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 املطتدلص

إلى تنمية بعض سموكيات األماف والسالمة فى ) المنزؿ / المدرسة / ىدؼ البحث 
، واعتمد البحث يف القابميف لمتعمـ بمدارس التربية الفكرية الطريؽ ( الالزمة لألطفاؿ المعاق

وتضمنت المواد التعميمية وأدوات . ذو المجموعة الواحدة ) قبمى/بعدى( عمى المنيج التجريبي
الطريؽ (،  –المدرسة  –البحث:  قائمة باألخطار التى ويواجيا األطفاؿ المعاقيف فى ) المنزؿ 

ة، البرنامج المقترح، وبطاقة مالحظة سموكيات األماف والسالمة قائمة ميارات األماف والسالم
( أطفاؿ معاقيف عقميًا القابميف 7) األدوات مف تصميـ الباحث (، وتكونت عينة البحث مف )

وتوصمت النتائج إلى لمتعميـ بالصؼ األوؿ التعميمى بإحدى مدراس التربية الفكرية بالقاىرة، 
الطريؽ ( لدى عينة البحث بعد  –المدرسة  –فى ) المنزؿ نمو سموكيات األماف والسالمة 
 . فاعميتومما يدؿ عمى  لمبرنامج اإليجابيتأثير ال التجريب، وٌيرجع الباحث ذلؾ إلى
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Designing a program based on the functional approach to develop 

security & safety behaviors  at (school, home and street) for the 

educable mentally Handicapped children 

Dr. El Sayed Fattouh El Sayed Hemeeda 

Lecturer of Curricula and Methods of Teaching Special Education 

Faculty of education, Helwan University 

Abstract 

The study aimed to develop some of the required security & safety 

behaviors of the educable mentally Handicapped children at ( home, 

school and street ) in the intellectual education schools. The experimental 

approach was used (the one group pretest- posttest design). The tools of 

the study were designed by the researcher: a checklist of the confronted 

dangers by the disabled children at home, school and street, a checklist of 

safety & security skills, the suggested program and an observation sheet of 

the safety & security behaviors. The sample of the study consisted of seven 

first grade of educable mentally Handicapped children in one of the 

intellectual education schools in Cairo. The results of the study indicated 

the effectiveness of the suggested program as there was a development in 

the safety and security behaviors of the disabled children. 
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 املكدم٘ :

، بالموافقة عمى قانوف ذوي االحتياجات الخاصة 6102مف مبادرة الدولة عاـ  نطالقاً ا
كعاـ لذوي االحتياجات  ىذا العاـ " صص  ، فخٌ بقدراتيـ بشأف تأىيؿ المعاقيف، وذلؾ إليمانيا

الرعاية  يف حؽليـ النطالقًا مف أف واية، خالؿ المؤتمر العاـ لمشباب باإلسماعيم الخاصة "
يم، و حياتيـ يالشاممة بكافة نواح أف  ىإلمختمفة، إضافة ال يـكؿ المواطنيف ليـ ظروفبأف  ناً اا 

الحقوؽ الواجب الدستور وضع لفئات المجتمع وعمى رأسيـ ذوي االحتياجات الخاصة، 
 أفراد المجتمع . يحصوليـ عمييا كباق

حيث تصؿ نسبة المعاقيف مف  ؛عالـ في نسبة اإلعاقةؿ المف أعمى دو مصر دوتع
)world health organization ,% وفًقا لتقرير منظمة الصحة العالمية06 ىإل% 01

ف أبلمتعبئة واإلحصاء  يأجراه الجياز المركز  يالذ 6107أكد ذلؾ تعداد ، و )*(  (2008,1
واإلعاقة  ،عدد السكاف يإل4 مف إجم00مف  ـاإلعاقة اقتربت نسبتي ياألشخاص مف ذو 

 ألفا؛ نظرًا واسع ااىتمامالمجتمع  يعطييا يلمشكالت التمف اىذه اإلعاقات  ىحدكإالعقمية 
.) الدليؿ االحتياجات الخاصة  يالكبرى مف فئات ذو المعاقيف عقميًا يمثموف الشريحة 

 ( 6107لمتعبئة العامة والسكاف،  ياإلحصائ
 أكدت عمى أفأف أدبيات التربية الخاصة  ىإل(  26، 6102ويشير ) جماؿ الخطيب، 

المجتمعات الفقيرة ،  ي% ف 7 ىإل% 2المعاقيف عقميًا بيف السكاف تتراوح بيف  األطفاؿنسبة 
 % . 28القابميف لمتعمـ فييـ وتمثؿ نسبة 
السنوات  الفترة الحرجة ) ي( عمى أف التعميـ ف23، 6102، يكد )فوقية راضوتؤ 

يجب أف يزود فييا  ي( مف أىـ الفترات الت )**(أطفاؿ مدارس التربية الفكريةاألولى مف حياة 
 يالتالحمة، وبىذه المر  يبالخبرات؛ لكونيـ أكثر قابمية واستجابة لخبرات التعمـ ف األطفاؿ

 يحدث التعمـ بشكؿ أسرع وأسيؿ. 

                                                           
)*(
 تم توثيق المراجع ) اسم المؤلف ، سنت النشر، الصفحت ( . 

)**(
عمى كل من األطفال  أو األطفال المعاقين عقميًا القابمين لمتعمم ،يطمق مصطمح اإلعاقة العقمية 

واألفراد المعاقين عقميًا داخل المدرسة وخارجها . ويهتم هذا البحث باألطفال المعاقين عقميًا القابمين 
 لمتعمم داخل مدارس التربية الفكرية ، لذا استخدام الباحث مصطمح أطفال مدارس التربية الفكرية .

http://scholar.google.com.eg/scholar?q=world+health+organization&hl=ar&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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 يأنو بات مف الضرور  ىإل(  066، 6102، يوتشير )جيياف محمد، مناؿ الخول
عمى سموكيات األماف؛ لضعؼ قدراتيـ العقمية مف ناحية، أطفاؿ مدارس التربية الفكرية تدريب 

ى. آخر مف ناجية المنزؿ والمدرسة والمجتمع  يتحيط بيـ ف يوكثرة مظاىر الخطر الت
 حياتيـ اليومية .   يقد يتعرضوف ليا ف يالت خطارقمة وعييـ بكيفية تجنب األ ىإلباإلضافة 
ساف جاىدًا وبكؿ ألنيسعى ااألماف والسالمة غاية كؿ فرد في ىذه الحياة، وليذا  ديعو 
تي جنب مف حولو المخاطر اليتجنب وي   يوات ووسائؿ ليحقؽ ىذه الغاية، لكمف أد ما أوتى

تقضي عمى األرواح و األمواؿ عمى حد سواء وتختمؼ التدابير الوقائية باختالؼ نوع وحجـ 
 ( 022، 6112، وفآخر ميخائيؿ، و  ي) إميم . الخطر أو الكارثة

واألمف والسالمة جزء ال يتجزأ مف كؿ عمؿ نقـو بو سواء في المنزؿ أو المدرسة أو 
الوقاية مف الحوادث أو  ساني السميـ وىوألنوافكر الحضاري ف األماف ىو الحيث إ المجتمع،

 .أدنى حد ممكف والحفاظ عمى األرواح والممتمكات  ىإلالتقميؿ مف وقوعيا 
طفاؿ مدارس التربية الفكرية ألالواجب إكسابيا المعارؼ والميارات والسموكيات وتتعدد 

العديد  تليومية، واتفقحياتو امتطمبات لتعامؿ مع المراحؿ التعميمية المختمفة، ليتمكف مف اب
 & Wehmen, P)  ( David, L, 2003)  ( Wilson, D, 2002) دراسات مف ال

Kregel, J, 2004)،  يمجاؿ سموكيات األماف والسالمة أحد أىـ المجاالت التعمى أف 
 تنميتيا . ىإليجب أف يسعى المنيج المقدـ ليذه الفئات 

 : يخالؿ ما يم شعر الباحث بالمشكمة مف اإلسطاع باملػهل٘ :
 أّال الدزاضات الطابك٘ : 

ومنيػا بمتغيػر المػدخؿ الػوطيفي، تحميؿ نتائج وتوصػيات البحػوث والدراسػات المرتبطػة  .أ 
 Martin)و  (Bender. M, et. al, 1996 )الدراسػات واألدبيػػات التاليػة : 
Henly, et. al, 1999  ) وWilson . D, 2002 ) و )(Wehmen & 

Kregel, 2002) ىأشارت إل ؛ حيث : 
  ؛ لربط أطفاؿ مدارس التربية الفكريةأىمية استخداـ المدخؿ الوظيفي لتعميـ

 ما يتعممو الطفؿ في المدرسة بحياتو اليومية .
  وفاعميتو في تحسيف أطفاؿ مدارس التربية الفكرية جدوى استخدامو مع ،

 مستوى تحصيميـ لممعارؼ والمفاىيـ والميارات.



 ................................................................. تصميم برنامج قائم على المدخل الوظيفى لتنمية سلوكيات األمان والسالمة

- 21 - 

 ألطفػػػاؿ مػػػدارس التربيػػة الفكريػػػة بصػػػورة لتعميمػػي ضػػرورة تنظػػػيـ المحتػػػوى ا
 .  وظيفية

 األماف سموكياتبمتغير تحميؿ نتائج وتوصيات البحوث والدراسات المرتبطة  .ب 
) أحمد أبو الحسف، (، 6112، وفآخر ، و ميخائيؿ ي) إمم ، كدراسةوالسالمة
) (، 6102، وفآخر حمف سيد سميماف، و ر ) عبد ال،(6102)جيياف محمد، (،6100

،  (Terri, Hawkins, 2016) ( 6102، ) رانيا إبراىيـ، ( 6102ء عباس، ىنا
، ) ( 6107( ، ) أيماف أحمد،  6107،  ي، ) محمد فول(6102، يمغرب ي)مك

 :إلى ؛ حيث أشارت  ( 6107سمية ربيع ، 
  بمفاىيـ بأطفاؿ مدارس التربية الفكرية تضميف المناىج الدراسية الخاصة

 مة .ف والسالاوميارات األم
  لتحاقيـ بمدارس السنوات األولى مف ا يوالسالمة ف فااألم سموكياتتدريس

 التربية الفكرية .
  تنمية سموكيات األماف والسالمة لدى  يفالتربية الفكرية مدرسة تعزيز دور

 . األطفاؿ
 نشطة تعميمية يمكف مف خالليا تنمية سموكيات األماف تصميـ برامج وأ

 . تربية الفكريةألطفاؿ مدارس الوالسالمة 
  ماف والسالمة حوؿ تنمية سموكيات األوالبحوث إجراء المزيد مف الدراسات

 .ألطفاؿ مدارس التربية الفكرية
 ثاىًٔا : حمتْٚ امليَر :  

 لتعميمية بمدارس التربية الفكرية؛أىداؼ المنيج ومحتوى المقررات ا عمى االطالعب
سموكيات غير ممثمة اللباحث أف ىذه ، وجد امةوالسال األماف لتحديد مدى تناوليا لسموكيات

 يالت خطارلمواجية األ ؛أطفاؿ مدارس التربية الفكريةيجب أف يمتمكو  يذال يبالشكؿ الكاف
 ( . 6100كدتو نتائج دراسة ) أحمد أبو الحسف ، ليا بحياتيـ اليومية، وذلؾ ما أ يتعرضوف
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مػع  –غير مقننػة  –ـ الباحث بعمؿ مقابمة مفتوحة قا : ّاملعلنني األطفالّلٔاٛ أمْز أ آزاٛ:  زابعًا
بخمػػس مػػدارس المعػػاقيف  األطفػػاؿمػػور أأوليػػاء مػػف (  01وعػػدد )ومعممػػة ( معممػػًا  08) عػػدد 

   : يؼ ما يمعر  ت مقابمةكاف اليدؼ مف الو  ،)*( لمتربية الفكرية بالقاىرة

 المنػػػزؿ / المدرسػػػة  يفػػػ األطفػػػاؿيتعػػػرض ليػػػا  يالتػػػ خطػػػارتحديػػػد نػػػوع األ ( /
 الطريؽ ( .

 مف الخطر . أنفسيـلحماية  األطفاؿيقـو بيا  يتحديد السموكيات الت 

  األمػاف تنميػة سػموكيات  يفػ –مف خالؿ المنيج المقػدـ  –تحديد دور المدرسة
 ليا .  وفيتعرض يالت خطارؿ لمواجية األاطفألوالسالمة الالزمة ل

 : ىإلخمص الباحث  و
 ييػتـ  -المراحؿ التعميميػة األولػى ياصة فوبخ -أف المنيج ىإلف أشار المعممو

بتنمية ميارات الطفؿ األساسية ) كرعايػة الػذات ، وارتػداء المالبػس، والمفػاىيـ 
تقػػديـ مفػػاىيـ األمػػاف والسػػالمة بيػػذه  يقبػػؿ األكاديميػػة (، ووجػػود قصػػور فػػ

 المرحمة .

 ـ مػػف مػػف غيػػرى ةأكثػػر عرضػػ أف أطفػػاليـ يكونػػوف ىإلػػيػػاء األمػػور أشػػار أول
قػدرتيـ ال تسػمل ليػـ بمواجيػة ىػذه  ألفصػابات؛ العادييف لمتعػرض لإ ؿاألطفا
 .خطاراأل

اإلشراؼ عمى طالب  يمف خالؿ خبرة الباحث ومشاركتو ف خربٗ الباسح املٔداىٔ٘ :زابعا : 
أطفاؿ الحظ الباحث كثرة تعرض   بمحافظة القاىرة فكريةالبمدارس التربية  يالتدريب الميدان

 معديد مف اإلصابات سواءل –وبخاصة بالمراحؿ التعميمية األولى  -رية مدارس التربية الفك
 . ضوف ليايتعر  يلتعامؿ مع مواقؼ الخطر التا يفيـ داخؿ المدرسة أو خارجيا؛ لنقص خبرت

                                                           
)*(
المدارس : حلوان للتربيت الفكريت ، طرة البلد للتربيت الفكريت ، المنيل للتربيت الفكريت   

 ، أحمد عرابي للتربيت الفكريت ، مصر القديمت للتربيت الفكريت 
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 مػهل٘ البشح :

ألطفاؿ الالزمة السالمة  األماف سموكياتمستوى  انخفاضتتمثؿ مشكمة البحث في 
ة الفكرية في قصور المنيج الحالي بمدارس التربي ىإلباإلضافة  ،مدارس التربية الفكرية 

 ، بما يتناسب وأىداؼ رعاية ىذه الفئة تمييدًا لدمجيـ في المجتمع .سموكياتتنمية ىذه ال
 البحث اإلجابة عمى األسئمة التالية : ىذايحاوؿ  : البشح أضٝل٘
) المنزؿ / المدرسة /  يفرية أطفاؿ مدارس التربية الفكيتعرض ليا  يالت خطارما األ: 0س

 الطريؽ ( ؟
طفاؿ الالزمة أل(  طريؽ) المنزؿ / المدرسة / ال يوالسالمة ف األماف سموكياتما :  6س

 ؟مدارس التربية الفكرية 
)  يوالسالمة ف األماف سموكياتلتنمية  يقائـ عمى المدخؿ الوظيفلبرنامج  : ما التصور 2س

 ؟ألطفاؿ مدارس التربية الفكرية الزمة ( ال طريؽالمنزؿ / المدرسة / ال
) المنزؿ / المدرسة /  يوالسالمة ف األماف سموكياتتنمية  يف فاعمية البرنامج: ما  2س
 ؟ألطفاؿ مدارس التربية الفكرية ( الالزمة  طريؽال

 الفروض التالية : تحقؽ مف صحةالبحث الىذا يحاوؿ  : ض البشحّفس
/  يف متوسط رتب المجموعة التجريبية في التطبيؽ ) القبمتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بي

الطريؽ (  –المدرسة  –) المنزؿ  يف األماف والسالمةالبعدي ( عمى بطاقة مالحظة سموكيات 
 . يلصالل التطبيؽ البعد

)  يلتنمية سموكيات األماف والسالمة ف يتوجد فاعمية لمبرنامج القائـ عمى المدخؿ الوظيف
بمعادلة حجـ األثر تصؿ ألطفاؿ مدارس التربية الفكرية سة / الطريؽ ( الالزمة المنزؿ / المدر 

 ( وفقًا لمحؾ كوىيف .  81 ≤)  ىإل

 ف البشح :اٍدأ

) المنزؿ /  يفأطفاؿ مدارس التربية الفكرية يتعرض ليا  يالت خطارتحديد قائمة باأل
 المدرسة / الطريؽ ( .

) المنزؿ / المدرسة / الطريؽ ( الالزمة في األماف والسالمة  سموكياتتصميـ قائمة ب
 .ألطفاؿ مدارس التربية الفكرية
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( الالزمة  طريؽ) المنزؿ / المدرسة / ال يسموكيات األماف والسالمة فتنمية بعض 
 .ألطفاؿ مدارس التربية الفكرية

 األماف سموكياتلتنمية القائـ عمى المدخؿ الوظيفي فاعمية البرنامج تعرؼ مدى 
 ؟ألطفاؿ مدارس التربية الفكرية ( الالزمة  طريؽ) المنزؿ / المدرسة / ال يف ةوالسالم

 ما يمى : في ىذا البحثقد يفيد  أٍنٔ٘ البشح :
 طفاؿ مدارس التربية الفكريةألالضرورية  سموكياتالتقديـ مجموعة مف المفاىيـ و  -

لمعطيات  ـيجة لعدـ فيميوالمشكالت نت خطارلمعديد مف األ ـتقمؿ مف تعرضي يوالت
 .اومواجيتير اخطىذه األ

 األماف سموكياتأىمية إدراج  ىإل مناىج التربية الفكرية يمخطط لفت أنظار -
 ضمف منيج ىذه الفئات .الطريؽ (  –المدرسة  -) المنزؿ في والسالمة 

المدرسة  -) المنزؿ  يوالسالمة ف األماف لتدريس سموكيات لممعمميف برنامجتقديـ  -
 .طفاؿ مدارس التربية الفكريةألزمة ( الال  طريؽال -

غفمو العديد مف الدراسات ت يمجاؿ بحث ىإللفت نظر الباحثيف بمجاؿ التربية الخاصة  -
 .الماجستير والدكتوراة  يوالبحوث بمرحمت

 سدّد البشح :

مف  أطفاؿ( 7وعددىـ )أطفاؿ مدارس التربية الفكرية عينة مف  اختيارالبشرية :  -0
 .  يؿ التعميماألوبالصؼ الممتحقيف 

 يمف مجاؿ سموكيات األماف والسالمة ف موديوالت ةتجريب خمسالموضوعية :  -6
 . المدرسة 

 ـ.6102لمعاـ  يثانال يفي الفصؿ الدراس البرنامج الزمنية : تطبيؽ  -2

  .لمتربية الفكرية  ييمابيؽ البرنامج بمدرسة الو المكانية : تط -2

 :   ميَر البشح ّالتصنٔه التذسٓيب

دراسة متغييرات  يف ي، المنيج الوصفيوالتجريب يلباحث المنيجيف الوصفاستخدـ ا
التصميـ لمبحث ىو:   يإجراء تجربة البحث، والتصميـ التجريب يف ي، والمنيج التجريبالبحث 

لمسموكيات ، ثـ تنفيذ البرنامج ، ثـ  يمبيعتمد عمى القياس الق ياحدة والذذو المجموعة الو 
 .النتائج ووتحميميا ومناقشتيا  واستخالص يالقياس البعد
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 أدّات البشح :املْاد التعلٔنٔ٘ ّ

أطفػاؿ مػدارس يتعػرض ليػا  يالطريؽ ( الت -المدرسة  -) المنزؿ  يف خطارقائمة األ -0
 ) مف إعداد الباحث ( .التربية الفكرية 

( الالزمػػػة  طريػػػؽال -المدرسػػػة  -) المنػػػزؿ  يوالسػػػالمة فػػػ األمػػػاف سػػػموكياتقائمػػػة  -6
 ) مف إعداد الباحث (.رس التربية الفكرية طفاؿ مداأل

) المنػزؿ  يفػوالسػالمة  األمػاف سػموكياتلتنميػة  القائـ عمى المدخؿ الوظيفيالبرنامج  -2
 (.) مف إعداد الباحثطفاؿ مدارس التربية الفكرية ألالالزمة الطريؽ (  -المدرسة  -

(  طريػػػؽال ) المنػػػزؿ / المدرسػػػة / يبطاقػػػة مالحظػػػة سػػػموكيات األمػػػاف والسػػػالمة فػػػ -2
 ) مف إعداد الباحث ( .طفاؿ مدارس التربية الفكرية ألالالزمة 

 متػريات البشح :

 .القائـ عمى المدخؿ الوظيفى  البرنامجالمتغير المستقؿ :  -0

(  طريؽال -المدرسة  -) المنزؿ  يوالسالمة ف األماف سموكياتالمتغير التابع : بعض  -6
 طفاؿ مدارس التربية الفكرية .ألالالزمة 

 مصطلشات البشح :

 :  ٕاملدخل الْظٔف

( بأنو ىو المدخؿ القائـ عمى تعميـ الميارات  26، 6113السيد ،  ةعرفو ) فايز ت
 والمعارؼ والسموكيات لممتعمميف، بغرض استخداميا داخؿ المدرسة وخارجيا.

