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  :مقدمة البحث

یعتب����ر االھتم����ام باألطف����ال س����مة م����ن س����مات 
الش�����عوب المتقدم�����ة؛ وخاص�����ة األطف�����ال ذوي 
اإلحتیاج��ات الخاص��ة، حی��ث یش��ھد ھ��ذا المی��دان 
نمواً متزایداً في عدد م�ن ال�دول العربی�ة، وتب�دو 
مظاھر ذلك النمو في االھتم�ام بفئ�ة م�ن األطف�ال 
غی���ر الع���ادیین وخاص���ة المع���اقین عقلی���اً م���نھم 

% ٣وتص��ل نس��بتھا ف��ي أق��ل تق��دیر إل��ى ح��والي 
منظم��ة الص��حة العالمی��ة، م��ن  م��ن الس��كان وف��ق

حیث فتح المراكز والمدارس الخاصة بتلك الفئ�ة 
من األطفال، وإعداد الب�رامج التربوی�ة المناس�بة 
لھ�����ا، وتقییمھ�����ا، وتنوی�����ع اس�����الیب تدریس�����ھا 

  .وتوظیف التقنیات التعلیمیة في التدریس

وق��د عرف��ت التقنی��ات التعلیمی��ة فیم��ا مض��ى      
 Audio)باس��م الوس��ائل الس��معیة والبص��ریة 

Visual Aids)  او باس�م الوس�ائل المعین�ة ف�ي
 (Educational Media)عملی��ة الت��دریس 

ومھم��ا یك��ن م��ن ام��ر تط��ور ھ��ذه المص��طلحات 

فإنھا تعني كیفیة توظیف ھذه التقنیات التعلیمی�ة 
وی����ة والتعلیمی����ة، ف����ي خدم����ة االغ����راض الترب

وخاص��ة لفئ���ة األطف���ال المع���وقین عقلی���اً، حی���ث 
یمك��ن توظی��ف ھ��ذه التقنی��ات ف��ي تعل��یم ھ��ؤالء 
األطف��ال بفاعلی��ة وكف��اءة، كم��ا ھ��ي الح��ال م��ع 
األطف��ال الع��ادیین، ولك��ن م��ع ف��روق ذات دالل��ة 
نظ�����راً لطبیع�����ة وخص�����ائص س�����لوك األطف�����ال 

، ٢٠٠٠:ف����اروق الروس����ان(المع����وقین عقلی����اً 
٤٥.(  

ویعد مسرح العرائس التعلیمي م�ن التقنی�ات      
التعلیمی��ة الھام��ة لم��ا ل��ھ م��ن وظیف��ة اجتماعی��ة 
اعتم���اداً عل���ي إن���ھ عم���ل جم���اعي ھ���ادف، أم���ا 
األھمیة الخلقیة تتمثل في كون�ھ وس�یلة إلكس�اب 
التلمیذ المعاییر السلوكیة والقیم األخالقی�ة، وق�د 
ب����دأ اس����تخدام الع����رائس من����ذ الق����دم للتس����لیة 

رفیھ أحیاناً، وكذلك ف�ي نق�ل الت�راث الش�عبي والت
كالع��ادات والتقالی��د والس��یر الذاتی��ة للشخص��یات 

یعتب��ر مس��رح الع��رائس م��ن الوس��ائل . الش��عبیة

فاعلیة برنامج تدریبي لتنمیة مھارات 

إنتاج  واستخدام العرائس التعلیمیة 

  للطالبة معلمة المعاقین عقلیاً 

  

  نیفین عازر صلیب

  باحث دكتوراه بقسم تكنولوجیا تعلیم

 معھد دراسات تربویة
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الممتع��ة والمحبب��ة ل��دى غالبی��ة األطف��ال بص��فة 
عامة، ومن ثم استخدم كأحد منتجات تكنولوجی�ا 
التعل��یم عن��دما ثبت��ت فعالیت��ھ ف��ي تحقی��ق أھ��داف 

ف��ي العدی��د م��ن الدراس��ات والممارس��ات تعلیمی��ة 
وھن��اك العدی��د م��ن ص��ور . الیومی��ة داخ��ل الفص��ل

العرائس التي یمكن ان تستخدم في التعل�یم منھ�ا 
  :  

 عرائس األصبع. 
 عرائس القفاز. 
 عرائس الماریونیت. 
 أمل سویدان ،من�ى (عرائس العصى

 )١٥٧، ٢٠٠٧:الجزار
  

وت��رى الباحث��ة أن��ھ عل��ى ال��رغم م��ن أھمی��ة     
رح الع���رائس الس���ابق ذكرھ���ا إال أن���ھ غی���ر مس���

مستخدم في المدارس بطریقة فعال�ة وذل�ك لع�دم 
ت�����وفر األن�����واع المختلف�����ة م�����ن الع�����رائس إال 
الع����رائس القفازی����ة فق����ط وال تف����ي ب����الغرض 
التعلیمي، وعدم توفر مھ�ارات إنت�اج واس�تخدام 

  .العرائس التعلمیة لدى كثیر من المعلمین

  :اإلحساس بالمشكلة

خ��الل عم��ل الباحث��ة كمعلم��ة للمع��اقین  م��ن     
عقلیًا ومن خالل عملھ�ا أیًض�ا ف�ي مرك�ز ت�دریب 
المعلمین بجامعة مبارك بالشیخ زاید ومن خ�الل 
الح��وار م��ع ع��دد م���نھم الق��ادمین م��ن م���دارس 
التربی��ة الفكری��ة م��ن أنح��اء الجمھوری��ة ، وم��ن 
خ���الل بع���ض ال���دورات التدریبی���ة الت���ي أعطتھ���ا 

س س���یتي لمعلم���ي ھ���ذه الباحث���ة بمرك���ز كاریت���ا
الفئة أیًضا، الحظت الباحثة ندرة وجود ع�رائس 
بأش��كال مختلف��ة ف��ي تل��ك الم��دارس إال الع��رائس 
القفازی��ة ، باإلض��افة إل��ى ع��دم درای��ة ع��دد كبی��ر 
م�����ن المعلم�����ین ب�����أنواع الع�����رائس المختلف�����ة 
واس��تخداماتھا، وبالت��الي عج��زھم ع��ن ص��ناعة 

یدة تل��ك الع��رائس عل��ى ال��رغم م��ن األھمی��ة الش��د
الستخدام مسرح العرائس ف�ي المن�اھج الخاص�ة 
بھؤالء األطفال أو األنشطة المص�احبة لل�دروس 
الخاص���ة بتعل���یمھم س���واء األكادیمی���ة أو تع���دیل 
الس���لوك، باإلض���افة إل���ى ع���دم درای���ة معظمھ���م 

باألشكال المختلفة للكتب القماش واس�تخدماتھا، 
فدفع ھذا الباحثة للقیام بدراسة استطالعیة على 

موعة عش�وائیة م�ن معلم�ي م�دارس التربی�ة مج
الفكریة الخاضعین للت�دریب ف�ي مرك�ز كاریت�اس 
سیتي لمعرفة نسبة المعلمین الذین لدیھم أیاً من 
مھ���ارات إنت���اج أو اس���تخدام الع���رائس والكت���ب 
القم��اش م��ن خ��الل تدریس��ھم للتالمی��ذ المع��اقین 

ووج���دت الباحث���ة أن ھن��اك قس���م خ���اص . عقلی��اً 
أطف��ال للفئ��ات الخاص��ة ت��م  ملح��ق بكلی��ة ری��اض

افتتاح���ھ ف���ي األون���ة األخی���رة ورأت الباحث���ة أن 
تك���ون عین���ة البح���ث م���ن الطالب���ات المعلم���ات 
الملتحق��ین بھ��ذا القس��م وذل��ك لع��دة أس��باب منھ��ا 
س��ھولة جم���ع العین���ة وق��ابلیتھم للتعل���یم أحس���ن 
وأس��رع م��ن معلم��ي المع��اقین عقلیً��ا باإلض��افة 

واس�تخدام  لعدم وجود مادة لتدریس كیفی�ة ص�نع
العرائس والكتب القم�اش ف�ي قس�م فئ�ات خاص�ة 
بكلیة ریاض أطفال مما دعا الباحثة ألخ�ذ العین�ة 

  .من ھذا القسم بكلیة ریاض أطفال

  :الدراسة االستطالعیة

قامت الباحثة بعمل إستبیان لعین�ة عش�وائیة      
معلًم��ا م��ن معلم��ي التربی��ة الفكری��ة  ٨٠قوامھ��ا 

ال�ذین یجی�دون إنت�اج  إلستطالع نسبة  المعلم�ین
  -:واستخدام العرائس التعلمیة وكانت كالتالي

م����ن الع����دد الكل����ي یس����تخدمون % ٧٠نس����بة 
یجی���دون % ٢٠الع���رائس القفازی���ة العادی���ة، و

یس���تخدمون ع���رائس % ٥٠إنتاجھ���ا، وبنس���بة 
% ١٠یجی��دون إنتاجھ��ا، و% اإلص��بع، وص��فر 

% ٥٠الیعرفون شكلھا أو استخدامھا، وبنس�بة 
یجی��دون % ٢٠ئس العص��ا، ویس��تخدمون ع��را

الیعرف��ون عنھ��ا % ١٠إنت��اج ال��ورقي منھ��ا، و
ش���یئاً، وذل���ك لقل���ة الت���دریب عل���ى كیفی���ة إنت���اج 

م����ن % ٩٠و. واس����تخدام الع����رائس التعلمی����ة
مس���تخدمي الع���رائس الیش���ترونھا م���ن الس���وق 
ألنھ�����ا مكلف�����ة والتف�����ي بإحتیاج�����ات المن�����اھج 
الموض�وعة للمع�اقین عقلی��اً، باإلض�افة إل�ى ذل��ك 

ت الباحثة إلى األس�تاذ ال�دكتور عمی�د كلی�ة توجھ
ری����اض أطف����ال لس����ؤالھ ع����ن إمكانی����ة تطبی����ق 
البرنامج في الكلیة في قسم فئات خاصة وأج�اب 

  .بالموافقة
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  :مشكلة البحث

تتحدد مشكلة البحث في وجود قص�ور ش�دید      
ف��ي ت��دریب معلم��ي المع��اقین عقلی��اً عل��ى إنت��اج 
العرائس التعلمیة وكیفیة توظیفھما في المن�اھج 
الدراس���یة واألنش���طة المص���احبة لھ���ا، وأیض���اً 
الت���دریب عل���ى كیفی���ة اس���تخدامھما ف���ي تع���دیل 

ویرجع ذلك لع�دم إدراك المس�ؤلین ع�ن . السلوك
ت التدریبی����ة بأھمی����ة اس����تخدام تنظ����یم ال����دورا

الع���رائس التعلمی���ة ف���ي تعل���یم المع���اقین عقلی���اً 
وتع��دیل س���لوكھم، باإلض���افة لع��دم وج���ود م���ادة 
لتدریس كیفیة صنع واستخدام العرائس والكت�ب 
القم��اش للطالب��ات معلم��ات المع��اقین عقلیً��ا ف��ي 
قسم فئات خاصة بكلیة ریاض أطفال وھي عین�ة 

  .البحث 

د بعض العیوب في الع�رائس باإلضافة إلى وجو 
الموج��ودة باألس��واق تظھ��ر عن��د االس��تخدام كم��ا 

ف��ي ح��دود عل��م  –إنھ�ا ال تف��ي ب��الغرض التعلیم�ي
  .-الباحثة

مم���ا س���بق ت���رى الباحث���ة وج���ود ض���رورة      
لت����دریب الطالب����ات معلم�����ات المع����اقین عقلی�����اً 
وتط���ویر خب����راتھم م���ن خ����الل وس���یلة لتنمی����ة 

والكت����ب  مھ����ارات إنت����اج واس����تخدام الع����رائس
القماش التعلمی�ة بم�ا ی�وازي التط�ور الھائ�ل ف�ي 

كم��ا ت��رى الباحث��ة إن . ص��ناعة الع��رائس عالمی��اً 
أفض��ل وس��یلة ل��ذلك ھ��و طریق��ة البی��ان العمل��ي 
لق���درة ھ���ذا األس���لوب عل���ى تجس���ید المواق���ف 

  التدریبیة والمواقف التعلمیة بصورة جیدة 

  

  :تساؤالت البحث

ثة من في ضوء ما توصلت إلیھ الباح      
نت������ائج المق������ابالت الشخص������یة والدراس������ة 
االس���تطالعیة، ومراجع���ة األدبی���ات والبح���وث 
والدراسات المرتبط�ة بھ�ذا الموض�وع، تتح�دد 
المش���كلة ف���ي ع���دم درای���ة الطالب���ات معلم���ات 
المعاقین عقلیاً بكیفیة إنتاج العرائس التعلمی�ة 
بأنواعھا ، وأیضاً كیفیة توظیفھما في المنھج 

نش���طة المص���احبة ل���ھ وتع���دیل االك���ادیمي واأل

الس��لوك، وتتح��دد أس��ئلة البح��ث ف��ي الس��ؤال 
  :التالي

م��ا فاعلی���ة برن���امج ت��دریبي لتنمی���ة مھ���ارات 
إنت��اج واس��تخدام الع��رائس التعلیمی��ة للطالب��ت 

  معلمات المعاقین عقلیًّا ؟

  :ویتفرع منھ األسئلة البحثیة التالیة

  م���ا تص����میم البرن����امج الت����دریبي لتنمی����ة
واس��تخدام الع��رائس التعلمی��ة  مھ��ارات إنت��اج

 للطالبات معلمات المعاقین عقلیاً ؟ 
  ما ھي مھ�ارات إنت�اج الع�رائس التعلیمی�ة

الواج����ب تنمیتھ����ا للطالب����ة معلم����ة المع����اقین 
 عقلیاً؟

  م����ا ھ����ي مھ����ارات اس����تخدام الع����رائس
التعلیمی�����ة الواج�����ب تنمیتھ�����ا للطالبةمعلم�����ة 

