�عض منها �طر�قة عمد�ه، استخدام 
الب�انات حیث هناك دراسات استخدمت أداة االخت�ارات كل حسب موضوع دراسته، وهناك من اعتمد على 
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االستب�ان وآخر�ن استخدموا أداة المق�اس. وقد توافقت الدراسة الحال�ة مع اغلب الدراسات السا�قة في 
في خفض  األلعابعمدت إلى التعرف على أثر  اخت�ار عینة الدراسة والمنهج المستخدم. هناك دراسات

الخجل عند التالمیذ، بینما ر�طت دراسة أخرى بین األلعاب الصغیرة والجانب البدني والجانب المهاري 
للتلمیذ، وهناك من ركزت على معرفة فاعل�ة برنامج تعل�مي لتنم�ة صفة السرعة عند تالمیذ، ودراسة 

قلیل من سلوكات العدوان�ة عند التلمیذ وأخرى وضحت دور األلعاب توضح دور األلعاب الر�اض�ة في الت
الر�اض�ة في تنم�ة لسلوك االجتماعي عند التالمیذ، وأخرى وضحت دور األلعاب في تحقیق درس التر��ة 
البدن�ة والر�اض�ة، وهنك من ركزت على فاعل�ة برنامج �األلعاب الش�ه ر�اض�ة على مستوى الثقة �النفس 

ذ الطور المتوسط، ولجأت أخرى إلى مدى فاعل�ة برنامج �األلعاب الصغیرة في تحسین التوازن عند تالمی
  والقوام عند األطفال.

 الدراسات السا�قة الخاصة  �اإلدراك السمعي: 1-2
، فقد أجر�ت عدة دراسات في الجزائر وفي ةعلى الرغم من تمیز موضوع اإلدراك السمعي �الجدة والحداث

العر��ة واألجنب�ة، ولكن له عالقة مع متغیرات أخرى وفي م�ادین متعددة عند التالمیذ األسو�اء، الدول 
 وعند ذوي صعو�ات التعلم خاصة (الصعو�ات النمائ�ة) في اختصاصات مختلفة.
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 السمعي  مع �عض التفاصیل لكل دراسة الجدول التالي سنوضح ف�ه عرض الدراسات السا�قة الخاصة �متغیر اإلدراك

 ) خاص �الدراسات السا�قة الخاصة �متغیر اإلدراك السمعي02دول رقم (ج

 ال�احث والمرجع عنوان عینة الدراسة والمنهج المستخدم األدوات المستخدمة النتیجة
لبرنامج األنشطة اللغو�ة 
تأثیر ایجابي على اإلدراك 
السمعي والتعبیر الشفهي 

األطفال ذوي لدى 
 صعو�ات التعلم

 

 اخت�ار اإلدراك السمعي
 البرنامج المقترح

ستخدم ال�احث المنهج ش�ه التجر�بي 
) طفال من 20واشتملت العینة على (

أطفال المستوى الثاني والذین تتراوح 
) سنوات 5-7أعمارهم مابین (

بروضة مدرسة م�ارك للتعل�م 
األساسي �محافظة حلوان تم 

 قة عمد�هاخت�ارهم �طر�

فعال�ة برنامج في األنشطة اللغو�ة 
لتنم�ة اإلدراك السمعي والتعبیر 

الشفهي لدى األطفال ذوي 
 صعو�ات التعلم

 

 محمود أحمد حسن عبدا لموجود
)2010( 

قسم العلوم  -كل�ة ر�اض األطفال 
 النفس�ة, جامعة القاهرة

أن انتهت الدراسة �كون 
هناك عدت  العوامل 

اإلدراك  المؤثرة في عمل�ة
السمعي للغة االنكلیز�ة و 
االستراتج�ات التي من 

الممكن أن تحسن اإلدراك 
السمعي لدى الطالب 

منها اإلقتقار الى الوقت 
والمعرفة المحدودة 
 لتراكیب الجمل ...

استخدمت الدراسة االستب�ان 
لجمع معلومات سر�عة وثابتة و 
حدیثة من المستطلعین ، ووجدت 

اللكنة ،  -1 -الدراسة ما �أتي :
التعبیر العامي، النطق ، االفتقار 
إلى الوقت ، سرعة النطق ، و 
المعرفة المحدودة عن المفردات 

 و تراكیب الجمل

 
انتهجت ال�احثة المنهج التجر�بي 

 نظرا لتالؤمه وطب�عة الدراسة
 
 
 
 
 
 
 

 

Listening Comprehension 
for first Grade Students of 

English Department of 
-Language Arts at AL

Yarmouk University 
College 

اإلدراك السمعي لطل�ة المرحلة 
األولى قسم آداب اللغة االنكلیز�ة 

 في كل�ة الیرموك الجامعة

 )2013شروق طلب جعفر،(
-مجلة د�الي لل�حوث اإلنسان�ة

 العراق
 منشورة
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من خالل النتائج أن البرنامج 
فكان هناك  المقترح كانت له فعاٌلة

تطور ملحوظ على مستوى التمییز 
و التعرف على األصوات لدى 

 أطفال الصم الحاملین للزرع القوقعً 

 
BIA اخت�ار اإلدراك السمعي 

 البرنامج المقترح.

حاالت   10تكونت العینة من 
�طر�قة عمد�ة. 

 التجر�بي،منهجهوالمت�عالمنهجوكان

اقتراح برنامج عالجي لتنم�ة 
السمعي لدى الطفل األصم اإلدراك 

 الحامل لزرع القوقعي .

عز�ر�ة  ) 2016و�لعید حل�مة (
 نوال

 –جامعة عبد الحمید بن �اد�س 
 مستغانم 

 منشور
وجود وأشارت نتائج ال�حث إلى 

فروق ذات داللة إحصائ�ة بین 
المجموعتین لإلدراك السمعي �عد 
تطبیق البرنامج والتواصل اللغوي 

، كما ةالتجر�ب�لصالح المجموعة 
أسفرت النتائج على عدم وجود 

الق�اسین القبلي وال�عدي  فروق بین
مما یدل  ةالتجر�ب��عي للعینة اوالتت

أثر البرنامج على  االستمرار�ةعلى 
اإلدراك السمعي، وأثره اإلیجابي 

 . اللفظي صلعلى التوا

 أدوات ال�حث الحالي من : اشتملت
 مق�اس التواصل اللغوي -
 إلدراك السمعي مق�اس ا-
برنامج التدر�بي �استخدام -

 الحاسوب

J) تلمیذ 20تكونت العینة من (
وتلمیذة الصف الثاني ابتدائي ذو 
صعو�ات تعلم القراءة، وتم تقس�م 
عینة ال�حث إلى مجموعتین 

) تالمیذ 10متساو�تین الضا�طة (
 ) تالمیذ 10والتجر�ب�ة (

فاعل�ة برنامج تدر�بي على اإلدراك 
وأثره على التواصل اللفظي  السمعي

 لدى ذوي صعو�ات تعلم القراءة.

) 2016أبو المسلم وما�سة فاضل (
 مجلة التر��ة الخاصة 

 منشور 

وقد توصلت النتائج على أنه 
اإلدراك ال�صري السمعي عالقة 

 طرد�ة �الفهم القرائي.
 

أدوات متعددة منها �طار�ة تحتوي 
على اخت�ار ( اإلدراك ال�صري، 
واإلدراك السمعي)إضافة إلى 

 االخت�ار ألتحصیلي للفهم القرائي

 30اعتمدت على عینة تكونت من  
ذكرا،  16تلمیذ، من الجنسین ( 

أنثى) وقد اعتمدت ال�احث  14
 على المنهج الوصفي .

اإلدراك ال�صري السمعي وعالقته 
 �الفهم القرائي

 
 

 بوخاتم منصور�ة 
)2017( 

عة عبد الحمیـــــــــــد بن جامــــــــــــــــــــ
 مستغانـــــم -�ادیـــــس
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قد بینت النتائج وجود فروق ذات 
داللة إحصائ�ة في مهارة اإلدراك 
السمعي بین متوسطات المجموعة 
التجر�ب�ة والضا�طة على االخت�ار 
أل�عدي، وكان الفرق لصالح 
المجموعة التجر�ب�ة، ولم توجد 

في فروق ذات داللة إحصائ�ة 
مهارات اإلدراك السمعي تعزى إلى 
متغیر الصف الدراسي، وأظهرت 

استمرار أثر  -أ�ضاً  –النتائج 
برنامج تنم�ة الوعي الصوتي في 
تنم�ة مهارات اإلدراك السمعي لذوي 

 .صعو�ات التعلم في منطقة عسیر

 اخت�ار مهارات التحلیل السمعي.-
 البرنامج لتجر�بي.-

عین تكونت عینة الدراسة من أر�
تلمیذًا من الصفوف الثالث، والرا�ع، 
والخامس، والسادس في مدارس 
إدارة التعل�م �منطقة عسیر، حیث 
تم اخت�ارهم �طر�قة عشوائ�ة 
�س�طة، وقد استخدم  التصم�م ش�ه 
التجر�بي ذي المجموعتین 

 .التجر�ب�ة، والضا�طة

أثر برنامج تدر�بي قائم على 
مهارات اإلدراك السمعي في تحسین 
الوعي الصوتي لدى تالمیذ 

 صعو�ات التعلم في منطقة عسیر

محمد أحمد خصاونة* وفراس احمد 
األحمد ومحمد عبد ر�ة الخوالدة 

)2018( 
جامعة الملك خالد، المملكة العر��ة 

 السعود�ة
 منشور
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 تحلیل الدراسات السا�قة الخاصة �متغیر اإلدراك السمعي:-1-2-1

  التار�خ والبلد: عامل

حدیث النشأة، و�حمل في ط�اته مواض�ع حدیثة �عمل ال�احثین على  اإلدراك السمعينالحظ أن متغیر 

ال�حث فیها من سنة إلى أخرى، حیث اخترنا معظم الدراسات التي أجر�ت في الجزائر وفي العشر�ة 

بل هذا التار�خ ولكن ارتأینا أنه  ، رغم وجود  دراسات أجر�ت ق2018إلى غا�ة  2010األخیرة ابتدءا من 

من الضروري عدم التطرق لها حتى یتمیز ال�حث الحالي بنوع من الحداثة في دراساته السا�قة، التي تم 

 عرضها حسب تسلسلها الزمني.

 عامل المتغیرات:
من خالل الدراسات السا�قة نالحظ أن متغیر اإلدراك السمعي  تمت دراسته من جانبین، ففي أغلب 

) على أنه متغیر 2018اتخذ اإلدراك السمعي كمتغیر تا�ع، وانفردت دراسة  محمد أحمد ( تالدارسا
 مستقل حیث درس تأثیره على تأثیر الوعي الصوتي عند التالمیذ.

 العینة:
الطفل ) التي درست على  2016تقر��ا في الطور االبتدائي، إال دراسة عز�ر�ة (الدراسات السا�قة  أجر�ت

مثل دراسة أبو  الحامل لزرع ألقوقعي، وقد اختیرت جل الدراسات بالطریقة القصدیة (العمدیة)األصم 
)، وانفردت دراسة محمد أحمد وآخرین 2010محمود أحمد، ؛2016،بوخاتم منصوریةو ؛2016مسلم(

 ) باتخاذه الطریقة العشوائیة البسیطة.2018(
 المنهج:

 ؛2013شروق طلب جعفر،المنهج المستخدم في معظم الدراسات هو المنهج التجر�بي مثل دراسة  

)، 2010،محمود أحمد ؛2018، محمد أحمد )، والش�ه تجر�بي عند 2016؛ أبو المسلم،2016،عز�ر�ة 
 .)2017،بوخاتم منصور�ة (والمنهج الوصفي 

  :تاألدوا
عز�ر�ة  اإلدراك السمعي، منهم من أضاف أدوات أخرى منهاأغلب الدراسات استعانت �مق�اس تشخ�ص 

) فقد أضاف(مق�اس التواصل اللغوي، البرنامج )، 2016)أضافت البرنامج التدر�بي،أما أبو مسلم(2016(
) 2018) أضاف (مق�اس اإلدراك ال�صري، االخت�ار ألتحصیلي)، واكتفى محمد أحمد (2017و�خاتم (

) 2013شروق طلب جعفر،(لسمعي والبرنامج العالجي، وانفردت دراسة �اخت�ارات مهارات التحلیل ا
   . باالستبیان

 تومن خالل استعراض الدراسات السا�قة التي تناولت اإلدراك السمعي �مكن اإلشارة إلى أن هذه الدراسا
لقوقعي  التي سبق عرضها قد أجر�ت على عینات مختلفة من تالمیذ المرحلة االبتدائ�ة،و الحاملین لزرع أ

وقد اختیرت �طر�قة عمد�ه، وال�عض منها �طر�قة عشوائ�ة �س�طة، استخدام األداة األساس�ة في جمع 
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الب�انات حیث هناك دراسات استخدمت أداة مق�اس اإلدراك السمعي في جل الدراسات كل حسب موضوع 
النطق ، االفتقار إلى  امي،اللكنة ، التعبیر الع(دراسته، وهناك من اعتمد على االستب�ان والذي ضم 
آخر�ن استخدموا أداة االخت�ارات و  )تراكیب الجملالوقت، سرعة النطق، والمعرفة المحدودة عن المفردات و 

والبرامج العالج�ة. وقد توافقت الدراسة الحال�ة مع اغلب الدراسات السا�قة في اخت�ار عینة الدراسة والمنهج 
فعال�ة برنامج في األنشطة  علىالمستخدم و�عض األدوات. حیث هناك دراسات عمدت إلى التعرف 

عمدت إلى  وأخرى الشفهي لدى األطفال ذوي صعو�ات التعلم، اللغو�ة لتنم�ة اإلدراك السمعي والتعبیر 
اإلدراك السمعي لطل�ة المرحلة األولى قسم آداب اللغة االنكلیز�ة ، وسعت أخرى لعالج  التعرف على

ببرنامج عالجي، ودرست دراسة أخرى فاعل�ة  ألقوقعياإلدراك السمعي لدى الطفل األصم الحامل لزرع 
واإلدراك  راك السمعي وأثره على التواصل اللفظي لدى ذوي صعو�ات تعلم القراءة،برنامج تدر�بي على اإلد

ال�صري السمعي وعالقته �الفهم القرائي، أثر برنامج تدر�بي قائم على مهارات اإلدراك السمعي في تحسین 
 .الوعي الصوتي لدى تالمیذ صعو�ات التعلم في 

 ال�صري:الدراسات السا�قة الخاصة �اإلدراك -1-3
على الرغم من تمیز موضوع اإلدراك ال�صري ل�س �الجدید، غیر أنه قل اهتمامه في الفترة األخیرة وذلك 

حسب اطالعنا فقد أجر�ت عدة دراسات في الجزائر وفي الدول العر��ة واألجنب�ة، ولكن له عالقة مع 

و�اء، وعند ذوي صعو�ات التعلم خاصة (الصعو�ات متغیرات أخرى وفي م�ادین متعددة عند التالمیذ األس

النمائ�ة) في اختصاصات مختلفة.
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 ) خاص �الدراسات السا�قة الخاصة �متغیر اإلدراك ال�صري 03جدول رقم (

 ال�احث والمرجع عنوان عینة الدراسة والمنهج المستخدم األدوات المستخدمة النتیجة
وقد توصلت النتائج إلى أنه لإلدراك 

ال�صري واإلدراك الحركي تأثیر 
كبیر على مهارة االستعداد  للكتا�ة 

 لدى أطفال مرحلة قبل المدرسة.

استخدمت هته الدراسة األدوات 
 التال�ة:

 اخت�ار جودنوف.-
 اخت�ار مهارات اإلدراك ال�صري.-

ق�اس دایتون للوعي الحس -
 حركي.

) تلمیذ 38تكونت العینة من(
ة تراوحت وتلمیذة في ما قبل المدرس

سنوات، تم  6-5أعمارهم بین 
اخت�ارهم قصد�ا ، حیث تم انتهاج 

 المنهج التجر�بي للدراسة .

اإلسهام النسبي لمهارات اإلدراك 
ال�صري واإلدراك الحركي في مهارة 
االستعداد للكتا�ة لدى أطفال مرحلة 

 ما قبل المدرسة

 ه�ه عمى فرحات محمد
)2010( 

ر��ة جامعة قناة السو�س كم�ة الت
 �السو�س

 –مجمة كم�ة التر��ة �السو�س
 –العدد الثاني –جامعة قناة السو�س
 یولیو
 

ظهرت نتائج الدراسة عن وجود 
فروق ذات داللة إحصائ�ة في أداء 

األطفال  على مق�اس السلوك 
التخیلي، ومق�اس اإلدراك ال�صري، 

ومق�اس التقدیر التشخ�صي 
لصعو�ات اإلدراك ال�صري تعزى 

البرنامج التعل�مي، ولصالح  إلى أثر
 .المجموعة التجر�ب�ة

استخدمت الدراسة األدوات التال�ة 
:مق�اس التفكیر التخیلي، ومق�اس 
اإلدراك ال�صري، ومق�اس التقدیر 
التشخ�صي لصعو�ات اإلدراك 

 ال�صري والبرنامج التعل�مي

 16تكونت عینة الدراسة من )
)طالً�ا من طل�ة صعو�ات التعلم 

ظ�ة. تراوحت أعمارهم ما غیر اللف
)سنة، تم توز�عهم  31-7بین )

عشوائيً ا إلى مجموعتین وقد تم 
اخت�ارهم قصد�ا، حیث تم انتهاج 

 المنهج التجر�بي

أثر برنامج تعل�مي قائم على نظر�ة 
التعلم المستند إلى الدماغ في تنم�ة 
مهارات التفكیر التخیلي واإلدراك 

ال�صري لدى طل�ة صعو�ات التعلم 
 غیر اللفظ�ة

 ناصر الدین إبراه�م أحمد أبو حماد
)2016( 

،قسم علم النفس، كل�ة التر��ة، 
 جامعة األمیر سطام بن عبد العز�ز

 منشور

ترت�ط صعو�ات تعلم الر�اض�ات 
�مجموعة من العوامل منها 

التعل�م�ة، البیئ�ة والمعرف�ة النفس�ة 

اس تشخ�ص صعو�ة مق�
 الر�اض�ات لفتحي الز�ات.

مق�اس تشخ�ص صعو�ة اإلدرك 

تلمیذ وتلمیذة 12تكونت العینة من 
تم اخت�ارهم �طر�قة قصد�ة، 

واستخدم المنهج الوصفي لتناس�ه 

صعو�ات اإلدراك ال�صري للرموز 
وعالقتها �صعو�ات تعلم 

الر�اض�ات لتالمیذ المرحلة 

شع�اني مل�كة و�فصح نورة 
)2017( 

 2جامعة الجزائر 
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)التي تتلخص في صعو�ات 
اإلدراك ال�صر�ة ( سواء صعو�ات 
إدراك �صري للرموز الر�اض�ة أو 

التالمیذ الذین  -األرقام واألشكال 
�عانون من صعو�ات اإلدراك 

ال�صري ) خاصة صعو�ة إدراك 
وتمییز الرموز، األشكال، الحروف، 
األرقام( غالً�ا ما ُ�ظهرون صعو�ات 

 التعلم في الر�اض�ات

 منشور بتدائ�ة وأسلوب تشخ�صهااال وطب�عة الدراسة. ال�صري .

للبرنامج محوسب قائم على األلعاب 
العقل�ة دور إیجابي في  تنم�ة 
 9اإلدراك ال�صري لدى األطفال 

 سنوات

أداة لتقدیر صعو�ات اإلدراك 
 ال�صري لدى األطفال

 البرنامج المطبق.-

) طفل تم 32تكونت العینة ن (
اخت�ارهم �طر�قة قصد�ه، واتخذ من 

المنهج التجر�بي منهجا للدراسة 
 وذلك لتناس�ه وطب�عة الدراسة.

أثر برنامج محوسب قائم على 
األلعاب العقل�ة في تنم�ة اإلدراك 

 .سنوات 9ال�صري لدى األطفال 

)، جامعة 2018راح�س إبراه�م (
 حسی�ة بن بوعلي ، الشلف

 11�ة ، لعددمجلة التنم�ة ال�شر 

وقد توصلت الدراسة إلى أن 
لإلدراك ال�صري تأثیر على آل�ة 
التعرف على الحرف و تأثیر 

القدرات المعرف�ة (اإلدراك ال�صري) 
�صفة خاصة على صعو�ات ت 

 تعلم القراءة.

اعتمدت الدراسة على أدوات �حث�ة 
تتمثل في المالحظة و المقابلة كذا 
االخت�ارات التشخ�ص�ة ؛ �حیث 

استخدمت اخت�ار كولومب�ا 
كتشخ�ص فارقي لعزل حاالت 
التخلف الذهني كذا استخدمت 
اخت�ار العطلة لتشخ�ص عن 
 الحاالت صعو�ات تعلم القراءة

عینة  12حدید عینات الدراسة من 
أطفال  6عادیین و 6تتكون من 

�عانون من صعو�ات تعلم القراءة، 
والتي اختیرت �طر�قة قصد�ه، 

 لتجر�بي.انتهجت المنهج ا

تقی�م اإلدراك ال�صري وآل�ة التعرف 
على الحروف لدى أطفال �عانون 

 من صعو�ة القراءة.

 )1018الزهرة قاسمي، (
ام  –جامعة العر�ي بن مهیدي 

 البواقي نشور

وقد توصلت النتائج إلى أنه  وتكونت عینة  ال�حث من  اخت�ار مهارات اإلدراك ال�صري  اثر إستراتیج�ة التخیل الموجه في  مجیلة رح�م الوائلي وٕانصاف كامل 
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إلستراتیج�ة التخیل الموجه  أثر 
ایجابي على مهارات اإلدراك 

 .ة.ال�صري لدى أطفال الروض

 6-5)أطفال وطفلة �عمر (23(
)سنوات، اختیرت �طر�قة عشوائ�ة 

 )، �منهج تجر�بي.%10أي بنس�ة(

تنم�ة مهارات اإلدراك ال�صري لدى 
 طفل الروضة.

 )2018مهصور(
كل�ة الرتی�ة للبنات / قسم ر�اض 

 األطفال
 . منشور 

وقد توصلت النتائج إلى أنه ال 
توجد عالقة بین اإلدراك ال�صري 

 �عسر الكتا�ة  .

استخدمت الدراسة مجموعة من 
 االخت�ارات  نجملها في :

 اخت�ار الذكاء -
 اخت�ار اإلدراك ال�صري -

 اخت�ار عسر الكتا�ة.

ال�احثة منهج  دراسة استخدمت 
حالة، على عینة تكونت من  

)تالمیذ �عانون من  عسري 05(
 الكتا�ة

عالقة صعو�ة اإلدراك ال�صري 
�عسر الكتا�ة  لدى تالمیذ السنة 

 .ابتدائيالثالثة 

 )2018الجي(ػأمیخة م
أم  –جامعة العر�ي بن مهیدي 

 البواقي
 منشور

لقد توصلت النتائج إلى أن المق�اس 
لخصائص تمتع �ا

الس�كومتر�ة(الصدق والث�ات) والتي 
 تتفق مع خصائص االخت�ار الجید.

وقد استعان  �مجموعة من 
االخت�ارات التشخ�ص�ة: اخت�ار 

، اخت�ار "رسم الرجل لـ "جودنوف
نص القراءة لـ "إسماعیل الع�س"، 
استب�ان تشخ�صي لصعو�ات 

 اإلدراك ال�صري 

طبق ال�حث على عینة من تالمیذ 
 30من عسر القراءة قدرها  �عانون 

تلمیذ وتلمیذة اختیروا �طر�قة 
، استخدمنا المنهج الوصفي قصد�ه

 لطب�عة الدراسة. لالءمته

محاولة تصم�م مق�اس اإلدراك 
ال�صري ب�ان لدى تالمیذ �عانون 

 من عسر القراءة

 )2019صراح موساوي، (
–جامعة عبد الحمید بن �اد�س 

 مستغانم
 منشور
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 تحلیل الدراسات السا�قة الخاصة �متغیر اإلدراك ال�صري:-1-3-1

 :عامل التار�خ والبلد

نالحظ أن متغیر اإلدراك ال�صري حدیث النشأة، و�حمل في ط�اته مواض�ع حدیثة �عمل ال�احثین على 

الجزائر وفي العشر�ة ال�حث فیها من سنة إلى أخرى، حیث اخترنا معظم الدراسات التي أجر�ت في 

، رغم وجود  دراسات أجر�ت قبل هذا التار�خ ولكن ارتأینا أنه  2019إلى غا�ة  2010األخیرة ابتدءا من 

من الضروري عدم التطرق لها حتى یتمیز ال�حث الحالي بنوع من الحداثة في دراساته السا�قة، التي تم 

 عرضها حسب تسلسلها الزمني.

 عامل المتغیرات:
ل الدراسات السا�قة نالحظ أن متغیر اإلدراك ال�صري  تمت دراسته من جانب واحد، ففي كل من خال
 اتخذ اإلدراك ال�صري كمتغیر تا�ع. تالدارسا
 العینة:
عینة من تالمیذ ما قبل  ومنها من أجراها علىتقر��ا في الطور االبتدائي  الدراسات على عینة  أجر�ت

 ، وقد اختیرت جل الدراسات بالطریقة القصدیة (العمدیة) )2018؛ زهرة،2010ه�ة ( المدرسة كدراسة
)، وانفردت دراسة مجیلة 2018، موابر ھی ؛2017؛ شع�اني وآخرون،2016مثل دراسة ناصر الدین(

 ) باتخاذه الطریقة العشوائیة البسیطة.2018وآخرون (
 المنهج:

شع�اني  ؛2010دراسة ه�ة (المنهج المستخدم في معظم الدراسات هو المنهج التجر�بي مثل 
مراح والمنهج الوصفي  ،)2018دراسة الحالة أمینة ( )2016،دراسة ناصر الدین ؛2017،وآخرون 

 ).2019موساوي (
  :تاألدوا

تشخ�ص اإلدراك ال�صري، منهم من أضاف أدوات أخرى منها دراسة  استعنت أغلب الدراسات �مق�اس 

اخت�ار مهارات اإلدراك ال�صري، ق�اس دابتون للوعي  ،ف) أضافت كل من (اختبر جود نو 2010ه�ة (

)أضافت (مق�اس تفكیر التشخ�صي لصعو�ة اإلدراك ال�صري، 2016( الحس حركي)، وناصر الدین

 ) فقد أضافت �مق�اس تشخ�ص صعو�ة الر�اض�ات،2017والبرنامج التعل�مي)، أما شع�اني وآخرون (

) فقد أضاف(اخت�ار عسر 2018مقابلة، أما أمینة وحي () فقد أضافت المالحظة وال2018وزهرة قاسمي(

) أضاف (اخت�ار رسم الرجل، استب�ان لتشخ�ص صعو�ة اإلدراك 2019الكتا�ة )، ومراح موساوي (

  ال�صري، والمق�اس المصمم). 
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 تومن خالل استعراض الدراسات السا�قة التي تناولت اإلدراك ال�صري �مكن اإلشارة إلى أن هذه الدراسا

التي سبق عرضها قد أجر�ت على عینات مختلفة من تالمیذ المرحلة االبتدائ�ة،و ما قبل المدرسة  وقد 

اختیرت �طر�قة عمد�ه، وال�عض منها �طر�قة عشوائ�ة �س�طة، استخدام األداة األساس�ة في جمع الب�انات 

حسب موضوع دراسته، حیث هناك دراسات استخدمت أداة مق�اس اإلدراك ال�صري في جل الدراسات كل 

وهناك من اعتمد على االستب�ان تشخ�صي وآخر�ن استخدموا أداة االخت�ارات والبرامج العالج�ة. وقد 

توافقت الدراسة الحال�ة مع اغلب الدراسات السا�قة في اخت�ار عینة الدراسة والمنهج المستخدم و�عض 

اإلسهام النسبي لمهارات اإلدراك ال�صري مدى األدوات. حیث هناك دراسات عمدت إلى التعرف على 

واإلدراك الحركي في مهارة االستعداد للكتا�ة لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة، وهناك من ركزت على 

معرفة أثر برنامج تعل�مي قائم على نظر�ة التعلم المستند إلى الدماغ في تنم�ة مهارات التفكیر التخیلي 

�ات التعلم غیر اللفظ�ة، ودراسة توضح صعو�ات اإلدراك ال�صري واإلدراك ال�صري لدى طل�ة صعو 

للرموز وعالقتها �صعو�ات تعلم الر�اض�ات لتالمیذ المرحلة االبتدائ�ة وأسلوب تشخ�صها، وأخرى توضح 

سنوات، وأخرى  9أثر برنامج محوسب قائم على األلعاب العقل�ة في تنم�ة اإلدراك ال�صري لدى األطفال 

فة تقی�م اإلدراك ال�صري وآل�ة التعرف على الحروف لدى أطفال �عانون من صعو�ة ركزت على معر 

على اثر إستراتیج�ة التخیل الموجه في تنم�ة مهارات اإلدراك ال�صري  التعرف إلىالقراءة، ودراسة عمدت 

یذ عالقة صعو�ة اإلدراك ال�صري �عسر الكتا�ة  لدى تالم لدى طفل الروضة، وأخرى ركزت على معرفة

، و ركزت دراسة على  محاولة تصم�م مق�اس اإلدراك ال�صري ب�ان لدى تالمیذ ابتدائيالسنة الثالثة 

 �عانون من عسر القراءة.

 الدراسات السا�قة الخاصة �اإلدراك السمعي واإلدراك ال�صري:-1-4
ه في الفترة على الرغم من تمیز موضوع اإلدراك ال�صري والسمعي  ل�س �الجدید، غیر أنه قل اهتمام

األخیرة وذلك حسب اطالعنا لم تجرى دراسات في الجزائر وفي الدول العر��ة تحمل المتغیر�ن معا إال 

دراستین، أجر�ت في م�ادین متعددة عند التالمیذ األسو�اء، وعند ذوي صعو�ات التعلم خاصة (الصعو�ات 

 النمائ�ة) في اختصاصات مختلفة.
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 ) خاص �الدراسات التي جمعت اإلدراك ال�صري واإلدراك السمعي .04( جدول رقم

 ال�احث والمرجع عنوان عینة الدراسة والمنهج المستخدم األدوات المستخدمة النتیجة
القد أسفرت النتائج على أنه توجد 
فروق ذات داللة إحصائ�ة في 

التمییز السمعي لصلح المجموعة 
األولى كما أظهرت النتائج وجود 
فروق ذات داللة إحصائ�ة لتفاعل 
الطالب وعمره، و�ین جنس الطالب 
وعمره، أما �النس�ة للتمییز ال�صري 
فقد أظهرت النتائج أنه توجد فروق 

ائ�ة بین التالمیذ ذات دالله إحص
العادیون وذوي صعو�ات التعلم 
لصالح المجموعة األولى و�ین 

  .التالمیذ 

 اخت�ار التمییز السمعي.
اخت�ار اإلدراك -

 ال�صري 

تكونت العینة من مجموعتین المجموعة 
 93و المجموعة الثان�ة  184األولى 

تلمیذ وتلمیذة تم اخت�ارهم �طر�قة 
بي منهجا عمد�ة، وأخذ المنهج التجر�

 للدراسة .

الفرو بین العادیین والذین �عانون 
من صعو�ة في التمییز السمعي 

وال�صري لدى عینة من التالمیذ في 
 الحلقة األولى فس مسقط.

 )2010ابراه�م أمین قر�وتي، (
جامعة السلطان -كل�ة التر��ة

 قابوس.
 منشور

توصلت النتائج إلى أنه لإلدراك 
�الغ في تعلم صري أثر �السمعي و ال

 الر�اض�ات لدى التالمیذ

 اخت�ار الذكاء
مق�اسي تشخ�ص صعو�ات 
 اإلدراك السمعي وال�صري 

استخدمت الدراسة المنهج التجر�بي 
 نظرا لتوافقه مع طب�عة الدراسة .

صعو�ات اإلدراك ال�صري والسمٌعي 
وأثرها علي تعلم الر�اض�ات لدى 

 التالمیذ

)جامعة 2018صیرة بن ع�اس  (
 خم�س مل�انة-�اللي بونعامة الج

 منشورة
  40عدد  40مجلة الرواق مجلد 

 )2018جوان(
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 تحلیل الدراسات السا�قة التي تحمل متغیر�ن اإلدراك السمعي واإلدراك ال�صري -1-4-1
  عامل التار�خ والبلد:

، حیث 2018إلى غا�ة  2010السا�قتین كانت في الجزائر ودول عر��ة من  الدراستیننالحظ من خالل 

 أن فترة بین الدراستین كبیرة، �حیث تم عرضها �التسلسل الزمني.

 عامل المتغیرات:

 من خالل الدراسات السا�قة نالحظ أن متغیران اإلدراك السمعي وال�صري تمت دراسته من عدة جوانب،
 العینة:

على  تالمیذ الطور األول (االبتدائي)، وقد اختیرت أغلب الدراسات العینة �طر�قة  شمل متغیر الدراسة
 عمد�ه. 
 المنهج:

صیرة بن  ؛2010المنهج المستخدم غي أغلب الدراسات هو المنهج التجر�بي مثل دراسة إبراه�م (
 )2018،ع�اس

 األدوات:
-(اخت�ار التمییز السمعي. نإخ�ار�یاختلفت أدوات الدراسات وذلك حسب طب�عتها فهناك من أعتمد على 

) ومنهم من إضافة ز�ادة على االخت�ار�ن السا�قین 2010براه�م (إاخت�ار اإلدراك ال�صري)،كدراسة 

ومن خالل استعراض الدراسات السا�قة التي تناولت .)2018بن ع�اس  ( نصیرة اخت�ار الذكاء كدراسة 

التي سبق عرضها قد أجر�ت على  تإلى أن هذه الدراسا اإلدراك السمعي واإلدراك ال�صري �مكن اإلشارة

عینات مختلفة من تالمیذ المرحلة االبتدائ�ة، وقد اختیرت �طر�قة عمد�ه،  استخدام األداة األساس�ة في 

جمع الب�انات حیث هناك دراسات استخدمت أداة االخت�ارات كل حسب موضوع دراسته، وقد توافقت 

دراسات السا�قة في اخت�ار عینة الدراسة والمنهج المستخدم. هناك دراسات الدراسة الحال�ة مع اغلب ال

الفرو بین العادیین والذین �عانون من صعو�ة في التمییز السمعي دراسة عمدت إلى التعرف على 

صعو�ات اإلدراك ال�صري والسمٌعي وأثرها  ، وأخرى عمدت إلى معرفةوال�صري لدى عینة من التالمیذ

 الر�اض�ات لدى التالمیذعلي تعلم 
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 االستفادة من الدراسات السا�قة :-2
إن الدراسات السا�قة ساهمة �الكثیر في الدراسة ألحال�ة في مساعدتنا وٕاعطائنا االنطالقة لهذه األخیرة  

 نذكر �التسلسل كالتالي : 
 الفهم العمیق لمشكلة الدراسة والوقوف على مستجداتها .  -
ندرة تناول صعو�ات تعلم اإلدراك السمعي وال�صري في اختصاص التر��ة البدن�ة والر�اض�ة  -

 . 
 ك�ف�ة اخت�ار العینة و ك�ف�ة التعامل معها .  -
 اخت�ار األدوات المناس�ة لجمع الب�انات (اخت�ار الذكاء ) .  -
 تحدید المنهج المستخدم لهذه الدراسة (المنهج التجر�بي ).  -
 انتقاء أفضل األسالیب اإلحصائ�ة لمعالجة الب�انات قصد مناقشة نتائج ال�حث .  -

 ممیزات الدراسة الحال�ة : -3
 تتمیز الدراسة الحال�ة عن الدراسات السا�قة ب ما یلي : 

من خالل هذه الدراسة نحاول التعرف على دور األلعاب الر�اض�ة في علم النفس التر�وي لتخفیف  -1
اإلدراك السمعي وال�صري لدى تالمیذ  ذوي صعو�ات التعلم في المرحلة من صعو�ة تعلم 

االبتدائي حسب حدود اطالعنا هي الدراسة األولى من نوعها في الجزائر و التي ركزت على 
 الر�ط بین األلعاب الر�اض�ة و صعو�ة اإلدراك السمعي وال�صري . 

ر��ة و علم الحركة محل الدراسة أنها تركز على تطبیق البرنامج العالجي في اختصاص الت -2
اإلدراك السمعي وعالقتها �الجانب العلمي الذي یجب أن یتوفر في التلمیذ ذوي صعو�ة تعلم 

التي أثرت و  في المدرسة أالبتدائ�ة نتیجة التحوالت التي تشهدها المنظومة التر�و�ة  وال�صري 
الجدید الذي تشهده  صالحاإل�شكل كبیر وم�اشر على تعل�م ذوي صعو�ات التعلم من خالل 

 هو عزل ذوي صعو�ات التعلم عن التالمیذ العادیین . و  المدارس أالبتدائ�ة
 اعتمدنا في دراستنا الحال�ة على بناء برنامج عالجي �اللعب مكون من ألعاب تر�و�ة جدیدة .  -3
اسة كمتغیر مستقل مثل الدر  األلعاب الر�اض�ةتعمدنا في اخت�ار دراسات التي اعتمدت على  -4

كمتغیر تا�ع لعدم  صعو�ة اإلدراك السمعي واإلدراك ال�صري الحال�ة و دراسات اعتمدت على 
األلعاب الر�اض�ة وصعو�ة وجود دراسات في حدود اطالعنا تجمع بین متغیر�ن الدراسة الحال�ة (

المتغیرات الر�ط بین عدنا في اخت�ار الموضوع الحالي و هذا سااإلدراك السمعي وال�صري )، و 
 .  السا�قة

ما یثبت أن هناك نقص في ال�حوث كل هذه النتائج كانت �مثا�ة الحافز الخت�ار موضوع الدراسة ألحال�ة م
 .  هذا في حدود إطالعناقلة األ�حاث في الجزائر و ذلك لوجود و  الدراسات في هذا المجالو 
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 تمهید:

تعتبر األلعاب الر�اض�ة من أهم الوسائل التعل�م�ة التي �مكن من خاللها تجسید المفاه�م المجردة      

كما تمكن أن تجعل المتعلم نشطا وفعاال أثناء عمل�ة التعلم واكتساب المفاه�م والحقائق والقواعد......الخ 

لى المادة التعل�م�ة وتفاعله معها �شكل ونظرا لما تتصف �ه األلعاب من قدرة على جذب االنت�اه المتعلم إ

 ممیز ملفت للنظر و�أسلوب ممتع ومسل وذلك �غ�ة تحقیق أهداف محددة سالفا.  

 أهم�ة العالج �هنا هذا الفصل لتعر�ف اللعب والتعرف على أهمیته ونظر�اته وأصنافه و صومن هنا خص

 تعر�ف اللعب :-1

في غا�ة التعقید وذلك راجع إلى آراء متعددة من العلماء  إن تحدید مفهوم اللعب ل�س أمرا سهال بل أمر

 والفالسفة والتر�و�ین من هنا �مكننا رصد عدة تعر�فات للعب من أهمها :

یذكر نبیل عبد الهادي تعر�فا لجود �أن اللعب هو : " نشاط حر موجه أو غیر موجه �قوم �ه          

 ه ینمي القدرات العقل�ة و النفس�ة و الجسد�ة و الوجدان�ة " الطفل من أجل تحقیق متعة التسل�ة، و هذا بدور 

الح�اة �النس�ة لألطفال، و ل�س مجرد طر�قة لتمض�ة الوقت  أنفاسحسب العلم تایلور " أن اللعب هو    

وٕاشغال الذات، فاللعب للطفل �عد ذو أهم�ة في عمل�ة التر��ة و االستكشاف و التعبیر الذاتي .(نبیل عبد 

 )26-25،ص 2004الهادي،

 ) تعر�فات اللعب نذكر منها: 30-29،ص 2010إ�مان ع�اس ،ع�اس( إ�مانذكرت 

جولدمان إلى  أن الطفل من جالل نشاطه في اللعب �عرف الكثیر عن قدراته  �شیر كالك�ان و و     

لد�ه  استعداداته مما �ساعده في تكو�ن مفهوم واضح عن ذاته، إذ أنه من خالل نشاطه في اللعب یتكون و 

) أن  أنفاس الح�اة �النس�ة للطفل انه 1967و�عرف كارتین تایلور (، اتجاهات ایجاب�ة نحو جسمه النامي

ح�اته ول�س مجرد طر�قة لتمض�ة الوقت وٕاشغال الذات في اللعب للطفل هو كالتر��ة واالستكشاف 

أن اللعب یتكون من ) إلى 1976و�سلر ( وأضافت عن ،والتعبیر الذاتي والترو�ح والعمل للك�ار )

سلوك�ات وتتا�عات متحكمة فیها من جانب الكائن أكثر من أن �كون متحكما فیها من جانب المثیر، وهي 

سلوك�ات تبدو موجهة فعل�ا من الظاهر أنها تؤدي لذاتها حیث تفضي إلى تأثیر ایجابي وت�عث على 

 ).30-29،ص 2010االرت�اح .(إ�مان ع�اس ،

مر�ك�ة للعالج �اللعب �أنه "االستعمال المنظم لنموذج نظري �ساعد على تأس�س تعرف الجمع�ة األ     

العالج�ة للعب لمساعدة المسترشدین على  القوةعمل�ة شخص�ة �قوم فیها المعالجون مدر�ون �استخدام 
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،ص 2009الوقا�ة أو حل صعو�ات نفس�ة اجتماع�ة و تحقیق نمو وتطور مثالي ".(إ�مان ع�اس الخفاف،

394(. 

و�شیر بلق�س المرعي إلى مفهوم اللعب �أنه نشاط حر موجه أو غیر موجه �كون على شكل حركة      

أو عمل، �مارس فرد�ا أو جماع�ا و�ستثمر طاقة الجسم الحرك�ة والذهن�ة و�متاز �سرعة وخفة الرت�اط 

ح�اته وال یهدف إلى  �الدوافع الداخل�ة، وال یتعب صاحبها و�ه یتمثل الفرد المعلومات و�ص�ح جزءا من

 ).8،ص2012االستمتاع.(ود�ع ،

) :�أن اللعب ظاهرة اجتماع�ة نشأت منذ القدم وهو وسیلة 11،ص2014و�عتبر مصطفى السا�ح(     

لمعرفة الذات واللهو والراحة ووسیلة لتر��ة البدن�ة والر�اض�ة واالجتماع�ة والنفس�ة ووسیلة للر�اضة 

 عمال الدافعة للق�ام بها.وعنصرا مشوقا لثقافة الشعب ودائما �كون اللعب هادفا یتمیز بتنوع األهداف واأل

و�عزي هوز�نجا اللعب على أنه من ألوان النشاط الحر الذي یؤدي بوعي خارج الح�اة العاد�ة       

 ).11،ص2009و�اعت�اره نشاط �أخذ في أداءه عدم الجد�ة.(زك�ة إبراه�م وآخرون،

ثابتة والمحتوى معقول  اللعب على انه نشاط حر ومسلي أین تكون ف�ه أفكار اللعب أ�ضا و�عرف      

) علم الظواهر �النس�ة للعب الذي �عطي ق�مة للحر�ة 1974واألدوار محددة حیث یتحدث لعالم شو�رال (

الحرك�ة في إطار وسط محدد (معرف) و�تم ف�ه التساوي بین الذهاب واإل�اب للحركات في توازن ثابت 

 ، ص).2016ابوني،و�عرف شاطو اللعب هو النشوة وحر�ة التعبیر عن الذات (ط

ع�ارة عن نشاط تلقائي �قوم �ه الطفل في جو من اللعب  �مكن القول أن السا�قة  التعارفومن خالل     

قوانین و واعد هو مجموعة من النشاطات المنظمة مسیرة وفقا لقالحر�ة �غرض تحقیق المتعة واالستمتاع و 

 على انفراد . التي تمارس ضمن جماعات أو دة سا�قا من قبل األطفال و محد

 نظر�ات اللعب: -2

لقد تطرق  العدید من العلماء وال�احثین عن السبب في المیل للعب حیث وضع العلماء وال�احثین العدید 

من النظر�ات وحاولوا من خاللها تفسیر اللعب �أشكاله المتعددة، وتفسیر لعب األفراد في مختلف األعمار 

�ة والنظر�ات الحدیثة.وسنوضحها من خالل المخطط حیث صنف على مجموعتین نظر�ات التقلید

 الموالي.
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 ) یوضح نظر�ات اللعب(من إعداد ال�احثة)01رقم( شكل

مخطط یوضح نظر�ات اللعب منها النظر�ات التقلید�ة التي تشمل نظر�ة إعداد العمل، ونظر�ة التلخ�ص�ة، 

ونظر�ات الحدیثة والتي تشمل نظر�ة التعبیر الذاتي ونظر�ة الطاقة الزائدة، ونظر�ة التواصل االجتماعي، 

 والتوازن.نقوم بتلخ�ص نظر�ات التعلم بنوعیها مع ذكر روادها في الجدول الموالي:

 ) یوضح نظر�ات اللعب ومفادها05جدول رقم(

  النظر�ات مؤسس النظر�ة مفادها (ما جاءت �ه النظر�ة)

عبر عن فكرته عن اللعب غلى أنه "البذل الغیر الهادف للطاقة 

الزائدة"وكنتیجة كذلك یوجد لدى اإلنسان قوة معطلة لفترات طو�لة وأثناء 

فترات التعطیل تتراكم الطاقة في مراكز األعصاب السل�مة النشطة 

و�زداد تراكمها حتى تصل إلى درجة یتحتم فیها وجود منفذ، وللعب 

ة الستنفاذ هذه الطاقة الزائدة المتراكمة(حمروش وسیلة ممتاز 

 ). 17،ص2017وآخرون،

نظر�ة الطاقة الزائدة فر�در�ك شیلدا
 

النظر�ات التقلید�ة
 

سم�ة في مراجع أخرى بنظر�ة المیراث وتتلخص هذه النظر�ة التقلید�ة 

غلى أن اإلنسان منذ م�الده إلى اكتمال نضجه �میل إلى أدوار التي 

مرة بها الحضارة ال�شر�ة فكل طفل �كرر تار�خ الجنس ال�شري في لع�ة 

فاألطفال یتسلقون األشجار قبل االندماج في اللعب الجماعي ولكن هذه 

 )  21، ص2017ظر�ة قد تعرضت لكثیر من النقد.(عقوم وآخرون، الن

العالم األمر�كي 

 ستانلي هل

ص�ة
النظر�ة التلخ�

 

نظریة التوازن

ينظریة التعبیر الذات

النظریات 
الحدیثة

نظریة إعداد 
العمل

النظریة 
التلخیصیة

نظریة الطاقة 
الزائدة

نظریة التواصل 
االجتماعي

النظریات 
التقلیدیة
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تقوم هذه النظر�ة على أساس أن اللعب ونشاطه ما هو إال مرحلة 

 لیهاإعداد�ة لوظائف الح�اة المستقبل�ة أي إعداد النشاط للك�ار و�طلق ع

ى والنظر�ة اإلعداد�ة للح�اة المستقبل�ة وعلأ�ضا النظر�ة اإلعداد�ة 

 )04عكس النظر�ة التلخ�ص�ة . (هاني العسلي ،دون سنة،ص

 كارل جروس
نظر�ة إعداد العمل

 

تشیر هذه النظر�ة إلى أن الكائن ال�شري یلتقط أنماط نشاط التي یجدها 

سائدة في مجتمعه و�یئته ولذلك نرى أن لكل دولة لعبتها المفضلة التي 

تهر بها ففي مصر نجد أن كرة القدم هي اللع�ة السائدة وفي الهند تش

الهوكي ، وعرفها ال�عض بنظر�ة االستجمام ولكن هذه النظر�ة لم تفسر 

اللعب الطفل عقب استقضه من النوم م�اشرة أي عندما �كون في حالة 

 )03،ص2011أقل مما �مكن احت�اجا لالستجمام .(أكرم ،

 

صل االجتم
نظر�ة التوا

اعي
 

وترى أن لكل منا في ح�اته الجد�ة أعمال خاصة ال تغذي غال طائفة 

�سیرة من غرائزه ومیوله، ولذاك �قبل اإلنسان على هذه الحركات غیر 

الجد�ة التي نسمیها اللعب، لیتاح له �فضلها التغذ�ة مال تتسع ح�اته 

الجد�ة لتغذیتها من غرائز ومیول، و�ذلك �ستقر التوازن بین قواه 

 ).48النفس�ة.(عاني العسلي،ص

نظر�ة التوازن  كوراد النج
 

النظر�ات الحدیثة
 

أن اإلنسان مخلوق ناشط غال أن تكو�نه الفسیولوجي التشر�حي �قید من 

نشاطه كما أن ل�اقته البدن�ة تؤثر في أنواع األنشطة التي �ستط�ع 

الفسیولوج�ة ممارسته أو تدفعه میوله النفسي التي هي نتیجة حاجاته 

اتجاهاته وعاداته إلى ممارسة أنماط معینة من اللعب.(ألین 

 ).32،ص 2002ود�ع،

 ماسون 

نظر�ة التعبیر الذاتي
 

ونلخصها ) نظر�ات لتفسیر اللعب والنشاطات المرت�طة �ه، 60-95،ص2017و�ضیف عادل نصیف(

 في الجدول التالي:
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 نصیف ) یوضح نظر�ات اللعب حسب عادل06جدول رقم (

تنص على أن اللعب �ساعد على نمو األعضاء الس�ما المخ والجهاز 

العصبي ...و�ما أن اللعب �شمل على حركات �س�طر على تنفیذها كثیر 

من المراكز المخ�ة فمن شأن هذا أن یثیر تلك المراكز إثارة تكون �فضلها 

 تدر�ج�ا ما �حتاج إل�ه من أل�اف عصب�ة من أغش�ة ذهن�ة.

نظر�ة النمو  كارت

 الجسمي

 

اهتم بدراسة العقل ومراحل نموه، وارت�طت نظر�ته عن اللعب بتعر�فه 

للذكاء إذ �عرفه �أنه تنظ�م الواقع على مستوى العقل أو التفكیر، ال مجرد 

نسخه، ولكي تتم عمل�ة تكیف الطفل مع مح�طه الطب�عي واالجتماعي 

بوجود عملیتین أساسیتین هما: والتي تتم �طر�قة تجر�ب�ة، �سلم ب�اج�ه 

االست�عاب (التمثل) والتالزم...والنظر من وجهة نظره �ساعد على عمل�ة 

 النمو العقلي للطفل.

 ب�اج�ه

 

 النظر�ة المعرف�ة

أن اللعب �مثل العمل الجاد، الذي �قوم �ه اإلنسان لتحقیق نمو متكامل 

ومتوازن وهو العمل األهم للطفل لتطو�ر معارفه ومفاه�مه، وهو أ�ضا أداة 

النمو لدى الطفل، و�ناء شخصیته االجتماع�ة المتكاملة في مختلف 

 مراحل النمو. 

 برونر

التي تشكل مستقبل الكائن تأكد فرض�ات فرو�د القوى ال�ایولوج�ة 

اإلنساني، ومن بین هذه القوى الغر�زة، و�ؤكد فرو�د أهم�ة اللعب وعالقته 

�النشاط الخ�الي للطفل، حیث �فترض أن السلوك اإلنساني �قرره مدى 

السرور أو األلم الذي یرافقه أو ِیؤد�ه إل�ه، وعله فإن الطفل �میل إلى 

�ه خبراته ال�اعثة على السرور خلق عالم من الوهم والخ�ال �مارس ف

والمتعة دون خوف من تدخل اآلخر�ن ...و�عبر عن أمن�اته وطموحاته 

 من خالل اللعب.

 فرو�د

 واركسون 

 وهورني

نظر�ة النمو 

 الجسمي

 

من خالل هذه النظر�ات یتضح أن ممارسة األلعاب ینتج على إثرها تأثیر إیجابي في أغلب 

. فاللعب من خالل ما أشارت إل�ه النظر�ات هو السلوكات المضطر�ةة التعدیل �عض الحاالت إضاف

حتم�ة وضرورة مثل ما أشارت إل�ه نظر�ة الطاقة الزائدة ووسیلة إلنعاش الجسم، و�عمل على إزالة التوتر 

العصبي واإلجهاد العقلي والقلق النفسي وهذا ما تم توض�حه في النظر�ة االستجمام(نظر�ة التواصل 

بل وقد �ستعمل كمثیر مثل ما أشارت إل�ه نظر�ة المیراث، ومن خالل كل هذا �مكننا  االجتماعي)
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مالحظة أن إذا ما تمت العمل�ة التي تحدثت عنها هته النظر�ات قد یترجم  ردود األفعال والتصرفات بین 

  األفراد وهذا ما �طلق عل�ه مصطلح التفاعل االجتماعي.

 أنواع اللعب:-3

 إلى عدة أقسام وذلك وفق معاییر منها:�مكن تقس�م اللعب 

 : و�قسم إلى ثالثة أقسام.من حیث ك�ف�ة اللعب-

:هي تلك لمرحلة النفس�ة التي تن�عث من الطفل كي تظهر على شكل حركات وتعتبر هذه اللعب العفوي -

�صل إلیها المرحلة الوسیلة األولى لدى الطفل التي �عبر عن طر�قها عن رغ�اته ومیوالته الداخل�ة والتي 

�استعمال الحركات واإلشارات والحركات العفو�ة واإلراد�ة أو ما �سمى �المجان�ة و�عتبر هو أـساس النشاط 

 ).34،ص2013النفسي والحركي لدى الطفل.(سل�م نر�و، 

إن اللعب التر�وي ذو ق�مة فعالة في تنم�ة شخص�ة وقدرات الطفل و�تحقق ذلك عن اللعب التر�وي: -

ة �الق�مة التر�و�ة للعب لدى فهم المر�ون والمهتمین �التعل�م الفعال النش�ط للعب ودوره طر�ق التوع�

التر�وي خاصة أثناء مراحل النمو �حیث االنت�اه و�نمي روح المالحظة والتعاون و�عدها �مكن تهیئة النزعة 

 ).82،ص2005للح�اة االجتماع�ة.(محمد الحمامي،

ب العالجي �عد من الطرق الفعالة في العالج النفسي لدى األطفال لقد وجد أن اللعاللعب العالجي :-

في  الذین هم تحت التشخ�ص، الطفل ال �ستط�ع التعبیر عن كل مشاكله وال �ستط�ع البوح عن كل ما

بیئته عن طر�ق الكالم، لذا نجد أن اللعب یت�ح الفرصة له للتعبیر عن مشاعره �التفر�غ انفعاالته الناتجة 

 )28،ص2005و اإلح�اط.( محمد الحمامي، عن الصراع

 : من حیث تنظ�م اللعب-

 تنقسم إلى األلعاب التمثیل�ة، األلعاب المجردة، األلعاب الهادفة.األتعاب المنظمة:-

تتمثل في مجموعة اللعاب األخرى وهي األلعاب الحس�ة الحرك�ة، الوظ�ف�ة األلعاب الغیر المنظمة:-

 .االستكشاف�ة، األلعاب التخر�ب�ة، األلعاب العن�فةالحق�قة، األلعاب 

 ):25،ص2015و�ذكر منها سید علي(

 من حیث المشاركة في اللعب:-

 اللعب االنفرادي.-

 اللعب الجماعي.-
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 من حیث نوع�ة اللعب وطب�عته:-

 اللعب النش�ط.  -

 اللعب الهادف الذي �ساعد في تثبیت الحركات والعضالت. -

 الصفة العقل�ة. اللعب الذي تغلب عل�ه -

معدة مس�قا، إنما تأتي اعتمادا على الظروف، فر�ما ل�ست مرت�ة و  هوهنك من �صنف اللعب على أن

 ینشغل األطفال �أي شكل من أشكال اللعب ، �مكن تقس�م اللعب إلى عدة أصناف منها : 

 اللعب إلى: )13،ص 2010( �صنف أحمد نایل وآخرون 

�فترض م، سواء أكانت الذات أم غیرها، و حدي الموجه نحو الخصلعب له صفة روح المنافسة أو الت .1

 تكافؤ الفرص عند االنطالق.

 لعب �قوم على الصدفة أو الحظ. .2

 لعب التقلید اإلیهامي أو التمثیل الذي یتوحد الطفل ف�ه مع شخصیته . .3

 عن المتعة .خالل �حثه  اإلدراك�ةألعاب النشوة التي تتم �ابتعاد الالعب عن قواه العقل�ة و .   4

 اللعب �قوم على الرغ�ة في االستثارة ..5

 شروط وصف اللعب :-5

 :ف�ما یليفي )101،ص2004 (للعب شروط وجب التحلي بها یوضحها عبد الرحمان

 أن �كون فرد�ا حرا مستقال. -

 أن �كون غیر ملتزم . -

 أن �كون غیر منتج. -

 أن �كون مدع�ا (متظاهرا). -

 .معلومة سالفاأن �كون غیر محكوم �قواعد  -

  مراحل اللعب:-6

 :اللعب إلى ثالثة مراحل وهي) 23،ص2017بلقاسم خدیجة وآخرون( نقسم ت

وف�ه ینغمس الطفل كل�ا في الخ�ال و�حول العالم الحق�قي إلى عالم خاص �ه فال �عود اللعب اإلیهامي:-

 و�أكل.الكرسي كرسي بل یتحول إلى س�ارة أو دم�ة بل طفل نائم أو صاحي یتحدث 

:وف�ه یتعلم الطفل اكتساب العدید من المفاه�م فهو یدرك العالقة بین اسم الكرسي اللعب الواقعي-

 واستعماله و�تعامل مع هذه المفاه�م واأللعاب ما هي عل�ه في الواقع.
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ه وف�ه یتعلم الطفل أن �ستخدم خ�اله لجعل النشاط یتخذ شكل نشاط اللع�ة بدور اللعب الواقعي اإلیهامي:-

 �سهم في تطو�ر الجوانب العقل�ة والوجدان�ة لألطفال.

 ق�مة اللعب :-7

یذكر �عد اللعب من أهم الوسائل التي تتدخل في تشكیل جوانب شخص�ة لفرد حیث نجد له ق�مة كبیر 

 ):21،ص2016طابوني محمد( منها

 تدر�س الحواس وتنم�ة المالحظة واكتساب الخبرة. -

 وتنظ�م الفضاء. تمكین الفرد من اكتشاف المح�ط -

 تلب�ة حاجت الفرد ومیوله إلى للعب والحركة. -

 مساعدة على التكیف االجتماعي. -

 تسهیل اكتساب المعارف عن طر�ق الممارسة -

استغالل األلعاب في تنظ�م الحوار قصد تصح�ح المكتس�ات ) 08،ص2015و�ضیف خالد یوسف(

 .اللغو�ة وٕاثرائها

 ب �مجموعة من الخصائص یذكر منها یتمیز اللع:خصائص اللعب وممیزاته-8

 �عتبر اللعب نشاط حر. -

 تمارسه جم�ع الفئات �اختالف أجناسهم وأعمارهم. -

 �ح�ه جم�ع الناس و�میلون إل�ه �اعت�اره ضرورة ورغ�ة  -

 له قواعد واضحة المعالم �ط�قها و�مسكها جم�ع الممارسین وتختلف �اختالف نوع اللع�ة. -

 وتر�و�ة وصح�ة ونفسیو و�دن�ة.له أ�عاد اجتماع�ة وأخالق�ة  -

 ی�عث في النفس الراحة والبهجة والسرور و الفرح. -

 یبني شخص�ة الفرد و�ز�ل جم�ع االنفعاالت والضغوطات. -

 �عتبر ظاهرة إنسان�ة ال تعقید وانفعال فیها -

 :منها) 20،ص2011كما �ضیف أكرم الخطیب(

 �عمل إلى تطو�ر وتنم�ة الصفات الر�اض�ة . -

 �السرعة والرشاقة.اللعب یتمیز  -

 ینمي اللعب القدرات العقل�ة كالتخیل، التذكر، واالنت�اه. -

 اللعب �مارس فرد�ا أو جماع�ا. -
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 اللعب �كسب األطفال السمات االجتماع�ة  كالتعاون و االحترام.... -

 یخضع اللعب لقواعد وقوانین معینة تختلف �اختالف نوع اللع�ة. -

 ):42،ص2007السهروري(و�ضیف نجم الدین 

 یبني شخص�ة الفرد و�ز�ل جم�ع االنفعاالت والضغوطات. -

 �عتبر ظاهرة إنسان�ة ال تعقید وال انفعال فیها. -

 :)2000(أما عن أمین أنور خولي

 قابلیتها للتكرار. -

 تنتهي بنتیجة محددة. -

 تتم ب�عض التنظ�م. -

 السلوك الوظ�في (�مكن وصفها و�التالي تعلمها). -

خاصة أنها تتشكل من االنفعاالت مرت�طة بها.(زحاف محمد  روح ومشاعر -

 ).08،ص2017وآخرون،

 :وضع شكل توض�ح ف�ه خصائص اللعب نعرضه كتاليب) 1996(حنورة وع�اس قامت

 
 )58،ص2017) یوضح خصائص اللعب (عادل، 02الشكل رقم (

 

 

 

اللعب • توجیھ الذاتي أو الخارجي

یحقق • رغبة داخلیة

لتؤدي إلى  • بذل جھد عقلي وجسدي

للقیام • سلسلة من األعمال

ذات • مواصفات جیدة

سواء كانت • فردیة أو جماعیة

بقصد • االستماع وإثراء الخبرةواستثمار وقت الفراغ
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 اكتساب المعرفة من خالل اللعب : -9

و االنفعاالت و �عطي و التخیل و الكالم  اإلدراكاللعب نشاط مرب �ساهم في نمو الذاكرة و         

هو أسلوب الطب�عة في  قد قال ( أن اللعبروسو �أن نترك الطفل للطب�عة، و  قد نادىاالتجاهات وق�م و 

فقد  منتسیوري  أماتمركزت فكرته حول أن اللعب فرصة طی�ة لنشاط تعل�مي منتج، و  فرو�لالتر��ة )وت�عه 

ر�ق اللعب والكثیر من المعارف العد عن ططفال یتعلم فیها الطفل القراءة والكتا�ة و نادى بإقامة بیوت لأل

عاب الطفل الكثیر من اكتشاف من خالل است�إلى أهم�ة اللعب كأداة تعلم و  اإلشارةقد س�قت والحقائق، و 

لكي �حقق اللعب هذه المزا�ا لطفل �المح�ط، و واتصال االحقائق التي تتم عن طر�ق تفاعل المعلومات و 

معرفة دون أن المر�ین لتنظ�م اكتساب ال�م�ة ین�غي أن �كون هناك تخط�ط وتوج�ه من قبل األهل و التعل

قد أثبتت التجارب التي قام بها بیري في بر�طان�ا أن األطفال تستثیرهم �فقده روح الحر�ة واالستقالل�ة و 

األلعاب التكنولوج�ة تبین أن األطفال یهتمون �الدمى و قد والتكنولوج�ا و  المظاهر العلم الكثیر من

القوارب ذا تنمو عندهم الحصیلة اللغو�ة وقدرتهم على التواصل، وذلك خالل اللعب �الماء و المعاصرة، ل

     .)166-165، ص 2004الوزن .(نبیل عبد الهادي ، الطفل یتعرف على م�ادئ الكثافة و ال�الست�ك�ة ف

ن خالل إطالعنا على األدی�ات ونظر�ات العلماء منهم فور�د و��اج�ه أن اللعب یز�د من الحصیلة م

المعرف�ة للطفل �اإلضافة إلى است�عابهم لمجموعة من المعلومات والحقائق وذلك عن طر�ق تفاعل مع 

 المح�ط.