ألطفاؿ تخطيط وتصميـ الخبرات التعميمية المقدمة بأنو :  إدسأًٜآّعسفُ الباسح 
 يعمى أساس الخبرات والمواقؼ الحياتية الت يداخؿ المنيج المدرسرس التربية الفكرية مدا

 بيئة الطبيعية .  ييمر بيا الطفؿ ف
 :ّالطالم٘ األماٌ  ضلْنٔات

 ي( بأنيا مجموعة الميارات الت026، 6112، وفآخر ميخائيؿ، و  يتعرفيا ) إميم
أثناء  ـنفسيأمف حماية  ـتمكني يت، والالمعاقيف عقمياً  األطفاؿسموؾ  يفتحدث تغيير 

 داخؿ المجمتع .  خطارالتعرض لمحوادث واأل
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 يواإلجراءات المنظمة والمتتابعة التالسموكيات بأنيا مجموعة  : ٓعسفَا البشح إدسأًٜا
يتعرض ليا في المنزؿ  يف عقميًا في مواجية المواقؼ الخطرة التالمعاقو األطفاؿ يقـو بيا
 .  والطريؽوالمدرسة 

 ) األطفال املعْقٌْ عكلًٔا الكابلني للتعله ( : أطفال مدازع الرتبٔ٘ الفهسٓ٘

ـ أطفاؿ بأني ( AAIDD, 2010, 1:2) لإعاقات النمائيةتعرفيـ الجمعية األمريكية 
، يالتكيف السموؾ يالمنخفض، والمصحوب بقصور ف يالوظيف يحالة مف األداء العقم لدييـ

) الرعاية الذاتية، االستقالؿ، التالية :و أكثر مف المجاالت ثنيف أا يويظير ىذا القصور ف
االتصاؿ، الميارات االجتماعية، استخداـ مصادر المجتمع، توجيو الذات، الميارات األكاديمية، 
الميارات المينية، الترفية وقضاء وقت الفراغ، العناية بالنفس ، وميارات الصحة والسالمة (، 

التو االجتماعية مع المحيطيف بو ، ويظير القصور قبؿ سف إطار تفاع يويظير العجز ف
 .  ةالثامنة عشر 

ف بمدارس التربية الفكرية وتتراوح الممتحقو األطفاؿ:  ّٓعسفَه البشح إدسأًٜا بأىَه
توافؽ مع ( عمى أحد اختبارات الذكاء المنشورة ، ولدييـ سوء  71 – 81نسبة ذكائيـ بيف ) 

مكاناتبرامج تعميمية خاصة تتناسب وقدراتيـ و  ىإلويحتاجوف ، متطمبات الحياة اليومية  يـ . ا 
) امليصل / املدزض٘  ّالطالم٘ يفاألماٌ  ضلْنٔاتّتينٔ٘  ٕ: املدخل الْظٔف ٖاإلطاز اليظس

 .ألطفال مدازع الرتبٔ٘ الفهسٓ٘/ ّالػازع ( 

 )*( ( للتعله املعاقٌْ عكلًٔا الكابلني) أطفال مدازع الرتبٔ٘ الفهسٓ٘ احملْز األّل : 

مف أشد إعاقات  -أطفاؿ مدارس التربية الفكرية ومنيـ  –تعد اإلعاقة العقمية 
فيى مشكمة طبية ووراثية  ؛نظر إلييا عمى أنيا مشكمة متعددة الجوانبيالطفولة خطورة إذ 

، وتتداخؿ تمؾ الجوانب مع بعضيا البعض بما يجعؿ منيا وتربويةونفسية واجتماعية وقانونية 
مف  ىتماـوالمتابعة واال ةالرعاي ىإلالطفؿ المعاؽ جانب حاجة  ىإل .تكوينيا يمة مميزة فمشك

 .بعض مؤسساتو المختمفة  يجانب المحيطيف بو والمجتمع ممثال ف

                                                           
يطمق مصطمح اإلعاقة العقمية عمى كل من األطفال واألفراد المعاقين عقميًا داخل المدرسة وخارجها  )*(

ث باألطفال المعاقين عقميًا القابمين لمتعمم داخل مدارس التربية الفكرية ، لذا استخدام . ويهتم هذا البح
 الباحث مصطمح أطفال مدارس التربية الفكرية .
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 يالنمو والبطء ف يف آخريمكف تعويض التأطفاؿ مدارس التربية الفكرية حالة  يوف
واستثارة  ةرعاي األطفاؿنوعة، فكمما ناؿ عف طريؽ برامج وتدريبات خاصة مت ،االستجابة

ويدفعو ىذا لألماـ أكثر مما لو ناؿ نفس ىذا  ،ستفادة أكبرسنوات مبكرة كانت اال يريب فوتد
 .  ةآخر سف مت يالتدريب ف

طبية  الباحثيف ) اىتماـوفقًا لمجاالت أطفاؿ مدارس التربية الفكرية وتتعدد تعريفات 
 التربوية .ـ البحث بالتعريفات وتربوية ( وييتنونية ووراثية ونفسية واجتماعية وقا

 :أطفال مدازع الرتبٔ٘ الفهسٓ٘ ) املعاقٌْ عكلًٔا الكابلٌْ للتعله ( تعسٓف 

قؿ مستوى أدائيـ الذيف ي األطفاؿ( بأنيـ  60،  6118يعرفيـ ) فاروؽ الروساف ، 
 يحب ذلؾ وجود قصور فبمقدار انحرافيف معيارييف عف متوسط الذكاء العاـ، ويصا يالوظيف

 .  يالسموؾ التكيف
عمى   (DMS-5, 2013, 1:2)الدليؿ الخامس لتشخيص االضطرابات النفسيةيطمؽ 

 ( االضطراب العقمي النمائي، أو عجز التعمـ العاـ مصطمل )أطفاؿ مدارس التربية الفكرية 
بضعؼ األداء اضطراب في النمو العصبي يتميز يعانوف مف الذيف  األطفاؿويعرفيـ بانيـ 

عجز في سموكيف تكيفييف أو  ىإلباإلضافة   71عف  ئيـيقؿ معدؿ ذكاو الفكري والتكيفي. 
 أكثر مما يؤثر عمى سموكات الحياة اليومية والعامة.

الذيف يمكنيـ  األطفاؿ( ىـ  372،  6108، ياألزىر  ي، منيباى ىويعرفيـ ) مصطف
حتى الصفوؼ االبتدائية  كاديميةعمـ ميارات أ، ويمكنيـ تتوافؽ والتكيؼ مع متطمبات الحياةال

 العميا، مف خالؿ التعرض لمخبرات المناسبة لقدراتيـ . 

؛ ياألداء الوظيف يلقصور فأكدت اطفاؿ مدارس التربية الفكرية ألوالتعريفات السابقة 
مستوى القدرات العقمية، مما يجعؿ أطفاؿ ىذه الفئة غير قادريف القياـ  انخفاضنتيجة 
 –السالمة األماف و ومنيا  –التعامؿ مع متطمبات الحياة اليومية  يف يرات السموؾ التكيفبميا

شرط التعرض  يالصؼ السادس االبتدائ ىإلقد يصؿ  يويمكنيـ الوصوؿ لمستوى تعممي
 .  يوظيفية ترتبط ببيئة الطفؿ وعالمو اليوم ةلخبرات مربي

 :أطفال مدازع الرتبٔ٘ الفهسٓ٘ خصاٜص 

يمكف تعميميا  ال يبمجموعة مف الخصائص التمدارس التربية الفكرية  أطفاؿيتصؼ 
 متجانسة،الغير مف الفئات أطفاؿ مدارس التربية الفكرية  ألف؛ نظرًا األطفاؿعمى كؿ 
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، األطفاؿستفادة منيا عند التعامؿ مع ىؤالء يمكف اال ىى عبارة عف موجياتالخصائص ف
، وسيذكر الباحث أىـ الخصائص وأكثرىا ضوئيا يف ليـوتصميـ البرامج التعميمية والتدريبية 

 :عمومية 
 اإلدراؾ . يوقصور ف يالنمو العقم يف بطء 

 واستخداـ رة عمى استخداـ المفاىيـ المجردة، وعدـ القدعمميات التفكير يقصور ف ،
 تفكيرىـ . يالمحسوسات ف

  احدة ولفترة قصيرة .المرة الو  ي، فال ينتبو إال لمثير واحد فاالنتباهضعؼ القدرة عمى 

 . يتعرض ليا  .  يفال ينتبو لمكثير مف المثيرات الت قابمية عالية لمتشتت 

 آخر ىإلصعوبة نقؿ ما تعممو مف موقؼ انتقاؿ أثر التعمـ ، فمديو  يقصور ف . 

 ة عمى التذكر، وبخاصة الذاكرة قريبة المدى .القدر  يقصور ف 

 االنتباهقدرة العقمية وقصور عمميات لا انخفاضالقدرة عمى التمييز نتيجة  يقصور ف 
 واإلدارؾ، والتذكر لدييـ . 

 يجاد صور ذىنية لمخبرات الت يقصور ف  يمروف بيا . يالقدرة عمى التخيؿ وا 

 المواقؼ التعميمية لفترات طويمة . يعدـ القدرة عمى المثابرة ف 

 يساسلتعميـ األمف ا الصؼ الرابع ىإلالتعمـ و  يلديو القدرة عمى التحصيؿ األكاديمي 
 . أو يزيد عنو بعاميف

 ىإلالدراسية، ويحتاج  بعض أو كؿ المناىج يدوف المستوى ف يتحصيمة األكاديم 
 تقاف الدروس .التكرار إل 

 الحصيمة المغوية . ي، وقصور فوصعوبة النطؽ ي/ ضعؼ النمو المغو  آخرت 

 يف الحركاالتزا يميارات الحركية الدقيقة والكبيرة، وصعوبات فال يقصور ف . 

  جياد والتعب .الصحة العامة، وشعور باإل يضعؼ ف 

 فعالية، مما يجعمو غير قادر عمى تحقيؽ نال الميارات االجتماعية وا يقصور ف
 . يالتوافؽ االجتماع

 والتردد وسرعة التأثر الثقة بالنفس،  يوتدن بسحانال يتميز أطفاؿ ىذه الفئة با
 .، وعدـ تحمؿ المسئولية يفخر اآلب

 المواقؼ االجتماعية . يساس بالدونية، لكثرة تعرضو لخبرات الفشؿ فاإلح 
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 ينفس العمر الزمن يأقؿ وزف وطواًل مف أقرانيـ العادييف ف . 

 العضالت . يبطريقة صحيحة، نتيجة القصور ف يأقؿ قدرة عمى المش 

  تساعدة عمى تدبير أمور  يالحد األدنى مف الميارات التكيفية الت اكتسابيستطيع
 تو، تحت إشراؼ بسيط .حيا

  القياـ بالعديد مف األعماؿ .  ياإلشراؼ والمساعدة ف إلىيحتاج 

  يفخر اآليسيؿ خداعة، وينقاد خمؼ . 

 يالحرك يزر البصر التآ يلدييـ مشكالت حسية ، وضعؼ ف . 

:  022، 6101) محمد صالل، فؤاد الجوالدة، (  26:  62، 6101، ي) عدناف الحازم
، 6106) مصطفى القمش، خميؿ معايطة، ( 22:  21، 6100ش، ) مصطفى القم(  023
)  ( 66:  60، 6102، ي)ىويدة الريد ( 27:  21 ،6102) جماؿ الخطيب، (  26:  87

 (  66:  60، 6102جمينس ىانيبؿ، 
عند يجب مراعاتيا  يالت مجموعة مف الضوابطيحدد الباحث ضوء ىذه الخصائص  يوف
 وىى : لفكرية أطفاؿ مدارس التربية اتعميـ 
 .لتعميميفي الموقؼ ا وجودةبالتسمية المفظية لممثيرات الم ىتماـاال .0
 تكرار التعميمات والتوجييات بطريقة واضحة وبسيطة . .6
المجػػرد ومػػف المعػػروؼ  ىإلػػترتيػػب المػػادة فػػي الموقػػؼ التعميمػػي مػػف المػػادي الحسػػي  .2

 . المجيوؿ وغير المعروؼ . حتى يسيؿ استقباليا ىإلوالمألوؼ 
األكثػر صػعوبة لكػي نػوفر لػو  ىإلػ أداءه الطفػؿنظـ المادة مف السػيؿ الػذي يسػتطيع ت .2

 فرص النجاح المناسبة .
 . مواد تعميمية متنوعة بقدر اإلمكاف استخداـ .8
 وبعيدًا عف الضوضاء أو المشتتات المختمفة . ئالتعمـ في مكاف ىاد تقديـ .2
مكػاف لممسػاعدة عمػى التوضػيل اسػتخداـ الصػور واألشػكاؿ واأللػواف المتمػايزة بقػدر اإل .7

 . االنتباهوجذب 
 االنتبػاهالموقػؼ المػدرؾ ( و  لمتأىػب واالسػتعداد لموضػوع الػتعمـ ) األطفػاؿ اىتماـثارة إ .2

 لو .
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 إلػػػىيػػا التػػدريجي من االنتقػػػاؿو  األطفػػاؿبتقػػديـ الموضػػوعات المألوفػػػة لػػدى  ىتمػػاـاال .3
 غير المألوفة .الموضوعات 

الموضػوع  إلػىالتػدريجي  االنتقػاؿبعضػيا الػبعض و  تعميـ الموضوعات المتشػابية مػع .01
 األقؿ تشابيًا وىكذا .

 تقديـ الموقؼ التعميمي بطريقة ترفع مف دافع المعاؽ عقميًا لمتعمـ . .00
 الموقؼ التعميمي . عناصربعنصر الربط بيف  ىتماـاال .06
 استخداـ التعزيز المناسب بعد أداء المطموب بنجاح . .02
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 . ةالمتشابي
 : أطفال مدازع الرتبٔ٘ الفهسٓ٘ ّميَر  ٕ: املدخل الْظٔف ٕىاحملْز الجا

أطفاؿ مدارس منيج تطوير تصميـ و الميمة لأحد المداخؿ  يالمدخؿ الوظيفيعد 
 . التربية الفكرية 

يقـو  يأف المدخؿ الوظيفإلى ( 678، 0333، وعمى الجمؿ، ييشير ) أحمد المقانو 
استخداـ ما يتعممو  : عداد لمحياة، ويعرؼ بأنوعمى أساس أف التربية ىى الحياة، وليست اإل

حياتو اليومية،  يتواجيو ف يالمواقؼ الت يوداخؿ المدرسة ف يعبر المنيج الدراس األطفاؿ
 مع المحيطيف بو  االندماجبيدؼ التواصؿ و 

لعناصر العممية  يمخطط نظر  : ( بأنو 21، 6102، يويعرفو ) محمد الربع
العالقة بيف ) األىداؼ المراد  شطة والدروس، ويوضلألنتنفيذ ا يف المعمـالتعميمية يمتـز بو 
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يا، وطبيعة المادة، وخصائصيا، خصائص المتعمميف، وتنفيذ عممية التدريس (، ويتـ قتحقي
 ضوء رؤية عممية وفمسفية واضحة .  يتصميـ المخطط ف

 يتعميم( بأنو : تنظيـ المحتوى ال 201، 6107، وفآخر ، و يويعرفو ) عارؼ الجبور 
 حياتيـ اليومية .  يتواجييـ ف يالمقدـ لممتعمميف عمى أساس المواقؼ والخبرات اليومية الت

 يأحد المداخؿ التبأنو : (  202، 6107، طارؽ الحناف، ويعرفو ) أحمد أحمد
، ليـ، مف خالؿ المشكالت والخبرات يتحقيؽ التواصؿ بيف المتعمميف والواقع الحيات إلىتيدؼ 

مف مفاىيـ وميارات وقيـ وسموكيات ترتبط بالقضايا المجتمعية المحيطة  بما يتضمنو
 بالمتعمميف . 

