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 م��ل
 ال���
! فاعل�ة ت���� ال�اقع ال�ع�ز في ت���ة ال�ف��� ال�� ل
	 ال�الم�� :ع��ان ال���

  ضعاف ال'�ع &ال��حلة االب�
ائ�ة
  س�اح سع
 ع*
 ال'��ع: اس� ال�اح�ة

الم�� ضعاف ال'�ع !ه
ف ال-. ال-الي ت���ة ال�ف��� ال�� ل
	 ال�

&ال��حلة االب�
ائ�ة م2 خالل ت���� ال�اقع ال�ع�ز وت��ن7 أدوات ال-. م2 اخ�ار 

 .-، وت�:ل7 ع��ة ال ���ع��2 األولي ) ٢٠(!ال�ف��� ال�Aتل��� مق'�ة إلي م


ام ال�اقع ال�ع�ز القائ� ) ١٠(تA�E*�ة والالغ ع
دها م2Hتل��� وال�ي درس7 &اس�


ام الI�Eقة ال�ع�ادة في ) ١٠(والالغ ع
دهاوال:ان�ة ضا&Iة Hتل���، وال�ي درس7 &اس�

 :ال�
رME وت�صل7 ن�ائج ال-. إلي

ًإح�ائ�ا دال فـــــــــــ�ق  وجــــ�د .1  
 ب�ـــــــــــــ2 (0.05) داللــــــة م'ـــــــــــــ��	  ع�ـــــ
�عــــة تالم�ــــــــــــــ� درجـــات م��ســــــــــــIي�Aـــــــــــــــــــــــــــــــة ال��*E�Aعــــــة ال���Aوال� 
 ال�ــــــــــــــــــ�!  ال�ف�ــــــــــــــــــــــــــــ�� الخ�ــــــــــــــــار العــــــــــــــ
! ال�Yــــــــــــــاس فـــــــــي الWـــــــــــــا&Iة
ـــــــــــــــــــــــــــــــة ةال��Aـــــــ�ع ل�ـــــــــــــالح �*E�Aال�. 

ًإح�ائ�ا دال فـــــــــــ�ق  وجــــ�د  .2  
 ب�ـــــــــــــ2 (0.05) داللــــــة م'ـــــــــــــ��	  ع�ـــــ
�عـــــة تالم�ــــــــــــــ� درجـــات م��ســــــــــــIي�Aـــــــــــــــــــــــــــــــة ال� �*E�Aــــــــــــ�ي ال�  درســـــــ7 ال
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امHاقـــــــــــــع &اســــــــــــــــــ��ـــــــــــــــــــــي ال�Yاســــــــــــــــــــــــ�2 فـــــــــي ال�عــــــــ�ز ال  والعــــــــــــــــ
! الق*ل
 .العــــــــــــــ
! ال�I*�ــــــــــــــــــــــــ[ ل�ـــــــــــــالح ال�ـــــــــــــــــــ�!  ال�ف�ــــــــــــــــــــــــــــ�� الخ�ــــــــــــــــار

 . ؛ ضعاف ال'�ع!ال�اقع ال�ع�ز ؛ ال�ف��� ال��: ال ل�ات ال�فاح�ة
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Research Summary 
Research title: The effectiveness of augmented reality design in 
developing visual thinking for students with hearing impairments 
in the primary stage 
The name of the researcher: Samah Saad Abdel Samie 

The aim of the current research is to develop visual 
thinking among students with hearing impairments in the primary 
stage through the design of augmented reality. The second was a 
control group, numbering (10) students, which was taught using 
the usual method of teaching. The research results reached the 
following: 

1. There is a statistically significant difference at the level of 
significance (0.05) between the mean scores of the 
experimental group and the control group in the post-
measurement of the visual thinking test in favor of the 
experimental group. 

2. There is a statistically significant difference at the level of 
significance (0.05) between the mean scores of the 
students of the experimental group that was studied using 
augmented reality in the pre and post measurements of the 
visual thinking test in favor of the post application. 

Keywords: augmented reality - visual thinking - the hearing 
impaired. 
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  :ال�ــقــ#مـــة
�رات عل��ة وت���ل�ج�ة واسعة ال�Iاق في ش�ى ال�Aاالت، Iت �bcه
 العال
�ناتها، وeان م2 الW�ور fها وم�ى ع�اص�b& ��مة ال�عل�gة في م��!وال�ي أث�ت &ق
�رات ل��اكة k*�عة الع�� واالس�Aا&ة ل�لj ال�-�الت ال�ي تiث� Iال� jا&ة ل�لAاالس�

�Hلفة، وم2 ب�2 أه� تلj ال�غ��ات ال�*��ة ال�ي ی�'� بها عال��ا على مAاالت ال-�اة ال�
ال�عاص� ال����ل�ج�ا االف��اض�ة؛ إذ تع
 درجة دمج ه�ه ال����ل�ج�ا في ال�iس'ات 
�ر ف�ها ل�ا تف�ضه م2 س�عة ال�-�ك والفاعل�ة ل�ل-[ Iاس ال��Yارا ل�sًال�عل���ة م

 .ب�te ه�ه ال:�رة ال�عل�مات�ة

ام ع�وض ت���ل�ج�ا ال�اقع  )٢، ٢٠١٥(�M وأوضح دمحم خ�Hأن اس�


م &أخ� ج�لة H�'، ت'�ح لل��ت�االف��اضي والH*�ات ال�فاعل�ة ال�ع��
ة على ال��*�
 �ة م2 ال�اقع، بل ق
 ت�� أفWل م�ه، ح�. ی�اح لهE�اض�ة ق�ة اف�zاض�ة في ب��ناف�

ة م2 ال�اقع، و�Eغ�'� في ال*�zة االف��E�ر الق�ناض�ة، و�Eفاعل� معها، نت
اول ال�
	&ال��ت وال��رة، ف�� ما ال 2f�c رؤ�Eه في ال�اقع، �eا beف ع2 ت���ل�ج�ا ال�اقع 
ال�ع�ز فهي ت���ل�ج�ا ثالث�ة األ&عاد ت
مج ب�2 ال�اقع ال-�Yقي وال�اقع االف��اضي، أ! 

� ال�فاعل معها في ال�ق7 ال-�Yقي، أ�Eاضي، و�قي وال�ائ2 االف��Y-ث�اء ب�2 ال�ائ2 ال
��ام الف�د &ال�ه�ة ال-�Y�Yة، �eا أن ت���ل�ج�ا ال�اقع ال�Hل�~ ت
مج ب�2 ال�اقع 

 .االف��اضي، وال�اقع ال�ع�ز، وال�tE ثالث�ة األ&عاد، في ب�zة اف��اض�ة واح
ة
م2 ال�فا��� ) Augmented Reality( وتع�*� ت���ل�ج�ا ال�اقع ال�ع�ز 

ل�عل�مات، وال�ي ت�b� إلى دمج ال*�zة ال-�Yقة ال�عاص� والهامة ال�ي أضاف�ها تق��ة ا
&ال�اقع االف��اضي داخل ال*�zة ال-�Y�Yة، وتع�ف ت���ل�ج�ا ال�اقع ال�ع�ز &أنها نgام 
 tة م2 خالل تق��ات وأسال��sاق�ی��:ل ب
مج ب�2 ب�zات ال�اقع االف��اضي وال*�zات ال



 

� �

٤٨٩ 

jأمام : خاصة؛ وم2 أم:لة ذل ~�الIائ�ات في ال�Iارات 2f�c أن تWاء م��ات اله*
نال-�Y�Yة، أو أن ی� الA�اح� معل�مات اف��اض�ة أث�اء إج�اء الA�احة فعل�ا ت�ضح  	

 ).٦٠ ، ٢٠١٠خال
 ن�فل، ( له األماك2 ال�ي tAc اس�z�الها &الفعل 

 jE�دمحم ال� ��bE) ٢٠١٢(و �ف��2f�c م2 خالل ت���ل�ج�ا ال�اقع ال�ع�ز ت
فعلى س*�ل ال�:ال c'���ع ال�الم�� &ال�ع�ف على ال�عال� ب�zة تعل���ة خ�ة لل�الم��، 

ًال'�اح�ة ال��Hلفة وال�عل�مات الHاصة بها ع�
 رؤ�Eه� لها &fbل ماش� ب
ال م2 
 2fج�ا س���ق�اءة ه�ه ال�عل�مات ع*� ال��t، &اإلضافة الي ذلj أن ه�ه ال����ل

رؤ�Eها &fbل ال�الم�� م2 ال�ع�ف على فه� ال�عل�مات &fbل افWل م2 خالل 
��&!. 

 

  

�ة Iاقع ال�ع�ز &�:ا&ة خ�ون'���ج م2 ذلj أنه 2f�c اع�ار ت���ل�ج�ا ال
أساس�ة ل�-
ی. ال�عل�� م2 أجل تعل�� ال�'�ق*ل، فال�اقع ال�ع�ز ه� ب�zة تعل���ة 
فعالة، تAbع ال�الم�� على ال�'اؤل ح�ل ال-قائ[ العل��ة وال�فا��� ال�اق�sة وال��Hل�ة، 


ام اHع�ل على تفع�ل ع�ل�ة واس�c ا�sلل�عاق�2 س� MEر
ًللغة ال��Eة أث�اء ال�
ال�عل��، وأن مفه�م اللغة ال cق��� فق� على مA�د ال�ل�ات، و�ن�ا �bcل ج��ع وسائل 
 �ًال�ع*�� س�اء eان7 شfال أو ح�eة أو إشارة، ل�ا tAc االه��ام &fل وسائل ال�عل�

  .!ال�� ع�
 تعل�� ال�الم��  ضعاف ال'�ع

!وEع
 ال�ف��� ال�� أح
	 ال�سائل ال��نة والع�ل�ة لل�
اخل ال����عة 
�رة في k�Eقة تف���نا ال��b وه� ع�ل�ة ت'��
 على ال�ف��� الفعال ب
رجة e*��ة، Iوال��

 ).Idon, 2003, 45(وتع�*� k�E[ سهل ل��س�ع إمfان�ات�ا وق
رات�ا على ال�ف���
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لى ت���ة ال�عل� ال�اتي وAbEع ال�الم�� !و�ال�الي فإن ال�ف��� ال�� c'اع
 ع

ث أث�ا -c و�ن ه�ا االدراك ،��ة االولى لل�علIHا&ة ال:�& �ًعلى إدراك االش�اء وه
ًی��سt في ال�اك�ة، وه�ه الع�ل�ة تAعل ت�e� األش�اء والعالقة أم�ا م��fا م�ا cق
م أداة  ً

'اع
 في رؤEة ت�ا&� c: ق�Eة لل�عل� في شfل م'� مليء &الع
ی
 م2 الف�ائ
 م�ها
�E� ال�فه�م أو ال��ض�ع، وE'اع
 ال�الم�� على ال�ف��� &فاعل�ة، وت���ة Iاألف�ار وت
�ف� أداة ق�Eة ل��ض�ح ما تعل�ه ال�الم��، Eاألف�ار، و �ق
رة ال�الم�� على ال�قارنة وتق��

  .و�Eود ال�الم�� ب�ؤEة eل�ة لل�ع�فة و�Acاد العالقات ب��ها
! ال�ـ�هل فـي تق��ـات ال�علـ�� لـ�و االح��اجات الHاصـة &�ـفة وفـي �ـل ال�قـ
م

عامـة ال�عـاق�2 سـ��sا &�ـفة خاصـة فقـ
 ت�ایـ
 االه��ـام ب�-'ـ�2 ال�-�ـ�ل األكاد�cي 
لل�عـاق�2 سـ��sا مـ2 خالل هـ�ه ال�ق��ـات وال�'ـ�-
ثات ال����ل�ج�ـة والع�ـل علـي 

cانات ال�ادfد،. (ةاسـ�غالل ج��ـع االم� ) ١٦٥، ٢٠١٧رضا ال'�
، أم�� سع
الـى أه��ـة ت���ل�ج�ـا ال�علـ��  ) ١٣١- ١٢٧ ،٢٠١٠فای�ة الفـای�، (وق
 أشارت

لل�الم��  ضعاف ال'�ع فـي ت-'ـ�2 ن�ع�ـة ال�علـ�� وزEادة eفاءة الع�ل�ة ال�عل���ة، 
&I�Eقـة &Aانt ت-اشى ال�ق�ع فى اللف�gة م�ا c'اع
  ضعاف ال'�ع على االس��عاب 

سـهلة والع�ـل علـى اش��اك أك*� ع
د م2 ح�اس ال�ـ�عل� فـى ع�ل�ـة الـ�عل� &�ـا cعـ�ض  
ضعاف ال'�ع عـ2 إعـاق�ه�، &اإلضـافة إلـي اسـ�:ارة اه��ـام ال�عـاق�2 سـ��sا واشـاع 

ة حاجـاته�، واك�'ـاب ال�هـارات العل��ـة وتع��ـ[ الH*ـ�ات العل��ـة ل�ـ�ف�� ف�صـا ل����
	مهـارات ال�ف��ـ� علـى م'ـ�� e*�ـ� &Aانt تع
یل سل�ك ال��عل��2 وت��2E اتAاهات 
ج
ی
ة ل
یه� وت-ق[ ال�عل� فـى إkـار مـ2 ال��عـة مـ2 خالل ب�zـة تعل���ـة مل�zـة 

  .بـال�:��ات ال-'�ة

 ��!وتع
 مادة ال
راسات االج��ا��ة م2 أق�ب ال��اد لف��ة ت���ة ال�ف��� ال
�*k �f-& بها، خاصة وأن �أث�Eف�ها و �ثiة یz�*االن'ان ج�ء م2 ال �ع�ها ال�ي تع�*
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تالم�� ال��حلة االب�
ائ�ة في حاجة إلى ت���ة ال-قائ[ وال�عارف وال�فا��� ال*��zة في 
ًاkار ب�zة تعل���ة نgام�ة، ونg�ا ل�ا تف�ضه االعاقة ال'��sة على ذوEها م2 

�اك�ة وق��د تiث� على م
	 اس��عاب ال-قائ[ اضI�ا&ات في االن�اه واالدراك وال
وال�عل�مات وتI*�قها في ح�اته� الع�ل�ة، وألن ال�عي م'ألة وج
ان�ة ت�ت� ب
وافع 
ال'ل�ك ال�ج
اني، ل�لj الب
 م2 ال�أك�
 على م'ار سل��eات ال�الم�� تAاه ال*�zة 

ح ه�ا ال'ل�ك اAcاب�ا م2 خالل ت����c واألدوات، وأن �Iى ال�b&ً ة معارفه� ق
ووع�ه� واتAاهاته� االAcاب�ة ن-� ال*�zة، مع م�اعاة ال�Aه�د ال�Wاعف ال�! c-�اجه 
	تالم�� تلj الفzة ل�-ق�[ م'�� م�اسt ومق*�ل م2 ال���� وال��اف[ مع ال*�zة ال�ي 

� ف�ها، وع
م االق��ار على ال��اب ال�
رسي فق� ل�-ق�[ ه�ا اله
فb�scن ) 
أح�
  ).٢٠٠٠ وE-�ى سل��ان، اللقاني وأح�
 شل*ي

وW�Eح م�ا س*[ ض�ورة االس�فادة م2 ت���ل�ج�ا ال�اقع ال�ع�ز وما ت���� &ه 
!م2 إمfانات وخ�ائ� وذلj في ت���ة ال�ف��� ال�� ل
	 ال�الم�� ضعاف ال'�ع 

  .&ال��حلة االب�
ائ�ة
 :م()لة ال���

الم�� !2f�c ت-
ی
 مfbلة ال-. في ضعف مهارات ال�ف��� ال�� ل
	 ال�

ام Hجي واس���ر ال����لIة ال��م م'ای
ضعاف ال'�ع &ال��حلة االب�
ائ�ة ل
یه�، وع
ال�'�-
ثات ال����ل�ج�ة في ال�
رME في ت
رE'ه�، وI�Eلt ال-. ال-الي االجا&ة 

 :ع2 ال'iال ال�ئ�M ال�الي
�ة الف -+ ال�,+ ل#* ��� ب-6ة ال�اقع ال�ع2ز في ت��9�)8 ت, :�>ك

 ف ال��ع Cال�+حلة االب#ائ�ة؟الالم-< ضعا
 :و�Eف�ع م2 ال'iال ال�ئ�M األسzلة الف���ة ال�ال�ة

!ما مهارات ال�ف��� ال�� ال�اجt ت����ها ل
	 ال�الم�� ضعاف ال'�ع  .١
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 &ال��حلة االب�
ائ�ة ؟
!ما معای�� ت���� ب�zة ال�اقع ال�ع�ز ل����ة ال�ف��� ال�� ل
	 ل�الم��  .٢

 ب�
ائ�ة؟ضعاف ال'�ع &ال��حلة اال
٣.  	
!ما ال����� ال�عل��ي ل*�zة ال�اقع ال�ع�ز ل����ة ال�ف��� ال�� ل

 ال�الم�� ضعاف ال'�ع &ال��حلة االب�
ائ�ة؟
!ما فاعل�ة ت���� ال�اقع ال�ع�ز في ت���ة ال�ف��� ال�� ل
	 ال�الم��  .٤

