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 يالسهارات الحياتية والتشظيم الذات ةلتشسي ي(جزئ)كمي/  ةلكترونينذطة اإل ثر نسط تقديم ال أ
 لمتعممالقابمين  لمسعاقين عقميا  

 باحث في مجال تكشهلهجيا التعميم..... أ. تامر السغاوري السالح  إعداد/
 السمخص:

ىجفت الجراسة الحالية إلى التعخؼ عمى أثخ نسط تقجيع األنذصة اإللكتخونية )كمي/ جدئي( لتشسية       
السيارات الحياتية والتشطيع الحاتي لجى السعاقيغ عقميًا القابميغ لمتعمع، واستخجـ الباحث السشيج الػصفي 

بو التجخيبي لكياس فاعمية الستغيخ السدتقل التحميمي لعخض األدبيات التخبػية وإعجاد أدوات البحث، والسشيج ش
( تمسيحًا مغ شالب السجرسة الفكخية لمسعاقيغ عقميًا 61عمى الستغيخات التابعة، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

القابميغ لمتعمع اختيخوا عسجًا ألنيع جسيع مجتسع البحث الستاحيغ، وتع تقديسيع إلى مجسػعتيغ تجخيبيتيغ، 
( تالميح، وتسثمت أدوات الجراسة في )مكياس السيارات 3تالميح، وتجخيبية ثانية وعجدىا )( 3تجخيبية أولى )

مكياس التشطيع الحاتي(، وتع تصبيق األدوات قبميًا وبعجيًا عمى مجسػعتي الجراسة، وبعج التحميل  -الحياتية
عمى الشسط الكمي في اإلحرائي تػصمت نتائج البحث إلى تفػؽ نسط تقجيع األنذصة اإللكتخونية الجدئية 

تشسية السيارات الحياتية والتشطيع الحاتي لجى السعاقيغ عقميًا القابميغ لمتعمع، وتخجع ىحه الشتائج إلى إتاحة 
األنذصة اإللكتخونية عمى كل جدئية مغ أجداء مقخر التخبية األسخية، وانتيت الجراسة بتقجيع مجسػعة مغ 

ذوي االحتياجات الخاصة، وتقجيع وتدخيخ كافة الػسائل التكشػلػجية التػصيات أىسيا: ضخورة االىتساـ بفئة 
لتدييل عسمية التعمع عمييع، ومحاولة التغمب عمى كافة الرعػبات التي تػاجييع أثشاء تعمع مقخراتيع 

 الجراسية.
 الكمسات السفتاحية:
 –السعاقيغ عقميًا  –لحاتي التشطيع ا –السيارات الحياتية  –نسط جدئي  –نسط كمي  –األنذصة اإللكتخونية 

 القابميغ لمتعمع.
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 مقدمة البحث:
تعتبخ قزية األشفاؿ السعاقيغ عقميًا وتحجيجًا القابميغ لمتعمع مغ أىع القزايا اإلندانية واالجتساعية 
واالقترادية السصخوحة عمى ساحة األلفية الثالثة، حيث إف ليا أبعادًا تخبػية ووقائية عالجية، وعمى ىحا 

ىؤالء األشفاؿ بؤرة اىتساـ شتى السجتسعات الجولية لقرػر عسمياتيع السعخفية التي تشعكذ سمبًا عمى أصبح 
 أدائيع األكاديسي عشج مقارنتيع بأقخانيع.

فاألشفاؿ السعاقيغ عقميًا يسثمػف الذخيحة األكبخ مغ فئة األشفاؿ السعاقييغ، وقج أجخيت العجيج مغ 
بار ىؤالء األشفاؿ قػة إنتاجية يسكغ أف يكػنػا أعزاء نافعيغ ألسخىع الجراسات واألبحاث العمسية باعت

 (611، 3162اججة صالح ورشا خميل، )م .ومجتسعيع
فيحه الفئة تحتاج إلى رعايتيا تخبػيًا وتأىمييا، وتعتبخ ضخورة قػمية تحتاج إلى السديج مغ البحػث 

وقابميتيا لمتصػيخ محجدة حيث تتجدج في قجرة  العمسية وتكثيف الجيػد وتزافخىا، وتعتبخ اإلعاقة العقمية
الصفل عمى التعمع والتقجـ في الجػانب األكاديسية، وذلظ مغ مشصمق أف اإلعاقة مدألة كسية وليدت كيفية، 
فاألشفاؿ السعاقيغ عقميًا يسخوف بسخاحل التصػر السعخفي والعقمي نفديا التي يسخ بيا األسػياء وبالتختيب 

قل سخعة وأكتخ بصئًا، ويكتدبػف مدتػيات أقل تحرياًل عغ زمالئيع األسػياء، وبحدب نفدو، ولكغ بذكل أ
التخبػيػف في ىحا السجاؿ أف األشفاؿ السعاقيغ عقميًا القابميغ لمتعمع يسكغ أف يتقجمػا في التعمع بدخعة تتخاوح 

 (23، 3161، رضا الدعيج وأحسج ماىخ) .%( مغ قجرة األشفاؿ األسػياء عمى التعمع21 -01بيغ )
وتذيخ الجراسات التي أجخيت عمى مسيدات تعمع األشفاؿ السعاقيغ عقميًا أف مشحشيات تعمسيع تقارب 

عبج ) .مشحشيات تعمع األشفاؿ األسػياء، ولكغ ارتقائيع ال يرل إلى السدتػى الحي يحققو األشفاؿ األسػياء
 (31، 3111السشعع السيالدي، 

قيغ عقميًا ىػ بطء التعمع بذكل ممحػظ والتأخخ في معطع مجاالت وأىع ما يختز بو األشفاؿ السعا
الشسػ مع عجـ القجرة عمى تعسيع السيارات ونقل أثخ التعمع، حيز يعاني ىؤوء األشفاؿ مغ نقز أو عجـ 
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اكتساؿ لشسػ القجرات العقمية السختمفة مغ تخيل وتفكيخ واستجالؿ مشصقي، وتعخؼ وفيع وإدراؾ وتحميل وتشطيع 
اججة صالح ورشا خميل، )م .كار، ويؤثخ ذلظ عمى قجرتيع عمى التحريل والتعمع ونسػ السفاليع لجييعاألف

3162 ،613) 
واألشفاؿ السعاقيغ عقميًا القابمػف لمتعمع أقل قجرة عمى تعمع السيارات وإدراؾ السفاليع السجخدة، وىحا 

عجتيع عمى التقجـ التعميسي وإنجاز السياـ يجعمشا نخكد عمى تقجيع األنذصة التعميسية السختمفة ليع لسدا
التعميسية السصمػبة مشيع، وخاصة األنذصة اإللكتخونية التي تقجـ ليع السيارات والسفاليع بسخاشبة الحػاس 

 جسيعيا، وتقميل التجخيج.
 لألنذصة دورًا ميسًا في العسمية التعميسية التعمسية، وذلظ ألنيا تداىع في تحقيق األىجاؼ التخبػية
بجرجة كبيخة فيي عشرخ ميع مغ عشاصخ السشيج، وقج اىتست السشاىج الحجيثة القائسة عمى التكشػلػجيا 
اىتسامًا كبيخًا باألنذصة، حيث أنيا تجعل الستعمع إيجابي وتداعج في اكدابة السعمػمات والسيارات واالتجاىات 

عسل الجساعي، والتغمب عمى العجيج مغ اإليجابية، وتديج مغ قجرتو عمى التفكيخ والتخصيط واالبتكار وال
 الرعػبات التي تػاجو أثشاء دراسة السقخر أو السشيج الجراسي.

وتعتبخ األنذصة التعميسية أسمػب فعاؿ لتػصيل السعمػمات لمستعمع بصخيقة ذاتية وتعاونية تفاعمية 
لتعمع، وأف التغييخ الجائع والسدتسخ اجتساعية، وتداعج الستعمع ليكػف متعمسًا نذصًا إيجابيًا مذاركًا في عسمية ا

في التقشيات الحجيثة يفخض مخاجعة األنذصة الرفية الستثسار إمكانيات التقشية الحجيثة بذكل يجعمشا قادريغ 
 (6، 3112الرغيخ، خالج ) .عمى تعميع وتجريذ السػاد والسقخرات بذكل أكثخ كفاءة وفائجة

استغالاًل لإلمكانيات التكشػلػجية اليائمة، وأصبحت تعكذ فطيخت األنذصة اإللكتخونية عمى الداحة 
نطخيات تعمع متسحػرة حػؿ الستعمع وتعخض بأسمػب وشخيقة تجريذ مشاسبة، وتجمج بأساليب أصيمة لكياس 

الكشجري، عمي معخفة وأداء الستعمع، وذلظ لتحقيق أحج أىع أغخاض التعميع وىػ زيادة تحريل الستعمسيغ. )
3162 ،31) 
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ؼ األنذصة اإللكتخونية عمى أنيا: تمظ األنذصة التي يتع تشفيحىا في نطاـ لمتعمع اإللكتخوني مثل وتعخ 
 ,Palma, Piteira) .السذاركة في إحجى غخؼ السحادثة التي يقػدىا السعمع أو السذاركة في مشتجى تعميسي

2008, 5) 
الحاسػب واإلنتخنت، أنذصة تعميسية تعسل عمى  :( بأنيا342، 3163عصيف، أحسج ويعخفيا )

يدتصيع مغ خالليا الستعمع التعامل مع السقخر برػر تفاعمية تسكشو مغ فيسو واستيعابو، واكتداب السفاليع 
 واستشتاج التعسيسات، وإتقاف السيارات الػاردة في السقخر.

ت ( بأنيا: مجسػعة مغ األنذصة السرسسة باستخجاـ تصبيقا216، 3163وتعخفيا )فػزية الجورسخي، 
مدتحجثات التكشػلػجيا كاإلنتخنت والبخيج اإللكتخوني ووسائل االتراؿ االجتساعي مغ قبل السعمسيغ، وتقػـ 
عمى مبجأ التكامل والتتابع والتدمدل السشصقي في إعصاء خبخة تخاكسية لجى الصالب، ويكػف لكل نذاط ىجؼ 

 محجد.
يسية وخرػصًا مع األشفاؿ ذوي فسغ السيع استخجاـ األنذصة اإللكتخونية في العسمية التعم

االحتياجات الخاصة وصغار الدغ "السخحمة اإلبتجائية" لتقخيب واقعيع الجراسي مغ حياتيع اليػمية واالستفادة 
مغ مداياىا في التغمب عمى الرعػبات التي يػاجيػنيا في عسمية التعمع، فتعمع السيارات الحياتية والتشطيع 

إلى العجيج مغ السيارات، وقج ال يكتدب الصالب السيارة برػرة صحيحة ولكشو  الحاتي لمسعاقيغ عقميًا يحتاج
يخجل أف يصمب مغ السعمع إعادتيا مسا يتدبب في ضعف تحريمو الجراسي، ولكغ األنذصة اإللكتخونية بسا 
فييا مغ مسيدات قج تتسكغ مغ سج الفجػة الستدببة في ضعف اكتداب السعمػمات والسيارات واالرتفاع 

 (21 – 24، 3161غ. )غادة العسخي، دتػى الستعمسيبس
فقج أصبح لألنذصة اإللكتخونية دور في العسمية التعميسية في السدتػيات الجراسية السختمفة ومع 
الفئات السختمفة مغ الستعمسيغ العاديغ وغيخ العاديغ، حيث أف العجيج مغ الجراسات أكجت عمى أىسية 
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ميع السيارات بذكل إلكتخوني، وعمى أف أساليب التعمع اإللكتخونية تخفع مغ استخجاـ التقشيات الحجيثة في تع
 (22، 3166مػسى، عقيمي ) .مدتػى قجرات الستعمسيغ

فاألنذصة اإللكتخونية تعسل عمى جحب انتباه الستعمسيغ وتديج مغ معجالت تفاعميع مع السػاد الجراسية 
 (36، 3112مرصفى، ع فييأو اكتداب السيارات خارج السشاىج الجراسية. )

( إلى إمكانية ترسيع استخاتيجية مقتخحة قائسة عمى 21، 3166أحسج، حسجي وأشارت دراسة )
األنذصة اإللكتخونية التفاعمية وقياس فعاليتيا في تشسية السيارات واالتجاىات نحػ التجريب اإللكتخونية لجى 

، وقج أضيخت نتائج الجراسة فخوؽ ذات داللة السجربيغ بػحجات التجريب والتقػيع بالتعميع الفشي الجاري 
 إحرائية بيغ السجسػعتيغ الزابصة والتجخيبية في السعارؼ والسيارات لرالح التجخيبية.

( والتي ىجفت إلى ترسيع استخاتيجية مقتخحة قائسة عمى 1، 3163فػده، فاتغ بيشسا أكجت دراسة )
تشسية السفاليع التدػيكية والجافعية نحػ التعمع الحاتي لجى األنذصة اإللكتخونية التفاعمية وقياس فعاليتيا في 

شالب الرف األوؿ الثانػي التجاري، وقج أضيخت نتائج الجراسة فاعمية األنذصة اإللكتخونية التفاعمية مع 
 السجسػعة التجخيبية.

