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قتصاد المنزلى لتحسين فى تدريس اإل ةالرقمي ةلعاب التعميميتوظيف محفزات ال 
 وكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات لدى التالميذ المعاقين عقمياً ة العقمي ةاليقظ

 القابمين لمتعمم
د/ ميا فتح اهلل بدير نوير.أ.م  

 مستخمص البحث
 ةلعاب التعميميتوظيف محفزات األالتعرف عمى فاعمية ستيدف البحث الحالى إ      
التمثيل المعرفى و كفاءة  ةالعقمي ةقتصاد المنزلى لتحسين اليقظفى تدريس اإل ةالرقمي

وتم  ، القابمين لمتعمم المعاقين عقمياً  بتدائىالصف الرابع اإل تبلميذ لممعمومات لدى

، وتكونت عينة البحث  التجريبيالمنهج  شبه ستخدام المنهج الوصفي التحليلي و إ
 ( تبلميذ ، تم اعداد أدوات البحث 5) ( تبلميذ بينما العينة الضابطة6من ) التجريبية

المعالجة  مادةبطاقة مبلحظة اليقظة العقمية ( و ختبار التمثيل المعرفى المصور  ، إ) 
 نشاطال ةكراس،ةدليل المعمم،  محفزات األلعاب التعميمية الرقميةبرمجية ) التجريبية
 ≥ αعند مستوى )  ، وأسفرت نتائج البحث عن وجود فرق دال احصائياً  (المصورة
( بين متوسطى رتب درجات تبلميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  0,05

 اليقظة العقميةالبعدي عمى بطاقة مبلحظة  ينالقابمين لمتعمم في التطبيق المعاقين عقمياً 
لصالح  ا)ككل( وعند كل مكون من مكوناتيختبار التمثيل المعرفى لممعمومات ا  و 

جات تبلميذ در  تحسن رتباطية دالة موجبة بينإعبلقة  وجودو  ، المجموعة التجريبية
 التمثيل المعرفىختبار إالتطبيق البعدي عمى بالضابطة و  المجموعة التجريبية

 ناًءا عمى نتائج البحث تم التوصية، وب ةالعقمي ةاليقظبطاقة مبلحظة و  لممعمومات
 ةلكافو المقررات الدراسي ةالكتروني ةتعميمي ة، فى تصميم أدل ةتكاتف جيود ذوى الخبر ب

لمتعمم،  تتضمن محفزات  ةداعم ةترويحي ةتعميمي ةلبناء بيئ ةالفكري ةبمدارس التربي
لدى تكوين البناء المعرفى لمحتوى المقرر  و إثارة اليقظة العقمية تسيم فى ةرقميالعاب 
 التعمم . ةببيئ اتوظيفي ة، مع تدريب المعممين عمى كيفي المتعمم

 

 ةاليقظ ،قتصاد المنزلىاإل ، ةالرقمي ةلعاب التعميميمحفزات األ:  الكممات المفتاحية
 .القابمين لمتعمم المعاقين عقمياً  ،التمثيل المعرفى لممعمومات  ، ةالعقمي
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Employing Gamification in teaching Home Economics to Improve 

Mindfulness and the Efficiency of Cognitive Representation of 

Information among Educable mentally retarded students 

 

Abstract: 

The current research aims to identify the effectiveness of employing 

Gamification in teaching home economics to improve mindfulness and the 

efficiency of cognitive representation of information among educable mentally 

retarded students of the fourth grade of primary school, The analytical 

descriptive approach and the quasi-experimental approach were used, and the 

experimental research sample consisted of (6) students while the control 

sample was (5) students. The research tools were prepared (the visual 

cognitive representation test, the Mindfulness note card) and the experimental 

treatment materials (Gamification software, teacher guide, pictorial activity 

brochure), The results of the research resulted in a statistically significant 

difference at the level (α ≤ 0.05) between the average grades of the 

experimental group and the control group in the two dimensional applications 

on the mindfulness note card and the cognitive representation test of 

information (as a whole) and at each of its components in favor of the 

experimental group. There is a positive significant correlation relationship 

between the improvement of the grades of the experimental group and the 

control group through the post application on the cognitive representation test 

of the information and the mindfulness observation card, and based on the 

results of the research it was recommended that the efforts of those with 

experience be combined in designing electronic educational guides for all 

courses in intellectual education schools to build an educational environment 

Recreational supportive of learning, including gamification that participate in 

stimulating mindfulness and formation of the cognitive structure of the course 

content, while training teachers on how to use it in the learning environment. 

 

Key words: Gamification, Home Economics, Mindfulness, Cognitive 

Representation of Information, Educable Mentally Retarde.  
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 : ة البحثمقدم

 ةوالمتوسط ةالعالي ةالحالى موجو لذوى القدرات العقميد التعميم فى عصرنا لم يع       
تستيدف الجميع  ةوالتعميمي ةنما أصبحت الجيود التربويا  كما كان فى الماضى ، و 

لى إنظر ،وعميو أصبح ي  ةستيعابيوقدراتيم اإل ةبغض النظر عن مستوياتيم العقمي،
كبيرة ، تستوجب  ةتتطمب التعامل معيا بإيجابي ةعمى أنيا ظاىرة طبيعي ةالعقمي ةعاقاإل

المختصون تسابق ف، هالحيا ةلرفع وتحسين كفاءتيم لمواجي ةوتأىمي ةتقديم برامج تدريبي
 ةتاحلتحقيق ذلك فى ضوء التوجو والحراك المجتمعى إل ةبل الكفيمفى البحث عن الس  

 التعميم لمجميع دون تمييز.

من أىم المشكبلت التى يعانى أن ( 214-209، 2003)عادل محمد فأكد        
ومياراتو تعمق باالنتباه القابمين لمتعمم، تمك المشكبلت التى ت عقمياً  ينمنيا المعاق

فى  مما يؤثر،و التسمسل و الترتيب  ةمن صعوبات فى التصنيف و المقارن ةالمختمف
 ،ةانتقال أثر التعمم بسيول ةفيسبب مشاكل تتمثل فى عدم إمكاني،المعرفيةباقى القدرات 

لتحقيق تكيف أفضل مع البيئو التى  ةالبلزم ةساسييعوقيم عن اكتساب الميارات األبما
 . ةعمى أدائيم الوظيفى فى الحيا يؤثر سمباً ف ،يعيشون فييا

فى  لدييم المتمثل " ةالعقمي ةاليقظ"لى تحسين مستوى إ ةلذا فيم فى أمس الحاج       
يسيل  ، مما ةالحالي ةتحقيق الوعى غير التفصيمى لمتجربتنظيم االنتباه من أجل 
وييسر إكتساب عزيز استكشاف المعنى ، تحساس بيا و اإلاالنفتاح عمى الخبرات و 

 . ةالمعمومات بفاعمي

بتوظيف  ةخير األ ةتزايد اىتمام الباحثين فى الفتر  وفى ذلك السياق المتصل     
صبح نيج واعد أكمدخل عبلجى ، و  "ةالعقمي ةاليقظ"عمى  ةالقائم ةالتدخبلت المعرفي

والتذكر ير فى تحسين االنتباه والتركيز واالدراك سيم بدور كبفى المدارس حيث ي  
 التمييز .و 

 & Gharimmoluk) ,( bishop,et al. ,2004 ),(lawlor,2014,87 ) فقد أشار كاًل من

Hosseinzadeh,2018,35), (Fard,Kalantarkousheh&Faramarzi,2018,476) 
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 ةلى المنبيات الموجودإعممية سموكية تنطوى عمى تنظيم انتباه الفرد  ةالعقمي ةأن اليقظ
انتباه غرضى ،  و،في ةنظيم جودة االنتباه فى نفس المحظمع ت،  ةالحالي ةفى المحظ

 ةيجابى نحو ىذه المحظإتجاه إلما يحدث حولو ، مع تكوين  وواعياً  لبقاءالفرد مبلحظاً 
 .  نفتاح والقبوليتميز بالفضول واإل

أن Kettler  (2013,25) كيتمر(  و 317، 2019)ماجد المالكى  وكذلك وضح      
المحظى أو اآلنى عمى  هلى وعى الفرد بالحاضر والتركيز واالنتباإتشير  ةالعقمي ةاليقظ
 .يجاب صدار أحكام عمييا سواء بالسمب أو اإلإحداث وذلك دون تقييميا أو األ

 ةالعقمي ةأن اليقظ   .Dallas &et ,al (2019,7)وأضاف دالس و آخرون       
 ةنفعالياإل ةبلنتباه والذى يعزز الوعى بالخبر التنظيم الذاتى ل :تتكون من جانبين ىما

فى الوقت الحاضر و الجانب الثانى ىو توجيو تجارب الفرد  ةحداث العقميواأل ةوالمعرفي
 ستطبلع .وحب اإل ةوتتسم بقبول الخبر  ةبمحظ ةى الوعى لحظأ ة،الراىن ةلى المحظإ

  .Rosini ,Nelson, Sledjeski, et al (2017,3) يضيف  روزن وآخرونو      
صرف بوعى و والوصف والت ةبعاد ىى : المبلحظأ ةتتكون من خمس ةالعقمي ةأن اليقظ

 . ةالداخمي ةوعدم إصدار الحكم عمى الخبر  ةالداخمي ةعدم التفاعل مع الخبر 

أشار حممى الفيل   فقد كاديمى فى المجال األ ةالعقمي ةاليقظ ةتزداد أىميلذا       
اس مستوى الحمو وكفاءة التعمم ، ة أنيا تزيد من مستوى رغبب( 291:292، 2019)

مستوى تزيد من التعمم ،و  ةاالندماج النفسى والمعرفى فى بيئو  ةيجابياإل ةوالمشارك
مستوى التفاعل الصفى الجيد لدى و ستطبلع المعرفى ،الفضول العممى و حب اإل

 المتعمم.

 , Bernay)(،2019)من رجاء عبد العميم  كبلً  ةوفى ىذا الصدد وضحت دراس       
2014) ،Huem & lue ,2015) ,( Rempel,2012) ةالعقمي ةاليقظ ةتنمي ة( أىمي 

فى الموقف  وتركيزاً  تجعميم أكثر انتباىاً أنيا ، حيث "القابمين لمتعمم لممعاقين عقمياً "
مما يترتب عميو سعادتيم  ، ةستقبال وتحصيل المعمومإجياد فى التعميمى و تخفض اإل

 كاديمى .نجازىم األإكمؤشر عمى  ةالدراسي



 

269 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 Pagnini,et) , (Zhang , et al. ,2019)من  كبلً ليو إتوصل  ويعزز ذلك ما      
al. ,2019)  ( ،2019(  ، )يسرا بمبل ،2019خرون ،أيناس صفوت و إ ) بوجود

 ةنفعاليو اليناء الذاتى و اإل ةمن السعادة النفسي وكبلً  ةالعقمي ةيجابى بين اليقظإرتباط إ
 والصمود األكاديمى  . ةالنفسي ةوالرفاىي ةالذاتي ةو الكفاء ةيجابياإل

لتحسين  ةالقابمين لمتعمم فى أمس الحاج فالمعاقين عقمياً  فى ضوء ما سبقو       
؛ النتباىيم  ةكثير من الخصائص والعوامل المشتتفى ظل ال ةالعقمي ةميارات اليقظ

 هعمى تشتت االنتباالتغمب  من خبلليايمكن  التى ة؛الممموس اليقظة العقمية لفوائدوذلك 
مثمو من عامل وقائى و اليناء الذاتى ، لما ت   ةالموقف التعميمى بالسعادة النفسي ةوصبغ

بما يعزز الصمود األكاديمى بالموقف  ة؛و النفسي ةالعقمي ةيجابى عمى الصحإذو تأثير 
       عادل محمد  أشارفقد  ، التعميمى ويحسن من كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات

فى حدوث التعمم  ةمعرفى لممعمومات يسيم بصورة فعالن التمثيل الأ(  13، 2008 )
والفيم و االدراك و  هكاالنتبا ةالمختمف ةالمعرفي ةعمى العمميات العقمي يجابياً إنو يؤثر أل

 االسترجاع .الترميز و 

ن إ( 534، 2018)يمان عبد المجيد إطارق محمد و  وضح فى السياق ذاتو و       
، ومن العوامل التى  ليا تأثر بكفاءة التمثيل المعرفىتالقدره عمى اكتساب المعمومات 

اعل الوصف ،والتفو ، ةالمبلحظعمى  ةالقدر تؤثر عمى كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات 
 . "ةالعقمي ةاليقظ"عبر عن و التى ت   ةو التحكم فى المواقف المتنوع

( التمثيل المعرفى لممعمومات بأنو  559، 2001)فتحى الزيات  عرف فقد       
 –)كممات  ةمدخبلت معرفيمن لممعمومات  ةدالالت و معانى الصياغات الرمزي تحويل
لى معانى و إصور (  –رسوم -)أشكال ةمفاىيم ( ، و الصياغات الشكمي –رموز 

من نسيج البناء  ستدخل و يتم استيعابيا لتصبح جزءاً و خطط ت   ةفكار وتصورات ذىنيأ
 .المعرفى الدائم لمفرد فى التفاعل مع العالم من حولو 

التمثيل المعرفى يتضمن عدة ( أن 247،  2014)وضح محمد عبد المطيف كذلك     
 ةالمركب ةلمعممي ةالعمميات العقميو البسيطو المؤلفتنتظم بو  ،مستويات تمثل بناء ىرمى



 

270 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 التصنيف و التوليف و االشتقاقو عمى فى الحفظ لى األإدنى كبر وتتمثل من األاأل
 والتوظيف و التقويم الذاتى لممعمومات .

طارق محمد و  ( ،344،  2019)عاصم أحمد  وفى ىذا الصدد أكد  كبًل من      
بما تتضمنو من جوانب متعددة  "اليقظو العقميو"( بأن 560، 2018)يمان عبد المجيد إ
 محورياً  نيا تؤدى دوراً أومن ثم ف، سيم فى فيم الفرد لذاتو وادراكو إلنفعاالتو و قدراتو ت  

 ى الطبلب .وكفاءة التعمم لد" كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات "فى 

،  ( 2019رجاء عبد العميم   )من كبلً  ةدراس  أكدت نتائج السياق ذاتو وفى     
لمياء عبد اهلل )،  (2015سمير عقيمى و قيس عصفور  )،(2016عائشو العميرى )

2015) ،  Weng&Bouck,2014) )ةالحديث ةى أن توظيف التطبيقات التكنولوجيعم 
ويحسن من  ،لدييم ةالعقمي ةاليقظ ينمالقابمين لمتعمم ي   التعمم لممعاقين عقمياً  ةفى بيئ

 .و زيادة تحصيميم األكاديمى  ةو اكتساب المفاىيم العممي ةمياراتيم المعرفي

بحار اإل ةنسانيتيا من خبلل محاولإبدعت فى أو  ةفقد أثمرت المستحدثات التقني      
 ةكثر حداثاأل ةلكتروني، ومن البيئات اإل ةحتياجات الخاصكوكب تعميم ذوى اإلفى 

لعاب " محفزات ال القابمين لمتعمم ستثمارىا فى تعميم المعاقين عقمياً إالتى يمكن و تربويا ً 
 "ةالرقمي التعميمية

تمعيب ا "استراتيجية أو كما يطمق عميي "ةالرقمي التعميمية لعابمحفزات األ"ت عد     
، و أصبحت  ةالتربوي ةالتى ظيرت عمى الساح ةستراتيجيات الحديثمن اإل "التعمم
 ةفى نفسي ةنوعي ةنقم حيث ت عد ،م 2010عالميًا بدًء من النصف الثانى لعام  توجياً 

ستثمر أسسيم فى تقديم تعمم تل ةوالسموكي ةالبنائي ةقع فى تقاطع بين النظريتو ، الطبلب 
 .دفمفعمة باإلثارة والترويح اليا ةمميز  ةيتصف بنكي ةذو فاعمي

تيتم بتحفيز  ةتعميمي ةستراتيجياأنيا ب (649: 648، 2018)زىور الجينى   عرفتيا فقد
ت التعمم ،وذلك بيدف تحقيق عمى التعمم باستخدام عناصر األلعاب فى بيئا بلبالط
التعمم ،وتوسيع ىامش الحريو فى  ةنتباه لمواصمالمن خبلل جذب ا ةوالمشارك ةالمتع



 

271 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

تيح ربط التعميم بالحياة ت، و  ةنعكاسات سمبيإى أالخطأ و المحاولو مرة اخرى دون 
 والتطبيق العممى . ةالواقعي

ستخدام محفزات األلعاب فى السياق ان أ( 224، 2019)وضحت داليا شوقى و       
 ةالتى لدييا القدر  ؛خصائص وعناصر المعب ةضافإساسى عمى أالتعميمى يعتمد بشكل 
من أجل الوصول بالمتعمم  ؛ التعمم ةنخراط فى بيئاإلو  زيادة الحافز عمى تبسيط التعمم و

 لى الناتج التعميمى المطموب .إ

اإليجابى لى التأثير إاألدلة البحثية  لبعض الدراسات  وفى السياق ذاتو توصمت      
التركيز  الذاكرة وتحفيزتنمية  عمى ةكترونيلاإل ة التعمملعاب فى بيئاأللتوظيف محفزات 

 تحقيقنخراط فى التعمم و واإل ةنجاز والتحصيل المعرفى و الدافعيو الشعور باإل االنتباهو 
الفروق  ةضافو لحل مشكمباإل، ةودة المخرجات التعميميرتقاء بجالتعمم العميق واإل

  ،( 2020)عبد اهلل البطنين ،( ،2020يمان محمود ،إ) ةبين الطبلب ، كدراس ةالفردي
( 2019(،) عايدة حسين و نجبلء المحبلوى ،2019) حسناء الطباخ و آيو اسماعيل ،

)تغريد  ( ،2018( ،) محمود أحمد ،2019( ، )ايمان موسى ، 2019،) داليا شوقى ،
   ،  (Hanus&Fox,2015)، (Jia,et al., 2017)(، 2018الرحيمى ،

kiryakova ,et al. ,2014)  ). 

 ةتوظيف المحفزات التعميمي ةفاعمي العديد من الدراسات " أثبتت وفى ىذا الصدد    
(  2017)عمرو درويش ،كدراسة "القابمين لمتعمم فى بيئو تعمم المعاقين عقمياً  ةالرقمي
جتماعى و فى تحسين التواصل اإل ةلعاب التعميمياأل ةفاعميل جياتوصمت نتائالتى 

 (Burke&Mcevoy,2014 )ةدراسو  ،القابمين لمتعمم السموك التوكيدى لممعاقين عقمياً 
بعض المفاىيم  لدى المعاقين  ةفى تنمي ةلكترونيلعاب اإلاأل ةالتى تحققت من  فاعمي

 ةفاعميل  (Agarwal & Singhi,2012 ) ةدراس توصمتو  ،القابمين لمتعمم  عقمياً 
و ،القابمين لمتعمم  عقمياً  لدى المعاقين  ةو الذاكر  هفى زيادة االنتبا ةلكترونيلعاب اإلاأل

 ةفى تنمي ةلكترونيلعاب التعميميو اإلاال ة( فاعمي 2014)سعاد محمد ، ةأثبتت دراس
)إممى ميخائيل  ةأكدت دراسو  ،القابمين لمتعمم  لدى المعاقين عقمياً  ةالميارات الحياتي

فى تنميو الميارات  ةلكترونياإل ةلعاب التربوياأل ة( عمى فاعمي2010جميل ، ةوسمي
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(  2010)ىدى عبد الفتاح ، ةأكدت دراس،و القابمين لمتعمم  لدى المعاقين عقمياً  ةالمعرفي
ستمتاع فى اإل نجاز متمثبلً فى تنميو الدافع لئل ةلكترونياإل ةلعاب التربوياأل ةفاعمي

معاقين لدى ال ةو تحمل المسؤلي ةو المثابر  ةزيادة مستوى الطموح و المنافسو  بالتعمم ،
 القابمين لمتعمم . عقمياً 

 :  ةحساس بالمشكماال

 لى عدة شواىد :إ ةضافعمى ما سبق باإل تأسيساً  ةحساس بالمشكمتم اال     

 : ةالفكري ةقتصاد المنزلى بمدارس التربياإل محتوى مقررل خطة الدراسة فحص -1
 المصاحب ةالمعممو دليل  قتصاد المنزلىتوزيع منيج اإل ةطبلع عمى خطبعد اإل     

،  تبين أن الفكرية بمدارس التربية ةبتدائياإل ةلصفوف المرحم لمموضوعات الدراسية
شكل مباشر بحياة التبلميذ ب ةالمتصم ةمناسب من المفاىيم المعرفي المقرر يتضمن قدر

 ترسيخل ةمناسب ةستراتيجيات تدريسيتوظيف إ ةالتى تستوجب من المعمم، ةاليومي
يتم  كما، ةتستثير يقظتيم العقمي ةتعميمية بيئ لمتبلميذ بمساندة ةالمعرفي بالبنية المعمومات

بمدارس  ةالدراس ةلخط طبقاً  سبوعياً إ( حصص 4قتصاد المنزلى بواقع )اإل تدريس مقرر
بالرغم من و ،  ة الفعمية لممقرر بالخطة الدراسيةمكانال، بما يدل عمى  ةالفكري ةالتربي

 .لمتخصص  ةستراتيجيات التدريس النمطيإ ةالمعممذلك يتضمن دليل 
 ستطالع الواقع: إل ةستكشافينتائج الزيارات اإل -2

 تخصص ( معممات7) عددمع  ةجراء عدة مقاببلت مفتوحإوفى ضوء ذلك تم       
تم حضور  ة، كماالغربيو  ةالدقيمي تىبمحافظ ةالفكري ةلتربيامدارس بالمنزلى  قتصادإ

لعاب محفزات األل المعممات  لمتعرف عمى مدى توظيف ؛ ةعدد من الحصص الدراسي
 المستيدفة أثناءالتمثيل المعرفى مستويات التعرف عمى التعمم و  ةببيئ ةالرقمي التعميمية
؛ وقد  أثناء التعمم لمتبلميذ ةالعقمي ةستثارة اليقظإعمى  المعممات ومدى حرص ،التعمم

 اتضح من خبلل ما سبق أن :

   مستوى التمثيل  والبيان العممى ، وأن التدريس الفردىاالسموب التدريسى المتبع ىو 
دون التطرق  ةالحفظ السترجاع بعض المفاىيم البسيطو  ىو التكرارسائد المعرفى ال
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ومحفزات  م توافر مثيرات عد ة، كما تم مبلحظاألعمى مستويات التمثيل المعرفى ل
لتثير وتجذب انتباه التبلميذ ،  ةعن توظيف المستحدثات التكنولوجي ةناتج ةتعميمي
 ةستطبلع مستوى اليقظإل)إعداد الباحثة (  ةمبلحظ ةلذلك تم تطبيق بطاق اً وتأكيد

قتصاد المنزلى التى القابمين لمتعمم  أثناء حصص اإل العقميو لمتبلميذ المعاقين عقمياً 
نحصرت إحيث ، ةالعقمي ةتبين من نتائجيا ضعف مستوى اليقظ قدتم حضورىا ،و 

  .%( 19.1-13.7النتائج ما بين ) 
   التمثيل المعرفى التى يتم  مستوياتو  ةأن المداخل التدريسيفوبناءًا عمى ذلك

القابمين لمتعمم ،بما يؤثر عمى   تعمم المعاقين عقمياً  ةلبيئ ةبالواقع غير مناسب توظيفيا
دالالت وتسكينيا فى البناء المعرفى  كسابياا  استقبال المعمومات وترميزىا و  ةصعوب
بما يؤدى ،  ةالعقمي ة/فى ضوء خصائصيم المعرفي ةمترابط ةسسس تنظيميأعمى 

وساىم  ، ةالمعرفي ةحداث خمل ممحوظ فى الركيز إلى فقدانيا ونسيانيا،بما يزيد من إ
 ةعمى المبلحظ ةعمى استثارة القدر  ةستراتيجيات المستخدماإل ةبذلك عدم فاعمي

 . ةالعقمي ةعبر عن اليقظوالتى ت   ةاعل والتحكم فى المواقف المتنوعالوصف ،والتفو ،
 :وتوصيات الدراسات السابقةنتائج -3

(  بضرورة 2019) رجاء عبد العميم ، ةمع ما أوصت بو دراس يعززما سبقو        
ستخدام المستحدثات إ ةالقابمين لمتعمم عمى كيفي تدريب المعممين بمدارس المعاقين عقمياً 

