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 عنوان الرسالة

  فاعلية برنامج تدخل مبكر باستخدام الحاسوب

  قبل األكاديمية في الرياضيات ما في تنمية بعض المفاهيم

  لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية وتعديل سلوكهم التكيفي

   

  إعــــداد

  عبد اهللا بن عثمان بن صالح الغامدي

  )ربية خاصةتخصص ت(للحصول على درجة الماجستير في التربية 

  

   

  

  

  

  

 

  

  

  

 م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١
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  صفحة العنوان

  

فاعلية برنامج تدخل مبكر باستخدام الحاسوب في تنمية بعض : اسم البحث

المفاهيم قبل األكاديمية في الرياضيات لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية 

  .وتعديل سلوكهم التكيفي

  .عبد اهللا بن عثمان بن صالح الغامدي :اسم الطالب

  .درجة الماجستير في التربية :جة العلميةالدر

  .قسم التربية الخاصة :القسم التابع له

  .كلية التربية :اسم الكلية

  .جامعة عين شمس :اسم الجامعة

  ٢٠١٠ :سنة المنح 
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 بسم اِهللا الرحمن الرِحيم
  

: قال تعالى
ْؤِمُنوَن َواْلُم َوَرُسوُلُه َعَمَلُكْم اللَُّه َفَسَيَرى اْعَمُلوا َوُقِل{

َوَسُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُآْنُتْم 
  .}َتْعَمُلوَن

  
  
  

  صدق اهللا العظيم                                                             
  

  )١٠٥: التوبة، آية: سورة(                                                   
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  شكر وتقدير
أتقدم بخالص الشكر هللا عز وجل، وأحمده على كرمه وفضله علّي حتى تم إخراج هذه 

ير لكل أساتذتي الكرام الذين الرسالة بصورتها الحالية، كما يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقد

منحوني الكثير من خبراتهم ومعارفهم وعلومهم ومن وقتهم الثمين، وأخص بالشكر العالم 

أستاذ ورئيس قسم التربية الخاصة بكلية – عبد الرحمن سيد سليمان/ الدكتوراألستاذ الفاضل 

قدمه لي من  ، على قبوله اإلشراف على هذه الرسالة وعلى ما-التربية جامعة عين شمس

نصائح وإرشادات في إعدادها على الرغم من ضيق وقته، فنعتبره صرح من صروح العلم في 

مصر والوطن العربي، أدام اهللا عليه الصحة وطول العمر لننهل المزيد من علمه وخبرته 

  .الوفيرة، وله مني الشكر والعرفان، ورضي اهللا عنه وأرضاه

مدرس – السيد أحمد الكيالني/ والتقدير للدكتوردم بجزيل الشكر كما يسعدني أن أتق

، على قبوله اإلشراف على هذه الرسالة -التربية الخاصة بكلية التربية جامعة عين شمس

نصح لل وكان مقداماًوعلى كل ما قدمه لي طيلة إشرافه عليها، فلم يبخل علي بوقته أو بعلمه 

  .كر والتقديرفي إعداد هذه الرسالة، فله مني عظيم الش ةمساعدالو

مدرس – هاني بخيت لطيف/ لك بجزيل الشكر والعرفان للدكتوركما يسرني أن أتقدم كذ

، على تفضله بقبول اإلشراف على هذه الرسالة، -الرياضيات بكلية التربية جامعة عين شمس

  .طيلة إعدادها، فله مني كل الشكر والتقدير والمساعدة وتقديم النصح والتوجيهات

عبد العزيز  /لدكتوراألستاذ ا للعالم الجليل والمربي الفاضل لشكر والعرفانكما أتقدم با

األستاذة و أستاذ التربية الخاصة وعميد كلية التربية جامعة عين شمس سابقاً،- ،السيد الشخص

 ، على-كلية البنات جامعة عين شمسأستاذ علم النفس –أسماء عبد المنعم إبراهيم  /الدكتورة

بإذن اهللا –وبمالحظاتهم البناءة والمثمرة  الرسالة حتى يثرونها بعلمهم وخبراتهمقبلوهما مناقشة 

  .-تعالى

كما أتقدم بالشكر لقسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة عين شمس، وجميع أساتذته 

والعاملين فيه، والشكر موصول إلدارة ومعلمي مدرسة أحمد عرابي للتربية الفكرية ومدرسة 

تربية الفكرية وجميع العاملين فيهما، ولألطفال وأولياء أمورهم الذين بذلوا الكثير من الزيتون لل

  .وقتهم حتى نهاية تطبيق البرنامج والمقاييس
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كما أتقدم بالشكر لزوجتي فقد كانت خير عون لي طيلة مشواري في الرسالة، وهي من 

أم يا  وتنسيقها، فشكراً لك هذه الرسالة بذلت من جهدها ووقتها في كتابة الكثير من صفحات