( عمى التعخؼ عمى أثخ 3، 3163، وجساؿ الذامينػبي أحسج الحسج و دمحم بيشسا ركدت دراسة )
ترسيع األنذصة اإللكتخونية عمى نطخية الحكاءات الستعجدة عمى التحريل الجراسي ودرجة الخضا نحػ التعمع 
في مقخر تخبية السػىػبيغ بجامعة الخميج العخبي، وتػصل البحث إلى فاعمية األنذصة اإللكتخونية في 

 التحريل الجراسي ودرجة الخضا نحػ التعمع.
( والتي ىجفت إلى قياس أثخ 224، 3161يشي وتغخيج الخحيمي، في حيغ أكجت دراسة )ليمى الج

األنذصة اإللكتخونية عبخ نطاـ إدارة التعمع بالكبػرد في تشسية ميارات القرة الخقسية والخضا عغ التعمع لجى 
شالبات جامعة شيبة، وتػصمت نتائج الجراسة إلى ارتفاع مجى رضا الصالبات عغ تعمسيغ باستخجاـ األنذصة 

 كتخونية عبخ نطاـ إدارة التعمع بالكبػرد.اإلل
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وىحا يخجع لسا تختز بو األنذصة اإللكتخونية بعجد مغ الخرائز مشيا أنيا واقعية في العسمية 
التعميسية، ومخنة ألساليب تعمع الصالب، حيث تشسي جانب التعاوف بيشيع، وتعسل عمى إيجابيتيع وحيػيتيع، 

عة الفػرية، وتحقق كفاءة في االستجابة لمفخوؽ الفخدية بيشيع، وتحفدىع عمى فيي قادرة عمى تقجيع التغحية الخاج
التعمع واإلبجاع بإثخاء مختمف خبخاتيع، وتجعع التفاعمية بيغ الصالب ومحتػى األنذصة وبيغ الصالب أنفديع 

ى عم؛ 01، 3161الحسجاني، داوود ) .مدتخجمة الػسائط الستعجدة ومتزسشة خصػات الترسيع التعميسي
 (36 -62، 3161السػسػي، 

ويسكغ تحفيد الصالب السعاقيغ عقميًا عمى االستفادة مغ األنذصة اإللكتخونية مغ خالؿ عجة مخاحل 
وىي: الػصػؿ بديػلة وسخعة لمشذاط والجافعية لالستسخار في قزاء الػقت والجيج، واالنجماج في السجتسع 

األخخيغ، وتبادؿ السعمػمات والسياـ التعاونية واستكذاؼ اإللكتخوني ومذاركة األفكار والخبخات والعسل مع 
السعمػمات، والتحكع في بشاء السعخفة والتفكيخ الشذط عبخ شخؽ ججيجة، والتصػيخ مغ خالؿ جعل الصالب 

 (Salmon, 2003مدؤاًل عغ تعمسو. )
رات السختمفة فتؤدي األنذصة اإللكتخونية دورًا كبيخًا في تحقيق األىجاؼ التعميسية، وتخاعي القج

لمصالب خاصة مغ ذوي االعاقات السختمفة، كسا أنيا تخاعي ما بيغ الصالب مغ فخوؽ فخدية، وتمبي 
احتياجاتيع السختمفة، وتبعجىع عغ السمل، وتذبع ميػليع ورغباتيع الستعجدة وتجعميع أكثخ إقبااًل عمى التعمع 

 (2، 3161الدميسي، يحيى ) .وأكتخ انجحابًا نحػ السحتػى واستيعابًا لعشاصخه
( إلى فاعمية تػضيف األنذصة اإللكتخونية في تشسية ميارات 3162وأشارت دراسة )محخوسة سالع، 

ذوي االحتياجات الخاصة وتديج مغ قجرتيع عمى التعمع واالنجماج التعميسي، وأوصت ضخورة االىتساـ بترسيع 
و في تعمع السيارات لجى التالميح ذوي االحتياجات األنذصة اإللكتخونية واستخجاميا كاستخاتيجية تعميسية فعال

الخاصة، وذلظ ألنيا تحقق فائجة كبيخة حيث تعسل عمى تآزر العيغ واليج لمصفل عشج مسارستو ليا، ويجب أف 
 تكػف تمظ األنذصة اإللكتخونية مختبصة ببيئة األشفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة وأف تكػف مبيجة ليع.
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( والتي ىجفت إلى إيجاد فاعمية استخاتيجية قائسة عمى 3162العمي، دمحم بيشسا أشارت دراسة )
األنذصة اإللكتخونية في تحديغ ميارة التعخؼ عمى الكمسة لجى ذوي صعػبات التعمع، وأثبتت الجراسة تفػؽ 

ف األنذصة اإللكتخونية عمى التعميع التقميجي في عالج صعػبات تعمع القخاءة مػضحًا أف الدبب في ذلظ أ
 األنذصة اإللكتخونية جعمت التعمع بصخيقة مستعة وجحابة ومذػقة.

( والتي ىجفت إلى معخفة أثخ األنذصة اإللكتخونية 3161بيشسا أكجت دراسة )غادة العسخي، 
السرسسة باستخجاـ بخنامج الجكميظ عمى التحريل الجراسي لصالبات الرف الثاني اإلبتجائي في المغة 

ياض، وأضيخت الشتائج فاعمية األنذصة اإللكتخونية في التغمب عمى مذكمة تعمع المغة اإلنجميدية بسجيشة الخ 
 لجى عيشة البحث.

( عمى فاعمية تشػع األنذصة ببخامج الكسبيػتخ التعميسية في 3162بيشسا ركدت دراسة )مي أبػ بكخ، 
ت عمى أىسية األنذصة تشسية التحريل السعخفي واإلدراؾ البرخي لجى الصالب ذوي صعػبات التعمع، وأكج

اإللكتخونية في عالج صعػبات التعمع في السػاد السختمفة، بل وفائجتيا السثسخة في تعميع ذوي االحتياجات 
 الخاصة.

إبخاليع وقج يعػد ىحا لسا لألنذصة اإللكتخونية مغ دور في العسمية التعميسية؛ حيث خمرت دراسة )
اإللكتخونية أثخًا إيجابيًا في زيادة تحريل الصالب في مادة ( إلى أف الستخجاـ األنذصة 3163الحسيجاف، 

 التاريخ وفي تعمسيع لمسيارات.
وتحقق األنذصة اإللكتخونية التعمع بالسسارسة عغ شخيق التعمع الحاتي، كسا تحقق أىجاؼ الجرس مغ 

 (1، 3160دب، عنػؼ ) .خالؿ أداء األنذصة باالعتساد عمى الفيع والتصبيق بجاًل مغ الحفع واالستطيار
( عمى تػضيف األنذصة اإللكتخونية في تشسية السيارات 3162الذخقاوي، محخوسة فخكدت دراسة )

لحوي االحتياجات الخاصة، وتػصمت الجراسة إلى ضخورة تػضيف األنذصة اإللكتخونية في عسميتي التعميع 
أكجتو دراسة )فػزية الجوسخي، وىحا ما  وذوي االحتياجات الخاصة(. –والتعمع لجسيع الصالب )العادييغ 
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(، 26، 3162(، ودراسة )محسػد الحفشاوي، 24، 3163(، ودراسة )فاشسة شعباف وفايدة يػسف، 3163
 (.40، 3162(، ودراسة )جساؿ الذامي وأخخوف، 3161لسيذ شمر، )ودراسة 

اإللكتخونية فعميشا إعصاء الصالب السعاقيغ عقميًا مداعجة استخاتيجية فخدية قائسة عمى األنذصة 
 (Dufntshrs, 2014, 44)التعميسية وبشاء الدمػكيات اإليجابية تجاه السجرسة والتعميع بذكل عاـ. 

 .وُصشفت األنذصة اإللكتخونية إلى األنذصة اإللكتخونية السػجية واألنذصة اإللكتخونية شبو السػجية
( إلى Cabero, Roman, 2005, 36صشفيا )، بيشسا (303، 3166، دمحممحسػد وعبج العديدإبخاليع )

أنذصة القخاءة، وأنذصة االختبارات السػضػعية، وأنذصة التعمع السدتشج إلى السذكالت، والتعمع السدتشج إلى 
 الحاالت، وأنذصة الحمقات البحثية االفتخاضية.

لبشاء ( إلى أنذصة التييئة اإللكتخونية، واألنذصة اإللكتخونية 63، 3162) الشذػافأحسج وقدسيا 
 األلفة االجتساعية، واألنذصة اإللكتخونية لتبادؿ السعمػمات، واألنذصة اإللكتخونية لبشاء السعخفة والسيارة.

كحلظ تعجدت أنػاع األنذصة اإللكتخونية التي يسكغ تقجيسيا لمستعمسيغ في ضػء مجسػعة مغ 
( عمى تحجيج 3161الدالـ،  ( و)شارؽ عبج3111الترشيفات السختمفة فقج اتفق كل مغ )شيساء الرػفي، 

ثالث أنػاع مغ األنذصة اإللكتخونية عمى حدب مدتػياتيع وحجع السداعجة وىي: أنذصة تفريمية، وأنذصة 
 ,Saye and Brush" فقج حجد ساي وبخش )"flexableمتػسصة، وأنذصة مػجدة؛ أما مغ حيث السخونة 

كية تكيفية والتي تقجـ لمستعمع باستسخار، وأنذصة ديشامي( نػعيغ مغ األنذصة اإللكتخونية؛ أنذصة ثابتة؛ 2002
 (3113)زيشب سالمي،  .واتفقت معيع ،تقجـ حدب مػقف التعمع

 Hannafin and Kim)أما مغ حيث مرجر تقجيع األنذصة التعميسية فقج فخؽ ىانفغ وكيع 
غ السعمع، وأنذصة قائسة ( بيغ ثالث أنػاع مغ األنذصة التعميسية حدب مقجـ األنذصة وىي: أنذصة م2011,

 عمى األقخاف، وأنذصة قائسة عمى التكشػلػجيا والتقشيات السدتحجثة.
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 تقشيات السدتحجثة وشخحاألنذصة اإللكتخونية القائسة عمى التكشػلػجيا، وال ومغ ىشا تشاوؿ الباحث
رات االجتساعية والتشطيع ما أثخ نسط  تقجـ األنذصة اإللكتخونية )الكمي/ الجدئي( في تشسية السيا سؤااًل وىػ:

 الحاتي لمسعاقيغ عقميًا. ومغ ىشا جاءت فكخة البحث.
نجرة وجػد دراسات تشاولت نسط تقجيع  - إلى حج عمع  الباحث -عخضو يتزح  في ضػء ما سبقف

لمتػصل إلى أفزمية أنساشو في تشسية السيارات  نية )الكمي/ الجدئي(؛ لحلظ تشاولو الباحثاألنذصة اإللكتخو 
 .القابميغ لمتعمع جتساعية والتشطيع الحاتي لجى السعاقيغ عقمياً اال

وتعتبخ األنذصة اإللكتخونية أحج أنساط األنذصة التعميسية، وتتسيد بفعاليتيا في تحديغ السيارات 
 (62، 3163الذامي، جساؿ و  حسج نػبيأ) .الحياتية واالجتساعية لجى الصالب العاديغ وغيخ العاديغ

السيارات الحياتية مغ أىع السيارات التي تديع بجور فعاؿ في حياة الفخد، وتسثل ضخورة حتسية وتعتبخ 
لجسيع مخاحل العسخ برفة عامة ولسخاحل الصفػلة برفة خاصة ومع السعاقيغ بالتحجيج، وىي مغ الستصمبات 

عمى حل السذكالت  التي يحتاجيا األفخاد كي يتػافقػا مع السجتسع ويعتسجوا عمى أنفديع مسا يداعجىع
(، ويسكغ وصفيا بأنيا ميارات تديع في 3161عبج الدسيع، الجسيل اليػمية، ومػاقف الحياة السختمفة )

تصػيخ فيع وإدراؾ األشفاؿ ألنفديع ولقجراتيع مغ خالؿ األداء العمسي والعقمي الحي يسارسػنو لسػاجية 
، صالح ) .متصمبات ومذكالت الحياة لمػصػؿ إلى األىجاؼ السشذػدة  (23، 3162العاـر

ب وتعج عسمية اكتداب السيارات الحياتية لمسعاقيغ عقميًا القابميغ لمتعمع مغ نػاتج التعمع السيسة السخغػ 
دولة مغ الجوؿ التي التدمت بسادة التعميع  621إلى أف  3112عاـ  ففييا، حيث يذيخ تقخيخ اليػنيدي

يمة لتسكيغ الذباب مغ مػاجية ما يتعخضػف لو مغ مػاقف، لمجسيع قج أقخت تزسيغ السيارات الحياتية كػس
 (3162لرحيح الدميع. )اليػنيديف، وإكدابيع السعارؼ التي تبشى عمى الدمػؾ ا
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فتعج تشسية السيارات الحياتية لمسعاقيغ عقميًا مغ أبخز األىجاؼ التي تدعى السؤسدات التخبػية لمتخبية 
العسمية التعميسية الستسثمة بالسعمسيغ والسشاىج والتعميسات السجرسية، الخاصة لتحكيقيا، مغ خالؿ عشاصخ 

فإكتداب السيارات لمصالب يجعميع قادريغ عمى مػاجية ما يتعخضػف لو مغ تحجيات وصعػبات في ضل ما 
 يذيجه العالع مغ متغيخات كبيخة بػتيخة متدارعة، والتعامل الػاعي والسبجع مع ضخوؼ الحياة التي تحيط بيع.

 (33، 3161الرسادي، شاىخ )

وقج ركدت السشطسات الجولية واإلقميسية في الدشػات األخيخة اىتساميا الكبيخ عمى ضخورة تعميع 
(، وكحلظ السؤتسخ الجولي 3162السيارات الحياتية مثل: اتفاقية حقػؽ الصفل لجى األمع الستحجة )اليػنيديف، 

ات الحياتية ليا دور في تشسية القجرات العقمية لمصالب مثل ، لحلظ فالسيار 6442حػؿ الدكاف والتشسية عاـ 
االبتكار والتحميل والتفكيخ العمسي واكتداب ميارات التفكيخ الشاقج والتشطيع الحاتي وحل السذكالت وتحسل 
السدئػلية، باإلضافة عمى ميارات التعامل مع األخخيغ، والتػاصل معيع بالحػار واحتخاـ الخأي األخخ واحتخاـ 

 (632، 3114بذارة، جبخائيل ) .الثقافات األخخى 

( بأنيا: ىي السيارات السدتسخة باستسخار الحياة والتي تديع بذكل 4، 3166) أبػ حجخفايدة عخفيا تو 
فاعل في اكتداب الستعمع مجسػعة مغ السيارات األساسية التي تسكشو مغ التفاعل والتعامل مع صعػبات 

اإليجابيات بسا يكفل لو القجرة عمى التفكيخ اإلبجاعي والشاقج وامتالؾ واتقاف ميارات البيئة السحيصة وتعديد 
 التعمع الحاتي التى تسكغ الستعمع مغ التعمع في كل األوقات وشػؿ العسخ داخل وخارج السجرسة.

( بأنيا: سمػكيات الصفل تجاه ما يتعخض لو مغ مػاقف أثشاء 3116وأخخوف ) تغخيج عسخافوتعخفيا 
 سارستو لحياتو اليػمية باعتبار ىحه السػاقف مثيخات تتصمب استجابات تكيفية تدج حاجات الصفل.م
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وتعخؼ السيارات الحياتية أيزًا بأنيا: مجسػعة أعساؿ وأنذصة يقػـ بيا اإلنداف في الحياة اليػمية 
تفاعالت التعامل وتتزسغ تفاعل الفخد مع األشياء والسعجرات واألشخاص والسؤسدات وتتصمب مثل ىحه ال

وىي السيارات التي تسكغ الفخد مغ التكيف عمى ، (Bastian and Venera, 2005معيا بجقة وميارة. )
)اليػنيديف،  .نحػ إيجابي في محيصو وتجعمو قادرًا عمى التعامل مع متصمبات الحياة اليػمية وتحجياتيا

3162) 

( ودراسة 3163تية كجراسة )عمى األحسخي، وأشارت العجيج مغ الجراسات إلى أىسية السيارات الحيا
( مغ خالؿ فاعمية البخامج واألنذصة اإللكتخونية في تشسية السيارات الحياتية وتفػؽ 3161السداعيج، ميشج )

( أف نقز امتالؾ السعاقيغ 3161الرسادي، شاىخ الصالب الخاضعيغ لتمظ األنذصة والبخامج، بيشسا أشار )
انتذار بعس السذكالت االجتساعية والرعػبة في التكييف مع ضخوؼ الحياة عقميًا لمسيارات يؤدي إلى 

 السختمفة.