 ضعاف ال'�ع  &ال��حلة االب�
ائ�ة؟
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�ة ال����  :أه
 : فيتتمثل أهمية البحث الحالي 

ًتق
م ن�عا ج
ی
ا م2 م'�-
ثات ت���ل�ج�ا ال�عل�� م��:ال في ت���ل�ج�ا ال�اقع  .١ ً
 .ال�ع�ز ال�ي تف�
 ال�عل��2


ام تق��ة ال�اقع ال�ع�ز في ال�
رME ل
	  ال�الم��  .٢Hاس� �ت�ج�ه ال�g� ن-
 .ضعاف ال'�ع

�E� ال��اهج ال
راس�ة  .٣Iوت ��IHت 
cف�
 واضعي ال��اهج ال
راس�ة، وذلj ع�
عk 2�E[ األخ� &ع�2 االع�ار إدخال تق��ة ال�اقع ال�ع�ز في م
ارس ال����ة 

 .الHاصة

cف�
 ال�b�ف�2 ال����2�E م2 خالل عق
 ن
وات ت'ه� في ت���ة &ع� ال�هارات  .٤
MEر
 .ال����ل�ج�ة لل�عل��2 م�ها تق��ة ال�اقع ال�ع�ز في ال�

سة سا&قة ت'اع
 في اب��ار cف�ح آفاقا ج
ی
ة للاح:�2 في ال�'�ق*ل &اع�اره درا .٥
�E� ال��هج ال
راسيIة م2 شأنها ت
 .تق��ات وأسال�t واس��ات��Aات ج
ی

  :ح#ود ال���

  :ت��:ل ح
ود ال
راسة ال-ال�ة في ال-
ود اآلت�ة

ال��ارد ال�s�*Iة في م��، األنIbة " وهي وح
تي: ال�#ود ال��ض�عة - 
��ة لل�ف الHامM &�ق�ر مادة ال
راسات االج��ا" االق��ادcة في م�� 

م، وس�ف ی�� ٢٠٢٠االب�
ائي الف�ل ال
راسي األول للعام ال
راسي 
 ).ال-��eة/ الل�ن�ة( ت���� ال�اقع ال�ع�ز القائ� على ال�ل��-ات ال��Eة 



 

 

٤٩٤  

ــــــة عbـــــــــــــــــ�ائ�ة ع��ـــــــــة :ال�(ــــــــــــ+Kة ال�ــــ#ود - �نfــــــــــــــــ� (20) م2 م  تل��
 بـــــــ2 ع�� &�
رســــــــــــة االب�ـــــــــــــــــــــــ
ائي الHــــامM ال�ــــــــف تالم�ــــــــــــــ� م2
ــــــــــــ7 الIHـــــاب  إلـــــي مق'ــــــ�ة ال���ـــــــــــــــــ�رة &�
ی�ـــــــــــــــة حWـــــ� &��
 .ضـــــــــا&Iة واألخـــــــــ�	  تA�E*�ـــــــــــــــــــــــــــة إحـــ
اه�ا م�Aــــــــــــــ�ع��2

ــــــــة ال�ــــ#ود - � ال
راســـــــــــــي للعـــــــــــام ال:ــــــــــــــــاني ال
راســـــــــــــي الف�ــــــــــــــــل :ال2م�
 .م2021 /م2020

 :م�هج ال���


م7 الاح:ة ال��ه2�A ال�ال��2Hاس�:    
، :ال��هج ال�صفي .١ �� !وذلj في ت-
ی
 ال�هارات ال��تIة &ال�ف��� ال

اف��اض�ة ل�اقع مع�ز ، و�ع
اد أدوات ال-. م2 خالل و�ع
اد ب�zة 
االkالع على األدب�ات وال
راسات ال'ا&قة الع���ة واألج�*�ة ال��تة 

 .&ال�-اور العل��ة ال�ي اش��ل7 عل�ها ال
راسة

) واقع مع�ز (وذلj لل�ع�ف على أث� ال��غ�� ال�'�قل: ال��هج ال�A�E*ي .٢
ل
	 ال�الم�� ضعاف ال'�ع ) 	 ال��ت���ة ال�ف���(على ال��غ�� ال�ا&ع 

 .&ال��حلة االب�
ائ�ة

 :أدوات ال���

 :أدوات ج�ع ب�انات: ًأوال

 .قائ�ة &�عای�� ت���� ب�zة اف��اض�ة ل�اقع مع�ز .١

!قائ�ة &�هارات ال�ف��� ال�� ال��اد ت����ها ل
	 ال�الم��  ضعاف  .٢
 .ال'�ع &ال��حلة االب�
ائ�ة



 

� �

٤٩٥ 

�اس: ًثان�اSأدوات ال: 

! مهارات ال�ف��� ال�� لل�الم��  ضعاف ال'�ع &ال��حلة اخ�ار .١
 .االب�
ائ�ة

�ة: ًثال�اTK+U : م�اد ال�عالUة ال

�� .	ت���� ب�zة واقع مع�ز في ت���ة ال�ف��� ال
  :م,Vل�ات ال���

 :ال�اقع ال�ع2ز
ت-�Eل ال�اقع في :" &أنه) ١٩، ٢٠١٥(cع�فه ع*
 هللا عIار، و�ح'ان �e'ارة 

�Y-ال �
ام k� ع�ض رق��ة العالHها &اس��E�ققي الي ب�zات رق��ة وت��e*ها، وت�
 .تعMf ال�اقع ال-�Yقي لل*�zة ال�-�Iة &ال�ائ2 ال�ق�ي

تق��ة ت'�ح ب�-�Eل ال��ر ال-�Y�Yة : ًوEع�ف اج�ائ�ا في ه�ا ال-. &أنه
ة ال��ج�دة ث�ائ�ة األ&عاد إلى ص�ر اف��اض�ة ورس�م تفاعل�ة ثالث�ة األ&عاد على شاش

األجه�ة ال��eة س�اء eان7 ل�ن�ة أو م�-�eة، أ! أنها دمج ب�2 ال�اقع ال-�Yقي 
!وال�عل�مات ال�ق��ة، ول�لj ل����ة ال�فا��� ال*��zة وال�ف��� ال�� ل
	  ضعاف 

 . ال'�ع

  :>الف -+ ال�,+
 
ق
رة عقل�ة : "&أنه) ٢٤٩، ٢٠١٤(ع�فه eل م2 رضا ه�
	، والى أح�

�fت� �ه م2 ت���� حاسة ال�� في ادراك ال�عاني وال
الالت �fc'*ها ال��عل
�~ وال�م�ز IHم وال�واس�Hالص ال�عل�مات ال�ي ت���Wها األشfال وال��ر وال�س

�قة، وسه�لة االح�فا� بها في ب��ة مع���ةIة أو م����fة م�gل�ها إلي لغة لف� .وت-



 

 

٤٩٦  


م ف�ها ع�ل�ة عقل�ة c': ًوتع�فها الاح:ة إج�ائ�ا في ه�ا ال-. &أنهاH�
ًال��عل� ال�عاق س��sا حاسة ال�� وذلj إلدراك األشfال وال��رة ال*��zة وت-�Eل 
� على ص-�ها واالس�فادة f-و ال�ع األخ�I�'c مات�ناألف�ار ال��Eة ال*��zة الي معل

، وت��:ل في خ�'ة مهارات الق�اءة ال��Eة، ال����� (	م�ها في م�اقف تعل���ة أخ�
، ادراك الع ��، وتقاس )القات ال�fان�ة، تف'�� ل�عل�مات، اس�Hالص ال�عاني!ال

!&ال
رجة ال�ي c-�ل عل�ها ال�ل��� في اخ�ار مهارات ال�ف��� ال�� ال�ع
 له�ا 
 .الغ�ض

 :الالم-<  ضعاف ال��ع
MEور�نه� ال�الم�� ال�یc 2عان� م2 : &أنه�)  c    )Moorse, 2008ع�فها م

نت-�ل دو اع��اده� على حاسة )  دc'*ل فأك:� ٧٠فق
ان ( فق
ان س�عي إلى درجة 

ام ال�ع��ات ال'��sة أو ب
ونهاHاء &اس�� .ال'�ع في فه� ال�الم س

نه� ال�الم�� ال�یc 2عان� م2 فق
ان في :  &أنها في ه�اًوتع�فه الاح:ة إج�ائ�ا
ف�ه� نحاسة ال'�ع، وال�ی2 ی�لق� ال�عل�� في معاه
 و��امج ال����ة الHاصة م�2 ی��ف� 

ش�و~ الق*�ل ال�اردة في الق�اع
 ال�����gة ل�عاه
 و��امج ال����ة الHاصة ال�ادرة م2 
  .وزارة ال����ة وال�عل��، وت� االس�عانة &ال�الم�� فzة ضعاف ال'�ع في ال-. ال-الي

  >اإلYار ال�X+ وال#راسات ال�اCقة
  :ال�اقع ال�ع2ز \TV-] للT+امج اإلل +ون�ة: ًأوال

 :اقع ال�ع2زمفه�م ال�

 & ,فق
 ع�فها دون��في ودی
!, وه�اك ع
ة تع�Eفات ل�ق��ة ال�اقع ال�ع�ز 
(Dunleavy Ded, 2006, 7)  ج�ا ال�ي ت'�ح : "  &أنها�م�Iلح c�ف ال����ل



 

� �

٤٩٧ 

	&��ج واقع م��ام2  ل�-�� رق�ي م2 ب�م�Aات وeائ�ات وحاس���ة مع العال� ال-�Yقي 
. "  

نgام ی��:ل ب
مج ب�2 ب�zات :" ع�فها &أنهافق
 ) ٦٠، ٢٠١٠( أما خال
 ن�فل
وم2 أم:لة ذلj , ال�اقع االف��اضي وال*�zات ال�اق�sة م2 خالل تق��ات وأسال�t خاصة 

	أو أن ی� , 2f�c أن تWاء م��ات اله*�~ أمام الIائ�ات في ال�Iارات ال-�Y�Yة : 
اك2 ال�ي tAc الA�اح معل�مات اف��اض�ة أث�اء إج�اء الA�احة فعل�ا ت�ضح ل� األم

  " .اس�z�الها &الفعل 
  
  

�ن��عEاوEو � Yuen & Yaoyune yong)(نك�ا ع�ف eل م2 ی�2E وج�ن'
& Johnson, 2011)اقع ال�ع�ز &أنه�شfل م2 أشfال ال�ق��ة ال�ي تع�ز العال� "  ال

	ال-�Yقي م2 خالل ال�-�� ال�! ی��Aه ال-اسt اآللي، ح�. ت'�ح تق��ة ال�اقع 

م للعال� ال-�Yقي، ال�ع�ز &إضافة اH�'ر ال��	ل�-�� ال�ق�ي &'السة إلدراك ت�

ح�. 2f�c إضافة األشfال وثالث�ة األ&عاد، و�دراج ملفات ال��ت والف�
ی� ومعل�مات 
	م�ا 2f�c له�ه ال�ع��Eات أن تع�ل على تع��E مع�فة األف�اد وفه� ما Ac� م2 . ن��ة
�  .ح�له

ت-�Eل ال�اقع : &أنها) ١٨٦، ٢٠١٥(ةك�ا ع�فها ع*
 هللا عIار و�ح'ان �e'ار

ام k� ع�ض رق��ة Hها &اس��E�قفي العال� ال-�Yقي إلى ب�انات رق��ة وت��e*ها وت�

  . تعMf ال�اقع ال-�Yقي للل*�zة ال�-�Iة &ال�ائ2 ال�ق�ي
  : خ,ائ
 تق��ة ال�اقع ال�ع2ز

�اقع م�Hل� ومع�ز لل�اقع ال-�Yقي ل
cع خ�ائ� ع
ی
ة، e اقع ال�ع�ز�ال
ال�اقع االف��اضي وتI*�قات ( �ه الH�ائ� هي ن�اج دمج أك:� م2 تق��ة م:له



 

 

٤٩٨  

�ال وال-اس�بAال�الي)الهاتف الe ائ��Hال � ,Wu, et, al( ، و2f�E ت-
ی
 أه
2013, 40-41)  ،   ):١٥٨ -١٥٧، ٢٠١١! ، ول�
 ال-لفاو

 ح�. ی�� إتاحة eائ�ات ثالث�ة األ&عاد &-�. :*تق#�9 م�� ثالثي األCعاد .١

مج مع ال�ائ�ات ال-�Y�Yة ال�ي ت'ه� في تع��E ع�ل�ة ال�عل�ت�.  

ــــــة .2  ح�ــــــــــــ. f�cــــــــــــ2 لل��علــــــــــــ� الــــــــــــ�! ��cلــــــــــــj أجهــــــــــــ�ة :ســــــه�لة ال�+\
 ذ�eـــــــــــــــــة أن bcـــــــــــــــــاه
 الـــــــــــــــــ
مح ب�ـــــــــــــــــ2 ال�اقـــــــــــــــــع ال-�Yقـــــــــــــــــي وال�اقـــــــــــــــــع
�ـــــــــــــــــي ب�zـــــــــــــــــة ال�علـــــــــــــــــ  .االف��اضـــــــــــــــــي ف

 ح�ــــــــــــــــــــ. c'ــــــــــــــــــــهل ال�صــــــــــــــــــــل لل�ائ�ــــــــــــــــــــات :ســـــــــه�لة ال�صـــــــــ�ل .3
ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــة ف ــــــــــــــــــــات ال-�Yق  أ! مfــــــان االف��اضــــــــــــــــــــ�ة ال�عــــــــــــــــــــ�زة لل�ائ�
tــــــــــEة وf .وفــــــــــي أ! زمــــــــــان ت�جــــــــــ
 ��ــــــــــه شــــــــــ

ـــــــــــع ال�عـــــــــــ�ز تفاعـــــــــــل :الفاعــــــــــل .4 ـــــــــــ. c'ـــــــــــهل مـــــــــــ2 خـــــــــــالل ال�اق  ح�
ــــــــــــــة ــــــــــــــ2 ومــــــــــــــع &عWــــــــــــــه� العــــــــــــــ� &فاعل� ــــــــــــــ2 مــــــــــــــع ال�عل��  ال��عل��
 .وســـــــــــــه�لة

 ح�ـــــــــــــ. f�cـــــــــــــ2 للIـــــــــــــالب وال�عل��ـــــــــــــ2 ال-�ـــــــــــــ�ل علـــــــــــــى :ال�+ونـــــة .5

مـــــة فـــــي أ! مfـــــانHال. 

ـــــــــــــــــــع :ســـــــــه�لة االســـــــــ�#ام .6 ـــــــــــــــــــة ال�اق 
ام تق��Hـــــــــــــــــــاج اســـــــــــــــــــ� �-c ال 
 .ز أل! معــــــــارات حاســــــــ���ة أو مهــــــــارات خاصــــــــةال�عــــــ�

ـــــــاون  .7 ــــــــــــــ2 ال�عــــــــــــــاون مــــــــــــــع &عWــــــــــــــه :الع  ح�ــــــــــــــ. c'ــــــــــــــ��Iع ال��عل��
 مـــــــــــ2 خـــــــــــالل تق��ـــــــــــة ال�اقـــــــــــع ال�عـــــــــــ�ز م�ـــــــــــا cعـــــــــــ�ز ال�عـــــــــــاون ب�ـــــــــــ2
ـــــــــــــــــ2 &عWـــــــــــــــــه� العـــــــــــــــــ�، و��Eـــــــــــــــــي مهـــــــــــــــــارات ال�فاعـــــــــــــــــل  ال���عل��
� .االج��ــــــــــــاعي لــــــــــــ
یه
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  :مT+رات اس�#ام ت ��ل�ج�ا ال�اقع ال�ع2ز
2E�
ام ت���ل�ج�ا ) Yuen& Others,2011:119( ذe� بHرات اس��م*

  :ال�اقع ال�ع�ز �eا  یلي
١. �  .ت-ف� ال��عل��2 الك�bاف ال�عل�مات &أنف'ه

 ،ت�فـــــــــــــــــــ� ب�zـــــــــــــــــــة تعلـــــــــــــــــــ� م�اســـــــــــــــــــة ألســـــــــــــــــــال�t تعلـــــــــــــــــــ� م�عـــــــــــــــــــ
دة .2
ــــــــــة  .وأع�ــــــــــار م�Hلف

 ت'ـــــــــــــاع
 فـــــــــــــي تعلـــــــــــــ� مـــــــــــــ�اد دراســـــــــــــ�ة ال f�cـــــــــــــ2 لل��علـــــــــــــ� إدراكهـــــــــــــا .3
 &'ـــــــــــــــــــــه�لة إال مـــــــــــــــــــــ2 خـــــــــــــــــــــالل تAـــــــــــــــــــــارب واق�sـــــــــــــــــــــة eالAغ�ا��ـــــــــــــــــــــا
وا ــــــــــــ�م  .لعل

 تbــــــــــــAع ال��علــــــــــــ� وت�Eــــــــــــ
 مــــــــــــ2 اب
اعــــــــــــه، وق
رتــــــــــــه علــــــــــــى  .4
 .ال��Hــــــــــــــــــــــــــل واالدراك

�ة الف -+ ال�,+� :>ال�اقع ال�ع2ز ودوره في ت�

ام ال-اس�ب c'�ح &�عالAة األخIاء وت�-�-ها و�ضافة ال�عـ
cالت Hإن اس�
!على الfbل ال��س�م، �eا أن لل�سائ� ال��-�eة فاعل�ة في ت���ة ال�ف��ـ� الـ�� مـ2 

وEـــ'اع
 ت�ـــ�ع ال�ســـائ� وال�ـــiث�ات ال-��eـــة والـــ��ت�ة وال��ئ�ـــة علـــى . ل ال�-اكـــاةخـــال
، فـاإلدراك  !ت���ة الع
ی
 مـ2 ال�هـارات لـ
	 ال��عل�ـ�2 وخاصـة مهـارات ال�ف��ـ� الـ��
نالــ�� cق�ــ� &ــإدراك ال�:�ــ�ات الــ��Eة الــ�اردة عــk 2�Eــ[ العــ�2 واإلدراك الـــ'�عي  !

