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  مستخلص الرسالة                                     

  محمد عبد الغنى محمد عبد الغنى  : دراسة 
فاعلية اسـتخدام الكمبيـوتر فـي تـدريس العلـوم علـى التحصـيل وتنميـة  :عنوان الدراسة 

  . التفكير االبتكارى للمعاقين سمعيا 
التعرف على اثر استخدام الكمبيوتر في تدريس العلوم على : هدفت الدراسة إلى  

  . تنمية التفكير االبتكارى للمعاقين سمعيا التحصيل و 
  

تلميـذ وتلميـذة مـن المعـاقين سـمعيا بالصـف الثـامن االبتـدائي  ٢٤واستخدمت عينة من 
مقسمين على مجمـوعتين متجانسـتين ، بمدرسة األمل للصم وضعاف السمع  بالزقازيق 

لهـا باسـتخدام  إحداهما درست بطرق التقليدية المتبعة في المدرسة واألخرى تم التدريس
  .الكمبيوتر 

بهـدف إيجـاد التجـانس وكـذلك تـم اسـتخدام مقيـاس  سوتم تطبيق مجموعة من المقـايي 
 ١٩٧٣عبد اهللا سليمان ، إعداد فؤاد أبو حطب ) ب(التفكير االبتكارى لتورانس الصورة 

وبرنــــامج ، واختبــــار تحصــــيلي لوحــــدة المغناطيســــية والكهربيــــة مــــن إعــــداد الباحــــث ، 
  الكهربية من إعداد الباحث   ةلوحدة المغناطيسي كمبيوتري

  
  : إلى  ةوتوصلت الدارس

وجود فروق بين المجموعتين في التحصيل الدراسي وفى تنمية التفكير االبتكارى  - ١
 .لصالح المجموعة التي تدرس باستخدام الكمبيوتر 

 

  
 
  
  
  



 
٢  

 مدخل الدراسة  الفصل األول

  الفصل األول 

  مدخل الدراسة 
  : مقدمه

م   اً يمكن الحك تعتبر عناية اى مجتمع من المجتمعات باألفراد ذوى االحتياجات الخاصة مؤشراً ھام

ا  تمن خالله على مدى تقدم ذلك المجتمع ورقيه وقد أشارت اإلحصاءات الخاصة بأعداد ذوى االحتياج

د ان ي تؤك نھم والت اقين م دا المع ن  الخاصة وتحدي ل ع ع ال تق ى المجتم بتھم ف وع % ١٠نس ن مجم م

م % ١٣السكان وتزيد ھذه النسبة فى المجتمعات النامية لتقترب من  ام بھ مما يؤكد على ضرورة االھتم

   ٭ ) ١٠،  ٢٠٠٠،إسماعيل إسماعيلُ ، إبراھيم شعير( ورعايتھم لكي ينخرطوا فى طريق التنمية 

ية ذوى االحتياجات الخاصة وقد تمثل ھذا االھتمام في العديد وفى اآلونة األخيرة  زاد االھتمام  برعا

وما تكفله تلك المواثيق من حقوق للطفل المعاق فى كافة المجاالت ، من المواثيق الدولية والمحلية 

، الصحية واالجتماعية واالقتصادية وكذلك المجال التربوي الذى يتمثل فى خدمات التربية الخاصة 

أشكال التربية العامة الموجھة الى األطفال غير العاديين الذين يحتاجون الى خدمات  والتى تعد شكالً من

تعليمية خاصة بحيث يعتمد تحقيق نموھم وتأكيد ذواتھم على ھذه الخدمات والتى تؤدى فى النھاية الى 

استثمار تكامل الفرد غير العادي مع األفراد العاديين فى المجتمع لكى يتحقق لھم اكبر قدر ممكن من 

  . المعرفية واالجتماعية والمھنية واالنفعالية طوال حياتھم  مإمكاناتھ

واستبعاد المعوقين من عداد القوي العاملة خسارة كبيرة ألنه يعد تجاھال لقدراتھم واألعمال التي 

لذين كما ينقلھم من عداد المكتسبين من ثمرة جھودھم إلي عداد المواطنين السلبيين ا، يمكن أن يؤدوھا 

   . يعيشون عاله علي غيرھم تحت زعم الشفقة بھم والرثاء لحالھم وغير ذلك  من ألوان العطف السلبي 

د أصبح حق    Auditory-Handicappedوتركز الدراسة الحالية على فئة المعاقين سمعيا  ولق

افؤ الفرص دأ تك يح مب ال  الطفل األصم فى التعليم أمرا معترفا به في المجتمعات  التي تت ة  لألطف التعليمي

ى  ول إل تطيع الوص ليم  يس ي س لوب علم ه بأس ه وتربيت ن توجيھ م إذا أحس ك  ألن األص وقين وذل المع

ى  ه في مستواه العقل ذي يمثل ادي ال مستوى تعليمي يقترب إلى حد كبير من المستوى التعليمي للفرد الع

ات التي ال  اقين سمعيا من الفئ ة المع ان فئ ك ف ى ذل الم وباإلضافة إل ا إذ يوجد فى الع  ٧٣يمكن تجاھلھ

وا  إن عدد  ٣مليون تقريبا مصابين باإلعاقة السمعية ممن بلغ ى ف ى المستوى المحل أكثر وعل سنوات ف

در ب  يم تق ة والتعل ا إلحصاءات التربي ي مصر طبق معيا ف اقين س ذ المع ام ٨٧٦٩التالمي ى ع ذاً ف ( تلمي

  )١٨٠،٢٠٠١(، خليل رضوان معبد الرازق سو يل)  ٢٠٠٠

وانطالقا مما سبق فقد أجريت دراسات عديدة تناولت مشكالت تعليم الطفل المعاق سمعيا من بينھا  

  )٢٠٠٠( وإسماعيل محمد، و دراسة إبراھيم شعير ،) ١٩٩١(وحفنى إسماعيل، دراسة جمال حامد 

      ً   :وقد أظھرت نتائج تلك الدراسات من أھم مشكالت تعليم المعاقين سمعيا

  .مالئمة وكفاية طرق التدريس المستخدمة عدم  -أ

 )اسم المؤلف ، تاريخ النشر، رقم الصفحة ( يتبع الباحث نظام التوثيق اآلتي ٭



 
٣  

 مدخل الدراسة  الفصل األول

 .عدم مالئمة الكتاب المدرسي العادي للتلميذ األصم  -ب 

ً   -ج    .االنخفاض المستمر في نتائج تحصيل التالميذ المعاقين سمعيا

  .عدم  قيام التالميذ بدور إيجابي في التعلم   -د  

ذ االستعانة بمعلمين غير مؤھلين للعمل بمدارس الصم  -ھـ   مما يؤدي إلى صعوبة في التعامل مع التالمي

  . الصم 

ً  -و      عدم وجود وسائل تعليمية للمعاقين سميعا

وھذه المشكالت ترتبط  بجميع المواد الدراسية للمعاقين سمعيا بصفة عامة وبمادة العلوم بصفة  

ح للمعاقين خاصة حيث ان تدريس العلوم للمعاقين سمعيا ذو أھمية قصوى وضرورة ملحة حيث تتا

سمعيا من خالله الفرصة الكتساب المعارف العلمية والمھارات واالتجاھات التى تشكل أساسا ھاما من 

  . مقومات تكيفھم مع البيئة 

ان التالميذ المعاقين سمعيا يواجھون صعوبات فى )  ٣،  ١٩٩٩( ويشير حمدى عبد العظيم البنا 

وقد يرجع ذلك لعدة أسباب منھا ما ھو متعلق ، ية خصوصا عملية التعلم عموما واكتساب المفاھيم العلم

ومنھا ما ھو متعلق بمحتوى مادة العلوم حيث ان المقررات التى ، السمعية  هبالتلميذ نفسه نتيجة إلعاقت

يدرسھا التالميذ المعاقين سمعيا ھى نفس المقررات التى يدرسھا أقرانھم العادين في المرحلة االبتدائية 

الموضوعات التى ال تتناسب وطبيعة اإلعاقة مما يحد من قدرة الطالب المعاقين على مع حذف بعض 

ومنھا ما ھو أيضا متعلق ، اكتساب المعلومات والمتطلبات األساسية الكتساب المفاھيم العلمية فيما بعد 

ياجات بطريقة تدريس المحتوى والمتمثلة فى الطرق المعتادة والتى قد ال تتناسب مع الظروف واالحت

  .  الخاصة للمعاقين سمعيا 

وفى ضوء الحاجات التعليمية  للمعاقين سمعيا والصعوبات التي تواجھھم ظھرت اھتمامات عالمية 

، ومحليه لتعليم المعاقين سمعيا تمثلت فى العديد من المؤتمرات والندوات التي عقدتھا ھيئة اليونسكو 

والتي ) . ١٩٩٣األردن ( يم لذوى االحتياجات الخاصة كالندوة شبه اإلقليمية فى تخطيط وتنظيم التعل

نادت بضرورة االھتمام بتطوير المناھج وأساليب التدريس الخاصة بالصم لكي تتناسب مع طبيعة 

اإلعاقة وتحقيق تعلم أفضل للصم ، كما أوضح كلٌ من المؤتمر السادس التحاد ھيئات رعاية الفئات 

والمؤتمر القومى األول الذى عقدته وزارة التربية والتعليم )  ٣٢٣،  ١٩٩٧( الخاصة  والمعوقين 

كذلك المؤتمر الثامن لالتحاد العربي للھيئات العاملة )  ١٩٩٥( بمصر بعنوان نحو تربية خاصة افضل 

وقد ، أن تعليم الصم ليس من المعجزات وليس للصم حدود في تعليمھم ) ١٩٩٩(في رعاية الصـم 

رة تطوير المناھج وطرق التدريس الخاصة بالمعاقين سمعيا لكى أوصت جميع المؤتمرات بضرو

  . تتناسب مع طبيعة إعاقتھم وتحقق لھم تعلم افضل 



 
٤  

 مدخل الدراسة  الفصل األول

لھذا يرى كثير من المربين والمتخصصين أن النقص النوعي في قدرات األصم يمكن  عالجه عن 

ب بين المفردات واأللفاظ  طريق الوسائل التعليمية وخاصة  المتقدم منھا مثل الكمبيوتر نظرا ألنه يقر

  . والحروف والرموز ومدلوالتھا الحسية

كثير من  الى اتفاق ال) ٤٦٥،  ١٩٨٨( ويشير عبد العزيز السرطاوى، زيدان احمد السرطاوي 

  :المتخصصين على أن استخدام الكمبيوتر مع الصم له تطبيقات عديدة أھمھا 

  .مساعدة األصم على االتصال والتكيف مع اآلخرين  -١

 .تعلم المواد األكاديمية المختلفة -٢

 .اإلبداع الفنى  -٣

 .الكتابة وتعلم مھنة -٤

   .التسلية  -٥

أن استخدام الكمبيوتر كمساعد تعليمى يؤدى إلى تحسن فى ) "  ٣٦،  ١٩٩١( وترى سھام  السيد 

م األصم دا من وسائط  تعل وتر وسيطاً جي ار الكمبي وذات  تعلم األصم للمواد المختلفة ، ولذلك يمكن اعتب

  ".فائدة فى تذكر  التلميذ األصم واسترجاعه للمعلومات التى يدرسھا

ان العديد من الدراسات اتفقت على ان الطفل األصم ال يمكن ) ٧٩، ٢٠٠٠( ويرى سعد عبد المطلب 

اعتباره اقل قدرة على التفكير االبتكار من الطفل عادى السمع وان ادعاء تفوق الطفل عادى السمع على 

صحيح حيث أظھرت ھذه الدراسات  راألصم من حيث القدرة على التفكير االبتكار ھو ادعاء غيالطفل 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الصم وعادّى السمع فى ما يخص القدرة على التفكير 

  . االبتكاري باستخدام الصور 

اوقد أوضحت العديد من الدراسات والبحوث العربية مثل دراسة  ة  ةودراس) ١٩٨٩(رأفت رخ فاطم

ى )  ١٩٩٢(وطارق النجار ) ١٩٩٨( وعرفات صالح)  ١٩٩٢( زورشاد عبد العزي)  ١٩٩١( جعفر إل

ر  ى التفكي درات ف ة ، وق درات معرفي ون بق م يتمتع م وانھ ارى للص لوك اإلبتك ة الس ن دراس ه  يمك إن

  .اإلبتكارى تكاد تتساوى مع عادّى السمع 

  : مشكلة الدراسة 

ذه  اقين ھ وم للمع دريس  العل ى ت ة السمعية عل ا اإلعاق ر منھ ق من المشكالت التي تق الدراسة تنطل

د  ذه المشكالت وق ى ھ وتر في التقلب عل ه الكمبي وم ب وجد الباحث من  سمعياً  والدور الذي يمكن أ، يق

ذ الصم ع دم للتالمي وم التي تق رامج العل ارة عن خالل عمله بمدارس األمل للصم وضعاف السمع أن ب ب

ة ومعلمي  ين عام موضوعات مختارة من مقرر العلوم للتالميذ العاديين مما أدى إلى كثرة شكوى المعلم
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ادة التي يستخدمھا المعلمون ،  ة المعت ررات خاصة بالطريق ذه المق دريس ھ العلوم خاصة من صعوبة ت

راءا الل ق ن خ ھرية ، وم ارات الش ي االختب ات الطالب ف اض درج ظ انخف ذلك ال ح د أن ك ت الباحث وج

ا ،  ى الصعوبات التي الحظھ ه للتغلب عل ا في مجال عمل الكمبيوتر له إمكانات كبيرة يمكن االستعانة بھ

ا درة الدراس د الباحث ن ذلك وج ت  تك ى حاول ي الت وطن العرب ي مصر وال معيا ف اقين س ال المع ي مج ف

د الحاجة إ ا يؤك وتر في مجال الصم مم ات الكمبي د من الدراسااالستفادة من إمكاني ى العدي ذا  تل في ھ

  :المجال وقد صاغ الباحث مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي 

استخدام الكمبيوتر في تدريس العلوم لتالميذ الصف الثامن االبتدائي المعاقين سمعيا على عالية ما ف

  التحصيل وتنمية التفكير اإلبتكاري ؟

  :اؤالت التالية التسإلى ويتفرع ھذا التساؤل الرئيسي 

  التساؤالت الفرعية 

اقين سمعياً الصف  -١ ذ المع ى  تحصيل التالمي وم عل ما فاعلية استخدام الكمبيوتر في تدريس العل

  الثامن االبتدائي ؟

امن  -٢ ذ الصف الث اري لتالمي ر اإلبتك ى التفكي وم عل دريس العل ما فاعلية استخدام الكمبيوتر في ت

  معياً ؟من التعليم االبتدائي المعاقين س

  أھمية الدراسة 

  -:تتضح أھمية الدراسة من خالل ما يلى  -

  .الكشف عن فاعلية استخدام الكمبيوتر في تدريس العلوم للتالميذ المعاقين سمعياً  -١

وتر يمكن أن يستفيد  -٢ ى الكمبي وم مبرمجة عل ررات العل ة من مق يقدم ھذا البحث  وحدات تعليمي

 .يم وإنتاج برامج وفق ھذا األسلوب للصممنھا مخططو البرامج التربوية فى تصم

قد يسھم ھذا البحث فى اقتراح أساليب تعمل على  تخفيف العبء عن المدرسين ويساعدھم على  -٣

نھم من  ة بي روق الفردي ة للصم من جھة ومواجھة الف واد العلمي دريس الم مواجھه صعوبة  ت

 .جھة أخرى 

  -:أھداف ا لدراسة 

  -:تھدف الدراسة الحالية الى  -

 .التعرف على مدى فاعلية استخدام الكمبيوتر فى تدريس العلوم  على التحصيل الدراسى للمعاقين سمعيا -١

  . التعرف على مدى فاعلية استخدام الكمبيوتر فى تدريس العلوم على تنمية التفكير االبتكارى للمعاقين سمعيا -٢
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  -:مصطلحات  الدراسة   

ات المرتبطة بمصطلحات في ضوء ما قام به الباحث من       ى بعض التعريف دراسة نظرية و الرجوع إل

  :الدراسة فإنه يحدد مصطلحات الدراسة  كما يلي

     Computer Assisted Instructionالكمبيوتر كمساعد تعليمي   -١

يقصد به مجموعة من  البرامج التى تصمم إلعطاء تعليمات متعاقبة لموضوع معين وأساسھا أن " 

، تر بعض المعلومات ثم يعقبھا سؤال عنھا فإذا أجاب عنه الشخص إجابة صحيحة يعطى الكمبيو

يعطى الكمبيوتر معلومات أخرى أما إذا أخطأ فى اإلجابة فان الكمبيوتر يعيد إعطاء البيانات ثم يعيد 

 " .السؤال وھكذا

   Hearing Impairmentالمعاق سمعيا -٢

االستفادة من حاسة السمع ألنھا معطلة لدية أى يقصد به الشخص الذى يعانى عجزاً  يحول دون “

  " .  أن المعاق سمعيا شخص يتعذر عليه االستجابة بطريقة تدل على فھم الكالم  المسموع

   Creative Thinkingالتفكير االبتكارى  -٣

يقصد به قدره الفرد على إنتاج الجديد وغير المألوف من األفكار بشرط منفعتھا ويؤدى التوصل " 

ھذه األفكار الجديدة إلى تميز الفرد عن باقى المجموعة التى ينتمي إليھا ويقاس بالدرجة التى  إلى

 "يحصل عليھا المعاق سمعيا على االختبار المستخدم فى ھذه الدراسة 

 Achievement التحصيل  -٤

ـررة" ـدة المق ـي الوح ـوه ف ا  تعلم الب مم ن الط دى تمك ا م ه إجرائي د ب    يقص

ذى أعده ) بيةو الكھر ةمغناطيسيال( ار التحصيلى ال ويقاس بالدرجة التى يحصل عليھا الطالب فى االختب

  " .الباحث لھذا الغرض

  حدود الدراسة  

  :يقتصر البحث على الحدود اآلتية 

)  ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢(عينه من تالميذ وتلميذات الصف الثامن االبتدائي فى العام الدراسي - ١

  .   مع بالزقازيق بمحافظة الشرقية حيث انه مكان عمل الباحثللصم وضعاف الس لبمدرسة األم

ك " والمغناطيسية  بية الكھر" تدريس وحدة   -٢ دائي وذل امن  االبت المتضمنة في مقرر الصف الث

 .ألن التالميذ يجدون صعوبة بالغة فى فھمھا 

  .استخدام الكمبيوتر كمساعد تعليمى فى تدريس العلوم -٣
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  : إجراءات الدراسة 

ده ت -١ وي وح ل محت ية و الكھرال" حلي ةمغناطيس امن "  بي ف الث ذ الص ي تالمي ررة عل المق

 .االبتدائي في مادة العلوم 

  .برمجة المادة التعليمية -٢

  عينة الدراسة من المعاقين سمعياً  على) ب(صورة  نسامقياس التفكير االبتكاري لتورتقنين  -٣

دة  -٤ ي وح ار تحصيلي موضوعي ف داد اختب ية و الكھرمغناطال "إع ةيس ي "  بي م عرضه عل ث

 . مجموعة من المحكمين وأجراء التعديالت الالزمة له وتطبيقه على عينة استطالعية لتقنينه 

ل  -٥ دارس األم دائي بم امن االبت ن فصول الصف الث وائية م ه عش ه الدراسة بطريق ار عين اختي

وعتين  ي مجم يمھا إل ازيق وتقس مع بالزق عاف الس م وض داھما ت: للص رى إح ة واألخ جريبي

  .ضابطة 

ذ المجموعتين  -٦ ي تالمي ا عل ا قبلي ار التحصيلي تطبيق اري واالختب ر االبتك تطبيق مقياس التفكي

  .التجريبية والضابطة 

واد  -٧ ة باستخدام الم دريس للمجموعة التجريبي وم الباحث بالت ي  حيث يق أجراء التطبيق العمل

  .تخدام الطريقة المعتادة في التدريس التعليمية المبرمجة وللمجموعة الضابطة باس

  .تطبيق مقياس التفكير االبتكاري واالختبار التحصيلي تطبيقا بعديا  -٨

  .معالجة البيانات إحصائيا  -٩

  .مناقشة النتائج وتفسيرھا والتوصل إلي التوصيات والمقترحات  -١٠
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  األولالمحــــور 
  السمعية اإلعاقة

  :ةـــمقدم

ر من موضع ثأك فيحياة الفرد، لذلك ذكر هللا تعالى ھذه الحاسة  فيتحتل حاسة السمع أھمية خاصة 

وھو الذى أنشأ لكم السمع واألبصار واألفئدة : من القرآن الكريم مؤكداً سبحانه على أھميتھا لقوله تعالى

  . )٢(وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون”تعالى  وقوله )١("قليالً ما تشكرون

ه من أشياء وأشخاص  ا يحيط ب رد وم ين الف رابط ب د حاسة السمع الجسر ال ذه ، وتع دت ھ إذا فق ف

ل  فيالحاسة أو ضعفت فإن الفرد يتخذ  ا أن يتقب ارين، إم ه أحد الخي محاولته للتكيف مع العالم المحيط ب

ا اد معھذا الوضع ويعيش كفر راد المجتمع متجنب زل عن أف اعي مع  شخصيتفاعل  أيق وينع أو اجتم

ياآلخرين أو أن يواجة المجتمع وھو محروم من بعض الوسائل  ه االتصال، و الت حدث نتيجة يتيسر ل

ى ھامش الجماعة ذلك أن يعيش عل اح ويعيش . ل دم األمن واالرتي اق سمعياً شعور بع اب المع يوينت  ف

ه عزلة تامة عن الم ه وتوافق ى انفعاالت ؤثر عل ذه العوامل ت جتمع حيث ال يشعر فيه بمتعة الحياة، وكل ھ

  .بالنقص والدونية إحساسهلذاته مما قد يؤدى إلى  هوتقدير

  .Hearing Impairment: السمعية اإلعاقة

رات الصوتية  ن المثي ة م أنواع مختلف ئ ب الم مل دة والع ات المعق ن العملي مع م ألذنالس رية  ول البش

ات  زاً للتكوين يالً وأعمق تميي اً واألذن البشرية أدق تحل القدرة العالية على االستجابة لكل المثيرات تقريب

تطيع  األذن تس ات الضوئية، ف ين للتكوين ن الع زالصوتية م ة  تميي ام المختلف ياألنغ ين ال  ف ين أن الع ح

ؤثرات الصوتية حاسة الس تمتازحيث  البسيطة ألوانهتستطيع تحليل اللون المركب إلى  مع باستقبال الم

تنظر  التيتستطيع رؤية األشياء  األبصارحين أن حاسة في من مصادر بعيدة جداً ومن جميع االتجاھات 

اءة فيإليھا مباشرة كما أن حاسة السمع تعمل  ة فإن حاسة ،  النور والظالم بنفس الكف ة الوظيفي ومن الناحي

   )٢٠، ٢٠٠١، فتحيمحمد ( .عيةمدنا بخبرات سووالشعورية وتزالسمع تعمل على تنمية القدرات العقلية 

  :السمعية اإلعاقةتعريفات : أوالً 

يسميات ماختلفت المصطلحات وال ة ع الت ىتستخدم للدالل انون من  ل ذين يع راد ال ةاألف سمعية  إعاق

كالت  اً للمش يتبع از  الت ام الجھ ول دون قي معيتح ى هبوظائف الس رد عل درة الف ن ق ل م ماع  أو تقل س

كل  ة بش اب اللغ ة واكتس وات المختلف ائياألص ي تلق الل  طبيع ن خ حاً م ان واض ذا ك ك وھ ر ذل أو غي

دة  ةالتصنيفات العدي ث تشمل  لإلعاق معية حي ةالس ى  اإلعاق معية الصمم الكل ى الصمم  باإلضافةالس إل

   .“ضعيف السمع” الجزئي

                                                 
  )٧٨سورة المؤمنين، أية (  )١(
  )٧٨سورة النحل، آية () ٢(



 ١٠ اإلطار النظري  الفصل الثاني

ى رد عل درة الف ى عدم ق ام يشير إل ة السمعية مصطلح ع دتھا من  واإلعاق راوح في ح د تت السمع ق

ة ى المركب ة(البسيطة إل ا الصم) العميق ين ھم  Hard of hearingوضعاف السمع  Deafوتتضمن فئت

اإلعاقة السمعية بالقصور ) ٣٨٤، ١٩٩٥(Ysseldyke&Algozzineويعرف كل من يسلديك والجوزين .

وسيتناول . األداء التعليمي للطفل أو غير مستقرة والذي يؤثر بشكل سلبي على ،في السمع بصفة دائمة 

  )الصم ، ضعاف السمع (الباحث بعض التعريفات الھامة للمعاقين سمعيا 

 Deaf Student تعريف األطفال الصم  -١

دما ق كالـيتف ار ال  ) ٣٨، ٢٠٠١(فتحيمحمد ، ) ٥٠، ١٩٩٢(، طىمن عبد العزيز الشخص وعبد الغف

ي ريفھم ف ه تع م بأن دت لدي". لألص ن تع و م ة  هھ د ادرج معيلفق ول دون ) ٩٠( الس أكثر تح يبل ف ديس

د ھعية وحد مفھم الكالم، وأن لغته لن تنمو عن طريق القناة الس فيعلى حاسة السمع  هاعتماد ل يعتم ا ب

) ٥٧ ،١٩٨٦(ويضيف محمد عبد المؤمن . "من الحواس هقنوات حسية أخرى مثل البصر وغيرنموھا على 

والدة  وراثيةحاسة السمع ألسباب إما ھو الذى فقد "م أن الطفل األص ذ ال أو فطرية أو مكتسبة سواء من

اة مع أ لأو بعدھا األمر الذى يحو رات الحي م خب ة  هرانقبينه وبين متابعة الدراسة وتعل اديين بالطريق الع

  ."العادية

ى صعوبة ) ٤٣٦، ١٩٩٣(أما شاكر قنديل  يفإنه يرجع سبب فقد حاسة السمع إل از السمع  ف  -جھ

ة أو  فيعملية االستقبال، وھذا نتيجة إصابة األذن الخارجية أو إصابة خاليا السمع  في أي األذن الداخلي

   .ذبذبات الصوت المرسل لألذن بحيث ينتج عن ذلك ما يسمى بالحبسة السمعية فياضطراب 

ه ضعف  )٦٤، ٢٠٠٠( صالعزيز الشخويرى عبد  بدرجة شديدة بحيث  سمعيأن الصمم يقصد ب

ة من خالل السمع سواء باستخدام ھيؤدى  ذا الضعف إلى عدم حصول الطالب األصم على المعلومات اللغوي

ى  ؤثر عل ا ي دونھا مم رات الصوت أو ب د  ضيف، ويالتعليميالطالب  إنجازمكب أن  )٣٨، ٢٠٠١( فتحيمحم

ة اإلشال األصم ھو الشخص غير ذيارة، قادر على اكتساب اللغة الطبيعية، وھو الذى ال يتخلى عن لغ  وال

  .التواصل في اإليماءاتينمو لدية تلقائياً نظام 

رحيم  د ال ى عب د فتح ت )  ٥٨،  ١٩٩٠(ويعتم ؤتمر البي ف م ى تعري م عل ال الص ف األطف ي تعري ف

ل عام  م)  ١٩٣١(األبيض عن صحة الطف دون "أنھ اًَ◌ أو يفق دين للسمع تمام دون فاق ذين يول ك الل أولئ

ة السمع بدرجة تكفي إلعاقة بناء ال ة الطفول دون السمع في مرحل ذين يفق كالم واللغة، وأيضاً األطفال الل

قبل تكوين الكالم واللغة بحيث تصبح القدرة على الكالم وفھم اللغة من األشياء المفقودة بالنسبة  المبكرة

  "لھم لإلغراض التعليمية

ى  ب القريط د المطل رف عب ا يع م ) ١٣٧، ٢٠٠١( بينم م أنھ ال الص ذ"األطف م الل نھم ھ ين ال يمك

ة  اً أو بدرج داً للسمع تمام نھم فاق د م ن ول ة سواء م اة العادي ي أغراض الحي اع بحاسة السمع ف االنتف

) ٢٧، ٢٠٠٠(نورى القمش ، ويذكر مصطفي " أعجزتھم عن االعتماد على آذانھم في فھم اللغة والكالم
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ة، إذ  دى تأثير الفقدان السمعيتعريفاً وظيفياً لألطفال الصم يعتمد على م على إدراك وفھم الكلمات المنطوق

رفھم ى التواصل السمعي " يع درة عل د من الق اً في السمع يح ديھم انحراف ذين ل ك الل ، "اللفظى –بأولئ

م ) ٢١، ٢٠٠١(ويعرفھم سعيد حسنى العزة  ى السمع ومن ث بكونھم ال يسمعون وليس لديھم القدرة عل

ا وعدم الق ة وفھمھ د عدم استطاعتھم اكتساب اللغ د الحمي رفھم عب ا يع ذلك، بينم اً ل الم تبع ى الك درة عل

ال  ات ) "١٤، ٢٠٠٢(يوسف كم ف المعلوم ن توظي معي ع زھم الس نعھم عج ذين يم ال الل أنھم األطف ب

  " .اللغوية خالل السمع سواء باستخدام أو بدون استخدام معين سمعي

ال الصم أن المحدد األس اسي ھو زمن حدوث اإلصابة ويتضح للباحث من التعريفات السابقة لألطف

ال ال يستطيعون التواصل، واستنادا إن األطف ة ف م اللغ دم من  بالصمم، فإذا حدثت اإلصابة قبل تعل ا تق لم

وھو ذلك الشخص الذى فقد حاسة السمع "لألصم  اإلجرائيباحث تقديم التعريف للالعرض السابق يمكن 

الم  م الك ه عنمنذ والدته أو قبل تعل ا تعيق ة االست مم ة واالجتماعي ة لألغراض التعليمي يجابة الطبيعي  ف

راءة "إال باستخدام طرق التواصل المعروفة  المدرسيةالبيئة  ، ھجاء األصابع، الشفاهطريقة اإلشارة، ق

  .“التواصل الكلى

  Hard of Hearing) السمعضعاف ( الجزئيالصمم  -٢

يمحمد ناصر يؤكد  ؤدى السمع ھو غال أن ضعيف) " ٣٠٣، ١٩٨٥( قطب ذا ي ا محروم حسياً وھ ب

اء التواصل إعاقةإلى  ة أثن ا ، "تخاطبي و مصريأم ين)  ٤٣، ١٩٨٢(ه رحن ضعيف السمع ھو "أن  فب

درة أقران ى مستوى ق درة  في هذلك الشخص الذى ال ترقى قدرته على السمع إل ر، حيث أن ق نفس العم

  ."آلخرين وذلك بدرجات مختلفةإلى أن تكون أقل من متوسط القدرة عند األشخاص ا تتجهذلك الشخص 

ديھم  ھمأن ضعاف السمع ) " ٢١٤، ١٩٩٠(الرحيم عبد  فتحيويضيف  ذين تكونت ل راد ال أولئك األف

ك  د ذل ديھم بع م تطورت ل ة، ث ةمھارة الكالم والقدرة على فھم اللغ ون  في اإلعاق ل ھؤالء يكون السمع، مث

  ."يعيشون فيهى بعالم األصوات الذ لعادياأو قريب من  - على وعى باألصوات ولديھم اتصال عادى 

ار  د الغف دماطى ويرى عبد العزيز الشخص وعب ة  أن) " ٢٠٩، ١٩٩٢( ال ى حال ضعف السمع يعن

الم  السمعيمن انخفاض حدة السمع لدرجة تستدعى خدمات خاصة كالتدريب  راءة الك أو “ هالشفا”أو ق

ر من األ سمعيالنطق أو التزويد بمعين  عالج انون من ويمكن لكثي ذين يع راد ال السمع أن  في ضعفف

  "سمعھم وذلك مع إجراء التعديالت  فييتلقوا تعليمھم بدرجة من الفاعلية مساوية لألفراد العاديين 

م بة لھ رات الصحية المناس ير  ،"والتغي ز الشخص ويش د العزي ى  )٣٢، ٢٠٠٠(عب ضعيف  "أنإل

د  انى من فق يالسمع ھو شخص يع ة ر في جزئ الم السمع ولدي ة والك ، وإذا زود الطبيعيصيد من اللغ

المعين  معيب اة ئالمال الس ق القن ن طري ة ع اب اللغ تطيع اكتس بة يس ة المناس دريبات التخاطبي م والت

  ."السمعية
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) ٩٠(بدرجة أقل من  سمعيضعاف السمع يعانون من فقدان "أن ) ٣٨،  ٢٠٠١(فتحي ويؤكد محمد 

ون م يواجھ يبل تجعلھ ال ديس م الك عوبة فھ تخدام ص واء باس ط، س مع فق ة الس ى حاس اد عل م باالعتم

دونھا ماعات أو ب زة، الس نى الع عيد حس ق س درة )  ٢٢،  ٢٠٠١(، ويطل ي للق د الجزئ يھم ذو الفق عل

ى  اج إل م يحت الكالم ومن ث اظ ب ة واالحتف م اللغ ى فھ درة عل الم والق السمعية وذلك بعد تكوين مھارات الك

د الف رى عب ة، وي ائل سمعية معين اح رجب وس ي حاسة ) ٦٧، ٢٠٠٢(ت ود ضعف ف م يتسموا بوج أنھ

تخدام  ب اس ذى يتطل ى  ال معي الجزئ د الس ى الفق ؤدى إل الم ي م الك ل تعل والدة أو قب ذ ال ديھم من السمع ل

  . المعينات السمعية 

ديم التعريف  يواستناداً لما تقدم من العرض السابق يمكن للباحث تق ى  اإلجرائ لضعيف السمع عل

ا إال ذلك  "أنه ؤدى وظائفھ الشخص الذى يكون لدية رصيد من اللغة ولكن حاسة السمع لدية قاصرة ال ت

  ".المالئم والتدريبات التخاطبية المناسبة السمعيإذا زود بالمعين 

ة فال  رامج تربوي اج ب دارس األمل للصم وضعاف السمع ويحت أما المعاق سمعيا التلميذ الملتحق بم

ة ي حاس وعي ف نقص الن تم ال ل نقص  ي ه مث ة علي ھا اإلعاق كالت تفرض ن مش اني م ه، ويع مع لدي الس

  .التحصيل الدراسي بمعدل ثالث سنوات عن أقرانه العاديين معه

د تعريف  ويتضح من العرض السابق للتعريفات المختلفة للصم وضعاف السمع أنه من الصعب تحدي

السمعية لھا أسباب كثيرة ومتنوعة  اإلعاقةضوء محك قياس حدة السمع وحدة ألن  فيلإلعاقة السمعية 

ل أو  د العوام ا يصعب تحدي راً م ى اآلن وكثي روف حت ر مع ر غي بعض اآلخ بابه وال روف أس ھا مع بعض

ياألسباب  ى  الت ؤدى إل ةت د  اإلعاق ة أو مرضية أو إصابات أو ق ى أسباب طبيعي د ترجع إل السمعية، فق

ة بال ه أو مرتبط الفرد نفس ة ب باب متعلق ذه األس ون ھ ة تك يبيئ باب   الت ى أس ع إل د ترج ا أو ق يش فيھ يع

دارس األمل "ويقصد الباحث بالمعاق سمعياً في ھذه الدراسة  وراثية أو غير وراثية ذ الملتحق بم التلمي

ه   للصم وضعاف ة علي السمع نتيجة لنقص نوعي في حاسة السمع  ويعاني من مشكالت تفرضھا اإلعاق