كسػا تبػخز ضػخورة تشسيػة السيػارات الحياتيػة لػجى السعاقيغ عقميًا؛ ألنػو ال غػشى ليػع عشيػا، وإنسػا مػغ 
جتسػع. وإعػجادىع ليكػنػػا قادريػغ أجػل مػاصمػة البقػاء وتصػيػخ أسػاليب معايذػة السعاقييغ عقميًا لمحيػاة في الس

التعامػل بذػكل شبيعي وعقػالني مػع  عمػى مػاجيػة التحجيػات عمػى السدػتػى الفػخدي والجساعػي وقادريػغ عمػى
 (.3113 عبيػج،معتد مغ حػليػع )

؛ 3161؛ رجاء أبػ شسالة، 3162؛ فاشسة األشقخ، 3163وأكجت دراسة كل مغ )دمحم السجىػف، 
( عمى ضخورة 3161؛ عبج الخحسغ وافي، 3162؛ سارة خمف، 3162؛ حشاف سالع، 3161خالجي، ماججة ال

تعمع السيارات الحياتية لمصالب العاديغ وغيخ العاديغ لسا ليا مغ فائجة كبيخة في التغمب عمى العجيج مغ 
 مذكالت الحياة التي تػاجييع.
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؛ 3162كمػب، عسخ ؛ 3163رػر، ؛ سيى مش3163كسا أشارت دراسة كل مغ: )دمحم الدالمات، 
؛ Hanley, Heal, Tiger, 2007، 3163األغا، حسجاف ؛ 3163لججي، مخوة ؛ 3162البجي، مخاـ 

( إلى ضعف في مدتػى السيارات الحياتية لجى التالميح العاديغ وغيخ العاديغ 3161الرسادي، شاىخ و 
اإلستخاتيجات واألنذصة السدتخجمة في تعميع وأرجعت ىحه الجراسات ذلظ إلى عجة أسباب مغ أىسيا تقميجية 

 الصالب واىتساميا بالكع والتمقيغ فقط.

كأحج الستصمبات الزخورية والسمحة لتكيف الصفل السعاؽ عقميًا  مغ أىسية السيارات الحياتية فانصالقاً 
يقي، والحي مع متغيخات العرخ، فالبج مغ مداعجة السعاؽ عقميًا عمى تخجسة تمظ السيارات إلى سمػؾ تصب

يديع في مداعجة الصفل السعاؽ عقميًا "القابل لمتعمع" عمى التعامل مع مفخدات الحياة اليػمية، لسدايخة 
الحاجات والسصالب الذخرية التي تؤثخ إيجابيًا عمى ميارات الحياة لجيو، لحلظ فعسمية التشطيع الحاتي تداعج 

 لى واقع فعمي في حياة السعاقيغ عقميًا القابميغ لمتعمع.في تحجيج األىجاؼ إلنجاز تمظ السيارات وتخجستيا إ

ويسكغ اعتبار التشطيع الحاتى لمتعمع عبارة عغ ميارة حيث البج أف يعخؼ الستعمسػف كيفية وضع 
األىجاؼ وما يحتاجػنو لتحقيق تمظ األىجاؼ وكيفية الػصػؿ لتمظ األىجاؼ بذكل فعمي، ولحلظ يجب أف يتع 

فعيع أيزًا لبمػغ أىجافيع لكي يشطسػا مياراتيع وسمػكياتيع ويػجيػىا ذاتًيا، وتداعج تحفيد الستعمسيغ أو د
العشاصخ والسكػنات التحفيدية لمتشطيع الحاتي الستعمسيغ عمى السثابخة فى وجو السياـ الرعبة ومقاومة خيارات 

 (Dabbagh, 2012, 5-6) .أخخى أحيانا ما تكػف أكثخ جاذبية واستثارة وتذػيقًا أثشاء عسمية التعمع

العسمية التى يزع الستعمع مغ خالليا  :( التشطيع الحاتى عمى أنو22، 3112وعخؼ إبخاليع أحسج )
دييل أىجافًا، ويدتخجـ إستخاتيجيات معيشة لتحقيق تمظ األىجاؼ، ويػجو خبخات تعمسو ويعجؿ سمػكة لت

 . اكتداب السعمػمات والسيارات
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عسمية بشاءة نذصة يقػـ فييا الستعمع  :( أف التشطيع الحاتى ىػ326، 3166ويخى عبجالعديد شمبة )
بػضع األىجاؼ ثع تخصيط وتػجيو وتشطيع وضبط معارفو ودافعيتو وسمػكياتو والدياؽ الحي يتع فيو التعمع مغ 

 أجل تحقيق تمظ األىجاؼ. 

التشطيع(،  –لتػسع ا -وتتزسغ ميارات التشطيع الحاتى لمتعمع السيارات السعخفية وتذسل )التدسيع 
، وميارات إدارة السرجر وإدارة  وميارات ما وراء السعخفية وتذسل )التخصيط، السخاقبة الحاتية، التقػيع الحاتى(

)فايدة الحديشي،  (.تعمع األقخاف، البحث عغ السداعجة ،الػقت وتذسل )إدارة وقت بيئة الجراسة، تشطيع الجيج
3162 ،634) 

: أروى 3163؛ أحسج دمحم، 3163؛ سامخ عبج اليادي، 3163سغ عيدى، وأكجت دراسة كل مغ: )أي
( عمى ضخورة اكتداب عسميات التشطيع الحاتي لمستعمسيغ وتػجيييع 3161؛ سسيخة الشجار، 3162الصخابذة، 

 الكتداب السيارات والسعارؼ السختمفة سػاء العاديغ أو غيخ العاديغ.

عمع فتشسية ميارتو تؤدي إلى مذاركة الصالب في عسمية ويتزح مسا سبق أىسية التشطيع الحاتي لمت
التعمع بفاعمية حيث أنيا تحخر الصاقة الكامشة فييع ويدتجيبػا لمسػاقف التعميسية السختمفة ويدتخجمػا 
استخاتيجيات متصػرة ويتبشػا شخؽ فعالة في معالجة السعمػمات التي يحرمػا عمييا أثشاء العسمية التعميسية مغ 

يج أفكار تداعجىع عمى تػجيو جيػدىع الكتداب السعخفة والسيارة أكثخ مغ اعتسادىع عمى األخخيغ، خالؿ تػل
وبحلظ يكػنػا قادريغ عمى تعجيل سمػكيع وتكيف أنذصتيع لكي يرمػا إلى أىجافيع، كسا أف الصالب يكػنػا 

يبحلػف درجة عالية مغ الزبط نذصيغ عقميًا أثشاء التعمع أكثخ مغ كػنيع مدتقبميغ سمبييغ لمسعمػمات وأنيع 
لتحقيق أىجافيع، كسا أف الصالب السشطسيغ ذاتيًا يعخفػف متى وكيف ومسغ يصمبػف السداعجة في التعمع؟، 
ويطيخوف مدتػيات أعمى في التحريل، الحي يعتبخ أحج الجػانب اليامة في الشذاط العقمي الحي يقػـ بو 

فالتحريل عسل مدتسخ يدتخجمو السعمع لتقجيخ مجي تحقيق  الصالب والحي يطيخ فيو أثخ التفػؽ الجراسي،
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األىجاؼ عشج الستعمع كسا يعسل التحريل عمي مداعجة السؤسدات التخبػية والتعميسية في استخجاـ نتائجة في 
 (326، 3166العديد شمبة،  )عبج .عسمية التخصيط والتقجيخ

مسا سبق يسكغ التػصل إلى أنو سػؼ يتع استخجاـ األنذصة اإللكتخونية بشسصي تقجيع )كمي/ جدئي( 
القابميغ  التالميح السعاقيغ عقمياً لتشسية السيارات الحياتية والتشطيع الحاتي التي وججت فييا قرػر بالغ لجى 

 لمتعمع.

 :البحث مذكمة
 عجة مرادر يسكغ تػضيحيا عمى الشحػ التالي:مغ خالؿ الحالية بحث حداس بسذكمة النبع اإل

 :أوال : مالحظة الباحث
 مغ خالؿ الشدوؿ ألرض الػاقع والتحميل والتجقيق إلستخاتيجيات التجريذ التقميجية في السجارس

اكتداب  القابميغ لمتعمع عمىوالػقػؼ عمى مجى قجرة التالميح السعاقيغ عقميًا  الخاصة بالتخبية الخاصة
بتعبيخ التالميح عغ  ، فػجئ الباحثالخاصةالتخبية  مجراسبالعجيج مغ  لحياتية والتشطيع الحاتيالسيارات ا

وجػد حالة مغ السمل وعجـ الستعة واالثباط جخاء إتباع شخؽ الذخح التقميجية مسا يؤدي إلى عجـ قجرتيع 
، ودعى سقخرات الخاصة بيعوإحباشيع وعجـ إقباليع عمى التعمع ومغ ثسا قمة السذاركة والتفاعل في جسيع ال

 جاءت نتائجيا كسا ىي مػضحة في الخصػة التالية. استكذافيةإلجخاء دراسة  ذلظ الباحث
 :إلستطالعيةا : الدراسة انيثا

قجرة التالميح  ىؼ عمى مجالتعخ  ىىجفت إل استكذافيةذكمة البحث قاـ الباحث بجراسة لمتأكج مغ م       
لتقجيع أنذصة الحاجة  ىومج، لمتعمع عمى اكتداب السيارات الحياتية والتشطيع الحاتيالسعاقيغ عقميًا القابميغ 

 اآلتية: خصػاتستكذافية مغ خالؿ ال، وتست الجراسة االإلكتخونية بأنساط مختمفة )كمي/ جدئي(
 معمسي التالميح السعاقيغ عقميًا القابميغ لمتعمع.( مغ 0) ىعم ةستباناتصبيق  -
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قجرتيع عمى التشطيع الحاتي حػؿ  التالميح السعاقيغ عقمياً مغ إجخاء مقابالت شخرية مع عيشة  -
 .واكتداب السيارات الحياتية، وكحلظ السذاركة والتفاعل مع األنذصة اإللكتخونية

 عن اآلتي: االستكذافيةوقد أسفرت نتائج الدراسة     
مى عجـ تمقي الصالب ألي أنذصة إلكتخونية معمسي التالميح السعاقيغ عقميًا أكجوا ع % مغ30 -

 تداعجـ عمى اكتداب السيارات الحياتية والتشطيع الحاتي.
أف االستخاتيجيات التقميجية لع تعج تفي بالغخض وتمبي  % مغ مجسػع أفخاد العيشة أكجوا عمي41 -

 .اإلحتياجات الخاصة بيؤالء التالميح ذو اإلعاقة العقمية، مسا يؤثخ عمى تحريميع
يخغبػف بػجػد اىتساـ بحوي االحتياجات الخاصة مغ خالؿ تقجيع  ػع أفخاد العيشة% مغ مجس611 -

 األنذصة اإللكتخونية الالزمة ليع وفقًا لصبيعة كل إعاقة خاصة اإلعاقة العقمية.
مغ  %41 ىلجفي السيارات الحياتية والتشطيع الحاتي وجػد قرػر  ىعم االستكذافيةوأكجت الجراسة  -

 ذوي اإلعاقة العقمية.
وأكجت الجراسة عمى أف األشفاؿ السعاقيغ عقميًا بحاجة إلى وجػد أنذصة إلكتخونية تحفدىع عمى  -

 إنجاز تعمسيع بذكل أفزل.
وإستشادًا لسا سبق تكسغ مذكمة البحث في وجػد قرػر في السيارات الحياتية والتشطيع الحاتي لجى 

 يغ لمتعمع.التالميح السعاقيغ عقميًا القابم
 أسئمة البحث:

ما أثر نسط تقديم ويسكغ معالجة ىحه السذكمة مغ خالؿ اإلجابة عمى الدؤاؿ الخئيذ التالي:          
القابمين  لسعاقين عقميا  دى االنذطة اإللكترونية )كمي/ جزئي( لتشسية السهارات الحياتية والتشظيم الذاتي ل

 ؟.لمتعمم
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 :األسئمة الفخعية األتية الدؤاؿ الخئيذويتفخع مغ ىحا         
 ما أثخ نسط تقجيع األنذصة اإللكتخونية )كمي/ جدئي( لتشسية السيارات الحياتية لجى السعاقيغ عقمياً  -

 القابميغ لمتعمع ؟.
 ما أثخ نسط تقجيع األنذصة اإللكتخونية )كمي/ جدئي( لتشسية التشطيع الحاتي لجى السعاقيغ عقمياً  -

 لمتعمع ؟.القابميغ 

 :أهداف البحث
 يسكغ أف يداىع البحث الحالي في تحقيق األىجاؼ التالية:

أثخ نسط تقجيع األنذصة اإللكتخونية )كمي/ جدئي( لتشسية السيارات الحياتية لجى السعاقيغ  الكذف عغ -
 القابميغ لمتعمع. عقمياً 

التشطيع الحاتي لجى السعاقيغ الكذف عغ أثخ نسط تقجيع األنذصة اإللكتخونية )كمي/ جدئي( لتشسية  -
 القابميغ لمتعمع. عقمياً 

 :أهسية البحث
 مغ الستػقع أف يفيج البحث في:       

تقجيع األنذصة بتكار واإلبجاع في مجاؿ اإلعمى ة معمسي ذوي االحتياجات الخاصة مداعج -
 اإللكتخونية لتمظ الفئات، وبخاصة فئة السعاقييغ عقميًا.

تكشػلػجيا تعميع ذوي في البحث عسا ىػ ججيج في مجاؿ  االحتياجات الخاصةمعمسي ذوي يداعج  -
 .االحتياجات الخاصة

تداعج األنذصة اإللكتخونية عمى نسػ حػاس الصالب الدسعية والبرخية فتداىع في تحقيق الشسػ  -
 العقمي والسعخفي لمسعاقيغ عقميًا.
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 اصة والتالميح ذوي اإلعاقة العقميةمعمسي ذوي االحتياجات الخالتفاعل بيغ  ةالعسل عمى تشسي -
 باإلستعانة الػسائل واألدوات التكشػلػجية.

الالحق بخكب في الحياتية عمى تشسية مياراتيع  التالميح السعاقيغ عقمياً يداعج ىحا البحث  -
 الجعع اإللكتخوني مغ خالؿ األنذصة اإللكتخونية.مغ خالؿ حرػليع عمى  الصالب العادييغ

تتشاوليا الجراسة وىع السعاقيغ عقميًا، وىي فئة يجب أف نيتع بيا، ونقجـ ليا  أىسية الفئة التي -
 الكثيخ مغ الجعع.

 عمى إنجاز السياـ السصمػبة مشيع. مداعجة التالميح السعاقيغ عقمياً  -

لجراسات وأبحاث تصػيخية ججيجة تتشاوؿ متغيخات ترسيسية قج يكػف ىحا البحث الحالي أساس  -
 ة.التعميسي ةفي العسميتعميع ذوي االحتياجات الخاصة ججيجة في مجاؿ تكشػلػجيا 

إلقاء الزػء عمى وسيمة تكشػلػجية مغ شأنيا أف تعخؼ مغ مدتػى اكتداب السعاقيغ عقميًا  -
 ع.لمسيارات السختمفة وتديج مغ حساسيع لمتعمع ودافعيتي

 ىلج العجيج مغ الستغيخاتلتشسية  تقجيع نسصي لألنذصة اإللكتخونيةتقجيع ترػر إجخائي لكيفية  -
 التالميح السعاقيغ عقميًا.

تدويج السعمسيغ بخصػات إجخائية لترسيع وإنتاج األنذصة اإللكتخونية بأنساشيا السختمفة، والتي  -
 يسكغ أف تداعجىع عشج الكياـ بإنتاجيا.