نلــــ�اردة عــــk 2�Eــــ[ اإلذن، واإلدراك ال-�eــــي cق�ــــ� نcق�ــــ� &ــــإدراك ال�:�ــــ�ات الــــ'��sة ا
  )٣٩، ٢٠١٨رحاب على، . ( &ال�:��ات ال-'�ة ومH�جات األنIbة ال-��eة

!وفي ع��نا ال-الي ن-2 ن-�اج ال�ف��� ال�� ح�. أن االت�ال وال��اصل 
فهــ� . Acــt أن cأخــ� شــfله ال��ئــي ل��اجهــة ال-fــ� الهائــل مــ2 ال�عل�مــات ال��احــة ل�ــا

تــ�ال والفهــ� و��ــاء ال�ع�ــى ومــ2 ثــ� ت-ــ'�2 الــ�عل� ومعالAــة ال�عل�مــات مــ2 وســ�� لال
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 tــkاHة هــي أســاس ال�E��ــًخــالل الــ��ر بــ
ال مــ2 ال�ل�ــات فقــ
 أصــ-7 ال�ســائل ال
  :(Burmark, Lynell, 2002 ).االج��اعي

أن ال*�م�Aات ال�عل���ة ال�فاعل�ة لها  )٦٧- ٦٥، ٢٠١٣(وE*�2 ماه� زنق�ر 
  :!�ة ال�ف��� ال�� �eا یليدور e*�� في ت��

  .ت�ف�� م-اكاة &��Eة &ال��ت وال��رة وال-�eة واألشfال  )١

ـــــــــــــــ� ب�bـــــــــــــــ�fلة واســـــــــــــــعة مـــــــــــــــ2 ال�عل�مـــــــــــــــات حـــــــــــــــ
ول (2 ـــــــــــــــ
 ال��عل Eت�و 

یــــــــــ
د مــــــــــع إمfان�ــــــــــةAم ال� ال��ضــــــــــ
وع أو ال�فهــــــــــ

ـــــــــــة وم�عـــــــــــ
دة م�ـــــــــــا (3 ـــــــــــي أوضـــــــــــاع م�Hلف ـــــــــــj ال�عل�مـــــــــــات ف ـــــــــــل تل  ت�:�
jـــــــــــ ـــــــــــ�ع ال�الحgـــــــــــات حـــــــــــ�ل ف ـــــــــــ�ؤ	 وت� ـــــــــــى تعـــــــــــ
د ال رةc'ـــــــــــاع
 عل  
 .ال��ضـــــــــــــــ�ع أو ال��قـــــــــــــــف ال�عل��ـــــــــــــــي

4) 
 ت'ــــــــــــــــــه�ل ال�ف�ــــــــــــــــــ�� ال�ــــــــــــــــــ�! ح�ــــــــــــــــــ7 إن ال��IHــــــــــــــــــ� ال�ع��ــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــى ال-اســـــــــــــــــ�ب ی:ـــــــــــــــــ�� ع�ل�ـــــــــــــــــة ال�ف�ـــــــــــــــــ�� ال�ـــــــــــــــــ�! لهـــــــــــــــــا  عل
 .الbـــــــــــــfل ال��:ـــــــــــــل لل�ع�فــــــــــــــة وAEعلــــــــــــــه أكــــــــــــــ:� ســــــــــــــه�لة

 .ت-'ـــــــــــــ�2 مهـــــــــــــارة قـــــــــــــ�اءة األشـــــــــــــfال ال�ـــــــــــــ�Eة (5

ـــــــــــــــــه &�عالAـــــــــــــــــة (6 ـــــــــــــــــ� وE'ـــــــــــــــــ�ح ل  ی�فـــــــــــــــــ� ال�غ�cـــــــــــــــــة ال�اجعـــــــــــــــــة لل��عل
 .األIHـــــــــــــاء وت�ـــــــــــــ-�-ها

ـــانيYان ال�مــ
	 االرتـــا~ بـــ�2 ) ٣٤، ٢٠١١(وE*ــ�e 2ـــال مـــ2 دمحم ع�ــار ونAـــ
!ال�ف��� ال�� و��zـات ال�اقـع االف��اضـي، ح�ـ. ب��ـا أن حاسـة اإل&ـ�ار هـي ال-اسـة 

مة فــي ب�ــاء ب�zــات ال�اقــع االف��اضــي، وح�ــ. أن الهــ
ف األساســي H�'األساســ�ة ال�ــ

ًة ت�امــــا ل�ــــا هــــ� م�جــــ�د فــــي ال*�zــــة ف�هـــا هــــ� اب��ــــار ال��ــــاذح ال�ــــbابهة بــــل وال�Iا&قــــ
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ال-�Y�Yـة، فــإن نAـاح الIالــt فــي ب�ـاء ال*�zــات االف��اضــ�ة أو م-اكاتهـا وال�فاعــل معهــا 
 .!ی�Iلt اتقانه ل�هارات ال�ف��� ال�� ال��Hلفة

ولقــ
 أث*�ــe 7:�ــ� مــ2 األ&-ــاث فاعل�ــة ت���ل�ج�ــا ال�اقــع االف��اضــي فــي ت���ــة 
فاعل�ـة ب�نـامج ) Samsudin & others 2014 ,( قـ
رات &ـ��Eة، فقـ
 أكـ
ت دراسـة

  .ت
رE*ي cع��
 على ال�اقع االف��اضي على ت���ة الق
رة ال�fان�ة ال��Eة


ام أنـIbة مIـ�رة ) Yurt & SÜNBÜL 2012 ,( وأكـ
ت دراسـة Hاسـ� �أثـ

ام ب�zـــا ال�اقـــع االف��اضـــي واألجـــ'ام ال�ل��ســـة علـــى ال�ف��ـــ� الـــ�� ال�fـــاني Hاســـ�&!


وE� العقليومهارات ال�.  

��b& 	
إلى تأث�� ال*�zة االف��اض�ة على ت-ـ'�2 ) ٢٠٠٩(وت�صل7 دراسة ه
  .!ال���ر ال�� و�دراك مفا��� الفWاء ل
	 أkفال ما ق*ل ال�
رسة

فاعل�ة ب�zة تعل� م*��ة على ال�اقع االف��اضي ) Chen (2006 ,وأث*�7 دراسة
  .على الق
رات ال��Eة ال�fان�ة للIالب

ا س*[ ی�Wح أن ت���ل�ج�ا ال�اقع االف��اضي ال�ع�ز &�ـا ی�ـ��Wه م2 خالل م
مـــ2 عـــ�وض وأشـــfال ثالث�ـــة األ&عـــاد تعـــ
 إحـــ
	 األدوات ال�ـــي تـــ'اع
 ال�ـــ�عل� علـــى 

ًال�ف��� تف���ا &��Eا، وت�Hل ال�فا��� ال�A�دة وال�فا��� ثالث�ة األ&عاد ل
	 ال��عل��2 ً.  

��ادور ال�اقع ال�ع2ز في ال#رkK لل�عاق-8 سlَ:  
الي أن ) Don, D Mcmshon, 2015(نم�fاه� . نت�b� دراسة دو د

�ل و���Åا cع
 أك:� م2 غ��ها فعال وت�اقÃ ااالس���اجات Aاقع ال�ع�ز وال��ًتI*�[ ال
�لAل�هارات ال� �  .	في إkار دع� االشHاص ذو االعاقة عk 2�E[ ال�عل

&الفzات الHاصة أنه إذا زاد االه��ام ) ٢٠٠٩(	ی� على م�اد، ول�
 خل�فة
 �
امه� ل�ق��ات ال�عل�Hجه خاص م2 خالل اس��ً&�فة عامة وال�عاق�2 س��sا ب
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 �خاصة ال��*��ت� وع�
 ت
رtE الIالب ال�� على  اس�غالل حاسة ال�� ل
یه
ًوت���ة ال�ف��� ال�� زاد ذلj م2 داف�sة هiالء الIالب لل�عل� وeان ال��اصل اc-اب�ا  !


ام ال��*��ت� وم��اشي مع م'��Eات وقH2 اس�f�c �
رات الIالب ال��  وم2 ث
��س�لة ات�ال لل�e ال�عل��ي .  


ان، م�ي ال�AارE�
 دراسة أمل سeiعة ال�ل��� ) ٢٠٠٩(وت�*k أن دراسة
صاحt االعاقة ال'��sة واالص� م2 ح�. ق
راته و�مfان�اته وم��له واه��ام�ه 

مة وض�ورEة ل����� ال*��ة ال�عل���ة واتAاهاته وk*�عة ج�انt ن��ه ال��Hلفة ع�ل�ة عا
  .وال��قف ال�عل��ي لهiالء الفzة
أنه Icل[ على الع�� ال-الي ع�� ) ٢٠١٥(!وت�b� س-� القIاو

ًال����ل�ج�ا واالنفAار ال�ع�في ف�:��ا م2 ال�ه���A�& 2ال ال�عاق�2 س��sا یلAا الي  ً ً
ع� االضI�ا&ات، ت���� ب�امج ال-اسt االلي الك'ابه� &ع� مفا��� أو عالج &

ًك�ا أن e:�� م2 االkفال cق*ل� على تعل� ال-اسt االلي ح�. یلعt دورا مه�ا في  ً ن
 �  .ًتعل�� ال�عاق�2 ح�. cع
 وس�لة فعالة تHفف عل�ه� ع*zا في تعل��ه



ام ت���ل�ج�ا ال�اقع ال�ع�ز تع
 االداة )٦٧، ٢٠١٨( و�bE� دمحم ع*�Hأن اس�
ًل�ماتي لل�عاق�2 س��sا وق
 ت'اه� في انbاء وت�ف�� ال�ي ت'اه� في نb� ال�عي ال�ع

ًب�zة تعل���ة تعل��ة م�اسة ت�اعي م�اصفات k*�عة هiالء الIالب ال�عاق�2 س��sا، 
وأن تI*�[ تلj ال����ل�ج�ا ال-
ی:ة في م��Aع ال����ة الHاصة ال cق��� على 

Mله أس �
ام أداة ح
ی:ة أو تI*�قه �eق��ه اك�bف7 بل ه� علHاعها اس� tAc ات
  :ًوال�هج عل�ها م��:ال في 

ال�ق�ف على خ�ائ� وم�اصفات الفzة الHاصة ال�ي س�Iاب[ ف�ها ه�ه  - 
  .ال�ق��ة

ــــــــــــــــــــــــــه ال�قـــــــــ
م ال�-�ــــــــــــــ�	  علــــــى ال�قـــــــــــ�ف -  أو مهــــــارات م2 وk*�ع�
ــــــــــــــــــ� لهــــــــــــــiالء ت��'ـــــــــــــــــــــt ســــــ�ف أف�ـــــــــــار  ..ال�الم�
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 ی�اســــــــــــــt ل�ــــــــي ال�-�ــــــــــــــ�	  وعـــــ�ض ت�ــــــــــــــــ��� أســـــM علــــــى ال�قـــــــــــ�ف -
 تعل�هــــــــــــــــ� صـــــــــــــع��ات عيوEـــــــــــ�ا الHاصـــــــة الفzـــــــــــــــــة هـــــــــiالء
 	�ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــt فـــــــــي وال�'ــــــــــاه�ة لل�-�  .عل�هــــــــــــــا ال�غل

 ال�ــــــامه� وم
	 الHاصـــــــة الفzـــــــــــــــــة ل�علـــــــــــ� ومهـــــــارات شـــــــ�و~ ت�افـــــــــــــــــ� -
ــــــــــــ�ي ال�ق��ـــــــــــــــــــــــــة وk*�عـــــــــــــــة ب�عل��هـــــــــــــــــــــــــــــ� cقــــــــــــ�م مI& 2*�عـــــــــــــــــــــة  ال

مهاHــــــــــــــــــــ�'c فـــــــــي � .تعل�هــــــــــــــــ

�ي للT+امج اإلل +ون�ة��� العل�, :ال
ارة ع2 ت��ر عقلي مA�د ل�صف اإل� �ج�اءات ال����� ال�عل��ي ه

نوالع�ل�ات ال��ادلة ب��ها، وت�:�لها &��رة م'Iة �eا هي أو �eا tAc أن ت�� في 
شfل خIي م�-�ب ب�صف لفgي، ی�ودنا &إkار ع�ل ت�ض�-ي له�ه الع�ل�ات 
والعالقات وفه�ها وت���gها وتف'��ها وتع
یلها واك�bاف عالقات ومعل�مات ج
ی
ة 

  ).٥٨، ٢٠٠٣دمحم خ��M،(ف�ها وال��*i ب��ائAها
cع
 ال����� ال�عل��ي &�:ا&ة ال��ارسات واالج�اءات الفعال�ة لل�����، و�ن�اج 
�هات، وق
رة Eة الع�ل، وال'��ارIخ �ال*�امج االل���ون�ة، فه� ال*�ا&ة ال�ئ�'�ة ل�س

م ت-ق�[ أه
اف &-:ه ال���� أم�ا هاما، نg�ا Hc !ال� �ًالاح:ة على اخ��ار ال���� ً ً !

، ٢٠٠٥ع*
 الع�k �Eلة، ( ال�ي ت�اول7 ال����� ال�عل��ي، و�bE� ل�ع
د ال��اذج
١٧٥(  

�#م في ال��� ال�الي •��  :ال���ذج ال�ق+ح وال

&ع
 اkالع الاح:ة على ن�اذج ال�����ات ال�عل���ة االل���ون�ة ال'ا&قة وال�ي 
وeل م�حلة ت�2�W على  !ت-�� في أغل*ها على الع�اص� ال�ئ�'ة لل����� ال�عل��ي

�ات الف���ة، IHد م2 ال
ع*
 الل��I  وعل�ه ف'�ف ت�*�ي الاح:ة ن��ذجع
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�E� و��اء ب�نامج قائ� على ال�اقع ال�ع�ز في ال-. ال-الي )٢٠١٣(ال�AارIل� ،
 �خاصة ألنه األك:� م�اسة ل��غ��ات ال-. ال-الي �eا أنه ی�ت� أك:� ب�عل� ال�فا��

  .ال�ي �c� بها!وت���ة ال�ف��� ال�� م2 ح�. ال��احل 

  >الف -+ ال�,+: ًثان�ا
  :>مفه�م الف -+ ال�,+

 �E�ال� 
 !مفه�م ال�ف��� ال��) ٢٩١، ٢٠١٥( ع�فه رع
 رزوقي، سهي ع*

ث ه�ا ال��ع م2 -c ةE���انt ال-'�ة الAة &ال�اشعلى أنه ق
رة عقل�ة م�تIة م

� ه�اك ت�اس[ م�ادل ب�2 ما ی�اه الف�د م2fc ما
 أشfال ورس�مات نال�ف��� ع�

ث في ر�� ون�اجات عقل�ة مع��
ة على ال�ؤEة وال�س� ال�ع�وض-c وعالقات وما.  

	وت�اول kار عام�، و�یهاب ال��� !مفه�م ال�ف��� ال�� ) ٤٩، ٢٠١٦(ق
نbا~ ومهارة عقل�ة ت'اع
 االن'ان في ال-��ل على ال�عل�مات وت�:�لها : &أنه

ً� ع�ها وع2 أف�اره الHاصة &��Eا ولف�gا ل�-ق�[ وتف'��ها و�دراكها وحفgها، ث� ال�ع*� ً
2E�اصل مع اآلخ� .ال�

نbا~ عقلي وع�ل�ة عقل�ة : &أنه )٦٦، ٢٠١٧&'�ة الع�اني، (وتع�فه 
�انt ال-'�ة ت��ج� ق
رة ال�الم�� على ق�اءة األشfال، وال��ر، والH�ائ�، Aة &الIم�ت

fة م�gع�ها بلغة لف �ها، وال�ع*��قة واس���اج ال�ع�ى وت����ها، وتف'��Iة أو م����
  . م�ها

ارة ع2 )  ١٢٥، ٢٠١٩(	وE� على ع�Iة� ���مة : !أن ال�ف��� الgم�

م ف�ها الIالt حاسة ال�� لق�اءة الH�IEة الAغ�ا��ة H�'c م2 الع�ل�ات العقل�ة
و�دراك العالقات ال�fان�ة وتف'�� وت-ل�ل ال�عل�مات م2 خالل ال*�نامج القائ� على 

، وذلj م2 خالل دمج ت��راته� ال��Eة مع خ*�اته� Google Earthمج ب�نا
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ال�ع���ة ف��� ت-�Eل اللغة ال��Eة ال�ي ت-�لها الH�IEة الAغ�ا��ة الي لغة لف�gة أو 
��ة�fم.  