ة خاصة  مثل نقص التحصيل الدراسي بمعدل ثالث رامج تربوي ى ب اج إل ه ويحت ى أقران سنوات تقريباً عل

  ". في تعليمه

 ً   :السمعية اإلعاقةتصنيفات : ثانيا

راد ليست واحدة  اإلعاقةإن تأثيرات  ى األف مالسمعية عل م فھ ة متجانسة لھ ومن ث نفس  اليسوا فئ

قالب  فيعوقين سمعياً الفروق الفردية بينھم كبيرة ومتنوعة، ووضع المحيث أن الخصائص والصفات و

م الن مصطلح  اإلعاقةواحد تحت مظلة  داً معھ السمعية ھو خطأ جسيم تربوياً عندما نستخدم أسلوباً واح

ـة حيث  - السمعيالسمعية يشمل كالً من الصمم والضعف  اإلعاقة ـة السمعيــ ددت تصنيفات اإلعاقــــ تع

  :وسيعرض الباحث تصنيفات األعاقة السمعية من حيث
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  .على أساس طبي -١

  .على أساس العمر الذي حدثت فيه اإلصابة  – ٢

 .على أساس درجة فقدان السمع -٣ 

  :التصنيف الطبئ - ١

رون      وتي واخ ن يوسف القري ال م ث صنف ك ب )  ١٤١، ١٩٩٥(حي ال الخطي ) ٢٩،  ١٩٩٨(وجم

ى  د فتح ة ) ٣٣،  ٢٠٠١(ومحم ع  اإلعاق اً لموق معية تبع ابةالس يأو الضعف  اإلص ة  ف ى إعاق األذن إل

  .عصبية، وإعاقة سمعية مختلطة -سمعية توصيلية وإعاقة سمعية حسية 

  Conductive Hearing lossالسمعية التوصيلية  اإلعاقة - أ

طراب        ن اض تج ع معيتن ى  س ع إل داديرج اة األذن أو انس ي قن ابة ف دوث إص ة أو  ح اء الطبل غش

يحد من نقل الموجات أو الطاقة الصوتية إلى األذن الداخلية  ليوبالتا الوسطياألذن  فيالعظيمات الثالثة 

ون بمق ة يتمتع ن اإلعاق وع م ذا الن ديھم ھ ذين ل بياً دو األشخاص ال ة نس ز األصوات العالي ى تميي رة عل

  .ويميلون إلى التحدث بصوت منخفض

  Sensor neural Hearing loss“عصبية  الحسالسمعية  اإلعاقة - ب

ة أو العصب  فينتيجة خلل  اإلعاقةنوع من ينتج ھذا ال       انى المصاب من  السمعي،األذن الداخلي ويع

يعجز  ل  ف ة لوجود خل ات العالي يسماع النغم ة قال ف يوقع ى نبضات  الت رجم الموجات  الصوتية إل تت

ز  وبالتاليعصبية سمعية،  ام ويتمي ى المخ بشكل ت ذا  األشخاصال تصل ھذه النبضات إل ديھم ھ ذين ل ال

  .معھم بصوت عال اآلخرونبصوت عال، كما يجب أن يتحدث  ثبالتحد اإلعاقةنوع من ال

  Mixed Hearing lossالسمعية المختلطة  اإلعاقة -جـ

تج        ةتن ل  اإلعاق ة خل ة نتيج معية المختلط يالس ة  ف ة، األذن الخارجي زاء األذن الثالث طيأج  والوس

دان وع من الفق ذا الن دان السمع  السمعي وكذلك الداخلية، ويسمى ھ داخل أعراض فق المختلط نتيجة ت ب

البسيط "للفرد بين  السمعي، وفى ھذه الحالة يكون الفقدان عصبي - الحسيالتوصيلى مع فقدان السمع 

   .اإلصابةحسب طبيعة وشدة " يددالش -المتوسط  -

  : حسب العمر الذي حدثت فيه اإلصابة -٢     

د        دة عبي ليمان )  ١٥، ١٩٩٢(وضعت ماج يد س رحمن س د ال نيفاً حسب )  ٨٠، ٢٠٠١(و عب تص

  :توقيت اإلصابة حيث صنفا الصم على أساس لغوي إلى نوعين ھما

ة -  أ ل اللغ ا قب ل :  Pre lingual Deafness صمم م دھم لحاسة السمع قب ال بفق ك األطف يتسم أولئ

را ة خب ه محدودي ى اكتسابھم اللغة أى قبل سن الثالثة، األمر الذى ينتج عن درتھم عل تھم وعدم ق

  .تعلم اللغة والكالم
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د سن  Post lingual Deafness صمم ما بعد اللغة -ب ال بع ذى يصيب األطف ى الصمم ال ه إل ويشار ب

تطيعون  نھم ال يس ة ولك ردات لغوي ديھم مف د ل ث يوج الم حي ة والك ابھم اللغ د اكتس ة أى بع الثالث

  .تنميتھا إال بتوفير بيئات تربوية مناسبة لذلك 

  :حسب درجة فقدان السمع  -٣

خص         ز الش د العزي ن عب ل م نفھا ك ليمان ) ١٧٤ – ١٧٣، ١٩٩٧(ص ى س ) ١٤٦، ١٩٩٨(ومن

اتون واخرين ان، ( Patton,et.al,1991)وب ان وكوفم وفق درجة  ( Hallahan&Kaufman,1991)ھلھ

 :الفقدان إلى

  Mild: السمعية البسيطة اإلعاقة - أ

راوحقوة السمع  فين يعانون من فقد وتضم األفراد الذي       ين  يت ا ب راد ديسبيل ٥٤-٢٧م وھؤالء األف

  .عب عليھم سماع الكالم من مسافات بعيدةسماع األصوات الخافتة ويص فييجدون صعوبة 

  Moderate: اإلعاقة السمعية المتوسطة - ب

يوتضم األفراد الذين يعانون من فقد        وة السمع  ف راوحق ين يت ا ب ويمكن لھؤالء ديسيبل ٦٩-٥٥ م

  .األفراد سماع األصوات المرتفعة، ومن ثم فھم بحاجة إلى معينات سمعية وخدمات خاصة

  Severe   السمعية الشديدة اإلعاقة -جـ

ى ھؤالء ٩٠-٧٠بين  يتراوحقوة السمع  فيوتضم األفراد الذين يعانون من فقد        ديسيبل، ويطلق عل

م" الصم"مصطلح  ث أنھ اً حي دمات  أحيان ى خ اجون إل دارس أو فصول خاصة، ويحت ى م اجون إل يحت

  .سمعية ولغوية وتعليمية خاصة

 Profoundالعميقة السمعية  اإلعاقة -د

ى  فيوتضم األفراد الذين يعانون من فقد        وة السمع تصل إل راد  ٩١ق ر، وھؤالء األف ديسبيل أو أكث

داً، أو ال ي ة ج ا يسمعون بعض األصوات المرتفع دارس أو فصول ربم ى م اجون إل م يحت معونھا، وھ س

   .تعليمية خاصة كما يحتاجون إلى خدمات التربية الخاصة سمعية ولغوية وتعليمية

ا       درج نحو تصنيفين أساسيين ھم :  بعد استعراض التصنيفات المختلفة لإلعاقة السمعية نجد أنھا تن

ل ر تصنيف ك ث يعتب وى حي ي والتصنيف الترب وتى  التصنيف الطب ن يوسف القري ال ) ١٩٩٥( م وجم

ب  ى ) ١٩٩٨(الخطي د فتح ابة ) ٢٠٠١(ومحم ة اإلص ى درج ز عل ذى يرك ي ال نيف الطب من التص ض

د ) ١٩٩٨(ومنى حسن سليمان ) ١٩٩٧(بالصمم، بينما تصنيف كل من عبد العزيز الشخص  د عب وأحم

يث ركزت على درجة فقد السمع العزيز من التصنيفات التى تندرج تحت التصنيف الطبي والتربوى معاً ح

د  ل من ماجدة عبي رحمن سليمان ) ١٩٩٢(مع االحتياجات التربوية، بينما تصنيف ك د ال ) ٢٠٠١(وعب

  .من التصنيفات التربوية حيث ركز على زمن اإلصابة قبل أم بعد اكتساب اللغة 
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    :السمعية اإلعاقةأسباب : ثالثا 

د المؤمن حسين،  يشير       د عب رحيم،  ، فتحي) ٣٥، ١٩٨٦(محم د ال راھيم  ،) ٢١٨، ١٩٩٠(عب إب

  :ھيعوامل رئيسية  ةالسمعية ترجع أسبابھا إلى ثالث اإلعاقةإلى أن ) ٢٠،٢١، ١٩٩٤(القريوتى 

  ”Henditary  Factors“وراثية  ملعوا -١

ذا يحدث نتيجة% ٥٠ حواليتشير الدراسات إلى أن        ة وھ  من حاالت الصمم تعزى ألسباب وراثي

ل مصاباً بالصممأحد الوالدين أو كليھما بالصمم  إلصابة د الطف ل فيول دالت إصابة الطف ع مع ذا وترتف ، ھ

  .حاالت الصمم بين أفرادھا نتشرة تلبالصمم إذا كان ينحدر من عائ

  Factors  Congenital : عوامل والدية -٢

ابة األم        ة إلص دث نتيج د يح يق أمراض  ف ل ب ى للحم ھور األول بة الش ة  Measlesكالحص وبخاص

أو عدم توافق العامل الريزيسى  Heart diseaseبأمراض القلب  اإلصابةأو  Rubellaالحصبة األلمانية 

  .الجانبية الضارة أثناء فترة الحمل اآلثارأثناء الوالدة أو تعاطى األدوية ذات  اإلصابةأو 

  Factors   Adventitious: مكتسبة لعوام -٣

ى  التي قد الوالدة كإھمال الطبيب لألم عند الوالدة أو بعض المضاعفات أو التغيرات أثناء -أ       تؤدى إل

ى استخدام الشفط  ى  إلخراجوالدة عسرة يضطر الطبيب إل د يضطر إل ين أو ق اءالجن اء  أعط مخدر أثن

ةينتج عنه قد عملية الوالدة القيصرية مما  ة  اإلعاق ذلك نقص كمي دم Anoxia األكسجينالسمعية وك  بال

د  غامعند الوالدة أو التھاب أغشية الد ة ق وب خلقي ى عي ؤدى إل ا ي والدة مم د ال رحم أو عن سواء داخل ال

  .السمعية اإلعاقةتؤدى إلى 

والدة  -ب       د ال لبع ابة الطف األمراض كإص اب  ب بة أو االلتھ حائيكالحص ى  Meningitis الس أو الحم

ة اف scartatfever القرمزي ديكى  Mumps أو النك عال ال م Whooping coughأو الس اب العظ  أو التھ

ونزاأو  Mastoiditis الصدغي يأو  Micratia ن األذنأو تشوه الصيوا Influenza األنفل  جدوث ثقب ف

ك .. أو الحروق طھذا فضالً عن الحوادث أو السقو Ruptured Eardrum غشاء طبلة األذن ى ذل ا إل وم

  ية السمع اإلعاقةمن حوادث قد تسبب 

ا وتفھم اإلعاقةوتعتمد الوقاية من        ةا للعوامل المسببة نالسمعية على مدى إدراكنا ومعرفتن ، لإلعاق

رة،  ر المباش رة وغي ة المباش ة والتعليمي ية واالجتماعي ا النفس دوثھا أو آثارھ ة لح ات التحذيري والعالم

تم  ة ي ة الكافي ة والدراي ذه المعرف ى أساس ھ دادوعل را أع يط الب ل وتخط ن قب ة م ة والعالجي مج الوقائي

ً  المؤسسات   .المھتمة برعاية المعاقين سمعيا

ً : رابعا    :طرق تعليم المعاقين سمعيا

د أنه )  ١٢٠،  ٢٠٠١(أشار عبد الرحمن سليمان ،  نتيجة لالھتمام المنصب على المعاقين سمعياً فق

دة  ة  فيظھرت تطورات عدي يمجال استخدام األساليب التربوي اقين سمعياً  ساعدت الت ى دمج المع عل
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د الخديوى ، التربوية المناسبة األماكن فيووضعھم  وبدأت أول مدرسة الستقبال المعاقين سمعياً في عھ

- ٩البنين والبنات وتقبل المرحلة العمرية من ، وكانت خارجية تجمع بين ) ١٨٧٤(إسماعيل وذلك في سنة 

ة عاماً للبنات وكانت مكو ١٨-١٣ً◌ للبنين وعاما ١٢ نة من ثالثة فصول للصم ويتم بھا تعليم مبادئ اللغ

ا وضم  م إغالقھ راد المدرسة ت ة عدد أف العربية ومكونات البيئة المحيطة وأسماء أعضاء الجسم ، ولقل

تم إنشاء مدرسة مشتركة للصم ) ١٩٢٣(أوالدھا إلى مدرسة الصنايع القسم الداخلى المجانى، وفي عام 

وان" سميلي تسوتسو " نانية اإلسكندرية على يد اليوفي  ين الصم في حل م أنشأت مدرسة للبن في عام      ث

ة )١٩٤٢( ي المطري م ف ات الص ة للبن و ) ١٩٤٤(، ومدرس ورة يولي ام ث ع قي دة  ١٩٥٢وم ت ع أقيم

ا  ٣٠حوالي ) ١٩٨٧(مدارس للصم وسميت بمدارس األمل وبلغ عددھم عام  دة الدراسة بھ مدرسة وم

ا ثمانى سنوات، وكذلك تم  دة الدراسة بھ ة وم ة االبتدائي د المرحل ة للصم بع إنشاء مدارس إعدادية مھني

اھج  اھج دراسية مخفضة ومن ا من دتھا ثالث سنوات وبھ ة وم ة المھني ة الثانوي ثالث سنوات ثم المرحل

  .مھنية خاصة للبنين والبنات 

ار   د الغف الم عب ير أح يم) ٢٩،٢٠٠٣(وتش ة والتعل ائيات وزارة التربي دوث  ان  إحص ى ح ير إل تش

  :طفرة في أعداد مدارس المعاقين سمعيا بالحلقة االبتدائية وھي موضحة بالجدول اآلتي

  ) ١(  جدول 
  يوضح تطور أعدادالتالميذ المعاقين سمعيا                    

 المجموعالنسبة المئوية عدد الطالبالنسبة المئوية عدد الطالبات عدد الفصول السنة

٦٧٩٦ ٦٠.٥٨ ٤١١٧ ٣٩.٤٢ ٢٦٧٩ ٦٢٣ ٩٥/١٩٩٦ 

٨٣٨٤ ٦٠.١١ ٥٠٤٠ ٣٩.٨٨ ٣٣٤٤ ٧٥٧ ٩٧/١٩٩٨ 

٨٧٦٩ ٥٩.٥٣ ٥٢٢٠ ٤٠.٤٧ ٣٥٤٩ ٨٧٢ ٩٩/٢٠٠٠ 

درة ھؤالء الطالب  ة ق راً بتنمي اً كبي اقين سمعياً اھتمام ولقد شھد تاريخ التربية الخاصة للطالب المع

  .االستخدام فيشيوعاً  األساليبمن أكثر على التواصل وجدالً عنيفاً حول أفضل الطرق لتحقيق ذلك و

 ً ً :  خامسا   :طرق التواصل مع المعاقين سمعيا

  Oral communicationالتواصل الملفوظ   -١

ة أن ) ٢٧٥، ١٩٩٨(ترى ھدى مصطفي عبد الرحمن        ى المظاھر اللفظي د عل يھذا األسلوب يؤك  ف

ة البيئة وتتخذ من الكالم وقراءة الشفاة المسالك األساسية ل نظم التعليمي ر من ال يعملية التواصل وكثي  ف

ل األصم بشكل  يم الطف ديالدول المختلفة يبدأ تعل وظ  في تقلي ى أساليب التواصل الملف د عل فصول تعتم

ة  رق الملفوظ ى الط ال عل دريب األطف دأ ت ا يب ة، ربم اليب اليدوي تخدام األس ل باس مح للطف ذ يس وبعدئ

دا الم للتواصل بمجرد التعرف على حاالت فق ذا األسلوب الك ذ الصم من خالل ھ تعلم التالمي ن السمع وي
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راد المجتمع إقامةوقراءة الشفاة وعن طريق قراءة الشفاة يستطيع  ة أف إذ . جسور من التواصل مع بقي

دخول  ى ال م عل اعد الشخص األص وظ يس يأن التواصل الملف الم  ف خاصع اديين األش د . الع رى عب وي

دأ أنه )  ٢٧٥ ، ٢٠٠١(الرحمن سليمـــــان  يب رة استخدام  ف راءة  اإلشاراتالسنوات األخي ة وق اليدوي

 األصوات إصدارتحسين القدرة على  فيوأثبت ھذه الطريقة فعاليتھا  Cued speechالشفاه وأطلق عليه 

د تستخدم  Cued speechوتتكون ھذه الطريقة ، عند األطفال الصم ة أشكال بالي بصفة أساسية من ثماني

ي ة  ف فاه وأربع القرب من الش ة ب ىأوضاع مختلف ة إل ذه الطريق يتحسن  أدت ھ ةال ف ارات األكاديمي  مھ

اديمي والقراءة كما تحسن تحصيلھم  فيوبصفة خاصة  لھؤالء األطفال وع ب يعرف األك ذا الن التواصل ھ

  .ةلغة اإلشارألطفال الصم بدون استخدام لتعليم وتدريب الشفھي نظرا ألنه أو األسلوب  الشفھي

  Lip  Reading الشفاهقراءة  

ر القرشى    انى وأمي درة و) ٥٢،  ١٩٩٩(أشار أحمد اللق ى ق د عل ة تعتم ذه الطريق ارة ، أن ھ مھ

م رالمعاق سمعياً على قراءة الشفاه وفھمھا ويعنى ذلك أن يفھم المعاق سمعياً الرموز البصرية لح ة الف ك

   -:ة عمليات ھى، وتعتمد على عدوالشفاه أثناء الكالم من قبل اآلخرين

ات الشفاه  :العملية التركيبية  -١ ى حرك ز عل ر من التركي ويتم فيھا التركيز على معنى الكالم بصورة أكب

  .لدى المتكلم من جانب المعاق سمعياً 

ى مقصوداً ذا  :العملية التحليلية -٢ اً معن ى تشكل مع تكلم والت ات شفتي الم ى حرك وفيھا يركز سمعياً عل

  . ن ثم التعبير عنه داللة معينة وم

نطق الحروف الساكنة | وھى تركز على أجزاء الكلمة كمقاطع يتعلم المعاق سمعيا :عملية الصوتيات  -٣

ذه الحروف مع بعض  والمتحركة ثم يتعلم نطق مجموعة من الحروف المتحركة ثم يتعلم نطق ھ

  .الحروف الساكنة 

  .  على الحرف أو الكلمة بل بموضوع الحديث كقصة قصيرة  وتھتم بالوحدة ككل وليس :عملية الوحدة الكلية  - ٤

  : وجھت للطريقة الشفوية التياالنتقادات 

  .تمييز بعض الحروف من على الشفتين لتشابه مخارجھاعدم  -

  تعليم اللغة للتالميذ الصم  فيفشلت ھذه الطريقة  -

  . لم تساعد على سرعة استقبال الكالم وتتبعه -

  .للتالميذ والتعليمي المعرفيين المستوى تحس فيلم تساعد  -

  Manual Communication اليدويالتواصل   -٢

ر،والتھجئه باألصابع محل النطق اإلشارةبين الصم تحل فيه لغة  لالتصال شفويأسلوب غير         وتعتب

ؤدى ب األلفاظتمثل . اللفظيصيغة من صيغ االتصال غير  ھي اإلشارةلغة  دين أو والمفاھيم بإشارات ت الي
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ياق اً حسب الس ردة أو مفھوم رة مف غ فك د تبل ات ق د . بحرك اً صنويوج ز تبع ابع تتمي ة األص فان لھجائي

  اليدين وھجائيةتشكيل الحروف أو ھجائية اليد الواحدة  فيھما يالستخدام إحدى اليدين أو كلت

  Sign  language -:اإلشارة طريقة - أ

ليمان        يد س رحمن س د ال ر عب ي)  ١٣٨،  ٢٠٠١( ذك ارة ھ ة اإلش وز  أن لغ ن رم ارة ع ةعب  مرئي

فاليد مع بقية أجزاء الجسم  حركةايمائيه تستعمل بشكل منظم وتتركب من  ة الموق ر  حسب طبيع وتعتب

  .وسيلة للتواصل تعتمد اعتماداً كبيراً على األبصار اإلشارةلغة 

  :أنواع اإلشارات

   ) ٢١٩ – ٢١٨،  ١٩٩٨( حددھا إبراھيم الزھير 

ر عن  اإلشاراتوھى  :الوصفية اإلشارة -أ د للتعبي ع الي ل رف ة مث رة معين اليدوية التلقائية التي تصف فك

رة أو  ر عن الكث ذراعين للتعبي تح ال ين  تضييقالطول أو ف امالمسافة ب ة والسبابة اإلبھ ى  للدالل عل

   .األصغر

ا الخاصة وتكون اإلشارات ھي :غير الوصفية اإلشارة -ب ا داللتھ نھم  لھ ة بي ة خاصة متداول ة لغ بمثاب

ة  واإلشارة) شئ حسن(على داللة على أإلى  باإلصبع   اإلشارةوھى مثل  ى أسفل للدالل باالصبع إل

ا يرجع أصلھا يئاً ال يصف ش اإلشارةوھذا النوع من )  ىءرد ىءعلى ش( ة  لإلشارةوربم ى الجن إل

  .رديءشئ  أسفل األرض وھوفي  الحجمالسماء وھى شئ حسن أو إلى  في

  :اإلشارةاالنتقادات الموجھة للغة  -

  .الرؤيةالظالم لعدم القدرة على  فيفال يمكن ممارستھا  المرئيةتعتمد على حركات اليد  اإلشارةإن لغة  - ١

  .لضعاف السمع تقلل من عملية تعليم اللغة المنطوقة اإلشارةإن سھولة وسرعة تعلم واستعمال لغة  -٢

  Finger spelling: األصابع ھجاء -ب

ارت أ       د ش دة عبي ة) ٧١، ١٩٩٢(ماج ية مرئي ارات حس ا إش روف  أنھ ة للح ةيدوي ة  الھجائي بطريق

م  ا ومن السھل تعل ر عن  األصابع ھجاءمتفق عليھ ال  األسماءحيث يمكن التعبي يأو األفع يصعب  الت

وين  األصابعولغة  شارةاإلومع ذلك يمكن الجمع بين لغة  األصابعبلغة  اإلشارةالتعبير عنھا بلغة  معاً لتك

  .جملة مفيدة ذات معنى

  Total communication: التواصل الكلى -٣

د الرحمـن سليمـان )  ٢٥١ – ٢٥٠، ١٩٨٠(ذكر فتحى عبد الرحيم وحلـيم بشاى  )  ١٤٠، ٢٠٠١(وعب

ع  فيبالتواصل الكلى حق كل طفل أصم  يقصدأنه  ة األشكالأن يتعلم استخدام جمي ىواصل حللت الممكن  ت

  .سن مبكرة بقدر المستطاع فيكاملة لتنمية مھارة اللغة لا الفرصةتتاح له 
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ى  ى عل لوب التواصل الكل تمل أس اطويش ة  األنم ة  -اللغوي ة ولغ ات التعبيري ارةالحرك الم  اإلش والك

ى  األصابعوقراءة الشفاه وھجاء  ة إذ أن التواصل الكل راءة والكتاب  ةالسمعيدمج وجوه االتصال يوالق

اء ويشمل والشفوية واليدوية ة  اإليم راءة والكتاب هاإلشارة والق االتصال  إيضاحصيغة من شأنھا  وإي

ر طرق التواصل )  ٤٤٠، ١٩٩٢(، كما يرى عبد العزيز الشخص وعبد الغفار الدماطى وتيسيره أنه أكث

ر ع ة والتعبي تقبال اللغ ن اس اً م اً معين معياً، ويتضمن نظام اقين س ع المع ة م ين فاعلي ع ب ث يجم ا حي نھ

ث  تماع بحي راءة واالس الم والق فاه والك راءة الش ى ق افة إل ابع باإلض ة األص ة وأبجدي ارات اليدوي اإلش

  . تستخدم جميعاً في وقت واحد

ل  فيأن التواصل الكلى أسلوب أكثر فاعلية : ويتضح للباحث درة  األصمالقدرة على جعل الطف ر ق أكث

مع الحركات المعبرة  األصابعوقراءة الشفاة وھجاء  اإلشارةبين لغة على تفھم اآلخرين من خالل المزج 

  .مما يجعل الطفل أكثر استيعاباً وتفھماً لما يدور حوله

  Assistive technology المعينةالتكنولوجيا   -٤

راج  ان ف ان يوسف )  ١٠ – ٩، ١٩٩٩(أوضح عثم ه )  ٧٨، ٢٠٠٢( جيھ وير أن د حدث تط يق  ف

ه مبسطه وشاشة  فونيالتليأجھزة االتصال  ه كاتب ون للصم عن طريق إضافة آل المرسل صغيرة للتليف

ونيوالمستقبل حيث يستقبل األصم الحديث  ا يج التليف دال من السماعة كم ى شاشة ب ى  يبعل دق عل بال

ة ة اآلل ين الطرفين الكاتب ذا يحدث االتصال ب  )Telecommunications Device for the Deaf  ( .وب

 .TDDأو  TTY باسمتصاراً ويعرف ذلك اخ

ى  از يحول الصوت إل اً إضافة جھ د أمكن الكتروني ون فق ا التليفزي ى إشاراتأم ر عل كن عن ر تظھ

ا  التي اإلشارةبرنامج إلى لغة  أيالشاشة بحيث تترجم كل ما يقال من  ة  األصميفھمھ تمكن من متابع في

امج  ون كالبرن د تطور التليفزي رد عادى وق ر حداثو أصبح ف  Closed captioningة إذ يعرف باسم أكث

ى كلمات  دائرة إل ةحيث يقوم جھاز صغير لتحويل الحديث ال الجزء السفلى من شاشة  فيظھر ت مكتوب

  . التليفزيون

 ً   األفاق المستقبلية في تعليم الصم : سادسا

ات  ك الوالي ال ذل ة ومث ات المتقدم اقين سمعياً في المجتمع ة المع ة فئ ى مكان دما ننظر إل دة عن المتح

ر  ام الكبي ى االھتم واحى التشريعية إل ة من الن الغ، بداي ام ب د حظيت باھتم األمريكية نرى أن ھذه الفئة ق

ى منح درجة  بالدراسات والبحوث العلمية وبتطوير برامج رفع مستوى الخدمات واألداء ووصل األمر إل

ك في جا دكتوراه في مختلف المجاالت بالنسبة للصم وذل ل الماجستير وال د متخصصة مث ات ومعاھ مع

  .جامعة جالوديت في واشنطن ومعھد كيندى في نيويورك وغيرھا 

ھذا وقد تم إدخال أسلوب التعليم المبرمج عن طريق الفيديو في المعاھد المتخصصة للصم في أمريكا 

ر  ة األم والمق ين عائل التعليمى ، بل وتم عمل شبكة اتصاالت تدار عن طريق الفيديو ويتم فيھا االتصال ب



 ٢٠ اإلطار النظري  الفصل الثاني

ديم  ك لتق وتر وذل ق الكمبي ن طري دار ع ك ي ل ذل ة وك دارس المختلف أنواع الم ذلك ب ديو وك الخاص بالفي

ل  ة متخصصة مث رامج تعليمي ديم ب ديو وتق ق الفي ن طري ريعة ع دمات س ا (خ م الجيولوجي رامج عل  –ب

رام ة متخصصة، ب رامج تعليمي ة ، ب ة المتقدم رامج التكنولوجي يم التجارى، البرامج المھنية ، الب ج التعل

ة ات المتقدم د  الدراس ي المعاھ ة ف رامج العلمي ال الب ر إدخ ة أث ة العالي درجات العلمي ى ال ول عل للحص

ا  ن طريقھ ن ع م يمك ن ث وتر وم اق الكومبي ع نط وتر ، واتس ق الكمبي ن طري ھا ع ة وتدريس المتخصص

ع أنحاء  وم وبصورة سريعة وبسيطة ومن جمي م يستثن أى الحصول على مختلف أنواع العل ا ل الم وھن الع

  .بداية من المجاالت الترفيھية إلى البرامج العلمية فية مجال من مجاالت العلوم لم يتم إدخال برامج الكمبيوتر

 ً ً : سابعا    استخدام التكنولوجيا المتطورة في رعاية المعاقين سمعيا

ك من خالل  ة السمعية وذل ذوى اإلعاق ات حدث تطور ھائل من أجل حياة أفضل ل استخدام تكنولوجي

د ) ٥٣، ٢٠٠٠( ويوسف ھاشم ) ٧٨، ١٩٩٨(متطورة حيث أشار كل من جيھان يوسف  د الحمي وعب

  -:أن ھذه التكنولوجيا تتمثل فيما يلى)  ٢١ – ٢٠، ٢٠٠٢(يوسف كمال 

  .استخدام الكمبيوتر في تعليم المعاقين سمعياً النطق السليم  -١

 . العالج لكل أمراض التخاطب استخدام الكمبيوتر في مجاالت التشخيص و -٢

 . أجھزة فحص السمع بالكمبيوتر بما يساعد على االكتشاف المبكر لإلعاقة السمعية  -٣

 . المعينات السمعية المتطورة  -٤

 .الھواتف المعدة لألفراد المعاقين سمعيا منھا ما ھو مزود بشاشة تنقل الرسائل والنصوص  -٥

ذبات  زراعة القوقعة وھى عبارة عن جھاز إلكترونى - ٦ األذن ويصدر ذب وات ب صغير يوضع داخل قن

 % .٩٠إلكترونية كھربية لتنشيط العصب السمعى بالمخ وبذلك قد يسمع الطفل بنسبة 
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  المحــــور الثاني

 ً  تدريس العلوم للمعاقين سمعيا

  :مقدمـــــه 

راً وتطوراً مستمراً لم رن الحادى يشھد تدريس العلوم عالمياً ومحلياً اھتماماً كبي واجھة تحديات الق

ات،  ة واإللكتروني ة واالتصاالت والفضاء   والطاق ل في المعرف والعشرين، وما سيفرضه من تطور ھائ

ه  اديين فإن ولعل ھذا االھتمام يستمد أصوله من طبيعة العلم، وإذا كان تدريس العلوم ذا أھمية للطالب الع

ارات يكون أكثر أھمية للتالميذ المعاقين سمعياً ،  ة والمھ ارف العلمي م فرصة اكتساب المع اح لھ حيث تت

ة السمعية دون  د تقف اإلعاق ى ق ة الت يفھم مع البيئ اً من مقومات تك اً ھام واالتجاھات التى تشكل أساس

ر المجرد  ذاكرة والتفكي اقين سمعياً يواجھون مشكالت تتعلق بال راھيم شعير ( تحقيقه، فالتالميذ المع إب

ة )٣٥،  ٢٠٠٠وإسماعيل محمد ،  ات المادي وفير اإلمكاني ى ت ة إل راء التربي ، وھذه الصعوبات دعت خب

ك الصعوبات ى تل ة للتغلب عل وزي الحبشي ،والبشرية الالزم ا ف ذلك دع ا     )٣٠٩، ١٩٩٦(ك ،حمدي البن

ى إدارة الموقف التعليمي ) ٣،١٩٩٩( م عل دة تساعد المعل إلى ضرورة البحث عن مداخل تدريسية جدي

  .حقيق األھداف المنشودة من أجل ت

لذا سيتناول الباحث في ھذا المحور طرق تدريس العلوم من حيث مفھومھا ، وخصائص الطريقة 

الناجحة، الطرق الحديثة في تدريس العلوم، ثم أھداف تدريس العلوم للمعاقين سمعياً ، وما يجب 

 ً   .مراعاته عند تدريس مادة العلوم للمعاقين سمعيا

   -:يقة التدريس مفھوم طر: أوالً 

اً  المحتوى ارتباط رتبط باألھداف وب نھج، فھي ت اً من عناصر الم تمثل طريقة التدريس عنصراً ھام

دريس  ة الواجب استخدامھا في ت وثيقاً كما أنھا تؤثر تأثيراً كبيراً في اختيار األنشطة والوسائل التعليمي

  . العلوم 

د السالم مصطفي  ة الت) ١٨٩، ٢٠٠١(ويعرف عب ا تشير "  Teaching Methodدريس طريق بأنھ

ة مترابطة  ات متسلسلة متتالي م مع الطالب من أنشطة وإجراءات وخطوات وتحرك ه المعل ا يتبع إلى م

  ".لتنظيم المعلومات والمواقف والخبرات التربوية لتحقيق ھدف أو مجموعة أھداف تعليمية محددة 

رق ال  د ط م تحدي د ت ه ق ابق بأن ف الس ن التعري ح م م يتض وات تتس راءات وخط ا إج دريس بأنھ ت

و  ة ھ ف التعليمي ي المواق راءات ف يم لإلج رابط والتنظ ذا الت رابط ، وأن ھ ابع والت تمرارية والتت باالس

  .الضمان لجودة طريقة التدريس 

اء الموقف التعليمى  ادة أثن م لشرح الم ا المعل ى يتبعھ ا مجموعة الخطوات الت ويعرفھا الباحث بأنھ

  . عليمية محددة لتحقيق أھداف ت
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ائص  م لخص م المعل دى فھ ى م د عل ا يعتم ة دون غيرھ ار طريق دة واختي دريس عدي رق الت وط

ى  ية  الت ارات و الخصائص التدريس ه المھ وافر لدي ه يت ى، وأن ف التعليم ي الموق ات الطالب ف واحتياج

  . تمكنه من تنفيذ الطريقة التدريسية التى يختارھا 

 ً    -:الناجحة  خصائص طريقة التدريس: ثانيا

طفي        الم مص د الس ي )  ١٩١ – ١٩٠،  ٢٠٠١(أوضح عب ة ف دريس الناجح ة الت ائص طريق خص

   -:النقاط التالية 

ى أن  -١ ى ضرورة تشجيعھم عل ام بمشاركة الطالب في النشاط داخل وخارج الفصل، وعل االھتم

  .يقوموا ببناء معلوماتھم ومعارفھم بأنفسھم تحت توجيه وإشراف المعلم

ادة الدراسية واألھداف السلوكية  أن -٢ تحقق األھداف القومية التى ارتضاھا المجتمع، وأھداف الم

 . التي يقوم المعلم بوضعھا

ا من  -٣ ة التى مروا بھ رات التعليمي مراعـــاة مستوى نمو التالميذ وخصائصھم وقدراتھم وأنواع الخب

 .  قبل

م المت  -٤ ذ، والمعل ين التالمي ة أو مراعاة الفروق الفردية ب ر من طريق ز يستطيع أن يستخدم أكث مي

 .أسلوب في الدرس الواحد بحيث تالئم كل طريقة مجموعة من التالميذ

 .تتناسب مع أعداد الطالب الذين يضمھم الفصل الذى يدرس فيه  -٥

يم  ة وتعل داف تربي رض أھ يقوم الباحث بع ة س دريس الناجح رق الت م خصائص ط د عرض أھ وبع

داف  معاً، وأھ اقين س ى المع دريس الت ة الت ار طريق ن أجل اختي ك م معياً وذل اقين س وم للمع دريس العل ت