 المعاقین عقلیاً؟
  

  :أھداف البحث

لبرن��امح ت��دریبي لتنمی��ة وض��ع تص��میم  .١
مھ���ارات إنت���اج واس���تخدام الع���رائس 
التعلمی��ة للطالب��ات  معلم��ات المع��اقین 

 .عقلیاً 
وض��ع قائم��ة  لمھ��ارات إنت��اج الع��رائس  .٢

 .التعلیمیة الواجب تنمیتھا
وضع قائمة لمھارات اس�تخدام الع�رائس  .٣

 .التعلیمیة الواجب تنمیتھا
 

  :أھمیة البحث

قین مس����اعدة الطالب����ات معلم����ات المع����ا .١
عقلیاً عل�ى تنمی�ة مھ�اراتھم ف�ي إنت�اج 

األص��بع (الع��رائس التعلمی��ة بأنواعھ��ا 
القفازی�ة الورقی�ة  –الورقیة والقم�اش 

–العصا الورقیة والقماش  -والقماش 
الع����رائس العادی����ة المدعوم����ة بس����لك 

 ).داخلي
مس����اعدة الطالب����ات معلم����ات المع����اقین  .٢

عقلی����اً عل����ى تنمی����ة مھ����اراتھم ف����ي 
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لع��رائس بأنواعھ��ا اس��تخدام وتوظی��ف ا
ف������ي ال������تعلم األك������ادیمي واألنش������طة 

 .المصاحبة لھ وأیضاً تعدیل السلوك
 :بعد تعلُم الطالبة ُمعلمة المعاقین عقلیًا .٣

محاول�����ة لتحس�����ین ج�����ودة العملی�����ة 

التعلمی��ة م��ن خ��الل اس��تخدام برن��امج 

لتنمی�����ة مھ�����ارات إنت�����اج واس�����تخدام 

  .العرائس التعلمیة

  :حدود البحث

  األص����بع (وأنواعھ����االع����رائس التعلیمی����ة
القفازی����ة الورقی����ة  –الورقی����ة والقم����اش 

–العص���ا الورقی���ة والقم���اش  -والقم���اش 
 ).العرائس العادیة المدعومة بسلك داخلي

  كلی��ة ری��اض أطف��ال جامع��ة الق��اھرة قس��م
  .فئات خاصة

  ًالطالبات معلمات األطفال المعاقین عقلیا. 
  :منھج البحث

  :الیینیعتمد البحث الحالي على المنھجین الت

 : المنھج الوصفي التحلیلي .١
ال��ذي یق��وم بوص��ف م��ا ھ��و ك��ائن وتفس��یره 

 :ویشتمل على

  العرائس التعلیمیة وأنواعھ�ا
األص��بع الورقی��ة والقم��اش (
القفازیة الورقیة والقماش  –
–العصا الورقیة والقماش  -

الع��رائس العادی��ة المدعوم��ة 
 ).بسلك داخلي

  المع�����اقین عقلی�����اً الق�����ابلین
یاج������������اتھم للتعل�����������یم واحت

وتوظیف العرائس في ض�وء 
 .احتیاجاتھم

ویوظفھ البحث الحالي في وص�ف 
وتحلی�����ل البح�����وث والدراس�����ات 
الس�����ابقة المرتبط�����ة بمتغی�����رات 

  .البحث الحالي

 

 : المنھج شبھ التجریبي .٢
وھ��و الم��نھج ال��ذي یس��تخدم التجرب��ة ف��ي 
اختبار ص�حة الف�روض ویق�رر العالق�ة ب�ین 

المس�تقل  عاملین أو متغیرین وھما المتغی�ر
وھ�����و البرن�����امج الت�����دریبي وأث�����ره عل�����ى 
المتغی��رین الت��ابعین وھم��ا إنت��اج الع��رائس 
التعلیمی���ة، واس���تخدام الع���رائس التعلیمی���ة 
وذل��ك ع��ن طری��ق المواق��ف المتقابل��ة الت��ي 
ض���بطت ك���ل المتغی���رات ماع���دا المتغی���رات 

وعلی�ھ س��یتم . الت�ي تھ��تم الباحث�ة بدراس��تھا
 .حالياستخدام ھذا المنھج في البحث ال

  

  :متغیرات البحث

البرنامج الت�دریبي ، حی�ث ی�تم : المتغیر المستقل
إدخ��ال ھ��ذا المتغی��ر عل��ى المجموع��ة التجریبی��ة 
الت�ي ت�درس الت��دریب الق�ائم عل�ى البرن��امج دون 
الض��ابطة الت��ي ت��تعلم بالطریق��ة العادی��ة فق��ط وال 
تقع تحت أي تدریب وذلك بھ�دف دراس�ة فاعلی�ة 

  .التجریبیةالبرنامج لدى المجموعة 

  : المتغیر التابع

 .مھارات إنتاج العرائس التعلیمیة  .١
 .مھارات استخدام العرائس التعلیمیة .٢
 

  :   عینة البحث

الطالب��ات معلم��ات المع��اقین عقلی��ا الملتحق��ات     
بكلی��ة ری��اض أطف��ال قس��م فئ��ات خاص��ة الفرق��ة 

طالب��ة معلم��ة ،  ٦٠الثالث��ة، تتك��ون العین��ة م��ن 
طالب��ة  ٣٠ة الض��ابطة، وطالب��ة معلم��ة للعین�� ٣٠

  .معلمة للعینة التجریبیة 

  

  :أدوات البحث

قائمة بمھارات إنتاج العرائس التعلیمی�ة  .١
 ).إعداد الباحثة(
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قائم�����ة بمھ�����ارات اس�����تخدام الع�����رائس  .٢
 ).إعداد الباحثة(التعلیمیة 

بطاقة مالحظة على قدرة الطالب�ة معلم�ة  .٣
المع��اقین عقلیً��ا عل��ى انت��اج الع��رائس 

  ).إعداد الباحثة(التعلمیة 
بطاقة مالحظة على قدرة الطالب�ة معلم�ة  .٤

المعاقین عقلیًا على استخدام الع�رائس 
  ).إعداد الباحثة(التعلمیة 

  :إجراءات البحث

  :تتلخص إجراءات البحث في األتي

دراس��ة األدبی��ات والدراس��ات والبح��وث  .١
 :المرتبطة بمحاور الدراسة وھي

 أنواع العرائس التعلمیة.  
 قلی�����اً الق�����ابلین المع�����اقین ع

 .للتعلیم
إس�����تعراض بع�����ض م�����ن نم�����اذج م�����ن  .٢

الدراس�ات الس�ابقة الت�ي تناول�ت إنت��اج 
واستخدام العرائس التعلمی�ة المرتبط�ة 
بتنمی������ة المھ������ارات للتع������رف عل������ى 

 .إیجابیاتھا وسلبیاتھا
تص������میم البرن������امج الت������دریبي وفق������اً  .٣

 :للخطوات التالیة
  وض��������ع تص��������ور مب��������دئي

لمھ����ارات إنت����اج الع����رائس 
 .میةالتعل

  وض��������ع تص��������ور مب��������دئي
لمھ��ارات اس��تخدام الع��رائس 

 .التعلمیة
  تحدی���د اآللی���ات المس���تخدمة

لتنفی�����ذ الت�����دریب وطریق�����ة 
عرض�������ھا  م�������ع مراع�������اة  
الف����روق الفردی����ة للطالب����ات 

 .المعلمات 
  ع����رض الص����ورة المبدئی����ة

للبرن�����امج عل�����ى مجموع�����ة 
المحكم�����ین بھ�����دف تقن�����ین 

 .الصورة المقترحة
تصمیم بطاقتي المالحظ�ة طبق�اً لمحت�وى  .٤

الم�����ادة المقدم�����ة بالبرن�����امج لتنمی�����ة 
مھ�����ارات الطالب�����ات المعلم�����ات ف�����ي 

اس��تخدام الع��رائس التعلمی��ة كم��ا س��یتم 
توض���یح ذل���ك ف���ي فص���ل اإلج���راءات 
وع������رض بطاق������ة المالحظ������ة عل������ى 
مجموع�ة م�ن المحكم�ین بھ�دف تقن��ین 

  .البطاقة
 :تعدیل الصورة المقترحة لكل من .٥
 البرنامج التدریبي. 
   قائم�������ة مھ�������ارات إنت�������اج الع�������رائس

 .التعلیمیة
  قائم�����ة مھ�����ارات اس�����تخدام الع�����رائس

 التعلیمة
  بطاق������ة المالحظ������ة لمھ������ارات إنت������اج

 .العرائس التعلیمیة
  بطاق����ة المالحظ����ة لمھ����ارات اس����تخدام

 .العرائس التعلیمیة
 .وذلك في ضوء آراء المحكمین

التطبی���ق القبل���ي ألدوات القی���اس عل���ى  .٦
طالب�����ات المعلم�����ات عین�����ة البح�����ث ال

 . التجریبیة والضابطة
إج�����راء التجرب������ة بتطبی�����ق البرن������امج  .٧

الت����دریبي عل����ى الطالب����ات المعلم����ات 
المخت�����ارات للمجموع�����ة التجریبی�����ة، 
والتعل��یم ب��التلقین للطالب��ات المعلم��ات 

 .المختارات للمجموعة الضابطة 
التطبی���ق البع���دي ألدوات القی���اس عل���ى  .٨

ین�����ة البح�����ث الطالب�����ات المعلم�����ات ع
 .التجریبیة والضابطة 

إج���راء التحلی���ل اإلحص���ائي واس���تخراج  .٩
 .نتائج البحث

إقت�����راح مجموع�����ة م�����ن التوص�����یات  .١٠
والبح��وث المقترح��ة ف��ي ض��وء نت��ائج 

  .البحث
 

  :مصطلحات البحث

  :Skillالمھارة 

عرفھ�ا كم��ال الدس��وقي عل�ى أنھ��ا س��ھولة      
وسرعة ودقة تمكن الفرد من أداء فعل حركي 

  ).١٣٧، ١٩٩٠:كمال دسوقي(معقد بدقة 
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وتعرفھا نرجس حمدي أنھا المق�درة عل�ى      
األداء الم����نظم المتكام����ل لألعم����ال الحركی����ة 
المعقدة بدقة وس�ھولة، باإلض�افة للتكی�ف م�ع 

  العملالظروف المتغیرة المحیطة ب

  ).٣٥، ٢٠٠٢:نرجس حمدي(

وتتف���ق الباحث���ة م���ع التعریف���ات الس���ابقة      
للمھ��ارة بأنھ��ا الس��رعة والدق��ة واإلتق��ان ف��ي 
أداء عمل معین بأق�ل التك�الیف وأق�ل الخس�ائر 
وعادة ما تكتسب المھارة بعد مرور وق�ت م�ن 

  . التدریب والمران

  

 Puppetsالع����������رائس التعلمی�����������ة
Educational:  

ل م���ن محم���د قن���دیل، رمض���ان عرفھ���ا ك���     
ب��دوي أنھ��ا ف��ن ناش��ط معب��ر فھ��ي تق��وم ب��دور 
كبی����ر ف����ي إث����ارة عق����ول األطف����ال وتوس����یع 

  مداركھم بما تقدمھ لھم من تجارب الحیاة 

، ٢٠٠٧:محم�����د قن�����دیل، رمض�����ان ب�����دوي(
٢٨٧.(  

كم���ا عرفھ���ا ك���ل م���ن محم���ود إس���ماعیل      
ومحم��ود مزی��د بأنھ��ا ش��كل ص��غیر عل��ى ش��كل 

وط، أو األسالك المعدنی�ة، إنسان یتحرك بالخی
محم��������ود إس��������ماعیل، محم��������ود (أو الی��������د

  ).١٣٠، ١٩٩٩:مزید

وعرفتھا الباحث�ة بأنھ�ا ش�كل مجس�م یعب�ر      
ع��ن أي ش��كل م��ن األش��كال المحیط��ة بن��ا ف��ي 
البیئ�ة مث�ل اإلنس�ان أو الحیوان�ات أو النبات��ات 
أو الطی��ور أو األس��ماك أو الح��روف واألرق��ام 

إلى أفضل وأقصر  وتھدف للوصول........ إلخ
  .الطرق في التعلیم وتعدیل السلوك

 Mentallyالمعاقون عقلیًّا القابلون للتعل�یم 
Retarded:  

عرفتھم زینب شقیر بأنھ یص�ل مع�دلھم إل�ى    
م������ن مجم������وع المتخلف������ین عقلیًّ������ا، % ٧٥

درج��ة،  ٧٥ - ٥وتت��راوح نس��بة ذك��ائھم ب��ین 
 ٧وأقصى عمر عقلي یصل إلی�ھ یت�راوح ب�ین 

ت، ویكون غیر ق�ادر عل�ى متابع�ة سنوا ١٠ -
الدراسة في فص�ول المدرس�ة العادی�ة، إال أن�ھ 

ب�بطء وف�ي م�دارس أو " ق�ابالً للتعل�یم"یكون 
فصول خاصة، ویمكن�ھ تعلُّ�م الق�راءة والكتاب�ة 
والحس��اب والتفكی��ر البس��یط، بجان��ب الت��دریب 

  ).١١١، ٢٠٠٠: زینب شقیر(المھني 

وتع����رفھم الباحث����ة بأنھممجموع����ة م����ن       
األطف����ال یع����انون م����ن قص����ور ف����ي الس����لوك 
التكیفي، والذكاء العام وتتراوح نس�بة ذك�ائھم 

وح�����دة عل�����ى مقی�����اس  ٧٠ - ٥٠م�����ا ب�����ین 
س�����تانفورد بینی�����ھ، وھ�����م ق�����ابلون للتعل�����یم 

  .األكادیمي، مثل القراءة والكتابة والحساب

  :المحور األول العرائس التعلیمیة

إن للع��رائس التعلیمی��ة أث��ر الكبی��ر ف��ي تعل��یم       
األطف��ال وخاص��ة المع��اقین عقلیً��ا، حی��ث تس��تطیع 
العروسة أن تصل إلى عقل�ھ وأحاسیس�ھ وخاص�ة 