 :>خ,ائ
 الف -+ ال�,+

!cع
 ال�ف��� ال�� إح
	 ال�سائل ال��نة ال�ي تع��
 على ال�ف��� الفعال 
  :-2 في حاجة ل�:ل ه�ا ال��ع م2 ال�ف��� وذلj لألساب اآلت�ةب
رجة e*��ة ون

ن-2 ن'��Iع أن ن�عل� : االسفادة إلى أCع# ال�#ود م8 إم)ان�ة أنف��ا - 

ام ال�اتي لل-�اس، ح�. Hادة االس�Eب� �فة عل��ا &فاعل�ة أك:�ال�ع& Éًون-�ف

اع ع��[ في ال�اك�ة gcه� &'ه�لة وس�عة ل
	 ال��عل��2Iك ان�ت�.  


ام ال�ف��� ال�� : K+Y] أسهل لغ--+ تف -+نا - H2 ال��عل��2 م2 اس�fی��!
قفي م�اقف تعل���ة م���عة، �eا أن أدوات ال�ف��� ال�� والI� وتق��ات  !
	الع�ل تع��
 على ال�-�� ل�'اع
 ال��عل��2 على ال-��ل على 

 .ال�عل�مات م2 س�اق ال�ع�ى

!� ال�� ت'اع
 ال��عل��2 ح�. أن أدوات ال�ف��: ع�ل�ة مu\#ة واض�ة - 
�Eلة في k ة�لف� 
eiل واضح ومfb& مات�على االح�فا� &ال�عارف وال�عل

 .نال�اك�ة دو فق
انها أو ن'�انها &'ه�لة

-  
قوال�ف��� ال�� cع
 م2 أك:� k� ال�عل� ال��Eة الفعالة وأق�اها، وE'اع !
� ال�عل�، وز��
� ال�عل�مات وت��2E إkار مفا���ي ل��gعلى ت� �!Eادة م'�

 )Logotron Site, 2007 (.الق
رات واالت�ال

 :>مهارات الف -+ ال�,+
�عة م2 �Aم ��� مهارات ال�ف��� الe األدب�ات على �gت�ف[ مع! ن
الع�ل�ات ال�ي ی�
رج ت-�ها ع
ة مهارات تAbع ال��عل� على ال�ف��� وال�أمل م2 خالل 
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�رات ال��Eة مع الH*�ات ال�ع���ة وت�جIمة دمج ال���ة ه�ه ال��رة إلى لغة مفه
 �قا لله
ف ال��جk ئ�'�ة�د ال�هارات ال
�قة، و�ن اخ�لف7 في ت-
ی
 عIة أو م����fًم

  .	ت-�Yقه والفzة ال�'�ه
فة وk*�عة ال�-�� ال�! ی��ي م2 خالله
وم2 خالل اkالع الاح:ة على االدب�ات ال����Eة وع
د  م2 ال
راسات ال'ا&قة 

آمال e-ل�ت ، (، ودراسة )c٢٠١٠-�ى ج*�، (ودراسة ) ٢٠٠٦ح'2 مه
! ، (م�ها 
٢٠١٢( ،) ،
قkار ( ،)٢٠١٥م�ار ع*
 الbافي، (،  )٢٠١٤رضا ج�عة، والي أح�

 ,Wheeldon) (٢٠١٦س-� ع*
 الف�اح، ) (٢٠١٦ع*
 ال�ؤوف، ایهاب ��'ى، 
!ت�صل7 الاح:ة الي &ع� مهارات ال�ف��� ال�� ال�ي تAbع ال�الم�� ) 2011

!اق�2 س��sا على ال����� ال�� لل�عل�مات واالح
اث والق
رة على ادراك ال�ع ً
العالقات ال�fان�ة على الH�ائ� وق�اءة ال�� واس���اج ما ت�Aله ال��ر م�2 مع�ي 
 
ًوذلj م2 خالل دمج ت��رات ال�الم�� ال�عاق�2 س��sا مع خ*�اته� ال�ع���ة، وق

  :آلتي!ح
دت الاح:ة مهارات ال�ف��� ال�� في ا
 تع�ي الق
رة على ال�ع�ف على :مهارة الق+اءة ال�,+Kة العامة لل()ل .١

الfbل الAغ�افي ووصفه وت-
ی
 أ&عاده وk*�ع�ه، وهي أدنى مه
ارات 
ارة ع2 ص�رة ت�I�IHة � �، والfbل ال�� ه ��!ال�ف��� ال !
 
ارات األك:� أه��ة في م-�� ال��ض�ع ، وقsلل�ل�ات أو األف�ار أو ال	

�fcس�ة أو ن
 في شfل رس�مات أو ص�ر أو ق�اصات أو أشfال ه�
�~ أو رم�ز لل�ع*�� ع2 ف��ة Iاد أو خ
أل
وان أو eل�ات رئ�'�ة أو أع

  . مع��ة
ـــــــــ-2 ال�,ـــــــــ+>  .2 -� وتعـــــــــــــــ�ي القـــــــــــــــ
رة علـــــــــــــــى ال���ـــــــــــــــ�� :مهـــــــــارات ال

ــــــــــــــــــ�ان ــــــــــــــــــة واســــــــــــــــــ�-
ام مــــــــــــــــــ
ول�الت األل ــــــــــــــــــ2 األشــــــــــــــــــfال الAغ�ا��  ب�
ــــــــــــ�م�ز، و�عــــــــــــادة ت��gــــــــــــ� الbــــــــــــfل الAغــــــــــــ�افي  .وال
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ـــــــارة ت�ل-ـــــــل ال�عل�مـــــــات .3  تعــــــــــــــــ�ي القــــــــــــــــ
رة علــــــــــــــــى ال��eــــــــــــــــ�� : مه
�نــــــــــــــــــــــة للف�ــــــــــــــــــــــ�ةfئ�ــــــــــــــــــــــة ال��Aفــــــــــــــــــــــي ال�فاصــــــــــــــــــــــ�ل وال*�انــــــــــــــــــــــات ال 
 ال�ل�ـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــ�ي ی�Wـــــــــــــــــ��ها الbـــــــــــــــــfل &االضـــــــــــــــــافة الـــــــــــــــــي ت-ل�ـــــــــــــــــل
ـــــــــــــــ2 الgـــــــــــــــاه�ات ـــــــــــــــة ب� ـــــــــــــــي أجـــــــــــــــ�اء وال�قارن ـــــــــــــــات ال�ـــــــــــــــ�رة ال �نfم 
�  . الAغ�ا��ـــــــــة مـــــــــ2 خـــــــــالل ال�ســـــــــ

 ةالقــــــــــــــــــ
رة علــــــــــــــــــى رؤ!  :مهـــــــــارة ر�ـــــــــ� العالقـــــــــات فـــــــــي ال(ـــــــــ)ل .4
ــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــأث� للgــــــــــــــــــــــــــــاه�ات الAغ�ا�� ــــــــــــــــــــــــــــأث�� وال� ــــــــــــــــــــــــــــات ال�  عالق
 . ال���:لـــــــــــــة فـــــــــــــي الbـــــــــــــfل أو ال�ـــــــــــــ�رة ال�ع�وضـــــــــــــة

 وتعــــــــــــــــــ�ي وصــــــــــــــــــف الbــــــــــــــــــfل :مهــــــــــــارة تف�ــــــــــــ-+ ال�عل�مــــــــــــات .5
 &أســــــــــــــــــــــــــل��ه وتف'ــــــــــــــــــــــــــ�� الgــــــــــــــــــــــــــاه�ات الAغ�ا��ـــــــــــــــــــــــــــة و�Wcـــــــــــــــــــــــــــاح
ـــــــــــ�م�ز واإلشـــــــــــارات واألشـــــــــــfال   .مـــــــــــ
ل�الت ال�ل�ـــــــــــات وال

اج ال�عــــــــ�ى .6�ـــــــــــى :مهــــــــارة اســــــــ ـــــــــــى ال��صـــــــــــل إل  تعـــــــــــ�ي القـــــــــــ
رة عل
 مفـــــــــــا��� أو قـــــــــــ�ان�2 أو أف�ـــــــــــار، واســـــــــــ�Hالص معـــــــــــان ج
یـــــــــــ
ة، مـــــــــــ2
 .خــــــــــالل الbــــــــــfل أو ال�ــــــــــ�رة أو الH�IEــــــــــة ال�ع�وضــــــــــة

ـــــــــ<ه�ي .7 
ام ال�ســـــــــــــــ� :ال,ـــــــــ�ر الHرة علـــــــــــــــى اســـــــــــــــ�
 وتعـــــــــــــــ�ي القـــــــــــــــ
 واأللــــــــــــــــــــــــــ�ان وأدوات ال��:�ــــــــــــــــــــــــــل الAغــــــــــــــــــــــــــ�افي لل�ع*ــــــــــــــــــــــــــ�� عــــــــــــــــــــــــــ2
  .الgـــــــــــــــــاه�ات الAغ�ا��ـــــــــــــــــة

 وتعـــــــــــــــــــ�ي تIـــــــــــــــــــ�ر الgــــــــــــــــــــاه�ة :مهــــــــــــــارة ال�Tــــــــــــــu ال�,ــــــــــــــ+>  .8
  .ن خــــــــالل األشــــــــfال ال�ع�وضــــــــةالAغ�ا��ـــــــــــــــــــــــة م

�ا Cال�+حلة l��ة الف -+ ال�,+ ل#* الالم-< ال�عاق-8 س��ة ت��ًأه <
 :االب#ائ�ة



 

 

٥٠٨  

تع�*� م�حل ال�عل�� األساسي م2 ال��احل ال�ه�ة ال�ي ی�� ف�ها تعل�� مهارات   
 �ال�ف���، وذلj ل�ا ی���� &ه تالم�� ه�ه ال��حلة م2 خ�ائ� عقل�ة ونف'�ة ون�

اع
ه� على س�عة ال�عل�، وق
 أشارت الع
ی
 م2 ال
راسات الي أن تالم�� ج'
! ت'
 !
'Aال �نال��حلة االساس�ة WHcع� ل�غ��ات سل��eة ذات�ة م��ا&عة في م�احل ن��ه
نوالعقلي، �eا أن عل�اء ال�فM ی�و أن تالم�� ه�ه ال��حلة �c�و &��حل��2 م2  ن

 م�حلة تعل�� الع�ل�ات ال-'�ة للفzات هي: األولى: ال�عل�� في مAال مهارات ال�ف���
وال:ان�ة هي م�حلة تعل�� الع�ل�ات العقل�ة ) س��ات) ١٠ -٧(الع��Eة م2 س2 س2

س�ة وم2 خالل هات�2 ال��حل��2 ت��� ل
	 ال�الم�� الق
رة ) ١٥ -١١(للفzات م2 س2

ام مهارات ال�ف���، األم� ال�! ی�Iلt اه��اما م��ای
ا له�ه ال��حلHة الي ًعلى اس�

 MEر
� وk�ائ[ تE�ال�عل�� ل�هارات ال�ف���، و�eلj إدراجه ض�2 م�اهج وأسال�t تق
  )٢، ٢٠١٤رضا م'ع�د، والي أح�
، . (ه�ه ال��حلة

	وت�جع أه��ة ت���ة ال�ف��� ال�� ل
	 تالم�� ال��حلة االب�
ائ�ة في أنه   

امها، ه� cع��
 على ت�Hلة اس���ع ال�ق��ات c'اع
ه� على ت���� االش�اء وسه


ام ال�ل�ات وال�م�ز، وتادل ال�عل�مات &I�Eقة Hر في ت�:�ل األف�ار &اس��وال�
س�Eعة ومiث�ة، وE'ه� في إAcاد العالقات ب�2 ال��ض�عات وال�فا��� واالف�ار، م�ا 

  )١٤٩، ٢٠١٤ن�ال خل�ل، . ( 2f�c م2 فه�ها
	 االعاقة ال'��sة !وعل�ه 2f�c ت-
ی
 أه��ة ت���ة ال�ف��� ال�ف��� ال�� ل�و

  :م2 خالل ال�قا~ ال�ال�ة
ًت���ة ال:قة &ال�فM ل
	 ال�الم�� ذو االعاقة ال'��sة نg�ا الع��اده على  -  	

�Aالع& �  .!اإلدراك ال�� م�ا cع�ضه� إح'اسه
 c'ـــــــــــــــــه� فـــــــــــــــــي ت-'ـــــــــــــــــ�2 القـــــــــــــــــ
رة اللغ�Eـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــ
	 ال�الم�ـــــــــــــــــ� -

 ذو	 االعاقـــــــــــة ال'ـــــــــــ��sة، ح�ـــــــــــ. تعـــــــــــ
 القــــــــــــ
رة اللغ�Eــــــــــــة مــــــــــــ2 أكــــــــــــ:�
ًت تأث�ا &االعاقة ال'��sةال�Aـــــــاال , 



 

� �

٥٠٩ 

 ت���ــــــــــــــــــــــــــة ال�عــــــــــــــــــــــــــي &ال�bــــــــــــــــــــــــــfالت والقWـــــــــــــــــــــــــــاcا ال*��zـــــــــــــــــــــــــــة -
ــــــــــــــــ� وال�فاعــــــــــــــــل مــــــــــــــــع ــــــــــــــــى ال���  ال�-�Iــــــــــــــــة بهــــــــــــــــ� ل�'ــــــــــــــــاع
ته� عل
 .عـــــــــــــال�ه� ال�-�ـــــــــــــ� بهـــــــــــــ� &اAcاب�ـــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــة ومهـــــــــــــــــــــــــارات اســـــــــــــــــــــــــ�Hالص - �z�*ال � ت���ـــــــــــــــــــــــــة ال�فـــــــــــــــــــــــــا��
� .ال�عـــــــــــاني واالف�ـــــــــــار مـــــــــــ2 الgـــــــــــاه�ات ال*�zـــــــــــة ال�-�Iـــــــــــة بهـــــــــــ

 ر وحـــــــــــــل ال�bـــــــــــــfالتت���ــــــــــــــــة القــــــــــــــــ
رة  علــــــــــــــــى اتHــــــــــــــــاذ القــــــــــــــــ�ا -
ــــــــــــة �zر ب��ــــــــــــة مــــــــــــ2 م�gــــــــــــ  .ال-�ات�

-  
Eة م�ا ی��s�'ال�الم�� ذو االعاقة ال 	
	ت���ة مهارات ال��اصل ل
نم2 ال�Wج االج��اعي واالنفعالي ل
یه�، نg�ا ل�ا ی�'�� &ه م2 ع
م  ً
 ال�Wــــــــــــــــج االج��ــــــــــــــــاعي وعــــــــــــــــ
م ااالتــــــــــــــــ�ان االنفعــــــــــــــــالي واالع��ادcــــــــــــــــة
 .والع
وان�ــــــــــــــــــــة

 قـــــــــاة ال'ـــــــــ��sة علـــــــــى &قـــــــــاء أثـــــــــ�م'ـــــــــــاع
ة ال�الم�ـــــــــــ� ذو! الـــــــــــالع -
 ال�علـــــــــــــ� وم�اجهـــــــــــــة �ـــــــــــــاه�ة ال�'ــــــــــــــ�ان الــــــــــــــ�ي تعــــــــــــــ
 مــــــــــــــ2 ال'ــــــــــــــ�ات
 .ال��ائ�ـــــــــــــــــة ل�لـــــــــــــــــj الفzـــــــــــــــــة

-  	
ًت-'�2 ن���ة ال�عل� وم'��اه نg�ا لق�ة ذاك�ة األشfال وال��ر ل

ام Hة &اس�E��تالم�� تلj الفzة م2 خالل ال�Aع ب�2 لغة االشارة واللغة ال
ًاالشfال وال��ر وال�م�ز ج�ا  .الـــــي ج�ـــــt مـــــع لغــــــة االشــــــارة 


ام ال��ر  -Hعائها م2 خالل اس�
ت�'�� اك�'اب ال�عل�مات واس�
!واالشfال وال�س�م ال�ي تق�ب ال�عاني الي أذهان ال�الم�� ذو االعاقة 
ال'��sة وال�ي یلAأ ال�ها ال�عل� &'t صع��ة ال�ص�ل الي &ع� 
ًالgاه�ات في ال-�Yقة أو لع
ها زمان�ا أو مfان�ا أو ً �رتهــــــــــــــــــا أو Iخ 
 .ك*�هــــــــــــــا أو صــــــــــــــغ�ها
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خالت لل�ف���  -�e مة
H�'ر ال��إمfان�ة ت-�Eل االشfال وال�
	ال�� الي م��ج �bc�ك ��ه ال�الم�� ذو االعاقة ال'��sة c'ه� في جعل  !