  .تتالءم مع ھذه الفئة من فئات ذوى االحتياجات الخاصة 

 ً ً : ثالثا   :أھداف تربية وتعليم المعاقين سمعيا

  .يليأھداف تربية المعاقين سميعاً فيما  ) ٣٩، ١٩٨٤(خلف البحيرى  ذكروقد 

  .ى أفراد منتجينــالمعاقين سمعياً إل األطفالن أفراد المجتمع وذلك بتحويل تقليل نسبة الفاقد بي -١

  .التعليمية والتربوية واالجتماعية والصحية والنفسية للمعوق الخدماتتوفير  -٢

ه والبع -٣ ه ومواھب اف قدرات ن اكتش ه م النفس بتمكين ة ب وق الثق ل المع اب الطف ن ـاكتس د ع

  .بالخوف والخجل والدونية اإلحساس

  .هة بنفسـاعيـة واالجتمـكالته النفسيـيتغلب على مش كيإتاحة الفرصة للمعاق سميعاً  -٤

  .ب قوتهـالعمل حتى يكس فيالقدرة على الكالم المفھوم بما يمكنه من االنخراط  إكسابه -٥

  .على إشباع حاجاته هتساعد التي األساسيةالمعاق سمعياً المعلومات  إكساب -٦
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  .مكنھم من التكيف مع المجتمعتاتصال جديدة بالعالم من حولھم يمھم وسيلة لتع -٧

  .ن خالل ذلكـه مـويتم التعامل مع اإلعاقةتشجيع كل من المعاق سمعياً وأسرته على تقبل  -٨

  :التاليأھداف تعليم المعاقين سمعياً على النحو ) ٦، ١٩٩٨(وحددت وزارة التربية والتعليم  

ع  -١ اً  تحقيق النمو المتكامل لجمي اً وانفعالي اق سمعياً جسمياً وعقلي ل المع جوانب شخصية الطف

 ً   .واجتماعياً ونفسيا

ذ دورة   -٢ ه ألخ يتأھيل دري عالمجتم ف ة والت ة والثقاف ن المعرف در مناسب م زود بق ث يت  ببحي

  .يمكنه من التكيف واالندماج مع المجتمع وعدم االنعزال عنه المھني

  .القائمين به وتقديرھم واحترام ياليدوالعمل  حباالتجاه إلى  إكسابه  -٣

ذى يعيش  التيعلى مھارات التخاطب  هتدريب  -٤ راد المجتمع ال تمكنه من التعامل والتفاھم مع أف

 .فيه

ي  -٥ ة ف ية  المعاون ار النفس الج اآلث يع ه  الت ا لدي ةتتركھ ا  اإلعاق عارة بالرض معية وإش الس

 . ، وتقبله إلعاقته وتقبل المجتمع لهالنفسيواالستقرار 

 ً ً : رابعا   :أھداف تدريس العلوم للمعاقين سمعيا

وزى نصر لتدريس العلوم للمعاقين سمعياً أھداف        د ف ل من أحم ا ك ـام ) ٤٠، ١٩٨٨(أوردھ وسھـــ

  :فيما يلي )  ٧٤، ١٩٩١( صالــح 

ة المناسب -١ در مناسب من المعلومات العلمي اقين سمعياً بق د المع ى تزوي ـالعمل عل ائق ـ ة والحق

اھيم والم يف ة  الت ھم والبيئ م أنفس ن فھ نھم م يتمك ا،  الت ا ومقوماتھ ا وظواھرھ يعيشون فيھ

  .مبسط ذلك بأسلوب  فيوإشباع رغبتھم 

  .ل مشكالتھمـح فـيناسبھم ت التيالعمل على تكوين االتجاھات العلمية  -٢

  .يةالعمل على تنمية االھتمامات العلم -٣

  .رة على االبتكار وإجراء التجارباألطفال المعاقين سمعياً القد إكساب -٤

ى مساعدة  ةالطفل المعوق صف إكساب -٥ ز عل ذه األھداف ترك اء وھ دير جھود العلم التذوق وتق

ى  درة عل ة كالق ه العقلي ة مھارات ة، وتنمي يلته المعرفي ادة حص ه، وزي ل إعاقت ى تقب ذ عل التلمي

. وسائل تكنولوجية حديثةالمالحظة الموضوعية وجمع المعلومات ولتحقيق ذلك يجب استخدام 

روع  ادى المش ذا ن وميل يم  الق وير التعل رد )  ١٩٩٥(لتط يم المف و التعل اه نح رورة االتج بض

اقين س اھم مللمع ه يس ار أن يعياً باعتب م  ف ة لھ د من المشكالت النفسية واالنفعالي عالج العدي

  ).١٧٥، ١٩٩٥تعليم ،وزارة التربية وال(.ويحقق فرصة التعلم لھم حسب سرعتھم وقدراتھم الخاصة
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اق  ذ المع ى مساعدة التلمي ا ركزت عل د أنھ اقين سمعياً نج وم للمع دريس العل داف ت ى أھ النظر إل وب

درة  ة كالق ه العقلي ة مھارات ة، وتنمي سمعياً على التقليل من آثار إعاقة السمعية، وزيادة حصيلته المعرفي

ة على التفكير االبتكاري وقدرته على المالحظة الموضوعية و وين اتجاھات إيجابي ات، وتك جمع المعلوم

  . علمية وتدريب الحواس المتبقية لديه 

ا  وم عليھ ى تق لذلك فھي تساعده على التكيف مع ظروف البيئة والتوافق معھا ، ولكن ما األسس الت

ذ ا استراتيجيات تدريس العلوم للمعاقين سمعياً وما يجب مراعاته عند تدريس العلوم للمعاقين سمعياً وھ

  :ما سوف يتناوله الباحث في النقاط التالية 

 ً ً  أسس:  خامسا   .تدريس العلوم للمعاقين سمعيا

وح  حمدي ذكر       ياألسس )  ١٧٠، ١٩٩٢(رضا درويش )  ٢٢٣-٢٢١، ١٩٨٧(أبو الفت وم  الت تق

  .كالتاليعليھا استراتيجيات تدريس العلوم للمعاقين سمعياً 

ل األصم  -١ اج الطف ييحت و ق لك ى تنم ه عل ى االحتك االتصالدرت اآلخرين إل ن ـاك بعـب ر م دد كبي

ل  التيبيئته، وھذه الخبرات المباشرة  فياألشياء واألحداث المادية الطبيعية  ا الطف يتعامل معھ

  .يجب أن تظھر على نحو متزامن

  .األصوات كتمييزبعض األنشطة لتالئم الطفل األصم  فيأحداث تعديالت  -٢

  .لتعريف بالكلمات أو المفاھيم أو األفعال موضع الدراسةاستخدام الصور ل -٣

  .م بالنسبة لھم بمثابة برامج عمللويجب أن تكون برامج الع -٤

  .سيتعاملون معھا التيللمواد الحر االكتشاف  بفرصتزويد األطفال  -٥

  .تيسير أو إعاقة عملية التعليم فيعالقة المعلم بالمعاق لھا دور  -٦

  .جيد ييسر عملية التعليم لإعداد مناخ عم -٧

  .غالباً ما يكون التكرار مطلوباً عند التدريس لھم -٨

  .حالة تقديم التعليمات فياستخدام التمثيل  -٩

                .ھيئة جرعات متدرجة يستطيع الطفل استيعابھا فيتقدم المادة  -١٠

د  وتر  إعدادوقد راعى الباحث عن امج كمبي يبرن وم األس ف دريس وحدة العل س السابقة الخاصة بت

 ً   .العلوم للمعاقين سمعيا

ى استخدام الوسائل  اج إل ى تحت وحيث أن مادة العلوم تحتوى على العديد من المعلومات المجردة الت

ة لكى  ة تدريسية حديث د من استخدام طريق ذلك  ال ب الحديثة، وتتطلب التعامل مع الخبرات المحسوسة ل

  . عاقين سمعياً وفيما يلى عرض لبعض طرق التدريس الحديثة بإيجازتتحقق أھداف تدريس العلوم للم
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 ً   طرق تدريس العلوم : سادسا

  :بأنھا)  ٢٢٧ – ١٩٢،  ٢٠٠١( حددھا عبد السالم مصطفي       

  . طرق قائمة على جھد المعلم وحده ) ١(

  . وتمثل في طريقة المحاضرة أو اإللقاء ، والعروض العملية       

  على جھد المعلم والمتعلم  طرق قائمة) ٢(

تعتمد ھذه الطريقة على إشراك التلميذ في عملية التعلم ، مثل طرق الحوار والمناقشة ، طريقة حل       

  . المشكلة ، التعلم باالكتشاف، التعلم التعاونى، الدروس العملية 

   -:طرق قائمة على جھد المتعلم ) ٣(

دور ويطلق عليھا التعلم الذاتى وفيھا يقوم  م ب وم المعل ه واستعداداته، ويق اً لقدرات التلميذ بالتعلم وفق

  . محدود في اإلرشاد والتوجيه 

  .وتتمثل في االكتشاف الحر والتعليم المبرمج، واستخدام الكمبيوتر في تدريس العلوم

  . وفيما يلى عرض تفصيلي لكل من طريقة التعلم باالكتشاف واستخدام الكمبيوتر في تعليم العلوم

  :Discovery Learningالتعلم باالكتشاف : سابعاً 

  :مفھومه 

يس بحديث  ان االكتشاف ل وم ، وإن ك دريس العل دة في ت داخل الجي دخل الكشفي من الم ر الم يعتب

ذا األسلوب  العھد في مجال التربية، فقد يرجع االكتشاف إلى عھد الفيلسوف سقراط، حيث استخدم ھ

ات  ى المعلوم ول إل ه للوص ع طالب ر  م روم برون ل لجي ع الفض ائق، ويرج  – Jerom Pronerوالحق

، وكان التركيز على االكتشاف واضحاً في الستينيات "التعلم باالكتشاف " في إطالق كلمة  –األمريكي 

  .من القرن العشرين

اھيم  ض المف اف بع ة الكتش ات العقلي ون العملي تخدم المتعلم دما يس اف عن ة االكتش تم عملي وت

تعلم أن يستخدم ويوظف والمبادئ والع ى الم ذلك فعل ة بأنفسھم، ول وانين ليتوصلوا للمعرف القات والق

ل ة مث م المختلف ات العل تنتاج، : عملي ؤ ، واالس نيف، والتنب اس ، والتص ة، والوصف ، والقي المالحظ

  ) ٢٠١،  ٢٠٠١عبد السالم مصطفي ، ( والمقارنة،والتفسير،وضبط المتغيرات، وفرض الفروض ، والتجريب 

  :خصائص المدخل الكشفي ) أ

دمرداش  المدخـل الكشفي الخصائص التالية كما حـددھايمكننا أن نميز في  ، ١٩٩٧(كل من صبرى  ال

د ) ١٨٨ – ١٨٦ د الحمي ابر عب طفي )  ٢٧٢،  ١٩٩٩(وج الم مص د الس   وعب

 )٢٠٢،  ٢٠٠١ .(  

ه -١ ك بتھيئت تعلم وذل ى الم م إل ة من المعل ة التعليمي ز العملي ل مرك ذ  ينق ل التلمي ة لجع الظروف الالزم

تمدھا  ن أن يس دالً م ه ب ات بنفس اھزة  –يكتشف المعلوم م  –ج ن معل ا م اب أو يتلقاھ ن كت أى . م

  .يھدف إلى أن يكون المعلم منتجاً للمعرفة ال مستھلكاً لھا 

ة -٢ رد المعرف دالً من مج ة ب ة التعليمي دفاً للعملي ة ھ ات العقلي ى العملي د عل ذه ال. يؤك اتومن ھ : عملي

ؤ،  ل، التفسير، التنب المالحظة، االستنتاج االفتراض، التصنيف، القياس، الوصف، التوضيح، التعلي



 ٢٦ اإلطار النظري  الفصل الثاني

يس مجرد اسم، . المقارنة ،التنظيم، التصميم التجريبى، الخ ل ول أى أنه يؤكد على العلم على أنه فع

اً إ ة اكتشاف أى االنتقال فلسفياً من العلم كمعلومات اكتشفت من قبل وأصبحت تاريخ م كعملي ى العل ل

 في بحثه مشكلة ما " العالم " للمعلومات وھو بذلك يساعد المتعلم على أن يسلك مسلك 

فالمتعلم عنده ھو المحور وھو الوسيلة والغاية في آن . يؤكد على المتعلم ال على المادة المتعلقة  -٣

 .ھاومن ثم فال تفرض عليه المادة فرضاً وإنما يشارك في التوصل إلي

فھو يضع . يأخذ بسمات الموقف التعليمى المتكامل الذى يضع المتعلم في موقف المكتشف ال المنفذ -٤

ات  ع البيان ا، فيجم ه لحلھ ط بنفس ه أن يخط ل، وعلي ى ح اج إل ه وتحت ر اھتمام كالت تثي ه مش أمام

تين الن ين الدراس دة ب دة واح ي وح ع ف و يجم ذا فھ ة وب ارب الالزم مم التج ة ، ويص ة المطلوب ظري

 . والمعملية 

دون تجريب -٥ تم ب وم يمكن أن ي د للعل دريس جي رون أن ال ت . يؤكد على التجريب، حتى أن أنصاره ي

ة يمارس  والتجريب ھنا ال يعتمد على تجارب تقليدية مرسومة الخطى مسبقاً، بل ھو مصدر للمعرف

 .جيه إذا طلب منه ذلكأثناءه التالميذ كل العمليات العقلية ويتلخص دور المعلم فيه في التو

ة  Questioningيؤكد على األسئلة  -٦ يس اإلجاب ة  Answeringول ى إجاب د ال يكون عل ، أى أن التأكي

رھم افزة لتفكي م والح ارة أخرى . أسئلة التالميذ بقدر ما يكون على توجيه األسئلة المنشطة لھ وبعب

ا ي در م ات الصحيحة بق اد اإلجاب اتفإن التأكيد ال يكون على إيج ك اإلجاب اد تل ة إيج ى كيفي . كون عل

دد  واب المتع ئلة ذات الج ى باألس و يعن ذا فھ د  Divergentولھ واب المقي ئلة ذات الج ن األس دالً م ب

Convergent. 

ين،  -٧ اء من دراسة موضوع مع ينظر إلى العملية التعليمية على أنھا مستمرة ال تنتھى بمجرد االنتھ

لذا يستتبع كل درس يأخذ . طة انطالق لدراسات أخرى ترتبط بهوإنما تكون دراسة ھذا الموضوع نق

دخلبھ ات ذا الم ة النھاي ئلة مفتوح ن األس دداً م دخل . ع ذه الخصائص، أن الم ن ھ ه يتضح م ولعل

ام  الكشفى يھتم أساساً بتدريب التالميذ على أساليب البحث العلمى وإكسابھم مھاراته، وھو جانب ھ

 . لعلوم والتربية العلمية في العصر الحديث يسھم في تحقيق أھداف تدريس ا

  :مستويات المدخل الكشفى ) ب

فإنھم يحتاجون إلى مزيد من . الواقع أنه إذا لم يكتسب التالميذ خبرة في التعلم عن طريق االكتشاف      

ون  إنھم يكون ه ف ى أساليب البحث العلمى واكتسابھم مھارات ودھم عل د تع التوجيه في دروسھم ولكن بع

 ً ه . قادرين على التعامل مع مواقف كشفية أقل توجيھا ة يكون التوجي اك مواقف تعليمي ذا أن ھن ومعنى ھ

والً، ويتوقف  ه معق ا التوجي ا مواقف يكون فيھ ه وبينھم فيھا أظھر ما يكون وأخرى ينحسر فيھا التوجي

ذ،  توى نضج التالمي ث، ومس ع البح كلة موض ة المش ا طبيع ددة منھ ل متع ى عوام ك عل ات ذل واإلمكان

دخل الكشفي ة في الم ة التالي ز المستويات الثالث ا تميي ذا يمكنن صبرى  . المتاحة، والوقت، وفي ضوء ھ

  ). ٢٠٥،  ٢٠٠١( وعبد السالم مصطفي ) ١٩٠ – ١٨٩، ١٩٩٧(الدمرداش 
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  :Directed  Discovery Approachالمدخل الكشفي الموجه  -١

ذا وفيه تقدم مشكلة للتلميذ مصحوبة بكافة ا لتوجيھات الالزمة لحلھا بصورة تفصيلية والغالب في ھ

ى . المستوى أن ينفذ التلميذ التوجيھات المصاحبة تنفيذاً آلياً بعيداً عن التفكير والتصرف وليس العمل عل

ات والتعرف  واد والتعامل مع البيان ھذا المستوى إال مجرد تدريب على استخدام األدوات واألجھزة والم

در . تخالص النتائجعلى كيفية اس ذا المستوى ال تسمح بتحقيق الق ومن الواضح أن طبيعة العمل على ھ

ا ھو الشأن في بعض الكراسات  المعقول من اإلحاطة الواعية والفھم الشامل ألصول البحث العلمى، كم

ى . العملية المطبوعة المستخدمة في بعض المدارس ذا المستوى وھو أدن ى ھ إن االقتصار عل ومن ثم ف

دخل عن تحقيق فلسفته األساسية ذلك الم ذ . مستويات المدخل الكشفي، يعتبر قصوراً ب ان التالمي وإذا ك

ذى يحرمھم من فرص  ى الحد ال بحاجة إلى توجيه، فليس معنى ھذا أن تكون تلك التوجيھات مفصلة إل

  .   التفكير السليم

  :Semi Guided Discovery Approachالمدخل الكشفي شبه الموجه  -٢

وفيه يزود التلميذ بمشكلة محددة ومعھا بعض التوجيھات العامة التى ال تقيده حتى تتاح له فرص       

  . النشاط العقلى والعملى، أى بحيث ال تجعله يعمل كاآللة فيفقد شخصيته ويتعطل تفكيره الذاتى

  :Unguided Discovery Approachالمدخل الكشفي غير الموجه  -٣

ه يواجه التل ان آخر مناسب وفي ى أى مك ل أو إل ى المعم ذھاب إل ه ال ب من ددة ويطل كلة مح ذ بمش مي

ة توجيھات سابقة ودون أن  زود بأي لحلھا، وذلك باستخدام كل ما يطلبه من األدوات واألجھزة دون أن ي

  .تكون له معرفة سابقة بالنتائج التى ينتھى إليھا حل المشكلة 

ر توى أن يفك ذا المس ي ھ ذ ف ى التلمي ة  وعل ه العقلي تخدماً عمليات كلة مس ة للمش ول الممكن ي الحل ف

ومھاراته البحثية ليصل إلى ھذه الحلول، ويكون موقف المعلم في ھذه الحالة موقف الموجه أو المرشد 

ه  ديم المساعدة والتوجي ان مستعداً لتق ذ وإن ك الذى يتجنب التدخل حتى ال يحد من النشاط الفكرى للتلمي

  . ذ منه ذلك عندما يطلب التلمي

  مبررات استخدام المدخل الكشفي في التدريس  - ج

دمرداش  برى ال ار ص رورة )  ١٩٥ – ١٩٤،  ١٩٩٧(أش ى ض دعو إل رى ت باب أخ اك أس ه ھن أن

  : استخدام التالميذ للمداخل البحثية، الكشفية واالستقصائية ، ومن ھذه األسباب 

 :يتخذ التدريس من التلميذ مركزاً  -١

لوجية األساسية للتعلم أن االشتراك األفعل للتلميذ في عملية التعلم يؤدى إلى تعلم من المبادئ السيكو

ذ يكفى . أفضل ارھم أن التلمي إنھم يضعون في اعتب ولكن عندما يفكر المعلمون في عملية التعلم عادة، ف

وا. وھذه نظرة للتعلم جد محدودة. أن يتمثل بعض المعلومات ك الن ل تل تعلم يتضمن ك ك أن ال ى ذل حى الت

تجعل من الفرد شخصاً تام الفعالية فمثالً ال يتعلم التلميذ في المواقف الكشفية المفاھيم والمبادئ فحسب، 

  .وإنما يتعلم أيضاً التوجيه الذاتى والمسئولية والقدرة على االتصال االجتماعى
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 : التعلم عن طريق االكتشاف يبنى المفھوم الذاتى للتلميذ  -٢

ل : م ذاتلكل منا مفھو       أمن نفسي ونكون مستعدين لتقب ا نشعر ب اً فإنن ا طيب ان مفھوم ذواتن وإذا ك

ام الفرص للكشف واالستقصاء ونكون مستعدين لتحمل اإلحباطات  الخبرات الجديدة وراغبين في اغتن

 . بروح طيبة، ونكون أكثر ابتكارية وبصفة عامة نكون متمتعين بصحة عقلية سليمة 

  ←نمو المواھب المتعددة لدى الفرد وھذا يبنى عنده  ←سھم في التعلم باالكتشاف ي

  .صحة عقلية أفضل  ←اعتداداً بالنفس وينتج عن ذلك 

 : التعلم باالكتشاف ينمى المواھب  -٣

ى        د عل ارة عن جمع من المواھب يزي ط  ١٢٠اإلنسان عب ق فق ة تتعل ة األكاديمي ة ، والموھب موھب

ذه المواھب ل من ھ ة والحر. بالقلي ى تنمي تعلم تساعده عل تعلم باالكتشاف للم ا ال ى يتيحھ رة الت ة الكبي ي

فمثالً عندما يعمل التالميذ معاً لبحث مشكلة ما، فإنھم يمكن أن يعملوا في الوقت نفسه . مواھبه األخرى 

ى  درة عل ة، والق ة االجتماعي يم، والموھب التخطيط، والتنظ رى ك ب األخ ن المواھ د م ة العدي ى تنمي عل

 .ال، والقدرة على االبتكار وذلك فضالً عن تنمية الموھبة األكاديمية االتص

 : التعلم باالكتشاف يتيح الوقت للتالميذ لتمثيل المعلومات وتعديلھا -٤

التالميذ في حاجة إلى الوقت ليفكروا ويستخدموا عقولھم ويقتنعوا بالحجة والمنطق ويتبصروا في       

د من المفاھيم والمبادئ التى يتعلمونھ ا وال ب ائمين بھ ا أو الق ا وفي التقنيات البحثية التي يشتركون فيھ

ه  ٠إتاحة الوقت الكافى لكى تصبح تلك المعلومات جزءاً من عقل التالميذ بطريقة ذات معني ويعتقد بياجي

دل في ٠عقليا مع المعلومات التي يكتسبھا –أنة ال يوجد تعلم حقيقي إن لم يتعامل المتعلم  ا ويع ا يمثلھ ھ

 فإن المعلم والتلميذ يكونان مشتركين فقط في عملية تعلم غير فعال ٠وإن لم يحدث ھذا

  :ية فدور المعلم في الطريقة الكش -دـ

تعلم الطالب بنفسه دون        دخل، حيث ي أوضحنا من قبل أن الطالب ھو محور عملية التعلم في ھذا الم

اھزة،  ات ج ي تلقي المعلوم م ف ى المعل اد عل ى تعلاالعتم ارف باإلضافة إل ات والمع تعلم المعلوم ا ي  مكم

م  ة وتيسير تعلمھ عمليات العلم المختلفة، أما دور المعلم فھو توجيه وإرشاد الطالب للنشاطات التعليمي

كما ذكرھا عبد الســـالم مصطفـــــي ) شيه الموجه(باالكتشاف، وتتضح أدوار المعلم في المدخل الكشفي 

  :يفيما يل) ٢٠٧، ٢٠٠١(

ار بعض األنشطة  -١ ا ، واختي إسھام المعلم في تحديد المشكلة التي سوف يحاول الطالب إيجاد حل لھ

ة اكتشاف  ي محاول ز ويشجع الطالب ف د يحف ذا اإلسھام ق ة ، وھ ة كمشكالت علمي ة النھاي مفتوح

  . الحلول المناسبة لھا 
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درس وحل المشكلة ، -٢ ك عن طريق تقسيم  مساعدة الطالب في تحديد خطة السير في ال تم ذل د ي وق

د  ل األخطاء والوقت والجھ ا بسھولة لتقلي ة بسيطة يمكن حلھ ى مشاكل فرعي المشكلة الرئيسة إل

ول أو  الى اكتشاف الحل ة صغيرة، وبالت ى مجموعات تعاوني المبذول، وكذلك يمكن تقسيم الطالب إل

 .اإلجابات المناسبة لألسئلة أو للمشكالت العلمية 

طالب ببعض التوجيھات أو التلميحات العلمية كلما لزم األمر ، وبخاصة عندما يشعر المعلم تزويد ال -٣

 .أن أفكار الطالب قد تشتت بعيداً عن عملية االكتشاف 

ل -٤  الب مث تعلم للط ادر ال ة مص ة : تھيئ زة واألدوات ، ومزرع ل واألجھ ة ، والمعام ة المدرس مكتب

 .والمصانع والبيئة المحلية ، وغيرھا  المدرسة، والمكتبة العامة بالمدينة ،
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المحــــور الثالث

  استخدام الكمبيوتر في التدريس وكيفية إعداد البرنامج

  : مقدمـــــــة



 ٣٠ اإلطار النظري  الفصل الثاني

ددة بسبب االنفجار  ة المتع اة العلمي يسعى  العالم المعاصر حثيثا إلى إدخال الكمبيوتر في مناحي الحي

ي الضخم ، ويؤ امي ، المعرف يم النظ ي التعل وتر أصبح ضرورة ف راء أن استخدام الكمبي د بعض  الخب ك

درة فيتميز بسمات فريدة تجعله أحد المكونات المھمة للمنھج  –كابتكار تعليمي  –حيث  إن الكمبيوتر  الق

ر م والتفكي ة الفھ رر استخدامه كقاعدة لتنمي .  الفائقة للكمبيوتر على تخزين المعلومات واسترجاعھا تب

تعلم  ين الم يح فرصة التفاعل ب ه  يت ه ، ألن ة السابقة علي ى سائر األدوات التعليمي والكمبيوتر يتفوق عل

ا  ة ال توفرھ ة وذاتي ويذكر فتح الباب عبد . األدوات األخرى وموضوع التعلم ، ويزود المتعلم بخبرات عقلي

دةبأن )  ٣٧، ١٩٩٥( الحليم  ة فري ات تربوي ز بإمكان دى .  الكمبيوتر يتمي دافع ل ارة ال ى إث ه عل ا قدرت أولھ

أن  وتر التي ال تسمح للمستخدم ب دافع من شاشة الكمبي ذا ال ع ھ ى انتباھه، وينب المتعلم واالستحواذ عل

 ً تعلم. يكون سلبيا ه . وثانيھا قدرته على أيجاد التفاعل بين المعلم والم ى توجي وتر عل دره الكمبي ا ق وثالثھ

ئلة  ات باإلاألس ديم المعلوم تقبال وتق ى اس ه عل ى قدرت افة إل ئلةض ا  أس ات ويعالجھ تعلم والمعلوم الم

ورابعھا قدرة الكمبيوتر على المساعدة . ويستجيب له ويرد على تساؤالته بما يجاوز قدرة المعلم في ذلك

ا ملزمون المتعلمين في تنمية تفكير  ى الرمز ، حيث أنن ع إل من الملموس إلى المجرد ومن العيانى الواق

    .اعى  مراحل النمو العقلي ألن تفكير األطفال يختلف عن تفكير  الكبار اختالفا نوعياأن نر

يم  ةولذا سوف يعرض الباحث في ھذا المحور النقاط التالي ى الخاص أي من  التعل ام إل دءاً من الع ب

  . المفرد إلى التعليم الذاتي والذي يُعد من أحد أساليبه استخدام  الكمبيوتر في التدريس

   Individual Learning:لتعليم المفردا

ه ومستوى  تھم ل تعلم ودافعي اليبھم لل اداتھم الدراسية و أس ة وع دراتھم العقلي راد في ق يختلف األف

ة،  ة الجسمية والعقلي ات تتعلق بالناحي نھم اختالف ار أن بي تحصيلھم وخبراتھم السابقة ، وذلك على اعتب

ين ولقد اھتم علماء التربية وعلم النفس بتف ة ب روق الفردي يم يراعي الف ه تعل ى أساس أن يم عل د التعل ري

  .المتعلمين

ر  وزي زاھ رى ف ث ) ٢٤،  ١٩٨٠( وي ن حي ذ م ل تلمي ى ك ز عل يم يرك ن التعل وع م ذا الن ، أن ھ

ددة  ه أنشطة ومصادر متع وفر ل ه وھو ي وة لدي واطن القصور والق مھاراته وأسلوب تعلمه ودوافعه وم

ع من التعليم بناء نظام تربوي متكامل جديد، على أساس من المعرفة الذاتية لكل للتعلم، ويتطلب ھذا النو

ه أھدافًا تلميذ في  الي الوجداني، والنفسي، والحركي، ليحدد ل جميع مجاالت نموه العقلي المعرفي، واالنفع

ق أ ار لتحقي ه فرص االختي يح ل ة، وتت ه الذاتي ه الخاصة وتحقق مطالب ع من احتياجات ا مناسبة تنب ه وفقً ھداف

    .لسرعته الخاصة في التعلم

نعم  د الم ى عب رد ) ٦، ١٩٩٥( ويعرف عل يم المف ة "التعل م تصميمه بطريق ه أسلوب تعليمي ت بأن

ك بغرض أن تصل  منھجية تسمح بمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين داخل إطار جماعية التعليم وذل

نھم  رة م بة كبي ن اإل%) ٩٥(نس د م توى واح ى مس ه إل ب وقدرات ذي يتناس ه ال ب معدل ل حس ان ك تق
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  ". واستعداداته

ان  د ذبي ا ) ٤١٩-٤١٨، ١٩٩٤(وھذا النوع من التعليم له فلسفة تعليمية حددھا كمال اسكندر ومحم فيم

  :يلي

ابقة،  – ١ رات الس ة والخب ة العلمي ي، والخلفي و العقل ي النم ين ف ين المتعلم ة ب روق فردي د ف توج

  .موأنماط أو أساليب التعل

  .جميع األفراد لھم القدرة على التعلم بدرجات متفاوتة أي أنھم يختلفون في سرعة تعلمھم – ٢

ه م -٣ ا في يم بم تالءم التعل دما ي ة فى  فـواقـن المـيتعلم األفراد بشكل أفضل وأسرع عن التعليمي

ا اتھم الس راد وخلفي ؤالء األف اء ھ ع ذك طة، م ة واألنش واد التعليمي ة، والم رة الدراس بقة، حج

   .وشخصياتھم واھتماماتھم وأساليب تعليمھم المفضلة وغير ذلك من الخصائص

  : فردأسس التعليم الم

   :يلي كما ) ١٠ - ٧،  ١٩٩٥(حددھا على عبد المنعم  األسسعلى مجموعة من  فرديقوم التعليم الم     

رر الدراسيتصور  -١ ً  المق ا رر  :نظام ى المق ذه الص في الدراسيحيث ينظر إل ه  يغةھ ام قوام كنظ

ةمدخالت وعمليات ومخرجات تصل بينھا التغذية  ام مجموعة  المرتجع ذا النظ درج تحت ھ ويت

  .من النظم الفرعية

تعلم  في هوھو يسمح للمتعلم أن يتقدم نحو تحقيق أھداف كل وحدة وفق معدل :الذاتيلخطو ا -٢ ال

رد حيث عد عدم تثبيت زمن التيتم تثبيت زمن التعلم، ويال  وبالتالي يم المف علم أھم ما يميز التعل

  .يتسم بالمرونة

وھى تعنى وجود مجموعة من البدائل والخيارات التعليمية وعلى المتعلم أن يختار من  :الحرية -٣

  .بينھا ما يناسبه

ة -٤ ل أح :األھداف التعليمي ـوھى تمث ة ـ يد الجوانب المھم ة  دريفصيغة الت ف دھا بدق تم تحدي ، وي

تعلم،  النھائيوتصاغ بصورة إجرائية تظھر السلوك كخطوة رئيسية  ع أن يظھره الم الذى يتوق

ة  يويراعى عند صياغتھا أن تكون قابلة للمالحظة والقياس وترتب األھداف التعليمي صورة  ف

من ھدف أو مجموعة من األھداف قبل أن يكون قد تم تحقيق  االنتقالتم عدم حية، بحيث يتمرھ

  .رتيبالت فياألھداف السابقة 

ات ـدة لمعرفة محبداية المقرر يتم تشخص حالة كل متعلم على  في: التشخيص -٥ دى توفر المتطلب

  .أخرىالسابقة المتعلقة بالمقرر، وقد يوجه المتعلم لدراسة وحدات من مقررات 
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ان -٦ اً  من دراسة وحدة إلى دراسة وحدة أخرى إال إذا باالنتقالال يسمح للمتعلم : اإلتق أظھر تمكن

تعلم أن  ى الم ة من أھداف الوحدة عل ان بنسبة معين من الوحدة السابقة ويحدد مستوى اإلتق

  .يحققھا

دريب  :تنوع أساليب التعلم -٧ د  في الجمعيحيث ال تلغى أساليب الت ا ق رد لكنھ يم المف صيغة التعل

  .تكون اختيارية

  .عمل أو الفصلأو الم النظري الذاتيحيث تشمل معمل التعلم  :تعدد أماكن التعلم -٨

ة، ـبارات التسكين اختبارات قبليتدة اختبارات منھا اخـتستخدم ع: اراتبختالا -٩ ارات بنائي ة واختب

  .تجميعية واختباراتبعدية  واختبارات

   . ويعيد ما تعلمه أن يسمح للمتعلم أن يكرر: التغذية الراجعة الفورية المتكررة -١٠

ويم  -١١ يالتق ى أن يستط : المحك المرجع ار مرجع ق اختب ه عن طري ا سبق أن تعلم يم م يع أن يق

  .المحك 

  .يسمح للمتعلم أن يتكيف بصورة سوية مع موضوع التعلم : التكيف واالستجابة -١٢

ةالتعلم يتبي دريفبعد العرض السابق ألسس ت       تعلم  ن أھمي ذاتيال ذلك  دريفت كأحد طرق ال يم و ل التعل

   .التفصيل من  ءيبش الذاتيسيعرض الباحث التعلم 

  :Self learningالذاتي التعلم 

ر من أھداف الذاتيالتربوية المعاصرة على أھمية التعلم  االتجاھاتتؤكد        ، ألنه يستخدم لتحقيق كثي

ة  يالتربي تعلم  والت ل ال ذ، وينق ين التالمي ة ب روق الفردي كلة الف ة مش ا مواجھ ن أھمھ ذاتيم ور  ال مح

تعلم بنفسه العملية الت فياالھتمام  ذ لي ى إعطاء الفرصة للتلمي د عل تعلم، ويعتم عليمية من المعلم إلى الم

تعلمتنميتھا والوصول بھا إلى أقصى درجة ممكنة حسب قدراته وإمكاناته ومھاراته الذاتية بھدف   من ال

تعلم اولقد ظھر ھذ،  ددة  النوع من ال ة المتع ة والتعليمي ا عدم والتي من أھمھنتيجة للمشكالت التربوي

دريس تعلم  مالءمة طرق الت ذوأساليب ال ات التالمي ذه الطرق ، لحاجات ورغب ا أن ھ ر واألساليبكم  غي

ا  ذ وفيم ين التالمي ة ب روق الفردي كلة الف ة مش ى مواجھ ادرة عل يق تعلم  توضيحيعرض  يل وم ال لمفھ

  .، مزاياه وأساليبهالذاتي

  .الذاتيمفھوم التعلم  - أ

ربين  ر من الم ام الكثي د ق احثين لق اداتوالب تعلم  باجتھ ذاتيلتعريف ال ى  ال وا عل م يتفق ك ل ورغم ذل