  العالقة بین طب�عة اللعب و خصائص األطفال المرحلة األساس�ة األولى:-10

إلى �أن اللعب في المرحلة األساس�ة ینقسم إلى مرحلتین  ).156-155،ص 2007(محمد محمود یذكر 

 8-5لذین هم في سن من (�مارسه األطفال او  ألتشاركيحلة اللعب التعاوني و : مر األولى مرحلتین 

الذین هم من  �مارسه أطفال المرحلة األساس�ة األولى: مرحلة اللعب المخطط الهادف و  ةالثان�و سنوات)، 

�نطوي للعب في هذه المرحلة �المشاركة والتعاون، و�قوم على التخط�ط و سنة) حیث یتصف ا 12-8سن (

وهذا �عني أن لعب األطفال في هذه المرحلة �ص�ح نشاطا  اتجاهات اجتماع�ةهداف محددة، و على أ 

و�ضیف �أن اللعب في هذه ة، و تعقیدا من اللعب وفي مرحلة الطفولة الم�كر  صعو�ة تعلم�ا متقدما وأكثر

 المرحلة یتصف �السمات التال�ة:

عددا لمت�عة في لعب في هذه المرحلة، و�تطلب وسائط تواصل�ة كالم�ة والرمز�ة.و األسالیب االطرائق و -

 �سورة جماع�ة . لممارستهكبیرا من األطفال 

 �تطلب مهارات معقدة ألدائه.عة، و متنو یتضمن مهمات عدیدة و -
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برز حالة التنافس بین متماثلة األمر الذي ی احت�اجاتهاین یلعبونه من فئة عمر�ة واحدة و الذاألطفال -

-11شروط ین�غي أن یتقلد بها الالعبین الالعبین وت�ادل األدوار والتعاون، و�تطلب قواعد وٕاجراءات و 

 :يالطفو لممیزات اللعب -11

سكا�ا" في كتا�ه علم النفس الطفل �مكن یتمیز اللعب الطفولي من عدة صفات ذكرها العالم "ألول� -

 :).09،ص2015(خالي یوسف،أن نلخصها ف�ما یلي

اللعب كما ألي نشاط إنساني آخر ط�عا اجتماع�ا وهذا ما یجعله یتغیر مع الظروف التار�خ�ة  -

 لح�اة اإلنسان و�ما أن األلعاب تعكس ح�اة فغنها تتغیر ت�عا لتغیرها.

االنعكاس الناتج لواقع الطفل حیث أن األطفال حین یلعبون فإنهم �عتبر اللعب شكال من أشكال  -

 ال �حاولون نسخ الواقع نسخا م�كان�ك�ا بل یتخیلونه .

نشأ اللعب على أساس التقلید و الفعال التالمس�ة لألش�اء , وتمثل األلعاب لدى األطفال مجموعة  -

دین فالطفلة تتصرف كأمها من األفعال �سترجعون فیها ما شهدوه من مشاهد في ح�ات الراش

 ونجد أنهم �ستعیدون كالمهم ومواقفهم �معنى أن الطفل في اللعب �عكس ح�اة الراشدین . 

 سمات اللعب:-12

 ) في الشكل التالي:57،ص 2017للعب سمات متعددة یجملها نصیف (

 

 
  ) سمات اللعب03الشكل رقم(

 

سمات 
اللعب

اللعب الحر ال 
إجباریة فیھ

یمتاز اللعب بالسرعة 
والخفة

من یمارسھ ال یتعب

اللعب لستغالل الطاقة 
الذھنیة

اللعب المستقل

اللعب استغالل للطاقة 
الحركیة

یخضع لقوانین وقواعد

دافع اللعب االستمتاع

للعب حیاةا

اللعب نشاط فردي أو زمري

اللعب عملیة تمثیل

یشمل اللعب على المتعة 
والتسلیة
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 وظائف اللعب: -13

أن الطفل �ستط�ع التعرف على وجوده، �اإلضافة إلى است�عاب  من الوظائف المعروفة عن اللعب هي

القواعد االجتماع�ة والخلق�ة، فهو یجعل األطفال �حتكون ی�عضهم ومن بین هذه األلعاب أللعاب الر�اض�ة 

 التي لها أهم�ة كبیرة في تطو�ر القدرات النفس�ة للطفل ومن بین أكبر الوظائف:

 الوظ�فة العقل�ة:-

اللعب یدرب الطفل على التفكیر الحسن و�ت�ح الفرصة للتخیل واستشارة نشاطه  CHATEAU�قول شاطو 

أي توجه نحو االبتكار واإلبداع ف�فضل اللعب �مكن للطفل أن ینمي قدراته العقل�ة واألعضاء الوسائل 

اد الالزمة للتفكیر الصح�ح وقدرته على التنسیق والر�ط والتحلیل والخفة في فهم األش�اء والتركیز.(من

 )21-20،ص2009عالق وآخرون،

 الوظ�فة الفسیولوج�ة:-

في نظر الفسیولوجیین ال �مكن إنكار المساهمة االیجاب�ة للعب في إتقان مختلف المهارات وتطو�ر جسم 

هذه النشاطات تقوم بخدمة و  اإلنسان فالق�ام �المهارات الحرك�ة كالقفز والدفع والجري، والرمي......الخ.

فة إلى التوازن في عمل  األجهزة العضو�ة األساس�ة التنفس�ة والجهاز الدوري الدموي عضالت الجسم إضا

أي أن كل جسم معرض لالخت�ارات تؤدي �ه إلى حالة حرك�ة ووضع�ة سل�مة.(�انوح ولید 

 ). 19،ص2016وآخرون،

 الوظ�فة االجتماع�ة: -

یر�ط الطفل �العالقات "أن جماعات اللعب هي الرا�ط األول الذي  MAKRENKOماكر�نكویرى 

االجتماع�ة مع اآلخر�ن، التي یخضع فیها الطفل لقواعد الجماعات، �اللعب �كن للطفل أن یتعلم �عض 

القواعد االجتماع�ة كاالحترام ومساعدة الغیر والتعاون واألخالق، وهكذا تظهر األهم�ة في إعطاء الثقة 

المجتمع �عاداته وقوانینه وأحكامه فعن طر�ق اللعب  �النفس التي تولد عنها التأقلم واالندماج مع أفراد

 ).19،ص2017داخل البیئة التي �ع�ش فیها.(�شوشة عماد وآخرون،  الموضع�مكن الفرد من 

أن وظ�فة اللعب األساس�ة وهدفها األصلي ، �)25،ص2019و�ضیف عبد ال�اسط المقطوف وآخرون (

إلى الح�اة المستقبل�ة من الناح�ة الجسم�ة والنفس�ة هو توفیر للصغار المیل إلى األلعاب وٕاعدادهم 

واالجتماع�ة والخلق�ة كما أن هناك وظائف ثانو�ة للعب ولتي هي ع�ارة عن فوائد تكمیل�ة والتي تشمل 

 أمور أخرى والتي نذكر منها ما یل:

 اللعب �عد اإلنسان عن الملل والضجر، والقلق وما إلى ذلك من إحساسات أل�مه. -
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 دئ الغرائز الفرد�ة و�قلل من حدتها.اللعب یه -

 اللعب یجعل الفرد یندمج في جماعات یخضع للقانون. -

 اللعب �صون العادات والتقالید االجتماع�ة و�حییها. -

 ) �عض وظائف اللعب في :23ص ،2017بلقاسم خدیجة وآخرون( تلخص

 اللعب �ش�ع حاجات ومیول الطفل من الحركة. -

 اه والتركیز.اللعب �ساعد الطفل على االنت� -

 اللعب �ساعد الطفل على استثمار أوقات الفراغ. -

 لنفس.االلعب �كسب الطفل الثقة � -

 اللعب �كسب الطفل االحترام المت�ادل . -

 اللعب ینمي داخل الطفل الحرص على ممتلكاتهم الخاصة. -

 اللعب �ساعد في معالجة �عض االضطرا�ات النفس�ة لألطفال واالنطوائیین والخجولین. -

 )06،ص 2019ف ر�احي ناجي (و�ضی

 إش�اع میول ورغ�ات الالعبین نحو األداء الحركي. -

 اكتساب الالعب اإلحساس �التذوق والجمال والتفسیر الحركي. -

 تنم�ة وتطو�ر الحركات الطب�ع�ة واألساس�ة. -

 تنم�ة الق�م الخلق�ة واالجتماع�ة. -

 اكتساب المهارات الحرك�ة. -

 تنم�ة عنصر االتصال. -

 اللعب:أهم�ة -14

�عد اللعب من أبرز مظاهر التر��ة الر�اض�ة،وتشكل حیزا كبیرا في مح�ط النشاط المدرسي  -

وخصوصا في حصص التر��ة البدن�ة والر�اض�ة ، �مثل بدوره وسیلة من وسائل التعل�م�ة الهامة 

ة، التي تساعد المتعلم في تنمیته نموا كامال متزنا،من الناح�ة العقل�ة، والجسم�ة، والنفس�

مصطفى یذكر منها أهم�ة �الغة في ح�اة األطفال  لأللعابواالجتماع�ة، ومن هنا یتضح أنه 

 ).23-22،ص2009 ( السا�ح

 اللعب نشاط طب�عي یدفع األفراد إلى المیل لمزاولته. -

 �حقق لنفسه لذة اللعب والمرح والسرور. أناللعب نشاط طب�عي یدفع الفرد إلى  -
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 �عبر الفرد عن ذاته.اللعب نشاط طب�عي عن طر�قة  -

 اللعب نشاط طب�عي من خالله یدفع األفراد إلى ممارسة األنشطة الحرك�ة. -

 یخلق اللعب لدى األفراد الشعور �السرور و�صاحب ذلك االهتمام �العمل المكلف �ه والتفاني ف�ه. -

والمواقف اللعب الطب�عي �ش�ع الحجات األول�ة لألفراد ذلك من خالل إكسابهم للخبرات المختلفة  -

 المتشابهة.

 اللعب نشاط طب�عي عن طر�قه �مكن لألفراد استنفاذ الطاقة الزائدة. -

 اللعب نشاط طب�عي عن طر�قه �كسب الفرد خصائص شخص�ة متزنة. -

 �ساعد اللعب ذو التنظ�م الجید على تنم�ة الجسم تنم�ة سل�مة �اإلضافة إلى تحسین الصحة. -

 ي وٕاتاحة الفرصة لبناء العالقات االجتماع�ة�ساعد اللعب المنظم على النمو العقل -

 األهم�ة التر�و�ة للعب : -

 للعب أهم�ة تر�و�ة یذكرها �عض ال�احثین ف�ما یلي:  -

اللعب فرد�ا كان أم جماع�ا داخل البیت �فسح للطفل فرص التعلم و تحقیق القدرات فمثال عندما  -

طرة على الخوف ومن تقدیر یتسلق الطفل شجرة و �صل إلى أعالها �كون قد تمكن من الس�

والتخیل والكالم واالنفعاالت  واإلدراكواللعب �سعد في نمو الذاكرة والتفكیر  المواقف الصالحة

 وٕامكان�اتهمو الخصال الخلق�ة، كما أن اللعب وسیلة فعالة في اكتشاف شخص�ة األطفال  واإلرادة

 )114،ص 2010آخرون،و المساهمة في حلها.(أحمد نایل و النفس�ة و العقل�ة 

) التي تناولت فاعل�ة استخدام 2017الدراسات الحدیثة (مصطفى بوعناني،  إحدىو تؤكد ذلك  -

األلعاب التعل�م�ة في عالج صعو�ة تعلم الحساب (الر�اض�ات) حیث أكدت نتائجها على أن 

 ل�م التقلیدي .خضعوا لتع الذینأوالئك الذین تعلموا �طر�قة اللعب تعلموا الحساب لدیهم أفضل من 

)التي تناولت أثر التعل�م �اللعب في تنم�ة التفكیر الناقد، حیث أكدت 2004و دراسة (الشبوط، -

نتائجها أن أوالئك الذین تعلموا �طر�قة اللعب كان مستوى التفكیر الناقد لدیهم أفضل من أوالئك 

 الذین تعلموا �الطر�قة التقلید�ة .

تحقیق أهدافها في توفیر الفرص المناس�ة لهؤالء األطفال لكي تعتبر اللعب من أهم وسائلها ل    -

یلحقوا بركب األطفال غیر المحرومین من حیث التفاعل االجتماعي والتطور السوي .كما أن 

المدخل الحق�قي لمواجهة الفروق الفرد�ة والفروق البین�ة،  اللعبحركة تفر�د التعل�م وجدت في 

المرحلة وسرعته و  ٕامكان�اتهمو والتعل�م لكل طفل حسب قدرته و �قا هاما لتوظیف في إطار النوطر 
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، وحاجاتهم أرغبتهمالنمائ�ة التي ینتمي إلیها . كما أن األطفال یتعلمون من خالل اللعب وفقا 

اآلخر�ن.(محمد أحمد صوالحة، علم عن طر�ق التنافس مع الذات، و سرعتهم في التوقدراتهم، و 

 ).28،ص 2007

لمعلومات للحفظ تر��ة إلى أن التعلم ل�س مجرد حشو لعقل الطفل �ا�شیر علماء الو     -

وهو �فعل -لكي �قهم الطفل ما �قدم له من معومات جدیدة البد أن �ستخدمها ٕانماواالسترجاع، و 

المستخدمة في اللعب ما هي إال  اإلشاراتك �طر�قة رمز�ة أثناء اللعب... والواقع أن األدوات و ذل

التجارب التي �مر بها في عالم الحق�قة.(سهیر محمد، ا فهم األش�اء و ز �حاول الطفل بهرمو 

 ).85،ص 2001

 دور اللعب في تكو�ن الطفل:-15

ن الطفل) عبر لعب الطفل �عبر عن أفكاره و�رضي احت�اجاته الداخل�ة و�عتبر (اللعب �كوّ  EELأل�قول 

اللع�ة وسیلة محددة لتطو�ر الشامل للطفل عبر التنو�ع في الطفل المعطى للطفل قصد تحسین وتسهیل 

سنقوم حیث �مثل الشكل الموالي أهم الجوانب التي �كونها اللعب في شخص�ة الطفل  المهارة والتوافق 

 �صها في الجدول التالي:بتلخ
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 ) یوضح كیف �ساهم اللعب في تكو�ن الطفل.07جدول رقم (

دور اللعب في تكو�ن الطفل
 

 الجانب االجتماعي

تعلم یإن اللعب �ساهم في تنشئة الطفل اجتماع�ا واتزانه عاطف�ا وانفعال�ا فالطفل 
 من خالل اللعب مع اآلخر�ن واألخذ والعطاء واحترام اآلخر�ن.

الجانب االجتماعي لأللعاب هو الجانب الذي ی�حث ف�ه الكثیر في المجال 
الر�اضي �حیث أنه ال �مكن اللعب منفردا لهذا الغرض مدعو لالندماج في 
مجموعة  األطفال كي �ستط�ع التعبیر عن مختلف الزمالء لكي ینمي لد�ه روح 

ا قائق التي یتطلبهالجماعة، ولكي �ضع منذ حداثة عهده(سنه) في مواجهة أهم الح
 )17،ص2016اللعب التعاوني.(عداج مصطفى وآخرون،

 الجانب النفسي

ت نه الطر�ق األسمى لفهم لمحاوالأإن لمحللون النفسیون ینظرون إلى اللعب على 
شف التي �قوم ذات الالعب للتوفیق بین الخبرات  المتعارضة التي �مر بها غذ �كت

مشكلته عن طر�ق  اللعب �شكل التقاد  الالعب الذي �عاني من مشكلة خاصة
 )274،ص1981طر�ق أخرى.(عمر محمد تومي شی�اني،

الجانب الحركي 
 والنفس الحركي

�عمل اللعب على جعل الجسم قادرا على الحركة مع بذل أقل قدر ممكن من 
ل الطاقة كما تجعل حركات الطفل رش�قة وجمیلة وتعتمد الحركة الفعالة على العم

الجهاز العضلي والجهاز العصبي وتنمو هذه الحركات في األلعاب  المنسق بین
 التي تتضمن مهارات مثل الجري والوثب...

كما للعب دور في تنم�ة في تنم�ة التوافق العضلي العصبي وذلك لوجود ألعاب 
تتسم �اإل�قاع في الحركات بین ألعضاء السفل�ة والعضو�ة.(شلوف 

 )15،ص2014وأخرون،

 نيالجانب البد

تساعد األلعاب الطفل على النمو البدني ف�ه تنمي قدرات الجسم على التكیف 
وتتضمن األلعاب  التعب والعودة إلى الحالة الطب�ع�ة للمجهود وقدراته على مقاومة

العدید من الحركات مثل الجري والرمي، القفز، الوثب وكلها حركات تساعد على 
 )15،ص2014محمد وأخرون، المختلفة .(شلوف العظم�ةتحسین األجهزة 

 الجانب العقلي

إن المعلومات التي �ستمدها الفرد من األلعاب تمده بخبرات التي تساعده على 
تفسیر المواقف الجدیدة التي تقابله من یوم إلى آخر، كذلك القرارات التي �مكن 
عن طر�قها الوصول إلى معرفة الفهم وهذا �عني أنه �ملك قدر أكبر على الوصول 
إلى قرارات حك�مة وأنه �ستط�ع أن �فرق بین الصواب والخطأ و�ین المنطقي 
والغیر منطقي فعن طر�ق خبراته في األلعاب المختلفة �ستط�ع اإلنسان أن ینمي 
إحساسه �الق�م و�ستط�ع تنم�ة ال�قظة والمقدرة على تشخ�ص الموقف المشحون 

ب مع مثل هذا الموقف وعلى �االنفعال والمقدرة على اتخاذ القرار �سرعة تتناس
 )34-33،ص2009تفسیر سلوك ال�شر.(زك�ة ابراه�م،
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من خالل الجدول السابق نستنتج أن للعب أهم�ة كبیرة في ح�اة الطفل  وذلك كونه �حقق للطفل 

فوائد عدیدة تعمل على تنم�ة الطفل تنم�ة  شاملة ومتوازنة من الناح�ة الجسم�ة والعقل�ة والنفس�ة  

 واالجتماع�ة واألخالق�ة. 

 :الر�اضةعالقة اللعب �األلعاب و -16

 نذكرها ف�ما یلي:عالقة اللعب �األلعاب والر�اضة  )104ص ،2005( أمین أنور خوليذكر  

�كل من األلعاب والر�اضة من خالل نموذج مفاه�مي قدمه عالم االجتماع  PLAYظهرت عالقة اللعب 

أوضح ف�ه أن المفهوم األولي واألكثر �ساطة هو اللعب، فهو أصل أغلب  )LOY , 1978 (الر�اضة لوي 

غیر منتج(ل�س له آثار إنتاج�ة -غیر حق�قي (خ�الي)-ووصفه �أنه منفصل عما سواهاألنشطة اإلنسان�ة، 

 �عتمد على التظاهر.-واضحة)

وأشار لوي إلى مفهوم األلعاب هو مفهوم أكثر تطورا من اللعب، لكنه �قع في مكانة وس�طة بین اللعب 

�س�طة التنظ�م أو األلعاب  والر�اضة أو بین اللعب واأللعاب الرسم�ة، فهو بذلك �شیر إلى األلعاب

-المنافسة من عناصرها التكو�ن�ة-الفولكلور�ة أو حتى التمهید�ة، وقد وصفها �أنها ذات خصائص ممیزة

 وأن لها حصائل أو نتائج تتقرر �المهارة الحرك�ة و�الخطط و�استغالل الفرص.

و الر�اضة، ومنها �الط�ع وأخیرا عرض لوي الشكل األكثر تطورا على المستوى االجتماعي والثقافي وه

 وغیرها. األلعاب الرسم�ة ككرة الطائرة وكرة الید، وكرة القدم، والتنس، والر�شة......

وقد وصفها �أنها ذات خصائص تمیزها عن األلعاب ال�س�طة لعل أهمها أنها ذات متطل�ات تنظ�م�ة 

كما أنها استعرضت للقدرات -وأنها تعتمد على المنافسة �شكل واضح وأساسي-إلدارة منافسات اللع�ة

 البدن�ة ومعرف�ة وغیرها في سبیل تقر�ر الفائز.

 

 

 

 

 

 

 عالقة اللعب �األلعاب و الر�اضة: ) یوضح04الشكل رقم (

للعب ا  

یتصف بالتظاھر -غیر منتج -غیر حقیقي -حر -منفصل   

 
 األلعاب: 

حصائل تقدر بالقدرات البدنیة  -منافسة -خصائص ممیزة
  والمعرفیة وغیرھا أو بالفرص

 الریاضة: 

-متطلب نظامي لھا -خصائص ممیزة
-استعراض للقدرات البدنیة وغیرھا
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 اللعب والنمو العقلي:-17

خوالدة (منهم نذكر اللعب ینمي القدرات المعرف�ة والعقل�ة للطفل  أنمن العلماء وال�احثین على  أتفق

 حیث: )وفیجوتسكي ؛1987وٕاسماعیل، ؛1993،وآخرون 

) أن اللعب یؤدي إلى تطو�ر القوة العقل�ة المعرف�ة عند األطفال الذین 1993خوالدة وآخرون،( ذكرت 

�مارسونه �كفا�ة.وتتمثل دالالت النمو المعرفي في تطو�ر الخصائص العقل�ة �عامة التي �ستدل علیها 

التخیل ولت�صر والمالحظة والتحلیل.وٕادراك العالقات والتنوع والتنبؤ، بإنماء القدرة على التفكیر والتصور و 

والتحكم، وز�ادة الفهم لطب�عة األش�اء وخصائصها واكتساب معلومات ومفاه�م جدیدة عنها كما أن اللعب 

�ساعد في إدراك المتغیرات في البیئة، وتطو�ر اللغة والقدرة على تعبیر عن الذات والحوار، واكتساب 

 مهارات عقل�ة في مواجهة المشكالت والتغلب عنها.   لطفااأل

) فقد أشار إلى أن أثناء ممارسة اللعب �كسب الطفل مجموعات جدیدة من 1987إسماعیل،( ونضیف

المعارف والمعلومات، و�تمثل ذلك في العالقات السبب�ة التي �كتشفها الطفل بین الفعل ورد الفعل أو بین 

 ل�ه من نتائج. ما �قوم �ه وما یترتب ع

أما فیجوتسكي فقد أكد على أن للعب دورا رئ�س�ا في نمو الطفل حیث إن النشاط التخیلي، وٕابداع 

األهداف، وص�اغة الدوافع االخت�ار�ة، كل ذلك �ظهر من خالل اللعب، و�جعله في أعلى مراحل النمو 

ي تسهم في تحقیق التفكیر المجرد   العقلي المعرفي.كما أنه یرى أن اللعب �حتوي على میول النمائ�ة الت

وض�ط الذات، س�ما وأن اللعب �عد مرحلة ممهدة ال بد منها لتنم�ة التفكیر.(محمد 

 ).136-135،ص2011أحمد،

وفي ضوء ما تقدم �مكن أن نستخلص أن اللعب �ساعد الطفل في إدراك عالمه الخارجي، كما أنه ینمي 

العقل�ة واالجتماع�ة والوجدان�ة ،كما انه من خالل ممارسة اللعب العدید من المهارات الخلف�ة والمعرف�ة و 

 یثري الطفل �العدید من المعارف والمعلومات الخاصة ببیئته.

 التشخ�ص من خالل اللعب:-18

من خالل اللعب �مكن دراسة سلوك الطفل عن طر�ق ).182،ص2004و�ذكر نبیل عبد الهادي(

مشكلته،فسلوك الطفل المضطرب نفس�ا وهو یلعب یختلف عن مالحظته أثناء اللعب بهدف تشخ�ص 

 سلوك الطفل العادي الصح�ح نفس�ا.
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ف�ستفید المعالج من اللعب كوسیلة للتعبیر الرمزي عن خبرات الطفل في عالم الواقع ألن الطفل أثناء لع�ه 

ما �الحظه على �عبر عن مشكالته وصراعاته واح�اطاته في صور رمز�ة، ف�ستفید المرشد من الكثیر م

 سلوك الطفل أثناء اللعب: مثل 

 الحالة االنفعال�ة أثناء اللعب. -

 مدى ظهور دالئل االبتكار. -

 تحدید درجة سواء واالضطراب في كل حالة. -

 كوسیلة هامة في التشخ�ص اإلسقاطینوقد �ستخدم اخت�ارات اللعب  -

 العالج من خالل اللعب:-19

�عض االضطرا�ات، سنقوم  العلماء اللعب في العالج�أن استخدم  )1999،(یذكر محمد الحماحمي

 بتلخ�صهم في الجدول التالي:

 ) یوضح �عض استخدامات العلماء اللعب في العالج 08جدول رقم(

 العالج المستخدم اسم المعالج (العالم)

 النفس�ة).استخدم اللعب عن طر�ق الصدفة في العالج النفسي (االضطرا�ات  فرو�د، م�الني كلین

 استخدم اللعب في عالج األطفال مضطر�ي العقل �غرض مالحظتهم ومحاولة فهمهم هرمین هج هلموث

 اللعب الخ�الي لعالج القلق والتوتر لدى األطفال س�موندس، آمن، ر�ن�سون 

 صعو�ة القراءة عند الطفل  �كسیلر، وسوكولوف

 معالجة المشكالت تصح�ح الكلمات لدى األطفال  دیبلور

 میللر، ول�الند، وسمیث
التقلیل من مشكالت انفعال�ة ومن المشكالت المرت�طة �الجنب المعرفي والعقلي 

 لألطفال المتخلفین عقل�ا

 التقلیل من مشكالت التكیف أو التوافق االنفعالي واالجتماعي لدى األطفال. �اروش، أندر�وال

 أهم�ة العالج �اللعب:-20

 ). نقال عن سولومون أن اللعب أهم�ة عالج�ة: 77،ص1999محمد الحماحمي(یذكر 

 حسب ما یراه سولومون أن للعب في كونه �سهم في :

 مساعدة الطفل على إطالق عدوانیته من خالل مواقف اللعب تجاه الوالد�ه وأخواته. -

 إعالء مشاعر الذنب لد�ه. -

 للتعبیر �حر�ة عن خ�اله الذي هو من وحي ذاته.إتاحة الفرصة للطفل  -

 دمج كل افتراضات العالج�ة في اتجاه النمو. -
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كما �شیر حمدان زهران  إلى أنه �مكن دراسة سلوك الطفل عن طر�ق مالحظته أثناء اللعب بهدف 

تشخ�ص مشكالته، إذ یختلف سلوك الطفل المضطرب نفس�ا، عن سلوك الطفل السوي نفس�ا في ثناء 

 لعب.ال

كما �ضیف میرفي أن ق�مة اإلكلین�ك�ة للعب ال تعني مجرد طر�قة عالج فحسب، ولكنها تعد أ�ضا مدخل 

 للتشخ�ص وطر�قة لدراسة شخص�ة الطفل ومعرفة عالم الطفولة والعالج الفعال

  . ممارسة األنشطة الر�اض�ة علي التحصیل الدراسي تأثیر-21
انتهت الفكرة التي كانت توضح إن األنشطة  ).38،ص2017الرحمن(سمراء عثمان عبد ذكرت  لقد

ایجابي على  تأثیرممارسة لها  أنالر�اض�ة واللعب تعوق الطالب عن تحصیله الدراسي فقد أكدت النتائج 
التي قام بها الكثیر من الرواد في مجال التر��ة والتر��ة  األ�حاثمستوى التحصیل الدراسي للطالب �عد 

و(و�تري شور)،(واومر)وقد أجر�ت هذه الدراسات علي الطالب الممارسین وغیر  روندي)(مثل الر�اض�ة 
الممارسین للنشاط الر�اضي �المدارس والكل�ات المختلفة وأظهرت النتائج إن الممارسة الر�اض�ة لها تأثیر 

  .ایجابي علي مستوي التحصیل الدراسي للطالب
ها أي تأثیر علي مستوى التحصیل الدراسي وقد قام كل من كما اتضح إن الممارسة الر�اض�ة ل�س ل

(و�تري شور) (وو�لبور بور كرمز)�حث إلظهار تأثیر ممارسة النشاط البدني علي التحصیل الدراسي لدي 
طالب المعاهد والمدارس المتوسطة وأظهرت النتائج إن الطالب الر�اضیین �كون لهم دافع أقوى للتحصیل 

  . ضیینمن الطالب غیر الر�ا
ومن هنا یتضح إن الممارسة الر�اض�ة ال تعوق الطالب عن التحصیل الدراسي وانه ال یوجد ثمة تعارض 
بین التحصیل الدراسي والممارسة الر�اض�ة طالما عنصر تنظ�م الوقت متوفر بل إن أكثر هذه الدراسات 

العامة للطل�ة المقیدین �الفرق  أشارت إن نس�ه التحصیل الدراسي في ازد�اد كما أوضحته نتائج الشهادات
 .الر�اض�ة
 أهمیته یتمثــل أساســا في اللعب �أنهـذا الفصـل  فيأهـم مـا نستخلصـه مـن خالل مـا أشـرنا إلیـه خالصة :

فائدتها الكبیرة في تنمیــة المهارات العقل�ة والمعرف�ة الضــرور�ة لمواجهة مطالب الح�اة االجتماع�ة ،لـدى و 
ذوي صعو�ات التعلم، وتـر�یتهم ورعـایتهم ، وفي  تكـو�ن شخصــیتهم تكونـا متكامال �اإلضافة إلى األطفال 

التخفیـف مـن معاناتهم لسـبب العجـز الجسمي والعقلـي وتعلــ�مهم االشتراك �فعالیــة في األلعاب الر�اضــ�ة 
 مــن خالل برنــامج ر�اضــي مكیــف حســب إمكان�اتهم وقدراتهم.

یث ال تكمن فوائد اللعب فقط على تنم�ة المهارات العقل�ة والمعرف�ة والجسم�ة بل وتتعدي إلى إمكان�ة ح
 التشخ�ص والعالج من خالل اللعب .
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 تمهید:

�ع�ش المجتمع المدرسي الیوم الكثیر من المشكالت تجال �عضها في كون المعلمین أو القائمین على 

عمل�ة التدر�س غیر المؤهلین لتعل�م األطفال، وأخرى تتمحور حول وجود �عض التالمیذ لدیهم صعو�ة في 

(المدرس�ة) أقل �صورة واضحة عن زمالئهم تعلم مادة أو أكثر، أو في أدائهم في المهارات األكاد�م�ة 

الذین هم في نفس المستوى الدراسي والعمري، حیث عرفت من قبل �أنها صعو�ات التعلم والتي اعتبرها 

المختصون إحدى فئات لتر��ة الخاصة �اعت�ارها ال ترجع إلى سبب واضح �مكن عالجه �األدو�ة 

هذه المشكلة الواضحة، حیث ال �شكوا منها ومن ثم فإن كاألمراض األخرى و�التالي اتخاذ الالزم أمام 

موضوع صعو�ات التعلم شغل اهتمام الكثیر من العلماء والمختصین في مجاالت مختلفة كالتر��ة وعلم 

النفس والطب وعلم النفس اللغوي وعلم األعصاب وغیرها قصد تقد�م الخدمات التر�و�ة والبرامج العالج�ة 

 لهته الفئة .

 صعو�ات التعلم:  تعر�ف-1

 یوجد مجموعة من التعر�ف لصعو�ات التعلم نذكر منها

) أن صعو�ات التعلم مصطلح عام �صف مجموعة من التالمیذ في 33-23،ص2015( تذكر عمیرة

الفصل الدراسي العادي الذین �ظهرون انخفاض في التحصیل الدراسي مقارنة مع زمالئهم العادیین مع 

فوق المتوسط، إال أنهم �ظهرون صعو�ة في �عض العمل�ات المتصلة �التعلم  أنهم یتمتعون بذكاء عادي

كالفهم أو التفكیر، أو اإلدراك، أو االنت�اه،أو القراءة، أو الكتا�ة، أو التهجي، أو النطق، أو إجراء عمل�ات 

علم ذوي حساب�ة، ـوفي المهارات المتصلة �كل من العمل�ات السا�قة، و�ست�عد من الحاالت صعو�ات الت

اإلعاقة والمضطر�ون انفعال�ا، أو المصابون �أمراض العیون و عیوب السمع وذوي اإلعاقات المتعددة 

 حیث أن إعاقتهم قد تكون سب�ا م�اشرا للصعو�ات التي �عانون منها. 

)على أنها اضطراب في العمل�ات العقل�ة، أو النفس�ة األساس�ة 65،ص2003كما عرفها كولینجفورد (  

تشمل االنت�اه واإلدراك وتكو�ن المفهوم والتذكر وحل المشكالت �ظهر أثره في عدم القدرة على القراءة  التي

ولكتا�ة والحساب ما یترتب عل�ه سواء في المدرسة االبتدائ�ة أساسا أو ف�ما �عد من قصور في تعلم المواد 

 الدراس�ة المختلفة.

تلك الصعو�ات التي تتناول العمل�ات ما قبل األكاد�م�ة، والتي تتمثل �العمل�ات  وتعرف أ�ضا �أنها

المعرف�ة المتعلقة �االنت�اه واإلدراك والذاكرة والتفكیر واللغة، وهذه العمل�ات تشكل أهم األسس التي �قوم 
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من هذه  علیها لنشاط العقلي المعرفي للفرد ومن ثم فإن أي اضطراب أو خلل �صیب واحد أو أكثر

 ).47،ص2019العمل�ات �فرز �الضرورة العدید من الصعو�ات األكاد�م�ة و�كون السبب الرئ�سي (رقیق،

): �أنها مجموعة من االضطرا�ات النمائ�ة المختلفة، التي 06،ص2013كما �عرفها محمد عبد القادر (

رتهم على استق�ال ترجع إلى القصور الوظ�في في الجهاز العصبي المركزي، ما یؤثر سل�ا في قد

المعلومات والتعامل معها والتعبیر عنها، ما �سبب صعو�ة في القراءة والكتا�ة والتهجئة والحساب واالنت�اه 

 والذاكرة والقدرات العقل�ة لذوي صعو�ات التعلم تكون بین المتوسط فوق المتوسط.

اضطرا�ا أو الذین �عانون تعد صعو�ات التعلم إحدى المشكالت الحدیثة نسب�ا، و�وصف بها أولئك و 

المنطوقة أو المكتو�ة،  قصورا في واحدة أو أكثر من العمل�ات النفس�ة األساس�ة، الخاصة �فهم اللغة

الكتا�ة، أو القراءة، أو التهجي، أو  و�ظهر هذا القصور في نقص المقدرة على االستماع أو الكالم، أو

مشكالت تعلم ناجمة عن إعاقات حس�ة أخرى  �س لدیهمالعمل�ات الحساب�ة، أو المهارات االجتماع�ة، ول

،كالصمم أو ألعمي، أو عقل�ة أو حرك�ة أو انفعال�ة، أو ظروف بیئ�ة اجتماع�ة اقتصاد�ة وثقاف�ة غیر 

 ).70،ص2015رامي  (مناس�ة

ومن خالل التعارف السا�قة نستنتج أن مصطلح صعو�ات التعلم �صف مجموعة من التالمیذ في 

احد والذین �ظهرون انخفاض ملحوظ في التحصیل الدراسي مع أنهم یتمتعون بدرجة ذكاء فصل دراسي و 

متوسط فما فوق،  إال أنهم �ظهرون قصور في واحدة أو أكثر من العمل�ات العقل�ة أو العمل�ات النفس�ة 

أو أكثر من ومن ثم فإن أي اضطراب أو خلل �صیب واحد  األساس�ة كالفهم، والتفكیر، واإلدراك، واالنت�اه

 هذه العمل�ات �فرز �الضرورة العدید من الصعو�ات األكاد�م�ة. 

أجمع معظم ال�احثین في مجال صعو�ات التعلم على وجود في تحدید مفهوم شامل وموحد و

مازالت تعد واحدة  أدمان أن مشكلة تعر�ف صعو�ات التعلم لتعر�ف صعو�ات التعلم. فقد ذكر لعالم تایلور

 ).53،ص2014المشكالت الضاغطة على المنشغلین �المجال (بنین،من أكثر 

 تعر�ف لجمع�ة الوطن�ة لصعو�ات التعلم:

إلى أن صعو�ات التعلم مصطلح عام و�شمل عدد من المظاهر الغیر  2000أشارت لیرنز 

تا�ة، متجانسة لحاالت صعو�ات و التي تبدوا في صعو�ة تعلم مهارات اإلصغاء المحادثة، والقراءة، والك

والحساب وترجع مثل هذه الصعو�ات إلى عوامل داخل�ة في الفرد مثل االضطرا�ات في الجهاز العصبي 

المركزي، ولكنها ال تعود غلى عوامل تتعلق �اإلعاقات العقل�ة أو السمع�ة أو �صر�ة أو إلى عوامل بیئ�ة 

 ).13،ص 2014أو ثقاف�ة أو انفعال�ة (فاروق وآخرون، 



58 
 

) :أن األطفال ذوي 142/94ة االتحاد�ة األمر�ك�ة لصعو�ة التعلم حسب قانون (كما عرفت الحكوم

صعو�ات التعلم هم الذین �عانون من قصور في واحدة أو أكثر من العمل�ات النفس�ة األساس�ة التي 

تتطلب فهم أو استخدم اللغة المكتو�ة والمنطوقة و�ظهر هذا القصور في نقص القدرة على االستماع 

ر أو الكالم أو القراءة أو الكتا�ة أو التهجئة أو في العمل�ات الحساب�ة و�نتج عن هذا القصور إعاقة والتفكی

الكالم  ح�سهفي اإلدراك أو إصا�ة في المخ أو خلل وض�في في الدماغ ال�س�ط أو غلى عسر القراءة أو 

 ).15،ص2000قال،مث(جمال  النمائ�ة

مجموعة  إلىأن مصطلح صعو�ات التعلم �شیر  التعلمعرفت اللجنة القوم�ة المشتركة لصعو�ات 

غیر متجانسة من االضطرا�ات التي تظهر على هیئة صعو�ات ذات داللة في اكتساب واستخدام القدرة 

على االستماع أو التحدث أو القراءة أو الكتا�ة، أو التفكیر، أو القدرة الر�اض�ة، وهذه االضطرا�ات تكون 

ل في الجهاز العصبي المركزي وعلى الرغم من أن صعو�ات التعلم تحدث داخل الفرد وتعزى إلى خل

متالزمة مع اإلعاقات األخرى مثل اإلعاقات الحس�ة والتخلف العقلي والمضطر�ات النفس�ة الشدیدة أو مع 

عوامل وتأثیرات أخرى خارج�ة مثل التدر�س لغیر مالئم، واالختالفات الثقاف�ة، إال أنها ل�ست نتیجة لهذه 

 ).39،ص2005العاقات والتأثیرات. (عادل،

ومن هنا فإن اللجنة الوطن�ة المشتركة ترنو إلى أن صعو�ات التعلم هي مجموعة غیر متجانسة من 

االضطرا�ات التي على الرغم من أنها قد تحدث مالزمة مع اإلعاقات األخرى أو عوامل خارج�ة غیر أنها 

 ل�ست األس�اب الرئ�سة لحدوثها.

التي نص تعر�فها  :)1968القوم�ة األمر�ك�ة لإلشراف على األطفال المعوقین أمر�كا (اللجنة 

على أن األطفال ذوي صعو�ات التعلم هم أالئك الذین �عانون من القصور في واحدة أو أكث رمن 

العمل�ات النفس�ة األساس�ة التي تدخل في الفهم واستخدام اللغة المكتو�ة أو منطوقة وقد تظهر في 

أو العمل�ات الحساب�ة  طرا�ات اإلصغاء، أو التفكیر، أو الكالم، أو القراءة، أو الكتا�ة، التهجئة،اض

و�تضمن هذا التعر�ف مصطلح اإلعاقة اإلدراك�ة أو اإلصا�ات الدماغ�ة أو خلل وض�في لطیف(عبد 

 ).  85،ص1999ال�اري،

د الطبي و�ركز هذا ال�عد على ال�ع،إلى �عدین أساسین  هما و�قسم لینر تعر�ف صعو�ات التعلم

األس�اب الفسیولوج�ة الوظ�ف�ة والتي تتمثل في خلل العصبي، أو تلف في الدماغ.بینما ال�عد التر�وي �شیر 

إلى عدم نمو القدرات العقل�ة �طر�قة منتظمة و�صاحب هذا العجز األكاد�مي  وخاصة مهارات القراءة 

 ).54،ص2005العجز األكاد�مي عقل�ا أو جسم�ا(عادل، والكتا�ة والمهارات العدد�ة وال �كون ذلك



59 
 

 تعر�ف حسب االتجاه التر�وي:

) صعو�ات التعلم �أنها اضطرب في العمل�ات العقل�ة، أو  03،ص2006�عرف نبیل حافظ(

النفس�ة األساس�ة التي تشمل االنت�اه واإلدراك والتكو�ن المفهوم، والتفكیر، أو حل مشكلة �ظهر صداه في 

القدرة على تعلم القراءة والكتا�ة والحساب وما یترتب عل�ه سوءا في المدرسة االبتدائ�ة أو ف�ما �عد عدم 

 من قصور في التعلم المواد الدراس�ة المختلفة.

) صعو�ات التعلم على أنها مصطلح �طلق على األطفال الذین �عانون 2007كما تعزي فردوس(

قل�ة، وفي التحصیل وال �ستط�عون اإلفادة من األنشطة من وجود صعو�ة أو أكثر في العمل�ات الع

التعل�م�ة وأقل الفصل العادي وال �شمل هذا المصطلح على اإلصا�ات المخ�ة أو إعاقات سمع�ة، �صر�ة، 

 أو حرك�ة.

) تعر�ف صعو�ات التعلم على أنها العجز عن التعلم 774،ص2000كما �شیر فؤاد أو حطب(

 لشدید یدخل صاح�ه في فئة الذین �حتاجون إلى تر��ة خاصة. و�عتبرونه نوع من التعو�ق ا

صعو�ات التعلم على أنها تمثل أصعب المشكالت المدرس�ة ذوي 2006كما تعزي كارولینا

صعو�ات التعلم هم التالمیذ الذین �عانون من اضطرا�ات في اللغة المكتو�ة، أو المنطوقة، وتأثر على 

 ).163،ص2001الحساب(ملحم، اكتسابهم للقراءة، أو الكتا�ة، أو

 التعارف الطب�ة:

)أنها مجموعة من االضطرا�ات النمائ�ة المختلفة التي ترجع إلى قصور 2013�عزي محمد (

وض�في الجهاز العصبي المركزي ما یؤثر سل�ا  على قدرتهم على استق�ال المعلومات والتعامل معها 

�ة، والحساب، واالنت�اه، والذاكرة، والقدرات العقل�ة لذوي والتعبیر عنها ما �سبب صعو�ات في القراءة، والكتا

 )06،ص2013صعو�ات التعلم تكون بین المتوسط إلى فوق المتوسط(محمد،

)أن االهتمام الكبیر لعلم األعصاب وعلم النفس المعاصر�ن 2007و�قول مصطفى فتحي الز�ات(

اكیب البنائ�ة من الوظائف العقل�ة المعرف�ة �الدرجة األولى كانا في ال�حث عن العالقة القائمة بین التر 

 ،2007ونواتجها العقل�ة المعرف�ة من جهة وغیرها ما المهارات األكاد�م�ة من جهة أخرى(الز�ات،

 )450ص

بناء على ما تقدم وسبق تأس�سا على تحلیل للتعارف الخاصة التي قدمت في المجال الطبي 

عو�ات التعلم في البیئة األجنب�ة والعر��ة ف�مكن تعر�ف والتر�وي و المؤسساتي التي تعلقت �مفهوم ص

صعو�ات التعلم على أنها مصطلح عام �صف �عض األفراد من مختلف الفئات العمر�ة الغیر متشابهین 
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لدرجة الصعو�ة غیر أنهم �ظهرون ت�اعدا في أدائهم لفعلي في إحدى المجالین األكاد�م�ة منها والنمائ�ة 

من إعاقات سمع�ة، و�صر�ة، أو جسم�ة �اإلضافة إلى كون درجة الذكاء لدیهم ما غیر أنهم ال �عانون 

�عادل المتوسط فما فوق حیث ترجع هذه الصعو�ة إلى اضطراب في أحد الوظائف الفسیولوج�ة، �اإلضافة 

 إلى المناخ االجتماعي والثقافي التعل�مي.

 �عض المصطلحات القر��ة من  مصطلح صعو�ات التعلم:-2

صعو�ات التعلم مع العدید من المصطلحات األخرى �شكل أو �آخر قد یز�د من  خل مصطلحیتدا

شساعة وعموم�ة كما فقد �ضیق و�حصر الموضوع وهو األمر الذي �ظهر خاصة في اختالف ال�احثین 

 في التعبیر عن هذا المفهوم �أكثر من مصطلح.

 صعو�ات التعلم والتأخر الدراسي:-2-1

صعو�ات التعلم عن مفهوم التأخر الدراسي من حیث الخصوص�ة واألس�اب یختلف مفهوم 

فمصطلح صعو�ات التعلم تنطبق على األفراد الذین یتمتعون بذكاء عادي أو فوق العادي وترجع الصعو�ة 

لدیهم غلى عوامل أسر�ة أو مدرس�ة أو نفس�ة وغیر ناتجة عن أي إعاقة ترجع ألس�اب غیر عقل�ة أو 

ال�صر أو ضعف السمع، أو عدم التكیف االجتماعي في المدرسة و�شار إلى أن  حس�ة مثل ضعف

التأخر الدراسي هو انخفاض أو تدني نس�ة التحصیل الدراسي للتالمیذ ذوي مستوى عادي لمادة دراس�ة أو 

 أكثر نتیجة تضاعف األس�اب المتنوعة والمتعددة منها ما یتعلق �المعلم نفسه ومنها ما یتعلق �البیئة

األسر�ة واالجتماع�ة والدراس�ة كما أن ارت�اط صعو�ات التعلم �التأخر الدراسي لتماثل فئتي صعو�ات 

التعلم والتأخر الدراسي من حیث المشكالت الدراس�ة وانخفاض التحصیل الدراسي وهما �مثالن المظهر 

 ).68،ص2018الخارجي لهاتین الفئتین.(العزازقة،

 لم:صعو�ات التعلم و�طء التع-2-2

هي صعو�ة خاصة أو نوع�ة تحدث في مجال محدد من التعلم ف�كون التحصل منخفض في 

القراءة، أو الكتا�ة، أو الحساب و�كون معامل ذكاء التلمیذ العادي أو مرتفع وترجع سبب الصعو�ة إلى 

�كون ف�ه اضطراب في العمل�ات األساس�ة النفس�ة وهي االنت�اه والذاكرة، واإلدراك بینما �طء التعلم 

التحصیل منخفض في جم�ع المواد الدراس�ة ومشكلته هي مشكلة وقت فهو �ستغرق وقت أكثر من زمالئه 

في اكتساب المهارة المراد تعلمها حسب �عض الدراسات �طء التعلم �ستغرق وقت ضعف الوقت الذي 

)والذي 84أقل من و  70�ستغرقه زمالئه أما �النس�ة للذكاء فهو �عاني من انخفاض طفیف (أكب رمن 

 ).25ص ،2010�عتبر السبب الرسمي في الصعو�ة.(مراكب،
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 صعو�ات التعلم والتخلف العقلي: -2-3

یختلف مفهوم صعو�ات التعلم عن مفهوم التخلف العقلي فأطفال ذوي صعو�ات التعلم ال تفسر 

�ة بینما ینتج الضعف صعو�تهم في انخفاض القدرة العقل�ة أو اإلعاقات الحس�ة أو االضطرا�ات االنفعال

لعقلي عن عدم اكتمال النمو العقلي والنحطاط واضح في الذكاء أو في األداء العقلي، �حیث یجعل 

والح�اة، وذلك �ص�ح هؤالء األطفال أقل تعلما وأقل إنتاجا  ألبیئتهالشخص عاجزا عن التعامل مع 

 ).86،ص2013و�صعب توافقهم االجتماعي (بوتفة،

یوضح الفرق الجوهري  بین المفاه�م الثالث (صعو�ات التعلم، �طء التعلم، التخلف الجدول التالي 

 العقلي).

 ) یوضح الفرق الجوهري  بین المفاه�م الثالث09جدول رقم (

  صعو�ات التعلم �طئ التعلم التخلف العقلي
منخفض في جم�ع المواد 
�شكل عام مع عدم القدرة 

 على است�عاب المعلومة.

جم�ع المواد منخفض في 
الدراس�ة مع إهمال أو وجود 

 مشكلة صح�ة.

منخفض في مهارات التعلم 
 األساس�ة

 التحصیل الدراسي

اضطراب في العمل�ات  انخفاض معدل الذكاء  عدم القابل�ة للتعلم.
الذهن�ة 

 (االنت�اه،اإلدراك،التفكیر)

 سبب التدني في التحصیل

معدل الذكاء �كون متوسط 
فما  90إلى مرتفع أي (

 فوق).
 اإلح�اط.-
تكرار �عض السلوكات -

 الغیر مرغو�ة.

وأقل  70معامل الذكاء فوق 
 درجة. 80من 

مشاكل في السلوك التكیف -
 مثل مهارات الح�اة الیوم�ة.

 لمظهر السلوكي  فرط في النشاط 

  :نس�ة انتشار صعو�ات التعلم-3

 ، وذلكاختالفاً  كبیراً  جدا التعلم تختلف التقدیرات حول أعداد أو نسب األطفال ذوي الصعو�ات

 ، ففي حینوفر اخت�ارات متفق علیها للتشخ�ص، و�سبب عدم تمن جهة�سبب عدم وضوح التعر�ف 

 ، �عتقد آخرون أن النس�ة قد تصل إلى% 1صعو�ات التعلـّم ال تصل إلى  �عتقد �عضهم أن نس�ة حدوث

 ) 80ص  ،1997. " ( الخطیب،  % 3% ـ  2ي هإال أن النس�ة المعتمدة عموما ً  ،% 20

 على تعر�ف االتفاقنس�ة انتشار صعو�ات التعلم تتفاوت �شكل كبیر یرجع هذا لعدم  أن آخرون و یرى 

 وقد  1- 4 أو 1- 3بنس�ة  األناتترتفع عند الذكور منها عند  أنهامحدد لمصطلح صعو�ات التعلم كما 
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  3%-%1ومن %20-%15للصعو�ات تتراوح ما بین  النس�ة العامة أن إلىوصلت �عض الدراسات 

 )  2001 ،المدارس .(الوقفي أطفالبین 

) حوالي 1984لتر��ة األمر�كي (حیث بلغت في  الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة حسب إحصاءات مكتب ا

 ا% من الذین تلقو 40سنة وتمثل هذه النس�ة حوالي  21إلى  3%من مجموع تالمیذ المدارس من 4

 ).   45 ص ،2007إبراه�م صالح، % لإلناث(28% للذكور و72الخاصة وهي بنس�ة تر��ة خدمات ال

نس�ة التالمیذ  أنّ  )،1988ت التي أجر�ت في مصر عام (أّما في الوطن العر�ي فتشیر الدراسا      

 ).2006ص ،32.% في الكتا�ة (ال�اسري،28% في القراءة و 26الذین �عانون من صعو�ات التعلم 

المتحدة على تالمیذ الصف السادس  العر��ة اإلماراترفاقه في دولة دراسة قام بها البیلي و أجر�ت 

 ) من التالمیذ الذین % 13,(79 أن نسبتهالنتائج  تلمیذ، واطهرت )1008اشتملت العینة (، و االبتدائي

 قل�ة محكا للتصنیف مستوى القدرة العاألداء األكاد�مي و الت�اعد بین ، �اعت�ار �عانون من صعو�ات التعلم

عدد الطل�ة في المدارس �قارب الملیون  أن إلىالتعل�م إحصائ�ات وزارة التر��ة و فتشیر  األردنفي  أما

)ونس�ة الممثلة  % 1نس�ة ( أن ضفتر نل) و  2008 – 2007إحصاء عام (حسب  تلمیذ وتلمیذةوالنصف 

ال  إذا)تلمیذ و تلمیذة ؛ 1500هو ( التالمیذعدد  أنلصعو�ات التعلم في كافة مراحل الدراس�ة فهذا �عني 

تكون النس�ة المتفق علیها هي  أنیوجد هناك نس�ة متفق علیها للذین �عانون من صعو�ات التعلم �مكن 

 ). 2010 ،(محمود احمد .)3%- 2(

 أس�اب صعو�ات التعلم:-4

الم�اشرة والغیر  تتدخل مجموعة من العوامل واألس�اب لظهور صعو�ات التعلم عند األطفال منها

 .م�اشرة نلخصها في المخطط 

 
 )یوضح أس�اب صعو�ات التعلم بنوع�ه05مخطط رقم (

أسباب 
صعوبات 

التعلم
األسباب 
الغیر 
مباشرة

المدرسة األسرة

األسباب 
المباشرة

الحیویة البیئیة البیولوج
یة الوراثیة



63 
 

 في الجدول الموالي سنقدم شرح للمخطط السابق المتعلق ب أس�اب صعو�ات التعلمسنحاول 

 ) یوضح س�اب والعوامل المؤد�ة لصعو�ات التعلم.10جدول رقم(

 

 تصنیف صعو�ات التعلم:-5

وقد صنف العدید من ال�احثین صعو�ات التعلم إلى نوعین رئ�سیین هما الصعو�ات النمائ�ة والصعو�ات 

 الشكل الموالي:األكاد�م�ة التي نوضحها في 

راءة من المحتمل أن �كون قلل المطلو�ة�فتقرون إلى �عض المهارات  إن األطفال الذینالوراث�ة:-1
لدى اآل�اء مكلة مماثلة عندما �عاني أحد التوائم من صعو�ات في التعلم في جانب من المهارات 

 ).405،ص1998األكاد�م�ة فإن اآلخر قد �عاني من المشكالت نفسها (الز�ات،

الم�اشرة
 

صعو�ات التعلم
أس�اب 

 

یرى �عض المختصین في مجال صعو�ات التعلم أن سبب صعو�ات العلم �عود �ة: البیولوج-2
لتلف دماغي �س�ط یؤثر على �عض جوانب النمو العقلي ول�س جم�ع جوانب 

 )44،ص2014النمو(جدو،
كما أن مخ الجنین أثناء فترت الحمل یتطور من خال�ا قلیلة غیر متخصصة ثم إلى خال�ا عصب�ة 

 �صاح�ه �عض العیوب قد ِتؤثر على اتصال هذه الخال�ا العصب�ة.وهذا التطور قد 
تتلخص العوامل البیئ�ة في شكل الحر من البیئي من مثیرات حس�ة ال یتلقاها الطفل البیئ�ة:-3

�صورة طب�ع�ة كما أن سوء لتغذ�ة الشدید في المراحل العمر�ة الم�كرة یؤدي إلى نقص في النمو 
 ).30،ص2015صعو�ات التعلم.(أوالد الحاج، إلىمما یؤدي الجسمي العصبي والحركي 

إن جسم اإلنسان �حوي على مجموعة من المواد الك�م�ائ�ة الحیو�ة التي تقوم على  الحیو�ة:-4
الحفاظ بتوازن الجسم وٕان أي اختالل في نس�ة وجود هذه المواد �الز�ادة أو النقصان یؤثر سل�ا 
على خال�ا المخ مما قد مما قد �سبب حدوث خلل وض�في في الدماغ و�التالي إصا�ة الفرد 

 .�صعو�ة التعلم
في �عض األح�ان تكون المدرسة السبب في حدوث اإلصا�ة في التعلم وذلك نظرا المدرسة: -1

لصعو�ة في المنهاج المدرسي، أو عدم ملءمته لخصائص األطفال �اإلضافة إلى طرق وأسالیب 
الغیر م�اشرة التدر�س الغیر المناس�ة والفعالة، عدم استعمال أدوات التعل�م المناس�ة .

 

أكدت عدة دراسات و�حوث حول وجود عالقة بین الحالة االقتصاد�ة واالجتماع�ة  األسرة:-2
 لألسرة و�ین صعو�ات التعلم,
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 ) یوضح تصنیف صعو�ات التعلم والصعو�ات المتعلقة بها .06رقم (

 صعو�ات التعلم النمائ�ة:-5-1

تعتبر صعو�ات التعلم النمائ�ة المجموعة األولى من صعو�ات التعلم وهي أحد أهم العوامل التي 

إل�ه م�اشرة، حیث أنها �مكن أن تكون مسؤولة عن انخفاض التحصیل األكاد�مي للطفل والتي تؤدي 

تتضمن في الواقع اضطرا�ات في كل من االنت�اه واإلدراك والذاكرة والتفكیر، واللغة وهو األمر الذي �كون 

من شأنه أن �كون من شأنه أن یؤدي إلى عالقة تقدم األكاد�مي للطفل رغم ما یتمتع �ه من مستوى 

ماء والمختصین أن األنماط الثالثة األولى ).كما یري �عض العل46،ص 2005عادي من الذكاء .(عدل،

 (االنت�اه، واإلدراك، والذاكرة)صعو�ات أول�ة بینما (التفكیر، واللغة) �عدان �مثا�ة الصعو�ات الثانو�ة.

یذكر السید " �ان هذه الصعو�ات تتعلق �الوظائف الدماغ�ة و�العمل�ات العقل�ة والمعرف�ة التي �حتاجها 

األكاد�مي، وقد تكون سبب حدوثها اضطرا�ات وظ�ف�ة تخص الجهاز العصبي الطفل في تحصیله 

المركزي، و�قصد بها تلك الصعو�ات التي تتناول العمل�ات ما قبل األكاد�م�ة التي تتمثل في العمل�ات 

ه المعرف�ة المتعلقة �االنت�اه واإلدراك والذاكرة والتفكیر واللغة، والتي �عتمد علیها التلمیذ في تحصیل

 األكاد�مي وهي من أهم األسس التي �قوم علیها النشاط العقلي المعرفي للفرد و�مكن إن تقسم إلى قسمین:

 مثل االنت�اه واإلدراك، والذاكرة.أول�ة: -1

 ).48،ص2019مثل التفكیر، والفهم واللغة الشفو�ة(رقیق،ثانو�ة: -2

و االنت�اه، أو اإلدراك، أو الذاكرة، أو ومنه نستخلص أن الصعو�ات النمائ�ة هي اضطراب في التفكیر أ

 اللغة حیث أنها صعو�ات تتعلق �العمل�ات المعرف�ة التي �حتاجها الطفل في لتحصیله األكاد�مي.