 م2 م2 مHاك� AEو ،�ًتالم�� تلj الفzة أك:� اAcاب�ة ونbاkا في ال�عل
�ــــــــــــ�! �cــــــــــــ��ه ــــــــــــ
 ال  .ال�bــــــــــــا~ ال�ائ

- �ـــــــــــــ ـــــــــــــل مـــــــــــــ2 ال 
ام ال�ــــــــــــــ�ر واالشــــــــــــــfالال�قل�Hدات &اســــــــــــــ��جــــــــــــــ 
ـــــــــــــــ
فع ال�لـــــــــــــــل Eو �ـــــــــــــــ ـــــــــــــــة ال�عل  وال�ســـــــــــــــ�م ال��ضـــــــــــــــ�-�ة c-'ـــــــــــــــ2 ع�ل�
 الــــــــــــــــ�! ی��ــــــــــــــــاب تالم�ــــــــــــــــ� تلــــــــــــــــj الفzــــــــــــــــة &'ــــــــــــــــ�عة ع�ــــــــــــــــ
 ال
راســــــــــــــــة

ام ج�ــــــــــــــل ومعل�مــــــــــــــاتHاالع��ــــــــــــــاد علــــــــــــــى االلقــــــــــــــاء واســــــــــــــ� t*ــــــــــــــ'& 
� ت-�ــــــــــ�	 علــــــــــى مفـــــــــــا��� مAـــــــــــ�دة ل�ـــــــــــM لهـــــــــــا مقابـــــــــــل فـــــــــــي قام�ســـــــــــه

)213، 2015االشــــــار!.( ح�ـــــــان ح'ـــــــ2،   

   
!أث*�7 ع
ی
 م2 ال
راسات أن ت���ة ال�ف��� ال�� ل
	 ال�الم�� األص� وق
!cفWل أن ی�� في ال��حلة االب�
ائ�ة eي ی��2f األص� م2 ال�ف��� ال�� وه�ا 

ی���� &ه في ه�ه ال��حلة c'اع
ه على االت�ال &االخ�2E في س2 مf�ة، وذلj ل�ا 
م2 خ�ائ� عقل�ة ونف'�ة ت'اع
ه� على س�عة ال��� وم2 ه�ه ال
راسات ال�ي 

ًاس�ه
ف7 ت���ة ال�ف��� ال�� ل
	 تالم�� ال�عاق�2 س��sا !: 
ال�ع�ف على فاعل�ة ب�نامج قائ� على ال�عل� ) ٢٠١٥(ه
ف7 دراسة ع�� خل�ل

�اءة ال��ر وال�س�م ال�عل���ة و�ع� !ال�� في ت
رME العل�م في اك�'اب مهارات ق
 ��وت� ال��صل إلى .  ال�fاني ل
	 ال�الم�� ال�ع�ق�2 س��sا–!مهارات ال�ف��� ال

!أك�t ال��ائج أن ال�عل� ال�� فاعل�ة غي اك�'اب مهارات ق�اءة • : ال��ائج ال�ال�ة
 
 فاعل�ة في !أك
ت ال��ائج أن ال�عل� ال��• ). ٠.٠١(ال��ر وال�س�م ال�عل���ة ع�

 
  ). ٠.٠١(!اك�'اب مهارات ال�ف��� ال�� ال�fاني ع�



 

� �
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ام الH�ائ� ) ٢٠١٥(دراسة ح�ان ح'2 Hاس� �ف إلى أث�ف7 ال�ع
ال�ي ه
!ال�ه��ة ال�ق��ة، ل����ة ال�عي &القWاcا ال*��zة ومهارات ال�ف��� ال�� ل
	 تالم�� 

ق��ائج ع2 وج�د ف�و !ال��حلة االب�
ائ�ة م2 ذو االعاقة ال'��sة، وجاءت ال
�عة ال-. ب�2 ال�I*�[ الق*لي والع
! ل�الح �Aي درجات مIس�اح�ائ�ة ب�2 م�

 تأث�� الH�ائ� ال�ه��ة على ت���ة ال�عي &القWاcا ال*��zة eiم�ا ی !
ال�I*�[ الع

ًوال�ف��� ال�� ل
	 ال�الم�� ال�عاق��2 س��sا &ال�ف ال:ام2 االب�
ائي !.  
ال�ي ه
ف7 ال�ع�ف على فاعل�ة ال���جة ال-'�ة ) ٢٠١٦(دراسة ج��لة ب�ه�م

في ت
رME ال
راسات االج��ا��ة ل����ة &ع� مهارات ال�ف��� وال�-��ل ل
! ال�الم�� 
قال�عاق�2 س��sا &ال��حلة االب�
ائ�ة، وت�صل7 ال��ائج الي وج�د ف�و ذات داللة 

�عة �Aة وال��*E�Aعة ال���Aي درجات ال�Iس�الWا&Iة في اخ�ار اح�ائ�ة ب�2 م�
�عة ال�A�E*�ة�Aار ال�-��لي ل�الح ال�  .!ال�ف��� ال�� واالخ�

  
ه
ف7 ال
راسة ال-ال�ة إلى إع
اد وح
ة مق��حة في ) ٢٠١٨(دراسة ا�cان الع�ب

!ض�ء &ع� مادÍ نg�Eة العtء ال�ع�في ل����ة مهارات ال�ف��� ال�� وخف� 
وت�صل7 ن�ائج ال
راسة . cًة ال�عاق�2 س��sاالAه
 العقلي ل
	 تالم�� ال��حلة اإلع
اد

	إلى وج�د ف� دالة إح�ائ�ا ب�2 م��سIي درجات ع��ة ال
راسة ع�
 م'�� داللة  ق
)٠.٠٥ ( 
، وم�Yاس الAه ��!في ال�I*�ق�2 الق*لي والع
! الخ�ار ال�ف��� ال

!
  .العقلي ل�الح ال�I*�[ الع
�أث� ب�نامج تعل��ي في إلى ال�bف ع2 ) ٢٠١٧(ه
ف7 دراسة رضا اب�ا��

العل�م قائ� على تق��ة اإلنف�ج�ا��j في اك�'اب ال�فا��� العل��ة وت���ة مهارات ال�ف��� 
 

ام ل
! ال�الم�� ال�عاق�2 س��sا في ال��حلة اإلب�
ائ�ة، ، وقHوالقابل�ة لالس� ��!ال

ات قأسف�ت ن�ائج ال-. ع2 وج�د ف�و ذات داللة إح�ائ�ة ب�2 ب�2 م��سIي درج
�عة الWا&Iة في ال�I*�[ الع
! ل�الح �Aة ودرجات ال��*E�Aعة ال���Aتالم�� ال�
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�عة ال�A�E*�ة في eل م2�Aام، : ال�
Hاس القابل�ة لالس��Yالعل��ة، وم �أخ�ار ال�فا��
��  .!واخ�ار ال�ف��� ال


ام الق�� ) ٢٠١٧( ك�ا ت�اول7 دراسة رهام kلةHاس فاعل�ة اس���
��ة ب�ق��ة وای7 ب�رد ان���2b، وم2 أه� ال��ائج ال�ي ت�صل لها ال-. ال�عل���ة ال�ق


ام الق�� ال�ق��ة وال��امل ب�2 ارتفاع م'�� ال�-��ل Hابي الس�Acإ �األث	
��	ال�ع�في وارتفاع م'�� مهارات ال�ف��� ال 	.  

 

 ) ٢٠١٨(ك�ا ه
ف7 دراسة رجاء أح��'Aن�� إلتاحة ال� t'أن 
ت-
ی

 ال�عل�ماتي ال�'Aئي لل��لل��ا&ع ال� �	�فاعلي ع*� ال��e ،tEلj ت-
ی
 أن't م'�

� ه�ه األن�ا~، �eلj دراسة ال�فاعل ب��ه�اc
وأوض-7 . ال�عل�ماتي ال�فاعلي cالئ� تق

ام لغة اإلشارة أفWل م2 ن�� اإلتاحة ال�fافئ Hیل &اس�
ال��ائج أن ن�� اإلتاحة ال*

� ال��ا&ع ال�Aئي أفWل م2 م'�� ال��ا&ع عk 2�E[ ال�fافzات ال���ة، �eا أن م'�	 	

 ال�عل�ماتي ال�فاعلي، وأن ال�عالAة ال�A�E*�ة األفWل ن��Aة ال�فاعل �'Aال�لي لل�

 ال�عل�ماتي ال�فاعلي لل�عاق�2 س��sا، eان7 �'Aال��ا&ع لل� �ًب�2 ن�� اإلتاحة وم'� 	


م7 اتاحة ب
یلة وت�ا&ع ج�ئيHة ال�ي اس�Aل�الح ال�عال.  
  #اد وتTV-] أدوات ال���إع

�هارات الف -+ ال�,+C ة�  :>إع#اد قائ

 هـــــــ
ف7 القائ�ـــــــة إلـــــــى ت-
یـــــــ
 :ت�#یـــــــ# الهـــــــ#ف مـــــــ8 إعـــــــ#اد القائ�ـــــــة -١
ــــ
	 ال�الم�ــــ� ضــــعاف  ــــال�ف��� الــــ�� ال�اجــــt ت�اف�هــــا ل !ال�هــــارات الHاصــــة &

  .ال'�ع &ال��حلة االب�
ائ�ة
والف���ــــــة ل�-
یــــــ
 قائ�ــــــة ال�هــــــارات ال�ئ�ــــــ'ة :  >ت�#یــــــ# م�ــــــ� القائ�ــــــة -٢

ـــــــــات وال-ـــــــــ�ث وال��اجـــــــــع الع���ـــــــــة  ـــــــــاالkالع علـــــــــى األدب� قامـــــــــ7 الاح:ـــــــــة &
.- .واألج�*�ة ذات ال�لة &��ض�ع ال
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 ت� إع
اد قائ�ة بع� مهارات :ال�هارات لقائ�ة ال�T#ئ�ة ال,�رة إع#اد -٣
ح�. اش��ل7 ه�ه القائ�ة  !ال�ف��� ال�� �eا ه� م�ضح &ال�الح[

، تف'�� مهارة (مهارات رئ�'�ة ) ٥(علي ��	الق�اءة ال��Eة، ال����� ال
واش��لe 7ل مهارة ) ال�عل�مات، إدراك العالقات ال�fان�ة، اس���اج ال�ع�ى

�عة م2 ال�هارات الف���ة وع
دها�Aمهارة ) ١٣(رئ�'�ة على م. 
ت� ع�ض ال��رة األول�ة لقائ�ة ال�هارات   :ال�ق] م8 ص#ق القائ�ة -٤

�عة م2 �Aانة علي مال��H��2 في مAال ت���ل�ج�ا في ص�رة اس�
ال�عل�� ل�-��fها، و�ب
اء مالح�gه� عل�ها م2 تع
یل أو ح�ف أو إضافة 

  :وم2 ه�ه ال�الحgات

  .تع
یل ص�اغة &ع� ال�هارات الف���ة - 

 . )......،3 ،2 ،1) تـــــــــــــــــ���� ال�هـــــــــــــــــارات الف���ـــــــــــــــــة -


ام معادلــة eــ��� ل-ــ'اب ثــات القائ�ــة :حــ�اب ث�ــات القائ�ــة -٥Hاســ� �ّ تــ

ی
 ن'ة االتفاق ب�2 ال�-2��f على ال�هارات ال�ي س�ف ت���Wها وذلj ب�-

فأك:�، % ٨٠ّالقائ�ة، ح�. ت� اإل&قاء على ال�هارات ال�ي أخ�ت ن'ة اتفاق 
 .ب�2 ال�-2��f% ٨٠واس�عاد ال�هارات ال�ي قل7 ن'ة االتفاق عل�ها ع2 

 ال�ـي ال�عـ
cالت ّ تـ� إجـ�اء:ال�هـارات لقائ�ـة ال�هائ�ـة الـ,�رة إعـ#اد -٦
وال�ـي تـ7��W ال�عـ
یل فـي  ال�هـارات، قائ�ـة علـى نال�-�fـ� اق��حهـا الـ'ادة

ًبــ
ال مــ2 ....) ٣، ٢، ١(تــ���� ال�هــارات الف���ــة &عــ� الــ��اغات اللغ�Eــة، 
و�عــ
 إجــ�اء ال�عــ
cالت ال�ــي اق��حهــا ال�-�fــ�2 تــ� إعــ
اد  ......)أ، ب، ج،(


ول ال�اليAرتها ال�هائ�ة وال� القائ�ة في ص
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��ـات إع#ا�د قائ�ة ال�عای-+ ال�اصة بT-6ة ال�اقع ال�عـ2ز القائ�ـة علـى الل
 :ال�,+Kة

&ع
 اkالع الاح:ة على &ع� األدب�ات ال�ي ت�اول7 معای�� ت���� ال*�zات 
دراسة : ، وم�ها)(Instructional Design Modelsاالل���ون�ة وال�اقع ال�ع�ز 

، دمحم ال'�
 علي )٢٠٠٥(الح ، ب
ر ال�)٢٠٠٥(، أك�م ف�-ي )٢٠٠٤(م�وة زeي 
�ني )٢٠٠٦(، دمحم eامل )٢٠٠٥(�'& 
ة هللا م�Iفى )٢٠٠٧(، ع*
 ال-��� ،
، )٢٠٠٨(، ن*�ل ع�مي )٢٠٠٨(، سامح إس�اع�ل )٢٠٠٨(، نادر ال��bي )٢٠٠٨(

وم2 خالل ه�ه األدب�ات ت� ال��صل إلى قائ�ة أول�ة ) ٢٠٠٩(الغ�tE إس�اع�ل 
ل�اقع ال�ع�ز القائ�ة على ال�ل��-ات ال��Eة وال�ي م�ت &ال�عای�� ال�ئ�'ة ل*�zة ا

�ات ال�ال�ةIHال& :  
ی�-
د اله
ف العام م2 ب�اء القائ�ة : ت�#ی# اله#ف العام م8 قائ�ة ال�عای-+ .١

 .-في ال��صل إلى ال�عای�� ال������ة ل*�zة ال�اقع ال�ع�ز الHاصة &ال
  . ال-الي

ت� ب�اء القائ�ة م2 خالل ت-ل�ل : إع#اد ال,�رة ال�T#ئ�ة لقائ�ة ال�عای-+ .٢
�ث ال'ا&قة ذات ال�لة &�عای�� ال����� ال�عل��ي، وال�ي -ال
راسات وال

�عة م2 ال�iش�ات ال
الة )م�sار2E رئ�'�2(ت��ن7 م2 �Aم �، ت���Wه
 .ًمiش�ا) ٨٢(عل�ها وع
دها

&ع
 إع
اد القائ�ة &��رتها ال�*
ئ�ة في : ال�ق] م8 ص#ق قائ�ة ال�عای-+ .٣
�عة م2 ال'ادة ال�-2��f في مAال ص�ر�Aضها على م�ع �ة اس�انة ت

ت���ل�ج�ا ال�عل��، به
ف ال�ع�ف على آراء ال�-2��f ح�ل أه��ة ال�عای��، 
ال�ي تع*� ع2 ذلj ) √(وال�iش�ات &ال�'ة لل*�zة، عk 2�E[ وضع عالمة 

ًمه�ة ج
ا، مه� الي ح
 ما، وغ�� مه�ة، ومالحgات، �eا ه
ف (
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ًل�أ! إلى تع
یل أو إضافة أو ح�ف، وما ی�ونه م�اسا، وم
	 اس�Iالع ا
ارتا~ ال�iش�ات &ال�عای�� وم
	 eفاcة تلj ال�iش�ات وال��اغة اللغ�Eة 

و�ع
 دراسة آراء ال�-2��f ت*�2 . وال
قة العل��ة ل�ل م�sار ومiش�اته
 :للاح:ة اتفاق ال�-2��f على

	ج م-�� ب�zة ال�اقع أه��ة eل ال�عای�� وال�iش�ات الHاصة &إن�ا  .أ 
  .ال�ع�ز القائ�ة على ال�ل��-ات ال��Eة الHاصة &ال-. ال-الي

  .إعادة ص�اغة &ع� ال�iش�ات  .ب 
  .ت�ح�
 ال��Iل-ات ال�اردة في القائ�ة  .ج 

ًو��اء على ما ذك� سا&قا، أص-7 قائ�ة ال�عای�� في ص�رتها ال�هائ�ة ت��bل  ُ ً
  .مiش� أداء) ٨٢(على م�sار2E رئ�'�2 و

ب األه��ة، قام7 الاح:ة &-'اب األوزان ال�'*�ة الس�Aا&ات ول-'ا
 :ال�-2��f ل�ل م�sار ومiش�ه على ال�-� ال�الي

رص
 اس�Aا&ات ال�-2��f ح�ل م
	 ال�الئ�ة، ودرجة األه��ة ل�ل  .١
!م�sار ومiش�، وذلj &ع�ل ج
ول ت��ار ل�ل م�sار ومiش�، ح�. 

فأع7�I ) �� مه�ًمه� ج
ا، مه� إلي ح
 ما، غ(ه�اك ثالث آراء 
 
درجة واح
ة لالس�Aا&ة غ�� مه�، درج�ان لالس�Aا&ة  مه� إلي ح

  .ما، �eا أع7I االس�Aا&ة مه� ج
ا ثالث درجات
٢. 2��f-ا&ات ال�Aة الس�E�zال� t'ح'اب ال�. 