ألطفػػػاؿ مػػػدارس التربيػػػة بالحيػػػاة اليوميػػػة المػػػرتبط  يالػػػوظيف دخؿلممػػػ ياليػػػدؼ الرئيسػػػو 
 دخؿىػػذا المػػ سػػتخدـالحاضػػر والمسػػتقبؿ، وي يفػػ بنجػػاحعمػػى الحيػػاة تيـ ، ىػػو مسػػاعدالفكريػػة 
 دخؿىػذا المػ ي، وينمػالقيػاـ بكافػة شػئوف حيػاتيـ اليوميػة يفػ أنفسػيـعمى  عتمادلال ىـإلعداد

 عتمػػادعمػػى االسػػتقالؿ والتقميػػؿ مػػف االتيـ تزيػػد مػػف قػػدر  يالتػػ والسػػموكيات الميػػاراتالمعػػارؼ و 
البيػػػت والمدرسػػػة ومكػػػاف العمػػػؿ  ينمػػػى القػػػدرة عمػػػى مواجيػػػة المشػػػكالت فػػػي، و يفخػػػر اآلعمػػػى 

مكاناتو  ـضوء قدراتي يوالشارع ، ف  . ـيا 
أطفػاؿ مػدارس التربيػة تصميـ مناىج  يف يعديد مف الدراسات عمى المدخؿ الوظيفوأكد 

 : يكما يم وذلؾالفكرية 
 يالػػذ يأف اسػػتخداـ مػػدخؿ المػػنيج الػػوظيف  (Clark, G, 1994) دراسػػة ضػػحتأو 

 ، إذ إنيػـأطفاؿ مدارس التربيػة الفكريػة تربية  ييعتمد عمى المعرفة والميارات الوظيفية فعاؿ ف
يعتمػد عمػى تنمبػة الجوانػب المعرفيػة  يالػذ يأشد احتياجًا لمثؿ ىذا المنيج عف المنيج التقميد

 .لدى المتعمميف
لممػنيج  يأف اليػدؼ الرئيسػ إلػى   (Bender, M, et. Al, 1996)أشػارت دراسػةو 
لمحيػػاة أطفػػاؿ مػػدارس التربيػػة الفكريػػة المػػرتبط بميػػارات الحيػػاة المختمفػػة ىػػو إعػػػداد  يالػػوظيف

 يالتػوالسػموكيات  الميػاراتلػدييـ المعػارؼ، و الحاضر والمستقبؿ . وينمػى  يالناجحة ف يوميةلا
 .  يفخر اآلعمى  عتمادعمى االستقالؿ وتقميؿ االتيـ تزيد مف قدر 

أطفػاؿ يسػاعد  يالمػنيج الػوظيف أف إلػى( (Henly, M, et al, 1999, 66 أشػارو 
وذلػػؾ عػػف طريػػؽ تػػدريس ميػػارات الحيػػاة الحيػػاة ،  يعمػػى النجػػاح فػػمػػدارس التربيػػة الفكريػػة 
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كراسػػات  ي. فبػػداًل مػػف التأكيػػد عمػػى األخطػػاء الحسػػابية فػػ يالوظيفيػػة داخػػؿ الفصػػؿ المدرسػػ
الواجب، يجب تعميمو ميارات البيع والشراء، وكػذلؾ عنػد تعميمػو القػراءة ، فػالمنيج يعمػؿ عمػى 

واسػػتمارات العمػػؿ وبػػرامج تعميمػػو القػػراءة عػػف طريػػؽ المػػواد اليوميػػة مثػػؿ الجرائػػد والمجػػالت 
  توظيؼ . ال

أطفػػاؿ مػػدارس عمػػى أىميػة تصػػميـ مػنيج  (Hourcade, J, 2002)وأكػدت دراسػػة 
، المجتمػػع يدماج فػػنػػال اليوميػػة؛ إلعػػدادىـ ل تيـبمػػا يتناسػػب ومتطمبػػات الحيػػاالتربيػػة الفكريػػة 

، وأف تتػوافر ديػةمبػدأ الفػروؽ الفر ل ليػـالبػرامج والمنػاىج المقدمػة  مراعػاةأىميػة  إلىباإلضافة 
 ضوء قدراتيـ وخصائصيـ ي، ف ليـحتياجات االتقابؿ  يالمنيج المرونة ؛ لك يف

 ييجػػب تضػػمينيا فػػ أبعػػاد وظيفيػػة ةخمسػػ  (Wilson, D, 2002)دراسػػة ت وحػػدد
الصػػػحة  )التربيػػػة الصػػػحية أوال :  وىػػػى:ألطفػػػاؿ مػػػدارس التربيػػػة الفكريػػػة  يالػػػوظيفمػػػنيج ال

أضػػراره، ، واألمػػف والوقايػػة مػػف الحػػوادث ومػػػف األذى والسػػمـو و الشخصػػية ، والخػػدمات الطبيػػة 
ميػػػارات رعايػػػة الػػػذات، واألكػػػؿ،  )ميػػػارات الحيػػػاة اليوميػػػة (، ثانيػػػًا : التغذيػػػة، الصػػػحة البيئيػػػة

، الميػارات الشخصػية واالجتماعيػة والمواطنػة (، ثالثػًا : والممبس، واستخداـ وسائؿ المواصػالت
وأوصت الدراسػة بضػرورة أف تنبػع أنشػطة  . الحياة األسريةخامسًا : ، التربية الجنسية رابعًا : 

 .اليومية لألطفاؿ ىذه األبعاد مف الحياة
طفػاؿ مػدارس أل يأبعػاد لممػنيج الػوظيف ةسػت ( David, L, 2003)ت دراسػة اقترحػ

الميػػارات ، الميػػارات المعرفيػػة والمينيػػة واألكاديميػػة، وىػػى: ميػػارات االتصػػاؿالتربيػػة الفكريػػة 
 يعمى النفس والمساعدة الذاتيػة فػ عتمادميارات اال، فعالية واالجتماعيةنال الميارات ا، لحركيةا

 ميارات قضاء وقت الفراغ .، أمور المعيشة
 مػنيجالتصػورًا لمحتػوى ( Wehmen, P & Kregel, J, 2004 )  ووضػعت دراسػة

ب عػالج عيػو   :لتاليػةقػد تضػمف التصػور األبعػاد ا، و طفػاؿ مػدارس التربيػة الفكريػة أل يالوظيف
 يالتعػػرؼ عمػػى الػػذات وعمػػى المجتمػػع الػػذ، عػػالج السػػموكيات الشػػاذة، عمميػػة االتصػػاؿ، الكػػالـ

، وكيفيػة اسػتخداـ النقػود يلاالمػ التخطػيط، الدراسػات الوظيفيػة، ؽ عقمياً ايعيش فيو الطفؿ المع
، الشػخص بنفسػو اف والصػحة واعتنػاءاألم، المنزؿ يالمجتمع وف يالحياة ف، الميارات الحركية

، وقػػػراءة  ةأساسػػػيات القػػػراءة والحسػػػاب ) قػػػراءة الالفتػػػات والتوجييػػػات واإلرشػػػادات المروريػػػ
 األسعار ، وعممية البيع والشراء ( .
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المعمتد عمى أطفاؿ مدارس التربية الفكرية منيج  مراعاةومما سبؽ تتضل أىمية 
المنيج الميارات  يأف يغطأىمية  إلىيشير  يالذ: و  ياالجتماع لمبعد يالمدخؿ الوظيف

، حيث أطفاؿ مدارس التربية الفكرية الحياتية اليومية والمتطمبات االجتماعية المتوقعة مف
دوار ، وكذلؾ فيو مطالب بالقياـ بالسموكيات واألوف منعزليف عما حوليـال يعيش يـنإ

دىـ يساع يلك؛ ىمية تغطية المنيج ليذه الجوانبأ ي، وىنا تأتمرحمة الرشد ياالجتماعية ف
 المجتمع.  يالناجل مع مف حولو ف يعمى التكيؼ االجتماع

 ( ) املفَْو، األٍنٔ٘، اجملاالتالطالم٘ األماٌ  ضلْنٔات

 ييتـ تعمـ العديد مف خبرات التربية األمانية مف خالؿ المحاكاة والتقميد لمكبار ف
 يالت خطارية األمواج يف يفخر اآلأداء   البيت والمدرسة والشارع، عف طريؽ مالحظة

 مف يعمميـ عف قصد ىذه السموكيات، إلىالمعاقيف يحتاجوف  األطفاؿيتعرضوف ليا، ولكف 
اإلصابات  لتجنبيـ ةة مف الطرؽ الرئيسواحدبذلؾ التربية األمانية لألطفاؿ المعاقيف عقميًا ف

 . غير المتعمدة
 : ّالطالم٘  األماٌ ضلْنٔاتمفَْو 

يقـو بيا  ي( بأنيا مجموعة السموكيات الت 217 ، 6106يعرفيا ) صييب سميـ، 
المنزؿ والمدرسة والشارع، وتجنبو اإلصابة بالحوادث، ليحافظ  يحياتو اليومية ف يالمعاؽ ف

 المحيطة .  خطارمف التعرض لأل يفخر اآلعمى نفسو وعمى 
( بأنيا مجموعة 220، 6102، وفآخر يعرفيا ) عبد الرحمف سيد سميماف ، و و 

عند تعامميـ مع المواقؼ أطفاؿ مدارس التربية الفكرية يؤدييا  يلمناسبة التالسموكيات ا
تشكؿ خطورة عمييـ، وتوفر ليـ ىذه السموكيات األماف المناسب وتجنب  يالحياتية الت

 .  خطاراأل
( بأنيا رموز لفظية أو غير لفظية لمداللة 062، 2102تعرفيا ) جيياف محمد، و 

المواقؼ  يمف حسف التصرؼ ففاؿ مدارس التربية الفكرية أطعمى معمومات وأفكار تمكف 
 حماية أنفسيـ مف المخاطر المحيطة بيـ .  يتستدع يالت

تصدر  ي( بأنيا " مجموعة االستجابات الت083، 6102يعرفيا ) الطيب يوسؼ، و 
تبيف مدى قدرتيـ عمى وقاية  يعند تعرضيـ لممخاطر، والتأطفاؿ مدارس التربية الفكرية مف 
 فسيـ " .أن
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أطفاؿ يقـو بيا  ي( بأنيا مجموعة السموكيات الت 07، 6102، يمغرب ييعرفيا ) مك
 . خطارلحماية نفسو مف األمدارس التربية الفكرية 

بيذا  األطفاؿقياـ والتعريفات السابقة لسموكيات األماف والسالمة أكدت عمى 
رسة والطريؽ (، تمكف ىذه يعيش فييا ) المنزؿ والمد يالسموكيات داخؿ إطار بيئتو الت

يتعرضوف ليا،  يالت خطارمف حماية أنفسيـ مف األأطفاؿ مدارس التربية الفكرية السموكيات 
تساعدىـ عمى  يالتالىذه السموكيات تصدر داخؿ منظومة المواقؼ الحياتية لألطفاؿ وب

المجتمع  يف جاالندما، بما يساعدىـ مستقباًل عمى االستقالؿ و يالتوافؽ ونمو السموؾ التكيف
 بفاعمية . 

 :ألطفال مدازع الرتبٔ٘ الفهسٓ٘ ّالطالم٘ األماٌ ضلْنٔاتأٍنٔ٘ تينٔ٘ 

مف ، ألطفاؿ مدارس التربية الفكرية  والسالمة األماف سموكياتأىمية تنمية  تبدو
حيث أكدت دراسة  ؛ىمية تنمية ىذا البعد لدييـأعمى  نتائج العديد مف الدراساتتأكيد 

(Ramdoss, S, et. al, 2012)  عمى أطفاؿ مدارس التربية الفكرية عمى أىمية تدريب
 نمو االستقاللية لدييـ . ياألماف، لما ليا مف تأثير ف سموكيات

أطفاؿ مدارس أف  إلى ( Tessa, T, Mark, W, 2011, 1425)دراسة  وأشارت
ماكف العمؿ، بغض أ يالمنزؿ والمدرسة والمجتمع، وف يف ةلإصاب ةأكثر عرض التربية الفكرية

مستوى القدرات العقمية  انخفاضدرجة اإلعاقة العقمية؛ وذلؾ بسبب  النظر عف مستوى و
 لدييـ . 

يجب  يعددًا مف األبعاد الوظيفية الت (Wilson, D, 2002)دراسة واقترحت 
األمف والوقاية مف  :  ومنياألطفاؿ مدارس التربية الفكرية  يالوظيفمنيج ال يتضمينيا ف

 ا.والسمـو وأضرارى ،واألذى ،ادثالحو 
عف حماية أنفسيـ مف المخاطر وبخاصة يعجزوف فأطفاؿ مدارس التربية الفكرية 

يـ الخبرات الكافية لمواجية اكتسابوذلؾ لعدـ الكافية؛  ةا بعد لمبرامج التدريبيالذيف لـ يخضعو 
وف لنفس مف الممكف أف تسبب ليـ الضرر، فيـ يتعرض يوتجنب األماكف الت خطاراأل

 يفغير مييئ فويكون ـ، لكنيينفس العمر الزمن يف األطفاؿيتعرض ليا باقى  يالظروؼ الت
 (022:022   ، 6112 ،يمع ىذه المواقؼ )أحمد وادلمتعامؿ 
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ألطفاؿ ( أف تنمية سموكيات األماف والسالمة 086، 6102ويوكد ) الطيب يوسؼ، 
يتعرض ليا ىؤالء  يوذلؾ لكثرة الحوادث التمف المجاالت الضرورية، مدارس التربية الفكرية 

وتفادييا وتجنب األماكف  خطار، وتنمية ىذه المجاالت يجعميـ قادريف عمى مواجية األاألطفاؿ
مف الممكف أف تمحؽ الضرر بيـ أو بغيرىـ مف أفراد المجتمع سواء داخؿ  يواألفعاؿ الت
ىذه  اكتسابتساعدىـ عمى و خارجو؛ لذا البد لممدرسة مف إخضاعيـ لبرامج أالمنزؿ 

 .  خطارتؤىميـ لمواجية ىذه األ يالخبرات الت
 :أطفال مدازع الرتبٔ٘ الفهسٓ٘ تكْو علَٔا ضلْنٔات األماٌ ّالطالم٘  املبادئ اليت

 ييتعرض ليا ف يعمى تحديد مصادر الخطر التأطفاؿ مدارس التربية الفكرية تدريب  .0
 المنزؿ والمدرسة والطريؽ .

 يالت خطاراألماف والسالمة لمواجية األ سموكياتمدارس التربية الفكرية أطفاؿ إكساب  .6
 يتعرضوف ليا .

األماف  ثر التعمـ بتطبيؽ سموكياتعمى انتقاؿ أأطفاؿ مدارس التربية الفكرية مساعدة  .2
 مواقؼ خارج إطار بيئة المدرسة . ياكتسبيا ف يوالسالمة الت

لكى يحقؽ  خرجية اآلعند موا ط النفسعمى ضبأطفاؿ مدارس التربية الفكرية تدريب  .2
، 6102. ) الطيب يوسؼ، أى مكاف يرض المحاطيف بو لمخطر ف، وال يعاألماف لنفسو

022  ) 
 :مدازع الرتبٔ٘ الفهسٓ٘  ألطفاللالطالم٘ الالشم٘ األماٌ جماالت ضلْنٔات 

مجاؿ بإختالؼ ألطفاؿ مدارس التربية الفكرية تختمؼ مجاالت األماف الواجب إكسابيا 
 يضوء احتياجات ىذه الفئات، والت يىمية النسبية لممجاؿ فاألالدراسات واألدبيات، و  اىتماـ
يجب  يعديد مف الدراسات عمى بعض المجاالت التبيف البيئات المختمفة . ويتفؽ  تختمؼ

 :  يتنميتيا لدى ىذه الفئات وذلؾ كما يم
ألطفاؿ مدارس التربية األماف  تسموكيا( مجاالت  6110، حددت دراسة ) عبد العميـ شرؼ

مجاليف : التصرؼ عند حدوث الحرائؽ، والتعامؿ مع اإلصابات المينية لمينة  يفالفكرية 
 النجارة . 

عبور  يوكيات األماف ف( مجاؿ سم Batu, Sema, et. al, 2004حددت دراسة ) و
  الطرؽ العامة .   يبقواعد المرور والمشاة ف االلتزاـالطريؽ و 
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:  يفألطفاؿ مدارس التربية الفكرية ( مجاالت األماف  6118ماؿ محمد، آدراسة ) وحددت 
 الطريؽ . يتباع قواعد السالمة فااستخداـ مرفقات المنزؿ والمدرسة بسالمة ، 

ميارات  ىحدإمفاىيـ السالمة مف الحريؽ ك  (Jons, J. L, 2006)  حددت دراسةو 
 .ربية الفكريةألطفاؿ مدارس التالسالمة الواجب إكسابيا 

عبور الطريؽ والوقاية  ياألماف ف سموكيات إلى  (Claire, et. al, 2006) دراسة وأشار
الفئة حد مجاالت التربية األمانية الواجب إكسابيا لألطفاؿ المعاقيف عقميًا أمف الحريؽ ك

 . (Down syndrome) -القابموف لمتدريب  –المتوسطة 
عمى أطفاؿ مدارس التربية الفكرية بتدريب  (Strick. Land, 2006 )دراسة  توقام

 . يالنار، وتعميـ الميارات عمى العالـ الحقيق أخطارالحماية مف  سموكيات
ألطفاؿ سموكيات األماف (  071: 022، 6112، وفآخر ميخائيؿ ، و  ي) إميمدراسة وحددتيا 

مف ) األماف مف مجاالت وىى : األوؿ داخؿ المنزؿ ويتض ةثالث يفمدارس التربية الفكرية 
أثناء عبور  يالنار، األماف مف المواد السامة والحادة، األماف مف األدوات الكيربائية (، الثان

الطريؽ ) إدارؾ إشارات المرور، األماف أثناء عبور الطريؽ وأثناء السير(، الثالث األماف 
)  يابعًا األماف الشخص(، ر ي، المعب باألدوات الصغيرة، المعب الحركيأثناء المعب ) المعب الفن

 .(يعرض لمخطؼ، واالستغالؿ الجنس، التهعدـ التحدث لمغرباء، والبقاء داخؿ المنزؿ بمفرد
سموكيات األماف والسالمة الواجب  (Mechling, C, Linda, 2008)وحددت دراسة 

مجاالت رئيسة وىى : السير عمى خطوط  ةست يفألطفاؿ مدارس التربية الفكرية إكسابيا 
اة وعبور الشارع بأماف، الوقاية مف الحوادث المنزلية، تطبيؽ ميارات اإلسعافات األولية المش

حاالت  يالتعرؼ والتبميغ عف اإلصابات، التعامؿ والتحدث لمغرباء، استخداـ الياتؼ ف يف
 الطوارئ . 

عدة  يالبيئية ف خطارالوقاية مف األ سموكيات(  6101، يوحددت دراسة ) ىالة الجوىر 
التعرض لإصابة نتيجة التعامؿ مع الزجاج والمسامير، تجنب السيارات  أخطارت ىى : مجاال

 بإشارات المرور أثناء عبور الطريؽ .  االلتزاـالطريؽ، و  يالمسرعة ف
ألطفاؿ مدارس  األمافسموكيات مجاالت  ( Tessa, T, Mark, W, 2011)دراسة  حددتو 

، يوالجنس يعتداء الجسدقبؿ الغرباء، التعرض لالمف ختطاؼ اال أخطار:  يفالتربية الفكرية 
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التعرض لمحرائؽ، التعرض لإصابة أثناء عمميات التظيؼ والتخمص مف الزجاج المكسور، 
 ثناء استخداـ الدواء، التعرض لمخطر أثناء عبور الطريؽ . أالتعرض لمخطر 

جاالت م إلى( 228، 6102،  وفآخر أشارت دراسة ) عبد الرحمف سيد سميماف ، و و 
يتعرض  أخطارأواًل : يفيما يمألطفاؿ مدارس التربية الفكرية األماف الواجب إكسابيا  سموكيات

استخداـ األدوات داخؿ المدرسة، السقوط أثناء التدافع والصعود واليبوط  ليا داخؿ المدرسة :
لتدافع الفناء، ا يالممرات، اإلصابة أثناء المعب بعنؼ ف يعمى السمـ، خطر الركض والقفز ف

استخداـ األدوات الكيربائية بالمدرسة، المعب  أخطارنحو الكرات، المعب بالكبريت والوالعات ، 
اإلصابة نتيجة االرتطاـ بالزواية الحادة لممناضد  أخطاربتمديدات األسالؾ الكيربائية، 

تعرض ي أخطارعمى الطفؿ بالمدرسة . ثانيًا  ي، اإلصابة نتيجة سقوط األثاث المكتبيوالكراس
ليا خارج المدرسة : حوادث الطريؽ، حوادث السيارات، حوادث الوقوع عمى الرصيؼ، حوادث 

  ة.الطرؽ العام ينتيجة المعب ف
الالـز تنميتيا األماف  سموكيات( مجاالت 067، 6102) جيياف محمد ، دراسة  حددتو 

ؽ، الصاعقة ـ، االختنا: الجروح ، الكسور، التسم يفألطفاؿ مدارس التربية الفكرية 
 .الكيربائية

ألطفاؿ مدارس األماف سموكيات ( مجاالت  6102وحددت دراسة ) الطيب يوسؼ، 
بإشارات  االلتزاـ: التعامؿ مع األشياء والمواد الخطرة، عبور الطريؽ و  يفالتربية الفكرية 
 المرور وقواعده .

ات االحتياج يذو  األطفاؿبتعميـ  (Terri, Hawkins, 2016)وقامت دراسة 
ميارات عبور الطريؽ ،  -تضمنت عينة البحث أطفاؿ مدارس التربية الفكرية  –الخاصة 

عمييا  األطفاؿواستخدمت الدراسة أسموب تحميؿ المياـ لتحديد الخطوات الالـز تدريب 
 ليكتسبوا سموكيات عبور الطريؽ بأماف .