 :البحث فروض
في ضػء ما أشارت إليو الجراسات الدابقة مغ نتائج حاوؿ البحث الحالي اختبار صحة الفخوض          

 اآلتية:
السجسػعػة التجخيبيػة بػيغ متػسػصي درجػات   ≤ 1.10عشػج مدػتػى  داللة احرائيةذات  يػجج فخوؽ  -



 
 
 
 

 كليـــــة امللكة رانيــا للطفــــــولـة                                    ة                                                                         ـــــــــــــــــــــاجلامعــــــــــــــــــــــة اهلامشــي
 

 الهصهل" سههلةعاقة: ذوي اإلألشخاص ل السحتهى السعرفي  
 ربية الخاصة الت  م في محك   عمسي   دولي مؤتسر
 9139/)نهفسبر( اني/تذرين الث  31-31

 

 
                                   

لسكيػػاس السيػػارات البعػػجي التصبيػػق فػػي  "نســط جزئــي" والسجسػعػػة التجخيبيػػة الثانيػػة "نســط يمــياألولػػى "
 .السجسػعة التجخيبية الثانيةلرالح  الحياتية

السجسػعػة التجخيبيػة بػيغ متػسػصي درجػات   ≤ 1.10عشػج مدػتػى  داللة احرائيةذات  يػجج فخوؽ  -
لسكيػػاس التشطػػيع البعػػجي  " فػػي التصبيػػقنســط جزئــي" والسجسػعػػة التجخيبيػػة الثانيػػة "نســط يمــياألولػػى "

 .الحاتي

 البحث:حدود 
 اقترخ البحث  الحالي عمى الحجود اآلتية:     
 اختيػختوقػج كفػخ الذػيخ، بسحافطػة  التخبيػة الخاصػةمػجارس شػالب مػغ  ذػػائيةعيشػة ع حدود بذرية: -

وقػج  ػػػػػمسػا يدػيل إجػخاءات التصبيػق ػػػػػ  الباحػث سػكغمحػل لقخبيػا مػغ  ؛ وذلظبصخيقة العسج اإلدارةىحه 
فػي  وضػعيع وتػع ( تمسيح وتمسيػحه،61وتكػنت مغ ) ،( عاـ60: 61بيغ )تخاوحت أعسار عيشة البحث 
األنذػصة اإللكتخونيػة بشسصيػا  إلػى إحػجاىساقػجـ ت( تالميح لكػل مجسػعػة 3مجسػعتيغ تجخيبيتيغ بػاقع )

 الكمي، واألخخى بالشسط الجدئي.
 .مجرسة التخبية الفكخية بإدارة دسػؽ التعميسية بسحافطة كفخ الذيخ حدود مكانية: -
 ـ.3164/ 3163الفرل الجراسي الثاني لعاـ  حدود زمانية: -
 حدود مهضهعية: -

 ،)والتػي تػع تحجيػجىا وفقػًا  يختز البحث الحالي بأنساط تقجيع األنذصة اإللكتخونية )كمي/ جدئػي
 لصبيعة البحث، وشبيعة عيشة البحث.

 .مقخر مادة التخبية األسخية 
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 :مشهج البحث
 الحالي استخجـ البحث الحالي:لتحقيق أىجاؼ البحث        
يدػػػػتخجـ فػػػػي مدػػػػح وتحميػػػػل أدبيػػػػات السجػػػػاؿ إلعػػػػجاد اإلشػػػػار الشطػػػػخي والبحػػػػػث  :الهصــــفيالســــشهج  -

، ووصػػف وبشػػاء بالحيػػاةوتحميػػل السيػػارات السختبصػػة والجراسػػات الدػػابقة ذات الرػػمة بسذػػكمة البحػػث، 
 أدوات البحث، وفي تفديخ ومشاقذة الشتائج.

الستغيػخ السدػػتقل )نسػط تقػػجيع األنذػصة اإللكتخونيػػة "كمػي/ جدئػػي"(  فاعميػػةلكيػاس   السـشهج التجريبــي: -
 السعاقيغ عميًا القابميغ لمتعمع.  ىلج التشطيع الحاتي( –عمى الستغيخات التابعة )السيارات الحياتية 

 :متغيرات البحث
 اقترخ البحث الحالي عمي الستغيخات اآلتية:     
 تقجيع األنذصة اإللكتخونية  )كمي/ جدئي(. نسطوىػ:  الستغير السدتقل -
 التشطيع الحاتي(. –)السيارات الحياتية  وىػ: الستغير التابع -

 :أدوات البحث
 لإلجابة عغ أسئمة البحث الدابقة استخجاـ البحث الحالي األدوات اآلتية:      

)إعػجاد  القػابميغ لمػتعمع. السيارات الحياتية لجى السعاقيغ عقمياً لكياس  :مقياس السهارات الحياتية -
 (.الباحث

)إعػػػجاد القػػػابميغ لمػػػتعمع.  التشطػػػيع الػػػحاتي لػػػجى السعػػػاقيغ عقميػػػاً لكيػػػاس  :مقيـــاس التشظـــيم الـــذاتي -
 (.الباحث
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 الترسيم التجريبي لمبحث:
 One sample before – after (Pretest)البعجي  ػػػػػالقبمي التجخيبي ـ الترسيع ااستخجتع        

– Posttest) Design) ،حيث يتع تصبيق أدوات البحث قبمياً ، البحث وأىجافوصبيعة وذلظ لسشاسبتو ل 
 .وبعجياً 

 البحث يالترسيم التجريبي السدتخدم ف (3جدول )

 O1 T O2 السجسهعة

 السجسهعة
 الولي التجربيبة

 
 

 التصبيق القبمي لكل مغ:
 ػ مكياس السيارات الحياتية -
 ػ التشطيع الحاتيمكياس  -

التعمم باستخدام 
نسط تقديم النذطة 
 اإللكترونية الكمي

 
 

 التصبيق البعجي لكل مغ:
 ػمكياس السيارات الحياتية -
السجسهعة  ػ التشطيع الحاتيمكياس  -

 التجريبية الثانية
التعمم باستخدام 

نسط تقديم النذطة 
 اإللكترونية الجزئي

لتشسية  نسط تقجيع األنذصة اإللكتخونية )الكمي(باستخجاـ  التجريذ ليايتع  :الولى السجسهعة التجريبية -
        السيارات الحياتية والتشطيع الحاتي.

 نسط تقجيع األنذصة اإللكتخونية )الجدئي(باستخجاـ  التجريذ ليا يتع  :الثانية السجسهعة التجريبية -
        السيارات الحياتية والتشطيع الحاتي.لتشسية 

 :مرطمحات البحث
األدبيات التخبػية مغ تعخيفات لسرصمحات البحث أمكغ  يعمى ما ورد ف في ضػء إشالع الباحث      

 :تعخيف السرصمحات عمى الشحػ التالي
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 النذطة اإللكترونية : 
( بأنيا: مجسػعة مغ األنذصة السرسسة باستخجاـ تصبيقات 216، 3163وتعخفيا فػزية الجورسخي )        

التكشػلػجيا كاإلنتخنت والبخيج اإللكتخوني ووسائل االتراؿ االجتساعي مغ قبل السعمسيغ، وتقػـ مدتحجثات 
عمى مبجأ التكامل والتتابع والتدمدل السشصقي في إعصاء خبخة تخاكسية لجى الصالب، ويكػف لكل نذاط ىجؼ 

 محجد.
صسست لتعميع األشفاؿ السعاقيغ عقميًا تجريبات إلكتخونية تفاعمية  إجرائيا  بأنها: عرفها الباحثيو         

القابميغ لمتعمع السيارات الحياتية والتشطيع الحاتي، وتقػـ عمى التفاعل بيغ السعاؽ عقميًا وبيغ السيارات التي 
 تقجميا األنذصة لتبديصيا لحىشو، ويتع تقجيسيا مغ خالؿ نسصيغ.

 الصفػػل السعػػاؽ عقميػػاً ف يحرػػل بػػأ ئيــا :ويعرفــا الباحــث إجرا نســط تقــديم النذــطة اإللكترونيــة الكمــي: -
 لسحتػى السيارات الحياتية والتشطيع الحاتي. ي إجساليبذكل كم األنذصة اإللكتخونيةعمى 

 الصفل السعاؽ عقمياً يحرل  بأف :عرفا الباحث إجرائيا  يو نسط تقديم النذطة اإللكترونية الجزئي:  -
 اً بشاء ، ويتع تقجيسوالسيارة السخاد تعمسيالتختيب وخصػات  بذكل مجدأ وفقاً  األنذصة اإللكتخونية عمى

 .الفعمية واحتياجاتعمى 
 :السهارات الحياتية 

ىػػي ميػػارات تتعمػػع وتشسػػى لسدػػايخة الحيػػاة اليػميػػة،  أنيا: ( عمى01: 3163وعخفيا يحيى زىخاف )        
 ة.ػػف مػػع البيئػػة السحيصػػولمتكي

حل  –ىي مجسػعة مغ السيارات األساسية )التػاصل االجتساعي  :االباحث إجرائيا  عمى أنه اعرفهوي      
األمغ والدالمة( التي تداعج الصالب السعاقيغ عقميًا عمى مسارسة الحياة  -التفاعل مع السػاقف –السذكالت 



 
 
 
 

 كليـــــة امللكة رانيــا للطفــــــولـة                                    ة                                                                         ـــــــــــــــــــــاجلامعــــــــــــــــــــــة اهلامشــي
 

 الهصهل" سههلةعاقة: ذوي اإلألشخاص ل السحتهى السعرفي  
 ربية الخاصة الت  م في محك   عمسي   دولي مؤتسر
 9139/)نهفسبر( اني/تذرين الث  31-31

 

 
                                   

قياسػيا بػاسػصة مقيػاس  تعيو  اليػمية بفاعمية، وقجرتيع عمى التعامل والتفاعل مع السػاقف الحياتية بإيجابية،
 .السيػارات الحياتيػة، الػحي أعػج ليػحه الغايػة

 :التشظيم الذاتي 
( التشطيع الحاتي لمتعمع بأنو: عسميات Zimmerman, Barry, 2008, 166ويعخؼ زيسخماف )        

كاالستعجاد المغػي إلى ميارة التػجيو الحاتية واالعتقادات الحاتية التي تعسل عمى تحػيل قجرات الصالب العقمية 
أداء أكاديسية وىػ شكل مغ أنػاع الشذاط الستكخر الحي يقػـ بو الصالب الكتداب ميارة أكاديسية مثل وضع 
األىجاؼ واستعخاض واختيار االستخاتيجات والسخاقبة الحاتية الفعالة، عمى العكذ مغ أنػاع الشذاشات التي 

 تحجث ألسباب غيخ شعػرية.

تشسى لجي  ياتى بأنو "سمدمة مغ العسميات الت( التشطيع الح62، 3162الخيخ ) أبػ أحسج عخؼو 
سمدمة  يالتعمع، بحيث يجعسػا بإسمػب نطامالصالب بعس السيارات، والتي تبقى الصالب نذصيغ فى 

 عسمياتيع السعخفية وسمػكياتيع، ليصػؿ بقاء نذاشيع".

سمدة مغ السياـ التي تشسي لجى السعاقيغ عقميًا بعس السيارات  عرفا الباحث إجرائيا  عمى أنا:وي      
الخاصة بالسيارات الحياتية، والتي تجعل السعاقيغ عقميًا في حالة نذاط الكتداب تمظ السيارات، ويتع قياسيا 

 بػاسصة مكياس تشطيع الحات لمسعاقيغ عقميًا.
   السعاقهن عقميا. 

كسا يعخؼ التخبػيػف السعاؽ عقميًا بأنو: الفخد الحي ال يقل عسخه عغ ثالث سشػات وال يديج عغ          
عذخيغ سشة وتعيقو إعاقتة العقمية عغ متابعة التحريل  الجراسي في السجارس العادية، وتدسح لو قجرتو 

(، ويتبشى الباحث ىحا 61، 3110بالتعميع والتجريب وفق أساليب خاصة. )خػلة يحيى وماججة عبيج، 
 التعخيف.
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 إجراءات الدراسة السيدانية.
السحتػػػى التعميسػػي فػػي ضػػػء نسصػػي األنذػػصة ترػػسيع ل اإلجػػخاءات التػػي تػػع إتباعيػػا الجانػػبيتزػػسغ ىػػحا     

، وفيسػػػػا يمػػػػي العػػػػخض ، وبشػػػػاء أدوات البحػػػػث، وإجػػػػخاءات تشفيػػػػح تجخبػػػػة البحػػػػثاإللكتخونيػػػػة )الكمػػػػي/ الجدئػػػػي(
 التفريمي لحلظ:

   (:الجزئية/ الكمية) النذطة اإللكترونيةالترسيم التعميسي لبيئة أوال : 
التػجريذ لمسعػاقيغ (، حيػث تػع 3160ضػء نسػذج عصية خسيذ )األنذصة اإللكتخونية في تع ترسيع         

 وفيسػػػا يمػػػي عػػػخض تفرػػػيمي عقميػػػًا القػػػابميغ لمػػػتعمع مػػػغ خػػػالؿ نسصػػػي األنذػػػصة اإللكتخونيػػػة )الكمػػػي/ الجدئػػػي(.
 لسخاحل الترسيع التعميسي الستبع:

 في ىحه السخحمة تع إجخاء اآلتي:: مرحمة التخطيط واإلعداد القبمي  (3
، األنذػػػصة اإللكتخونيػػػة فػػػي ىػػػحه الخصػػػػة تػػػع تذػػػكيل فخيػػػق العسػػػل لترػػػسيع وإنتػػػاج  تذـــكيل فريـــل العســـل: ( أ

 مع االستعانة بأحج السبخمجيغ الستخرريغ. والستسثل في الباحث
فػي ىػحه الخصػػة تػع تحجيػج السدػؤوليات والسيسػات الالزمػة لترػسيع وإنتػاج  السدؤوليات والسهسـات:تحديد  ( ب

 ، وذلظ مغ خالؿ:األنذصة اإللكتخونية
نسصييػا )الكمػي/ مغ خالؿ  األنذصة اإللكتخونيةاالستعانة بآراء بعس الدادة السحكسيغ عغ كيفية تقجيع  -

ج مػػػػغ السدػػػتخجمة، كسػػػػا تػػػع عخضػػػػو عمػػػى السحكسػػػػيغ؛ لمتأكػػػ، وتػػػػع إعػػػجاده وفقػػػػًا لصبيعػػػة البيئػػػػة الجدئػػػي(
 لعيشة البحث.صالحيتو ومجى مالءمتو 

: اخػتز الباحػث وحػجه فيسػا يتعمػق بتػػفيخ السػػارد الساليػة والػجعع تخريص السهارد السالية وطـرق الـدعم ( ج
 وتحسل كافة التكمفة السادية.