نح'اب ال�ز ال�'*ي ل��Aع االس�Aا&ات م2 خالل القان� ال�الي .٣  :ن

�Eة لالس�Aا&ة × ٣= نال�ز ال�'*يzة م�Eة  × ٢) +ً�ة ج
امه(ن'zة من'
�Eة لالس�Aا&ة  × ١) + مه�ة إلي ح
 ما(لالس�Aا&ة zة مو�-'اب ). غ�� ال�ه�ة(ن'
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وه�ا �bc� % ٨٤وأقل ن'ة % ١٠٠األوزان ال�'*�ة وج
ت الاح:ة أن أعلى ن'ة 
 .إلى اتفاق ال�-2��f وأن ال�عای�� وال�iش�ات على ق
ر e*�� م2 األه��ة

ء ال�-2��f وح'اب ن'ة االتفاق على ال*��د، وق
 أج�ت  و�ه�ا ت� ف-� آرا  
 ،�eالت سا&قة ال�c
و�ه�ا ت� ال��صل لقائ�ة ال�عای�� ال������ة ل*�zة الاح:ة ال�ع

، .ال�اقع ال�ع�ز القائ� على ال�ل��-ات ال��Eة الHاص &ال-. ال-الي &��رة نهائ�ة
� على ج�دة ال*�zة ال�ع
ة له�ا f-ارا لل�sم �ًل��   .ال-.ن

��ات ال�,+Kة��ي لT-6ة ال�اقع ال�ع2ز القائ�ة على الل��� العل�,  :ال

ام ب�نــــامج Hاقــــع ال�عــــ�ز مــــ2 خــــالل اســــ��ــــة ال ــــة ب����ــــ� تق�� قامــــ7 الاح:

DCIM ]ـــ�*Iـــل تEت�� � Leson5، یلـــ�م ل�I*�ـــ[ هـــ�ه ال�ق��ـــة تـــ�اف� أجهـــ�ة ل�ح�ـــة، ثـــ
	�g�� 2هـــ� م-�ـــ� رق�ــــي 	 علـــى م-�ـــ� معـــعل�هـــا، ح�ـــ. یـــ�� تـــ'ل�� eـــام��ا الAـــ�ال

  .اف��اضي إما ص�رة م�-�eة أو ص�ر ث�ائ�ة أو ثالث�ة األ&عاد
!و��اء على ما ت� ع�ضه في اإلkار ال�g� م2 ن�اذج ال����� ال�عل��ي،  ً
�عة م2 ال��احل �Aعامة إلى م 
اتWح للاح.، أن ن�اذج ال����� ال�عل��ي ت'��

، أو اإلج�ال، أو دمج &ع� ال��احل مع ال��b�eة ب��ها، ت�Hلف ���ا ب��ها &ال�ف��ل

ام م��ادفات لل�ع*�� ع2 &ع� ال��احلHها، أو اس�Wاح:ة . &عوعل�ه فق
 ت*�7 ال

، ل*�اء ب�zة ال�اقع ال�ع�ز، وذلj لل�*�رات ال�ي )٢٠١٣(ع*
 الل��I ال�Aار ن��ذج
�E� ب�zة ال�اقع ال�ع�ز في ضIاءات ت�ات و�ج�IHض ل�ها، و���ا یلي ع�eء س*[ ذ�

�رeذج ال���  .ال��
�نة م2  ت� :الU+�ة االسVال��ة  - fال��ة مIتالم�� ) ٧(اخ��ار ع��ة اس�

م ٢٠٢٠/٢٠٢١خالل العام ال
راسي , م2 ال�ف الHامM االب�
ائي 

رسة ع�� ب2 الIHاب لWعاف ال'�ع &��7 ح
ر م��e ال����رة، �&

  .م-افgة ال
قهل�ة
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 :لT-6ــــــــــــةل االســـــــــــVال��ة الU+�ــــــــــة ت�ف-ـــــــــــــ< م)ان إع#اد -

7E�ة أج��Aال��ة ال�Iرسة  االس�
 ع�� ب2 الIHاب ب��2 لWعاف ال'�ع&�
tر إضاءة م�اس
, ح�. ت� ت�ف�� أجه�ة الهاتف وال��*��ت� ووصلة اإلن��ن7 وم�


ة مع ت�ت�t أماك2�Aة الE� م�عل� على كل AcلM &-�. ال�الم�� جل�س ًوأWcا ال�ه

ةWعل�ها جهاز م� �ت� نال*�zة ب
و م�ا&عة م�عل� ل�ل ی�'�ى ح�ى &ه الHاص ال��*�
ÃE�b2 زمالئه م2 تE�واجه7 . اآلخ 
 &ع
م ت�عل[ ال�ي ال�fbالت &ع� ةالاح:وق

fة، ع�ل نgام ت�اف�bت ال�Iاح:ة م�ا اض في وم�H��ي &ف�ي االس�عانة إلي ال
fاتbن7 ال�واإلن�. 

, عقـــــــــ
ت الاح:ـــــــــة جلـــــــــ'ة ت�ه�
cـــــــــة مـــــــــع  معلـــــــــ� الفـــــــــ�ل وال��عل�ـــــــــ�2 -١
ــــــة وال�فاعــــــل ل�عــــــ�Eف z�*ل لل�ــــــة الــــــ
خ ه� &أهــــــ
اف ال*�zــــــة ول��ضــــــ�ح k�Eق

ــــ7 ال*�zــــة علــــى  ــــIbة ال�Iل��ــــة، و�Å�eــــة ت:*� معــــه وضــــ�ورة تI*�ــــ[ األن

امه في ال�اقع ال�ع�زHل واس��  .الهاتف ال�-�

 قامـــــــــــــــــــــــ7 الاح:ـــــــــــــــــــــــة ب�I*�ـــــــــــــــــــــــ[ أداة ال-ـــــــــــــــــــــــ. علـــــــــــــــــــــــى ع��ـــــــــــــــــــــــة -2
 االســـــــــــــــــــ�Iال��ة, ثـــــــــــــــــــ� قامـــــــــــــــــــ7 ب��ـــــــــــــــــــ-�-ها, وأعIـــــــــــــــــــ7 ل�ـــــــــــــــــــل

مHال�'ـــــــــــ� �ـــــــــــ� اســـــــــــ  .وeل�ــــــــة ال�ــــــــ�ور الHاصــــــــة &ــــــــه م�عل

 ,قـــــــــــــــــــــــــــــام eـــــــــــــــــــــــــــــل م�علـــــــــــــــــــــــــــــ� &قـــــــــــــــــــــــــــــ�اءة تعل��ـــــــــــــــــــــــــــــات ال*�zـــــــــــــــــــــــــــــة -3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افها وع�اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�  وال�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�دیالت ال�عل���
ــــــــــي دراســــــــــة هــــــــــ�ه ال�ــــــــــ�دیالت ــــــــــ
ء ف  .م-��اهــــــــــا, وال*

 &عــــــــــــــ
 ان�هــــــــــــــاء ال��عل��ــــــــــــــ2 مــــــــــــــ2 دراســــــــــــــة eــــــــــــــل م�دیـــــــــــــــ�ل عـــــــــــــــ*� -4
 ب�zـــــــــــــــــــة ال�اقـــــــــــــــــــع ال�عـــــــــــــــــــ�ز ی�ـــــــــــــــــــ� االن�قـــــــــــــــــــال إلــــــــــــــــــــي األنbــــــــــــــــــــIة
 .وال�I*�ــــــــــــــــــ[ لل�هــــــــــــــــــارات



 

 

٥١٨  

 :ائج ال�A��ة االس�Iال��ة اآلتيوق
 أوض-7 ن�
  . م2 ح�. ال�bغ�لب�zة ال*�zةسه�لة ال�عامل مع  •

ـــــــــــــــ� ب�اســـــــــــــــIة • ــــــــــــــــــ2 ،ال*�zــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــه�لة ال�عل ــــــــــــــــــل ب�  وال��ق
 .دروســـــــــــه


ام •Hاصـــــــــــــــــة &اســـــــــــــــــ�Hح شاشـــــــــــــــــات ال�عل��ـــــــــــــــــات ال� وضـــــــــــــــــ
 .ال*�zــــــــــــــــــــــة

 م�اســـــــــــــــــة م-�ـــــــــــــــــ�	 الbاشـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــ2 ح�ـــــــــــــــــ. الbـــــــــــــــــfل •
ـــــــــ�ان)  الHل�Åـــــــــــــــــــات) وال�Wـــــــــــــــــــ��ن  – ال��ا&ــــــــــــــــــــة – األل
 ت'ل'ــــــــــــــــــــل – &'ــــــــــــاkة ال�عل�مــــــــــــة -صـــــــــ�اغة األهـــــــــ
اف)
 .(ال��ضـــــــــــ�عات

ًوفـــي ضـــ�ء ال�A��ـــة االســـ�Iال��ة لل*�zـــة تـــ� تع
یلـــه وتIـــ�E�ه ب�ـــاءا علـــى ردود 
�اه� ال�fbالت ال�ي ت�اجهه�، وت� ال�اليfأفعال ال�الم�� وش: 

  .ت�-�ح &ع� ال�ل�ات في &ع� الbاشات  .أ 
  .إضافة &ع� ال�عل��ات ال�ي ت�H ال�فاعل &االس�Aا&ات ال���ة  .ب 

و�ع
 إج�اء ال�ع
cالت ال�ي أسف�ت ع�ها ال�A��ة االس�Iال��ة لل*�zة، ت� ع�ل   
 7-
امها في تI*�[ ال�A��ة األساس�ة لل-.، وأصHة الس�z�*لة م2 ال
ن'Hة مع

]�*Iة جاه�ة لل�z�*ال.   
عل� لT-6ة ال�اقع ال�ع2ز -�  : دل-ل ال

    �fوضع ال� �نات ال�ال�ة في ض�ء خ�ائ� ال��عل��2 وال��ادر ال��احة ت
 : لل�ادة ال�
رE*�ة في ص�رة دل�ل لل��عل� و��bEل على  

  .اله
ف م2 ال
ل�ل - 
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٥١٩ 

ـــــــــــــ�ي Acـــــــــــــt أن ی�اع�هـــــــــــــا - ـــــــــــــ
ل�ل ال 
ام الHإرشـــــــــــــادات عامـــــــــــــة الســـــــــــــ� 
� .ال��علـــــــــــــــــ

 ك��Åــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــ
خ�ل ال*�zــــــــــــــــــــة ال�ق��حــــــــــــــــــــة وع�ــــــــــــــــــــل االخ�ــــــــــــــــــــارات -
 .ورفـــــــــــــع ال�اجــــــــــــــات

ــــــــــــــــــــــــ�eي  - ــــــــــــــــــــــــى الهــــــــــــــــــــــــاتف ال  خIــــــــــــــــــــــــ�ات ت:*�ــــــــــــــــــــــــ7 ال*�zــــــــــــــــــــــــة عل

امهHعات .واســـــــــــــــــ��  .ال*�zــــــــــــــــــــــة م�ضــــــ

�اسSإع#اد أدوات ال: 
ل�-ق�[ أه
اف ال-. وال�ي ت��:ل في ��اس فعال�ة ت���� ال�اقع ال�ع�ز في 
!ت���ة ال�ف��� ال�� ل
	 ال�الم�� ضعاف ال'�ع &ال��حلة االب�
ائ�ة ، قام7 الاح:ة 

 ���ات !&إع
اد أدوات ال-. وال�ي ت�:ل7 في اخ�ار ال�ف��� الIو���ا یلي خ
  :eل م�ه�اإع
اد 

 :>اخ�ار الف -+ ال�,+

�ات ال�ال�ةIHوفقا لل ��ًت� إع
اد اخ�ار ال�ف��� ال !:  
��اس مهارات ال�الم�� ع��ة ال-. على : ت�#ی# اله#ف م8 االخ�ار  -١

!ال�ف��� ال�� م2 ق�اءة &��Eة وت���� &��  وتف'�� ال�عل�مات  !
  .و�درام العالقات، اس���اج ال�ع�ي

 تـــــــــــ� ت-
یــــــــــــ
 أ&عــــــــــــاد االخ�ــــــــــــار :اختب�������ارال أبع�����اد تحدي�������د .1
 :وم-�ــــــــ�اه مــــــــ2 خــــــــالل الIHــــــــ�ات اآلت�ــــــــة

ــــــــــي الباحث���������ة اkــالع • ــــــــــى &عــــــــــ� ال-ــــــــــ�ث وال
راســــــــــات ف  عل
 .هـــ�ا ال�Aــــال

 والمق�����������اييس االختب���������ارات من عدد عل���ى الباحث���������ة اطالع •
 .البص��������ري التفك���������������ير من مختلف����������ة موض��وعات نح���و



 

 

٥٢٠  

ــــــــــــه اإلkــــــــــــار ال�gــــــــــــ�! لل-ــــــــــــ. ال-ــــــــــــالي مــــــــــــ2 •  مــــــــــــا أســــــــــــف� ع�
j! مهـــــــــــــارات ال�فـــــــــــــ�ــــــــــــ�ــــــــــــ� ال  .ی

ًمسبقا المع����دة البص��������ري التفك���������������ير مهارات قائم�����ة • . 

  تف'��.!ال����� ال��. الق�اءة ال��Eة: وت�:ل7 أ&عاد االخ�ار في ال�الي
 . اس���اج ال�ع�ي.ادراك العالقات. ال�عل�مات

قام7 الاح:ة ب*�اء اخ�ار م�ض�عي م2 ن�ع : ص�اغة فق+ات االخ�ار .٢
Wد، ح�. ت
، االخ��ار م2 م�ع ��!�2 ه�ا االخ�ار مهارات ال�ف��� ال

.- . وذلj لل��2f م2 اإلجا&ة ع2 ج�ئ��2 م2 أسzلة ال

ــــــــــار .3 �ــــــــــات االخ �� الفقـــــــــــــــــــــ�ات ع
د ت-
یـــــــــــــ
 &عـــــــــ
 :وضــــــــــع تعل
 االخ�ــــــــــــــــار تعل��ــــــــــــــــــات ب�ضـــــــــــــع الاح:ـــــــــــــــــة قامــــ7 ،وصــــــــــــــــــــ�اغ�ها
ــــــــــــ�ي ى تهــــــــــ
ف ال ــــــــة ف�ـــــــــــــــ�ة شــــــــ�ح إلــــــ ــــــــــــــــار ع2 اإلجا&  فـــــــــي االخ�
 .م��fـــــة صـــــــــ�رة أ&'ـــــــــــ�

 &إعـــــــ
اد الاح:ـــــــــــــــــة قامــــ7 :لالخ�ـــــــــــار ال,ــــــــــــ�رة ال�T#ئ�ــــــــــــة .4
 ال�*
ئ�ـــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــ�رته فـــــــــي ال�ــــــــــــــــــ�!  ال�ف�ــــــــــــــــــــــــــــ�� اخ�ــــــــــــــار
ــــــــــــــــ�ة (25) م2 ال�fــــــــ�ن   ب:ــــــــــــــــالث م�عـــــــــ
د م2 االخ��ـــــــــــــــار نــــــــ�ع م2 ،فق
ـــــــــــــــة و�عــــــــــ
 ،صـــــــــــ-�ح م�هـــــــا واحـــ
 ،بـــــــــــــ
ائل ــــــــــــــــ�ات ك�ا&  االخ�ــــــــــــــــار فق
�ـــــــ ى ع�ضــــــــــه ت ــــــــــــ2 م2 ل�Aــــــــة علــــــ ��f-ال�، jالع وذلــــــIالســـــــــــــــ� 
�ــــــــــــــــ�ات تغ�Iــــــــــــــة حــ�ل آرائهـــــــــــــ ــــــــــــــــــ�	  االخ�ـــــــــــــــــار فق  .لل�-�
 أو ��اســــــــــــــــــه ال�ــــــــ�اد ال�ــــــــــــــــــ�!  ال�ف�ــــــــــــــــــــــــــــ�� ل�هــــــــــارات ت�:�لهــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــ� ل�'ـــــــــــــــــ��	  م�اســــــــــــــــــــــــ*�ها ــــــــــــــــ�ات ع
د .ال�الم�  االخ�ــــــــــــــــار فق
 م2 الزمـــة أخــــ�	  تعـــــــــــــــــ
یالت أ!  .والعل��ـــــــــــــــــة اللغ�Eـــــــــــــــــة ودق�هــــــــــــــــا
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ــــــــــــ2 نgــــ� وجهــــة ��f-ح ،ال�قا األســــــــــــــــzلة ل��ــــــــــــــــــــــkً  ل�هــــــــــارات 
واألوزان ال�ــــــــــــــــــ�!  ال�ف�ــــــــــــــــــــــــــــ��  إمfان�ـــــــــــة .لهــــــــا ال�'ــــــــــــــــــــــــ*�ة 
 .ال-ــــــــــ�ف واإلضــــــــــافة

 


� ال�-2��f إلى مالءمة وح
ة ال-. &�ا ت���Wه م2 وقgأشار مع 
 	
!معل�مات وأنIbة تعل���ة م2 ح�. ق
رتها على ت���ة مهارات ال�ف��� ال�� ل

فق�ة، ) ٢٥(ل�لj &ق�7 فق�ات االخ�ارتالم�� ال�ف الHامM االب�
ائي ضعاف ال'�ع 
، وال�ز ال�'*ي ل�ل نوت� ت-
ی
 ال�ز ال�'*ي ل�ل مهارة م2 مهارات ال�ف��� ا ��نل !