 ديوالفي باستخداـ نمذجة ( Corrin, E & Linda, G, 2016)وقامت دراسة 
 ميارات ثالث عبر العقمية، اإلعاقة ذوي الصغارو  لمبالغيف االجتماعية السالمة ميارات لتعميـ
 ، األمواؿ طمبوا ؛ الشخصية المعمومات طمبوا: الذيف لمغرباء االستجابة ) اجتماعي أماف

 .  (لمطفؿ  الشخصية المساحة ودخموا
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ألماف والسالمة الموجودة ( مفاىيـ وسموكيات ا 6107وحددت دراسة ) سمية ربيع، 
: األماف والسالمة أثناء )  يبكتب العموـ بالمممكة العربية السعودية بمدارس التربية الفكرية ف

شطة، المعب، عبور الشارع ، ركوب السيارة، السباحة، التعامؿ مع األشياء ألنممارسة ا
 ء(.حتراؽ، التعامؿ مع الكيرباالحادة، التعامؿ مع األشياء القابمة لال

 خطػاراألومف خالؿ ما سبؽ عرضو مف دراسات وأدبيات يمكف استخالص أىػـ مجػاالت 
 : يفيما يمألطفاؿ مدارس التربية الفكرية سموكيات األماف والسالمة الالزمة و 

 

 اإلصابات المينية . .6 الحرائؽ .0
 الطريؽ. يقواعد المرور والمشاة ف .2 عبور الطريؽ . .2
 مرفقات المدرسة .استخداـ  .2 استخداـ مرفقات المنزؿ . .8
 المواد السامة  . أخطار .2 الطريؽ . يقواعد السالمة ف .7
 األجيزة الكيربائية . أخطار .01 األدوات الحادة   .3
 . ياألماف الشخص .06 األماف أثناء المعب . .00
 التعرض لمخطؼ . .02 التحدث لمغرباء . .02
 اإلسعافات األولية .02 االستغالؿ الجنسى .08
 الطوارئ يلياتؼ فاستخداـ ا .02 التعرؼ والتبمغ عف اإلصابات .07
 السيارات المسرعة  أخطار .61 التعامؿ مع الزجاج أخطار .03
 تنظيؼ الزجاج المكسور أخطار .66 ياالعتداء الجسد .60
 خارج المدرسة  أخطار .62 داخؿ المدرسة  أخطار .62
 سالؾ الكيرباءأالمعب ب .62 المعب بالمواد المشتعمة .68
 سقوط األثاث عمى الطفؿ .62 االرتطاـ بالزوايا الحادة .67
 المعب فى الطريؽ العاـ  .21 الرصيؼ الوقوع عمى .63

 
والسموكيات السابقة، ونجد  خطارالخروج بقائمة األ إلىوأسفر تحميؿ ىذه األدبيات 

 –) المنزؿ  يفوالسالمة مجاالت رئيسة وىى سموكيات األماف  ةأنيا تقع تحت مظمة ثالث
 مجاالتالوء ض يوسيتـ تصميـ األدوات والمواد التعميمية بالبحث فالطريؽ (  –المدرسة 
 . (الطريؽ –المدرسة  –) المنزؿ  يلسموكيات األماف والسالمة ف الثالثة 
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 إدساٛات البشح

 أّاًل : املْاد التعلٔنٔ٘  ّأدّات البشح :

 يالت خطاراألاألدوات وىى : قائمة المواد التعميمية و عمى مجموعة مف  يعتمد البحث
ألطفاؿ  سموكيات األماف والسالمة الالزمةة ، قائمأطفاؿ مدارس التربية الفكرية يتعرض ليا 

سموكيات ، بطاقة مالحظة  يالقائـ عمى المدخؿ الوظيف البرنامج، مدارس التربية الفكرية 
. وتـ تصميـ ىذه الدوات وفقًا لمخطوات ألطفاؿ مدارس التربية الفكريةاألماف والسالمة الالزمة 

 التالية : 
 املدزضـ٘   -) امليـصل   يفل مـدازع الرتبٔـ٘ الفهسٓـ٘    أطفـا ٓتعـسض اـا    الـيت  خطـاز قاٜن٘ األ- 

 الطسٓل ( :

مػف خػالؿ أطفػاؿ مػدارس التربيػة الفكريػة يتعػرض ليػا  يالت خطارتـ تحديد قائمة باأل
)  يفػػ األطفػػاؿقػػد يتعػػرض ليػػا  يالتػػ خطػػارتحميػػؿ النظػػرى مػػف قبػػؿ الباحػػث لمجموعػػة األال

جػػػراء مقابمػػػة الطريػػػؽ (،  -المدرسػػػة  –المنػػػزؿ  ( 01مػػػع ) – ةفتوحػػػة وغيػػػر مقننػػػم –وا 
( مػف أوليػاء 01( لمتربيػة الفكريػة، وعػدد ) بـ بػـ –البمد  ةطر  -معمميف بمدرسة ) حمواف 

)  يفػ األطفػاؿيتعػرض ليػا  يتػال خطػارلتحديػد األ المعػاقيف بػنفس المػدارس األطفػاؿأمور 
 ييمػػػلكػػػؿ مػػػف ) إم السػػػابقة الدراسػػػات إلػػػىالرجوع وبػػػ ،الطريػػػؽ ( -المدرسػػػة  –المنػػػزؿ 

( )  6102، يمغربػػػ ي( ) مكػػػ 6102( ) رانيػػػا إبػػػراىيـ،  6112، وفآخػػػر ميخائيػػػؿ ، و 
 (،  6102الطيب يوسؼ، 

أطفػاؿ مػدارس التربيػة يتعػرض ليػا  يالتػ خطػاراأل قائمػةوصؿ لمصػورة األوليػة لتـ الت
( 22بػالمنزؿ واحتػوى عمػى ) خطػار: األ ةمجػاالت رئيسػ ة، وتضمنت القائمة ثالثالفكرية 
الطريػػؽ واحتػػوى  يفػػ خطػػار، واألا( خطػػر 26المدرسػػة واحتػػوى عمػػى ) يفػػ خطػػارأل، ااخطػػر 
) البيػت، المدرسػة،  يفػأطفػاؿ مػدارس التربيػة الفكريػة قػد يتعػرض ليػا  ،ا( خطر 60عمى )

 يفػػ امتخصصػػ تاذا( أسػػ02عمػػى ) صػػورتيا األوليػػة يتػػـ عػػرض القائمػػة فػػ، و الطريػػؽ (
( نسػػب 0جػػدوؿ )وضػل وي. األطفػػاؿ التربيػة الخاصػػة والمنػاىج وطػػرؽ التػػدريس، وريػاض

 لمقائمة واألبعاد الفرعية بكؿ مجاؿ .  ةاتفاؽ المحكميف عمى المجاالت الرئيس
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 طخاا ( َىضػ ٔطة اذفاق اٌّؽىُّٓ ػًٍ لائّح األ1ظذوي )

 طخاا ػذد األ اٌّعاي
ػًٍ  االذفاقٔطثح 

 اٌّعاالخ اٌرئُطح

ػًٍ  االذفاقٔطثح 

 األتؼاد اٌفرػُح

 % 16.41 % 155 05 تإٌّسي طخاا األ

 % 13.21 % 155 40 تاٌّذ ضح طخاا األ

 % 16.41 % 13.21 36 تاٌارَك  طخاا األ

إضػافة عػدد مػف  إلػىاألبعاد ، باإلضافة  عف تعديؿ صياغات بعضنتائج التحكيـ  وأسفرت
، ى عمػى المحكمػيفآخػر ض القائمػة مػرة وبعد إجراء التعديالت المطموبة وعػر األبعاد بكؿ مجاؿ، 

أطفػاؿ مػدارس التربيػة الفكريػة يتعػرض ليػا  يالتػ خطػارلتوصػؿ لمصػورة النيائيػة لقائمػة األتـ ا
المدرسػة  يفػ خطػار، ومجػاؿ األا( خطػر 81بػالمنزؿ ) خطػار(، وتضػمنت: بمجػاؿ األ 6ممحؽ ) 

، وبػػذلؾ تػػـ اإلجابػػة عػػف سػػؤاؿ البحػػث ا( خطػػر 62الطريػػؽ ) يفػػ خطػػار، ومجػػاؿ األا( خطػػر 28)
فػػى أطفػػاؿ مػػدارس التربيػػة الفكريػػة يتعػػرض ليػػا  يالتػػ خطػػارا األمػػ نػػص عمػػى : يالػػذاألوؿ 

 المنزؿ / المدرسة / الطريؽ ( ؟ )
  ٘املدزضـ٘  /  يصل) امل طفال مدازع الرتبٔ٘ الفهسٓ٘ يفألقاٜن٘ ضلْنٔات األماٌ ّالطالم٘ الالشم  /

 الطسٓل ( : 

تربيػة الفكريػة طفػاؿ مػدارس الألتـ تحديػد قائمػة بسػموكيات األمػاف والسػالمة  الالزمػة 
بقة، والدراسػات السػا الطريػؽ (، –المدرسػة  –) المنػزؿ  يفػ خطػارلقائمػة األمف خالؿ الرجػوع 

 امرتبطػػػ ا( سػػػموك023، وتػػػـ تحديػػػد عػػػدد )السػػػموكيات  لقائمػػػةوتػػػـ التوصػػػؿ لمصػػػورة األوليػػػة 
عرضػيا تػـ الطريػؽ (، و  -المدرسػة  -) المنػزؿ ثالثة مجػاالت عمى  ةباألماف والسالمة مقسم

 .األطفػاؿالتربية الخاصة والمناىج وطرؽ التػدريس، وريػاض  يف امتخصص تاذا( أس02عمى )
 : يالقائمة ما يموراعى الباحث عند تصميـ 

 ليسيؿ مالحظتيا .بطريقة إجرائية  سموكيات داخؿ القائمةأف تصاغ ال 
 . تبدأ عبارة السموؾ بفعؿ مضارع 
  اتحمؿ إال معنى واحداستخداـ مفردات سيمة وواضحة يسيؿ فيميا، وال . 

وبعػػد إجػػراء التعػػديالت  ،األبعػػاد عػػف تعػػديؿ صػػياغات بعػػضنتػػائج التحكػػيـ  وأسػػفرت
ى عمػػى المحكمػػيف ، تػػـ التوصػػؿ لمصػػورة النيائيػػة لقائمػػة آخػػر المطموبػػة وعػػرض القائمػػة مػػرة 

( ، وبػػذلؾ تػػـ  2ممحػػؽ ) ألطفػػاؿ مػػدارس التربيػػة الفكريػػة سػػموكيات األمػػاف والسػػالمة الالزمػػة 
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) المنػزؿ  يما سموكيات األماف والسػالمة فػ  نص عمى : يالذ يسؤاؿ البحث الثان إلجابة عفا
 ؟ألطفاؿ مدارس التربية الفكرية / المدرسة / الطريؽ ( الالزمة 

 ألطفـال مـدازع الرتبٔـ٘    لتينٔ٘ ضلْنٔات األماٌ ّالطالم٘  ٕالكاٜه علٙ املدخل الْظٔف الربىامر

 اخلطْات التالٔ٘ :  اتباعمت رماإلعداد الربى: الفهسٓ٘ 

تناولػت خصػائص عينػة البحػث، سػموكيات  يعمى األدبيات والدراسات التػ االطالع .0
لمبحػث، والقيػػاـ  يالبيػػت والمدرسػة والمجتمػع باإلطػػار النظػر  ياألمػاف والسػالمة فػ

بػػبعض الزيػػارات لمػػدارس التربيػػة الفكريػػة ، ومقابمػػة أوليػػاء االمػػور والمعممػػيف ، 
وزارة التربيػػة والتعمػػيـ،  تػػائج تحميػػؿ كتػػب وزارة التربيػػة والتعمػػيـ )واالسػػتفادة مػػف ن

، وتحديػػد يضػػوء المػػدخؿ الػػوظيف يامج فػػ؛ بيػػدؼ تحديػػد أىػػداؼ البرنػػ( 6107
شػطة التعميميػة بالبرنػامج ، ألنطريقة تصميـ موديوالت البرنامج، وتحديػد أنسػب ا

 والخامات واألدوات، وطرؽ وأساليب التقييـ 

مػف خػالؿ  تػـ تصػميـ البرنػامج :  يالقػائـ عمػى المػدخؿ الػوظيف تصميـ البرنػامج .6
 التالية: الخطوات

 يقـو عمييا البرنامج . يتحديد الفمسفة الت 
 يقـو عمييا البرنامج . يوضع األسس التربوية الت 

 . صياغة أىداؼ البرنامج 

  البرنامج العاـ مخطط التصميـ 

 محتوى البرنامج . اختيار 

 مية الالزمة لمبرنامج .تحديد الوسائؿ التعمي 

 . تصميـ المقاءات التعميمية بالبرنامج 

 . تحديد طرؽ وأساليب التدريس بالبرنامج 

 أساليب التقييـ بالبرنامج . اختيار 
لمجػاؿ  موديػوالت( 8) : إلػى( موديوؿ، تنقسـ 03صورة األولية ) يويتضمف البرنامج ف

لمجػػػاؿ  موديػػػوالت( 8لمدرسػػػة و )ا يفػػػ خطػػػارموديػػػوالت لمجػػػاؿ األ( 3و) بػػػالمنزؿ خطػػػاراأل
 ( محتوى الموديوالت بالبرنامج . 6ويوضل جدوؿ ) الطريؽ. يف خطاراأل
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 الخ تاٌثرٔاِط اٌّمررغ ىّىدَِؽرىي اٌ(  3ظذوي ) 

 اٌّعاي َ
ػٕىاْ 

 اٌّىدَىي
 ِؽرىي اٌّىدَىي

1 

ي 
عا
ِ

اا 
طخ
أ

 
ي
إٌّس

 

 ٍهذا تُر
ٓ ، ٌىؼح   ، اٌذ اتسَ، صؼىد / ٔسوي ، ضٍُ اٌؼما ٍػما  ضىٕ

 هرتاء .ِفاذُػ اٌى

3 

 غرفح اٌعٍىش

 ذااَ تأشاز تاء ، ؼافح اٌشثان واٌثٍىىٔح، االلاتص اٌىهر أطخاا 

إٌّسي ، األ ضُاخ اٌّثثٍح ، األ ضُاخ اٌسٌمح ، اٌطٍُ اٌّذ ض ، 

الَة، اٌسظاض أسع األشُاء ، إغالق / فرػ األد اض واٌذو

ؼح / اٌذفاَح / اٌرىُُف اٌّرو ٍواٌّراَا اٌّىطى ج ، إدطخاي اٌُذ ف

. 

 

2 

 أطثخ أٔا

ُِىرووَف(  –فرْ  –األظهسج إٌّسٌُح تاٌّاثخ ) ِىلذ أطخاا 

اٌّاثخ ، اٌطاطخٓ / اٌثا د ،  أ ضُحاٌاؼاَ ،  ٍ، أدواخ وأوأ

 اٌّشروتاخ ، األطؼّح ، ظرغ اٌُذ، ؼرَك ، اٌغاز .

6 
ٔظُف  ٍؼّاِ

 وظًُّ

اطُُ اٌغاز ، ِماتص اٌغطاٌح ، اٌطخاْ ، طخراطُُ اٌُّاج ، طخر

اٌىهرتاء ، اٌثاٌىػح، لاػذج اٌؽّاَ ، ضىائً اٌرٕظُف ، اٌخٍط ، 

 األ ض اٌسٌمح ، اٌّاء اٌطاطخٓ / اٌثا د .

0 

 (1)وا خ أؼّر

/ فرػ األتىاب  قغالإاٌغرتاء ، إدطخاي اٌغرتاء ٌٍّٕسي، 

واٌشثاتُه، إغالق / فرػ األظهسج إٌّسٌُح ، األؼّاي اٌىهرتائُح 

 ، اٌّىاد اٌّشرؼٍح ، ِىاد وطخاِاخ اٌذهاْ . هاأطخاا و

4 

ي 
عا
ِ

اا 
طخ
أ

ف 
ٍ 

ضح
اٌّذ 

 

 فٕاء اٌّذ ضح

ضى  اٌّذ ضح ، ضالي اٌمّاِح ، اٌطمىط ػًٍ اٌّّراخ ، طاتى  

اٌصثاغ ، طاتى  اٌفطؽح ، ضالٌُ اٌّذ ضح ، اٌصؼىد / إٌسوي ، 

 أتىاب اٌؽعراخ واٌفصىي .

7 
ؼعراخ 

 اٌذ اضح

خ اٌذ اضح ، أطراف اٌّّراخ ، ِّراخ اٌّذ ضح ، ؼعرا

شثاتُه اٌفصً ، أطراف إٌىافذ ، ِماتص اٌىهرتاء ، ِفاذُػ 

 ، اٌؼثس تطالي اٌمّاِح تاٌفصً .  جٔااأل

1 

 أػسف أٔا

ضالن اٌىهرتاء، أاضرخذاَ أدواخ اٌّىضُمً ، اٌؼثس ت أطخاا 

ؼًّ األدواخ اٌصمٍُح ، ذرن األدواخ اٌّىضُمُح اٌىهرتائُح ذؼًّ 

 . ِٕها االٔرهاءها تؼذ دوْ فصٍ

1 

 هُا ُٔؼذ وظثح

ُِىرووَف(  –فرْ  –) ِىلذ  ٍإٌّسٌ االلرصاداألظهسج تغرفح 

اٌّاثخ ، اٌطاطخٓ / اٌثا د ،  أ ضُحاٌاؼاَ ،  ٍ، أدواخ وأوأ

 اٌّشروتاخ ، األطؼّح ، ظرغ اٌُذ، ؼرَك ، اٌغاز .

15 

 ؼّاَ اٌّذ ضح

، ِماتص اٌىهرتاء ،  اٌطخاْ ، طخراطُُ اٌُّاج ، طخراطُُ اٌغاز

اٌثاٌىػح، لاػذج اٌؽّاَ ، ضىائً اٌرٕظُف ، اٌخٍط ، األ ض 

 اٌسٌمح ، اٌّاء اٌطاطخٓ / اٌثا د .

11 

غرفح اٌّعاي 

 ٍاٌصٕاػ

اضرخذاَ أدواخ إٌعا ج / اٌذهاْ تارَمح صؽُؽح، اٌؼثس 

تاٌٍىاغ اٌخشة واٌخاِاخ ، طخار ذٕاوي ِىاد وطخاِاخ اٌذهاْ ، 

واخ إٌعا ج ، ذٕظُُ األدواخ تغرفح اٌّعاي ذٕاوي طخاِاخ / أد

 .ٍاٌصٕاػ
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13 
غرفح اٌّعاي 

 ٍاٌس اػ

دواخ اٌس اػح ، طخاِاخ اٌس اػح ، أ، ٍغرفح اٌّعاي اٌس اػ

س اع، ذٕاوي اٌّىاد / اٌخاِاخ ّاٌٍؼة / اٌؼثس تأدواخ غرفح اٌ

 َٓ .ساٌس اػُح، إٌماء أدواخ / طخاِاخ اٌس اػح ػًٍ اٌخ

12 

 اٌى شح ٍف أٔا

ضالن أ، اٌؼثس ت ٍاضرخذاَ أدواخ تى شح اٌّهٕ أطخاا إٌظاَ ، 

اٌؼُٓ  ٍ ذذاء والاج ِىاْ اٌؼًّ تاٌى شح، ءاٌىهرتاء، إضا

واٌُذ داطخً اٌى شح، ؼًّ األدواخ اٌصمٍُح ، االترؼاد ػٓ 

،  ٍاألِاوٓ اٌرً تها ِصاد  ذُا  وهرت ٍاضرخذاَ اٌطىائً ف

 . االٔرهاءتؼذ  ذرن األدواخ اٌىهرتائُح ذؼًّ دوْ فصٍها

 3وا خ أؼّر ) 16

) 

ٕفُح اٌؽرَك، اٌؼثس تٍىؼح ِفاذُػ اٌىهرتاء ؼطفاَح /  ٍاٌٍؼة ف

 اٌثٍىػاخ اٌّىظىدج تاٌّذ ضح . ٍتاٌّذ ضح، اٌؼثس ف

10 

ي 
عا
ِ

اا 
طخ
أ

 
ك
ارَ

ً اٌ
ف

 

 اٌغرتاء

اٌغرتاء، طٍة اٌّطاػذج ، اٌرؼرض ٌٍطرلح، طٍة اٌّؼٍىِاخ 

اٌروىب ِغ اٌغرتاء اٌطُا ج، و أاٌشخصُح، اٌرؽرظ اٌعٕطٍ، 

 طٍة اٌّطاػذج . ٍشخصُاخ  ضُّح، اضرخذاَ اٌرٍُفىْ ف

14 

 اٌرصُف

ػًٍ  ٍاٌّش أطخاا اٌطُر ػًٍ ؼىاف اٌرصُف،  أطخاا 

 ٍاٌرصُف اٌسٌك، اٌعري وضط اٌطُا ج اٌّا ج تاٌارَك، اٌّش

ػًٍ اٌرصُف اٌّغاً تاٌّاء، اٌعري فىق اٌثاٌىػاخ اٌّفرىؼح 

 تاٌارَك .