 في ىحه السخحمة تع إجخاء اآلتي:: مرحمة التحميل (9
، والتػي لألنذػصة اإللكتخونيػةفػي ىػحه الخصػػة تػع تحجيػج الغايػات العامػة  :الحاجات والغايـات العامـةتحميل  (أ 

 سيارات الحياتية والتشطيع الحاتي لجى السعاقييغ عقميًا القابميغ لمتعمع.التسثمت في تشسية 
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السعػاقيغ عقميػًا القػابميغ لمػتعمع، تحميػل خرػائز فػي ىػحه الخصػػة تػع تحميل خرائص الفئـة السدـتهدفة:  (ب 
 وقج أفاد ذلظ، في اآلتي:

 تحجيج مدتػى الخبخات السعخفية والسيارية لجييع، واختيار مدتػى األنذصة والسياـ السشاسبة ليع. -
 ، وصياغتو وتشطيسو بسا يشاسب الفئة السدتيجفة.األنذصة اإللكتخونيةمعالجة محتػى  -
 مع واستخاتيجيات عخض السحتػى السشاسبة لمفئة السدتيجفة.اختيار استخاتيجيات التعميع والتع -

فػػي ىػػحه الخصػػػة تػػع الكيػػاـ بعسميػػة تحميػػل لمسػقػػف التعميسػػي، والسػػػارد،  تحميــل السها ــل والســهارد والقيــهد: (ج 
األنذػصة اإللكتخونيػة سػػؼ يػتع تجريدػيا عيشة البحػث، حيػث أف  ىستاحة لجوالسرادر لخصج اإلمكانات ال

 التجرب عمييا في السشدؿ بسداعجة أولياء األمػر.، ويشبغي أف يتع ةليع داخل السجرس
 في ىحه السخحمة تع إجخاء اآلتي: مرحمة الترسيم:  (1
مغ أىع الخصػات  لألنذصة اإللكتخونيةتعتبخ عسمية تحجيج األىجاؼ التعميسية صياغة الهداف التعميسية:  ( أ

 األنذصة اإللكتخونيػةاإلجخائية في إعجاد بخامج وأدوات التعمع عبخ اإلنتخنت، حيث تفيج في تحجيج عشاصخ 
 األنذصة إللكتخونية.، وىي عبارة عغ األىجاؼ السخجػ تحكيقيا بعج إتساـ تعمع ةالسشاسب

لألنذػػصة فػػي ىػػحه الخصػػػة تػػع تحجيػػج بشيػػة السحتػػػى التعميسػػي : النذــطة اإللكترونيــة ى تحديــد بشيــة محتــه  ( ب
 أنذصة تعميسية كمية وجدئية.، والتي تع تشطيسيا في شكل اإللكتخونية

تػػع ترػػسيع األنذػػصة التعميسيػػة التػػي تدػػاعج عمػػى تحقػػق األىػػجاؼ السخجػػػة، تحديــد النذــطة والتكميفــات:   ( ت
، وقػجمت تمػػظ خالليػػابصػة بػالسحتػى السقػػجـ مػغ وتػضيػف تمػظ األنذػػصة لخجمػة مػاقػػف تعميسيػة محػػجدة مخت

 األنذصة بصخيقتيغ:
الصخيقة الكمية، وتع فييا تقجيع الشذاط بذكل كامل عغ أحػج مػضػػعات مقػخر التخبيػة : الطريقة الولى -

 األسخية، وإجساؿ تمظ األنذصة بعج اإلنتياء مغ الجراسة الشطخية لمسػضػع.
ع فييػػا تقػػجيع الشذػػاط بذػػكل جدئػػي داخػػل أحػػج مػضػػػعات مقػػخر الصخيقػػة الجدئيػػة، وتػػ: الطريقــة الثانيــة -

 التخبية األسخية، وتقجيع ىحا الشػع بذكل جدئي بالتكامل مع مػضػعات السقخر.
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مػغ  لألنذصة اإللكتخونيةفي ىحه الخصػة تع تحجيج استخاتيجية التعميع العامة ستراتيجيات التعميم: اتحديد   ( ه
وذلػػظ  ،ة، بيػجؼ تحقيػػق األىػػجاؼ التعميسيػػةخػالؿ وضػػع خصػػة عامػػة مشطسػة بػػاإلجخاءات التعميسيػػة السحػػجد

 باتباع الخصػات التالية:
 .جحب انتباه السعاقيغ عقميًا القابميغ لمتعمع، واستثارة دافعيتيع نحػ التعمع 
 جـ لو. يع نحػ تعمع السحتػى كٌل مغ خالؿ نسط األنذصة اإللكتخونية السقتػجيي 
 داخل النذطة اإللكترونية. عن طريل تدريبات تشذيط استجاباتهم  
  لهم أثشاء التعمم من خالل النذطة اإللكترونية.تقديم التعزيز والرجع السشاسب 
 عمى اإلستسرار في التعممتهم مداعد. 

وفػق اسػتخاتيجيات التعمػيع  األشفػاؿكسا تع تػضيف أسمػب التعمع الفخدي، والتعمع التذاركي عشج مذػاركة      
ًا لكػل ىػجؼ مػغ السحجدة، والستبعة في إنجاز السياـ، واألنذصة. كحلظ تع تحجيج مرػادر الػتعمع السشاسػبة وفقػ

 .األىجاؼ التعميسية
باألنذصة في ىحه الخصػة تع وصف السرادر، والػسائط الخاصة وصف السرادر والهسائط اإللكترونية:   ( و

إنتاج  )الشرػص السكتػبة، الرػر الثابتة، إنتاج الرػت، إللكتخوني الخاص بيا، والسحتػى ااإللكتخونية
 لقصات الفيجيػ(.

ــاج النذــطة والتــدريبات:  ( ط العجيػػج مػػغ البػػخامج الخاصػػة بإنتػػاج األنذػػصة اإللكتخونيػػة، وتػػع تػػع اسػػتخجاـ إنت
 تجسيع كافة الػسائط مغ خالؿ بخنامج )استػري اليغ(.

تجسيػػػع عشاصػػػخ السحتػػػػى اإللكتخونػػػي، حيػػػث يػػػتع تجسيػػػع الشرػػػػص،  تػػػعك( تـــأليل السحتـــهى اإللكترونـــي: 
بصخيقػة سػيمة وميدػخة عمػى  إلكتخونيػاً  تع إنتػاج السحتػػى و ، والرػر، والرػت، والتجريبات في وثيقة واحجة

 السعاقييغ عقميًا القابميغ لمتعمع.
  التطهير:مرحمة   (1

مغ خالؿ اسػتخجاـ العجيػج مػغ ، األنذصة اإللكتخونية وإنتاجيا بذكل كاملفي ىحه السخحمة تع  تصػيخ         
 البخامج الكسبيػتخية، وتقجيسيا لألشفاؿ داخل غخفة السرادر.
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 في ىحه السخحمة تع اآلتي: :اإللكتروني وتحديشا ى مرحمة تقهيم السحته   (5
األنذػصة فػي ىػحه الخصػػة تػع تجخيػب : النذطة اإللكترونيةإجراء الدراسة االستطالعية لمتأكد من جهدة  ( أ

مسػػغ أبػجوا رغبػػتيع فػي السذػػاركة،  السعػػاقييغ عقميػًا القػػابميغ لمػتعمع، عمػػي عيشػة اسػػتصالعية مػغ اإللكتخونيػة
بسعالجتو السدػتخجمة،  األنذصة اإللكتخونيةوىي عيشة مسثمة لعيشة البحث الحالي، وذلظ لمتأكج مغ سالمة 

 .كي يكػف صالحًا لمتجخيب الشيائي عجيالت الالزمةوإجخاء الت
وقج جاءت الشتائج مصسئشة إلجخاء تجخبة البحث األساسػية، حيػث أضيػخ جسيػع أفػخاد العيشػة االسػتصالعية      

 االستخجاـ والتعمع.مغ حيث شخيقة  األنذصة اإللكتخونيةإرتياحيع في التعامل مع 
عمػػى  األنذػػصة اإللكتخونيػػةفػػي ىػػحه الخصػػػة تػػع عػػخض : اإللكترونيــةعــرض النذــطة أراء الخبــراء فــي   ( ب

، وقػػج أشػػاد لتقييسيػػاع والتخبيػػة الخاصػػة، تخررػػيغ فػػي مجػػاؿ تكشػلػجيػػا التعمػػيمجسػعػػة مػػغ السحكسػػيغ الس
ومػجى اإللتػداـ فػػي ترػسيسيا بالسعػاييخ السحػجدة سػمفًا، وىػحا مػا زاد مػػغ  بصخيقػة العػخض،معطػع السحكسػيغ 

 نذصة اإللكتخونية.باأل ثقة الباحث
خبػػة فػي ىػحه الخصػػػة تػع إجػػخاء كافػة التعػجيالت التػػي كذػفت عشيػػا نتػائج التجإجـراء التعــديالت السطمهبــة:   ( ت

 .االستصالعية، ونتائج التحكيع
لألنذػصة اإللكتخونيػة الرػػرة الشيائيػة  ىفي ضػء مػا سػبق مػغ تعػجيالت تػع التػصػل إلػالشدخة الشهائية:  ( ث

 .  ة ومشاسبتو إلجخاء تجخبة البحث األساسيةتكسا تع التأكج مغ صالحي، بشسصييا )كمي/ جدئي(
تجييد غخفة السرادر وفقًا لسا سػػؼ يػتع  في ىحه السخحمة تع اآلتي: مرحمة الشذر والتهزيع واإلدارة: (6

التعمع مغ خالؿ األنذصة اإللكتخونية الخاصة بكل نسط، وتحجيج جدء مغ الغخفة خاص بكل مجسػعة مغ 
 البحث.مجسػعات 

 :إعداد أدوات البحثا : ثاني
مكيػػاس ، والستسثمػػة فػػي ةالشيائيػػ الكيػػاسفيسػػا يمػػي عخضػػًا تفرػػيميًا لإلجػػخاءات الستبعػػة فػػي إعػػجاد أدوات        

 السيارات الحياتية، ومكياس التشطيع الحاتي عمى الشحػ التالي:
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ــةإعــداد مقيــاس  (3 عػػجاد إ  تبعيػػا الباحػػث فػػيا يجػػخاءات التػػسػػتعخاض اإلا يفيسػػا يمػػ :السهــارات الحياتي
 :السيارات الحياتيةمكياس 

قجرة السعاقييغ عقميًا القابميغ لمتعمع عمى التعخؼ عمى مجى  وىػتحديد الهدف من إعداد السقياس:  - أ
 .اكتداب السيارات الحياتية السحجدة في الجراسة الحالية

في السيارات  أداء األشفاؿيتع مغ خالليا قياس  يلتحجيج العبارات الت تحديد محتهى السقياس:  - ب
يتع وضعيا  يبتحميل نتائج الجراسات والبحػث الدابقة لسػضػع الجراسة لتحجيج العبارات الت الحياتية

 .بالسكياس
السيارات الحياتية،  تػصل الباحث إلى وضع صػرة أولية لسكياسإعداد الرهر الولية لمسقياس:   - ت

( عبارة وذلظ 22)و ( محاور أو أبعاد رئيدية،2) عمىشتسل اججوؿ  يوتع تشطيع عبارات السكياس ف
 .لعخضيا عمى الدادة السحكسيغ تسييجاً 

 يستصالع رأإصػرتو األولية قاـ الباحث ب يوبعج إعجاد السكياس فالتحقل من صدق السقياس:   - ث
حيث يزع السحكسػف عالمة ة، مغ عجة جامعات مختمف عجد مغ السحكسيغ مغ األساتحه والخبخاء

وضعت مغ أجمو، مع تخؾ مداحة بعج كل  ياـ أحج البجائل حدب مشاسبة العبارة لمغخض الح( أم√)
عبارة ججيجة لع يتزسشيا  يبالتعجيل أو التغييخ أو الححؼ أو اإلضافة أل يمحػر إلبجاء الخأ

وكحلظ تع التحقق  ،ثع تع وضع الرػرة الشيائية لمسكياس في ضػء آراء الدادة السحكسيغ ،السكياس
 .رأى الدادة السحكسيغ ضخورة تعجيميا يبإجخاء التعجيالت الت ثالباح وقج قاـ. مغ صجؽ السكياس

( 222، 3111)رجاء أبػ عالـ،  cooperستخجاـ معادلة كػبخ اتع حداب ثبات السقياس:  - ج
 تشز عمى:   يوالت السكياسلحداب ثبات 

 
 
 

 
 

 عدد مرات اإلتفاق                                     
  x  311 ----------------------------ندبة اإلتفاق =     

 ختالف عدد مرات اإلتفاق + عدد مرات اال                           
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، حيث تع اإلبقاء يتزسشيا السكياس يالت العباراتوذلظ بتحجيج ندبة اإلتفاؽ بيغ السحكسيغ عمى 
قمت ندبة اإلتفاؽ عمييا عغ  ي% فأكثخ، وتع إستبعاد العبارات الت 31أخحت ندبة إتفاؽ  يالتعمى العبارات 

  .% بيغ السحكسيغ 31
 السهارات الحياتية:إعداد الرهرة الشهائية لسقياس   - ح
قتخحيا الدادة السحكسيغ عمى السكياس وذلظ لمػصػؿ إلى الرػرة الشيائية ا يتع إجخاء التعجيالت الت       

 شتسمت الرػرة الشيائية لمسكياس عمىا، حيث السيارات الحياتية لجى السعاقييغ عقميًا القابميغ لمتعمعلسكياس 
 ة.( عبار 23)و ( محاور أو أبعاد رئيدية،2)
عػجاد مكيػاس إ  تبعيػا الباحػث فػيا يجػخاءات التػسػتعخاض اإلا يفيسػا يمػ :التشظيم الذاتيإعداد مقياس  (9

 :التشطيع الحاتي
قػػجرة السعػػاقييغ عقميػػًا القػػابميغ لمػػتعمع عمػػى التعػػخؼ عمػػى مػػجى  وىػػػتحديــد الهــدف مــن إعــداد السقيــاس:  - أ

 السحجدة في الجراسة الحالية. ميارات التشطيع الحاتياكتداب 
ميػارات التشطػيع أداء األشفػاؿ فػي يػتع مػغ خالليػا قيػاس  يلتحجيج العبارات التػ تحديد محتهى السقياس: - ب

يػػػتع وضػػػعيا  يبتحميػػػل نتػػػائج الجراسػػػات والبحػػػػث الدػػػابقة لسػضػػػػع الجراسػػػة لتحجيػػػج العبػػػارات التػػػ الػػػحاتي
 .بالسكياس

وتػػع ، التشطػػيع الػػحاتي تػصػػل الباحػػث إلػػى وضػػع صػػػرة أوليػػة لسكيػػاسإعــداد الرــهر الوليــة لمسقيــاس:  - ت
 ( عبػارة وذلػظ تسييػجاً 20)و ( محػاور أو أبعػاد رئيدػية،3) شػتسل عمػىاجػجوؿ  يياس فػتشطيع عبارات السك

 .لعخضيا عمى الدادة السحكسيغ
عػجد  يرأ سػتصالع إصػػرتو األوليػة قػاـ الباحػث ب يوبعج إعػجاد السكيػاس فػالتحقل من صدق السقياس:   - ث

( أمػاـ √السحكسػػف عالمػة )حيػث يزػع ة، مػغ عػجة جامعػات مختمفػ مػغ السحكسػيغ مػغ األسػاتحه والخبػخاء
وضعت مغ أجمو، مع تخؾ مدػاحة بعػج كػل محػػر إلبػجاء  يأحج البجائل حدب مشاسبة العبارة لمغخض الح