_ إذا كانت أقرب في الش�كل والس�لوك إل�ى الطف�ل 
وتس��اعد المعلم��ة أیًض��ا عل��ى _  وخاص��ة المع��اق 

تع���دیل الس���لوك الجم���اعي غی���ر المنض���بط، فھ���ي 
ملی����ة التعل����یم الجمع����ي وخاص����ة م����ع تس����ھل ع

المعاقین عقلیُا الذین یحت�اجون بنس�بة كبی�رة إل�ى 
  .التعلیم الفردي كل حسب قدراتھ

یرى فوزي اشیتوه وربحي علی�ان العروس�ة       
عب���ارة ع���ن مجس���م مص���نوع م���ن بع���ض الم���واد 
المتوافرة كالقماش والخش�ب والكرت�ون المق�وى، 

طن یتحكم في والبالستیك، واإلسفنج والجلد، والق
حركاتھا شخص، إما بیده أو بخیوط أو أس�الك أو 

وق�د تمث�ل . ولھذا تسمى بالدمى المتحركة. عصى
. الدمی����ة شخًص����ا أو حیوانً����ا أو نباتً����ا أو جم����اًدا

وتتقمص ھذه الدمى أدواًرا في مس�رحیات تع�رف 
ف���وزي اش���یتوه، ربح���ي (باس���م مس���رح الع���رائس

  ).    ١٩٠: ٢٠١٠علیان

الحیل��ة إل��ى أن الُدمی��ة عب��ارة  ویش��یر محم��د      
مجموعة متنوعة من األدوات والمواد غیر الحیة 

، والتي تصبح فج�أة ك�أن لھ�ا خص�ائص ) الجماد(
األشیاء الحیة عندما یقوم شخص ما بتشغیلھا أو 
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اللعب فیھا، وقد تكون الدمى  الوس�یلة الت�ي یعب�ر 
من خاللھا األطفال عن أفكارھم عن�دما یش�تركون 

ل���دور، إذ أنھ���ا تس���اعد األطف���ال ف���ي ف���ي تمثی���ل ا
تقم���ص الشخص���یة الت���ي یلع���ب دورھ���ا، وك���ذلك 
تساعد الطفل ف�ي التعبی�ر ع�ن ذات�ھ بحری�ة ودون 
خجل، أو القیام ببعض البنشاطات بجرأة أكبر ألن 
الش������خص ال������ذي یق������وم بتش������غیلھا ال یش������اھد 

  ). ٤١٢: ٢٠٠١محمد الحیلة (الطفل

  :أنواع العرائس التعلیمیة

أن��واع كثی��رة م��ن الع��رائس الش��ائعة ھن��اك        
المس���تخدمة ف���ي مس���رح الع���رائس وفیم���ا یل���ي 

  :عرض ألھمھا 

 :عرائس األصبع  .١
ھ��ي أبس��ط أن��واع الع��رائس وأقلھ��ا تكلف��ة ألنھ��ا 
تص���نع م���ن ب���واقي األقمش���ة أو م���ن قصاص���ات 
ال����ورق ویمك����ن أض����افة بع����ض الخام����ات لھ����ا 
إلعطائھ��ا الش��كل المطل��وب مث��ل الخ��رز والترت��ر 

 Deborah)إل�خ ....زرار القدیمة والریش واأل
Schneebeli – Morrell 1998:45)   

س��تقوم الباحث��ة بت��دریب الطالب��ة معلم��ة      
المع����اقین عقلیً����ا  عل����ى ص����ناعة الع����رائس 
األص�����بع م�����ن ال�����ورق وب�����واقي األقمش�����ة 
والخام��ات المتاح��ة لیص��بح العروس��ة ج��زًءا 
م��ن تع��دیل الس��لوك ع��ن طری��ق س��رد بع��ض 

ن خ��الل اس��تخدام القص��ص عل��ى األطف��ال م��
ھ�����ذه الع������رائس واس�����تخدام الطف������ل لھ������ا 
والمشاركة في صنعھا وذلك كم�ا ف�ي دراس�ة 

 ,Esch)جین����ي إی����ش، وإیمل����ي ل����ونج(
Ginny. Long, Emily, 2002 ,   ال�ذین

ق�����اموا بعم�����ل برن�����امج ت�����دریبي للنعلم�����ین 
للت���دریب عل���ى ص���نع واس���تخدام الع���رائس 
األصبع في الت�دریس واألنش�طة م�ع مراع�اة 

م أقل التك�الیف م�ن الخام�ات المتاح�ة استخدا
  .وبواقي األقمشة

 :العرائس القفازیة  .٢
وسمیت بذلك ألنھا تشبھ القف�از، تل�بس      

بالی��د وتحركھ��ا األص��ابع وھ��ي أكث��ر أن��واع 
، وھي أبس�ط . العرائس شعبیة لدى األطفال

أن��واع الع��رائس وأكثرھ��ا حیوی��ة ومرون��ة 
ویمك���ن تقس���یمھا إل���ى . ألنھ���ا تح���رك بالی���د

وعین رئیس���ین تبًع���ا لألج���زاء المتحرك���ة ن���
 :منھا

) ب .  ( الع��رائس ذات الف��م المتح��رك) أ (  
  .العرائس ذات األیدي المتحركة

أم���ا األول���ى فھ���ي عب���ارة ع���ن قطع���ة        
قم���اش أو أي ش���يء یمك���ن أن یغط���ي الی���د 

ویس��مح ) األكی��اس الورقی��ة –ك��الجوارب (
لألص��ابع المغط��اة ب��أن تف��تح وتغل��ق مكون��ة 

  . فم العروسة 

أما النوع الث�اني، فھ�و ال�ذي یتك�ون م�ن     
رأس وجس���د ب���ھ ذراع���ان، وی���تم تحریك���ھ 

خاص��ة  بواس��طة األص��ابع الت��ي لھ��ا فتح��ات
ف��ي ال��رأس وال��ذراعین، وھ��ذا الن��وع یمك��ن 
أن یل����تقط األش����یاء بیدی����ھ ویح����رك یدی����ھ 
وجس��ده وتحق��ق ب��ذلك الكثی��ر م��ن واقعی��ة 

وھن���اك أیًض���ا . الحرك���ةس أس وال���ذراعینأ
عرائس یمكن أن یُستخدم في تحریكھا أكثر 
م�ن الع��ب، مث��ل أن تك�ون العروس��ة مؤلف��ة 

غالبًا تك�ون م�ن (من جزئین الرأس على ید 
، والج��زء الث��اني )الن��وع ال��ذي یح��رك الف��م

وال���ذي ق���د یك���ون ی���د العروس���ة عل���ى ی���د 
الالعب اآلخر، وھذه العروسة أكث�ر واقعی�ة 

  ویمكنھا أن تفعل أي شيء

  ).٥٦، ٥٥:كمال الدین حسین ب ت(

ویمك��ن تحری��ك العروس��ة القفازی��ة ب��دون     
مسرح خ�اص بھ�ا، فمج�رد وج�ود العروس�ة 

في إلحداث التوحد وتحریكھا أمام األطفال یك
المطلوب  ومتابعة كل مایحكي أم�امھم عل�ى 

لین��ا أب��و مغل��ى، مص��طفى (لس��ان العروس��ة 
  ).١١٣: ٢٠٠٨ھیالت 

كم���ا س���تقوم أیًض���ا الباحث���ة بالت���دریب 
عل��ى ص��ناعة الع��رائس القف��از ذات ال���رأس 
وال���������ذراعان المتحرك���������ان، والع���������رائس 
المصنوعة من الجوارب ذات الفم المتح�رك، 

 ٢٠٠٨نھى مصطفى ( دراسة وذلك كما في 
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، والت��ي قام��ت باس��تخدام تولیف��ة الخام��ات )
المختلف����ة لص����نع الع����رائس القفازی����ة م����ع 
اس��تخدام رم��وز م��ن الف��ن الش��عبي كأش��كال 

  .  مختلفة للعرائس 

  :عرائس العصا  .٣
  :عرائس العصا نوعان     

  نوع بسیط وھي في الحقیق�ة ال یوج�د لھ�ا
ذراع للحرك����ة ولك����ن تتح����رك بواس����طة 
العص����ا الموج����ودة بھ����ا وتُح����رك ألعل����ى 
وألس���فل أو للجان���ب للتعبی���ر ع���ن معن���ى 
الكالم ومن أمثلة عرائس العصا العرائس 

 المصنوعة من المالعق الخشبیة
(Deborah Schneebeli – 

Morrell1998:5) 

  والن��وع الث��اني تتك��ون م��ن رأس أج��وف
مثب��ت عل��ى عص��ا تق��وم بتحری��ك ال��رأس، 

د وك����ف الی����د متص����ل بعص����ا م����ن حدی����
لتحریكھ����ا، وتكس����ى العص����ا بالقم����اش، 
ویق��وم الممث��ل ب��القبض علیھ��ا وتحریكھ��ا 
بم���ا یتناس���ب وأح���داث القص���ة  ویمك���ن 
لص���انع الع���رائس البح���ث ع���ن الخام���ات 
البیئی��ة البتك��ار رؤوس متع��ددة للعروس��ة 
الت����ي تق����دم لألطف����ال إلعط����اء المف����اھیم 

 المختلفة 
 ).٦٢: ٢٠٠٩عزیز یوسف(

ت��دریب الطالب��ة معلم��ة وس��تقوم الباحث��ة ب         
المع��اقین عقلیً��ا عل��ى ص��ناعة الع��رائس العص��ا 
ب���دًءا م���ن العروس���ة المص���نوعة م���ن المالع���ق 
البالستیك والخشب إلى العرائس المصنوعة من 

  .األسفنج والقماش

الع�����رائس العادی�����ة المدعوم�����ة بس�����لك  .٤
  :داخلي

وھ���ي ع���رائس عادی���ة لھ���ا ی���دان ورج���الن   
ب�داخلھا ورأس ومحشوة ب�الفیبر ولك�ن یوج�د 

س��لك م��ن النح��اس األحم��ر عل��ى نف��س ش��كل 
الجس��م س��ھل الثن��ي والف��رد حت��ى یس��ھل عل��ى 
مس����تخدم العروس����ة أن یثن����ي ویف����رد ی����دیھا 
ورجلیھ���ا أو یجعلھ���ا تجل���س أو ترف���ع إح���دى 

ذراعیھا وھي تساعد المعلمة في تعلیم الطف�ل 
المع��اق عقلیً��ا بع��ض المھ��ارات مث��ل إرت���داء 

صغیرة مث�ل المالبس ومابداخلھا من مھارات 
قف����ل األزرار، قف����ل السوس����تة، الف����رق ب����ین 
المالبس الشتویة والص�یفیة، إرت�داء الح�ذاء، 

إل��خ وھ��ذه الع��رائس .......اس��تخدام المرح��اض
  .من تصمیم الباحثة

وق��د اس��تخدمت الباحث��ة ھ��ذه الع��رائس أثن��اء 
 إجراء دراسة الماجستیر  

أھمیة استخدام العرائس التعلیمیة داخل فصول    
  :المعاقین عقلیًا 

  تنم�����ي الع�����رائس التفكی�����ر اإلب�����داعي
 .واستخدام الخیال لدى الطفل

  إتاحة الفرصة لألطفال الختبار مواقف
م��ن الحی��اة وذل��ك م��ن خ��الل ع��روض 
العرائس حیث یمكن أن یتع�رف الطف�ل 
عل�����ى تج�����ارب اآلخ�����رین وأفك�����ارھم 

األفكار والرغبات التي ورغباتھم، تلك 
 .قد تكون جدیدة على الطفل

  تس��اعد الع��رائس األطف��ال عل��ى إدارك
ذواتھ��م وتكم��ن فائ��دة ھ��ذه القیم��ة ف��ي 
أنھا تساعد الطفل عل�ى ال�وعي بذات�ھ، 
ذل���ك ال���وعي ال���ذي ی���ؤدي إل���ى تغی���ر 

 .السلوك
  تس���اعد الع���رائس عل���ى الكش���ف ع���ن

القلق الدفین وإزاحة التوتر ف�العرائس 
ال ال��واقعین تح��ت ض��غوط تت��یح لألطف��

نفس����یة، ومص����ابون ب����القلق إل����ى أن 
یُس��قطوا تل��ك الض��غوط عل��ى العروس��ة 
كموض���وع غی���ر ح���ي وب���ذلك یج���دوا 
متنفًسا لتج�اوز القل�ق وإزاح�ة م�ا بھ�م 
م��ن ت��وتر وب��ذلك یتجھ��وا إل��ى من��اطق 

 .األمان النفسي
  تساعد العرائس عل�ى تش�خیص بع�ض

عی���وب النط���ق واالض���طراب النفس���ي 
 .واالجتماعي

  تساعد الع�رائس األطف�ال عل�ى التعبی�ر
دون خوف من عدم قبول إبداعھم م�ن 
قب��ل اآلخ��رین وبھ��ذا تحق��ق الع��رائس 
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لألطف���ال ذل���ك األم���ان الس���حري ال���ذي 
 .ینطلقوا خاللھ بابداعھم آمنین

  تس��اعد الع��رائس عل���ى نم��و مھ���ارات
التواص���ل فالطف���ل یس���عى م���ن خ���الل 
العروسة إلى التفكیر جیًدا فیم�ا س�وف 

ن كلمات حتى یفھم زمالؤه م�ا یقولھ م
 .یرید أن یعبر عنھ من أفكار

  تس����اعد الع����رائس عل����ى ط����ول فت����رة
 .االنتباه لدى األطفال

  تساعد العرائس ف�ي العملی�ة التعلیمی�ة
حیث تساعد صغار األطف�ال عل�ى حف�ظ 

 .المعلومات الجدیدة وفھمھا
  تتیح العرائس فرص�ة العم�ل الجم�اعي

 .ومشاركة اآلخرین أفكارھم
 د الع��رائس المع��اق عقلیً��ا عل��ى تس��اع

الش���عور بالتقب���ل االجتم���اعي، وال���ذي 
یتول����د عن����ده نتیج����ة المش����اركة ف����ي 
التمثیل بالعرائس، وحصولھ على ثناء 