الويب بما يتبلئم عبر  ةالرقمي ةاالىتمام بتطوير المثيرات البصريو  ةالبصري ةالتكنولوجي
قابمين لمتعمم ، وكذلك ما ال لمتبلميذ المعاقين عقمياً  ةدراكيواإل ةمع الخصائص النفسي

 ةحتياج معممات التربيإ( ب212،  2019نورا عمى ،و ليو )منى عبد الوىاب إأشارت 
وكذلك ما ،القابمين لمتعمم  ةعاقو الذىنيلوجيا تخدم تعمم تبلميذىم ذوى اإللتكنو  ةسرياأل

تزويد المناىج بأىمية (  2019، ) ىبو عبد الحميد و محمد محمد ةأوصت بو دراس
 ةلسموكيفعال فى تحسين الممارسات امما يسيم بدور  ةالعقمي ةبممارسات اليقظ ةالدراسي

عمى قدرتيم عمى تحقيق االنتباه الواعى والبعد عن  يجابياً إلمتبلميذ وىو ما ينعكس 
 2018،طارق محمد و ايمان عبد المجيد ) ةما نادت بو دراسكذلك  و ،التشتت 

ك الرئيسى لقدرات الطبلب نيا المحر أحيث  ةالعقمي ةىتمام باليقظاإلبضرورة  ( 564،
عمى نحو يتوافق مع مبادئ  ليم ةفى تطوير الميارات الذاتي ا تسيم، كما أني ةالمعرفي
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، 2003( ،)عادل محمد ، 29، 2012)ريم فودة ، ةكما أوصت دراس،التعمم المستمر 
 لمعاقين عقمياً التحسين انتباة  ةمتنوع ةىتمام بتقديم مثيرات بصرياإلب( 293-240

 ةنشطأوتقديم  ةالمقارن رات الترتيب و التصنيف وستخدام الكمبيوتر فى تحسين قدإب
 التعمم لتحسين انتباىيم  . ةمساعدة لبلندماج فى أنشط

 السعى لتحسين كفاة التمثيل المعرفى لدى المعاقين عقمياً  ةوعمى الرغم من أىمي     
ستيدفت ذلك ، إ ةعربية نو فى حدود عمم الباحثو لم تتوفر دراسأال إالقابمين لمتعمم ، 

ستيدفت تحسين كفاة التمثيل المعرفى إعمى الرغم من توفر عدد من الدراسات التى 
(، )طارق عبد الرحيم و 2019من: )عاصم أحمد ، كبلً  ةلذوى صعوبات التعمم كدراس

( ، 2016، ة( ،)رامى مشاقب 2017ات و اخرون ،(، ) فتحى الزي2018ايمان فواز ،
 (2008( ،)عادل محمد ،2012) مرفت حسين ، (،2014محمد عبد المطيف ،)

 توصمت لفاعميةالتى  الدراساتعمى ما تم استعراضو من قبل لنتائج  وتأسيساً       
كاديمى لمنجاح األ ةمتغيرات عدة داعم ةفى تنمي ةالرقمي التعميمية لعابمحفزات األ

التمثيل المعرفى و نماط أسيم بشكل مباشر فى تحسين قد ت  لمطبلب العاديين، والتى 
من )ىبو عبد الحميد و محمد محمد  كبلً  ةنتائج دراسل ،باإلضافوةالعقمي ةاليقظ

،2019 ، )( tarrasch,2018) felver et al ,2017)  )ةفاعمي التى دلمت عمى 
 ةضافباإله ،ضطراب نقص االنتباإفى خفض  ةالعقمي ةم عمى اليقظالعبلج المعرفى القائ

(، )إممى ميخائيل وسميو جميل 2017من ) عمرو درويش ، كبلً  ةلنتائج دراس
 ةلعاب التربويمحفزات األ ة( التى توصمت لفاعمي2010( ، )ىدى عبدالفتاح ، 2010،
 لممعاقين عقمياً  ةالمعرفينجاز وتنميو بعض الميارات فى تنميو الدافع لئل ةلكترونياإل

 .القابمين لمتعمم 

قتصاد المنزلى الذى الطبيعة الحيوية لمقرر اإل سيسًا عمى ما سبق وفى ضوءوتأ     
ساس أبنى عمى ت  ة وظيفية بمعمومات وميارات حياتي يستيدف إمداد التبلميذ

، وكذلك فى ضوء التحقق من  ةاليومي ةالحيا ةعمى مواجي معينيت  ل ةحتياجات الفعمياإل
قتصاد فى تدريس اإل ةالرقمي التعميمية لعابقصور فى توظيف محفزات األ وجود

لتمثيل المعرفى لممعمومات اميارات وضعف ، القابمين لمتعمم  المنزلى لممعاقين عقمياً 
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توظيف محفزات "ب  بالتصدى لتمك المشكمة قامت الباحثة ،لدييم  ةالعقمي ةواليقظ
تحسين وقياس فاعميتيا فى  قتصاد المنزلى فى تدريس اإل ةالرقمي ةب التعميميلعااأل

القابمين  تبلميذ المعاقين عقمياً لم وكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات ةالعقمي ةاليقظ
 ".لمتعمم

 أسئـــــمة البحــــــث:
 السؤال الرئيس التالي: فى ضوء ما سبق أمكن تحديد مشكمة البحث فى      

قتصاد المنزلى فى تدريس اإل ةالرقمي ةالتعميمياأللعاب محفزات  توظيف ما فاعمية "
 وكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات لدى التبلميذ المعاقين عقمياً  ةالعقمي ةاليقظلتحسين 

 ؟"القابمين لمتعمم
 :ةالتالي ةالفرعي ةسئمويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األ     
فى تدريس  ة الرقميةالتعميمياأللعاب محفزات لتوظيف  التصميم المقترح ما -1

 ؟  القابمين لمتعمم عقمياً متبلميذ المعاقين قتصاد المنزلى  لموضوعات اإل

 ؟القابمين لمتعمم عقمياً  متبلميذ المعاقينما أبعاد اليقظة العقمية المناسب تنميتيا ل -2
 عقمياً  متبلميذ المعاقينما مستويات التمثيل المعرفى لممعمومات  المناسب تنميتيا ل -3

 ؟القابمين لمتعمم

قتصاد المنزلى فى تدريس اإل ةالرقمي ةالتعميمياأللعاب  توظيف محفزات ةفاعمي ما -4
 ؟ القابمين لمتعمم عقمياً لدى التبلميذ المعاقين  ةالعقمي ةلتحسين اليقظ

قتصاد المنزلى فى تدريس اإل ةالرقمي ةالتعميمياأللعاب توظيف محفزات فاعمية ما  -5
القابمين  عقمياً لدى التبلميذ المعاقين  لممعمومات لتحسين كفاءة التمثيل المعرفى

 ؟  لمتعمم
 القابمين لمتعمم عقمياً المعاقين  بين متوسطى درجات التبلميذ ةرتباطياإل ةالعبلقما  -6

بعد إجراء واختبار التمثيل المعرفى لممعمومات  عمى بطاقو مبلحظة اليقظة العقمية
 تجربة البحث ؟
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 ــث:البحـ أىــــــــداف
 إلى: ىالبحث الحال ىيسع   
 عقمياً لمتبلميذ المعاقين  ةالرقمي ةالتعميميلعاب األمحفزات لبيئة تصميم مقترح  تحديد -1

صل الدراسى األول لمصف الرابع لموضوعات االقتصاد المنزلى بالف القابمين لمتعمم
 بتدائى .اإل

متبلميذ تحديد أبعاد اليقظة العقمية ومستويات التمثيل المعرفى المناسب تنميتيا ل -2
 . القابمين لمتعمم عقمياً  المعاقين

فى تدريس  ةالرقمي ةالتعميميلعاب األمحفزات  توظيف مدى فاعمية دراسة -3
القابمين  عقمياً لدى التبلميذ المعاقين  ةالعقمي ةقتصاد المنزلى لتحسين اليقظاإل

 . لمتعمم
قتصاد فى تدريس اإل ةالرقمي ةالتعميميلعاب األمحفزات  توظيفدراسة مدى فاعمية  -4

 . القابمين لمتعمم عقمياً تبلميذ المعاقين لملتحسين كفاءة التمثيل المعرفى المنزلى 
 عقمياً المعاقين  متوسطى درجات التبلميذ بين ةرتباطياإل ةالتعرف عمى العبلق -5

واختبار التمثيل المعرفى لممعمومات  ببطاقة مبلحظة اليقظة العقمية القابمين لمتعمم
 بعد إجراء تجربو البحث.

 البحـث:فروض 
 :ةيسعى البحث الحالى لمتحقق من صحة الفروض التالي    

( بين متوسطى رتب درجات  α ≤ 0,05عند مستوى )  يوجد فرق دال إحصائياً -1
القابمين لمتعمم في التطبيقين القبمي والبعدي  المعاقين عقمياً  ةالتجريبي ةتبلميذ المجموع

ا لصالح التطبيق )ككل( وعند كل مكون من مكوناتي اليقظة العقميةعمى بطاقة مبلحظة 
 .البعدى

( بين متوسطى رتب درجات  α ≤ 0,05عند مستوى )  يوجد فرق دال إحصائياً -2
ابمين لمتعمم في الق المعاقين عقمياً  ةوالمجموعة الضابط ةالتجريبي ةتبلميذ المجموع
)ككل( وعند كل مكون من  اليقظة العقميةعمى بطاقة مبلحظة  التطبيق البعدي

 . ا لصالح المجموعة التجريبيةمكوناتي
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( بين متوسطى رتب درجات  α ≤ 0,05عند مستوى )  يوجد فرق دال إحصائياً  -3
القابمين لمتعمم في التطبيقين القبمي والبعدي  تبلميذ المجموعة التجريبية المعاقين عقمياً 

لصالح )ككل( وعند كل مكون من مكوناتو  التمثيل المعرفى لممعموماتختبار إعمى 
 .التطبيق البعدى

( بين متوسطى رتب درجات  α ≤ 0,05عند مستوى )  يوجد فرق دال إحصائياً -4
في  ا القابمين لمتعممالمعاقين عقميً  ةالضابط ةوالمجموع ةالتجريبي ةتبلميذ المجموع
)ككل( وعند كل مكون من  التمثيل المعرفى لممعمومات ختبارإعمى  التطبيق البعدي

 .  لصالح المجموعة التجريبية مكوناتو
 ةوالمجموع ةالتجريبي ةرتباطية دالة موجبة بين درجات تبلميذ المجموعإتوجد عبلقة -5

التمثيل ختبار إعمى  القابمين لمتعمم في التطبيق البعدي الضابطة المعاقين عقمياً 
 .)ككل( اليقظة العقمية)ككل( ودرجاتيم عمي بطاقة مبلحظة  المعرفى لممعمومات
 أىمية البحـث:

 البحث فى أنو : ةتكمن أىمي
التى  2030لمتعميم  ةستراتيجياإل ةالحراك الدولى لتحقيق الرؤي ةقد يساىم فى مواكب-

 ةلى الصيغ التكنولوجيإمن خبلل التوصل ،تستيدف تحسين جودة النظام التعميمى 
 ةتاحإوتداوليا بين الطبلب و المعممين و  ةالمستيدف ةفى عرض المعرف ةاألكثر فعالي

 التعميم لمجميع دون تمييز .

لتصميم  ةبتبنى خط ةالخاص ةطى ومطورى المناىج  بقطاع التربيقد يفيد مخط-    
قتصاد المنزلى من خبلل تناول المحتوى العممى لمقررات اإلتتضمن  ة؛تعميمي ةأدل

بما يعزز من إقبال  ة ،جاد ةكاديميأفى سياقات  ةالرقمي التعميميةلعاب محفزات األ
ستيداف تحقيق مخرجات إمع ،ةعقمي ةويقظة بشغف ومتع الدراسةالمتعممين عمى 

يصعب التوصل قد لدى المتعمم  ة( مرغوبةواجتماعي ةومعرفي ةوذىني ة)وجداني ةتعميمي
 . ةتقميدياللييا فى بيئات التعمم إ
يتصف  ةالفكري ةقتصاد المنزلى بمدارس التربياإل مقررلتدريس  جرائىإيقدم نموذج  -

من  ةالتدريسى الواقع عمى كاىل المعممبالترويح والمرح ببيئو الصف، وتقميل العبء 
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، قد يستفيد منيا معممات لكل من المعممو والمتعمم  ةداعم ةتعميمي ةخبلل بيئ
 . بمدارس التربية الفكرية التخصص

 نظراً ؛  ذوى اإلحتياجات الخاصة تخدم ةجديد ةبحثي اقفآفى فتح  قد يفيد الباحثين -
 . ةستيدفت تمك الفئإبالتخصص التى  ةالشديدة فى الدراسات البحثي ةلمندر 

 حـدود البحـث:
 الحدود التالية: ىعم ىاقتصر البحث الحال     
 :م2020-2019 ىلمعام الدراسالبحث بالفصل األول تم تطبيق  الحدود الزمانية 
 :حيث بسمنود )  ةالفكري ةالتربي ةتم إجراء البحث الميداني بمدرس الحدود المكانية

 (متميز ،تتصف المدرسة بنظام إدارة جودة عدد التبلميذ مناسب
 اشتمل عمى مجموعة من تبلميذ الصف الرابع االبتدائى ذوى: الحدود البشرية 

  . ةالفكري ةالقابمين لمتعمم بمدارس التربي ةالبسيط ةالعقمي ةعاقاإل
 :الحدود الموضوعية  

فى تدريس  ةالرقمي ةالتعميمي لعاباأل محفزات توظيف ىعم قتصر البحث الحالىإ     
ول لمصف األ بالفصل الدراسى ةالفكري ةقتصاد المنزلى بمدارس التربيموضوعات اإل

عدد مناسب من  نو يتضمنالدراسى ألختيار ىذا الفصل إوقد تم الرابع االبتدائى، 
كسابيا إالتى ينبغى  ةمن المفاىيم المعرفي التى تتضمن عدد وفير ةالموضوعات الدراسي

ىتمام ،وىذا غيرمتاح بباقى الفصول الدراسية بالمرحمة اإلبتدائية، حيث االلمتبلميذ
ومستويات  بعض أبعاد اليقظة العقميةاألكبر فييا بالجزء العممى، كذلك تضمن قياس 

 لخصائص المعاقين عقميًا القابمين لمتعمم . تمثيل المعرفى لممعمومات المناسبةال
 

  المعالجة التجريبية وأدوات القياس: ادةم
 فى لمبحث  تمثمت مادة المعالجة التجريبية: 

 ( ةالباحث إعداد)                       . ةالرقمي ةلعاب التعميميمحفزات األ ةبرمجي-1

 ( ةإعداد الباحث)  .ة فى التدريسالرقمي ةلعاب التعميميمحفزات ال لتوظيف  ةدليل المعمم-2

     ( ةإعداد الباحث)                                          كراسة النشاط المصورة  -3
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  فى  أدوات القياستمثمت :                                                       

     ة(إعداد الباحث)                              . ةالعقمي ةاليقظ ةمبلحظبطاقو  -1
    ة(إعداد الباحث)                مصور .الالتمثيل المعرفى لممعمومات  اختبار -2

         
 متغـيرات البحـث:
فى تدريس  ةالرقمي ةالتعميميلعاب األتوظيف محفزات  تمثل فى :المتغير المستقل

لتبلميذ الصف الرابع اإلبتدائى المعاقين عقميًا القابمين  قتصاد المنزلىاإلموضوعات 
 .لمتعمم 

 .( التمثيل المعرفى لممعمومات،  ةالعقمي ةاليقظ) شتممت عمىإ: المتغيرات التابعة
 

طارىا المفاىيمى بالبحثجرائيالمصطمحات اإل  :ة وا 

 القابمين لمتعمم  ن عقمياً يالمعاقEducable   Mentally  Retarded  
 ةبتدائياإل ةتبلميذ الصف الرابع بالمرحم بأنيم "فى ىذا البحث يتم تعريفيم إجرائيًا   

، يتراوح معدل ذكائيم بين  ةالفكري ةفى مدارس التربي ةالممتحقون والمنتظمون  بالدراس
 عاقووىم ذوى اإل ة،لمقياس ستانفورد بينيو لمذكاء الصورة الرابع ( درجو طبقاً  55-70)

لمتصنيف التربوى ،ويتراوح  لمتصنيف النفسى و القابمين لمتعمم وفقاً  العقميو البسيطو وفقاً 
 . ةسن ( 13-11)العمر الزمنى ليم ما بين 

  التعميميو الرقميةمحفزات اللعابGamification        
لعاب من آليات وتقنيات منحى تعميمى يوظف عناصر األتعرف إجرائيًا بأنيا "      

 بصورةفى ضوء محتوى عممى ىادف  ة،فتراضيإومحفزات وجماليات فى بيئو تعمم 
 ةالقابمين لمتعمم لمواصم المعاقين عقمياً  التبلميذ التعمم الصفى ، لتحفيز ةببيئ ةمدمج

  ةمحدد ةلتحقيق أىداف تعميمي ةوالمشارك ةوتحقيق أقصى قدرمن المتع ة،التعمم بيقظ
 مستوى تحسينلبالمحفزات  ةمدعم إلستجابات وفقاً  ةفوري ةراجع ةء تقديم  تغذيفى ضو 

 . ة"التمثيل المعرفى لممعمومات المستيدف
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 ةالعقمي ةاليقظ  Mindfulness  
القابمين  تنظيم االنتباه لدى التبلميذ المعاقين عقمياً  ةعممي تعرف إجرائيا بأنيا "  

رتباط بيا واإل ةالحالي ةكفاءة الوعى بالخبر عميمى من أجل فى الموقف الت ،لمتعمم
 جرائياً إعمييا ، وتقاس  ةصدار أحكام تقيميإنفتاح عمييا بفضول و تقبميا بدون واإل

التى تم  ةالعقمي ةاليقظ ةبالدرجو التى يحصل عمييا التمميذ فى بطاقو مبلحظ
 ."عدادىا لمبحث  الحالى إ
 من بالبحث الحالى فى ضوء كالً  جرائياً إبعاد تم تحديدىا أعدة  ةالعقمي ةوتتضمن اليقظ     

دبيات وال ةستقراء الدراسات السابقا  و  ، القابمين لمتعمم خصائص التالميذ المعاقين عقمياً 
 : عمى النحو التالى وىى ، ةالعقمي ةلميقظ ةوالمقاييس المتعدد ةالتربوي

 ةمن الظواىر الداخميرات بما فييا المثي ة: مبلحظ Observing  ةالمالحظ-
التعميم  ةات و األشكال و الصور أثناء عمميكاألصو  ةو الظواىر الخارجي ةكالمعرف

 التعمم .و 

فى سياق التعميم والتعمم :الوصف المفظى لما يحدث   Describing الوصف-
الظواىر  ةو التعبير عنيا بالكممات أو تسمي ةالداخمي ةأى وصف الخبر  ةبموضوعي
 وىو وصف غير تقييمى. ةالمبلحظ

 ةنشطفى األ ةالكامم ة:المشارك  Acting with Awareness التصرف بوعى-
 .حداث ختمف ىذا النشاط مع سموكو التمقائى مع ادراك األإن ا  حتى و  ةالصفي

: قبول  Accept with Judgment دون الحكم عمييا ةقبول الخبرات الصفي-
ستمتاع بالتعمم الصفى دون التعمم  مع اإل التمميذ لما يحدث فى سياقات التعميم و

 عميو . ةحكام تقييميأصدار إ

 التمثيل المعرفى لممعمومات  Congnitive  Representation  Of  Information  

القابل لمتعمم عمى  البسيطة ةالعقمي ةعاقاإل ذو التمميذقدرة يعرف إجرائيًا بـــأنو "    
لممعمومات التى تمثل  ةالشكمي والصياغات ةالرمزيل دالالت ومعانى الصياغات تحوي

فكار وتصورات ألى معانى و إ صورالرسوم ، ال الكممات ، ،الرموزكالمدخبلت المعرفيو 
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لمتعميم  ةمن البناء المعرفى الدائم وقابم لتصبح جزءاً ، ستيعابيا وتسكينيا إيتم  ةذىني
،  تمميذال يناسب خصائص ستخدام فى التفاعل مع العالم المحيط بالقدر الذىواإل

كفاءة التمثيل المعرفى ختبار با تمميذلالتى يحصل عميو ا ةبالدرج جرائياً إويتحدد 
 . المصور لممعمومات

القابمين لمتعمم عدة مستويات  لممعاقين عقمياً لممعمومات ويتضمن التمثيل المعرفى    
 التالى :عمى النحو  عمىلى الإدنى ال المستوى درج مننت ةجرائيإ

صورة ،  ، ةيتم االحتفاظ بالمعمومات الخام) كمم (التخزينالحفظ و  )ول المستوى األ - 
من ذاكرتو من أجل  لتمثل جزءاً تمميذ رقم( وتسكينيا فى البناء المعرفى لم شكل ،

 .تجييزىا لممستوى التالى

 ةبتمك الموجود ةيتم ربط المعمومات المستدخم  (الربط أو التصنيف )المستوى الثانى  -
                    .              سترجاعياإذاكرة وتصنيفيا فى فئات ليسيل الفى 

 دخاليا حديثاً إبين المعمومات التى تم  ةيتم المواءم( التوليف )المستوى الثالث -
 ةلك من خبلل توظيف العناصر المشتقوذ،  ةفى الذاكر  هالموجود ةوالمعمومات القديم

 .جزاءدراك العبلقات بين األإعمى  ةوالقدر  ةنواتج معرفي ةلصياغ

أفكار ستنتاج وتوليد معمومات ومعانى و إيتم  ( و التوليدأشتقاق اإل )المستوى الرابع -
من المعمومات التى تنشأ  أو ةوالتى توجد فى الذاكر  ،ةجديدة من المعمومات المقدم

 .التصنيف والتوليف  ةبسبب عممي

  .ةمشابي مواقف توظيفيا فىستخدام المعمومات و إيتم  (التوظيف )الخامسالمستوى  -

من  ةالمعرفي ةصدار الحكم عمى ما يوجد بالبني( إ التقويم الذاتى )المستوى السادس  -
 جراء عمميات التخزين والتصنيف واالشتقاق والتوليف والتوظيف .إمعمومات بعد 
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 اإلطار النظرى لمبحث :

  : ةالرقمي ةالتعميميمحفزات اللعاب المحور الول       Gamification 
 "تمعيب الا "استراتيجية أو كما يطمق عميي "ةالرقمي التعميمية لعابمحفزات األ"ت عد     

عالميًا  توجياً أصبحت ، و  ةالتربوي ةعمى الساحالصاعدة  ةيات الحديثستراتيجمن اإل
نمط فى  ةنوعي ةنقم حيث ت عد ،التطور التكنولوجى بعممية التعميم و التعمم  يستثمر

 . تحت مظمة التحدى اإليجابى  رحو آمنةم تعمم ، فيو نمط محفز لمتعمم ببيئةال
 ةالكتروني ة( بأنيا العاب تعميمي9،  2019 )عرفيا ىبلل القباطى وأخرون  فقد

، تم  ةوالترفي ةفييا المعب بالتعمم والتسميمتزج ي ، ةتشتمل عمى موضوعات تعمم مناسب
جراءات يقوم بيا وتدفع المتعمم لمتعمم وفقًا إل ،ثير التفكيرت   ةجذاب ةتصميميا بطريق

 لى تحقيق اليدف المنشود .إبتسمسل معين وقوانين محددة لموصول 
بأنيا عممية  (kocakoyun&ozdamil,2018,51 )ووضح كوكاكين وأوزداميل 

غير  عبة وجعل مكونات المعبة أكثر متعة من خبلل أنشطةدمين فى المدمج المستخ
 المعب تستيدف تغيير السموك وتحفيز التعمم وتحقيق نتائج إيجابية .

لعاب مدخل تعميمى فريد أن محفزات األ (Mcintos ,2018,36) منتوس  وأشار   
،ويطبقيا فى لعاب المختمفو من شارات و قوائم متصدرين و نقاط ضمن عناصر األي  

 سياق التعمم .
 