17 
 ػثى  اٌارَك

ػثى  اٌارَك ، أِاوٓ ػثى  اٌارَك ، لىاػذ ػثى  اٌارَك ، 

 اٌّرو  . ٌلىاػذ اٌّرو ، إشا ج اٌّرو  ، ػطىر

11 

 ٍإصالؼاخ ف

 اٌارَك

اٌارَك، ِىاد  صف اٌارَك )  ٍػّاي صُأح اٌارَك، اٌؽفر ف

( ، أدواخ  صف اٌارَك، ِذ أضالن  ٍاٌسفد ، اٌثٍه ، واٌؽص

،  ٍرتاء واٌغاز ، صُأح تاٌىػاخ اٌصرف اٌصؽاٌرٍُفىْ واٌىه

 خ اٌؽفر .آالهثىط اٌرصُف ، ِؼذاخ و

11 

وا خ أؼّر ) 

2 ) 

تاٌارَك ، ضىة اٌطىائً ػًٍ   جٔااألأػّذج  ٍاٌٍؼة ف أطخاا 

، اٌؼثس تىثائٓ اٌرٍُفىْ واٌىهرتاء ، اٌؼثس   جٔااألأػّذج 

رػح تأضالن اٌىهرتاء تاٌارَك، اٌعري طخٍف اٌطُا اخ اٌّط

 تاٌارَك، طخار إٌماء اٌّىاد اٌصٍثح واٌطائٍح تاٌارَك اٌؼاَ .

 ضبط الربىامر ّالتأند مً صالسٔتُ للتطبٔل :

ضػبطو والتحقػؽ مػف صػالحيتو لمتطبيػؽ،  ، كاف البد مفمف إعداد البرنامج االنتياءبعد 
وذلػػؾ بعرضػػو عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بتخصػػص المنػػاىج 

، وبعػض المعممػيف (0ممحػؽ ) األطفػاؿالتدريس والتربية الخاصة وعمـ النفس، ورياض  وطرؽ
ى حػوؿ أىػداؼ البرنػامج ومحتػواه والوسػائؿ التعميميػة / التعمميػة أالعامميف بالميداف، إلبداء الػر 

 األطفػاؿمتيػا لطبيعػة ءبو، وطرؽ التػدريس وأسػاليب التقيػيـ، ومػدى مال ةشطة المستخدمألنوا
 طبيعة السموكيات المرجو تنميتيا .المعاقيف و 

االعتبار عند إعداد  يوضعت ف يف بعض المالحظات التولقد أبدى السادة المحكمو
 الصورة النيائية لمبرنامج مثؿ :
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 البرنامج . موديوالت تضمنتيا يىداؼ السموكية التتعديؿ صياغة بعض األ 

 أطفاؿ تعميـ  يثر جدوى فيا أكألنالت البرنامج و اإلكثار مف أنشطة المعب داخؿ مودي
 .مدارس التربية الفكرية

  المقاء الواحد . يعشر دقائؽ ف إلىتقميؿ زمف المقاءات 

 . إعادة ترتيب بعض المقاءات داخؿ موديوالت البرنامج 

 ى .آخر  موديوالت يشطة لتكرارىا فألنحذؼ بعض ا 

  تعديؿ بعض التقيمات الموجودة ببعض المقاءات 

صورتو  يفيالت، وتـ تعديؿ البرنامج، حتى يصبل البرنامج خذ الباحث بالتعدأوقد 
ما  نص عمى: يالذوبذلؾ تـ اإلجابة عف سؤاؿ البحث الثالث  (.2النيائية ممحؽ رقـ )

)  يلتنمية سموكيات األماف والسالمة ف يالتصور المقترح لبرنامج قائـ عمى المدخؿ الوظيف
 ؟مدارس التربية الفكرية طفاؿ ألالمنزؿ / المدرسة / الطريؽ ( الالزمة 

  ٘طفــال ألالطسٓــل ( الالشمــ٘  –املدزضــ٘  –) امليــصل  ضــلْنٔات األمــاٌ ّالطــالم٘ يفبطاقــ٘ مالسظــ

 .مدازع الرتبٔ٘ الفهسٓ٘
المدرسػة  –) المنػزؿ  يبناء بطاقة مالحظة سموكيات األماف والسالمة ف ياعتمد الباحث ف

(، البرنػػػامج القػػػائـ عمػػػى 2ممحػػػؽ ) الطريػػؽ ( عمػػػى قائمػػػة سػػػموكيات األمػػػاف والسػػالمة –
. وتػػـ تصػػميـ عمػػى األدبيػػات والدراسػػات السػػابقة  االطػػالع(، و 2)ممحػػؽ  يالمػػدخؿ الػػوظيف

 بطاقة المالحظة وفؽ الخطوات التالية : 

تـ تصػميـ البطاقػة لمعرفػة مػدى تحقػؽ ىػدؼ البحػث وىػو تنميػة  اادف مً البطاق٘ : -0
ألطفػػػاؿ الطريػػػؽ ( الالزمػػػة  –المدرسػػػة  –) المنػػػزؿ  يسػػػموكيات األمػػػاف والسػػػالمة فػػػ

 .  مدارس التربية الفكرية

صػياغة بنػود ومحػاور البطاقػة  يفػ عتمػادتػـ اال صٔاغ٘ حماّز ّبيْد بطاقـ٘ املالسظـ٘ :   -6
الطريػؽ ( الالزمػة  –المدرسػة  –) المنػزؿ  يعمى قائمة سػموكيات األمػاف والسػالمة فػ

(، وقػػد تػػـ  2لباحػػث ممحػػؽ ) توصػػؿ إلييػػا ا يوالتػػألطفػػاؿ مػػدارس التربيػػة الفكريػػة 
 عند صياغة عبارات بطاقة المالحظة : يمراعاة ما يم

 . أف تكوف العبارات قصيرة وواضحة المعنى 
 تفسيرىا . ياستخداـ لغة سيمة بسيطة حتى ال يختمؼ المفسر ف 
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 . استخداـ الفعؿ المضارع بالنسبة لألداء موضوع المالحظة 

  عقميػػػًا  المعػػػاقيف األطفػػػاؿوطبيعػػػة أف تتسػػػؽ العبػػػارات مػػػع طبيعػػػة المحتػػػوى
 القابميف لمتعميـ .

( مجػاالت رئيسػػة ؛ لتقػػدير مػػدى نمػػو  2تضػػمنت البطاقػػة )  :املالسظــ٘ بطاقــ٘ تـْٚ  حم -2
: مجػاؿ  ي، وىى كمػا يمػأطفاؿ مدارس التربية الفكرية سموكيات األماف والسالمة لدى 

، مجػاؿ سػموكيات يػافرع ا( سػموك 81المنزؿ وتضػمف )  يسموكيات األماف والسالمة ف
، ومجػػاؿ سػػػموكيات  ا فرعيػػا( سػػموك 28المدرسػػة  وتضػػػمف )  ياألمػػاف والسػػالمة فػػ
 .  يافرع ا( سموك 62الطريؽ وتضمف )  ياألماف والسالمة ف

داءات أمػاـ كػؿ عبػارة وذلؾ بوضع مجموعة متدرجة مف األ :املالسظ٘ بطاق٘ تكدٓسات  -2
الطفػػؿ الميػػػارة (، وواحػػػد )  ي( حيػػث صػػػفر ) عنػػدما ال يػػؤد 6 -0 –ػػػمف ) صػػفر 

الطفػؿ الميػارة  يثناف )عندما يػؤداالطفؿ بمستوى أقؿ مف المتوسط ( ، و  يعندما يؤد
 بطريقة صحيحة(.

 المعاؽلما كانت عممية المالحظة لتقييـ أداء الطفؿ  صٔاغ٘ تعلٔنات تطبٔل البطاق٘ : -8
، )المنػػػزؿ / المدرسػػػة / الطريػػػؽ( ياألمػػػاف والسػػػالمة فػػػ سػػػموكياتالقيػػػاـ ب يعقميػػػًا فػػػ

تتطمب قياـ المعمـ بمالحظة بعض األداءات، كاف ضروريًا وضػع التعميمػات المناسػبة؛ 
إمكانيػة اسػتخداميا خػارج نطػاؽ  إلػىإلجراء المالحظة عمى نحو سميـ، ىذا باإلضػافة 

 :يث، وبذلؾ تضمنت التعميمات ما يمىذا البح
 يقػيـ فيػو  يسػـ الطفػؿ ، اليػـو الػذافؿ المراد تقييـ أدائو : تضمنت ت خاصة بالطأنابي

 المقيد بو الطفؿ . يالطفؿ ، تاريخ اليـو ، اسـ المدرسة ، الصؼ الدراس
 يإجراءات التقييـ : تضمنت ما يم : 
 يقيـ الطفؿ عف كؿ مفردة مف مفردات البطاقة . –أ  

 :يىذه الخطوة كما يم يالتقييـ ف ديرعند أداء الطفؿ لمميارة بطريقة صحيحة يتـ تق –ب 
 

 اٌطٍىن  َ
 داءِطرىي األ

 أتذا   ٔاد ا   أٔاأؼُ وصُرا دائّا

   √   ــــــــــــــ 1

     √ ــــــــــــــ 3
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  ( أمػاـ الخانػة المػدوف بيػا  √توضع عالمػة )الطفػؿ  ي( عنػدما يػؤد ) دائمػا
 . كؿ مرة يتعرض فييا لمخطر يبشكؿ فالسموؾ 

 الطفػػؿ  ي( عنػػدما يػػؤد ) كثيػػراً  ( أمػػاـ الخانػػة المػػدوف بيػػا √عالمػػة )  توضػػع
 . كؿ مرة يتعرض فييا لمخطر يبشكؿ غير منتظـ ف سموؾال

  ( أمػػػاـ الخانػػػة المػػػدوف بيػػػا  √توضػػػع عالمػػػة )ييػػػؤد ( عنػػػدما  أنػػػا)  أحي 
    مرات قميمة عند تعرضو لمخطر سموؾالطفؿ ال

  ( أمػػاـ الخانػػة المػػدوف √توضػػع عالمػػة )  الطفػػؿ  ي( عنػػدما يػػؤد) نػػادرًا بيػػا
 . و اثنيف عندما يتعرض لمخطر أمرة  سموؾال

  ( أماـ الخانة المػدوف بيػا √توضع عالمة ) الطفػؿ  ييػؤدال ( عنػدما  ) أبػدا
 . المطموب القياـ بو عند تعرضو لمخطر  سموؾال

ات يػػتـ حسػػاب الدرجػػة طبقػػًا لمخطػػو  حتدٓــد طسٓكــ٘ سطــاج الدزدــ٘ ببطاقــ٘ املالسظــ٘ :   -2
 التالية :

 ت متصؿ التقػدير ، كػؿ أناكؿ عمود ، تحت خ ييتـ حصر العالمات الموجودة ف
 نياية كؿ عمود . يخانة عمى حدة ، ثـ وضع عدد العالمات ف

 قيمػة خانػة ىػذا العمػود ، فعمػى سػبيؿ  ييتـ ضرب عدد العالمػات بكػؿ عمػود فػ
(، تػـ  6وعيػا ) ( كػاف مجم أنػاحيأ)  العمػود يلو أف عدد العالمات فػالمثاؿ : 
 . 2=  6×  6ضرب 

 (  0+  0+  6+  6+  0+  1+  0+  6ت ) أنػػػػػػايػػػػػػتـ جمػػػػػػع درجػػػػػػات الخ
 الرئيس ( . جاؿدرجة البعد ) الم إلىلموصوؿ 

  الطريػػػػؽ ( –المدرسػػػػة  –) المنػػػػزؿ  ةالمجػػػػاالت الثالثػػػػيػػػػتـ تجميػػػػع درجػػػػات 
 لمحصوؿ عمى درجة البطاقة الكمية .

سػػموكيات األمػػاف تفسػػر درجػػة بطاقػػة مالحظػػة  : طسٓكــ٘ تفطــري دزدــ٘ بطاقــ٘ املالسظــ٘ -7
 :  يكما يم الطريؽ ( –المدرسة  –) المنزؿ  يوالسالمة ف

 دؿ ذلػػؾ  سػػموؾالقيػػاـ بال يكممػػا ارتفعػػت درجػػة الطفػػؿ عمػػى بطاقػػة المالحظػػة فػػ
 انخفػػاضلػػدى الطفػػؿ، و المجػػاالت  يسػػموكيات األمػػاف والسػػالمة فػػعمػػى نمػػو 

 .لدى الطفؿ سموكيات األماف والسالمة انخفاضالدرجة يدؿ عمى عدـ نمو أو 
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 ضبط بطاق٘ املالسظ٘ : -8

عرض البطاقة في صورتيا األولى عمى  لمتأكد مف الصدؽ تـ:  صدم البطاق٘ - أ
؛ (0ممحؽ ) األطفاؿورياض المناىج و  ،التربية الخاصة مجموعة مف المحكميف في
تغيير بعض  ذلؾ  ، وقد ترتب عمىمالحظة السموكياتبطاقة إلبداء الرأي حوؿ بنود 

 . خرصياغة البعض اآل يوتعديؿ فالبنود ، 
بعد التأكد مف صدؽ البطاقة أصبل مف الضروري تطبيقيا عمى  ثبات البطاق٘ : - ب

) مف غير طفال( 06)قواميا أطفاؿ مدارس التربية الفكرية عينة استطالعية مف 
بنياية الفصؿ  فبمدرسة التربية الفكرية بحموا،  أفراد عينة البحث ( لمتأكد مف ثباتيا

( 08ولمدة ) كتوبر وسبتمبرأ يبشير  6102/  6107 يمف العاـ الدراس وؿاأل 
لمسموكيات األماف داخؿ المدرسة ، جراء عممية المالحظة إ، حيث قاـ الباحث ب ايوم

 . ةعمى حد طفؿمف الزمالء، وذلؾ بواقع ثالث مرات لكؿ  فاآخر  فاومعو باحث
الطريؽ العاـ ، قاـ الباحث بعمؿ لقاء  يالمنزؿ وف وبالنسبة لسموكيات األماف داخؿ

، وطمب منيـ مالحظة المختارة لمتحقؽ مف ثبات البطاقةمع أولياء أمور العينة 
الطريؽ ( لمدة أسبوع كامؿ ، وتسجيؿ  –) المنزؿ  يسموكيات الطفؿ أثناء تواجده ف

لياتؼ ض الفيديوىات بامالحظات ورقية أو تسجيؿ بع يىذه السموكيات إما ف
قاموا بتصويرىا  ي، وتـ تجميع المالحظات مف أولياء األمور والفيديوىات التالمحموؿ

 ثنيف مف الزمالء .اوتحميميا مف قبؿ الباحث و 
لكؿ درجة مف درجات السمـ المدرج  االتفاؽوقد تـ حساب الثبات عف طريؽ نسبة    

الميارة كامؿ =  يبمستوى متوسط = واحد ، يؤد ي، يؤد = صفر ياليؤد)  ةعمى حد
لبياف المتوسط العاـ  يلممجموع الكم االتفاؽ( . ثـ تـ حساب متوسطات نسبة ثناف ا

وذلؾ عمى " Cooper عف طريؽ معادلة كوبر " الثالث،  يفبيف المالحظ االتفاؽلنسبة 
 النحو التالي :

 االتفاؽعدد مرات               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ=     االتفاؽنسبة 

 011×  االتفاؽ+  عدد مرات عدـ  االتفاؽعدد مرات                     
 



 ................................................................. تصميم برنامج قائم على المدخل الوظيفى لتنمية سلوكيات األمان والسالمة

- 87 - 

ية عمى ثبات وتعد تمؾ النسبة كاف( %32) فيبيف المالحظ االتفاؽوقد بمغت نسبة     
، وبيذا تصبل البطاقة صالحة لالستخداـ في صورتيا النيائية بعد التأكد مف  البطاقة
 ( . 8ممحؽ ) ضبطيا 

 : يمرت إجراءات تجربة البحث بمجموعة مف الخطوات كما يم ثاىًٔا : تيفٔر جتسب٘ البشح :
 للبشح : التصنٔه التذسٓيب-1

عمى أحػد التصػميمات التجريبيػة ، وىػو  البرنامج المقترحعتمد الباحث عند تطبيؽ ا
،  One Group Pre-Test, Post-Test Designالمجموعػة الواحػدة  والتصػميـ ذ

ىػػو موضػػل حيػث ي عػػد ىػػذا التصػػميـ مناسػبًا لطبيعػػة وخصػػائص عينػػة البحػث . وذلػػؾ كمػػا 
   ( .0بالشكؿ )

 

 

 

 

 

 ( التصميم التجريبى المستخدم فى البحث 1شكل ) 

مقيديف بالصؼ ( أطفاؿ  7تكونت عينة الدراسة مف عدد )  : حتدٓد عٔي٘ البشح  -6
:  81، تراوحت نسبة ذكائيـ بيف بمدرسة الوايمى لمتربية الفكرية  األوؿ التعميمي

 اإلخصائيةمف قبؿ نتيجة اختبار الذكاء المطبؽ  -ت بممؼ الطفؿ ناامبيطبقًا ل – 71
 يمف العاـ الدراس  - 6107سبتمبر  – وؿالنفسية بالمدرسة ببداية الفصؿ األ 

 اختيار، ويرجع سبب سنوات(  3:  7، والعمر الزمنى بيف )  6102/  6107
 ما يمى : إلىالباحث لمعينة 

  عمػػػى ميػػػارات األمػػػاف والسػػػالمة ضػػػرورة أكػػػدتيا  ةفػػػى سػػػف مبكػػػر  األطفػػػاؿتػػػدريب
 الدراسات السابقة .