 .وتشجیع اآلخرین
  تق����دم الع����رائس فرًص����ا عدی����دة لح����ل

المشاكل بدًال من التعامل النظري معھا 
حی�����ث یت�����اح لألطف�����ال الكثی�����ر م�����ن 

ملی��ة الت��ي الممارس��ات والت��دریبات الع
یحتاجونھا الكتساب القدرة عل�ى الح�ل 

 .العملي للمشاكل
  تساھم الع�رائس بالعدی�د م�ن األس�الیب

لت���دعیم ال����وعي بال����ذات ال����ذي یمث����ل 
الش��عور بال��دفء والح��ب تج��اه ال��ذات، 
وتقبل غیر مشروط للذات، وباستخدام 
الع���رائس یق���وم ع���دد م���ن المدرس���ین 
بوض����ع خط����ط للعم����ل عل����ى ت����دعیم 

تج��اه ال��ذات، اعتم��اًدا الش��عور الطی��ب 
على أن األطفال ق�د یتقبل�وا العدی�د م�ن 
التوجیھ���ات واإلجاب���ات م���ن الع���رائس 

 .أكثر مما یتقبلوه من الكبار
  تشبع العرائس حاجات المعاقین عقلیً�ا

  . للنجاح، أو تحقیق التقدیر الذاتي
  تق��دم الع��رائس للطف��ل مھ��ارة یكتس��بھا

ویمك�����ن اس�����تخدامھا ف�����ي أي مك�����ان 
ھ إل�ى المعرف�ة أو تس�لیة إلشباع حاجت�

 .اآلخرین

  یس����اعد ف����ن الع����رائس عل����ى تط����ویر
 .المواھب الفنیة والدرامیة

  یخف��ف ف��ن الع��رائس م��ن ح��دة بع��ض
المشكالت الس�لوكیة الت�ي یع�اني منھ�ا 
الطف��ل المع��اق عقلیً��ا والت��ي تتمث��ل ف��ي 
المی���ل للعدوانی���ة، والعزل���ة والخج���ل، 

 .وعدم تحمل المسؤولیة 
  تنمی�����ة یس�����اھم ف�����ن الع�����رائس ف�����ي

 .  المھارات اللغویة بكافة أشكالھا
محم��د (، )٤٤ -٤١: كم��ال ال��دین حس��ین ب ت(

فوزي اش�یتوه، (، )٢١٩ -٢١٧: ٢٠٠٣الحیلة 
أمی�����������ر (، )١٩١: ٢٠١٠ربح�����������ي علی�����������ان

  ) .١٤٤: ٢٠٠١القرشي

ك����ذلك س����تقوم الباحث����ة بالت����دریب عل����ى     
استخدام العرائس في س�رد القص�ص للتعل�یم 

فی�دا (وتعدیل الس�لوك وذل�ك كم�ا ف�ي دراس�ة 
،   (Zuljevic, Vida, 2007 ))زولجیفیك
، ودراس�����ة ) ٢٠٠٧رش�����ا س�����ید (دراس�����ة 

 ,Comer ),أونوم����ا بریان����ت ك����ومر(
Unoma Bryant, 2010  

تخدام أم���ور یج���ب مراعاتھ���ا عن���د إنت���اج واس���
  :العرائس التعلیمیة

  أن تعتمد مسرحیات ال�دمى عل�ى الفع�ل
والحرك����ة أكث�����ر م����ن الكلم�����ات، وإذا 
استُخدم الكالم یج�ب أن یك�ون متك�امالً 
م���ع الحرك���ة أو النش���اط، ألن األطف���ال 

 .میالون للعمل أكثر من الحدیث
  عدم اللجوء إلى مسرح الدمى كوسیلة

إال إذا ك��ان العائ��د المتوق��ع أفض��ل م��ن 
 .تخدام وسائل أخرىاس

  إع��داد ال��دمى وتوظیفھ��ا بش��كل یبع��ث
 .على إثارة التفكیر والغرابة والخیال

 أال تزید مدة العرض عن ربع الساعة. 
  أال تتجاوز شخص�یات المس�رحیة أرب�ع

 .أو خمس شخصیات
  محاول��ة إس��تثارة األطف��ال المش��اھدین

 .للتفاعل مع الدمى
  أن تت��������وافر الم��������ؤثرات الص��������وتیة

 .سیقىوخصوًصا المو
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  ان یك����ون موض����وع القص����ة مالئًم����ا
 .لمستوى األطفال وخبراتھم

  أن یكون الحوار بلغ�ة تناس�ب مس�توى
 .األطفال

  ع���دم التقی���د بحرفی���ة ال���نص وإدخ���ال
تع��دیل إذا دع��ت الحاج��ة ألن األم��ر ق��د 
یستلزم أن یتحدث محرك العروسة مع 
األطفال من جمھور المشاھدین إلیج�اد 

. والمشاركةجو من التفاعل واإلندماج 
، )٩٣، ٩٢: محم���������د عل���������ي ب ت (
 ).٣٩: ١٩٨٩جوزال عبد الرحیم(

وستراعي الباحث�ة النق�اط الس�ابقة باإلض�افة       
إلى أنھ یجب أن تكون مالبس العرائس ذو أل�وان 
مبھج�ة لألطف�ال تتناس��ب م�ع الموق��ف ولك�ن غی��ر 
ملفتة بش�كل زائ�د ع�ن ال�الزم، ویراع�ى أن یك�ون 

ال تلفت األنتباه أكثر م�ن  المسرح ذو ألوان ھادئة
المطلوب حتى ال ینتبھ األطفال للمس�رح أكث�ر م�ن 

  .المسرحیة

( عل��ى أن یراع��ي المعل��م م��ؤدي المس��رحیة       
أن ین��وع ف��ي نب��رات ص��وتھ ) مس��تخدم الع��رائس 

( م��ن الض��خم إل��ى الرفی��ع عل��ى حس��ب الشخص��یة 
، وأیًض�ا م�ن الع�الي )عج�وز -طف�ل –سیدة  -رجل

  .حسب الموقفإلى المنخفض على 

  :الدرسات السابقة الخاصة بالعرائس التعلیمیة

 ,Esch)، )جین��ي إی��ش، إیمل��ي ل��ونج(دراس��ة 
Ginny. Long, Emily, 2002)  

ورش��ة عم��ل لص��ناعة ع��رائس أص��بع "بعن��وان 
  "ممتعة وخرافیة

  :ھدف الدراسة 

  الع�����رائس األص�����بع آمن�����ة ف�����ي
االس����تخدام بالنس����بة لألطف����ال، 
وھ���ي طریق���ة مبتك���رة لألطف���ال 
الص��غار للتعبی��ر ع��ن مش��اعرھم 
والخ�روج ع�ن التقلی�دي وابتك�ار 
سیناریو للتمثیل ویعیدون تمثی�ل 
القص��ص وھ��ي إح��دى الخط��وات 

 للطریق للقراءة الجیدة 

مالحظات ال�دورة التدریبی�ة للمعلم�ین قب�ل الب�دء 
  :ل كانت كالتالي في العم

  یج�����ب عل�����ى المعلم�����ین إنت�����اج
م�ن (عرائس إص�بع غی�ر مكلف�ة 

ب���������واقي األقمش���������ة واألوراق 
ص���الحة للت���دریس، ) المخلف���ات 

مع قائمة باس�تخدامات الع�رائس 
 .داخل الفصل

 ,Zuljevic, Vida )،)فیدا زولجیفیك(دراسة 
2007)   

دور الع���رائس ف���ي تط���ور اللغ���ة ف���ي " بعن���وان 
  ".مكتبیة للصف األول برنامج القراءة ال

  )٣٧نتیجة : (ھدف الدراسة 

  ھ���دفت الدراس���ة إل���ى فھ���م أعم����ق
للمعرف��ة المبك��رة للق��راءة والكتاب��ة 
مع مجموع�ة متنوع�ة م�ن الط�الب، 
وق���د ص���ممت ھ���ذه الدراس���ة لبح���ث 
ووصف سلوكیات الصف األول عند 
ق����راءة الحكای����ات الش����عبیة ، كم����ا 
رك���زت عل���ى بح���ث مھ���ارات تفھ���م 

قص�����ة ل�����دى الموض�����وع وس�����رد ال
األطف�����ال، فھ�����م مع�����اني الكلم�����ات، 
التواص����ل م����ع أق����رانھم باس����تخدام 
الع��������رائس أو ب��������دون اس��������تخدام 

ذل�����ك ف�����ي ث�����الث   العرائس، و
 :مجموعات

المعلم�������ة تق�������رأ ب�������دون  .١
ع��رائس واألطف��ال یعی��دوا 
سرد القصة بدون عرائس 
ویج����اوبوا عل����ى خم�����س 
مستویات من أس�ئلة تفھ�م 

 . الموضوع
المعلم�����ة تق�����رأ بص�����حبة  .٢

واألطف�ال یعی�دوا  العرائس
سرد القصة بدون عرائس 
ویج����اوبوا عل����ى خم�����س 
مستویات من أس�ئلة تفھ�م 

 . الموضوع
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المعلم�����ة تق�����رأ بص�����حبة  .٣
العرائس واألطف�ال یعی�دوا 
س������رد القص������ة بص������حبة 
الع��رائس ویج��اوبوا عل��ى 
خم�����س مس�����تویات م�����ن 

 . أسئلة تفھم الموضوع
  :نتائج الدراسة 

علم�ة نتائج المجموعة التي اس�تخدمت معھ�ا الم 
الع���رائس ف���ي الحك���ي وإع���ادة األطف���ال لس���رد 

  :القصة كانت كالتالي

  األطف��ال عن��دما أع��ادوا س��رد القص��ة
سردوھا بتفاصیل أكث�ر م�ن أق�رانھم 

 .في المجموعتین األخرتین
  تحس���نت اس���تجابات التالمی���ذ عل���ى

أس�����ئلة تفھ�����م الموض�����وع ال�����ذین 
استخدموا العرائس ف�ي إع�ادة س�رد 

 .القصة
 می����ذ م����ع أص����بحت مش����اركات التال

أقرانھم أكثر فاعلیة عن�دما اص�بحت 
الع��رائس متاح��ة لھ��م لیعی��دوا س��رد 

 .القصة مرة أخرى
  أصبح مستوى اللغة اإلنجلیزیة أكثر

براع���ة واس���تخداماً لمف���ردات اللغ���ة 
ع�����ن أق�����رانھم ف�����ي المجم�����وعتین 

  األخرین  
  

  )٢٠٠٧(دراسة رشا سید أحمد محمد السید 

مھ�ارات الطالب�ة فعالیة برنامج لتنمیة " بعنوان 
المعلم����ة ف����ي توظی����ف القص����ة لتع����دیل بع����ض 

  ".سلوكیات الطفل المشكل داخل الروضة 

  :أھداف الدرااسة 

   تھدف الدراس�ة الحالی�ة إل�ى البح�ث ف�ي
الس���لوكیات الس���لبیة للطف���ل الُمش���كل 
حی��ث إن��ھ یوج��د قص��ور ف��ي مھ��ارات 
الطالب��ة المعلم��ة ف��ي توظی��ف القص��ة 

ت، لتع��دیل ال��بعض م��ن تل��ك الس��لوكیا
حیث تط�رح الدراس�ة برن�امج مقت�رح 

لتنمی��ة مھ��ارات الطالب��ة المعلم��ة ف��ي 
توظی������ف القص������ة لتع������دیل بع������ض 
س���لوكیات الطف���ل المش���كل ب���التركیز 
على المھارات األساسیة التي تمكنھ�ا 
من تحقیق ھذا الھدف، ومن ثم تھ�ف 
الدراس���ة إل���ى تس���لیط الض���وء عل���ى 
حقیق���ة المھ���ارات المطلوب���ة للطالب���ة 

ی��ف القص��ة وب��التعرف المعلم��ة لتوظ
على م�دى تمكنھ�ا م�ن تل�ك المھ�ارات 
وإل�����ى أي م�����دى تس�����تخدم القص�����ة 

 .المناسبة لسلوك الطفل المشكل
    : نتائج الدراسة 

   وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة ب��ین
متوس��طي درج��ات أف��راد المجموع��ة 
التجریبیة في القیاس القبلي والبع�دي 
لمھ��ارات توظی��ف القص��ة كك��ل ولك��ل 

ح���دة لص���الح القی���اس مھ���ارة عل���ى 
البع����دي وتحقق����ت فعالی����ة البرن����امج 
حی��ث بلغ��ت نس��بة الفعالی��ة للبرن��امج 

كما أظھرتھ�ا نس�بة الكس�ب  ١.٥ككل 
المع��دل ل��بالك ب��ین درج��ات التطبیق��ین 
القبل���ي والبع���دي ألف���راد المجموع���ة 

 .التجریبیة
   وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة ب��ین

متوس��طي درج��ات أف��راد المجموع��ة 
القی�اس القبل�ي والبع�دي  الضابطة في

لمھ��ارات توظی��ف القص��ة كك��ل ولك��ل 
مھ���ارة عل���ى ح���دة لص���الح القی���اس 

 .البعدي
   وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة ب��ین

متوسطي درجات أف�راد المجم�وعتین 
التجریبی����ة والض����ابطة ف����ي القی����اس 
البعدي لمھارات توظی�ف القص�ة كك�ل 
ولك����ل مھ����ارة عل����ى ح����دة لص�����الح 

 . المجموعة التجریبیة
  

  )٢٠٠٧(دراسة رضوان رضوان علي زحام 
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أس��الیب مس��تحدثة لتش��كیل الع��رائس " بعن��وان 
المتحرك����ة لتنمی����ة المھ����ارات الفنی����ة الیدوی����ة 

  ".للطالبات المعلمات لریاض األطفال 

  :أھداف الدراسة

  تع����رف الخام����ات والتقنی����ات لألس����الیب
المستحدثة لتشكیل العرائس المتحركة 