 صعو�ة االنت�اه:-5-2

القدرة على اخت�ار العوامل المناس�ة ووث�قة الصلة �الموضوع من بین مجموعة من  و:هعر�ف االنت�اهت

(السمع�ة، أو اللمس، أو ال�صر، أو الحساب)والتي �صادفها اإلنسان في كل وقت في المثیرات الهائلة 

صعوبات 
التعلم

صعوبات 
األكادیمیة

عسر القراءة 

عسر الكتابة

عسر الحساب

صعوبات 
النمائیة

االنتباه

الذاكرة

اإلدراك

التفكیر
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،ص 2018حین �حاول الطفل االنت�اه أو استجا�ة لمثیرات كثیرة جدا فإننا نعتبر الطفل مشتتا(نع�مة،

54.( 

 هم�ة االنت�اه:أ-

لالنت�اه أهم�ة �الغة على ح�اة التلمیذ األكاد�م�ة ف�عد االطالع على عدت دراسات �مكن حصر أهم�ة  

 االنت�اه في ما یلي:

 تدني أداء األطفال المدرسي.-

 الفشل في إت�اع التعل�مات.-

 عدم القدرة على إكمال الواج�ات.-

 عدم القدرة في االستمرار في المهام.-

 اه في صعو�ات التعلم:دور اضطرا�ات االنت�-

هناك عالقة وطیدة بین اضطراب االنت�اه وصعو�ات التعلم وقد بینه عدة ).54،ص2018تذكر نع�مة (

دراسات ول�حوث والتي أجر�ت بهدف توض�ح ذلك في عنصر�ن أساسیین هما النت�اه اإلرادي  وانت�اه 

 االعت�اري.

ظ أو االستمرار في االنت�اه إلى موضوع في ضل وجود :هو القدرة على الحفااالنت�اه اإلرادي أو االنتقائي

العدید من المشتتات وقد كشفت الدراسات التي أجر�ت على االنت�اه االنتقائي أن األطفال العادیین 

�حتفظون �عدد أكبر من المثیرات المركز�ة إذ ما قورنت �أقرانهم من ذوي صعو�ات التعلم، بینما كان 

انون من صعو�ات التعلم �المثیرات العارضة أكبر من زمالئهم العادیین مما حد االحتفاظ األطفال الذین �ع

�ال�احثین إلى االستنتاج �أن األطفال الذین �عانون من صعو�ات التعلم لدیهم قصورا أو اضطراب في 

تقائي االنت�اه االنتقائي كما �غلب علیهم صعو�ة في التمییز بین المثیرات المركز�ة، موضوع االنت�اه االن

 والمثیرات العارضة

 االنت�اه التلقائي أو االعت�ادي:

�مثل االنت�اه االعت�ادي التركیز المعتاد أو التلقائي لوعي الفرد و�تمیز هذا النوع �أن الفرد ال یبذل في 

األش�اء التي اعتاد من  إلىسبیله جهدا بل �مضي سهال طب�ع�ا ینت�ه كل إنسان في هذا النوع من االنت�اه 

 .قبل االهتمام بها والتي تتفق مع عاداته ومیوله واهتماماته
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 عو�ة اإلدراك :ص-5-3

هو عمل�ة نفس�ة التي تكون عند الفرد المفاه�م العامة عن األش�اء والمعاني الخاصة لهذا تعر�ف اإلدراك:

 ).111،ص2011المفاه�م .(عبد العادي،

على إعطاء معنا لألش�اء التي أثارت انت�اهه كما �شكل اإلدراك الركیزة األساس�ة وتتمثل في عجز الفرد 
 .)54،ص2018،ز�نب( التي �قوم علیها التعلم المعرفي وترت�ط صعو�ة اإلدراك �االنت�اه ارت�اطا وث�قا

 من بین مظاهر صعو�ة اإلدراك ما یلي :).2010�ذكر إبراه�م(و 
 صعو�ة التمییز ال�صري.-
 التمییز السمعي.صعو�ة  -
 صعو�ة التمییز أللمسي. -
 صعو�ة التمییز بین األشكال واألرض�ة. -
 صعو�ة التسلل. -
 صعو�ة الغلق -
 : نمیز ثالث أنواع لإلدراك:اإلدراك أنواع-

 أنواع اإلدراك نلخصها في الجدول التالي  03یوجد 

 أنواع اإلدراك) یوضح 11جدول رقم (
 اإلدراك الحس حركي   الحركياإلدراك   اإلدراك الحسي

هو قدرة الفرد على تنظ�م التنبیهات 
الحس�ة الواردة إل�ه عبر الحواس 
المختلفة ومعالجتها ذهن�ا في إطار 
الخبرات السا�قة والتعرف علیها 
وٕاعطائها معانیها ودالالتها المعرف�ة 

  ).222،ص2002المختلفة(ملحم،
 

العمل�ات العقل�ة المتمثلة في 
الحركي والتمییز  التكامل

الحركي والتمییز الحسي التي 
�ستخدمه الطفل في معالجة 
المعلومة الصادرة عن البیئة 
وتعدیل السلوك(أمال 

  )35،ص2017وآخرون،
 

إن الكثیر من المهمات تستدعي 
للتوافق بین المدخالت الحس�ة 
والمخرجات الحرك�ة لهذا السبب 
�صعب اإلدراك أو الحركة �شكل 

منفصل 
  186،ص2012رطوي،(الس

 

 ذاكرة:ال-5-4

�قصد بها القدرة على االحتفاظ �المعلومات السابق تعلمها السترجاعها عند الحاجة إلیها  تعر�ف الذاكرة:

 ).27،ص2014وأح�انا ما �شار للذاكرة على أنها المكان الذي تحفظ ف�ه المعلومات.(ـممال،

تعتمد الذاكرة على التمییز والتنظ�م وتخز�ن ومعالجة وتنطوي العمل�ة على ثالث  تعر�ف اضطراب الذاكرة:

 عمل�ات فرع�ة وهي:



67 
 

 عمل�ة استدخال المعلومات والخبرات(االكتساب). -

 عمل�ة تمییز المعلومات والخبرات وتخز�نها (التسجیل واالحتفاظ). -

 ).المعالجةعمل�ة تجهیز المعلومة والخبرة ( -

 المعلومات والخبرات التي تسبق .عمل�ة التعرف على  -

 ).91،ص2013(حجابحسب میزات األطفال ذوي اضطراب الذاكرة:-

 ضعف كفاءة الذاكرة قصیرة المدى. -

 ضعف الر�ط بین المعلومات السا�قة والمعلومات الجدیدة. -

 ضعف االستفادة من المعلومات السا�قة لمواجهة المواقف الجدیدة. -

مما ینجم عنهم صعو�ات األكاد�م�ة تمس القراءة والكتا�ة اضطراب الذاكرة طو�لة المدى  -

 والحساب

 اللغة:-5-5

الوسیلة األساس�ة من وسائل االتصال االجتماعي وخاصة في هي ) إلى أن اللغة 2001�شیر الروسن (

من  . وأنها نظام التعبیر عن الذات وفهم اآلخر�ن وسیلة مهمة من وسائل النمو القلي والمعرفي واالنفعالي

 الرموز �مثل المعاني المختلفة والتي �سیر وفق قواعد معینة. 

ر عنه �مصطلح سمى اللغة الغیر لفظ�ة و�عبتتقسم اللغة من حیث طب�عتها إلى مظهر�ن أساسیین  األول 

والثاني �عبر عنه �اللغة الغیر لفظ�ة و�طلق عل�ه مصطلح اللغة المنطوقة.(فاروق اللغة االستق�ال�ة 

 نبینها في الشكل الموالي:).83،ص2004وآخرون،

 

 
 )یوضح مراحل تعلم اللغة07شكل رقم (

 

البكاء المناغات التقلید المعاني وضع الجمل
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تتعد مظاهر  اضطراب اللغة لحاالت صعو�ات التعلم  مظاهر اضطراب اللغة لحاالت صعو�ات التعلم:

التي نقوم بتوض�حها في  ذكر ال�عض منها هالهان ولیرنر وهیلورد وكیرك ت�عا لعدد األس�اب المؤد�ة إلیها

 .الشكل لموالي

 

 
 مظاهر اضطراب اللغة ) یوضح08شكل رقم (

 الصعو�ات األكاد�م�ة: -5-2

 تعر�ف الصعو�ات األكاد�م�ة:-

�قصد بها صعو�ات األداء المدرسي، المعرفي، األكاد�مي، والتي تتمثل في صعو�ات القراءة والتهجئة 

�حد كبیر �صعو�ات التعلم النمائ�ة، فمثال: تعلم القراءة یتطلب الكفاءة والتعبیر الكتابي والحساب وترت�ط 

والقدرة على الفهم واستخدام اللغة ومهارة اإلدراك السمعي للتعرف على أصوات الحروف والكلمات والقدرة 

 ).90، ص1999ال�صر�ة على تمییز وتحدید الحروف ( البهى، 

تالمیذ المدارس وتبدو واضحة إذا حدث اضطراب لدى ونضیف عن عدس " �أنها مشكالت تظهر عند 

األطفال في العمل�ات النفس�ة سا�قة الذكر (صعو�ات النمائ�ة) بدرجة واضحة و�عجز تعو�ضها من خالل 

وظائف أخرى، حیث �كون عندئذ صعو�ة في تعلم الكتا�ة أو التهجئة أو القراءة أو إجراء العمل�ات 

 ).238، ص1998الحساب�ة(عدس،

مظاهر صعو�ات 
التعلم

اضطراب اللغة

فقدان القدرة على الفهم

صعو�ة الكتا�ة-

صعو�ة التذكر والتعبیر-

صعو�ة فهم الكلمات -

اضطراب الكالم

في الكالمالتأتأة-

السرعة في الكالم-

التوقف أثناء -
الكالم

اضطراب النطق

الحذف-

اإلبدال-

اإلضافة -

التشو�ه-
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خالل التعر�فین السا�قین نستخلص أن صعو�ات التعلم األكاد�م�ة هي المشكالت التي تظهر عند من 

تلمیذ المدارس فعلى الرغم من إظهار الطفل في رغبته على التعلم غبر أنه �فشل في واحدة أو أكثر في 

 له.المهارات األكاد�م�ة (القراءة، الكتا�ة، الحساب) وذلك �عد تقد�م التعل�م المالئم 

 ن�فات صعو�ات تعلم األكاد�م�ة:تص-5-2-1

 تعر�ف صعو�ة القراءة:-

تعرف صعو�ة القراءة أو عسر القراءة �أنه اضطراب أو قصور أو صعو�ات نمائ�ة والذي �شكل حالة 

 )56،ص 2005حادة من صعو�ات التعلم القراءة ل�عض األطفال.(ال�طان�ة وآخرون، 

مجمل الصعو�ات المحددة التي تعترض التلمیذ في تعلم القراءة  �فهم عسر القراءة كالس�ك�ا على أنه

�معزل عن مستواه الفكري وعن توازنه العاطفي، ونجد �شكل عام في عسر القراءة النوعي أو التطوري 

 )56،ص 1999قصورا في مجال اإلدراك ال�صري والسمعي وفي التوجه الزمني والمكاني.(كاغالر، 

ءة في اضطراب القدرة على القراءة، أو صعو�ة في معرفة وٕانتاج اللغة المكتو�ة كما یتمثل العسر في القرا

  (MARIE, DRUVAUD, 1997 ; P415)�عیدا عن كل تأخر عقلي أو حسي.

كما عرف عسر القراءة في الفترات األولى من انتشاره على أنه مرض، كما وصفه آنذاك العالم أمر�كي 

�ه األطفال الذین �عانون من اضطرا�ات خاصة في �أنه مرض العصر و�قصد "م�كائیل" 

 .(A.A.TOMATIS ,1978 P14)القراءة

كما عرفت المنظمة العالم�ة لألعصاب عسر القراءة �أنه "خلل عند األطفال الذین �فشلون في اكتساب 

كهم وتمتعهم المهارات اللغو�ة الخاصة �القراءة الكتا�ة والتهجئة، التي تتواءم وقدراتهم العقل�ة رغم امتال

 ). 24، ص2012ب�عض الممارسات الصف�ة التقلید�ة .'جاد وآخرون،

  ستنتج من خالل التعار�ف السا�قة أن عسر القراءة هو ضعف في المهارات القراءة والكتا�ة والتهجئة

 وذلك ناتج عن خلل في اكتساب المهارات اللغو�ة الخاصة. 

 تعر�ف صعو�ة الكتا�ة: 

أشكال صعو�ات التعلم األكاد�م�ة، فنحن نرى أن الطفل یبدأ منذ السنوات األولى هي الشكل الثاني من 

�استخدام األقالم العاد�ة كأقالم الرصاص وأقالم التلو�ن في البیت �ما �سمى �الخر�شة، وهو في العادة ال 

ل أو �علم أن الك�ار �ستخدمون الرموز للتعبیر عن معاني محددة، حتى یتعلم ذلك في ر�اض األطفا

 )128،ص 2003المدارس االبتدائ�ة.(كوافحة وآخرون، 
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هي الصعو�ة التي تتعلق �اللغة المكتو�ة وتوصف في هذه الحالة �أنها الفشل في انتاج لغة مقبولة -

وقابلة للفهم والقراءة �شكل تعكس المعرفة �الموضوع، الذي كتب عنه، و�واجه التالمیذ ذوي صعو�ات 

حیث أن كتابتهم بخط الید عادة ما تكون �طیئة وغیر مقروءة وفي مجال التعبیر التعلم مشاكل في الخط، 

الكتابي، فان األطفال ذوي صعو�ات التعلم یرتكبون الكثیر من األخطاء القوا عد�ة األسلو��ة.( ال�طان�ة 

 )216،ص 2007وآخرون، 

اضطراب في العدید من _ عسر الكتا�ة أو صعو�ات الكتا�ة هي عسر أو اضطراب الكتا�ة الذي �عكس 

 ) .516،ص 1997المهارات أو القدرات األخرى.(الز�ات، 

 تعر�ف صعو�ة الحساب:

�عرف مفهوم عسر الحساب "�أنه فشل في تعلم البوادر األساس�ة للحساب و مفاه�مه أألساس�ة   وهو -

فشل وضعف في القدرات التي تسمح �استعمال مالئم و مناسب للعدد عند األطفال العادیین "(محمد 

 )   72،ص 2009، حوله

صة في الحساب  على أّنها  ) صعو�ات التعلم الخاBrown et all )1990�عّرف  براون وآخرون - 

تحدث عندما تكون المهارات الحساب�ة  الكتساب مفاه�م العدد وكتا�ة و الحساب و االستدالل الر�اضي  

 ضع�فة عند التلمیذ، مع است�عاد اإلعاقات األخرى و تأثیرات البیئ�ة .

في  التفكیر ) : صعو�ات  تعلم الحساب   هي نتیجة  لصعو�ات Partel )1991 وتعّرف �ارتال -

المجرد، أو صعو�ات في تعلم  القراءة ،والقلق هو نتیجة حتم�ة لصعو�ات تعلم الحساب ( عواد 

 .       )96 ،ص1997،أحمد

و عرفها أسامة محمد و آخرون :هي عدم القدرة على استعان المفاه�م الر�اض�ة و إجراء العمل�ات  -

رجع إلى اضطراب أو خلل في الوظ�فة النمائ�ة والذي الحساب�ة و إجراء العمل�ات الحساب�ة والتي قد ت

�حدث قبل الوالدة نتیجة لخلل جیني أو وراثي و قد �حدث �عد الوالدة نتیجة لكدمات أو إصا�ات في 

 ).172،ص  2005المخ .(أسامة محمد وآخرون ؛

جراء اضطراب القدرة على تعلم المفاه�م الر�اض�ة و إ dyscalculiaو �قصد �صعو�ة الحساب -

العمل�ات الحساب�ة المرت�طة بها ؛و �ع�ارة أخرى هي عجز عن إجراء العمل�ات الحساب�ة و هي الجمع و 

الطرح و الضرب والقسمة و ما یترتب علیها من المشكالت في دراسة الكسور و الجبر و الهندسة ف�ما 

 ). 181،ص   2007مصطلح الحس�ة  الر�اض�ة . ( غسان ؛  kosc�عد ؛ و �طلق علیها كوسك 
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) :على أّنها اضطراب أو قصور في عمل�ات التجهیز المعرفي والتي قد 2007�عّرفها خالد ز�ادة (-  

ترجع إلى صعو�ات االنت�اه و االحتفاظ أثناء الق�ام �العمل�ات الحساب�ة  ، أو تجاهل �عض الخطوات 

) ، أو صعو�ة في فهم 81�كتبها  18) ( 9�كتبها  6لتمییز بین األرقام مثل(الحساب�ة ، أو صعو�ة في ا

الرموز الحساب�ة واستخدامها ،أو صعو�ة في الكتا�ة األفق�ة ،أو صعو�ة في إدراك العالقات و 

االتجاهات عند حل المسائل الحساب�ة ، والتي قد ترجع إلى الخلط بین اآلحاد والعشرات والمئات و 

 ).2003، ص 193ا�ة األرقام على صورة صح�حة(مب�ضین ،صعو�ة في كت

و مما یلي �مكن أن نقول أن صعو�ة تعلم الحساب هي عدم استطاعة التالمیذ على إجراء العمل�ات 

الحساب�ة ال�س�طة :كالجمع و الطرح و القسمة و الضرب ،أو عدم القدرة على قراءة اإلعداد أو كتابتها 

لدیهم انخفاض في المهارات اإلدراك�ة مثل قراءة اإلشارات الحساب�ة ع ). و _  3طر�قة سل�مة مثال : ( �

 أو قصور في مهارات االنت�اه و نسخ األعداد �طر�قة صح�حة .

 الخصائص العامة لدوي صعو�ات التعلم:-6

إن التالمیذ الذین �عانون من صعو�ات التعلم ل�سو مجموعة متجانسة و�التالي من الصعب الحدیث عن 

 ).226، ص2013عة من الخصائص  یتصف بها كل طالب �عاني من صعو�ات التعلم(عدل، مجمو 

الرغم من عدة محاوالت لعدة �احثین لتصنیف صعو�ات التعلم � )56-55،ص2012(محمد �ذكرو  -

على حسب الشدة أو على حسب طب�عة الصعو�ة، غیر إنها توجد درجة عال�ة من االختالف ضمن 

 و�التالي هي اكبر الخصائص شیوعا لذوي صعو�ات التعلم.المجموعة الواحدة، 

الخصائص المعرف�ة وتتمثل في االنخفاض الواضح في التحصیل لواحدة أو أكثر من المهارات -

 األكاد�م�ة واألساس�ة المتمثلة في القراءة والكتا�ة والحساب، ومن بین الخصائص الخاصة �القراءة ما یلي:

 المقروءة. حذف �عض الكلمات في الجمل -

 إضافة �عض الكلمات في الجمل المقروءة. -

 إبدال �عض الكلمات المقروءة في الجملة. -

 قلب وتبدیل األحرف وقراءة الكلمة �طر�قة عكس�ة. -

:وتظهر لمن لدیهم صعو�ة تعلم مشكالت في كل من اللغة االستق�ال�ة واللغة خصائص لغو�ة -

 التعبیر�ة.
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:من أهم المشكالت الحرك�ة الكبیرة التي �مكن أن تالحظ لدى هؤالء األطفال هي الخصائص الحرك�ة-

، أو القفز، أو واإلمساكعلى شكل مشكالت في المشي، والحجل، والرمي،  وتظهرمشكالت التوازن العام، 

 مشي التوازن.

 : من أهمها:الخصائص االجتماع�ة والسلوك�ة-

 النشاط الحركي الزائد. -

 ال�ة السر�عة.التغیرات االنفع -

 القهر�ة أو عدم الض�ط. -

 تكرار الغیر مناسب لسلوك ما. -

 االنسحاب االجتماعي. -

 سلوك غیر ثابت -

 �أنهم: )561،ص2019رقیق،(في )2002و�ضیف دومیلي (

 �عانون من صعو�ة في جعل اآلخر�ن �فهمون ما یر�دون. -

 یواجهون صعو�ة في شرح أفكارهم كتا�ا وشفه�ا.  -

 لدیهم ضعف في التوج�ه �مین و�سار.  -

أما التالمیذ الذین �عانون من صعو�ات في تعلم الحساب هم التالمیذ الدین یتمیزون �الخصائص أو     

 مظاهر  التال�ة:

) نقال عن كیرك وكالفنت �ان مظاهر صعو�ات الحساب تالحظ في مظهر�ن 2015تذكر (بلعر�ي،-

 هما: اثنین

 مع األرقام العاد�ة في ثنا�ا عمل�ات الجمع والطرح والضرب والقسمة.صعو�ة التعامل األول:  -

 صعو�ة التعامل مع الكسور االعت�اد�ة والعشر�ة والرموز الجبر�ة واألشكال الهندس�ة.الثاني : -

 ) یذكر منها:2007،ص 186(ال�اطن�ة وآخرون،أما  -

 رقام.ضعف في القدرات العقل�ة الحساب�ة  ،وصعو�ة في التعامل مع األ -

 یواجه صعو�ة في إجراء العمل�ات الحساب�ة القائمة على االحتفاظ  -

 صعو�ة في إجراء العمل�ات الحساب�ة مثل الجمع ،أو الطرح،أو القسمة ،أو الضرب. - 

 لد�ه صعو�ة في تعلم المفاه�م الحساب�ة (حفظ القوانین والرموز الر�اض�ة) -

 ضعف في الذاكرة الرقم�ة .  -
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 الحتفاظ واالشتقاق واالسترجاع والضعف في عمل�ات الذاكرة طو�لة المدى  .ضعف في ا –

 صعو�ة في تذكر قواعد األلعاب الر�اض�ة . –

 صعو�ة في جمع و طرح و قسمة الكسور العشر�ة .  -

 صعو�ة الترمیز الر�اضي للمواد المحسو�ة . –

 اضطراب في إدراك العالقات المكان�ة . -

 

 ) إلى أنها: 2002؛1998و�شیر ( الز�ات،  

 صعو�ة التحو�ل بین وحدات األطوال والمساحات والحجم -

 اضطراب القدرة الحرك�ة ال�صر�ة و اإلدراك�ة ال�صر�ة . -

 االضطراب اللغة و صعو�ات القراءة .  -

 اضطراب أو المشكالت الذاكرة . –

 ال�أس من تعلم الر�اض�ات أو قلق الر�اض�ات . –

 عداد السابق لتعلم الر�اض�ات ضعف  أو سوء األ -

 ذكرها في الجدول التالي:بوقد جمع سل�مان عبد الواحد الخصائص  ذوي صعو�ات التعلم والتي نقوم 

 خصائص أفراد ذوي صعو�ات التعلم) یوضح 12جدول رقم (

صعو�ات التعلم
ص األفراد ذوي 

صائ
خ

ص السلوك�ة 
صائ

الخ
 

 االنحراف عن السلوك السوي. -
 المرتفعة.العدوان�ة  -
 القلق واالندفاع�ة. -
 العجز عن مسایرة األقران. -
 االعتماد عن اآلخر�ن واالتكال�ة. -
 النشاط الحركي الزائد دون مبرر. -

ص المعرف�ة
صائ

الخ
 قصور االنت�اه وقصور التآزر الحسي. - 

اضطراب واضح في العمل�ات العقل�ة المعرف�ة مثل اإلدراك  -
 واالنت�اه....

 .المعلوماتعجز واضح في القدرة على تحو�ل وتخز�ن  -
 لمتطل�ات الحجرة الدراس�ة. المعلومات غیر مناس�ة معالجةتبني أنماط  -
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 مؤشرات تدل على صعو�ات التعلم:-7

 ) أن مؤشرات صعو�ات التعلم تتمثل في : 2010،عبد المعطي ؛2002�شیر كل من وصال محمد(-

 ضعف في الذاكرة قصیرة المدى. -

 في التهجئة.ضعف  -

 ضعف المناقشة. -

 خط یدوي غیر مقروء. -

 صعو�ة كبیرة في تهجئة الصوت�ات. -

 صعو�ة في المواد ال�س�طة والعمل�ات المتتال�ة . -

 صعو�ة في الذاكرة الصماء. -

 في الغالب ال �كون منتبها في الصف وغافال ومهمال. -

ص 
صائ

الخ
النفس�ة

 

 انخفاض تقدیر الذات. -
 انخفاض دافع�ة االنجاز. -
 انخفاض مستوى الطموح. -
 الضعف في تقدیر السلوك. -

ص االجتماع�ة
صائ

الخ
 االجتماعي.انخفاض الذكاء  

 انخفاض مهارات االتصال اللفظي والغیر لفظي. -
 ضعف الثقة �النفس. -
 لدیهم صعو�ات في اكتساب صعو�ات جدد.  -
 سوء التوافق االجتماعي. -

ص اللغو�ة
صائ

الخ
 

 حسب سل�مان عبد الواحد فإن ذوي صعو�ات التعلم لدیهم عدة خصائص منها:
 التعبیر�ة.صعو�ة في اللغة االستق�ال�ة واللغة  -
 الكالم المطول الذي یدور حول فكرة واحدة. -
أو التشو�ه وتكرار  اإلبداععدم وضوح �عض الكالم نتیجة الحذف أو  -

 �عض أصوات الحروف.
 فقدان القدرة المكتس�ة على الكالم. -

ص 
صائ

الخ
الحرك�ة

 

المشكالت الحرك�ة الصغیرة تتمثل في التوازن العام (المشي، الركض،  -
 القفز...).

المشكالت الحرك�ة الكبیرة تظهر �شكل واضح من خالل استعمال  -
 الیدین في الرسوم والتلو�ن والكتا�ة واستخدام المقص.
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 تغلب العواطف على التفكیر العقالني . -

 ذاكرة سمع�ة ضع�فة. -

 سيء في االمتحانات المرت�طة �الوقت.أداء  -

 إمكان�ة التعلم إذا توفر االهتمام و الدافع�ة. -

 إمكان�ة اإلخفاق فیتعلم اللغات األجنب�ة. -

 )  إلى �عض المؤشرات والتي نذكر منها:68، ص 2012كما �شیر مسعود أبو الد�ار (

 انخفاض األداء اللفظي بوجه عام. -

 انخفاض القدرة المكان�ة. -

 سعة األرقام.انخفاض  -

 ظهور زملة األعراض اضطرا�ات عضو�ة مخ�فة. -

 ظهور إصا�ات تؤدي إلى انخفاض أداء الذاكرة السمع�ة. -

 ضعف التمییز السمعي وتمییز األصوات والكلمات والحروف. -

 ضعف التمییز ال�صري وتمییز اإلشكال والحروف والكلمات. -

 ضعف القدرة على استرجاع الحر للمعلومات اللفظ�ة.  -

 تشخ�ص صعو�ات التعلم:-8

التشخ�ص �عني الفهم واإلدراك التام والكامل الذي یبنى على خطوات أو تحدید أحد جوانب النمو الفرد 

وسلوك�اته حیث یرمي هذا األخیر إلى تحدید مناطق الضعف والقصور، المبتدأ �المالحظة والوصف 

م وذلك قصد محاولة تخفیف واقع الفرد المجرد منته�ة بوضع خطة عالج�ة مع تحدید البرنامج المستخد

 المصاب حیث یلخص مجدي عز�ز أ�عاد و جوانب عمل�ة التشخ�ص في:

 أ�عاد سلوك�ة . -

 أ�عاد عصب�ة. -

 الت�اعد بین األداء المتوقع واألداء الفعلي للتلمیذ. -

المؤشرات السلوك�ة:�قوم هذا ال�عد على مالحظة المعلم داخل الصف لسلوك�ات مشتركة التي -

ش�ع تكرارها وتوافرها لدى ذوي صعو�ات التعلم وهذا ما �عرف عن الكشف الم�كر على صعو�ات �

 التعلم.
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المؤشرات العصب�ة:�عتبر من أهم األ�عاد لتشخ�ص صعو�ات التعلم حیث أنها ترت�ط �أنماط -

خاصة سلوك�ة  الفعل�ة المتكررة التي تصدر عنهم والتي تظهر عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم 

 كاضطرا�ات اإلدراك�ة، وصعو�ة األداء الوظ�في الحركي .

الت�اعد بین األداء المتوقع واألداء الفعلي للتلمیذ: من خالل هذا ال�عد �كننا التعرف على ما یرمي -

إل�ه هذا ال�عد حیث أن مؤشر �قوم عل أساس المقارنة بین األداء المتوقع منه في صورة قدراته 

مكن تشخ�ص على أساس التحصیل الفصلي للتلمیذ مقارنة مع زمالئه شر�طة أن العقل�ة ومن هنا �

 �كون من نفس العمر الزمني. 

والذي �شیر إل�ه �أنه احد محكات في  محك الت�این) 126-125، ص2014وأضیف عن فاروق (

في  تشخ�ص صعو�ات التعلم وهو الت�این أو الفرق الكبیر بین قدرات الطالب العقل�ة والتحصیل�ة

 واحدة أو أكثر من الجوانب التال�ة:

 التعبیر الشفهي. -

 االست�عاب السمعي. -

 التعبیر الكتابي. -

 المهارات األساس�ة في القراءة. -

 االست�عاب القرائي. -

 العمل�ات الحساب�ة. -

) إلى محك االستثناء �أنه �عتمد في تشخ�صه  138، ص2010وأشار سل�مان عبد الواحد (-

است�عاد الحاالت التي یرجع السبب فیها إلى إعاقات عقل�ة أو إعاقات حس�ة لصعو�ات التعلم على 

(سمع�ة و�صر�ة) أو اضطرا�ات انفعال�ة شدیدة أو حرمان بیئي أو ثقافي أو حاالت نقص فرص 

التعلم، حیث أن تعر�ف صعو�ات التعلم �ست�عد هذه الحاالت وان كانت تعاني من صعو�ات التعلم 

 إعاقات متعددة.�اعت�ار أنها حاالت 

) محك التر��ة الخاصة وهو �شیر إلى إننا ال �مكننا أن نقوم 40، ص2005كما أضاف عادل (

بتعل�م هؤالء األطفال الذین �عانون من صعو�ات التعلم �طرق وأسالیب ووسائل عاد�ة التي 

لمهارات نستخدمها مع األطفال العادیین في المدرسة، وأننا إذا ما أردنا أن نقوم بتعل�مهم ا

یتم عن طر�ق ما یتم إت�اعه في التر��ة الخاصة من طرق  أناألكاد�م�ة المختلفة فان ذلك ین�غي 

 وأسالیب تتفق معهم وذلك �ما �ساعدهم على تنم�ة وتطیر مثل هذه المهارات.
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 خطوات ق�اس حاالت صعو�ات التعلم وتشخ�صها:-09

 التال�ة: نقاطخطوات ق�اس حاالت صعو�ات التعلم وتشخ�صها في ).69-68،ص2012(مسعدلخص ی

إقرار تقر�ر عن حالة الطفل العقل�ة وذلك بواسطة اخت�ار الذكاء كمق�اس وكسلر یهدف هذا  -

التقر�ر إلى التأكد من أن الفرد ال �عاني من أي شكل من األشكال التدني في القدرات العقل�ة 

 ي واحد.دون متوسط الذكاء �انحراف مع�ار 

إعداد تقدیر عن حالة الطفل التحصیل�ة األكاد�م�ة وذلك بواسطة اخت�ارات التحصیل المدرس�ة  -

أو المقننة یهدف هذا التقر�ر إلى التأكد من تدني تحصیل الفرد الدراسي في مادة أو معظم 

 المواد والذي ال �فسر �عوامل حس�ة أو عقل�ة أو أسر�ة أو مدرسي.

الطفل النفس�ة من خالل تطبیق اخت�ارات تشخ�ص ورق�ة أو اإللكترون�ة  إعداد تقر�ر عن حالة -

تهدف للتعرف على نواحي القوة والضعف في شخص�ة الطفل كاالخت�ارات النمائ�ة واالخت�ارات 

 الشخص�ة

 أهداف تشخ�ص صعو�ات التعلم:-10

یل الدراسي وخاصة الذین لما لعمل�ة التشخ�ص من أهم�ة �الغة في عند التالمیذ فئة التدني في التحص 

�عانون من االضطرا�ات حیث ال تخلو عمل�ة عالج بدون تشخ�ص وقد قام عدة �احثین بتوض�ح 

 أهداف عمل�ة التشخ�ص:

 ):116، ص2010 (حسب سل�مان

 تصم�م برامج تر�و�ة وتعل�م�ة مناس�ة لألفراد وقدراتهم. -

 كل فئة(�س�ط، متوسط، شدید). التعرف على الفئات المختلفة للتر��ة الخاصة وترتیب درجة -

 تحدید القدرات العقل�ة والسمات الشخص�ة لذوي االحت�اجات التر�و�ة. -

 تحدید مدى نجاح البرامج التر�و�ة، وتأهیل الخطط المقدمة. -

 .تصم�م وٕاعداد برامج تعدیل السلوك -

 منها: ) 2012،69كما �شیر مسعد(

 الكشف عن نقاط القوة والضعف لدى األفراد. -

 عن المشكالت النمائ�ة للفرد (العجز في االنت�اه والتفكیر...).الكشف  -

 تمییز األطفال الذین �عانون من صعو�ات التعلم عن الذین �عانون من إعاقات أحرى. -

 تحدید األطفال الذین �عانون من صعو�ات التعلم الدراس�ة وتحدید نوع الصعو�ة التي �عانیها. -
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 العالج�ة.مساعدة التر�و�ون في وضع البرامج  -

 أنه �ساعد ال�احثین في الفهم الدقیق و العمیق لمشكالت صعو�ات التعلم  -

 عالج صعو�ات التعلم:-11 -

لقد ترتب على اختالف آراء وتفسیرات لعلماء والمختصون بدراسة ظاهرة صعو�ات التعلم فقد دار جدال 

الصعو�ة والتقلیل من حدتها على ك�ف�ة عالج صعو�ات التعلم لذلك ظهرت عدت نواحي لمقاومة هذه 

على األقل، وعلى أثر هذا فإن میدان صعو�ات التعلم ملیئة �البرامج واألسالیب واالستراتج�ات العالج�ة، 

 والتي �كون فیها على حسب نوع الصعو�ة التي �عاني منها التلمیذ.

 ني:نستعرض �عض البرامج العالج�ة الخاصة �صعو�ات التعلم مرت�ة حسب الترتیب الزم

)  في وضع برنامج �األلعاب التعل�م�ة في عالج 2006استهدفت دراسة نجوى أحمد وصفاء محمد (

صعو�ات التعلم النمائ�ة التي كان مفادها أنه للبرنامج المصمم �األلعاب لتعل�م�ة دور فعال في التخفیف 

 من حدة صعو�ة التعلم النمائ�ة.

) بتصم�م برنامج متعدد الوسائط في عالج 2013قام الدكتور طاهر عبد الحمید العدلة أحمد (

صعو�ات الكمبیوتر والتكنولوج�ا المعلومات�ة، حیث هدف إلى معرفة مدى فاعلي البرنامج متعدد 

 الوسائط عالج صعو�ات الكمبیوتر والتكنولوج�ا المعلومات�ة، فكانت النتائج ایجاب�ة .

مج تدر�بي لتنم�ة االنت�اه لدى تالمیذ )برنا2015كما وضع ال�احث أوالد الحاج مسعود أحسن (

ه الدراسة غلى معرفة مدى فاعل�ة البرنامج المطبق، وكانت النتائج مفاده أنه ذصعو�ات التعلم هدفت ه

 للبرنامج المطبق فاعل�ة ایجاب�ة في تنم�ة االنت�اه لدى تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم.

ج لتدر�ب معلمي ذوي صعو�ات التعلم حیث )بتطو�ر برنام2016( شر�فيكما قامت ال�احثة صور�ة 

األطفال ذوي صعو�ات التعلم للتخفیف من  ومجراتهدف البرنامج إلى تدر�ب المعلمین ك�ف�ة التعامل 

 حدة إصابتهم والتي خلصت أن للبرنامج فاعل�ة على معلمي ذوي صعو�ات التعلم.

لمحسو�ة في عالج صعو�ة تعلم ) في استخدام األلعاب التعل�م�ة ا2017ودراسة مصطفى بوعناني (

الحساب هدفت الدراسة إلى معرفة استخدام األلعاب التعل�م�ة المحسو�ة في عالج صعو�ة تعلم الحساب 

 وأسفرت الدراسة على أنه للبرنامج فاعل�ة عال�ة في عالج صعو�ة تعلم الحساب.

خفیف من صعو�ة تعلم مادة التعل�م�ة للت استراتیج�ةقائم على  إعداد) 2018بینما قامت نورة زمرة(

الر�اض�ات استهدفت هذه الدراسة فئة األطفال المصابین �صعو�ة تعلم الر�اض�ات والتي خلصت أنه 

 للبرنامج المطبق فاعل�ة على ذوي صعو�ة الر�اض�ات.
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برنامج �األنشطة البدن�ة والر�اض�ة في التخفیف من  �اقتراح) 2018شهرزاد ( عطا هلل انفردتو�ینما 

أن للبرنامج المطبق فاعل�ة ایجاب�ة  إلىصعو�ة تعلم الحساب في المرحلة االبتدائ�ة، والتي خلصت حدة 

 للتخفیف من حدة صعو�ة تعلم الحساب .

 بینما أجمع �عض األخصائیین على ثالثة أسالیب عالج�ة في هذا المجال و التي نذكرها في :

 أسلوب عالج قائم على تحلیل المهمة. -

 م على العمل�ات العقل�ة.أسلوب عالج قائ -

 أسلوب عالج قائم على تحلیل المهمة و العمل�ات العقل�ة. -

 أسلوب عالج قائم على تحلیل المهمة:-12

أسلوب قائم على التدر�ب الم�اشر للمهمة دراس�ة معینة و�ت�ع ،)240، ص 2006( ذكر عواشر�ة 

 الخطوات التال�ة:

 كالبرنامج العالجي.تحدید األهداف لتر�و�ة واإلجرائ�ة  -

 وحدات صغیرة وعناصر فرع�ة. إلىتجزئة المهمة التعل�م�ة  -

 تحدید مواطن القوة والضعف لدى تالمیذ تلك المهارات الفرع�ة . -

 البدء في التدر�ب على المهارات الفرع�ة التي بدت مواطن الضعف فیها. -

 األسهل إلى المهارة األصعبتعز�ز استجا�ات المتدرب لتسهیل االنتقال من المهارة  -

 أسلوب عالج قائم على العمل�ات العقل�ة: 
 هو األسلوب الذي یتبنى ضرورة صقل تدر�ب العمل�ات النفس�ة والعقل�ة المسؤولة عن التعلم وهى

(االنت�اه، اإلدراك، التفكیر، التذكر) وغال�ا ما �عاني من هذه الصعو�ات الطفل في حالة ما قبل 
 ).81، ص2014المدرسة.(بنین،

وهو الذي یتضمن صقل وتدر�ب العمل�ات  أسلوب عالج قائم على تحلیل المهمة والعمل�ات العقل�ة:
النفس�ة من جهة تدر�ب المهمة الدراس�ة ومن جهة أخرى یرى ال�عض أن هذا األسلوب المزدوج �صلح 

 ).18-71مع األطفال والتالمیذ الذین �عانون من صعو�ات معقدة.(حبیب هللا، 
جب استخدامها في خطة من خالل برنامج فردي یتم یلتحدید األسالیب ) �أنه 49،ص 2006ذكر زهیر(

 وفق الخطوات التال�ة:
 تخط�ط البرنامج العالجي. - ق�اس مظاهر صعو�ات التعلم وتشخ�صها. -
 .تعدیل البرنامج على ضوء نتائج التقو�م  - تطبیق البرنامج. -
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 خالصة:
تطرقنا في الفصل السابق إلى صعو�ات التعلم  لذي �عتبر مشكلة تعاني منها المدرسة الجزائر�ة �صفة 
عامة وتؤثر على ح�اة التلمیذ �صفة خاصة تمس مختلف الجوانب منها الدراس�ة واالجتماع�ة والعمل�ة 

محصلو  مستق�ال، حیث قسمها ال�احثین إلى صعو�ات نمائ�ة وصعو�ات أكاد�م�ة، التي تكون 
للصعو�ات النمائ�ة، حیث �مكننا أن نكشف عن هذه الصعو�ات من خالل تشخ�صها �األدوات المناس�ة 

 حتى نتمكن من اقتراح �عض البرامج العالج�ة للتخفیف من حدتها، أو عالجها. 
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 تمهید: 

 من الصعو�ات األول�ة في نوع من أنواع الصعو�ات واالضطرا�ات اإلدراك�ة تعتبر صعو�ات 

عمل�ه دق�قة النمائ�ة �صفة عامة وصعو�ة العمل�ات المعرف�ة �صفة خاصة حیث تعد اضطرا�ات اإلدراك 

الحواس واإلدراك واحد من أكثر العمل�ات  طر�قهدف إلى تفسیر المثیرات القادمة إلى الدماغ عن ت

و �معنى أخر إعطائها تفسیر�ها أمعلومات الحس�ه المراد إدراكها و المعرف�ة أهم�ة في معالجة وتجهیز ال

.حیث ینقسم إلى نوعین و�تنوع اإلدراك بتنوع الحواس التي تقدم له المعلومات الحس�ة المراد إدراكها ،معنى

 إدراك سمعي وٕادراك �صري.

 اإلدراك:-1
 تعر�ف اإلدراك:-1-1

للمثیرات السمع�ة �عد اإلدراك أساسا هاما من أسس التي �قوم علیها التعلم المعرفي وذلك كونه تفسیر 

منها وال�صر�ة إكسابها معنى وداللة ،وقد تفنن العلماء وال�احثین في تعر�ف وٕاعطاء مفهوم لعمل�ة اإلدراك 

 والتي نذكر منها ما یلي:

على أنه:العمل�ة النفس�ة التي تسهم في الوصول إلى  اإلدراك )114،ص 2011�عرف عبد الفتاح (

والمواقف التي یتعامل معها الفرد عن طري تنظ�م المثیرات الحس�ة معاني ودالالت األش�اء واألشخاص 

 المتعلقة بها وتفسیرها وص�اغتها في كل�ات ذات معنى(المفاه�م).

) اإلدراك على أنه محاولة  فهم العالم من حولنا من خالل تفسیر 12،ص2001و�عرف علي أحمد السید(

والفهم ینطوي على التفسیر والترمیز، والتحلیل،  المعلومات القادمة من الحواس إلى لدماغ اإلنساني

 .( والتخز�ن، واالستجا�ة الخارج�ة عند الحاجة

) اإلدراك على أنه المدخالت البیئ�ة التي تستقبلها الحواس، و�ضیف شن�ك �أن 2000و�عرف شن�ك '

مقارنتها مع معرفة الفرد اإلدراك المدخالت البیئ�ة یتطلب إ�قاؤها في المخزن الحسي لفترة قصیرة ر�ثما یتم 

 .)20،ص2014المخزنة في الذاكرة طو�لة المدى.(عمر بوقصة،

) اإلدراك هو قدرة الفرد على تنظ�م التنبیهات الحس�ة الواردة إل�ه 1987و�عرف محمد نجیب الصبورة(

ودالالت  عبر الحواس المختلفة ومعالجتها ذهن�ا في إطار الخبرات السا�قة التعرف علیها وٕاعطائها معاني

 .المعرف�ة المختلفة 

القدرة على تمییز المعلومات الحس�ة حیث �ستط�ع الطفل تمییز  �أنه) 1996و�عرف داوود المعا�طة (

  )81ص،2006االستثارات الحس�ة (سلم وآخرون،
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)عمل�ة ترجمة للمحسوسات التي تنتقل إلى الدماغ على شكل رسائل 226،ص2000و�عرف الوقفي (

ء الحس والدماغ وهو اضعهر�ائ�ة تسري عبر األعصاب الحس�ة التي تصل بین األن�ضات ك مهینها

 .لكهر�ائ�ة الواصلة إلى الدماغ تتجمع و�تألف منها مدرك كلي ذو معنى. األشراتعمل�ة بنائ�ة �معنى أن 

): اإلدراك على أنه تلك العمل�ة التي یتم من خاللها التعرف على المعلومات 1998و�عزي الز�ات (

لحس�ة وتفسیرها أو هو عمل�ة إعطاء المثیرات والمنبهات و المعلومات الحس�ة معانیها ومدلوالتها . ومن ا

ثم فإن اإلدراك عمل�ة  عقل�ة ومعرف�ة تقوم على إعطاء معاني ودالالت وتفسیرات للمثیرات أو المعلومات 

 ).03ص، 1998الحس�ة .(الز�ات 

) اإلدراك ینص على أنه الوعي �الموضوع 1993كفافي (وقد عرف جابر عبد الحمید وعالء الدین 

والتمییز، وهذه  والمالحظةوالعالقات، واألصوات عبر األحاس�س، و�تضمن األنشطة مثل التعرف 

تمكننا من تنظ�م وتفسیر المثیرات التي تنقلها إلى المعرفة �العلم ذات مغزى.(سل�مان عبد  األنشطة

 ).193،ص2010الواحد،

ار �مكن تعر�ف اإلدراك على أنه عمل�ة عقل�ة معرف�ة تتضمن استق�ال المنبهات والمثیرات وفي هذا اإلط

علة مستوي المستق�الت الحس�ة وتنتقل إلى الدماغ عبر األعصاب الحس�ة لتترجم إلى معاني ومدلوالت 

 لتلك المثیرات.وهو تفسیر المثیرات البیئ�ة إلى مدلوالتها والمعاني المالئمة لها.

 �عض المصطلحات التي ترت�ط �اإلدراك:-1-2

توجد عدة مصطلحات تتداخل مع مصطلح اإلدراك والتي سنحددها من خالل الشكل 

 ) :2010التالي(سل�مان،
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 المصطلحات التي ترت�ط �اإلدراك ) یوضح09شكل رقم (

 
من خالل الشكل السابق ذكره نستنتج أنه من خالل إدراك وتمییز بین المصطلحات الثالث(الوعي  

اإلدراكي، االختالل اإلدراكي، النقص اإلدراكي) والتي ترت�ط ارت�اطا وث�قا �اإلدراك �مكننا من معرفة 
 المعنى الحق�قي لعمل�ة اإلدراك �صورة سل�مة  خال�ة من األخطاء والتأو�الت. 

 خصائص اإلدراك:-1-3
 من أبرز ما �مكن ذكره ف�ما یتعلق بخصائص اإلدراك ما یلي:

عمل�ة تتوسط العمل�ات الحس�ة والسلوك�ة وهذا �عني أنها عمل�ة غیر قابلة للمالحظة  -1
 )56،ص2008الم�اشرة، وٕانما �ستدل علیها �االستجا�ات الصادرة عن الفرد (طارق وآخرون،

الصادرة عن المن�ه والخبرة لماض�ة والتكامل بینهما وهذا ما عمل�ة استخدام اإلحساسات  -2
یجعل اإلدراك عمل�ة فرد�ة فر�دة �معنى أنها ال تتأثر �المح�ط الفیز�ائي وٕانما تتأثر بذكر�ات 

 .)205،ص 2004الفرد وانفعاالت (الملحي،
ظهور  تكملة األش�اء واألشكال فل�س من الضروري إلدراك موضوع أوعمل�ة ملء للفراغات  -3

 .)124،ص2004كل أجزائه.(أبو المكارم، 
ومن خالل ما سبق نستنتج أن عمل�ة اإلدراك  تتمیز بجملة من الخصائص تنفرد بها فهي عمل�ة من  

العمل�ات الحس�ة �حیث أنها غیر قابل للمالحظة الم�اشرة وٕانما �ستدل علیها من خالل استجا�ات الفرد 
 ائي وٕانما تتأثر �انفعاالت الفرد وذكر�اته.كما إنها ال یتأثر �المح�ط الفیز�

 
 

• الواعي إدراكیا ھو القادر على استقبال الشخص
المثیرات مع العالم الخارجي عن النظام الذي یسجل 

.ھذه المثیرات في صورة أثار من الذاكرة
الوعي االدراكي 

:یةتظھر اإلختالالت اإلدراكیة في الجوانب التال•
.التعرف على الحروف ولیس الكلمات •
.الخلط بین المقدمة والخلفیة•
.تشوھات صورة الجسم أمام عینة•
جاهعدم القدرة أو العجز في الحكم على الحجم واالت•
عدم القدرة عن فصل أبعاد األصوات والمناظر •

.غیر المطلوبة 

االختالل االدراكي

وتفسیر یعني أن لدى الفرد قدرة ضعیفة على تنظیم•
عرف الخبرة الحسیة، والصعوبة في المالحظة والت
وفھم الناس والمواقف والكلمات واألعداد أو 

.  المفاھیم والصور
النقص االدراكي
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 مقومات إلدراك:-1-4
)إلى أنه یتطلب 114،ص2011عبد الفتاح غزال ،؛130،ص2008قد أشار كل من (یوسف أبو القاسم،

 اإلدراك السل�م للمثیرات أو الظواهر المختلفة نوعا من التأهب العقلي قوامه:
على سالمة عملیتي التجر�د(استخالص الصفات األساس�ة القدرة على التمییز بین المدركات بناء  -1

للمثیر الحسي) والتعم�م بتطب�قها على الحاالت التي تنطبق عل�ه الصفات، و�تطلب هذا سالمة 
 ألعملیتي اإلدراك واالنت�اه.

القدرة على التمییز بین الشكل المدرك أو ص�غته اإلجمال�ة العامة، والخلف�ة البیئ�ة التي �ستند  -2
 الظالل، الحیوان في الغا�ة، الكتا�ة على الصبورة). ها مثل(الصورة،إلی

القدرة على غلق المدرك الحسي لتكو�ن مدرك عام، و مفهوم ذي معنى(فالحلقة الناقصة تستكمل  -3
الدائرة، والكلمة غیر مكتملة الحروف تكتب أو تنطق كاملو)، والفشل في هذا یوقع الفرد عموما 

 ة الحیرة والتوتر فضال عن عدم المعرفة واإلحساس �الغموض.والطالب خصوصا في دائر 
نستخلص مما سبق أن لإلدراك دورا أساس�ا في نمو الفرد وتطوره في مختلف مراحل النمو وكذا قدراته 
العقل�ة، لذا وجب توفر مجموعة من المقومات حتى �كون اإلدراك على درجة من الدقة والسالمة فال 

 اسیتین وهما اإلحساس واالنت�اه.بد من توفر عملیتین أس
 مظاهر صعو�ة اإلدراك  :-1-5

 )134-130ص  ،2008(یوسف أبو القاسم وآخرون  یذكر منهاصعو�ة اإلدراك عدیدة لمظاهر یوجد 

  نلخصها في الجدول التالي:

 ) یوضح مظاهر صعو�ة اإلدراك13جدول رقم(

 

 مظاهر صعو�ة اإلدراك

�صعو�ة اإلدراك ال�صري قصورا في حدة ال�صر، ولكن عدم تعامل األطفال ذوي صعو�ات ال �قصد صعو�ة اإلدراك ال�صري:-
التعلم �صورة سل�مة مع المثیرات ال�صر�ة، من حیث شكلها، وحجمها، وعالقتها،وٕاعطائها معنا حق�ق�ا �مثلها، فقد �فتقر هذا 

 یر السلبي في الجانب األكاد�مي للطفل.الطفل إلى التفسیرات الصائ�ة للمثیرات ال�صر�ة، وس�قود ذلك إلى التأث
وهي األخرى ال �قصد بها قصور في السمع وٕانما صعو�ة إدراك المسموع الذي یؤثر في تشكیل صعو�ة اإلدراك السمعي:-2

 المعنى الكامل قد �متلك الطفل حدة السمع اعت�اد�ة لكنه ال �ستط�ع أن �میز بین األصوات من حیث التشا�ه واالختالف فمثال
 ال �میز بین صوت الجرس الهاتف وجرس البیت.

على الرغم من أن حاسة اللمس ل ترقى إلى أن تكون �مستوى حاستي السمع وال�صر إال أن لها :أللمسيصعو�ة اإلدراك -3
الملساء تأثیرا في تعلم المهارات التي �حتاج إلى حاسة اللمس، إذ �ستط�ع الفرد من خاللها أن یتعرف عل األش�اء كثیرة 

 .والمتعرجة والحارة وال�اردة
لصعو�ة اإلدراك الحس الحركي تأثیر كبیر على المهارات النمائ�ة للطفل وخاصة تلك صعو�ة اإلدراك الحسي الحركي:-4
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ه المتعلقة �المشي، والزحف، والوقوف، ومهارات العنا�ة الذات�ة إذ قد یؤدي إلى وجود فوارق بین األطفال وقد تجسد األسرة هذ
 الفروق من خالل أسالیب خاطئة مع هؤالء األطفال الذین ال �ظهرون سلوكا طب�ع�ا كأقرانهم اآلخر�ن.

 وهي تتعلق بثالثة أمور:صعو�ة اإلدراك والتمییز ال�صري الحركي: -5
 التمییز بین الجانب األ�من واأل�سر من الجسم.-
 یرها.تحدید االتجاه في أثناء األنشطة المختلفة التعل�م�ة وغ-
التطور في توج�ه الید للعین في مرحة م�كرة من العمر إلى توج�ه العین للید في المرحلة التال�ة حیث یتطلع الطفل إلى -

 .استق�ال الخبرات التعل�م�ة
تقدم معلومات حول حركات الجسم والبیئة التي ترت�ط بها والصعو�ة في هذا صعو�ة اإلدراك والتمییز الحركي اللمسي: -6

 المجال تعوق استخدام العضالت الدق�قة في الكتا�ة واستخدام األدوات المختلفة.
وهي تتعلق بترتیب األش�اء والحروف والكلمات واألرقام واألشكال مما �شكل صعو�ة في تعلم القراءة صعو�ة التسلسل:-7

 والكتا�ة والمهارات الحرك�ة.
اإلدراك والفهم للمثیرات  افة بین المثیر واالستجا�ة)، ف�عض األطفال �طیئو وتتعلق بزمن الرجع (المساصعو�ة سرعة اإلدراك:-8

 الحس�ة المقدمة لهم أو التعل�مات التي تلقى علیهم و�ؤدي هذا إلى �طئ تعلم القراءة والكتا�ة والحساب.
لق �ادراك والتمییز وهي خاصة �المثیرات الحس�ة الخمس سالفة الذكر التي تتعصعو�ة التمییز بین الشكل واألرض�ة:-9

ال�صري، السمعي، وللمسي الحركي التي تستخدم غال�ا في عمل�ة التعلم وهذه غال�ا تؤدي إلى صعو�ات تتعلق �عمل�ات االنت�اه 
  في شرح الدرس أو االستفادة من الوسائل التعل�م�ة التي تبلور المفاه�م التي نشرحها خاصة.

) التي ته�أ للتلمیذ في أثناء شرح الدرس اللمسةمثیرات الحس�ة (السمع�ة، ال�صر�ة، وهي تتعلق �استكمال الصعو�ة الغلق:-10
أو یجدها في ح�اته وص�اغتها في شكل كل ذي معنى حتى لو فقد أجزاء من مكوناتها فالكلمة الناقصة تستكمل والصوت 

 ا أو �االستعانة �الخبرات السا�قة للتلمیذ.الغامض یوضح والكلمة الغیر مفهومه تفهم من س�اق الع�ارة أو الفقرة التي تحو�ه
هي صعو�ة تتعلق �النموذج اإلدراكي المفضل لدى التلمیذ هل هو �صري أو سمعي أم حركي لمسي؟ صعو�ات النماذج:-11

ف�عض األطفال یتعلمون اللغة من خالل السمع كالترجمة مثال، وال�عض اآلخر ال ینطق الكلمة إال إذا جزئت إلى حروفها ، 
والكفیف �فضل اإلدراك السمعي اللمسي للمثیرات التر�و�ة، بینما �فضل األصم اإلدراك ال�صري اللمسي لها ولذا اخترعت ألول 

 في التعل�م �طر�قة "برایل" بینما اخترعت الثان�ة لغة الهمس والشفاه، وكل م�سر لما خلق له.
واإلصرار أداء نشاك غیر مطلوب دون تعدیل و�شكل هذا قیدا ف�عض األطفال �میلون إلى الث�ات صعو�ات ث�ات التفكیر:-12

 على المرونة الالزمة لعمل�ة التعل�م التي تطرد مسیرها �مرونة التلمیذ العقل�ة التي تعد مدخال لإلبداع واالبتكار.

 أنواع صعو�ة اإلدراك:-1-6

الضطراب الذي �عان�ه تختلف صعو�ات اإلدراك عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم من طفل آلخر حسب ا

غیر أنه �مكن تحدید عدد من أنواع صعو�ة اإلدراك التي �مكن أن تبرز لدى الطفل والتي �مكن تصن�فها 

 من خالل الشكل التالي: 
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 )2005) یوضح أنواع صعو�ة اإلدراك (أسامة،10الشكل رقم (

أشارت الدراسات التي أجر�ت في هذا المجال أن أطفال ذوي صعو�ة عمل�ة التجهیز المعالجة:-

صعو�ات التعلم �ظهرون انخفاضا في قدراتهم على تحمل استق�ال المثیرات العدیدة من خالل األنظمة 

إدراك�ة مختلفة  في نفس الوقت كما �صعب علیهم إحداث تكامل بین المدخالت هذه الوسائط أو النظم 

ثقال وعاجزا عن الق�ام �العمل�ات التجهیز�ة والمعالجة الفاعلة أو الكفاءة أو ف�ص�ح نظامهم اإلدراكي م

القدرة المالئمة لمعالجة المعلومات والذي ینتج �طء في التنظ�م اإلدراكي وفقدن أو ض�اع الكثیر من 

المعلومات سر�عا، أو �معنى آخر ال یتناسب ومعدل عمل�ات التجهیز لدى الفرد والذي وصفه كیرك 

 ).102،ص2005، وآخرون عو�ات سرعة اإلدراك.(أسامة �ص

وهو تلك القدرة التي تعتمد في جوهرها على خصائص المثیر السمعي مستوى صعو�ة اإلدراك السمعي :-

اإلحساس و المن�ه السمعي في مستوى االنت�اه المستقلة، على معرفة الفرد للبن�ة اللغو�ة أو الموس�ق�ة 

المنطوق مثال �مكن اعت�ارها من نوع القدرات اإلدراك السمعي  إذ تتضمن وعلى ذلك  على فهم الكالم 

ر�فا أو تشو�ها �حیث تتداخل مع الفهم المعتاد الكالم والذي �عتمد على المعرفة �اللغة �صفة حالمهام ت

أنواع صعوبة اإلدراك

صعوبة اإلدراك الحركي

صعوبة التوافق اإلدراك البصري الحركي

صعوبة التوافق اإلدراكي السمعي الحركي 

صعوبة التوافق في اإلدراك السمعي البصري الحركي

صعوبة التوافق بین مختلف األنظمة اإلدراكیة

صعوبة اإلدراك البصري

صعوبة التمییز البصري

اصعوبة إلغالق البصري

إصعوبة دراك العالقات المكانیة

صعوبة تمییز الصورة وخلفیتھا

صعویة سرعة اإلدرك البصري

صعوبة الذاكرة البصریة

صعوبة التآزر البصري الحركي

صعوبةاإلدراك السمعي

مھارة الوعي الصوتي

مھارة التمییز السمعي

الذاكرة السمعیة

التعاقب والتسلسل السمعي

مزج األصوات السمعیة

صعوبات عملیة التجھیز 
والمعالجة



88 
 

حیث له عدة أنواع نذكر منها ما  )،201،ص2010أساس�ة وعلى القدرة السمع�ة لصفة سنو�ة.(سل�مان،

 یلي:

 . مهارة الوعي الصوتي -

 مهارة التمییز السمعي. -

 الذاكرة السمع�ة. -

 التعاقب أو التسلسل السمعي. -

 مزج األصوات السمع�ة. -

 صعو�ة اإلدراك ال�صري:-

عمل�ة معرف�ة مرك�ة �مرحلة أساس�ة من مراحل تجهیز المعلومات القادمة من العالم الخارجي من خالل 

وٕاعطائها المعاني، ومن ثم تنظ�مها في البناء المعرفي لدى الفرد المنافذ ال�صر�ة ألجل تفسیرها 

واالستجا�ة أثناء الحاجة، فالخبرة السا�قة تكن الفرد من ترجمة إحساساته التي یتلقاها من العالم 

 حیث لصعو�ة اإلدراك ال�صري أنواع نذكر منها: )23،ص2015الخارجي.(ناد�ة،

  صعو�ة التمییز ال�صري  -

  ق ال�صري الصعو�ة إلغال -

  صعو�ة إدراك العالقات المكان�ة -

  صعو�ة تمییز الصورة وخلفیتها -

  صعو�ة سرعة اإلدراك ال�صري  -

  صعو�ة الذاكرة ال�صر�ة -

 . صعو�ة التآزر ال�صري الحركي -

ال �قل إدراك الفرد للحركة أهم�ة عن اإلدراك ال�صري لصور األش�اء وٕادراكه صعو�ة اإلدراك الحركي:-

ا حیث تؤثر هذه المهارة على ذات الفرد جراء األحكام التي تصدرها على مهاراته السمعي ألصواته

الحرك�ة ومدى قدرته على إحداث توافق وتكامل بین الحركة وادراكاته لهذه الحركة و�بدو أثر االضطرا�ات 

ثل اإلدراك اإلدراك الحركي واضحا عند ق�ام الفرد �أنشطة تعتمد في تنفیذها على توافق اإلدراك الحركي م

ال�صري الحركي واإلدراك السمعي ال�صري الحركي واألنشطة التي تتطلب من الفرد توافق بین مختلف 

 ):110،ص2005األنظمة اإلدراك�ة الكل�ة والتي �مكن توض�حها على النحو التالي: (أسامة وآخرون،

 . صعو�ة التوافق اإلدراك ال�صري الحركي •
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 الحركي .صعو�ة التوافق اإلدراكي السمعي  •

 . صعو�ة التوافق في اإلدراك السمعي ال�صري الحركي •

 . صعو�ة التوافق بین مختلف األنظمة اإلدراك�ة •

في ال�حث الحالي ركزنا على نوعین من اإلدراك والتي هي: اإلدراك ال�صري واإلدراك السمعي ، سوف 

 نعرضهما كالتالي :

 اإلدراك ال�صري:-2

واحدة من المظاهر النمائ�ة األساس�ة لحاالت صعو�ات لتعلم والتي تتعلق عد  صعو�ة اإلدراك ال�صري ت

�صفة م�اشرة �مدى تحصیل األكاد�مي للتلمیذ،حیث تبدو هذه المظاهر على أطفال ذوي صعو�ات التعلم 

 في مرحلة الطفولة.