 محفزات اللعاب : بيئة  مكونات تصميم 
ن أGani,et  al .,2018,39-41)  ،  ) (Matallaoui,et al.,2017,10-11)كبلً من ضحو 

 ثبلث مكونات ىى : يتضمنلعاب  تصميم محفزات األ

و نقاط وشارات  ةفى قواعد المعب ةالمتمثم :  Game Mechanics ةميكانيكيات المعب -
 . ةفتراضياإل ةواليويوالوقت  ةالمتصدرين وتحديد مستويات المعب الفوز وقوائم

لتى يتفاعل بيا المتعمم ا ةويقصد بيا الكيفي :  Game Dynamicsديناميكيات المعبو-
 وقت التشغيل  ةمع المعب
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ميكانيكيات يا التى تتفاعل ب ةلى الطريقإتشير  :  Aestheticsجماليات التصميم -
لتعزيز الدوافع  ةتأثيرات إنفعالي ونتاج نظام ذإل، المصمم  ةمع رؤي ةوديناميكيات المعب

 فى محفزات االلعاب.    ةتمثل جانب المتعل

نتاج ب   :فى بيئة التعمم رمجيات محفزات اللعاب الرقمية معايير تصميم وا 

معايير عمى النحو ال  (Stephen&mrten,2012,108 )حدد إستيفن ومارتن    
 :التالى

 أن تكون قابمة لمقياس متدرجة بالصعوبة ، ذات مستويات متعددة . -
 .الفوز متوازنة وتعتمد عمى اإلنجاز و  طةأن تكون األنش -
 متحقيق.ل األنشطة مع األىداف المحددة ، وأن تكون قابمة أن تتوافق -
 العممية والجمال الفنى . الجمع بين الدقة -
 .، تبعًا لمربح و الخسارة توافر أنماط متعددة من التعزيز  -
براز قدراتة بيا قدر -  . من التحدى يدعو المتعمم لممشاركة وا 
 . مارسة العديد من العمميات العقميةم أن توفر األنشطة -
 أن يراعى محتواىا خصائص المتعممين و الفروق الفردية بينيم . -

 

 الرقمية :التعميمية  أنواع محفزات اللعاب

 ( محفزات األلعاب إالى أنواع عدة ، ىى:261:266،  2019صنفت داليا شوقى )  

ييا لتحقيق إنجاز التحديات الشخصية : يسعى الطالب فمحفزات األلعاب القائمة عمى -
شخصى فى األنشطة و اإلختبارات التى تمثل لو تحديات من الواجب اجتيازىا 

 أو الشارات .لمحصول عمى أكبر قدر من النقاط 

 محفزات األلعاب القائمة عمى المقارنات اإلجتماعية المحدودة أو المقارنات الكاممة: -
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يعتمد ىذا النوع عمى التنافس بين المتعممين ، ويعد ىو النوع السائد فى معظم بيئات 
الرقمية ، فالمقارنات االجتماعية تستخدم إلظيار ترتيب المتعمم محفزات األلعاب 

 لو . تعممين اآلخرين فى الرتب الممائمةلممبالنسبة 

 الرقمية : التعميمية الىمية التعميمية لمحفزات اللعاب 

األلعاب فى ضوء نتائج العديد من الدراسات التى إستيدفت توظيف محفزات     
( 2020ين ،)عبد اهلل البطن( ،2020)ايمان محمود ،ومنيا دراسة الرقمية فى التدريس 

( 2019ى ،(،) عايدة حسين و نجبلء المحبلو 2019اسماعيل ، الطباخ وآيو،) حسناء 
)تغريد  ،(2018( ،) محمود أحمد ،2019ى ، )ايمان موس(،2019،) داليا شوقى ،

يمكن إستخبلص   (Hanus&Fox,2015) (Jia,et al., 2017)(، 2018الرحيمى ،
 أىميتيا التعميمية فى أنيا :

وتنمية معارفيم افيم المحددة بكفاءة و فاعمية تسيل عمى المتعممين تحقيق أىد -
  ومياراتيم ، بإستخدام إستراتيجية المحاولة و الخطأ دون شعور الطالب بالحرج

التعمم  وانخراطو فى خبرةورى مما يزيد من مشاركة المتعمم تقديم الرجع الف -
 ويجعل التعمم أبقى أثرًا.

 االحتفاظ بيا.واسترجاع المعمومات ومعالجتيا و  زيادة معدالت اإلنتباة -
 . توفير بيئة تعمم آمنة و مرنة -
 حل مشكمة الفروق الفردية بين الطبلب . -
 .بشكل غير مباشر تحقيق التعمم العميق  -
 زيادة مستوى التحفيز والتفاعمية و الدافعية و اإلنتاجية لدى المتعمم . -
 . المبلئم لمستوى المتعممين المقبولوتتسم بالتحدى  تثير روح المنافسة -
  تزيد من تقدير قيمة الوقت أثناء التعمم . -
 تثير الترويح و المتعة فى بيئة التعمم . -
جتيازىا . -  توفر استقبللية التعمم لشعور المتعمم بأنو مسئول عن أداء ميمة وا 
 بقيمتة فيو المسئول عن إجتياز مستويات المعبة . تبث بالمتعمم الشعور -
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  المحور الثانى : اليقظة العقميةMindfulness   

اليقظة العقمية من التوجيات الحديثة لدى الباحثين ، فقد حازت عمى إىتمامًا تعد     
من أوائل من قدمت   langer (2000)أكاديميًا واسعًا بالفترة األخيرة ، فتعتبر النجر

 خرى لميقظةاأللنظريات العديد من ا تقديم بعدىا  يتيا حول اليقظة العقمية ، وتوالىنظر 
 العقمية ، فى ضوء ذلك تعددت تعريفاتيا ومكوناتيا .

بأنيا تعنى المراقبة المستمرة لمخبرات والتركيز  Graham (2013,12)جرىم فقد عرفيا 
  .عمى الخبرات الحاضرة ، أكثر من اإلنشغال بالخبرات الماضية 

( بأنيا فنية إرشادية تعتمد عمى 415، 9102)عبدالحميد و محمد محمد  وتعرفيا ىبة
تدريب التمميذ عمى تحقيق الوعى بالخبرات فى الوقت الحاضر بدون إصدار أحكام 
 ،كى يتمكن التمميذ من معرفة وقبول كل فكرة أو شعور يبرز لديو فى الوعى كما ىو .

أن اليقظة العقمية تحث المتعمم عمى أن   Schwartz (2018,101)ويضيف إسورتز 
،فيتعمم رؤية األفكار مشاعرىم وأحاسيسيم لؤلحداثرىم و يكونوا أكثر وعيًا بأفكا

 والمشاعر كجوانب لمخبرة يتحرك المتعمم من خبلل الوعى بيا .

 مكونات اليقظة العقمية :

، ففى تناولتيا تبعًا لمنظور النظريات المتعددة التى تعددت مكونات اليقظة العقمية 
 ضوء ما اطمعت عميو الباحثو يوجد أربع تصنيفات لمكونات اليقظو العقمية وىى :

التصنيف األول : حدد مكونات اليقظة العقمية فى ؛ المبلحظة ،الوصف ،  -
 التصرف بوعى ،قبول الخبرات دون الحكم عمييا .

ونات اليقظة العقمية فى ؛حب اإلستطبلع ، عدم التصنيف الثانى : حدد مك -
 التمركز .
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التصنيف الثالث: حدد مكونات اليقظة العقمية فى ؛اإلنتباة ، الوعى ،التركيز  -
 عمى الحاضر ، القبول وعدم الحكم .

التصنيف الرابع : حدد مكونات اليقظة العقمية فى ؛المبلحظة ،التصرف بوعى  -
 مية ، عدم التفاعل مع الخبرات الخارجية .، عدم الحكم عمى الخبرات الداخ

وقد حددت الباحثة مكونات اليقظو العقمية بالبحث الحالى فى ضوء خصائص و 
فتضمنت : المبلحظة ،الوصف ،التصرف حتياجات المعاقين عقميًا القابمين لمتعمم إ

بشكل إجرائى  يمدون الحكم عمييا )تم تناول لخبرات الصفيةبوعى ، قبول ا
 .لمبحث ( حات اإلجرائيةمصطمبال

 أىمية اليقظة العقمية :

 أن اليقظة العقمية تساعد الفرد عمى :  (920، 9102يرى حممى الفيل )

أن يكون منظمًا فى خطوات تفكيره لحل المشكبلت ومرن معرفيًا ، ويرى     
الموضوعات من وجيات نظر متعددة ، ومنفتحًا لتقبل وجيات نظر األخرين ،وأن 

 اقف قبل إصدار أحكام مرتبطة بيا .الموضوعات و المو يتأمل 
 ةاليقظكذلك لوجود عبلقة ايجابية بين  األدلة البحثية بالدراسات السابقةوتشير      
 ةالذاتي ةو الكفاء ةيجابيإلا ةنفعاليو اليناء الذاتى و اإل ةمن السعادة النفسي وكبلً  ةالعقمي
    من  كبلً  وىذا ما أشارت اليو دراسة ،النفسيو والصمود األكاديمى  ةىيوالرفا

(Zhang , et al. ,2019 , (Pagnini,et al. ,2019)  ( ،خرون أيناس صفوت و إ
 .( 2019(  ، )يسرا بمبل ،2019،
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 للمعلومبتالمعرفى  التمثيل:الثالث المحور       Of Representation    Congnitive

 Information 

أنو ب ( 942، 9114)قطامى  تو نايفةكما حدديقصد بالتمثيل المعرفى لممعمومات      
من خبرات جديدة ثم يعمل عمى ترميزىا  عممية معرفية يدمج فييا الفرد ما يستقبمة
معمومات سابقة وربطيا بما يوجد لديو من ، وتخزينيا وتنظيم المعمومات التى يكتسبيا 

 المعرفى . فى بنائو

 معمومات :مالتمثيل المعرفى لأنماط 

و ، فكل تتعدد أنماط التمثيل المعرفى لممعمومات التى يجرييا المتعمم فى ذاكرت      
 ،يناسبيا نمط محدد من أنماط التمثيل المعرفى المبلئم ليا  ةنوع من المعمومات المقدم

من خبلل العمل و  ةائى الذى يسود فيو اكتساب المعرفدفيوجد النمط العممى أو األ
عات  التى تشتمل عمى داء ، و النمط الرمزى عند التعامل مع المواقف و الموضو اآل

، أما النمط  ةيمكن استخداميا كصور تفكير مخزونرقام و الحروف التى الرموز و األ
المفظى يستخدم عند التعامل مع المواقف و الموضوعات التى تشتمل عمى معمومات 

من الروابط التى  ةفى شبك و تمثيميا لفظياً  حداث تتابعياً تيب األحيث يتم تر  ةلفظي
تصل بين المفاىيم  ، و النمط  البصرى المكانى يستخدم عند التعامل مع المواقف و 

عن  نقبلً ة.او خصائص تصويري ةالموضوعات التى تشتمل عمى معمومات مكاني
محمد عبد المطيف ( ، )312، 2019(، )عاصم أحمد ،133، 2019)حسنى النجار ،

 ،2014 ،252-253.) 

لممعمومات الذى اعتمد عميو البحث  ط التمثيل المعرفىبأن نم تشير الباحثة      
، لمناسبتو لخصائص المعاقين عقميًا القابمين لمتعمم ؛ حيث  "النمط الرمزى"الحالى ىو 

تشتمل عمى  يستخدم ىذا النوع من التمثيل عند التعامل مع المواقف والموضوعات التى
 . ةستخداميا كصور تفكير مخزونإاالرقام والتمميحات التى يمكن الصور و الرموز و 
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 مستويات التمثيل المعرفى لممعمومات :

فيى ذلك الجزء من البناء اليرمى الذى ( 17،  2008كما حددىا عادل عبداهلل )   
تنتظم بو العمميات العقمية البسيطة المؤلفة لمعممية المركبة األكبر التى تعرف بالتمثيل 

فى الحفظ أو التخزين ، و الربط أو المعرفى والتى تتمثل من األدنى إلى األعمى 
و التقويم  توظيف ،،أو ال و االشتقاق أو التوليد ،و االستخدام التصنيف ،و التوليف ،

تناوليم بشكل إجرائى من تم ) الذاتى ، وقد تبنت الباحثة تمك المستويات بالبحث الحالى
 . (قبل بالمصطمحات اإلجرائية لمبحث

 كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات : 

( إلى أن النظريات المعرفية الحديثة تركز عمى 455،  9110يشير فتحى الزيات )    
 النقاط التالية لكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات : 

المدخبلت المعرفية من حيث طبيعتيا ومستواىا ،سواء أكانت ىذة المدخبلت  -
 المعرفية مستدخمة أم مشتقة .

 من تمثيل واستيعاب وتسكين لممعرفة كفاءة عمميات المعالجة ،وما تنطوى عميو  -

التفاعل بين المدخبلت المعرفية وكفاءة عمميات المعالجة ومستواىا وتمثيميا  -
 قصدياً  فى التعمم .تمثيبًل معرفيًا 

 

 : المعاقين عقمًيا القابمين لمتعمم المحور الرابع Educable Mentally Retarded  

االعاقة العقمية بأنيا إعاقة تتصف ، عاقة العقمية الجمعية األمريكية لئل تعرف     
، ويظير ىذا القصور قبل الوظيفة العقمية والسموك التكيفى بقصور جوىرى في كل من
لشدتيا وتمثمت  عاقة العقمية ألربعة فئات طبقاً وصنفت اإل،سن الثامنة عشر من العمر

عاقة الحادة، ويطمق عمى واإلقة الشديدة عافي اإلعاقة البسيطة واإلعاقة المتوسطة واإل
 عاقة البسيطة عمى فئة القابمين لمتعمم.فئة اإل

(American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2010) 
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 القابمين لمتعمم: المعاقين عقمياً 

إلى أن ىذه الفئة تمثل المجموعة   (959،  9114أشار عبدالمطمب القريطى )     
، وتتراوح % من إجمالى المعاقين عقمياً 54، وتبمغ حوالى الكبرى من المعاقين عقمياً 

( درجة، ويحدث النمو العقمى ليؤالء بمعدل نصف إلى 01 – 44نسبة ذكائيم ما بين )
عقمى إلى معدل النمو ال ثبلث أرباع نسبة خبلل السنة الزمنية ولكنو ال يصل أبداً 

، ويستطيعون األسوياء، وأنيم يتعممون في ظروف ومدارس خاصةالعادى لؤلطفال 
إنجاز الميمات واكتساب الميارات األكاديمية والمغوية في ظروف مناسبة تتوافق مع 

 خصائصيم واحتياجاتيم.

 عاقة العقمية القابمين لمتعمم:/المعرفية لذوى اإلالخصائص العقمية 

،  (9104،45)، فكرى متولى( 951-992،  9100)عمرو درويش حدد كبًل من     
لخصائص ا( 20-21،  9114 )قحطان الظاىر،(40، 9110) عبدالعزيز الشخص
 القابمين لمتعمم عمى النحو التالى: المعاقين عقمياً العقمية المعرفية لفئة 

 انخفاض مستوى التحصيل الدراس العام. -

 .نقص وقصور في عمميات االنتباه -

 صعوبة االحتفاظ بما تم تعممو بسرعة. -

 صعوبة استدعاء الصور الذىنية وترتيبيا. -

 ضعف القدرة عمى التفكير المجرد. -

 بطء في النمو العقمى. -

 .و الذاكرة قصور في االدراك -

 قصور في القدرة عمى التركيز. -

 ضعف القدرة عمى التعميم. -
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 قصور في القدرة عمى التحميل والتركيب. -

 ين المتشابيات وأوجو االختبلف بين األشياء.صعوبة التمييز ب -

 

ية بعض الخصائص العقمية ستيدفت العديد من الدراسات السعى لتنمإلذا        
)عوشو المعصرى وآخرون، من كدراسة كبلً  ؛لفئة المعاقين عقميًا القابمين لمتعمم المعرفية 
القابمين لمتعمم من طفال األلدى ستيدفت خفض اضطراب قصور االنتباه االتى  (9104
يم )ر دراسة  ،عاقة العقمية من خبلل برنامج تدريبي قائم عمى أنشطة المعبذوى اإل
القابمين لمتعمم  ( استيدفت تنمية االنتباه السمعى والبصرى لممعاقين عقمياً 9019فودة، 

( أكدت عمى فاعمية برنامجين 9100، )عزة عافية ، دراسة من خبلل برنامج تعميمي
لتواصل المفظى في تنمية االنتباه واالدراك السمعى والبصرى لدى األطفال لتعمم ا

( استيدفت تنمية 9101، وآخرون )إممى ميخائيلدراسة ،  المعاقين عقميا القابمين لمتعمم
)أيمن  دراسة، ، لكترونيةمن خبلل األلعاب التربوية اإل لدييمبعض الميارات المعرفية 

التدريب عمى المعب التركيبي في  لفاعمية( توصمت نتائج دراستو 9114عبدالحميد، 
  .تحسين مستوى االنتباه لؤلطفال المعاقين عقمياً 

تتضح األىمية التربوية لتوظيف واألدلة البحثية  ول السابقوفى ضوء التنا      
فى تدريس اإلقتصاد المنزلى لممعاقين عقميًا القابمين محفزات األلعاب التعميمية الرقمية 

و ميارات يتناول مفاىيم لمتعمم ، فالمحتوى العممى لممقرر بما يتضمنو من معارف 
تمثل سند حقيقى فى مواجيو الحياة اليومية ، فكان ينبغى تقديميا من خبلل  معموماتية

مية من ثير بالمتعمم اليقظة العقمعالجة تجريبية كمحفزات األلعاب التعميمية الرقمية  ت
ويشارك بو بفاعمية وتتيح ، لمحتوى التعمم المتعمم  لينجذب ، خبلل التمثيبلت الرمزية

تقديم التعمم بشكل ممتع يستند عمى تكوين روابط وعبلقات بين أجزاء المعمومات 
ف ، لحفظ والربط و التوليف و التوظي، تيسر ا وتكوين تصنيفات معموماتيةالمعرفية 



 

291 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

تمثيميا يتم لتمك المعمومات من أجل بناء وحدات معرفية  من خبلل عمميات المعالجة
 .تمثيبًل معرفيًا قصدياً 

 إجـــــــــراءات الــــبـــحــــث :

سار البحث وفق  لئلجابو عمى أسئمة البحث والتحقق من مدى صحة فروضو ،
 -:الخطوات اإلجرائية التالية

 : التجريبية بناء مادة المعالجة -أواًل:
 : ةالرقمي ةمحفزات اللعاب التعميمي ةالتصميم التعميمى لبيئإعداد  ( أ)

المقترح  ما التصور "البحث الذى ينص عمى : ةمن أسئماألول جابو عمى السؤال لئل
قتصاد المنزلى لمتبلميذ فى تدريس اإل ةالرقمي ةالتعميمي لعاباأل لتوظيف محفزات

 ؟  القابمين لمتعمم عقمياً  المعاقين
تم إعداد برمجية محفزات األلعاب التعميمية الرقمية) لمفصل الدراسى األول لمقرر    

 : اآلتى( بإتباع  اإلقتصاد المنزلى لمصف الرابع اإلبتدائى بمدارس التربية الفكرية
      ،كنموذج ةفتراضياإل نماذج التصميم التعميمى لمبيئات طبلع عمى العديد مناإل

(، حسام 2015(، محمد خميس)2014(، محمد الدسوقى)2014عبد المطيف الجزار)
 ةلعاب الرقميتصميم التعميمى لبيئات محفزات األطبلع عمى ال(،كما تم اإل2017مازن)

 ةيسري من تضمنتيا دراسو كبلً  القابمين لمتعمم التى عقمياً  لممعاقين
 ةالدراس ومن خبلل،(2019العميم)رجاء عبد ،(2017(،عمرو درويش )2015يوسف)
ستخبلص تصميم تعميمى يتناسب مع طبيعو البحث إلتمك النماذج،تم  ةالمتأني ةالتحميمي
 عمى النحو التالى :وىو  الحالى،

 وتحميل الواقع الفعمى  ةمرحمو دراس: 
  ةتحديد المشكمو الفعمي -1

ضعف  البحث ةبمشكم حساسليو باإلإشارة الواقع الفعمى كما تم اإل ةتبين من دراس
 ةدراس أثناءالقابمين لمتعمم  لممعاقين عقمياً  ةالعقمي ةتمثيل المعرفى لممعمومات و اليقظال
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ستراتيجيات التدريس إيرجع ذلك لقصور فى توظيف  المنزلى،وقد قتصاداإل مقرر
 . ةالرقمي ةلعاب التعميميكمحفزات األ ةالمتضمنو لمستحدثات تكنولوجي

 ممين وسموكيم المدخمى تحديد خصائص المتع -2

( من خبلل  ة، المعرفي ة، االجتماعي ة، النفسي ةتم التعرف عمى تمك الخصائص )العقمي
خطوة كالمباشرة لتمك الفئو  ةوالمبلحظ ةو الزيارات الميداني ةدبيات و الدراسات السابقاأل
 . ةالرقمي ةلعاب التعميمييتم فى ضوئيا تصميم محفزات اال ةساسيأ
  ةالحاجات التعميميتحديد -3

        داء الحالى لمتبلميذ المعاقين عقمياً فى ضوء ما سبق تم التعرف عمى مستوى األ   
ن أ، ومقارنتو بما ينبغى  ةبتدائياإل ةقتصاد المنزلى بالمرحمالقابمين لمتعمم بمقرر اإل

داء داء الحالى و األبين األ ةاء المرغوب ، وقد اتضح حجم الفجو ديكون عميو األ
 ةساليب تدريسيأمن خبلل توظيف ؛ةالحاجات التعميمي ةالمرغوب ، بما يفرض عمينا تمبي

نخراط بالتعمم وتتيح اإل ةالدافعي تستثير ةممتع ةتعميمي ةتقدم تعمم ىادف ببيئ ةمناسب
قتصاد مقرر اإل ةعند دراس العقمية ةثارة اليقظا  و  ةالمعرفي ةفى بناء البني ةوتسيم بفاعمي

  المنزلى .
 لمتعمم  ةالصفي ةتحديد  القيود و الموارد بالبيئ-4

سمنود " ةمدرس ختيارإ،تم ةالفكري ةلمدارس التربي ةالمتعدد من خبلل الزيارات
 ةدارة المدرسإلى دعم إ ةضافباإل ةمن سكن الباحث ة، حيث انيا قريب"ةالفكري ةلمتربي

 (  ةالزماني – ةدارياإل – ةبشري) المبحث، بما ساىم فى تذليل القيودلميدف التجريبى ل
  مرحمو التصميم 

  ةالعام ةاألىداف التعميمي ةصياغ -1
الرقميو  ةلعاب التعميميلتوظيف بيئو محفزات األ ةالعام ةتمثمت األىداف التعميمي     

كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات التى و  ، ةالعقمي ةبالبحث الحالى فى تحسين اليقظ
 الدراسى.يتضمنيا المقرر 

 تحديد عناصر المحتوى التعميمى  -2
    لمصف ةبتدائياإل ةقتصاد المنزلى بالمرحماإلالمبدئى لموضوعات مقرر  بعد التحميل    

،تم اختيار المحتوى العممى  ةالفكري ةالسادس( بمدارس التربي -الخامس –) الرابع 
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عدد مناسب من  لتناولو بتدائى ، نظراً ول لمصف الرابع اإلالخاص بالفصل الدراسى األ
حتى  ةالمعرفي ةيا بالبنيدراجإالتى ينبغى  ةبالمفاىيم المعرفي ةالثري ةالموضوعات الدراسي

بنفس القدر بباقى ىذا ال يتوفر و ) ةبالمواقف الحياتي يتمكن المتعمم من توظيفيا عممياً 
 : ة( حيث تضمن الموضوعات التالي ةالفصول الدراسي

  ظافر (نف ، األ، األ ةالشخصى )الوجالعنايو بالمظير 
 بتناول الطعام و الشراب . ةالمرتبط ةالعادات الصحي 
  ةات تناول الطعام وآداب المائدميار . 
 .كيفيو عمل ساندوتش جبنو بشرائح الطماطم 
 ( ة، طرق لف الخيط وعمل البداية،أدوات ةالتريكو ) خامات 
 نتاج التريكو.إمن  ةبسيط ةتنفيذ عين 
 سنان () الشعر ، األ ةالشخصي ةالنظاف 

 لممعاقين عقمياً  ةلرقميا التعميميةلعاب محفزات األ ةلتصميم بيئ ةسس المعياريتحديد األ -3
 القابمين لمتعمم