  لخیال الظل ومكمالتھ من خلفیات  
  .ومناظر

  الوص���ول إل���ى قائم���ة بالمھ���ارات الفنی���ة
الیدوی����ة الت����ي تعم����ل عل����ى تنمیتھ����ا 
األسالیب المستحدثة لتش�كیل الع�رائس 
المتحرك��ة لخی��ال الظ��ل ومكمالت��ھ م��ن 

 .خلفیات ومناظر
  :الدراسة نتائج

  بالنس���بة لغ���رض الدراس���ة فق���د تحقق���ت
االستفادة من األسالیب المستحدثة ف�ي 
تشكیل العرائس المتحركة لخی�ال الظ�ل 
ومكمالتھ م�ن خلفی�ات ومن�اظر لتنمی�ة 
المھ����ارات الفنی����ة الیدوی����ة للطالب����ات 

  .المعلمات لریاض األطفال
  أم���ا بالنس���بة ألھ���داف الدراس���ة فق���د ت���م

ارات الفنی��ة الوص��ول إل��ى قائم��ة بالمھ��
الیدوی���ة للطالب���ات المعلم���ات لری���اض 
األطف����ال الخاص����ة بتص����میم وتش����كیل 
الع�����رائس المتحرك�����ة لخی�����ال الظ�����ل 

 .ومكمالتھ من خلفیات ومناظر
  إن استخدام األسالیب والتقنیات الحدیث�ة

أث�رى عملی�ات التش��كیل لع�رائس خی��ال 
الظ��ل ومكمالت��ھ م��ن خلفی��ات ومن��اظر، 

معلم��ة مم��ا أعط��ى الفرص��ة للطالب��ة ال
لری��اض األطف��ال س��ھولة ف��ي التش��كیل 

 .والتنفیذ واالستخدام
  إن متغی�������رات الخام�������ة واس�������تخدامھا

واس�����تغاللھا ف�����ي عملی�����ات التش�����كیل 
والتنفیذ لعرائس خیال الظ�ل ومكمالت�ھ 
م��ن خلفی��ات ومن��اظر، أدت إل��ى إتاح��ة 
فرص التجریب لصیاغات جدی�دة لھ�ذه 

 .العرائس

 إن إتق����ان الطالب����ة المعلم����ة للمھ����ارات 
الفنی�����ة الیدوی�����ة الالزم�����ة لتص�����میم 
وتشكیل عرائس خیال الظ�ل ومكمالت�ھ 
م��ن خلفی��ات ومن��اظر، مم��ا ی��ؤدي إل��ى 
تمكنھ��ا م��ن اس��تخدامھا ف��ي األنش��طة 

 .الفنیة لریاض األطفال
  ممارسة التصمیم والتشكیل والتنفیذ لفن

خیال الظل ومكمالت�ھ وم�ا یحتوی�ھ م�ن 
إمكانی����ات، أعط����ى للطالب����ة المعلم����ة 

فن��ون الرس��م والتص��ویر  خب��رات ع��ن
وتصمیم ال�دیكور والمن�اظر والمالب�س 
بجان���ب أنھ���ا مش���غولة فنی���ة مكتمل���ة 

 .العناصر
  إن أس���������الیب التش���������كیل والخام���������ات

المس���تحدثة أف���ادت ف���ي تط���ویر فن���ون 
ع��رائس خی��ال الظ��ل والمحافظ��ة علی��ھ 

  .  من اإلنقراض
  

  )٢٠٠٨(دراسة نھى مصطفى محمد أحمد 

خل إلكس����اب تولی����ف الخام����ات كم����د" بعن����وان 
الطالب����ة المعلم����ة بری����اض األطف����ال المھ����ارات 

  ".التشكیلیة لتجسید عناصر القصة المصورة 

  :أھداف الدراسة

  :إكساب طالبات كلیة ریاض األطفال     

مھارات التجریب بالخامات وص�والً إل�ى  .١
تقنی����ات تش����كیلیة مس����تحدثة لتولی����ف 
الخامات بم�ا یس�ھم ف�ي تجس�ید عناص�ر 

 .القصة المصورة 
مھ��ارة التجری��ب بالخام��ات وص��والً إل��ى  .٢

تقنی����ات تش����كیلیة مس����تحدثة لتش����كیل 
الع��رائس وتوظیفھ��ا داخ��ل القص��ة مم��ا 
یس���اعد عل���ى إض���افة اس���الیب جدی���دة 

 .لعرضھا وتجسید عناصرھا
اإلفادة من عناصر ورموز الفن الشعبي  .٣

وتوظیفھ���ا بم���ا یث���ري القص���ة المقدم���ة 
 .للطفل
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تق��دیم مجموع��ة م��ن المف��اھیم العلمی��ة  .٤
االجتماعی�������ة م�������ن خ�������الل القص�������ة و

 .وتطبیقاتھا التربویة
  :نتائج الدراسة

إن إكس�����اب طالب�����ات كلی�����ة ری�����اض  .١
األطف��ال لألس��س والمع��اییر الخاص��ة 
بتولی��ف الخام��ات البیئی��ة وإمكاناتھ��ا 
التشكیلیة یعمل على استنباط أس�الیب 
فنی���ة وتقنی���ة مس���تحدثة توظ���ف ف���ي 

 .تجسید عناصر القصة المصورة
س داخ��ل القص��ص إن توظی��ف الع��رائ .٢

المقدم��ة للطف��ل یس��اعد عل��ى إض��افة 
 .أسالیب جدیدة لعرضھا 

إن توظی����ف عناص����ر ورم����وز الف����ن  .٣
الش����عبي داخ����ل القص����ص المقدم����ة 
للطف���ل یث���ري القص���ة ویعم���ل عل���ى 
تعمی��ق روح األص��الة والحف��اظ عل��ى 

 .التراث
إن للبرن����امج المقت����رح فاعلی����ة ف����ي  .٤

تنمیة مھارات الطالبة المعلمةبریاض 
مھ�ارات التش�كیلیة لتجس��ید األطف�ال ال

 .عناصر القصة المصورة
اثبت��ت نت��ائج تقی��یم أعم��ال الطالب��ات  .٥

تحققصحة فرض البحث وال�ذي یؤك�د 
عل����ى إیجابی�����ة البرن�����امج المقت�����رح 
لتولی���ف الخام����ات كم����دخل إلكس����اب 
الطالب����ة المعلم����ة بری����اض األطف����ال 
المھ�ارات التش�كیلیة لتجس�ید عناص�ر 

 .القصة المصورة
ن��ھ توج��د ف��روق دال��ة اثبت��ت النت��ائج أ .٦

ب�������ین متوس�������طات درج�������ات األداء 
للمھ����ارات التش�����كیلیة ف����ي تجس�����ید 
عناص���ر القص���ة المص���ورة لك���ل م���ن 
المجموع����ة التجریبی����ة، والض����ابطة 
لص���الح المجموع���ة التجریبی���ة مم���ا 
یؤكد فاعلیة تولی�ف الخام�ات كم�دخل 
إلكس����اب الطالب����ة المعلم����ة بری����اض 
األطف�ال المھ�ارات التش�كیلیة لتجس��ید 

 .القصة المصورة عناصر
  

  )٢٠١٠(دراسة ھبة صالح سالم عبد الوھاب 

فعالیة برن�امج لتنمی�ة مھ�ارات الطالب�ة " بعنوان 
المعلم�����ة لكتاب�����ة وع�����رض ال�����نص المس�����رحي 

  ".العرائسي المقدم لطفل الروضة 

  :ھدف الدراسة

ھدفت الدراسة إل�ى التع�رف عل�ى المھ�ارات        
األساس��یة ال��الزم توافرھ��ا ل��دى الطالب��ة المعلم��ة 
لكتاب��ة ال��نص المس��رحي المق��دم لطف��ل الروض��ة، 
ك���ذلك محاول���ة تنمی���ة مھ���ارات الطالب���ة المعلم���ة 

  لكتابة وعرض المسرحیات العرائسیة 

  .المقدمة لطفل الروضة

  : نتائج الدراسة

األول تحققت صحة الف�رض  .١
حی��ث أن��ھ توج��د ف��روق ذات 
دالل��������ة إحص��������ائیة ب��������ین 
متوس���طي درج���ات طالب���ات 
المجموع���ة التجریبی���ة ف���ي 
القیاس���ین القبل���ي والبع���دي 
ف���ي مھ���ارات كتاب���ة ال���نص 
المس�����رحي الكلی�����ة ولك�����ل 
مھ���ارة عل���ى ح���دة لص���الح 
القی��اس البع��دي بع��د تطبی��ق 

 .البرنامج
تحقق������ت ص������حة الف������رض  .٢

الثاني حیث أنھ توجد فروق 
ة إحص����ائیة ب����ین ذات دالل����

متوس���طي درج���ات طالب���ات 
المجم������وعتین التجریبی������ة 
والض�����ابطة ف�����ي القی�����اس 
البع��دي ف��ي مھ��ارات كتاب��ة 
ال����نص المس����رحي الكلی����ة 
ولك����ل مھ����ارة عل����ى ح����دة 
لص������������الح المجموع������������ة 
التجریبی������ة بع������د تطبی������ق 

 .البرنامج
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 ,Comer )، )أونوم�ا بریان�ت ك��ومر(دراس�ة 
Unoma Bryant, 2010 )  

علیم��ي ع��ن طری��ق الع��رائس ت��دریب ت" یعن��وان 
  "لألطفال ذوي صعوبات التعلم 

  : ھدف الدراسة 

  التأكی�������د عل�������ى أن اس�������تخدام
الع�����رائس م�����ؤثر ف�����ي التعل�����یم 
لألطف���ال ذوي ص���عوبات ال���تعلم 
لتعزی�����ز االرتب�����اط والمش�����اركة 
االجتماعی������ة والعاطفی������ة م������ع 

 .أقرانھم العادیین
  الدراس���������ة اعتم���������دت عل���������ى

المعلوم���ات الت���ي جمعتھ���ا م���ن 
 ٥ت فردی�������ة م�������نھم مق�������ابال٩

العب���ي ٤مدرس���ین للمع���اقین، و
 .عرائس) محركي(

  : نتائج الدراسة 

   م������ع اس������تخدام الع������رائس م������ع ذوي
ص�����عوبات ال�����تعلم أدى إل�����ى زی�����ادة 
ال���وعي ال���ذاتي بأنفس���ھم واعت���راف 
أقرانھم الع�ادیین بإع�اقتھم وبالتعام�ل 

  .معھم كما یتوافق مع حالتھم
  

  :المحور الثاني المعاقین عقلیًا

إن العنایة باألطفال المعاقین عقلیً�ا مطل�ب      
ض��روري ومھ��م ف��ي الوق��ت الحاض��ر وخاص��ة 
للق��ابلین للتعل��یم م��نھم ألن ل��دیھم طاق��ة عل��ى 
التعلیم وطاقة على العمل ول�و البس�یط المك�رر 
من��ھ، وق��د یس��تغلھا كثی��ر م��ن أف��راد المجتم��ع 
بطریق����ة س����یئة، وخاص����ة ف����ي المجتمع����ات 

دولة العنایة بھؤالء الشعبیة لذلك یجب على ال
األطف��ال وخاص��ة وزارة التربی��ة والتعل��یم ل��ئال 

  . تتحول ھذه الطاقة إلى طاقة مدمرة

ویُس�����تخَدم مص�����طلح اإلعاق�����ة العقلی�����ة       
كمفھ��وم ش��امل للدالل��ة عل��ى انخف��اض األداء 

وتؤك����د . ال����وظیفي العقل����ي بكاف����ة درجات����ھ،

التعریف��ات والتص��نیفات الطبی��ة عل��ى العوام��ل 
لإلعاقة العقلیة، كالوراثة أو اإلصابة المسببة 

بأحد األمراض، وما یترتب على ذلك من ع�دم 
كف��اءة الجھ��از العص��بي وض��مور أو تل��ف ف��ي 
خالیا المخ وأنسجتھ، وش�ذوذ واض�طراب ف�ي 
النواحي والوظائف العضویة والحركیة؛ بغی�ة 
. تحدید األسالیب الوقائیة والعالجی�ة المناس�بة

ت االجتماعی��ة فإنھ��ا أم��ا التعریف��ات والتص��نیفا
تتخ��ذ م��ن الخص��ائص الس��لوكیة االجتماعی��ة، 
وعدم النضج االجتم�اعي ونقص�ان الكف�اءة أو 
الص��الحیة االجتماعی��ة للف��رد، وع��دم مقدرت��ھ 
��م المواق��ف االجتماعی��ة ومس��ایرتھا  عل��ى تفھُّ
ا أساسیًّا لتحدید المتخلفین عقلیًّا وفئ�اتھم  محّكً

  المختلفة 

www.lul.se/ infoteket)(.  