 :تعر�ف اإلدراك ال�صري -2-1

�عرف فكري عنتر اإلدراك ال�صري , یدرج تعر�ف اإلدراك ال�صري في أطار التعار�ف العامة لإلدراك 

السا�قة، وذلك من خالل استجا�ة   على أنه القدرة على تنظ�م وتفسیر المنبهات الحس�ة في ضوء الخبرة

لى استخالص الكائن الكائن الحي ال�صري الم�اشر الممیزة للمالمح البیئ�ة، وتؤدي هذه االستجا�ة إ

للمعلومات التي تمكنه من معرفة العالم الم�اشر وتحدید العالقة �ه واإلدراك ال�صري عمل�ة إیجاب�ة تتوقف 

على التقاط المنظومة ال�صر�ة للمعلومات كما أنها عمل�ة انتقائ�ة فمن خالل المتا�عة ال�صر�ة المتصلة 

لفعل جزء أو جانب مما هو متاح للمعلومات �ص�ح ما �ستط�ع الكائن استخالصه �ا

 ).24،ص 2010�الفعل.(شر�فة،

)تأو�ل وتفسیر المثیرات ال�صر�ة الداخلة إلى الدماغ من خالل حاسة 2005كما �عرفه �طاینة وآخرون(

 ال�صر والتي تمكن وض�فته في إدراك التشا�ه واالختالف بین المثیرات من حیث الشكل واللون والحجم.

) اإلدراك ال�صري على أنه تحلیل المثیرات ال�صر�ة وٕاعطائها معنا ودالالت ذات 2003كما �عرفه الفار (

) �أنه ك�ف�ة تعامل الطفل مع المثیرات ال�صر�ة من حیث شكلها 2004معنى .كما �عرف الظاهر(

 وحجمها وعالقته وٕاعطائها معنا حق�ق�ا �مثلها.

لمعلومات القادمة من العالم الخارجي ومن عمل�ة معرف�ة مرك�ة ومرحلة أساس�ة من م ارحل تجهیز ا"

المعاني ومن ثم تنظ�مها في ٕ عطائها البناء المعرفي لدى الفرد  أوخالل المنافذ ال�صر�ة ألجل تفسیرها 

واالستجا�ة أثناء الحاجة، أ�ضا فالخبرة السا�قة تمكن الفرد من ترجمة إحساساته التي یتلقاها من العالم 

 ). 98،ص2004الخارجي ." (العتوم،



90 
 

شطلت اإلدراك  الذي یختلف اإلدراك ال�صري هو عمل�ة تحو�ل المثیر ال�صري من صورته الخام إلى الج

 ). 108،ص2004العشاوي، هللامعناه ومحتواه عن العناصر الداخل�ة ف�ه.(عبد 

عدم قدرة التلمیذ في التعرف على ما یراه من ومن خالل ما سبق �مكن تعر�ف اإلدراك ال�صري على أنه 

علیها من مق�اس  صور وعلى ر�ط المعاني �التعابیر ال�صر�ة و�ظهر من خالل الدرجة التي یتحصل

 اإلدراك ال�صري.

 �عض المصطلحات التي ترت�ط �اإلدراك ال�صري:-2-2

 توجد عدة مصطلحات ترت�ط ارت�اطا وث�قا �مصطلح إلدراك نذكر منها: 

 التذكر ال�صري:-

�الصور ال�صر�ة �عد فترة من الوقت والتذكر ال�صري ذو أهم�ة لإلنجاز  االستدعاءوهو �عني القدرة على 

  .األكاد�مي حیث إن الخلل في التذكر ال�صري عادة ما ینتج عنه اضطرا�ات تعل�م�ة

 )202،ص2010(سل�مان،

 التمییز ال�صري:-

كال  والحروف التمییز ال�صري یتضمن قدرة التلمیذ على مالحظة أوجه التشا�ه واالخـتالف بـین األش

التمییز ال�صري حدة  ٢٥ومدى هذا االختالف بین األش�اء، وقد �متلك التلمیذ الذي �عاني من مشـكلة فـي 

إ �صار عاد�ة ، ولكن قد تكون لدي ه مشكلة في معرفة واستخدام الحروف الهجائ�ة واألعداد والكلمات، 

لكن ه یدركه شي آخر، فعلى سبیل المثال قد أي في مزاوجة الصور واألش�اء، فقد یرى التلمیذ شكال ما و 

ینظر إلى شكل مستطیل و�عید رسمه على شكل دائرة، وقد تؤثر صعو�ة التمییز بین المثیرات ال�صر�ة 

على كتا�ة وقراءة رسومات التلمیـذ، كمـا �شمل النطق المعكوس أو قلب الحروف وهو من أكثر 

التعلم أكاد�م�ة، فقد �قرأ التلمیذ كلمة احمر بدال من احمـد،  الصعو�ات انتشارا لدى التالمیـذ ذوي صعو�ات 

أو �فقـد الكلمـة أو �ستعمل األصا�ع في أثناء القراءة أو �حدث قل�ا في أجزاء من الكلمة على الرغم من 

 ).24،ص2009،إسماعیلإدراكـه ألجزاء الكلمة إدراكا صح�حا إال أن إدراكه ككل غیر منظم.(محمد 

 اإلدراك�ة الحس�ة ال�صر�ة المساعدة على إتمام عمل�ة اإلدراك ال�صري:العوامل -2-2

یتفق العدید من المختصین والعلماء وال�احثین على وجود أر�ع عوامل اإلدراك�ة الحس�ة ال�صر�ة المساعدة 

  على إتمام عمل�ة اإلدراك ال�صري والتي سنوضحها في الشكل  التالي: �التصرف
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 .العوامل اإلدراك�ة الحس�ة ال�صر�ة المساعدة على إتمام عمل�ة اإلدراك ال�صري ) یوضح 11لشكل رقم (

 ).203،ص2010(سل�مان،

 مراحل اإلدراك ال�صري:-2-3

 �مر اإلدراك ال�صري �مرحلتین أساسیتین نوضحها في الجدول التالي:

 ) یوضح مراحل اإلدراك ال�صري 14جدول رقم (

 المرحلة  توض�حها
محاولة تحدید دقیق للمن�ه لهدف بین المنبهات األخرى لتي توجد في المجال و�قصد �ه 

 ال�صري،و�أخذ ال�حث ال�صري أر�ع أشكال:
 خارج المنشأ وهو �حدث ال إراد�ا للشيء المفاجئ الذي �ظهر أمامنا.  -
 داخلي المنشأ وهو یرجع لل�حث االخت�اري لمثیر معین ذات صفات محددة. -
عندما یر�د الفرد تحدید مثیر واحد أو أكثر من عدة مثیرات  ال�حث المتوازي و�حدث -

 تشترك مع أو تختلف في صفة.
ال�حث المتسلسل و�حدث عندما یر�د الفرد متا�عة من�ه معین من عدة مراحل أو  -

 )204-203، ص2010خطوات خالل فترة زمن�ة معینة.( سل�مان عبد الواحد، 

 ال�حث ال�صري 

للمن�ه معین من خالل وجود مالمح معینة في هذا المن�ه أو صفة �قصد �ه التحدید الدقیق 
محددة تمیزه على المنبهات األخرى التي توجد معه في المشهد الیومي(سل�مان عبد الواحد، 

 ).204-203، ص2010

 التعرف ال�صري 

العوامل الغدراكیة الحسیة البصریة

التركیب اإلدراكي البصري

یتصف بالقدرة اإلدراكیة المعروفة
بإسم اإلغالق البصري وتتعلق ھذه 
القدرة بالوصول إلىاإلستنتاجات من

.المعلومات البصریة جزئیة

الدقة والسرعة اإلدراكیة البصریة

وتعني القدرة والسرعة في تمییز 
األشكال واأللوان واإلتجاھات 

المختلفة

المرونة اإلدراكیة البصریة

التمییز بین األحجام المتشابھة 
والحجام المختلفة ولھذه المرونة 

مظھر أخر وھو القدرة على إدراك 
التشابھ بین االتجاھات واألوضاع 

التي تحتلھا األشكال الھندسیة

الغنتقاء اإلدراكي البصري

تي ویعني التمییز بین المتغیرات ال
تظھر أوال والتي تظھر  أخیرا عند 

لنظر لألشكال
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من خالل الجدول السابق نستخلص أن عمل�ة اإلدراك ال�صري  تمر �مرحتین أساسیتین تتمثل 

ها في ال�حث ال�صري و الذي یتحدد من خالله الهدف بدقة من بین عدة منبهات تلیها مرحلة التعرف أول

ال�صري والتي هي مكملة للمرحلة السا�قة(ال�حث ال�صري)یتم من خللها التعرف على األش�اء والنبیهات 

 من خالل المالمح أي الرئ�ة ال�صر�ة للمشاهد الیوم�ة.

 :مسار اإلدراك ال�صري -2-4

 �ساعد اإلدراك ال�صري عدد من المفات�ح التي یتحكم فیها اإلنسان والتي تسهل عمل�ة اإلدراك نذكر منها:

 تسمح حركة الرأس �مت�عة المثیر ال�صري، كذلك تغط�ة أوسع مجال �صري ممكن.حركة الرأس:-1

�أكثر من �عدین، أو حیث وجود العینین �سمح بإدراك األجسام وجود العینین �سمح بإدراك األجسام: -2

ما �عرف بإدراك العمق حیث أن الصورة تط�ع على الش�ك�ة ثنائ�ة األ�عاد في الطول والعرض فقط، 

وعندما تصل إلى اإلشارات العصب�ة من العینین إلى الدماغ، ف�ستط�ع هذا األخیر �فضل المعلومات 

الثالث وهو العمق  (ط�ار المتوفرة من الضوء والظالم تقدیر حجم لمثیرات إلى إدراك ال�عد 

 )90،ص2008شهناز،

�سمح حركة الرأس بتت�ع العدید من المنبهات في مجال أوسع و�وجود العینین على مستوى الرأس       

�ساعد على إدراك األش�اء واألجسام وذلك من خالل �عض الرسائل العصب�ة الواردة من العین إلى 

 الدماغ.

 ك ال�صري:لمؤثرة على اإلدرااالعوامل -2-5

یوجد عامالن أساس�ان مؤثران �صفة م�اشرة على اإلدراك أنه  )18-19،ص2009(أحمدیذكر رحاب 

 في ما یلي: نذكرها التي  ال�صري 

 العوامل الداخل�ة الذات�ة:-

 و�قصد بها العوامل التي ترجع إلى الشخص المدرك نفسه ومن هذه العوامل:

 لإلدراك موضوع معین یجعله ال یتوقع سوه.التنبؤ الذهني: أي استعداد العقل 

تأثیر الق�م والمیول والحاجات فاألشخاص عادة ال یرون غال ما یتفق مع میولهم واتجاهاتهم العقل�ة 

 ورغ�اتهم و الق�م والمعتقدات التي تبین أنها تؤدي دورا هاما في تنظ�م عمل�ة اإلدراك.

 تأثیر الحجات النفس�ة على اإلدراك.

: فراد ال �ستجیبون بدرجة واحدة لكل المنبهات حیث أنهم یتأثرون �منبهات معینة  االنت�اهفي  االخت�ار-

 دون غیرها، دون غیرها وهي التي تتأثر �البؤرة الشعور وتجنب انت�اههم.
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 قد سبق ن مرة في خبرة الفرد. يءكرة أو األلفة: أي إدراك شاعامل الذ-

 لمدرك.الحالة الجسم�ة وال النفس�ة للشخص ا-

 .تأثیر الجهاز�ن الحسي و العصبي على اإلدراك-

 العوامل الخارج�ة:-

وهي العوامل التي تكمن في طب�عة المثیرات ذاتها وتساعد على األفراد على إدراكها �الك�ف�ة التي تبدو 

 علیها �صرف النظر عن العوامل الداخل�ة التي تكمن في ذات المدركة ومن هذه العوامل:

 رض�ة.الشكل واأل-أ

 عامل التقارب. -ب

 .االستمرارعامل -ج

 عامل اإلغالق.-ح

 .عامل التشا�ه-ه

  :ال�صري  اإلدراكمظاهر في اضطرا�ات في -2-6

األطفال الذین �عانون من اضطراب في اإلدراك ال�صري أن  )112-109، ص 2004(العتوم �شیر 

 :یتمیزون بـ

تشو�ش في اإلدراك ال�صري أي تشو�ش في استق�ال وتنظ�م وفهم معنى ال�صري المثیر مع أن  -1

 .مرك�ات العین سل�مة 

صعو�ة التمییز بین األش�اء والعالقات التي ترت�ط بینها في الحیز، لذلك �فقدون ثقتهم �أنفسهم ألنهم  -2

 .یدركون عالمهم �طر�قة مشوشة وغیر صح�حة 

ال�صر�ة فهم ال �ستط�عون تذكر األش�اء أو الكلمات أو الصور التي سبق أن ضعف الذاكرة  - 3

 .شاهدوها ال�صري وآل�ة التعرف على الحرف

 تنظ�م اإلدراك ال�صري :-2-7

�میل األفراد لإلدراك األلوان على أنها ثابتة ال تتغیر وأن األش�اء تحتفظ �ألوانها األصل�ة  : ث�ات اللون -

  .اإلضاءة أو نوعها أو المكان�غض النظر على حجم 

من المعروف أن حركة األش�اء تتغیر في الشكل إال أن الذي نراه تغیرت حركة تموضعه  :ث�ات الشكل -

 ی�قى �حافظ على نفس الشكل مثل ال�اب في وضع�ات الفتح أو الغلق



94 
 

جم صورة الجـسم الحجم المدرك لألش�اء �ضل ثابتا تقر�ب�ا على الرغم من التغیر في ح :ث�ات الحجم-

 .علـى زاو�ة الرؤ�ة مع تغیر المسافة وث�ات الحجم تمس اإلدراك أ�ضا الخبرة تتدخل في الموضوع

�میل الناس إلى إدراك األش�اء في أماكن مختلفة مع وجود العدید من المنبهات التي  :ث�ات المكان- 

ا وهو أ�ضا �عتمد على الخبرة تـصطدم �العین كلما تحركنا، فإننا ندرك األش�اء في وضع �ضل ثابت

 .السا�قة

نتحدث عن كم�ة الضوء المرئي ومدى العالقة بینهما، إذ توجد مواد ال تتأثر بدرجة  :ث�ات اإلضاءة-

بنفس اللون ، أ�ضا حرف مكتوب F مكتوب �اللون الرمادي نـسلط الـضوء األب�ض ی�قـىF اإلضاءة مثل

 �اللون األسود ...الخ 

إدراك عین اإلنسان ذو �عدین ل�س كاألش�اء الموجودة حولنا تقر��ا ذات ثالثة أ�عاد  نمط :إدراك العمق-

 .حیث یتم الدمج داخل الدماغ �حیث یتمكن اإلنسان من إدراك ال�عد العمق

�میل الناس إلى إدراك المثیرات في أوقات حدوثها في الطب�عة أنهم یدركون أن هناك  :إدراك الزمن-

 .حدوثها و تتدخل الخبرة أ�ضا في إدراك الزمن.حددة لزمن مثیـرات لها أوقات م

یتم إدراك المثیرات �طر�قتین "الدوران�ة والظاهر�ة" حیث األولى حركة المثیر تؤدي إلى  :إدراك الحركة- 

األول  انط�اع الصورة وتكرارها یؤدي إلى إدراك الحركة، أما النوع الثاني فإذا كان المثیر ثابتـا عكـس

 والمالحظ هو المتحرك حیث ندرك أن األش�اء هي التي تتحرك رغم أنها سـاكنة

 النظر�ات المفسرة لإلدراك ال�صري:-2-8

 لقد تعددت النظر�ات المفسرة لإلدراك ال�صري والتي نذكرها ف�ما یلي:

 : تكامل المالمح -نظر�ة-

تفترض هذه النظر�ة أن إدراك الشكل یتم من خالل مرحلتین و  زمالؤهاهذه النظر�ة آن تر�سمان و  أعدلقد 

رئ�سیتین وفقا لدور االنت�اه في معالجة معلومات الشكل، فالمرحلة األولى تسمى مرحلة المعالجة قبل 

دور مؤثر فیها حیث تقوم  لالنت�اهاإلنت�اه�ة: وهي تعني أن معالجة معلومات الشكل تتم دون أن �كون 

معلومات المختلفة مرة واحدة من المشهد ال�صري من خالل حركات العین القفز�ة مثل: العینان بتجم�ع ال

ثم �قوم الجهاز ال�صري �عد ذلك بتكو�ن صورة كل�ة للمشهد  الخ...معلومات اللون، االتجاه، الحواف،

المرحلة الثان�ة: فهي تركز على دور االنت�اه التلقائي في معالجة معلومات األشكال المختلفة  أماال�صري، 

التي �حتو�ها المشهد ال�صري �حیث تتم �طر�قة متتال�ة وكل شكل على حدا، ودور االنت�اه في هذه 

إلى خصائص المرحلة هو أنه ینتقي شكال ذا مالمح خاصة في موقع معین و�ركز عل�ه ثم �حول مالمحه 
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إدراك�ة و �قوم بتسجیلها في ملف خاص عن هذا الشكل و �عد ذلك �قوم الجهاز ال�صر ي �مقارنة 

المعلومات التي تم جمعها في هذا الملف الخــــــاص عن هذا الشــــكل �المعلومات المخزنة عنه في الذاكرة 

ابق یختفي من الرؤ�ة، ألن الجهاز ال�صر�ة. وعندما یتحول االنت�اه ال�صري لشكل آخر فإن الشكل الس

ال�صري في هذه الحالة �قوم �عمل�ة حذف �صري لملف الشكل السابق، لذلك �حجب عل�ه الرؤ�ة و�حل 

محله ملف الشكل الجدید الذي یتركز انت�اه الفرد عل�ه، و�رى �عض العلماء أن دور االنت�اه االنتقائي في 

�ط بین المالمح المنفصلة للشكل و یجمعها معا في مكون واحد هذه المرحلة �كون �مثا�ة الفتیل الذي یر 

 )58،ص 2008،هللالشكل �مكن إدراكه. (طاع 

 نظر�ة الجشطلت:-

تقوم هذه النظر�ة على فكرة رئ�س�ة مفادها إن اإلنسان لد�ه میل فطري ألن �ضفي على األش�اء 

التي یتم استقاؤها من البیئة وٕاضافة معنى االنتظام�ة، أو لد�ه قدرة فطر�ة ومیل طب�عي لتنظ�م المعلومات 

لما �ح�ط �ه أو یدركه، وذلك من خالل استحضار لبیئة و�ناء وتنظ�م لما �ستقبله و�ستدخله.(السید الحمید 

 ).173ص ،2008سلماني،

فالعقل ال یدرك الجزئ�ات إال �عد تحلیل لكل�ات، إذ أن اإلدراك الحسي �میل إلى االكتمال ل�ص�ح ص�غة 

ناقصة، ألن لعقل اإلنساني ال �میل إلى العناصر المتنافرة وال �ستقر حتى �كتشف في هذه العناصر غیر 

 ).211ص ،2010نوعا من التنظ�م.(سل�مان عبد الواحد،

 النظر�ة الحسب�ة:-

�عتبر هذا النموذج من أحد النماذج النظر�ة في اإلدراك ال�صري  حیث یرى �أن تعقد الحسا�ات التي تتم 

جهاز العصبي �مكن أن تحول المنبهات الحس�ة الخام إلى تمثیل عقلي للمنبهات، حیث تجمع خالل في ال

�سرعة لتخلق إدراك لشيء  هذه الحسا�ات المعلومات التي تصدر عن األطراف الحواف والزوا�ا والسطوح

تسعى إلى تحدید و�ستند هذا التوجه جزئ�ا إلى ا توصل إل�ه أ�حاث فیز�ولوج�ا األعصاب التي أو خبرة، 

آل�ات الجهاز لعصبي الخاص بتحلیل المالمح األساس�ة للمنظور اإلدراكي، كما أنها تعتمد في تفسیراتها 

على فاعل�ة الكمبیوتر في قدرته على إجراء الحسا�ات المعقدة تش�ه تلك التي �قوم بها اإلنسان .(بوقصة 

 ).72-71،ص2014عمر 

 النظر�ة البنائ�ة:-

تؤكد وجهة نظر هذا النموذج على أن التعرف على األش�اء واألشكال �عتمد �صورة أساس�ة على التفكیر 

والذاكرة، فإلدراك ال�صري هو نشاط تنظ�مي و بنائي للصور والمنبهات  التي تأتینا من العالم الخارجي 



96 
 

�طر�قة ال شعور�ة وفق  فهي ل�ست مطا�قة تماما لتلك التي تستقبلها حاسة اإل�صار، بل یتم تصن�فها

ف�عض ال�احثین �فضلون الحدیث عن النشاط اإلدراكي ات السا�قة واحت�اجاتنا ودوافعنا، معط�ات الخبر 

بدال من اإلدراك، فاإلدراك ال�صري �عتبر عمل�ة بنائ�ة نشطة ال تحددها الخصائص الفیز�ائ�ة للمن�ه 

 السا�قة ومعارفه وق�مة حاالته االنفعال�ة. فحسب بل كذلك یلعب الفرد دورا كبیرا من خالل خبراته

 إذن القض�ة مرت�طة �عمل�ة معرف�ة معقدة نشطة ومتطورة �اختصار هي عمل�ة بنائ�ة.

 )68-67،ص 2014(بوقصة عمر،

ال یوجد بینها إال أنه نستنتج  من خالل ما سبق أنه  رغم تعدد النظر�ات المفسرة لإلدراك ال�صري    

تكامل بینها نظرا كون أن كل نظر�ة درست اإلدراك من وجهة نظر معینة ولكل منها تناقض �قدر ما هو 

�فسره من وجهت محددة ومنه فقد أكدت النظر�ة الجشطلت أن عمل�ة اإلدراك تبدأ �الكل ثم الجزء ثم تعود 

الحساب�ة  للكل، أما النظر�ة الحساب�ة فترى أنه �مكن معرفة وتفسیر األشكال واألش�اء من خالل العمل�ات

وأكدت النظر�ة البنائ�ة أن عمل�ة إدراك األشكال یتشكل من خالل تراكم الخبرات، كما أصحاب النظر�ة 

 تكامل المالمح فهي تعطي بدورها لالنت�اه دور في معالجة الشكل من خالل مرحتین أساسیتین.

دراك ال�صري ) �عض من قوانین اإل214-211،ص2010یذكر إبراه�م( :قوانین اإلدراك ال�صري -

 نعددها ف�ما یلي 

 و�نص هذا القانون على أن العناصر القر��ة من �عضها تدرك على أنها شكل واحد. قانون التقارب:1-

ینص هذا القانون على أن العناصر المتشابهة تجتمع معا حیث ینتج عن تجم�عها  قانون التشا�ه:--

 شكل منتظم.

على أننا ندرك األش�اء وفق تنظ�م الشكل واألرض�ة �معنى  ینص هذا القانون  قانون الشكل واألرض�ة:-

أن اإلنسان ینظم األش�اء لتي یراها إلى الشكل واألرض�ة، حیث یتحدد الشكل.�الحواف المح�طة �ه التي 

 تمیزه، بینما تكون األرض�ة هي الخلف�ة.

ي خط المنحني والمستق�م ینص هذا القانون على أن العناصر التي تتا�ع ف قانون االتصال واالستمرار:-

 تدرك عل أنها تنظ�م لشكل واحد.

ینص هذا القانون على األشكال التي تحوي على فجواتها في مح�طها تدرك على أنها  قانون اإلغالق:-

 أشكال كاملة حوافها مغلقة.

شكل  و�نص هذا القانون على أن العناصر التي تتحرك في اتجاه  واحد تدرك على أنها قانون االتجاه:-

 واحد
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ینص هذا القانون على أننا ندرك  ).122،ص2009(�ضیف بن فل�س  قانون تمییز الصورة والخلف�ة:-

األش�اء وفق لتنظ�م الشكل واألرض�ة �معنى أن اإلنسان ینظم األش�اء التي یراها إلى شكل وأرض�ة حیث 

خلف�ة التي تقع خلف الشكل وهي یتحدد الشكل �الحواف المح�طة �ه التي تمیزه بینما تكون األرض�ة هي ال

 بدون حواف.

اك مبدأ عام بین الشكل واألرض�ة وهو أن المنطقة األصغر في المشهد ال�صري تدرك على أنها شكل نوه

بینما تدرك المنطقة األكبر على أنها األرض�ة، وأح�انا تكون حواف الشكل غیر موجودة ورغم ذلك تؤثر 

ثل هذه الحالة �قوم الجهاز ال�صري لدى الفرد بتكو�ن حواف وهم�ة على إدراكنا للشكل واألرض�ة وفي م

 .للشكل تسمى الحواف الذات�ة حیث �ستط�ع إدراك الشكل

 تعر�ف صعو�ة اإلدراك ال�صري:-2-9

) صعو�ة اإلدراك ال�صري على أنه ضعف القدرة 65-64،ص2008�عرف فتحي الز�ات مصطفى (     

 على اإلدراك وتفسیر معاني المعلومات ال�صر�ة وفهمها.

) �أن صعو�ة اإلدراك ال�صري هو قصور في القدرة على 374، ص2002كما �عرفه فتحي الز�ات(    

عن طر�ق ال�صر ومعانیها وداللتها، و�ختلف عن المشكالت  اكتساب المعلومات أو المثیرات المستدخلة

المتعلقة �حدة اإل�صار والرؤ�ة فاألشخاص المصابین �اضطراب اإلدراك ال�صري قد �مكنهم رؤ�ة 

 األشكال والتمییز بینها، ولكنهم ال �ستط�عون التعرف علیها.

عانون من صعو�ة اإلدراك ) "فاألطفال الذین �172،ص2008كما �عرف السید عبد الحمید (     

ال�صري معرضون لالضطرا�ات في التناسق الحركي وضعف في الوعي �صورة الجسم أو المعانات في 

التحكم السل�م على سرعة حركة األش�اء أو إدراك العمق أو المسافة للتمییز بین األش�اء أو إدراك العمق 

 �ه.والمسافة للتمییز بین شيء ما عن �ق�ة األش�اء المح�طة 

 :ظاهر صعو�ات اإلدراك ال�صري م-2-10

 صعو�ة التمییز ال�صري: -

�قصد �ه قدرة الطفل على التمییز بین المجموعة من األشكال من حیث أوجه الش�ه واالختالف وألوانها 

وأحجامها وكذا عمقها ومساحتها وموقعها التي تساعد على تعلم القراءة والكتا�ة ففي الحروف تساعده على 

)وترت�ط هذه القدرة  9.6)و(5.4تفر�ق بین الحروف المتشابهة مثل:(ب.ت.ث)و(ع.غ) واألرقام مثل( 

�اخت�ارات اإلدراك التفاعل الدق�قة و تقاس هذه القدرة �اخت�ارات إدراك الشكل المختلف من بین مجموعة 

من األشكال المتماثلة مثال إعطاء الطفل مجموعة من الحروف المتشابهة و �ستخرج الحرف 
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تعرف على الحدود الفارقة (ض.ر.ز.ص.ط .ق.ف .ث.ع . غ) . وهو مفهوم �شیر إلى القدرة على ال

الممیزة للشكل عن �ق�ة األشكال المتشابهة من ناح�ة اللون والشكل والنمط و الحجم ودرجة النوع یتضمن 

هذا المظهر قدرة الطفل على مالحظة أوجه الش�ه وأوجه االختالف بین األشكال أو بین الحروف أو بین 

 ). 133،ص2008راءة (�طرس،األرقام أو بین الكلمات التي تتضمنها عمل�ة الق

 صعو�ة التمییز بین الشكل واألرض�ة:-

ینص هذا القانون على أننا ندرك األش�اء وفقا لتنظ�م الشكل واألرض�ة، �معنى أن اإلنسان ینظم األش�اء 

التي یراها إلى شكل وأرض�ة، حیث یتحدد الشكل �الحواف المح�طة �ه التي تمیزه، بینما تكون األرض�ة 

وهناك مبدأ عام في العالقة بین الشكل واألرض�ة  .الخلف�ة التي تقع خلف الشكل وهي بدون حوافهي 

وهو أن المنطقة األصغر في المشهد ال�صري تدرك على أنها شكل، بینما تدرك المنطقة األكبر على أنها 

رض�ة وفي مثل أرض�ة، وأح�انا تكون حواف الشكل غیر موجود ورغم ذلك تؤثر على إدراكنا للشكل واأل

�قوم الجهاز ال�صري لدى الفرد بتكو�ن حواف  33هذه الحالة الفصل الثاني صعو�ة اإلدراك ال�صري 

 .) 140،ص 2006وهم�ة للشكل تسمى الحواف الذات�ة حیث �ستط�ع إدراك الشكل.(عبد الهادي،

 سرعة اإلدراك ال�صري:-

من قبل الفرد للمثیرات  الحس�ة  وعطائها معانیها هي المدة الزمن�ة المطلو�ة حتى تتم عمل�ة االستجا�ة 

وال�صر�ة والتعرف علیها وا دالالتها، ف�حتاج عادة أطفال صعو�ات سرعة الفصل الثاني صعو�ة اإلدراك 

اإلدراك ال�صري إلى وقت أطول في عمل�ة تحلیل ومعالجة المعلومات ال�صر�ة التي  39ال�صري 

الصور واألشكال مما ینعكس سل�ا على تعلمهم للقراءة الصح�حة �شاهدونها مثل األرقام والكلمات و 

والكتا�ة السل�مة وتعلم الر�اض�ات ب�سر وسهولة مما یز�د من فاعل�ة التعلم.(ال�طاینة 

 ) 115-114،ص2005وآخرون،

  صعو�ة الذاكرة ال�صر�ة-

أمام األطفال إمكان�ة تعلم تعمل الذاكرة ال�صر�ة على استرجاع الصور ال�صر�ة التي تم تعلمها مما �سهل 

القراءة والكتا�ة من خالل سرعة استذكار صور الحروف والكلمات مما �سرع في عمل�ة قراءتها في حین 

أن ذو صعو�ات الذاكرة ال�صر�ة یواجهون صعو�ات في التعرف على الكلمات مما یدفعهم إلى تهجئتها 

 ). 89،ص1998(عبد الهادي،
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 اإلغالق ال�صري: -7-12-5

یرت�ط هذا المظهر �قدرة الطفل على إدراك الشكل الكلي فقط �ظهور أجزاءه ولعل من أكثر اإلعراض  

شیوعا ف�ما یتعلق �صعو�ات اإلغالق ال�صري عند األطفال الذین �عانون من صعو�ات في التعلم 

 م مشكالت إغالق الرموز الذي �كون مطلو�ا في عمل�ات الحساب�ة والخلط بین الحروف واألرقا

 ).35،ص2008(مهند، 

 التكامل ال�صري الحركي:-7-12-6

 وأجزائههو عنصر محوري في نمو الطفل وهي القدرة على العمل المتناسق بین العین والجهاز العضلي 

.فالطفل الصغیر الذي ل�س لد�ه تحكم في مهارات الحرك�ة ال�س�طة سوف �عاني من أي نشاط في 

ق�ام الفرد  أثناءین السر�عة و تثبیتها نحو أهداف �صر�ة تم دراستها والتناسق فحركة الع التآزر أنشطة

حركة العین من المنتصف الشكل یرجع  تبدأ�النظر من خالل حركات أفق�ة نحو أهداف �صر�ة �حیث 

المسؤول عن الق�ام بوظائف المتعلقة  بین العین وحركة الید وهو �التآزرالنشاط العصبي الخاص  إلىهذا 

 )69ص ،2007منصور منیف،رة(بهذه المها

 :مظاهر صعو�ة اإلدراك ال�صري  ) �عض من170ص ،1984و�ضیف كر�ك وكالفت (

:أي تشو�ش في استق�ال وتنظ�م وفهم معنى المثیر ال�صري مع أن تشو�ش في اإلدراك ال�صري  -

 مرك�ات العین سل�مة.

بین األش�اء والعالقات التي : �ظهر هؤالء األطفال صعو�ة التمییز صعو�ات التمییز بین األش�اء -

تر�ط بینها في حیز، لذلك �فقدون ثقتهم في نفسهم ألنهم یدركون عالمهم �طر�قة مشوشة وغیر 

 صح�حة.

 : حیث ال �ستط�عون تذكر الكلمات التي سبق وأن شاهدوها من قبل.ضعف الذاكرة ال�صر�ة -

 عالج صعو�ة اإلدراك ال�صري:-2-11 

والتي یذكرها أحمد عبد  امها لز�ادة اإلدراك ال�صري أنشطة التي �مكن استخدیوجد  -

 ) نعددها ف�ما یلي:18،ص2015اللطیف(

كأن �عرض على الطالب أش�اء مختلفة مقل �الونات �األلوان و�أحجام متنوعة، و�تطلب من  -

 الطالب التمییز بین هذه ال�الونات من حیث األلوان و األحجام

كثیرة ومتنوعة و�سأل الطالب أن �حدد هذه األش�اء على تعرض صور مختلفة تحتوي على أش�اء  -

 الصور
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عمل أش�اء مختلفة تساعد على تحسین التمییز ال�صري للطالب كأن �ستنسخ كتا�ة أو أشكال  -

 یدو�ة �س�طة �عملها المعلم و�طلب منه عملها

 �مكن خلط أنواع من الحبوب كالحمص والفاصول�اء والفول و�طلب من الطالب تصنیف هذه -

 األش�اء

�عطي الطالب أش�اء متفرقة للصور أو شكل معین، و�طلب منه تكو�ن الصورة أو الشكل �شكل  -

 كامل مع وضع الصورة و الشكل أمام الطالب ل�كون نموذجا

) وال بد من ذكر أنه یجب أن 9-6ث)، (-ت-أن �فرق بین الحروف و األرقام المتشابهة (ب -

مثال عند تصنیف األش�اء �مكن للمعلم أن یبدأ �شیئین �كون هناك تدرج من السهل إلى الصعب ف

 اش�اء وهكذا04أش�اء ثم  3فقط ثم یتدرج إلى 

 اإلدراك السمـــــعـــــــــي:-3

عد  صعو�ة اإلدراك السمعي هي األخرى  واحدة من المظاهر النمائ�ة األساس�ة لحاالت صعو�ات لتعلم ت

د�مي للتلمیذ، حیث تبدو هذه المظاهر على أطفال ذوي والتي تتعلق �صفة م�اشرة �مدى تحصیل األكا

 صعو�ات التعلم في مرحلة الطفولة.

 تعر�ف اإلدراك السمعي:-3-1

 ذكر منها ما یلي:نلإلدراك السمعي عدة تعار یف 

، وقدرته على تمییز بین هذه قدرة الطفل على إدراك م �سمعه من أصوات�عرف اإلدراك السمعي على أنه 

و�التالي یدرك معنى هذا الصوت ومعنى الكلمات التي تدل عل�ه فال �قع نتیجة لذلك في األصوات، 

 ).113االلت�اس والخطأ مما یؤثر على فهمه وإلدراكه وقدرته على التصال �اآلخر�ن. (ه�ة حسین،ص

 أهم يعلى أن حاسة السمع هً  يالسمعً  اإلدراك)برز أهٌمة  0991ٌ(أما 'عبد الحٌلم محمود و أخٌرن 

ستٌطع �حاسة السمع ٌ  خاللومن  المٌحطة �ه، البیئةوالتوافق مع  التكیفعلى  اإلنسانتساعد  التيالحواس 

  اآلخر�ن.الفرد أنٌ قهم حٌدث 

جوهرها  يتعتمد فً  التي على أنه ذلك القدرة يً السمع اإلدراكٌفقدم تعٌرف ) 1990(حطب  أبو'فؤاد  وعن

مستقلة عن  االنت�اهالمستوى  يفً  يالمن�ه السمعً  أو، اإلحساسمستوى  ير السمعً یٌ على خصائص المث

المنطوق مثالٌ مكن اعتبرها نوع من قدرات  لكالموعلى ذلك فالقدرة على فهم  اللغو�ةمعرفة الفرد للبٌنة 

عتمد �والذي ٌ  �الكالمتضمنت المهام تحٌرفا أو تشٌوها �ٌحث تتداخل مع الفهم المعتاد  إذا يالسمعً  اإلدراك
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، 2016سنو�ة.(بلعید حل�مة وآخرون،وعلى القدرة السمٌعة �صفة  لى معرفة �اللغة �صفة أساٌسة،ع

 ).48ص

عدم قدرة التلمیذ في التعرف على ما  ومن خالل ما سبق �مكن تعر�ف اإلدراك السمعي على أنه     

كثر، و�ظهر من �سمعه من أصوات  و عدم قدرته على إدراك أوجه التشا�ه واالختالف بین صوتین أو أ

 خالل الدرجة التي یتحصل علیها من مق�اس اإلدراك السمعي.

 مهارات إلدراك السمعي:-3-2

 مهارات اإلدراك السمعي في أر�ع مهارات نوردها في ما یلي: تشمل

  :التمییز السمعي-

والقدرة وهو القدرة على تجٌمع أصوات مع �عضها �عضا لتشٌكل كلمة معینة، وتكٌون المفاه�م الصوت�ة 

على تمییز بین أنماط األصوات المتشابهة والمختلفة وتمییز تتا�ع األصوات الساكنة والتغیرات الصوت�ة 

 ).49،ص2016الًتي تطرأ على األنماط الصوت�ة.(بلعید حل�مة وآخرون،

قدرة على تمییز بین ألصوات المتماثلة وتقاس عن طر�ق تقد�م الكلمات المتشابهة في لنطق  وهو 

 ).113تلفة في المعنى.(ه�ة حسین،صوالمخ

لسمعي فإنه �صعب عل�ه اطفل الذي �عاني من صعو�ة التمییز �أن  )85،ص2000و�ذكر مثقال(

استكشاف أو معرفة أوجه االختالف والتشا�ه بین درجات الصوت وارتفاعه وتناسقه، ومعدله ومدته، مما 

القدرة عل تمییز بین الحروف المتشابهة أو المقاطع یؤثر على البناء الفون�مي للغة الشفه�ة، و�التالي عدم 

 والكلمات و�التالي على تعلم القراءة والتهجئة �الطرق الصوت�ة.

ومن خالل ما سبق �مكن القول أأن التمییز السمعي هو قدرة الفرد على تجم�ع وتفر�ق بین األصوات 

 . والغیر لمتشابهة. المتشابهة

 الوعي الصوتي:-

لتعلم القراءة الصح�حة عن طر�ق معرفة أو إدراك أن الكلمات التي نسمعها تتكون أو هو قدرة ضرور�ة 

ثة تتشكل من خالل األصوات التي تصدر عن الفرد عند قراءته لها، فمثال كلمة فصل �مكن نطقها بثال

 )24،ص2015، فصل.(أحمد،أسالیب تعطي ثالثة معاني فصل

 الذاكرة السمع�ة:-

حیث �ظهر الطفل الذي �عاني من صعو�ة التعلم مشاكل في الذاكرة السمع�ة في واحدة أو أكثر في أنماط 

األش�اء، وال �ستط�ع استرجاع أو تت�ع -السلوك آلت�ة حیث ال �ستط�ع إرجاع ك�ف�ة نطق األسماء
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سمعها تت�عها، وال  التعل�مات الشفو�ة، وال �ستط�ع أن �عید ترتیب الصور أو الكلمات أو األصوات التي

 ).15،ص2007�ستط�ع استرجاع األحداث المتسلسلة(.منصور منیف،

 :لتسلسل السمعيا-

)التسلسل على أنه الترتیب المنطقي لمجموعة مثیرات تؤدي في نهایته إل 88،ص2000�عزي المثقال (

ترتیب الكلمات في نتیجة ذات معنى، كترتیب كلمات جملة مفیدة، وهذا ما �عان�ه الطفل حیث ال �ستط�ع 

جملة �شكل منطقي أو ترتیب أجزاء صورة �حیث تعطي صورة مكتملة، وكذلك فهو ال �ستط�ع االستجا�ة 

 لثالثة أوامر متسلسلة، فقد ینجزها ولكن دون تسلسل.

التسلسل السمعي على أنه عدم القدرة على تنظ�م وترتیب ما یتم إلى أنها  ) 1998الز�ات ( و�شیر إلیها

 مع صعو�ة في تت�ع المثیرات السمع�ة.سماعه، 

حیث �ساعد هذا النشاط الطفل على فهم معنى تسلسل األحداث حیث �قوم بإعداد سلسلة من األفعال 

 وتنظ�م مجموعة من الموارد لتنفیذ فكرة معینة مما یت�ح فكرة هامة وحیو�ة للطفل الذي �عاني من ضعف

یف مع نشطات الح�اة الیوم�ة مما یدعم استقالل�ة الطفل إلى قدراته التنظ�م�ة كما �ساعد الطفل على التك

 .)45،ص2007حد ما، عن اآلخر�ن واخت�اره لما یرغب ف�ه.(منصور منیف،

 عناصر اإلدراك السمعي:-3-3

حتى تتم عمل�ة اإلدراك السمعي ال بد من توافر ثالث عناصر رئ�س�ة أساس�ة، وهي المن�ه السمعي 

الذي �ستقبل التنبیهات السمع�ة من البیئة المح�طة و�نقلها عبر العصب  للصوت، أو الجهاز السمعي

السمعي، والمراكز السمع�ة �المخ التي تتم فیها معالجة المعلومات السمع�ة وٕادراكها.(سل�مان عبد 

 ).202،ص2010الواحد،

ف�ما یلي:                                 ها والمراكز السمع�ة �المخ التي تتم فیها معالجة المعلومات السمع�ة وٕادراك�مكن توض�ح 

 

 ) یوضح والمراكز السمع�ة �المخ التي تتم فیها معالجة المعلومات السمع�ة وٕادراكها12الشكل رقم (

المنبھ السمعي 
ألعصاب السمعیة

المراكز السمعیة بالمخ
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 مظاهر صعو�ة اإلدراك السمعي:-3-4

مظاهر �عض ) 25،ص2015؛أحمد عبد اللطیف،59،ص2004(فاروق وآخرون، و�ذكر كل من

 السمعي في :صعو�ات اإلدراك 

 ت).-د-ك-صعو�ة التمییز السمعي بین الحروف أو األصوات المتشابهة(ق -1

صعو�ة التمییز بین الكلمات أو لمقاطع المتجانسة والتي قد تختلف في بدایتها أو أوسطها أو -2

 طال).-نهایتها(قال

المتتا�عة وٕاعادتها  صعو�ة التمییز السمعي المتتا�ع، و�قصد بذلك صعو�ة تمییز ألرقام أو الكلمات-3

 �الترتیب الذي ذكرت ف�ه.

صعو�ة التذكر السمعي و�قصد بذلك صعو�ة السماع والتذكر األصوات سواءا كانت على شكل حروف -4

 أو أرقام، مثل تذكر الحروف األبجد�ة �شكل متتالي.

 لكلمة صعو�ة التركیب الصوتي، و�صد بذلك قدرة لمتعلم على ر�ط أجزاء من الكلمة لتشكیل ا-5

 .المسموعة

) اإلرشادات إرشادات لتخفیف صعو�ة اإلدراك السمعي و 24-23،ص2015یذكر وأحمد عبد اللطیف(

 االقتراحات الواجب إت�اعها من طرف  المعلم.

 صعو�ة اإلدراك السمعي: لتخفیفإرشادات -3-5

 وسائل المواصالت)التمییز بین أصوات مجموعة واحدة(الحیوانات األل�فة، الحیوانات المفترسة،  .1

التمییز بین أدوات مهمة واحدة (أدوات المائدة) و(أدوات الدراسة)، و(أدوات النجارة) و(أدوات  .2

 الطبیب).

 التمییز بین صفات مشتركة (كأس فیها ماء �ارد، زجاجة فیها م�اه ساخنة) .3

 االقتراحات المطلو�ة من المعلم إت�اعها:-3-6

 ش�اب�ك)تقلیل األصوات المشتتة (بإغالق ال .1

 الطالب یجلس في الصفوف األمام�ة واإل�عاد عن المشتتات. .2

 التواصل ال�صري (العیني) .3

 التحدث ب�طء ووضوح وتكرار المعلومة. .4

 كتا�ة المعلومات الهامة على الصبورة. .5

 تسجیل الحصة إذا كان ذلك ضروري. .6
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 الخالصة:

خلصنا إلى أن لصعو�ات التعلم  من خالل ما تم التطرق إل�ه من خالل فصل اإلدراك السمعي وال�صري 

أنواع منها نمائ�ة وأخرى أكاد�م�ة التي تكون محصلة للصعو�ات النمائ�ة التي لها أنواع من بینها اإلدراك 

الذي �عتبر عمل�ة معرف�ة و�ساعد في تعلم المواد األكاد�م�ة، وهو األسس في العمل�ات العقل�ة ل�ص�ح 

�سمعه و�راه  و�میز بین كل األش�اء واألصوات فإذا حدث أي لد�ه القدرة على التعرف على  كل ما 

 قصور في القدرة على التعرف على ما �سمعه أو یراه ف�ص�ح لد�ه مشكل في اإلدراك ال�صري والسمعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 
 

 الباب الثاني: 
 الجاني الميداني
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 الفصل األول
 منهج�ة ال�حث واإلجراءات المیدان�ة

 تمهید
 الدراسة االستطالع�ة. -1

 أهداف الدراسة االستطالع�ة.

 أهم الصعو�ات التي واجهتنا أثناء إجراء لدراسة.

 دراسة األسس العلم�ة(صدق وث�ات األداة)لمق�اس صعو�ة اإلدراك السمعي وال�صري.

 الدراسة األساس�ة -2

 منهج الدراسة

 مجتمع وعینة الدراسة األساس�ة.

 تحدید المتغیرات .

 أدوات الدراسة.وصف 

 أسالیب المعالجة اإلحصائ�ة المستعملة.
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 تمهید:
والذي هو تحت عنوان "تأثیر برنامج �األلعاب  الحاليمن خالل المشكلة المطروحة في �حثنا     

الر�اض�ة على اإلدراك السمعي ال�صري عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم"، وعلى الرغم من المحاولة 
 اه فيعدة طرق ووسائل واأللعاب الر�اض�ة المثیرة لز�ادة دافع�ة التلمیذ لتحسین مستو  الجادة الستخدام

للحاجة  ا ال�حثهذفكرة اإلدراك السمعي وال�صري ومن ثم تحسن في نتائجهم األكاد�م�ة،  وقد جاءت 
نون من صعو�ات التعلم خاصة االماسة لمثل هذه الدراسات التي تتعلق بتالمیذ المدارس عامة، والذین �ع

اإلدراك السمعي وال�صري وعلى هذا األساس سنتطرق من خالل هذا الفصل إلى جانب وتحدیدا في 
الدراسة االستطالع�ة لتثمین مشكلة ال�حث وجمع أكبر قدر ممكن من الشواهد والدالئل حول متغیرات 

 وع في الدراسة األساس�ة.قبل الشر ال�حث  ألدواتالعلم�ة  األسسمع بناء ودراسة ال�حث 
 الدراسة االستطالع�ة:  -1
 أهداف الدراسة االستطالع�ة: -1-1

 قمنا في الدراسة االستطالع�ة �مجموعة من الخطوات: 
اإلطالع على مجموعة من الكتب والدراسات وال�حوث السا�قة واألدب�ات التي تناولت متغیرات الدراسة  -1

 السمعي، اإلدراك ال�صري). الحال�ة (األلعاب الر�اض�ة، اإلدراك
من وجهة نظر المعلمین مق�اس تشخ�ص صعو�ات التعلم  العلم�ة وتقنین كل من األسسدراسة  -2

 .واخت�ار الذكاء لرسم الرجل اإلدراك السمعي وال�صري لفتحي الز�ات الموجه للمعلمین )مق�اسي و 
 تشخ�ص اإلدراك السمعي وال�صري الموجه للتالمیذ. يبناء مق�اس -3
طالع على میدان الذي ستطبق ف�ه الدراسة األساس�ة والتعرف على عینة الدراسة في المدارس  اإل -4

 االبتدائ�ة.
 .على عینة ال�حث تطبیق أدوات الدراسة وطر�قة معرفة أسلوب  -5
 أهم الصعو�ات التي واجهتنا أثناء الدراسة:-1-2

تواجه ال�احث، وقد واجهتنا في  التي ال بد وأنه لكل دراسة أو �حث أكاد�مي مجموعة من الصعو�ات
 الدراسة الحل�ة �عض الصعو�ات نلخصها ف�ما یلي:

ن التا�عین �المستقل ومتغیر  قلة الدراسات وال�حوث المشابهة خاصة التي ر�طت بین المتغیر -
 (األلعاب الر�اض�ة، اإلدراك السمعي، اإلدراك ال�صري). معا

، وابتدائ�ة 01ارس من ثالث وال�ات (مستغانمصعو�ة تقس�م أدوات الدراسة كوننا استعنا �مد -
ابتدائ�ات من وال�ة سعیدة) وهذا ما جعلنا نلجأ إلى المعلمین في  07واحدة من وال�ة معسكر، و

 اإلبتدائ�ات محل الدراسة لمساعدتنا على تقس�م األدوات .
 لمشاكل نذكر منها:او�عد تقس�م األدوات واجهتنا مجموعة من 
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ال�صري ألمق�اسي تشخ�ص صعو�ة اإلدراك السمعي و مین �اإلجا�ة على عدم قبول �عض المعل -
 وصعو�ات التعلم الخاصة برأي المعلمین.

 عدم تشخ�ص المعلمین لجم�ع التالمیذ . -
 عدم إرجاع التالمیذ ل�عض األوراق للمعلمین. -
 عدم إجا�ة �عض  المعلمین على �عض المحاور في المق�اس الخاص �المعلمین. -
ض التالمیذ على �عض التمار�ن والمواقف في المق�اس الخاص بإجا�ات عدم إجا�ة �ع -

 التالمیذ.
 مجاالت الدراسة االستطالع�ة:-1-3
 المجال الزمني:-

 .2020أكتو�ر  13، إلى غا�ة  2019أكتو�ر  06أجر�ت الدراسة االستطالع�ة من 
 المجال المكاني: -

ابتدائ�ة "مهدي بن خده" بوال�ة مستغانم وابتدائ�ة سنور تم إجراء الدراسة االستطالع�ة جان�ه المیداني في 
 عبید بوال�ة سعیدة.

وقد اخترنا هذین المؤسستین لوجود تالمیذ من السنة الثالثة من التعل�م االبتدائي، �عانون من صعو�ات في 
 اإلدراك السمعي وال�صري. 

 عینة التقنین: -1-4
)تلمیذ وتلمیذة لسنة الثالثة من التعل�م االبتدائي والتي قمنا 140ط�قت أدوات الدراسة على عینة قدرت ب(

 ، موزعین حسب ما هو موضح في الجدول لتالي:ةعشوائ�ال �اخت�ارها �الطر�ق
 ) یوضح عینة التقنین15جدول رقم (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد التالمیذ المدرسة الوال�ة
 33 مهدي بن خده مستغانم

 34 بن قو�در عبد القادر معسكر

 سعیدة

 9 هشماوي محمد
 21 صنور عبید

 17 سادیتي سنوسي موالي العر�ي
 26 اإلخوة خداشي

 140 6 المجموع
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 :االستطالع�ة أدوات الدراسة-5-1
 استعنا المالحظة الم�اشرة الغیر مقننة. المالحظة:-1
حتى نجمع �عض المعلومات  األمور وأول�اءمع المعلمین والتالمیذ  أوالتمت المقابلة  المقابلة:-2

 التي تساعدنا في التشخ�ص .
استعنا �اخت�ار الذكاء لرسم الرجل الذي نعتمد ف�ه على ورقة وقلم في  الذكاء: اخت�ار-3

  .التشخ�ص
 تقنین مق�اس تشخ�ص صعو�ات التعلم لما�كل �ست:-6
 وذلك لتشخ�ص التالمیذ ذوي صعو�ات التعلم.استمارة صعو�ات التعلم : -6-1

فقرة و�طبق �طر�قة  24)، تكون المق�اس من 1969اعتمدنا على اخت�ار هلمر ما�كل �ست،الذي ظهر (
فرد�ة، یهدف المق�اس إلى التعرف المبدئي  الطل�ة ذوي صعو�ات التعلم في المرحلة االبتدائ�ة �عطي 

درجة على االخت�ارات اللفظ�ة ودرجة على االخت�ارات الغیر  01درجات الدرجة الكل�ة و 03االخت�ار 
فقرة موزعة على  24دق�قة لتصح�حه .یتألف من  30دق�قة على تطب�قه و 45لفظ�ة �ستغرق االخت�ار مدة

 اخت�ارات فرع�ة تماثل الصور األصل�ة من المق�اس وهي: 05
 اخت�ار االست�عاب السمعي. -
 اخت�ار اللغة. -
 عامة.اخت�ار المعرفة ال -
 اخت�ار التناسق الحركي. -
 اخت�ار السلوك الشخصي واالجتماعي. -

 ) �مثل مفات�ح اإلجا�ة ألسئلة األداة16جدول رقم (
 دائما  غال�ا أح�انا نادرا ال تنطبق

 نقاط 05 نقاط 04 نقاط 03 نقطة 02 نقطة 1

 
 التعلم:تقدیر الخصائص الس�كومتر�ة الخت�ار "هلمر ما�كل" الخت�ار صعو�ات -6-2

صدق المحتوى(المحكمین) تم عرض االخت�ار على المحكمین وذلك �االعتماد على أراء �عض من السادة 
 ) محكمین لمعرفة مدى صدقها.08الخبراء والمختصین (

 �عد اإلطالع على أراء الخبراء وتحلیل ما جاء فیها توصلنا إلى النتائج التال�ة:
وهذا  %80تم قبول كل المحاور التي یتم االتفاق علیها بنس�ة تفوق �عد جمع النتائج وتحلیلها، تم قبول 

 من أجل نتائج أكثر داللة وهي موضحة في الجدول لتالي:
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 ) �مثل إجا�ات الخبراء حول االخت�ار17جدول رقم (
 التعدیل تعدل مرفوضة مقبولة المحاور لعدد

  النس�ة العدد النس�ة العدد النس�ة العدد 

 // // // // // %100 08 االست�عاب السمعياخت�ار  01

 // // // // // %100 08 اخت�ار اللغة 02

 // // // // // %100 08 اخت�ار المعرفة العامة 03

 // // // // // %100 07 اخت�ار التناسق الحركي 04

اخت�ار السلوك الشخصي  05

 واالجتماعي

07 87.5% // 
// 01 12.5% 

// 

 
 ، وتعدیل المحور الخامس .%80قبول كل المحاور التي یتم االتفاق علیها بنس�ة تفوق تم قبول تم 

 حساب ث�ات االخت�ار صعو�ات التعلم :-6-3
 ) یوضح معامالت ث�ات �التجزئة النصف�ة إلخت�ار صعو�ات التعلم18جدول رقم (

 المحاور 
 المعادالت

اخت�ار 
االست�عاب 

 السمعي

المعرفة اخت�ار  اخت�ار اللغة
 العامة

اخت�ار 
التناسق 
 الحركي

اخت�ار السلوك 
الشخصي 

 واالجتماعي
 558, 490, 695, 723, 632, روالن وكیتمان

 562, 554, 698, 754, 632, سبیرمان براون 

 دال دال دال دال دال الداللة
 

معادلة  ) وهي ن النتیجة حسب18یتضح من نتائج المتوصل إلیها كما هو موضح في الجدول رقم (
براون كانت  سیبرمان)،  وحسب 723,-490,روالن كیتمان في كل أ�عاد االخت�ار محصور بین (

 تتسم بدرجة جیدة من الث�ات. االخت�اركل محاور  أن) والتي تدل على 754,-554,محصورة بین (
 تقنین مق�اس تشخ�ص اإلدراك السمعي وال�صري لفتحي لز�ات:-7
) فقرة، موجهة للمعلمین وأول�اء 20تكونت األداة من (مق�اس اإلدراك السمعي لفتحي الز�ات: -7-1

) ومفتاح اإلجا�ة عن األسئلة المطروحة �كون على 03األمر، تمثل كافة المحاور قید الدراسة،(الملحق 
 ) �مثل مفات�ح اإلجا�ة ألسئلة األداة19جدول رقم (             النحو لتالي:

 دائما  غال�ا أح�انا نادرا طبقال تن
 نقاط 04 نقاط 03 نقاط 02 نقطة 01 نقطة 0
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 حساب الخصائص الس�كومتر�ة لألداة.-7-2
 حساب ث�ات األداة اإلدراك السمعي لفتحي الز�ات:-7-2-1

 اإلدراك السمعي لفتحي الز�ات الخت�ار) یوضح معامالت ث�ات �التجزئة النصف�ة 20جدول رقم (
 المعادلة روالن وكیتمان سبیرمان براون  الداللة

 األداة
 مق�اس ااإلدراك السمعي 769, 773, دالة

 
یتضح من خالل النتائج المتوصل إلیها من خالل الجدول السابق وهي أن النتیجة حسب معادلة روالن 

من  ) والتي تدل على أن أداة تتسم بدرجة جیدة0.773)، وحسب سیبرمان براون ( 0.769وكیتمان (
 الث�ات.

 مق�اس اإلدراك ال�صري لفتحي الز�ات:-7-2-3
) 03) فقرة،موجهة للمعلمین وأول�اء األمر تمثل كافة المحاور قید الدراسة،(الملحق 20تكونت األداة من ( 

  ومفتاح اإلجا�ة عن األسئلة المطروحة �كون على النحو لتالي:
 لفتحي الز�ات الخت�ار اإلدراك ال�صري  ) �مثل مفات�ح اإلجا�ة ألسئلة األداة21جدول رقم (

 دائما  غال�ا أح�انا نادرا ال تنطبق

 نقاط 04 نقاط 03 نقاط 02 نقطة 01 نقطة 0

 
 حساب الخصائص الس�كو متر�ة لألداة.-7-2-3-1
 حساب ث�ات األداة اإلدراك ال�صري لفتحي الز�ات:7-2-3-2

 لفتحي الز�ات النصف�ة الخت�ار اإلدراك ال�صري ) یوضح معامالت ث�ات �التجزئة 22جدول رقم (
 المعادلة روالن وكیتمان سیبرمان براون  الداللة

 األداة

 مق�اس اإلدراك السمعي 873, 875, دالة

 
یتضح من خالل النتائج المتوصل إلیها من خالل الجدول السابق وهي أن النتیجة حسب معادلة روالن 

) والتي تدل على أن أداة تتسم بدرجة جیدة من 0.875براون ()، وحسب سیبرمان  0.873كیتمان (
 الث�ات.
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 تقنین اخت�ار الذكاء "رسم الرجل"-8
یتم توز�ع قلم رصاص وورقة ب�ضاء على التالمیذ المراد ق�اس نس�ة ذكائهم، و�طلب ال�احث منهم محاولة 

من الرسم و�كتب  �عد االنتهاء رسم صورة رجل على الورقة الب�ضاء التي أمامهم، ثم یتم جمع األوراق
ال�احث الب�انات األساس�ة للطفل على الورقة، و�عطي درجة على مفردة من مفردات التصح�ح، ثم تحسب 

 ) ثم یتم02درجات الخام بجمعها ثم یتم حساب العمر العقلي من جدول معاییر التصح�ح (الملحق رقم(
/العمر الزمني(طبوش  100الذكاء= العمر العقلي *حساب الذكاء على أساس المعادلة التال�ة: نس�ة 

 ).110،ص2013توفیق،
 حساب ث�ات االخت�ار الذكاء:-8-1

 ) یوضح معامالت الث�ات التجزئة لنصف�ة الخت�ار الذكاء.23جدول رقم (

 المعادالت
 االخت�ار

 الداللة سیبرمان براون  روالن وكیتمان

 دال 529, 526, اخت�ار الذكاء

خالل النتائج المتوصل إلیها من خالل الجدول السابق وهي أن النتیجة حسب معادلة روالن یتضح من 
) والتي تدل على أن أداة تتسم بدرجة جیدة من 0.259)، وحسب سیبرمان براون ( 0.526وكیتمان (

 الث�ات.
 صعو�ة اإلدراك السمعي وال�صري عند تالمیذ المرحلة االبتدائ�ة: اخت�ار تشخ�صبناء -9

 حلیل الصفة المراد دراستها(صدق المحتوى):ت-9-1
تم االطالع على أهم المراجع  األدب�ات التي تناولت اإلدراك السمعي واإلدراك ال�صري �غرض 

الوقوف على ما تم نجازه في هذا المجال وصوال إلى األنشطة والتمار�ن التي �مكن أن یتضمنها 
)، جمال مثقال مصطفى 2010وسف إبراه�م(هذا المق�اس نذكر منه سل�مان عبد الواحد ی

)، �حیى محمد 2009)، �طرس حافظ �طرس (2005)، عادل عبد هللا محمد(2000القاسم(
)، فاروق فارس 2013)، محمد عبد القادر(2005)، أسامة محمد �طاینة وآخرون(2008نبهان (

)، یوسف أبو2011)، عبد الفتاح علي (2011)، السید عبد الحمید سل�مان (2004وآخرون (
 ) .2018)، أبوطی�ة ابتسام (2019)، رقیق عائشة (2008القاسم وآخرون (   
أستاذ علم النفس المعرفي  واإلدراك االستماعي لفتحي الز�ات اإلدراك ال�صري مق�اسي و  

) 20(والذي احتوى بدوره على والى المعلمین،  األمور ألول�اءحیث كان موجه  وصعو�ات التعلم،
الخماسي (دائما، غال�ا، أح�انا، نادرا،ال تنطبق)،  اإلجا�ةاعتمد  على مفتاح مق�اس البند لكل 

یهدف هذین المق�اسین إلى الكشف عن التالمیذ ذوى صعو�ات  ،)03أنظر إلى الملحق رقم (
 أو�االضطرا�ات ظهور �عض أو كل الخصائص السلوك�ة المتعلقة  التعلم الذین یتواتر لـدیهم
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لمدى تواتر هذه الخصائص لدى  دف الحصول على تقدیراتبهوقد أعدت  ،صعو�ات التعلم�
 األطفال.�عض 

 جدید االخت�ار�ن-9-2

 تشخ�ص المصمم واخت�ار) یوضح الفرق بین المق�اس الز�ات 24جدول رقم (

 اخت�ار التشخ�ص مق�اس الز�ات من حیث
 یجیب عنه التلمیذ یجیب عنه المعلمین اإلجا�ة
 كان ع�ارة عن مجموعة من التمار�ن كان ع�ارة عن أسئلة  الشكل

) الذي وضح الفرق الجوهري بین مق�اس تشخ�ص الز�ات واخت�ار 24من خالل الجدول رقم (
التشخ�ص المصمم لصعو�ة اإلدراك السمعي وال�صري اختلف اخت�ار التشخ�ص في كونه یجیب 

�ن االخت�ار على غرار مق�اس الز�ات الذي كتان عل�ه التلمیذ بنفسه انطالقا من اإلجا�ة على تمار 
 موجه للمعلمین.