القٌاس القبلً 

 للسلوكٌات

 

تنفيذ الموديوالت 

 المختارة للتجربة

 مقارنة نتائج القياس
 القبمى و البعدى

 

 التحقق من فاعلية البرنامج 

القٌاس البعدي 

 للسلوكٌات

 

 
اختٌار عٌنة 

 البحث
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  مػػى ذاتيػػـ مػػف السػػف لمتػػزود بيػػذه السػػموكيات لممحافظػػة ع هفػػى ىػػذ األطفػػاؿحاجػػة
 (2وذلؾ كما ىو موضل بالجدوؿ ) .التى يتعرضوف ليا  خطاراأل
 ةبالصؼ األوؿ عمى اختبارات بيني  -عينة البحث  –األطفاؿ ( نسب ذكاء  2جدوؿ ) 

النفسية  اإلخصائية) تـ تطبيقيا مف قبؿ  بعة ، رسـ الرجؿ ، لوحة جودارداالصورة الر 
 بالمدرسة ( 

 

 األطفاؿ

العمر 
بينية الصورة  الزمنى

 الرابعة
 رسـ الرجؿ

لوحة 
جودارد 
 لألشكاؿ

الذكاء 
 المصور

1 7 55 55 55 65 

2 5 53 62 37 45 

3 5 55 42 25 55 

4 7 52 63 65 65 

5 9 55 55 32 65 

6 7 55 35 35 65 

7 5 55 35 59 45 

ويالحػػظ مػػف الجػػدوؿ أف أطفػػاؿ العينػػة حصػػمت عمػػى نسػػبة الػػذكاء التػػى تػػـ تحديػػدىا 
( فػػى اختبػػاريف عمػػى األقػػؿ مػػف اختبػػارات الػػذكاء التػػى تػػـ  71:  81حػػدود البحػػث وىػػى ) ب

 تطبيقيا . 
 تطبٔل جتسب٘ البشح:  -3

 :ـ إعداد وتجييز األدوات والوسائؿت جتَٔص أداّت جتسب٘ البشح : -أ 
الفيػػػديوىات والصػػػور وصػػػور التمػػػويف تجييػػػز مجموعػػػة وتمثمػػػت ىػػػذه األدوات فػػػى 
ع بيػا ، وطباعػة داد ممؼ لقاءات الموديوالت التػى سػيتـ تجريوبطاقات السموكيات ، وا 
( كػاميرا فيػديو محمولػة  6بعػدد المشػاىدات، وتجييػز عػدد )  بطاقة مالحظة السػموؾ

 . داء الطفؿ أثناء اليـو الدراسى لمتحؽ مف تنفيذه لما تعممو بالمقاءاتألتصوير 

 :التذسب٘البشح قبل إدساٛ بطاق٘ املالسظ٘ علٕ عٔي٘تطبٔل   -ج 

بتطبيػػؽ بطاقػػة  لتنفيػػذ تجربػػة البحػػث، الفصػػؿ المختػػار  ـ الباحػػث بمعاونػػة معممػػةقػػا
داخػؿ المدرسػة لمسػموكيات المتضػمنة  األطفػاؿقبميًا مف خػالؿ تسػجيؿ سػموكيات  المالحظة
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أطفػػاؿ مػػدارس التربيػػة الفكريػػة ، بيػػدؼ تحديػػد مقػػدار مػػا يمتمكػػو بالمقػػاءات محػػؿ التجريػػب
 .   ألماف والسالمة داخؿ المدرسةسموكيات ا)عينة البحث ( مف 

وكػاف ذلػؾ فػى األسػبوع الثالػث مػف  –( أطفػاؿ  7وتـ التطبيؽ عمى عينػة عػددىا ) 
مجػاؿ سػموكيات األمػاف والسػالمة داخػؿ   -، وتػـ تطبيػؽ البطاقػة 6102شير فبراير عاـ 

 / 2فى خمسة أياـ . واستمر تطبيؽ بطاقة المالحظة فى التطبيػؽ القبمػى مػف  -المدرسة 
 ـ . 6102/  6/  2وحتى   6102/  6

 طفػػاؿكػػاف اليػػدؼ مػػف التطبيػػؽ القبمػػى ألدوات البحػػث ىػػو تحديػػد مقػػدار مػػا يمتمكػػو األ

وتػـ تسػجيؿ نتػائج  المختارة لمتجريػب، ةالسموكيات بالموديوالت الخمسينة البحث ( مف )ع

قبميػًا بكػؿ عينػة البحػث مػف السػموكيات  األطفػاؿ، وجػاءت نسػب مػا يمتمكػو المالحظة قبميػاً 

 (2موديوؿ كما ىو موضل بالجدوؿ )
ػُٕح اٌثؽس ِٓ ضٍىوُاخ األِاْ واٌطالِح تّىدَىالخ  األطفاي( َىضػ ٔطة ِا َّرٍىه 6ظذوي )

 فً اٌراثُك اٌمثًٍ حاٌرعرَة اٌخّط

 اٌؼُٕح
فٕاء 

 اٌّذ ضح

ؼعراخ 

 اٌذ اضح
 أػسف أٔا

هُا ٔؼذ 

 وظثح

وا خ 

 (3أؼّر )

1 15.1 %  02.1%  30 %  63.0 %  60.1 %  

3 40.6 %  65.4 %  22.2 %  25 %  27.0 %  

2 07.7 %  21.2 %  30 %  20 %  22.2 %  

6 05.5 %  31.1 %  30 %  35 %  27.0 %  

0 63.2 %  31.1 %  22.2 %  35 %  31.3 %  

4 64.3 %  30 %  61.7 %  17.0 %  31.3 %  

7 05.5 %  31.1 %  30 %  33.0 %  30 %  

انػػت بموديػػوؿ فنػػاء المدرسػػة والتػػى ويالحػػظ مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف أعمػػى نسػػب ك

% ( مػػف السػػموكيات الموجػػودة لػػدى العينػػة ، فػػى حػػيف جػػاءت  21:  21تراوحػػت بػػيف )

%( مػػػف 81أف أفػػػراد العينػػػة يمتمكػػػوف أقػػػؿ مػػػف ) إلػػػىنسػػػب بػػػاقى الموديػػػوالت لتشػػػير 

 السموكيات الواجب توافرىا لدييـ . 
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 تطبٔل جتسب٘ البشح: -ز 

الػػالـز تجريبيػػا مػػع عينػػة  موديػػوالتال ، وتحديػػدعينػػة البحػػث اختيػػاربعػػد أف تػػـ    
مػػف التطبيػػؽ القبمػػى ألداة البحػػث عمػػى أفػػراد العينػػة، تػػـ تجريػػب  االنتيػػاءوبعػػد ، البحػػث

، وتقػديـ  األطفػاؿالمختارة، وذلؾ فى تسمسؿ منطقى مبتدئًا بالترحيب ب الخمسة موديوالتال
يسػيا وتنفيػذىا ، كمػا اليدؼ بشكؿ مبسط ليػـ وتوضػيل مػا تتضػمنو مػف موضػوعات وتدر 

استخدـ الباحث طرؽ تدريس مناسبة ووسائؿ تعميمية متعددة وأسػاليب تقيػيـ تتناسػب مػع 
ة والمحتػوى المقػدـ ، وكػاف التقيػيـ يػتـ بعػد كػؿ لقػاء مػع الطفػؿ وتػـ اسػتخداـ ينػطبيعة الع

 ككؿ . موديوؿتقييـ ال إلىشرطة فيديو التطبيؽ، باإلضافة أيؿ مبطاقة المالحظة وتح
بواقػع نصػؼ  -أسػبوعيًا  ثػالث مػرات بمعػدؿ ابيع( أسػ01)استغرقت تجربة البحث و 

فػػى  ، الثالثػػاء مػػف كػؿ أسػػبوع األثنػيف و يػػاـ األحػػد و أ – الواحػدالمقػػاء سػاعة لكػػؿ طفػؿ فػػى 
 يػػـو دراسػػى كامػػؿ يتخممػػوـ، لمػػدة  6102/  2/  03 إلػػى 6102/  6/  00الفتػػرة مػػف 
 المحكميف . آراءمتجريب بناء عمى خمس وحدات ل اختياروتـ  .فترات راحة 
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( ذىزَغ اٌّىضىػاخ ػًٍ وؼذاخ اٌرعرَة 0ظذوي )   

 اٌّعاي َ

ػٕاوَٓ 

ّىدَىاٌ

 ي

 اٌّؽرىي

 ػذد

 اٌٍماءاخ
اٌسِٓ 

 اٌرمرَثً

1 

ضح
ً اٌّذ 

طخ
ْ دا

ألِا
خ ا

ىوُا
ضٍ

 

ء 
فٕا

ضح
اٌّذ 

 

ضى  اٌّذ ضح ، ضالي اٌمّاِح ، اٌطمىط ػًٍ 

فطؽح ، اٌّّراخ ، طاتى  اٌصثاغ ، طاتى  اٌ

ضالٌُ اٌّذ ضح ، اٌصؼىد / إٌسوي ، أتىاب 

 اٌؽعراخ واٌفصىي .

 ضاػاخ 7 7

3 

ضح
خ اٌذ ا

عرا
ؼ

 

ِّراخ اٌّذ ضح ، ؼعراخ اٌذ اضح ، أطراف 

اٌّّراخ ، شثاتُه اٌفصً ، أطراف إٌىافذ ، 

، اٌؼثس   جٔااألِماتص اٌىهرتاء ، ِفاذُػ 

 تطالي اٌمّاِح تاٌفصً .

 ضاػاخ 0 0

أٔا 2
 

ػس
أ

ف
اضرخذاَ أدواخ اٌّىضُمً ، اٌؼثس  أطخاا  

تاضالن اٌىهرتاء، ؼًّ األدواخ اٌصمٍُح ، ذرن 

األدواخ اٌّىضُمُح اٌىهرتائُح ذؼًّ دوْ 

 . االٔرهاءفصٍها تؼذ 

 ضاػاخ 0 0

6 

ظثح
و
هُا ُٔؼذ 

 –إٌّسًٌ ) ِىلذ  االلرصاداألظهسج تغرفح  

ُِىرووَف( ، أدواخ وأوأً اٌاؼاَ ،  –فرْ 

ٌّاثخ ، اٌطاطخٓ / اٌثا د ، ا أ ضُح

اٌّشروتاخ ، األطؼّح ، ظرغ اٌُذ، ؼرَك ، 

 اٌغاز .

 ضاػاخ 7 7

0 

ؼّر 
خ أ

وا 

(
3 

)
ٕفُح اٌؽرَك، اٌؼثس تٍىؼح ؼاٌٍؼة فً طفاَح /  

ِفاذُػ اٌىهرتاء تاٌّذ ضح، اٌؼثس فً 

 اٌثٍىػاخ اٌّىظىدج تاٌّذ ضح .

 ضاػاخ 4 4

  25 اٌّخرا ج  اٌخّطح ّىدَىالخاٌِعّىع ضاػاخ ذعرَة 

( 21)تقريبػػا ( أف خطػػة تػػدريس الموديػػوالت الخمسػػة اسػػتغرقت 8يتضػػل مػػف الجػػدوؿ )
 ، موزعة عمى الموديوالت الخمسة التى تـ اختيارىا لمتجريب. لكؿ طفؿ منفرداً  ساعة
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شرح نموذج تنفيذ الموديوالت المختارة لمتجريب لألطفاؿ عينػة البحػث باسػتخداـ المسػتوى  -0
 يـ .المناسب لقدرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 موديوالت( شرح خطوات السير فى تنفيذ ال2شكل )

 :تجريب موديوالت البحث وىى  ي( خطوات السير ف6ويتضل مف الشكؿ )
 يلاتػػـ تحديػػد المسػػتوى الحػػ Placement Test بدايػػة التجريػػب،  يلكػػؿ طفػػؿ فػػ

 يػػوالتدراسػػة موديجػػب أف يبػػدأ عنػػدىا  يوتحديػػد مسػػتوى إتقػػاف التمميػػذ لمسػػموؾ التػػ
 التجريب . 

 لتنميتيػا يحتػاج يالت ، والسموكياتبالفعؿ يتقنيا الطفؿ يالت سموكياتحدد الباحث ال 
 بدرجة كبيرة ) تختمؼ نسبة إتقاف التمميذ ليا كؿ حسب قدراتو (.

 لمستوىتطبٌق اختبار ا

اختٌار وحدة معٌنة للتلمٌذ 

 لٌدرسها

على التلميذ  يتطبيق اختبار قبل
 للموديول

إتقان مهارة  ًفشل ف

 أو أكثر

أتقن التلمٌذ جمٌع 

 مهارات الوحدة

 توصٌف مهارة واحدة فى الوحدة

ٌدرس التلمٌذ مواد تعلٌمٌة تساعده على 

 اكتساب هذه المهارة

طفل لهذه تطبٌق اختبار ٌقٌس إتقان ال

 المهارة

 االختبار ًنجح ف االختبار ًفشل ف

 نجح فى اختبار أخر مهارة فى الوحدة

 تطبٌق اختبار بعدى على الوحدة كلها

ٌفشل فى مهارة أو 

 أكثر

 ٌتقن جمٌع المهارات
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  وكتػب لكػػؿ تمميػذ مػػا يطمػؽ عميػػو الوصػفات التعميميػػة بتحميػؿ النتػػائج قػاـ الباحػػث ،
Learning Prescription الخ ( طػػة التربويػػة الفرديػػةIEP التػػ )مكػػف التمميػػذ ت ي

لػػـ يتقنيػػا بعػػد وعميػػو أف يحققيػػا،  يالتػػ مػػف تحقيػػؽ األىػػداؼ، وتنميػػة السػػموكيات
خاصػػة، أو اسػػػتخداـ  اوىػػذه الوصػػفات التعميميػػة قػػد تكػػوف مػػواد تعميميػػة، أو دروسػػ

 تموديوالكمػػا ىػػو محػػدد بػػالشػػطة التعميميػػة ألنبعػػض الوسػػػائؿ المعينػػة، أو بعػػض ا
 .المختارة لمتجريب 

 سػػبؽ لمباحػػث أف حػػددىا،  يحصػؿ كػػؿ تمميػػذ عمػػى المػػواد التعميميػػة الخاصػػة بػػو التػػ
 إلػىمف تحقيقػو ثػـ ينتقػؿ  يحتى ينتي ةوبدأ فى تحقيؽ كؿ ميارة أو ىدؼ عمى حد

 . يالتالتحقيؽ اليدؼ  يمساعدتو ف إلى يتؤد يدراسة المواد التعميمية الت

 أثنػاء  ييدرسيا التمميػذ فػ يت متصمة بالمواد التعميمية التقاـ الباحث بإجراء اختبارا
، فػإذا تنميتيػا إلىلمسموكيات التى ييدؼ البحث  طفؿالتجريب؛ لتحديد مدى إتقاف ال

 وىكذا . موديوؿال يالذى يميو ف المقاء إلىطفؿ لمسموؾ انتقؿ ثبت إتقاف ال

 قيػاسطبػؽ عميػو ي، السػموكيات بػالموديوؿالتمميذ مػف تحصػيؿ جميػع  يعندما ينتي 
 السػػموكيات بػػالموديوؿ ييغطػػ باسػػتخداـ بطاقػػة المالحظػػة، Post – Test يبعػػد

 التجريب بالبرنامج .

 إتقػػػاف بعػػػض  إلػػػىـ يصػػػؿ بعػػػد أف التمميػػػذ لػػػ يالبعػػػد إذا ثبػػػت مػػػف نتػػػائج القيػػػاس
 . ىآخر السموكيات فإنو يعيد دراسة المقاءات الخاصة بيا مرة 

 : ٕننا ٓل اللكاٛ ّذلو غسح خطْات الطري يف

 المكاف المعد لمتجريب . يتجميع أفراد عينة البحث ف 

 . إلقاء التحية عمى أفراد العينة وسأليـ عما قاموا بعممو باألمس 

 التدريس معو ءالطفؿ لبد اختيار . 

 لممراجعة عف موضوع المقاء السابؽ  سؤاؿ الطفؿ. 

 بموضوع المقاء  بسؤالو عف معرفتولموضوع المقاء  تييئة الطفؿ. 

 لمطفؿعف ىدؼ المقاء  فال اإلع . 

 المقاء . يتنفيذ خطوات السير ف يالبدء ف 

  أثناء المقاء لمطفؿتقديـ المساعدة 
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 ي، وفػآخرث لطفؿ ينتقؿ الباح الطفؿ لمسموؾحالة إتقاف  يتقويـ المقاء : وف 
 ى . خر أيكرر الباحث خطوات المقاء مرة  إتقاف السموؾ يحالة فشؿ الطفؿ ف

 مً تطبٔل جتسب٘ البشح: االىتَاٛلبشح بعد تطبٔل أدّات ا -د 

وتػـ التطبيػؽ عمػى ، (عينػة البحػثاألطفػاؿ )عمػى  بعػدياً بطاقػة المالحظػة تـ تطبيػؽ 
، 6102مػف شػير مػايو عػاـ  ياألسػبوع الثػان يوكػاف ذلػؾ فػ –( أطفاؿ  7عينة عددىا ) 

 ييػؽ البعػدالتطب يخمسة أياـ . واستمر تطبيؽ بطاقة المالحظػة فػ يوتـ تطبيؽ البطاقة ف
ـ . بيػػػدؼ تحديػػد مقػػػدار مػػا اكتسػػػبو  6102/  2/  62وحتػػى   6102/  2/  66مػػف 

. وتػػـ تسػػجيؿ المختػػارة لمتجريػػب  ةمػػف السػػموكيات بػػالموديوالت الخمسػػعينػػة البحػػث مػػف 
 نتائج المالحظة بعديًا .

ػُٕح اٌثؽس ِٓ ضٍىوُاخ األِاْ واٌطالِح  األطفاي( َىضػ ٔطة ِا َّرٍىه 4ظذوي )

 ٌاٌراثُك اٌثؼذ ٍف حىالخ اٌرعرَة اٌخّطتّىدَ

 اٌؼُٕح
فٕاء 

 اٌّذ ضح

ؼعراخ 

 اٌذ اضح
 أػسف أٔا

هُا ٔؼذ 

 وظثح

وا خ 

 (3أؼّر )

1 13.2 %  16.6 %  44.7 %  07.0 %  17.0 %  

3 15.1 %  17.0 %  61.7 %  45 %  71.3 %  

2 72.1 %  71.1 %  05 %  03.0 %  75.1 %  

6 07.7 %  11.2 %  44.7 %  03.0 %  70 %  

0 40.6 %  71.1 %  01.2 %  00 %  43.0 %  

4 41.0 %  43.0 %  44.7 %  07.0 %  01.2 %  

7 02.1 %  41.1 %  01.2 %  05 %  43.0 %  

تعػدت  يويالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف أعمى نسب كانت بموديوؿ فنػاء المدرسػة والتػ
بعػػض  يحػػيف تراوحػػت النسػػب فػػ ي% ( مػػف السػػموكيات بعػػد تنفيػػذ الموديػػوالت ، فػػ 31) 
% ( مػػف السػػموكيات بعػػػد  28)  تقريبػػػاً أف أفػػػراد العينػػة اكتسػػبوا  إلػػىموديػػوالت لتشػػير ال

اكتسػػبيا  ي% ( مػػف السػػموكيات التػػ 21:  81التجريػػب . وتراوحػػت بعػػض النسػػب بػػيف ) 
 عينة البحث .  األطفاؿ

 ىتاٜر البشح :

مة يتناوؿ ىذا الجزء مف البحث عرض نتائج البحث وتفسيرىا ومناقشتيا في ضوء أسئ
 البحث وفروضو ، وعرض التوصيات والبحوث المقترحة : 
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األماف  سموكياتتنمية  يف فاعمية البرنامجما :  نص عمى يالذالسؤاؿ الرابع  عفولإجابة 
 ؟ألطفاؿ مدارس التربية الفكرية ) المنزؿ / المدرسة / الطريؽ ( الالزمة  يوالسالمة ف

 :  البحث وىما يضمف صحة فر  ؽولمتحق
 رتب المجموعة التجريبية في التطبيؽ  يروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطتوجد ف

 –) المنزؿ  يف األماف والسالمةبطاقة مالحظة سموكيات  ي/ البعدي ( عم ي) القبم
 الطريؽ ( لصالل التطبيؽ البعدى . –المدرسة 

 سالمة لتنمية سموكيات األماف وال يتوجد فاعمية لمبرنامج القائـ عمى المدخؿ الوظيف
بمعادلة ألطفاؿ مدارس التربية الفكرية ) المنزؿ / المدرسة / الطريؽ ( الالزمة  يف

 ( وفقًا لمحؾ كوىيف .  81 ≤)  إلىحجـ األثر تصؿ 

بطاقػة أدوات البحث، وتػـ تطبيػؽ مواد و ، كما تـ إعداد بتحديد عينة البحثقاـ الباحث 
بعػديًا، وتػـ  بطاقة المالحظة، ثـ تطبيؽ لمتجريب تنفيذ الموديوالت المختارةقبميًا ، ثـ  ظةالمالح

 حصائيًا .إ، وتـ معالجة ىذه الدرجات ي/ بعد يقبم األطفاؿتصحيل ورصد درجات 
. لمتوسػطيف مػرتبطيف؛ وذلػؾ " Wilcoxonويمكوكسػوف قاـ الباحث بتطبيؽ اختبػار " 

 يالتطبيػؽ القبمػ يبطاقة المالحظة ف يف (عينة البحث) األطفاؿلممقارنة بيف متوسطات درجات 
سػوؼ يعػرض  –وجػاءت درجػات التطبيػؽ  لتعرؼ مستوى الداللة اإلحصػائية. يوالتطبيؽ البعد

المتضػمنة  موديػوؿ عمػى حػدة الخػتالؼ طبيعػة السػموكياتالباحث لنتائج بطاقة المالحظػة لكػؿ 
 : يكما يم  -بيا 

  (7جدوؿ )كما يوضل  جاءت نتائج التجريب أّال : املْدْٓل األّل  بعيْاٌ فياٛ املدزض٘ :
ٌماءاخ   ذة د ظاخ اٌّعّىػح اٌرعرَثُح لثً / تؼذ ذعرَة ٍ( دالٌح اٌفروق تُٓ ِرىضا7ظذوي )

  ِىدَىي " فٕاء اٌّذ ضح "  .