ثػػع تػػع وضػػع  ،عبػػارة ججيػػجة لػػع يتزػػسشيا السكيػػاس يبالتعػػجيل أو التغييػػخ أو الحػػحؼ أو اإلضػػافة أل يالػػخأ
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وقػج قػاـ . وكحلظ تع التحقق مغ صػجؽ السكيػاس ،الرػرة الشيائية لمسكياس في ضػء آراء الدادة السحكسيغ
 .رأى الدادة السحكسيغ ضخورة تعجيميا يبإجخاء التعجيالت الت ثالباح

( 222، 3111)رجػػػاء أبػػػػ عػػػالـ،  cooperسػػػتخجاـ معادلػػػة كػػػػبخ اتػػػع حدـــاب ثبـــات السقيـــاس:  - ج
 تشز عمى:   يوالت السكياسلحداب ثبات 

 
 
 
 

، حيث تع اإلبقاء يتزسشيا السكياس يالت العباراتوذلظ بتحجيج ندبة اإلتفاؽ بيغ السحكسيغ عمى 
قمت ندبة اإلتفاؽ عمييا عغ  ي% فأكثخ، وتع إستبعاد العبارات الت 31أخحت ندبة إتفاؽ  يالتعمى العبارات 

  .% بيغ السحكسيغ 31
  التشظيم الذاتي:إعداد الرهرة الشهائية لسقياس  - ح

صػؿ إلى الرػرة الشيائية قتخحيا الدادة السحكسيغ عمى السكياس وذلظ لمػ ا يتع إجخاء التعجيالت الت       
 شتسمت الرػرة الشيائية لمسكياس عمىا، حيث السيارات الحياتية لجى السعاقييغ عقميًا القابميغ لمتعمعلسكياس 

 ة.( عبار 20)و ( محاور أو أبعاد رئيدية،3)
   : إجراءات التجربة السيدانية لمبحث:ثالثا  

شػػػخع الباحػػػث فػػػي إجػػػخاء نتيػػػاء مػػػغ ترػػػسيع وبشػػػاء أدوات البحػػػث وإجػػػخاء الزػػػبط العمسػػػي ليػػػا، بعػػػج اإل       
 لمبحث، وفيسا يمي العخض التفريمي لحلظ: التجخبة السيجانية

 التطبيل القبمي لدوات البحث:  (3
كيػػػاس التاليػػػة )م تػػػع التصبيػػق القبمػػػي ألدوات البحػػث األنذػػػصة اإللكتخونيػػةقبػػل بػػػجء عيشػػة البحػػػث فػػي          

 البحث قبميًا عمى عيشة البحث تع نتياء مغ تصبيق أدواتوبعج اإلمكياس التشطيع الحاتي(،  –السيارات الحياتية 
  .تسييًجا إلجخاء السعالجات اإلحرائية رصج الجرجات

 عدد مرات اإلتفاق                                     
  x  311 ----------------------------ندبة اإلتفاق =     

 ختالف عدد مرات اإلتفاق + عدد مرات اال                           
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 تع إتباع األتي إلجخاء تشفيح تجخبة البحث: تشفيذ تجربة البحث: (9
، بسجسػعتييػا التجػخيبيتيغبػإجخاء مقابمػة تعخيفيػة مػع )عيشػة البحػث(،  ثالباحػ قػاـجمدة تحزرية: إجراء  ( أ

 وأوضح ليع كيفية التعمع مغ خالؿ األنذصة اإللكتخونية )الكمية/ الجدئية(.
 اآلتي:كساسية لمبحث تع تشفيح التجخبة األ التجربة الساسية لمبحث: تشفيذ ( ب

 مجسػعتي البحث. تقجيع كل نذاط خاص بكل مػضػع عمى حجة لكل مجسػعة مغتع  -
 إدارة عسمية التعمع مع األشفاؿ مغ خالؿ الباحث وأحج السداعجيغ لو.تع   -
 التعمع مغ خالؿ األنذصة كل إسبػع يتع دراسة درس مغ مقخر التخبية األسخية.تع تشطيع  -

 :  البحثالتطبيل البعدي لدوات  (1
التاليػػة )مكيػػاس  ألدوات البحػث البعػػجيتػػع التصبيػق  السحػػجدة لتشفيػح التجخبػػة األساسػيةبعػج إنتيػػاء الفتػخة         

عمػى عيشػة البحػث  بعػجياً البحػث  نتياء مػغ تصبيػق أدواتوبعج اإلمكياس التشطيع الحاتي(،  –السيارات الحياتية 
  .تسييًجا إلجخاء السعالجات اإلحرائية رصج الجرجات تع

 نتائج البحث.
ج في أيزًا مشاقذة ىحه الشتائ، و ةالحالي الجراسةػصمت إليو نتائج ما ت الجانبفي ىحا  خض الباحثيع     
اتفاقيا واختالفيا مع ما مجى تحقق فخوض البحث، و  اإلجابة عمى أسئمة البحث مغ خالؿ معخفة ضػء

 ، ويسكغ تشاوليا كاألتي:ة في ىحا السجاؿتػصمت إليو نتائج الجراسات الدابق
 :  نتائج البحثعرض أوال : 
، وفيسػا يمػي فػي ضػػء اختبػار صػحة الفػخوض مػغ عػجميا ىحا الجدء باإلجابة عغ أسئمة البحػث ختزي      

 :العخض التفريمي لحلظ
  :الولاإلجابة عن الدؤال  (3

أثـر نسـط تقـديم النذـطة اإللكترونيـة )كمـي/ جزئـي( "ما مغ أسئمة البحث  األوؿلإلجابة عغ الدؤاؿ         
تػػع اختبػػار صػػحة الفػػخض  والتشظــيم الــذاتي لــدى السعــاقين عقميــا  القــابمين لمــتعمم؟"لتشسيــة السهــارات الحياتيــة 

( 0.05) ≥هجد فروق ذات داللة إحرـائية عشـد مدـتهى ي" األوؿ مغ فخوض البحث، والحي نز عمى أنو:
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نسـط )الثانيـة ( وطـالب السجسهعـة التجريبيـة نسـط يمـي) التجريبيـة الولـىدرجـات السجسهعـة  يبين متهسـط
والختبار صػحة ، "الثانية لرالح السجسهعة التجريبية لسقياس السهارات الحياتية يالبعدبيل ( في التطجزئي

لسكيػػػػاس السيػػػػارات الحياتيػػػػة لمسجسػػػػػعتيغ لبعػػػػجي ا الجػػػػة اإلحرػػػػائية لشتػػػػائج التصبيػػػػقىػػػػحا الفػػػػخض تسػػػػت السع
 التجخيبيتيغ، ويسكغ تػضيح ذلظ مغ خالؿ األتي:

 (9جدول )
 لسقياس السهارات الحياتية لسجسهعتي البحث البعدي التطبيل نتائجداللة الفروق بين 

متوسط  المتوسط ن المجموعة
 الفروق

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 "ت"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

08. 0 

 دالةغير  96.9 7 31.8 91.57 91.87 8  التجريبية الولى
 دالة 19.91 7 39.9 317.57 331.11 3 التجريبية الثانية

سصي درجػات الصػالب فػي ( يتزح وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػ 3مغ بيانات الججوؿ )     
قبهل ، ومغ ثع السجسػعة التجخيبية الثانيةلرالح التصبيق البعجي لسكياس السيارات الحياتية لمسجسػعتيغ 

 الفرض الول من فروض البحث.
، عمػػى أثػػخ نسػػط تقػػجيع األنذػػصة اإللكتخونيػػة )كمػػي/ جدئػػي(لتحجيػػج حجػػع تػػأثيخ )الستغيػػخ السدػػتقل( و      

لسكيػػػاس السيػػػارات البعػػػجي " لشتػػػائج التصبيػػػق 2"تػػػع حدػػػاب قيسػػػة  السيػػػارات الحياتيػػػة)الستغيػػػخ التػػػابع( 
 ( يػضح ذلظ:2، والججوؿ )الحياتية لمسجسػعتيغ

  (1جدول )
  تأثير الستغير السدتقل عمى التحريل السعرفيحجم 

 المجموعة

 المحسوبة "ت"
 حجم التأثير درجة الحرية

"2 

 0.785 52 57.48 التجريبية األولى

 0.2.5 52 66.92 التجريبية الثانية
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السعػاقيغ لػجى  الحياتيةالسيارات مغ التغيخ الحي حجث في  20.35 ( أف2يتزح مغ بيانات الججوؿ )       
، وأف نسػػػط تقػػػجيع األنذػػػصة اإللكتخونيػػػة الكمػػػي، يخجػػػع إلػػػى ( لمسجسػعػػػة التجخيبيػػػة األولػػػى)عيشػػػة البحػػػث عقميػػػاً 
نسػػػط األنذػػػصة )العػامػػػل العذػػػػائية( مسػػػا يؤكػػػج فاعميػػػة  مػػػغ ىػػػحا التغيػػػخ يخجػػػع إلػػػى عػامػػػل الرػػػجفة 62.35

يتزػح مػغ بيانػات السجسػعػة التجخيبيػة األولػى. فػي حػيغ ى لػج السيػارات الحياتيػةفػي تشسيػة  اإللكتخونية الكمػي
( )عيشػػة البحػػث السعػػاقيغ عقميػػاً لػػجى  السيػػارات الحياتيػػةمػػغ التغيػػخ الػػحي حػػجث فػػي  43.35 ( أف2الجػػجوؿ )

مػػغ ىػػحا التغيػػخ  6.35، وأف نسػػط تقػػجيع األنذػػصة اإللكتخونيػػة الجدئػػي، يخجػػع إلػػى لمسجسػعػػة التجخيبيػػة الثانيػػة
فػػي  نسػػط تقػػجيع األنذػػصة اإللكتخونيػػة الجدئػػي)العػامػػل العذػػػائية( مسػػا يؤكػػج فاعميػػة  الرػػجفة يخجػػع إلػػى عػامػػل

 السجسػعة التجخيبية الثانية.لجى  السيارات الحياتيةتشسية 
 : الثانياإلجابة عن الدؤال  (9

)كمي/ جزئي( أثر نسط تقديم النذطة اإللكترونية "ما  مغ أسئمة البحث الثانيلإلجابة عغ الدؤاؿ        
تع اختبار صحة الفخض الثاني مغ فخوض  لتشسية التشظيم الذاتي لدى السعاقين عقميا  القابمين لمتعمم؟"

 ي( بين متهسط0.05) ≥هجد فروق ذات داللة إحرائية عشد مدتهى ي" البحث، والحي نز عمى أنو:
( في التطبيل نسط جزئي) الثانية السجسهعة التجريبيةو ( نسط يمي) التجريبية الولىدرجات السجسهعة 

 لشتائج التصبيقوالختبار صحة ىحا الفخض تست السعالجة اإلحرائية ، "لسقياس التشظيم الذاتيالبعدي 
 لسكياس التشطيع الحاتي والججوؿ التالي يػضح ذلظ:البعجي 

 (1جدول )
 لسقياس الدافعية نحه التعمم لسجسهعتي البحث البعدي التطبيل نتائجداللة الفروق بين 

متوسط  المتوسط ن المجموعة
 الفروق

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 "ت"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

08. 0 

التجريبية 
  الولى

 دالةغير  97.8 7 31.8 91.57 91.87 8

التجريبية 
 الثانية

 دالة 11.91 7 39.9 313.57 311.11 3
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سصي درجػات الصػالب فػي ( يتزح وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػ 2مغ بيانات الججوؿ )     
قبــهل ، ومػػغ ثػع السجسػعػػة التجخيبيػة الثانيػػةلرػػالح التصبيػق البعػػجي لسكيػاس التشطػػيع الػػحاتي لمسجسػػعتيغ 

 الفرض الثاني من فروض البحث.
، عمػػى تقػػجيع األنذػػصة اإللكتخونيػػة )كمػػي/ جدئػػي( أثػػخ نسػػطلتحجيػػج حجػػع تػػأثيخ )الستغيػػخ السدػػتقل( و      

لسكيػاس التشطػيع الػحاتي البعػجي " لشتػائج التصبيػق 2"تػع حدػاب قيسػة  السيارات الحياتية)الستغيخ التابع( 
 ( يػضح ذلظ:0، والججوؿ )لمسجسػعتيغ

  التشظيم الذاتيحجم تأثير الستغير السدتقل عمى  (5جدول )
 المجموعة

 السحدػبة "ت" 
 حجم التأثير درجة الحرية

"2 

 0.96 7 97.8 التجريبية الولى

 .0.2 7 11.91  التجريبية الثانية

 

التشطػػػػيع الػػػػحاتي لػػػػجى السجسػعػػػػة  ندػػػػبة مدػػػػتػى مػػػػغ  125( أف 0يتزػػػػح مػػػػغ بيانػػػػات الجػػػػجوؿ )       
يتزػػح مػػغ التجخيبيػة األولػػى فػػي التصبيػق البعػػجي راجػػع إلػػى نسػط تقػػجيع األنذػػصة اإللكتخونيػػة الكمػي، كسػػا 

التشطػيع الحاتيػة لػجى شػالب السجسػعػة التجخيبيػة مغ التغيخ الحي حجث فػي  435( أف 0بيانات الججوؿ )
مػغ ىػحا التغيػخ  35، وأف ع األنذػصة اإللكتخونيػة الجدئػيراجػع إلػى نسػط تقػجي، الثانية في التصبيق البعػجي

يؤكػج فاعميػة نسصػي تقػجيع األنذػصة اإللكتخونيػة )كمػي/ يخجع إلى عػامل الرجفة )العػامل العذػائية( مسا 
التشطػػيع الػػحاتي لػػجى السعػػاقيغ عقميػػًا القػػابميغ لمػػتعمع، إال أنػػو تفػقػػت السجسػعػػة الجدئيػػة فػػي تشسيػػة  جدئػػي(

 الكمية. عمى السجسػعة

 :  نيا : تفدير الشتائج ومشاقذتهاثا
 يسكغ إرجاع تحقق نتائج البحث إلى ما يمي:

تكجس الصخيقة الكمية بالسعمػمات وإعصاء عيشة البحث الشذاط بذكل كمي، مسا أثخ عمى عسميػة التحرػيل  (6
 لجييع.
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بالسقارنػة مػع الصخيقػة ضعف قجرات الصخيقة الكمية التي استخجمت مع السجسػعة التجخيبيػة األولػى، وذلػظ  (3
 الجدئية التي استخجمت مع السجسػعة التجخيبية الثانية.

مدػػاىسة األنذػػصة اإللكتخونيػػة فػػي زيػػادة السيػػارات الحياتيػػة والتشطػػيع الػػحاتي لػػجى مجسػػػعتي البحػػث بذػػكل  (2
 كبيخ وممحػظ.