یُعتبَ����ر التعری����ف ال����ذي تبنَّت����ھ الجمعی����ة      
األمریكیة للضعف العقلي م�ن أكث�ر التعریف�ات 
قبوالً وشیوعاً بین المشتغلین في ھذا المی�دان 
وینص التعریف على أن التخلف العقل�ي حال�ة 
تشیر إلى انخفاض واض�ح ف�ي الق�درة العقلی�ة 
العامة مص�حوباً بقص�ور ف�ي الس�لوك التكیف�ي 

یوس������ف . (مرحل������ة النم������وتظھ������ر خ������الل 
  ).٧، ١٩٩٠:القریوتي

  :تصنیف المعاقین عقلیًّا

، إعاق���ة Moron) الم���ورون(فئ���ة الم���أفون 
  ):القابل للتعلیم(بسیطة، 

م������ن مجم������وع % ٧٥ویص������ل مع������دل        
وتت�راوح نس�بة ذك�ائھم ب�ین ، المتخلفین عقلیًّا

درج��ة، وأقص��ى عم��ر عقل��ي یص��ل ) ٧٠-٥٠(
س��نة وفق��اً  ١٢-٦إلی��ھ الم��أفون یت��راوح ب��ین 

لمنظم��ة الص��حة العالمی��ة، ویك��ون غی��ر ق��ادر 
عل��ى متابع��ة الدراس���ة ف��ي فص��ول المدرس���ة 

ب��بطء " ق��ابالً للتعل��یم"العادی��ة، إال أن��ھ یك��ون 
ف��ي م��دارس أو فص��ول خاص��ة، ویمكن��ھ تعلُّ��م 
القراءة والكتاب�ة والحس�اب والتفكی�ر البس�یط، 
بجانب التدریب المھن�ي، وال یتج�اوز المرحل�ة 

ة، ویك��ون عل��ى درج�ة معقول��ة نس��بیًّا االبتدائی�
من التوافق االجتماعي في شكل بسیط مقارنة 
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بباقي فئات التخلف العقلي األخرى، ویستطیع 
المحافظ���ة عل���ى حیات���ھ، ویمكن���ھ أن یكس���ب 
عیش��ھ م��ن العم��ل ف��ي حرف��ة متواض��عة بع��د 

وھن���اك . الت���دریب وتح���ت الرقاب���ة والتوجی���ھ
احتم����ال أن ینح����رف الم����أفون إل����ى الس����لوك 

الجتم�����اعي المض�����اد للمجتم�����ع كالجریم�����ة ا
والبغ����اء؛ وذل����ك لس����ھولة انقی����اده ونق����ص 

  بصیرتھ 

ع���ادل عب���د (، )٤٢، ٢٠٠٦: حس���ین ن���وري(
  ).٣٥، ٢٠٠٦: هللا

القاب�ل (، إعاق�ة متوس�طة،  Imbecileاألبل�ھ
  ):للتدریب

درجة،  ٥٠-٣٥تتراوح نسبة ذكائھم بین      
م���ن مجم���وع % ٣٠وتبل���غ نس���بتھم ح���والي 

التخلف العقلي، ویتراوح عمرھم العقل�ي عن�د 
سنوات وفقاً لمنظمة الصحة  ٩-٦النضج بین 

والطف���ل األبل���ھ غی���ر قاب���ل للتعل���یم، . العالمی���ة
عل�ى بع�ض  trainableولكنھ قاب�ل للت�دریب 

والتي ال تتطل�ب  المھارات واألعمال البسیطة،
مھ��ارات فنی��ة عالی��ة، مث��ل العم��ل عل��ى الن��ول 
والسجاد، وشغل اإلبرة، والخ�زف، والنج�ارة، 
ویمك���ن إلحاق���ھ بمراك���ز التأھی���ل المھن���ي أو 
بمؤسسات التدریب وحمایتھ في نفس الوقت، 
حی����ث یج�����د ص�����عوبة كبی�����رة ف�����ي التواف�����ق 
االجتم���اعي ال یمكن���ھ القی���ام بعم���ل مفی���د، وال 

ل نفس��ھ، وال یمكن��ھ تحقی��ق یس��تطیع أن یع��و
التوافق االجتماعي، وغیر مسئول ع�ن نفس�ھ 

انفعاالتھ رتیبة واضحة، فق�د یك�ون . اجتماعیًّا
مرح��اً، وق��د یك��ون مزاج��ھ غی��ر معت��دل، وق��د 
یك����ون ھادئ����اً، وق����د یك����ون غی����ر مس����تقر أو 

: ٢٠٠٥وفی���ق ص���فوت (ع���دوانیًّا أو مخرب���اً 
٨٣.(  

ل غی��ر قاب��(، إعاق��ة ش��دیدة،  Idiotالمعت��وه
  ):للتعلم أو التدریب

م��ن مجم��وع % ٥تبل��غ نس��بتھم ح��والي      
  ٢٥التخل���ف العقل���ي، تق���ل نس���بة ذكائ���ھ ع���ن 
 ٦-٣درج��ة، وعم��ره العقل��ي عن��د النض��ج م��ن 

س��نوات تقریب��اً، وھ��و غی��ر قاب��ل للتعل��یم وال 

للت��دریب، ال یس��تطیع تعل��م الك��الم، وال یمك��ن 
تدریب�ھ عل��ى االعتم�اد عل��ى ال�ذات، أو العنای��ة 

جات��ھ الجس��میة األساس��یة الیومی��ة؛ ول��ذا بحا
فھ��و یحت��اج إل��ى رعای��ة وإش��راف ك��املین ف��ي 

وكثیراً ما یك�ون س�بب ھ�ذه . مؤسسات خاصة
الح��االت أم��راض عض��ویة تُس��بِّب خل��الً ش��دیداً 
ف�����������ي الجھ�����������از العص�����������بي المرك�����������زي 

)http://ar.wikipedia.org( 

وقد اتخذت الباحث�ة فئ�ة الق�ابلین للتعل�یم 
یق البحث الحالي؛ حیث إنھ�ا أو المورون لتطب

الفئ��ة األكث��ر احتكاك��اً ب��المجتمع، وتحت��اج إل��ى 
تعل����یم مھ����ارات كثی����رة ف����ي الحی����اة؛ حت����ى 
یس���تطیعوا الع���یش بطریق���ة مقبول���ة تناس���ب 
قدراتھم، وال تثقل عل�ى َم�ْن ح�ولھم م�ن أف�راد 
أسرتھم باألضافة إلى ذلك أن ھذه الفئة تش�بھ 
 في خصائصھا وطرق تعلیمھ�ا مرحل�ة ری�اض

األطف��ال ل��ذلك اس��تعانت الباحث��ة ب��الكثیر م��ن 
ط���رق واس���الیب ودراس���ات ومراج���ع تخ���ص 

  .مرحلة ریاض األطفال

یج��ب مراع��اة اآلت��ي عن��د الت��دریس للمع��اقین 
 :عقلیًّا

  مواقف تساعد على تنمی�ة
الجان�����ب الشخص�����ي واالجتم�����اعي 

  . واالعتماد على النفس
  الت�����������دریبات الحس�����������یة

المتنوع��������������ة وتنمی��������������ة اإلدراك 
  .والمالحظة

  نشاط تمثیلي یس�اعد عل�ى
  .عالج عیوب النطق والكالم

  أنش����طة ریاض����یة وفنی����ة
  .وموسیقیة

 مھارات الكتابة والقراءة.  
  مس������رحة الموض������وعات

الدراسیة وتوظیف مسرح الع�رائس 
 وترجمة النشاط الحسي  

 ).٣٩٩، ٢٠٠٣: مجدي عزیز(
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وت���رى الباحث���ة  م���ن التجرب���ة االس���تطالعیة      
وعملھ��ا م��ع المع��اقین عقلیً��ا والدراس��ات الس��ابقة 
المتعلق�����ة بالموض�����وع أن اس�����تخدام الع�����رائس 
التعلیمیة سواء في المناھج الممس�رحة أو تع�دیل 
السلوك عن طریق بعض المواقف التي تق�وم بھ�ا 
المعلم���ة داخ���ل الفص���ل باس���تخدام العروس���ة م���ع 

ع��ض األغ��اني الت��ي تلق��ي الض��وء عل��ى اس��تخدام ب
الس��لوك الم��راد تعدیل��ة ل��ھ أث��ر كبی��ر عل��ى تعل��یم 
المع��اقین عقلیً��ا أو تع��دیل س��لوكھم وذل��ك كم��ا ف��ي 

  ،  )٢٠٠٤(، )سوزان عبد هللا العیسوي(دراسة 

، )٢٠٠٤(، )نیف����ین رفع����ت رش����دي(ودراس����ة 
، )أسماء عبد الم�نعم أب�و الفت�وح(وأیًضا دراسة 

)٢٠٠٨.(  

ق الت����دریس للمع����اقین عقلیًّ����ا أس����الیب وط����ر
  :القابلین للتعلیم

وعن��د اختی��ار ط��رق وأس��الیب الت��دریس 
  :للمعاقین عقلیًا یجب مراعاة النقاط اآلتیة

 ویعن��ي ارتب��اط  -:االرتب��اط
الوس���������یلة بالم���������ادة التعلیمی���������ة 
وب�����المحتوى وبالھ�����دف الس�����لوكي 
المباش������ر وبالمھ������ارات المكون������ة 
للس����لوك النھ����ائي، وال����ذي ی����رتبط 

االرتب�اط (بخصائص التالمی�ذ  أساساً 
ب���ین طریق���ة الت���دریس واألس���الیب 

 ).وخصائص التالمیذ
 ندرك جمیع�اً أن  -:الدافعیة

ھ���ذا العنص���ر أھ���م عناص���ر عملی���ة 
ق��د . التعل��یم عن��د الف��رد بش��كل ع��ام

تكون األسالیب والطرق المستخدمة 
ف����ي الت����دریس الس����بب ف����ي ت����دنِّي 
مس��توى الدافعی��ة، وم��ن ث��م الفش��ل 

كالت؛ ول����ذلك یج����ب وت����راُكم المش����
االھتمام بتطویر األسلوب والطریق�ة 
المناس���بة الت���ي تثی���ر دافعی���ة الف���رد 
ن��ھ م��ن معالج��ة المش��كلة  بش��كل یمكِّ
الت��ي أدَّت إل��ى حاج��ة خاص��ة لدی��ھ، 
وذل��ك ع��ن طری��ق التش��ویق وَجْع��ِل 
المھمات تبدو بس�یطة مثی�رة محبب�ة 

طریق������ة الت������دریس (ل������دى الف������رد 
 واألس���لوب المس���تخدم الق���ادر عل���ى

إث��ارة دافعی��ة الف��رد الم��تعلم س��وف 
یس���اھمان ف���ي زی���ادة تفاعل���ھ م���ع 
الموق����ف التعلیم����ي، ف����یقلالن م����ن 

 ).الصعوبات لدیھ
 األس����������لوب  -:التعم����������یم

وطریقة التعلیم المستخدمة یجب أن 
یكون��ا مت��رابطین م��ع بیئ��ة الم��تعلم؛ 
حت��ى یمكن��اه م��ن مواجھ��ة المواق��ف 
التعلیمی����ة المختلف����ة ب����نفس األداء 

ل األنس��ب ألث��ر التعل��یم وتحقی��ق النق��
��ن ( الطریق��ة المناس��بة ھ��ي الت��ي تمكِّ

التلمیذ من تعمیم ما یتعلمھ للمواقف 
 ).التعلیمیة المختلفة

 وذلك ب�أن تك�ون  -:التكامل
سلس��لة النش��اطات المكون��ة لطریق��ة 
الت���دریس مترابط���ة ومنس���جمة م���ع 
الموق���ف التعلیم���ي؛ لتحقی���ق ھ���دف 

ویج��ب . مع��ین أو مجموع��ة أھ��داف
نش��طة وطریق��ة وأس��لوب أن تك��ون أ

الت�����دریس خالی�����ة م�����ن التن�����اقض، 
وتك���ون النم����اذج المس����تخدمة م����ن 
السلوك والنشاط التدریسي متكامل�ة 

تكاُمل األنشطة واألداء ف�ي (وسویة 
طریق��ة الت��دریس م��ن ش��أنھ تخفی��ف 
التن�����اقض وتقلی�����ل النم�����اذج غی�����ر 

  ).السویة التي تربك المتعلم
 إث����راء البیئ����ة  -:اإلث����راء

ب��المثیرات والتخفی��ف م��ن التعلیمی��ة 
المثی������رات المش������تتة، واس������تخدام 
مثی�����رات ذات خص�����ائص واض�����حة 
ومحددة، واس�تخدام التلق�ین اللفظ�ي 
اإلیم���ائي والجس���مي؛ لح���ث الطف���ل 

 .على االنتباه
 تعزی�������������ز  -:التعزی�������������ز

االس������تجابات الص������حیحة، ودع������م 
الس������لوك اإلیج������ابي للطف������ل ف������ي 
المواقف المتعددة والحیاة المدرسیة 

س��ائل اللفظی��ة والمادی��ة بمختل��ف الو
المش�������جعة عل�������ى تثبی�������ت ھ�������ذه 
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االستجابات؛ فالتعزبز یقوي السلوك 
 .حینما یكون فوریًّا ومالئماً للطفل

 تط����ویر ق����درة  -:التط����ویر
الطفل على التذكر، ونَْقُل أث�ر التعل�یم 
م��ن موق��ف إل��ى آخ��ر، وذل��ك یتطل��ب 
التك��رار واإلع��ادة، وھ��و م��ا یُع��َرف 

تص���بح باس���م التعل���یم الزائ���د؛ لك���ي 
 .االستجابة تلقائیة

تَسلُس�ل الم�ادة التعلیمی�ة وترتیبھ�ا  -:التسلسل
بش������كل م������نظم، وتتابُعھ������ا م������ن العیانی������ات 
والمحسوسات في حیاة الطفل إلى المج�ردات، 
وم���ن الس���ھل إل���ى الص���عب، وم���ن المھ���ارات 
البس��یطة إل��ى المھ��ارات األكث��ر تعقی��داً، وم��ن 

 الكلیات إلى الجزئیات 

جم�����ال (، )٥٣، ١٩٩٥: غ�����انم البس�����طامي(
، )٨٤، ٨٣، ١٩٩٨: الخطیب، منى الحدی�دي

 ). ١٣٣، ١٩٩٩،١٣٢: سھى أمین(

الع��رائس (وت�رى الباحث�ة إن إرتب�اط الوس�یلة      
بالھ��دف التعلیم��ي وخص��ائص التالمی��ذ ) التعلیمی��ة

ضروري لنجاح الوسیلة، باإلضافة إلى ذلك یج�ب 
تعم���یم الم���ادة التعلیمی���ة وتطبیقھ���ا عل���ى جمی���ع 

الحی��اة المرتبط��ة بالتلمی��ذ وذل��ك لنق��ل أث��ر من��احي 
ال����تعلم وإال سیص����بح التعل����یم دون ج����دوى، وأن 
یك���ون أیًض���ا ھن���اك تكام���ل ب���ین أھ���داف ال���درس 
واألنشطة المصاحبة للدرس من أغاني أو أنشطة 
ورقیة، وذلك لزیادة التأكید على الھدف بأكثر من 
طریقة وھ�ذا م�ا یع�رف ب�التعلیم الزائ�د، باإلض�افة 