التى تناولت  ةوالدراسات السابق ةدبيات التربويالمتأنيو لؤل ةمن خبلل الدراس     
المحفزات  ةلتصميم بيئ امتفق عميي ةتم التوصل لمعايير ثابت،ةلعاب الرقميمحفزات األ
 ةالتغذي – ةنشطاأل –المحتوى  –ىداف) األخاصة بـــ  ةمعايير تربوي فىتمثمت الرقميو، 
 -التوجيو  –واجيات التفاعل  –)النصوص و الصورمتعمقة بــــــ ة( وتكنولوجي ةالراجع
لعاب محفزات األ ةتوافرىا عند تصميم بيئتم تحديد بعض المعايير الواجب  و ىذا( ةفني

 القابمين لمتعمم بالبحث الحالى عمى النحو التالى : لممعاقين عقمياً  ة الرقميةالتعميمي

  ةكاديمي/ األ ةالعممى ومياميا  لمخصائص المعرفيمناسبة تصميميا ومحتواىا  /
 القابمين لمتعمم عينو البحث . لممعاقين عقمياً   ة/ العقمي ةجتماعياإل

  تم توظيفو يو  ةالمقرر  ةالعممى فى ضوء الموضوعات الدراسييتم تحديد المحتوى
، فى ضوء اليدف ةل المعرفى المستيدفلمتدريب عمى تحسين مستويات التمثي

 المتطابق مع اليدف الذى نرغب فى وصول التمميذ اليو .التعميمى المحدد 
 مع بعضيا البعض فى  ةالتى تقدميا المحفزات التعميمي ةلخبرات المعرفيتكامل ا

 ةالمستيدف ةالتربوي ةلتتيح تقديم الخبر ؛ التعميم والتعمم  ةنشطالسياق المتصل أل
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ع وتسمسل متدرج من األسيل الى بشكل كمى يحقق اليدف المرجو فى تتاب
  .صعب ومن الكل الى الجزءاأل

 يتمستيدف نمط واحد من أنماط التمثيل المعرفى و ت ةومحدد ةبسيط األىداف 
 فى شكل سموكيات يمكن مبلحظتيا وقياسيا . اترجمتي

 داء الفعمى لمتمميذ  بشكل فورى،فى ضوء األ ةالراجع ةتقدم التغذي. 
  ما بين سمعى و بصرى و سمعى  ، راجعوال ةمن التغذي ةنماط متنوعأتقديم

  .بصرى ونقاط وشارات
 التفاصيل حتى ال تشتت االنتباه . ةفكرة واحدة و قميم ةتتضمن المعب 
  يسيل تنفذىاة واضحمختصرة تعميمات و ، ةمحددبسيطة لكل لعبو قواعد.  
  من التحدى المبلئم . وتتضمن قدر ةعمى عنصر المنافسلعاب األ تعتمد 
  حقيق اليدف المرجولتمتوازن مع المحتوى العممى  بقدر وعنصر الترفيتوافر.  
 ةالعقمي ةإليثارة اليقظ بشكل جمالى ةو البصري ةتنوع المثيرات السمعي. 
  حتماالت و التجريب .ختيار القائم عمى اإلفر فرص اإلاتو 
  ًتمميذستعداد ومعدل سرعو كل إل تفريد التعميم وفقا . 
 ةل فردى وليس فى صورة العاب جماعيتتم بشك ةليو تنفيذ المعبآ . 
 ( دقائق 10ال يزيد عن ) ةالتعميمي ةالبيئبمستوياتيا المتعددة ب ةمدة عرض المعب

 . انتباهبالممل و يتشتت  التمميذحتى ال يشعر 
 مكانيو االبحار بيا .اإل ةسيم المعبة  ستخدام من حيث تشغيميا وا 
 القابمين لمتعمم . لممعاقين عقمياً  ةمناسب المعبةب ةمفردات المغ 

 :  ةالرقمي ةالتعميميلعاب محفزات األ ةبيئلمكونات الرئيسيو  تحديد العناصر-4

 ةفى شكل وسياق المعب ةضع المحتوى والميام التعميميبو :  ةسيناريو المعب . 
  مستويات المعبو :التى تمثل المحتوى التعميمى واألنشطو والتكميفات التى تصمم

سل منطقى متدرج ال يستطيع وتوضع فى تسم التعميمية،ىداف األلتحقيق 
 نتياء من المستوى الموجود بو .بعد اإل إالعمى ألى مستوى إنتقال اإل تمميذال

  : لتزام بيا أثناء المعبو .تحدد القواعد والتعميمات التى يجب اإليتم القواعد 
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 لتعمم فى كل من ميام ا ة: تتضمن توقيت تنفيذ كل ميم ةالمحددات الزمني
 . ةجمالى لمعب، مع تحديد الوقت اإلةمستوى تعميمى بالمعب

  كل مستوى من التبلميذ التى يجمعيا فى  النقاط درجاتالنقاط : تمثل
 دنى لمنجاح وحد أقصى .أ، والتى يكون ليا حد ةمستويات ميام األنشط

 التى تكون لعاب و محفزات األ ةالشارات : ترتبط الشارات بالمكافآت داخل بيئ
 فى أداء النشاط.أو أشكال تمثل نجاح التبلميذ  ةعبارة عن تمثيبلت بصري

 ذا كان عمى خطأ إلتوضح لمتمميذ  ةفوري ةراجع ة: تتوفر تغذي ةالراجع ةالتغذي
 ليعدل خطواتو ليصل لميدف .

 يعرض من خبلليا أسماء التبلميذ بالترتيب تبعاً  ةقوائم المتصدرين : وىى قائم 
شرف بعد انتياء جميع التبلميذ  ةتعرض من خبلل لوح،عمى لعدد النقاط األ
 لعاب بشكل فردى  .األ ةلممارس نظراً  من أداء المعبة ،

 وقد توافرت فى  ةعبعن الذات داخل الم ة: الصورة الرمزي ةفتراضياإل ةاليوي
 .بعض مستويات األلعاب 

 :الصف  ةلتعمم وأسموب التفاعل التعميمى ببيئة وأنشطة استراتيجياتصميم -5
 عدد من  وحضورلمدارس التربية الفكرية   ةمن خبلل الزيارات الميداني تم التوصل

لك من خبلل مناقشات مع معممات وكذ ،قتصاد المنزلىلئل ةالحصص الدراسي
 ةالرقمي التعميمية لعاب المثمى لتوظيف محفزات األ ةقتصاد المنزلى ، أن الطريقاإل
التعمم الصفى  ةببيئ ةالرقمي لعابتتم من خبلل دمج محفزات األ يمكن أنتدريس الب

التقميدى ، حيث يتم تناول الدرس من خبلل تنفيذ خطوات سيره بأسموب التدريس 
فى الوقت المحدد ليا وظيفيًا لتحقق  ةالرقمي ةلمناسب مع عرض المحفزات التعميميا

 ةستراتيجيات التدريسيعدد من اإل توافريتم التالى سوف ب، و ةىداف المستيدفاأل
  كــــــــ  ةلعاب الرقميالفصل بالتزامن مع محفزات األة والتعمم ببيئ التعميم ةعمميل الداعمو

  ) التدريس الحانى ، البيان العممى ، الخرائط المعرفيو ، التعمم التشاروكى (
 مثل التى ت   ةالمفاىيم المعرفي تم تحميل المحتوى العممى المختار وذلك بيدف تحديد

التعمم  ةضع تصور ألنشطو ،و  ةجرائياألىداف اإلالمحور الرئيسى لمسيناريو ، وتحديد 
ىداف ، مع تحديد تنظيم المحتوى وتتابع عرضو فى ضوء األ ةستراتيجيإ،وتصميم 
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، وتحديد  لداعمةستراتيجيات التدريس اا  كبًل من المعمم و التبلميذ ،و  ةنماط مشاركأ
المضمون المعرفى  ديد ، وتح ةنشاط ، وأساليب التقويم المناسب التوقيت الزمنى لكل

 .لعاب تمييدًا لتصميم السيناريو الخاص بيا لمحفزات األ
  ةالرقمي ةلعاب التعميميمحفزات األ ةتصميم سيناريو بيئ-6

نتاج ، وتم وضعو فى ضوء اإل ةستخدامو كمرجع فى عمميتم تصميم السيناريو إل
المحتوى و ، ةجرائيىداف اإلاألو اليدف الرئيسى لمبحث ،و خصائص عينو البحث ،

  ؛ وتضمن السيناريو ةالرقمي ةلعاب التعميميمحفزات األ ةمعايير تصميم بيئو التعميمى ،
، تعميماتيا ، محتوى  ةالمعرفى المستيدف ، أىداف المعب ، نمط التمثيل ة) اسم المعب

، وصف  ةف أنماط التفاعل ، مستويات المعبالتعمم ، وصف الجانب المرئى ، وص
وتوقيت ظيورىا ،الزمن الكمى ، تحديد الشارات والمكافأت والنقاط  ةفتراضياإل ةاليوي
 . (1ممحق )ب ( ةلمعب

 
 ر ــطويــاج و التــتـــناإل  ةمـــــمرح 
  ةالرقمي ةلعاب التعميميلمحفزات األ ةفتراضياإل ةنتاج الفعمى لمبيئاإل -1

إستخدام  حزمة تطبيق أندرويد  التى تم  إلنتاج محفزات األلعاب التعميمية الرقمية  
(APK)   نظام تشغيل مجانى مفتوح المصدر صمم لؤلجيزة ذات شاشات الممس ىو

 ستخدم تطبيق أندرويد عمى المعالجةكاليواتف الذكية تديرة شركة جوجل ، وتستند واجية م
 المباشرة بإستخدام اإليماءات الممسية التى تتوافق مع الحركات الواقعية من نقر ومسح 

 متعددة كما تم استخدام برامج و تطبيقات عمى شاشات اليواتف الذكية ،لحركات األصابع 
 منيا :إلنتاج بعض المضامين داخل بيئة محفزات األلعاب الرقمية 

(A dobe Animate – A dobe Illustrator – Adobe Audition – Adobe 

Photoshop Cs3- Macromedia Flash Mx- Macromedia Dream 

Waver- Jet Audio Sound -   ) 

إلستيدافيا (   Google Play)من تطبيق ببعض األلعاب  باإلضافة لذلك تم اإلستعانة
فى   ومساىمتيا الدراسيةلموضوعات با التدريب والممارسة لبعض المفاىيم المتضمنة

وبعد  ،حث الب التبلميذ عينةمناسبتيا لخصائص و  ىداف التعميمية المستيدفةاأل تحقيق
  أصبح تطبيق لعاب ،م الفعمى لبيئة التعمم اإلفتراضية لمحفزات األاإلنتياء من التصمي
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وتثبيتو  يتم إرسالولالخاص بالبحث الحالى جاىز،  لمحفزات األلعاب الرقمية أندرويد
( بمجرد  Game,H.E,apk (عنوان لعينة البحث تحت  عمى ىواتف الجوال الذكية

 يسر .و  مى الياتف يتم التفاعل معو بسيولةتثبيتو ع

  ة لمحفزات األلعاب التعميمية الرقمية األولي ةالتقويم البنائى لمنسخ -2
 تم عرضيا عمى المحكمين المتخصصين فى  ةولياأل ةنتاج النسخإنتياء من بعد اإل

وتكنولوجيا التعميم ،  ةالخاص ةقتصاد المنزلى والتربيمناىج وطرق تدريس اإلمجال 
وذلك لؤللعاب   ،بداء الرأى فى مدى صبلحيتيا ومناسبتيا لميدف فى ضوء المعاييرإل

وتمثمت ،  google playمن تطبيق  المصممة فعميًا بالبحث وكذلك لؤللعاب المدرجة
تغير نمط و تغير بعض الخمفيات ،و لعاب ،أحد األ مسمىتغيير  تعديبلت المحكمين فى

مبحث، فعمياً ل باأللعاب المصممة تقميل عدد المستويات بمعبتينو لعاب ،التفاعل بأحد األ
من حيث مناسبتيا   google playلعاب المدرجو منكما أبدين موافقتيم عمى األ

 التبلميذ المعاقين عقميًا القابمين لمتعمم .ولخصائص لتحقيق اليدف 
 ( 5عمى عينو مكونو من ) ةولياأل ةلمنسخ ةستطبلعيإ ةكما تم تنفيذ تجرب

دى مبسمنود لتحديد  ةالفكري ةالتربي ةبمدرس ةساسيالبحث األ ةتبلميذ غير عين
لى زيادة إ ةستطبلعياإل ةن خبلل نتائج التجربالتطبيق ، وتم التوصل م ةمكانيإ

 ، كما تم التأكد من سيولةتوقيت ثبلث العاب ،تغير نمط التفاعل بمعبتين 
مكانية  التبلميذ من التفاعل معيا بيسر . تثبيت التطبيق عمى اليواتف الذكية وا 

  ةالرقمي ةلعاب التعميميمحفزات ال  ةراج النيائى لبيئــخاإلمــرحمة  
نتائج  ما أسفرت عنوكذلك  المحكمين و لييا من ِقبلإجراء التعديبلت المشار إتم 

لمتطبيق  ةوصالح ةفى صورتيا النيائي ةجاىز  ةوأصبحت البرمجي،ةستطبلعياإل ةالدراس
  .البحث من أسئمة األولعمى السؤال  ، وبذلك تم اإلجابةالبحث ةالفعمى بتجرب
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 ( محفزات اللعاب التعميمية الرقمية ومستوياتيا بالموضوعات الدراسية1جدول )
 القابمين لمتعمم  لمقرر اإلقتصاد المنزلى بالصف الرابع اإلبتدائى لممعاقين عقمياً 

 
 قتصاد المنزلىموضوعات اإل

 بالصف الرابع اإلبتدائى

 
 محفزات اللعاب التعميمية الرقمية

 

 
 عدد مستويات المعبة

 : أسنانى و فرشاتى.1اللعبه  العنايو بالمظير الشخصى
 .: أنا و شعرى 2اللعبه 
 . ة: أظافرى الجمٌل3اللعبه 
 .ة: روتٌنى الٌومى للنظاف4اللعبه 

 ةـــــالثــــث
 دـــواحمستوى 

 انــــــنــــاث
 ةـــــالثـــــث

         ميارات تناول الطعام 
 بو العادات الصحية المرتبطةو 

 

 . هٌا نصنف :1اللعبه 
 . ةالعادات الخاطئ :2اللعبه 
 . ةالعادات الصحٌ : 3اللعبه 
 . دةئادوات الما :4اللعبه 
 . مهارات تناول الطعام: 5اللعبه 
 . آداب المائدة : 6اللعبه 

 انــــنــــاث
 دــواحمستوى 
 دـــواحمستوى 

 انــــنــــاث
 دــــواحمستوى 
 دـــواحمستوى 

 : من أنا .1اللعبه  عمل ساندوتش كيفية
 : هٌا نعمل .2اللعبه 

 انـــنـــاث
 ةــــعــارب

 التريكو
 

 . ة: مالبسى الشتو1ٌاللعبه 
 .بالترٌكو ةلف الخٌط وعمل البداٌ: 2اللعبه 
  نتاج الترٌكوإمن ة بسٌط ةعمل عٌن: 3اللعبه 

 

 اثنان
 واحدمستوى 
 واحدمستوى 
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 ثو(ــاحــداد:البـــعإ) ة بالبحث الحالىالرقمي ةلعاب التعميميلمحفزات ال  ة( مضامين البيئة اإلفتراضي1شكل )ال
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( محفزات اللعاب التعميمية الرقمية بالبحث الحالى ) إعـــداد: الـــباحــثة ( نماذج من شاشات بيئة2شكل )  
 

 بالتدريس : ة لتوظيف برمجية اللعاب التعميمية الرقمية)ب(  إعداد دليل المعمم
توضيح اليدف  مقدمة) وتضمن الدليل ، األوليةفى صورتة  ةتم إعداد دليل لممعمم   

التمثيل و  ةالعقمي ةاليقظ و ةالرقمي ةلعاب التعميميمحفزات األ: عن  منو ،خمفية نظرية
الخطة الزمنية  ، القابمين لمتعمم التبلميذ المعاقين عقمياً خصائص و المعرفى لممعمومات 

 ومفاىيمو الرئيسيةدرس كل عنوان تحديد :وتضمنت  سو خطوات سير الدر ، تدريس مل

نمبذج لشبشبت 

بيئة محفزات 

االلعبة التعليمية 

 الرقمية

 العاب مىضىع العناية بالمظهر الشخصي الىاجهة الرئيسية

 فرشاتً و بلعبة أسنانًشارات النجاح 

 وفرشاتً 

بلعبة أنا وشعري تقدير الدرجات   

بلعبة روتيني اليىميالمستىي الثانً  المستىي االول بلعبة اسنانً و فرشاتً  
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توظيف محفزات  فى ضوء واألنشطة التعميمية المخططة األىداف اإلجرائيةوصياغة 
و كفاءة  ةالعقمي ةقتصاد المنزلى لتحسين اليقظفى تدريس اإل ةالرقمي ةلعاب التعميمياأل

عرضو عمى مجموعة من تم  هإعدادنتياء من اإلبعد  ،(التمثيل المعرفى لممعمومات 
)مناىج وطرق تدريس اإلقتصاد المنزلى ، تكنولوجيا تعميم ،  المتخصصين المحكمين

من  ةتحقيق األىداف المنشودل ومدى مبلءمتآرائيم فى لمتعرف عمى  تربية خاصة (
سبة توظيف مدى مناو  البحث، لخصائص التبلميذ عينة ومدى مبلءمتو  ،البحث الحالى

 .إجراء التعديبلت التى أوصى بيا المحكمون تم وقدبالدرس ،  محفزات األلعاب الرقمية
 لتجربة اإلستطالعيو لدليل المعممةا -
( 5عمى عينة استطبلعية مكونة من ) طبيق موضوع دراسى من دليل المعممةتم ت   

تبلميذ  غير عينة البحث التجريبية تتوفر بيا نفس خصائص العينة التجريبية، وذلك 
 لمتطبيق،وقد تبين من خبلل التجربة اإلستطبلعيةلموقوف عمى مدى مناسبة الدليل 
 مرتبطةوتصميم عدد من األنشطو التعميمية اآلمنة ال ضرورة زيادة توقيت تنفيذ الدروس،

بالتعميم الفردى مع أقرانيم، كما تبين  فيو التبلميذ عند إنشغال الباحثة بالدرس ينخرط
ابية ، وقد تم تعديل دليل المعممة فى ضوء زيادة دافعية التبلميذ لمتعمم والمشاركة اإليج

  .(2)ممحق النيائى شكموفى  ةأصبح دليل المعمم، وبذلك نتائج التجربة االستطبلعية
 

 )ج( كراسة نشاط التالميذ المصورة 
ه المنبثقة من الموضوعات الدراسية تضمنت عدد من األنشطة التدريبية المصور      

فى لممعمومات ، وقد إىتمت الباحثة التمثيل المعر والتى تستيدف تحسين اليقظة العقمية و 
المحكمين عمى كراسة النشاط  عرضاأللوان إليثارة انتباه التبلميذ ،تم بالتصميم و 

 )مناىج وطرق تدريس اإلقتصاد المنزلى ، تكنولوجيا تعميم ، تربية خاصة (المتخصصين 
 لخصائص عينة مبلءمتيا مدى،تحقيق األىدافل امدى مبلءمتيآرائيم فى لمتعرف عمى 
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تبسيط التى تمثمت فى  ونإجراء التعديبلت التى أوصى بيا السادة المحكم تم وقدالبحث، 
 (3)ممحق  النيائية افى صورتيكراسة النشاط المصوره  تأصبحوبذلك  ،بعض األنشطة

 

 أدوات القياس ثانيًا : إعداد 

  ةميـــالعق ةظــاليق ةظــمالح ةاقـــبط -1
 ةالمالحظ ةعداد بطاقإفى  ةتبعت الباحثو الخطوات التاليإ: 
لدى التبلميذ  ةالعقمي ةلى قياس مستوى اليقظإ ىدفت : ةبطاقو المالحظ تحديد أىداف -

قتصاد المنزلى التعميم والتعمم لموضوعات اإل ةالقابمين لمتعمم أثناء عممي المعاقين عقمياً 
 . اإلبتدائى بمدارس التربية الفكريةبالفصل الدراسى األول لمصف الرابع 

 ةطبلع عمى الدراسات العربيإلتم ا :مفرداتيا ةوصياغ ةالمالحظ ةتحديد أبعاد بطاق -
عاقو خصائص ذوى اإل و ةالعقمي ةالتى تناولت اليقظ ةدبيات التربويواأل ةجنبيواأل
قياس  ستيدفتاطبلع عمى بعض المقاييس التى اإل،كما تم القابمين لمتعمم  ةالعقمي
 &Droutman,Golub,Oganesyan )مقياس اليقظو العقميو ك،  ةالعقمي ةاليقظ

Read,2018) AAMS  ومقياس اليقظو العقميو لـــ ،( Erisman & Roemer 
 Feldman et )، مقياس اليقظو العقميو االنفعاليو والمعرفيو المعدل  ( 2012

al.,2007) مقياس تورنتو لميقظو العقميو ، (Lau et al .,2006)ة،العوامل الخمس 
 . (  Baer,et al . ,2006لميقظو العقميو )

فى صورة  يامفرادات ةم صياغوت،  ةالعقمي ةبعاد لميقظأ ةفى ضوء ما سبق تم تحديد أربع
فى  ةالمبلحظ ةعبر عن مستوى أداء التمميذ ، حيث تضمنت بطاقت   ةعبارات سموكي
( عبارة ، البعد 11تضمن )  (ةالمبلحظ) : البعد األول ةبعاد التالياأل ةصورتيا األولي

(  11تضمن ) (التصرف بوعى)( عبارة ، البعد الثالث  6تضمن )  (الوصف )الثانى 
ات ( عبار  8تضمن )  (قبول الخبرات الصفيو دون الحكم عميو )ما البعد الرابع أعبارة ،

يحدث  -بعاد من خبلل مقياس متدرج ) يحدث دائماً وتم تحديد مستوى األداء باأل ؛
( 0-1-2-3ال يحدث أبدًا ( وتقدر درجاتو عمى النحو التالى ) –يحدث نادرًا  –أحيانَا 

 . ةالعكس لمعبارات السالبو  ةلمعبارات الموجب
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بوضوح  المبلحظو ةبطاق تم تحديد ىدف ة :المالحظ ةتحديد تعميمات بطاق -
التعميمات ، بأسموب  ةوفى ضوئيا تم صياغ ، ممعممات البلتى سيشتركن بالمبلحظةل

 بسيط وواضح ومحدد وشامل.
   ةالعقمي ةاليقظ ةمالحظ ةالضبط العممي لبطاق -
 دق ــــصالــــــ 
 طريقتين: ىمبلحظة عمالبطاقة  صدقعتمد البحث الحالي في التحقق من إ   

 : (validity content)ىصدق المحتو  -)أ(

المحكمين  ( من9فى صورتو األولية عمى عدد ) البطاقة عرضتم   
و التعريف اإلجرائى  امني توضح اليدف ةتمييدي ةبمقدم مصحوباً المتخصصين،

 تلميدف الذى وضع ةالمبلحظ ةحول مدى مناسبة بطاق بداء ارائيم؛ وذلك إل األبعادى
بمين لمتعمم، القا ةالعقمي ةعاقاإل لمتبلميذ ذوى ةالعقمي ةأبعاد اليقظ ةمن أجمو، مدى مناسب
وقد ، ةالمبلحظ ةمفردات بطاق ةلمبعد الذى تنتمى إليو،مدى كفاي ةمدى مناسبة كل مفرد

 ةبمغت نسب وقد،  ةالمبلحظ ةالمحكمين عمى  أبعاد  بطاق تفاقإتم حساب نسب 
كما ىى، أما  ةالمبلحظ ةبقت الباحثو عمى جميع أبعاد بطاق%( وبذلك أ100تفاق )اإل

%( 100 -70,7تفاق المحكمين ما بين )إنسبو  امتدت ةالمبلحظ ةمفردات بطاق
%(، وبذلك تم حذف 85تفاق عن )اإل ةعمى العبارات التى زادت نسب ةأبقت الباحثو 
بالبعد الثالث ، كما تم تعديل صياغة بعض  ة( عبار 2البعد األول و )( عبارات ب3)

 ( مفردة.31وبذلك أصبحت مكون من ) العبارات ،
 )ب(  صدق اإلتساق الداخمي:

فقرات البطاقو، وعندما تكون  ىأداء التبلميذ عم ىتساق فاإل ىتعتمد ىذه الطريقة عم 
، ويتم حساب ةالتي تقيسيا البطاق ةالعامقيس نفس العوامل يعد بيا فإن كل ب   ةمتجانس

درجة الكمية لبطاقة مبلحظة رتباط بين درجة كل ب عد والالصدق بطريقة معامبلت اإل
 :ى)ككل( وكانت النتائج كما يم ةالعقمي ةاليقظ



 

304 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 الٌقظةلبطاقة مالحظة  هوالدرجة الكلٌ ُبعددرجة كل معامالت ارتباط بٌرسون بٌن  (2جدول )

 للتالمٌذ المعاقٌن عقلٌا القابلٌن للتعلم )ككل( العقلٌه

 معامل االرتباط م البعاد معامل االرتباط م البعاد

 المبلحظو

1 .384** 

قبول الخبرات 
الصفيو دون الحكم 

 عمييا

9 .682** 
2 .370** 10 .629** 
3 .369** 11 .595** 
4 .321** 12 .460** 
5 .368** 13 .544** 
6 .515** 14 .564** 
7 .421** 15 .558** 
8 .561** 16 .495** 

 التصرف بوعى

17 .434** 

 الوصف

26 .535** 
18 .382** 27 .578** 
19 .550** 28 .523** 
20 .599** 29 .579** 
21 .571** 30 .515** 
22 .571** 31 .574** 
23 .548**   
24 .470**   
25 .469**   

 (1010**دالة عند مستوي )
 

 ةرتباط بين المفردات والدرجستقراء الجدول السابق يتضح أن جميع معامبلت اإلإب
ما  ىوتأسيسًا عم 0.01 ىرتباط طردية قوية، و دالة عند مستو إ)ككل( معامبلت  والكمي

تساق تتمتع بدرجة عالية من اإل ةأن المؤشرات الفرعي ىسبق فإن ىذه النتائج تدل عم
 ببنودىا.  والداخمي لمبطاق
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 اتــــــبــــــثالــــ 

القابمين لمتعمم،تم  لمتبلميذ المعاقين عقمياً  ةالعقمي ةلحساب ثبات بطاقة مبلحظة اليقظ  
تتوافر فييا نفس شروط عينة الدراسة وبعد  تبلميذ  (5عينة قواميا )التطبيق عمى 

 : التطبيق تم حساب الثبات بطريقة

 ( ةألفا )حساب الثبات الكمي لمبطاق معاملحساب  ( أ)
وىو    Alpha Cronbachبإستخدام معامل الفا لـ كرونباخ  تم حساب ثبات البطاقة 

 ىرتباط البيني بين العبارات والذنموذج االتساق الداخمي المؤسس عمي معدل اإل
 يستخدم لحساب معامل الثبات الكمي لمبطاقة وذلك من خبلل رصد درجات العينة
االستطبلعية لمؤشر كل محور،وقد إتضح أن جميع معامبلت االرتباط بين كل بعد 

مما يؤكد عمي أن  0.01 ىدالة عند مستو  ىرتباط طردية قوية، وىإمعامبلت  ىى
      ىالمؤشرات تتمتع بدرجة عالية من الثبات وأن معامل الثبات الكمي لممقياس يساو 

 ( وىو معامل ثبات مرتفع.0.728) 
 :  Split - Half ةالنصفي ةستخدام التجزئإب  حساب الثبات)ب(

 ىثم يجزأ إل، مرة واحدة  بطاقة المبلحظو في تطبيق ةحيث تتمثل ىذه الطريق       
وبعد ذلك  ،رتباط بين درجات ىذين النصفيننصفين متكافئين ويتم حساب معامل اإل

 .ويتم التنبؤ بمعامل ثبات البطاق

لسبيرمان/ براون،  Split – Half( معامل الثبات الكمي باستخدام التجزئة النصفية 3جدول )
 القابمين لمتعمم لبطاقة مالحظة اليقظو العقميو لمتالميذ المعاقين عقمياً  وجتمان

 

 سبٌرمان /براون

 جوتمان
في حالة تساوي نصفي االختبار   Equal Length  في حالة عدم تساوي نصفي االختبار Unequal Length 

.724 .724 .724 
 

النصفية لسبيرمان / براوان  وبطريقة التجزئ ةأن معامل الثبات الكمي لمبطاقيتضح 
عن أن  نصفي االختبار، فضبلً وعدم تساوى ( وذلك في حالة تساوي 0.724يساوي )
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( مما 0.724النصفية لـ جوتمان فيساوي ) ومعامل الثبات الكمي لمبطاقو بطريقة التجزئ
 مى .يشير إلي ارتفاع معامل الثبات الك

  الصورة النيائية لبطاقة مالحظة اليقظة العقمية -
 اصورتي،وأصبحت بةبطاقة المبلحظتم التأكد من صدق وثبات ما سبق  وتأسيسًا عمى

 ةمواصفات بطاقالتالى يوضح  ( عبارة،والجدول31تتكون من ) (4ممحق )النيائية 
 . ةالعقمي ةاليقظ ةمبلحظ

 ةالعقمي ةاليقظ ةمالحظ ةمواصفات بطاق ( 4) جدول
عدد   ةالعقمي ةأبعاد اليقظ م

 المفردات
 ةالدرج أرقام المفردات

 العظمى
الوزن 
 ةالعبارات السمبي ةالعبارات االيجابي النسبى 

 %25.81 24 8،4،2 7،6،5،3،1 8 ةالمبلحظ 1
 %19.35 18 14،12،9 13،11،10 6 الوصف 2
 %29.03 27 22،21،16 23،20،19،18،17،15 9 التصرف بوعى  3
 ةقبول الخبرات الصفي 4

 دون الحكم عمييا 
8 31،26،25،24 30،29،28،27 24 25.81% 

 %100 93 مفردة 31 االجمالى

 
 

 المصور :لتمثيل المعرفى لممعمومات ا ختبارا -2

 ختبار :عداد اإلإفى  ةالخطوات التالي تم إتباع 

 لى قياس مستوى كفاءة التمثيل المعرفىإختبار اإل ىدفختبار : اإلتحديد ىدف -
ا التى تم دراستي لممفاىيم، وذلك القابمين لمتعمم  متبلميذ المعاقين عقمياً للممعمومات 

 بع اإلبتدائى بمدارس التربيةقتصاد المنزلى لمصف الرابالفصل الدراسى األول لمقرر اإل
 . الفكرية
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 والتقدير الكمى لمدرجات  :  ومفردات ةو صياغ ختباربعاد اإلأ تحديد -

التى تناولت  ةدبيات التربويواأل ةواالجنبي ةطبلع عمى الدراسات العربياإلتم       
بعض الخطوات اإلجرائية لتصميم طبلع عمى اإل،كما تم التمثيل المعرفى لممعمومات 

 (2019، )عاصم أحمدياسس كفاءة التمثيل المعرفى،كمققيااستيدفت المقاييس التى 
(، )نسرين 2016(،) رامى مشاقبو،2018(،)طارق محمد ،2019،)حسنى النجار،

فى و  ،(Niels ,et al , 2008 )(،2014(،)محمد عبدالمطيف ،2016السمطانى ،
ات أبعاد تمثل مستوي (6)وتكون من  ،ختبارلئل ةوليعداد الصورة األإضوء ما سبق تم 

 التمثيل المعرفى وىى كالتالى :  

  القابل  لى قياس قدرة التمميذ المعاق عقمياَ إ ييدف ( الحفظ و التخزين )المستوى االول
رقم ( وتسكينيا فى البناء  شكل، لمتعمم عمى االحتفاظ بالمعمومات الخام) كممو ،صورة،

(  3االولى عبارة عن )( مفردات ، المفردة 3ويتضمن ىذا البعد )، المعرفى الخاص بو
       لـــــ ةالشخصي ةتمثل أدوات النظاف ة( ثاني20صور يتم عرضيا عمى التمميذ لمدة )
 ةالتالي ة، ويعرض فى الصفح ةالصفح طوى) الشعر ،االسنان ، األظافر ( ، ثم يتم 

بوضع عبلمو صح أسفل الصور التى تم  ،سترجاعيا إ( صور ويطمب من التمميذ  5)
سترجاعيا إواحدة لكل صورة يتم  ةفحو السابقو ، ويعطى التمميذ درجالصعرضيا ب

( صور لموديبلت مبلبس منفذة 3تتكون من ) ةبشكل صحيح ، أما المفردة الثاني
، ويعرض  ةالصفحطوى ، ثم يتم  ة( ثاني20بالتريكو يتم عرضيا عمى التمميذ لمدة )

سترجاعيا  بوضع عبلمو صح إ( صور ويطمب من التمميذ  5) ةفى الصفحو التالي
، ويعطى التمميذ درجو واحدة لكل  ةالسابق ةأسفل الصور التى تم عرضيا بالصفح

 ةمرتبط ( صور 3تتكون من ) ةالثالث هسترجاعيا بشكل صحيح ، أما المفردإصورة يتم 
،  ة( ثاني20رضيا عمى التمميذ لمدة )بالعادات الصحيو لتناول الطعام و الشراب  يتم ع

( صور ويطمب من التمميذ  5) ةالتالي ة، ويعرض فى الصفح ةالصفح طوىتم ثم ي
وبذلك ،  ةالسابق ةأسفل الصور التى تم عرضيا بالصفحصح  ةسترجاعيا بوضع عبلمإ

وبذلك تكون ، سترجاعيا بشكل صحيح إيتم  ةلكل صور  ةواحد ةيعطى التمميذ درج
 . (صفر)الدرجو الصغرى ( درجات و 9الدرجو العظمى لمستوى الحفظ والتخزين )
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  لى قياس قدرة التمميذ عمى تصنيف إييدف  ( الربط أو التصنيف)المستوى الثانى
( 10ولى تتضمن )األ ه( مفردة ، المفرد 2ويتضمن ىذا البعد )،المعمومات فى فئات
، أدوات الطعام ( ةالشخصي ةيذ تصنيفيم لفئتين) أدوات النظافالتمم صور ومطموب من

 ةالواحدة ، أما المفردة الثاني ةلكل تصنيف صحيح لمصور  ةنصف درجويعطى التمميذ 
المرتبطو بتناول الطعام و  ةو الخاطئ ة( صور تعبر عن العادات الصحي8تتضمن )

(  ة، وعادات خاطئةميذ تصنيفيم لفئتين ) عادات صحيحالشراب ومطموب من التم
 ة، وبذلك تكون الدرج ةالواحد ةلكل تصنيف صحيح لمصور  ويعطى التمميذ نصف درجو

 . (صفر)( درجات، والدرجو الصغرى  9) ليذا المستوى العظمى 
 لتمميذ عمى توظيف العناصر لى قياس قدرة اإييدف  ( التوليف )المستوى الثالث

 (2ىذا البعد ) تضمن،جزاءدراك العبلقات بين األا  و  ةمعرفيالنواتج ال ةلصياغ ةالمشتق
صور لمكونات )ساندوتش جبنو بشرائح  ةالمفردة االولى تتضمن مجموع،مفردة

( صور 3الطماطم ( تعرض صورة لكل مكون بشكل منفصل ، يمى ذلك عرض )
 ةعن )ساندوتش جبن التى تعبر ةلسندوتشات مختمفو المكونات ، ويختار التمميذ الصور 

فى  ةدوات المستخدملؤل صور ةتتضمن مجموع ةالثاني ةأما المفرد،بشرائح الطماطم(
بر ،خيط إلكل مكون بشكل منفصل)  ةعرض صور ، يتم بالتريكو  ةممبسي ةتنفيذ قطع

، ويختار التمميذ  ةمختمف ة( صور لموديبلت ممبسي3عرض ) ، مقص ( يمى ذلك
عمى  تمميذمن التريكو ، ويحصل ال ةالمصنع ةسيمبالم ةالتى تعبرعن القطع ةالصور 
لدرجو العظمى لمستوى ، وبذلك تكون ا ةختيار الصورة الصحيحدرجات عند ا ثبلث

 .  (صفر)الصغرى  ة( درجات، والدرج6التوليف ) 
  التوليد ،  أوشتقاق لى قياس قدرة التمميذ عمى اإلإييدف  (شتقاقاإل )المستوى الرابع

 ةفكار جديدة من المعمومات  المقدمستنتاج و توليد معمومات و معانى و أإيتم حيث 
مصورة  تعبر عن  ةعد مفردة واحدة عبارة عن عرض لوحويتضمن  ىذا الب، لو 

( صور 6التى يجب تجنبيا بعد تناول الطعام ، يمى ذلك عرض ) ةالعادات الخاطئ
 ةالمصورة وعبلم ةمن الموح ةالمشتق ةصح أسفل الصور  ةوعمى التمميذ وضع عبلم

 العظمى لمستوى االشتقاق ةمنو ،وبذلك تكون الدرج ةر المشتقغي ةخطأ أمام الصور 

 . (صفر)( درجات ، والدرجو الصغرى  6)  
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  ستخدام المعمومات إلى قياس قدرة التمميذ عمى إييدف  (التوظيف )المستوى الخامس
ويتضمن ىذا البعد مفردة واحدة عبارة عن ،  ةمواقف اخرى مشابي و توظيفيا فى

 ةصور ألدوات النظاف ستة)ب( يتضمن العمود )أ( ين )أ( وتوصيل بين العمود
ن سموكيات صور تعبر عستة و أدوات المائدة  ويعرض فى العمود )ب(  ةالشخصي

، وعمى التمميذ توصيل الصورة من و آداب المائدة  ةالشخصي ةخاطئو لؤلفراد بالنظاف
 ةتعديل الصور ستخداميا لا  التى يمكن توظيفيا و  ةداة الصحيحالعمود )أ( التى تمثل اآل

احدة عن توظيف كل صورة و  ةبيا من العمود )ب( ،ويحصل التمميذ عمى درج ةالمرتبط
 ة( درجات ، والدرج 6)  ليذا المستوىالعظمى  ةوبذلك تكون الدرج ،ةبشكل صحيح

 . (صفر)الصغرى 
 لى قياس قدرة التمميذ عمى إييدف ىذا المستوى  ( التقويم الذاتى )المستوى السادس

جراء عمميات التصنيف إمن معمومات بعد  ةالمعرفي ةالحكم عمى ما يوجد بالبنيصدار إ
االولى  تستيدف الحكم  ة، المفرد دة( مفر 2تضمن ىذا البعد )،و واالشتقاق والتوليف

 ةالشخصي ةورتين أحدىما تتضمن أدوات النظافمستوى التصنيف عبارة عن ص عمى
كل صورة أسميا ومطموب من التمميذ  ومدون أسفلوصورة اخرى تتضمن أدوات المائد 

 ةالثاني ةالمفردأما مام التصنيف الصحيح لؤلدوات ، أخطأ  ةصح أو عبلم ةوضع عبلم
فى تنفيذ  ةدوات المستخدملآل ةتتضمن صور فتستيدف الحكم عمى مستوى التوليف 

لى صورة موديل إ( ، يمى ذلك  سيم يشير بر ،خيط ، مقصإبالتريكو )  ةممبسي ةقطع
إستخدام تمك  تحديد مدى إمكانية من التريكو ومطموب من التمميذ ةمصنع ةممبسي ةعلقط

 تقدر وفى ىذا المستوى المناسبة ةعبلمالوضع وذلك ب األدوات فى تنفيذ المنتج ،
 (6العظمى لمستوى التقويم الذاتى) ةوبذلك تكون الدرج ،بدرجتين ةالصحيح ةجاباإل

 .                                                         (صفر)الصغرىةدرجات،والدرج
 ةالمتعمق ةمن المعمومات المعرفي ةأن تكون منبثق: ذا وقد روعى عند تصميم المفرداتى

أن يتم و عمى التبلميذ،  بالموضوعات الدراسية المقررة تم دراستةبالمحتوى العممى الذى 
القابمين لمتعمم  المعرفى التى تناسب المعاقين عقمياً نماط التمثيل أستعراضيا فى ضوء إ
تم التعبير عن عتمدت مفردات جميع المستويات عمى التمثيل البصرى الرمزى حيث إف

، لمتبلميذ ةمألوفال( الحروف،رقام األ،الرموز،شكالاأل،)الصوربـــــــ ةالمعمومات المعرفي
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المحتوى العممى  ةالتعميم والتعمم عند دراس ةمن قبل أثناء أنشطتوظيفيا تم حيث 
ن تتطمب أ كما تم مراعاة ،ةجذاب مصورةختبار فى صورة تم تصميم اإلوبذلك المقرر، 

 .صح أوخطأ  ةوضع عبلمو توصيل الك ةستجابات بسيطإالمفردات  عمى ةجاباإل

 : لممعمومات المصور ختبار التمثيل المعرفىالضبط العممي إل -
  لممعمومات التمثيل المعرفى إختبارحساب صدق 

 : ليةاإلختبار بالطرق التاحساب صدق تم     
 ( من9عمى عدد ) ةاألولي ةختبار فى صورتاإل تم عرض :ىصدق المحتو  )أ(

منو والتعريف  توضح اليدف ةتمييدي ةبمقدم مصحوباً المتخصصين المحكمين 
ختبار لميدف الذى وضع مناسبة اإل؛ وذلك إلبداء ارائيم حول مدى لمستوياتواإلجرائى 

لمبعد الذى تنتمى  ةختبار،مدى مناسبة كل مفردمستويات اإل ةمن أجمو، مدى مناسب
مدى وضع لكل مفردة، ىالذ مناسبة التقدير مدىختبار،مفردات اإل ةإليو،مدى كفاي

القابمين  ةعاقو العقميذوى اإلل مضمون المفردات لمخصائص العقمية /المعرفية مناسبة
من حيث  ختبارمفردات اإل مناسبة تفاق المحكمين عمىإوقد تم حساب نسب ،لمتعمم

%( كما بمغت 100 -88.8بين ) امتدتو التقدير و  اليدف و المضمون و الكفاية
%( وفى ضوء آراء ومقترحات 97.51ككل ) اإلختبارعمى مفردات  ةتفاق الكمينسبو اإل

ستبدال صورتين لتصبح أكثر إلبلزمة، والتى تمثمت فى المحكمين، تم إجراء التعديبلت ا
 .عن المضمون  تعبيراً 

 ىأداء التبلميذ عم ىتساق فاإل ىتعتمد ىذه الطريقة عم )ب( صدق االتساق الداخمى :
ختبار، وعندما يكون متجانسًا فإن كل فقرة فيو تقيس نفس العوامل العامة مفردات اإل

الصدق بطريقة معامبلت االرتباط بين درجة كل  ختبار، ويتم حسابالتي يقيسيا اإل
 مفردة والدرجة الكمية وكانت النتائج كما يمي:
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ختبار التمثيل المعرفى والدرجة الكمية إل معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل مفردة (5جدول )
 القابمين لمتعمم لممعمومات لمتالميذ المعاقين عقمياً 

 معامل االرتباط م المكون معامل االرتباط م المكون

 الحفظ والتخزين
 **460. 6 التوليف **484. 1

2 .470** 7 .544** 

 **545. 8 االشتقاق **469. 3

 **485. 9 التوظيف **421. 4 الربط أوالتصنيف

 **482. 10 التقويم الذاتى **468. 5

   11 .508** 

 (0.0.**دالة عند مستوي )

 ةرتباط بين المفردات والدرجأن جميع معامبلت اإل ستقراء الجدول السابق يتضحإب
( 0.01رتباط طردية قوية، وىي دالة عند مستوي )إمعامبلت  ىالكمية )ككل( ى

تتمتع بدرجة  ةأن المؤشرات الفرعي ىوتأسيسًا عمي ما سبق فإن ىذه النتائج تدل عم
 ختبار ببنوده. تساق الداخمى لئلعالية من اإل

  ثيل المعرفى لممعمومات التمختبار إحساب ثبات 
 :  Split - Halfستخدام التجزئة النصفية إب رختباحساب ثبات  اإل ( أ)

ختبار مرة واحدة ثم يجزأ إلى نصفين متكافئين حيث تتمثل ىذه الطريقة في تطبيق اإل  
ويتم حساب معامل االرتباط بين درجات ىذين النصفين وبعد ذلك يتم التنبؤ بمعامل 

 ثبات االختبار.

 لسبٌرمان/ براون، وجتمان Split – Halfالثبات الكلً باستخدام التجزئة النصفٌة ( معامل  6 جدول )

  للتالمٌذ المعاقٌن عقلٌا القابلٌن للتعلمالتمثٌل المعرفى للمعلومات ختبار إل 

 سبيرمان /براون
 Equalفي حالة تساوي نصفي االختبار  جوتمان

Length 
في حالة عدم تساوي نصفي االختبار 

Unequal Length 
.678 .678 .678 
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النصفية لسبيرمان / براوان  وختبار بطريقة التجزئلئل ىيتضح  أن معامل الثبات الكم
عن أن  ختبار ، فضبلً اإل ىنصفوعدم تساوى   ى( وذلك في حالة تساو 0.678) ىيساو 

( 0.678) ىالنصفية لـ جوتمان فيساو  والتجزئختبار بطريقة لئل ىمعامل الثبات الكم
 .ىرتفاع معامل الثبات الكمإ ىمما يشير إل

تم حساب ثبات االختبار  -( :  Alpha Cronbach)لـ ـكرونباخحساب معامل ألفا )ب(
تساق الداخمي المؤسس عمي معدل وىو نموذج اإل"معامل الفا لـ كرونباخ "ستخدام إب
ختبار عن لئل  ىيستخدم لحساب معامل الثبات الكم ىالمفردات والذرتباط البيني بين اإل

ستطبلعية طريق حساب معامل ألفا لـ كرونباخ وذلك من خبلل رصد درجات العينة اإل
 كانت كما يميو لمؤشر كل مستوى ، 
 إلختبار التمثيل المعرفى لممعمومات ( معامل الفا لـ كرونباخ  7جدول ) 

مستوٌات التمثٌل 

للمعلومات   المعرفى  Corrected Item-Total المفردة 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Cronbach's 

Alpha 

 الحفظ والتخزٌن
1 .404 .761 

0.672** 

2 .577 .739 

3 .550 .567 

 710. 547. 4 الربط أوالتصنٌف

5 .397 .543 

 710. 523. 6 التولٌف

7 .604 .532 

 621. 534. 8 االشتقاق

 738. 613. 9 التوظٌف

 823. 404. 10 التقوٌم الذاتى

11 .402 .643 

 ىرتباط بين كل مفردة ىستقراء الجدول السابق يتضح أن جميع معامبلت اإلإب
أن  ى( مما يؤكد عم0.01) ىدالة عند مستو  ىرتباط طردية قوية، وىإمعامبلت 

      ختبار يساويلئل ىالمفردات تتمتع بدرجة عالية من الثبات وأن معامل الثبات الكم
 ( وىو معامل ثبات مرتفع.0.672) 
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 حساب زمن إختبار التمثيل المعرفى لممعمومات المصور  -
ابق لئلختبار بحساب متوسط تم حساب زمن اإلختبار فى التجريب اإلستطبلعى الس

عمى عددىم  لتى إستغرقيا التبلميذ فى اإلجابةا مجموع األزمنةاألزمنة ، من خبلل 
، وقد ات خذ باإلعتبار تطبيق اإلختبار بشكل  ( دقيقة 30وقد بمغ زمن اإلختبار) الكمى،

 لتعميمات مفردات اإلختبار لكل تمميذ .     ح الباحثةفردى مع توضي

 المصورالصوره النيائية إلختبار التمثيل المعرفى لممعمومات  -
يتكون من  (5) ممحق صورتو النيائية  ىختبار فما سبق أصبح  اإل وتأسيسًا عمى    
 ذلك والجدول التالى يوضح ، ( درجة 42، والدرجو العظمى لئلختبار )( مفردة 11)
  

 المصور ختبار التمثيل المعرفى لممعموماتإمواصفات  (8الجدول ) 
عدد  مستويات التمثيل المعرفى م

 المفردات
أرقام 
 المفردات

 ةالدرج
 العظمى

الوزن 
 النسبى

 %21.4 9 3،2،1 3 الحفظ و التخزين 1
 %21.4 9 5،4 2 الربط أو التصنيف 2
 %14.3 6 7،6 2 التوليف 3
 %14.3 6 8 1 االشتقاق 4
 %14.3 6 9 1 التوظيف 5
 %14.3 6 11،10 2 التقويم الذاتى 6