  مهارة في ال�ح
ة، 

ً &ع
 ب�اء االخ�ار، ت� إع
اد االخ�ار إل���ون�ا وص�� :ت,��ح االخ�ار -٥
ح�. ی��قل الIالt م2 ال'iال لل:اني ) quiz( في شfل اخ�ارات 

على شاشة ) Next(&الWغ� &ال�ر األc'� للفأرة على  eل�ة ال�الي
ة ال��*��ت� &ع
 الWغ� على اإلÖ�ال، وفي حالة الi'جا&ة ال�-�-ة لل

وفى نهاcة ) Prev(في الع�دة إلي ال'iال ال'اب[ ی�� الWغ� على 
 
اإلجا&ة ع2 ج��ع األسzلة تgه� ال���Aة ال�ي ح�ل عل�ها ال�ل���، وق

  .درجة) ٢٥(بلغ7 ال�هاcة الع�gى ألسzلة االخ�ار 

ـــــــات ح�ـــاب - ـــــــــار ث� �ــــــة االخ �عادلC ــــــا  :ك+ون�ـــــــــاخ ألف

ت� ح'اب ثات االخ�ار &I�Eقة ألفا e�وناخ ح�. تق�م ه�ه الI�Eقة على         
ح'اب تای2 مف�دات االخ�ار، وال�ي ی�� م2 خاللها ب�ان م
	 ارتا~ مف�دات 



 

 

٥٢٢  

االخ�ار بعWها الع�، وارتا~ eل مف�دة مع ال
رجة ال�ل�ة لالخ�ار، وجاءت 

ول ال�اليAض-ة &ال� :ال��ائج �eا هي م

  ) ٢(ج
ول 
��  !معامالت ال:ات ألفا الخ�ار مهارات ال�ف��� ال

 معامل ال��ات ألفا ع#د ال�ف+دات
 االخ�ار \)ل

٠.٨٢ ٢٥ 


ول ال'اب[ أن معامل ال:ات الخ�ار مهارات ال�ف��� ال��  ی�WحAم2 ال!
، وه� معامل ثات مق*�ل أللفا، م�ا ی
ل على مالئ�ة االخ�ار ٠.٨٢= كfل 

.-  . ألغ�اض ال

  :ت�#ی# زم8 االخ�ار -٦
      ت� ح'اب ال�م2 الالزم لإلجا&ة على مف�دات االخ�ار، وذلj ب�'�Aل ال�م2 
 �ال�	 اس�غ�قه eل تل��� م2 الع��ة االس�Iال��ة في اإلجا&ة ع2 أسzلة االخ�ار، ث

د��قة ) ٣٠(االخ�ار، وق
 بلغ زم2 تI*�[  ح'اب م��س� ال�م2 الالزم لإلجا&ة ع2
�� صال-ا لل�I*�[و��لj تfرته ال�هائ�ة ل��ً وضع االخ�ار في ص  .ن

اخ�ار (&ع
 ال�-ق[ م2 ص
ق وثات فق�ات  :الTV-] القTلي ألداة ال��� •
�� على ًق*ل�ا) !ال�ف��� ال��(اخ�ار ب�I*�[ الاح:ة قام7 )!ال�ف��� ال

�ع��2 تالم���Aة ال�I&اWخ  الEة ب�ار�*E�Aم،٧/٣/٢٠٢١وال� 
 ت� ذلj و�ع
�ع��2 م2 ولل�أك
 ال
رجات، ورص
 اإلجا&ات ت�-�ح�Aال� iة ت�افI&اWال 


ام ت�) !ال�ف��� ال��(اخ�ار  م2 ٍكل في وال�A�E*�ةHار اس�" ت " اخ�
�عات ال�'�قلة�Aات ب�2 لل�قارنة لل�Iس��ع��2 درجات م��Aعلى ال� jتل 

  األدوات
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ــــــــــ�ا • ــــــــــى ال ــــــــــة عل �ــــــــــة القائ 6-Tــــــــــة( ال �TK+Uــــــــــ] ال�عالUــــــــــة ال -TVقــــعت 

 وذلــــــــــj یــــــــــ�م >ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأت ال8احثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بتطبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق التج+*ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :(ال�عــــ2ز
م8/4/2021م إلـــــــــــي یـــــــــــ�م8/3/2021االث��ــــــــــــــــــــــ2 ال��افــــــــــــــــــــــ[   المجموعــــــة ،

 التج+HNOــــــــــــــــــــــــــــة >اســــــــــــــــــــــــــــتخدام تصــــــــــــــــــــــــــــمHم الواقــــــــــــــــــــــــــــع المعــــــــــــــــــــــــــــزز، والمجموعــــــــــــــــــــــــــــة
S التــــــــــــــــــــــــــــــدرQس

TU قــــــــــــــــــــــــــــــة المعتــــــــــــــــــــــــــــــادةO+الضــــــــــــــــــــــــــــــا>طة >اســــــــــــــــــــــــــــــتخدام الط. 
ــــــــــــ#> ألدوات ال��ــــــــــــ� • ــــــــــــ] ال�ع -TVـــــــــــــة :ال ��Aاالن�هـــــــــــــاء مـــــــــــــ2 ت 
 &عـــــــــــــ

 (اخ�ــــــــــــــــــــار ال�ف�ـــــــــــــــــــــ�� ال�ـــــــــــــــــــــ�! ) تــــــــــــــ� تI*�ــــــــــــــ[ أداة ال-ــــــــــــــ. ,ال-ــــــــــــ.
�ع��2 ال�A�E*�ة والWا&Iة في الف��ة م2 �Aا على ال�c
ًتI*�قا &ع ً م8/4/2021  
 بهـــــــــ
ف ال�عـــــــــ�ف علـــــــــى مـــــــــ
	 مـــــــــا ت-قـــــــــ[ مـــــــــ2 إك'ـــــــــاب مهـــــــــارات ال�ف�ـــــــــ��
 ال�ـــــــــــــــــ�! لـــــــــــــــــ
	 تالم�ـــــــــــــــــ� ال�ـــــــــــــــــف الHـــــــــــــــــامM االب�ـــــــــــــــــ
ائي ضـــــــــــــــــعاف
ل ا#-ه�ت �لذو ،ال'ــــــــــ�ع�U-لا ه<ه ل�ًاعمو جئا هــــــــــــا Cاألســــــــــــال-�Uل 
  .اإلح,ــــــــــائ�ة ال��اســــــــــ�ة

 ) وتف�-+ها-م�اق(ها( نائج ال���
*ی�جـ# فـ+و دالـة إحـ,ائ�ا ع�ـ# مـ�� : "اخ�ار الفـ+ض الـ<> یـ�
 علـي )١ ً ق

ــ< ) ٠.٠٥≤( ــ#> لالم- ــي وال�ع ــ-8 القTل �قTVــ� درجــات ال ــ-8 م�ســVي رت ب

�ة في اخ�ار الف -+ ال�,+ ل,الح الTV-] ال�عTK+U��عة الU�  ".#>>ال

�عة �Aلل� !
ق   ل��ض�ح الف�و ب�2 م��سIي رتt درجات ال�I*�ق�2 الق*لي والع

م7 الاح:ة Hرجة ال�ل�ة له، اس�
!ال�A�E*�ة في أـعاد اخ�ار ال�ف��� ال�� وال

�عات ال��تIة في حالة اإلح�اء "Wilcoxon Test"ناخ�ار ول �\�� �Aلل� 
�ع(!الال&ارام�� �Aال� �Aا ألن ح�gةًن�*E�Aضح )٣٠ أ! أقل م2 ١٠=  ة ال��Eو ،


ول ال�الي ���ة Aال)Z ( !
قودالل�ها اإلح�ائ�ة للف�و ب�2 ال�I*�ق�2 الق*لي والع
�عة ال�A�E*�ة في اخ�ار ال�ف��� ال�� وال
رجة ال�ل�ة له�Aلل�!. 
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  )٣(ج
ول
�عة قودالل�ها اإلح�ائ�ة للف�و ب�2 ال�I*�ق�2 الق*لي والع
! لل�Z (�A(���ة 

 !ال�A�E*�ة في أ&عاد اخ�ار ال�ف��� ال�� وال
رجة ال�ل�ة له

��ع ال+ت� م�س� ال+ت� ع#د ال+ت� ال+ت� >أCعاد اخ�ار الف -+ ال�,+Uة  م���z 
 �*م�
 ال#اللة

 صف+ صف+ صف+ ال�ال�ة
 الق+اءة K+,Cة

 ٥٥ ٥.٥ ١٠ ال��ج�ة
٢.٩٧ 

دالة ع�# 
٠.٠١ 

 صف+ +صف صف+ ال�ال�ة
+,C 2--� >ال

 ٥٥ ٥.٥ ١٠ ال��ج�ة
٢.٨٤٢ 

دالة ع�# 
٠.٠١ 

 صف+ صف+ صف+ ال�ال�ة
 الف�-+ ال�عل�مات

 ٥٥ ٥.٥ ١٠ ال��ج�ة
٢.٨٣٦ 

دالة ع�# 
٠.٠١ 

 صف+ صف+ صف+ ال�ال�ة
 ادراك العالقات

 ٥٥ ٥.٥ ١٠ ال��ج�ة
٢.٨٧٧ 

دالة ع�# 
٠.٠١ 

 صف+ صف+ صف+ ال�ال�ة
اج ال�ع�ي� اس

 ٥٥ ٥.٥ ١٠ ال��ج�ة
٢.٨٣٦ 

# دالة ع�
٠.٠١ 

 صف+ صف+ صف+ ال�ال�ة
 ال#رجة ال ل�ة

 ٥٥ ٥.٥ ١٠ ال��ج�ة
٢.٨٤٢ 

دالة ع�# 
٠.٠١ 

 :ی�ح م8 الU#ول ال�اب] ما یلي

     �	دالة إح�ائ�ا ع�
 م'�� داللة " Z"جاءت �� ً٠.٠١ !
 ل�الح ال�I*�[ الع
�عة ال�A�E*�ة في أ&عاد اخ�ار ال�ف��� ال�Aرجة ال�ل�ة له لل�
م��س� ال�تt (!�� وال

�عة ال�A�E*�ة في )األعلى�Aدرجات ال� tي رتIس�ق، م�ا �bc� ل�ج�د ف� ب�2 م�
!
  .!أ&عاد اخ�ار ال�ف��� ال�� وال
رجة ال�ل�ة له ل�الح ال�I*�[ الع
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ًی�ج# ف+و دالة إح,ائ�ا : "       وم8 ث� نقTل الف+ض األولى ال<> ی�
 علي ق
 ��ق-8 القTلي وال�ع#> تالم-< ) ٠.٠٥≤(*ع�# م�TVب-8 م�سVي رت� درجات ال

�ة في اخ�ار الف -+ ال�,+ ل,الح الTV-] ال�ع#>TK+U��عة الU�  ".>ال

�ة مهارات الف -+ ال�,+  -��� ال�اقع ال�ع2ز في ت��>ح�اب ح�U تأث-+ ت,

  . الالم-< ضعاف ال��ع Cال�+حلة االب#ائ�ة

ت���� ال�اقع ال�ع�ز في ت���ة مهارات (ال�A�E*�ة  لAةال�عا تأث�� ق�ة ل*�ان
� !ال�ف��� ال�� ل
	 ال�الم�� ضعاف ال'�ع &ال��حلة االب�
ائ�ة، ت� ح'ابAح 


ول ی�ض-ه ك�ا ذلj، و)η2 (ال�أث�� Aال�الي ال: 
  )٤(  ج
ول

�Aال�الم��  ح 	
!تأث�� ت���� ال�اقع ال�ع�ز في ت���ة مهارات ال�ف��� ال�� ل
   ال'�ع &ال��حلة االب�
ائ�ةضعاف

  
 – ٠.٨٩٧( ت��اوح ما ب�2 )η2 ( أن ��� :ل�اب]ی�ح م8 الU#ول ا

!&ال�'ة أل&عاد اخ�ار مهارات ال�� ل
	 ال�الم�� ضعاف ال'�ع &ال��حلة ) ٠.٩٣٩
 ��*e �ال�أث� �Aل علي أن ح
ل����� ال�اقع ال�ع�ز في ت���ة االب�
ائ�ة، م�ا ی

  .�ة!مهارات ال�ف��� ال�� ل
	 ال�الم�� ضعاف ال'�ع &ال��حلة االب�
ائ

�ة  >أCعاد اخ�ار الف -+ ال�,+��) η2( +-أث ح�U ال
 كT-+ ٠.٩٣٩ الق+اءة K+,Cة
+,C 2--� كT-+ ٠.٨٩٩ >ال

 كT-+ .٠٨٩٧ الف�-+ ال�عل�مات
 كT-+ ٠.٩١ ادراك العالقات
اج ال�ع�ي� كT-+ .٠٨٩٧ اس
 كT-+ ٠.٨٩٨ ال#رجة ال ل�ة
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  :وتع�و الاح:ة ه�ه ال���Aة ل�ا یلي
اح��اء ال*�نامج على ع�وض ثالث�ة األ&عاد ووسائ� م�ع
دة ث�ائ�ة األ&عاد  - 

!ومل�نة ساع
ت على رفع مع
ل االن�اه ال�� ل
	 ال�الم�� ال�عاق�2 
ًس��sا م�ا c'هل ع�ل�ة اخ��ار وفه� ال�عل�مة وال�فه�م ذات ال�لة 

  . &ال��ض�ع
 اف��اضــــــــــــــــــــــــــ�ة ب�zـــــــــــــــــة خـــالل ال�Aـــــــــــــ�ل خاصــــــــ�ة مجال*�نــــــــــــــــــا أتـــــــاح -

ــــــــــــــــــ� اســـــــــــ�Iاع فقـــــــــــــ
 األ&عـــــــــــاد ثالث�ــــــــــــــــــــة ــــــــــه م2 ال�الم�  خالل
ًتف���ا ال�ف�ــــــــــــــــــــــــــــ�� ً&��Eا  ــــــــــــائ[ مفـــــــــــــــا��� اســــــــــــــــــــــ���اج   وحق
 و�ال�ــــــــــــــــــــــــالي الAغ�ا��ــــــــــــــــــــــــا مادة بــــــــــ
روس ال��تIـــــــــــــــــــة وتع���ــــــــــــــات
 .ال�ــــــــــــــــــ�!  ال�ف�ــــــــــــــــــــــــــــ�� مهــــــارات ت���ـــــــــــــــة

ـــــــــــــــــة داخل ال�جــــــــ�د لل�الم�ـــــــــــــــــــــــ� ال*�نــــــــــــــــــامج أتـــــــاح - zاقـــــــــــــع ب�� ال
 .ال-ـــــ
ث داخل &ــــــــــــــأنه� bcـــــــــــــــع�ون  جعلهـــــــــــ� مام ال�عــــــــ�ز

 وت�:�ــــــــــــــــــــل األ&عـــــــــــاد ثالث�ــــــــــــــــــــة مbــــــاه
 علــــــى ال*�نــــــــــــــــــامج اح�ــــــــــ�اء -
�ــــــــــــــ�ي ب��zـــــــــــــــــــــــة مفـــــــــــــــا��  وفه�هــــــــــــــا ت�:�لهــــــــــــــــــــــــــا c�ــــــــــــعt وال
 .ال�ع�ـــــــــــــادة &الI�Eقـــــــــــــــــــــــة

ًع�وضا ال*�نـــــــــــــــــامج قـــــ
م -  فـــــــــي ت�ف�هـــــــــــــــــــــا c�ــــــــــــعt ب��zـــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــاب  .ال�
رســــــــــــي ال��

 ثالث�ــــــــــــــــــــة ال�ــــــــــــــــــــــ�Eة ال�عالAــــــــــات علــــــى ال*�نــــــــــــــــــامج اح�ــــــــــ�اء -
 .االن�ـــــــــــــــــــــــــاه ج�ب فـــــــــي األكـــــــــــــ*� األثــــــــــ� هل كـــان  األ&عـــــــــــاد

 ال�ي أك
ت فاعل�ة )٢٠١٨(أح�
 ش�bE�وت�ف[ ن�ائج ه�ه ال
راسة مع دراسة 
 .!ال�اقع ال�ع�ز في ت���ة مهارات ال�ف��� ال�� ل
	 ال�الم��

 ت�ص�ات ال���
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� ال��ص�ات ال�ال�ةc
  :في ض�ء ن�ائج ال-. 2f�c تق
�رة دو - �& ��E� أسال�t ال�عل�� وال�علIت �رEة م2 خالل القائ��2 على تعل

ًال�الم�� ال�عاق�2 س��sا على ت���� و�ن�اج ت����ات تعل���ة إث�ائ�ة 
  .إل���ون�ة تفاعل�ة

 االســـــــــــــــــــــ�فادة مــــــــــــــــــــــ2 تق��ــــــــــــــــــــــة ال�اقــــــــــــــــــــــع ال�عــــــــــــــــــــــ�ز &ــــــــــــــــــــــال��2�I ال�قــــــــــــــــــــــ��ح�2 -
ــــــــــــــــــ� &�ــــــــــــــــــا cعــــــــــــــــــ�ز ــــــــــــــــــ�	 لل�الم� ــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــ�ض ال�-� ــــــــــــــــــة ف �e�-ــــــــــــــــــة وال  الل�ن�
�ــــــــــــــــــــــــ  .دافع��هــــــــــــــــــــــــ� لل�عل