اعاة التسلسل ف�ي الت�درج م�ن المحس�وس إلى مر
إلى المجرد وم�ن البس�یط إل�ى المعق�د حت�ى یك�ون 

  . التعلیم لھ عمق وأثر على المدى الطویل

وت��ري الباحث��ة أیًض��ا أن��ھ م��ع نج��اح الوس��یلة     
، ووص������ولھا للھ������دف )الع������رائس التعلیمی������ة (

التعلیمي مع مراع�اة خص�ائص المتعلم�ین س�یزید 
وإقبالھ على ال�تعلم وزی�ادة  ذلك من دافعیة التلمیذ

تفاعلھ م�ع الموق�ف التعلیم�ي ونجاح�ھ ف�ي ال�تعلم 
الم��راد الوص��ول إلی��ھ مم��ا ی��ؤدي إل��ى تعزی��ز آل��ى 

  .یدفعھ إلى نجاح أكبر

وھ����ذا م����ا س����تراعیھ الباحث����ة أثن����اء وض����ع     
  .    البرنامج في الجزء الخاص باستخدام العرائس

  :یًاالدراسات السابقة المتعلقة بالمعاقین عقل

، )٢٠٠٤(، )نیف�����ین رفع�����ت رش�����دي(دراس�����ة 
فاعلی��ة مس��رحة المن��اھج ف��ي تحقی��ق : بعن��وان 

  .بعض أھداف مدارس التربیة الفكریة

  :أھداف الدراسة 

  معرفة مدى فاعلیة مسرحة المناھج ف�ي
تحس���ین المھ���ارات االجتماعی���ة ل���دى 

 الطفل المعوق عقلیًا
  معرفة مدى فاعلیة مسرحة المناھج ف�ي

التواص��ل ل��دى الطف��ل  تحس�ین مھ��ارات
 المعوق عقلیًا

  معرفة مدى فاعلیة مسرحة المناھج ف�ي
زی��ادة التحص��یل الدراس��ي ل��دى الطف��ل 

 المعوق عقلیًا
  :نتائج البحث 

  توج��د ف���روق ذات دالل���ة إحص���ائیة ب���ین
متوس�ط درج��ات المجموع��ة التجریبی��ة 
ف����ي القی����اس القبل����ي وب����ین متوس����ط 
درج��ات نف��س المجموع��ة ف��ي القی��اس 

عل������ى مقی������اس المھ������ارات البع������دي 
 .االجتماعیة لصالح القیاس البعدي

   توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة ب��ین
متوس�ط درج��ات المجموع��ة التجریبی��ة 
ف���ي القی���اس البع���دي وب���ین متوس���ط 
درج�����ات المجموع�����ة الض�����ابطة ف�����ي 
القیاس البعدي على مقی�اس المھ�ارات 
االجتماعی�������ة لص�������الح المجموع��������ة 

 .التجریبیة
 ل���ة إحص���ائیة ب���ین توج��د ف���روق ذات دال

متوس�ط درج��ات المجموع��ة التجریبی��ة 
ف����ي القی����اس القبل����ي وب����ین متوس����ط 
درج��ات نف��س المجموع��ة ف��ي القی��اس 
البعدي على مقیاس مھ�ارات التواص�ل 

 .لصالح القیاس البعدي
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  توج��د ف���روق ذات دالل���ة إحص���ائیة ب���ین
متوس�ط درج��ات المجموع��ة التجریبی��ة 
ف���ي القی���اس البع���دي وب���ین متوس���ط 

جموع�����ة الض�����ابطة ف�����ي درج�����ات الم
القی��اس البع��دي عل��ى مقی��اس مھ��ارات 

 .التواصل لصالح المجموعة التجریبیة
  توج��د ف���روق ذات دالل���ة إحص���ائیة ب���ین

متوس�ط درج��ات المجموع��ة التجریبی��ة 
ف����ي القی����اس القبل����ي وب����ین متوس����ط 
درج��ات نف��س المجموع��ة ف��ي القی��اس 
البع��دي لص��الح القی��اس البع��دي عل��ى 

 .مقیاس التحصیل المصور
 وج��د ف���روق ذات دالل���ة إحص���ائیة ب���ین ت

متوس�ط درج��ات المجموع��ة التجریبی��ة 
وب����ین متوس����ط درج����ات المجموع����ة 
الض���ابطة ف���ي القی���اس البع���دي عل���ى 
مقی����اس التحص����یل المص����ور لص����الح 

 .المجموعة التجریبیة
 

،  )٢٠٠٤(، )س��وزان عب��د هللا العیس��وي(دراس��ة 
بعن���وان اس���تخدام مس���رحة المن���اھج ف���ي اللغ���ة 

وأثره على تنمیة بعض المھارات اللغویة العربیة 
  واالجتماعیة لدى الطالب المعاقین ذھنیُا

  :أھداف الراسة

  ی��تلخص ھ��دف الدراس��ة األساس��ي ف��ي
معرف�����ة اس�����تخدام مس�����رحة المن�����اھج 
كطریق���ة للت���دریس وأث���ره عل���ى تنمی���ة 
بع��ض المھ��ارات اللغوی��ة واالجتماعی��ة 
ل���دى عین���ة م���ن تالمی���ذ الص���ف الراب���ع 

 .س التربیة الفكریةالتعلیمي بمدار
  :نتائج الدراسة 

  توج�����د ف�����روق دال�����ة إحص�����ائیة ب�����ین
المجموع�����ة التجریبی�����ة والمجموع�����ة 
الضابطة في القیاس البعدي في مقی�اس 
المھ���������ارات االجتماعی���������ة لص���������الح 

 .المجموعة التجریبیة
  توج�����د ف�����روق دال�����ة إحص�����ائیة ب�����ین

المجموع�����ة التجریبی�����ة والمجموع�����ة 

قی�اس الضابطة في القیاس البعدي في م
المھ���ارات اللغوی���ة لص���الح المجموع���ة 

 .التجریبیة
  توج�����د ف�����روق دال�����ة إحص�����ائیة ب�����ین

المجموع�����ة التجریبی�����ة والمجموع�����ة 
الض����ابطة ف����ي القی����اس التت����ابعي ف����ي 
مقی��اس المھ���ارات االجتماعی��ة لص���الح 

 .المجموعة التجریبیة
  توج�����د ف�����روق دال�����ة إحص�����ائیة ب�����ین

المجموع�����ة التجریبی�����ة والمجموع�����ة 
ی����اس التت����ابعي ف����ي الض����ابطة ف����ي الق

مقی�����اس المھ�����ارات اللغوی�����ة لص�����الح 
 .المجموعة التجریبیة

  

، بعن�وان )٢٠٠٥(، )حسن حمدي أحمد(دراسة 
برنامج تدریبي لتنمی�ة بع�ض المھ�ارات الیدوی�ة 
والفنی��ة للمعلم��ین وعالقت��ھ ب��دافع اإلنج��از ل��دى 

  .األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة

  :أھداف الدراسة

  برن����امج تھ���دف الدراس����ة إل���ى عم����ل
تدریبي لتنمیة بعض المھارات الیدویة 
والفنی���ة للمعلم���ین وم���دى علق���ة ذل���ك 
ب�����دافع اإلنج�����از ل�����دى األطف�����ال ذوي 

 .االحتیاجات الخاصة
  

  :نتائج الدراسة

  توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة ب��ین
متوس����طي درج����ات المعلم����ین عین����ة 
البح���ث ف���ي األداء قب���ل وبع���د تطبی���ق 

ي عن�د البرنامج لص�الح التطبی�ق البع�د
 .).,.١(مستوى 

  توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة ب��ین
متوسطي درجات األطفال عینة البح�ث 
ف���ي داف���ع اإلنج���از قب���ل وبع���د تطبی���ق 
البرن�����امج عل������ى معلم������یھم لص������الح 

 .).,.١(التطبیق البعدي عند مستوى
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  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین
متوسطي درجات األطفال عینة البح�ث 

بع��د انتھ��اء تطبی��ق  ف��ي داف��ع اإلنج��از
البرن��امج عل��ى معلم��یھم وبع��د م��رور 
ش���ھرین م���ن تطبی���ق البرن���امج عل���ى 

أو .) ,.١(معلم������یھم عن������د مس������توى 
)٥.,.(. 

 

، )٢٠٠٧(، )آی����ات عص����مت عب����دهللا(دراس����ة 
برن�����امج لتنمی�����ة بع�����ض الجوان�����ب المعرفی�����ة 
والمھاریة لألطفال قابلي التعلم من خالل تش�كیل 

  ".لیلة الكبیرةأوبریت ال"عرائس مستوحاة من 

  :أھداف الدراسة

  تھ���دف الدراس���ة إل���ى إع���داد برن���امج
لتنمی�����ة بع�����ض الجوان�����ب المعرفی�����ة 
والمھاری��ة لألطف��ال ق��ابلي ال��تعلم م��ن 
خ��الل تش��كیل ع��رائس مس��توحاة م��ن 

 أبریت اللیلة الكبیرة 
  :نتائج الدراسة

  وجود ف�روق دال�ة إحص�ائیًا ف�ي بع�ض
الجوانب المعرفیة للطفل المعاق عقلیً�ا 

م���ن خ���الل تش���كیلھ " القاب���ل لل���تعلم"
للعروس��ة قب��ل وبع��د تطبی��ق البرن��امج 

 .لصالح القیاس البعدي
  وجود ف�روق دال�ة إحص�ائیًا ف�ي بع�ض

الجوانب المھاریة للطفل المعاق عقلیً�ا 
م���ن خ���الل تش���كیلھ " القاب���ل لل���تعلم"

للعروس��ة قب��ل وبع��د تطبی��ق البرن��امج 
 .لصالح القیاس البعدي

 یًا ف�ي بع�ض وجود ف�روق دال�ة إحص�ائ
مالمح التشكیل الفن�ي للعروس�ة للطف�ل 

م���ن " القاب���ل لل���تعلم"المع���اق عقلیً���ا 
خ����الل تش����كیلھ للعروس����ة قب����ل وبع����د 
تطبی�����ق البرن�����امج لص�����الح القی�����اس 

 .البعدي
  وج����ود ف����روق دال����ة إحص����ائیًا ب����ین

متوس�����ط درج�����ات بع�����ض الجوان�����ب 
المعرفی������ة والمھاری������ة والتش������كیلیة 

 للعروس��ة قب��ل وبع��د تطبی��ق البرن��امج
 .لصالح القیاس البعدي

 

، )أس����ماء عب����د الم����نعم أب����و الفت����وح(دراس����ة 
، بعن����وان فاعلی����ة اس����تخدام مس����رح )٢٠٠٨(

فئ���ة "الع���رائس ف���ي إكس���اب المع���اقین ذھنیً���ا 
 .بعض المھارات الحسیة" متالزمة داون

 :أھداف الدراسة 

  تھ���دف الدراس����ة إل���ى التع����رف عل����ى
فاعلی��ة اس��تخدام مس��رح الع��رائس ف��ي 

متالزم����ة "ن ذھنیً����ا إكس����اب المع����اقی
بع����ض المھ����ارات الحس����یة، "" داون
مھارة التمییز السمعي والتمیی�ز ( مثل 

البص������ري ومھ������ارات ال������ربط ب������ین 
األص�������وات المس�������موعة واألش�������یاء 

، م���ن خ���الل التع���رف عل���ى )المرئی���ة
الف����روق ب����ین المجموع����ة الض����ابطة 
والتجریبی������ة ف������ي اكتس������اب بع������ض 

 .   المھارات الحسیة
  :نتائج الدراسة 

  توج���د ف���روق دال���ة إحص���ائیة ب���ین ال
متوس����ط درج����ات أف����راد المجموع����ة 
التجریبی����ة ومتوس����ط درج����ات أف����راد 
المجموعة الضابطة في القیاس القبلي 
عل�����ى مقی�����اس المھ�����ارات الحس�����یة 

 .وبأبعاده الثالثة
   توج����د ف����روق دال����ة إحص����ائیة ب����ین

متوس����ط درج����ات أف����راد المجموع����ة 
التجریبی����ة ومتوس����ط درج����ات أف����راد 

ض�����ابطة ف�����ي القی�����اس المجموع�����ة ال
البعدي على مقیاس المھارات الحس�یة 
بأبعاده الثالثة لصالح أفراد المجموعة 

  .التجریبیة
  توج����د ف����روق دال����ة إحص����ائیة ب����ین

متوس����ط درج����ات أف����راد المجموع����ة 
التجریبی����ة عل����ى مقی����اس المھ����ارات 
الحس��یة بأبع��اده الثالث��ة ب��ین الققی��اس 
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القبل�����ي والبع�����دي لص�����الح القی�����اس 
  .البعدي

 ج���د ف���روق دال���ة إحص���ائیة ب���ین ال تو
متوس����ط درج����ات أف����راد المجموع����ة 
الض�����ابطة عل�����ى مقی�����اس المھ�����ارات 
الحس���یة بأبع���اده الثالث���ة ف���ي القی���اس 

  .القبلي والبعدي
  

، بعنوان )٢٠١٠(، )نیفین عازر صلیب(دراسة 
فاعلیة برنامج متعدد الوس�ائط لتحس�ین الس�لوك 

  .التكیفي لدى بعض المعاقین عقلیًا

  :ةأھداف الدراس

  معرفة م�دى ت�أثیر الوس�ائط المتع�ددة
المقترح����ة عل����ى تحس����ین الس����لوك 
التكیف����ي ل�����دى األطف����ال المع�����اقین 

 .عقلیًّا
  عم��ِل قائم��ة بأنم��اط الس��لوك التكیف��ي

 Aمختارة من اختبار الـ) التوافقي(
B S (Adaptive .Behavior 

.Scale)  للس�������������لوك التكیف�������������ي
، بحی���ث تك���ون مقیاس���اً )الت���وافقي(