 وفختو األنذصة اإللكتخونية مغ أدوات تفاعل، وتػاصل بيغ األشفاؿ ومعمسيع.ما  (2
 .تهصيات البحث

 بسا يمي: ػصي الباحثيفي ضػء نتائج البحث          
ضػخورة تػضيػف السدػتحجثات التكشػلػجيػة بذػكل أكبػخ فػي العسميػة التعمسيػة مػع مختمػف مخاحػل تعمػيع ذوي  (6

 االحتياجات الخاصة.
التعمع التي العسل عمى االعتساد عمى األنذصة اإللكتخونية في مػاجية والتغمب عمى حالة السمل وصعػبة  (3

 قج تريب السعاقيغ في عسمية التعمع.
ضخورة تجريب السعمسيغ عمى إنتاج مثل ىحه األنذصة اإللكتخونية، وكحلظ أيزًا إنتاج األنذصة  بذكل تقميجي  (2

 وإلكتخوني معًا.
العسل عمى تػضيف تقشيات التعميع في العسمية التعميسية بذكل يسكغ مغ التغمب عمى العجيج مغ  (2

 مثل: )حالة السمل، االثباط، قمة الجافعية، ضعف التحريل(.السذكالت 
 .مقترحات البحث

 في ضػء نتائج وتػصيات البحث يقتخح إجخاء البحػث التالية:      
غيػػخ تدامشيػػة( فػػي تشسيػػة ميػػارات االسػػتساع والتحػػجث لػػجى  –أثػػخ نسصػػي تقػػجيع التغحيػػة الخاجعػػة )تدامشيػػة  (6

 السعاقيغ عقميًا القابميغ لمتعمع.
أثخ نسصي تقجيع الجعع اإللكتخوني )كمي/ جدئي( فػي تشسيػة التشطػيع الػحاتي لػجى السعػاقيغ عقميػًا القػابميغ  (3

 لمتعمع.
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 .مراجع البحث 
 السراجع العربية. 

لجاخميػػػة فػػػى عالقتيسػػػا بالتحرػػػػيل التشطػػػيع الػػػحاتى لمػػػتعمع والجافعيػػػة ا(. "3112إبػػػخاليع إبػػػخاليع أحسػػػج أحسػػػج )
معػػة السمػػظ سػػعػد"، رسػػالة تقشيػػات التعمػػيع واالترػػاؿ بجا فػػيكػػاديسى لػػجى شػػالب كميػػة التخبيػػة األ

 . ماجدتيخ، كمية التخبية جامعة السمظ سعػد، السسمكة العخبية الدعػدية
(. "أثػػخ اسػتخجاـ الػاجبػات اإللكتخونيػػة عػى التحرػػيل ومدػتػى تشفيػػح 3163إبػخاليع عبػج ا العمػػي الحسيػجاف )

السشدلية لسادة التاريخ لجى شالب السخحمة الستػسصة"، مجمة جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد الػاجبات 
 .622، 32(، 30اإلسالمية، العمـػ اإلندانية واالجتساعية، )

(. "أثخ اختالؼ نسػط التفاعػل اإللكتخونػي 3166إبخاليع يػسف محسػد، وعبج العديد دمحم وعبج الحسيج عامخ )
اإللكتخنية عمى تشسية ميارات تذكيل الخػدؼ والكػيع الجساليػة لػجى شػالب وأسمػب تػجيو األنذصة 

الػػجولي الثالػػث( بعشػػػاف: تصػػػيخ بػػخامج التعمػػيع  -التخبيػػة الفشيػػة"، الستسػػخ الدػػشػي )العخبػػي الدػػادس
 – 62العالي الشػعي في مرخ والػشغ العخبي في ضػء متصمبات عرخ السعخفػة فػي الفتػخة مػغ 

62 ،320- 323. 
(. "أثػػخ تػػجريذ الخياضػػيات باسػػتخجاـ أنذػػصة إلكتخونيػػة تفاعميػػة فػػي تشسيػػة 3163فخ يحيػػى عصيػػف )أحسػػج ضػػا

الترػػػر البرػػخي السكػػاني لػػجى شػػالب السخحمػػة الثانػيػػة"، رسػػالة دكتػػػراه غيػػخ مشذػػػرة، جامعػػة أـ 
 القخى، الدعػدية.

السػػػشطع ذاتيػػػًا وفػػػق نسػػػػذج  اسػػػتخاتيجية مقتخحػػػة قائسػػػة عمػػػى الػػػتعمع الشقػػػاؿ (. "3163أحسػػػج عسػػػخ أحسػػػج دمحم )
زيسخماف االجتساعي السعخفي في تجريذ األحياء لتشسية ميارات التشطيع الحاتي لمػتعمع وأبعػاد قبػػؿ 

"، مجمػػة كميػػة التخبيػػة فػػي العمػػـػ التخبػيػػة، كميػػة التخبيػػة، الػػتعمع الشقػػاؿ لػػجى شػػالب السخحمػػة الثانػيػػة
 .6، العجد23جامعة عيغ شسذ، السجمج 
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عمػػػى ميػػػارات التشطػػػيع الػػػحاتى فػػػى نشسيػػػة السيػػػارات أثػػػخ بخنػػػامج  قػػػائع " (.3162الخيػػػخ أحسػػػج ) ػأحسػػػج دمحم أبػػػ
الحياتيػػػػة وعػػػػادات االسػػػػتحكار لػػػػجي شػػػػالب السجرسػػػػة الثانػيػػػػة"، رسػػػػالة دكتػػػػػراه، معيػػػػج الجراسػػػػات 

 .التخبػية
ايػات ترػسيع وتشفيػح (. "درجػة امػتالؾ معمسػي المغػة العخبيػة بالسخحمػة الستػسػصة لكف3162أحسج دمحم الشذػػاف )

األنذػػػصة اإللكتخونيػػػة، مجمػػػة جامعػػػة اإلمػػػاـ دمحم بػػػغ سػػػعػد اإلسػػػالمية، كميػػػة العمػػػػـ االجتساعيػػػة، 
 السسمكة العخبية الدعػدية.

قمػػػق البحػػػث عػػػغ السعمػمػػػات وعالقتػػػو بػػػالتشطيع الػػػحاتي لػػػجى شمبػػػة الجراسػػػات  (. "3162أروى دمحم الصخابذػػػة )
 ماجدتيخ، كمية التخبية، جامعة اليخمػؾ، األردف. "، رسالةالعميا في جامعة اليخمػؾ

التشطػػيع الػػحاتي واالنفعػػالي وعالقتػػو باالندػػحاب االجتسػػاعى لػػجى  (. "3163أيسػػغ عبػػج الػػخحسغ عمػػى عيدػػى )
"، رسػػالة ماجدػػتيخ، كميػػة العمػػـػ التخبػيػػة والشفدػػية، جامعػػة عسػػاف الصمبػػة السػػخاىقيغ فػػي كفػػخ قاسػػع

 العخبية.
 (. "السيارات الحياتية"، القاىخة، مكتبة زىخاء الذخؽ.3116الذشتاوي، وعفاؼ صبحي )تغخيج عسخاف ورجاء 

(. "إدمػػػاج بعػػػس السيػػػارات الحياتيػػػة السعاصػػػخة فػػػي مشػػػاىج التعمػػػيع: الحػػػػار وإكدػػػاب 3114جبخائيػػػل بذػػػارة )
 التالميح مياراتو الحياتية"، مجمة كمية التخبية، سػريا، جامعة دمذق.

(. " ترػسيع األنذػصة اإللكتخونيػة وفػق 3162مي وأحسػج دمحم  نػػبي ومػخيع سػالع الحسػج )جساؿ الػجيغ دمحم الذػا
نطخية الحكاءات الستعجدة في مقخر تخبية السػىػبيغ وأثخىا عمى التحريل السعخفي والجافعيػة نحػػ 

(، كميػة الجراسػات 2) 60التعمع ومػاده لػجى جسيػع شمبػة جامعػة الخمػيج، مجمػة التخبػيػة والشفدػية، 
 عمي، جامعة الخميج العخبي.ال

(. "تقػيع محتػى مقخرات السذخوع الذػامل لتصػػيخ السشػاىج لمرػفػؼ الثالثػة 3161الجسيل دمحم عبج الدسيع )
األوؿ مػػػغ السخحمػػػة اإلبتجائيػػػة بالسسمكػػػة العخبيػػػة الدػػػػعػدية فػػػي ضػػػػء السيػػػارات الحياتيػػػة، رسػػػػالة 
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 ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة عيغ شسذ، مرخ.
فػي تشسيػة السيػارات الحياتيػة فػي  seven E,S(. " فاعميػة تػضيػف اسػتخاتيجية 3163سػف األغػا )حسػجاف يػ 

مبحث العمػـ العامة الفمدصيشي لجى شالب الرف الخامذ األساسي بغدة، رسالة ماجدتيخ غيخ 
 مشذػرة، فمدصيغ، جامعة األزىخ.

ائسة عمى األنذصة اإللكتخونية التفاعمية (. "فعالية استخاتيجية مقتخحة ق3166حسجي أحسج عبج العديد أحسج )
فػػػي تشسيػػػة ميػػػارات التػػػجريب اإللكتخونػػػي واالتجػػػاه نحػػػػ التػػػجريب لػػػجى السػػػجربيغ بػحػػػجات التػػػجريب 

 .32 -24(، 2) 36والتقػيع بالتعميع الفشي التجاري"، تكشػلػجيا التعميع، 
( فػػػي تشسيػػػة h-4ضػػػػء نسػػػػذج )(. "فعاليػػػة بخنػػػاجع مقتػػػخح فػػػي 3162حشػػاف عبػػػج الػػػخحيع عبػػػج اليػػػادي سػػػالع )

السيارات الحياتية وعسميات العمع بسػادة العمػػـ لػجى شالبػات الرػف الثػامغ األساسػي بغػدة، رسػالة 
 ماجدتيخ، كمية التخبية، الجامعة اإلسالمية بغدة.

(. "تػضيػػػف عسمػػػي لمتقشيػػػات الحجيثػػػة فػػػي مجػػػاؿ تػػػجريذ المغػػػة اإلنجميديػػػة، مجونػػػة 3112خالػػػج دمحم الرػػػغيخ )
 خونية، الجديخة.إلكت

 (. "اإلعاقة العقمية"، األردف، دار وائل لمشذخ.3110خػلة أحسج يحي وماججة الديج عبيج )
(. "األنذػػصة التعميسيػػة عمػػى السػاقػػع اإللكتخونيػػة والبػابػػات التخبػيػػة"، رسػػالة التخبيػػة، 3161داوود الحسػػجاني )

(32 ،)23- 02. 
ػدة الحيػػاة وعالقتيػػا بتقػػجيخ الػػحات والسيػػارات الحياتيػػة لػػجى (. "جػػ3161رجػػاء دمحم عبػػج اليػػادي أبػػػ شػػسالة )

زوجػػػػات الذػػػػيجاء فػػػػي قصػػػػاع غػػػػدة"، رسػػػػالة ماجدػػػػتيخ، كميػػػػة التخبيػػػػة، الجامعػػػػة اإلسػػػػالمية بغػػػػدة، 
 فمدصيغ.

، دار 6(. "معػػاييخ الجػػػدة الذػػاممة فػػي ريػػاض األشفػػاؿ"، ط3161رضػػا مدػػعج الدػػعيج، وأحسػػج مػػاىخ البػػاز )
 سكشجرية.التعميع الجامعي، اإل
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أثخ التفاعل بيغ نسصيغ سقاالت التعمع وأسمػب التعمع عشج ترسيع بخامج  .(3113)ي زيشب حدغ سالم
الكبيػتخ متعجدة الػسائط عمى التحريل وزمغ التعمع وميارات التعمع الحاتى لجى الصالبات 

 القاىخة. جامعة عيغ شسذ، كمية البشات، السعمسات. رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة،
(. "فاعمية بخنامج إرشادي سمػكي في تشسيػة بعػس السيػارات الحياتيػة وتقػجيخ 3162سارة خمف جعفخ خمف )

الػحاتي لػػجى األشفػػاؿ السعػػاقيغ عقميػػًا القػػابميغ لمػتعمع بسحافطػػة السشيػػا"، رسػػالة دكتػػػراه، كميػػة ريػػاض 
 األشفاؿ، جامعة السشيا.
اتي لػجى أعزػاء ىيئػة التػجريذ فػي جامعػة أبػػ ضبػي التشطيع الح (. "3163سامخ عجناف شػقي عبج اليادي )

مجمػػة جامعػػة القػػجس السفتػحػػة لالبحػػاث والجراسػػات التخبػيػػة "، فػػي دولػػة اإلمػػارات العخبيػػة الستحػػجة
 . فمدصيغ.36، العجد2، السجمج والشفدية

سعػػاقيغ عقميػػًا (. "اسػػتخاتيجيات التشطػػيع الػػحاتي لمػػتعمع الالزمػػة لم3161سػػسيخة أبػػػ الحدػػغ عبػػج الدػػالـ الشجػػار )
، 3القػػابميغ لمػػتعمع، مجمػػة العمػػـػ التخبػيػػة، كميػػة الجراسػػات العميػػا لمتخبيػػة، جامعػػة القػػاىخة، السجمػػج 

 ، مرخ.2العجد
(. "االسػػتقاللية والتػجيػػو اإلرشػػادي لػػجى الػالػػجيغ وعالقتيػػا بتشسيػػة السيػػارات 3163سػػيى بػػجوي دمحم مشرػػػر )

جمة دراسات الصفػلة، معيج الجراسات العميا لمصفػلػة، الحياتية لجى الصفل ذي إضصخاب التػحج، م
 ، مرخ.23، العجد 36السجمج 

(. "فاعميػػػة بخنػػػامج تػػػجريبي لتشسيػػػة ميػػػارة الحيػػػاة لػػػجى شػػػالب الرػػػف 3161شػػػاىخ رضػػػػاف دمحم الرػػػسادي )
الخامذ األساسي في مجيخيػة تخبيػة عسػاف الثانيػة"، رسػالة دكتػػراه غيػخ مشذػػرة، األردف، الجامعػة 

 دنية.األر 
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أثخ أختالؼ مدتػيات التػجيو أساليب تقجيسو فى بخامج الكسبيػتخ  .(3111شيساء يػسف صػفى يػسف )
متعجدة الػسائط عمى تشسية الجػانب السعخفية والدمػكية لجى تالميح مجارس التخبية الفكخية. 

 رسالة ماجيدتيخ غيخ مشذػرة، كمية البشات، جامعة عيغ شسذ.
(. "فاعميػػػة بخنػػػامج قػػػائع عمػػػى األنذػػػصة الرػػػفية السختبصػػػة بسػػػشيج الجراسػػػات 3162ـ )صػػػالح جػػػابخ دمحم العػػػار 

االجتساعية في تشسيػة بعػس السيػارات الحياتيػة البيئيػة لػجى تالميػح الرػف الدػادس اإلبتػجائي فػي 
 مجيشة أبيا"، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، مكة السكخمة، جامعة أـ القخى، الدعػدية.