 %100 42 مفردة 11 جمالىاإل
 

   لمبحث يــــــــةالميدان ـــــــــــةالدراس
 : عينو البحثتحديد  -1

الممتحقون والمنتظمون   ةبتدائياإل ةالصف الرابع بالمرحمبتبلميذ :ىم  توصيف العينة  
 ( درجو طبقاً  70-55، يتراوح معدل ذكائيم بين ) ةالفكري ةمدارس التربيببالدراسو 

 وفقاً  ةالبسيط ةعاقو العقميوىم ذوى اإل ،ةالصورة الرابعفورد بينيو لمذكاء لمقياس ستان
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لمتصنيف التربوى ،ويتراوح العمر الزمنى ليم ما  القابمين لمتعمم وفقاً لمتصنيف النفسى و 
 . ( سنو 13-11بين )

 و تم تصنيف عينة البحث إلى :
ذوى إعاقو عقمية بسيطة قابمين  تبلميذ (5وتمثمت فى )ستطبلعية: عينة البحث اإل-

 .والتحقق من المعامبلت السيكومترية تقنين أدوات البحثلمتعمم،وذلك بيدف 
 وتمثمت فى مجموعتين ىما  :األساسيةعينة البحث  - 
 ( تبلميذ ذوى إعاقو عقمية بسيطة قابمين لمتعمم. 6ية: تكونت من )المجموعة التجريب 
 ( تبلميذ ذوى إعاقو عقمية بسيطة قابمين لمتعمم. 5)المجموعة الضابطة: وتكونت من 

 
  منيج البحث: -2

 دبيات والدراساتوتحميل األ ةدراسل "  المنيج الوصفى التحميمىالحالى "  البحث تبعإ 
ة بمتغيرات البحث واإلستفادة منيا فى إعداد أدوات البحث ومواده المرتبطالسابقة 
لمتعرف ذو المجموعتين " )التجريبية، الضابطة(  شبو التجريبى "والمنيج  التعميميو،
قتصاد فى تدريس اإل ةالرقمي ةلعاب التعميميتوظيف محفزات األ فاعمية عمى مدى

و كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات لدى التبلميذ  ةالعقمي ةالمنزلى لتحسين اليقظ
 .القابمين لمتعمم المعاقين عقمياً 

 

 البحثدوات جراء التطبيق القبمى لإ -3
تــم فقــد  ةلصــغر حجــم العينــ ، ونظــراً ولكــي تتحقــق الباحثــة مــن تجــانس المجمــوعتين قبميــاً 

حصـــائية "  وىـــو مـــن األســـاليب اإلMann-Whitney"مـــان ويتـــي ختبـــار إ إســـتخدام
مرتبطين وجاءت النتـائج كمـا  حالة متوسطين غير ىف (ت )ختبارالبديمة إل ةالبلبارامتري

 :ىي موضحة في الجدول 
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( داللة الفروق  بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة  في 9) جدول
 ة)ككل( وعند كل مكون من مكونات التمثيل المعرفى لممعموماتختبار إالتطبيق القبمي عمي 

 

 

مستويات اختبار 
التمثيل المعرفى 
 لممعمومات 

 متوسط الرتب المجموعة
مجموع 
 الرتب

Mann-
Whitney 

U 

Z 
 الداللة المحسوبة

 الحفظ والتخزين
 37.50 6.25 التجريبية

13.50 .316 
غير دالة  
عند مستوي 

 28.50 5.70 الضابطة 0.05

 الربط أوالتصنيف
 37.00 6.17 التجريبية

14.00 .194 
غير دالة  
عند مستوي 

 29.00 5.80 الضابطة 0.05

 التوليف
 36.50 6.08 التجريبية

14.50 .102 
دالة   غير

عند مستوي 
 29.50 5.90 الضابطة 0.05

 االشتقاق
 35.00 5.83 التجريبية

14.00 .218 
غير دالة  
عند مستوي 

 31.00 6.20 الضابطة 0.05

 التوظيف
 37.50 6.25 التجريبية

13.50 .316 
غير دالة  
عند مستوي 

 28.50 5.70 الضابطة 0.05

 التقويم الذاتى
 35.50 5.92 التجريبية

14.50 .136 
غير دالة  
عند مستوي 

 30.50 6.10 الضابطة 0.05

التمثيل المعرفى 
 لممعمومات )ككل(

 37.00 6.17 التجريبية
14.00 .184 

غير دالة  
عند مستوي 

 29.00 5.80 الضابطة 0.05
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( داللة الفروق  بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة  في 10جدول )
 أبعادىامن  بعد)ككل( وعند كل  بطاقة مالحظة اليقظة العقميةالتطبيق القبمي عمي 

بين متوسطي  عدم وجود فرق دال إحصائياً  ىإل( 10(،)9) ول السابقاتشير نتائج الجد
ختبار إ ىعم ىالتطبيق القبم ىالمجموعتين التجريبية والضابطة ف تبلميذرتب درجات 

)ككل( وعند كل مكون من مكوناتو، وبطاقة مبلحظة التمثيل المعرفى لممعمومات 
 المجموعتين قبميًا. تكافؤمما يؤكد ا )ككل( وعند كل مكون من مكوناتي ةالعقمي اليقظة

 
 لمبحث: إجراء التجربو الميدانية -4
، وفقًا لمخطوات التجريبية بالتدريس لممجموعة ةقامت الباحث :ةالتجريبي ةممجموعالتدريس ل

دء تنفيذ وب، 2020-2019صل الدراسى األول لعام لفبا وذلك ، اإلجرائية لدليل المعممة

أبعاد بطاقة مالحظة 
 متوسط الرتب المجموعة اليقظو العقميو 

مجموع 
 الرتب

Mann-
Whitney 

U 

Z 
 الداللة المحسوبة

 المالحظو
 35.50 5.92 التجريبية

14.50 .098 
غير دالة  
عند مستوي 

 30.50 6.10 الضابطة 0.05

 الوصف
 38.50 6.42 التجريبية

12.50 .485 
غير دالة  
عند مستوي 

 27.50 5.50 الضابطة 0.05

 التصرف بوعى
 35.50 5.92 التجريبية

14.50 .136 
غير دالة  
عند مستوي 

 30.50 6.10 الضابطة 0.05

قبول الخبرات 
الصفيو دون 
 الحكم عمييا

 37.00 6.17 التجريبية
14.00 .200 

غير دالة  
عند مستوي 

 29.00 5.80 الضابطة 0.05

بطاقة مالحظة 
اليقظو العقميو 

 )ككل(

 38.00 6.33 التجريبية
13.00 .371 

غير دالة  
عند مستوي 

 28.00 5.60 الضابطة 0.05
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( ، بواقع  19/12/2020( حتى يوم الخميس )20/10/2019يوم األحد الموافق ) التجربة 
 لقاء إجراءقد تم و ن ) األحد والخميس ( من كل أسبوع،( حصص أسبوعيًا عمى يومي4)

بين التبلميذ  وبث روح المودة واأللفة و الطمأنينةتعارف الستيدف ا ى مع التبلميذتمييد
بنفوس  ثو أثناء التطبيق السعادة الذاتيةوالباحثو قبل بداية التطبيق ، وقد الحظت الباح

ندماجيم   ، وشغفين الدائم أثناء التعمم . بأنشطة محفزات األلعاب الرقميةالتبلميذ وا 

م ، وقا تم التدريس لممجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة: التدريس لممجموعة الضابطة  
لفصل التى ، وتم عمل لقاءات دورية مع معممة ا صاد المنزلى بالمدرسةبالتدريس معممة اإلقت

المحددة وبدء التدريس  لمتابعة تنفيذ الموضوعات الدراسية،تقوم بالتدريس لممجموعة الضابطة
 بنفس التواريخ الزمنية لتساوى عدد الحصص الدراسية التى إتبعت بالمجموعة التجريبية.

 
اء من التدريس لممجموعتين الضابطة والتجريبية بعد اإلنتي التطبيق البعدى لدوات البحث:
وذلك وتم رصد النتائج وتحميل البيانات ومعالجتيا إحصائيًا  تم تطبيق أدوات البحث بعديًا،

 تمييدًا لتفسيرىا وتقديم التوصيات والمقترحات.لمتحقق من مدى صحة فروض البحث، 
 

 

 ا: ــــــيرىـــوتفس ،اقشتياـــــمنو  ثـــــائج البحــــتـــن
 الولالفرض نتائج 

يوجد فـرق دال من فروض البحث والذي ينص عمـي: " ألوللمتحقق من صحة الفرض ا
 ةبين متوسطى رتب درجات تالميـذ المجموعـ  ( α ≤ 0005) عند مستوى   إحصائياً 
ى بطاقــة القــابمين لمــتعمم فــي التطبيقــين القبمــي والبعــدي عمــ المعــاقين عقميــاً  ةالتجريبيــ

 .لصالح التطبيق البعدى)ككل( وعند كل مكون من مكوناتو  ةالعقمي ةمالحظة اليقظ

 ةنحرافات المعيارية لدرجات تبلميذ المجموعإقامت الباحثة بحساب المتوسطات واال
القابمين لمتعمم في التطبيقين القبمي والبعدي عمي بطاقة  المعاقين عقمياً  ةالتجريبي

)ككل( وعند كل مكون من مكوناتو بعد توظيف  محفزات  يةالعقم اليقظةمبلحظة 
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والجدول التالي يمخص ىذه ، قتصاد المنزلى فى تدريس اإل ةالرقمي  ةلعاب التعميمياأل
 النتائج.    

 
 المعيارية لدرجات تالميذ المجموعة التجريبية المعاقين عقمياً ( المتوسطات واالنحرافات 11جدول )

)ككل( وعند كل ةالعقمي ةوالبعدي عمى بطاقة مالحظة اليقظ القابمين لمتعمم في التطبيقين القبمي
 (6)ن=مكون من مكوناتيا 

 
في أداء تبلميذ  النتائج التي يمخصيا الجدول السابق أن ىناك تحسناً  يتضح من
ذلك من نتائج  ىويستدل عم القابمين لمتعمم بعدياً  المعاقين عقمياً  ةالتجريبي ةالمجموع

 نحرافات المعيارية ألداء التبلميذ في التطبيقين القبمي والبعدي.  مقارنة المتوسطات واإل
 

اختبار " Wilcoxon Signed Rank Test  ويمكوكسون  "كما تم تطبيق اختبار
ختبار )ت( من االختبارات البلبارامترية التي تستخدم كبديل إل الرتب اإلشاري وىو

ختبار إستخدام إلمعينتين المرتبطتين من البيانات وذلك في حالة عدم تحقيق شروط 
 يمخص ىذه النتائج.والجدول التالي و،)ت( لمقيم المرتبطة وذلك لصغر حجم العين

 

 االنحراف المعياري المتوسط نوع الداء المكون

 المالحظو
 0.75 3.17 القبمي
 1.17 22.83 البعدي

 الوصف
 0.82 4.33 القبمي
 0.89 16.00 البعدي

 التصرف بوعى
 0.41 1.17 القبمي
 0.82 25.33 البعدي

قبول الخبرات الصفيو دون 
 الحكم عمييا

 0.75 5.17 القبمي
 1.03 21.33 البعدي

بطاقة مالحظة اليقظة 
)ككل( العقمية  

 2.04 13.83 القبمي
 1.64 85.50 البعدي
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" وداللتيا اإلحصائية لمفرق بين متوسطي رتب درجات تالميذ المجموعة  z( قيمة " 12جدول )
 ةوالبعدي عمي بطاقة مالحظة اليقظ القابمين لمتعمم في التطبيقين القبمي التجريبية المعاقين عقمياً 

 (6)ن=)ككل( وعند كل مكون من مكوناتو   ةالعقمي

" دالة عند zمن النتائج التي يمخصيا الجدول السابق أن قيمة إحصائي " يتضح    
بين متوسطي رتب درجات  وجود فرق دال إحصائياً  ى(؛ مما يدل عم0.05مستوي )

والبعدي  القابمين لمتعمم في التطبيقين القبمي تبلميذ المجموعة التجريبية المعاقين عقمياً 
لصالح األداء  ا)ككل( وعند كل مكون من مكوناتي  ةالعقمي ةعمي بطاقة مبلحظة اليقظ

ويمكن لمباحثة أن تعزي  ،مما يحقق صحة الفرض الول من فروض البحثالبعدي، 
إلي تأثير  التباين في األداء عمي بطاقة المبلحظة )ككل( وعند كل مكون من مكوناتيا

 .( ةالرقمي ةلعاب التعميمياأل )توظيف محفزات ةالتجريبي ةالمعالج

توضح أن االختبلف بين متوسط آداء  ةالرغم من أن نتيجة بطاقو المبلحظوب      
القابمين لمتعمم في التطبيقين القبمي والبعدي  تبلميذ المجموعة التجريبية المعاقين عقمياً 

أي ال يرجع لمصدفة، فيو ال يخبرنا بالكثير عن قوة تأثير توظيف  ختبلفا معنوياً إ

رتب  المكون
 الشارات

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 إحصائي
 "z " 

مستوي 
 الداللة

معامل االرتباط 
الثنائي لمرتب )حجم 

 (rprbالتأثير=

 المالحظو
 00. 00. السالبة

2.226 
دالة عند 

  0.0.مستوي 

1.00 

 21.00 3.50 الموجبة تأثير قوي جداً 

 الوصف
 00. 00. السالبة

2.214 
دالة عند 

0.0.مستوي   

1.00 

 21.00 3.50 الموجبة تأثير قوي جداً 

 التصرف بوعى
 00. 00. السالبة

2.232 
دالة عند 

0.0.مستوي   

1.00 

 21.00 3.50 الموجبة تأثير قوي جداً 

قبول الخبرات 
الصفيو دون 
 الحكم عمييا

 00. 00. السالبة

2.232 
دالة عند 

0.0.مستوي   

1.00 

 21.00 3.50 الموجبة تأثير قوي جداً 

بطاقة مالحظة 
اليقظو العقميو 

 )ككل(

 00. 00. السالبة

2.226 
دالة عند 

0.0.مستوي   

1.00 

 21.00 3.50 الموجبة تأثير قوي جداً 
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ولذلك نقوم بحساب  ،قتصاد المنزلىفى تدريس اإل ةالرقمي  ةلعاب التعميميمحفزات األ
 Matched –Pairs Rankاالزواج المرتبطة "رتباط الثنائي لمرتب معامل اإل

biserial correlation   "لمعرفة حجم التأثير المتغير المستقل عمي المتغير التابع 
 :  ةو يمكن حسابو من المعادل

 
وىذا يعني  1.00بمغت قوة العبلقة عند استخدام معامل االرتباط الثنائي لمرتب = فقد 
تأثير المعالجة أن  % من الحاالت يمكن أن يعزي التباين في األداء إلي100أن 

 ةالعقمي ةيكون لو أثر كبير في تنمية اليقظقتصاد المنزلى قد فى تدريس اإل ةالتجريبي
،وبذلك تم اإلجابة عمى السؤال الرابع من أسئمة  ا)ككل( وعند كل مكون من مكوناتي

 البحث .

 
القابلٌن للتعلم فً التطبٌقٌن القبلً  ات تالمٌذ المجموعة التجرٌبٌة المعاقٌن عقلٌا  ( درج3شكل )

 )ككل(  الٌقظة العقلٌةبطاقة مالحظة  والبعدي علً
 

 انى ـــــــرض الثـــــالفنتائج 
" يوجــد فــرق  :ىمــن فــروض البحــث والــذي يــنص عمــ ثــانىلمتحقـق مــن صــحة الفــرض ال

 ة( بين متوسطى رتب درجات تالميذ المجموعـα ≤ 0005عند مستوى ) دال إحصائياً 
القــابمين لمــتعمم فــي التطبيــق البعــدي  والمجموعــة الضــابطة المعــاقين عقميــاً  ةالتجريبيــ

 بعدى

 قبلى 
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لصــالح  ا)ككــل( وعنــد كــل مكــون مــن مكوناتيــ  ةالعقميــ ةعمــى بطاقــة مالحظــة اليقظــ
  ."المجموعة التجريبية

نحرافات المعيارية لدرجات تبلميذ المجموعتين قامت الباحثة بحساب المتوسطات واإل
)ككل( وعند كل  ةالعقمي ةطبيق البعدي لبطاقة مبلحظة اليقظفي الت ووالضابط والتجريبي

 ، والجدول التالي يمخص ىذه النتائج.                       امكون من مكوناتي
( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات تالميذ مجموعتي البحث في التطبيق 13جدول )

  ا)ككل( وعند كل مكون من مكوناتي عقميةاليقظة الالبعدي لبطاقة مالحظة 

في أداء كمتا  يتضح من النتائج التي يمخصيا الجدول السابق أن ىناك تحسناً 
المجموعتين؛ ىذا التحسن الذي طرأ عمي أداء المجموعة التجريبية أعمي منو لدي 

ات نحرافالمجموعة الضابطة، ويستدل عمي ذلك من نتائج مقارنة المتوسطات واإل
 المعيارية ألداء المجموعتين. 

 ن ويتني"" ماختبارإثم تأكدت الباحثة من توافر شرط التجانس لممجموعتين وتم تطبيق 
الضابطة عمي متوسطي الرتب و مجموع الرتب لدرجات طبلب المجموعتين التجريبية و 

)ككل( وعند كل مكون من   ةالعقمي ةاليقظ ةمبلحظ ةفي التطبيق البعدي لبطاق
 والجدول التالي يمخص ىذه النتائج. امكوناتي

 االنحراف المعياري المتوسط المجموعة المكون

 المالحظو
 1.17 22.83 التجريبية
 1.14 3.60 الضابطة

 الوصف
 0.89 16.00 التجريبية
 0.55 4.60 الضابطة

 التصرف بوعى
 0.82 25.33 التجريبية
 1.14 5.40 الضابطة

قبول الخبرات الصفيو 
 دون الحكم عمييا

 1.03 21.33 التجريبية
 0.84 6.20 الضابطة

بطاقة مالحظة اليقظو 
 العقميو )ككل(

 1.64 85.50 التجريبية
 2.28 19.80 الضابطة
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" وداللتيا اإلحصائية لمفروق بين متوسطي رتب درجات تالميذ المجموعتين  z( قيمة " 14جدول )
 )ككل( يقظة العقميةالتجريبية والضابطة  في التطبيق البعدي عمي بطاقة مالحظة ال

 اوعند كل مكون من مكوناتي 

   

" دالة عند مستوي  zمن النتائج التي يمخصيا الجدول السابق أن قيمة "  يتضح
بين متوسطي رتب درجات تبلميذ  (؛ مما يدل عمي وجود فرق دال إحصائياً 0.05)

 ةالعقمي ةلبطاقة مبلحظة اليقظطبيق البعدي المجموعتين التجريبية والضابطة في الت
)ككل( وعند كل مكون من مكوناتيا لصالح األداء البعدي لممجموعة التجريبية، ويمكن 
لمباحثة أن تعزي التباين في األداء عمي بطاقة مبلحظة  )ككل( وعند كل مكون من 

(  ةقميالر  ةعاب التعميميل) توظيف محفزات  األ ةإلي تأثير المعالجة التجريبي  امكوناتي
،وبذلك تمت اإلجابة عمى  من فروض البحث الثانىوبذلك يمكن لمباحثة قبول الفرض 

 . السؤال الرابع من أسئمة البحث

 المجموعة المكون
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Mann-
Whitney 

U 

Z 

 المحسوبة

مستوى الداللو 
 واتجاىيا

 المالحظو
 51.00 8.50 التجريبية

.000 2.757 
 0.05عند مستوي  دالة

 15.00 3.00 الضابطة لصالح التجرٌبٌه

 الوصف
 51.00 8.50 التجريبية

.000 2.790 
 0.05عند مستوي  دالة

 15.00 3.00 الضابطة لصالح التجرٌبٌه

 التصرف بوعى
 51.00 8.50 التجريبية

.000 2.777 
 0.05عند مستوي  دالة

 15.00 3.00 الضابطة لصالح التجرٌبٌه

قبول الخبرات 
الصفيو دون 
 الحكم عمييا

 51.00 8.50 التجريبية

.000 2.777 
 0.05عند مستوي  دالة

 15.00 3.00 الضابطة لصالح التجرٌبٌه

بطاقة مالحظة 
اليقظو العقميو 

 )ككل(

 51.00 8.50 التجريبية

.000 2.757 
 0.05عند مستوي  دالة

 15.00 3.00 الضابطة لصالح التجرٌبٌه
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بطاقة  ىعم في التطبيق البعدي ب المجموعتين التجريبية والضابطة( درجات طال4شكل )

 )ككل( ةالعقمي ةمالحظة اليقظ

 : الثانى نتائج الفرض الول و  مناقشة

  ( α ≤ 0,05) عنــد مســتوى   فــرق دال إحصــائياً  وجــود يتضــح مــن النتــائج الســابقة    
القابمين لمـتعمم فـي  المعاقين عقمياً  والتجريبي وبين متوسطى رتب درجات تبلميذ المجموع

)ككل( وعند كل مكون من  ةالعقمي ةوالبعدي عمى بطاقة مبلحظة اليقظ التطبيقين القبمي
 ≥ αعنـد مســتوى ) يوجــد فـرق دال إحصــائياً لصــالح التطبيـق البعــدى ، وكـذلك  امكوناتيـ
والمجموعـــة الضـــابطة  ةالتجريبيــ ة( بــين متوســـطى رتــب درجـــات تبلميــذ المجموعـــ0,05

  ةالعقميــ ةق البعــدي عمــى بطاقــة مبلحظــة اليقظــالقــابمين لمــتعمم فــي التطبيــ المعــاقين عقميــاً 
ة ل عمـى فاعميـبمـا يـد، المجموعـة التجريبيـة لصـالح ا)ككل( وعند كل مكون من مكوناتي

فــى تــدريس اإلقتصــاد المنزلــى عمــى تحســين  توظيــف محفــزات األلعــاب التعميميــة الرقميــة
 . ن عقميًا القابمين لمتعمم بالعينة التجريبيةاليقظو العقميو لمتبلميذ المعاقي

 إرجــــاع تمك النــتـــائج إلـــى : ويـمكن لمبـــــاحثة 

 ةبالتمميحات والمثيرات البصريمشبعة كانت   ةالرقمي ةالتعميمي األلعاب محفزاتبيئة  -
 نتباهإيجابى فى جذب إ، لما كان ليا أثر  ةمن ألوان و أصوات وحرك ةوالصوتي

وعييم  ةنخراط فى عمميو التعمم ، وزيادة نسب، وتعزيز اإلالتبلميذ لممبلحظة المستمرة
 .ستمتاع بالتعمم الصفى واإل ةالتعميمي ةنشطباال
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ض مستويات محفزات ببع لممتعمم ةتمثل صورة رمزي التى ةفتراضياإل ةتوافر الشخصي-
لتحقيق  ةببالمع ةفتراضياإل ودفاعًاعن ىويت ةتستثارة يقظإساىم فى  األلعاب الرقمية

 نجاز المطموب  .اإل

كمكون رئيس ببيئة محفزات  قوائم المتصدرينت والنقاط والشارات و أتوافر المكاف-
ساىم ،  ةالتعميمي ةوتحدى داخل المعب ةمن منافس المتعمموما تبثو فى ،  األلعاب الرقمية

 لمحصول عمى تمك المحفزات . ةالفعمي ةوالجدي ةالعقمي ةستثارة اليقظإفى 

لعاب من خبلل توظيف األ ةالنفسي ةكاديمى والرفاىيزيادة الشعور بالتفاؤل األ-
ندماج مع ا  نفتاح وتقبل و إأكثر  أن المتعممين أصبحواساىم فى  ،ية الرقميةالتعميم

 لدييم . ةالعقمي ةاليقظ ةالموقف التعميمى مما ساىم فى تطور سم

 ةبالمحظالمتعمم نتباه من أجل تحقيق وعى تنظيم اإل حققت محفزات األلعاب الرقمية - 
عزيز تحساس بيا و و اإل التعميمية نفتاح عمى الخبراتسيل اإلمما  بالتعمم، ةالحالي

 .استمرارية اليقظة العقميةبما يدلل عمى ستكشاف المعنى ،إ

مستيدف بمحفزات األلعاب التعميمية الرقمية تدعيم ميارة تضمن المحتوى العممى ال -
 و التعبير التعميمية ةوصف الخبر ، من خبلل  الوصف كأحد مكونات اليقظة العقمية