  .نيرمين

عونٍ لي  ال اهللا في عمرهما، فقد كان خيروأخص بالشكر والمحبة والعرفان والداي، أط

طيلة مشواري التعليمي وهما من دعماني وسهرا الليالي على راحتي وال أملك لهما  - بعد اهللا–

  .ي ولجميع أخواني وأخواتي، فرحمكما اهللا ورضي عنكما وجعلكما ذخراً لدوماًإال الدعاء 

  

وأخيراً يبقى الشكر واجب لكل من ساهم في إتمام هذا الجهد ولم يتسنى ذكره، فهؤالء 

  .هم أولى بالشكر

  

  ؛؛واهللا ولي التوفيق والسداد؛
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  مستخلص الدراسة
هيم فاعلية برنامج تدخل مبكر باستخدام الحاسوب في تنمية بعض المفا: عنوان الدراسة

وتعديل سلوكهم  البسيطة قبل األكاديمية في الرياضيات لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية

  .التكيفي

  

تنمية بعض المفاهيم ما قبل األكاديمية في الرياضيات إلى  إلىالدراسة  تهدفوقد 

تصميم برنامج تدريبي للتدخل المبكر باستخدام  جانب تحسين السلوك التكيفي من خالل

  .لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة الحاسوب،

  

  :طفالً تم تقسيمهم إلى مجموعتين) ٢٠(الدراسة الحالية من  تكونت عينةوقد 

  ).إناث ٥ذكور،  ٥(طفالً ) ١٠(تجريبية  -

  ).إناث ٢ذكور،  ٨(طفالً ) ١٠(ضابطة  -

ح سنة، ومعامالت ذكائهم تتراو) ١١,٨ – ٨,١(متوسط أعمارهم الزمنية تتراوح ما بين 

  ).٧٣-٥٢(ما بين 

  

  :وقد استخدم الباحث أدوات في الدراسة وهي

‐Goodenoughإعداد جود إنف هاريس ( Draw a Person Testاختبار رسم الرجل  .١

Harris ،٢٠٠٤، تقنين محمد فرغلي وآخرون.( 

 ).إعداد الباحث(استمارة جمع البيانات األولية الخاصة بالطفل،  .٢

  ).٢٠٠٦إعداد عبد العزيز الشخص (ماعي مقياس المستوى االقتصادي االجت .٣

 ).١٩٩٨إعداد عبد العزيز الشخص (مقياس السلوك التكيفي  .٤

 ).إعداد الباحث(مقياس المفاهيم ما قبل األكاديمية في الرياضيات،  .٥

 ).إعداد الباحث(برنامج حاسوبي لتنمية بعض المفاهيم ما قبل األكاديمية في الرياضيات،  .٦
 

م إلى فاعلية البرنامج التدريبي المستخدم في الدراسة الحالية بوجه عا وأشارت النتائج

كبير : مفاهيم ما قبل العدد ومنها( في تنمية بعض المفاهيم ما قبل األكاديمية في الرياضيات

وصغير، كثير وقليل، طويل وقصير، يمين وشمال، فوق وتحت، قريب وبعيد، بداية ونهاية، 

التصنيف حسب الشكل، والتصنيف حسب : صنيف ومنهاومهام التأمام وخلف، داخل وخارج، 
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ومهام اللون، والتصنيف حسب الحجم، والتصنيف حسب االتجاه، والتصنيف حسب الفئة، 

إلى جانب فاعلية البرنامج  )التسلسل حسب الطول، والتسلسل حسب الحجم: التسلسل ومنها

  .عقلية البسيطةتحسين السلوك التكيفي لدى عينة من األطفال ذوي اإلعاقة الفي 

  

  :Key Wordsالكلمات المفتاحية 

  .Program برنامج - 

 .Early Intervention Program برنامج تدخل مبكر - 
  .Computer الحاسوب - 

  .Math Preschool Stage Conceptsمفاهيم ما قبل األكاديمية في الرياضيات  - 

  .Mentally Retarded Childrenاألطفال ذوي اإلعاقة العقلية  - 

  .Adaptive Behaviorالتكيفي السلوك  - 
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  فهرس الموضوعات: أوالً