،  1,18داللة إحصائية عند مستوى داللة   ي( وجود فرؽ ذ7جدوؿ )يتضل مف 
التطبيؽ  القبمي / البػعدي  يحيث بمغت قيمة بيف متوسطى رتب درجات عينة البحث ف

 اٌراثُك اٌٍؼثح

ػذد 

 األطفاي

) ْ ( 

اٌّرىضط 

 ٍاٌؽطات

اٌخاأ 

 اٌّؼُا ٌ
Z 

ِطرىي 

 اٌذالٌح

فٕاء 

 اٌّذ ضح

 لثٍٍ
7 

16.07 2.607 - 

3.216 
5.50 

 2.001 11 ٌتؼذ
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Z( " 6.222 . )، حيث بمغت قيمتو "يبموديوؿ " فناء المدرسة "  لصػالل التطبيؽ البعد
 عمية الموديوؿ تـ حساب حجـ األثر باستخداـ المعادلة التالية :ولمتحؽ مف فا

 
= عػػػدد  Nالرتػػػب ،  ي= داللػػػة الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػط z= الفاعميػػػة ،  Rف إحيػػػث 
، وبػالتعويض  02=  6× عػدد أفػراد العينػة  يوتساو  يالتطبيقيف القبمي والبعد يالمشاىدات ف

( وىػى قيمػة تػأثير  1,227 ))*(محػؾ كػوىيفالمعادلػة السػابقة تصػؿ قيمػة الفاعميػة وفقػًا ل يف
مرتفعة ، ولمتحؽ مف نسبة الفاعميػة عػف طريػؽ حسػاب ) نسػبة التبػايف ( بحسػاب مربػع نػاتج 

 % ( مف التغير لدى العينة يعود لمموديوؿ 21.82( وكانت النتيجة ) معادلة حجـ األثر) 

 ( 2وضل جدوؿ )جاءت نتائج التجريب كما ي : بعيْاٌ سذسات الدزاض٘ ٕثاىٔا : املْدْٓل الجاى
ٌماءاخ  ذة د ظاخ اٌّعّىػح اٌرعرَثُح لثً / تؼذ ذعرَة  ٍ( دالٌح اٌفروق تُٓ ِرىضا1ظذوي )

 ِىدَىي " ؼعراخ اٌذ اضح " 
 

،  1,18( وجود فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى داللة  2جدوؿ )يتضل مف 
التطبيؽ  القبمي / البػعدي  يرتب درجات عينة البحث ف يحيث بمغت قيمة بيف متوسط

Z ( "6.270  . )، حيث بمغت قيمتو "يلصػالل التطبيؽ البعد بموديوؿ حجرات الدراسة
المعادلة السابقة تصؿ قيمة الفاعمية وفقًا  يتـ التعويض ف الموديوؿولمتحؽ مف فاعمية 

( وىى قيمة تأثير مرتفعة ، ولمتحؽ مف نسبة الفاعمية عف طريؽ 1.222) لمحؾ كوىيف

                                                           
)*(
  َشُر ِؽه وىهُٓ إٌٍ أْ 

  ( َُٓىىْ ؼعُ اٌرأشُر ضؼُفا . 5.31:  5.15ػٕذِا ذىىْ ٔرُعح اٌّؼاٌعح ذرراوغ ت ) 

 ( َىىْ ؼعُ اٌرأشُر ِرىضاا . 5.61:  5.25ح ذرراوغ تُٓ ) ػٕذِا ذىىْ ٔرُعح اٌّؼاٌع 

  ( َُٓىىْ ؼعُ اٌرأشُر ػاٌُا . 5.05ػٕذِا ذىىْ ٔرُعح اٌّؼاٌعح ذرراوغ ت ) أو أوثر 

 اٌراثُك اٌٍؼثح

ػذد 

 األطفاي

) ْ ( 

اٌّرىضط 

 ٍاٌؽطات

اٌخاأ 

 اٌّؼُا ٌ
Z 

ِطرىي 

 اٌذالٌح

ؼعراخ 

 اٌذ اضح

 لثٍٍ
7 

15.631 2.607 - 

3.271 
5.50 

 3.171 36.631 ٌتؼذ
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( وكانت النتيجة  حساب ) نسبة التبايف ( بحساب مربع ناتج معادلة حجـ األثر) 
 .  لمموديوؿ% ( مف التغير لدى العينة يعود 21.03)

  (3جدوؿ )جاءت نتائج التجريب كما يوضل  أعصف : أىاثالجا : املْدْٓل الجالح بعيْاٌ 
 ذة د ظاخ اٌّعّىػح اٌرعرَثُح لثً / تؼذ ذعرَة ٌماءاخ ِىدَىي "  ٍ( دالٌح اٌفروق تُٓ ِرىضا1ظذوي )

 أػسف "  أٔا

،  1.18( وجود فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى داللة  3جدوؿ )يتضل مف 
التطبيؽ  القبمي / البػعدي  يرتب درجات عينة البحث ف يحيث بمغت قيمة بيف متوسط

( . ولمتحؽ مف  6.222" ) Zأعزؼ لصػالل التطبيؽ البعدى، حيث بمغت قيمتو " أنابموديوؿ 
 المعادلة السابقة تصؿ قيمة الفاعمية وفقًا لمحؾ كوىيف يفاعمية الموديوؿ تـ التعويض ف

( وىى قيمة تأثير مرتفعة ، ولمتحؽ مف نسبة الفاعمية عف طريؽ حساب ) نسبة 1.222)

% ( مف التغير 21.7( وكانت النتيجة ) ربع ناتج معادلة حجـ األثر) التبايف ( بحساب م
 لدى العينة يعود لمموديوؿ . 

 ( 01جدوؿ )جاءت نتائج التجريب كما يوضل  زابعا : املْدْٓل السابع بعيْاٌ ٍٔا ىعد ّدب٘ :
/ تؼذ ذعرَة ٌماءاخ ِىدَىي "  ذة د ظاخ اٌّعّىػح اٌرعرَثُح لثً  ٍ( دالٌح اٌفروق تُٓ ِرىضا15ظذوي )

 هُا ٔؼذ وظثح "

 

 اٌراثُك اٌٍؼثح

ػذد 

 األطفاي

) ْ ( 

اٌّرىضط 

 ٍاٌؽطات

اٌخاأ 

 اٌّؼُا ٌ
Z 

ِطرىي 

 اٌذالٌح

 أػسف أٔا
 لثٍٍ

7 
2.071 5.714 - 

3.211 
 0.088 7 يبعد 5.50

 اٌراثُك اٌٍؼثح

ػذد 

 األطفاي

) ْ ( 

اٌّرىضط 

 ٍاٌؽطات

اٌخاأ 

 اٌّؼُا ٌ
Z 

ِطرىي 

 اٌذالٌح

هُا ٔؼذ 

 وظثح

 لثٍٍ
7 

15.716 2.731 
- 

3.244 
5.50 

ٌتؼذ  33 1.616 
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،  1.18( وجود فرؽ ذى داللة إحصائية عند مستوى داللة  01جدوؿ )يتضل مف 
التطبيؽ  القبمي / البػعدي  يرتب درجات عينة البحث ف يحيث بمغت قيمة بيف متوسط

Z ( "6.222  . )، حيث بمغت قيمتو "يبموديوؿ ىيا نعد وجبة لصػالل التطبيؽ البعد
المعادلة السابقة تصؿ قيمة الفاعمية وفقًا  يمف فاعمية الموديوؿ تـ التعويض ف ؽولمتحق

مف نسبة الفاعمية عف طريؽ  ؽىى قيمة تأثير مرتفعة ، ولمتحق( و  1.226) لمحؾ كوىيف

( وكانت النتيجة  حساب ) نسبة التبايف ( بحساب مربع ناتج معادلة حجـ األثر) 
  . % ( مف التغير لدى العينة يعود لمموديوؿ23.32)

جدوؿ كما يوضل  جاءت نتائج التجريب ( :2خامطًا : املْدْٓل اخلامظ بعيْاٌ نازت أمحس )
(00)  

 ذة د ظاخ اٌّعّىػح اٌرعرَثُح لثً / تؼذ ذعرَة ٌماءاخ ِىدَىي "  ٍ( دالٌح اٌفروق تُٓ ِرىضا11ظذوي )

 ( " 3وا خ أؼّر )

 

،  1.18داللة إحصائية عند مستوى داللة   ي( وجود فرؽ ذ00جدوؿ )يتضل مف 
التطبيؽ  القبمي / البػعدي  يرتب درجات عينة البحث ف يحيث بمغت قيمة بيف متوسط

Z ( "2.222  . )، حيث بمغت قيمتو "ي( لصػالل التطبيؽ البعد6بموديوؿ كارت أحمر )
المعادلة السابقة تصؿ قيمة الفاعمية وفقًا  يعمية الموديوؿ تـ التعويض فولمتحؽ مف فا
( وىى قيمة تأثير مرتفعة ، ولمتحؽ مف نسبة الفاعمية عف طريؽ 1.222) لمحؾ كوىيف

( وكانت النتيجة  حساب ) نسبة التبايف ( بحساب مربع ناتج معادلة حجـ األثر) 
 ينة يعود لمموديوؿ . % ( مف التغير لدى الع21.7)

 تفطري اليتاٜر املتعلك٘ بالطؤال السابع ّفسّض البشح : 

دلت نتائج البحث عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط رتب المجموعة 
 ي/ البعدي ( عمى بطاقة مالحظة سموكيات األماف والسالمة ف يالتجريبية في التطبيؽ ) القبم

 اٌراثُك اٌٍؼثح

ػذد 

 األطفاي

) ْ ( 

اٌّرىضط 

 ٍاٌؽطات

اٌخاأ 

 اٌّؼُا ٌ
Z 

ِطرىي 

 اٌذالٌح

وا خ أؼّر 

(3) 

 لثٍٍ
7 

1.163 1.474 - 

3.211 
5.50 

 3.014 17 ٌتؼذ
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(  6كارت أحمر  –ىيا ن عد وجبة  –أعزؼ  أنا –حجرات الدراسة  –مويوالت ) فناء المدرسة  
  .يلصالل التطبيؽ البعد

 أّال مْدْٓل فياٛ املدزض٘ 

رتػب عينػة البحػث  يدلت نتائج البحث أف ىناؾ فروقًا ليا داللة إحصائية بيف متوسػط
مػا يوضػل . وذلػؾ كسموكيات األماف والسالمة بموديوؿ فناء المدرسة بعػد تطبيػؽ الموديػوؿ يف

 (2شكؿ )
 ذة د ظاخ اٌّعّىػح اٌرعرَثُح لثً / تؼذ اٌرعرَة تّىدَىي "  ٍ( َىضػ دالٌح اٌفروق تُٓ ِرىضا2شىً )

 ( 7فٕاء اٌّذ ضح " ؼُس ) ْ = 

 
 

أطفاؿ العينة  يلد يالقياس القبم يوتوضل النتائج ارتفاع مستوى سموكيات األماف ف
 2 – 8 – 2أطفاؿ العينة )  يبمستوى متوسط لد( ، ووجود سموكيات األماف  2 – 6 – 0) 
سموكيات األماف  يوبعد تنفيذ التجريب جاءت النتائج تدؿ عمى نمو ممحوظ ف( .  7 –

 مة بالموديوؿ .والسال
 : ٕما ٓل إىلّأزدع الباسح ٍرِ اليتٔذ٘ 

 إلىعينة البحث لبعض السموكيات المرتبطة بالموديوؿ، مما أدى  األطفاؿمتالؾ ا -0
وكانت نسبة الفروؽ بيف التطبيقيف متوسطة  يالتطبيؽ القبم يالمتوسطات ف ارتفاع

. 

نطمؽ مف خبرات ابالموديوؿ  ةأف التدريب عمى سموكيات األماف والسالمة المتضمن -6
التى تعرضوا ليا أثناء تواجدىـ بالفناء،  خطارالتعامؿ مع األ يالسابقة ف األطفاؿ

 لقاءات الموديوؿ . يشاركتيـ اإليجابية فتقميؿ توقع الفشؿ لدييـ ، وم يالتالوب
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تنظيـ محتوى الموديوؿ وتصميـ لقاءاتو بشكؿ بسيط ومتدرج ومتتابع ، مما ساعد  -2
 عينة البحث عمى التعمـ بيسر وسيولة .

حرص الباحث عمى تقديـ تغذية راجعة فورية الستجابات عينة البحث، مما ساعد  -2
 سموكيات المنشودة لدييـ .دائيـ ، وتثبيت الأ ياألخطاء ف يعمى تالف

 يألطفاؿ العينة ، كاف لو األثر الواضل ف يارتباط محتوى الموديوؿ بالواقع الحقيق -8
 بيئة المدرسة. يإقباليـ عمى التعمـ؛ إذ أنيـ يتعمموف ما سوؼ يستخدمونو ف

، وكاف ليذا فاعمية يالواقع الفعم يالباحث عمى تمثيؿ المواقؼ الحقيقية ف اعتماد -2
 بالموديوؿ . ةلمسموكيات المتضمن األطفاؿاستيعاب  يكبيرة ف

 ثاىًٔا مْدْٓل سذسات الدزاض٘ : 
 

رتب عينة البحث  يدلت نتائج البحث أف ىناؾ فروقًا ليا داللة إحصائية بيف متوسط
وذلؾ كما . سموكيات األماف والسالمة بموديوؿ حجرات الدراسة بعػد تطبيؽ الموديوؿ يف

 (2شكؿ )يوضل 
 ذة د ظاخ اٌّعّىػح اٌرعرَثُح لثً / تؼذ اٌرعرَة تّىدَىي  ٍىضػ دالٌح اٌفروق تُٓ ِرىضا( 6َشىً )

 ( 7ؼعراخ اٌذ اضح ؼُس ) ْ = 

 
لدى أطفاؿ العينة )  يالقياس القبم يوتوضل النتائج أف مستوى سموكيات األماف ف

 2 – 2)  أطفاؿ العينة يمستوى سموكيات األماف لد انخفاض( بمستوى متوسط ، و  6 – 0
مستوى  ي( . وبعد تنفيذ التجريب جاءت النتائج تدؿ عمى نمو مرتفع ف 7 – 2 – 8 -

 سموكيات األماف والسالمة بالموديوؿ .



 ................................................................. تصميم برنامج قائم على المدخل الوظيفى لتنمية سلوكيات األمان والسالمة

- 70 - 

 : ٕما ٓل إىلّأزدع الباسح ٍرِ اليتٔذ٘ 

يتعممونيا  يعينة الفصؿ بأىمية سموكيات األماف والسالمة الت األطفاؿشعور  -0
ساعات  2 مىداخؿ الفصوؿ الدراسية لما يزيد ع هبالموديوؿ ، الرتباطيا بوجود

 .يومياً 
 يالت خطارة األيتقديـ الباحث لمناذج لمسموكيات المنوط بالطفؿ القياـ بيا لمواج -6

 ييتعرض ليا أثناء تواجده بالحجرات الدراسية بالمدرسة . مما كاف لو أكبر األثر ف
 عينة البحث مف الفشؿ . األطفاؿتقميؿ خوؼ 

، وكاف ليذا فاعمية يالواقع الفعم يحث عمى تمثيؿ المواقؼ الحقيقية فالبا اعتماد -2
 بالموديوؿ . المتضمنةلمسموكيات  األطفاؿاستيعاب  يكبيرة ف

، واليدؼ يشكميا الظاىر  يد عمى المعب فتتعماستخدـ الباحث أنشطة مصاحبة  -2
 الرئيس منيا تنمية ميارات األماف والسالمة بالموديوؿ . 

الذى قدمو الباحث أثناء لقاءات الموديوؿ، أثار روح  يوالمعنو  يالتعزيز الماد -8
 لمتعمـ .  األطفاؿ يالمنافسة لد

بالموديوؿ ساعد  المتضمنةوسموكيات األماف  خطاراستخداـ فيدوىات لبعض األ -2
زيادة مستوى التحصيؿ  يالتال، وبيعمى التفاعؿ داخؿ الموقؼ التعميم األطفاؿ

 .لمسموكيات المراد تنميتيا 
 أعصف :  أىاثالجًا مْدْٓل 

 يرتب عينة البحث ف يدلت نتائج البحث أف ىناؾ فروقًا ليا داللة إحصائية بيف متوسط
شكؿ وذلؾ كما يوضل ، أعزؼ بعػد تطبيؽ الموديوؿ أناسموكيات األماف والسالمة بموديوؿ 

(8) 
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لثً / تؼذ اٌرعرَة   ذة د ظاخ اٌّعّىػح اٌرعرَثُح ٍ( َىضػ دالٌح اٌفروق تُٓ ِرىضا0شىً )

( 7أػسف ؼُس ) ْ =  أٔاتّىدَىي   

 
 

لدى أطفاؿ  يالقياس القبم يمستوى سموكيات األماف ف انخفاضوتوضل النتائج 
 - 8 – 6أطفاؿ العينة )  ي( ، و مستوى متوسط لسموكيات األماف لد 7 - 2 – 0العينة ) 

مستوى سموكيات األماف  يفع ف( . وبعد تنفيذ التجريب جاءت النتائج تدؿ عمى نمو مرت 2
( ، ونمو  7- 2- 8 – 2( ونمو متوسط لألطفاؿ )  2 – 0والسالمة بالموديوؿ لألطفاؿ ) 

 ( . 6طفيؼ لمطفؿ )
 : ٕما ٓل إىلّأزدع الباسح ٍرِ اليتٔذ٘ 

 إلىلسموكيات األماف والسالمة بغرفة الموسيقى يرجع  يالقبم يالمستو  انخفاض -0
لـ يتعرضوا ألطفاؿ بالصؼ األوؿ التعميمى فاالخبرات ،  بيذه األطفاؿحداثة مرور 

 ى.خر لخبرات التعامؿ داخؿ الحجرات النوعية المتخصصة كالموسيقى والمجاالت األ

، مما كاف لو  ةاألكثر صعوب إلىالسموكيات المقدمة بالموديوؿ منظمة مف البسيط  -6
 اءات الموديوؿ .عينة البحث بفاعمية أثناء تنفيذ لق األطفاؿاشتراؾ  ياألثر ف

عمى السموكيات داخؿ حجرة الموسيقى ، كاف لو األثر  األطفاؿقياـ الباحث بتدريب  -2
 ؛ وزيادة تحصيميـ لمسموكيات محؿ التجريب .ييجابزيادة تفاعميـ اإل يف

تقميؿ الخوؼ لدى  يتقديـ نموذج لمسموكيات الصحيحة مف قبؿ الباحث ، ساعد ف -2
 فشؿ لدييـ .أطفاؿ العينة ، وتقميؿ توقع ال

العزؼ عمى  يقياـ الباحث باستخداـ أنشطة مصاحبة داخؿ غرفة الموسيقى تمثمت ف -8
 ة والساعدة .عينة البحث البيج األطفاؿبعض األجيزة الموسيقية ، مما أدخؿ عمى 
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 يالت خطاراذج لمسموكيات المنوط بالطفؿ القياـ بيا لمواجة األمنتقديـ الباحث ل -2
 يبالحجرات الدراسية بالمدرسة . مما كاف لو أكبر األثر فيتعرض ليا أثناء تواجده 

 عينة البحث مف الفشؿ . األطفاؿتقميؿ خوؼ 
 زابعًا مْدْٓل ٍٔا ُىعد ّدب٘ :

دلت نتائج البحث أف ىناؾ فروقًا ليا داللة إحصائية بيف متوسطى رتب عينة البحث 
وذلؾ كما يوضل  يؽ الموديوؿ،سموكيات األماف والسالمة بموديوؿ ىيا ن عد وجبة بعػد تطب يف

 (2شكؿ )
 ذة د ظاخ اٌّعّىػح اٌرعرَثُح لثً / تؼذ اٌرعرَة  ٍ( َىضػ دالٌح اٌفروق تُٓ ِرىضا4شىً )

 ( 7تّىدَىي هُا ٔؼذ وظثح ؼُس ) ْ = 

 
 

لدى أطفاؿ  يالقياس القبم يمستوى سموكيات األماف ف انخفاضوتوضل النتائج 
 – 0مستوى متوسط لسموكيات األماف لدى أطفاؿ العينة ) ( ، و  7 - 2 – 8 – 2العينة ) 

مستوى سموكيات  ي( . وبعد تنفيذ التجريب جاءت النتائج تدؿ عمى نمو مرتفع ف 2 - 6
 0 ( ، ونمو طفيؼ لألطفاؿ ) 7 – 2 – 8 – 2 – 6األماف والسالمة بالموديوؿ لألطفاؿ ) 

– 2 .) 
 : ٕما ٓل إىلّأزدع الباسح ٍرِ اليتٔذ٘ 

 األطفاؿمرور ىؤالء  إلىقبميًا يرجع  األطفاؿفاع مستوى سموكيات األماف لبعض ارت -0
كيات وجود مستوى سابؽ لسمو  يالمنزؿ ، مما كاف لو األثر ف يبخبرات سابقة ف
 . يالمنزل غرفة االقتصاد ياألماف والسالمة ف
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 انخفاضمستوى سموكيات األماف والسالمة لبعض أطفاؿ العينة يدؿ عمى  انخفاض -6
، أو  يالمنزل االقتصادالتعامؿ مع غرفة  يمستوى الخبرات السابقة ألطفاؿ العينة ف

 المنزؿ .  يالمطبخ ف

و ألنيتعمميا،  يبأىمية السموكيات الت الطفؿ شعور إلىالنتائج البعدية  يالتغير ف -2
 المدرسة والمنزؿ . يسوؼ يستخدميا ف

) األدوات  يالمنزل تصاداالقاستخداـ مصادر التعمـ بالموديوؿ مف داخؿ غرفة  -2
كيفية استخداـ األدوات والتعامؿ مع األجيزة ،  األطفاؿجيزة ( ، وتعميـ واأل يواألوان

عينة البحث لسموكيات األماف  األطفاؿزيادة مستوى تحصيؿ  يكاف لو األثر ف
 بالموديوؿ . المتضمنة

 األطفاؿفاعمية  ىإل، أدت  يالمنزل االقتصادالممارسة الفعمية لمسموكيات داخؿ حجرة  -8
 أثناء تنفيذ المقاءات بالموديوؿ . 