واعتمادا على مق�اس الز�ات قمنا بترتیب أهم المحاور حسب كل مق�اس ل�عض السلوكات التي 
 �مكن أن تتوفر في تالمیذ ذي صعو�ات التعلم وقد عرضت �الشكل التالي: 

 إلدراك ال�صري: ا-9-3
 اخت�ار التشخ�صي لإلدراك السمعي وال�صري ) یوضح  محاور 25جدول رقم(

 اإلدراك السمعي اإلدراك ال�صري 
الفھم االستماعي للمعلومات المقدمة شفھیا  تمییز الرموز واألشكال الھندسیة-

 تمییز الحروف باإلضافة إلى الفھم السمعي بین الشكل والخلفیة
 تمییز الكلمات المتشابھة شكال و المختلفة معنا.-

 فھم الكلمات المتماثلة نطقا والمختلفة معنا تمییز أعداد
 تھجي أصوات الحروف والمقاطع تمییز أحجام

 تمییز األلوان 
تمییز أصوات الحروف واألصوات المختلفة - تمییز الشكل عن الخلفیة المحیطة بھ.

 جمع األجزاء لتكوین الكل التي یتضمنھا الكالم.
 صعوبة ادراك الزمن والحروف واألعداد إكمال الفراغات بالكلمات

 
 معرفة األماكن المألوفة 

صعوبة االنتباه في ظل وجود العدید من  التعرف على األعداد
 المشتتات

صعوبة تتبع المثیرات والمعلومات السمعیة  كتابة الكلمات
 العملیات الحسابیة وتذكر تسلسل األحداث

 الناقصةإكمال الكلمات  تھجئة الكلمات
 تمییز االتجاھات مدلول الكلمات
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 ال�صري:و حساب صدق أداة مق�اس اإلدراك السمعي -9-4
 استعملنا صدق المحتوى ( المحكمین) وذلك اعتمادا على آراء  �عض السادة الخبراء والمختصین.

المحكمین إلبداء �عد العمل�ة السا�قة تم عرض المحاور والتمار�ن المقترحة لكل محور على مجموعة من 
 الرأي وهذا لهدف:

 اخت�ار وتحدید مناس�ة المحاور والتمار�ن المقترحة لكل محور، لمناس�ة الدراسة. -
 حذف لتمار�ن واألنشطة الغیر مناس�ة. -
 تحدید عدد التمار�ن الخاصة لكل محور. -
 تعدیل الفقرات من ناح�ة الص�اغة والتعبیرات اللغو�ة. -
 تصح�ح األخطاء اللغو�ة. -
 یل �عض الفقرات لما یخدم األداة �شكلها الصح�ح.تعد -

 م�الت لخاصة �اإلضافة إلى اللقاءات التي جمعتنا ی�عضهم وهم:�وتمت هذه العمل�ة عن طر�ق اال
 لالخت�ار�ن التشخ�صیین إدراك السمعي وال�صري ) �مثل قائمة األساتذة المحكمین 26جدول رقم (

ورفض  %80�عد جمع النتائج وتحلیلها في جدول تم قبول كل المحاور والتمار�ن التي تفوق 
 وهذا من أجل نتائج أكثر داللة وهي موضحة في الجدول التالي: النس�ةالمحاور التي تقل عن هذا 

 
 
 
 
 
 
 

 الجامعة التخصص الدرجة العلم�ة اسم واللقب
 3الجزائر  النشاط البدني الر�اضي المدرسي أستاذة محاضرة أ مقداد نشیدة

 العراق-المصتنصر�ة ق�اس وتقو�م أستاذ التعل�م العالي علي الفرطوسي
 مستغانم التر��ة المدرس�ة وٕادماج المتعلم أستاذة محاضرة أ تواتي ح�اة

 ت�ارت أنثرو�ولوج�ا أستاذة التعل�م العالي قر�صات الزهرة
 مستغانم منهج�ة ال�حث العلمي أستاذ التعل�م العالي عطاهلل أحمد 
 وهران النشاط البدني الر�اضي المدرسي أستاذة محاضرة ب ع�اس أمیرة

 مصر-اإلسكندر�ة علم النفس الر�اضي أستاذة التعل�م العالي بثینة محمد فاضل 
 مصر-كر الشیخ ق�اس وتقو�م العاليأستاذ التعل�م  عادل عبد الحل�م حیدر
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 اإلدراك ال�صري  الخت�ار تشخ�ص)یوضح إجا�ات الخبراء حول المحاور المقترحة 27جدول رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 تعدل
 مناس�ة غیر مناسب

 المحاور التمار�ن
 العدد النس�ة العدد النس�ة

// // // 100% 08 01 
 تمییز الرموز واألشكال الھندسیة-

 12.5 01 87.5% 07 02 

 تمییز الحروف 03 08 100% // // //

 12.5 01 87.5% 07 04 
تمییز الكلمات المتشابھة شكال -

 والمختلفة معنا.
// // // 100% 08 05 

// // // 100% 08 06 

 تمییز أعداد 07 08 87.5% 01 12.5 

 تمییز أحجام 08 08 100% // // //

 تمییز األلوان 09 08 100% // // //

 المحیطة بھ.تمییز الشكل عن الخلفیة  10 08 100% // // //

 جمع األجزاء لتكوین الكل 11 08 100% // // //

إكمال الفراغات بالكلمات والحروف  12 08 100% // // //
 واألعداد

 معرفة األماكن المألوفة 13 08 100% // // //

 التعرف على األعداد 14 08 100% // // //

 كتابة الكلمات 15 07 87.5% 01 12.5 

 العملیات الحسابیة 16 08 100% // // //

 تھجئة الكلمات 17 08 100% // // //

 مدلول الكلمات 18 08 100% // // //
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 اإلدراك السمعي الخت�ار التشخ�ص)یوضح إجا�ات الخبراء حول المحاور المقترحة 28جدول رقم (

 تعدل
 مناس�ة غیر مناسب

 المحاور التمار�ن
 العدد النس�ة العدد النس�ة

// // // 100% 
08 

17 
 

الفهم االستماعي للمعلومات المقدمة 
شفه�ا �اإلضافة إلى الفهم السمعي بین 

 الشكل والخلف�ة
 تهجي أصوات الحروف والمقاطع 18 08 100% // // //
// // // 100% 

08 19 
تمییز أصوات الحروف واألصوات -

 المختلفة التي یتضمنها الكالم.

 ادراك الزمنصعو�ة  20 08 100%   
// // // 100% 

08 21 
صعو�ة االنت�اه في ظل وجود العدید 

 من المشتتات
// // // 100% 

08 22 
صعو�ة تت�ع المثیرات والمعلومات 

 السمع�ة وتذكر تسلسل األحداث
// // // 100% 08 23 

 إكمال الكلمات الناقصة
// 12.5% 01 87.5% 07 24 
 االتجاهاتتمییز  25 08 100% // // //

 

 (80%) �عد هذه العمل�ة تم قبول جم�ع المحاور والتمار�ن التي فاقت نسبتها

 وتم اخذ جم�ع المالحظات التي قدمها الخبراء �عین االعت�ار منها:

 إعادة ترتیب المحاور. -

 صدق المستخرج من معامل الث�ات:-9-5

 لالخت�ار�ن ) یوضح صدق المستخرج من معامل الث�ات29رقم( جدول

 المعادالت
 اإلخ�ار

 الصدق المستخرج من الث�ات

 0.35 اإلدراك السمعي
 0.82 اإلدراك ال�صري 

)یوضح الصدق المستخرج من معامل الث�ات حیث نالحظ أن ث�ات اخت�ار 29جدول رقم (

) 0.82) والذي كان ث�اته ضعیف وث�ات اخت�ار اإلدراك ال�صري قدر ب(0.35اإلدراك السمعي قدر ب(

 كان ث�اته قوي.الذي 
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 :االخت�ار�نحساب ث�ات -9-6

(اإلدراك السمعي التشخ�صیین  لنصف�ة لالخت�ار�ن ا) یوضح معامالت الث�ات التجزئة 30جدول رقم (

 واإلدراك ال�صري)

 المعادالت
 اإلخ�ار

 الداللة سبیرمان براون  روالن وكیتمان

 دال -,c128 109,- اإلدراك السمعي
 دال -,d683 077,- اإلدراك ال�صري 

في الجدول السابق وهو أن النتیجة حسب  ةیتضح من خالل النتائج المتوصل إلیها موضح

) لإلدراك السمعي، و معادلة روالن -,c128) وحسب سبیرمان براون(-,109معادلة روالن كیتمان (

االخت�ار�ن ) لإلدراك ال�صري والتي تدل على أن 683,-) وحسب سیبرمان براون(077,-كیتمان (

 ث�ات.الیتسمان �

مناسبین  أص�حاالخصائص الس�كومتر�ة لالخت�ار�ن الصدق والث�ات وعل�ه  أوالعلم�ة  األسس�عد دراسة 

 للتطبیق على العینة المستهدفة.

 الدراسة األساس�ة:-2
 نظرا لطب�عة الموضوع والمشكل المطروح فإن المنهج التجر�بي هو المنهج المناسب لهذاالمنهج: -

  الر�اض�ة. �األلعاب، كونها تعتمد على برنامج عالجي النوع من الدراسات
 :مجتمع وعینة الدراسة-
 مجتمع الدراسة:-    
مدرستین لوالیتین سعیدة ومستغانم  من تالمیذ السنة الثالثة من التعل�م االبتدائي في الدراسةمجتمع  تمثل

 اختیر. نوضح المجتمع األصلي في الجدول التالي:
 ) یوضح المجتمع األصلي للدراسة31جدول رقم (

 
 

 عدد التالمیذ األقسام المدرسة الوال�ة

 مهدي بن خده مستغانم
 34 قسم "أ"

 33 قسم "ب"

 26 قسم "أ"  سعیدة

 93   المجموع
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 عینة الدراسة:-2-1
صعو�ات النمائ�ة المتمثلة عینة تمثل التالمیذ ذوي صعو�ات التعلم و�التحدید التالمیذ الذین �عانون من 

 في صعو�ة اإلدراك السمعي وال�صري السنة الثالثة من التعل�م االبتدائي.
تم اخت�ار العینة �طر�قة قصد�ة  وذلك لتوفرها على خصائص ال تتوفر في غیرها من التالمیذ، تم 

 والیتین .كما هو موضح في الجدول التالي:من  اخت�ارها
 الكلي للمجتمع األصلي للدراسة والعینة ونس�ة تمثیلها في مجتمع الدراسة) بین الحجم 32جدول رقم (

 اخت�ار العینة: معاییر2-2
 :المعاییر التال�ة أساسعلى تم اخت�ار العینة 

 لتوفرها على خصائص ال تتوفر في غیرها . -
 مستوى الذكاء متوسط وفوق المتوسط  أساسعلى  -
 تشخ�ص صعو�ات التعلم. أساسعلى  -
 السمعي وال�صري من وجهة نظر المعلمین. اإلدراكتشخ�ص صعو�ات  -
 اإلدراكالتالمیذ على مق�اسي  إجا�اتالسمعي وال�صري من خالل  اإلدراكتشخ�ص صعو�ات  -

 السمعي وال�صري.
 مجاالت ال�حث: -2-3
 المجال الزمني:-

 .2020مارس  06غا�ة  إلى ، 2019أكتو�ر  13من  األساس�ةالدراسة  أجر�ت
 المجال المكاني: -

بوال�ة سنور عبید في جان�ه المیداني في ابتدائ�ة "مهدي بن خده" بوال�ة مستغانم وابتدائ�ة لدراسة تم إجراء ا
 سعیدة.

�عانون من صعو�ات في السنة الثالثة من التعل�م االبتدائي، من المؤسستین لوجود تالمیذ ین وقد اخترنا هذ
 سمعي وال�صري. اإلدراك ال

 حجم العینة نس�ة لتمثیل
المجموع الكلي لكل 

 قسم
 الوال�ة المدرسة األقسام

مهدي بن  القسم "أ" 34 09 26.47%
 خده

 مستغانم
 القسم "ب" 33 08 24.24%
 سعیدة سنور عبید القسم "أ" 26 08 30.76%

   المجتمع الكليحجم  93
   حجم لعینة الدراس�ة 25

   نس�ة المؤو�ة لعینة الدراسة 26.88%
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 تحدید متغیرات الدراسة: -2-4
 تتمثل متغیرات الدراسة الحال�ة في:

 األلعاب الر�اض�ةالمتغیر المستقل:-
 .اإلدراك السمعي: 01المتغیر التا�ع-
 . اإلدراك ال�صري : 02المتغیر التا�ع -
 الض�ط اإلجرائي للمتغیرات:-2-5

م على ال�احث ض�ط نهج التجر�بي تحتّ مجوهرها على الإن الدراسة المیدان�ة وخاصة التي تعتمد في 
المتغیرات قصد التحكم فیها من جهة ومن جهة أخرى عزل �ق�ة المتغیرات األخرى الدخیلة، فبدون ض�ط 

 المتغیرات تص�ح النتائج المتوصل إلیها مستعص�ة التحلیل والتفسیر.
أي متغیر �مكن أن �كون له تأثیر على حیث نقصد �الض�ط اإلجرائي للمتغیرات محاولة إزالة تأثیر 

السن والمح�ط والمستوى التعل�مي في  ه الدراسة تتمثل وفي هذو�هذا یؤثر على النتائج  المتغیر التا�ع 
 .المستخدمة والجنس واألدوات �اإلضافة إلى مستوى الذكاء

 ض�ط المتغیرات المتعلقة �عینة ال�حث:-2-6
 :ض�ط التحصیل-
من أجل تحدید عامل مدى صعو�ة اإلدراك السمعي ال�صري عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم قمنا  

�ض�ط التحصیل الدراسي، وهذا لتفادي التأثیر داخل المجموعات بتفوق مجموعة على أخرى، ومنه قمنا 
حكا لق�اس �الرجوع إلى االخت�ارات التحصیل�ة للفصل األول �اعت�ار أن التحصیل األكاد�مي �عتبر م

المستوى، ولتعز�ز الض�ط  تم اإلطالع على نتائج السنة الماض�ة لتالمیذ ، �اإلضافة إلى تقی�م 
 األساتذة.واستنادا على مستو�ین من التقی�م تم اخت�ار دون المتوسط كشرط أساسي لعینة ال�حث.

 الحالة التر�و�ة للعینة:-
) من ابتدائ�ة صنور عبید 09بن خده" �مستغانم و () من ابتدائ�ة "مهدي 11تالمیذ عینة ال�حث شملت (

 �سعیدة و�التالي أن جم�ع تالمیذ العینة �قطنون �أح�اء المحاذ�ة لها.
 :عامل السن-

احتوت عینة ال�حث على تالمیذ المرحلة الثالثة من التعل�م االبتدائي أي أنهم من الفئة العمر�ة نفسها 
 سنوات. 9-8والتي تراوحت بین 

 ذكاء:درجة ال-
من أجل تحدید مستوى الذكاء لكل تلمیذ قمنا بتطبیق اخت�ار رسم الرجل على عینة الدراسة والتي استثنینا  

 منها من كان متوسط ذكائهم أقل من المتوسط.
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 ض�ط المتغیرات المرت�طة بإجراء البرنامج:-2-7
 وذلك بتصر�ح من اإلدارة. 16:30إلى غا�ة  15:30تم إجراء البرنامج في الفترة المسائ�ة من التوقیت: -
 :تم إجراء البرنامج في أقسام وساحة مدرسة االبتدائ�ة.مكان إجراء البرنامج -
 :األساس�ة أدوات الدراسة-2-8

 �األدوات التال�ة: الحال�ة استعنا في الدراسة
 .الغیر م�اشرة و�المشاركةاستعنا �المالحظة   المالحظة:-
لمعلمات الذین ساعدونا ا،  التي أجر�ت مع �عض المعلمین و مقننة كان نوع المقابلة غیر المقابلة:-

أدوات الدراسة مع توض�ح وتطبیق في تقس�م أدوات الدراسة وهذا من أجل توض�ح لهم طر�قة تقس�م 
 میذ .التعل�مة المقدمة للتال

 . هارس" رسم الرجل "جود انفلاخت�ار الذكاء " -1
 .ال�صري الموجه لتالمیذ اإلدراكالسمعي واخت�ار  اإلدراكاخت�ار  -2
 اخت�ار تشخ�ص صعو�ات التعلم لم�كل ب�ست. -3
 اخت�ار تشخ�ص صعو�ات التعلم الموجه للمعلمین لفتحي الز�ات. -4

 دراسة التجانس بین العینة الضا�طة والعینة التجر�ب�ة:-2-9
مقارنة قبل�ة للتجانس بین المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار رسم  یوضح) 33جدول رقم (

 الرجل
 نوع الداللة GSI درجة الحر�ة المحسو�ة Tق�مة  

 اخت�ار رسم الرجل
 العینة الضا�طة

,750 
38 

,781 
 غیر دال

 37,895 العینة التجر�ب�ة

داللة إحصائ�ة بین المجموعتین (الضا�طة ) أنه ال توجد فروق ذات 33تضح من خالل الجدول رقم (ا
غیر دالة عند مستوى  ) التي كانت750,قدرت ب (   Tت ، �حیث أن ق�م في اخت�ار الذكاء والتجر�ب�ة)

 )، وهذا �عني أنه یوجد تجانس بین المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في متغیر الذكاء.0.05داللة (
 السمعي: اإلدراكحساب التجانس بین العینة التجر�ب�ة والضا�طة الخت�ار -2-10
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 ) یوضح مقارنة قبل�ة للتجانس بین المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار السمعي.34جدول رقم (
 نوع الداللة GSI درجة الحر�ة المحسو�ة Tق�مة  

 01النشاط 
 469, العینة الضا�طة

 
38 ,183 

 
 دالغیر 

 36,704 العینة التجر�ب�ة

 02النشاط 
 937, العینة الضا�طة

 
38 ,125 

 
 غیر دال

 35,928 العینة التجر�ب�ة

 03النشاط 
 306,- العینة الضا�طة

 
38 ,263 

 
 غیر دال

 37,732 العینة التجر�ب�ة

 04النشاط 
 639,- العینة الضا�طة

 
38 ,725 

 
 غیر دال

 37,882 التجر�ب�ةالعینة 

 05النشاط 
 181,- العینة الضا�طة

 
38 ,569 

 
 غیر دال

 37,891 العینة التجر�ب�ة

 06النشاط 
 1,308- العینة الضا�طة

 
38 ,317 

 
 غیر دال

 37,826 العینة التجر�ب�ة

 07النشاط 
 129,- العینة الضا�طة

 
38 ,727 

 
 غیر دال

 37,954 العینة التجر�ب�ة

 08النشاط 
 586, العینة الضا�طة

 
38 ,085 

 
 غیر دال

 32,720 العینة التجر�ب�ة

 09النشاط 
 166, العینة الضا�طة

 
38 ,981 

 
 غیر دال

 38,000 العینة التجر�ب�ة

 10النشاط 
 131, العینة الضا�طة

 
38 ,991 

 
 غیر دال

 38,000 العینة التجر�ب�ة

 11النشاط 
 716,- الضا�طةالعینة 

 
38 

 غیر دال 636,
 37,867 العینة التجر�ب�ة

) أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین المجموعتین (الضا�طة 34تضح من خالل الجدول رقم (ا
جاءت كلها غیر دالة في متغیر اإلدراك السمعي عند  TEST- T االخت�اروالتجر�ب�ة)، �حیث أن ق�م 

)، وهذا �عني أنه یوجد تجانس بین المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في متغیر اإلدراك 0.05مستوى داللة (
 السمعي.
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 ) یوضح مقارنة قبل�ة للتجانس بین المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار ال�صري.35جدول رقم (
 نوع الداللة GSI درجة الحر�ة المحسو�ة Tق�مة  

 01النشاط 
 2,503 العینة الضا�طة

 
38 ,000 

 
 غیر دال

 28,291 العینة التجر�ب�ة

 02النشاط 
 880, العینة الضا�طة

 
38 ,310 

 
 غیر دال

 37,638 العینة التجر�ب�ة

 03النشاط 
 512, العینة الضا�طة

 
38 ,237 

 
 غیر دال

 34,850 التجر�ب�ةالعینة 

 04النشاط 
 633, العینة الضا�طة

 
38 ,362 

 
 غیر دال

 37,647 العینة التجر�ب�ة

 05النشاط 
 2,615- العینة الضا�طة

 
38 ,000 

 
 غیر دال

 27,449 العینة التجر�ب�ة

 06النشاط 
 228,- العینة الضا�طة

 
38 ,444 

 
 غیر دال

 37,700 العینة التجر�ب�ة

 07النشاط 
 159, العینة الضا�طة

 
38 ,662 

 
 غیر دال

 37,801 العینة التجر�ب�ة

 08النشاط 
 883,- العینة الضا�طة

 
38 ,818 

 
 غیر دال

 37,925 العینة التجر�ب�ة

 09النشاط 
 000, العینة الضا�طة

 
38 1,000 

 
 غیر دال

 38,000 العینة التجر�ب�ة

 10النشاط 
 376,- الضا�طةالعینة 

 
38 ,978 

 
 غیر دال

 37,986 العینة التجر�ب�ة

 11النشاط 
 000, العینة الضا�طة

 
38 1,000 

 
 غیر دال

 38,000 العینة التجر�ب�ة

 12النشاط 
 219, العینة الضا�طة

 
38 ,738 

 
 غیر دال

 37,959 العینة التجر�ب�ة

 13النشاط 
 014,- العینة الضا�طة

 
38 ,991 

 
 غیر دال

 38,000 العینة التجر�ب�ة

 14النشاط 
 709, العینة الضا�طة

 
38 ,376 

 
 غیر دال

 37,578 العینة التجر�ب�ة

 15النشاط 
 000, العینة الضا�طة

 
38 ,947 

 
 غیر دال

 37,931 العینة التجر�ب�ة

 16النشاط 
 486, 38 000, العینة الضا�طة

 
 غیر دال

 37,699  التجر�ب�ةالعینة 

 17النشاط
 العینة الضا�طة

,726 
38 

 غیر دال 157,
 37,059 العینة التجر�ب�ة
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) أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین المجموعتین (الضا�طة 35تضح من خالل الجدول رقم (
جاءت كلها غیر دالة في متغیر اإلدراك ال�صري عند  TEST- T االخت�اروالتجر�ب�ة)، �حیث أن ق�م 

)، وهذا �عني أنه یوجد تجانس بین المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في متغیر اإلدراك 0.05مستوى داللة (
 ال�صري.

 رنامج األلعاب الر�اض�ة:ب
 الر�اض�ة: ب�أال لعابرنامج  إعداد

 خطوات إعداد البرنامج :

هذا  إعدادمن خبراتهم في  لالستفادةالمختصین والخبراء و  األساتذةاالتصال ومقابلة �عض تم 

لتي تناولت األلعاب الر�اض�ة واإلدراك السمعي واإلدراك ااالطالع على أهم المراجع البرنامج وهذا �عد 

األنشطة والتمار�ن التي انسب إلى  الو صوال ونجازه ا شكل وحتى یتم  أحسنفي  إخراجهال�صري �غرض 

عالج صعو�ات اإلدراك السمعي واإلدراك  أوو�ساعد في التخفیف  یتضمنها هذا البرنامج  �مكن أن

البرنامج علة اخت�ار�ن  في تشخ�ص  إعدادبین الدراسات التي ساعدتنا دراسة، اعتمدنا في  منال�صري 

، رمحو  11وقد تم وضع صعو�ة اإلدراك السمعي وال�صري  المعد من طرف ال�احثة في ال�حث الحالي 

نشاطین وال�عض اآلخر ثالثة أنشطة وذلك حسب درجة الصعو�ة  على ور امحفي  �عض الخصصنا 

الدراسي تتناسب مع المستوى  أنها�حیث  وقد روعي  فیها ال�ساطة والسهولة والوضوح وال�عد عن التعقید،

 العمري والعقلي واالجتماعي والثقافي للتالمیذ.و 

 تحك�م البرنامج :-2-11

لكل محور على مجموعة من والمخصصة �عد العمل�ة السا�قة تم عرض المحاور والتمار�ن المقترحة 
 المحكمین والخبراء والمختصین إلبداء الرأي وهذا لهدف:

 اخت�ار وتحدید مناس�ة المحاور والتمار�ن المقترحة لكل محور، لمناس�ة الدراسة. -
 حذف لتمار�ن واألنشطة الغیر مناس�ة. -
 عدد التمار�ن الخاصة لكل محور.تحدید  -
 تعدیل األلعاب من ناح�ة الص�اغة والتعبیرات اللغو�ة. -
 تصح�ح األخطاء اللغو�ة. -
 تعدیل �عض األلعاب  لما یخدم األداة �شكلها الصح�ح. -

 لخاصة �اإلضافة إلى اللقاءات التي جمعتنا ی�عضهم وهم: تاال�م�الوتمت هذه العمل�ة عن طر�ق 
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 للبرنامج) �مثل قائمة األساتذة المحكمین 36جدول رقم (

ورفض كل المحاور  %80�عد جمع النتائج وتحلیلها في جدول تم قبول كل المحاور والتمار�ن التي تفوق 
 التي تقل عن هذا الق�مة وهذا من أجل نتائج أكثر داللة وهي موضحة في الجدول التالي

 للبرنامج)یوضح إجا�ات الخبراء حول المحاور المقترحة 37جدول رقم (

 تعدل
 مناس�ة غیر مناسب

 المحاور األلعاب
 العدد النس�ة العدد النس�ة

// // // 100% 08 01 
 02 07 %87.5 01 12.5 است�عاد فكرة القائد الرموز واألشكال الهندس�ةتمییز -

// // // 100% 08 03 
// 12.5% 01 87.5% 07 04 

 05 08 %100 // // // تمییز الحروف
 06 07 %100 01 12.5 تكرار للتمر�ن السابق

// // // 100% 08 07 
 08 08 %100 // // // تمییز أعداد

// // // 100% 08 09 
// // // 100% 08 10 

 11 07 %87.5 01 %12.5 تكرار لما سبق تمییز األلوان
// 12.5% 01 87.5% 07 12 
// // // 100% 08 13 

 14 08 %100 // // // تمییز األحجام
// // // 100% 08 15 
 تمییز الشكل عن الخلف�ة المح�طة �ه. 16 08 100% // // //

 الجامعة التخصص الدرجة العلم�ة اسم واللقب

 أستاذة محاضرة أ مقداد نشیدة
النشاط البدني الر�اضي 

 المدرسي
 3الجزائر 

 العراق-المصتنصر�ة ق�اس وتقو�م أستاذ التعل�م العالي علي الفرطوسي

 أستاذة محاضرة أ تواتي ح�اة
المدرس�ة وٕادماج التر��ة 

 المتعلم
 مستغانم

 ت�ارت أنثرو�ولوج�ا أستاذة التعل�م العالي قر�صات الزهرة
 مستغانم منهج�ة ال�حث العلمي أستاذ التعل�م العالي عطاهلل أحمد

 أستاذة محاضرة ب ع�اس أمیرة
النشاط البدني الر�اضي 

 المدرسي
 وهران

 مصر-اإلسكندر�ة النفس الر�اضي علم أستاذة التعل�م العالي بثینة محمد فاضل
 مصر-كر الشیخ ق�اس وتقو�م أستاذ التعل�م العالي عادل عبد الحل�م حیدر
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// // // 100% 08 17 
// 12.5% 01 87.5% 07 18 

 19 // // 08 %100 // تهجئة الكلمات
// // // 100% 08 20 
// // // 100% 08 21 

 22 08 %100 // // // جمع األجزاء لتكو�ن الكل
// // // 100% 08 23 
// // // 100% 08 24 

 العمل�ات الحساب�ة
// // // 100% 08 25 
// // // 100% 08 26 

 معرفة األماكن المألوفة
// // // 100% 08 27 
// // // 100% 08 28 

 مدلول الكلمات
// // // 100% 08 29 

 �عد ما تم إعطاءنا التوجیهات من قبل السادة المحكمین قمنا �ما یلي:

 من محور تهجئة الكلمات. 19حذف التمر�ن  -

 واألشكال الھندسیة.تمییز الرموز من محور  02تعدیل التمر�ن  -

 ) یوضح التمار�ن لمقترحة �عد عمل�ة التحك�م لبرنامج األلعاب الر�اض�ة38جدول رقم (

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحور عدد التمار�ن
 تمییز الرموز واألشكال الهندس�ة- 03
 تمییز الحروف 03
 تمییز أعداد 03
 تمییز األلوان 03
 تمییز األحجام 03
 المح�طة �ه.تمییز الشكل عن الخلف�ة  02
 تهجئة الكلمات 02
 جمع األجزاء لتكو�ن الكل 03
 العمل�ات الحساب�ة 02
 معرفة األماكن المألوفة 02
 مدلول الكلمات 02
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 التعل�مي:البرنامج  حصصتحدید -2-12
 :في الجدول التالي �عد الخطوة السا�قة التعل�ميالبرنامج  حصص�مكن توض�ح مراحل ومحتو�ات 

 مراحل ومحتو�ات حصص البرنامج التعل�مي: ) یوضح 39(جدول رقم
 رقم الجلسة لحصةا الهدف من مراحل البرنامج

قبل مرحلة البدء في 
 جمتطبیق البرنا

عمل�ة ني في ونسوف �ساعد نالذیالمعلمین  مقابلة-
 التشخ�ص.

على أبنائهم مقابلة أول�اء التلمیذ إلعالمهم �البرنامج المطبق -
 وتوض�ح الفوائد على عائدة علیهم من خالل هذا البرنامج.

1-2 

 3 التعرف على مجتمع ال�حث األولىمرحلة ال
الثان�ة عمل�ة مرحلة 

 التشخ�ص
 

 المقدمة للمعلمینتعلم الاستمارة تشخ�ص صعو�ة  -
استمارة تشخ�ص صعو�ة اإلدراك السمعي المقدمة  -

 للمعلمین.
اإلدراك ال�صري المقدمة  استمارة تشخ�ص صعو�ة -

 للمعلمین.
 اإلدراك السمعي المقدمة للتالمیذ.اخت�ار تشخ�ص  -
 اإلدراك ال�صري المقدمة للتالمیذ.اخت�ار تشخ�ص  -
 تطبیق اخت�ار الذكاء(رسم الرجل)  -
السنة الماض�ة والثالثي على نتائج اخت�ار  االطالع -

 .األول للسنة الحال�ة

4 -5 -6-7—8-9-10  

 التدر�بمرحلة 
 

 اإلدرك ال�صري  -
  تمییز الرموز واألشكال الھندسیة- -
 تمییز الحروف -
 تمییز الكلمات المتشابھة شكال و المختلفة معنا.- -
 تمییز أعداد  -
 تمییز أحجام -
 تمییز األلوان -
 تمییز الشكل عن الخلفیة المحیطة بھ. -
 جمع األجزاء لتكوین الكل -
 إكمال الفراغات بالكلمات والحروف واألعداد -
 معرفة األماكن المألوفة -
 التعرف على األعداد -
 كتابة الكلمات -
 العملیات الحسابیة -
 تھجئة الكلمات -
 مدلول الكلمات -

 اإلدراك السمعي:

 
11-12 
13 
14-15 

 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
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الفھم االستماعي للمعلومات المقدمة شفھیا  -
 باإلضافة إلى الفھم السمعي بین الشكل والخلفیة

 فھم الكلمات المتماثلة نطقا والمختلفة معنا -
 الحروف والمقاطعتھجي أصوات  -
تمییز أصوات الحروف واألصوات المختلفة التي  -

 یتضمنھا الكالم.
 صعوبة ادراك الزمن -
صعوبة االنتباه في ظل وجود العدید من  -

 المشتتات
صعوبة تتبع المثیرات والمعلومات السمعیة  -

 وتذكر تسلسل األحداث
 إكمال الكلمات الناقصة -

 تمییز االتجاھات -

25 
26 

 
 

27 
 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36-37 

 
38 

 40-39 التقو�م مرحلة االنتهاء

 ومدة زمن، یتراوح ،حصة "40 " قوامها البرنامج حصص عدد أن السابق الجدول من یتضح
دق�قة  55و  د45بین الحصصمدة  ، " حصتین في األسبوع بواقع أسبوعا دق�قة  "90"  حوالي تطب�قها

 وذلك نظرا لخصوص�ة العینة المدروسة.
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 برنامج في مرحلة التطبیق سیر الحصص خطوات-2-13 

 خطوات سیر الحصص برنامج في مرحلة التطبیق) یوضح 40جدول رقم (

عدد  التقی�م (المالحظات)
 الغ�اب

مكان إجراء  المدة الزمن�ة
 الحصة

رقم  الشهر التار�خ الموضوع الهدف اإلجرائي من الحصة
 الحصة

 التعرف على مجتمع ال�حث  القسم دق�قة 45 // 
 

 17الخم�س 

أكتو�ر
2019

 

01 

 02 20األحد 1تطبیق اخت�ار الذكاء قسم  التعرف على مستوى ذكاء التالمیذ القسم دق�قة 45 // 
 الذكاء بتطبیق االخت�ار  التعرف على مستوى ذكاء التالمیذ القسم دق�قة 45 // 

 
 03 24الخم�س 

التعرف على مدى تدرج الصعو�ة اإلدراك  القسم دق�قة 45 // 
 السمعي عند التالمیذ

 

تطبیق مق�اس تشخ�ص اإلدراك السمعي 
 للقسم أ

 04 27األحد 

التعرف على مدى تدرج الصعو�ة اإلدراك  القسم دق�قة 45 // 
 ال�صري عند التالمیذ

 

اإلدراك ال�صري تطبیق مق�اس تشخ�ص 
 للقسم أ

 05 31الخم�س 

التعرف على مدى تدرج الصعو�ة اإلدراك  القسم دق�قة 45 // 
 السمعي عند التالمیذ

 

تطبیق مق�اس تشخ�ص اإلدراك السمعي 
 للقسم ب

 03األحد 

نوفمبر
 

06 

التعرف على مدى تدرج الصعو�ة اإلدراك  القسم دق�قة 45 //  تطبیق مق�اس تشخ�ص اإلدراك ال�صري   07 07الخم�س
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 ال�صري عند التالمیذ
 

 للقسم ب

 تعرف على المادة  وتقس�م األفواج التعرف على محتوى الرنامج والمادة القسم دق�قة 45 // 
 

 08 10األحد

أن �كون التلمیذ قادرا على التعرف على �عض    // 
 الحروف الهجائ�ة

 التعرف على الحروف
 

 14الخم�س 
 

08 

أن �كون المتعلم قادرا على الفهم االستماعي 
 للمعلومات والشروح المقدمة

أن �كون المتعلم قادرا على تعلم �عض الحروف  القسم دق�قة 45 // 
 الهجائ�ة

 17األحد 
 

09 

أن �كون المتعلم قادرا الفهم االستماعي 
 للمعلومات

على  التمییز بین  أن �كون المتعلم قادرا القسم دق�قة 45 // 
 الحروف الهجائ�ة.

 

 10 21الخم�س

أن �كون المتعلم قادرا على تمییز أصوات 
 الحروف

أن �كون التلمیذ قادر على إدراك األعداد  القسم دق�قة 45 // 
 ومدلوالتها

 11 24األحد التعرف على األعداد

 



130 
 

�استخدام أن �كون التلمیذ قادر على فهم الشرح 
 التعابیر العاد�ة

أن �كون المتعلم قادرعلى التعف على األعداد  القسم دق�قة 45 // 
 الفرد�ة

 12 28الخم�س

أن �كون المتعلم قادرا على إدراك وفهم المعاني 
 ولمعلومات المسموعة

أن �كون المتعلم قادرا على التعرف على األعداد  القسم دق�قة 45 // 
 الزوج�ة

 01األحد  

    

13 

أن �كون المتعلم قادرا على إدراك وفهم المعاني 
 ولمعلومات المسموعة

أن �كون المتعلم قادر على إدراك وفهم األعداد  القسم دق�قة 45 // 
 99ضمن العدد

 05الخم�س
 

14 

أن �كون المتعلم قادر على الفهم والتذكر 
 المتتا�عةالسمعي للمعلومات 

ان �كون المتعلم قادر على التعرف لى �عض  القسم دق�قة 45 // 
 الرموز واألشكال الهندس�ة

 08األحد التعرف على الرموز واألشكال الهندس�ة

د�سمبر 
2019

 

15 

 االستماعي�كون المتعلم قادرا على الفهم  أن
 المقدمة شفه�ا تللمعلوما

�عض  ىإلن �كون المتعلم قادر على التعرف أ القسم دق�قة 45 // 
 الرموز واألشكال الهندس�ة

 16 12الخم�س التعرف على لرموز واألشكال الهندس�ة

تعلم قادرا على تت�ع المعلومات �كون الم أن
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 المثیرات السمع�ةو 
�كون المتعلم قادر على تمییز األشكال  أن القسم دق�قة 45 // 

 الهندس�ة
 17 15األحد

 االستماعيم أن �كون المتعلم قادر على الفه
 للمفاه�م

 18 19الخم�س  تمییز األلوان أن �كون التلمیذ قادرا على التعرف على األلوان القسم دق�قة 45 // 
أن �كون التلمیذ قادرا على است�عاب المعلومات 

 شفه�ا
 عطلة الخر�ف

 التلمیذ قادرا على تفرقة بین األلوان أن �كون  القسم دق�قة 45 // 

تمییز األلوان
 

 05األحد 

جانفي 
2020

 

19 
أن �كون التلمیذ قادرا على الفهم االستماعي 

 للمفاه�م المجردة
أن �كون التلمیذ قادرا على إدراك وفهم وتمییز  القسم دق�قة 45 // 

 األلوان
 20 09الخم�س

على إدراك تتا�ع أن �كون التلمیذ قادرا 
 المعلومات الشفه�ة

 
 

أن �كون التلمیذ قادرا على التعرف على األحجام  القسم دق�قة 45 //
تمییز األحجام الكبیرة والصغیرة

 

 21 12األحد

أن �كون التلمیذ قادرا على فهم المناقشات 
 واألسئلة التي توجه له

 قادرا على إدراك األحجام الكبیرةأن �كون التلمیذ  القسم دق�قة 45 // 
 والصغیرة والمتوسطة

 22 16الخم�س
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أن �كون التلمیذ قادرا على محافظة على تركیزه 
 أثناء التمر�ن

أن �كون التلمیذ قادرا على تمییز األحجام  القسم دق�قة 45 // 
 واأللوان

 23 19ااألحد

وتعلم االستماع أن �كون التلمیذ قادرا على إدراك 
 للشرح الشفوي 

أن �كون التلمیذ قادرا على التفر�ق بین الشكل  القسم دق�قة 45 // 
 وضله

تمییز لشكل عن الخلف�ة المح�طة �ه
 24 23الخم�س 

أن �كون التلمیذ قادرا على ترتیب تسلسل 
 المعلومات المقدمة شفهي

قادرا على تمییز تمییز لشكل أن �كون التلمیذ  القسم دق�قة 45 // 
عن الخلف�ة المح�طة �ه في ظل وجود عدة 

 مشتتات

 26األحد
 

 

25 

أن �كون التلمیذ قادرا على إدراك والفهم 
 االستماعي للمعلومات المقدمة شفه�ا

 أن �كون التلمیذ قادرا على القسم دق�قة 45 // 
 تجزئة الكلمات إلى حروف متفرقة

ت
تهجئة الكلما

 26 30الخم�س 

أن �كون التلمیذ قادرا على تركیب الكلمات 
 المسموعة

أن �كون التلمیذ قادرا على تركیب الكلمات في  القسم دق�قة 45 // 
 ظل وجود �عض المشتتات السمع�ة وال�صر�ة

تهجئة 
ت

الكلما
 

 27  02األحد
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أن �كون التلمیذ قادرا على تت�ع المثیرات 
 السمع�ةوالمعلومات 

أن �كون التلمیذ قادرا على تهجئة الكلمات ة  القسم دق�قة 45 // 
 تجم�عها

 28 06الخم�س

أن �كون التلمیذ قادرا علىتت�ع المعلومات 
 المتتا�عة عند ترتیب الحروف

أن �كون التلمیذ قادرا على جمع األجزاء األشكال  القسم دق�قة 45 // 
 لتكملة الشكل

جمع 
األجزاء لتكو�ن الكل

 

 09األحد

ف�فري 
2020

 

29 

أن �كون التلمیذ قادرا على الفهم اإلست�ماعي 
 للمعلومات المقدمة شفه�ا

أن �كون التلمیذ قادرا على جمع جمع األجزاء  القسم دق�قة 45 // 
لتكو�ن الصور المطلو�ة في ظل العدید من 

 المشتتات

 30 13الخم�س

المتعلم قادرا على فهم الشرح الشفوي أن �كون 
 للمعلم ومتا�عة التعل�مات المقدمة له.

أن �كون المتعلم قادرا على جمع األجزاء لتكو�ن  القسم دق�قة 45 // 
 الشكل حسب اللون.

 31 16األحد

أن �كون المتعلم قادرا على تت�ع المعلومات 
 واإلرشادات المقدمة من طرف المعلم
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  القسم دق�قة 45 // 
أن �كون المتعلم قادرا على تعلم مهارات الجمع 

 .10األرقام ضمن العدد
 

ت لحساب�ة
العمل�ا

 

 20الخم�س

ف�فري 
2020

 

32 

أن �كون المتعلم قادرا على الفهم االستماعي 
 للمفاه�م و المعلومات المقدمة من قبل المعلم

 
قادرا على تعلم مهارات الطرح أن �كون المتعلم  القسم دق�قة 45 // 

 .10األرقام ضمن العدد
 

 33 23األحد

أن �كون المتعلم قادرا على تنم�ة الفهم 
االستماعي للمفاه�م والمعلومات المقدمة من 

 طرف المعلم
أن �كون التلمیذ قادرا على معرفة الحیوانات و  القسم دق�قة 45 // 

معرفة األماكن  مكان ع�شها
المألوفة

 
 27الخم�س

 

34 

أن �كون التلمیذ قادرا على              -
الفهم و إت�اع تعل�مات شفه�ة و 

 استرجاعها
أن �كون التلمیذ قادرا على معرفة أماكن ع�ش  القسم دق�قة 45 // 

في ظل وجود عدة مشتتات السمع�ة و  الحیوانات
      ال�صر�ة 

معرفة 
األماكن 
المألوفة

مارس  01األحد 
2020

 35 
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والمدة الزمن�ة التي ) ...)(ور موضحة في الملحق العدة مح( مع التالمیذ والنشاطات المط�قة  إجراءهافي الجدول السابق تم توض�ح الحصص التي تم 

وعدد الحصص اإلجمالي لكل البرنامج ) 2020مارس  06إلى غا�ة  2019أكتو�ر13من ( ابتداءاالتوار�خ   مع توض�ح )دق�قة45(استغرقت في كل حصة

 ) حصة 37'

 

 
 

 
 

أن �كون التلمیذ قادرا على تت�ع المثیرات و 
 المعلومات السمع�ة

أن �كون التلمیذ قادرا على معرفة الداللة الكلمات  القسم دق�قة 45 // 
 من خالل الصور

ت
مدلول الكلما

 

 36 06الخم�س

فهم المعنى ومتا�عة أن �كون التلمیذ قادرا على 
 دالالت الكلمات

أن �كون التلمیذ قادرا على أدراك مدلول الكلمات  القسم دق�قة 45 // 
. 

 37 09األحد

�كون التلمیذ قادرا على الفهم االستماعي أن 
 مفاه�م والكلمات.لل
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 الر�اض�ة:  �األلعابعرض البرنامج الخاص -2-14

 :نقوم �عرض تطبیق البرنامج على العینة المستهدفة من اول حصة الى اخر حصة ف�ما یلي
 -اإلدراك السمعي والبصري:

 1-تمییز الرموز واألشكال الھندسیة:

 1-1النشاط 01:
 الهدف من النشاط:- التعرف على الرموز واألشكال الهندس�ة.

      لفهم االستماعي للمعلومات التي تقدم شفه�ا-                    
 الوسائل المستخدمة: صفارة ،أشكال هندس�ة، شواخص.

وصف النشاط: وضع مجموعة من األشكال الھندسیة عشوائیا (غیر مرتبة) وعلى التالمیذ القفز داخل 
یعرف أسماء األشكال على المعلم تسمیتھا لھ األشكال حسب تعلیمات المعلم.حیث إذ لوحظ أن التلمیذ ال 

 مع الشرح المبسط لھا.

 التعلیمة:اقفز داخل المكعب

 

   **************** 

 

 
 1-2النشاط 02:

 الهدف من النشاط:إدراك الرموز واألشكال الهندس�ة.
تت�ع المعلومات والمثیرات السمع�ة.                     

 الوسائل المستخدمة:صفارة، شواخص، أشكال هندس�ة.
 وصف النشاط:وضع مجموعة من األشكال الھندسیة داخل الساحة أو الملعب على شكل محطات 

 نقسم التالمیذ إلى فریقین بحیث نقوم بتعیین قائد لكل فریق.
التعلیمة: أیھا القائد إلى محطة المربع .تعاد المحاولة عدة مرات على حسب عدد التالمیذ بحیث كل مرة 

 نغیر قائد الفریق (القبطان).
 
 
 

*************** 
 

 1-3النشاط 03:
 الهدف من النشاط:-تمییز األشكال الهندس�ة.

الفهم االستماعي للمفاه�م.-                     
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 الوسائل المستخدمة: كرات ملونة، أشكال هندس�ة صفارة، شواخص.
وصف النشاط:تقسیم التالمیذ إلى مجموعتین "أ" و"ب" حیث أن لكل تلمیذ كرة ذات لون مطابق للون 

 أحد األشكال المرسومة على األرضیة،

التعلیمة: عند سماع إشارة البدء قم  بالقفز فوق الشكل المطابق للون الكرة التي تحملھا و اجري لوضع 
 الكرة داخل الشكل المطلوب .یفوز الفریق الذي كل محاوالتھ ناجحة.

  
 *********** 
  
  ************ 
 

 2-تمییز الحروف.
 2-1النشاط 04 :

 الهدف من النشاط:إدراك �عض الحروف الهجائ�ة.
لفهم االستماعي للمعلومات والشروح المقدمة.-                     

 الوسائل المستخدمة:دودة الحروف، صفارة، شواخص.
 التعل�مة:اقفز فوق الحروف التي تشكل دودة وقف عند الحرف واقرأه.

 حدد ما إذا كان شكل كتابة الحرف في بدایة الكلمة، أو وسط الكلمة، أو في نھایة الكلمة. -
 

 
 
 

 :05لنشاط 2-2
 الهدف من النشاط:-تعلم �عض الحروف الهجائ�ة.

          تنم�ة الفهم االستماعي للمعلومات                                          -                   
 الوسائل المستخدمة:شجرة الحروف، صفارة، شواخص.

وصف النشاط:�قسم التالمیذ إلى فریقین فریق"أ" و "ب" یطلب المعلم من التلمیذین األولین في الفریقین 
 إیجاد حرفین مختلفین في شجرة الحروف.

التعلیمة: التلمیذ األول من الفریق "أ" علیك البحث عن الحرف "ج" في وسط الكلمة والتلمیذ األول من 
نقطة للفریق الذي وجد الحرف المطلوب فریق "ب" ابحث عن حرف " ف"في آخر الكلمة). تعطى 

بسرعة قبل الفریق الثاني، وھكذا حتى یفوز أحد الفریقین ، تعاد المحاولة عدة من المرات إذا لوحظ عدم 
 فھم التالمیذ للتمرین.

 ع       
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 2-3النشاط 06.

 الهدف من النشاط:-التمییز بین الحروف الهجائ�ة.
تمییز أصوات الحروف. -                     

 الوسائل المستخدمة: شجرة الحروف، صفارة، شواخص، �طاقات.
وصف النشاط:إعادة النشاط السابق مع وضع مجموعة من البطاقات التي علیھا نفس الحروف التي على 

 الشجرة یجري المتسابق غلى مكان لبطاقات ویختار إحداھا .

التعلیمة: اجري إلى الشجرة وابحث عن الحرف المكتوب دخل البطاقة وضع البطاقة فوق الحرف الذي 
 تحویھ.

 

************* 

 

 

 

 3-تمییز األعداد.
 3-1النشاط 07:دودة األعداد

 الهدف من النشاط:إدراك األعداد ومدلولها.
فهم الشرح �استخدام التعابیر العاد�ة.-                     

 الوسائل المستخدمة: دودة األعداد،كرات ملونة، صارفة، شواخص.
وصف النشاط: یقسم التالمیذ إلى 04 فرق  لكل فریقین دودة أعداد، فریق یحمل الكرت بلونین مختلفین  

من زمیلھ یقوم المعلم بإمالء عدد على لتالمیذ من  یأخذ التلمیذ األول من كل فریق الكرة. وآخرین یلعب
وعلى التالمیذ وضع الكرات داخل العدد المطلوب.بحیث یكون التتابع بین تالمیذ الفریق،  99إلى 1

 والفریق الذي یضع األعداد كلھا صحیحة  یفوز.وبعدھا تقلب األدوار بین حاملي لكرات والالعبین.

 التعلیمة:خذ الكرة من زمیلك وضعھا في لعدد 54. 

 

 

 خ

 س
 خ

 س
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*********** 

    

******** 

 

******** 

 *****
***** 

 
 3-2النشاط 08:

 الهدف من النشاط:-التعرف على األعداد الفرد�ة واألعداد الزوج�ة.
إدراك وفهم المعاني والمعلومات المسموعة. -                     

 الوسائل المستخدمة: : دودة األعداد،كرات ملونة، صارفة، شواخص.
وصف النشاط:نفس النشاط لسابق غیر أنھ على التالمیذ وضع لبكرات فوق األعداد الفردیة فقط مع 

 إعادتھ على األعداد الزوجیة .
 التعلیمة: ضع الكرات فوق األعداد الفردیة. ضع الكرات فوق األعداد الزوجیة.

 
 3-3النشاط 09 :مربع األعداد

 الهدف من النشاط:إدراك وفهم األعداد ضمن العدد99
لفهم والتذكر السمعي للمعلومات المتتا�عة       -    

 الوسائل المستخدمة:مر�ع األرقام،، صارفة، شواخص. 
التعل�مة: على التلمیذ لوقوف برجلین مضمومتین الوقوف داخل مربع، یوم 

المعلم بإمالئھ أحد األعداد یقفز التلمیذ برجلین مضمومتین فوق العدد لمطلوب ثم الرجوع إلى وسط 
 المربع.تكون بدایة العمل مع إشارة المعلم .یمكن زیادة عدد المشتتات مع زیادة المطلوب.

 4-تمییز األلوان: 
 4-1-النشاط 10:

 الهدف من النشاط:-التعرف على األلوان.
است�عاب معنى المعلومات شفه�ا.-                     

 الوسائل المستخدمة: دوائر األلوان، صفارة، شواخص.
 التعل�مة:قف فوق الدائرة الحمراء األولى وقفز برجلین مضمومتین بتت�ع األسهم حتى تصل

 إلى الدائرة النهائ�ة.

33 30 27 
36 

 

24 

15 18 21 

10 15 99
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46
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46 50 15 10 75 99 
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 4-2-النشاط 11:
 الهدف من النشاط:-تعلم والتفرقة األلوان.

الفهم االستماعي للمفاه�م المجردة.-                      
 الوسائل المستخدمة: دوائر األلوان، صفارة، شواخص.

التعل�مة::نفس النشاط لسابق، عل التلمیذ القفز داخل الدوائر برجلین مضمومتین مع ذكر لون الدائرة عند 
 سماع اإلشارة من المعلم.

 4-3-النشاط12:
 الهدف من النشاط:-إدراك وفهم وتمییز األلوان.

إدراك تتا�ع المعلومات الشفه�ة-                     
 الوسائل المستخدمة: العلب الملونة، صفارة، شواخص.

وصف النشاط:�قوم المعلم بوضح مجموعتین من العلب الملونة �مختلف األلوان توضع المجموعة األولى 
متر من المجموعة األولى.30في خطین متواز�ین مستق�مین، أما المجموعة الثان�ة فتوضع على �عد   

 �قسم التالمیذ إلى فوجین. 
ضع  كل علب التي هي من نفس اللون مع �عض بینما �قوم  التلمیذ الثاني یرجعها إلى  التعل�مة: 
 كانها التي كانت ف�ه سا�قا وهكذا حتى ینتهي كامل الفوج، �حدد الفائز �سرعة الداء .م

متر�جري  30     

 
 
 

 5-تمییز األحجام:
 5-1-النشاط 13:
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 الهدف من النشاط:التعرف على األحجام الكبیرة والصغیرة.
فهم المناقشات واألسئلة التي توجه للتلمیذ.-                     

 الوسائل المستخدمة: شر�ط، صفارة، شواخص.
 وصف النشاط:وضع شر�ط طو�ل �حوي على أشكال من مختلف األحجام "كبیرة، صغیرة، متوسطة

 التعل�مة: اقفز برجل واحدة على األحجام الكبیرة فقط.ثم الصغیرة .

 
 

 
 5-2-النشاط 14:

 الهدف من النشاط:إدراك األحجام الكبیرة والصغیرة والمتوسطة.
تنم�ة االنت�اه والتركیز إزاء التمار�ن -                     

 الوسائل المستخدمة: سالت، أشكال، صفارة، شواخص.
وصف النشاط: وضع 03 سالت  األولى وضعت علیها صورة شكل كبیر والثان�ة شكل متوسط أما 

الثالثة فتوضع عل�ه شكل صغیر مقارنة مع األولى والثان�ة.توضع السالت علة �عد متساوي من �عضهم 
متر عن السالت. 30ال�عض.وضع مجموعة من األشكال مختلفة األحجام على �عد   

 �قسم  القسم غلى فوجین.
التعل�مة:  قم �أخذ شكل من األشكال و اجري لتضعها في السلة المناس�ة على حسب حجم الشكل 

المأخوذ. وهذا �التتا�ع بین التالمیذ إلى انتهاء عدد التالمیذ .وتعاد المحولة عدة مرات إلى ن �ستط�ع 
 التلمیذ فهم فكرة األحجام.

 

                                                *******************  

                                                *******************  
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 5-3-النشاط 15.
 الهدف من النشاط:-تمییز األحجام واأللوان.

للمعلم. دراك وتعلم اإلنصات لشرح الشفوي إ-                     
 الوسائل المستخدمة: األجسام ملونة، صفارة، شواخص.

وصف النشاط:�قسم التالمیذ إلى فوجین یتنافسون على إن یرتب كل فر�ق األجسام من األكبر إلى 
 األصغر حسب الحجم واللون ،�حدد الفائز من �كمل ترتیبها ترتی�ا صح�حا �أسرع وقت .

 التعل�مة:رتب األجسام من األكبر إلى األصغر حسب الحجم واللون.
 

******************* 

******************* 
 

 
 

 6-تمییز الشكل عن الخلف�ة المح�طة �ه.
 6-1-النشاط 16:

 الهدف من النشاط:-تعلم التفرقة بین الشكل وظله.
ترتیب تسلسل المعلومات المقدمة شفه�ا.-                     

 الوسائل المستخدمة: �طاقات، صفارة، شواخص.
وصف النشاط: وضع رسم صور على األرض أو وضع صور في �طاقات وتوضع لكل صورة الظل 

 المناب لها
 التعل�مة:اختر �طاقة تحوي ظل مناسب لصورة الناس�ة لها: 

 

 

 
 ************ 

*********** 
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 6-2-النشاط 17:
 الهدف من النشاط:تمییز الشكل عن خلفیته المح�طة �ه في ظل وجود عدة مشتتات.

دراك وفهم االستماعي للمعلومات المقدمة شفه�ا.إ-                     
 الوسائل المستخدمة: ال�طاقات،صفارة، شواخص.

وصف النشاط:وضع مجموعة من ال�طاقات علیها صور وظلها تعلق هته ال�طاقات على صدر األطفال 
 دون أن یرى التالمیذ �طاقات زمالءهم عند سماع أشارة المعلم یدور جم�ع التالمیذ نحو �عضهم ال�عض .

 التعل�مة:جد الصورة والظل المناسب لها.

 

 
 

 7-تهجئة الكلمات:
 7-1-النشاط18:

 الهدف من النشاط:-تعلم تجزئة الكلمات إلى حروف متفرقة.
دراك تركیب الكلمات المسموعة.إ-                     

 الوسائل المستخدمة: شجرة الحروف، �طاقات علیها كلمات، كرات.
وصف النشاط:نقوم بتقس�م التالمیذ إلى مجموعتین"أ" و"ب" حیث �عمل الجم�ع كشخص واحد یجري 

وعلى الفر�ق أخذ مجموعة من الكرات التي هي من  التلمیذ لیختار �طاقة من ال�طاقات و یر�ها لفر�قه
 نفس اللون ووضعها داخل الشجرة لتكو�ن الكلمة المطلو�ة، وذلك �عد إشارة المعلم.

 التعل�مة:ضع الكرات فوق الحروف لتكو�ن الكلمة المطلو�ة.
 

 ************أ 
 ************ب 

 
 

     

     

 موز

 زھرة
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 7-2-النشاط 20:
 الهدف من النشاط:- تركیب الكلمات في ظل وجود �عض المشتتات السمع�ة وال�صر�ة.

تت�ع المثیرات والمعلومات السمع�ة.-                     
 الوسائل المستخدمة: ل�طاقات علیها حروف الهجائ�ة، صفارة، شواخص.

وصف النشاط:وضع مجموعة من ل�طاقات علیها حروف الهجائ�ة تعلق ال�طاقات على صدر التالمیذ، 
عند إشارة المعلم �قوم التالمیذ �الجري العشوائي داخل الساحة �عطي المعلم كلمتین متتالیتین على التالمیذ 

 تكو�ن الكلمة المطلو�ة وذلك بتجمع التالمیذ المكونین للكلمة .
 التعل�مة:كون الكلمة المطلو�ة.

 

        

                    

                    

                      
 

 7-3-النشاط 21: صندوق القراءة 
 الهدف من النشاط:-إتقان وك�ف�ة تهجئة الكلمات وتجم�عها.

          تت�ع المعلومات المتتا�عة عند ترتیب الحروف   
 الوسائل المستخدمة: : صندوق القراءة،صفارة، شواخص.

وصف النشاط:�قسم لتالمیذ إلى مجموعتین أ و"ب" یتنافسون على من یهجي الكلمة أوال حیث یوضع 
متر، تكتب المعلمة في الصندوق كلمات وعلى الفوج تهجئتها بوضع 50صندوق الحروف على �عد 

مات المهجئ �شكل صح�ح.الحروف في مكانها المناسب .�حدد الفائز �عدد الكل  

أ
 

ر
 

ف
 

 غ
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م
 

 

ر
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ف
 

 رغیف
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 التعل�مة:ضع الحروف في مكانها المناسب لتكو�ن الكلمة المطلو�ة.

                                        
 لتكو�ن الكل: ءجمع األجزا-8

 8-1-النشاط 22:
 الهدف من لنشاط:-جمع األجزاء األشكال لتكملة الشكل.

                  الفهم االستماعي للمعلومات المقدمة شفه�ا. -                 
 الوسائل المستخدمة:أشكال هندس�ة مجزئة، صفارة، شواخص.