ِن السلوك التكیف�ي بع�د تطبی�ق  لتحسُّ
البرن���امج ال���ذي س���تقوم بتص���میمھ 

 .الباحثة
  معرفة مدى ت�أثیر الوس�ائط التعلیمی�ة

المقترح����ة عل����ى تحس����ین الس����لوك 
التكیف����ي ل�����دى األطف����ال المع�����اقین 

 .عقلیًّا
  تص�����میم برن�����امج متع�����دد الوس�����ائط

التكیفي لدى بع�ض لتحسین السلوك 
  .المعاقین عقلیًّا

  تحدی�����د فاعلی�����ة البرن�����امج متع������دد
الوسائط التعلیمی�ة لتحس�ین الس�لوك 

  .التكیفي لدى بعض المعاقین عقلیًّا
  :نتائج الدراسة

  توج���د ف���روق دال���ة إحص���ائیة ب���ین
االختب��ار القبل��ي واالختب��ار البع��دي، 
عل���ى المجموع���ة التجریبی���ة، عن���د 

ح ، لص����ال)٠,٠١(مس����توى دالل����ة 
  .االختبار البعدي

  توج���د ف���روق دال���ة إحص���ائیة ف���ي
االختب��ار البع��دي للس��لوك التكیف��ي، 
وف��ق المح��ور األول ب��ین المجموع��ة 
الض���ابطة والمجموع���ة التجریبی���ة، 

، لص�الح )٠,٠١(عند مستوى داللة 
  .المجموعة التجریبیة

 ال توجد فروق دالة إحصائیة ب�ین  ٣
االختب��ار القبل��ي واالختب��ار البع��دي، 

المجموع����ة الض����ابطة، عن����د عل����ى 
  ).٠,٠١(مستوى داللة 

  ال توج��د ف��روق دال��ة إحص��ائیة ب��ین
االختبار البع�دي واالختب�ار التتبع�ي، 
عل���ى المجموع���ة التجریبی���ة، عن���د 

 ).٠,٠١(مستوى داللة 
  اتص�����ف البرن�����امج بالكف�����اءة ف�����ي

تحسین مھ�ارات ال�دفاع ع�ن ال�نفس 
  .ضد التحرشات الجنسیة

  ف�����ي فاعلی�����ة البرن�����امج المقت�����رح
  .تحسین السلوك التكیفي ككل

  

التعلی�����ق عل�����ى الدراس�����ات الس�����ابقة الخاص�����ة 
  :بالمعاقین عقلیًا

ت���ري الباحث���ة إن بع���ض الدراس���ات تناول���ت     
تنمیة مھارات األطفال المعاقین عقلیً�ا م�ن خ�الل 
مسرحة المناھج وذلك لتنمیة مھ�ارات التواص�ل 

دراس�ة (واللغة والمھارات االجتماعیة وذلك في 
س���وزان العیس���وي، (، )٢٠٠٤ن رش���دي، نیف���ی

وبعض�����ھم ت�����اول تنمی�����ة الجوان�����ب ) . ٢٠٠٤
آی�ات عب�دهللا، (المعرفیة والمھاریة مث�ل دراس�ة 

والبعض اآلخر تناول تنمی�ة المھ�ارات ). ٢٠٠٧
أس��ماء أب��و الفت��وح، (الحس��یة كم��ا ف��ي دراس��ة 

وم���نھم م���ن تن���اول تنمی���ة المھ���ارات ). ٢٠٠٨
ومھارات الش�راء الحیاتیة مثل اإلعتناء بالذات، 

  ).٢٠١٠نیفین صلیب (كما في دراسة 

وال���بعض اآلخ���ر م���ن الدراس���ات تن���اول تنمی���ة 
مھ�ارات المعل��م الفنی��ة والیدوی�ة وأث��ر ذل��ك عل��ى 
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حس��ن (التالمی��ذ المع��اقین عقلیً��ا كم��ا ف��ي دراس��ة 
  ).٢٠٠٥أحمد 

وس��تتناول الباحث��ة ف��ي البح��ث الح��الي الجم��ع    
ب المھاری�ة بین اإلثن�ین م�ن خ�الل تنمی�ة الجوان�

والفنیة الخاصة بص�ناعة الع�رائس ل�دى الطالب�ة 
المعلمة لألطفال المعاقین عقلیًا باإلض�افة لتنمی�ة 
مھ���ارات االس���تخدام لھ���ا وذل���ك لتنمی���ة الجان���ب 
الحس��ي اإلدراك��ي المعرف��ي ل��دى الطف��ل المع��اق 

 .عقلیًا

  

  

  المراجع

  :أوالً المراجع العربیة

  أسماء عبد المنعم أبو الفتوح، فاعلیة استخدام مسرح العرائس ف�ي إكس�اب المع�اقین ذھنیً�ا
بع��ض المھ��ارات الحس��یة، رس��الة ماجس��تیر غی��ر منش��ورة، معھ��د " فئ��ة متالزم��ة داون"

 .م٢٠٠٨الدراسات العلیا للطفولة، جامعة عین شمس، 
 لذوي الحاج�ات الخاص�ة، دار  أمل عبد الفتاح سویدان، منى محمد الجزار، تكنولوجیا التعلم

 .م٢٠٠٧، ١الفكر، ط
   ،م٢٠٠١أمیر القرشي، المناھج والمدخل الدرامي، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان. 
  آیات عص�مت عب�د هللا، برن�امج لتنمی�ة بع�ض الجوان�ب المعرفی�ة والمھاری�ة لألطف�ال ق�ابلي

، رس�الة ماجس�تیر "كبی�رةأوبری�ت اللیل�ة ال"التعلم من خالل تشكیل ع�رائس مس�توحاة م�ن 
 .  م٢٠٠٧غیر منشورة، كلیة تربیة نوعیة، جامعة عین شمس، 

  جم��ال الخطی��ب، من��ى الحدی��دي، الت��دخل المبك��ر مقدم��ة ف��ي التربی��ة الخاص��ة ف��ي الطفول��ة
 .م١٩٩٨المبكرة، دار الفكر، األردن، طبعة أولى، 

 لج�زء الث�اني، وزارة جوزال عبد الرحیم، النشاط القصصي لطفل الریاض، مرش�د المعلم�ة ا
 .م١٩٨٩التربیة والتعلیم، 

  حس��ن حم��دي أحم��د، برن��امج ت��دریبي لتنمی��ة بع��ض المھ��ارات الیدوی��ة والفنی��ة للمعلم��ین
وعالقت���ھ ب���دافع اإلنج���از ل���دى األطف���ال ذوي االحتیاج���ات الخاص���ة، رس���الة دكت���وراه غی���ر 

 .م٢٠٠٥منشورة، كلیة ریاض أطفال، جامعة القاھرة، 
 ي، س��یكولوجیة منخفض��ي ال��ذكاء وأس��الیب تعل��یمھم، ال��دار العربی��ة حس��ین ن��وري الیاس��ر

 .م٢٠٠٦للعلوم،
  رشا س�ید أحم�د محم�د الس�ید، فعالی�ة برن�امج لتنمی�ة مھ�ارات الطالب�ة المعلم�ة ف�ي توظی�ف

القص���ة لتع���دیل بع���ض س���لوكیات الطف���ل المش���كل داخ���ل الروض���ة، رس���الة ماجس���تیر غی���ر 
 .م٢٠٠٧ة، منشورة، كلیة ریاض أطفال، جامعة القاھر

  رضوان رضوان علي زحام، أسالیب مستحدثة لتشكیل العرائس المتحركة لتنمیة المھ�ارات
الفنی��ة الیدوی��ة للطالب��ات المعلم��ات لری��اض األطف��ال، رس��الة دكت��وراه غی��ر منش��ورة، كلی��ة 

 .م٢٠٠٧تربیة نوعیة جامعة عین شمس،
 النھض��ة المص��ریة،  زین��ب محم��ود ش��قیر، س��یكولوجیة الفئ��ات الخاص��ة والمع��وقین، مكتب��ة

 .م٢٠٠٠
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  سوزان عبد هللا العیسوي، بعن�وان اس�تخدام مس�رحة المن�اھج ف�ي اللغ�ة العربی�ة وأثرھعل�ى
تنمیة بعض المھارات اللغویة واالجتماعی�ة ل�دى الط�الب المع�اقین ذھنیً�ا، رس�الة ماجس�تیر 

 . م٢٠٠٤غیر منشورة، معھد الدراسات العلیا للطفولة، جامعة عین شمس، 
 دار قب�اء )الع�الج -التش�خیص (د أمین، المتخلفون عقلیًّا بین اإلس�اءة واإلھم�ال سھى أحم ،

 .م١٩٩٩للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، 
  دار )سلس����لة ذوي االحتیاج����ات الخاص����ة(ع����ادل عب����د هللا محم����د، اإلعاق����ات العقلی����ة ،

  .م٢٠٠٦الرشاد،
 ح��ورس الدولی��ة،  عزی��ز یوس��ف، المرش��د العمل��ي ف��ي تص��میم ع��رائس المس��رح، مؤسس��ة

 . م٢٠٠٩
  غانم جاسر البسطامي، المن�اھج واألس�الیب ف�ي التربی�ة الخاص�ة، سلس�لة دراس�ات التربی�ة

  .م١٩٩٥الخاصة، مكتبة الفالح، اإلمارات العربیة، طبعة أولى، 
 م٢٠٠٠، ١فاروق الروسان، دراسات وأبحاث في التربیة الخاصة ، دار الفكر، ط 
 دار )النظری�ة والممارس�ة (ى علیان، تكنولوجی�ا التعل�یم فوزي فایز اشتیوه، ربحي مصطف ،

 م٢٠١٠، ١صفاء، عمان، ط
  كم��ال ال��دین حس��ین، مس��رح ودرام��ا الطف��ل لری��اض األطف��ال، كلی��ة ری��اض األطف��ال، جامع��ة

 .القاھرة
 م١٩٩٠،  ٢كمال الدسوقي، ذخیرة علم النفس، الدار العربیة للنشر والتوزیع، مجلد. 
  ،النظری���ة (مص���طفى قس���یم ھ���یالت، ال���دراما والمس���رح ف���ي التعل���یم لین���ا نبی���ل أب���و مغل���ي

 .م٢٠٠٨، ١، دار الرایة، ط)والتطبیق
  مجدي عزیز إبراھیم، مناھج تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة في ضوء متطلباتھم اإلنس�انیة

 .م٢٠٠٣واالجتماعیة والمعرفیة، مكتبة األنجلو المصریة، 
 الوسائل التعلیمیة، دار اإلسراءمحمد السید علي، تكنولوجیا التعلیم و. 
 ١محم���د محم���ود الحیل���ة، التكنولوجی���ا التعلیمی���ة والمعلوماتی���ة، دار الكت���اب الج���امعي، ط ،

 .م٢٠٠١
 ٢محم��د محم��ود الحیل��ة، أساس��یات تص��میم وإنت��اج الوس��ائل التعلیمی��ة، دار المس��یرة، ط ،

 . م٢٠٠٣
  الطفول�ة المبك�رة، دار الفك�ر محمد متولي قندیل، رمضان مسعد بدوي، المواد التعلمی�ة ف�ي

 .م٢٠٠٧، ١العربي، ط
  ،م١٩٩٩محمود حسن إسماعیل، محمود أحمد مزید، مسرح الطفل فنونھ وتطبیقاتھ. 
  نرجس عبد القادر حمدي، االس�تخدامات التربوی�ة لالنترن�ت، مجل�ة العل�وم التربوی�ة، معھ�د

 .م٢٠٠٢، ٢الدراسات التربویة، جامعة القاھرة، ع
 أحمد، تولیف الخامات كمدخل إلكساب الطالبة المعلمة بریاض األطف�ال  نھى مصطفى محمد

المھارات التشكیلیة لتجسید عناصر القصة المصورة، رسالة ماجستیر غیر منش�ورة، كلی�ة 
 .م٢٠٠٨ریاض أطفال، جامعة القاھرة، 

  نیف��ین رفع��ت رش��دي، فاعلی��ة مس��رحة المن��اھج ف��ي تحقی��ق بع��ض أھ��داف م��دارس التربی��ة
 .م٢٠٠٤رسالة ماجستیر غیر منشورة ، معھد دراسات تربویة، جامعة القاھرة، الفكریة، 

  نیف��ین ع��ازر ص��لیب، فاعلی��ة برن��امج متع��دد الوس��ائط لتحس��ین الس��لوك التكیف��ي ل��دى بع��ض
المع�اقین عقلیً�ا، رس�الة ماجس��تیر غی�ر منش�ورة، معھ�د دراس��ات تربوی�ة، جامع�ة الق��اھرة، 

  .م٢٠١٠
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 عالیة برنامج لتنمیة مھارات الطالب�ة المعلم�ة لكتاب�ة وع�رض ھبة صالح سالم عبد الوھاب، ف
 .م٢٠١٠النص المسرحي العرائسي المقدم لطفل الروضة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، 

  وفی��ق ص��فوت مخت��ار، س��یكولوجیة األطف��ال ض��عاف العق��ول، دار العل��م والثقاف��ة، الطبع��ة
 .م٢٠٠٥األولى، 

  والتأھی�ل، جامع�ة اإلم�ارات العربی�ة المتح�دة، كلی��ة یوس�ف القری�وتي، اإلعاق�ة ب�ین الوقای�ة
  .م١٩٩٠، )مركز البحوث والتطویر والخدمات التربویة والنفسیة(التربیة 

 :ثانیًا المراجع األجنبیة

 Comer, Unoma Bryant, Puppetry as instructional practice for 
children with learning disabilities, Dissertation Abstracts 
International Section A: Humanities and Social Sciences. Vol. 
70(7-A), pp. 2456, 2010. 

 Deborah Schneebeli – Morrell, Puppet- Making .Chartwell Books. 
Inc, 1998.  

 Esch, Ginny. Long, Emily, The Fabulously Fun Finger Puppet 
Workshop, Young Children. V57 n1 p90-91 Jan 2002.  

 

  :ثالثًا المواقع األلكترونیة

 www.lul.se/infoteket.htm 
 http://ar.wikipedia.org 
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