تعلم  امل لل ذاتيتعريف ش ث يال ات حي ذه التعريف ه، وسوف يعرض الباحث بعض ھ د سم عرف م يأحم س

ال " بأنه  )١٩٨٨،٢( ذيالمجھود النشط الفع المرور بنفسه  ال رد ب ه الف وم ب ييق ة  ف المواقف التعليمي

د األدوار المختلفة بھدف اكتسا ادة تحدي ب المعلومات والمھارات واالتجاھات، وھو األمر الذى يتطلب إع

  " .عملية التعلم في إيجابيةلكل من المعلم والمتعلم بحيث يكون المتعلم أكثر 
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دين  ود عاب ير محم ه ) ١٩٨٩،٢١(ويش تعلم "  بأن يم وال لوب للتعل تعلم تأس ة للم ه الفرص اح في ت

ة  يللمشاركة الفعال اً  جوانب ف ا أو بعضھا، وفق ة كلھ ة التعليمي اتالعملي دم  لإلمكاني ة، وللتق يالمتاح  ف

اً  أساساعملية التعلم معتمداً  يم المتاحة، وفق ا التعل ة وتكنولوجي دائل التربوي ه ومستفيداً من الب ى ذات عل

ه و إلمكانات اره، ويق ائج اختي تعلم نت ى أن يتحمل الم م عل ه من المعل ددة، وبإشراف وتوجي م نفسه المتع

    " . ألھداف سلوكية محددة البنفسه، وصو

ذاتيالتعلم " أن  ) ٣٨٣، ١٩٩٣ (ويشير محمود أبو مسلم  المرور  ال رد ب ه الف وم في ھو أسلوب يق

ام من  ل محور االھتم بنفسه على المواقف التعليمية المختلفة الكتساب المعلومات والمھارات بحيث ينتق

  " . المعلم إلى المتعلم 

ار ويعرفه  رازق عبد الغف د ال تعلم "  )٣٥، ١٩٩٧(عب ه أسلوب لل ذى بأن ة ال روق الفردي يراعى الف

ة  طة التعليمي المواقف واألنش اراً ب ه م تعلم نفس ى الم ه عل يم في ئولية التعل ع مس ين، وتق ين المتعلم ب

  ".  تيةالمختلفة، ليكتسب من خاللھا المعلومات والمعارف والمھارات طبقاً الستعداداته وقدراته الذا

ن  دحت حس ه م ا يعرف ين ) " ١٧، ١٩٩٨(وبينم ة ب روق الفردي ى الف تعلم يراع لوب لل ه أس بأن

ة متنوعة يالمتعلمين ويقوم على أساس تعليم التلميذ نفسه بنفسه من خالل المرور بأنشطة تعليمي  ، لك

ه محور االھ م يكتسب المعلومات والمھارات واالتجاھات ويلم بمصادر المعرفة، وينتقل في ام من المعل تم

ا إلى  المتعلم، ويسير فيه المتعلم تبعاً لسرعته الخاصة وقدراته الذاتية لتحقيق أھداف محددة ومخطط لھ

 ً   "  مسبقا

ذاتيمن خالل العرض السابق لمفھوم التعلم  ى أن ال د عل ات تؤك ذه التعريف  ه أسلوبنجد أن بعض ھ

تع علمللت ى الم ى عل ه المسئولية بالدرجة األول ل تعريف لمتقع في دين  مث ود عاب ، )١٩٨٩(كالً من محم

ار ) ١٩٩٣(محمود أبو مسلم  رازق عبد الغف د ال د ، ) ١٩٩٧(عب     مدحت حسن ، )١٩٨٨(سميسم أحم

ات ھ أكدتقد و) ١٩٩٨( ى ذه التعريف ى عل ع بالدرجة األول ة تق يأن المسئولية التعليمي تعلم  ف ذاتيال  ال

يس تعلم ول تعل على الم م، والم ى المعل ه واكتسابه المعلومات عل رار المناسب لتعلم ذى يتخذ الق م ھو ال

  .هإمكاناتتتناسب مع احتياجاته وقدراته و التيالتجاھات والمھارات او

ة للم"بأنه   .الذاتيويعرف الباحث التعلم  روق الفردي تعلم يراعى الف ى تھو أسلوب لل د عل ين، ويعتم علم

ه ت التيمعلومات واالتجاھات والمھارات سلوب المناسب واكتسابه الألتحديد المتعلم ل تناسب مع احتياجات

  ."شراف المعلمإتعلم تحت موتقع مسئولية ذلك على ال،  وإمكاناتهوقدراته 

  :الذاتيمزايا التعلم  - ب

د سميسم  أجمعت       ل من أحم تعلم ) ١٩٩٨(، مدحت حسن )١٩٨٨(دراسات ك ا ال ى مزاي ذاتيعل  ال

  :يليما ھذه المزايا في إيجازويمكن 

  .ھاراته الفرديةـف مـر ويوظـالتعبي فيلدى التلميذ التفكير والحرية  الذاتيينمى التعلم  -١



 ٣٤ اإلطار النظري  الفصل الثاني

تعلم  -٢ ى ال ذاتيينم ل المسئ ال رار وتحم اذ الق ى اتخ درة عل ذ الق دى التلمي ـيولية ـل اره  ف اختي

  . علوماتالمعلى يحصل  لكيدراسته  فييسير بھا  التيلالستراتيجية المناسبة، وفى السرعة 

ى توظي -٣ ذى يظھر الحاجة إل ـيتفق مع التطورات العلمية والتكنولوجية األمر ال اف ـ  التكنولوجي

  .التعليم في

تعلم  -٤ ذاتييعد ال ذ  ال د حق التلمي ة لتأكي ى أقص فيضرورة ديمقراطي تعلم إل ه  حا تسمـى مـال ب

  .قدراته

ه  -٥ ه نفس ويم وتوجي ذ بتق مح للتلمي ا يس ل  ذاتي رى إال بعوال ينتق ى أخ دة إل ن وح  هد تحقيقـم

  .الوحدة السابقة ألھداف

 لكيط خاص ـن نمـدارس مـحاجة إلى م فيالمدارس  فھو ليس  في جميع أنواع يمكن تنفيذه  -٦

  .ستفيد من مميزاتهن

  .يواجھھا التياالً مع المواقف التعليمية فعالتلميذ نشطاً و الذاتييجعل التعلم  -٧

  الذاتيأساليب التعلم  - جـ 

  : الذاتيعلى المتعلم وليس المعلم ومن أھم أساليب التعلم  الذاتيتعتمد جميع أساليب التعلم          

  التعلم بمساعدة الكمبيوتر -٢    .التعلم البرنامجى -١

  التعليمية بالحقائ -٤    التعليمي لالموديو -٣

  .موضع اھتمام ھذه الدراسة ألنه  التعلم بمساعدة الكمبيوتر ألسلوبوسوف يعرض الباحث       

  :التعلم بمساعدة الكمبيوتر

يد  اطف الس تخدامات الك) ٩٢، ٢٠٠٠(أوضح ع وتر أن اس يمبي ي ف رة،  عمليت تعلم كثي يم وال التعل

متعددة ومتشعبة بل أن ھناك العديد من المصطلحات تستخدم لتدل على نفس المعنى، كما أنه قد يستخدم 

ة أكثر من كاتب أو باحث مصطلحاً  ك من القائم يواحداً للداللة على معان مختلفة، وليس أدل على ذل  الت

يوھى  "Salisbury"ذكرھا ساليزبرى  احثون  الت ى واحد وعشرين مصطلحاً يستخدمھا الب وى عل تحت

وتر  اً وھو استخدام الكمبي ى تقريب ى نفس المعن يلتدل عل ذا  عمليتي ف تعلم، ھ يم وال ى  باإلضافةالتعل إل

ن الم د م يصلحات العدي تخدمت  الت ياس ال ف ذا المج اليزبرى أن مصطلح   .ھ د أوضح س  :(CAI)وق

(Computer - Assisted instruction)  احثون ا الب ات المتحدة أم ر شيوعاً بالوالي ھو المصطلح األكث

    ..Computer - Assisted learning(CAL)فيفضلون استخدام مصطلح  اإلنجليز

تعلم  فينيف مجاالت استخدام الكمبيوتر لذا سيقوم الباحث باستعراض تص التربية، وأنماط التعليم وال

وتر  عززالم يبالكمبيوتر واستخدام الكمبي ارى،  ف ر االبتك ة التفكي وتر في تنمي ررات استخدام الكمبي ومب

  . التدريس للمعاقين سمعياً، إعداد برنامج الكمبيوتر للمعاقين سمعياً 

   التعليم  فيلكمبيوتر تصنيف مجاالت استخدام ا -:أوالً 
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ة  في الكمبيوتراستخدام بأن )  ٢٠،  ١٩٩٨(أشار مدحت حسن  دأ التربي ذ عام ب بصورة  ١٩٨٠من

ور  وأنومحدودة االستخدام،  للغاية متواضعة وترمجاالت استخدام قسم  (Taylor, 1980)تيل  في الكمبي

  .التربية إلى معلم ومتعلم ووسيلة تعليمية

  .كمادة ووسيلة الكمبيوترمجاالت استخدام قسم  (Schultz & Hart, 1986)ويقسم شولتز وھارت 

   :التربية إلى مجاالت ثالثة الكمبيوتر فيمجاالت استخدام ) ٢٠,١٩٨٨ (فوزى نصر  ويقسم أحمد

  .الكمبيوترأو محو أمية  الكمبيوتروھو ما يعرف بثقافة : تعليميةكمادة  الكمبيوتر -

وتر  - ة الكمبي يلة تعليمي ذي:كوس ه  وال ر تناول ياقتص دريب  ف اط الت ى أنم ال عل ذا المج ةھ  والممارس

  .المدرسية اإلدارة في الكمبيوترلحل المشكالت واستخدام  والبرمجةوالمحاكاة  الخصوصوالتدريس 

وتر - فة الكمبي ة  كفلس ذي:تربوي ة اللو وال ة لغ ى أھمي ه عل ن خالل ز م د و جرك دكاح وترخل ام  الكمبي

يإدارة  في الكمبيوترالتصنيفات الثالثة السابقة تخلط بين استخدامات  ويالحظ أن التعليمي يم  عمليت التعل

  .والتعلم

  :مستويات استخدام الكمبيوتر في ثالثة مستويات ھى) ٣٦٤، ١٩٩٤( ويحدد إبراھيم عبد الوكيل       

ذى يكون : المستوى األول - وتروھو المستوى ال م، مساعداً ل الكمبي اً للمعل ه عون ه ومكمالً ألدواره في

تعلم المعزز وھو  يم وال  Computer Assisted Instruction الكمبيوتربالذى سنصطلح على تسميته التعل

(CAI)   

عوضاً أو بديال عن المعلم وھو الذى يسمى  الكمبيوترھو المستوى الذى يكون فيه : الثانيالمستوى  -

  Computer Management Instruction (CMI) الكمبيوتربالتعليم والتعلم المدار 

ذى يستخدم : المستوى الثالث - وتروھو المستوى ال اط  الكمبي ى تطوير أنم ذ عل ه لمساعدة التالمي في

مواقف مختلفة تتطلب المنطق والتحليل وھو الذى  فيقد تساعدھم على التعلم  التيجديدة من التفكير 

تعلم  يم وال مى التعل الكمبيوتريس تخ ب ر أى اس ه التفكي وتردام لتنمي ر الكمبي ة التفكي أداة لتنمي  .ك

Computer - Based Thinking (CBTH)  . ات )  ٤٣٦، ١٩٩٥(بينما يقسم عبد هللا المناعي تطبيق

إدارة ، والكمبيوتر وسيلة مساعدة في ) CL(إلى  ثقافة الكمبيوتر  الكمبيوتر في مجال التعليم والتعلم 

 أن ھناك) ٩٢،  ٢٠٠٠(ويرى عاطف السيد  (CAI)ة الكمبيوتر والتعليم بمساعد)  CMI(العملية التعليمية 

يم بمساعدة  ا اصطالح التعل يم منھ وتر في التعل ة استخدام الكمبي ألفاظاً شائعة االستخدام تصف كيفي

وتر  ى  Computer Assisted Learningالكمبي ر إل اعدة  (CAL)ويختص تعلم بمس طالح ال واص

وتر  ى   Computer Assisted Instructionالكمبي ى ) (CAIويختصر إل ائم عل تعلم الق ومصطلح ال

الكمبيوتر  (CBI)ويختصر   Computer Based Instructionالكمبيوتر  دار ب يم الم م مصطلح التعل ث

Computer Managed Instruction   اختصاره(CMI)  د ى ح ابقة متشابھة إل ، والتصنيفات الس



 ٣٦ اإلطار النظري  الفصل الثاني

اط  كبير ولكنھا تخلط بين استخدام الكمبيوتر في ذا سيعرض الباحث بعض أنم عملية التعليم والتعلم ل

 التعليم والتعلم باستخدام الكمبيوتر 

ً ثا    بالكمبيوترأنماط التعليم والتعلم المعزز  -:نيا

  :Tutorialنمط التدريس الخصوصى  -١

يم أ)  ٣٦٤، ١٩٩٤(يذكر إبراھيم عبد الوكيل        د ن التعل دي يعتم ى عرض المعلومات التقلي ى عل عل

ام،  ة واألرق ه عرض الحروف األبجدي المتعلمين، وعادة ما يعتمد على السبورة والكتاب حيث يغلب علي

ديو،  فيوأحياناً الرسوم والصور ويستعين  بعض األحيان بالكلمة المسموعة من أجھزة الكاسيت أو الفي

ة عن طريق استخدام أجھزة عرض الصور  ةالثابونادراً ما يستعين باللون والحرك ة ولكن  ت والمتحرك

ا أضيف داً إذا م ر تعقي زداد األم اً، وي ن عملي ر ممك ات غي ذه المكون وع ھ ين مجم اتالتناسق ب  ت احتياج

ات ك المكون ه كمكون أخر لتل ذا.التلميذ وقدرات وتريستطيع  ل دريس الخصوصى الكمبي من خالل نمط الت

اوالً وأقل كلفة وھنا يعمل البرنامج وأيسر تن مرونةوعرضھا بأسلوب أكثر  السابقةجمع جميع المكونات 

تعلم الخاضع فيعلى أن يشارك التلميذ مشاركة فعليه  درات  ةعملية ال ذ لق ىالتلمي ة عل االستيعاب  الذاتي

درج للموضوعات . رح واف ومت ديم ش دأ بتق ات تب ابعض البرمجي منة بھ داف  المتض ة باألھ والمرتبط

م  تحاول البرمجية تحقيقھا وھذا التيالتعليمية  ه معل ذى يتبع الموقف يشبه إلى حد ما األسلوب المعتاد ال

يالفصل  ون الشرح  ف د وك ا سبقت  خصوصيشرح موضوع جدي ى م ه، وھو أن إل اإلشارةيرجع إل ي

ردى  ى أساس ف يالتعليم ھنا يقوم عل وترويمكن . ذات ذ  للكمبي نمط أن يتعامل مع التلمي ذا ال من خالل ھ

المھارات المختلفة مع توجيه التلميذ إلى استخدام وومات والتعريفات فيقوم بتقديم المعل خصوصيكمعلم 

ارات  ق المھ ات وتطبي يالمعلوم ا  ف ا خطي نمط أم ذا ال ون ھ دة ويك ف جدي عباً  one lineمواق أو متش

Broaching  ً يوعا ر ش وع األكث و الن ار أو  ،وھ نفس المس ون ل رض المتعلم رورة أن يتع يس بالض ل

ن ل م ار ك ذا المعلومات بل يخت ا يتعامل بھ م ھن ى استجابته والمعل اء عل ه وبن ا يناسبه حسب قدرات ھم م

ينظرية التعلم لطبقا  الكمبيوترالشكل مع  ر الت ى مثي وم عل دعيم -استجابة  -تق ال ". ت وم باالنتق حيث يق

ا لسرعته الخاصة وفى إطار آ إلى موقف تعليميمن مرحلة تعلم إلى مرحلة أخرى ومن موقف  خر طبق

  . التالية األنشطةوغالباً ما يتضمن ھذا النمط  الكمبيوتروقدراته، دون ملل أو كلل من جانب  هإمكانيات

 Demonstration & Discussion والمناقشةالعروض  -أ  

  Conversation & Dialogueوالحوار المحادثة -ب  

  Solving Examples & Exerciseين رالمحلولة والتما األمثلة -ج  

  .لتقويم وتقييم تحصيل التلميذ من حين آلخر Quizzes سريعةاختبارات  -د  

  Drill & Practicesالتدريب والمران نمط  -٢



 ٣٧ اإلطار النظري  الفصل الثاني

درج من السھل )  ٩٩ – ٩٨،  ٢٠٠٠(يذكر عاطف السيد        ة تت دم مجموعة تدريبي أن ھذا النظام يق

ا، وفي مع أ يعطى إلى الصعب ويطلب إلى المتعلم أن يجيب عنھ رر الجواب الخط دما يتك ان عن ظم األحي

د نموذج  المتعلم مواد تعليمية خاصة متصلة بالموضوع تمثل مواد مساعدة له يمكن أن يستدعيھا، ويفي

ر  ا أكث تعلم ويجعلھ ة ال ز عملي ي تعزي وتر ف اعد الكمبي ردى حيث يس يم الف ي التعل رين والممارسة ف التم

  . ل نجاح أو إخفاق كل متعلم على حدهيسراً، كما يمكن برمجته لمتابعة سج

 Solving    Problem المشكالتنمط حل  -٣

ونس        د ي رى محم ئلة )  ١٧٥،  ١٩٩٩( ي اكل واألس ض المش رض بع تم بع رامج تھ ذه الب أن ھ

ا تكون  ا م المتعلقة بالمفاھيم محل االھتمام، ثم يقوم نفس البرنامج بحل تلك المشاكل وھذه المسائل غالب

واد الحسابية ومتدرج ر ة من السھل إلى األكثر صعوبة كما يحدث في الم ى تنمتعتب ذ عل درة التالمي ة ق ي

ى  ديھم وتشجعھم عل ر الصحيح ل ة أساليب التفكي ى تنمي ا يساعدھم عل دأ ھام حل المسائل والتمارين مب

  .ةحياتھم بطريقة ابتكاري فيتواجھھم  التياالكتشاف واالبتكار ومواجھة الظروف المختلفة 

  Instruction games styleالتعليمية  األلعابنمط  -٤

ل        د الوكي راھيم عب ير إب ات إن )  ٣٦٥، ١٩٩٤( ويش اببرمجي ات  األلع ر البرمجي ة أكث التعليمي

وم  والمتعةاللعب  أجزاءالتفاعلية شيوعاً وتشويقاً، فقد احتوى العديد منھا على  وترحيث يق ، عن الكمبي

يم باللعب بتشويق البرمجةطريق  ى التعل م إل ذ وحملھ اب ، والتالمي ر األلع ةتعتب الكمبيوتر التعليمي من  ب

ار  والمتعة واإلنتاجية التسليةتوفر  التيالخبرات التعليمية  ع األعم ين من جمي ةللمتعلم ة واللعب  التعليمي

ا فينشاط منظم يتبع مجموعه قواعد  ھي ى شكل مباري اب عل ة ت اللعب وغالبا ما تكون ھذه األلع تعليمي

ة اب التعليمي ات األلع ات وتضيف برمجي وم واللغ ة كالرياضيات والعل ررات مختلف ارة  في مق دة اإلث الجي

ررات  التعليميوالحافز إلى العمل  زاً المدرسيةحيث تتناول أغلب المجاالت من المق اً مرك وفر تعليم ، وت

  .لمھارات معقدة

 Modeling and Simulation: نمط النموذج والمحاكاة  -٥

د السالم مصطفي  ذكر عب ة )  ٢٣٣،  ٢٠٠١(ي واھر الطبيعي ع الظ ل واق اة تمث ة والمحاك أن النمذج

د أو تبسيط  ه، وھى تجري ع والتفاعل مع بالصور المتحركة التى تجعل المتعلم قريباً جداً من تصور الواق

ي بعض ا تعلم ف ع الم اة تض ة، والمحاك اة الواقعي ن الحي تمدة م ف المس بعض المواق ة          ل اكل العلمي لمش

ثال (  ى م التلوث البيئ رامج ) ك ر ب اة أكث رامج المحاك ر ب بة، وتعتب ول المناس ديم الحل ه تق ب من م تطل ث

ل  ى تمثي ة عل درتھا الفائق الكمبيوتر استخداماً في حصص العلوم، وھذا يرجع إلى طبيعتھا الديناميكية وق

  . الواقع لكثير من الظواھر العلمية

تعرا د اس تخدام وبع ة أخرى وھى اس ى نقط وتر يتطرق الباحث إل اعدة الكمبي تعلم بمس اط ال ض أنم

  .الكمبيوتر في تعليم العلوم وكيف يساعد الكمبيوتر في تنمية التفكير اإلبتكارى للمتعلمين
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  - :استخدام الكمبيوتر في تعليم وتعلم العلوم :  ثالثاً 

استخدام الكمبيوتر في التعليم ھو صيغة من صيغ إن )  ٢٨٨، ١٩٩٩(حيث يرى جابر عبد الحميد       

ذ جزءاً  تم التالمي ا، وحين ي ى أجزاء صغيرة يسھل تعلمھ تعلم إل ى ت واد الت التعلم الذاتى وفيه تقسم الم

اد  ه يع اً فإن زءاً معين م ج ذ أن يفھ م يستطع التلمي الى ، وإذا ل زء الت ى الج ون إل ى نحو صحيح ينتقل عل

رامج األحدث تشخص  توجيھه ليحاول دراسته مرة م، والب أخرى أو يزود بمعلومات إضافية تيسر الفھ

  . أخطاء التالميذ وتزودھم بتغذية راجعة

رت ) ٢٣٠،  ٢٠٠١(بينما يرى عبد السالم مصطفي  يم وأث أن الكمبيوتر أھم وسيلة معاصرة دخلت للتعل

ى ا أدى ظھوره إل دريس ـتط فيه وليس في وجوده كأداة تعلميه في الفصل فحسب، وإنم ور في طرق الت

ة. وتدريب المعلمين ودور كل من الطالب والمعلم، بل وفى العملية التعليمية بأكملھا   ولم يكن ألداة تعليمي

دريس سواء بتغ وتر في الت ه الكمبي دريس أو في تطـمثل األثر الذى أحدث ع جوانب الت وره ـلغله في جمي

  .استخدامات الكمبيوتر في تدريس العلومواھتمام المربيين به وفيما يلي استعراض لبعض 

 العلوم  ستدريالكمبيوتر في  اتاستخدام

:استخدامات للكمبيوتر في تدريس العلوم منھاعدة وھناك          

:المحتوى المصغر - أ                

وھو نقل جزء من محتوى المنھج من الكتاب المدرسي إلى شاشته الكمبيوتر دون تغيير يذكر في 

  التدريس طريقة 

   - :التمارين والتدريبات  -ب 

ي       ة ف وع تعطى بعض المرون ذا الن ن ھ ة م رامج المقدم ة ألن الب تعلم بعض الحري ى تعطى الم وھ

  .اإلجابات الصحيحة الموجودة في بنك المعلومات 

  -:الكمبيوتر كمعلم خصوصى - جـ 

د  ھذه البرامج تعطى مزيداً من الحرية للمتعلم، إذ أنھا ال       ا تمنحه العدي تلزمه بخط سير واحد ولكنھ

تعلم الموضوع  ار الم ل أن يخت ارات مث ة (من الخي ار درس من دروس ) المغناطيسية والكھربي م يخت ث

  . ثم يختار األمثلة على ھذا الدرس وھكذا) المغناطيس الطبيعي والمغناطيس الصناعي ( الوحدة مثل 

  : أسلوب النمذجة والمحاكاة -د 

واقع الظواھر الطبيعية بالصور المتحركة التى تجعل المتعلم قريباً جداً من تصور الواقع  وھى تمثل

  .والتفاعل معه، وتعتبر المحاكاة من أكثر برامج الكمبيوتر استخداماً في حصص العلوم

ة واألسلوب  م الطريق ار المعل وبعد استعراض استخدامات الكمبيوتر في تدريس العلوم يجب أن يخت

والذى يتناسب مع خصائص المتعلم والذى يؤدى إلى مخرجات تعليمية ناجحة تتواءم مع أھداف األمثل 
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دريس  ة الت المجتمع التعليمية، كأن يكون المتعلم ذا قدرة على التفكير االبتكارى من خالل استخدام طريق

ين، وأن  ظ والتلق ى الحف د عل ى تعتم ة الت رق التقليدي ن الط دالً م وتر ب اعدة الكمبي ف بمس م الموق يتس

  . التعليمى بالحرية من أجل الوصول إلى إنتاج ابتكارى في العلوم

انويشير  ر خ زة وأمي د حم ه )٩٩،١٩٨٩(محم ا عمل دم إليھ ى جماعة يق اج إل ر يحت ى أن المبتك إل

د  وتلتف حوله وتخفف من عزلته ولذلك فھو يحتاج إلى األمان النفسي الذى يساعده على اكتشاف المزي

وافر )  ٢١٥ – ٢١٢، ١٩٩٠(ت، بينما يرى سيد خير هللا وممدوح الكنانى من األبتكارا بأنه ال بد من ت

  .مجموعة من المتطلبات لدى الدارسين حتى يتمكنوا من تقديم انتاج ابتكارى يمكن إيجازھا فيما يلى

  .مستوى أكاديمى مرتفع في المادة الدراسية التى يدرسھا التالميذ           

 .ام تام بالمشكالت المحيطة بالميدانإلم          

 .االعتماد على النفس           

 .مرونة في التفكير           

 .استقالل في التفكير          

 . أصالة في التفكير          

 .وجود بيئة مناسبة توفر االمان النفسي للدارس          

 . يم اإلنتاج االبتكارى المتميز توافر الدافعية التي تمكن المتعلم من تقد         

رم )  ٣٩ ، ١٩٩٨( ويرى يسرى طه        ة تدريسية حرة يحت ارى تستلزم بيئ ر االبتك ة التفكي بأن تنمي

أ  االت الخط دريب مع احتم م واعى واسع األفق يسمح بالت ذلك يتطلب معل ذ، ك م أسئلة التلمي ا المعل فيھ

د من والصواب، ويعمل على اشباع حاجات التالميذ اال ه العدي ى توجي ة وإل اتھم للمعرف ل حاج ة مث بتكاري

  . األسئلة 

دى       ة ل مما سبق يتضح أن تنمية القدرة االبتكارية تتطلب بيئة تدريسية حرة ودرجة عالية من الدافعي

ى  تم عرضه عل از واحد ي يس جھ ذ ول ل تلمي وتر لك التالميذ، كذلك تتطلب توافر اإلمكانات كإدخال الكمبي

  .                                          ذ للتعرف عليهالتالمي

 ً   :تنمية التفكير االبتكارى فياستخدام الكمبيوتر : رابعا

يمأن ) ٩٨،  ١٩٩٥( يذكر فتح الباب عبد الحليم  وع من التعل وم ھذا الن ى الجھود  يق يعل ذلھا  الت ب

ات Papertبابرت  دة من لغ ة جدي اد لغ وتر،  وزمالؤه ومحاوالتھم إيج ه الكمبي ة  ھيمخاطب  ”Logo“لغ

تعلم واستخدام  لكيحيث فتحوا أفاقا جديدة أمام التالميذ  يكتشفوا عالم الكمبيوتر، وحيث تزداد واقعيته لل

ة  ابدء -وقد نجح المتعلمون . مھارات التفكير ى طالب المدرسة الثانوي ل المدرسة إل ا قب  في -بأطفال م
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از، مع إنھا تحت. استخدام ھذه اللغة اعاج إلى نشاط أكثر من مجرد تشغيل الجھ امج،  إرشادات وأتب البرن

  .التعلم من الكمبيوتر فيالحال  ھيشف شيئاً، وال يخضع له كما تألن المتعلم يسخر الكمبيوتر ليك

ه ة بياجي ى نظري وتر عل تخدام الكمبي ر باس وم التفكي ي Piaget يق وتر  ف ث يستخدم الكمبي ر حي التفكي

يالمواقف المجردة  لتجسيد كثير من تعلم  الت ا الم ييقابلھ يحجرة الدراسة  ف ا  والت ة م ى تنمي اج إل تحت

الذى يقوم على تجزئه المشكلة إلى أجزاء فرعيه صغيرة  Construct thinkingالتفكير البنائى ”نسميه 

  .األصلية النھاية إلى حل المشكلة  فيأو مكونات فرعية صغيرة ثم حلھا لنصل 

بر ين ص يف حس ه ) ١٢٦-١٢٥،  ١٩٩٦( ى ويض ة أن ات أن الطريق ائج الدراس ن نت ين م تب

ر من الطرق  ارى بدرجة أكب ر االبتك ى التفكي درة عل ؤثر وتنمى الق يم ت ة المبرمجة في التعل التكنولوجي

  :التقليدية ، كما أنھا تستغرق زمناً أقل لألسباب التالية

ة بسي -١ رة زمني ذه سمة من سمات إعطاء أكبر عدد ممكن من األفكار في فت طة لمشكلة واحدة ، وھ

  . االبتكارية 

ار متنوعة ال  -٢ تنوع األفكار داخل البرنامج الواحد، وتنوع أدوات العرض يعطى الفرصة إلعطاء أفك

  .   تتسم بالنمطية ، ولكن تتسم بالجدة و التفرد ، وھذا من مكونات االبتكارية

ير -٣ يطة وقص وات بس ى خط ة ف ادة العلمي رض الم اج ع ى إنت درة عل ذ الق ى التلمي ة يعط ة ومتتالي

  . استجابات متداعية، وھذه من صفات اإلبتكارية 

رة من االستثارة  -٤ ه يتطلب درجة كبي التعليم االبتكارى يختلف عن التعليم االستداللى أو المنطقى بأن

يم، و ة المبرمجة للتعل ة التكنولوجي ي الطريق ا يحدث ف ذا م ك لسماع والحماس واالنطالق ، وھ ذل

  .الموسيقي الخفيفة واألسئلة وكلمات االستحسان وغيره 

ة ومتحرر من  -٥ رة من المرون التعليم االبتكارى يختلف عن أنماط التعليم األخرى بأنه على درجة كبي

ارين والمشكالت متنوعة ة والتم . التصلب أو الجمود ، ولذلك قدمت التعليمات والمعلومات واألمثل

  . ھا عدة حلول مختلفة ويمكن أن يصلح ل

ى : عنصر الجذب والتشويق  -٦ ا عل ا وحركتھ ويظھر ذلك من وجود األجھزة وظھور الرسوم بألوانھ

الشاشة، وعمليات التساؤل داخل البرنامج، وإعطاء بعض الفرص للفكاھة ، كل ھذا يھيئ الظروف 

  . للدارسين لالبتكارية 

ا م -٧ وم بزواي كال والرس ورات لألش اء منظ وط إعط ي الخط ة ف ادة العلمي راز تفاصيل الم ة ، وإب ختلف

ذه  در ممكن من التفاصيل ، وھ ر ق ى إعطاء أكب درة عل والرسوم واألشكال ينمى عند الدارسين الق

  .من صفات االبتكارية 
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ي الكيف وذات مستويات  -٨ وع ف ي  تتن ة الت رات المختلف ن من المثي دد ممك ر ع تعلم يتعرض ألكب الم

رات . ة العقلية مختلفة من الناحي ه من خب ا لدي رات بم ذه المثي كما أن له الحرية في أن يستجيب لھ

  . مختلفة 

يطة  -٩ وات بس ي خط ة ف ادة التعليمي اء عرض الم ة أثن ار المتنوع ن األفك ن م دد ممك ر ع اء أكب إعط

اعي  ومتسلسلة وإبراز التفاصيل ، ومراعاة عنصر الحركة ، والجذب والتشويق وخلق الجو االجتم

  . العوامل التي تساعد على تنمية القدرة على التفكير االبتكارى ، من 

  : مبررات استخدام الكمبيوتر في التدريس للمعاقين سمعياً : خامساً 

   -:في المبررات التالية   ) ١٦٤ – ١٦٣،  ١٩٩٩(حددھا محمد يونس       

  .  Pedagogic Rationalمبرر تربوي  -١

أداة م       وتر ك ديم أصبح الكمبي ي تق دريس وف اط الت وير أنم ي تط االً ف يم فع ا التعل ن أدوات تكنولوجي

ة  اءة عالي ردى في وقت مناسب وبكف تعلم الف ات تيسر ال ق برمجي اھج الدراسية عن طري ردات المن مف

  .وضوابط تقويم متميزة 

  .  Catalytic Rationalمبررات حافزة  -٢

داد        ة اإلع اھزة والمتقن رامج الج دم الب تخدام تق ادين االس ي مي ار ف داع واإلبتك افزاً لإلب راج ح واإلخ

 ً   .بما توفره  من نماذج قابلة للتعديل وتفتح أفاق جديدة تدعوھم لتطوير أنفسھم  بالنسبة للمعاقين سمعيا

  . Informatics Rationalمبرر معلوماتى  -٣

ة مناسبة إلعداد المكون       ى من المھم إعداد كوادر على كفاءة مھاري د عل ة ألساليب تعتم ات البرمجي

  . متابعة المعلومات المتجددة الخاصة لتطوير الكمبيوتر

  .   Special Needs Rationalمبرر االحتياجات الخاصة  -٤

اقون سيجدون        ون أم المع من المؤكد أن الطالب ذوى االحتياجات الخاصة سواء الفائقون والموھوب

رامج ضالتھم إما عن طريق البرامج ال ى أو عن طريق الب ة األول ذكاء االصطناعى للفئ ى ال د عل تى تعتم

ى  ددة تيسرله الوصول إل ا المستھلك مسارات متع ى يستخدم فيھ المناظرة ألنواع اإلعاقات المختلفة الت

  . مستوى مرضى من المعارف النظرية والتطبيقية في وقت مناسب

 ً ً : سادسا   إعداد برنامج الكمبيوتر للمعاقين سمعيا

دريس        اً لت ممت خصيص د ص ية وق ول المدرس ل الفص ة داخ وتر التعليمي رامج الكمبي تخدم ب تس

اب  الموضوعات والمھارات المختلفة، ومن ھذه البرامج برامج التدريب والمران وبرامج المحاكاة واأللع

د من األب د أكدت العدي اال، وق ه فع تعلم وجعل د ال رامج التعليمية، وھى تركز على عملية تفري درة ب حاث ق

ى  ك عل الرغم من توقف ذل اراتھم ب ة مھ ادة مستوى تحصيل الطالب وتنمي ى زي الكمبيوتر التعليمية عل
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ا  رامج بالشكل الصحيح، كم ى توظيف الب ه عل م وقدرت العديد من العوامل والتى من أھمھا حماس المعل

م في بعض الموضوعات تستخدم أحياناً لمساعدة الطالب بطيئ التعلم أو الذين يعانون من صعو بات تعل

نھج ومع  الدراسية، ومن أھم ما يشغل مصممى ھذه البرامج ھو كيفية استخدامھا بشكل متكامل مع الم

ع  تخدامھا م ردى، أو اس يم الف رة أو للتعل ات صغيرة أو كبي ي مجموع تخدامھا ف ة واس األنشطة المختلف

  ) Michaclene,1992,PP.45-50(.ذوى االحتياجات الخاصة من المعاقين سمعياً 

ة،        رامج التعليمي واع الب ة وأن لذا سيقوم الباحث بعرض خطوات اختيار البرامج التعليمي
  .و برامج الوسائط المتعددة باستخدام الكمبيوتر

  خطوات اختيار البرامج التعليمية -١

 .في النقاط التالية )  ١٥٠ – ١٤٧،  ١٩٩٧( حددھا عبد هللا المغيرة 

فبعض البرامج مصمم ليعمل فقط على أجھزة . ن أن البرنامج مالئم لنوع الجھاز المستخدمالتأكد م-أ

(IBM)  زة ى أجھ ا، وبعضھا مصمم ليعمل عل ة معھ زة المتوافق ان ..  (Apple)أو األجھ ولكن إذا ك

ل البرنامج مناسباً لنوع الجھاز فإن ھناك أشياء أخرى يجب التأكد منھا، مثال سعة ذاكرة الجھاز، وھ

ة  وافر الطابع ھي كافية لتنفيذ البرنامج وھل يحتاج تنفيذ البرنامج إلى ملحقات أخرى، مثل ضرورة ت

ي  ة ف وافر بعض القطع الداخلي ا أو ضرورة ت راص ونوعھ ب األق دد من عل م الضوئي أو ع أو القل

ة باسم  ة المعروف ل القطع از مث  Enhanced Graphic)أي مھيئ الرسومات المطور  (EGA)الجھ

Adapter) .  