وصف النشاط:�قسم التالمیذ إلى فر�قین "أ" و"ب" �حیث �حمل كل تلمیذ جزئ لشكل �حیث أنه مقسم الى 
یذان األوالن من كل فر�ق صوب سلة األشكال الخاصة �فر�قه، جزئین فقط.عند سماع إلشارة یجري التلم

لل�حث عن الجزء المكمل لشكله حسب اللون والشكل.  �حدد الفائز الفر�ق الذي یجمع جم�ع أجزاء أشكاله 
 في أسرع وقت.

 التعل�مة: ا�حث عن الجزء الثاني  لتكو�ن الشكل المطلوب.
 
 

   "أ" **************** 
 "ب"  ****************  
 

 8-2-النشاط 23:
 الهدف من النشاط:-تعلم جمع األجزاء لتكو�ن الصور المطلو�ة في ظل العدید من المشتتات.

 فهم الشرح الشفوي للمعلم ومتا�عة التعل�مات المقدمة له.
 الوسائل المستخدمة: ال�طاقات، الصفارة، الشواخص.

وصف النشاط:وضع مجموعة من  ال�طاقات علیها صور مجزئة غلى ثالث أجزاء تعلق ال�طاقات على 
صدر التالمیذ �حیث یجري التالمیذ جري عشوائي في الملعب عند سماع اإلشارة من المعلم و�سمي 
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الشكل المراد جمع أجزائه مثال" طائرة " ی�حث التالمیذ عن األجزاء لتكو�ن الصورة و�رتبون لتظهر لصورة 
 النها�ة.

 التعل�مة:كون الصورة المطلو�ة.
 

       

                    

       -              

                      
 
 

 8-3-النشاط 24:
 الهدف من النشاط:-جمع األجزاء لتكو�ن الشكل حسب اللون.

تت�ع المعلومات واإلرشادات المقدمة من طرف المعلم. -                     
 الوسائل المستخدمة:سلة،أشكال، صفارة، شواخص.

 وصف النشاط: وضع مجموعة من األشكال المجزئة والملونة تحت أر�ع أو خمسة سالت عشوائ�ا.
لمیذ األول لل�حث عن جزء مما طلب �قسم التالمیذ إلى  فر�قین على فر�ق العمل جماعة �حیث یجري الت 

منهم غیر أنه لتلمیذ محاولة واحدة للكشف عن مكان جزء واحد إذا وجده �أخذه غلى الفر�ق وٕاذ لم یجده 
�عود إلى فر�قه فارغا و یجري لتلمیذ الثاني لل�حث في مكان غیر المكان الذي �حث ف�ه التلمیذ األول أن 

د لفائز الذي �كمل لشكل أوال.یجمع جم�ع أجزاء لشكل المطلوب. �حد  
 التعل�مة:كون الشكل المطلوب.
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 أ***************

ب***************                          
   9-العمل�ات الحساب�ة.

 9-1-النشاط 25:
 الهدف من النشاط:-تعلم مهارات الجمع األرقام ضمن العدد.10

تنم�ة الفهم االستماعي للمفاه�م و المعلومات المقدمة من قبل المعلم.-      
 الوسائل المستخدمة:خط األعداد، صفارة، شواخص.

مع استعمال  12إلى  0ترقم األعداد من  األرضتقوم المعلمة برسم خط طویل على وصف النشاط:
 فوارق.

 3على الخط ثم تطلب منھ المعلمة القفز  5التلمیذ عند الرقم یقف   3+  5یطلب من التلمیذ جمع العدد 
 .  .8=  3+  5وھكذا یتعرف التلمیذ أن  8مرات إلى أن یصل إلى العدد 
 التعلیمة: اجمع العددین 3+5

 

   
 
 

   
 9-2-النشاط 26:

 الهدف من النشاط: تعلم مهارات الطرح األرقام ضمن العدد.10
 تنم�ة الفهم االستماعي للمفاه�م والمعلومات المقدمة من طرف المعلم

 الوسائل المستخدمة: خط األعداد، مكعبات، صفارة، شواخص.
تقوم المعلمة برسم خط األعداد على أرضیة الساحة حیث تطلب من أحد التالمیذ الوقوف  وصف النشاط:

تأمره  إذنمكعبات لزمیلھ ،  5مكعبات صغیرة أعطى منھا  8مثال على اعتبار انھ یملك  8عند الرقم 
 . 3العدد و العدد (یذكره التالمیذ المتفرجون ) و ھ إلىیصل  أن إلىفوارق  5الوراء  إلىالمعلمة بالرجوع 

 التعلیمة:اطرح لعدد5 من8

            
  
  
  

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

12 11 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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 10-معرفة أماكن المألوفة:

 10-1-النشاط 28:
 معرفة الحیوانات و مكان ع�شها -:  الهدف من النشاط

 فهم و إت�اع تعل�مات شفه�ة و استرجاعها -                  -
 الوسائل المستخدمة: ال�طاقات،صفارة، شواخص.

وصف النشاط:وضع مجموعة من ال�طاقات علیها صور لحیوانات وأماكن ع�شها تعلق ال�طاقات على 
المعلم و�سمي صدر التالمیذ �حیث یجري التالمیذ جري عشوائي في الملعب عند سماع اإلشارة من 

 الحیوان أو مكان ع�شه ی�حث التالمیذ على الحیوان المناسب لمكان الع�ش .
 التعل�مة: اجمعوا كل حیوان �مكان ع�شه.

 
 

       

                    

       -              

                   
    

 10-2-النشاط 29:
 الهدف من النشاط: - معرفة أماكن ع�ش الحیواناتفي ظل وجود عدة مشتتات السمع�ة و ال�صر�ة 

 تت�ع المثیرات و المعلومات السمع�ة- 
 الوسائل المستخدمة: ال�طاقات، صفارة، شوخص.
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وصف النشاط:وضع مجموعة من  ال�طاقات علیها صور لحیوانات وأماكن ع�شها تعلق ال�طاقات على 
صدر التالمیذ �حیث دائرة  عند سماع اإلشارة من المعلم و�سمي الحیوان یجري التلمیذ الحامل لصورة 

 الحیوان حول التالمیذ عند سماع اإلشارة الثان�ة �قف خلف مكان ع�شه.

 التعل�مة:قف خلف مكان الع�ش للحیوان المناسب

 

 

 
 11-مدلول الكلمات:
 11-1-لنشاط 31

 الهدف من النشاط:-معرفة الداللة الكلمات من خالل الصور
فهم المعنى ومتا�عة دالالت الكلمات   -                    

 الوسائل المستخدمة: ال�طاقات علیها صور،صفارة، شواخص.
 وصف النشاط:وضع مجموعة من ال�طاقات علیها صور توضع فوق طاولة . 

مجموعتین أ و ب حیث تقوم المعلمة بإلقاء على مسامع التالمیذ صوت (المطر ) على �قسم التلمیذ إلى 
 التلمیذ الجري لل�حث عن الصورة المطا�قة للصوت لمسموع.

 التعل�مة:ا�حث عن صورة لصوت المسموع.
                                                                           

     

 أ***********          

 ب**********      
 

 11-2-النشاط 33:
 الهدف من النشاط:أدراك مدلول الكلمات .

الفهم االستماعي للمفاه�م والكلمات.-                    
 الوسائل المستخدمة: أدوات النظافة، أدوات مدرس�ة، أدوات ر�اض�ة، صفارة، شواخص.
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وصف النشاط: وضع  مجموعة من األدوات فوق طاولة تحوي مثال (أدوات النظافة، أدوات مدرس�ة، 
 أدوات ر�اض�ة.....).

�قسم التالمیذ إلى مجموعتین، تعطي المعلمة كلمة "استحمام "مثال على التلمیذین األولین من كل مجموعة 
 الجري لجلب أدوات الخاصة �النظافة.

 التعل�مة:  اجلب األدوات المعبرة عن الكلمة المسموعة.
 

                                                                           
        

 أ***********          

 ب**********      
 
 
 
 
 

 األدوات اإلحصائ�ة المستعملة
، وقد SPSSمعالجتها إحصائ�ا مستخدمین في ذلك حزمة�عدما تم جمع النتائج قمنا بتفر�غها وتمت 

 استخدمنا الوسائل التال�ة: 
 المتوسط الحسابي. -
 االنحراف المع�اري. -
 معامل اإلرت�اط بیرسون، ومعامل ألفاكروم�اخ،و سبیرمان براون. -
  ) داللة الفروق بین مجموعتین .ESTTTاخت�ار ( -

 

 

 

 

 

  

 الكتابة
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 الفصل الثاني
 النتائجومناقشة  عرض وتحلیل 

 واالستنتاجات والخاتمة واالقتراحات

 تمهید
 عرض نتائج الفرض�ة األولى ومناقشتها -1

 عرض نتائج الفرض�ة الثان�ة ومناقشتها -2

 عرض نتائج الفرض�ة الثالثة ومناقشتها -3

 عرض نتائج الفرض�ة العامة ومناقشته -4

 االستنتاجات

 الخاتمة واالقتراحات
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 تمهید:
إن المنهج�ة التي تسیر علیها ال�حوث العلم�ة تستدعي ضرورة عرض وتحلیل النتائج التي 

التشابهات التي �صل الدراسة وهذا من أجل التأكد أو نفي الفرض�ات و توض�ح االختالفات  إلیهاتوصلت 
 د أرقام،ایها أي �حث وهذا من أجل إزالة الغموض عن النتائج المسجلة خالل الدراسة لكي ال یبق مجر 

و�حوي هذا الفصل على دراسة وتحلیل هذه النتائج المدونة في الجداول الخاصة ومناقشة الفرض�ات وهذا 
 وف�ما یلي عرض لهذه النتائج مع تحلیلها. إلبراز وتوض�ح التغییر الواقع نتیجة لهذه الدراسة،

 عرض وتحلیل النتائج:
) جالتجر�ب�ة بین الفصل األول (قبل تطبیق البرنامللتلمیذ العینة الدراسي  لالتحصیمقارنة نتائج -1

 والفصل الثاني(�عد تطبیق البرنامج)
للمجموعتین  ) �مثل مقارنة نتائج تحصیل الدراسي بین الفصل األول والفصل الثاني41جدول رقم (

 الضا�طة والتجر�ب�ة
 المجموعة  التالمیذ المجموعة التجر�ب�ة التالمیذ الرقم

 عالمات الفصل الثاني عالمات الفصل األول عالمات الفصل الثاني األولعالمات الفصل 
 3.29 2.15 ق.ب 4.18 3.91 ع .ب 01
 2.96 2.75 ع ب 5.00 4.78 ح.ع 02
 3.23 2.96 م ب 5.15 4.81 ح.م.ه 03
 3.95 3.56 مم 5.58 4.91 ل.إ 04
 3.65 3.45 ي ث 5.15 4.98 ق.ن 05
 4.25 4.4 ك ج 7.59 5.00 خ.ص 06
 4.93 4.29 س ش 5.15 5.01 م.و 07
 5.00 5.01 ع ك 5.36 5.2 ص.ص 08
 5.30 5.20 م ع 6.09 5.55 ش.خ.م 09
 5.24 5.36 د ف 6.20 5.68 ب.ص 10
 6.01 6.00 ق ص 5.94 5.84 ق.ع 11
 6.00 6.12 ب ش 7.50 6.15 ل.ن.ز 12
 6.25 6.20 أ ي 6.60 6.22 ب.آ 13
 6.26 6.23 خ ن 7.04 6.37 ه.ش 14
 6.36 6.39 ط م 6.50 6.41 م.ف 15
 6.56 6.48 د س  7.30 6.49 م.م.إ 16
 6.56 6.5 ي ش 7.06 6.15 ض.ع 17
 6.36 6.55 ن ق 6.68 6.55 ب.م 18
 6.87 6.69 ا ن 6.30 6.61 ه.ع.ح 19
 6.98 6.90 ن ز 7.19 6.71 ع.ت 20

 



153 
 

بین التحصیل الدراسي للفصل عند المجموعة التجر�ب�ة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )41الجدول رقم(

األول والتحصیل الدراسي للفصل الثاني حیث نالحظ أن ارتفاع معدل الفصل العام للتالمیذ منهم من 

 ارتفع بدرجة ومنهم من ارتفع بدرجتین.

صري واإلدراك المقارنة القبل�ة وال�عد�ة ب�م المجموعتین في االخت�ارات (رسم الرجل واإلدراك ال�-2

 السمعي)

 .مقارنة القبل�ة ال�عد�ة عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار رسم الرجل-2-1

 ) �مثل مقارنة القبل�ة أل�عد�ه عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار رسم الرجل42جدول رقم (

 المتوسط العینة االخت�ار اخت�ار المجموعات

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 

 الداللة sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

اخت�ار رسم الرجل
 

 6,04749 99,1305 20 القبلي
 دالغیر   57 .0 1,964-

 4,97321 102,5690 20 أل�عدي

 مج التجر�ب�ة
 6,37425 100,6050 20 القبلي

 دال 0.009 2,741-
 8,64068 107,1850 20 أل�عدي

في اخت�ار رسم عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )42الجدول رقم(
 sigان ق�مة و  )1.964-(هي عند المجموعة الضا�طة المحسو�ة Tأن ق�مة الرجل(الذكاء)، حیث 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  انه إحصائ�ا أي ةغیر دال وعلى هذا األساس فإن النتائج )0.75(
المحسو�ة عند  Tأن ق�مة و . أل�عديالقبلي  الق�اسبین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة في 

دال إحصائ�ا  االخت�ار أن ومنه) 0.009( ھي  sigان ق�مة  و ) -2.741رت ب(المجموعة التجر�ب�ة قد
داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي أل�عدي )  أي انه یوجد فروق ذات 0.01عند مستوى الداللة (

 لدى المجموعة التجر�ب�ة.
 مقارنة القبل�ة أل�عد�ه عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة عند اإلدراك ال�صري .-3
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) �مثل مقارنة القبل�ة أل�عد�ه عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة عند اإلدراك ال�صري 43جدول رقم (

 01للنشاط 

 المتوسط العینة االخت�ار األنشطة المجموعات

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 

 الداللة sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط األول
 

 43755, 6750, 20 القبلي

1,086 
0.284 

 غیر دال 
 43604, 5250, 20 أل�عدي

 مج التجر�ب�ة
 22361, 9500, 20 القبلي

-1,000 -0.330 
غیر  

 00000, 1,0000 20 أل�عدي دال

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )43الجدول رقم(
ق�مة  والذي تمثل هدفه في تمییز الرموز واألشكال الهندس�ة،حیث قدرت  )01ال�صري، �النس�ة للنشاط( 

T 1.086(ب عند المجموعة الضا�طة المحسو�ة(  ان ق�مة وsig )0.0.284(  وعلى هذا األساس فإن
ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة  انه إحصائ�ا أي ةغیر دال النتائج

المحسو�ة عند المجموعة التجر�ب�ة  Tأن ق�مة و . )01النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اسالضا�طة في 
عند مستوى الداللة دال إحصائ�ا غیر  ) أي أنه 0.330( ھي  sigان ق�مة  و ) -1.000رت ب(قد
في  ةالتجر�ب� بین متوسطات درجات المجموعة)  أي انه  ال یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة 0.05(

) وذلك رجع إلى قصر المدة �اإلضافة إلى نقص الوسائل 01النشاط (في الق�اس القبلي وال�عدي 
 . القسم البیداغوج�ة( لملعب) الذي عوض �قاعة

) �مثل مقارنة القبل�ة أل�عد�ه عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة عند اإلدراك ال�صري 44جدول رقم (

 02للنشاط 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المع�اري 
 الداللة sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
02

 

 42360, 5375, 20 القبلي
 غیر دال 0.925 095,-

 41039, 5500, 20 أل�عدي

 مج التجر�ب�ة
 38389, 6500, 20 القبلي

-3,712 
0.001 

 دال 
 07695, 9750, 20 أل�عدي
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في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )44الجدول رقم(
 ) والذي یهدف إلى تمییز تمییز الرموز واألشكال الهندس�ة، حیث قدرت 02ال�صري، �النس�ة للنشاط( 

وعلى هذا األساس  )0.925( sigان ق�مة و  )0.095-(ب عند المجموعة الضا�طة المحسو�ة Tق�مة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات  انه إحصائ�ا أي ةغیر دال فإن النتائج

المحسو�ة عند المجموعة  Tأن ق�مة  و. )02النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اسالمجموعة الضا�طة في 
عند مستوى الداللة ) أي أنه دال إحصائ�ا 0.001( ھي  sigان ق�مة  و ) -3.712رت ب(التجر�ب�ة قد

) 02النشاط (في )  أي انه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي أل�عدي 0.01(
 . ةللمجموعة التجر�ب�

) �مثل مقارنة القبل�ة أل�عد�ه عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة عند اإلدراك ال�صري 45جدول رقم (

 03للنشاط ا

 العینة اراالخت� األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط
03

 

 70373, 1,6625 20 القبلي

 غیر دال 0.593 539,-
 1,02558 1,8125 20 أل�عدي

 مج التجر�ب�ة
 51603, 1,7625 20 القبلي

 دال 0.046 1,800-
 11180, 1,9750 20 أل�عدي

 

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )45رقم(الجدول 
عند  المحسو�ة Tق�مة  تمییز الحروف، حیث قدرت  ) والذي یهدف إلى03ال�صري، �النس�ة للنشاط( 

 ةغیر دال وعلى هذا األساس فإن النتائج )0.0593( sigان ق�مة و  )-0.539(هي المجموعة الضا�طة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة في  انه إحصائ�ا أي

رت المحسو�ة عند المجموعة التجر�ب�ة قد Tأن ق�مة و . )02النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اس
)،  أي انه 0.05عند مستوى الداللة () أي أنه دال إحصائ�ا 0.046( ھي  sigان ق�مة  و ) -1.800ب(

) في المجموعة 03النشاط (في یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي أل�عدي 
 . التجر�ب�ة
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) �مثل مقارنة القبل�ة أل�عد�ه عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة عند اإلدراك ال�صري 46جدول رقم (

 04للنشاط 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة Sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
04

 
 70373, 1,6625 20 القبلي

 غیر دال 1.000 0.000
 1,02558 1,8125 20 أل�عدي

 مج التجر�ب�ة
 29691, 8500, 20 القبلي

 دال 0.055 2,035-
 05590, 9875, 20 أل�عدي

 

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )46الجدول رقم(
حیث  ) والذي یهدف إلى تمییز الكلمات المتشابهة شكال والمختلفة معنا،04ال�صري، �النس�ة للنشاط(

وعلى هذا  )1.000( sigان ق�مة و  )0.000(هي عند المجموعة الضا�طة المحسو�ة Tق�مة  قدرت
ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات  انه إحصائ�ا أي ةغیر دال األساس فإن النتائج

المحسو�ة عند المجموعة  Tأن ق�مة و . )04النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اسالمجموعة الضا�طة في 
عند مستوى الداللة ) أي أنه دال إحصائ�ا 0.055( ھي  sigان ق�مة  و ) -2.035رت ب(التجر�ب�ة قد

) 04النشاط (في )، ومنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي أل�عدي 0.01(
 . للمجموعة التجر�ب�ة

) �مثل مقارنة القبل�ة أل�عد�ه عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة عند اإلدراك ال�صري 47جدول رقم (

 05للنشاط 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة Sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
05

 

 23085, 1750, 20 القبلي
 غیر دال 0.601 527,-

 21877, 2125, 20 أل�عدي

 مج التجر�ب�ة
 11180, 0250, 20 القبلي

 دال 0.00 8,830-
 80898, 1,6375 20 أل�عدي

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )47الجدول رقم(
حیث  )، والذي یهدف إلى تمییز الكلمات المتشابهة شكال والمختلفة معنا،05ال�صري، �النس�ة للنشاط( 

وعلى هذا  )0.601( sigان ق�مة و  )-0.527(ب عند المجموعة الضا�طة المحسو�ة Tق�مة  قدرت
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات  انه إحصائ�ا أي ةغیر دال األساس فإن النتائج
المحسو�ة عند المجموعة  Tأن ق�مة و . )05النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اسالمجموعة الضا�طة في 

عند مستوى الداللة أنه دال إحصائ�ا  ومنه) 0.000( ھي  sigان ق�مة  و ) -8.830رت ب(التجر�ب�ة قد
) 05النشاط (في )  أي انه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي أل�عدي 0.01(

 . للمجموعة التجر�ب�ة
) �مثل مقارنة القبل�ة أل�عد�ه عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة عند اإلدراك ال�صري 48جدول رقم (

 06 للنشاط

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
06

 

 66094, 1,1500 20 القبلي
 غیر دال 0.474 723,

 53481, 1,0125 20 أل�عدي

 مج التجر�ب�ة
 72275, 1,1000 20 القبلي

 دال 0.000 5,136-
 61170, 2,1875 20 أل�عدي

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )48الجدول رقم(
عند المجموعة  المحسو�ة Tق�مة  حیث قدرت  )، والذي تمییز األعداد،06ال�صري، �النس�ة للنشاط( 

 انه إحصائ�ا أي ةغیر دال وعلى هذا األساس فإن النتائج )0.474( sigان ق�مة و  )0.723(ب الضا�طة
 أل�عديالقبلي  الق�اسال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة في 

  sigان ق�مة  و ) -5.136رت ب(المحسو�ة عند المجموعة التجر�ب�ة قد Tأن ق�مة و . )06النشاط (في 

)،  أي انه یوجد فروق ذات داللة 0.01عند مستوى الداللة () أي أنه دال إحصائ�ا 0.000( ھي
 ) للمجموعة التجر�ب�ة.06النشاط (في إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي أل�عدي 

) �مثل مقارنة القبل�ة أل�عد�ه عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة عند اإلدراك ال�صري 49جدول رقم (
 07للنشاط 

 
 

 
 
 
 
 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
07

 

 95791, 1,3625 20 القبلي
 غیر دال 0.681 414,

 95102, 1,2375 20 أل�عدي

 مج التجر�ب�ة
 1,03006 1,4125 20 القبلي

 دال 0.006 3,012-
 42360, 2,1625 20 ال�عدي
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في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )49الجدول رقم(

عند  المحسو�ة Tق�مة  حیث قدرت  )، والذي یهدف إلى تمییز األحجام،07ال�صري، �النس�ة للنشاط( 

 ةغیر دال وعلى هذا األساس فإن النتائج )0.681( sigان ق�مة و  )0.414(هي المجموعة الضا�طة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة في  انه إحصائ�ا أي

رت المحسو�ة عند المجموعة التجر�ب�ة قد Tأن ق�مة و . )07النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اس

)  ومنه 0.01عند مستوى الداللة () أي أنه دال إحصائ�ا 0.006( ھي  sigان ق�مة  و ) -3.012ب(

 .) للمجموعة التجر�ب�ة15النشاط (في یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي أل�عدي 

 ) �مثل مقارنة القبل�ة أل�عد�ه عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة عند اإلدراك ال�صري 50جدول رقم (

 08للنشاط 

 

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )50الجدول رقم(
عند  المحسو�ة Tق�مة  حیث قدرت )، والذي یهدف إلى تمییز األلوان،08ال�صري، �النس�ة للنشاط( 

 ةغیر دال وعلى هذا األساس فإن النتائج )0.897.( sigان ق�مة و  )0.130(هي المجموعة الضا�طة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة في  انه إحصائ�ا أي

رت المحسو�ة عند المجموعة التجر�ب�ة قد Tأن ق�مة و . )08النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اس
)،  ومنه 0.01عند مستوى الداللة () أي أنه دال إحصائ�ا 0.000( ھي  sigان ق�مة  و ) -7.678ب(

)�النس�ة للمجموعة 08ط (النشافي یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي أل�عدي 
 التجر�بي

 
 

 

 المجموعات
 العینة االخت�ار األنشطة

 المتوسط

 الحسابي
 الداللة Sig ق�مة ت االنحراف المع�اري 

 مج الضا�طة

النشاط 
08

 

 61291, 5750, 20 القبلي
 غیر دال  0.897 130,

 59934, 5500, 20 أل�عدي

 مج التجر�ب�ة
 64072, 4000, 20 القبلي

 دال 0.000 7,678-
 00000, 1,5000 20 أل�عدي
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 ) �مثل مقارنة القبل�ة أل�عد�ه عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة عند اإلدراك ال�صري 51جدول رقم (
 09للنشاط 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
09

 
 64889, 2,2500 20 القبلي

 غیر دال 1.000 0.00
 64889, 2,2500 20 أل�عدي

 مج التجر�ب�ة
 64889, 2,2500 20 القبلي

-1,594 0.119
 غیر دال ,

 58980, 2,5625 20 أل�عدي

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )51الجدول رقم(
 حیث قدرت )، والذي یهدف إلى تمییز الشكل عن الخلف�ة المح�طة �ه،09ال�صري، �النس�ة للنشاط( 

وعلى هذا األساس فإن  )1.000( sigان ق�مة و  )0.00(هي عند المجموعة الضا�طة المحسو�ة Tق�مة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة  انه إحصائ�ا أي ةغیر دال النتائج

المحسو�ة عند المجموعة التجر�ب�ة  Tأن ق�مة و . )09النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اسالضا�طة في 
عند مستوى الداللة دال إحصائ�ا غیر ) أي أنه 0.119( ھي  sigان ق�مة  و ) -1.594رت ب(قد
  )، وهذا راجع للفترة الزمن�ة المحددة �اإلضافة إلى نفس�ة التالمیذ الغیر مستقرة ونقص في العتاد.0.01(

 ) �مثل مقارنة القبل�ة أل�عد�ه عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة عند اإلدراك ال�صري 52جدول رقم (

 10للنشاط 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة Sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
10

 

 52110, 2875, 20 القبلي
 غیر دال 1 0.000

 46788, 2875, 20 أل�عدي

 مج التجر�ب�ة
 53126, 2250, 20 القبلي

 غیر دال 0.621 502,-
 16771, 2875, 20 أل�عدي

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )52الجدول رقم(
 Tق�مة  حیث قدرة  )، والذي یهدف إلى تمییز جمع األجزاء لتكو�ن الكل،10ال�صري، �النس�ة للنشاط( 

غیر  وعلى هذا األساس فإن النتائج )1( sigان ق�مة و  )0.00(هي عند المجموعة الضا�طة المحسو�ة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة في  انه إحصائ�ا أي ةدال

رت المحسو�ة عند المجموعة التجر�ب�ة قد Tأن ق�مة و . )10النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اس
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)  0.05عند مستوى الداللة (دال إحصائ�ا غیر ) أي أنه 0.621( ھي  sigان ق�مة  و ) -0.502ب(
)للمجموعة 10النشاط (في ومنه ال یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي أل�عدي 

راجع للفترة الزمن�ة المحددة �اإلضافة إلى نفس�ة التالمیذ الغیر مستقرة ونقص في العتاد التجر�ب�ة وذلك 
  والوسائل البیداغوج�ة.

 ) �مثل مقارنة القبل�ة أل�عد�ه عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة عند اإلدراك ال�صري 53قم (جدول ر 

 11للنشاط 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة Sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
11

 

 69821, 1,1750 20 القبلي
 غیر دال 0.954 0.57-

 67801, 1,1875 20 أل�عدي

 مج التجر�ب�ة
 69821, 1,1750 20 القبلي

-1,010 0.032

5 
 دال

 239,99507 55,3750 20 أل�عدي

 

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )53الجدول رقم(
إلى التعرف إلى إكمال الفراغات �الكلمات والحروف )، والذي یهدف 11ال�صري، �النس�ة للنشاط( 

 )0.954( sigان ق�مة و  )-0.75(هي عند المجموعة الضا�طة المحسو�ة Tق�مة  حیث قدرة واألعداد،
ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین  انه إحصائ�ا أي ةغیر دال وعلى هذا األساس فإن النتائج

 Tأن ق�مة و . )11النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اسمتوسطات درجات المجموعة الضا�طة في 
) أي أنه دال 0.0325( ھي  sigان ق�مة  و ) -1.010رت ب(المحسو�ة عند المجموعة التجر�ب�ة قد

)  ومنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي 0.05عند مستوى الداللة (إحصائ�ا 
 . )11النشاط (في أل�عدي 

 
 
 
 
 
 
 
 



161 
 

 ) �مثل مقارنة القبل�ة أل�عد�ه عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة عند اإلدراك ال�صري 54جدول رقم (
 12للنشاط 

 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة Sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
12

 

 36635, 9000, 20 القبلي
 غیر دال 1.000 0.000

 36635, 9000, 20 أل�عدي

 مج التجر�ب�ة
 35448, 9250, 20 القبلي

 غیر دال 0.148 1,478-
 1,66519 1,4875 20 أل�عدي

 
 

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )54الجدول رقم(
عند  المحسو�ة Tأن ق�مة  إلى معرفة األماكن المألوفة، )، والذي یهدف12ال�صري، �النس�ة للنشاط( 

 ةغیر دال وعلى هذا األساس فإن النتائج )1.000( sigان ق�مة و  )0.00(هي المجموعة الضا�طة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة في  انه إحصائ�ا أي

رت المحسو�ة عند المجموعة التجر�ب�ة قد Tأن ق�مة  و. )12النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اس
) وهذا 0.01عند مستوى الداللة (دال إحصائ�ا غیر ) أي أنه 0.148( ھي  sigان ق�مة  و ) -1,478ب(

راجع للفترة الزمن�ة المحددة �اإلضافة إلى نفس�ة التالمیذ الغیر مستقرة ونقص في العتاد والوسائل 
   البیداغوج�ة.
 ) �مثل مقارنة القبل�ة أل�عد�ه عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة عند اإلدراك ال�صري 55( جدول رقم

 13للنشاط 

 
 

 

 

 

 

 

 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة Sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
13

 

 2,87926 1,6750 20 القبلي
-0.28 0.978 

غیر 

 2,86609 1,7000 20 أل�عدي دال

 مج تجر�ب�ة
 2,88631 1,6625 20 القبلي

 دال 001, 3,430-
 12,24661 11,3125 20 أل�عدي
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في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )55الجدول رقم(
عند  المحسو�ة Tأن ق�مة  یهدف إلى التعرف على األعداد،) والذي 13ال�صري، �النس�ة للنشاط( 

 ةغیر دال وعلى هذا األساس فإن النتائج )0.978( sigان ق�مة و  )0.28-(هي المجموعة الضا�طة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة في  انه إحصائ�ا أي

رت المحسو�ة عند المجموعة التجر�ب�ة قد Tأن ق�مة  و. )13النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اس
)  أي انه 0.01عند مستوى الداللة () أي أنه دال إحصائ�ا 0.001( ھي  sigان ق�مة  و ) -3.430ب(

 . ) للمجموعة التجر�ب�ة13النشاط (في یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي أل�عدي 
 مقارنة القبل�ة أل�عد�ه عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة عند اإلدراك ال�صري ) �مثل 56جدول رقم (

 14للنشاط 

 
 
 

 

 

 

 

 

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )56الجدول رقم(
عند  المحسو�ة Tق�مة  حیث قدرت الكلمات،)، والذي یهدف إلى كتا�ة 14ال�صري، �النس�ة للنشاط( 

 ةغیر دال وعلى هذا األساس فإن النتائج )0.734( sigان ق�مة و  )0.342(ب المجموعة الضا�طة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة في  انه إحصائ�ا أي

رت المحسو�ة عند المجموعة التجر�ب�ة قد Tأن ق�مة و . )14النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اس
)  أي انه 0.01عند مستوى الداللة () أي أنه دال إحصائ�ا 0.031( ھي  sigان ق�مة  و ) -2.313ب(

 . ) للمجموعة التجر�ب�ة14النشاط (في یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي أل�عدي 
 
 
 
 
 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
14

 

 46876, 1,1500 20 القبلي
 غیر دال 0.734 0.342

 45451, 1,1000 20 أل�عدي

 مج التجر�ب�ة
 42146, 1,2500 20 القبلي

 دال 0.031 2,313-
 11194, 1,4755 20 أل�عدي
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 القبل�ة أل�عد�ه عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة عند اإلدراك ال�صري ) �مثل مقارنة 57جدول رقم (

 15للنشاط 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة Sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
15

 

 54335, 9375, 20 القبلي
 غیر دال 0.563 0.584

 53971, 8375, 20 أل�عدي

 مج التجر�ب�ة
 56705, 9375, 20 القبلي

 دال 0.000 4,159-
 11180, 1,4750 20 أل�عدي

 

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )57الجدول رقم(
 Tق�مة  قدرت حیث )، والذي یهدف إلى إنجاز العمل�ات الحساب�ة،15ال�صري، �النس�ة للنشاط( 

 وعلى هذا األساس فإن النتائج )0.563( sigان ق�مة و  )0.58(هي عند المجموعة الضا�طة المحسو�ة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة  انه إحصائ�ا أي ةغیر دال

رت المجموعة التجر�ب�ة قدالمحسو�ة عند  Tأن ق�مة و . )15النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اسفي 
)،  أي انه 0.01عند مستوى الداللة () أي أنه دال إحصائ�ا 0.000( ھي  sigان ق�مة  و ) -4.159ب(

 . ) للمجموعة التجر�ب�ة15النشاط (في یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي أل�عدي 
 المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة عند اإلدراك ال�صري ) �مثل مقارنة القبل�ة أل�عد�ه عند 58جدول رقم (

 16للنشاط 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
16

 

 36635, 6000, 20 القبلي
 غیر دال  1.000 0.000

 36635, 6000, 20 أل�عدي

 مج التجر�ب�ة
 40066, 6000, 20 القبلي

 دال 0.000 3,923-
 32036, 1,0500 20 أل�عدي

 

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )58الجدول رقم(
عند  المحسو�ة Tق�مة )،والذي یهدف إلى تهجئة الكلمات، حیث قدرت 16ال�صري، �النس�ة للنشاط( 

 ةغیر دال وعلى هذا األساس فإن النتائج )1.000( sigان ق�مة و  )0.000(هي المجموعة الضا�طة
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة في  انه إحصائ�ا أي
رت قدالمحسو�ة عند المجموعة التجر�ب�ة  Tأن ق�مة  و. )16النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اس

)،  ومنه 0.01عند مستوى الداللة () أي أنه دال إحصائ�ا 0.000( ھي  sigان ق�مة  و ) -3.923ب(
 . ) للمجموعة التجر�ب�ة16النشاط (في یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي أل�عدي 

 والضا�طة عند اإلدراك ال�صري ) �مثل مقارنة القبل�ة أل�عد�ه عند المجموعة التجر�ب�ة 59جدول رقم (

 17للنشاط 

 

 

 
 
 
 
 
 

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )59الجدول رقم(
 Tق�مة  حیث قدرت )، والذي یهدف إلى التعرف على مدلول الكلمات،17ال�صري، �النس�ة للنشاط( 

 وعلى هذا األساس فإن النتائج )1.000( sigان ق�مة و  )0.00(هي عند المجموعة الضا�طة المحسو�ة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة  انه إحصائ�ا أي ةغیر دال

رت المحسو�ة عند المجموعة التجر�ب�ة قد Tأن ق�مة و . )17النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اسفي 
)،  ومنه 0.01عند مستوى الداللة () أي أنه دال إحصائ�ا 0.005( ھي  sigان ق�مة  و ) -3.217ب(

 . ) للمجموعة التجر�ب�ة17النشاط (في یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي أل�عدي 
 

 

 

 

 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
17

 

 46929, 1,1125 20 القبلي
0.000 1.000 

غیر 

 46929, 1,1125 20 أل�عدي دال

 مج التجر�ب�ة
 39963, 1,2125 20 القبلي

 دال  0.005 3,217-
 00000, 1,5000 20 أل�عدي
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 اإلدراك السمعي .مقارنة القبل�ة ال�عد�ة عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة عند -2-2

مقارنة القبل�ة ال�عد�ة عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار اإلدراك  ) یوضح60جدول رقم (

 01السمعي للنشاط 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
01

 

 37936, 4375, 20 القبلي
,635 ,529 

غیر 

 36702, 3625, 20 ال�عدي دال

 مج التجر�ب�ة
 45883, 5000, 20 القبلي

 دال 000, 4,498-
 11180, 9750, 20 ال�عدي

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )60الجدول رقم(
 Tأن ق�مة  ) والذي یهدف إلى الفهم االستماعي للمعلومات المقدمة شفه�ا،01 السمعي، �النس�ة للنشاط(

 وعلى هذا األساس فإن النتائج )0.529( sigان ق�مة و  )0.635(هي عند المجموعة الضا�طة المحسو�ة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة  انه إحصائ�ا أي ةغیر دال

رت المحسو�ة عند المجموعة التجر�ب�ة قد Tأن ق�مة و . )01النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اسفي 
)  أي انه 0.01عند مستوى الداللة () أي أنه دال إحصائ�ا 0.000( ھي  sigان ق�مة  و ) -4.498ب(

 . التجر�ب�ة ) للمجموعة01النشاط (في یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي وال�عدي 
مقارنة القبل�ة ال�عد�ة عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار اإلدراك ) یوضح 61(جدول رقم 

 02السمعي للنشاط 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة Sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
02

 

 40454, 5625, 20 القبلي
,736 0.466 

غیر 

 45360, 4625, 20 ال�عدي دال

 مج التجر�ب�ة
 51682, 7000, 20 القبلي

 دال 0.000 4,666-
 34793, 1,3500 20 ال�عدي
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في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )61الجدول رقم(
 Tأن ق�مة  )والذي یهدف إلى فهم الكلمات المتماثلة نطقا والمختلفة معنا،02السمعي، �النس�ة للنشاط( 

 وعلى هذا األساس فإن النتائج )0.466( sigان ق�مة و  )0.736(هي عند المجموعة الضا�طة المحسو�ة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة  انه إحصائ�ا أي ةغیر دال

رت المحسو�ة عند المجموعة التجر�ب�ة قد Tأن ق�مة و . )02النشاط (في  أل�عديالقبلي  �اسالقفي 
)  أي انه 0.01عند مستوى الداللة () أي أنه دال إحصائ�ا 0.000( ھي  sigان ق�مة  و ) -4.666ب(

 . التجر�ب�ة) للمجموعة 02النشاط (في یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي وال�عدي 
مقارنة القبل�ة ال�عد�ة عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار اإلدراك ) یوضح 62(جدول رقم 

 03السمعي للنشاط 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة Sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
03

 

 98967, 1,3125 20 القبلي
,156 0.876 

غیر 

 1,03070 1,2625 20 ال�عدي دال

 مج التجر�ب�ة
 1,07690 1,2125 20 القبلي

 دال 0.000 2,089-
 47624, 1,7625 20 ال�عدي

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )62الجدول رقم(
عند  المحسو�ة Tأن ق�مة  ) والذي یهدف إلى أصوات الحروف والمقاطع،03للنشاط( السمعي ، �النس�ة 

 ةغیر دال وعلى هذا األساس فإن النتائج )0.876( sigان ق�مة و  )0.156(هي المجموعة الضا�طة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة في  انه إحصائ�ا أي

رت المحسو�ة عند المجموعة التجر�ب�ة قد Tأن ق�مة و . )03النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اس
)  أي انه 0.01عند مستوى الداللة () أي أنه دال إحصائ�ا 0.000( ھي  sigان ق�مة  و ) -2.089ب(

 .) للمجموعة التجر�ب�ة03النشاط (في یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي وال�عدي 
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مقارنة القبل�ة ال�عد�ة عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار اإلدراك ) یوضح 63(جدول رقم 

 04السمعي للنشاط 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة Sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
04

 

 60099, 5250, 20 القبلي
,258 0.797 

 غیر

 62249, 4750, 20 ال�عدي دال

 مج التجر�ب�ة
 63557, 4000, 20 القبلي

 دال 0.000 9,499-
 30779, 1,9000 20 ال�عدي

في اخت�ار عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )63الجدول رقم(
إلى تمییز أصوات الحروف واألصوات المختلفة )،والذي یهدف 04اإلدراك السمعي، �النس�ة للنشاط( 

 sigان ق�مة و  )0.258(هي عند المجموعة الضا�طة المحسو�ة Tأن ق�مة  التي یتضمنها الكالم،

ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  انه إحصائ�ا أي ةغیر دال وعلى هذا األساس فإن النتائج )0.797(
 Tأن ق�مة و . )04النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اسبین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة في 

) أي أنه دال 0.000( ھي  sigان ق�مة  و ) -9.499رت ب(المحسو�ة عند المجموعة التجر�ب�ة قد
)  أي انه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي 0.01عند مستوى الداللة (إحصائ�ا 
 . التجر�ب�ة ) للمجموعة04النشاط (في وال�عدي 

مقارنة القبل�ة ال�عد�ة عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار اإلدراك ) یوضح 64(جدول رقم 

 05السمعي للنشاط 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة Sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
05

 

 42457, 6500, 20 القبلي
,475 0.638 

غیر 

 40778, 5875, 20 ال�عدي دال

 مج التجر�ب�ة
 44795, 6250, 20 القبلي

 دال 0.001 3,744-
 00000, 1,0000 20 ال�عدي
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في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )64الجدول رقم(
عند المجموعة  المحسو�ة Tأن ق�مة  )، والذي یهدف إلى إدراك الزمن،05السمعي، �النس�ة للنشاط( 

 إحصائ�ا أي ةغیر دال وعلى هذا األساس فإن النتائج )0.638( sigان ق�مة و  )0.475(هي الضا�طة
القبلي  الق�اسال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة في  انه

ان ق�مة  و ) -3.744رت ب(المحسو�ة عند المجموعة التجر�ب�ة قد Tأن ق�مة و . )05(النشاط في  أل�عدي
sig  ومنه یوجد فروق ذات داللة 0.01عند مستوى الداللة () أي أنه دال إحصائ�ا 0.001( ھي  ،(

 . ) للمجموعة التجر�ب�ة05النشاط (في إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي وال�عدي 
مقارنة القبل�ة ال�عد�ة عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار اإلدراك ) یوضح 65(جدول رقم 

 06السمعي للنشاط 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة Sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
06

 

 28098, 2500, 20 القبلي
,149 0.883 

غیر 

 24967, 2375, 20 ال�عدي دال

 مج التجر�ب�ة
- 26252, 1375, 20 القبلي

 دال 000, 14,163
 05590, 9875, 20 ال�عدي

 
في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )65الجدول رقم(

 Tأن ق�مة  وجود عدة مشتتات،)، والذي یهدف إلى اإلنت�اه في ظل 06ال�صري، �النس�ة للنشاط( 
 وعلى هذا األساس فإن النتائج )0.883( sigان ق�مة و  )0.149(هي عند المجموعة الضا�طة المحسو�ة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة  انه إحصائ�ا أي ةغیر دال

رت المحسو�ة عند المجموعة التجر�ب�ة قد Tأن ق�مة و . )06النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اسفي 
)،  ومنه 0.01عند مستوى الداللة () أي أنه دال إحصائ�ا 0.000( ھي  sigان ق�مة  و ) -14.163ب(

 . ) للمجموعة التجر�ب�ة06النشاط (في یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي وال�عدي 
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القبل�ة ال�عد�ة عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار اإلدراك مقارنة ) یوضح 66(جدول رقم 

 07السمعي للنشاط 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة Sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
07

 

 90130, 8875, 20 القبلي
,000 1.000 

غیر 

 90130, 8875, 20 ال�عدي دال

 مج التجر�ب�ة
 93330, 8500, 20 القبلي

 دال 000, 5,510-
 00000, 2,0000 20 ال�عدي

 
في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )66الجدول رقم(

 Tأن ق�مة  عدة مشتتات،)، والذي یهدف إلى االنت�اه في ظل وجود 07السمعي، �النس�ة للنشاط( 
 وعلى هذا األساس فإن النتائج )1.000( sigان ق�مة و  )0.00(هي عند المجموعة الضا�طة المحسو�ة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة  انه إحصائ�ا أي ةغیر دال

رت و�ة عند المجموعة التجر�ب�ة قدالمحس Tأن ق�مة و . )07النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اسفي 
)،  ومنه 0.01عند مستوى الداللة () أي أنه دال إحصائ�ا 0.000( ھي  sigان ق�مة  و ) -5.510ب(

 . ) للمجموعة التجر�ب�ة07النشاط (في یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي وال�عدي 
عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار اإلدراك  مقارنة القبل�ة ال�عد�ة) یوضح 67(جدول رقم 

 08السمعي للنشاط 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة Sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
08

 

 36522, 2875, 20 القبلي
,704 0.486 

غیر 

 30645, 2125, 20 ال�عدي دال

 التجر�ب�ةمج 
 55902, 3750, 20 القبلي

 دال 000, 5,124-
 27236, 1,0875 20 ال�عدي

 

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )67الجدول رقم(
)، والذي یهدف إلى تت�ع المثیرات والمعلومات السمع�ة وتذكر تسلسل 08السمعي، �النس�ة للنشاط( 



170 
 

وعلى  )0.486( sigان ق�مة و  )0.704(هي عند المجموعة الضا�طة المحسو�ة Tأن ق�مة  األحداث،
ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات  انه إحصائ�ا أي ةغیر دال هذا األساس فإن النتائج

المحسو�ة عند  Tأن ق�مة و . )08النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اسدرجات المجموعة الضا�طة في 
عند مستوى ) أي أنه دال إحصائ�ا 0.000( ھي  sigان ق�مة  و ) -5.124رت ب(المجموعة التجر�ب�ة قد

النشاط في )،  ومنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي وال�عدي 0.01الداللة (
 . )للمجموعة التجر�ب�ة08(

مقارنة القبل�ة ال�عد�ة عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار اإلدراك ) یوضح 68(جدول رقم 

 09السمعي للنشاط 

 العینة خت�اراال األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة Sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
09

 

 71451, 7000, 20 القبلي
-,044 0.828 

غیر 

 72729, 6500, 20 ال�عدي دال 

 مج التجر�ب�ة
 71394, 7375, 20 القبلي

 دال 000, 6,166-
 12760, 1,7375 20 ال�عدي

 
في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )68رقم(الجدول 

عند  المحسو�ة Tأن ق�مة  )، والذي یهدف إلى إكمال الكلمات الناقصة،09السمعي، �النس�ة للنشاط( 
 ةیر دالغ وعلى هذا األساس فإن النتائج )0.828( sigان ق�مة و  )0.044-(هي المجموعة الضا�طة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة في  انه إحصائ�ا أي
رت المحسو�ة عند المجموعة التجر�ب�ة قد Tأن ق�مة  و. )15النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اس

)، ومنه 0.01عند مستوى الداللة () أي أنه دال إحصائ�ا 0.000( ھي  sigان ق�مة  و ) -6.166ب(
 . ) للمجموعة التجر�ب�ة09النشاط (في یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي وال�عدي 
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مقارنة القبل�ة ال�عد�ة عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار اإلدراك ) یوضح 69(جدول رقم 

 10السمعي للنشاط 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة Sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
10

 

 90357, 9250, 20 القبلي
-,044 0.965 

غیر 

 89176, 9375, 20 ال�عدي دال

 مج التجر�ب�ة
 90057, 9625, 20 القبلي

 دال 000, 5,584-
 23648, 2,1250 20 ال�عدي

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )69الجدول رقم(
 عند المجموعة الضا�طة المحسو�ة Tأن ق�مة  )، إكمال الكلمات الناقصة،10السمعي، �النس�ة للنشاط( 

ال  انه إحصائ�ا أي ةغیر دال وعلى هذا األساس فإن النتائج )0.975( sigان ق�مة و  )-0.044(هي
في  أل�عديالقبلي  الق�استوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة في 

 ھي  sigان ق�مة  و ) -5.584رت ب(المحسو�ة عند المجموعة التجر�ب�ة قد Tأن ق�مة و . )10النشاط (

)، ومنه یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین 0.01عند مستوى الداللة () أي أنه دال إحصائ�ا 0.000(
 . ) للمجموعة التجر�ب�ة10النشاط (في نتائج الق�اس القبلي وال�عدي 

مقارنة القبل�ة ال�عد�ة عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار اإلدراك ) یوضح 70(جدول رقم 

 11السمعي للنشاط 

 العینة االخت�ار األنشطة المجموعات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة Sig ق�مة ت

 مج الضا�طة

النشاط 
11

 

 26779, 2250, 20 القبلي
,312 ,757 

غیر 

 23786, 2000, 20 ال�عدي دال

 مج التجر�ب�ة
 28418, 1625, 20 القبلي

 دال 000, 7,956-
 10260, 7000, 20 ال�عدي
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في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة القبل�ة الیوضح  )70رقم(الجدول 
 Tأن ق�مة  )، والذي یهدف إلى تمییز االتجاهات(البن�ة الفضائ�ة)،11السمعي، �النس�ة للنشاط( 

 النتائج وعلى هذا األساس فإن )0.757( sigان ق�مة و  )0.312(هي عند المجموعة الضا�طة المحسو�ة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة  انه إحصائ�ا أي ةغیر دال

رت المحسو�ة عند المجموعة التجر�ب�ة قد Tأن ق�مة و . )15النشاط (في  أل�عديالقبلي  الق�اسفي 
)،ومنه 0.01عند مستوى الداللة () أي أنه دال إحصائ�ا 0.000( ھي  sigان ق�مة  و ) -7.956ب(

 . ) للمجموعة التجر�ب�ة11النشاط (في یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین نتائج الق�اس القبلي وال�عدي 
 في الخت�ارات (رسم الرجل، اإلدراك ال�صري، اإلدراك السمعي) نالمقارنة ال�عد�ة بین المجموعتی-3
 (الذكاء) بین المجموعة الضا�طة والتجر�ب�ةمقارنة أل�عد�ه في اخت�ار رسم الرجل -3-1

)یوضح مقارنة أل�عد�ه في اخت�ار رسم الرجل (الذكاء) بین المجموعة الضا�طة 71جدول رقم (

 والتجر�ب�ة

 المتوسط العینة المجموعات اخت�ار

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 

 الداللة Sig ق�مة ت

اخت�ار 

رسم 

 الرجل

 20 مج التجر�ب�ة
 

 دال 045, 2,071 8,64068 107,1850

 20 مج الضا�طة
 

102,5690 4,97321 

في اخت�ار ارسم الرجل، عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )71الجدول رقم(
وعلى هذا األساس فإن  )0.045( sigان ق�مة و  )0.2.071( ققدرت ب المحسو�ة Tأن ق�مة  حیث

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات  انه أي)0.05عند مستوى داللة ( إحصائ�ا  ةدال  النتائج
 ش. في اخت�ار رسم الرجل أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة درجات المجموعة الضا�طة

 مقارنة أل�عد�ه في اخت�ار اإلدراك ال�صري بین المجموعة الضا�طة والتجر�ب�ة.-3-2
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في اخت�ار اإلدراك ال�صري بین المجموعة الضا�طة والتجر�ب�ة  )یوضح مقارنة أل�عد�ه72جدول رقم (

 01للنشاط 

 المتوسط العینة المجموعات األنشطة

 الحسابي

اإلنحراف 

 المع�اري 

 الداللة sig ق�مة ت

النشاط 
01 

 20 مج التجر�ب�ة
 

 دال 000, 4,872 00000, 1,0000

 20 مج الضا�طة
 

,5250 ,43604 

في اخت�ار اإلدراك ال�صري، عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )72الجدول رقم(
وعلى هذا  )0.000( sigان ق�مة و  )4.872(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )01�النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال األساس فإن النتائج
)لصالح 01النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

 . المجموعة التجر�ب�ة
)یوضح مقارنة ال�عد�ة في اخت�ار اإلدراك ال�صري بین المجموعة الضا�طة والتجر�ب�ة 73جدول رقم (

 02للنشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة sig ق�مة ت

النشاط 
02 

 مج التجر�ب�ة
20 

 ,9750 ,07695 

 دال 000, 4,552

 20 مج الضا�طة
 ,5500 ,41039 

 

في اخت�ار اإلدراك ال�صري، عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )73الجدول رقم(

وعلى هذا  )0.000( sigان ق�مة و  )4.552(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )02للنشاط( �النس�ة 

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال األساس فإن النتائج

 )لصالح المجموعة01النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

 . التجر�ب�ة
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)یوضح مقارنة ال�عد�ة في اخت�ار اإلدراك ال�صري بین المجموعة الضا�طة والتجر�ب�ة 74جدول رقم (

 03للنشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة sig ق�مة ت

النشاط 
03 

 20 مج التجر�ب�ة
 1,9750 ,11180 

,704 0.490 
غیر 

 20 الضا�طة مج دال
 1,8125 1,02558 

في اخت�ار اإلدراك ال�صري، عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )74الجدول رقم(

وعلى هذا  )0.490( sigان ق�مة و  )0.704(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )03�النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة  انه ال أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال األساس فإن النتائج غیر

 .)01النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

)یوضح مقارنة ال�عد�ة في اخت�ار اإلدراك ال�صري بین المجموعة الضا�طة والتجر�ب�ة 75جدول رقم (

 04للنشاط 

 المتوسط العینة المجموعات األنشطة

 الحسابي

اإلنحراف 

 المع�اري 

 الداللة sig ق�مة ت

النشاط 
04 

 20 مج التجر�ب�ة
 

 دال 014, 2,694 05590, 9875,

 20 مج الضا�طة
 

,7875 ,32722 

في اخت�ار اإلدراك ال�صري، عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )75الجدول رقم(

وعلى هذا  )0.014( sigان ق�مة و  )2.694(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )01�النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال األساس فإن النتائج

المجموعة )لصالح 01النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

 . التجر�ب�ة
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)یوضح مقارنة ال�عد�ة في اخت�ار اإلدراك ال�صري بین المجموعة الضا�طة والتجر�ب�ة 76جدول رقم (

 05للنشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة sig ق�مة ت

النشاط 
05 

 مج التجر�ب�ة
20 

 1,6375 ,80898 

7,604 ,000  

 20 مج الضا�طة
 ,2125 ,21877 

 

في اخت�ار اإلدراك ال�صري، عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )76الجدول رقم(

وعلى هذا  )0.000( sigان ق�مة و  )7.604(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )05�النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال األساس فإن النتائج

)لصالح المجموعة 05النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

 . التجر�ب�ة

)یوضح مقارنة ال�عد�ة في اخت�ار اإلدراك ال�صري بین المجموعة الضا�طة والتجر�ب�ة 77جدول رقم (

 06للنشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة sig ق�مة ت

النشاط 
06 

 مج التجر�ب�ة
20 

 2,1875 ,61170 

 دال 000, 6,467

 20 مج الضا�طة
 1,0125 ,53481 

اخت�ار اإلدراك ال�صري، في عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )77الجدول رقم(

وعلى هذا  )0.000( sigان ق�مة و  )6.467(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )06�النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال األساس فإن النتائج
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)لصالح المجموعة 01النشاط (في  ديأل�ع الق�اسفي  والتجر�ب�ة متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

 . التجر�ب�ة

)یوضح مقارنة ال�عد�ة في اخت�ار اإلدراك ال�صري بین المجموعة الضا�طة والتجر�ب�ة 78جدول رقم (

 07للنشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة sig ق�مة ت

النشاط 
07 

 20 مج التجر�ب�ة
 2,1625 ,42360 

 دال 000, 3,973
 20 مج الضا�طة

 1,2375 ,95102 

في اخت�ار اإلدراك ال�صري، عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )78الجدول رقم(
وعلى هذا  )0.000( sigان ق�مة و  )3.973(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )07�النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال األساس فإن النتائج
)لصالح 07النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

 .المجموعة التجر�ب�ة
والتجر�ب�ة )یوضح مقارنة ال�عد�ة في اخت�ار اإلدراك ال�صري بین المجموعة الضا�طة 79جدول رقم (

 08للنشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة sig ق�مة ت

النشاط 
08 

 مج التجر�ب�ة
20 

 1,5000 ,00000 

 دال 000, 7,089

 20 مج الضا�طة
 ,5500 ,59934 
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في اخت�ار اإلدراك ال�صري، عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )79الجدول رقم(

وعلى هذا  )0.000( sigان ق�مة و  )7.089(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )08�النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال األساس فإن النتائج

)لصالح المجموعة 08النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة عة الضا�طةمتوسطات درجات المجمو 

 . التجر�ب�ة

)یوضح مقارنة ال�عد�ة في اخت�ار اإلدراك ال�صري بین المجموعة الضا�طة والتجر�ب�ة 80جدول رقم (

 09للنشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المع�اري 
 الداللة sig ق�مة ت

النشاط 
09 

 20 مج التجر�ب�ة
 2,5625 ,58980 

1,594 ,119 
غیر 

 20 مج الضا�طة دال
 2,2500 ,64889 

في اخت�ار اإلدراك ال�صري، عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )80الجدول رقم(

وعلى هذا  )0.119( sigان ق�مة و  )1.594(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )09�النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدالغیر  األساس فإن النتائج

 .)09النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

ال�صري بین المجموعة الضا�طة والتجر�ب�ة )یوضح مقارنة ال�عد�ة في اخت�ار اإلدراك 81جدول رقم (

 10النشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط
 الحسابي

 الداللة sig ق�مة ت االنحراف المع�اري 

النشاط 
10 

 20 مج التجر�ب�ة
 ,2875 ,16771 

1.000 0.000  
 20 مج الضا�طة

 
,2875 ,46788 
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في اخت�ار اإلدراك ال�صري، عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )81الجدول رقم(

وعلى هذا األساس فإن  )0.000( sigان ق�مة و  )1(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )10�النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال النتائج

. )لصالح المجموعة التجر�ب�ة01النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة درجات المجموعة الضا�طة

)یوضح مقارنة ال�عد�ة في اخت�ار اإلدراك ال�صري بین المجموعة الضا�طة والتجر�ب�ة 82جدول رقم (

 11للنشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط

 الحسابي
 الداللة sig ق�مة ت االنحراف المع�اري 

النشاط 
11 

 20 مج التجر�ب�ة
 55,3750 239,99507 

 غیر دال 0.325 1,010
 20 مج الضا�طة

 1,1875 ,67801 

 

في اخت�ار اإلدراك ال�صري، عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )82الجدول رقم(

وعلى هذا  )0.325( sigان ق�مة و  )1.010(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )11�النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة ال  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدالغیر  األساس فإن النتائج

)وذلك 11النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

 ا نقص الوقت والوسائل البیداغوجيلعدة أس�اب منه

)یوضح مقارنة ال�عد�ة في اخت�ار اإلدراك ال�صري بین المجموعة الضا�طة والتجر�ب�ة 83جدول رقم (

 12للنشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 الداللة sig ق�مة ت

النشاط 
12 

مج 
 التجر�ب�ة

20 
 1,4875 1,66519 

1,541 ,132 
غیر 
مج  دال

 الضا�طة
20 

 
,9000 ,36635 
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في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )83الجدول رقم(

وعلى  )0.132( sigان ق�مة و  )1.541(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )12ال�صري، �النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة ال  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدالغیر   هذا األساس فإن النتائج

)ذلك 01النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

لى النقص لوقت ونقص الوسائل راجع لعدة أس�اب من بینها نفس�ة التالمیذ تزامنا مع الحراك �اإلضافة إ

 .البیداغوج�ة

)یوضح مقارنة ال�عد�ة في اخت�ار اإلدراك ال�صري بین المجموعة الضا�طة والتجر�ب�ة 84جدول رقم (

 13للنشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 الداللة sig ق�مة ت

النشاط 
13 

 20 مج التجر�ب�ة
 11,3125 12,24661 

 دال 002, 3,418
 20 مج الضا�طة

 
1,7000 2,86609 

في اخت�ار اإلدراك ال�صري، عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )84الجدول رقم(

وعلى هذا  )0.002( sigان ق�مة و  )3.418(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )13�النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال األساس فإن النتائج

)لصالح المجموعة 01النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

 .التجر�ب�ة

والتجر�ب�ة )یوضح مقارنة ال�عد�ة في اخت�ار اإلدراك ال�صري بین المجموعة الضا�طة 85جدول رقم (

 14للنشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 الداللة sig ق�مة ت

النشاط 
14 

 20 مج التجر�ب�ة
 1,4755 ,11194 

 دال 002, 3,588
 20 مج الضا�طة

 
1,1000 ,45451 
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في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )85الجدول رقم(

وعلى  )0.002( sigان ق�مة و  )3.588(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )14ال�صري، �النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال هذا األساس فإن النتائج

)لصالح 01النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

 .المجموعة التجر�ب�ة

)یوضح مقارنة ال�عد�ة في اخت�ار اإلدراك ال�صري بین المجموعة الضا�طة والتجر�ب�ة 86جدول رقم (

 15للنشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 الداللة sig ق�مة ت

النشاط 
15 

 20 مج التجر�ب�ة
 1,4750 ,11180 

 دال 000, 5,173
 20 مج الضا�طة

 
,8375 ,53971 

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )86الجدول رقم(

وعلى  )0.000( sigان ق�مة و  )5.173(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )15ال�صري، �النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال هذا األساس فإن النتائج

)لصالح 01النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

 .�ةالمجموعة التجر�ب

)یوضح مقارنة ال�عد�ة في اخت�ار اإلدراك ال�صري بین المجموعة الضا�طة والتجر�ب�ة 87جدول رقم (

 16للنشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 الداللة sig ق�مة ت

النشاط 
16 

 20 مج التجر�ب�ة
 1,0500 ,32036 

 دال 000, 4,135
 20 مج الضا�طة

 
,6000 ,36635 
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في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )87الجدول رقم(

وعلى  )0.000( sigان ق�مة و  )4.135(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )16ال�صري، �النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال هذا األساس فإن النتائج

)لصالح 16النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

 . المجموعة التجر�ب�ة

)یوضح مقارنة ال�عد�ة في اخت�ار اإلدراك ال�صري بین المجموعة الضا�طة والتجر�ب�ة 88جدول رقم (

 17للنشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 الداللة sig ق�مة ت

النشاط 
17 

 مج التجر�ب�ة
20 

 1,5000 ,00000 

 دال 002, 3,693
 20 مج الضا�طة

 
1,1125 ,46929 

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )88الجدول رقم(

وعلى  )0.002( sigان ق�مة و  )3.693(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )17للنشاط( ال�صري، �النس�ة 

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال هذا األساس فإن النتائج

)لصالح 17النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

 . التجر�ب�ة المجموعة

 المقارنة ال�عد�ة في االخت�ار السمعي بین المجموعتین الضا�طة والتجر�ب�ة.-3-3

 ) یوضح المقارنة ال�عد�ة في االخت�ار السمعي بین المجموعتین الضا�طة والتجر�ب�ة89جدول رقم (

 01في النشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 الداللة sig ق�مة ت

النشاط 
01 

 20 مج التجر�ب�ة
 ,9750 ,11180 

 دال 000, 7,139
 20 مج الضا�طة

 
,3625 ,36702 
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في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )89الجدول رقم(

وعلى  )0.000( sigان ق�مة و  )7.139(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )01السمعي، �النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال هذا األساس فإن النتائج

)لصالح 01النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

 .المجموعة التجر�ب�ة

في  ال�عد�ة في االخت�ار السمعي بین المجموعتین الضا�طة والتجر�ب�ة) یوضح المقارنة 90جدول رقم (

 02النشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط
 الحسابي

 الداللة Sig ق�مة ت االنحراف المع�اري 

النشاط 
02 

 20 مج التجر�ب�ة
 1,3500 ,34793 

 دال 000, 6,943
 20 مج الضا�طة

 
,4625 ,45360 

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )90الجدول رقم(

وعلى هذا  )0.000( sigان ق�مة و  ).6(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )02السمعي، �النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال األساس فإن النتائج

)لصالح المجموعة 02النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

) یوضح المقارنة ال�عد�ة في االخت�ار السمعي بین المجموعتین الضا�طة 91جدول رقم (التجر�ب�ة

 03والتجر�ب�ة في النشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط
 الحسابي

 الداللة Sig ق�مة ت االنحراف المع�اري 

النشاط 
03 

 20 مج التجر�ب�ة
 1,7625 ,47624 

 دال 0.05 1,969
 20 مج الضا�طة

 
1,2625 1,03070 

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )91الجدول رقم(

وعلى  )0.05( sigان ق�مة و  )1.969(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )03للنشاط( السمعي، �النس�ة 

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  انه أي )0.05عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال هذا األساس فإن النتائج
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)لصالح 03النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

 التجر�ب�ة.المجموعة 

) یوضح المقارنة ال�عد�ة في االخت�ار السمعي بین المجموعتین الضا�طة والتجر�ب�ة في 92جدول رقم (

 04النشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط
 الحسابي

 الداللة Sig ق�مة ت االنحراف المع�اري 

النشاط 
04 

 20 مج التجر�ب�ة
 1,9000 ,30779 

 دال 000, 9,177
 20 الضا�طةمج 

 
,4750 ,62249 

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )92الجدول رقم(

وعلى  )0.000( sigان ق�مة و  )9.177(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )04السمعي، �النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال هذا األساس فإن النتائج

)لصالح 04النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

 المجموعة التجر�ب�ة.