 ( : 2خامطا مْدْٓل نست أمحس )

 يرتب عينة البحث ف يدلت نتائج البحث أف ىناؾ فروقًا ليا داللة إحصائية بيف متوسط
وذلؾ كما ىو ( بعػد تطبيؽ الموديوؿ، 6سموكيات األماف والسالمة بموديوؿ كرت أحمر )

 (7موضل بالشكؿ )
 ذة د ظاخ اٌّعّىػح اٌرعرَثُح لثً / تؼذ اٌرعرَة  ٍ( َىضػ دالٌح اٌفروق تُٓ ِرىضا7)شىً 

 ( 7( ؼُس ) ْ = 3تّىدَىي وا خ أؼّر )

 
أطفاؿ العينة  يلد يالقياس القبم يمستوى سموكيات األماف ف انخفاضوتوضل النتائج 

 - 2 – 6 – 0)  أطفاؿ العينة ي( ، و مستوى متوسط لسموكيات األماف لد 7 - 2 – 8)
مستوى سموكيات األماف  ي( . وبعد تنفيذ التجريب جاءت النتائج تدؿ عمى نمو مرتفع ف2

 (. 7 - 2- 8 – 2( ، ونمو متوسط لألطفاؿ )  2 – 6 -0والسالمة بالموديوؿ لألطفاؿ ) 



 ................................................................. تصميم برنامج قائم على المدخل الوظيفى لتنمية سلوكيات األمان والسالمة

- 78 - 

 : ٕما ٓل إىلّأزدع الباسح ٍرِ اليتٔذ٘ 

 انخفاضاؿ العينة يدؿ عمى مستوى سموكيات األماف والسالمة لبعض أطف انخفاض -0
وحنفية  اإلطفاءالتعامؿ مع وحدات  يمستوى الخبرات السابقة ألطفاؿ العينة ف

 . اإلطفاءالحريؽ وأغطية البالوعات بالفناء ، وكابينة الكيرباء وعمبة خرطـو 

 يعمى تحصيؿ السموكيات بالوحدة ، إلشباع حب االستطالع لدييـ ف األطفاؿإقباؿ  -6
 الموجودة بمقاءات الموديوؿ .معرفو العناصر 

عمى السموكيات مف خالؿ التعامؿ مع عناصر الخطر بالموديوالت  يالتدريب العمم -2
 تعمـ ىذه السموكيات .  يف األطفاؿبشكؿ مباشر ، زاد مف فاعمية 

عمى الوقوؼ  األطفاؿبالموديوؿ، ساعد  المتضمنةالتقويـ المستمر ألىداؼ المقاءات  -2
تعمـ السموكيات . وتقديـ التغذية الراجعة  يقو كؿ طفؿ فعمى المستوى الذى يحق

 بشكؿ مستمر .
مجموعات صغيرة ،  إلىبعض المقاءات بالموديوؿ  يف األطفاؿتقسيـ بقاـ الباحث  -8

وذلؾ إلثراء روح التعاوف بينيـ والمنافسة بيف المجموعات ، مما زاد مف فاعمية 
 التعمـ

 

ّسدات  يف ٕعلٙ التطبٔل الكبل ٖالتطبٔل البعد ٘ البشح ( يف) عٔي األطفالّأزدع الباسح تفْم أداٛ 

 ما ٓلٙ :   إىل" الدزد٘ الهلٔ٘ "  ٘التذسٓب اخلنط مْدْٓالت

 مػف  كثيػرضوء التوجيػات العديػدة ل يالباحث لمموديوالت المتضمنة بالبرنامج ف اختيار
 آراء، و  أطفػػػاؿ مػػػدارس التربيػػػة الفكريػػػةالدراسػػػات والبحػػػوث الميتمػػػة بتربيػػػة وتعمػػػيـ 

مكانػػػاتالسػػػادة المحكمػػػيف لمتناسػػػب الميػػػارات المتضػػػمنة بالبرنػػػامج قػػػدرات و  الطفػػػؿ  ا 
 المعاؽ عقميًا القابؿ لمتعمـ .

 السػػػػادة المحكمػػػػيف، إذ تػػػػـ تحديػػػػد ىػػػػذه  آراءوحػػػػدات التجريػػػػب بنػػػػاء عمػػػػى  اختيػػػػار
قبػػؿ أطفػػاؿ مػػدارس التربيػػة الفكريػػة تػػدريب  يالسػػموكيات لمػػا ليػػا مػػف أوليػػة وأىميػػة فػػ

ىػذه المرحمػة يكػوف  يالطفػؿ فػ ألفبالبرنػامج ،  المتضمنةى خر يرىا مف الميارات األغ
 إلػػىالمدرسػػة فيحتػػاج  يالبيػػت والطريػػؽ، أمػػا فػػ يتحػػت رعايػػة أحػػد أفػػراد األسػػرة فػػ

يتعػرض ليػا  يالت خطارمواجية بعض األ يف يأو كم يعمى نفسو بشكؿ جزئ عتماداال
  . 
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  لخطوات التدريس، واسػتخداـ الباحػث لمجموعػة ما يتميز بو البرنامج مف تحديد دقيؽ
يمػر بيػا أفػراد  يتقميػؿ خبػرات الفشػؿ التػ يكاف ليا األثػر فػ يمف أساليب التدريس الت
 العينة أثناء التجريب .

  إلػىوتقسػيميا  بالبرنػامج المتضػمنةموب تحميؿ المياـ لتحميػؿ السػموكيات سأاستخداـ 
و إمكاناتػضػوء  يتعمميا بسيولة ويسر فػأداءات بسيطة يستطيع الطفؿ المعاؽ عقميًا 

 المتضمنة بالبرنامج . محتوى السموكيات يخبراتو البسيطة فوقدراتو المحدودة و 

  ) استخداـ الباحث ألدوات وخامات طبيعية مف البيئػة المحميػة لألطفػاؿ ) عينػة البحػث
 التػالىد وببيف العينػة وىػذه المػوا ةإيجاد ألف يكمواد ووسائؿ تعميمية ، كاف لو األثر ف

 سيولة استخداميا 

 سػػموكيات ضػػوء التوجيػػات المحميػػة والعالميػػة لتنميػػة  يقػػاـ الباحػػث ببنػػاء البرنػػامج فػػ
مكانػػات، مػػع عػػدـ إغفػػاؿ قػػدرات و األمػػاف والسػػالمة ، أطفػػاؿ مػػدارس التربيػػة الفكريػػة  ا 

مكانػػاتو  واالتجػػاه  مكانػػاتالبيئػػة المحميػػة والمدرسػػية وممػػا تتصػػؼ بػػو مػػف نقػػص اإل ا 
 يف عقميًا .المعاق األطفاؿأفراد المجتمع نحو مف لمعديد  العاـ

 تقػديـ مجموعػة مػف  يموديوالت يتضمف كؿ موديػوؿ تعميمػصورة  يتصميـ البرنامج ف
، ) عينػػػة البحػػػث (  األطفػػػاؿتعػػػالج خبػػػرة معينػػػة يجػػػب أف يمتمكيػػػا  يالتػػػ السػػػموكيات

اطة تطبيقيػػا مػػف المقػػاءات ، واتسػػمت ىػػذه المقػػاءات ببسػػ اعػػدد يتضػػمف كػػؿ موديػػوؿ
اج خػر إصورة متتابعة ومتسمسمة ؛ ممػا سػاعد عمػى  يبسيطة ف أداءاتواحتوائيا عمى 

يحػيط بػو أثنػاء دراسػة المقػررات الدارسػية ، وسػاعد عمػى  يالطفؿ مف جو الفشػؿ الػذ
 بموديػوالت المتضػمنةلمسػموكيات زيادة دافعيتيـ إلكمػاؿ البرنػامج ، وزيػادة تحصػيميـ 

 التجريب .

 لعديػد مػف المقػاءات قيػاـ ت التطبيػؽ بجػو مػف المػرح والسػعادة ، إذ تخمػؿ اتساـ لقاءاا
 يؿ اإليجػابعمػى التفاعػ األطفػاؿإقبػاؿ  إلػى يلمقاء بعػض الفكاىػات ، ممػا أدالباحث با
 . مع الباحث

 أنشػطة المحاكػاة كالتجريػب  موديػوالت يف لمعديد مف السموكياتارسة الفعمية مكاف لمم
) عينػة  األطفػاؿقػدرة  إلػى، باإلضػافة يات األمػاف والسػالمةسػموكتنمية  ي، أثر فعاؿ ف

 مواقؼ الحياة اليومية . إلى مواقؼالعديد مف ال يالبحث ( عمى نقؿ أثر التدريب ف
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 دوات والخامػػػػات تنفيػػػػذ البرنػػػػامج واأل يمراعػػػػاة الفػػػػروؽ الفرديػػػػة بػػػػيف المتعممػػػػيف فػػػػ
 . لتجريبسموكيات بالموديوالت محؿ االمستخدمة وطرؽ التدريب عمى ال

  مجموعػات صػغيرة ، وذلػؾ إلثػراء روح التعػاوف  إلػىبعض المقاءات  يف األطفاؿتقسيـ
 بينيـ والمنافسة بيف المجموعات ، مما زاد مف فاعمية التعمـ .

 يشاىػػػدىا  يوبالخامات الطبيعية التػ يمثمة مف الواقع الفعمأالباحث عمى تقديـ  اعتماد
 لحياة اليومية بشكؿ متكرر .مواقؼ ا ي) عينة البحث ( ف األطفاؿ

 شػطة المصػاحبة ألنالتجريػب عمػى العديػد مػف ا تضمنت المقاءات الموجودة بموديػوالت
نمػو الميػارات القاعديػة لمميػارات  يفػ ميػـوالتى اتسمت بطابع المعػب وكػاف ليػا دور 

 ميارات استخداـ العممة . يالمتضمنة مثؿ األعداد ف

  التجريب ، مما أثػار  الباحث أثناء تنفيذ موديوالت قدمو يذال يوالماد يالتعزيز المعنو
 . بيذه الموديوالت المتضمنةالسموكيات تعمـ  يروح التنافس ف

 المتضػمنةالتجريب والمقػاءات  غطى أىداؼ موديوالت ير والمتنوع والذالتقويـ المستم 
تعمػػـ  يعمػػى الوقػػوؼ عمػػى المسػػتوى الػػذى يحققػػو كػػؿ طفػػؿ فػػ األطفػػاؿبيػػا ، سػػاعد 

 ات . وتقديـ التغذية الراجعة بشكؿ مستمر .الميار 

  خػػالؿ مػػديوالت  –عينػػة البحػػث  –األثػػر التركمػػى لمخبػػرات التػػى تعػػرض ليػػا األطفػػاؿ
التجريػػب؛ سػػاعد األطفػػاؿ عمػػى تعمػػيـ بعػػض إجػػراءات األمػػاف والسػػالمة أثنػػاء تنفيػػذ 

 . بباقى لقاءات الموديوالت األخرىالتجربة 
 تْصٔات البشح :

 بخاصة طفاؿ مدارس التربية الفكرية ألمية ميارات األماف والسالمة تصميـ مناىج لتن
 االحتياجات الخاصة بصفة عامة . يوذو 

  والسالمةتدريب المعمميف بمدارس التربية الفكرية عمى تنمية سموكيات األماف. 

 تدريس المعارؼ والميارات  يف يتدريب المعمميف عمى استخداـ المدخؿ الوظيف
 .ارس التربية الفكريةمدىج االمقدمة بمن

  ات المعنية ئلمجيات والييطفاؿ مدارس التربية الفكرية ألتنظيـ رحالت تعميمية
 يوالدفاع المدن اإلطفاءبالمحافظة عمى األماف والسالمة مثؿ المستشفيات ومركز 

 التعمـ . يبالبيئة المحمية ، لتحقيؽ عنصر الخبرة المباشرة ف
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  المعاقيف عقميًا مرتبطة بسموكيات السالمة األماف  األطفاؿتنظيـ برامج توعية ألسر
 ماكف العامة . األ يلطبيعية كالزالزؿ والحرائؽ فحاالت الكوارث ا يف

 حبْخ مكرتس٘ : 

 االحتياجات الخاصة . يذو  األطفاؿتطبيؽ الدراسة الحالية عمى فئات مختمفة مف  .0

طفاؿ أل خطارمف األتصور مقترح لدليؿ المعمـ لتنمية سموكيات األماف والسالمة  .6
 .مدارس التربية الفكرية

 .طفاؿ مدارس التربية الفكريةألتصميـ منيج مقترح لمتربية األمانية  .2

 فرادألاألماف والسالمة المينية بمواقع العمؿ ل لتنمية ميارات يفاعمية المدخؿ الوظيف .2
 .المعاقيف عقميًا 
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باستخداـ  يالمنزل االقتصاد يففاعمية وحدة مقترحة ( :  2117أيمان محمد أحمد )  .2

التالميذ المعاقيف عقميًا القابميف  يالمنزلية لد خطارباأل يالقصص المصورة لتنمية الوع
 ، كمية التربية ، جامعة سوهاج .لمتعمـ

االحتياجات الخاصة " قوائـ وصؼ لمفروؽ  يتحديد فئات ذو ( :  2118جمينيس هانيل )  .7
 1جمو المصرية لمنشر والتوزيع ، طألنمطيف ، القاهرة : دار اترجمة : مريم عبد الالفردية " ، 
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لمنشر والتوزيع،  يالدمام : مكتبة المتنبأسس التربية الخاصة، ( :  2113جمال الخطيب )  .2

 .  1ط
الدمام : مكتبة المتنبى لمنشر  أسس التربية الخاصة،( :  2113جمال محمد الخطيب )  .3
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http://www.capmas.gov.eg 

 يأثر برنامج تدريب( :  2113)  يالخول يمحمد محمد، منال محمد عم يجيهان لطف .00
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متالؾ الطمبة المعاقيف بصريًا مف الفئة درجة ا( :  2112صهيب سميم يوسف سميم )  .02
مجمة كمية ( سنة لمكفايات األدائية الالزمة لمتعامؿ مع ميارات األماف، 06-01العمرية )

 (.2(، الجزء)147التربية ـ جامعة األزهر، العدد)
 يفعالية برنامج محوسب لتنمية ميارات األماف لد( :  2116يوسف )  يالطيب محمد ذك .08

(، المجمد 62مجمة كمية التربية ، جامعة طنطا، العدد)المعاقيف عقميًا القابميف لمتعمـ،  األطفاؿ
 .يالثان

تحميؿ ( :  2117رهيف )  يالنجار، حسين عم ي، أسعد محمد عميالجبور  يعارف حاتم هاد .02
مجمة كمية ضوء المدخؿ الوظيفى،  يف يوى كتاب قواعد المغة لمصؼ السادس األدبمحت

 ( . 31سانية، جامعة بابل، العدد )نإلالتربية األساسية لمعموم التربوية وا
 يتنمية الوع يفاعمية ثالث طرؽ تعميمية ف( :  2111عبد العميم محمد عبد العميم شرف )  .07

رسالة تالميذ مدارس التربية الفكرية،  ية بالنفس لدوالميارات المرتبطة باألماف والثق
 دكتوراة، كمية التربية ، جامعة األزهر .

عمان : دار المسيرة اإلعاقة الفكرية ،  يالتدريس لذو ( :  2111)  يعدنان ناصر الحازم .02
 . 1لمنشر والتوزيع والطباعة، ط
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 ياألردن: دار الفكر العرب عمان ، اإلعاقة العقمية ، يمقدمة ف( :  2115فاروق الروسان )  .03
 .  1لمنشر والتوزيع ، ط

تدريس المغة العربية والتربية  يمداخؿ واتجاىات حديثة ف( :  2119فايزه عوض السيد )  .61
 .  1القاهرة : دار الجزيرة لمطباعة والنشر، طاإلسالمية، 
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لمنشر والتوزيع  يالعرب يعمان : دار الفكر أدوار المعمـ، مدخؿ التدريس، الجودة التعميمية (، 

 . 1، ط
 يالعقمية وميارات الحياة ف اإلعاقة( :  2111محمد صالح اإلمام ، فؤاد عيد الجوالدة )  .62

 . 1عمان : دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، طضوء نظرية العقؿ ، 
لتحسيف الذاكرة العاممة وأثره  يفاعمية برنامج تدريب( :  2117)  يمحمد ماهر مقمد فول .62

، كمية اإلعاقة العقمية القابميف لمتعمـ يذو  األطفاؿ يعمى مستوى بعض ميارات األماف لد
 سويف .  ي، جامعة بن التربية

معجـ المصطمحات التربوية ) التربية ( : 2115)  يحمد األزهر أ ي، منيمصطفى حسين باه .68
 . 1جمو المصرية لمنشر والتوزيع ، القاهرة .طألن، القاهرة : مكتبة االتربية الخاصة ( -العامة

عمان : دار اإلعاقة العقمية " النظرية والممارسة " ، ( :  2111القمش )  يمصطفى نور  .62
 .  1المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، ط

 يذو  األطفاؿسيكولوجية ( :  2112القمش، خميل عبد الرحمن المعايطة )  يمصطفى نور  .67
عمان ، األردن : دار المسيرة لمنشر التربية الخاصة " ،  يحتياجات الخاصة " مقدمة فاال

 .  5والتوزيع والطباعة ، ط
تنمية سموكيات التربية  يشطة المصورة فألنأثر جداوؿ ا(:  2116)  يمحمد مغرب يمك .62

 يالسعودية، مجمة رسالة الخميج العربالقصيـ،  ةالتالميذ القابميف لمتعمـ بمنطق ياألمانية لد
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(، 4مجمة التربية العممية، العدد) الوقائية ومدى تناوؿ كتب العمـو ليا،ببعض السموكيات 

 ( .17المجمد )
ضوء النظريات المتخمفة وتطبيقاتيا  ياإلعاقة الفكرية " ف( :  2113)  يهويدة الريد .21
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