اط الضعف في البرمجة-ب ه . التأكد من خلو البرنامج من أخطاء البرمجة أو نق ك فإن د من ذل وللتأك

ويتم . يستحسن تنفيذ البرنامج على الجھاز والتعامل معه، كما يتوقع أن يتعامل معه الطالب الضعيف

لعدة مرات تتضح قوة  ذلك عن طريق إدخال إجابات خاطئة وإدخال إجابات غير متوقعة، وتكرار ذلك

ب،  ا الطال د يرتكبھ ة أو األخطاء التي ق ر المتوقع ى التعامل مع االستجابات غي البرنامج وقدرته عل

اذا يعمل  دري م ، نتيجة لعدم فھم التعليمات، فبعض البرامج الرديئة تجعل الطالب في حيرة حيث ال ي

ة وبعد ذلك يس،بعد إدخال إجابة غير متوقعة وبعضھا يقف تماما تحسن إعادة تنفيذ البرنامج مرة ثاني

ة ،  والتعامل معه ھذه المرة، كما يتوقع أن يتعامل معه الطالب النبيه، أى التفاعل معه بطريقة إبداعي

  .كما يفعل الطالب المتفوق الذى يود اختبار مھارة البرنامج 

ار وجھة نظر المدرس، اختبار فعالية البرنامج من الناحية التعليمية والتربوية، وھنا يجب ا -ج عتب

  .كما يجب أيضاً األخذ بوجھة نظر الطالب أو الطالب الذين يستخدمون البرنامج 

  أنواع البرامج التعليمية باستخدام الكمبيوتر   -٢

ارى  د األنص ن محم ل م دد ك ونس)  ١٣٢ – ١٢٩، ١٩٩٦( ح د ي )  ١٨١ – ١٧٤، ١٩٩٩( ومحم

  :مبيوتر التى يمكن استخدامھا في العملية التعليمية فيما يليبرامج الك) ٩٩ – ٩٧، ٢٠٠٠( وعاطف السيد 

    Tutorialبرامج التعليم من نوع  -  أ
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ك    ى ذل ة بغرض اإليضاح يل د من األمثل ة وإعطاء مزي ادة العلمي وھذه البرامج تھتم بشرح الم

  .أسئلة وعملية تقويم لسلوك الطالب

  : Expert Modelنموذج الخبير -ب

  :محاكاة تصرف األستاذ الخبير في المادة العلمية مثلوھذا النموذج يقوم ب  

  .توليد اإلجابة الصحيحة عن السؤال المطروح   -   

  .قدرة ذلك النموذج على اختيار القاعدة محل التطبيق   -        

 معرفة القواعد التي يمكن تطبيقھا في المستقبل وحتى يمكن تطبيقھا وكيفية تطبيقھا   -        

 .استخدام استراتيجية التعليم المناسبة للطالب حسب مستواه   -        

ر في   -    محاولة محاكاة وتمثيل المعارف لدى األستاذ الخبير على الحاسب وھذا سيكون له عظيم األث

  .  القدرة على بدء المحادثة المختصة وعمل التكيــف والتطبيق الذاتــى وغيــر ذلك

  :نموذج الطالب  -ـج

دور حول الطالب ھ       ا ي ة فھو يتعلق بم ة التعليمي ة في العملي ر من األجزاء المھم ذا النموذج يعتب

واألسئلة المتعلقة بالطالب . المستخدم للبرامج خصوصاً تلك التى تعتمد على مفاھيم الذكاء االصطناعي

   -:والتى يجب أن تأخذ في االعتبار عند تصميم برامج نموذج الطالب ومن أھمھا

  مستوى الطالب التحصيلى العام ؟  ما -

ات  - ة بمتطلب ارف مرتبط ن مع ه م ا لدي ب ؟ بم ه الطال ن أن يفعل ذى يمك ا ال ة  Pre-requestم الدراس

  الجديدة ؟ 

  ماذا يعرف الطالب عن المجال الدراسي الجديد ؟ -

  ما نوعية الطالب ؟  -

ا تعل –ما الذى فعله الطالب فعالً ؟ منتج تعلم الطالب        ك األسئلة م ل ، ومن المالحظ أن تل ه بالفع م

ارف  اھيم ومع ة بالمف ارف متعلق مرتبطة ببعض المعارف المتعلقة بالطالب مثل المعارف اإلجرائية، مع

  .متعلقة بنوعية الطالب، وأخيراً معارف متعلقة بتاريخ الطالب 

  -:م بالمھام التاليةونموذج الطالب ھذا يلعب دوراً مھما في العملية التعليمية فھو يقو      

    Correctionعمليات التصحيح -١

   Elaborationعمليات مساعدة لتكوين إجابة صحيحة ومكتملة  -٢

  Strategicعمليات استراتيجية  -٣
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  Predictionعمليات تنبأ بسلوك الطالب  -٤

   Diagnosisعمليات تشخيص  -٥

   Evaluationعمليات تقويم  -٦

  ر برامج الوسائط المتعددة للكمبيوت - ٣

النتانو  امو و س ن بين ال م ار ك رامج ) ٦١، ١٩٩٤(Benaou&Celentanoأش ميم ب ى أن تص إل

ة  ات المتفاعل ذا التصميم الوسائط المتعددة عبارة عن تصميم للعرض األساسي والمكون امج وھ للبرن

  .ويتفاعل معه يمكن المتعلم ان يختار ھذا البرنامجو

ول ا اً في مساعدة وتعتبر الوسائط المتعددة أحد أھم الحل ا تلعب دوراً محوري دريس ألنھ ادة للت لج

دريب  ارات وتحسين أدوات وطرق الت يم المھ ة في تعل ا الوسيلة الفعال ا أنھ تعلم، كم المتعلمين على ال

ا  ا وأھميتھ ددة من حيث مفھومھ والتعليم والتعلم ، لذا يعرض الباحث في النقاط التالية الوسائط المتع

  .عدادھا وإنتاجھا ومعايير تصميمھا وسبل إ

ددة  - وم الوسائط المتع ددة : مفھ ات الوسائط المتع ددت تعريف ددة ( تع ا ) الوسائل المتع ى أوردھ والت

ين وسيلتين أو ) ١٦٧، ١٩٩٥(علماء تكنولوجيا التعليم، فعرفھا فتح الباب عبد الحليم  بأنھا التكامل ب

وب مع الصوت المسموع أو مع الصورة أكثر من وسائل االتصال والتعليم مثل استخدام النص المك ت

د  ى عب ا عل ه وعرفھ ي الترفي ة أو ف ي الدعاي يم أو ف ي التعل ار ف ي توصيل األفك ة ف ة أو المتحرك الثابت

اً، )  ٥، ١٩٩٨( المنعم  ة سواء كانت نصا مكتوب ة المختلف يط من الوسائل التعليمي بأنھا استخدام خل

ة ، ا أو  نصا مسموعاً ، وموسيقي ، ورسوماً متحرك رة م ة لعرض فك ة ، وصوراً ثابت وصوراً متحرك

 .مفھوماً أو مبدأ ، أو أى نوع من أنواع المحتوى من خالل استخدام الروابط لمساعدة المتعلم 

ا        والوسائط المتعددة تستخدم برامج التأليف ولغات البرمجة إلعداد برنامج كمبيوتر في موضوع م

ة ويشتمل برنامج الكمبيوتر المتعد د الوسائط على نصوص كتابية ونصوص مسموعة ورسوم متحرك

ى  ددة الوسائط عل رامج متع ك الب د أن تتسم تل ديو، وال ب ومخططات توضيحية ، مع أھمية لقطات الفي

  .التفاعلية مع المستخدم 

 : إعداد وتصميم البرامج متعددة الوسائط - ٧

ة تحتوى الوسائط المتعددة على مجموعة من العناصر متف       اعلة تعمل معا أو بعض منھا في منظوم

  .متكاملة تؤدى للوصول إلى التعبير عن موضوع أو فكرة أو مبدأ عن طريق عرض بالكمبيوتر 

 :يمتاز باالتي أن التصميم المالئم للوسائط المتعددة) ٥١، ١٩٩٧(Gros,et.alجروس واخرون " ذكر  - ٨

 ربط المعرفة بالمھارات المكتسبة -٩

 مميزة للوسائط المتعددة مالئمتة للخصائص ال -١٠
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 مساعدتة على عملية تاليف البرامج  -١١

 تقديمه إلرشادات ومبادىء إلستخدام البرنامج -١٢

 إتاحتة لتصميم أكثر مرونة -١٣

  :عناصر الوسائط المتعددة   

ن ت       ل م ق ك وريس)  ١٩٩٥،٣(Twayوايـاتف زل وم ) ١٩٩٤،١١(Bunzel&Morrisو بن

  )١٩٩٥،٢٦(Brandon et.alوبرندون واخرون  ) ١٩٩٤،٢٤( Smedinghoffوسيميدينجوف  

ددة ھي ديو والصوت والرسوم (أن عناصر الوسائط المتع ة والفي ات الخطي النص والرسومات والتكوين

  :إلى ما يلى)  ٤٨،  ٢٠٠٠( محمود عبد الكريم بينما قسمھا )المتحركة

ة -أ دم طرق االتصال حيث أن :النصوص المكتوب ة أق ر النصوص المكتوب ين تعتب ا وسيلة االتصال ب ھ

ة القاعدة  ة المكتوب ة واألجھزة السمعية ستظل الكلم ا الحديث فئات البشر، ومع ظھور التكنولوجي

ر  د تتغي ا واألجھزة المستخدمة ، وق األساسية لمعظم طرق االتصال بين المستخدم لھذه التكنولوجي

  . ائل االتصال ھذه الفكرة في المستقبل ولكن ستظل الكلمات المكتوبة ھى أفضل وس

ة  - ب ة  :الصور المتحرك ة رقمي رض بطريق ة وتع ة رقمي جلت بطريق ة س ة متحرك ات فيلمي ى لقط وھ

  .بواسطة كاميرا الفيديو وھذه اللقطات يمكن إسراعھا وإبطاؤھا وإرجاعھا 

د تؤخذ  :الصور الثابتة   -جـ ھى لقطات ساكنة ألشياء ساكنة حقيقية ممكن عرضھا ألية فترة زمنية وق

كالأث ذه الصور واألش اعد ھ ق المسح الضوئى وتس ع عن طري ب والمراج ن الكت اج م اء اإلنت  ن

أى  ثال ب انى م يمكن لشكل بي التوضيحية في نقل المعلومات بصورة أسرع من الكلمات المكتوبة ف

م  دة إذا ت د تمالً صفحات عدي صورة من صورة سواء أعمدة أو خطوط أن ينقل معلومات كثيرة ق

 ". رب صورة خير من ألف كلمة " وب وقديماً قالوا نقلھا كنص مكت

تم عرضھا بصورة  :الرسوم المتحركة  -د  ى ي ة في تسلسلھا الت ھى مجموعة من الرسومات المتتابع

ك  تم ذل ه وي سريعة توحى بتحريكھا في كل مرة يتم إزاحة الشكل قليال بعد إخفاء الشكل السابق ل

ددة  في سرعة مناسبة توافقية مع حركة الشكل ، وھى عنصر أساسي في عرض الوسائل المتع

 . ويتم تنفيذھا إما يدوياً عن طريق الرسامين أو عن طريق برامج الرسوم الكمبيوترية 

د من تفاعل المستخدم مع  :اللغة المنطوقة  -ھـ ه يزي ا أن ه كم وتعبر عن الكالم المنطوق فيسھل فھم

  ." Microphones"مقبس إدخال الصوت الكمبيوتر ويتم تسجيل اللغة المنطوقة من خالل 

  :تصميم شكل الشاشات المستخدمة في البرامج متعددة الوسائط   -

يم  ام التعل د مھ بعد تحديد المحتوى العلمى للبرنامج وما تضمنه من أھداف عامة وتعليمية يتم تحدي

امج، ا يعرض  وتوصيفھا في صورة إطارات حيث يعتبر اإلطار الوحدة األساسية الصغرى للبرن وھو م

تعلم في إطار واحد سواء ،على شاشة الكمبيوتر في لحظة ما  ذى يظھر للم اوھو مقدار المعلومات ال

أكان نصا مكتوباً أم صوتا مسموعا أم لقطات فيديو مرئية أم صورة ثابتة ، أم كال من العناصر السابقة 
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ه في التعليم بم  Frameباإلطار) ١٤٥، ١٩٩٧(ويقصد عالء صادق . معا وتر بأن ك "صاحبة الكمبي ذل

ر  ال عب المقدار من المعلومات الذى يظھر للمتعلم في شاشة واحدة ولكى يتعلم الطالب يجب عليه االنتق

ة  ات أو التغذي ئلة أو التعليم ارات أو األس ات والمھ ة المعلوم دم مجموع ث تق ن الشاشات حي سلسة م

  ."الراجعة أو تخدم أى غرض للبرنامج

ث على بعض الدراسات التى استخدمت الكمبيوتر كمساعد تعليمى كدراسة عالء وبعد إطالع الباح

د ) ٢٠٠٠(ودراسة محمد عبد الرحمن )  ١٩٩٧(صادق  ، وجد الباحث )٢٠٠٢(ودراسة ياسر محم

ك  ا وخاصة تل ى أھمھ ا عل ثمة أنواع متعددة من اإلطارات لكل منھا شكلھا وھدفھا وسنلقى الضوء ھن

ا البا د عليھ ى أعتم دة الت دريس وح ي ت وتر ف تخدام الكمبي ى اس ائم عل امج الق داده للبرن ي إع ث ف ح

  الكھربية والمغناطيسية للمعاقين سمعياً بالصف الثامن اإلبتدائي 

    Transition  Framesإطارات انتقال  - أ

 Instructional  Framesإطارات تعليمية   - ب

    Question   Framesإطارات األسئلة  -ج

ا وفيما يلى تو       ا لالسترشاد بھ ة السابقة والغرض منھ واع الثالث وع من األن ضيح للمقصود بكل ن

  .عند بناء البرنامج 

ال  -أ ة   Transition framesإطارات االنتق اط مختلف ين أنم ربط ب ى تستخدم في ال وھى اإلطارات الت

امج ى آخر في البرن ال من موضوع إل ا تيسر االنتق امج كم دمھا البرن د طلب  للدروس التى يق ، فعن

ين أو كيف  ى موضوع مع ل إل ثال كيف ينتق مساعدة من البرنامج تقدم للطالب إرشادات توضح له م

امج دون  ال داخل البرن ة انتق ذه اإلطارات ھى تنظيم عملي ة ھ إن وظيف يجيب عن األسئلة ، وبذلك ف

   -:حدوث أى مشاكل للطالب وھناك عدة أنواع إلطارات االنتقال من أھمھا 

د الطالب الستقبال معلومات :   Orientation Framesإطارات التوجيه ) ١-أ( ى تع وھى اإلطارات الت

  .جديدة عن طريق توضيح الھدف من دراسة الموضوع وما يجب على الطالب عمله إلنجاز الدرس 

وع إل:   Bridge Framesاإلطارات الناقلة ) ٢-أ( ى ووظيفة ھذه اإلطارات التمھيد لعملية العبور من ن

 .آخر من اإلطارات ، كاالنتقال من إطارات الشرح إلى إطارات التدريب 

ويمكن تقديم تغذية راجعة للطالب في نفس إطار :  Feedback Framesإطارات التغذية الراجعة )٣-أ(

ك  ة بشكل مفصل ويتوقف ذل ى اإلجاب راد التعليق عل المادة التعليمية أو في إطارات مستقلة عندما ي

 .رس على نوع الد

ة -ب ارات التعليمي ى :  Educational Framesاإلط ى الت رض وھ ارات الع ا إط ا أحيان ق عليھ ويطل

ة  رة تعليمي ين فق ة ب امج ويمكن استخدامھا في توضيح العالق تعرض للطالب المحتوى العلمى للبرن

  .عرض سابقة والفقرة الحالية وذلك عن طريق األمثلة والتدريبات ، وھناك عدة أنواع إلطارات ال

ف ) ١-ب( ارات التعري اھيم : Frames Definitionإط ى المف رف عل ى التع ب عل اعد الطال ى تس وھ

اھيم األساسية بشكل واضح  ات والمف امج عن طريق عرض التعريف ى يتضمنھا البرن األساسية الت

  .وبسيط وبعيد عن عناصر الموضوع الدراسي 
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دريبات ) ٢-ب( راً للطالب لدراسة أو فھم الموضوع وھى تم:   Training Framesإطارات الت ا كبي ثل عون

ي  الدراسي ب ف ا يدرسه الطال ة م ة وأھمي ات المختلف ا توضح التطبيق ردة، كم اھيم المج ب المف وتجن

 .موضوعات أخرى ذات صلة بالموضوع محل الدراسة

ـ  ارات االسئلة  -ج ى عدد من األس:   Question framesإط وى عل وع من اإلطارات يحت ذا الن ئلة وھ

دد " ويطلب من المتعلم اإلجابة عنھا إما على الكمبيوتر  " في حالة األسئلة من نوع االختيار من متع

م ( أو بأى أسلوب أخر  ؤدى  –الورقة والقل ى تتطلب من الطالب أن ي ة والت ة األسئلة األدائي في حال

د) مھارة أدائية  ى تحقيق أھداف ال رس وصوال للمستوى وتھدف إلى تقييم أداء الطالب وتساعد عل

  .المطلوب للتعرف على نقاط القوة والضعف لدى المتعلم 
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  الرابعالمحــــور 

  ىاالبتكارالتفكير 

  :ةــــــــمقدم

ا نتحدث عن ظاھرة  ار شائق وشاق ألنن ات  إنسانيةالحديث عن االبتك درھا الجماعات والمجتمع تق

االبتكار فيما وصلت إليه الجماعات البشرية من تقدم ورقى، أيضاً  وتولى لھا أھمية كبيرة اعترافا بفضل

ة وأراء ناالبتكار شاق نظراً لما يكت ا بأشكال مختلف ذه الظاھرة من صعوبة تناولھ ا،  متباينةف ھ الزواي

ار فمن الصعب  اق موحد لتعريف االبتك يشأنھا وجود اتف ة الظواھر اإلنسانية  ف ك شأن بقي  األخرىذل

  )  ٢١، ١٩٩٤: يمانىمحمد السل(

اد تمليئة بال عريضة جبھة لىمجال االبتكار ع فيولقد سارت األبحاث  رة تظھر أبع وع فم شعب والتن

ر  دو من الصعب أن ججديدة ومرة تأتى أخرى لتحل محلھا ولكنھا أكث ذا يب اد تعريف ندة، ولھ نتظر إيج

ات  فيمحدد ومتفق عليه  ذا  يالتالوقت الحاضر خصوصاً أن بعض التعريف ى ھ ة عل جاءت تعلق أھمي

ارة يعرف  د آخر فت ى بع د عل داعالبعد وبعضھا يؤك ى  اإلب درة عل اجكاستعداد وق ا جدي إنت  ىوذ دشئ م

ة  اإلنتاجاالبتكار استعداداً أو قدرة بل عملية يتحقق  فيقيمة، وتارة أخرى ال يرى  رة ثالث ا وم من خاللھ

  )١٩-١٨، ١٩٨٩: روشكاالكسندر (االبتكار حل جديد لمشكلة ما  فييرى 

ار  فيوبصرف النظر عن التنوع الشديد  ات االبتك يتعريف ر إال أن  الت ا أكث ات وربم ى المئ وصلت إل

ياألمر المحقق حالياً أن االبتكار ھو واقع موجود  ول أن مفھوم  ف ه يمكن الق ل إن اس، ب ين الن اة وب الحي

اة من حيث  بعض مساو لمفھوم الحي ةاالبتكار من وجھة نظر ال اة متجددة ومتدفق  ضوسيعر. أن الحي

ارى ر االبتك ف التفكي ث تعري ة  -الباح درات االبتكاري د األ -الق ار عن ااالبتك ال  -ل طف د األطف ار عن االبتك

  .المعاقين سمعياً، وطرق تنمية التفكير االبتكارى

  تعريف التفكير االبتكارى: أوالً 

رأن ) ٩٨، ١٩٩٧(يرى عبد السالم عبد الغفار،  اھيم  التفكي ارى من المف ياالبتك اختلف بشأنھا  الت

احثون  يالب اك  ف ل أن ھن ذا المصطلح ب دد لھ وم مح ه عدم وجود مفھ ا ترتب علي نفس مم م ال ال عل مج

تتناول التفكير االبتكارى وقد ساعد  التيمفاھيم عدة ارتبطت بمفكرين وبطرق ترجع إلى طبيعة الدراسة 

  . زوايا مختلفة منعلى ھذا التعدد النظر إلى االبتكار 

ذه الظاھرة اإلنسانية  إلى أن)  ١٠٥، ١٩٩٣( شاكر قنديلوأشار  د ھ ى تعق ل عل ر دلي ھذا التعدد خي

ر  األداءفالقدرة على التفكير االبتكارى قدرة مركبة وھى أكثر بكثير من  على اختبار يتبنى تعريفاً وال تعتب

  . ما بأنه مبتكر أو غير ذلك تصدر حكماً صحيحاً على شخص لكيدرجات اختبار ما كافية 

  :يليويمكن عرض بعض المفاھيم للتفكير االبتكارى فيما 
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دعاً وابتدعه أنشأه أوالً : لسان العرب فيورد  ال  ،بدع الشئ يبدعه ب و "وق انأب ذى “ عن دع ال المب

د ،أول لم يسبقه أحد أيھذا األمر  في، وفالن بدعه إياهأمراً على شئ لم يكن ابتدأه  يأتي يع المحدث والب

   ٧٠، ١٩٩٥: ابن منظور(. جاء بالبديع أيالشئ اخترعته، وأبدع الشاعر  وأبدعتالمبدع : العصيب، والبديع

الذى يبتدئ من  النفسيأن االبتكار ھو النشاط الى )  ٢٨،  ١٩٩٠( سالم ونادية حنورة  مصريويشير 

رة من االصاله  ة " الجودة"إفراز استجابات على درجة كبي ة " التنوع"والمرون رة”والطالق سواء “ الكث

  . أثناء اللعب أو غيره من المواقف الھادفة التلقائيمواقف السلوك  فيباستخدام المقاييس النفسية أو 

د موقد وت  )١٠٢، ١٩٩٣( شاكر عبد الحمي ات ريب ى تعريف ه إل ار أشار في اً عن االبتك  Ribotتعريف

ريف حول أن االبتكار ھو كل ما من غايته البحث ودار التع Torranceوتورانس  spearmanوسبيرمان 

    .عن الجديد وإنتاج األصل اعتماداً على الخيال

 في االتفكير االبتكارى أنه ذلك المصطلح الذى يستخدم أساس) ٥١،  ١٩٩٥(  Reberويعرف روبير

يبنفس الطريقة  العلميالتعبير  ا ب يستخدم الت يھ ى العملي ف ه إل ة ويشار ب اة اليومي ة الحي ية العقلي  الت

ى  تكون متفردة وجديدة  وإنتاجياتتقود إلى حلول وأفكار وتصورات ومنتجات فنيه ونظريات  وبالنظر إل

  :اآلتي يتضحالتعريفات السابقة 

ات  - ھناك تعريفات تنظر إلى االبتكار باعتباره عملية سيكولوجية يمر بمجموعة من المراحل والعملي

  ).١٩٩٠(ونادية سالم نورة ح مصريالسيكولوجية مثل تعريف 

شاكر  Toranceضوء بعض العوامل العقلية مثل تعريف تورانس  فيھناك تعريفات تنظر إلى االبتكار  - 

  ).١٩٩٣(عبد الحميد 

 ً   Creative Abilitiesالقدرات االبتكارية : ثانيا

ا  ھي)  ٧٥، ١٩٨٠( يعرفھا عبد الحليم محمود  زم توفرھ ة واستعدادات يل درات عقلي رد حتى ق للف

ارى ى شئ  ينبغيوال  ،يقوم بأنواع من السلوك االبتك درة تشير إل ار كق ذھن أن االبتك ى ال أن يتطرق إل

اك  التياألنشطة المختلفة  فيفھناك فروق كيفية  ،واحد ة، وھن درات االبتكاري في  اختالفتظھر فيھا الق

ة لال اختالفدرجة االبتكار مع  درات الالزم ارى والق ار السلوك االبتك يبتك ذلك السياق  ف ال، وك ل مج ك

  .والسمات الشخصية والمؤثرات الخارجية والداخلية وغيرھا االجتماعي

ام  Guilfordجيلفورد أن ) ٥٥، ٢٠٠١(أشار محمد الصافي وقد  ة ق درات االبتكاري بعرض ألھم الق

  :واالبتكارى وھى العقليمظاھر رئيسية للنشاط  ةثالث فيتتمثل  التي

ر  - تقبامظھ تقبال أي: لياس ة  اس ات المحيط يالمنبھ د  الت ا نج ه وھن ا من حواسه وخبرات يتلقاھ

  .القدرة على الحساسية للمشكالت

اجى - ر انت ر : مظھ ييظھ ة  ف ة والمرون د الطالق ا نج ة وھن ا خصائص معين ة لھ ات ابتكاري انتاج

  .واألصالة
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م  فيويظھر : تقويميأو  نقديمظھر  - ا ت ان سواء  إنتاجهنظرة الفرد فيم ذاك تج أ ھ ره  والمن غي

ات  ى محك اء عل ة بن ة معين اء قيم ى إعط يوف رتھن الشخص المبذ ف درات  .ك وتتضمن الق

  :يلياالبتكارية ما 

  Fluencyالطالقة  -أ

ر عدد ممكن الطالقة بأنھا )  ٢٠، ١٩٩٥( عرف فتحى الزيات  اج أكب ى إنت رد عل تشير إلى قدرة الف

ر أو ة إزاء مثي تجابات المالئم ن االس ث  م ا، بحي كلة م ويمش ل  تنط ة الح ى وجھ تجابات عل ذه االس ھ

  . ظل قلة المعلومات خالل فترة زمنية معينة  فيالتباعدى 

ا  Guilfordكما يعرفھا جيلفورد  ة، كم ار ذات الدالل بأنھا القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من األفك

ر عدد ممكن على تعريفھا بأنھ ١٩٧٥، سيد خير هللا ١٩٧٣فق فؤاد أبو حطب تي ا القدرة على إنتاج أكب

  .فترة زمنية معينة إزاء مشكلة أو موقف مثير فيعن االستجابات المناسبة 

  )٨٠، ١٩٨٤: فاروق جبريل( 

ا ضعف  وتعتبر الطالقة دليل على خصوبة التفكير وخاصة إذا كنا نتناول قضية أو مشكلة يتضح فيھ

ك  في المختزنةالمعلومات وقلة المعلومات فتظھر االستجابات البديلة من  يالذاكرة سواء كان ذل صيغ  ف

  ).٣٥ ،١٩٩٥: الزيات فتحي( .حرفية أو صيغ معدلة استجابة لموقف ما أو مشكلة ما

  :وتنقسم الطالقة إلى عدة أنواع

د السميع ، ) ٣٠٢، ١٩٨٨( حددھا فى األنواع كالً من ممدوح الكنانى  ، )  ٩٧،  ١٩٩٥( محمد عب

  اآلتية ) ٣٦، ١٩٩٥(فتحى الزيات 

  Words fluencyطالقة الكلمات  )١-أ(

إذا كان المحتوى تركيباً والناتج كلمات، : االستجابات الصادرة من الفرد فيتظھر أو تعبر عن نفسھا 

ه  التياالختبارات  فيتظھر  فھي ات تركيب ل متطلب ردة وتقاب اج كلمات مف يتتطلب إنت اطع الكلمات ف  مق

ويكون مفھوم الكلمة أو معناھا ليس ھو األمر الحاسم ) الحرف األول واآلخر منھابدايتھا أو نھايتھا أو (

   .تتوفر فيھا شروط معينة التيتشير إلى القدرة على سرعة إنتاج أكبر عدد من الكلمات  فھيفيھا، ولذا 

  Expressional Fluencyالطالقة التعبيرية  ) ٢-أ(

ون  فيوالتركيب  الشكليالمحتوى  فيتكملة  أن ھذا العامل يمكن أن يكون له جيلفورديرى  مجال الفن

  . والموسيقى، على أنه يرى وجود ظالل من الشك حول العالقة بينھما 

  :التداعيطالقه  ) ٣-أ(

ة من حيث  ا شروط معين وافر فيھ ى تت وھو سرعة إنتاج كلمات أو صور ذات خصائص محددة المعن

ا تلمات المعطاة وتمحددة للك معانيالمعنى وھذه الطالقة تتطلب  ة أنھ وع من الطالق ذا الن سم اختبارات ھ

  . التباعدى من النوع 
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  :الطالقة الفكرية ) ٤-أ(

  موقف مثير  أووقت محدد استجابة لمشكلة  فيالقدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار  ھي

  :طالقة األشكال ) ٥-أ(

ارات التباعدى ل اإلنتاج Guilfordوھى ما يسميھا جيلفورد  يوحدات األشكال وھى من أھم االختب  الت

وفيه يعطى المفحوص أشكال معينة مثل دوائر وخطوط متوازية ثم يطلب منه أن يضيف  األشكالتقيسھا 

ورانس  في ھيإليھا قدر من اإلضافات بحيث يقوم بعمل رسوم ألشكال حقيقية كما  ارات األشكال لت اختب

  . لقياس التفكير االبتكارى

  :بين نوعين من الطالقة ھما )٥١، ١٩٨٤( عثمان دد أبو حطب وسيويميز فؤا

  :الطالقة المقيدة) ٦-أ(

دار من  ذا المق المعلومات  وھى نمط من التفكير يتطلب توافر مقدار كبير من المعلومات أو امتزاج ھ

  .يتلقاھا مع تأكيد تباعديه الحل التيالتعليمات مع 

  : الطالقة الحرة )٧-أ(

ات، وھى نمط من ال ة المعلوم ه تحت ظروف قل ه وجھة الحل أو االستجابات تباعدي ر تكون في تفكي

د  رق فى درجة التقيي يويوضح فؤاد أبو حطب أن الفرق بينھما ھو ف وفى اتساع أو ضيق  التعليمات ف

  . مدى فئة االستجابة

  Flexibilityالمرونة   -ب

ذلك  (Guilford, 1985)حل المشكلة  يفتعرف بأنھا قدرة الفرد على تحويل وتبديل طريقة تفكيره  وك

ار  واع األفك يتعرف بأنھا أن ذكرھا  الت رد عنيت ا  دالف ة  (Goon, 1985)تعرضه لحل مشكلة م إن المرون

رد أو مھارات ة أو محددة من  فيعدم االستمرار  في هتعبر عن قدرة الف اط قائم ى أنم ارالعمل عل  األفك

ر أيوتغيير ھذه األنماط إلى أفكار جديدة  درة الف ة  دق ة الذھني ا الرؤي ر زواي ى تغيي ددة لعل لمواقف المتع

  )٣١، ١٩٩٥: الزيات فتحي(.الحر بين وحدات أو فئات األفكار االنتقالو

  :وقد قسم تورانس المرونة إلى نوعين وتقاس باستخدام اختبارات األشكال لتورانس وھى

  .Spontaneous flexibility التلقائيةالمرونة  -

  Adaptive flexibilityة التكيفية المرون -

ار  Spontaneous flexibilityالتلقائية المرونة )  ١-ب( وع من األفك اج عدد متن ى إنت درة عل ى الق وتعن

ر عدد ممكن  الذاتيور قصمع التحرر من الجمود أو من ال اج أكب ويعنى ھذا القدرة على سرعة إنت

ار وال يقترتبط بمو التيمن األنواع المختلفة من األفكار  ى تقف معين حدده االختب ضى الحصول عل

ى وجھات جد ىمجر دإال أن يغير الفر: درجة عالية على االختبار دةتفكيره بحيث يتجه إل بسرعة  ي

رو ة  ،(Viosivich, 1991, 50) .يس ل المرون ة وعام ة الفكري ل الطالق ين عام ط ب ب أال تخل ويج
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ذه  أفكارناير اتجاه التلقائية فبينما يبرز عامل المرونة أھمية تغي رة ھ ة كث ة أھمي رز عامل الطالق يب

  )  ٢٠، ١٩٨١: مرزوق عبد المجيد(األفكار فقط 

ره بسھولة وبسرعة نحو أفكار  فيتتوقف على امكانات للشخص وكذلك فأن المرونة التلقائية  تغيير تفكي

  )٢٨، ١٩٩٦: محمد عبد الغنى(يرالتفك فيد ومتخذاً عدة اتجاھات بدالً من اتجاه واحد وأخرى متحرراً من القي

  Adaptive flexibilityالمرونة التكيفية  ) ٢-ب(

ينوع المشكالت  فيتعنى القدرة على تسھيل حل المشكلة ويظھر ذلك واضحاً  ر  الت وال غي تتطلب حل

  .العقليصلب للتالموجب المقابل  فعادية وھى بھذا المعنى يمكن أن تعتبر الطر

دة تفرضھا المشكالت  الذھنيةر الشخص لوجھته تتصل بتغيي التيتلك  فھي لمواجھه مستلزمات جدي

ى  درة عل ب ق ا يتطل رة مم ادةالمتغي ة  أع ا وخاص كالت وحلھ اء المش يبن روف  ف ال الح اممج  واألرق

ثالً ) ١٢٠، ١٩٨١مصطفى سويف ( واألشكال ك م ا ذل يويظھر لن ومحل  ف رين عل درك أن ع تم دما ن ن

ود بز ةالتمرين يتطلب إقامة عم ة اوي ة  قائم ة التكيفي ثالً حتى نصل للحل وتظھر المرون يم ر من  ف كثي

  .تحتاج إلى جھود وحلول غير عادية التيمواقف الحياة 

  Originalityاالصالة  -ج

دة  ان عدي أن لمصطلح االصالة مع ذلك ف ارى ول تعد األصالة من أھم عوامل القدرة على التفكير االبتك

  .ومنھا

اج  ى إنت درة عل ارالق اھرة ت أفك ا وراء تسم ى م اذ إل ى النف درة عل ة أو تعكس الق دة أو الطراف م بالج