  الصفحة الموضوع

  ٢٢- ١٤  مدخل الدراسة: الفصل األول

  ١٥  مقدمة - 

  ١٧  مشكلة الدراسة -

  ١٨  أهداف الدراسة -

  ١٨  أهمية الدراسة -

  ١٩  مصطلحات الدراسة -

  ٢٠  حدود الدراسة -

  ١٢٥- ٢٣  مفاهيم أساسية:الفصل الثاني
  ٢٤  ذوو اإلعاقة العقليةاألطفال  :أوالً

  ٢٥  تعريف اإلعاقة العقلية من وجهات نظر متعددة

  ٣١  تصنيف ذوي اإلعاقة العقلية من الناحية التربوية

  ٣٣  خصائص األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة

  ٤٤  أساليب تعلم األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة

  ٤٦  ذوي اإلعاقة العقليةمبكر لألطفال الدخل تالبرامج  :ثانياً

  ٤٨  تعريف التدخل المبكر

  ٥٠  مبررات التدخل المبكر

  ٥٣  أساليب التدخل المبكر في مجال اإلعاقة العقلية البسيطة

  ٥٩  العمل الفريقي في برامج التدخل المبكر

  ٦٤  قبل األكاديمية في الرياضياتما المفاهيم  :ثالثاً

  ٦٥  تعريف المفاهيم

  ٧١  أهمية تعلم المفاهيم

  ٧٢  قواعد تعلم المفاهيم

  ٧٣  إجراءات تعلم المفاهيم

  ٧٤  المفاهيم ما قبل األكاديمية في الرياضيات

  ٧٧  األهداف العامة لتعليم الرياضيات
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  ٧٨  أنواع المفاهيم في ميدان الرياضيات

  ٨١  المهارات والمفاهيم الرياضية لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية

  ٨٥  الحاسوب التعليمي :رابعاً

  ٨٧  خصائص الحاسوب التعليمية

  ٩٣  استخدامات الحاسوب في  ميدان التعليم

استخدامات الحاسوب في ميدان التربية الخاصة وفي مجال 

  اإلعاقة العقلية
٩٥  

استخدامات البرنامج الحاسوبي في مجال تعليم الرياضيات لذوي 

ولألطفال ذوي اإلعاقة العقلية على  االحتياجات الخاصة بوجه عام

  وجه الخصوص

٩٧  

  ٩٩  استخدام البرنامج الحاسوبي في برامج التدخل المبكر

  ١٠٠  استخدامات البرنامج الحاسوبي في تحسين السلوك التكيفي

  ١٠٢  ذوي اإلعاقة العقليةسلوك األطفال تحسين  :خامساً

  ١٠٣  مفهوم السلوك

  ١٠٤  مفهوم تحسين السلوك

  ١٠٦  ات تحسين سلوك الطفل ذي اإلعاقة العقليةخطو

  ١٠٨  خصائص تحسين السلوك

  ١١١  اتجاهات حديثة في تحسين سلوك األطفال المعوقين عقلياً

  ١١٣  مفهوم السلوك التكيفي

  ١١٦  أنماط السلوك التكيفي لدى األطفال المعوقين عقلياً

  ١١٧  العقلية أساليب تحسين السلوك التكيفي لدى األطفال ذوي اإلعاقة

مكونات السلوك التكيفي لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية 

  لبسيطة
١٢١  

دور معلم التربية الخاصة في تعديل السلوك الالتكيفي عند 

  األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة
١٢٣  

  تعقيب عام على اإلطار النظري
  

١٢٤  
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  ١٥٤- ١٢٦  بحوث ودراسات سابقة:الفصل الثالث
  ١٢٧  ةمقدم - 

التدخل المبكر لدى  أساليب وبرامج دراسات تناولت :المحور األول

  ذوي اإلعاقة العقلية
١٢٨  

 تدريس الرياضيات أساليب وبرامج دراسات تناولت :المحور الثاني

  للمعاقين عقلياً
١٣١  

للمعاقين عقلياً تدريس الرياضيات  أساليب وبرامجدراسات تناولت  )١

  باستخدام طرق عادية
١٣١  

تدريس الرياضيات باستخدام  أساليب وبرامجدراسات تناولت  )٢

  وبالحاس
١٣٧  

سلوكيات  تحسين أساليب وبرامجدراسات تناولت  :المحور الثالث

  ذوي اإلعاقة العقلية باستخدام الحاسوب
١٤٧  

  ١٥٠  تعقيب عام على الدراسات السابقة

  ١٥٣  فروض الدراسة

  إجراءات الدراسة: الفصل الرابع
١٨٩-١٥٥ 

  ١٥٦  تمهيد - 

  ١٥٦  منهج الدراسة :أوالً

  ١٥٧  عينة الدراسة :ثانياً

  ١٦٢  أدوات الدراسة :ثالثاً

إعداد جود إنف ( Draw a Person Testاختبار رسم الرجل  .١

، تقنين محمد فرغلي وآخرون، Goodenough-Harrisهاريس 

٢٠٠٤.(  

١٦٢  

  ١٦٣  ).لباحثإعداد ا(استمارة جمع البيانات األولية الخاصة بالطفل،  .٢

إعداد عبد العزيز الشخص (مقياس المستوى االقتصادي االجتماعي  .٣

٢٠٠٦.(  
١٦٣  

  ١٦٤  ).١٩٩٨إعداد عبد العزيز الشخص (مقياس السلوك التكيفي  .٤

  ١٦٥  ).إعداد الباحث(مقياس المفاهيم ما قبل األكاديمية في الرياضيات،  .٥
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مية في برنامج حاسوبي لتنمية بعض المفاهيم ما قبل األكادي .٦