أثخ التفاعل بيغ مدتػيات السداعجة )السػجدة، والستػسصة، والتفريمي( . (3161دمحم )شارؽ عبج الدالـ 
وبيغ أساليب التعميع، عمى تشسية كفايات ترسيع التفاعمية ببخامج الػسائط الستعجدة لجى 

 أخرائي تكشػلػجيا التعميع. رسالة دكتػراه، غيخ مشذػرة، كمية البشات، عيغ شسذ.
(. "السيػػػارات الحياتيػػػة وعالقتيػػػا بالػػػحكاءات الستعػػػجدة لػػػجى شمبػػػة السخحمػػػة 3161)عبػػػج الػػػخحسغ جسعػػػة وافػػػي 

 الثانػية في قصاع غدة"، رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية، الجامعة اإلسالمية بغدة، فمدصيغ.
أثػخ ترػػسيع إسػتخاتيجية لمػتعمع اإللكتخونػي قائسػػة عمػى التػليػف بػػيغ " (.3166الحسيػج ) العديػد شمبػة عبػػج عبػج

التحميػػػػػل ليب الػػػػػتعمع الشذػػػػػط عبػػػػػخ الػيػػػػػب وميػػػػػارات التشطػػػػػيع الػػػػػحاتي لمػػػػػتعمع عمػػػػػى كػػػػػل مػػػػػغ أسػػػػػا
كتخوني السشطع ذاتيا وتشسية ميػارات التفكيػخ التػأممي"، مجمػة كميػة التخبيػة، لوإستخاتيجيات التعمع اإل

 .ي، الجدء الثان20السشرػرة، العجد جامعة 
السعػػاقػف ذىشيػػًا، مؤسدػػة شػػباب  –حتياجػػات الخاصػػة (. "ذوي اال3111عبػػج السػػشعع عبػػج القػػادر السػػيالدي )

 الجامعة، اإلسكشجرية.
(. " أثخ استخجاـ أنذصة القخاءة اإللكتخونية فػي المغػة العخبيػة عمػى تشسيػة 3166عقيمي دمحم دمحم أحسج مػسى )

السيػػػارات القخائيػػػة والكتابيػػػة والتحرػػػيل المغػػػػي لػػػجى تالميػػػح الرػػػف الخػػػامذ اإلبتػػػجائي السػػػػىبيغ 
 وي العدخ القخائي والكتابي("، جامعة أسيػط، مرخ.)ذ
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(. "دور السخحمػػة اإلبتجائيػػة فػػي تشسيػػة السيػػارات الحياتيػػة لمصػػالب"، رسػػالة 3163عمػػى أحسػػج عمػػى األحسػػخي )
 ماجدتيخ، كمية التخبية، جامعة السمظ سعػد.

لمػػتعمع لػػجى عيشػػة مػػغ  (. فاعميػػة األنذػػصة اإللكتخونيػػة عمػػى التحرػػيل والجافعيػػة3162عمػػى حبيػػب الكشػػجري )
 .01 -62(، 33) 3شمبة جامعة الكػيت، السجمة التخبػية، 

(. "األنذصة التعميسية وتصػيخىا باستخجاـ تقشيات التعميع والسعمػمات ووسائصيا، 3163عمى شخؼ السػسػي )
 .36 -62، 2رسالة التخبية، عجد

يارات الحياتيػة الستزػسشة بسشػاىج العمػـػ (. "ترػر مقتخح إلثخاء الس3162عسخ إسساعيل عبج القادر كمػب )
لمسخحمػة األساسػية الػجنيا ومػجى اكتدػػاب شمبػة الرػف الخابػع ليػػا"، رسػالة ماجدػتيخ، كميػة التخبيػػة، 

 الجامعة اإلسالمية بغدة.
(. "أثخ األنذصة اإللكتخونيػة السرػسسة باسػتخجاـ بخنػامج الجكميػظ عمػى التحرػيل 3161غادة سعيج العسخي )
لصالبػػػات الرػػػف الثػػػاني اإلبتػػػجائي فػػػي المغػػػة اإلنجميديػػػة بسجيشػػػة الخيػػػاض"، مجمػػػة الثقافػػػة الجراسػػػي 

 .661والتشسية، جسعية الثقافة مغ أجل التشسية، العجد 
(. "اسػػتخاتيجية مجمجػػة قائسػػػة عمػػى األنذػػػصة اإللكتخونيػػة التفاعميػػػة 3163فػػاتغ عبػػج السجيػػػج الدػػعػدي فػػػػده )

التدػػيكية والجافعيػة نحػػ الػتعمع الػحاتي لػجى شػالب السػجارس الثانػيػة وفاعميتيا في تشسية السفاليع 
 .26-0(، 2)33التجارية"، الجسعية السرخية لتكشػلػجيا التعميع، 

(. "فاعميػػة اسػػتخجاـ األنذػػصة القررػػية الحدػػية 3163فاشسػػة عاشػػػر تػفيػػق شػػعباف وفػػايدة أحسػػج يػسػػف )
الخوضػػػة"، مجمػػػة العمػػػـػ التخبػيػػػة والشفدػػػية، كميػػػة واإللكتخونيػػػة فػػػي إكدػػػاب الثقافػػػة الغحائيػػػة لصفػػػل 

 التخبية، جامعة نجخاف، الدعػدية، العجد العاشخ، السجمج الثاني.
(. "أثػػخ اسػػتخجاـ اسػػتخاتيجتيغ لمػػتعمع الشذػػط فػػي تشسيػػة السيػػارات 3162فاشسػػة عميػػاف عبػػج الػػخحسغ األشػػقخ )

سػػالة ماجدػػتيخ، كميػػة التخبيػػة، الحياتيػػة بػػالعمـػ لػػجى شالبػػات الرػػف الدػػادس األساسػػي بغػػدة"، ر 
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 الجامعة اإلسالمية بغدة، فمدصيغ.
سيػػػة ميػػػارات تصػػػػيخ مػػػشيج التػػػاريخ فػػػى ضػػػػء نسػػػػذج الفػرمػػػات لتش" (.3162) فػػػايدة أحسػػػج الحدػػػيشى مجاىػػػج

بحقػؽ اإلنداف وقيع الػالء الػػششى لػجي تالميػح السخحمػة اإلعجاديػة"، مجمػة  يالتشطيع الحاتى والػع
 .التخبية وعمع الشفذ، العجد الخامذ واألربعػف، رابصة التخبػييغ العخبدراسات عخبية في 

(. "بخنامج مقتخح في الشذاط السجرسي لتشسية السيارات الحياتية في العمـػ لمسخحمة 3166فايدة دمحم أبػ حجخ )
األساسػػػية العميػػػا فػػػي فمدػػػصيغ"، رسػػػالة دكتػػػػراه غيػػػخ مشذػػػػرة، كميػػػة التخبيػػػة، جامعػػػة عػػػيغ شػػػسذ، 

 مرخ.
(. "ميػػػارات القػػػخاءة اإللكتخونيػػػة رؤيػػػة مدػػػتقبمية لتصػػػػيخ أسػػػاليب التفكيػػػخ فػػػي مخاحػػػل 3112فيػػػيع مرػػػصفى )

الثػػػانػي، دار الفكػػػخ العخبػػػي، القػػػاىخة،  –اإلعػػػجادي  –اإلبتػػػجائي  –التعمػػػيع العػػػاـ: ريػػػاض أشفػػػاؿ 
 مرخ.

ألنذػػػصة اإللكتخونيػػػة (. "مػػػجى تػضيػػػف معمسػػػات الجراسػػػات االجتساعيػػػة ل3163فػزيػػػة دمحم ناصػػػخ الجوسػػػخي )
بالسخحمتيغ الستػسصة والثانػية بالسسمكة العخبية الدػعػدية ورضػاىغ عشيػا"، السجمػة التخبػيػة، كميػة 

 ، مرخ.02التخبية، جامعة سػىاج، السجمج 
(. "أثػػػخ اسػػػتخجاـ أنذػػػصة إلكتخونيػػػة تفاعميػػػة فػػػي تعػػػجيل السفػػػاليع البجيمػػػة فػػػي 3161لسػػػيذ باسػػػع دمحم شػػػمر )

لعاديػػة لػػجى شمبػػة الرػػف الخػػامذ األساسػػي، رسػػالة ماجدػػتيخ، كميػػة الجراسػػات مػضػػػع الكدػػػر ا
 العميا، جامعة بيخزيت، فمدصيغ.

(. "أثخ األنذصة اإللكتخونية عبخ نطاـ إدارة 3161ليمى سعيج سػيمع الجيشي وتغخيج عبج الفتاح دمحم الخحيمي )
عػػػغ الػػتعمع لػػج شالبػػات جامعػػػة  الػػتعمع بالكبػػػرد فػػي تشسيػػة ميػػػارات روايػػة القرػػة الخقسيػػة والخضػػا

 ، الدعػدية.2، العجد33العمـػ التخبػية، كمية التخبية، السجمج  -شيبة"، مجمة جامعة السمظ سعػد
(. "فاعميػػة إكدػػاب األشفػػاؿ السعػػاقيغ عقميػػًا القػػابميغ 3162ماجػػجة محسػػػد دمحم صػػالح ورشػػا إسػػساعيل خميػػل )
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التخبػيػػػػة، مجمػػػػة القػػػػخاءة والسعخفػػػػة، الجسعيػػػػة  لمػػػػتعمع بعػػػػس السفػػػػاليع الدمشيػػػػة باسػػػػتخجاـ األنذػػػػصة
 ، مرخ.621السرخية لمقخاءة والسعخفة، العجد 

شػارؾ( فػي تػػجريذ  -زواج –اكتػػب  -(. "أثػخ تػضيػػف اسػتخاتيجية )فكػخ3161ماجػجة مػسػى أحسػػج الخالػجي )
التخبيػػة اإلسػػالمية عمػػى تشسيػػة بعػػس السيػػارات الحياتيػػة لػػجى شػػالب الرػػف الخػػامذ األساسػػي، 

 ة ماجدتيخ، كمية التخبية، الجامعة اإلسالمية بغدة، فمدصيغ.رسال
(. "تػضيػػػف األنذػػػصة اإللكتخونيػػػة فػػػي تشسيػػػة بعػػػس السيػػػارات لػػػحوي 3162محخوسػػػة أبػػػػ الفتػػػػح الذػػػخقاوي )

 االحتياجات الخاصة"، رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية الجراسات العميا لمتخبية، جامعة القاىخة.
(. "تػضيػػػػف األنذػػػػصة اإللكتخونيػػػػة فػػػػي تشسيػػػػة ميػػػػارات ذوي االحتياجػػػػات 3162الع )محخوسػػػػة أبػػػػػ الفتػػػػػح سػػػػ

 الخاصة"، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية الجراسات العميا لمتخبية، جامعة القاىخة.
 (. "دراسة األنذصة اإللكتخونية تصػر ميارات ذوي صعػبات التعمع.3162دمحم العمي 

"دور معمسػػػػي الثانػيػػػػة فػػػػي تشسيػػػػة السيػػػػارات الحياتيػػػػة لصمبػػػػتيع بسحافطػػػػات  (.3163دمحم حػػػػاتع دمحم السػػػػجىػف )
فمدػػػػصيغ الجشػبيػػػػة وسػػػػبل تفعيمػػػػو"، رسػػػػالة ماجدػػػػتيخ، كميػػػػة التخبيػػػػة، الجامعػػػػة اإلسػػػػالمية بغػػػػدة، 

 فمدصيغ.
(. "أثخ استخجاـ استخاتيجية تجريدية قائسة عمى نطخية تخيد فػي تشسيػة 3163دمحم خيخ دمحم محسػد الدالمات )

لسفاليع العمسية والسيارات الحياتية لجى تالميح السخحمػة األساسػية"، مجمػة جامعػة أـ القػخى لمعمػػـ ا
 .6، العجد4التخبػية والشفدية، جامعة أـ القخى، السجمج 

(. "أثػخ ترػسيع األنذػصة اإللكتخونيػة وفػق 3163دمحم سالع الحسج وأحسج دمحم نػبي وجسػاؿ الػجيغ دمحم الذػامي )
تعجدة عمى التحريل ودرجة الخضا نحػ التعمع في مقخر تخبيػة السػىػػبيغ لػجى شمبػة الحكاءات الس

 .36-6، 33جامعة الخميج العخبي، مجمة دراسات لجامعة األغػاط، العجد 
(. "أثػػخ اسػػتخجاـ األنذػػصة اإللكتخونيػػة السبشيػة عمػػى مبػػجأ التمعيػػب فػػي ضػػػء 3162محسػػد دمحم دمحم الحفشػػاوي )
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فػػػػاليع الخياضػػػػية لػػػػجى التالميػػػػح الرػػػػع ذوي صػػػػعػبات الػػػػتعمع"، مجمػػػػة العمػػػػػـ السعػػػػاييخ لتشسيػػػػة الس
 التخبػية، العجد الخابع، السجمج الثالث، الدعػدية.

(. أثخ تػضيف الجراما في تشسيػة السيػارات الحياتيػة فػي المغػة العخبيػة لػجى شالبػات الرػف 3162مخاـ البجي )
 خبية، الجامعة اإلسالمية بغدة، فمدصيغ.الخابع األساسي بغدة"، رسالة ماجدتيخ، كمية الت

(. "أثػػخ تػضيػػف بعػػس اسػػتخاتيجيات الػػتعمع الشذػػط فػػي تػػجريذ العمػػـػ عمػػى تشسيػػة 3163مػػخوة عػػجناف لجػػجي )
السيػػارات الحياتيػػة لػػجى شمبػػة الرػػف الخابػػع فػػي محافطػػة غػػدة"، رسػػالة ماجدػػتيخ، جامعػػة األزىػػخ 

 بغدة، فمدصيغ.
 الحياة لمجسيع"، القاىخة: دار العالع العخبي.(. "ميارات 3113معتد عبيج )

(. "درجػػػػة تزػػػػسيغ كتػػػػب التخبيػػػػة االجتساعيػػػػة فػػػػي السخحمػػػػة األساسػػػػية الػػػػجنيا 3161ميشػػػػج إبػػػػخاليع السدػػػػاعيج )
 لمسيارات الحياتية في األردف، رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة، األردف، جامعة آؿ البيت.

 ،3163/ 63/ 0"، استخد في (. "السيارات الحياتية3162مػقع اليػنيديف )
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002193/219331A.pdf 

(. "فاعميػػػة تشػػػػع األنذػػػصة ببػػػخامج الكسبيػػػػتخ التعميسيػػػة فػػػي تشسيػػػة 3162مػػػي فتحػػػي حدػػػغ رشػػػاد أبػػػػ بكػػػخ )
التحرػػػيل السعخفػػػي واإلدراؾ البرػػػخي لػػػجى الصػػػالب ذوي صػػػعػبات الػػػتعمع"، مجمػػػة دراسػػػات فػػػي 

 ، مرخ.21التعميع الجامعي، مخكد تصػيخ التعميع الجامعي، جامعة عيغ شسذ، العجد 
(. "فاعمية األنذصة التعميسية القائسػة عمػى الػيػب )صػائج اإلنتخنػت( فػي تشسيػة بعػس 3160نػؼ وليج عدب )

ميػػارات البحػػث عػػغ السعمػمػػات لػػجى شالبػػات الػػجبمـػ العػػالي فػػي التخبيػػة الخاصػػة بجامعػػة السمػػظ 
العديد بججة"، السؤتسخ الجولي الخابع لمػتعمع اإللكتخونػي والتعمػيع عػغ بعػج بعشػػاف: تعمػع مبتكػخ عبج 

 .22 – 6مارس، الخياض، وزارة التعميع العالي،  2 – 3في الفتخة مغ  -لسدتقبل واعج –
 .2(، 32(. "األنذصة التعميسية التعمسية". رسالة التخبية، )3161يحيى سعػد الدميسي )
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 (. "ميارات الحياة وبشاء مجتسع السعخفة"، القاىخة، السكتبة العرخية.3163زىخاف ) يحيى عمى
 السراجع الجشبية. 
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