 ج الــــــــــــــــــــ*�امج ال�عل���ــــــــــــــــــــة و�Hاصــــــــــــــــــــة تق��ــــــــــــــــــــاتإثـــــــــــ�اء مAـــــــــــال ت�ـــــــــــ��� و�ن�ـــــــــــا -
�Eــــــــــــ� مAــــــــــــاالتIعــــــــــــة وت� ال�اقــــــــــــع ال�عــــــــــــ�ز مــــــــــــع ت���فهــــــــــــا &أن�ــــــــــــا~ دعــــــــــــ� م��
 .ال-ــــــــــــــ. ف�هــــــــــــــا

 نbــــــــــــ� ال�عــــــــــــي لــــــــــــ
	 م�Hــــــــــــ�! القــــــــــــ�ار و��ــــــــــــاد! الع�ل�ــــــــــــة ال�عل���ــــــــــــة &أه��ــــــــــــة -
 .تفع�ــــــــــــــــــــل تق��ــــــــــــــــــــة ال�اقــــــــــــــــــــع ال�عــــــــــــــــــــ�ز وتI*�قاتهــــــــــــــــــــا

 اســـــــــــــــــ�غالل تعلـــــــــــــــــ[ ال�الم�ـــــــــــــــــ� &ـــــــــــــــــاله�اتف ال��eـــــــــــــــــة فــــــــــــــــــي ت�ج�ــــــــــــــــــه ال�ــــــــــــــــــ�اد -
 .تعل���ـــــــــــــــة لهــــــــــــــــ�ال

 :مق+حات ال���
في ت���ة ) الل�ن�ة( أث� ت���� ال�اقع ال�ع�ز القائ� على ال�ل��-ات ال��Eة  .١

  .ًال�-��ل وال�ف��� ال�اق
 لل�الم�� ال�عاق�2 س��sا &ال��حلة االب�
ائ�ة

 ب�نـــــــــــــامج قـــــــــــــائ� علـــــــــــــى ال�اقـــــــــــــع ال�عـــــــــــــ�ز فـــــــــــــي ت���ـــــــــــــة مهـــــــــــــارات .2
�ً��ا &ال��حلة ال�ف�ـــــــــــــــــــــ�� العل�ـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــ
	 ال�الم�ـــــــــــــــــــــ� ال�عـــــــــــــــــــــاق�2 ســـــــــــــــــــــ
 .االب�
ائ�ــــــــــــــــــــــــــة
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3.  	
ب�نامج قائ� على ال�اقع ال�ع�ز في ت��tE ال���رات الHاzkة ل
ًال�الم�� ال�عاق�2 س��sا &ال��حلة االب�
ائ�ة . 

 :ال�+اجع

ت
رME ال��اد  .)٢٠٠٠(أح�
 ح'�2 اللقاني، أح�
 اب�ا��� شل*ي، c-�ى ع�Iة سل��ان
  .عال� ال��t:  القاه�ة،االج��ا��ة

ت���� تق��ة ال�اقع ال�ع�ز القائ�ة على ). ٢٠١٨(  على ال
س�قي ش�bE�أح�
 دمحم
�س ل����ة مهارات ال�ف��� ال�� ل
	 kالب ال��حلة fال�ع �!اس��ات��Aة ال�عل�
�رة، eل�ة bم� �غ� �ها، رسالة ماج'���ال:ان�Eة في مادة األح�اء و اتAاهاته� ن-

  .ال����ة، جامعة دم�ا~
!فاعل�ة ت���� اس��ات��Aة ال*�7 ال
ائ� ). ٢٠١٢( 
 ال�-ل�تأمال ع*
 القادر أح�

!في ت���ة ال�فا��� ومهارات ال�ف��� ال�� &الAغ�ا��ا ل
	 kالات ال�ف 
�رة، eل�ة ال����ة، الAامعة bم� �غ� �غ�ة، رسالة ماج'��& �bال-اد! ع

  .اإلسالم�ة، غ�ة


ان، م�ـــــى الAـــــ�ارE�، 	 ال-اجـــــات الHاصـــــةت���ل�ج�ـــــا ال�علـــــ�� لـــــ�و). ٢٠٠٩(أمـــــل ســـــ
  .دار الف�� الع��ي: ع�ان. ٢~

أث� ت
رME وح
ة مق��حة في ض�ء &ع� ). ٢٠١٨(إ�cان صاب� ع*
 القادر الع�ب
 
!مادÍ نg�Eة العtء ال�ع�في في ت���ة مهارات ال�ف��� ال�� وخف� الAه

ة دراسات ع���ة في ال����العقلي ل
	 تالم�� ال��حلة اإلع
ادcة ال�عاق�2 س��sا، 
Mال�ف �  .٤٧ - ٢٣، ص ص ١٠٢ع . وعل


ام الH�ائ� ال�ه��ة ). ٢٠١٧(&'�ة ال'ع�
 ع*
 الع��E ع*
 الHال[ الع�انيHفعال�ة اس�
ال�
ع�ة بع� وسائ� ال�عل� في ت
رME ال
راسات االج��ا��ة ل����ة مهارات 
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!ال�ف��� ال�� ل
	 تالم�� ال��حلة االع
ادcة ذو األسل�ب ال�ع�في / ال�لي( !
  .، رسالة ماج'���، eل�ة ال����ة، جامعة ال����رة)ل�-ل�ليا

�فاعل�ة ال���جة ال-'�ة في ت
رME ال
راسات االج��ا��ة ). ٢٠١٦(ج��لة ع�اد إب�ا��
ل����ة &ع� مهارات ال�ف��� وال�-��ل ل
! ال�الم�� ال�عاق�2 س��sا &ال��حلة 

�رة، eل�ة ت���ة، جامbم� �غ� �ائ�ة رسالة ماج'��
  .عة ال����رةاالب�
!

ام ب�م�Aات تعل���ة في ت���ة ال�ف��� ). ٢٠٠٦(ح'2 ر�-ي مهHفاعل�ة اس�

�bات ال-اد! عرسالة ماج'���، . !ال�� وال�-��ل في ال����ل�ج�ا ل
	 kال
  .كل�ة ال����ة، الAامعة اإلسالم�ة، غ�ة


ام ال�اقع ال�ع�ز ). ٢٠١٨(ح�ان رجاء ع*
 ال'الم رضاHح الس��ذج مق��في ن�
مAلة eل�ة ت��tE الفه� الIHأ لل�فا��� العل��ة ل
	 تالم�� ال��حلة االب�
ائ�ة، 

  .١٥٩ -١١٤ص ص , ٤، ع٣٣، جامعة ال�����ة، مجال����ة

ام الH�ائ� ال�ه��ة ال�ق��ة في ت
رME ). ٢٠١٥(ح�ان ع*
 ال'الم ع�� ح'2Hاس�

!ال�� ل
	 ال�الم�� الAغ�ا��ا ل����ة ال�عي &القWاcا ال*��zة ومهارات ال�ف��� 
مAلة ال�s�Aة ال����Eة لل
راسات 	ذو اإلعاقة ال'��sة &ال��حلة االب�
ائ�ة، 

 .٢٣٤ -١٩١، ص ص ٧٤، ع االج��ا��ة

اماته ال�عل���ة). ٢٠١٠(خال
 ن�فلHاضي واس��اقع االف��دار : ع�ان. ت���ل�ج�ا ال

  .ال��اهج لل�b� وال��زEع

ام ال�سائ� الفائقة في ت���ة مهارات ال�ف��� اس�H). ٢٠١٨(!رحاب ع�Iة حAاز علي

!ال�� واالتAاه ن-� ال�عل� ل
	 تالم�� ال��حلة اإلع
ادcة في مادة ال
راسات 
  .رسالة ماج'���، eل�ة ال����ة جامعة ال����رة. االج��ا��ة
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ام ال�سائ� الفائقة في ت���ة مهارات ال�ف��� ). ٢٠١٨(!رحاب ع�Iة حAاز عليHاس�
االتAاه ن-� ال�عل� ل
	 تالم�� ال��حلة اإلع
ادcة في مادة ال
راسات !ال�� و
  .رسالة ماج'���، eل�ة ال����ة جامعة ال����رة. االج��ا��ة

�أث� ب�نامج تعل��ى فى العل�م قائ� على ). ٢٠١٧( رضا اب�ا��� ع*
 ال�ع*�د اب�ا��
	ت ال�ف��� ال�� تق��ة االنف�ج�ا��j فى اك�'اب ال�فا��� العل��ة وت���ة مهارا


ام ل
	 ال�الم�� ال�عاق�2 س��sا فى ال��حلة االب�
ائ�ة، Hلة والقابل�ة لالس�Aم
  .٤١١ -٣٤٠، ٣، ج١٧٥، جامعة األزه�، ع كل�ة ال����ة

�ر تق��ات ال�عل�� ). ٢٠١٧(رضا ع*
 ال*
cع ال'�
، أم�� ع*
 ال��
 على سع�دIت
�cا في ت-'�2 ال�-��ل األكاد�sد!، ًلل�عاق�2 س��ي &�iس'ات ال�عل�� ال'ع
، مAلة العل�م ال����Eة واإلن'ان�ةدراسة مقارنة في ض�ء تAارب &ع� ال
ول، 

  .١٩٥ - ١٦٤، ٣٣جامعة &ابل، ع 

فاعل�ة ب�نامج قائ� على ). ٢٠١٤(رضا ه�
! م'ع�د ج�عة، والي ع*
 ال�ح�2 أح�

اهج !خ�ائ� ال�ف��� في ت���ة &ع� مهارات ال�ف��� ال�� م2 خالل م�
مAلة ال�s�Aة ال
راسات االج��ا��ة ل
	 تالم�� ال�ف الHامM االب�
ائي، 

  .، ی�ای�٥٧، الع
د ال����Eة لل
راسات االج��ا��ة
�E�ال� 
ال�ف��� (ال�ف��� وأن�اkه ). ٢٠١٥(رع
 مه
! رزوقي، سه� إب�ا��� ع*

  .األردن، دار ال'��ة، )! ال�ف��� ال��– ال�ف��� اإلب
اعي –االس�
اللي 

ام الق�� ال�عل���ة ال�ق��ة ب�ق��ة وای7 ). ٢٠١٧( رهام ح'2 دمحم kلةHفاعل�ة اس�

 2bرد ان����ل����ة مهارات ت���ل�ج�ا  White Board Animationب
ًال�عل�مات وال�ف��� ال�� ل
	 ال�الم�� ال�عاق�2 س��sا،  ال�iت�� ال
ولي !

 اك����، eل�ة ٦، جامعة ��يم'�ق*ل إع
اد ال�عل� وت����ه &ال�2k الع: ال:ال.
  .٦٠٩ - ٥٨٦ال����ة ورا&Iة ال����2�E الع�ب، اب�Eل، ص ص 
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فعال�ـــــة ب�نــــامج قــــائ� علـــــى ال�ــــ
رtE الــــ'�عي فـــــي ). ٢٠١٥(!ســــ-� م�ــــ��ر القIــــاو
مAلـــــة . خفـــــ� اضـــــI�ا&ات ال�Iـــــ[ لـــــ
	 ع��ـــــة مـــــ2 األkفـــــال ضـــــعاف الـــــ'�ع

  .١٧٢-١٤٩، )٦٨(ال
راسات الع���ة في ال����ة وعل� ال�فM، الع
د

!kار ع*
 ال�ؤف عام�، إیهاب ��'ى ال���  !ال�ف��� ال�� مفه�مة ). ٢٠١٦(ق
�عة الع���ة لل�
رtE وال�b�: القاه�ة.  اس��ات���Aه– مهاراته –�Aال�.  

ال�ائ�ات ال�عل���ة وت���ل�ج�ا ). ٢٠١٥(ع*
 هللا إس-اق عIار، إح'ان دمحم �e'ارة 
�ة ال�لj فه
 ال���k: ال�Eاض. ال�ان�fعمEز�  .ة لل�b� وال�

ال��gـــــــــ�ر ال-ـــــــــ
ی. لل����ـــــــــة ). ٢٠٠٩(علـــــــــى ��ـــــــــ'ى مـــــــــ�اد، ول�ـــــــــ
 الـــــــــ'�
 خل�فـــــــــة
  .الHاصة، دار ال��t العل��ة

 �ع�ــــــ� ســــــ�
 خل�ــــــل ، ع*ــــــ
 هللا دمحم األنــــــ�ر، شــــــ��اء دمحم ع*ــــــ
 الع�Eــــــ�، دمحم ســــــ�
 أبــــــ
!فاعل�ــــة ب�نــــامج قــــائ� علــــى الــــ�عل� الــــ�� فــــي تــــ
رME العلــــ�م ) ٢٠١٥(نــــاجي

ارات قـــــــ�اءة الـــــــ��ر وال�ســـــــ�م ال�عل���ـــــــة و�عـــــــ� مهـــــــارات فـــــــي اك�ـــــــ'اب مهـــــــ
دراســــــات فــــــي ال�fــــــاني لــــــ
	 ال�الم�ــــــ� ال�عــــــ�ق�2 ســــــ��sا، -!ال�ف��ــــــ� الــــــ��
ـــــ�� العـــــالي ، ص ٨، جامعـــــة أســـــ��~، م�eـــــ� تIـــــ�E� ال�علـــــ�� الAـــــامعي، عال�عل

٣٤٦ -٣١٢.  

اقة !م�اك� م�ادر ال�عل� وال�ق��ات ال�'اع
ة لألkفال ذو اإلع). ٢٠١٠(فای�ة الفای�
  .دار ال-ام
: ع�ان، األردن. ال'��sة

أث� ب�م�Aة تفاعل�ة قائ�ة على ال�-اكاة ال-اس���ة ). ٢٠١٣(ماه� دمحم صالح زنق�ر
 �!لألشfال اله�
س�ة ثالث�ة األ&عاد في ت���ة مهارات ال�ف��� ال�� وال�عل

� ذات�ا ل
	 kالب ال�ف ال:اني ال���س� &��Iقة الاحةgات. ًال��E� مAلة ت��
  .١٠٤ - ٣٠، م��، ٢، ع١٦، مج ال�Eاض�ات
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jE�ة ).٢٠١٢(دمحم ح'2 ال��ی:ة وال�عاص
ة دار : ال�Eاض ،ال�ق��ات ال�عل���ة ال-�fم
�  .القل


فاعل�ــــــة ال�اقــــــع ال�عـــــــ�ز فــــــي ت���ــــــة مهـــــــارات ). ٢٠١٨(دمحم ع*ــــــ
 ال�هــــــاب دمحم ع*�ـــــــ
ًالIـــــــــالب ال�عـــــــــاق�2 ســـــــــ��sا &�قـــــــــ�ر ال-اســـــــــt اآللـــــــــي &ال��حلـــــــــة اإلع
ادcـــــــــة 

 .تAاهاته� ن-�ه، رسالة ماج'���، eل�ة ال����ة ال����ة، جامعة ب�هاوا

Mة خ���Iاقع ال�ع�ز ). ٢٠١٥(دمحم ع�ت���ل�ج�ا ال�اقع االف��اضي وت���ل�ج�ا ال
 ،~�، ع )٢٥(، مجال�s�Aة ال���Eة ل����ل�ج�ا ال�عل��وت���ل�ج�ا ال�اقع ال�Hل

  .٣- ١، ص ص )٢(

 
ـــــــانيدمحم ع�ـــــــ
 حامـــــــ
 ع�ـــــــار، نAـــــــ�ان حامـــــــYفـــــــي ). ٢٠١١( ال �ـــــــ�!ال�ف��ـــــــ� ال
�
رEة.ض�ء ت���ل�ج�ا ال�عل��fة:  اإلس

یAامعة الAدار ال. 


ام خ�ائ� العقل في ت
رME ال�ارEخ ل����ة ). ٢٠١٥(!م�ار ف�ز ع*
 الbافيHاس�
!مهارات ال�ف��� ال�� ومفه�م ال�ات األكاد�cي ل
	 kالب ال��حلة ال:ان�Eة، 

�bم� �راه غ���eرسالة دMل�ة ال*�ات، جامعة ع�2 ش�e ،رة.  
خ�ائ� العقل وأث�ه في ت���ة ال�فا��� العل��ة وال�ف��� ). ٢٠١٤(ن�ال ع*
 الف�اح خل�ل

!ال�� و�ع� عادات العقل ل
	 تالم�� ال�ف ال�ا&ع االب�
ائي في مادة 
  .١٢٥ - ٥٩ال�Aل
 ال'ا&ع ع�، الع
د، ص ص . مAلة ال����ة العل��ة. العل�م
 �دار الف�� : القاه�ة. ال�عل�� اإلل���وني تI*�قات م'�-
ثة). ٢٠١١(!ال-لفاوول�
 سال

  .الع��ي
قأث� ت���� اس��ات��Aة دورة ال�عل� ف� ال�ع���ة على ت���ة ). ٢٠١٠(c-ي ج*�

رسالة . !ال�فا��� ومهارات ال�ف��� ال�� في العل�م ل
	 kلة العاش� األساسي
�رة، eل�ة ال����ة،bم� �غ� �امعة اإلسالم�ة &غ�ةماج'��Aال .  
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