) یوضح المقارنة ال�عد�ة في االخت�ار السمعي بین المجموعتین الضا�طة والتجر�ب�ةفي 93جدول رقم (

 05النشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط

 الحسابي
 الداللة sig ق�مة ت االنحراف المع�اري 

النشاط 
05 

 20 مج التجر�ب�ة
 1,0000 ,00000 

 دال 000, 4,524
 20 مج الضا�طة

 ,5875 ,40778 

اخت�ار اإلدراك في عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )93الجدول رقم(

وعلى  )0.000( sigان ق�مة و  )4.524(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )05السمعي، �النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال هذا األساس فإن النتائج

 ) .5النشاط (في  ديأل�ع الق�اسفي  والتجر�ب�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة
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) یوضح المقارنة ال�عد�ة في االخت�ار السمعي بین المجموعتین الضا�طة والتجر�ب�ة في 94جدول رقم (

 06النشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط

 الحسابي
 الداللة Sig ق�مة ت االنحراف المع�اري 

النشاط 
06 

 20 مج التجر�ب�ة
 ,9875 ,05590 

 دال 000, 13,110
 20 مج الضا�طة

 ,2375 ,24967 

 

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )94الجدول رقم(
 )0.000( sigان ق�مة و  )13.110(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )06السمعي، �النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال وعلى هذا األساس فإن النتائج
النشاط في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

 )لصالح المجموعة التجر�ب�ة.06(
) یوضح المقارنة ال�عد�ة في االخت�ار السمعي بین المجموعتین الضا�طة والتجر�ب�ة في 95جدول رقم (

 07نشاط ال

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط
 الحسابي

 الداللة sig ق�مة ت االنحراف المع�اري 

النشاط 
07 

 20 مج التجر�ب�ة
 2,0000 ,00000 

 دال 000, 5,520
 20 مج الضا�طة

 
,8875 ,90130 

اإلدراك في اخت�ار عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )95الجدول رقم(

وعلى  )0.000( sigان ق�مة و  )5.520(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )07السمعي، �النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال هذا األساس فإن النتائج

)لصالح 07لنشاط (افي  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

 المجموعة التجر�ب�ة.
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) یوضح المقارنة ال�عد�ة في االخت�ار السمعي بین المجموعتین الضا�طة والتجر�ب�ة في 96جدول رقم (

 08النشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط
 الحسابي

 الداللة sig ق�مة ت االنحراف المع�اري 

النشاط 
08 

 20 مج التجر�ب�ة
 1,0875 ,27236 

 دال 000, 9,544
 20 مج الضا�طة

 
,2125 ,30645 

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )96الجدول رقم(

وعلى  )0.000( sigان ق�مة و  )9.544(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )08السمعي، �النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال هذا األساس فإن النتائج

)لصالح 08النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

 المجموعة التجر�ب�ة.

والتجر�ب�ة في ) یوضح المقارنة ال�عد�ة في االخت�ار السمعي بین المجموعتین الضا�طة 97جدول رقم (

 09النشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط

 الحسابي
 الداللة sig ق�مة ت االنحراف المع�اري 

النشاط 
09 

 20 مج التجر�ب�ة
 1,7375 ,12760 

 دال 000, 6,586
 20 مج الضا�طة

 ,6500 ,72729 

 

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )97الجدول رقم(
وعلى  )0.000( sigان ق�مة و  )6.586(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )09السمعي، �النس�ة للنشاط( 
توجد فروق ذات داللة  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال هذا األساس فإن النتائج

النشاط في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة
 )لصالح المجموعة التجر�ب�ة.09(
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 ) یوضح المقارنة ال�عد�ة في االخت�ار السمعي بین المجموعتین الضا�طة والتجر�ب�ة98جدول رقم (

 10في النشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط
 الحسابي

 الداللة sig ق�مة ت االنحراف المع�اري 

النشاط 
10 

 20 مج التجر�ب�ة
 2,1250 ,23648 

 دال 000, 5,756
 20 مج الضا�طة

 
,9375 ,89176 

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )98الجدول رقم(

وعلى  )0.000( sigان ق�مة و  )5.756(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )10للنشاط( السمعي، �النس�ة 

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال هذا األساس فإن النتائج

)لصالح 10النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

 التجر�ب�ة. المجموعة

) یوضح المقارنة ال�عد�ة في االخت�ار السمعي بین المجموعتین الضا�طة والتجر�ب�ة في 99جدول رقم (

 11النشاط 

 العینة المجموعات األنشطة
 المتوسط
 الحسابي

 الداللة sig ق�مة ت االنحراف المع�اري 

النشاط 
11 

 20 مج التجر�ب�ة
 ,7000 ,10260 

 دال 000, 8,632
 20 الضا�طةمج 

 
,2000 ,23786 

في اخت�ار اإلدراك عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  أل�عد�همقارنة الیوضح  )99الجدول رقم(

وعلى  )0.000( sigان ق�مة و  )8.632(هي المحسو�ة Tأن ق�مة حیث  )11السمعي، �النس�ة للنشاط( 

توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  انه أي )0.01عند مستوى داللة ( إحصائ�ا ةدال هذا األساس فإن النتائج

)لصالح 11النشاط (في  أل�عدي الق�اسفي  والتجر�ب�ة بین متوسطات درجات المجموعة الضا�طة

 المجموعة التجر�ب�ة
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 مناقشة الفرض�ات:

 مناقشة الفرض�ة األولى:-1

إحصائ�ة بین الق�اس القبلي وال�عدي عند فروق ذات داللة أن ھناك :  إلىتشیر الفرضیة األولى 
 المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في اإلدراك السمعي عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم.

اإلدراك السمعي المعدة في ) والخاصة �أنشطة 71) إلى(60من (  تأكد النتائج الموضحة في الجداول
)  والذي اعتمد بدوره على 4في الملحق رقم() �أهداف موضحة 30) إلى النشاط(01البرنامج من النشاط (

أأللعاب الر�اض�ة المبن�ة على مهارات التوافق والتوازن حیث أن هاتان المهارات ضرور�ان عند  هذه الفئة 
العمر�ة والن التوافق هو مجموعة من الحركات المدمجة، وفي هذا الصدد �شیر لرسون و�وكم إلى أن 

)، 56،ص1982اج حركات من أنواع مختلفة داخل إطار واحد"(الشیخ،التوافق"هو قدرة الفرد على إدم
حیث تبرز أهمیته في تنش�ط الكفاءة الخاصة �الجهاز العصبي وتحسین في أجهزة االستق�ال السمع�ة، 

) �أنها من الحواس الخارج�ة و�كون موضعها في األذن، وتقوم 76،ص1982كما یوضحها شیخ (
صوات. و�تم تطو�رها من خالل تمار�ن التوافق�ة وسرعة االستجا�ة الذي بإ�صال التنبیهات السمع�ة واأل

تتوفر في األلعاب الر�اض�ة خاصة ومن هنا �عتبر مكون التوافق من أفضل مقای�س التقدیر للكفاءة 
الذهن�ة و�ل�ه مكون التوازن الذي �ساعد الفرد على قدرة التركیز واستقطاب المعلومات �صورة صح�حة 

) �أنه حاسة من الحواس الداخل�ة وتتمركز في 79،ص1999ستماعي حیث أشار إل�ه الدین(والفهم اال
األذن الداخل�ة وتعطي تنبیهات عن الوضع في المكان أو عند تغییر االتجاه أو التسارع في الحركة. حیث 

والتوازن في  أكدت دراسة عبد الرحمان حافظ وجرو�یر التي هدفت إلى التعرف إلى القوة التنبؤ�ة للتوافق
تقدیر التحصیل الذهني  فتوصلت النتائج إلى ظهور انخفاض واضح في التحصیل الدراسي عند است�عاد 

دراسة محمد ). توافقت نتائج الدراسة الحال�ة مع نتائج 307،ص2000عناصر التوافق والتوازن(حسانین،
صغیرة لتنم�ة السلوك االجتماعي أثر برنامج مقترح �األلعاب ال التي هدفت للتعرف على) 2018رحماني (

لتنم�ة السلوك  يوالتي توصلت إلى أن لأللعاب  تأثیر ایجاب لدى تالمیذ الصف الرا�ع والخامس ابتدائي
وهناك دراسات أخرى أجر�ت على فئات من دوي االحت�اجات الخاصة كان لها نفس نتائج االجتماعي، 

أن لأللعاب تأثیر ایجابي على  )التي توصلت إلى2017( فر�دشادلي و فارس فاطمة الدراسة الحال�ة منها دراسة 
 . عند المصابین �عرض دوان ن تنم�ة الدقة والتواز 

ونعزو هذه النتیجة التي توصلت إلیها الدراسة الحال�ة إلى التأثیر اإلیجابي لألنشطة(األلعاب) من برنامج 
لما تصف �ه من خبرات ومواقف التي تسمح للطفل �التعلم واإلبداع �أسلوب مرح ومحفز و�طرق غیر 

أن تنمي اإلدراك السمعي وتوضح هذه النتیجة أن األلعاب الر�اضة من أنسب الوسائل التي �مكن مألوفة 
لدى التالمیذ الذین �عانون من صعو�ات التعلم مما یدفعنا إلى توج�ه العنا�ة أكبر لتدر�س �األلعاب 

 الر�اض�ة التي تثیر میول الطفل . 
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من خالل النتائج المتوصل إلیها الخاصة �الفرض األول التي �شیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة 
لي وال�عدي عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في اإلدراك السمعي عند تالمیذ ذوي بین الق�اس القب

 صعو�ات التعلم. وعل�ه تحققت فرض�ة ال�حث األولى.
 مناقشة الفرض�ة الثان�ة:-2

یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�اس القبلي وال�عدي عند المجموعة  : إلى الثانیةتشیر الفرضیة 
 مجموعة الضا�طة في اإلدراك ل�صري عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم.التجر�ب�ة وال

اإلدراك ال�صري المعدة في ) والخاصة �أنشطة 59) إلى(43من (  تأكد النتائج الموضحة في الجداول
)  والذي اعتمد بدوره 04) �أهداف موضحة في الملحق رقم(30) إلى النشاط(01البرنامج من النشاط (

الر�اض�ة المبن�ة مهارتي الجري والقفز(�اعت�ارهما حاجة أول�ة  وحور اهتمام الطفل طول على أأللعاب 
ح�اته �اإلضافة إلى مهارتي لتوافق والتوازن حیث أن هته المهارات ضرور�ة عند  هذه الفئة العمر�ة وذلك 

اراتهم العقل�ة  كون مهارتي الجري والقفز أساس األلعاب وهي الطر�قة الوحیدة لتعلم الطفل وتصقل مه
تكس�ه المعرفة و�عض الق�م والمفاه�م واالتجاهات  كونه تعل�م غیر م�اشر �شمل على المتعة والتسل�ة

اللعب  أن،)2007،ص38(كما �شیر محمد حیلة. التر�و�ة، وٕاكسا�ه  المعرفة النظر�ة والصحّ�ة والجمالّ�ة
غذاء الطفل للنماء العقلي واالجتماعي والخلقي والجسمي و�قدم له كوسائل متعددة المناحي على شكل 
نشاط أو حركة أو عمل حر و �ستمتع �ه إلنسان كدوافع إلش�اع احت�اجات النمو والتكیف عند الصغار 

�ة العقل�ة على �اقي النواحي حیث قدم محمد حیلة الناح واحت�اجات التسل�ة والمتعة والصحة عند الك�ار.
تنم�ة ) التي هدفت إلى التعرف على 2017ألهمیتها عند الطفل، حیث أكدت دراسة ز�نب وآخرون(

فتوصلت مهارات عمل�ات العلم و المیول العلم�ة والسلوك اإلثارة لدى طفل الروضة عن طر�ق اللعب 
�ات العلم والمیول العلمي وسلوك النتائج إلى تأثیر اإلیجابي لأللعاب على تنم�ة مهارات عمل

) والتي هدفت إلى تنم�ة التفكیر اإلبتكاري 2013اإلثارة.وتوافقت نتائج الدراسة الحال�ة مع دراسة طبوش (
والتوافق الحركي لدى قسم التحضیري، والتي توصلت إلى أن للبرنامج األلعاب الترو�ح�ة أثر ایجابي في 

) التي 2018الحركي لدى أطفال القسم التحضیري،ودراسة راح�س (تنم�ة التفكیر اإلبتكاري والتوافق 
أثر برنامج محوسب قائم على األلعاب العقل�ة في تنم�ة اإلدراك ال�صري لدى األطفال هدفت إلى معرفة 

وهناك  ،سنوات والتي توصلت إلى أن للبرنامج األلعاب دور  في تنم�ة اإلدراك ال�صري لدى األطفال 9
لى دراسات أخرى أجر�ت على فئت أخرى والتي كانت لها نفس نتائج  الدراسة الحال�ة دراسات أجر�ت ع

) والتي هدفت إلى تأثیر برنامج �األلعاب الر�اض�ة في التخفیف 2017كدراسة، والتي هدفت إلى  عطاهلل(
من حدة صعو�ة الحساب عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم، والتي خلصت إلى أن للبرنامج �األلعاب 

 الر�اض�ة أثر ایجابي في التخفیف من حدة صعو�ة الحساب عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم.
ونعزو هذه النتیجة التي توصلت إلیها الدراسة الحال�ة إلى التأثیر اإلیجابي لألنشطة(األلعاب) من برنامج 

و�طرق غیر  لما تصف �ه من خبرات ومواقف التي تسمح للطفل �التعلم واإلبداع �أسلوب مرح ومحفز
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وتوضح هذه النتیجة أن األلعاب الر�اضة من أنسب الوسائل التي �مكن أن تنمي اإلدراك ال�صري مألوفة 
لدى التالمیذ الذین �عانون من صعو�ات التعلم مما یدفعنا إلى توج�ه العنا�ة أكبر لتدر�س �األلعاب 

 الر�اض�ة التي تثیر میول الطفل . 
یها الخاصة �الفرض األول التي �شیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة من خالل النتائج المتوصل إل

بین الق�اس القبلي وال�عدي عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في اإلدراك ال�صري عند تالمیذ ذوي 
 صعو�ات التعلم. وعل�ه تحققت فرض�ة ال�حث الثان�ة.

 مناقشة الفرض�ة الثالثة:-3
یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�اس القبلي وال�عدي عند المجموعة  : إلى الثانیةتشیر الفرضیة 

 التجر�ب�ة والمجموعة الضا�طة في اخت�ار الذكاء عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم.
توضح النتائج المتعلقة �الفرض�ة الثالثة الخاصة �مستوى الذكاء عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم 

)، حیث أن الذكاء �عتبر عمل�ة لبناء المعارف من خالل التفاعل مع 42(الموضحة في الجدول رقم 
كما وصفه ب�اج�ه هو نمو العمل�ات المنطق�ة التي �ستط�ع الطفل استخدامها في المهام  والمح�ط، 

حتفاظ والتصنیف والتجم�ع والتضمین فهو ینطلق من الفعل إلى االالمختلفة ك
الذكاء مرت�ط �الفهم االست�عاب ول�س له عالقة �التحصیل ، أي أن )14،ص2014(تواتي،.المعرفة

الدراسي  وأ�ضا هو تعلم للمهارات الجدیدة مع اكتساب الخبرات على حل المتعلق �المشكالت التي 
أن الذكاء تكیف ذهني مع الظروف المستجدة"،(جان  :و�ؤكد ب�اج�ه تواجهه منها الدراس�ة والح�ات�ة،

األساس تم بناء األلعاب الر�اض�ة التي تضع التلمیذ في مشكل وعل�ه  )، وعلى هذا15ب�اج�ه،دس،ص
حل المشكل الذي صادفه أثناء اللعب مما أدى إلى النمو الذهني للتلمیذ �صفة جیدة نظرا لكون الطفل في 
هذه المراحل العمر�ة ینمى لد�ه الذكاء �صفة طف�فة في الح�اة العاد�ة دون تدخل متغیرات أخرى تساعد 

اختلف  مستوى الذكاء بین الق�اس القبلي والق�اس ال�عدي لصالح الق�اس ال�عدي  تنمیته، حیثفي 
للمجموعة التجر�ب�ة التي توضح أن البرنامج المستخدم المعتمد على اللعب واأللعاب الر�اض�ة نمى الذكاء 

 عند هذه الفئة.
شطة واأللعاب الراض�ة التي هي �مثا�ة ونعزو هذه النتیجة إلى أن البرنامج �عتمد على مجموعة من األن 

الدافع والحافز األساسي للتعلم وهذا ما زاد إق�الهم على عمل�ة التعلم مع تكرار المواقف التعل�م�ة واعتمد 
مع الز�ادة في العمل�ات التدر�س�ة �اإلضافة إلى تعدد الوسائل المستخدمة مما أثارة دافع�ة التلمیذ نحو 

تعل�م�ة، حیث تعد األلعاب الر�اض�ة هي  العنصر األساسي في نمو ذكاء التالمیذ التفاعل مع المواقف ال
لما تحو�ه من ق�م علم�ة وعمل�ة، التي أدت إلى استثارة دافع�ة التالمیذ نحو المز�د و�طلب تكرار في جو 

وتوضح ة �سوده المرح والمتعة �عیدا عن الروتین الیومي المستخدم المجموعة الضا�طة و�طرق غیر مألوف
هذه النتیجة أن األلعاب الر�اضة من أنسب الوسائل التي �مكن أن تنمي مستوى الذكاء لدى التالمیذ عامة  
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والذین �عانون من صعو�ات التعلم خاصة مما یدفعنا إلى توج�ه العنا�ة أكبر لتدر�س �األلعاب الر�اض�ة 
 التي تثیر میول التلمیذ. 

لخاصة �الفرض الثالث التي �شیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة من خالل النتائج المتوصل إلیها ا
بین الق�اس القبلي وال�عدي عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار الذكاء عند تالمیذ ذوي 

 صعو�ات التعلم، وعل�ه تحققت فرض�ة ال�حث الثالثة.
 مناقشة الفرض�ة العامة:-4

برنامج األلعاب الر�اض�ة على اإلدراك السمعي وال�صري عند تالمیذ  یؤثر : إلى الثانیةتشیر الفرضیة 
 ذوي صعو�ات التعلم.

األلعاب الر�اض�ة تأثیر ) یتضح أن للبرنامج 99) إلى(41من خالل النتائج الموضحة في الجداول من (
   ایجابي اإلدراك السمعي وال�صري عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم.

من المشكالت التي یعاني منھا بعض التالمیذ في المرحلة االبتدائیة والتي أشار یتضح أن صعوبة التعلم 
): �أنها مجموعة من االضطرا�ات النمائ�ة المختلفة، التي ترجع 06،ص2013محمد عبد القادر (إلیھا 

إلى القصور الوظ�في في الجهاز العصبي المركزي، ما یؤثر سل�ا في قدرتهم على استق�ال المعلومات 
لتعامل معها والتعبیر عنها، ما �سبب صعو�ة في القراءة والكتا�ة والتهجئة والحساب واالنت�اه والذاكرة وا

حیث هناك مشكالت تظهر لدى  والقدرات العقل�ة لذوي صعو�ات التعلم تكون بین المتوسط فوق المتوسط.
) 2006لتي �عرفها الملحم(تالمیذ صعو�ات التعلم تتمثل في المشكالت النمائ�ة مثل مشكالت اإلدراك ا

قدرة المرء على تنظ�م التنبیهات الحس�ة الواردة إل�ه عبر الحواس المختلفـة ومعالجتها ذهن�ا في على أنها " 
تؤثر علـى حیث  "،إطار الخبرات السا�قة والتعرف علیها وٕاعطائها معاني ودالالتها المعرف�ة المختلفة

والحرك�ة، والتي تبدو في ضعف أو انخفاض فاعل�ة النشاط العقلي  مختلـف األداءات المعرف�ة والمهار�ة 
المعرفي، التي تـؤثر على انخفاض مستوى التحصیل األكاد�مي، �عاني ال�عض من صعو�ات في اإلدراك 

 ،2004(العتومعز�ه �والذي  ال�صر�ة  المثیراتال�صري الذي یتضمن صعو�ات في تنظ�م وتفسیر 
تجهیز المعلومات القادمة من العالم الخارجي  مراحلومرحلة أساس�ة من ) عمل�ة معرف�ة مرك�ة 98ص

المعاني ومن ثم تنظ�مها فيٕ  عطائها البناء المعرفي لدى  أوومن خالل المنافذ ال�صر�ة ألجل تفسیرها 
 الفرد واالستجا�ة أثناء الحاجة، أ�ضا فالخبرة السا�قة تمكن الفرد من ترجمة إحساساته التي یتلقاها من

ومنهم من �عاني من صعو�ات أو مشاكل في اإلدراك السمعي الذي یتضـمن تنظـ�م  ،العالم الخارجي
)برز أهٌمة اإلدراك السمعًي على 1990عبد الحٌلم محمود وأخٌرن '(والتي عرفها وتفسـیر المثیرات السمع�ة 

ومن  المٌحطة �ه، ةع البیئأن حاسة السمع ًهي أهم الحواس التي تساعد اإلنسان على التٌكیف والتوافق م
 .)48،ص2016خالل حاسة السمعٌ �ستٌطع الفرد أنٌ قهم حٌدث آخر�ن(بلعید حل�مة وآخرون،

كما تظهر لنا النتائج الدور الكبیر الذي تؤد�ه األلعاب الر�اض�ة في تطو�ر مهارات التالمیذ المتعلمین   
س�ة التي تسمح لهم �النجاح في الجانب من عدة نواحي وهذا من خالل تزو�دهم ب�عض المهارات األسا
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العلمي والبدني وغیره من جوانب الح�اة مستق�ال حیث �شیر عبد الهادي �أن اللعب هو : " نشاط حر 
موجه أو غیر موجه �قوم �ه الطفل من أجل تحقیق متعة التسل�ة، وهذا بدوره ینمي القدرات العقل�ة 

لعلم تایلور " أن اللعب هو أنفاس الح�اة �النس�ة لألطفال، والنفس�ة و الجسد�ة و الوجدان�ة " ،وحسب ا
ول�س مجرد طر�قة لتمض�ة الوقت وٕاشغال الذات، فاللعب للطفل �عد ذو أهم�ة في عمل�ة التر��ة 

 ).26-25،ص 2004واالستكشاف والتعبیر الذاتي .(نبیل عبد الهادي،
عند األطفال، حیث أشار إل�ه تایلور �أنه " حیث تتمیز األلعاب الر�اض�ة �كونها ترو�ح�ة تنفس�ة خاصة 

هو أنفاس الح�اة �النس�ة للطفل ل�س مجرد  طر�قة لتمض�ة الوقت وأشغال الذات فاللعب �عد ذو أهم�ة في 
). وان اللعب �ساعد 26-25،ص 2004العمل�ة التر�و�ة واالكتشاف والتعبیر الذاتي (نبیل عبد الهادي ،

�ة التعل�م�ة  خاصة األلعاب التر�و�ة، في هذا الصدد تشیر الجمع�ة في بناء شخص�ة سو�ة وفي العمل
األمر�ك�ة �أن األلعاب التر�و�ة دو استعمال منضم لنموذج نظري �ساعد على تأس�س عمل�ة شخص�ة �قوم 
بها المدرسون �استخدام األلعاب التر�و�ة لمساعدة المسترشدین للوقا�ة أو حل صعو�ة تر�و�ة وتحقیق نمو 

) "أن األلعاب التر�و�ة 2001) .  كما �شیر نجم (394،ص 2009مثالي (إ�مان ع�اس خفاف ، وتطور
من الوسائل و األسالیب الحدیثة والمستخدمة في تدر�س موضوعات نظرا للفوائد الكثیرة المتحققة من جراء 

برنامج والمتمثلة استخدامها". نرجع سبب النتائج  الضع�فة المتوصل إلیها إلى الظروف التي طبق فیها ال
في عطلة المفاجئة المزامنة لفترة الكورونا �عني �عد البدء في تطبیق البرنامج لمدة شهر�ن التي كانت غیر 
كاف�ة لتحصیل نتائج أحسن من النتائج المحصل علیها وٕاعطاء البرنامج لفاعل�ة أكبر، حیث أن هده الفئة 

م�ة، وهذا  �عني  أن السبب األساسي في النتائج المتوصل تتمیز �النس�ان والتكرار مهم في العمل�ة التعل�
إلیها هي عامل الزمن. وأ�ضا الوسائل الغیر متوفرة المتمثلة في وسائل األلعاب التر�و�ة ألننا وفرنا �عض 
األلعاب حسب إمكاناتنا الماد�ة، وأ�ضا عدم توفیر قاعة مناس�ة لتدر�س وتدر�ب هذه الفئة حیث أجري 

مج داخل حجرة الدراسة. وكذا الصراعات بین المعلمین وطاقم اإلداري وٕاضافة نظام الدوامین تطبیق البرنا
الذي فرض على التالمیذ أثر �شكل كبیر على نفس�ة التلمیذ، كل هذه األس�اب حسب نظرنا كانت سبب 

لبرنامج في النتائج التي توصلت إلیها الدراسة. من خالل الدراسات السا�قة التي اعتمدت فقط على ا
الحاسو�ي كان لها فاعل�ة الن الظروف التي تطبق فیها تختلف عن البرنامج المقترح في الدراسة الحال�ة، 

) التي توصلت إلى أن األلعاب التعل�م�ة 2017من بین هده الدراسات دراسة مصطفى بوعناني (
التالمیذ في االخت�ار �الحاسوب فاعل�ة عال�ة في عالج صعو�ات تعلم الحساب من خالل تحسین نتائج 

) و 2013ال�عدي مقارنة �االخت�ار القبلي من خالل نس�ة الكسب المحققة ، ودراسة حاكمي أم جاللي(
التي أظهرت نتائجها فاعل�ة استخدام برنامج حاسو�ي في معالجة صعو�ة تعلم الر�اض�ات(الحساب) لدى 

) والتي أظهرت نتائجها فاعل�ة البرنامج 2017تعل�م االبتدائي . و دراسة را�ح قدوري وسام�ة إبراه�مي (
العالجي القائم على إستراتیج�ة التعلم التعاوني للمتفوقین ذوي صعو�ات تعلم الحساب في السن الثالث 

 ابتدائي .
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من خالل ما تقدم نستط�ع القول أن الفرض�ة العامة تحققت نظرا لتحقق الفرض�ات الجر�ئة غض النظر 
 سبب عدم التحسن في النتائج �شكل ممتاز. لعدة عوامل متدخلة في

    تحققت فرض�ة العامة لل�حث. فان وعل�ه

 االستنتاجات:

 التي توصلت إلیها الدراسة نستنتج ما یلي:من خالل نتائج 

  والضا�طة  المجموعة التجر�ب�ة عندالق�اس القبلي  بینال یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  -

 ذوي صعو�ات التعلم. في اإلدراك السمعي عند تالمیذ

في والضا�طة المجموعة التجر�ب�ة  عندالق�اس القبلي  بینال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  -

 .عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم. اخت�ار اإلدراك ال�صري 

  ةوالتجر�ب� الضا�طةالمجموعة  عندالق�اس القبلي  بینال یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  -    

 عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم. الذكاء اخت�ارفي 

 والتجر�ب�ة الضا�طةالمجموعة  عندالق�اس القبلي وال�عدي  بینیوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  -

 اإلدراك ال�صري عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم.اخت�ار  في 

 المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة  بین  ال�عدي القبلي و الق�اس بینیوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة  -

 اإلدراك السمعي عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم. اخت�ار في

یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�اس القبلي وال�عدي عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في  -

 عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم. اخت�ار الذكاء

عند المجموعة التجر�ب�ة في اخت�ار الذكاء استنتجنا �أن  �عد المقارنة بین الق�اس القبلي وال�عدي -

 مستوى ذكاء التالمیذ نمى �شكل جید مقارنة مع مستوى ذكائهم قبل تطبیق البرنامج . 

�عد المقارنة بین الق�اس القبلي وال�عدي عند المجموعة الضا�طة في اخت�ار الذكاء استنتجنا �أن  -

القبلي وهذا یدل على أن مقارنة مع مستوى ذكائهم  منخفض�شكل ولكن مستوى ذكاء التالمیذ نمى 

 .  البرنامج أثر ایجابي على تنم�ة مستوى الذكاء التالمیذ ذوي صعو�ات التعلم

�عد المقارنة بین النتائج  اخت�ارات التحصیل�ة بین للفصل األول والفصل الثاني عند المجموعة  -

خت�ارات الفصل الثاني وهذا یدل على أن للبرنامج التجر�ب�ة، حیث الحظنا تحسن ملحوظ في نتائج ا

 أثر ایجابي على التحصیل الدراسي التالمیذ ذوي صعو�ات التعلم.
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 الخاتمة: 

تتجه اهتمامات الدولة حال�ا إلى التطور الشامل في جم�ع المجاالت و خاصة في مجال التعل�م من حیث 

إمكان�ة المتعلمین وقدراتهم الفكر�ة والذهن�ة على ومن أجل هذا  ركزت الجهات المعن�ة على  المحتوى ،

ومن أجا هذا زاد االهتمام من قبل المختصین بتالمیذ المرحلة االبتدائ�ة ومحاولة التعرف  أكمل وجه ،

على المشكالت والصعو�ات والعراقیل التي تعترض سبیل المتعلم ومحاولة إیجاد حلول لها عالجها أو 

 یتناسب وقدرات المتعلمین واستعداداتهم ومیوال تهم ورغ�اتهم . التخفیف من حدتها �أسلوب 

حیث �عتبر اإلدراك السمعي واإلدراك ال�صري من أهم المع�قات التي تعترض طر�ق المتعلمین و�عتبران 

العامالن من عوامل الفشل األكاد�مي، ونظرا لألهم�ة ال�الغة األلعاب الر�اض�ة في التعل�م االبتدائي في 

المهارات العقل�ة والجسم�ة للتالمیذ عامة وذوي صعو�ات التعلم خاصة حتى �صل إلى التخفیف من تنم�ة 

حدتها، على هذا األساس جاءت الدراسة الحال�ة بهدف الكشف عن تأثیر برنامج �األلعاب الر�اض�ة على 

 المرحلة االبتدائ�ة،اإلدراك السمعي ال�صري عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم، لهذا الغرض اخترنا تالمیذ 

والتي أخضعت للسیر العادي  مستوى السنة الثالثة. وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على عینتین ضا�طة

تلمیذ من والیتین "سعیدة،  20قدرت كل منهما ب التي أخضعت للبرنامج حیث،  وتجر�ب�ة للدروس

ص اإلدراك السمعي، ال�صري مستغانم" وقد تم تطبیق االخت�ار تشخ�ص صعو�ة تعلم، واخت�ار تشخ�

والذي اعتبرناه االخت�ار القبلي وأخضعت  العینة التجر�ب�ة للبرنامج العالجي على غرار العینة الضا�طة 

 و�عد ذلك أجر�ت االخت�ارات ال�عد�ة على كال العینتین  .

ق الدراسة استنادا إلى النتائج المتوصل إلیها عن طر�ق االخت�ارات والطرق اإلحصائ�ة كذا عن طر�

 النظر�ة توصلنا إلى النتائج التال�ة :

للبرنامج األلعاب الر�اض�ة تأثیر إیجابي على اإلدراك السمعي وال�صري عند تالمیذ ذوي صعو�ات  -

 التعلم.

یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�اس القبلي وال�عدي عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في  -

 ذ ذوي صعو�ات التعلماإلدراك السمعي عند تالمی

یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�اس القبلي وال�عدي عند المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في  -

 اإلدراك ال�صري عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم.

یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الق�اس القبلي وال�عدي عند المجموعة التجر�ب�ة والمجموعة  -

 ار الذكاء عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم.الضا�طة في اخت�



194 
 

 االقتراحات :وعلى أساس النتائج المتوصل إلیها نقوم بوضع �عض 

 استخدام اللعب في عمل�ة التدر�س وهذا نظرا لفعالیته في تحسین �عض المهارات التعل�م�ة. -

في تعلم المهارات إجراء المز�د من الدراسات لمعرفة تأثیر األنشطة البدن�ة والر�اض�ة ( اللعب )  -

 األساس�ة للتعلم .

في مجال التر��ة البدن�ة والر�اض�ة وتوظ�فها في العمل�ة العالج�ة  أجراء ال�حوث والدراسات -

ألنشطة البدن�ة والر�اض�ة (اللعب) في التخفیف من حدة ل والتر�و�ة وهذا من خالل اقتراح برامج

 .التالمیذ عند �عض صعو�ات التعلم النمائ�ة منها واألكاد�م�ة

 إجراء المز�د من الدراسات على مختلف األطوار التعل�م�ة للمرحلة االبتدائ�ة . -

الق�ام بتطبیق البرنامج التعل�مي ضمن دروس تعل�م ذوي صعو�ات تعلم اإلدراك السمعي وال�صري  -

 في المراحل االبتدائ�ة . 

 المؤسسات التعل�م�ة . على الجهات المختصة توفیر مختلف الوسائل واألجهزة الر�اض�ة في  -

. واالهتمام على الجهات المعن�ة توفیر الوسائل التعل�م�ة الخاصة بتعل�م ذوي صعو�ات التعلم -

 بهذه الفئة. 

 هذه الفئةدمج  و�عدهالتالمیذ ذوي صعو�ات التعلم . ا األقسام التعل�م المكیف وندمج فیهاتوفیر  -

 ضمن األقسام العاد�ة.

صاص التر��ة البدن�ة التعاون مع ال�احثین في اختصاص علم النفس على ال�احثین في مجال اخت -

وهذا للتنو�ع واإلبداع في مجال ال�حث وفي تشخ�ص وعالج الفئة لتي تعاني من مشاكل دراس�ة 

 أو نفس�ة أو صح�ة.
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 قائمة المصادر والمراجع

). المرجع في صعو�ات التعلم النمائ�ة واألكاد�م�ة 2010عبد الواحد یوسف(إبراه�م، سل�مان  -

 واالجتماع�ة واالنفعال�ة، مصر: المكت�ة األنجلومصر�ة.

 ). الق�اس والتشخ�ص في التر��ة الخاصة ، األردن: دار البدا�ة.2007إبراه�م، محمد صالح ( -

ذین �عانون من صعو�ة في التمییز السمعي الفرو بین العادیین وال). 2010أمین قر�وتي، ( ،ابراه�م -

 جامعة السلطان قابوس.-كل�ة التر��ةوال�صري لدى عینة من التالمیذ في الحلقة األولى فس مسقط، 

)، مصر:مكت�ة الدار العر�ي للكتا�ة 1). أسس اإلدراك ال�صري للحركة(ط2004أبو المكارم، فؤاد( -

 القاهرة.

)،الكو�ت: مركز تقو�م وتعل�م 1الذاكرة العاملة وصعو�ات التعلم(ط). 2012بو الد�ار، مسعد نجاح (أ -

 الطفل.

). فاعل�ة برنامج تدر�بي على اإلدراك السمعي وأثره على التواصل 2016أبو، المسلم؛ ما�سة، فاضل ( -

 اللفظي لدى ذوي صعو�ات تعلم القراءة، مجلة التر��ة الخاصة.

ي التقلیل من �عض السلوكات العدوان�ة لدى تالمیذ ).  دور األلعاب الر�اض�ة ف2017قى، �حي(حا -

 .المسیلة ،)سنة، جامعة محمد بوض�اف19-17المرحلة الثانو�ة (

).عمان :دار اإلثراء للنشر 1). اللعب و تر��ة الطفل (ط2010أحمد ،نایل عز�ز؛أدیب، نوا�شة ( -

 والتوز�ع.

)، عمان : المملكة 1عو�ات التعلم (ط). الحقی�ة العالج�ة لذوي ص2015أحمد، عبد اللطیف أبو سعد ( -

 األردن�ة الهاشم�ة دبي المملكة العر��ة السعود�ة.

أسامة، محمد ال�طاین�ة؛ مالك، أحمد الرشدان؛ عبید، عبد الكر�م الس�ایلة؛ عبد المجید، محمد الخطاط�ة  -

 )، عمان: دار المسیرة للنشر و التوز�ع و الط�اعة. 1).صعو�ات التعلم (ط2005(

أسامة، محمد ال�طاینة؛ مالك، أحمد الرشدان، عبید، عبد الكر�م الس�ایلة؛ عبد المجید محمد الخطاط�ة  -

 ). صعو�ات التعلم النظر�ة والممارسة، عمان: دار المسیرة للنشر والتوز�ع والط�اعة األردن.2007(

 لط�اعة والنشر.).التر��ة الر�اض�ة لألطفال ولناشئین، عمان: دار الفكر ل2011أكرم، خطای�ة( -

 )، المعارف اإلسكندر�ة.2).خ�ارات في األلعاب للصغار ولك�ار (ط2002ألین، ود�ع الفرج( -

). اكتشاف الوظائف التنفیذ�ة لتالمیذ السنة الخامسة ابتدائي 2017-2016أمال،ألهاشم؛ سارة، شرط ( -

 ذي صعو�ات الكتا�ة، رسالة ماستر، تخصص صعو�ات التعلم.
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).عالقة الذاكرة العاملة �اضطراب البن�ة الفضائ�ة لدى الطفل المصاب 2014-2013أمال، عمراني( -

 �عسر القراءة، أطروحة دكتوراه، علم التر��ة واألرطفون�ا، جامعة مستغانم.

 ) . القاهرة : دار الفكر العر�ي.3) .أصول التر��ة البدن�ة الر�اض�ة (ط2001أمین أنور خولي.( -

). تصم�م برنامج تدر�بي لتنم�ة االنت�اه لدى تالمیذ ذوي صعو�ات 2005-2004أوالد الحاج، مسعود( -

 التعلم النمائ�ة، رسالة ماجستیر، التر��ة الخاصة، غردا�ة.

 ).اللعب واستراتیج�ات التعل�م الحدیث، أردن: دار المنهاج للنشر والتوز�ع.2010إ�مان، ع�اس الخفاف( -

اب الش�ه ر�اض�ة في عمل�ة اإلحماء لدى ).دور األلع2016-2015�انوح، ولید؛ عداج، مصطفى( -

 .أصاغر كرة القدم

– 27العدد –مجلة العلوم االنسان�ة. –اللعاب الش�ه الر�اض�ة وتنم�ة المهارات الحرك�ة –بز�و، سل�م -

 –..�سكرة 2173.جامعة ف�فري 

)، عمان: دار تسرة للنشر والتوز�ع 1). المشكالت النفس�ة وعالجها( ط2008�طرس، حافظ �طرس( -

 والط�اعة. 

). اقتراح برنامج عالجي لتنم�ة اإلدراك السمعي لدى 2016-2015بلعید، حل�مة؛ عز�ر�ة نوال (     -

 الطفل األصم الحامل للزرع ألقوقعي، مذكرة ماستر، تخصص أرطوفون�ا، جامعة مستغانم.

). تأثیر األلعاب الش�ه ر�اض�ة على تطور صفة 2017-2016بلقا سم، خدیجة؛ عوادي، لیلى(      -

) سنة، رسالة 14-12السرعة االنتقال�ة بدون كرة وصفة الرشاقة ومهارة التصو�ب لدى العبي كرة الید (

 ماستر، تخصص تدر�ب ر�اضي. 

بن فل�س،خدیجة(ب س):أنماط الس�ادة النصف�ة للمخ واإلدراك والذاكرة ال�صر�ین دارسة مقارنة بین     -

لتالمیذ ذوي صعو�ات تعلم(الكتا�ة والر�اض�ات) والعادیین،مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه،منشورة، تخصص ا

 علم النفس التر�وي،قسم علم النفس وعلوم التر��ة،جامعة قسنطینة.

).رتب الهو�ة لدى الموهو�ین ذوي صعو�ات التعلم دراسة ع�اد�ة، رسالة 2014-2013بنین، ابتسام( -

 سطیف. ماجستیر، جامعة

). اإلدراك ال�صري السمعي وعالقته �الفهم القرائي، جامعة عبد الحمید بن 2017بوخاتم، منصور�ة ( -

 �اد�س مستغانم.
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).الكفاءة الذات�ة األكاد�م�ة واستراتیج�ات التعلم المنظم ذات�ا لدى 2013-2012بوقفة، إ�مان(     -

ماجستیر، علم النفس اإلكلین�كي،تخصص التر��ة المراهقین ذوي صعو�ات التعلم واألسو�اء، رسالة 

 العالج�ة، جامعة سطیف.

).دراسة سیرورات النمو المعرفي عند الطفل األصم من خالل اخت�ارات االحتفاظ 2014تواتي إمان ( -

 والجوامد والسوائل والوزن ،ماستر، أرطوفون�ا عامة: أم البواقي.

). تطبیق برنامج ر�اضي مقترح �استخدام األلعاب الصغیرة 2019(  إسماعیلتوحاري، ز�یر؛ مغاوري،  -

 18ط�اش  محمددراسة میدان�ة �ابتدائ�ة  سنین) 10-09وأثره في تحسین التوازن والقوام عند األطفال (

 .خم�س المل�انة -الشلف ،جامعة الج�اللي بوعمامة  وال�ة

�ه ر�اض�ة في نجاح حصة التر��ة البدن�ة ).دور األلعاب لش2017-2016تكلین، مز�ع؛ �شوشة، عماد( -

 والر�اض�ة للطور لمتوسط، ل�سانس، الجزائر.

)،األردن: دار الفكر للط�اعة 1).صعو�ات التعلم في اللغة العر��ة(ط2003جاد، محمد عبد المطلب ( -

 والنشر.

 ، دار العو�دات للنشر والط�اعة: بیروت لبنان.)2ط (جان ب�اجي(د س). س�كولوج�ا الذكاء -

).استراتیج�ات مواجهة الضغوط النفس�ة لدى مراهقین ذوي صعو�ات 2014-2013جدو، عبد الحف�ظ( -

 التعلم، رسالة ماجستیر، التر��ة العالج�ة، سطیف.

)، عمان: در الصفاء 1). أساس�ات في صعو�ات التعلم (ط2000جمال، مثقال مصطفى القاسم( -

 للط�اعة والنشر.

استخدام برمج�ات الدینام�ك�ة في التدر�س ذوي صعو�ات التعلم حبیب، هللا محمد(د س). فاعل�ة  -

 �المرحلة اإلعداد�ة.

).أثر المعاملة الوالد�ة في ظهور صعو�ات التعلم لدى أطفال المدرسة 2014-2013حجاب، صارة ( -

 االبتدائ�ة ، رسالة ماجستیر، تخصص علم التر��ة واألرطوفون�ا.

نماط لتعلم والتفكیر واستراتیج�ات التعلم وعالقتها ).أ1998-1997حسن، محمد؛ عبد الناصر ( -

 �المهارات اللغو�ة العامة لدى طالب الجامعة، جامعة المنصورة.

).  دور األلعاب الش�ه الر�اض�ة في تنم�ة الجانب االنفعالي لدى تالمیذ الطور 2017حقي، فایزة ( -

 ورقلة –مرا�ح  الثانوي دراسة میدان�ة في  ثانو�ات تقرت الكبرى، جامعة قاصدي
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). دور األلعاب الترو�ح�ة في رفع دافع�ة اإلنجاز لدى 2018-2016حمرورش، محمد؛ عدام را�ح( -

أطفال متالزمات داون، رسالة ماستر،إعادة التأهیل بواسطة النشاطات البدن�ة المكیف، جامعة ز�ان  

 عاشور الجلفة.

 .اإلمارات-، الشارقة 108�ة، العـدد ). الصعو�ات العلم1997الخطیب، جمال؛ المنـال، ن�سـان ( -

 سنة. 12-9). تعلم المهارات الحرك�ة لدى ناشئي كرة الید 2015خالي، یوسف ( -

).دور األلعاب الش�ه ر�اض�ة في 2017-2016زحاف، محمد؛ دحماني، نع�مة؛ �شرى، عبد الحق( -

 تنم�ة �عض الق�م األخالق�ة لدى تالمیذ الطور لمتوسط.

). أثر برنامج محوسب قائم على األلعاب العقل�ة في تنم�ة اإلدراك ال�صري لدى 2018إبراه�م ( ،راح�س -

 11سنوات، جامعة حسی�ة بن بوعلي ، الشلف، مجلة التنم�ة ال�شر�ة ، لعدد 9األطفال 

 ).الوس�ط في األلعاب الصغیرة، اإلسكندر�ة: دار الوفاء لدن�ا الط�اعة والنشر2009زك�ة إبراه�م ( -

).فاعل�ة برنامج تدر�بي لتنم�ة مهارات إدراك�ة ال�صر�ة في ضوء العالقات بین 2006-2005زهیر( -

المهارات اإلدراك�ة والمهارات الحساب�ة لدى تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم �الصف الرا�ع ابتدائي، أطروحة 

 دكتوراه، جامعة دمشق.

لدى أطفال �عانون من  ). تقی�م اإلدراك ال�صري وآل�ة التعرف على الحروف1018الزهرة ،قاسمي ( -

 ام البواقي نشور. –صعو�ة القراءة، جامعة العر�ي بن مهیدي 

)، مصر: 1).األسس المعرف�ة للتكو�ن العقلي لتجهیز المعلومات(ط1995لز�ات، فتحي مصطفى ( -

 ..الوفاء للط�اعة والنشر والتوز�ع

)، القاهرة: 1لعالج(ط).صعو�ات التعلم األسس النظر�ة والتشخ�ص وا1997الز�ات،مصطفى فتحي ( -

 مكت�ة النهضة المصر�ة.

).صعو�ات التعلم األسس النظر�ة والتشخ�ص والعالج، مصر: دار 1998الز�ات، فتحي مصطفى ( -

 النشر للجامعات.

)�طار�ة مقای�س الشخص�ة لصعو�ات التعلم النمائ�ة وصعو�ات السلوك 2008الز�ات،فتحي مصطفى :( -

 دار النشر للجامعات.)،مصر: 1االجتماعي واالنفعالي( ط

).دور منهاج التر��ة التحضیر�ة في الكشف الم�كر عن صعو�ات التعلم 2018-2017ز�نب، العسیلة( -

 النمائ�ة في ضوء معاییر الجودة الشاملة، مذكرة ماستر، تخصص صعو�ات التعلم.
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-: األردن)، عمان2س)صعو�ات تعلم القراءة والكتا�ة وتشخ�ص والعالج( ط-سالم،محمود حوض هللا(د -

 دار الفكر)

)، األردن: دار المسیرة 1). س�كولوج�ة التعلم األسس النظر�ة والتطب�ق�ة (ط2001سامي، محمد ملجم( -

 للنشر والتوز�ع والط�اعة.

)، 1).صعو�ات لتعلم األكاد�م�ة والنمائ�ة(ط2012السرطاوي، ز�دان أحمد؛وسرطاوي، عبد لعز�ز( -

 عمان: دار المسیرة.

) .عمان األردن : دار الفكر 6) . تعل�م القراءة و الكتا�ة لألطفال (ط2003(سلوى یوسف مب�ضین -

 للط�اعة و النشر و التوز�ع .

). صعو�ات التعلم النمائ�ة وأثرها على القراءة والكتا�ة والر�اض�ات والعلوم 2011سل�مان، عبد الوهاب (  -

 ) . األتراك للط�اعة و النشر .1(ط

)،مكتب النهضة 1الحسي ال�صري والسمعي( ط اإلدراك). 2001ق محمد(السید، أحمد عمي؛ و�در، فائ -

  المصر�ة.

 )، القاهرة: عالم الكتب.1).صعو�ات التعلم النمائ�ة(ط2008سید عبد الحمید سل�مان السید( -

 )، القاهرة.1). مشكالت تعلم القراءة عند األطفال مجموعة النیل العر��ة(ط2003السید،كولینجفور( -

). اإلدراك السمعي لطل�ة المرحلة األولى قسم آداب اللغة االنكلیز�ة في كل�ة 2013جعفر(شروق، طلب  -

 العراق.-الیرموك الجامعة، مجلة د�الي لل�حوث اإلنسان�ة

).  صعو�ات اإلدراك ال�صري والسمٌعي وأثرها علي تعلم الر�اض�ات لدى 2018صیرة، بن ع�اس ( -

 .جوان ،40عدد  40س مل�انة، مجلة الرواق مجلد خم�-التالمیذ، جامعة الج�اللي بونعامة 

). محاولة تصم�م مق�اس اإلدراك ال�صري ب�ان لدى تالمیذ �عانون من عسر 2019صراح، موساوي ( -

 مستغانم.–القراءة،  جامعة عبد الحمید بن �اد�س 

ستیر، ). اقتراح برنامج تدر�بي لمعلم ذوي صعو�ات التعلم ، رسالة ماج2016-2015شر�في، صور�ة( -

 تخصص التر��ة العالجي، جامعة وهران.

). تأثیر العبء اإلدراكي على االنت�اه االنتقائي ال�صري، رسالة 2010-2009شر�فة، مون�ة ( -

 .قسنطینة-ماجستیر، علم النفس والتر��ة واألرطوفون�ا، جامعة اإلخوة منتوري 

للرموز وعالقتها �صعو�ات تعلم ). صعو�ات اإلدراك ال�صري 2017شع�اني، مل�كة؛ �فصح ،نورة ( -

 2الر�اض�ات لتالمیذ المرحلة االبتدائ�ة وأسلوب تشخ�صها، جامعة الجزائر .
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). أهم�ة األلعاب المصغرة في تدر�س الر�اض�ات 2014-2013شلوف، محمد؛صبر�ن، خدیجة ( -

 الجماع�ة وفق المقار�ة �الكفاءات، ل�سانس، جامعة عبد الحمید بن �اد�س.

). دراسة اإلدراك ال�صري لأللوان عند األطفال المصابین �اإلعاقة 2008-2007( شهناز، ط�ار -

 )، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر.2002MTAالحرك�ة العصب�ة من خالل تقنین رائد(

).األلعاب الش�ه ر�اض�ة ودورها في تنم�ة الجانب الحس حركي 2016-2015طابوني، محمد ر�اض ( -

 ة والر�اض�ة.أثناء حصة التر��ة البدن�

                     ). اإلدراك ال�صري وصعو�ات التعلم 2008ر��ع؛ عامر،عبد الرؤوف( طارق،  -

 القاهرة:مصر، دار الفكر العر�ي.

). اإلدراك ال�صري لألشكال لدى المعوقین عقل�ا، رسالة ماجستیر، 2008-2007طاه، هللا حسن( -

 ائر.الجز  -تخصص علم النفس المعرفي، جامعة �اتنة

). فاعل�ة برنامج متعدد الوسائط في عالج صعو�ات 2013-2012طاهر، عبد الحمید العدلى أحمد( -

تعلم منهج الكمبیوتر وتكنولوج�ا المعلومات لتالمیذ المرحمة اإلعداد�ة، مجلة كم�ة التر��ة ببورسعید ، 

 2013،جامعة بورسعید،  3العدد 

 التعلم، مذكرة ماستر، كل�ة األدب.). تقو�م التر�وي وصعو�ات 2014طاهري أمال ( -

).فاعل�ة األلعاب الترو�ح�ة فیتنم�ة التفكیر اإلبتكار والتوافق الحركي لدى أطفال 2013طبوش توفیق ( -

 السم التحضیري، تدر�بي ر�اضي، رسالة مجستیر، مستغانم.

)، 1علم(ط).تصور المهارات قبل ألكاد�م�ة لطفل الروضة وصعو�ات الت2000عادل، عبد هللا محمد( -

 القاهرة:عر��ة للط�اعة والنشر.

). مساهمة األلعاب الش�ه الر�اض�ة في إنجاح حصة التر��ة البدن�ة 2015-2014عــــــــالم، سید عـــلي( -

 والر�اض�ة، مذكرة ل�سانس،ا لتدر�ب الر�اضي النخبوي، جامعة الـــــــــعقید أكلي محند اولحاج

).أثر األلعاب الصغیرة في تنم�ة �عض 2017-2016جیج(عبد ال�اسط، مقطوف؛ محمد، ایهاب ح -

 عناصر الصفات البدن�ة لدى براعم ر�اضة الجم�از.

). أثر األلعاب الصغیرة في تنم�ة �عض عناصر 2019-2018عبد ال�سط، مقطوف؛ ایهاب، حجیج(  -

 الصفات البدن�ة لدى براعم ر�اضي الجم�از، تخصص تدر�ب ر�اضي نخبوي.

).صعو�ات التعلم النمائ�ة لطفل الروضة، دار المعرفة الجامع�ة 2011-2010غزال(عبد ،الفتاح علي  -

 جمهور�ة مصر العر��ة.-لط�ع والنشر وتوز�ع ،اإلسكندر�ة
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 )، عمان: دار أسامة للط�اعة والنشر.1).علم النفس المعرفي(ط2010عبد، الهادي فقري( -

 )، األردن: دار وائل للنشر والتوز�ع. 2). النمو المعرفي عند الطفل.(ط 2006عبد الهادي، نبیل ( -

)،األردن: دار المسیرة 1).علم النفس المعرفي بین النظر�ة والتطبیق(ط 2004العتوم،عدنان یوسف(  -

 .للنشر والتوز�ع

 عمان : دار الفكر للنشر و التوز�ع . ،)1) . صعو�ات التعلم (ط1998عدس، محمد .( -

ج عالجي أسري إدماجي لألطفال ذوي صعو�ات التعلم ).اقتراح برنام2018-2017(العزازقة، حمزة  -

 دراسة میدان�ة لحاالت عدم االنسجام النمائي.

).فاعل�ة برنامج �ألعاب الر�اض�ة في لتخفیف من حدة صعو�ة الحساب 2017-2016عطاهلل، شهرزاد( -

الحمید عند تالمیذ ذوي صعو�ات التعلم، رسالة لسانس، تخصص نشاط بدني ر�اضي تر�وي، جامعة عبد 

 بن �اد�س.

).أثر برنامج تعل�مي مقترح �األلعاب الش�ه ر�اض�ة في 2017-2016عقوم، طارق؛ دف�ش، فارس( -

 تنم�ة صفة السرعة (سرعة رد الفعل)على تالمیذ الطور المتوسط.

).األلعاب الش�ه ر�اض�ة وأهمیتها في تطو�ر المهارات 2009-2008عالق، مناد؛طهراوي، حمزة( -

 ل�سانس، الجزائرالحرك�ة،مذكرة 

 )،مصر:مكت�ة النهضة المعرف�ة.1). اإلدراك الحسي ال�صري والسمعي (ط2011علي، أحمد السید( -

). التجهیز الإلدراكي ال�صري مقار�ة معرف�ة في إطار نظر�ة تكو�ن 2014-2013عمر، بوقصة( -

 )، القاهرة: ایتراك لط�اعة والنشر .1وتناول المعلومات(ط

 .)األردن:مكت�ة الفالح للنشر والتوز�ع1).صعو�ات تعلم القراءة والكتا�ة(ط2005عمیرة،علي صالح ( -

 ). المكتب العلمي للنشر والتوز�ع .1). قراءات في علم النفس التر�وي (ط1997عواد، أحمد عواد( -

).أثر استخدام الرزمة تعل�م�ة في عالج صعو�ات التعلم موضوع الكسور 2006-2005عواشر�ة ( -

 لتالمیذ المرحلة المتوسطة.والعمل�ات علیها 

 ). صعو�ات التعلم وعالجها،  منشورات جامعة دمشق .2007غسان أبو الفخر ( -

)، القاهرة: المكت�ة 6).علم النفس لتر�وي(ط2000فؤاد، عبد اللطیف أبو حطب؛ أمال، مختار صادق( -

 األنجلومصر�ة.

)، الكو�ت :الجامعة 1(ط  ED425). صعو�ات التعلم 2004فاروق، الروسان؛ جمال، الخطیب( -

 العر��ة المفتوحة .
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وحدات تعل�م�ة مقترحة �استخدام األلعاب الصغیرة في تنم�ة الدقة  ).2017فارس، فاطمة؛ شاذلي فر�د( -

)سنة، ماستر، تخصص نشاك بدني ر�اضي مكیف، 15-12والتوازن عند المصابین �عرض داون (

 جامعة عبد الحمید بن �اد�س مستغانم.

)، مصر: 1). صعو�ات التعلم األسس النظر�ة التشخ�ص العالج (ط1998لز�ات (فتحي، مصطفى ا -

 دار النشر للجامعات. 

)، القاهرة: دار النشر 1). المتفوقون عقل�ا ذوي صعو�ات التعلم(ط2002فتحي، مصطفى الز�ات( -

 للجامعات.

)، 1العالج�ة(ط). صعو�ات التعلم اإلستراتیج�ة التدر�س والمداخل 2007فتحي، مصطفى الز�ات ( -

 القاهرة:دار النشر للجامعات.

 فتحي مصطفى الز�ات .علم النفس المعرفي . دمشق : دار النشر للجامعات .  -

) ، مصر: 1). صعو�ات التعلم األسس النظر�ة التشخ�ص العالج (ط1998فتحي، مصطفى الز�ات( -

 دار النشر للجامعات . 

لصفة النفس�ة لمق�اس ستانفورد بین�ة الصورة ).دراسة مقارنة ل2007-2006فردوس، یونس كنزه ( -

الرا�عة بین المتفوقین وذوي صعو�ات التعلم من تالمیذ مراحل التعل�م األساسي، رسالة ماجستیر، كل�ة 

 التر��ة، غزة: جامعة عین الشمس.