  ).إعداد الباحث(الرياضيات، 
١٦٨  

  ١٨٧  األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة :رابعاً

  ١٨٧  خطوات إجراء الدراسة :خامساً

  ٢٠٧- ١٩٠  نتائج الدراسة ومناقشتها: الفصل الخامس

  ١٩١  تمهيد - 

  ١٩١  نتائج الدراسة :أوالً

  ١٩١  نتائج الفرض األول

  ١٩٣  نتائج الفرض الثاني

  ١٩٤  نتائج الفرض الثالث

  ١٩٦  نتائج الفرض الرابع

  ١٩٧  نتائج الفرض الخامس

  ١٩٩  نتائج الفرض السادس

  ٢٠١  مناقشة نتائج الدراسة :ثانياً

  ٢٠٥  خالصة نتائج الدراسة :ثالثاً

  ٢٠٦  توصيات الدراسة :رابعاً

  ٢٠٧  بحوث مستقبلية مقترحة ذات عالقة بموضوع الدراسة :خامساً

  ٢٢١- ٢٠٨  ع العربيةالمراج

  ٢٢٤- ٢٢٢  المراجع األجنبية

  ٢٢٩- ٢٢٥  ملخص الدراسة باللغة العربية

  ٢٣٤- ٢٣٠  ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية

  جداولفهرس ال: ثانياً

  الصفحة الجدول  

  ١٥٧  توزيع أفراد العينة  ١

  ١٥٨  تجانس أطفال العينة من حيث العمر الزمني  ٢

  ١٥٨  يث معامل الذكاءتجانس أطفال العينة من ح  ٣

  ١٥٩تجانس أطفال العينة من حيث المستوى االجتماعي االقتصادي   ٤
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  لألسرة

داللة الفروق بين متوسطات رتب أطفال المجموعة التجريبية   ٥

ومتوسطات رتب أطفال المجموعة الضابطة قبل تطبيق البرنامج 

  ١٦٠  على مقياس السلوك التكيفي

رتب أطفال المجموعة التجريبية  داللة الفروق بين متوسطات  ٦

ومتوسطات رتب أطفال المجموعة الضابطة قبل تطبيق البرنامج 

  ٦١١  على مقياس المفاهيم ما قبل األكاديمية في الرياضيات

  ١٧٢  الجلسات بشكل عام  ٧

  ١٧٢  وأهداف وزمن كل جلسةجلسات البرنامج   ٨

  ١٨٠  لمصاحبة لهاالفنيات واألدوات المستخدمة في كل جلسة واألنشطة ا  ٩

داللة الفروق بين متوسطات رتب أطفال المجموعة التجريبية قبل   ١٠

وبعد تطبيق البرنامج، وذلك على مقياس المفاهيم ما قبل األكاديمية 

  ١٩٢  في الرياضيات

المجموعة التجريبية  أطفالداللة الفروق بين متوسطات رتب   ١١

تطبيق البرنامج المجموعة الضابطة بعد  أطفالومتوسطات رتب 

  ١٩٣  على مقياس المفاهيم ما قبل األكاديمية في الرياضيات

١٢  
داللة الفروق بين متوسطات رتب أطفال المجموعة التجريبية في 

القياسين البعدي والتتبعي، وذلك على مقياس المفاهيم ما قبل 

  األكاديمية في الرياضيات
١٩٥  

مجموعة التجريبية قبل داللة الفروق بين متوسطات رتب أطفال ال  ١٣

  ١٩٦  وبعد تطبيق البرنامج، وذلك على مقياس السلوك التكيفي

داللة الفروق بين متوسطات رتب أطفال المجموعة التجريبية قبل   ١٤

  ١٩٨  وبعد تطبيق البرنامج، وذلك على مقياس السلوك التكيفي

 يالمجموعة التجريبية ف أطفالداللة الفروق بين متوسطات رتب   ١٥

  ٢٠٠  ، وذلك على مقياس السلوك التكيفييوالتتبع يقياسين البعدال

  



١٣ 
 

  األشكالفهرس : ثالثاً

  الصفحة الشكل  

  ٥٦  أساليب الرعاية في التدخل المبكر  ١

  ٦٨  مراحل نمو المفاهيم عند بياجيه  ٢

  ١٢٢  مظاهر السلوك التكيفي  ٣

  ١٦٨  مكونات البرنامج الحاسوبي  ٤

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