 . لمناسبة داخل األلعاب الرقميةباإلستجابات اعنيا 

 ةالدراسات التى توصمت لفاعمي بعضمع نتائج  ةوتتفق نتائج ىذة الدراس         
 ةالقابمين لمتعمم كدراس لممعاقين عقمياً  ةالعقمي ةاليقظ ةفى تنمي ةلكترونيالمستحدثات اإل

التى ، وتتفق بشكل جزئى مع نتائج بعض الدراسات (2019)رجاء عبد العميم ،
االنتباه وتحسين أللعاب الرقميو لخفض اضطراب قصور إستيدفت توظيف محفزات ا

مساىمة التواصل والدافع لئلنجاز لؤلطفال المعاقين عقميًا القابمين لمتعمم حيث تمثل أبعاد
أخرون (،)عويشة المييرى و 2017رو درويش كدراسة)عم فى دعم اليقظة العقمية

 (.2010( ، )ىدى عبد الفتاح،2016،
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 ثـــــــالـــرض الثـــتائج الفـــن

"يوجد : ىمن فروض البحث والذي ينص عم الثالثلمتحقق من صحة الفرض      
بين متوسطى رتب درجات تالميذ  (  α ≤ .0.0)  عند مستوى  فرق دال إحصائياً 

عمى  القابمين لمتعمم في التطبيقين القبمي والبعدي المعاقين عقمياً  ةالتجريبي ةالمجموع
لصالح التطبيق  )ككل( وعند كل مكون من مكوناتو التمثيل المعرفى لممعموماتختبار إ

 . البعدى

 ةلدرجات تبلميذ المجموع ةنحرافات المعياريبحساب المتوسطات واإل ةقامت الباحث
 ختبارإالقابمين لمتعمم في التطبيقين القبمي والبعدي عمي  المعاقين عقمياً  ةالتجريبي

 محفزات بعد توظيف ة)ككل( وعند كل مكون من مكونات التمثيل المعرفى لممعمومات
قتصاد المنزلى والجدول التالي يمخص ىذه فى تدريس اإل الرقمية ةلعاب التعميمياأل

 النتائج.                       
 المعاقين عقمياً  ةالتجريبي ة( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات تالميذ المجموع15جدول )

 )ككل(  التمثيل المعرفى لممعمومات ختبارإعمى  القابمين لمتعمم في التطبيقين القبمي والبعدي

 (6)ن=وعند كل مكون من مكوناتو 
 
 
 
 
 

 

 

  

          

مستوٌات اختبار التمثٌل 

 المعرفى للمعلومات 
 االنحراف المعٌاري المتوسط نوع األداء

 الحفظ أوالتخزٌن
 0.55 1.50 القبلي

 0.82 8.33 البعدي

 الربط أوالتصنٌف
 0.41 1.33 القبلي

 0.38 7.92 البعدي

 التولٌف
 1.47 1.17 القبلي

 0.00 6.00 البعدي

 االشتقاق
 0.52 1.33 القبلي

 0.55 5.50 البعدي

 التوظٌف
 0.55 1.50 القبلي

 0.52 5.33 البعدي

 التقوٌم الذاتى
 0.82 0.33 القبلي

 1.03 5.33 البعدي

 االختبار )ككل(
 2.62 7.17 القبلي

 1.77 38.42 البعدي
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في أداء تبلميذ  يتضح من النتائج التي يمخصيا الجدول السابق أن ىناك تحسناً 
ذلك من نتائج  ىويستدل عم القابمين لمتعمم بعدياً  المجموعة التجريبية المعاقين عقمياً 

 نحرافات المعيارية ألداء التبلميذ في التطبيقين القبمي والبعدي.  مقارنة المتوسطات واإل

اختبار  " Wilcoxon Signed Rank Test  ويمكوكسون  "تم تطبيق اختبارو 
ختبار )ت( ختبارات البلبارامترية التي تستخدم كبديل إلمن اإل الرتب اإلشاري وىو

    ختبارإستخدام إلمعينتين المرتبطتين من البيانات وذلك في حالة عدم تحقيق شروط 
 والجدول التالي يمخص ىذه النتائج. ،ةلمقيم المرتبطة وذلك لصغر حجم العين (ت )
 

" وداللتيا اإلحصائية لمفرق بين متوسطي رتب درجات تالميذ المجموعة التجريبية  z( قيمة " 16جدول )
)ككل(  التمثيل المعرفى لممعموماتختبار إالقابمين لمتعمم في التطبيقين القبمي والبعدي عمي  المعاقين عقمياً 

 وعند كل مكون من مكوناتو 

 

مستويات التمثيل 
 المعرفى لممعمومات

رتب 
 الشارات

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 إحصائي
 "z " 

مستوي 
 الداللة

معامل االرتباط الثنائي 
 (rprbلمرتب )حجم التأثير=

 الحفظ والتخزين
 00. 00. السالبة

2.214 
 ىعند مستو  دالة

0.05 

1.00 

 21.00 3.50 الموجبة تأثير قوي جداً 

 الربط أوالتصنيف
 00. 00. السالبة

2.232 
 ىعند مستو  دالة

0.05 

1.00 

 21.00 3.50 الموجبة تأثير قوي جداً 

 التوليف
 00. 00. السالبة

2.232 
 ىعند مستو  دالة

0.05 

1.00 

 21.00 3.50 الموجبة تأثير قوي جداً 

 االشتقاق
 00. 00. السالبة

2.232 
 ىعند مستو  دالة

0.05 

1.00 

 21.00 3.50 الموجبة تأثير قوي جداً 

 التوظيف
 00. 00. السالبة

2.232 
 ىعند مستو  دالة

0.05 

1.00 

 21.00 3.50 الموجبة تأثير قوي جداً 

 التقويم الذاتى
 00. 00. السالبة

2.264 
 ىعند مستو  دالة

0.05 

1.00 

 21.00 3.50 الموجبة تأثير قوي جداً 

 االختبار )ككل(
 00. 00. السالبة

2.201 
 ىعند مستو  دالة

0.05 

1.00 

 21.00 3.50 الموجبة تأثير قوي جداً 
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" دالة عند zمن النتائج التي يمخصيا الجدول السابق أن قيمة إحصائي " يتضح    
بين متوسطي رتب درجات  (؛ مما يدل عمي وجود فرق دال إحصائياً 0.05) ىمستو 

القابمين لمتعمم في التطبيقين القبمي والبعدي  تبلميذ المجموعة التجريبية المعاقين عقمياً 
)ككل( وعند كل مكون من مكوناتو  لصالح  التمثيل المعرفى لممعموماتختبار إعمي 

ويمكن لمباحثة أن تعزي التباين في  الثالث ، الفرض قبول يتماألداء البعدي، وبالتالي 
مكوناتو إلي تأثير معرفي )ككل( وعند كل مكون من ال التمثيلختبار إاألداء عمي 

داء أختبلف بين متوسط ختبار توضح أن اإلالرغم من أن نتيجة اإلبو ، ة التجريبيةالمعالج
القابمين لمتعمم في التطبيق القبمي والبعدي  تبلميذ المجموعة التجريبية المعاقين عقمياً 

محفزات ظيف ، فيو ال يخبرنا بالكثير عن قوة تأثير تو وأي ال يرجع لمصدف معنوياً  ختبلفاً إ
معامل قتصاد المنزلى ولذلك نقوم بحساب فى تدريس اإلالرقميو لعاب التعميميو األ
 Matched –Pairs Rank biserial رتباط الثنائي لرتب االزواج المرتبطةاإل 

correlation  قد سبق اإلشاره لمعرفة حجم التأثير المتغير المستقل عمي المتغير التابع(
رتباط الثنائي لمرتب ستخدام معامل اإلإبمغت قوة العبلقة عند قد و ،  إلييا بالفرض األول (

أن % من الحاالت يمكن أن يعزي التباين في األداء إلي 100وىذا يعني أن  1.00= 
قد  (قتصاد المنزلىفى تدريس اإل  ة الرقميةااللعاب التعميمي محفزات  توظيف)تأثير 

)ككل( وعند كل مكون من التمثيل المعرفى لممعمومات  يكون لو أثر كبير في تنمية 
 .مكوناتو

 
القابمين لمتعمم في التطبيقين القبمي  (درجات تالميذ المجموعة التجريبية المعاقين عقمياً 5شكل )

 ختبار التمثيل المعرفى لممعمومات  )ككل(إوالبعدي عمي 

 

 القبلى

البعد

 ى
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 عـــرابـــــفرض الــــج الــــتائـــــن

 :ىمن فروض البحث والذي ينص عم لرابعلمتحقق من صحة الفرض ا    

بين متوسطى رتب درجات  (  α ≤ 0005) عند مستوى   "يوجد فرق دال إحصائياً  
القابمين لمتعمم  في  المعاقين عقمياً  ةالضابط ةوالمجموع ةالتجريبي ةتالميذ المجموع

)ككل( وعند كل مكون من  المعرفى لممعمومات التمثيلختبار إالتطبيق البعدي عمى 
 ."لصالح المجموعة التجريبيةمكوناتو 

لدرجات تبلميذ المجموعتين  ةنحرافات المعياريقامت الباحثة بحساب المتوسطات واإل
)ككل(  التمثيل المعرفى لممعموماتختبار في التطبيق البعدي إل ةوالضابط ةالتجريبي

 وعند كل مكون من مكوناتو ، والجدول التالي يمخص ىذه النتائج.                       
( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات تالميذ  مجموعتي البحث في التطبيق 17جدول )

 )ككل( وعند كل مكون من مكوناتو  التمثيل المعرفى لممعموماتالبعدي  الختبار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

االنحراف  المتوسط المجموعة المكون
 المعياري

 الحفظ والتخزٌن
 0.82 8.33 التجريبية

 0.55 2.60 الضابطة

 الربط أوالتصنٌف
 0.38 7.92 التجريبية

 0.55 1.60 الضابطة

 التولٌف
 0.00 6.00 التجريبية

 1.34 2.40 الضابطة

 االشتقاق
 0.55 5.50 التجريبية

 0.55 2.40 الضابطة

 التوظٌف
 0.52 5.33 التجريبية

 0.45 2.20 الضابطة

 التقوٌم الذاتى
 1.03 5.33 التجريبية

 1.10 1.20 الضابطة

()ككل  اإلختبار  
 1.77 38.42 التجريبية

 1.95 12.40 الضابطة
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في أداء كمتا  يتضح من النتائج التي يمخصيا الجدول السابق أن ىناك تحسناً    
المجموعتين؛ ىذا التحسن الذي طرأ عمي أداء المجموعة التجريبية أعمي منو لدي 

نحرافات المجموعة الضابطة، ويستدل عمي ذلك من نتائج مقارنة المتوسطات واإل
 المعيارية ألداء المجموعتين.  

" مان اختبارثم تأكدت الباحثة من توافر شرط التجانس لممجموعتين وتم تطبيق      
 ميذبلتمجموع الرتب لدرجات و عمي متوسطي الرتب  " "Mann-Whitney U ي"نويت

إلختبار التمثيل المعرفى المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي 
 )ككل( وعند كل مكون من مكوناتو والجدول التالي يمخص ىذه النتائج لممعمومات 
للفروق  بٌن متوسطً رتب درجات تالمٌذ " وداللتها اإلحصائٌة  zقٌمة " ( 18جدول )

المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة  فً التطبٌق البعدي علً اختبار التمثٌل المعرفى للمعلومات  
  )ككل( وعند كل مكون من مكوناته 

 

 المجموعة مكونات االختبار
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Mann-
Whitney 

U 

Z 

 المحسوبة

مستوى الداللو 
 واتجاىيا

الحفظ 

 والتخزٌن

 51.00 8.50 التجريبية
.000 2.803 

 0.05 ىدالة عند مستو 
 15.00 3.00 الضابطة لصالح التجريبيو

الربط 

 أوالتصنٌف

 51.00 8.50 التجريبية
.000 2.796 

 0.05 ىدالة عند مستو 
 15.00 3.00 الضابطة لصالح التجريبيو

 التولٌف
 51.00 8.50 التجريبية

.000 3.071 
 0.05 ىدالة عند مستو 

 15.00 3.00 الضابطة لصالح التجريبيو

 االشتقاق
 51.00 8.50 التجريبية

.000 2.823 
 0.05 ىدالة عند مستو 

 15.00 3.00 الضابطة لصالح التجريبيو

 التوظٌف
 51.00 8.50 التجريبية

.000 2.879 
 0.05 ىدالة عند مستو 

 15.00 3.00 الضابطة لصالح التجريبيو

 التقوٌم الذاتى
 51.00 8.50 التجريبية

.000 2.844 
 0.05 ىدالة عند مستو 

 15.00 3.00 الضابطة لصالح التجريبيو

اختبار التمثٌل   

المعرفى 

 للمعلومات  )ككل(

 51.00 8.50 التجريبية

.000 2.770 
 0.05 ىدالة عند مستو 

 15.00 3.00 الضابطة لصالح التجريبيو
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 ى" دالة عند مستو  zيتضح  من النتائج التي يمخصيا الجدول السابق أن قيمة " 
بين متوسطي رتب درجات تبلميذ  (؛ مما يدل عمي وجود فرق دال إحصائياً 0.05)

المعرفى ختبار التمثيل المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي إل
لممعمومات )ككل( وعند كل مكون من مكوناتو لصالح األداء البعدي لممجموعة 

ختبار)ككل( وعند كل أن تعزي التباين في األداء عمي اإل ةالتجريبية، ويمكن لمباحث
 لعاب التعميميو الرقميو (،) محفزات األ ةاتو إلي تأثير المعالجة التجريبيمكون من مكون

وبذلك تمت اإلجابة عمى السؤال  ،من فروض البحث  الرابعرض وبذلك يمكن قبول الف
 .الخامس من أسئمة البحث 

 

 
 ى                       عمفي التطبيق البعدي المجموعتين التجريبية والضابطة  ( درجات طالب6شكل )

 اختبار التمثيل المعرفى لممعمومات )ككل(

 

 : نتائج الفرض الثـــالث والـــــرابـــع  مناقشة

  ( α ≤ 0,05) عند مستوى   فرق دال إحصائياً  وجود يتضح من النتائج السابقة    
القابمين لمتعمم في  المعاقين عقمياً  ةالتجريبي ةبين متوسطى رتب درجات تبلميذ المجموع

)ككل( وعند كل  لممعموماتإختبار التمثيل المعرفى التطبيقين القبمي والبعدي عمى 
عند  يوجد فرق دال إحصائياً لصالح التطبيق البعدى ، وكذلك  ةمكون من مكونات

 ةالتجريبي ة( بين متوسطى رتب درجات تبلميذ المجموعα ≤ 0,05مستوى )
إختبار القابمين لمتعمم في التطبيق البعدي عمى  والمجموعة الضابطة المعاقين عقمياً 
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لصالح المجموعة )ككل( وعند كل مكون من مكوناتو  لممعموماتالتمثيل المعرفى 
فى تدريس  ة توظيف محفزات األلعاب التعميمية الرقميةبما يدل عمى فاعمي، التجريبية

ن عقميًا اإلقتصاد المنزلى عمى تحسين كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات لمتبلميذ المعاقي
 . القابمين لمتعمم بالعينة التجريبية

 إرجــــاع تمك النــتـــائج إلـــى : ـمكن لمبـــــاحثةوي 

التمثيل  ةلممارس ةداعم ةبتوفير بيئ التعميمية الرقمية لعابأساىم توظيف محفزات اال   
المعاقين  التبلميذ لخصائص ةمناسب ةبكفاءة  فى سياقات تربويلممعمومات  المعرفى 

 القابمين لمتعمم  حيث ساىمت بــــــ: عقمياً 

 لعابتوافر جماليات تصميم محفزات األ لمتعمم من خبلل ةالذاتي ةستثارة الدافعيإ-  
( وكذلك توفير  ةتمميحات بصري – ةحرك –لوان أ)كــــمن مثيرات  ووما تتضم ةالتعميمي

لى إدى أ ت) كالشارات وقوائم المتصدرين والنقاط (أالمحفزة من مكاف ةميكانيكيات المعب
ستمتاع أطول،مما دعم اإل ةلفترات زمني هزيادة مدى االنتباو  هاالنتبافرص حدوث زدياد إ

 . ةوتحمل المسؤلي ةوالمثابر  ةيادة مستوى الطموح والمنافسز و  بالتعمم ،

 ةالمشاكل السموكي مما قمل من، ةلمتعمم تحاكى الحياة الواقعي ىمبتكرة أمن ةتوفير بيئ-
 . التقميديةالتعمم  ةفى بيئ

 . تمميذستعدادات كل ا  لقدرات و  لتفريد التعميم وفقاً  ةتاحو فرصإ-

 ةبسيط ةلنماذج شبكات ترابطي وفقاً  األلعاب الرقمية ببيئة المعرفية تمثيل المعمومات-
يناسب بشكل لمتمميذ  ةالمعرفي ةقبال و تمثيل المعمومات فى البنيستمن خبلليا إيتم 

 .  خصائصو المعرفية

رقام و )الرموز واألما بين ةالتى تمثل المدخبلت المعرفيعرفى تعدد صيغ التمثيل الم-
و  ة( بما يتبلئم مع الخصائص المعرفيالتمميحات واالشكال والرسوم والصورالحروف و 

القابمين لمتعمم ، بما ساىم فى تناسب صيغ  ةالعقمي ةعاقإللمتبلميذ ذوى ا ةالعقمي
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 ةكتسابيا وتسكينيا فى البنيإلمتبلميذ بما يسيل  ةالمعرفي ةودالالت المفاىيم لمبني
  .مستويات التمثيل المعرفى لممعمومات ةلمبدء فى ممارس ةوليأالمعرفيو كخطوة 

 تبعاً  بشكل متدرج ةلعاب الرقميمحفزات األالمتناول بتصميم المحتوى العممى -
جتياز المستوى إال بعد إنتقال لمستوى أعمى لمستويات التمثيل المعرفى بحيث ال يتم اإل

عمى تستيدف الحفظ و دنى لؤلمن األ ةتضمنت مستويات متدرج، فقددنى بنجاح األ
 التوليد والتوظيف،التقويم الذاتى.و شتقاق و التصنيف ، التوليف ، اإل التخزين،الربط

عمى أمن مستوى لمستوى  التمميذ نتقالا  و  ةالمعب إجتياز مستوياتتقدم فى  تحقيق-
 تقود ، ةراجع ة دعم تعميمى وتغذيتوفر و قوائم المتصدرين، التى  ت الفوزمدعم بشارا

ندماج الوجدانى يزيد من فرص اإل، نحو التعمم  ةيجابيإتجاىات إلى تكوين إ التمميذ
مستويات التمثيل المعرفى  ةيجاب عمى النجاح بممارسالتعمم بما يعود باإل ةبأنشط

 لممعمومات .

كتشاف والتعمم تشجع عمى التعمم الذاتى و التعمم باإل ةمحفز  ةتعميمي ةتوفير بيئ-
ستفادة من واإل ةلعاب االلكترونيندماج التبلميذ باألإبالمحاولو والخطأ مما ساىم فى 

 نخراط الفعمى فى عمميو التعمم .اإلو  ،مضمونيا المعرفى 

ستثارة حاسو البصر إلمنشاط العقمى المعرفى من خبلل  ةستثارة الذاتياإلتحقيق  -
 األلعاب، ةثناء ممارسأالصوت (  – ةالتمميحات البصري –لوان األ –الحركو )والسمع  

دراك وتزيد من فاقد العائد و اإل هعمى االنتبا التشتت التى تؤثر سمباً  ةبما يقمل من فرص
  .التربوى لمموقف التعميمى

سعى ساىم فى زيادة  ،مكافأتبالعمى األ لعابلمستويات األ تمميذنتقال الإرتباط إ-
مما دعم تحسين كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات ،كاديمى تحقيق النجاح األل التمميذ

 بشكل خفى .

ة نماذج من  مع نتائج  الدراسات التى توصمت لفاعمي الدراسو الحاليةوتتفق نتائج      
    :من كبلً  ةكفاءة التمثيل المعرفى كدراس ةساليب التدريس و البرامج التعميميو فى تنميأ
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(، 2012( ،)مرفت حسن ،2016(،) رامى مشاقبو، 2017خرون ،أو  ) فتحى الزيات
( ،)سمير عقيمى و 2016)عائشو العمرى ، ةوكذلك مع دراس،(  2008)عادل محمد ،
 ةلكترونى فى تنميالتعمم اإل ة( التى توصمت نتائجيم لفاعمي 2015قيس عصفور ،

ممى إ)  ةوكذلك مع دراس، القابمين لمتعمم  حصيل المعرفى لمطبلب المعاقين عقمياً الت
( التى توصمت نتائجيا  2010( ،)ىدى عبد الفتاح ،2010ميخائيل وسميو جميل ،

نجاز لدى والدافعيو لئل ةفى تنميو بعض الميارات المعرفي ةلعاب االلكترونياأل ةلفاعمي
 . طفال المعاقين عقمياً األ
 
  س ـــامــفرض الخـــج الـــتائـــن

 :ىلمتحقق من صحة الفرض الخامس من فروض البحث والذي ينص عم   
رتباطية دالة موجبة بين درجات تالميذ المجموعة التجريبية إتوجد عالقة " 

ختبار إالقابمين لمتعمم في التطبيق البعدي عمى  والمجموعة الضابطة المعاقين عقمياً 
 ةالعقمي ةودرجاتيم عمي بطاقة مالحظة اليقظالتمثيل المعرفى لممعمومات )ككل( 

 .")ككل(
تبلميذ المجموعة التجريبية الرتباط بيرسون بين درجات إتم حساب معامل فقد      

 ختبارإالقابمين لمتعمم والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي عمى  المعاقين عقمياً 
 اليقظة العقمية)ككل( ودرجاتيم عمي بطاقة مبلحظة  التمثيل المعرفى لممعمومات

  كما ىو موضح بالجدول التالي: ،)ككل(
 رتباطية بين متغيرات البحثحصائية لمعالقة اإل ( يوضح قيمة "ر" وداللتيا اإل19جدول )

التمثيل المعرفى اختبار  المتغيرات
 لممعمومات

 ةبطاقة مالحظة اليقظ
 ةالعقمي

 **0.989  التمثيل المعرفى لممعموماتاختبار 

  **0.989 ةالعقمي ةبطاقة مالحظة اليقظ
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 0.01وجود عبلقة إرتباطية دالة موجبة عند مستوي  ىتشير نتائج الجدول السابق إل
القابمين لمتعمم والمجموعة  بين درجات تبلميذ المجموعة التجريبية المعاقين عقمياً 

)ككل( ودرجاتيم  التمثيل المعرفى لممعموماتختبار إالضابطة في التطبيق البعدي عمى 
بذلك  و **(0.989حيث بمغت قيمة "ر" ) ،)ككل( اليقظة العقميةعمي بطاقة مبلحظة 

وبذلك تمت اإلجابة عمى السؤال  ،قبول الفرض الخامس من فروض البحث  يتم
 .أسئمة البحثالسادس من 

 

 امس ـــرض الخـــائج الفـــتـــن ةـــناقشـــم

قة إرتباطية دالة موجبة عند وجود عبل يتضح فى ضوء نتائج الفرض الخامس   
القابمين لمتعمم  بين درجات تبلميذ المجموعة التجريبية المعاقين عقمياً  0.01 ىمستو 

 التمثيل المعرفى لممعموماتختبار إوالمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي عمى 
، ويمكن فيم ىذه النتيجة  )ككل( اليقظة العقمية)ككل( ودرجاتيم عمي بطاقة مبلحظة 

 الموجبة يمكن إرجاعيا إلى :  من خبلل أن العبلقو اإلرتباطية

لتحسين  ةكاديمى الذى يمثل قوة دافعاليقظو العقميو تعزز من مستوى الصمود األأن -
حيث ؛  ةالمطروح ةالتربوي ةمستوى التمثيل المعرفى لممعمومات التى تتضمنيا الخبر 

والتحمى بروح الصبر والتفاؤل عند المشاركو فى أداء  ةكاديمياأل ةلى زيادة المثابر إتؤدى 
    (،2019من )يسرا بمبل ، كبلً  ةويتفق ذلك مع نتائج دراس ةالمطموب ةكاديميالميام األ
التى أكدت عمى  (Zubair ,et al. , 2018 )( ،2019زكى وأمنيو حممى ،  ) ىناء

 .كاديمى والصمود األ ةالعقمي ةبين اليقظ ةيجابيإوجود عبلقو 

التى تتمثل فى الشعور  ة،والسعادة النفسي ةاليقظو العقميو تعزز من مستوى الرفاىيأن -
مع  ةيجابيودعم العبلقات اإلالشخصى و التوافق الذاتى  وتحقيق التطور ةستقبلليباإل
أثناء عمميو التعميم والتعمم   ةالذاتي ةيجاب عمى الشعور بالسعادبما ينعكس باإل،خرين األ
 ةميد خطوات أكاديميو ناجحندماج بفاعميو بأنشطو التمثيل المعرفى لممعمومات بما ي  اإلو 

 من : كبلً  ةاسويتفق  ذلك مع نتائج در  ،لتحسين كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات
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 (Fard, Kalantarkousheh&Faramarzi,2018 ) ,( ، 2019)ايناس صفوت و أخرون ،

 ةوالرفاىي ةالعقمي ةبين اليقظ ةيجابيإ ةوجود عبلق ( التى أكدت عمى2017عمى الوليدى ،)
 . ةالنفسي ةوالسعاد ةالنفسي

 
نجد ففى كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات ،  محورياً  تؤدى دوراً  ةالعقمي ةبعاد اليقظأ-

 ةو الظواىر الخارجي ةكالمعرف ةرات بما فييا من الظواىر الداخميبالمثي ةالمبلحظأن 
كاألصوات و األشكال و الصور ،والوصف المفظى لما يحدث فى سياق التعميم و 

تعمم مع االستمتاع بال ةالصفينشطو فى األ ةبفاعمي ةو المشارك ةالتعمم بموضوعي
دون الحكم عمييا ، يدعم المستويات العميا و الدنيا  ةالصفى ،وقبول الخبرات الصفي

لكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات  كاالحتفاظ بالمعمومات الخام و تسكينيا فى البناء 
لتوليف ،واةوتمك الموجودة فى الذاكر  ة،و الربط بين المعمومات المستدخمالمعرفى لممتعمم 

لو ،وتوظيفيا فى مواقف اخرى  ةمومات جديدة من المعمومات المقدمستنتاج معا  و 
 فى زيادة مقدار التعمم المكتسب . ةساىم ذلك بفاعميي، وقد  ةمشابي

 التى  توساىم فى زيادة يقظ ،عمى بالمحفزات األ ةمستويات المعبب تمميذنتقال الإرتباط إ-
اديمى مما دعم تحسين كفاءة التمثيل المعرفى كتسيم فى سعيو لتحقيق النجاح األ

 لممعمومات .