  .الواضح أو المباشر أو المألوف من األفكار وتقوم على التداعيات البعيدة

  )٢٧، ١٩٨٣: زين العابدين درويش( 

  .أنھا التفكير الذى ينتج عنه أفكار جديدة ذات نفع وذات قيمة Taylorويرى تيلور 

   )٢٧،  ١٩٩٧: م عبد الغفارعبد السال( 

يكون اإلنتاج أصيالً وھو أن يكون مناسباً  لكيوھناك شرط البد من توفره إلى جانب الجدة والطرافة 

ة  دف أو الوظيف يللھ ل  الت ى أن العم دل عل ى وال ت دھا ال تكف دة وح ر فالج ل المبتك ا العم وف يؤديھ س

مشكلة  فين الذين قد يصدر عنھم سلوك جديد سلوك بعض المرضى العقليي فيويظھر ذلك مثال  ابتكاري

  .ابتكاريلكنه غير مناسب للھدف، فال يمكن أن يدرك على أنه سلوك 

  : Elaborationالتفاصيل  -د

ذا العامل  د ھ د تأك ة وق رة معين ة فك يعني ھذا العامل القدرة على تحديد التفاصيل التي تساھم في تنمي

ا ً  ة خط ار يعطى للمفحوص في ذا االساس عن طريق اختب ى ھ ين عل ه ان يب بسيطاً أو خطان ويطلب من

ا،خطوات اخرى اكثر تعقيداً  ى الخطوات التفصيلية التي أدخلھ اء عل د التفاصيل ، وتعطى الدرجة بن وتع

اء موضوعات ،في رأي جيلفورد بأنھا االنتاج االفتراضي للتضمينات  فإيجاد التفاصيل إلكمال خطة أو بن

نفس االسلوب ،يوحي فيھا الشئ بشئ اخر ،بسيطة يعد إنتاجاً لتضمينات  معقدة ذات معنى من خطوط وب



 ٥٣ اإلطار النظري  الفصل الثاني

ددون  م يح رة اوعمالًث اولوا فك تطيعون أن يتن أنھم يس يل ب أتون بتفاص ذين ي ذ ال ورانس التالمي يصف ت

ة وتكون  ة وخيالي تفاصيل وھم يستطيعون ان يتناولوا فكرة بسيطة ويزخرفونھا لكي يجعلوھا تبدو جذاب

رتبط بعامل التفاصيل . صلة ، وھم كذلك يستطيعون أن يأتوا بخطط ومشروعات مفصلة رسومھم مف وي

  )٧٣-٢٠٠١،٧٢جمال الدين الشامي،. (عامل اخر وھو مدى التركيب في البناء التصوري 

 ً   :االبتكار عند األطفال: ثالثا

ين باالبتكTouranceتورانس أن ) "٨٥، ١٩٩٣(ذكرت عفاف عويس ل المھتم د وھو من أوائ ار عن

ا يرى األطفال رى اندرسون . أن الطفل يولد بأمكانيه إبداعيه بشكل م ه Andrson وي صفة  أن أالبتكاري

ار د الكب ذا الشكل عن ال وھى ليست موجودة بھ ول . بين جميع األطف ال Deious " ديوس"ويق أن األطف

درات و ذه الق ذى يظھر ھ االمبتكرين بالطبيعة ال ينقصھم سوى المناخ الصالح ال  "ودك"ويشير . ينميھ

Woodk  ر  اإلبداعأن ارة عن تعبي ال عب دى األطف يل ائي ذات ائع  تلق ى الوق ه ھو السيطرة عل الھدف من

ر  األحاسيسوتنمية  يس التفكي ى الحدس ول د عل اره تعتم يوتنمية الطفل ھنا إلحساسه وأفك ا  المنطق كم

المعنى خطو ھيعند األطفال  التعبيريةھو الحال عند الكبار لذلك فإن  ارى ب ر االبتك ية نحو التفكي  الحقيق

ذي ة  وال ى الدرج اً إل ل حرفي و الطف رتبط بنم يي ا أن ي الت تطيع فيھ ع فكيس ل م اً ويتعام راً منطقي ر تفكي

  ".المجردات بطريقة مقصودة وھى تبدأ من سن الثالثة عشرة كما يرى بياجيه 

ً  -رابعا      :االبتكار عند األطفال المعاقين سمعيا

افى أورد مح د الص رة )  ٧١، ٢٠٠١(م يه مباش ائل تعويض وم بوس ا يق ة ربم اق عام رد المع إن الف

ذا  التي واألمثلةللتغلب على إعاقته  رأيتؤيد ھ رة  ال ةكثي وغ ديموشين ومتفاوت ثالً نب ي، فم  في اإلغريق

و العالء وبشار غعلى الرغم من لث الخطابة ون وأب وغ ملت ه ونب يت ل  ف األدب وطه حسين رغم عمى ك

رج  ذى أخ وفن ال نھم  وبتھ لم د أن  أفض يقية بع ة موس يبقطع م أص يس  مالص ه ل ث إن رى الباح وي

درات الخاصة  ين من الق بالضرورة أن ينبغ كل شخص معاق كما نبغ ھؤالء فالنبوغ يتطلب توفر قدر مع

ن تك اق فل ر المع اق أو غي د الشخص المع درات عن ذه الق اك فرصة ولدى الشخص وإن لم تتوفر ھ ن ھن

وغ مع األخذ لل ينب د من المنبھات  ف د من وجود العدي راغ ولكن الب وغ ال يحدث من ف ار أن النب االعتب

  .تستثير ھذه القدرات التيوالمثيرات 

 لغويةأن عدم تعرض الطفل لمثيرات أو منبھات )  ٥٧، ١٩٩١(وأشار احمد السعيد ومصرى حنورة 

ك ضعف قدراته العقل فييمكن أن يساھم بدرجة أو بأخرى  ة وخاصة تل ه المعرفي يية وقصور عمليات  الت

عدد كبير من الدراسات أن السلوك االبتكارى  فيذلك  أتضحالمركبة وقد  األبنيةتعتمد على المفاھيم ذات 

  :يعتمد على عدد من األبعاد وھى

  التعبيريالبعد  -٢    المعرفيالبعد  -١

  .االجتماعيالبعد  -٣
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ا يمكن أال  فيتكون كل ھذه األبعاد  والسلوك االبتكارى الفعال يفترض أن ز وھو م حالة فاعلية وتحف

ا أن  ين اآلخرين قاصر، كم ه وب ا أن التواصل بين دة أھمھ اق سمعياً ألسباب عدي ل المع د الطف يوجد عن

ه ة قدرات ون  العقلي د ال تك يق ا بسبب قصور  ف ل فاعليتھ يك اھيم  ف تخدام بعض المف اء واس وين وبن تك

  . المركبة

ل م ذھب ك ت وي ارك وويس ال  ) ٢٥٦، ١٩٨٣( ٠Marschark & Westن مارش ى أن األطف إل

م ينتجون أنواع فيجمودھم وحرفيتھم  فين جداً ومتطرف ا أنھ ً استخدام اللغة كم ات  ا ه من التركيب تقليدي

  .المجازية

اط  ن النش يا م ا أساس رر أن جانب اك دراسات تق اليھن ذ ط الخي د الصم يأخ ع  هيقرعن ذبول م ى ال إل

ا حصله وصول  الطفل إلى سن التاسعة من العمر وحينما يكون الطفل األصم قد تقدم إلى ھذا السن فإن م

ر  يالً وخاصة أن العم ون قل ات يك ه من كلم يأو وقف علي اً  العقل ون متخلف ا يك راً م ال كثي لھؤالء األطف

و ى أسباب بحوالى عامين وھو ما يمكن أن يعود إلى الظروف البيئية واالجتماعية بأكثر ما يك ن راجع إل

  ) ٨٥ ،١٩٩١: حنورة ومصريأحمد السعيد . (عضوية

د ز موسي  وق د العزي اد عب ت ) ٢٥٩-٢٣٣، ١٩٩٢(عرض رش ى اھتم ات الت ائج بعض الدراس نت

ى من بالتفكير االبتكارى لدى الصم، وقد توصل إلى  ى أن الصم أعل أن ھناك بعض الدراسات توصلت إل

اديين  يالع ا توصل ف ار بينم ى من الصم االبتك اديين أعل ى أن الع ا  فيت دراسات أخرى إل ار بينم االبتك

ً بعض الدراسات األخرى لم تجد فروق اديين  ا ين الصم والع يب د يكون سببه  ف ذا االختالف ق ار وھ االبتك

  .الدراسة فياألدوات المستخدمة  واختالفواختالف الظروف البيئية واالجتماعية  العينة اختالف

ال ويرى الباحث أن   اديين في األعم رانھم الع المعاقين سمعيا تظھر لديھم قدرة ابتكارية أعلى من أق

ن  ل م ي أق ة فھ ة واللغوي ة والمعرفي درات العقلي ى الق د عل ي تعتم االت الت ا المج ة بينم ة والفني اليدوي

  .العاديين

  ير االبتكارىفكأساليب وطرق تنمية الت: خامسا 

  . لتفكير االبتكارى التى وردت في بعض الدراسات سيعرض الباحث ھنا بعض أساليب وطرق ا

  Brain storming الذھنيطرق العصف  -١

ه من  ة مقنن ك باستخدام أساليب علمي ارى وذل ر االبتك ة التفكي اھتمت الدراسات السيكولوجية بتنمي

ذھنيأھمھا العصف  رى أوسبور ال ؤتمر  ”Osborn" نوي ارة عن م اريأن العصف عب ة  ذي ابتك طبيع

وين حل ممن أجل أنتاج قائخاصة  ر   ة من األفكار تتيح لنا بلورة المشكلة ثم تك ديغي ا  تقلي ومتحرر لھ

  ) .  ١٧٤، ١٩٨٢حسين الدرينى، (  من الجمود والتصلب
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ذھنيويمكن اعتبار العصف  ار من مجموعة من  ال ر عدد ممكن من األفك ى أكب وسيلة للحصول عل

  ).٧٤ ،١٩٨٠أبو حطب، أمال صادق فواد (  األشخاص خالل فترة زمنية وجيزة

لوب العصف  ر أس ذھنيويعتب ل  ال رض ح تخدام بغ ث االس ن حي يوعاً م اليب ش ر األس ن أكث م

لوب  كالت بأس اريالمش دد دون  ابتك غيرة الع ة ص ين مجموع ار ب ه باألفك ادل التنبي الل تب ن خ م

  ).٢٢٧، ١٩٨٠عبد الحليم محمود السيد . (توجيه

  :لى ثالث مراحلع الذھنيوتقوم طريقة العصف 

  .توضيح المشكلة من خالل تحليلھا إلى عناصر أوليه بسيطة -١

  .متابعة أفكار اآلخرين وكيفية بنائھا وتجميعھا -٢

  ).١٩٥، ١٩٨٣زين العابدين درويش (. مرحلة تقويم األفكار وفى ضوئھا يمكن تقديم أفكار جديدة يستفاد منھا - ٣

  :الذھنيصف عال فيالقواعد الرئيسية 

  :قواعد جلسات العصف الذھني في االتي  ) ١٩١-١٨١، ١٩٨٩( Roshcaخص روشكا يل

  فكرة يتم طرحھا أيةعدم نقد  -٢    أعطاء أكبر عدد من األفكار -١

  اآلخرينيطرحھا  التي األفكارمتابعة  -٤  تقبل كل فكرة مھما كانت بساطتھا -٣

  .نهاألعضاء على المعلومات المتوافرة ع وإطالعطرح الموضوع  -٥

  .االستماع إلى أفكار كل عضو حول الموضوع -٦

  .مناقشة أفكار كل عضو بالتفصيل دون حكم عليھا واثبات صحتھا أو خطئھا -٧

  .مختصرة وواضحة األفكارإعادة  -٨

ه المشاركين  -٩ ادة دافعي ار عن طريق زي ذه األفك ى تطوير ھ يالبناء على أفكار اآلخرين والعمل عل  ف

  .ضافة أفكار جديدة إلى األفكار الموجودة من أجل تحسينھا وتطويرھاالجلسة للعمل على إ

  Synecties األشتاتطريق تألف  -٢ 

ل  اروق جبري ر ف ة أن ) ٥٠، ١٩٨٤( ذك ذه الطريق اد  ١٩٦١سنة  Gordonجوردن وضعھا ھ وأع

نة  ا س ة  ١٩٧١تطويرھ ى كلم ر  Synectiesوتعن ة، وغي ر المختلف ط العناص بةرب ھا  المناس ع بعض م

  .لبعضا

 التي السيكولوجيةيمكن تنميتھا إذا فھم الناس العمليات  أالبتكاريهويرى أصحاب ھذه الطريقة أن 

   .العقليةاالبتكار أھم من العناصر  في النفسيةأن العناصر  أدركواتتضمنھا، وإذا 
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  -:األشتاتأھداف أسلوب التآلف بين 

  -:فيما يلى)  ١٧٨ – ١٧٣، ١٩٨٢( حددھا حسين الدرينى 

  .األنشطة اليومية فياالبتكار شئ ھام  -١

  .كل المجاالت فيتشابه القدرة على التفكير االبتكارى  -٢

تماما، حيث يمكن وصفھا وتدريب األفراد عليھا بطريقه مباشرة  غامضةالعملية االبتكارية ليست  -٣

  .لزيادة قدراتھم على االبتكار

ات -٤ رد والجماع ارى للف ر االبتك ابه التفكي راد  يتش دى األف ار ل د األفك ث تول رة، حي ة كبي بدرج

  . والجماعات بنفس األسلوب إلى درجة كبيرة 

  Creative Problems solvingطريقة الحل االبتكارى للمشكالت  -٢

راھيم ) ١٧٥، ١٩٨٢( ذكر حسين الدرينى  د الستار إب ة ) ٢٤، ١٩٨٥(وعب ذه الطريق  ھاوضعأن ھ

  :الذى أكد أن ھذه الطريقة تقوم على محصله أفكار رئيسيه وھى Barnsثم طورھا بارنز  Osbornاسبورن 

  :أن عملية الحل االبتكارى للمشكالت تتضمن ثالث عمليات أخرى وھى -١

  .أركانھا ععلى جميللمشكلة والتعرف  الدقيقةالمالحظة  -أ

صول المعالجة العلمية للمشكالت تقوم على تحديد أسبابھا وتشخصيھا تشخيصاً متكامل والو -ب

  .المالئمة واقتراح الحلول البديلة لإلى الحلو

  .الحكم عليھا والوقوف على مدى فعاليتھاوتم التوصل إليھا  التيتقويم األفكار  -جـ

ى  -٢ ر إل كلةالنظ ام  المش ب القي ا يج ل مواجھتھ ن أج ل وم ة العق وض يواج ن الغم وع م ا ن ى أنھ عل

  .اآلتيةبالخطوات 

  بلورتھا وتحديدھا -ب    .تعلقة بھاجمع الحقائق والمعلومات الم -أ

  اختيار الحل المناسب -د         فةلاقتراح حلول مخت -جـ

  .تحديد مبررات اختيار ھذا الحل وتقويم مدى فعاليته -ھـ

  .بالمشكالت واستشفافھا عند كل مبتكر اإلحساستوافر مھارة  -٣

  . والقيمة uniquenessناتج السلوك االبتكارى بالتفرد  يتميزأن  -٤

اد :تقوم عليھا الطريقة التيالمبادئ  دمت من العصف  هوقواعد مستمد ئمب ا ق ذھني كم فى النموذج ال

درات واالستعدادات  اإلنسانيعن بناء العقل  ١٩٧١ Guilfordالذى قدمه جيلفورد ه محصله من الق وإن
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ي ن  الت د ل إخضاعھايمك ا يؤك و م ار وھ اس واالختب تحكم والقي ب والضبط وال ن لبحث والتجري ه يمك إن

  .التنمية والتغيير فى ھذه القدرات والتعلم تحت ضوابط تجريبية محددة

  :المسجلةطريقة البرامج التعليمية  -٤

د ساھما  barns وبارنزTorrance من تورانس  أما كال)  ٣٧، ١٩٩٣( ذكر زين العابدين درويش  ق

رامج  ن الب دد م يبع ذه  ف ال وتشمل ھ ذا المج ةھ دريبات الطريق يم دتق أيضاً ت ات تشملتصورة ك ف  يب

ذى صممه ذاتياً ويمكن تعلمھا  التيمجموعة من الدروس  امج ال ة البرن رامج التعليمي ذه الب من أشھر ھ

ً شريط ٢٨ويتكون من " جون ولدھيورن” ً  ا   جزئينوكل شريط يشمل  تسجيليا

ً عبارة عن مقدمه توضح مبدأ ھام: األول ى  ا ات إساعد عل اج إجاب ا متنوعة يم وأراءنت كن وصفھا بأنھ

  .مبتكرة إجابات

اني ة وعن الصعوبات : الث رة معين ين أو فك راع مع ه تحكى عن اخت ادة علمي ا م دم فيھ ييق واجھت  الت

ا ب عليھ احبھا والتغل مل . ص ة تش ذه الطريق ة أن ھ ن مالحظ جله (ويمك رائط مس اتتيك+ ش ) ب

م  ر مالئ و الشرائط المسجلة غي ا وھ ل األصم الوالجزء األول منھ ود لطف دم وج اق سمعياً لع لمع

 األصماب فھو أسلوب فعال مع توھو الك الثانيبھا يتم التواصل بينما الجزء  التيالحاسة السمعية 

ة متنوعةب يحتوى على رسوم تيوبخاصة إذا كان الك ل األصم ي وجذاب ل الطف جذب ويتعامل نتجع

  .سعادة وشغف فيمعھا 

  Attitude Modificationطريقة تعديل االتجاھات  -٥

تم )  ٥٢، ١٩٨٤(يرى فاروق جبريل  وع يھ ذا الن تم مواجھة أن ھ ا ي التعلم بالمالحظة ومن خاللھ ب

ردد الواالبتعاد عن ا واألزماتالصعاب  ةنحراف واالنطواء والت رد والشخص  التي واالندفاعي تواجه الف

ر  األشياءوأفكاره وحلوله االبتكارية وتناول  أدائه فيالمبتكر  دبشكل غي ذا األسلوب  يتقلي ه أن وھ يمكن

ار  ار السلبية التي تعوق االبتك ا يساعد الشخص المبتكر في التخلص من اآلث ام خطواتھ وتحول دون تم

والنقد كل ھذا يمكن تعليمه حتى نعرف كيف نواجھه حتى  والسخريةمثل الغموض والخوف  وإجراءاتھا

  .صحيح ابتكارييكون ھناك فكر 

  Using checklistsطريقة القوائم  -٦

ش  دين دروي ن العاب ر زي بورن أن ) ٣٨، ١٩٨٣(ذك و اوس ة ھ ذه الطريق احب ھ نة  Osbornص س

وتعتمد ھذه الطريقة على ، األفكار  إلنتاجوھذه الطريقة  الذھنيم من قبل طريقة العصف دالذى ق ١٩٦٣

ين  وع مع ر من ن ديل أو تغيي ل سؤال تع ين فيمجموعة من األسئلة بحيث يطلب عن ك أو  موضوع مع

ل  -عكس األوضاع  -إعادة وتنظيم وتركيب العناصر (فكرة معينة  ً سالب الموجبجع ً السالب موجب - ا ) ا

  .والعناصر والمحتويات واألھداف بطريقة جديدة األفكاروكذلك ربط 

رد  وإمتاعالعبة الطفل لتكون أكثر تسلية  فيإدخال تحسينات  :مثال ة يسأل الف ذه الطريق اً لھ للطفل وطبق

رات ...ماذا يحدث إذ نفسه ى تغيي ار ستؤدى إل ي؟ ثم يتخيل ما يترتب على السؤال من أفك شكل  ف
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ين  ر ومن ب اللعبة وحجمھا ومادتھا وقدم اسبورن قائمة مجموعة من األسئلة المحفزة على التفكي

  :األسئلةھذه 

  ؟ھيأخرى؟ وما  أغراض فيھل يمكن استخدام الشئ المراد تطويره  -١

  له؟ الً شئ يصلح أن يكون بدي وأيمته مع غيره؟ ھل يمكن مالء -٢

  ھل يمكن تبديله؟ وما ھو البديل؟ -٣

  ھل يمكن تصغيرة؟ وبأية صورة؟ -٤

  يزة؟ وبأية صورة؟ يھل يمكن تم -٥

 ً    المبادئ األساسية التي تساعد معلم العلوم على تنمية التفكير االبتكاري لدى التالميذ: سادسا

وانى  د النش د الحمي دم عب م )  ١٤٠ – ١٣٩،  ١٩٩١( يق اعد معل ى تس ادئ الت ن المب ة م مجموع

  : العلوم على تنمية التفكير االبتكارى لدى التالميذ وھى 

حسن التقدير من جانب المعلم للتفكير االبتكارى عند التالميذ وتشجيعھم عليه واعتباره أمراً يتعدى  -

  .في أھميته تلقين المعلومات 

تھم في ضرورة تعليم التالميذ احتر - ادة ثق دع وزي ل المب ام آراء وأفكار غيرھم وتشجيعھم على التخي

 .قدراتھم 

 . عدم تقديم الحلول الجاھزة للمشكالت العلمية -

ا  - م بينم ة المحيطة بھ شحذ حساسية الطالب وزيادة وعيھم بالمشكالت والمثيرات المختلفة في البيئ

انى  د ،شاكر عب)٢٣٤،١٩٩٠(يرى سيد خير هللا وممدوح الكن ادئ ) ١٢، ١٩٩١(د الحمي أن المب

 -:التى تساعد المعلمين على تنمية التفكير االبتكارى ھى 

داع  - ة ، فاإلب روق كمي ين البشر ھى ف روق ب داع والف اإليمان بأن كل إنسان يولد ولديه قدر من اإلب

 . ملكة إنسانية ومنحة إلھية لكل البشر

ى من حيث محتواھا ومستواھا مع مستويات تقديم مناھج تعتمد على التفكير االبتكارى وتتمش -

 . التالميذ العقلية واھتماماتھم النفسية 

 .تشجيع الخيال واإلبداع بتقديم الجوائز  -

 .االعتماد على طرق التدريس الحديثة وتوفير الوسائل الحديثة في التدريس  -

 . اإليمان بوجود فروق فردية بين التالميذ ومراعاة ذلك في طرق التدريس -

 . تمام بشخصية التلميذ وجعله إيجابياً في العملية التعليميةاالھ -

روف  - وافرت الظ زات إذا ت ق المعج ا أن يحق تطيع بھ ة يس درات عقلي ك ق ان يمتل أن اإلنس ان ب اإليم

 . المواتية 
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ً  فيدراسات تناولت استخدام الكمبيوتر : أوالً    : التدريس للمعاقين سمعيا

 L Rockwell,  (1991)دراسة روكويل  -1

تعلم  ذاتيھدفت ھذه الدراسة إلى بيان أثر مدخلين من مداخل ال ك من  ال اقين سمعياً وذل للطالب المع

  .خالل استخدام نماذج علمية مطورة بواسطة المعلمين

يأدرجوا ) سنة ٢٨-١٨(طالباً أصم  ٢٤الدراسة من وتكونت عينة    د  ف امج الصحة بالمعھ برن

  .، المدخل األول ھو استخدام الكمبيوتر كمساعد تعليميللصم القومي التقني

ة  اتوالمدخل الثانى يتكون من قراءة النماذج العلمية وكتاب ة العمل  اإلجاب ى ورق ة(عل حيث ) اإلجاب

  .ريق الكمبيوتر للتقييم الشامل والمراجعة واالختبارمع الدروس عن طيتفاعل الطالب 

وتر ود فرووج عدم أوضحت النتائجو ق بين مجموعة الورقة والقلم والمجموعة التى تستخدم الكمبي

  .األداءكمساعد تعليمي فى درجات 

الب  ل الط ى تفاع اعد عل وتر يس تخدام الكمبي ردى باس يم الف ة أن التعل ذه الدراس ذلك أوضحت ھ وك

  . ز المعاقين سمعياً ألكمال مھام التعلموتحفي

  )١٩٩١( .Richard , A ريشارد دراسة   -٢ 

ة        دفت الدراس ى ھ ة إل ان الفعالي ببي اعد  ةيالنس وتر كمس تخدام الكمبي دار باس تعلم الم ي، لل تعليم

ة  اثبمراجع اعد  األبح وتر كمس تخدام الكمبي ة باس يالمختص الل تعليم ن خ ة ل وم ائج التجريبي ذه النت ھ

  .تعليمي فيما يلي فعالية الكمبيوتر كمساعد   خص الباحثل األبحاث

  .للمعاقين سمعياكوسيلة تعليمية  تعليمي ويستخدم الكمبيوتر كمساعد  -

ة فى التحصيل   - ائج مرتفع كذلك أوضحت بعض الدراسات استخدام الكمبيوتر كمساعد تعليمى أعطى نت

  .مع الطالب الصم

  .وتنمية القدرات المعرفية مبيوتر لتدريس مھارات القراءةكذلك استخدام الك  - 

  )١٩٩١( ,.Braden, J. et., alدراسة برادن وآخرون  -٣

ى  اعد تعليم وتر كمس رامج الكمبي ويم ب ى تق ة إل دفت الدراس ً لھ معيا اقين س ة للمع دارس االبتدائي . لم

ً طالب بالمرحلة االبتدائية من المعاقي )٤٨(تكونت عينة الدراسة من    .ن سمعيا

ائجو حت النت اعد  أن أوض وتر كمس يالكمبي ة أو  تعليم ة اللغ ارات كتاب ين مھ ى تحس ؤثر ف ر م غي

ً يجابإ اً تأثيروكان ھناك ،  الدراسي التحصيل   .على نتائج االمتحان الموجز فى الرياضيات للكمبيوتر يا

  )١٩٩١( ,.Bell, L. – et. alلوراً وآخرون  –دراسة بل  -٤
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الطالب الصم من خالل مھارات الكتابة عن طريق شبكة المعلومات تحصيل ى تنميةھدفت الدراسة إل

  .حجرات العلوم في

نيويورك برنامجاً شارك فيه الطالب الصم فى الكتابة الممتدة فى  فيسجتون للصم نطورت مدارس لي

امج يت –مناھج العلوم من خالل اإلفادة من الشبكة المحلية المرتبطة بالكمبيوتر  جه لحصر الطالب البرن

  .لديھم ضعف فى مھارات كتابة اللغة الذين األقل فى تحصيل العلوم وكذلك

  .بالصف األول والرابعفى مستوى القراءة  المنخفضينمن األطفال الصم " ١٠"وتكونت العينة من 

  :الواجب المخصص المشتمل على  وإلكمالالطالب  الكمبيوتر للتواصل مع المعلم واستخدام 

  .الملخصات وعمل التقارير وحل المشكالت وإكمال القصة و،"مدى سرعة الكتابة" مقياس -أ     

  .قياس عدم التواصل والربط فى الكتابة –قياس خطأ الھاله  –الكتابية  األخطاءمقياس  -ب    

يانخفاض وأوضحت النتائج  ة  ف ىأخطاء الكتاب درة عل ادة الق ا لتصبح ذات  وزي ة وربطھ توصيل الجمل

  .زيادة في التحصيل الدراسي للصم بعد الخضوع للبرنامجمعنى 

  )١٩٩٤(رمضان رفعت سليمان : دراسة -٥

ذ الصملتدريس مادة الرياضيات  فيھدفت الدراسة للتحقق من قيمة استخدام الكمبيوتر  ر . لتالمي وأث

ذ )٢٤(من الدراسة  عينة وتكونت الدراسيذلك على تحصيلھم  ذاً وتلمي ى م ةتلمي جموعتين مقسمين إل

ن  ة م ل مجموع ذه  )١٢(ك ذ وتلمي ى ، تلمي ة عل ة المبرمج دات التعليمي ة الوح تخدمت الدراس واس

وتر من ، مقياس اتجاه نحو الرياضيات ،  تحصيلي اختبار ،الكمبيوتر اه نحو استخدام الكمبي اس اتج مقي

  :وأشارت النتائج إلى أن، عداد الباحثإ

  .تدريس الرياضيات للصم فيفعال  تعليمياعد أسلوب التدريس باستخدام الكمبيوتر كمس 

  ات ايجابية لدى الصم نحو الكمبيوتر،ھجاتاوجود 

يالتحصيل  فيوجود فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة   لصالح المجموعة  الرياضيات ف

  . التجريبية

  )١٩٩٥: (.David ,Gجراى -يدفدادراسة  -٦

ً  تعليميلكمبيوتر كمساعد ا إستخدام ھدفت الدراسة إلى معرفة أثر اقين سمعيا حيث أن  ،لألطفال المع

  .بات المنھجصعووذلك للتغلب على  الفرديتوافر التعليم  محتاجون الى المعاقين سمعيااألطفال 

ت  وعتين كان ث مجم تخدم الباح داھماواس ى  أح ً تتلق ا اً فردي ت  تعليم ة كان ة الثاني ى والمجموع تتلق

  .عاديين لبعض الوقتمن خالل الدمج مع التعليمھا 
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ال  يم األطف وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام الكمبيوتر كمساعد فى التعليم وخصوصاً فى مجال تعل

على جزء في نجاحه تدريس اللغة لألطفال المعاقين سمعياً يعتمد وأن  المعاقين سمعياً تزيد من تحصيلھم

  .راستخدام الكمبيوت في و الطالب  كبير من اتجاھات المدرسين

  )١٩٩٩(قاسم  ويشدر ھانيدراسة  -٧

ھدفت الدراسة إلى بناء وتطوير تطبيقات فى الحاسب األلى لخدمة الطلبة الصم فى مدارس التربية 

  .الخاصة بالكويت

  .ة الخاصة بالكويتبيرتبنات التابعة إلدارة ال األملمدرسة  منالدراسة على عينة  أجراءم تو

ر من ألفى كلم خاللھا تصميم وتطوير برنامج تو ى أكث وى عل ة مقاموس اإلشارة الوصفية وھو يحت

ً  ،عربية   .لمدة عام دراسي  وبعد استخدام البرنامج بمعدل أربع حصص أسبوعيا

  :نتائج منھا ةإلى عدتوصلت الدراسة 

  .سھولة استخدام الكمبيوتر من قبل المدرسات -١

  .يوميتكرار ھذه الحصص بشكل  فيرغبة التلميذات  -٢

  .لمعلومات للتلميذاتسھولة وصول ا -٣

  عاديةتجاوب التلميذات الضعيفات للبرنامج أفضل من الحصص ال -٤

 .من األفضل أن يستخدم مع عدد قليل من التلميذات -٥

  )٢٠٠٣(Barker, Lدراسة ليسيا باركر  -٨

وتر كمساعد تعليمي في اكساب الصم حصيلة من  ھدفت االدراسة إلى التعرف على إستخدام الكمبي

  .المفردات

ن طبق ة م ى عين ة عل ين ) ١٦(ت الدراس ارھم ب راوح اعم م تت ن الص ذ م ام ) ١٤: ٨(تلمي ع

م ، ن الص ة م ة الدراس ى عين ا عل ممة بالكمبيوترلتطبيقھ رامج مص ة  ب تخدمت الدراس ابھم ،واس الكس

  . حصيلة لغوية

  : توصلت الدراسة إلى 

اسـابيع وجـد انهـم ) ٤(وبعـد مـرور ، كلمـة يوميـًا ) ٧٠(انه بعد تطبيـق البرنـامج تعلـم الصـم 
  . كلمة ) ٣٩(مازالوا يتذكروا 
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  قيبــتع
  :من حيث الھدف -١

ال        دريس لألطف ى الت وتر ف تخدام الكمبي ر اس و بحث أث ام وھ دف ع ى ھ ات عل م الدراس ت معظ اتفق

 ً   . المعوقين سمعيا

  :من حيث العينة - ٢

  :من حيث الحجم

ات ذات حجم صغير فى معظم        ل ودال كدراسة تاالدراساستخدمت عين  Rockwell dale روكوي

ت )١٩٩١( ذا) ٢٤( كان راون وآخرون تلمي ت ) ١٩٩١(,.Braden, J. et. al ودراسة ب ) ٤٨(كان

ردة ل وآخرون. مف ذ) ١٠(كانت  )١٩٩١(,.Bell, l. et. al ودراسة ب ودراسة رمضان رفعت ، تالمي

 .مفردة) ١٦(كانت )٢٠٠٣(,.Barker, L يسيا باركر ودراسة ل ،تلميذا) ٢٤(، كانت )١٩٩٤(

  :من حيث األدوات  -٣

  معظم الدراسات استخدمت برنامج كمبيوتر 

  من حيث النتائج -٤

لأ       ة، كدراسة ب ى انخفاض فى أخطاء الكتاب ؤدى إل وتر ي ائج أن استخدام الكمبي ورا  -وضحت النت ل

ائ)١٩٩١( ,.Bell, l. et. alوآخرون  ى نت ؤدى إل وتر ي تخدام الكمبي ى التحصيل، ، واس ة ف ج مرتفع

ارد  ة ريتش دم ت)١٩٩٠( Richardكدراس ت ع ات أثبت ين أ، وبعض الدراس ى تحس وتر ف ثير الكمبي

ارات  ارات التحصيلية المھ ة ، واالختب رونككتاب رى وآخ رادن وجيف  ,.Braden J. et. al دراسة ب

ة، ) ١٩٩١( ا بدراس م كم ة للص يلة اللغوي ن الحص د م وتر يزي تخدام الكمبي اركر يسل اس  يا ب

Barker,L.,)٢٠٠٣.(  

ائل  - ل الوس ر أفض ذات ويعتب ات للتلمي ول المعلوم ھولة وص وتر وس تخدام الكمبي ھولة اس س

 .)١٩٩٩ ( للطالبات الصم الضعيفات دراسة ھانى درويش

 ً ً  :ثانيا   .دراسات تناولت التحصيل لدى المعاقين سمعيا

  ):١٩٩١( دراسة سھام صالح -١

لي اثر استخدام األنشطة العملية على تحصيل التالميذ الصم والبكم ھدفت الدراسة إلى التعرف ع

  .بالحلقة الثانية من التعليم األساسى فى العلوم واتجاھاتھم نحو العلوم

واستخدمت  .بمدارس األمل للصمبالصف الثامن تلميذ وتلميذه  ١٧وتكونت عينة الدراسة من 

لقبلي والبعدي وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ا االختبارالدراسة تصميم المجموعة الواحدة ذات 
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درست الوحدة  التي ألفراد العينةإحصائية بين متوسطي درجات االختبار القبلي والبعدي  ذات داللة

المختارة باستخدام األنشطة العملية والطريقة المعملية وذلك فى التحصيل ومقياس االتجاھات نحو مادة 

ً العلوم، وھذا مؤشر يدل على فاع    .لية األنشطة العملية فى التدريس للتالميذ المعاقين سمعيا

  )١٩٩٥ ( .Barnar , J .دراسة برنار، جيمس -٢

  ھدفت الدراسة إلى إدماج التكنولوجيا داخل المناھج

وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من التالميذ الصم وطبق عليھم برنامج إلدخال التكنولوجيا فى 

وفى العام  ٩٣/٩٤مدارس غرب بنلسفانيا للصم فى عام  فيالبرنامج  قتطبيوتم مناھج المدارس العليا 

تقييم المعلمين واستعدادھم لدمج لاألول لتطبيق البرنامج ركز على تأسيس معمل تكنولوجي متفاعل 

وقيمت . وأثرھا على المعلمين والطالب واتجاھاتھم وتحصيلھم الدراسى ،التكنولوجيا داخل المناھج

  .لصف األعلى فى الكيمياءطالب ا حدأت على أثنين من طالب الصف الثانى بيولوجي والتغييرا

إيجابي  وتقييم،الطالب والمعلمين كمخرجات قدرة وتقييم النتائج عموما إيجابي إلى حد ما فى قياس