لنفس أثر برنامج األلعاب الش�ه الر�اض�ة المقترح في الرفع من مستوى الثقة �ا ).2019قندوز, م�ارك ( -

لدى تالمیذ الطور المتوسط دراسة میدان�ة على تالمیذ الرا�عة متوسط �متوسطة ذو�بي عبد المجید بئر 

 .المسیلة –حدادة سطیف، جامعة محمد بوض�اف 

 )، األردن: دار المسیرة للنشر والتوز�ع.1). مقدمة  في التر��ة الخاصة (ط2003كوافحة، ت�سیر مفلح ( -

). اثر إستراتیج�ة التخیل الموجه في تنم�ة 2018وٕانصاف، كامل مهصور(مجیلة، رح�م الوائلي؛  -

 مهارات اإلدراك ال�صري لدى طفل الروضة، كل�ة الرتی�ة للبنات / قسم ر�اض األطفال.

). أثر برنامج تدر�بي 2018محمد، أحمد خصاونة؛ وفراس، احمد األحمد؛ محمد، عبد ر�ة الخوالدة ( -

السمعي في تحسین الوعي الصوتي لدى تالمیذ صعو�ات التعلم في منطقة قائم على مهارات اإلدراك 

 ،جامعة الملك خالد، المملكة العر��ة السعود�ة عسیر

  )، عمان : دار المسیرة للنشر والتوز�ع. 2) . علم نفس اللعب (ط2007محمد، أحمد صوالحة ( -
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)، مصر : 1بدن�ة والر�اض�ة (ط). تطور الفكر التر�وي في مجال التر��ة ال1999محمد، الحمامي ( -

 مركز الكتاب للنشر . 

 )، مصر:مركز الكتاب للنشر القهرة.2). فلسفة اللعب(ط2005محمد، الحمحمي( -

 ).أرطفون�ا علم االضطراب واللغة والكالم، الجزائر: دار الغرب للنشر والتوز�ع.2009محمد، حولة( -

 رة: مركز الط�اعة والنشر.). القاه1). فلسفة اللعب (ط2005محمد محمد الحماحمي( -

)،  عمان: 4). األلعاب التر�و�ة وتقن�ات إنتاجها س�كولوج�ا تعل�م�ا وعلم�ا(ط2007محمد محمود حیلة ( -

 دار المسیرة للنشر والتوز�ع . 

).  أثر برنامج مقترح �األلعاب الصغیرة لتنم�ة السلوك االجتماعي لدى تالمیذ 2018محمد، رحماني ( -

 البو�رة –امس ابتدائي، جامعة أكلي محند أولحاج الصف الرا�ع والخ

 )، القاهرة: دار المصر�ة للعلوم.1).صعو�ات التعلم لدى األطفال(ط2013محمد، عبد القادر(  -

فعال�ة برنامج في األنشطة اللغو�ة لتنم�ة اإلدراك السمعي ). 2010محمود، أحمد حسن عبدا لمجود( -

قسم العلوم النفس�ة، جامعة  -كل�ة ر�اض األطفال  ت التعلم،والتعبیر الشفهي لدى األطفال ذوي صعو�ا

 القاهرة.

). الكشف الم�كر عن صعو�ات التعلم المدرسي لدى تلمیذ المرحلة 2010-2009مراكب، مفیدة ( -

تر�و�ة، رسالة ماجستیر، تخصص علم النفس -القراءة مقار�ة معرف�ة :االبتدائ�ة نموذج صعو�ات 

 المدرسي، جامعة بجابجي مختار عنا�ة.

 ). الر�اضة للجم�ع، عمان: دار الثقافة.2004مروان، عبد الحمید إبراه�م ( -

). دور األلعاب الش�ه ر�اض�ة في تحقیق أهداف حصة 2018-2017مز�ان، لو�زة؛ �انوح، أمال ( -

 البدن�ة والر�اض�ة.التر��ة 

)، الكو�ت: سلسلة إصدار 1).الق�اس والتشخ�ص لذوي صـعو�ات الـتعلم (ط2012مسعد، أبو الد�ار( -

 مركز تقو�م وتعل�م الطفل.

). فاعل�ة استخدام األلعاب التعل�م�ة المحسو�ة في عالج صعو�ات تعلم 2017مصطفى، بوعناني ( -

 الحساب لدى تالمیذ السنة الرا�عة ابتدائي .

 ).1).تنم�ة القدرات الحرك�ة �استخدام األلعاب الصغیرة(ط2014مصطفى، السا�ح ( -
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). برنامج مقترح لعالج صعو�ة التعلم في العمل�ات 1998-1997مفضل، مصطفى أبو مجد سل�مان( -

كل�ة  الحساب�ة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائ�ة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ،قسم علم النفس،

 التر��ة، جامعة جنوب الوادي.

 ، بیروت: دار النهضة العر��ة.1). علم النفس المعرفي (ط)2004الملحي، حلمي ( -

 ) األردن: دار المسیرة للنشر والتوز�ع والط�اعة1). صعو�ات التعلم (ط2002ملجم، سامي( -

عرف�ة وق�اس أثره ). بناء برنامج تدر�بي قائم على النظر�ة السلوك�ة الم2007-2006منصور، المنین ( -

في تنم�ة مهارات اإلدراك السمعي وال�صري لدى األطفال ذوي صعو�ات التعلم في مرحلة الروضة، رسالة 

 دكتوراه، تخصص التر��ة لخاصة.

).صعو�ة اإلدراك ال�صري وعالقته �صعو�ة تعلم الكتا�ة لدى تالمیذ السنة 2015-2014ناد�ة، طیري( -

 الثالثة ابتدائي.

). أثر برنامج تعل�مي قائم على نظر�ة التعلم المستند إلى 2010إبراه�م أحمد أبو حماد(ناصر، الدین  -

الدماغ في تنم�ة مهارات التفكیر التخیلي واإلدراك ال�صري لدى طل�ة صعو�ات التعلم غیر اللفظ�ة، ،قسم 

 .منشور علم النفس، كل�ة التر��ة، جامعة األمیر سطام بن عبد العز�ز

 )، القاهرة: مكت�ة الزهران للشرق.1). صعو�ات التعلم والتعلم العالجي (ط2006الفتاح حافظ(نبیل، عبد  -

 . ، القاهرة: مكت�ة الزهراء الشرق )1). صعو�ة أتعلم و التعلم العالجي (ط2000نبیل، عبد الفتاح حافظ ( -

ار وائل للنشر )، عمان: د1). س�كولوج�ة اللعب وأثرها في تعلم الطفل (ط2004نبیل، عبد الهادي ( -

 والتوز�ع.

). مستوى معرفة األساتذة لمفهوم صعو�ات التعلم لدى عینة من األساتذة 2018-2017نع�مة، قادة( -

 السنة األولى متوسط، رسالة ماستر، تخصص صعو�ات لتعلم.

). فاعل�ة برنامج تعل�مي قائم على استراتیج�ات تعل�م�ة للخفض من 2018-2017نورة، رمز�ة ( -

 ة الر�اض�ات، أطروحة دكتوراه، تخصص علم النفس المدرسي، جامعة محمد خ�ضر �سكـرة.صعو�ة ماد

). األلعاب الش�ه ر�اض�ة وتنم�ة المهارات الحرك�ة، مجلة العلوم اإلنسان�ة، 2013-2012نور�و، سل�م( -

 جامعة �سكرة. 21العدد

واإلدراك الحركي في مهارة ). اإلسهام النسبي لمهارات اإلدراك ال�صري 2010ه�ه، عمى فرحات محمد( -

االستعداد للكتا�ة لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة، جامعة قناة السو�س كم�ة التر��ة �السو�س، مجكمة 

 م2010یولیو  –العدد الثاني –جامعة قناة السو�س –كم�ة التر��ة �السو�س
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 هاني، العسلي (د س).العالج �اللعب، القاهرة. -

 10-9ثر األلعاب الصغیرة على خفض الخجل عند تالمیذ االبتدائ�ة ).أ2010ه�ام، سعدون عبدود( -

 سنوات،جامعو د�الي، مركز أ�حاث الطفولة واألمومة.     

).الطل�ة لموهو�ین ذوي صعو�ات التعلم وك�ف�ة إكسا�ه اإلستراتج�ات 2012وصال، محمد جابر( -

 .2012الثاني التعل�م�ة، مجلة الدراسات التر��ة،العدد السا�ع عشر كانون 

). لمرشد في األلعاب الصغیرة لكافة المراحل الدراس�ة، اإلسكندر�ة: دار 2012ود�ع، �سین التكرایتي ( -

 الوفاء لدن�ا الط�اعة والنشر.

  )، عمان: دار النشر والتوز�ع.4)، مقدمة في علم النفس (ط2000الوقفي، أعراضي( - -

األردن: منشوارت كل�ة -)، عمان1لغة العر��ة( ط). الصعو�ات التعل�م�ة في ال2001الوقفي، ارضي( -

 .األمیرة

 أكتو�ر . 7)، منشورات الجامع�ة ، 1). صعو�ات التعلم (ط2008یوسف، أبو القاسم أحرش ( -
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 01الملحق رقم
 استمارة صعو�ات التعلم

 االست�عاب
 فهم معاني الكلمات

 جدا.قدرة الطالب على الفهم المتدن�ة  .1
 �صعب عل�ه است�عاب معاني المفردات ال�س�طة، كما أنه ال �فهم مفردات من مستوى صفه .2
 �ستوعب الكلمات المناس�ة لمستواه العمري أو في مستوى صفه. .3
 �ستوعب المفردات المناس�ة لمستوى صفه، كما �فهم معاني الكلمات التي تفوق مستوى صفه. .4
 ، كما أنه �ستوعب الكثیر من الكلمات المجردة.یبدي قدرة عال�ة جدا على فهم المفردات .5
 التعل�مات إت�اع

 التعل�مات المعطاة له فكثیرا ما تختلط األمور عل�ه. إت�اعغیر قادر على  .1
 عادة �ستجیب للتعل�مات ال�س�طة إال أنه �حتاج إلى مساعدة خاصة في معظم األح�ان. .2
 یت�ع التعل�مات ال�س�طة والمعروفة لد�ه. .3
 المطولة و�تمكن من إت�اعها تومایتذكر المعل .4
 .وٕات�اعهافي تذكر التعل�مات  لد�ه مهارة عال�ة جدا .5

 المحادثة (فهم المناقشات الصف�ة)
 ودائما غیر منت�ه. هواست�عا�غیر قادر على متا�عة لنقاش الصفي  .1
 �صغي ولكن نادرا ما �ستوعب �شكل جید، وكثیرا ما �كون شارد الذهن. .2
 التي في مستوى عمره وصفه و�تا�عها. تللمناقشا�صغي  .3
 �ستوعب �شكل جید و�ستفید من النقاش. .4
 یتفاعل و�تناقش في النشاط الصفي، �ستوعب النقاش واألفكار �شكل منقطع النظیر. .5

 التذكر:
 ذاكرته ضع�فة وال �ستط�ع تذكر المعلومات. .1
 �مكنه أن �سترجع األفكار والمواد ال�س�طة إذ كررت عل�ه. .2
 تذكر األش�اء عاد�ة ومناس�ة لمستوى صفه وعمره.قدرته على  .3
 یتذكر معلومات من مصادر متنوعة، قدرته على تذكر األش�اء اآلن�ة والماض�ة جیدا. .4
 مقدرته عال�ة جدا على تذكر التفاصیل والمحتوى. .5
 اللغة
 �ستخدم دوما المفردات ضع�فة ودون مستواه العمري . .1
 �ستعمل األسماء ال�س�طة و�عض الكلمات الوصف�ة الدق�قة.مفرداته اللغو�ة محدودة جدا وغالب ما  .2
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 مفرداته اللغو�ة مناس�ة لعمره وصفه. .3
 مفردات لغو�ة توفق عمره, و�ستخدم كلمات وصف�ة دق�قة �كثرة . .4
 مفردات متطورة جدا,دائما و�ستخدم كلمات دق�قة و�ستخدم الع�ارات المجردة . .5

 القواعد
 �األخطاء القاعد�ة دوما . مأل�ستخدم جمال ناقصتا و  .1
 كثیرا ما �ستخدم الجمل الغیر المكتملة,وأخطاؤه القوا عد�ة  متكررة . .2
 �ستخدم القواعد السل�مة , أخطاء قلیلة في استخدام أحرف الجر و األفعال و الضمائر . .3
 لغته فوق المتوسط , نادرا ما یرتكب أخطاء قوا عد�ة. .4
 القواعد , یتكلم جمال صح�حة .دائما یتكلم اللغة السل�مة من حیث  .5

 تذكر المفردات 
 غیر قائمة على تذكر الكلمات المطلو�ة . .1
 غال�ا ما یجهد نفسه فإیجاد الكلمات المناس�ة ل�عبر عن نفسه . .2
قدرته على تذكر الكلمات المناس�ة لعمره وصفه ,ی�حث عن الكلمات المناس�ة أح�انا إال أن  .3

 و صفه ..استدعاءه للكلمات المناس�ة لعمره 
قدرته على تذكر الكلمات المناس�ة لعمره وصفه ,ی�حث عن الكلمات المناس�ة  اال أن  .4

 استدعاءه للكلمات المناس�ة لعمره وصفه .
 قدرته على تذكر المفردات فوق المتوسط ,نادرا ما یتردد في استدعاء كلمة . .5
 یتكلم �شكل جید دوما وال یتردد أو یبدل كلمات بخارى . .6

  سرد القصص
 غیر قادر على سرد قصة مفهومة. .1
 لد�ه صعو�ة في تنظ�م األفكار ووصفها �شكل متسلسل ومنطقي. .2
 قدرته المتوسطة ولمناس�ة لمستوى صفة وعمره. .3
 قدرته تفوق المتوسط و�سلسل أفكاره منطق�ا. .4
على تنظ�م أفكاره �شكل منطقي  جداواضح عن ال�ق�ة لد�ه قدرة عال�ة  متمیز �شكل .5

 وذي معنى.
 ء األفكاربنا

 غیر قادر إطالقا على ر�ط أكاره. .1
 لد�ه صعو�ة على تنظ�م األفكار، أفكاره غیر مكتملة ومشتتة. .2
�شكل ذي معنى وقدرته تناسب من هم في مستوى  أفكارهعادة ما یتمكن من تنظ�م  .3

 عمره وصفه.
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 نه قادر على تنظ�م فكاره �شكل جید.أقدرته تفوق فوق المتوسط حیث  .4
 ومعلوماته. أفكارهلد�ه قدرة فائقة على تنظ�م  .5

 المــــعرفـــــــــة العـــــــــــــامــــــــــــــة
 إدراك الوقت

 ال �عي معنى الوقت فهو دائما متأخر أو مشوش. .1
 مفهوم الزمن لد�ه ال �أس �ه إال أنه �ض�ع الوقت سدى وكثیرا ما یتأخر. .2
 وتتناسب مع من هم في عمره وصفه.قدرته متوسطة على فهم وٕادراك الوقت  .3
 دقیق في مواعیده وال یتأخر إال �سبب مقنع. .4
 مهارته عال�ة جدا على فهم المواعید كما أنه یخطط و�نظم وقته �كل ممتاز جدا. .5

 إدراك المكان
 یبدو مشوشا دوما وال �عرف كیف یجد طر�قه حول المدرسة وأماكن اللعب والحي. .1
 ألوفة لد�ه.كثیر ما �ض�ع في األماكن الم .2
�ستط�ع أن یجد طر�قه في األماكن المألوفة �شكل تتناسب مع من هم في مستوى عمره هو  .3

 صفه.
 على اإلطالق. االتجاهات�فوق المتوسط، فنادرا ما �فقد  .4
 على اإلطالق. االتجاهاتیتكیف لألماكن والمواقف الجدیدة وال �فقد  .5

 إدراك العالقات
 غیر صح�ح.إدراك لمثل هذه العالقات دائما  .1
 �صدر �عض الحكام الول�ة صح�حة لمثل هذه العالقات. .2
 من هم في مستوى عمره وصفه. وتتناسبقدرته متوسطة  .3
 الجدیدة. فالمواق�عمم على  أنإدراكه لهذه العالقات إدراكا سل�م لكنه ال �ستط�ع  .4
مواقف الجدیدة دقیق جدا، و�سهل عل�ه تعم�م خبراته على ال تالعالقاعادة ما �كون إدراكه لهذه  .5

 و�شكل سل�م.
 االتجاهاتمعرفة 
ما ل�مین وما ال�سار أو الشمال هفهو ال �میز  االتجاهاتدائما �عاني من ضعف شدید مع معرفة  .1

 أو الجنوب أو الغرب أو الشرق.
 .االتجاهاتأح�انا �ضطرب (یخطئ) وال �عرف  .2
 متوسطة وتتناسب مع مستوى صفه وعمره. االتجاهات قدرته على تمییز .3
 جیدة، فنادرا ما یخطئفي معرفتها. االتجاهات قدرته على تمییز .4
 ممتازة جدا. االتجاهات قدرته على معرفة .5
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 التناسق الحركي
 )قالتناسق الحركي العام(مثل المشي، الركض، القفز، التسل

 تناسقه الحركي �شكل عام ضعیف جدا، كثیرا ما �صدم �أش�اء أو أشخاص. .1
 المتوسط. تناسقه الحركي �شكل عام دون  .2
 مع مستوى عمره وصفه. یتناسبتناسقه الحركي متوسط،  .3
 تناسقه الحركي أعلى من المتوسط أدواؤه جید في النشاطات الحرك�ة. .4
 تناسقه الحركي ممتاز. .5
 التوازن 
 قدرته على التوازن الجسمي ضع�فة جدا. .1
 قدرته دون المتوسط، كثیرا ما �ع على األرض. .2
 مناسب، وتتناسب مع مستوى عمره وصفه.قدرته على التوازن الجسمي  .3
 قدرته تفوق المتوسط في النشاطات التي تتطلب التوازن الجسمي. .4
 قدرته على التوازن ممتازة جدا. .5

 في التقاط األش�اء الدق�قة أو صغیرة الحجم  الیدینالدقة في استخدام 
 ید�ه ضع�فة جدا. استخدامقدرته في  .1
 ید�ه دون المتوسط. استخدامقدرته في  .2
 قدرته متوسطة ومناس�ة لمستوى عمره وصفه و�تحكم في األش�اء �شكل جید. .3
 ید�ه تفوق المتوسط. استخدامقدرته في  .4
 جدا، و�ستط�ع التحكم في األدوات الجدیدة �سهولة و�سر. ةممتزجقدرته  .5

 واالجتماعيالسلوك الشخصي 
 التعاون 
 �سبب اإلزعاج في غرفة الصف وال �ستط�ع ض�ط سلوكه. دائما .1
دوره في  �شكل كبیر، كما أنه غال�ا ما �قاطع اآلخر�ن وال ینتظر االنت�اهسعى للحصول على � .2

 الكالم.
 ینتظر دوره، متوسط في قدرته على التعاون �شكل یتناسب مع مستوى عمره وصفه. .3
 قدرته على التعاون تفوق المتوسط، فهو دائما متعاون مع اآلخر�ن �شكل جید. .4
 بدرجة عال�ة جدا وال �حتاج إلى تشج�ع الك�ار لكي یتعاون مع اآلخر�ن.�حب التعاون اآلخر�ن  .5
 والتركیز االنت�اه
 والتركیز ضع�فة جدا فهو سهل التشتت. النت�اهقدرته على  .1
 نادرا ما �صغي أو �ستمع لآلخر�ن وكثیرا ما �فقد انت�اهه .2
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 والتركیز تتناسب مع مستوى عمره وصفه. اإلنتانقدرته على  .3
 والتركیز تفوق المتوسط فهو دائما منت�ه. النت�اهاقدرته على  .4
 دائما ینت�ه لألمور المهمة، لد�ه قدرة عال�ة على التركیز الطو�ل المدى. .5
 التنظ�م
 ضعیف جدا في قدرته على التنظ�م. .1
 األح�ان. ف�معظمغیر منظم ف�عمله وغیر مكترث  .2
 تنظ�م عمله وحر�ص. علىمتوسط في قدرته  .3
 هي أعماله. الوسط ینظمو�نقدرته في التنظ�م فوق  .4
 بدقة متناه�ة. الواج�ةمنظم �شكل ممتاز و�نهي  .5

 التصرفات في المواقف الجدیدة(رحلة، حفلة، تغیرات في نظام الح�اة الیوم�ة)
المواقف الجدیدة او التغیرات تسبب له انفعاال أو اضطرا�ا شدیدا حیث أنه �صعب عل�ه ض�ط  .1

 نفسه أو مشاعره.
الجدیدة غال�ا ما تكون زائدة عن الحد الطب�عي كما ان المواقف الجدیدة  استجا�اته للمواقف .2

 تزعجه.
 قدرته على التكیف مالئمة وتتناسب مع مستوى عمره وصفه. .3
 تك�فه مع الجدیدة سهل وسر�ع كم أن ثقته بنفسه عال�ة. .4
 قدرته على التكیف مع المواقف الجدیدة ممتازة كما أنه م�ادر ومستقل بذاته. .5
 االجتماعيالتقبل 
 ال �قبله اآلخر�ن. .1
 یتحمله اآلخرون أح�انا. .2
 بدرجة متوسطة �المقارنة مع أفرد صفه ومن هم في عمره اآلخرون �ح�ه  .3
 �شكل جید اآلخر�ن�ح�ه  .4
 �ح�ه اآلخر�ن كثیرا كما �حبون ال�قاء معه. .5

 المسؤول�ة
 غیر قادر على تحمل المسؤول�ة وال ی�ادر �الق�ام �أي نشاط. .1
 المسؤول�ة وق�امه �األدوار الموكلة إل�ه محدود �النس�ة لمن هم في عمره.یتجنب تحمل  .2
 یتقبل تحمل المسؤول�ة �شكل یتناسب مع مستوى عمره و صفه . .3
 �فوق المتوسط في تقبله للمسؤول�ة و �ستمتع بها كما لو انه م�ادر و یلجأ �حب ,م�ادرة. .4
 كبیر . یتطوع لتحمل المسؤول�ة و �سعى دوما للم�ادرة و �حماس .5
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 انجاز الواجب 
 ال یقوم بالواجبات حتى مع توفر المساعدة و التوجیھ . .1

 نادرا ما یقوم بالواجبات حتى مع توفر المساعدة و التوجیھ. .2

 أداؤه متوسط و یقوم بما ھو مطلوب منھ . .3

 حثھ على ذالك . إلىأداؤه یفوق و یقوم بواجباتھ دون حاجاتھ  .4

 . اآلخرینیكمل واجباتھ دائما وبدون أي إشراف من  .5

 ) اآلخرین مشرف(احترام  اآلخرینمع  اإلحساس
 دوما . اآلخرینغیر مھذب مع  .1

 عادة . اآلخرینال یكترث لمشاعر  .2

 وسلوكھ غیر مالئم من الناحیة االجتماعیة أحیانا . اآلخرینمتوسط من حیث احترام لمشاعر  .3

,نادرا ما �قوم �سلوك غیر مالئم من الناح�ة  اآلخر�ن�فوق المتوسط من حیث احترام مشاعر  .4

 االجتماع�ة .
 سلوك مقبول دوما من الناحیة االجتماعیة .دوما و اآلخرینیراعي سلوك  .5
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 02الملحق رقم

 معاییر تصحیح اختبار رسم الرجل

 المؤسسة :

 الحالة: اسم تاریخ المیالد:

 لقب الحالة: :االختبارتاریخ إجراء 

 الصف(القسم): العمر الزمني:

 العمر العقلي :

 معاییر تصحیح رسم الرجل:

 الرأس .1
 لساقین .2
 الذراعین  .3
 وجود الجذع .4
 طول الجذع أطول من عرضھ .5
 الكتفین .6
 الذراعین والساقین متصلین بالجذع .7
 الذراعین والساقین في مكانھما الصحیح .8
 الرقبة .9

 بالرأسلة صالرقبة مت .10
 العینان  .11
 األنف .12
 الفم .13
 األنف والفم من بعدین والشفتان ظاھرتان .14
 وجود تجاویف األنف .15
 الشعر موجود .16
 الشعر بالتفاصیل موجود على أكثر من جانب من جوانب الرأس بطریقة منظمة .17
 المالبس .18
 وجود قطعتان من المالبس الغیر شفافة .19
 عدم شفافیة المالبس وجود أكمام أو بنطلون .20
 المالبس أربع قطع من .21
 مالبس كاملة بدون تناقض .22
 األصابع .23
 عدد األصابع .24
 األصابع من بعدین وطولھما أكبر من عرضھما .25
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 صحة رسم اإلبھام .26
 حة الیدار .27
 مفاصل الساقین الركبة أو الفخذ أو كالھما .28
 تناسب الرأس .29
 تناسب الذراعین .30
 ینقتناسب السا .31
 تناسب القدمین .32
 الذراعین والساقین من بعدین .33
 الكعب .34
 وقویة خطوط واضحة .35
 الخطوط متصلة اتصاال صحیحا .36
 غیر مقصود أنتضامالرأس بدون  .37
 الجذع بدون انتظام غیر مقصود .38
 غیر مقصود انتظامالذراعین والساقین بدون  .39
 ومن بعدین والجنبان متشابھان تفاصیل الوجھ متناسقة .40
 األذن  .41
 تفاصیل األذن في مكانھا الصحیح .42
 اصیل العین والحاجب والرموشفت  .43
 العین إنسان .44
 شكل لعین ونسبتھا وتناسقھا  .45
 مامأفي البروفیل العین تنظر إلى  .46
 الذقن والجبھة .47
 الذقن بارز -تفاصیل الذقن والجبھة .48
 بروفیل بخطأ واحد .49
 أبروفیل بدون خط .50

 التعل�مات:

 تعطى درجة واحده عن خط �ضعه المفحوص ط�قا للتفاصیل السابق ذكرها .
 المقابل لها ط�قا للجدول الموضح .تجمع لدرجات و تحول إلى العمر العقلي 

 13عاما �عتبر أقصى عمر زمني الستخراج معامل الذكاء هو  13إذا زاد العمر الزمني للمفحوص عن 
 . شهرا 156عاما 
 متوسط 110 معتد 54-40 أقل من المتوسط 80-90

 ذكي جدا 140-120 فما أقل  تام 24 فوق المتوسط 110-120
 �س�ط 70-55 على حدود الضعف العقلي 80-70 ف�ما فوق الع�قري  140

 شدید  26-39 

*معامل الذكاء=العمر العقلي/ العمر الزمني 100معادلة الذكاء                
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 العمر العقلي المقابل الدرجة العمر العقلي المقابل الدرجة

 السنة الشهر السنة الشهر

1 3 3 26 6 9 
2 6 3 27 9 9 
3 9 3 28 - 10 
4 - 4 29 3 10 
5 3 4 30 6 10 
6 6 4 31 9 10 
7 9 4 32 - 11 
8 - 5 33 3 11 
9 3 5 34 6 11 

10 6 5 35 9 11 
11 9 5 36 - 12 
12 - 6 37 3 12 
13 3 6 38 6 12 
14 6 6 39 9 12 
15 9 6 40 - 13 
16 - 7 41 - 13 
17 3 7 42 - 13 
18 6 7 43 - 13 
19 9 7 44 - 13 
20 - 8 45 - 13 
21 3 8 46 - 13 
22 6 8 47 - 13 
23 9 8 48 - 13 
24 - 9 49 - 13 
25 3 9 50 - 13 
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 :) 03الملحق رقم (

 اتلفتحي الز�مق�اس تقدیر التشخ�صي لصعو�ات اإلدراك ال�صري 

 عز�زي األب /عز�زتي األم/ عز�زي المعلم/عز�زتي المعلمة
 هللا و�ركاته السالم عل�كم ورحمة

صعو�ات التعلم الذین یتواتر لدیهم  تهدف المقای�س إلى الكشف عن التالمیذ ذي االضطرا�ات أو •
ف�ما  الموضحةت التعلم �اظهور كل أو �عض الخصائص السلوك�ة المتعلقة �االضطرا�ات أو صعو 

 �عد.
ئص السلوك�ة لدى لمدى تواتر هذه الخصا متقدیراتهوقد أعدت هذه المقای�س بهدف الحصول على  •

 أبنائهم أو �عض التالمیذ. �عض
ولذا فإن معرفتكم الجیدة �الطفل أو �التلمیذ الموضوع لتقدیر وتكرار مالحظتك لهذه الخصائص  •

 الستخدام الصح�ح لهذه المقای�س والحكم والتقدیر الصادق من خاللها. السلوك�ة لد�ه، ضرور�ة
أو  االبن�ة سلوك�ة وتقدیر مدى تواتر ظهورها لدى اص�قراءة كل فقرة أو خ االهتمامومن ثم فإن  •

على هذه المقای�س، وفي التشخ�ص  االستجا�ةالطفل أو التلمیذ موضوع التقدیر �عد أمرا أساس�ا عند 
 الجید لهذه الصعو�ات أو االضطرا�ات.

 تتمایز االستجا�ة على هذه المقای�س في مدى خماسي بین: •
 )0)         ال تنطق(1)         نادرا(2أح�انا(       )  3)           غال�ا(4دائما(

 والمطلوب منك أخي األب /عز�زتي األم/ عز�زي المعلم/عز�زتي المعلمة: •
قراءة الفقرات �عنا�ة ثم وضع العالمة * أمام الفقرات وفي خانة التقدیر الذي تراه أكثر تطا�قا على 

 النحو التالي:أو الطفل أو التلمیذ موضوع التقدیر على  االبن
 دائما إذا كان تقدیرك بتواتر هذه الخاص�ة عند الطفل تحت دائما

 غال�ا  إذا كان تقدیرك بتواتر هذه الخاص�ة عند الطفل أو تحت غال�ا
 أح�انا  إذا كان تقدیرك بتواتر هذه الخاص�ة عند الطفل أو تحت أح�انا
 نادرا عند الطفلإذا كان تقدیرك بتواتر هذه الخاص�ة  أو تحت نادرا

 ال تنطبق إذا كان تقدیرك بتواتر هذه الخاص�ة عند الطفل أو تحت ال تنطبق
 هذه الفقرة خاصة �المعلمین والمعلمات فقط

) 20) إلى (15على فقرات هذه المقای�س من ( اإلجا�ةعز�زي المعلم /عز�زتي المعلمة، تستغرق مدة 
دق�قة في متوسط لكل تلمیذ، ولضم سالمة التقدیر یرجى عدم استمرار في اإلجا�ة علیها ألكثر من 

 ) تالمیذ في الجلسة الواحدة 06(
 واآلن فقرات المق�اس
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 شكرا لك أخي وزمیلي الموقر على تعاونك وسعة صدرك

 لصعو�ة اإلدراك ال�صري ) مق�اس تقدیر التشخ�صي 3(
 الوظ�فة:      تار�خ التقدیر اسم لقائم �التقدیر

 عدد الحصص       الجنس: المدرسة:
 �صد �صعو�ات اإلدراك ال�صري: قصور في القدرة على اإلدراك وتفسیر معاني المعلومات ال�صر�ة وفهمها.

التي تثیر اإلزعاج نظرا لالعتماد التدر�س على العرض المرئي اضطرا�ات أو صعو�ات اإلدراك ال�صري: من الصعو�ات النمائ�ة 
 للمعلومات ومن ثم تأثر كفاءة اإلدراك ال�صري على است�عاب كافة األنشطة المعرف�ة واألكاد�م�ة والمهار�ة.

عالمة (*) في التعل�مات: في رأ�ك الشخصي، إلى أي حد �ظهر التلمیذ موضوع التقدیر أشكال السلوك المذكور ف�ما یلي، ضع 
 خانة التقدیلر الذي تراه منط�قا على التلمیذ موضوع التقدیر.

 اسم التلمیذ:                  الصف:                        المدرسة:
 دائما الخصائص/السلوكات م

)4( 
 غالبا

)3( 
 أحیانا

)2( 
 نادرا

)1( 
 ال تنطبق

)0( 
      األشكال الھندسیةیجد صعوبة في تمییز الرسوم والخرائط أو  1
      یجد صعوبة في تمییز الحروف والكلمات واألعداد 2
      من حیث اللون والحجم األشیاء بین یجد صعوبة في تمییز 3
      یجد صعوبة في تمییز بین مكونات وتفاصیل األشكال 4
      الشكل عن الخلفیة المحیطة بھ یجد صعوبة في تمییز 5
      و بصریاات في إدراك األشكال والرسوم البیانیجد صعوبة  6
      یصعب علیھ تجمیع أجزاء األشكال لتكوین الشكل أو الصورة 7
      عندما ینقص منھ جزء أو أكثر األشكالیجد صعوبة في معرفة  8
      یجد صعوبة في إكمال الفراغات بالكلمات والحروف أو األعداد 9

      یأخذ وقتا في معرفة األماكن المألوفةیتوه أو یضیع أو  10
      یجد صعوبة في التعرف على أشكال الحروف الھجائیة أو األعداد 11
      یجد صعوبة في تمییز األشكال الھندسیة مثل المربع والمستطیل 12
      في كتابة بعض الرموز أو الكلمات یخطئ 13
      والجداولیجد صعوبة في القراءة والكتابة والعملیات الحسابیة  14
      الجزء بدون الكل أو الكل من الجزء إدراكیجد صعوبة في  15
      یجد صعوبة في األجھزة وألدوات العملیة كالساعة 16
      یجد صعوبة في تذكر المعلومات المتتابعة 17
      والفواصل في النصوصیجد صعوبة في تتبع النقط  18
      كلمة وبشكل متقطع-یقرأ ببطء شدید أو یقرأ كلمة 19
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یجد صعوبة في إدراك مدلول الحروف والكلمات عند القراءة  20
 الجھریة

     

 ) مق�اس تقدیر التشخ�صي لصعو�ة اإلدراك السمعي3(
 الوظ�فة:      تار�خ التقدیر اسم لقائم �التقدیر

 عدد الحصص       الجنس: المدرسة:
 فهمها.المسموعة و تفسیر المعلومات الشفه�ة القدرة على إدراك و ضعف : السمعي�صد �صعو�ات اإلدراك 

 االستماعي الشفهينظرا العتماد التدر�س على العرض  اإلزعاجاالستماعي من الصعو�ات النمائ�ة التي تثیر  اإلدراكصعو�ة  أن
 المهار�ة .األنشطة لمعرف�ة واألكاد�م�ة و كاف  است�عابعلى  ياالستماع اإلدراككفاءة  تؤثرللمعلومات و لذا 

التعل�مات: في رأ�ك الشخصي، إلى أي حد �ظهر التلمیذ موضوع التقدیر أشكال السلوك المذكور ف�ما یلي، ضع عالمة (*) في 
 الذي تراه منط�قا على التلمیذ موضوع التقدیر. رخانة التقدی

 الصف:                        المدرسة:                  اسم التلمیذ:
 دائما الخصائص/السلوكات م

)4( 
 غالبا

)3( 
 أحیانا

)2( 
 نادرا

)1( 
 ال تنطبق

)0( 
      للمعلومات لتي تقدم شفھیا االستماعيیجد صعوبة في الفھم  1
      ة في فھم المناقشات أو األسئلة التي توجھ إلیھبیجد صعو 2
      نطقا والمختلفة معنایجد صعوبة في فھم الكلمات المتماثلة  3
      في متابعة التعلیمات أو الشرح الشفوي للمعلم یجد صعوبة 4
      وقةطیجد صعوبة في تمییز األصوات الحروف والمقاطع المن 5
      یجد صعوبة في تھجي األصوات الحروف والمقاطع 6
      وإتباع التعلیمات الشفھیة واسترجاعھایجد صعوبة في فھم  7
      ة، بعد قلیل، بعد ساعةظیجد صعوبة في إدراك الزمن: لح 8
      یحتاج إلى التكرار الشفھي للمعلومات عدة مرات 9

      یجد صعوبة في استیعاب معنى المعلومات شفھیا دون تكرار 10
      خارج الفصلیفقد انتباه المدرس أو الدرس ألي مشتتات  11
      یجد صعوبة في تتبع المثیرات والمعلومات السمعیة 12
      یجد صعوبة في فھم معنى ومتابعة دالالت األصوات واإلشارات 13
      یجد صعوبة في متابعة شرح المعلم عند معدل العادي للشرح 14
      یجد صعوبة في فھم الشرح باستخدام التعبیر العادیة 15
      یجد صعوبة في إكمال مقاطع الكلمات الناقصة المسموعة 16
      یجد صعوبة في إدراك تركیب الكلمات أو الحروف المسموعة 17
یصعب علیھ إدراك معنى الكلمات المسموعة ناقصة حرف أو  18

 أكثر
     

      یجد صعوبة في فھم معاني مقاطع المسموعة أو المنطوقة 19
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      المجردة مفي الفھم االستماعي للمفاھی یجد صعوبة 20
 مقای�س التقدیر الشخص�ة لصعو�ات التعلم النمائ�ة واألكاد�م�ة (صفحة التقدیر والتشخ�ص)

 القسم األول: االبیانات الشخصیة عن التلمیذ والفحص
  اسم التلمیذ ذكر           أنثى         الصف:

  الیوم شھر سنة المدرسة
 تاریخ التقدیر    القائم بالتقدیراسم 

 تاریخ المیالد    الوظیفة
 السن    الجنس:      ذكر            أنثى

 القسم الثاني تسجیل الدرجات والتخطیط البیاني
 درجات مقاییس التقدیر (خام) 

 المقاییس الخام المتوسط المئیني المقاییس الخام المتوسط المئیني
 1 االنتباه    1 الذاكرة    
اإلدراك     2 القراءة   

 السمعي
2 

اإلدراك     3 الكتابة   
 البصري

3 

اإلدراك     4 الریاضیات    
 الحركي

4 

 التخطیط البیاني لمقاییس التقدیر (الخام)
مدى حدة 

 الصعوبة
اإلدراك  الذاكرة القراءة الكتابة الریاضیات

 الحركي
اإلدراك 
 البصري

اإلدراك 
 السمعي

 الدرجة الخام  االنتباه

 20أقل من  0         عدي
 40أقل من  21         خفیفة

 60أقل من  41         متوسطة
 فأكثر61         شدیدة

 القسم الثالث: الشخصیة االستنتاجات
احتمال أن تكون لدى التلمیذ صعوبة تعلم: ھذا الشخص یقوم على أساس أن جمیع درجات التلمیذ في  )أ(

 ).20)، أو أن متوسط الدرجات أقل من الدرجة (20مقاییس التقدري التشخیصیة عن الدرجو(
 

(ب)احتمال أن تكون لدى التلمیذ صعوبة تعلم تتراوح بین الخفیفة والشدیدة على النحو التالي: ھذا الشخص یقوم 
أقل من -21)،(من20صیة (على أساس زیادة واحدة أو أكثر في درجات التلمیذ في المقاییس التقدیر التشخی

 صعوبة شدیدة). 61صعوبة متوسطة)،(أكبر من  60-41خفیفة)،(من 40

 

 مجاالت صعوبات التعلم (ضع عالمة (*) في المربع على یمین ما ینطبق عاى التلمیذ)
  اإلنتباه  الذاكرة 
  اإلدراك السمعي  القراءة
  اإلدراك البصري  الكتابة

  الحركي اإلدراك  الریاضیات 
 (ج) یحتمل أن یكون لدى التلمیذ صعوبة تعلم

 فأكثر).-41ھذه النتیجة التشخیصیة تقوم على أساس أن إحدى درجات التلمیذ على مقاییس التقدیر =(
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 )04الملحق رقم (

 اخت�ار التشخ�ص اإلدراك السمعي ال�صري 
 
 

 أوال / جانب اإلدراك البصري:
 تمییز الرموز واألشكال الھندسیة: -1-1

 .التعرف على األشكال الھندسیة الموجودة وتلوین األشكال المتماثلة بنفس اللون:  01النشاط  
 .تعّرف على األشكال الھندسیة الموجودة أمامك ولّون األشكال المتماثلة بنفس اللونالتعلیمة: 

 
 
 
 

 

  المجسمات التي لھا الشكل نفسھ.وضع دائرة حول :  02النشاط 
 .ضع دائرة حول المجسمات التي لھا الشكل نفسھ في نفس السطرالتعلیمة: 

 

 

    
 

 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

  

 

 
 

 

 تمییز الحروف.-2-
 التعرف على الحرف المكرر في كل سطر من الجدول ووضعھ في دائرة.: 03النشاط  

 . : تعرف على الحرف المكرر في كل سطر من الجدول وضعھ في دائرة التعلیمة
 

7 6 5 4 3 2 1  
 (ج)  س  د ش  ص
 (أ) ث  ت  خ ؤ س
 (ق) ق   ز ف ق ن

 (ث)  ت   ن  
 (ف)     ف  

 (غ)  ع  ب  ع 
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 (ب) ت  ب    
 (ت) ت ب  ث   

 
 
 تمییز الكلمات المتشابھة شكال و المختلفة معنا.-2-1

 وضع دائرة حول الكلمات المتشابھة من نفس السطر: 04النشاط 
 دائرة حول الكلمات المتشابھة من نفس السطر. ضعالتعلیمة: 

 
 : تلوین كل لزوجین من الكلمات المتشابھة بلون مغایر.05النشاط 

 بلون مغایر.التعلیمة:لّون كل لزوجین من الكلمات المتشابھة 
5 4 3 2 1 

 غاض بلغ نحلة سباحة شمع
 عمل الحظ اسم بصلة الحض

 مرض النظر عصارة شھر نخلة
 جسد رجل قرش عاقل خبز

 حقل لعب شبع فرش عمارة
 صیف علم  شعر خبر غافل
 شھر سیاحة بطلة رسم رجل

 تمییز األعداد.-2-4 
 اكتشاف  العدد المكرر وتلوینھ العدد.: 06النشاط 

 .اكتشف  ولون العدد المكررالتعلیمة:
50 20 02 23 32 01 14 
90 58 01 65 59 99 15 
14 80 21 14 25 86 17 
30 70 25 45 62 95 66 

100 71 41 36 51 69 88 
60 51 36 65 32 14 68 
14 40 83 85 78 26 14 

 تمییز األحجام:-1-5
 باألحمرتلوین الشكل األكبر باألصفر واألصغر : 07النشاط 

 لون الشكل األكبر باألصفر واألصغر باألحمرالتعلیمة:

. 

 (مسد) حشد جسد مسد أسد
 (ظریف) خفیف ظریف نظیف رغیف
 (صغیر) كبیر غفیر منیر صغیر

 (بیت) زیت بیت بنت نبت
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 . تمییز األلوان-1-6
 : وضع عالمة (+)تحت الصورة المختلفة 08النشاط 
 :إلیك مجموعة من الصور ضع عالمة (+)تحت الصورة المختلفةالتعلیمة

 
 
   

 

 
 
 ن الخلفیة المحیطة بھ.عتمییز الشكل -7-

 الربط بسھم الشكل مع الظل المناسب لھ: 09النشاط 
 .أربط بسھم الشكل مع الظل المناسب لھالتعلیمة:

 

 جمع األجزاء لتكوین الكل.--1-8
 األجزاء لتكملة المكعب حسب الشكل و اللون اختیار: 10النشاط 
 .اختر أحد األجزاء لتكملة المكعب حسب الشكل و اللونلتعلیمة:
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 راغات بالكلمات والحروف واألعداد.إكمال الف-1-9
 .إكمال العبارات بما یناسبھا:11النشاط 

 أكمل الفراغات بما یناسبھا.التعلیمة:
 أتناول الحساء بال............ -
 أمشط شعري بال............. -
 أتوضأ وأذھب .............في المسجد. -
 أصلي ...... صلوات في الیوم. -
 بني اإلسالم على ...... -
 األسبوع.......أیام  -
 أشاھد التلفاز ....العائلة. -

 _معرفة األماكن المألوفة.10_1
 ربط كل حیوان بمكان عیشھ:12النشاط 

 أربط كل حیوان بمكان عیشھ.التعلیمة: 
 

 

 التعرف على األعداد.-1-11
 تلوین األرقام الفردیة والزوجیة   :13النشاط 
 والزوجیة  باألزرق.:لون األرقام الفردیة باألخضر التعلیمة

1 2 4 6 8 10 12 14 11 
12 03 16 18 20 22 24 13 26 
28 30 05 32 34 36 17 38 40 
42 44 46 11 48 21 50 52 54 
56 58 60 62 23 64 66 68 69 

 _كتابة الكلمات.1-12
 : كتابة الكلمات التالیة14النشاط 
 :اعادة كتابة الكلمات التالیة.التعلیمة
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 ............................... ................................. المنظر
 ............................... ................................. الطبیعة

 ............................... ................................. جبل
 ............................... ................................. غرفة
 ............................... ................................. زرافة
 ............................... ................................. ملعب

 .العملیات الحسابیة-1-13
 :إنجاز العملیات. 15النشاط 

 أنجز العملیات التالیة. التعلیمة:
20+90=……..             12+13=…...........   90-50=………    

30-20=…                 20-07=………..      15-05=……….   

 . تھجئة الكلمات-1-14
 :تجزئة الكلمات في الخانة المقابلة16النشاط 
 : جزء الكلمات في الخانة المقابلة.التعلیمة

 تجزئة كلمة "أمام"في الخانة المقابلة 

 "خداع" 

 "ناجح" 

 نجمع 

1 

 مدلول الكلمات.-1-14
 كل صورة بالكلمة التي تناسبھا ربط: 17النشاط 

 .أربط كل صورة بالكلمة التي تناسبھاالتعلیمة:

 المرض                                                     

 ملعب                                                       

 الصیف                                                     

 الغابة                                                       

 أ
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 التعلم                                                       

                                                                        المطر    
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 ثانیا/ صعوبة االدراك السمعي.-
 المقدمة شفھیا باالضافة إلى الفھم االسماعي بین الكل والخلفیة.الفھم االستماعي للمعلومات -2-1

 لقاء قصة قصیر على مسامع التالمیذ و القیام بطرح األسئلة من طرف المعلم.:إ 18النشاط 
تقوم المعلمة بإلقاء قصة قصیر على مسامع التالمیذ مرتین ثم تقوم بطرح السؤالین التالیین. التعلیمة:

 السؤال. االجابة تكون بجانب
خالد ولد ریاضي یقضي أوقات فراغھ في النادي الریاضي كون الریاضة تساعده على بناء جسد       

متناسق وتنمیة شخصیتھ باالضافة إلى كون الریاضة تساعد علىتقویة الجھاز التنفسي، لذلكھو یحب 
 النادي الریاضي ویحب الذھاب إلیھ.

 ......................-الكلمة المتكررة؟    

 ......................-كم مرة تكررت؟     

تحوي األریاف على الھواء النقي في الخالءالواسع بین األشجارو األزھار والمزارع، حیث أنھ      
للھواء النقي مفاد على حیاة االنسان فھو یقلل من الضغط والقلق باالضافة الى التنفس الجید وانعاش 

 ن الذھاب إلى ھذه األماكن لإلستنشاق واالستمتاع بالھواء النقي من حین آلخر.الرئتین، لذا یحتاج االنسا

 ....................-الكلمة المتكررة؟      

 .....................-كم مرة تكررت؟       

 صعوبة فھم الكلمات المتماثلة نطقا والمختلفة معنا.-2-2
 على التالمیذ "ص، عصیر، دجل، ه،صار،نخلة،صعد" على المعلم إمالء الكلمات التالیة: 19النشاط 

 ضع دائرة حول الحروف والكلمات التي تسمعھا. التعلیمة:
 صار سار  ص س

 حض حظ دجل رجل 
 نخلة نحلة  بیت بنت 

 ّرب دب عصیر عسیر
 حمیة دمیة ح ه

 سعد صعد نظیف خفیف
 صعوبة تھجي أصوات الحروف و المقاطع.-2-3

 وأكمل الجدول إسمع:  20النشاط  
 .اسمع وأكمل كما في المثالالتعلیمة:

 الحرف المشترك  تھجأت الكلمات الكلمات  الرقم
 س ا ر- عمارة-سیارة –سار  01

 س  ي ا ر ة-
 ع م ا ر ة-

 
 ر -أ  

 - نبت-زیت  –بنت  02
- 
- 

 

 - منیر-كبیر  -صغیر 03
- 
- 

 

  - نظیف-خفیف  –لطیف  04
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- 
- 

 - أطنان –قنطار  –قطار  05
- 
- 

 

 - صاد-ساد  –وسادة  06
- 
- 

 

 - طار -قام  –نام  07
- 
- 

 

 - خروف-ألوف –حروف  09
- 
- 

 

 - رش –نیشى  –مشى  10
- 
- 

 

  تمییزأصوات الحروف واألصوات المختلفة التي یتضمنھا الكالم صعوبة-2-4
 لفظیا.: وضع دائرة حول الكلمات المسموعة، والقیام بتھجئتھا 21النشاط 
 .ضع دائرة حول الكلمات المسموعة .ثم قم بتھجئتھا لفظیاالتعلیمة

 شمس الماء أطفال طریق اختبار صوت مسار 
 كتاب  قمر منیر غابة مرونة مصباح مطر 
 تفاحة مدرسة سیارة نجوم كراس حیوان ألوان
 كتابة  أقالم أزھار لطیف اللیل منزل برد

 ألعاب رسالة سعادة دجاجة أسنان  صباح طاولة
 كالم ظالم سباحة  ھواء معلمین ثلوج مساء

 صعوبة إدراك الزمن-2-5
 :إكمال العبارات بما یناسبھا.22النشاط 

 التعلیمة:أكمل العبارات التالیة ب(صباحا، مساءا، غدا، الشھر القادم)
 أستیقض .........ألذھب للمدرسة.-
 ...........ألعب مع أصدقائي عند العودة من المدرسة -
 ......أذھب مع أبي للریف.-
 . ..........سأسافر مع والدي-

 صعوبة االنتباه في ظل وجود عدة مشتتات.-2-6
 إیجاد الكلمات التي وسطھا حرف "ض".: 23النشاط 

 إلیك مجموعة من الكلمات جد الكلمات التي وسطھا حرف "ض".التعلیمة:
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 التلمیذ تحدید مصدرھاعرض بأحد األجھزة صوت یعبر عن احد الصورة المقابلة وعلى : 24النشاط
 حدد مصدر األصوات التالیة.التعلیمة:

 

 
 صعوبة تتبع المثیرات والمعلومات السمعیة وتذكر تسلسل األحداث.-2-7

 . سرد قصة وطرح بعض االسئلة تتعلق بھا:25النشاط
 .استمع وأجب عن األسئلة الموالیةالتعلیمة: 

 
أن یكافئ أحَد ُمواطنیھ، فقال لھ: "امتلك من األرض كّل جاء في القصص القدیمة أّن ملكاً أراد 

المساحات التي تستطیع أن تقطعھا سیراً على قدمیك"، ففرح الرجل وشرع یمشي في األرض مسرعاً 
ومھروالً بجنون، وسار مسافةً طویلةً فتعب، ففّكر في العودة إلى الملك كي یمنحھ مساحة األرض التي 

فقد شعر أنّھ یستطیع قطع مسافٍة أكبر، وعزم على مواصلة الّسیر، فسار  قطعھا، ولكنّھ غیّر رأیھ،
مسافاٍت طویلة، وفّكر في العودة إلى الملك مكتفیاً بالمسافة التي قطعھا، إّال أنّھ ترّدد مّرةً أخرى، وقّرر 

یُقال أنّھ قد  أن یواصل الّسیر حتى یحصل على المزید. ظّل الّرجل یسیر أیاماً ولیالي، ولم یعد أبداً، إذ
ضّل طریقھ وضاع في الحیاة، ویقال أنّھ مات من شدة إنھاكھ وتعبھ، ولم یمتلك شیئاً، ولم یشعر باالكتفاء 

 .أو الّسعادة أبداً، فقد أضاع كنزاً ثمیناً، وھو القناعة؛ فالقناعة كنٌز ال یفنى
 كیف كان یمشي الرجل؟-1

 ماذا قرر الرجل في كل مرة؟-2
 عاقبة الرجل؟كیف كانت -3
 كم تكررت كلمة مسافة في النص؟-4

 صرصور ضغط

 ضابط ضرس ساحة

 ضفدع صفقة

 ضحكة

 ضمیر

 مضرب ینظر

 سروال

 مضمضة سریر ارض أصبع رضاعة مرض

 صغیر رضا سھرة صفارة محفظة ظرف
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 ما ھي العبارة األخیرة؟ -5
 .إكمال الكلمات الناقصة -2-8

 : تقوم المعلمة بقراء الجمل الناقصة للتلمیذ ثم تطلب من التلمیذ إكمالھا.26النشاط
 اقول) :. أكمل  الجمل الناقصة بالكلمات التالیة  ( جمل، نبیا، یل، ب، المسجد، ق،التعلیمة

 بعث هللا الرسول صلى � علیھ وسلم ....بالحق.-
 ........سفینة الصحراء.-
 ...عب الطفل خارج المنزل بالكرة.-
 نصلي صالة العیدین في ...........-
 أمشط شعري ...المشط.-
 .......بسم � قبل األكل.-
 شاھدنا ال..رد في حدیقة الحیوان.-

 :إكمال الكلمات الناقصة27النشاط
 . : إلیك مجموعة من الكلمات الناقصة أكملھا كما ھو موضح في المثالالتعلیمة

 

 

 

 

 

 

 تمییز االتجاھات (البنیة الفضائیة)-2-9
 : التعبیر عن الصور بالبنیة الفضائیة.28النشاط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ق–ف –ر  قرد 01
 ق–ن –أ  ع .ب 02
 أ –ج  –م  ...سد    03
 ص-ش  –ر شھ...    04
 س-ض –ص  ...كر    05
 م–ب –ك  كل...    06
 غ–ق –ف  ق...ز    07
 ح–خ –ج  ...ري    08
 ة–ك –ص  كر    09
 ص–س –ث  ...ترة    10
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"داخل" "خلف" عبر عن الصور في جمل تحوي على "فوق" "تحت" "یمین" یسار" "بجانب " التعلیمة: 
 "أمام وھذا توضح االتجاھات.

 

 

 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرق
 م

صح/خط التوضیح الجمل
 أ

01  

 
 

 

02   

 

 

03   
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 )05الملحق رقم (

 والسمعي نتائج الخام لتقنین أداة ال�صري 

 3 3 3 2 3 3 2 1 0 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 سعیدة
 2 2 3 2 3 2 1 1 0 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 صنور عبید

 
3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 

 
2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 0 1 2 3 3 2 3 2 2 

 
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 2 1 1 

 
4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 0 2 2 3 4 3 4 3 3 

 
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 

  2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 2 3 1 3 2 2 

 
1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 

 
2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 2 3 1 2 0 0 

 
2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 2 3 1 2 0 0 

 
2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 0 1 1 2 3 1 2 0 0 

 
3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 1 0 1 1 2 3 1 2 2 2 

 
2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 

 
2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 2 1 1 2 2 

 
2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 0 1 1 2 3 0 2 1 1 

 
3 4 2 3 4 4 3 3 2 3 2 0 2 2 3 4 3 3 2 3 

 
1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 

 
4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 1 3 4 3 4 4 4 4 4 

 1 4 3 0 4 1 2 2 3 2 4 3 1 1 0 0 0 1 2 3 اإلخوة خداشي

 
4 2 3 1 2 0 1 4 3 2 4 2 1 3 4 3 3 0 0 1 

 
0 3 4 4 0 0 1 2 3 3 3 3 4 3 4 2 1 1 1 1 

 
3 3 3 2 4 2 2 2 4 0 2 4 3 0 0 2 1 0 4 4 

 
4 4 4 0 0 0 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 

 
2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

 
4 3 2 1 0 0 0 3 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 2 1 

 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 1 1 1 

 
0 4 3 2 1 3 4 0 0 1 1 1 4 4 3 2 2 2 2 0 

 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 

 
3 4 4 0 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

 
4 2 1 3 4 3 2 3 1 2 2 2 2 4 3 2 4 3 2 1 

 
4 3 1 3 4 3 4 0 4 3 4 0 3 3 2 2 1 2 3 4 

 
3 4 2 2 4 2 2 1 0 1 1 2 4 2 1 2 2 1 4 3 

 
0 0 2 2 4 1 1 3 4 1 2 0 2 1 4 2 4 1 3 2 

 
1 2 3 4 4 0 4 3 1 3 3 2 3 0 0 2 3 4 2 1 

 
2 3 3 4 4 0 4 2 2 2 4 3 2 0 2 4 4 3 2 1 

 
3 4 4 0 4 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 0 0 0 0 

 
0 0 4 0 4 1 0 0 2 4 2 0 1 4 4 2 1 1 1 1 

 
0 2 0 0 4 0 2 1 2 3 0 4 4 4 0 1 2 4 4 4 
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4 3 0 0 4 0 3 4 4 3 0 3 2 4 1 2 3 0 2 0 

 
3 1 1 2 4 1 4 3 3 4 0 0 0 0 2 2 3 0 1 2 

 
0 1 1 3 4 4 4 2 4 2 3 2 1 0 3 2 4 1 2 0 

 
1 1 2 3 4 3 4 2 0 0 4 2 2 2 4 2 4 0 2 1 

 
4 2 1 4 3 0 1 1 4 4 3 2 1 0 4 0 0 2 1 1 

 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ھشماوي 
 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 4 0 1 1 محمد

 
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 3 0 

 
1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 0 2 1 

 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

 
1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 1 0 

 
1 3 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 

 
1 1 0 1 1 0 1 4 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 3 1 

 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ثابتي 
 4 4 4 1 1 1 1 4 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 السنوسي

 
1 2 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 2 2 2 3 3 3 0 1 

 
3 0 3 0 0 1 2 2 2 3 3 4 4 0 3 4 3 3 4 4 

 
0 4 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 

 
2 2 0 0 1 1 1 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 

 
0 4 3 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 3 3 3 3 4 

 
0 3 3 3 2 2 1 0 1 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 

 
1 3 1 3 3 0 0 2 2 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 

 
1 2 0 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 1 1 1 1 

 
0 1 1 2 1 3 0 1 2 0 1 2 3 3 3 3 4 3 4 4 

 
0 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 0 1 1 1 1 4 4 

 
2 2 3 2 3 3 2 3 4 4 0 1 4 4 3 3 3 4 4 4 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
3 2 2 4 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

 
0 0 1 0 2 3 0 3 1 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 

 
3 3 3 3 2 0 1 2 0 3 0 0 0 1 4 0 0 2 3 3 

 
4 1 1 1 4 1 2 1 2 1 4 2 1 1 1 1 4 1 4 1 

 
3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 0 1 3 0 4 4 3 3 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 مستغانم
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 مھدي بن خدة

 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
4 4 4 4 3 3 2 0 1 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 

 
0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 

 
4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 

 
4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 

 
3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 

 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
1 0 0 1 1 0 3 2 2 2 4 2 2 2 1 2 1 2 1 1 

 
1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
2 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 0 0 2 0 0 

 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 1 0 0 2 1 1 1 1 

 
0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

 
0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 2 0 1 1 2 1 1 2 0 0 

 
4 4 4 0 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 

 
0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

 
4 4 4 0 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 

 
4 4 4 0 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 

 
0 2 1 1 1 1 1 3 0 3 1 1 1 2 2 1 0 2 1 1 

 
3 4 1 1 2 2 2 0 0 0 1 1 1 4 1 2 2 2 2 1 

 
2 0 3 1 2 2 2 0 0 2 0 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

 
0 0 1 1 3 2 2 0 1 0 1 4 0 1 4 2 1 2 0 0 

 
0 0 1 1 1 2 3 0 0 1 1 1 1 2 2 3 1 0 0 1 

 
1 0 1 1 2 2 2 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 2 0 0 

 
0 0 0 1 2 2 2 4 0 0 1 1 1 2 2 2 1 4 0 1 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 معسكر
بن قویدر عبد 

 3 3 3 2 3 3 2 1 0 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 القادر

 
2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 0 1 1 2 3 2 3 2 2 

 
3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 

 
2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 0 1 2 3 3 2 3 2 2 

 
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 2 1 1 

 
4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 0 2 2 3 4 3 4 3 3 

 
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 

 
2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 2 3 1 3 2 2 

 
1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 

 
2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 2 3 1 2 0 0 

 
2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 2 3 1 2 0 0 

 
2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 0 1 1 2 3 1 2 0 0 

 
3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 1 0 1 1 2 3 1 2 2 2 

 
2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 

 
2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 2 1 1 2 2 

 
2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 0 1 1 2 3 0 2 1 1 

 
3 4 2 3 4 4 3 3 2 3 2 0 2 2 3 4 3 3 2 3 

 
1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 

 
4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 1 3 4 3 4 4 4 4 4 
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3 2 1 0 0 0 1 1 3 4 2 3 2 2 1 4 0 3 4 1 

 
4 2 3 1 2 0 1 4 3 2 4 2 1 3 4 3 3 0 0 1 

 
0 3 4 4 0 0 1 2 3 3 3 3 4 3 4 2 1 1 1 1 

 
3 3 3 2 4 2 2 2 4 0 2 4 3 0 0 2 1 0 4 4 

 
4 4 4 0 0 0 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 

 
2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

 
4 3 2 1 0 0 0 3 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 2 1 

 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 1 1 1 

 
0 4 3 2 1 3 4 0 0 1 1 1 4 4 3 2 2 2 2 0 

 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 

 
3 4 4 0 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
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