نفتاح عمى تنظيم االنتباه ، مما يسيل اإل فى  ساىمت محفزات األلعاب الرقمية-
 ةيسر إكتساب المعمومات المعرفيتستكشاف المعنى ، و إعزيز تو  التعميميةالخبرات 
من )عاصم أحمد  كبلً  ةدراس وتتفق نتائج الفرض الحالى مع نتائج  ،وتمثيميا 

 ة( التى أكدت عمى وجود عبلق2018(، )طارق محمد و ايمان عبد المجيد ،2019،
 . ةالعقمي ةبين التمثيل المعرفى لممعمومات واليقظ ةموجب ةرتباطيإ
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 : والبحوث المقترحةالتوصيات -

 أوالً : التوصيات :

 بــــ: نتائج البحث الحالى توصى الباحثة فى ضوء 

عمى  ةالقائم ةمن البرامج التدريبي ة( حزمةالخاص ةالتربي)التعميمو  ةوزارة التربيتبنى  -
عمى يد متخصصين ، لما ليا من تأثير  ةالفكري ةلمتبلميذ بمدارس التربي  ةالعقمي ةاليقظ

فى تحسين البناء  ةيجابى عمى تحقيق االنتباة الواعى وعمق التأمل بما يسيم بفاعميإ
 . ةوصحتيم النفسيتبلميذ المعرفى لم

تخصصى تكنولوجيا من م ةتكاتف جيود مصممى ومطورى المناىج وذوى الخبر  -
 ةالمقررات الدراسي ةلكاف ةالكتروني ةتعميمي ة، فى تصميم أدل ةالخاص ةالتعميم والتربي
لمتعمم، تتضمن محفزات  ةداعم ةترويحي ةتعميمي ةلبناء بيئ ؛ ةالفكري ةبمدارس التربي

، مع  التعميمى التى تسيم فى تكوين البناء المعرفى لمحتوى المقرر ةالرقمياب علاأل
 التعمم . ةتوظيفو ببيئ ةتدريب المعممين عمى كيفي

كنيم وتم   ةلكترونيلعاب اإلقبال الكثيف من أجيال المتعممين عمى األستفادة من اإلاإل -
محفزات در مناسب ببق ةالمناىج الدراسي تضمينفى ، بى يمعتمن  آليات التفكير ال

 .الدراسية بمختمف المراحل ةالرقمي التعميميةلعاب األ

  ةترحـــــحوث المقــــالب ثانيًا:

 فى ضوء نتائج البحث تقترح الباحثة إجراء المزيد من األبحاث حول : 

التمثيل  ةتنمي عمى قتصاد المنزلىتدريس اإل فى ة لعاب الرقميمحفزات األ ةفاعمي-
 القابمين لمتعمم. لممعاقين عقمياً   ةكاديميالبصرى و جودة الحياة األ

 ةالعقمي ةاليقظ ةقتصاد المنزلى لتنميالوسيط التعميمى المتحرك فى تدريس اإل ةفاعمي -
 القابمين لمتعمم. لممعاقين عقمياً  ةو الميارات الحياتي
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قتصاد المنزلى لدعم الصمود فى اإل  ةالعقمي ةاليقظفنيات  برنامج تدريبى قائم عمى  -
 القابمين لمتعمم . لممعاقين عقمياً  ةكاديمى والسعادة الذاتياإل

و  ةالميول العممي ةتنميعمى قتصاد المنزلى فى تدريس اإل ةالقصص الرقمي ةفاعمي- 
 القابمين لمتعمم. نخراط فى التعمم لممعاقين عقمياً اإل

ستطبلع المعرفى الوعى الصحى وحب اإل ةفى تنمي ةلعاب الرقميمحفزات األ ةفاعمي- 
 القابمين لمتعمم. لممعاقين عقمياً 

 

 قــــــــائمة الـــــمراجع

 العربية  المراجع: أوال

فاعمية األلعاب التربوية  (:2010) ق ميخائيل وسميو طو جميلادإممى ص -
االلكترونية في تنمية بعض الميارات المعرفية لدى األطفال المعاقين 

، جامعة  كمية الدراسات العميا لمطفولةمجمة دراسات الطفولة، ،  عقمياً 
-233،ص ص ديسمبر( –)أكتوبر  49، العدد 13مجمد عين شمس ،

262. 

مط محفزات األلعاب الرقمية أثر التفاعل بين ن (:2019) إيمان زكى موسى -
)الشارات/لوحات المتصدرين( واألسموب المعرفي )المخاطر/الحذر( عمى 
تنمية قواعد تكوين الصورة الرقمية ودافعية التعمم لدى طبلب تكنولوجيا 

، الجمعية العربية مجمة تكنولوجيا التربية دراسات وبحوثالتعميم، 
 .260-137ص ،ص ، يناير38لتكنولوجيا التربية، العدد 

(: فاعميو تصميم بيئو تعمم إلكترونيو قائمو عمى محفزات 2020ايمان سامى محمود) -
مجمة األلعاب فى تنميو ميارات البرمجو لدى تبلميذ المرحمو اإلعدادية ، 

، مارس ، ص 27،العدد 6، مجمد  البحوث فى مجاالت التربية النوعية
 .98-37ص 



 

338 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

فعالية التدريب عمى المعب التركيبي في تحسين  (:2005) أيمن اليادى عبدالحميد -
، كمية التربية، رسالة ماجستير، مستوى االنتباه لؤلطفال المعاقين عقمياً 

 جامعة الزقازيق.

النموذج البنائي لمعبلقات بين  (:2019) إيناس صفوت وىانم سالم ورانيا عمى -
اليقظة العقمية والذكاء الوجدانى والرفاىية النفسية لدى طمبة الفرقة األولى 

دراسات عربية في التربية وعمم  مجمةبكمية التربية جامعة الزقازيق، 
-105،ص ص ، ديسمبر 116، رابطة التربويين العرب، العدد النفس
164. 

متعددة الوسائط  ةفاعمية بيئة تعمم تشاركي (:2018) مىتغريد بنت عبدالفتاح الرحي -
قائمة عمى التمعيب في تنمية التحصيل والدافعية لدى طالبات جامعة 

، الجامعة مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسيةطيبة، 
 . 83 – 53ص ص  ،، نوفمبر6، العدد 26االسبلمية بغزة، مجمد 

نحو رقمنو مناىج عموم التربية العممية في ضوء  (:2017) حسام الدين محمد مازن -
المؤتمر تطور بيئات التعمم االفتراضية "أنموذج مازن المقترح لمتطوير"، 

 24-23، العممى التاسع عشر التربية العممية والتنمية المستدامة
 .277-245،ص ص يوليو

اعل بين نمط التف ( :2019) حسناء عبدالعاطى الطباخ، آية طمعت اسماعيل -
محفزات األلعاب الرقمية )تكيفى / تشاركى( ونوع التغذية الراجعة )فورية 
/ مؤجمة( وأثره عمى تنمية ميارات البرمجة واإلنخراط لدى طبلب 

، رابطة دراسات عربية في التربية وعمم النفس مجمةتكنولوجيا التعميم، 
 . 132 – 60، أبريل ، ص ص  108العدد ، التربويين العرب 

 متغيرات تربوية حديثة عمى البيئة العربية )تأصيل وتوطين( :(2019حممى الفيل ) -
 ، القاىرة، مكتبة اإلنجمو المصرية.
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نوع محفزات األلعاب )التحديات الشخصية / المقارنات  (:2019) داليا أحمد شوقي -
 المحدودة / المقارنات الكاممة( في بيئة الفصل المقموب وتأثيره عمى تنمية

نخراط التحصيل وميارات تصميم خدمات المعمومات الرقمية وتقديميا واإل
، كمية المجمة التربويةفي بيئة التعمم لدى طبلب شعبة تكنولوجيا التعميم، 

 .341-219،ص ص، أغسطس64التربية، جامعة سوىاج، العدد 

فاعمية برنامج تعميمي في تنمية التمثيل المعرفي  (:2016) رامى مشاقبو -
مجمة الستيعاب القرائي لدى طمبة صعوبات التعمم بغرف المصادر، وا

، 2، العدد 22مد ج، جامعة آل البيت، مالمنارة لمبحوث والدراسات
 .97-67،ص ص جزيران

التمميحات البصرية متعددة الكثافة بالقصة الرقمية  (:2019) رجاء عمى عبدالعميم -
 دى التبلميذ المعاقين عقمياً التعميمية وأثرىا في تنمية اليقظة الذىنية ل

، الجمعية العربية مجمة تكنولوجيا التربية دراسات وبحوثالقابمين لمتعمم، 
 .330-261، ص ص ، يناير38لتكنولوجيا التربية، العدد 

فعالية برنامج لتنمية االنتباه السمعى والبصرى لدى  (:2012) عبدالوىاب فودة ريم -
جامعة المنصورة ،  ،مجمة كمية التربية،القابمين لمتعمم المعاقين عقمياً 

 .31-1،ص ص ، مايو 1ج ، 79العدد 

(: أثر تمعيب التعمم من خبلل الببلكبورد لتنمية ميارات 2018زىور محمد الجينى ) -
حل المشكمة في الرياضيات لدى الطالبات الموىوبات بالصف األول 

، كمية البنات لآلداب والعموم ةمجمة البحث العممى في التربيالثانوى، 
 .666-634ص ص  ،، نوفمبر19والتربية، جامعة عين شمس، العدد 

ستراتيجية األلعاب إفاعمية برنامج مبنى عمى  :(2014سعاد مصطفى محمد ) -
التعميمية االلكترونية في تنمية بعض الميارات الحياتية لؤلطفال ذوى 

، جامعة بورسعيد، كمية التربية مجمةاإلعاقة الذىنية القابمين لمتعمم، 
 .650-630،ص ص ، يونيو 16العدد 
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فعالية برنامج مقترح في العموم  (:2015) سمير محمد عقيمي وقيس نعيم عصفور -
قائم عمى التعميم المعزز بالحاسوب في التحصيل األكاديمي وتنمية 

عمم القابمين لمت الميارات الحياتية والوعي الصحى لدى المعاقين عقمياً 
، كمية التربية، جامعة سوىاج، العدد المجمة التربويةبالمرحمة المتوسطة، 

 .557-499ر ، ص ص ، أكتوب42

الفروق في كفاءة التمثيل المعرفي لممعمومات في  (:2018) طارق نورالدين محمد -
ضوء متغيرى المرونة العقمية والسيطرة المعرفية لدى طبلب المرحمة 

، ص ص  95العدد ،  رى لمعموم النفسية والتربويةمجمة أم القالثانوية، 
51 – 88 . 

االبتكارية االنفعالية  (:2018) طارق نورالدين محمد، ايمان خمف عبدالمجيد -
واليقظة العقمية وعبلقتيما بكفاءة التمثيل المعرفي لممعمومات لدى مرتفعى 

، المجمة التربويةومنخفض المستويات التحصينية من طبلب الجامعة، 
 .570-523،ص ص، أكتوبر54كمية التربية، جامعة سوىاج، العدد 

ستخدام إتعديل السموك لألطفال المتخمفين عقمًيا ب :(2003عادل عبداهلل محمد ) -
 ، دار الرشاد.القاىرة، جداول النشاط المصورة )دراسة تطبيقية(

ية مستوى (: فاعمية برنامج لمتعميم العبلجى في تنم2008عادل عبداهلل محمد ) -
بتدائي ذوى مومات لدى تبلميذ الصف السادس اإلالتمثيل المعرفي لممع

صعوبات التعمم في الفيم القرائي، الندوة العممية لقسم عمم النفس كمية 
)عمم النفس وقضايا التنمية التربية جامعة الممك سعود تحت عنوان 

 .66-1،ص ص  أبريل 17-15 الفردية والمجتمعية(

(: كفاءة التمثيل المعرفي لممعمومات وعبلقتيا 2019عبدالمجيد أحمد )عاصم  -
، باليقظة العقمية لدى المعسرين قرائًيا في ضوء أساليب التفكير المفضمة

،ص ص 4،العدد34، المجمد  ، جامعة المنوفية مجمة كمية التربية
304-355. 
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ف عنصرى (: أثر اختبل2019عايدة فاروق حسين، نجبلء أحمد المحبلوى ) -
التصميم )قوائم المتصدرين / الشارات( في بيئة تعمم الكترونية قائمة عمى 
محفزات األلعاب، في تنمية القراءة التحميمية والتعمم العميق لدى تبلميذ 

، جامعة عين مجمة البحث العممى في التربيةالصف الخامس االبتدائي، 
ص ص  ،، يوليو 20شمس، كمية البنات لآلداب والعموم التربية، العدد 

199 – 273. 

(: أثر استخدام التعمم االلكترونى التشاركى عبر 2016عائشة بنت بمييش العمرى ) -
الويب عمى التحصيل المعرفي واألداء المياري لدى الطبلب المعاقين 

، كمية التربية مجمة جامعة طيبة لمعموم التربويةالقابمين لمتعمم،  عقمياً 
 .152-137 ، ص ص1، العدد 11مجمد 

يم الحتياجات الخاصة وأساليب رعايتالطفال ذوى ا :(2007) يز الشخص عبدالعز  -
 ، القاىرة، مكتبة الطبرى.

التمعيب عبر األجيزة  ةستراتيجيإستخدام إأثر  : (2020عبد اهلل عيسى البطنين ) -
،  ةاإلبتدائي ةلدى طبلب المرحم ةب العمميات عمى الكسور اإلعتياديالموحيو فى إكسا

، فبراير ، ص 220 العددعين شمس ،  ة، جامع ةالتربي ة، كميمجمو القراءة والمعرفو 
 .195-163ص 

سيكولوجية ذوى اإلحتياجات الخاصة ( : 2005عبد المطمب أمين القريطى ) -
 ،القاىرة ، دار الفكر العربى . وتربيتيم

(: فاعمية برنامجين لتعمم التواصل المفظى في تنمية 2011) ةعزة عبدالرحمن عافي -
القابمين  عقمياً  ناالنتباه واالدراك السمعى والبصرى لدى األطفال المعاقي

 ، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.رسالة دكتوراةلمتعمم، 



 

342 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ة لدى (: اليقظة العقمية وعبلقتيا بالسعادة النفسي2017عمى بن محمد الوليدى ) -
، العدد مجمة جامعة الممك خالد لمعموم التربويةطمبة جامعة الممك خالد، 

 .68-41، أبريل. ص ص 28

الرمزى(  في بيئة  –أسموب التعزيز )االجتماعى  (:2017عمرو محمد درويش ) -
رز وأثره في تحسين عتعمم قائمة عمى األلعاب التعميمية بتقنية الواقع الم

القابمين  سموك التوكيدى لؤلطفال المعاقين عقمياً التواصل االجتماعى وال
، الجمعية المصرية مجمة تكنولوجيا التعمملمتعمم بمرحمة رياض األطفال، 

 .302-205،ص ص ، يناير 1، العدد 27لتكنولوجيا التعميم، مجمد 

 عويشة أحمد المييرى و عبدالعزيز السرطاوى، محمد الزيودى و روحى عبدات -
برنامج تدريبي قائم عمى أنشطة المعب لخفض (: فاعمية 2016)

اضطراب قصور االنتباه والنشاط الزائد لدى األطفال القابمين لمتعمم من 
، ، مركز النشر مجمة العموم التربوية والنفسيةذوى االعاقة العقمية، 

-349ص ص ، ديسمبر،4، العدد 17مجمد ،جامعة البحرين ،العممى
379. 

(: أثر طريقة عرض المعمومات 2017فتحى الزيات، محمد رزق، زىراء فرجانى ) - 
عمى التمثيل المعرفي والتحصيل الدراسي لدى ذوى صعوبات فيم العموم 

، كمية عموم مجمة التربية الخاصةمن تبلميذ الصف الخامس االبتدائي، 
 .35-1،، أكتوبر 21عاقة والتأىيل، جامعة الزقازيق، عدد اإل

، عمم النفس المعرفى "مداخل ونماذج ونظريات" (: 2001فتحى مصطفى الزيات ) -
 الجزء الثانى، القاىرة، دار النشر لمجامعات.

 –النظريات المفسرة  -اإلعاقة العقمية )المدخل(: 2015فكرى لطيف متولى ) -
 السعودية ، الرياض ، مكتبة الرشد. ، المممكة العربية الرعاية (طرق 
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، عمان، األردن، دار مدخل إلى التربية الخاصة(: 2005قحطان أحمد الظاىر ) -
 وائل لمنشر.

المعكوس في تنمية بعض المفاىيم  صل(: فاعمية الف2015لمياء جبلل عبداهلل ) -
دراسات مجمة القابمين لمتعمم،  الرياضية لدى التبلميذ المتخمفين عقمياً 

،  68، العدد ، رابطة التربويين العرب عربية في التربية وعمم النفس
 .466 – 439ص ص ديسمبر، 

اليقظة العقمية وعبلقتيا بأساليب التفكير التحميمي لدى  (:2019ماجد أحمد المالكى ) -
، كمية التربية، مجمة كمية التربيةالطبلب المتفوقين بالمرحمة الثانوية، 

 .351-309،ص ص ، أكتوبر 10، العدد 35جامعة أسيوط، مجمد 

(: أثر برنامج تدريبي قائم عمى مستويات التمثيل 2014محمد السيد عبدالمطيف ) -
االبتكاري لدى تبلميذ المرحمة  ريفكتالمعرفى لممعمومات في تنمية ال

، مجمة التربيةاالبتدائية ذوى صعوبات التعمم بالمممكة العربية السعودية، 
، ص ص 2، المجمد 161 كمية التربية، جامعة األزىر، ديسمبر، العدد

233-326 . 

(: أثر التفاعل بين أسموب محفزات األلعاب )النقاط / 2018محمود محمد أحمد ) -
ولوحة الشرف( ونمط الشخصية )انبساطى / انطوائي( عمى تنمية بعض 
ميارات معالجة الرسومات التعميمية الرقمية واالنخراط في التعمم لدى 

الجمعية العربية  ، جمة تكنولوجيا التربيةمطبلب كمية التربية النوعية، 
-59، أكتوبر ، ص ص 37لتكنولوجيا التربية دراسات وبحوث، العدد 

167. 

(: فاعمية أسموب التدريس العبلجى لذوى صعوبات 2012مرفت سمير حسين ) -
التعمم الحركى في تنمية التمثيل المعرفي لممعمومات والجانب الميارى 

مجمة أسيوط العموم وفنون التربية التربية الرياضية،  سر دوالوجدانى في 
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، 3، الجزء 35، كمية التربية الرياضية، جامعة أسيوط، العدد الرياضية
 .427-367،ص ص نوفمبر

(: النموذج البنائي لمعبلقات بين عادات العقل 2019سنى زكريا النجار )ح -
مية التربية، واألسموب االبداعى وكفاءة التمثيل المعرفي لدى طمبة ك

، الجمعية المصرية لمدراسات النفسية، المجمة المصرية لمدراسات النفسية
 ..171-107، ص ص ، إبريل103، العدد 29مجمد 

(: فاعمية برنامج الكترونى قائم 2019منى عرفة عبدالوىاب ، نورا مصمحى عمى ) -
سموك بيئي والعمى التدريس الحانى في التربية األسرية لتنمية الوعي ال

مجمة بحوث عربية في عاقة الذىنية القابمين لمتعمم، التكيفي لدى ذوى اإل
، أكتوبر ،  16رابطة التربويين العرب، العدد  ،مجاالت التربية النوعية

 .261 – 205ص ص 

 ، دار الفكر ،عمان ،االردن . نظريات التعمم و التعميم( : 2005نايفة قطامى )-

(: أثر نموذج آدى وشاير في تحصيل طالبات 2016)نسرين حمزة السمطانى  -
مجمة  ، الصف الخامس العممى في مادة األحياء والتمثيل المعرفي لديين

،ص ص 3، العدد 6، جامعة بابل، مجمد مركز بابل لمدراسات االنسانية
278-308. 

فاعمية العبلج المعرفي  :(2019ىبة جابر عبدالحميد ومحمد عبدالعظيم محمد ) -
ئم في اليقظة العقمية لؤلطفال في تحسين الوظائف التنفيذية وخفض القا

اضطراب نقص االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد لدى تبلميذ المرحمة 
، 63، كمية التربية، جامعة سوىاج، العدد المجمة التربويةاالبتدائية، 

 .561-495،ص ص يوليو

قائم عمى األلعاب االلكترونية (: فعالية برنامج 2010ىدى عبدالحميد عبدالفتاح ) -
عاقة في تنمية الميارات الحياتية والدافع لبلنجاز لدى التبلميذ ذوى اإل



 

345 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

، 13مجمد ، المجمة المصرية لمتربية العمميةالذىنية القابمين لمتعمم، 
 .122-73، يوليو ، ص ص 4العدد 

(: أثر اختبلف  نمط التغذية 2019ىبلل القباطى، توفيق أحمد، ذكريات محمد ) -
الراجعة في األلعاب التعميمية اإللكترونية عمى تنمية التفكير اإلبداعى 

المجمة العربية لمتربية العممية لدى أطفال الروضة بالجميورية اليمنية، 
 .32-2،ص ص ناير، ي 8العدد  ،، جامعة العموم والتكنولوجياوالتقنية

(: فعالية برنامج تدريبي قائم عمى 2019ىناء محمد زكى وأمنية حسن حممى ) -
اليقظة العقمية في تحسين الصمود األكاديمي لدى طبلب الجامعة، 

، الجمعية المصرية لمدراسات النفسية المجمة المصرية لمدراسات النفسية
 .468-409، ص ص ، يوليو104، العدد 29،مجمد 

(: اليقظة العقمية  وعبلقتيا بالصمود واألكاديمي وضغوط 2019ا شعبان بمبل )يسر  -
، المجمة التربويةالحياة المدركة لدى طمبة كمية التربية جامعة الزقازيق، 

-2463،ص ص ، ديسمبر68كمية التربية، جامعة سوىاج، مجمد 
2520. 
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