  .فٮالقدرة على تنفيذ التكنولوجيا داخل المناھج

   .يةلعاى مساھمة الطالب فى التعليم بفأن أدخال التكنولوجيا أدت إل الىوتوصلت النتائج 

  )١٩٩٦ ( دراسة سعاد شاھين -٣

ھدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استخدام استراتيجية التدريس بالرزم التعليمية على تقدير الذات 

  للمعاقين سمعيا بالمدينة المنورة  والتحصيل فى مادة العلوم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي

، يمثل الفصل للمعاقين سمعيا  ينة الدراسة من فصلين من فصول الصف الخامس االبتدائيوتكونت ع

  )تلميذات ٩(بينما يمثل الفصل الثانى المجموعة التجريبية ) تلميذات ٧(األول المجموعة الضابطة 

درجات تالميذ  متوسط بين ٠.٠٥وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 

وذلك  الدراسيدرجات المجموعة الضابطة على اختبار التحصيل  متوسط مجموعة التجريبية وبينال

   .لصالح المجموعة التجريبية

  )١٩٩٨ (دراسة مدحت حسن  -٤

ھدفت الدراسة إلى دراسة أثر استخدام حقيبة تعليمية فى تحقيق أھداف تدريس العلوم لدي التالميذ 

  .عدادية المھنيةالمعاقين سمعياً فى المرحلة اال

اختبار تحصيلى وطبق  واستخدمت الدراسة الحقيبه التعليمية لتدريس وحدة الحرارة فى مادة العلوم،

  .لوحدة الحرارة وكانت ھذه األدوات مترجمة بلغة اإلشارة
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وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى اختبار 

صالح المجموعة التجريبية التى تدرس العلوم باستخدام الحقيبة التعليمية، وجود فروق التحصيل المعرفى ل

  .بين المجموعتين فى مقياس األداء المھارى ومقياس االتجاھات لصالح المجموعة التجريبية

  ) .١٩٩٩( حمدى عبد العظيم البنا : دراسة  -٥

ة التعلم التعاونى في تحصيل طالب الصف ھدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخدام استراتيجي

ً وتنمية اتجاھاتھم نحو العمل الجماعي ومادة العلوم،  الثالث اإلعدادي المجموعة العلمية المعاقين سمعيا

طالباً  ١٤مجموعة ضابطة من ) (طالب  ١٠مجموعة تجريبية ( وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين 

ث اإلعدادي المجموعة العلمية واستخدمت الدراسة اختبار للصم بالمنصورة بالصف الثال) وطالبة 

تحصيلى في الموضوعات المقررة في مادة العلوم، وكذلك مقياس االتجاه نحو العمل الجماعي، ومقياس 

االتجاه نحو مادة العلوم وتوصلت الدراسة إلى أن استراتيجية التعلم التعاونى ذات تأثير إيجابي على 

ادة العلوم ،كذلك في تنمية اتجاھات إيجابية نحو العمل الجماعي واالتجاه نحو مادة التحصيل الدراسي في م

 ً   .العلوم للمعاقين سمعيا

  ).١٩٩٩(محمد أبو شامة : دراسة -٦

ھدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية كل من الطريقة المعملية والعروض العملية في تنمية بعض 

  .أھداف تدريس العلوم للطالب الصم 

) المادة والطاقة ( جريت الدراسة على عينة من طالب الصف األول الثانوى حيث درست لھم وحدةوأ

باستخدام كال من الطريقة المعملية والعروض العملية وأثبتت الدراسة فاعلية كال من الطريقتين في 

م الطريقة المعملية تحصيل الطالب الصم للمفاھيم التى تتضمنھا المادة، بينما أكدت الدراسة فاعلية استخدا

التى يقوم فيھا الطالب بأداء األنشطة العملية بأنفسھم في ضوء خطوات حددھا المعلم سلفاً مقارنة بطالب 

المجموعة الثانية التى درست بإستخدم العروض العملية حيث يكون دور الطالب مالحظة ما يقوم به 

  . المعلم

  ). ٢٠٠١(دراسة عبد الرازق سويلم ، وخليل رضوان  -٧

ھدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية التعلم التعاوني في تدريس وحدة الحيوان والنبات لطالب 

  .الصف السابع االبتدائي من المعاقين سمعياً على تحصيلھم واتجاھاتھم نحو العلوم 

مجموعة تجريبية واستخدم  ١٢كمجموعة ضابطة و ١٢تلميذ منھم  ٢٤وتكونت عينة الدراسة من  

حثان اختبار تحصيلي ، واختبار مھارات االتصال الكلى ومقياس االتجاه نحو العلوم وتوصلت الدراسة البا

إلى أن استخدام التعلم التعاوني أدى إلى ارتفاع التحصيل الدراسي لدى التالميذ الصم، كذلك أدت 
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زيادة اتجاھاتھم اإليجابية االستراتيجية التعليمية إلى ارتفاع مھارات االتصال الكلى لدى التالميذ الصم، و

  .نحو مادة العلوم 

  ):٢٠٠٣(,.Kelly,Rدراسة كيلي -٨

ھدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية التكنولوجيا  في تلبية احتياجات ا لطالب المعاقين سمعياً 

  .باستخدام اسلوب حل المشكالت ،وكذلك تحصيلھم واتجاھاتھم نحو العلوم

  .حيث درست لھم مادة العلوم بإستخدام الكمبيوتر، المراھقين الصم وأجريت الدراسة على عينة من 

توصلت الدراسة إلى أن البرنامج المصمم قد حسن قدرات الطالب الصم .واسلوب حل المشكالت  

  .وإرتفاع نسبة تحصيلھم في المواد الدراسية ،على الكتابة 

  قيبــتع

  من حيث الھدف -١

المدخل  معلى اثر استخدا فبعض الدراسات ھدفت إلى التعرف  .اختلفت الدراسات من حيث الھدف      

ھام سوأثر األنشطة العملية على تحصيل التالميذ الصم كدراسة ) ١٩٩٩(محمد أبو شامه كدراسة  المعملي

أثر استخدام التعليم الذاتي سواء بالرزم  على وبعض الدراسات ھدفت إلى التعرف  )١٩٩١(صالح 

واستخدم التعليم ،) ١٩٩٨(، أو بالحقائب التعليمية كدراسة مدحت حسن )١٩٩٦(كدراسة سعاد شاھين 

وعبد الرازق سويلم وخليل ) ١٩٩٩(التعاوني وأثره على التحصيل كما بدراسة حمدي عبد العظيم البنا 

واثر استخدام التكنولوجيا المتطورة على التحصيل الدراسي كدراسة كيلي ،) ٢٠٠١(رضوان 

Kelly,R.,)٢٠٠٣.(  

  :ةينمن حيث الع -٢

  : من حيث نوع العينة  - أ      

ً ولكن  طالب من المعاقين سمعيا والمراھقينجميع الدراسات الخاصة بھذا المجال استخدمت        سمعيا

، )١٩٩٦(اختلفت المراحل فمنھا دراسات استخدمت عينات من المرحلة االبتدائية كدراسة سعاد شاھين 

ودراسات استخدمت عينات من المرحلة ،  )٢٠٠١(ليل رضوان ودراسة عبد الرازق سويلم و خ

ودراسات استخدمت طالب )١٩٩٨(سنح، ودراسة مدحت ) ١٩٩١(ھام صالح سدراسة ك اإلعدادية

  .Barnar , J–برنار  ،)١٩٩٢(Michelinsين لودراسة ماك ،)١٩٩١(المرحلة الثانوية كدراسة وتتاب 

  ).٢٠٠٣(,.elly,Rراسة كيلي و،) ١٩٩٩(ودراسة محمد أبو شامه .)١٩٩٥(

  

  .من حيث الحجم  - ب      
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 )١٩٩٥( .Barnar , J برنارما عدا دراسة معظم الدراسات استخدمت عينات صغيرة الحجم،      

  . لم تحدد حجم العينة   )٢٠٠٣(,.Kelly,Rودراسة كيلي 

  من حيث األدوات-٣

  .اسات من إعداد الباحثينفى مادة العلوم بجميع الدر تحصيلللمقياس إعداد تم      

  من حيث النتائج -٤

  -:أن  توصلت الدراسات السابقة إلى 

  ).٢٠٠٣(,.Kelly,R كيليدراسة باستخدام الكمبيوتر يحسن التحصيل الدراسي للصم كما  - ١

والتعليم التعاوني كما بدراسة حمدي المختلفة للتدريس تساعد على تحسين التحصيل  األساليباستخدام  - ٢

  ) .٢٠٠١(، ودراسة عبد الرازق سويلم وخليل رضوان ) ١٩٩٩(لعظيم البنا عبد ا

استخدام الرزم التعليمية والحقائب التعليمية أدى إلى تحسن فى تحصيل األطفال الصم كما بدراسة  - ٣

  ).١٩٩٨(مدحت محمد حسن  و، )١٩٩٦(سعاد شاھين 

  .)١٩٩٥( .Barnar, Jبرنار  دافعيهبإدخال التكنولوجيا أدت إلى مساھمة الطالب فى التعليم  - ٤

 ً ً كالتف لتدراسات تناو: ثالثا   :ير االبتكاري للمعاقين سمعيا

  )١٩٩١(دراسة فاطمة جعفر  - 1

دى الصم  المبتكرةھدفت ھذه الدراسة لمعرفة القدرة على التفكير االبتكارى وبعض سمات الشخصية  ل

ى وعينة الدراسة على مجموعتين المجموعة األ تاشتملوقد " دراسة مقارنة"البكم والعاديين فى السمع  - ل

ى " ٥٠"تضم  ة " ٢٥"صمم والدى، “ ٢٥"شخص تم تقسيمھم إل "  ٥٠"صمم مكتسب والمجموعة الثاني

  .سنة ١٧-١٢شخص من العاديين ويقعوا جميعا فى الفئة العمرية من 

ارى الصورة  ر االبتك ورانس للتفكي ار ت د هللا) ب(وقد تم استخدام اختب ة عب و ترجم ؤاد أب ليمان، ف  س

ية   مات الشخص ة الس ب وقائم دادحط ة  إع ات األولي تبيان للبيان تمارة اس ر هللا واس يد خي ة”س “ للباحث

  .أن وقد أسفرت النتائج “ عطية محمود ھنا”واختبار الذكاء غير اللفظى 

ة  ة ذات دالل اك عالق ائيةھن م  إحص راھقين الص ين الم مم  -ب بكم ص ب وب والديال مم مكتس ين وص

ة  درات الطالق ى ق مع ف ى الس اديين ف ة الصم  -الع ة والتفاصيل لصالح مجموع بكم وخلصت  -المرون ال

ه  روق ذات دالل اك ف ى أن ھن ة إل ائيةالدراس م  إحص ين الص بكم  -ب ادييال ي نوالع درة عل ف ر  ىالق التفكي

  .)صمم والدى، صمم مكتسب(البكم  -االبتكارى وسمات الشخصية المبتكرة لصالح الصم 

  :)١٩٩٨(دراسة عرفات صالح شعبان  -٢
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ھدفت الدراسة لمعرفة تقدير الذات والقدرة على التفكير االبتكارى لدى األطفال الصم وضعاف السمع 

  "دراسة مقارنة"من تالميذ المرحلة االبتدائية 

ال  دى كال من األطف ارى ل ر االبتك ى التفكي درة عل ذات والق دير ال ين تق ة ب ة العالق ذلك معرف الصم وك

  .فؤاد أبو حطب وعبد هللا سليمان ترجمةاختبار تورانس  .وكانت أدوات الدراسة والعاديين

اح، اختبار تقدير الذات  د الفت اروق عب د إعداد ف ة البحث من  .دسوقيمحم طفالً من  ٤٠وتكونت عين

  .سنة ١٣-٩تتراوح أعمارھم من  والتيديسبيل  ٩٠الصم وتصل نسبة ما فقدوه من حاسة السمع 

دوه من حاسة السمع  ٤٠والمجموعة الثانية من  ديسبل  ٤٥طفال من ضعاف السمع وتصل نسبة ما فق

ة  ٤٠سنة والمجموعة الثالثة من  ١٣-٩وتتراوح أعمارھم من  ارھم الزمني طفالً من العاديين وتتراوح أعم

  .سنة وقد أظھرت النتائج ١٣-٩ما بين 

ال الص إحصائيةوجود فروق داله  -١ ين األطف اديين ب يم والع ه  ف ةالطالق ة  والمرون والدرجة الكلي

  .للقدرة على التفكير االبتكارى لصالح العاديين

ة والدرجة  فيبين األطفال ضعاف السمع والعاديين  إحصائيةوجود فروق دالة  -٢ ة والمرون الطالق

  .لصالح العاديين أالبتكاريالتفكير  ىللقدرة علالكلية 

  .االصالة فيبين األطفال الصم وضعاف السمع والعاديين  ائياإحصعدم وجود فروق دالة  -٣

درة علتوجد عالقة دالة موجبة بين تقدير الذات       ال الصم  ىوالق دى كال من األطف ارى ل ر االبتك التفكي

   .وضعاف السمع والعاديين

  )١٩٩٨ (دراسة طارق النجار -٣

وتكونت  تنمية التفكير االبتكاري فيلمستخدم ا االرشادي  فاعلية البرنامج ف علىرللتعھدفت الدراسة 

طالب قسموا إلى مجموعتين األولى تجريبية والثانية ضابطة وقسمت كل مجموعة ) ٢٤(عينة الدراسة من

  .من األطفال الصم  )إناث ٦ذكور،  ٦(طالب ) ١٢(إلى

ورة  ور الص ارى المص ر االبتك ورانس للتفكي ار ت ة اختب تخدمت الدراس ار )ب(واس ذكاء ، واختب ال

  .)فايزة يوسف إعداد( واالقتصادي االجتماعياستمارة المستوى و ،)أحمد زكى صالح( إعدادالمصور 

ة  روق ذات دالل ود ف ى وج ة إل ائيةوتوصلت الدراس ابطة  إحص ة والض ة التجريبي ين المجموع يب  ف

ار) اصاله -مرونة  -طالقه (قدرات التفكير االبتكارى  ر االبتك ة للتفكي امج والدرجة الكلي ذ البرن د تنفي ى بع

  .لصالح المجموعة التجريبية

  :)١٩٩٩(دراسة دعاء قنديل  -٤
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ر ممارسة النشاط  ھدفت الدراسة       ة أث ى معرف دراميإل ال  ال دى األطف ارى ل ر االبتك ة التفكي ى تنمي عل

مع عاف الس ة .ض ت أدوات الدراس ذكاء  :وكان ار ال ل(اختب م الرج تمارة و )رس توى الاس اعيمس  االجتم

راالقتصادي و ار التفكي ارى  اختب م اختاالبتك ل  ٤٠ار بوت ور (طف اث -ذك ة ) إن ة مديح ال مدرس ن أطف م

ة نق ل مجموع وعتين ك ى مجم يمھم إل م تقس معية وت ة الس وة للتربي ل  ٢٠ص ور (طف اث -ذك دھما ) إن أح

  .تجريبية واألخرى ضابطه

  وقد أسفرت النتائج على أن

اط        ة النش دراميممارس ر أدت إل ال ار التفكي ى اختب ة عل ة التجريبي راد المجموع ين أداء أف ى تحس

  .الطالقة -التخيل  -األصالة  فياالبتكارى 

  )٢٠٠٠(دراسة سعد عبد الغفار  -٥

العمر  يھدفت الدراسة إلى الكشف عن عالقة قدرات ومؤشرات التفكير االبتكارى لدى الصم ب ، الزمن

و و يالنم روق العقل ى الف ا عل رف أيض ي، والتع تالف  ف ة اخ م نتيج دى الص رات ل درات والمؤش ذه الق ھ

طفال من الصم بمدرسة األمل بالمنصورة واستخدمت الدراسة ) ٤٠٠(وتكونت عينة الدراسة من  .الجنس

  .لتورانس، اختبار الذكاء المصور ألحمد زكى صالح) ب(اختبار التفكير االبتكاريى المصور 

فكير االبتكارى تتزايد درجاتھا بمعدالت مختلفة من صف وتوصلت الدراسة إلى أن ھناك مؤشرات للت

ذكور  ىدراس ا ال درات ومؤشرات يشترك فيھ ى ق ى أخر وتصنف إل اثإل ة (وھى  واإلن ة، المرون الطالق

انية  الفكاھة) واالصالة دينامى، األشكال اإلنس اكنة، المنظور ال ، األشكال المفضلةالحسية، الرسومات الس

ر درات ومؤش ة، ق دةالمتكامل ة الواح ومات ذات الحرك ى الرس ط وھ ذكور فق ة بال درات . ات خاص ق

   .ومؤشرات خاصة باإلناث فقط وھى التفصيالت واألشكال الحيوانية المنفصلة

   ) ٢٠٠٠(David , Sدراسة ديفيد  -٦

الب  ة للط ة الفكري ين المرون ى تحس ة إل دفت الدراس مھ ا  الص تخدام التكنولوجي مع باس وضعاف الس

يطالب من المعوقين سمعيا ) ١٤(كونت عينة الدراسة من وت. العملية ة من  ف ة العمري ام ١١:٨المرحل  .ع

دوير  يواستخدمت الدراسة أسلوب اللعب بالت م تخصيص  ثالث ة حيث ت ة فردي اد بطريق ة ) ١٥(األبع دقيق

  .أسبوعياً لمدة ثالث شھور 

دى الصم وضع فيوتوصلت الدراسة إلى حدوث تحسن  ة المرونة الفكرية ل راد العين اف السمع من أف

  .لصالح المجموعة التجريبية

  )٢٠٠٠( Passig&Edenدراسة باسج وايدن  -٧
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ةلالطفال الصم        ة الفكري ھدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخدام الكمبيوتر في تحسين المرون

ة من .و ضعاف السمع ى عين ن الصم وضعاف السمع  ت)١٤(وطبقت الدراسة عل ارھم طفالُم راوح اعم ت

  . دقيقة اسبوعياً لمدة ثالثة شھور )١٥(تم اجراء التجربة بتعرضھم للبرنامج لمدة ،عام )  ١١: ٨(بين 

  :توصلت الدراسة إلى 

اس البعدي  - ة لصالح القي ة الفكري اس البعدي في المرون ي والقي اس القبل ين القي ة ب روق ذات دالل وجود ف

  .بالمجموعة التجريبية 

  ) . ٢٠٠١(يحة حسن دراسة مد -٨

ذ األصم  دى التلمي ر البصري ل ھدفت الدراسة إلى إعداد برنامج مقترح في الرياضيات في تنمية التفكي

ا  ة قوامھ ذ الصم بالصف ) ١٢(في المرحلة اإلبتدائية،  واستخدمت الدراسة عين ذة من التالمي ذ وتلمي تلمي

  .الثالث اإلبتدائي بمدرسة األمل للصم بمحافظة بنى سويف

ة  ى فاعلي ا يشير إل وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح التطبيق البعدى مم

دى الصم وانتھت الدراسة  ر ل ة التفكي البرنامج وطرق التدريس والوسائل المستخدمة في الدراسة في تنمي

  .إلى ضرورة األھتمام بإعداد البرامج التربوية في تنمية التفكير لألطفال الصم

  قيبـــتع

  من حيث الھدف -١

رات . اختلفت الدراسات من حيث الھدف ة بعض المتغي ة عالق ى معرف حيث ھدفت بعض الدراسات إل

ر  بالتفكير االبتكارى ة جعف ى) ١٩٩١(منھا دراسة فاطم ى التعرف عل ارى  ھدفت ال ر االبتك ة التفكي عالق

ات  ة عرف ا دراس عبان صالح بسمات الشخصية، بينم دفت ا )١٩٩٨(ش ىھ ى التعرف عل ة  ل ديرعالق  تق

ى) ٢٠٠٠(الذات بالتفكير االبتكارى لدى األطفال الصم ودراسة سعد عبد المطلب  ى التعرف عل  ھدفت ال

ى االتفكير االبتكارى وبعض الدراسب العقليعالقة النمو  رامج عل ر بعض الب ى أث ت ھدفت إلى التعرف عل

  ).١٩٩٩(، دعاء قنديل )١٩٩٨(دراسة طارق النجار التفكير االبتكارى لدى األطفال المعاقين سمعياً ك

 ,David .,ديفيد كدراسة، ية  ودراسات ھدفت إلى تحسين المرونة الفكرية باستخدام التكنولوجيا العمل

S. )٢٠٠٠( دراسة باسج وايدن ،Passig&Eden)٢٠٠٠ .(  

  من حيث العينة -٢

  من حيث نوع العينة -أ
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م الدراس       تخدمت معظ اااس ن ت عين ذت م ن  التالمي ة م ة العمري ى الفئ م ف ام ١٧:٨الص وبعض . ع

ر وضعاف السمع كالدراسات استخدمت عينات من األطفال الصم  ة جعف دراسة و ، )١٩٩١(دراسة فاطم

  )٢٠٠٠( Passig&Edenدراسة باسج وايدن و ، )١٩٩٨ ( الحــعرفات ص

  من حيث الحجم - ب

لدراسات استخدمت عينات ذات حجم كبير كدراسة كل من اختلفت الدراسات من حيث الحجم فبعض ا      

ر  ة جعف ذا) ١٠٠(، )١٩٩١(فاطم ات صالح  تلمي ة عرف عد ) ١٢٠(، ) ١٩٩٨(ودراس ة س ردة ودراس مف

ار  ذا) ٤٠) (٢٠٠٠(عبد المطلب عبد الغف ى ع تلمي ات ذات حجم صغير ينوبعض الدراسات اشتملت عل

ذا) ٢٤( ١٩٩٨كدراسة طارق النجار  ـسة دعدرا . تلمي ديل ـــ ذا ) ٤٠(، ) ١٩٩٩(اء قن ـودراس ،تلمي ة ـــ

ً  )١٤( من) ٢٠٠٠( .David, S .ديفيد  Passig&Edenو دراسة باســــــج وايـــــدن ،طالب معاق سمعيا

  ،مفردة) ١٢(من ) ٢٠٠١(ومديحة حسن ، مفردة) ١٤(، )٢٠٠٠( 

   من حيث األدوات -٣

ور       ار ت تخدمت اختب ات اس م الدراس ارى الصورة  سانمعظ ر االبتك ن ) ب(للتفكي ل م ة ك ا بدراس كم

، سعد عبد )١٩٩٩(، دعاء قنديل )١٩٩٨(، طارق النجار )١٩٩٨(، صالح شعبان )١٩٩١(جعفر  فاطمة

  ).٢٠٠٠(المطلب عبد الغفار 

  من حيث النتائج -٤

  فرالتفكير االبتكارى بين الصم والعاديين كما بدراسة فاطمة جعوجدت فروق فى بعض أبعاد  -

  ) . ١٩٩٨( ودراسة عرفات صالح )  ١٩٩١(  

ديل كما  أدى إلى تحسن التفكير االبتكارى  الدراميممارسة النشاط   - ، طارق ١٩٩٩بدراسة دعاء قن

  .النجار أثبت فاعلية البرنامج فى تنمية التفكير االبتكارى لدى الصم

د ما بدراسة ك لھا دور فى تنمية التفكير االبتكارى العمليةوالتكنولوجيا  - د ) ٢٠٠١(مديحه حسن محم  ديفي

David , S. )٢٠٠٠( ، دراسة باسج وايدنPassig&Eden )٢٠٠٠(  

  :مدى االستفادة من الدراسات السابقة

ابقة        ات الس تعراض الدراس د اس يبع يل  ف وتر، والتحص تخدام الكمبي ال اس يمج ر  الدراس والتفكي

تفاد ا وتر مع الصم االبتكارى لدى األطفال الصم فقد اس لباحث بالدراسات الخاصة بمجال استخدام الكمبي

  -: في

المغناطيسية  دةلتدريس وح كمبيوتريقيام الباحث بمراعاة نتائج الدراسات السابقة عند تصميم برنامج  -١

  .المعاقين سمعياً لألطفال للصف الثامن علوم والكھربية من مقرر ال
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 .مفردة) ٤٣:١٠(ما بين أحجام العينات بالدراسات السابقة  حتتحديد الحجم األمثل للعينة حيث تراو-٢

يتم تحديد عدد المجموعات  -٣ ة بمجموع ف ك  تينالدراسة الحال ة واألخرى ضابطة وذل أحداھما تجريبي

  .لتحديد مدى التقدم الذى حدث الستخدام أسلوب التدريس بالكمبيوتر لألطفال الصم

  : في أنلألطفال الصم فقد استفاد الباحث  يالدراسمجال التحصيل  فيأما الدراسات 

ادة  تحصيلي اختبارلذا سيقوم الباحث بتصميم  تحصيليجميع الدراسات قامت بتصميم اختبار  -١ لم

  .سيتم تدريسھا باستخدام الكمبيوتر لألطفال الصم التيالعلوم للوحدة 

ة  تخصص دراسة الباحث ، حيث يعمل ألنھااستخدم الباحث مادة العلوم  -٢ وم بالمرحل مدرس عل

  .االبتدائية بمدارس األمل للصم وضعاف السمع 

  دراسات التفكير االبتكارى  وقد استفاد الباحث من

ارى صورة -١ ر االبتك ورانس للتفكي ار ت ة استخدمت اختب يعتمد  )ب(حيث جميع الدراسات العربي ذا س ل

يالباحث  ا ف ى مقي ال الصم عل دى األطف ارى ل ر االبتك اس التفكي ارى قي ر االبتك ورانس للتفكي س ت

  .لتدريس وحدة العلوم لألطفال الصم الكمبيوتريالبرنامج  دودصورة ب للتعرف على مر

دى الصم  فيالبعدى للتعرف على التحسن و القبليرة استخدام نظام القياس ضرو -٢ ارى ل ر االبتك التفكي

ات اخ -٣  . ت السابقةاذلك الدراس أوضحتكما وكذلك التحصيل الدراسي  ت الدراس يتلف  ف

ذكور أم  ايھما تحديد وتر ھل ال رامج الكمبي تفادة من ب اثأكثر اس ة  اإلن يقوم الباحث بأخذ عين ذا س ل

  .تشتمل على الجنسين

  

  

  

  : فروض الدراسة

م من  ا ت ة وم ة الدراسة الحالي اة طبيع م من حصر للدراسات المرتبطة بالدراسة مع مراع ا ت في ضوء م

  :مجموعة الفروض التالية  دراسة نظرية حدد الباحث

ةالتجريب ةلمجموعمتوسطي رتب درجات تالميذ ابين  إحصائيةات داللة ذتوجد فروق  -١ درس  ي التي ت

وتر  تخدام الكمبي ة وباس بة الضابطة المجموع ة بالنس الطرق التقليدي درس ب ى ت ذ لتحصيل الت التالمي

  .  ي رتب درجات المجموعة التجريبية المعاقين سمعياً بالصف الثامن االبتدائى وذلك لصالح متوسط

ة متوسطي رتب درجات تالميذ بين  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -٢ درس المجموعة التجريبي التى ت

  .البعدى في التحصيل الدراسي  لصالح القياس البعدىبالنسبة للقياس القبلي باستخدام الكمبيوتر 
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ةالتجريب ةلمجموعب درجات تالميذ امتوسطي رتبين  إحصائيةات داللة ذتوجد فروق  -٣ درس  ي التي ت

وتر و ارى الضابطة  ةالمجموعباستخدام الكمبي ر االبتك ة بالنسبة للتفكي الطرق التقليدي درس ب التى ت

  .  للتالميذ المعاقين سمعياً بالصف الثامن االبتدائى وذلك لصالح تالميذ  المجموعة التجريبية  

راد بين  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -٤ ة متوسطي رتب درجات اف درس المجموعة التجريبي التى ت

  .البعدى في التفكير االبتكارى لصالح القياس البعدىبالنسبة للقياس القبلي باستخدام الكمبيوتر 

  



  إجراءات الدراسةالفصل الرابع ٧٩  �

  : مقدمة 

امن        ذ الصف الث وم لتالمي دريس العل وتر في ت ر استخدام الكمبي ى أث تھدف الدراسة الحالية إلى التعرف عل

ة  نھج الدراسة ، عين يقوم الباحث بعرض م ذا س ارى ل ر االبتك االبتدائي المعاقين سمعيا على التحصيل والتفكي

  . ساليب اإلحصائية أدوات الدراسة ، وإجراءات الدراسة ، واأل. الدراسة 

        -:منھج الدراسة : أوال 

ى       معيا عل اقين س ال المع وم لألطف دريس العل ي ت وتر ف تخدام الكمبي ر اس اول أث ة تتن ذه الدراس ا أن ھ بم

ارى  ر االبتك نھج . التحصيل والتفكي م ھو الم نھج المستخدم والمالئ إن الم ذا ف به ل ع ش التجريبي في التعامل م

   -:سة الحالية وھذه المتغيرات ھي متغيرات الدرا

  Independent variablesالمتغيرات المستقلة  -أ

وم       دريس العل وھى المتغيرات المراد إدخالھا على الظاھرة موضوع الدراسة ، أي استخدام الكمبيوتر في ت

ى التحصيل  للصف الثامن األبتدائى لألطفال المعاقين سمعيا ، وإخضاع ھذا البرنامج للتجريب لبحث ره عل أث

  . وتنمية التفكير االبتكارى للمعاقين سمعيا 

   Dependent variablesالمتغيرات التابعة  -ب

وھى تلك اآلثار أو النتائج المترتبة على استخدام الكمبيوتر في تدريس العلوم لألطفال المعاقين سمعيا ،      

وتنمية التفكير أالبتكاري للمعاقين سمعيا كما تقاس . م وتتمثل تلك النتائج في تحصيل التالميذ في مادة العلو

  باالختبار التحصيلى في العلوم واختبار تورانس للتفكير االبتكارى صورة

   Intervening variableالمتغيرات الوسيطة  -جـ

تقلة والمتغ      رات المس ين المتغي ى التفاعل ب ا عل تم ضبطھا وعزل تأثيرھ ي ي رات الت رات وھى تلك المتغي ي

رات العمر الزمن ي، درجة ىالتابعة ، وتتمثل العوامل التي تم عزلھا في ھذه الدراسة في متغي ، المستوى العقل

  . اإلعاقة

  :لوحدة المغناطيسية و الكھربية " الكمبيوتري  جالبرنام: ثانيا 

دائ امن االبت ذ الصف الث ة و المغناطيسية لتالمي دريس وحدة الكھربي ى ت امج إل ي بمدرسة األمل يھدف البرن

  .للمعاقين سمعيا باستخدام الكمبيوتر بمعنى آخر استخدام الكمبيوتر كمساعد تعليمي 

وتر، وفي  ة باستخدام  الكمبي رامج التعليمي في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة عن أسلوب تصميم الب
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دريس الخصوصي ،ضوء أھمية البحث وأھدافه قام الباحث ببناء وتصمم البرنامج باستخدام أ د  سلوب الت كأح

  .أساليب التعليم بمساعدة الكمبيوتر لتدريس وحدة الكھربية المغناطيسية متبعاً الخطوات التالية 

 )البرمجة ( مرحلة االنتاج  -٣.                         مرحلة اإلعداد - ١

 )التطوير ( مرحل التقويم    -٤                       .مرحلة التصميم  - ٢

  . بناء البرنامج / مرحلة اإلعداد   - ١

  -:وتتضمن ما يلى 

  تحديد أسس بناء البرنامج  -  أ

  -:يقوم البرنامج على األسس اآلتية 

  . يقوم البرنامج في إطار مفھوم التعليم الفردي بھدف استخدام الكمبيوتر وسيطاً للتعليم الذاتي - 

 . " CAI " Tutorialيندرج البرنامج تحت مفھوم التدريس بمساعدة الكمبيوتر  - 

ة  -  ى البرمجة المرئي د عل استخدام البرمجة المرئية التى تقود المعاق سمعياً إلى حوار تعليمى في إطار يعتم

Visual programming  

   -:تحديد األھداف التى يسعى البرنامج لتحقيقھا  -ب

ين   راد المتعلم ة وخصائص األف ادة المتعلم ي ضوء الم امج ف داف البرن د أھ م تحدي ن ذوى ل ت ونھم م ك

  :اإلعاقة السمعية وقد حددت األھداف النھائية للبرنامج في ھذه الدراسة فيما يلى 

  .تزويد المعاقين سمعياً بقدر مناسب من المعلومات العلمية حول استخدام الكھربية والمغناطيسية - ١

 .العمل على تكوين اتجاھات إيجابية تساعدھم على حل المشكالت  - ٢

 .التجاھات العلمية العمل على تنمية ا - ٣

ً  لدى على التفكير االبتكارى تنمية القدرة  - ٤  .المعاقين سمعيا

 . في حياتنا يةتنمية اتجاھات إيجابية نحو ترشيد االستھالك الكھربائى وكذلك التفكير في استخدامات المغناطيس - ٥

  -:تحديد المحتوى  -ج

  :تم تحديد المحتوى العلمى للبرنامج الكمبيوتري من خالل 



  إجراءات الدراسةالفصل الرابع ٨١  �

ا تحد - ١ ك لكونھ ية وذل ة المغناطيس اقين سمعياً بوحدة الكھربي وترى للمع دريس الكمبي يد الموضوع مجال الت

  .وحدة صعبة تحتاج إلى أسلوب مختلف للتدريس وخصوصاً للمعاقين سمعياً 

تعلم  - ٢ ات ال ى فئ ذه العناصر إل ى عناصر ووزعت ھ دروس إل ت ال ى دروس ، وحلل دة إل يم الوح م تقس ( ت

 :وھذة الدروس ھي) حقائق  – مھارات –معارف 

  )حصتين دراسيتين(المغناطيس الطبيعي والمغناطيس الصناعي                - *

         )حصتين دراسيتين(بعض خصائص المغناطيس                                  - *

  )حصتين دراسيتين(المواد ونفاذ القوة المغناطيسية                                - *

  )حصتين دراسيتين(بعض استخدامات المغناطيس في حياتك                   - *

  )حصتين دراسيتين(التيار الكھربي ومصادره                                     - *

  )حصتين دراسيتين(بعض استخدامات الطاقة الكھربية في المنازل           - *

 )حصتين دراسيتين (                     المنصھر ما ھو؟ وما فكرة عمله؟     - *

  -:تحديد األنشطة العلمية  -د

ادة خطوات التجارب أو        ل إع امج مث ة الخاصة بالبرن ن األنشطة التعليمي ام الباحث بوضع مجموعة م ق

ة  دائرة الكھربي وين ال دروس –إعادة تك اء ال د انتھ تھا بع وم الطالب بممارس اطيس ،ليق ة تصنيع مغن ،  أو كيفي

 ً   . وھى عنصر ھام في تعلم المعاق سمعيا

  -:المتعلمين  نوعيةتحديد  -ھـ

دة        دريس وح امج لت ذا البرن د ھ ية(أع ة و المغناطيس دائي )الكھربي امن االبت وم للصف الث نھج العل ن م م

  ).المعاقين سمعياً ( بمدارس األمل للصم وضعاف السمع 

  :أسلوب التقويم  المستخدم  -و

ة استخدم      ارات القبلي امج االختب وى البرن ه لمحت ة -الباحث في أسلوب تقويم اع  –البعدي ك بإتب ة وذل التكويني

   -:الخطوات اآلتية 

ذه  -  ي ھ د روعي ف امج، وق ة للبرن دة التعليمي ن دروس الوح ابع لكل درس م ار ت داد اختب ام الباحث بإع ق

ا في كل درس، االختبارات التنوع والبساطة في صياغتھا، وأن تكون مرتبطة با وب تحقيقھ ألھداف المطل
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دد  ان المح توى اإلتق معياً لمس اق س ب المع ن %) ٩٠(وإذا وصل الطال ة درس آخر م ي دراس دأ ف ه يب فإن

ى األنشطة  ودة إل د من الع ان فال ب اق سمعياً مستوى اإلتق م يحقق الطالب المع ا إذا ل دروس البرنامج ،أم

ار ودراسة الدرس مرة أخرى ليحقق مستوى اإلتق م االختب ود لمساره الطبيعي ،ث م يع ائيان ث ل  النھ ويتمث

 .الذي قام الباحث بإعداده  ي النھائيذلك في االختبار التحصيل

  :مرحلة تصميم البرنامج   - ٢

  )تصميم أسلوب العرض-تصميم استراتيجيات العرض   (وشملت ھذه المرحلة خطوتين ھما 

  تصميم استراتيجيات العرض) أ

خطة تصميم البرنامج التعليمى متكاملة ال بد من االستعانة ببعض االستراتيجيات المساعدة التى  لكى تكون     

ذا راعى الباحث  امج، ل ع البرن ل م تعلم متفاع ل الم ده، وتجع تعلم وبع ة ال اء عملي يم أثن ة التعل ي فاعلي ؤثر ف ت

  .الشروط والمعايير التالية 

  -:اختيار نمط البرنامج ) ١(

اعدة صمم البر       يم بمس اط التعل د أنم دريس الخصوصى كأح تراتيجية نمط الت ي ضوء اس امج التعليمى ف ن

  .الكمبيوتر 

   -:تصميم التحكم في بيئة التعلم ) ٢(

اتبع الباحث أسلوب البرمجة التفريعية والتى تسمح للمتعلم التحكم في البرنامج حسب استجاباته وھذا النوع      

تعداده مج يتيح فرص التعلامن البر ه واس امج وفق خبرت دم في البرن ذى يمكن كل طالب من التق ردى ال يم الف

  ) .٢٤٥، ١٩٩٥عبد هللا المناعى ، (وسرعة تعلمه 

الطالب من خاللھا الدخول في البرنامج كما ھو موضح  يستطيعوقد قام الباحث بتصميم شاشة رئيسية  - 

 بالشكل التالي 
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  ) ١(شكل رقم 

 يوضح الشاشة الرئيسية التي يتحكم من خاللھا الطالب في البرنامج

ا "تفضل بالدخول"عند الضغط علي كلمة       دروس الخاصة بالوحدة التي عن طريقھ ا ال ه شاشة بھ تظھر ل

  يستطيع الطالب الدخول إلي الدرس المراد دراستة كما ھو موضح بالشكل التالي
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  )٢(شكل رقم 



  إجراءات الدراسةالفصل الرابع ٨٥  �

 يوضح الشاشة الرئيسية التي يتحكم من خاللھا الطالب في الدخول للدروس

  

  :وساعد تصميم الشاشة بھذا الشكل على تحكم الطالب في 

  أسلوب عرض األنشطة -٢اسلوب عرض المحتوى            -١

  عرض أسلوب التغذية الراجعة - ٤عرض التقويم                     -  ٣

  :توضيح ذلك كما يلى  ويمكن

  
  
  
  
  
  
  
  
  )المحتوى ( بالنسبة لتحكم الطالب في أسلوب عرض الدروس )  ١( 

ي )  ٣( تظھر شاشة بھا أھداف الدرس شكل رقم " الدرس األول " عند ضغط الطالب على  و عند الضغط عل
  ) ٤( يظھر محتوي المادة العلمية كما ھو موضح بالشكل رقم " موضوع الدرس" 
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  ) ٣(شكل رقم 

  يوضح تصميم الشاشة أھداف الدرس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤(شكل رقم 
  يوضح تصميم الشاشة محتوى الدرس

  
  
  :بالنسبة لتحكم المتعلم في األنشطة داخل الدرس: ) ٢(  

ن األنشطة   الخاصة بكل درس من دروس الوحدة  وفر الباحث في ھذا البرنامج مجموعة متنوعة م  
  ) ٥( كما ھو موضح بالشكل  رقم 
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  ) ٥(شكل رقم 

  يوضح تصميم الشاشة األنشطة

  :تصميم أسلوب التقويم داخل البرنامح    -)٣(

ن ال   امج فم ويم داخل البرن اليب التق د تصميمه ألس ة عن ة والتربوي ة راعى الباحث الشروط الفني ناحي
ارات  دريب ( الفنية، قام الباحث بتصميم الشاشة الخاصة باالختب ام والتنسيق ) شاشة الت ذلك راع الشكل الع ك

درس  ئلة المرتبطة بال ا يظھر مجموعة من األس د الضغط عليھ ا ھو موضح . بحيث يعرض له إيقونة عن كم
  بالشكل التالي
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  )٦(شكل رقم 

  صميم الشاشة الرئيسية للتقويم داخل البرنامج يوضح ت

  :وعند إعداد األسئلة المرتبطة بالدرس روعي ما يلي  

  .   وأسئلة اختيار من متعدد ) ×) ( √( التنوع في أنماط األسئلة الموضوعية أسئلة  - 

ائي ال  - ار النھ ى االختب رة أخرى إل تعرض عرض األسئلة بصورة عشوائية بحيث إذا رجع الطالب م

  .األسئلة بنفس التدريب أو بنفس النمط 

ة  - ى أيقون إعطاء الطالب الحرية في اختبار بدائل اإلجابة وعند االستقرار على إجابة للسؤال يضغط عل

 . تقرير اإلجابة لتقرر ما إذا كانت اإلجابة صحيحة أم خاطئة 

  تصميم أسلوب التغذية الراجعة داخل البرنامج  -) ٤( 

ة عرضت التغذي   ة إجاب ي حال روط تصميمھا  فف اة ش ع مراع وق م لوب مش ن أس أكثر م ة ب ة الراجع

  الطالب المعاق سمعيا إجابة صحيحة فيظھرله صورة بالونات وزھور، وكلمة

  ،في حالة األجابة الخاطئة يظھر صورة رجل يحمل رسالة مكتوب عليھا "إجابة صحيحة أحسنت " 

ري" رة أخ اول م ة ح ة خاطئ تطيع" إجاب رى بالضغط                     ،ويس رة أخ تة م وى لدراس ي المحت وع إل تعلم الرج الم

  ) . ٨،  ٧(السابق كما ھو موضح بالشكلين             
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  ) ٧(شكل رقم 

  يوضح تصميم الشاشة التعزيز في حالة اإلجابة الصحيحة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٨(شكل رقم 
  هالشاشة التعزيز في حالة اإلجابة الخاطئيوضح تصميم 
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  -:تصميم أسلوب العرض   -ب

والمقصود بأسلوب العرض ھى العوامل التربوية التى راعاھا الباحث أثناء تصميم البرنامج والتى   

  . تنعكس على أداء المتعلم 

    Assistance: تعليمات البرنامج ) ١

ع قام الباحث بتصميم ملف كامل للتعليمات ، وض   ة التعامل م دروس وكيفي ع فيه التعليمات الخاصة بال

  . شاشة الدروس والتدريبات واألنشطة وطبيعة البرنامج وفلسفته 

    Screen Designتصميم الشاشة ) ٢

خصص الباحث داخل اإلطار الرئيسي للشاشة مساحات محددة لعرض النصوص الرئيسية، ومساحات   

ھناك انسجام في عرض النصوص وخصص الباحث مساحات أخرى لعرض النصوص الفرعية، حث يكون 

  . لعرض الرسوم والصور المتحركة، وعرض لغة اإلشارة 

   Program  Responsesاستجابات البرنامج ) ٣

امج، حيث صمم    اً في البرن قام الباحث بأعداد  البرنامج على أساس جعل التلميذ المعاق سمعياً متحكم

ه التحرك  يح ل امج، الشاشات بحيث تت ة الرئيسية للبرن ى القائم ودة إل ى الخلف أو الع ام أو التحرك إل ى األم إل

  واستدعاء عناصر درس آخر من خالل الدرس الحالي أو استدعاء االختبارات 

  Learner  Responsesاستجابات المتعلم ) ٤

نظم تشغيل   ابقة ب وتر ،  صمم الباحث البرنامج على أساس عدم احتياج المتعلم إلى أى خبرات س الكمبي

امج التعليمى داخل محرك اسطوانات CD) (حيث كل ما على الطالب وضع االسطوانة  ا البرن المحمل عليھ

  .آي تحميل أتوماتيكى Auto run فيحدث لھا عملية (CD-Rom)الليزر 

تخدام  امج باس ع البرن تجاباته م دد اس اً وتح اتيح مطلق ع لوحة المف ل م ب ال يتعام ا أن الطال كم

  . احد فقط في الماوس مفتاح و

    Promptsوسائل اإلثارة والتشويق ) ٥

  -:تضمن البرنامج وسائل إثارة وتشويق مناسبة دون إفراط وقد تمثلت فيما يلى   

  .لقد راعى الباحث أن تكون رسوم البرنامج وظيفية، بمعنى وجود وظيفة لھا كأن تكون لتوضيح ما تم شرحه : الرسوم 
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وان  تخدام الب: األل ح اس ين ، وتوض ة للع ون مريح ث تك ات بحي ى الشاش ق عل اتزان وتناس وان ب ث األل اح

  .محتويات األشكال 

  . استخدام الباحث لغة اإلشارة لشرح الدروس ويسمح للمتعلم باستدعاء الترجمة اإلشارية متى شاء : اإلشارة لغة 

  :البرمجة / مرحلة اإلنتاج  -٣

  -:وتتضمن ما يلى 

  -:جة ، والبرامج المساعدة اختيار لغات البرم -أ

امج المخرج Visual basicبيسك المرئياللغة (استخدم الباحث لغات البرمجة    ،  ) Director، وبرن

رامج خاصة  اج لإلشارات وب رامج المساعدة الخاصة بعمل المونت كما استعان الباحث كذلك بمجموعة من الب

داد  رامج خاصة بإع ديو، وب ك بمساعدة بعمل المونتاج للقطات الفي امج  وذل الرسومات الموجودة داخل البرن

  . المتخصصين

  -:تحديد متطلبات البرامج من األجھزة  -ب

زة  - ع أجھ ة م زة متوافق ى أجھ امج عل ل البرن ددة  IBMيعم ائط المتع ر الوس ع عناص زودة بجمي م

Multimedia .  

  .بجميع إصداراته  Windowsيعمل البرنامج تحت نظام تشغيل  -

  . CD-Romع البرنامج على اسطوانة وتم وض -

  :تطوير البرنامج / تقويم البرنامج   - ٤

يم        ا التعل م  –تم تحكيم البرنامج بعرضه على عدد من المختصين في مجال تكنولوجي م ) ٧(ملحق رق للحك

ى  امج عل ق البرن ام الباحث بتطبي م ق امج ث ويم البرن ة تق ق بطاق ك عن طري امج وذل ى صالحية البرن ة عل عين

ك ) ١٢(استطالعية من  ازيق ، وذل اقين سمعياً بالزق تلميذ وتلميذة من تالميذ الصف الثامن بمدرسة األمل للمع

دى  ادات ، وم ات واإلرش تجابتھم للتعليم دى اس م ، وم امج لھ وى البرن بة محت دى مناس ى م دف التعرف عل بھ

ام المعد لھم تمكنھم من التحكم في البرنامج ة ، ومدى مراعاة البرن روق الفردي نج للف ع بي اعلھم م ھم ، ومدى تف

د  امج وق ل البرن وتر وتحمي المادة العلمية في البرنامج، ومدى احتياجھم إلى وجود خبرات سابقة بتشغيل الكمبي

ل وضوح الصورة  أظھرت الدراسة االستطالعية صالحية البرنامج للتطبيق بعد أجراء بعض المالحظات مث

  .وأن تكون بخط كبير واضح 
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  أدوات الدراسة : ثالثا 

  أدوات الضبط التجريبي – ١

  ١٩٧٨اختبار الذكاء  المصور   احمد زكى صالح  - أ 

  .ألفراد العينة) الصف السابع ( نتائج امتحان العام السابق أى  -ب 

  مقياس التفكير االبتكاري لضبط التفكير االبتكاري قبل التجربة  -ج 

  :أدوات القياس – ٢

  إعداد الباحث ) مغناطيسية الكھربيةال(لي فى وحدة اختبار تحصي -د 

  ١٩٧٣ترجمة فؤاد أبو حطب ، عبد هللا سليمان )  ب(مقياس التفكير االبتكارى لتورانس صورة  -ھـ

   -: وفيما يلى عرض تفصيلي لألدوات السابقة 

  )٢(ملحق رقم  ١٩٧٨اختبار الذكاء المصور احمد زكى صالح  -١

  وصف  االختبار  -أ

يلة اتصال فى شرح التعليمات ھذا اال ة إال كوس ى اللغ د عل ه ال يعتم ر اللفظي ألن ختبار من النوع غي

د  راد فى وقت واح ى عدد من األف ق عل على األفراد الذين سوف يطبق عليھم ، وكذلك ھو اختبار جمعى يطب

ار رة التصنيف أى يخت ى فك ار عل ذا االختب ية لھ رة األساس وم الفك د ، وتق احص واح د  بواسطة ف الشخص أح

دى  ة ل ة العام درة العقلي دير الق ى تق دف إل ة ، األخرى ، ويھ كال  األربع اقي األش ي تختلف عن ب كال الت األش

راد المفحوصين ، )  ١٧ – ٨( األفراد فى األعمار من  افي لألف عام ، ويمكن تطبيقه دون اعتبار للمستوى الثق

ن تطبيق ون  ا هويمك ذين يجھل ى ال ات الصم ، وعل ى فئ اح عل ق المفت ار وف ة ، ويصحح االختب راءة والكتاب لق

  .الخاص به

  تقنين االختبار  -ب

  .ثبات االختبار  -١

د ) ١٩٩٨(تم تطبيق ھذا االختبار على فئة الصم كما بدراسة كل من طارق النجار  ، ودراسة سعد عب

ذا اال) ٢٠٠١(، محمد الصافى ) ٢٠٠٠(المطلب  ى استخرجت لھ ات الت ار تراوحت معامالت الثب ختب

  .وھذا يدل على ثبات االختبار)  ٠.٨٥ – ٠.٧٥(ما بين
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  صدق االختبار  -٢

ارات األخرى  قام معد االختبار بحساب صدقة عن طريق الصدق المرتبط بالمحك أى المرتبط باالختب

ة  ا عالي ار المصفوفات . فكانت معامالت ارتباطه بھ ان ارتباطه باختب ة ) ٠.٥(وك درات األولي ) ٠.٣٤(، والق

دار  ل بمق ل للعوام دوير المائ د الت ام بع بع بالعامل الع ان متش د زكى صالح ، )  (٠.٦٢(وك ا ) ١٩٧٤أحم ،كم

ل صدقة  ان معام معياً فك اقين س ن المع ة م ى عين ار عل اب صدق االختب ابقة بحس قامت بعض الدراسات الس

  .اً ولذا فھو أقرب وانسب اختبارات الذكاء للتطبيق على فئة المعاقين سمعي. مرتفع

  نتائج امتحانات الصف السابع -٢

ة والضابطة وعتين التجريبي راد المجم بة ألف ابع بالنس ذ درجات الطالب فى الصف الس م أخ ك . ت وذل

  . لضبط متغير التحصيل الدراسي السابق 

  ٣ملحق ) الصورة ب(اختبار تورانس للتفكير االبتكارى  -٣

  . ١٩٧٣عبدهللا سليمان ، وإعداد فؤاد ابو حطب  

ر  .Torranceوھو أنسب اختبار للدراسة الحالية آلن الدراسة تقوم على نظرية تورانس  ومؤشراتھا للتفكي

  .االبتكارى ، وألنه ال يتطلب استخدام مھارة لغوية ، لذلك فھو يصلح لقياس التفكير االبتكارى لدى الصم 

ات  أو) ب(واختبار تورانس للتفكير االبتكارى باستخدام الصورة  -        امالت ثب ز بمع باستخدام الصور يتمي

  .وصدق مرتفعة 

 :واالختبار في صورته العربية يتكونه من ثالث أجزاء وھى  -       

  )باستخدام ورقة ملونة ذات شكل منحى ( تكوين الصور  -١

 )مفرارت عبارة عن خطوط  ١٠ويضم ( تكملة الخطوط  - ٢

 )دائرة  ٣٦ويضم ( استخدام الدوائر  - ٣

 يكومترية الختبار التفكير االبتكارى لتورانس الخصائص الس

  -:ثبات األختبار  - أ

   -:للتحقق من ثبات األختبار أجريت عدة دراسات قى ھذا الشأن كما يلى 

ار المصور صورة ) ١٩٨٢( قام فاروق جبريل  ) ٦٠(للتفكير  االبتكارى على ) ب(بحساب  ثبات االختب
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  .،  ٠.١الة عند مستوى وكانت جميعھا د المرحلة االبتدائية طفل من

  .أشكال ورسوم على المعاقين سمعيا) ب(وبالنسبة لثبات اختبار التفكير االبتكارى صورة 

ارى  صورة ) ١٩٩١(قامت فاطمة جعفر  ر االبتك ورنس للتفكي ار ت ات الختي ) ب(بحساب معامل الثب

امالت ) ١٧-١٢(طفل معاق سمعيا أعمارھم من ) ٥٠(على عينة من  ات سنة وكانت مع ،  ٠.٦٦،  ٠.٦٥(الثب

ة ) ٠.٧٥،  ٠.٦٨.،  ٠.٦٨ ا . لكل من الطالقة ، المرونة ، األصالة ، التفصيالت ، والدرجة الكلي وھى جميعھ

  .)١٩٩١فاطمة جعفر ، . (و ھذا يدل على ارتفاع معامالت ثبات على عينة الصم  ٠.١دالة عند مستوى 

د المطلب  امالت ال) ٢٠٠٠(كما قام سعد عب ارى صورة بحساب مع ر االبتك ار التفكي ى اختب ات عل ثب

ة من ) ب( ى عين ات ) ٦٤(عند المعاقين سمعيا عل امالت الثب ار وكانت مع ادة االختب ل أصم بإع ،  ٠.٦٤(طف

يالت ، )  ٠.٣٧،  ٠.٣٨،  ٠.٤٢ الة ، التفص ة ، األص ة ، المرون ن الطالق ل م د   لك ة عن ا دال ى جميعھ وھ

  )١٠٩،  ٢٠٠٠سعد عبد المطلب ( ،  ٠.١مستوى 

  بحساب معامل الثبات لألداء على االختبار وذلك بتطبيق األختبار على ) ٢٠٠١(وقام محمد الصافى 

  يوم وكانت معامالت الثبات  ٢١طفل أصم بفاصل زمنى ) ٣٠(عينة من 

  .٠.١وھى جمعيھا ذات داللة عند مستوى )  ٠.٩٥،  ١.٠٠،  ٠.٩٧،  ٠.٩١(

وذلك بإعادة ) ب(بات اختبار تورانس للتفكير االبتكارى الصورة وقام الباحث الحالى بحساب معامل ث

ات امالت الثب اقين سمعياً وكانت مع ة إستطالعية من المع ى عين ،  ٠.٨٧(االختبار بفاصل زمنى أسبوعين عل

ة ، وھى )  ٠.٨٦،  ٠.٨٥،  ٠.٩٣،  ٠.٩١ لكل من الطالقة ، المرونة ، األصالة ، التفصيالت ، الدرجة الكلي

  ٠.٠١معامالت ذات داللة مرتفعة عند مستوى  جميعھا

  .مما يسمح باستخدام  اختبار توارنس للتفكير االبتكارى على عينة الدراسة  

   -:صدق االختبار  -ب

ارى صورة  ر االبتك ورانس للتفكي ار ت اب صدق اختب ددة لحس ات متع ت دراس ة ) ب(أجري ى البيئ ف

ة بحسا) ١٩٨٢(قيام فاروق جبريل . المصرية منھا  ة االبتدائي ال المرحل ة من أطف ى عين ب صدق االختبار عل

داد )  ٦٩ن ( وذلك بإيجاد معامالت االرتباط باختبار التفكير االبتكارى باستخدام األشكال  صورة مختصرة أع

ت  د ثاب اط            ) ١٩٨١(محم امالت االرتب ت مع ارى وكان ر االبتك ورانس للتفكي ار ت ى اختب س عل و مؤس وھ

يالت، )  ٠.٣٤٢،  ٠.٣٦١،  ٠.٢٩٤، ٠.٣٤٠ ، ٠.٣٨٢(  الة ، التفص ة ، االص ة ، المرون ن  الطالق ل م لك



  إجراءات الدراسةالفصل الرابع ٩٥  �

  . ٠.٥ما عدا األصالة فكانت دالة عند مستوى  ٠.٠١وھى جميعا دالة عند مستوى . الدرجة الكلية 

د المطلب  ام سعد عب د ق ة من الصم فق ى عين اس عل ا حساب صدق المقي بحساب صدق ) ٢٠٠٠(أم

ار  ا ارى الصورة أختب ر االبتك ن ) ب(لتفكي ة م ى عين ين ) ٨٠(عل اط ب امالت االرتب اب مع ك بحس أصم وذل

ت  د ثاب داد محم ن إع ة م ار والصورة المختصرة المعدل ذا االختب ى ھ اتھم عل ى ) ١٩٨١(درج والمؤسس عل

الى امالت الصدق كالت ارى وكانت مع ر االبتك ورانس للتفكي ، )٠.٣١٢، ٠.٣٨١، ٠.٤٠٢،  ٠.٣٧٥( اختبار ت

د مستوى  ة عن ا دال ام ) ٠.٠٥،  ٠.٠١(لكل من الطالقة ، المرونة ، األصالة ، التفصيالت ، وھى جميعھ ، وق

ايزى  ٢٠٠١محمد الصافى  ة أى الصدق التم ار . بحساب صدق االختبار بالمقارنة الطرفي ك بحساب اختب وذل

ات المنخفض ط درج رتفعين ، ومتوس ات الم ط درج ين متوس روق ب ة الف ت ت لدالل ،  ٣.٢،  ٣.٥١( ين وكان

  . ٠.٠١وھى جميعھا دالة عند مستوى ) ١٠.٣٧، ٥.٩٠،  ٥.١١

ن  ة إستطالعية م ى عين ار عل ام الباحث  بحساب الصدق لالختب معيا وكانت ) ٥٠(وق اق س ل مع طف

  معامالت الصدق ، بالجدول التالى
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  )٢(جدول 

  فضين فى التفكير االبتكارىيوضع داللة الفروق بين متوسطى المرتفعين والمنخ

مســــــــــتوى النسبة منخفضي التفكير االبتكاري مرتفعي التفكير االبتكاري البيان
 U2 ٢ر  ٢ن U1  ١مج ر  ١ن الداللة

 ر٠٠١ ٣٩ ٢٢٤ ١٠٥ ١٤ صفر ٣٦٠ ١٦ الطالقة

  ر٠٠١  ٣٩  ٢٢٤  ١٠٥  ١٤  صفر  ٣٦٠  ١٦  المرونة
  ر٠٠١  ٣٩  ٢٢٤  ١٠٥  ١٤  صفر  ٣٦٠  ١٦  األصالة

  ر٠٠١  ٣٩  ٢٢٤  ١٠٥  ١٤  صفر  ٣٦٠  ١٦  التفصيالت
  ر٠٠١  ٣٩  ٢٢٤  ١٠٥  ١٤  صفر  ٣٦٠  ١٦  الدرجة الكلية

  طريقة التصحيح

   Fluency: الطالقة  -أ

رة  ار واالشكال المناسبة فى سھولة ويسر  فى فت وھى قدرة الطفل على استدعاء اكبر عدد من األفك

ا المفحوص بغض النظر ويتم الحصول على درجة الطالقة بعد. زمنية محددة لمشكلة ما ي أكملھ د األشكال الت

  .عن ھذه األفكار وفئاتھا

   Flexibilityالمرونة  -ب

ه ،  ه ، وأعمال ل لذات وھى قدرة الطفل على تغير الوجھة الذھنية بتغير الموقف ، وھى عدم تكرار الطف

ة نضع في وع توتحسب الدرجة بجمع عدد الفئات التي تقع فيھا  االستجابا. وافكارة ورسوماته  د الفئ د تحدي ن

  .االعتبار كل من الرسم ، والعنوان

  Originalityاألصالة  -جـ

ة  وأشكالھي قدرة الطفل على أنتاج أفكار وأعمال  فنية غير شائعة وغير مألوفة وتتسم بالجدة والطرف

  .والقدرة ، وتحسب درجتھا من خالل النسب المؤية لدرجة تكرار كل فئة

  Elaborationالتفصيالت  -د

رة ،  ذه الفك افات لھ ن اإلض د م اء مزي ة ، أو إعط رة معين يالت لفك اء تفص ى إعط درة عل ى الق وھ

  .والدرجة العالية تكون حسب باقي القدرات ، كالقدرة على إكمال األبعاد
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    ) .٤ملحق رقم ( االختبار التحصيلى من إعداد الباحث  -٤

وذلك بھدف تحديد ما إذا كان التالميذ بية الكھرو سيةقام الباحث بتصميم أختبار تحصيلى فى وحدة المغناطي

قد اكتسبوا السلوك الذي يھدف البرنامج التعليمي إلي تنميته لديھم  ، وقد قام )  عينة الدراسة(المعاقين سمعيا 

بھدف التحقق من مدى تمكن تالميذ الصف الثامن ) مرجعي المعيار( الباحث ببناء االختبار التحصيلي 

المعاقين سمعياً من المعلومات والحقائق والمفاھيم والمھارات المتضمنه للبرنامج الكمبيوتري لوحدة األبتدائي 

   -:حسب الخطوات التالية بيةالكھرو المغناطيسية

 .للصف الثامن االبتدائي بمدارس األمل للمعاقين سمعيا. بيةالكھرو تحليل محتوى وحدة المغناطيسية - ١

  .ال المحتوى الدراسي المراد قياسه تحديد األھداف التعليمية لمج - ٢

  إعداد  جدول مواصفات االختبار التحصيلي - ٣

 )األسئلة( بناء مفردات االختبار  - ٤

 عرض االختبار فى صورته األولية على مجموعة من المحكمين - ٥

ى مدى سھولة -٦ ه / إجراء تطبيق استطالعى لالختبار للتعرف عل صعوبة االمتحان ، زمن التطبيق ، قدرت

 .تميز بين الطالب على ال

  مرحلة تحليل وحدة الكھربية والمغناطيسية : أوالً 

ة    ة االبتدائي وم للمرحل ادة العل قام الباحث باالطالع على الدراسات الخاصة بالتحصيل الدراسي في م

دة  وتر ،حيث تتكون وح للمعاقين سمعياً وذلك لتحديد المطلوب إتقانه من خالل تدريس الوحدة باستخدام الكمبي

  المغناطيسية و الكھربية من موضوعين أساسيين ھما المغناطيسية وبھا 

  .وفيما يلي عرض للدروس وزمن تدريسھا ونسبتھا) دروس  ٣(والكھربية )س  درو ٤(

  

  

  

  

  



  إجراءات الدراسةالفصل الرابع ٩٨  �

  ) ٣(جدول رقم 

  يوضح دروس الوحدة وزمن تدريسھا

  
 النسبة زمن التدريسي الدروس م

 %١٤.٢٨ دقيقة٩٠ اطيس الصناعيالمغناطيس الطبيعي والمغن ١

 %١٤.٢٨ دقيقة٩٠ بعض خصائص المغناطيس ٢

 %١٤.٢٨ دقيقة٩٠ المواد ونفاذ القوة المغناطيسية ٣

 %١٤.٢٨ دقيقة٩٠ بعض استخدامات المغناطيس في حياتك ٤

 %١٤.٢٨ دقيقة٩٠ التيار الكهربي ومصادره ٥

٦ 
بعض استخدامات الطاقة الكهربية في 

 المنازل
 %١٤.٢٨ دقيقة٩٠

 المنصهر ما هو؟ وما فكرة عمله؟ ٧

 
 %١٤.٢٨ دقيقة٩٠

 %١٠٠ ساعات ونصف١٠ ٧ مجموع

  
ُ % ٤٤=ونسبة تدريس الكھربية % ٥٦=أي أن نسبة تدريس المغناطيسية    تقريبيا

 ً   :تحديد األھداف : ثانيا

يتم    ى س ة الت ية والكھربي دة المغناطيس وى وح لوكية الخاصة بمحت داف الس ياغة األھ ام الباحث بص ق

ع مستويات ت وتر وھى أرب ذكر ( دريسھا باستخدام الكمبي م  –الت اًء عن أراء السادة )  التطبيق  –الفھ ك بن وذل

  .لكل مستوى من المستويات السابقة % ٢٣، %٢٧، %٥٠المتخصصين  والتي كانت نسبتھا 

  :إعداد مواصفات األختبار: ثالثا 

طوتين السابقتين ، تم إعداد مواصفات األختبار والتي على أساس المعلومات التي تم تجميعھا من الخ        

، )األھداف التعليمية( تتضمن الدروس التي يجب  أن يشملھا األختبار ونواتج التعلم التي يجب اختبارھا 

  :التاليين) ٥، ٤( والوزن النسبي للموضوعات واالھداف ، كما ھو موضح بالجدولين  رقم 

  



  إجراءات الدراسةالفصل الرابع ٩٩  �

  ) ٤(جدول رقم 

نسبية ألختبار تحصيلي لوحدة المغناطيسية والكھربية للصف الثامن البتدائي بمدارس األمل يوضح األوزان ال

  للصم وضعاف السمع 

  
 م

 الموضوعات
مجموع  مستويات األھداف

 تطبيق فھمتذكر األوزان

١ 
المغناطيس الطبيعي والمغناطيس 

 الصناعي
 %٢٣.٣ %٦.٦٧ %٦.٦٧  %٩ر٩٧

 %٢٠ %٣.٣ %٦.٧٠ %١٠ المغناطيس بعض خصائص ٢

 %٣.٤ - %٣.٤ - المواد ونفاذ القوة المغناطيسية ٣

٤  
بعض استخدامات المغناطيس في 

  حياتك
١٠  %٣.٣٣  %٣.٣٣  %٣.٣٣%  

  %٣.٤  -  -  %٣.٤  التيار الكهربي ومصادره  ٥

٦  
بعض استخدامات الطاقة الكهربية 

  في المنازل
  ٢٣.٣%  %٣.٣  %٦.٦٧  %١٣ر٣٤

٧  
 ما هو؟ وما فكرة عمله؟المنصهر 

  
  %١٦.٦  -  %٦.٦٥  %٩ر٩٥

  %١٠٠ %١٦.٦٠  %٣٣.٤٢  %٥٠ر٠٢  المجموع
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  ) ٥(جدول رقم 
وحدة المغناطيسية والكھربية للصف الثامن االبتدائي  عدد االسئلة الخاصة بكل درس من دروسيوضح 

  )سؤال  ٣٠(بمدارس األمل للصم وضعاف السمع 
  

 م
 تالموضوعا

مجموع  مستويات األھداف
 تطبيق فھمتذكر األسئلة

١ 
المغناطيس الطبيعي والمغناطيس 

 الصناعي
٧ ٢ ٢  ٣ 

 ٦ ١ ٢ ٣ بعض خصائص المغناطيس ٢

 ١ - ١ - المواد ونفاذ القوة المغناطيسية ٣

٤  
بعض استخدامات المغناطيس في 

  حياتك
٣  -  ١  ١  

  ١  -  -  ١  التيار الكهربي ومصادره  ٥

٦  
ربية بعض استخدامات الطاقة الكه

  في المنازل
٧  ٢  ٢  ٤  

٧  
 المنصهر ما هو؟ وما فكرة عمله؟

  
٥  ١  ٢  ٣  

  ٣٠  ٥  ١٠  ١٥  المجموع

  

 ً   :بناء االختبار: رابعا

دة    ى إن تشمل الوح ة عل لوكية اإلجرائي حيث قام الباحث فيھا بوضع مفردة لكل ھدف من األھداف لس

  . ھا من حيث المستويات المعرفية كاملة مع تدرجھا من األسھل لألصعب طبقاً لطبيعة األھداف التى تتبع

ي حددھا  -  اختار الباحث طريقة االختيار من متعدد لصياغة مفردات االختبار لالعتبارات الت

  :في النقاط التالية ) ٥١٥,١٩٧٩(فؤاد البھي

دخل  -  ن الت داً ع ات وموضوعية التصحيح بعي ن الثب ة م ة عالي ارات بدرج ذة األختب ع ھ تمت

 .الذاتي للمصحح

 .قة في تقدير درجات التالميذتمتاز بالد - 



�  ١٠١   إجراءات الدراسةالفصل الرابع

 .تستخدم بكثرة في قياس األھداف التعليمية  - 

 .عدم احتياجھا لتعبير كتابي - 

  .                      تقلل احتماال التخمين  - 

ين وإن ترتب  أربعةوإن تكون عدد البدائل المعطاة لكل مفردة    بدائل بھدف التقليل من احتماالت التخم

ة الصحيحة اإلجابة الصحيحة لكل م فردة وفقاً للتوزيع العشوائي حتى ال يكون للطالب فكرة عن ترتيب اإلجاب

  . علي الفھم  ا، كذلك استخدم أسلوب األسئلة من نوع الصواب والخطأ العتمادھ

  )٦ملحق رقم . (عرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من المحكمين : خامساً◌ً 

ردات  تم عرض االختبار على مجموعة من   اسالمحكمين للحكم على صياغة المف بتھا لقي  ومدى مناس

  . مع محتوى الوحدةمدى اتفاق كل من الھدف والمفردة  و )تطبيق –فھم  –تذكر ( األھداف السلوكية 

  .مالءمة نوع المفردة لما يتطلبه الھدف السلوكى  -

ااتفاقمعامل ثم قام الباحث بأخذ المفردات التى كان    د% ٩٠ ھ م تع ردات ) ٤(يل عدد وت ا آلراءمف  طبق

  . السادة المحكمين 

 ً   .التطبيق االستطالعى : سادسا

ذى    وذلك للتعرف على مدى فھم المفردات ومدى سھولة االختبار من خالل حساب معامل السھولة وال

ة  ات الخاطئ ى اإلجاب ين + يساوى اإلجابات الصحيحة عل د تراوحت ب ات الصحيحة وق ) ٠.٨،  ٠.٤٥(اإلجاب

  . ى أن األسئلة ليست شديدة الصعوبة وكذلك ليست شديدة السھولة إ

  :وتم حساب قدرة االختبار على التمييز من خالل المقارنة الطرفية حيث أن   

  
  ص س  –ص ع       

  ) معادلة جونسون ( _________________ = معامل التمييز 
  ن %  ٢٧        
  عدد إجابات السؤال في الطرف العلوي   = ص ع 

  عدد إجابات السؤال في الطرف السفلى = س ص 

  ) ٦٤٥، ١٩٧٩فؤاد البھى السيد ، ( عدد الذين أجابوا على االختبار = ن 
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  -:عينة الدراسة : رابعا 

   -:العينة االستطالعية  -أ

ذ مدرسة ) ٥٠(تكونت عينة الدراسة من    دائى من تالمي امن االبت تلميذا من المعاقين سمعياً بالصف الث

   -:استخدمت ھذه العينة بھدف لصم وضعاف السمع بالزقازيق، واألمل ل

  االبتكارى على عينة المعاقين سمعيا رالتعرف على مدى صالحية اختبار التفكي - ١

  على التالميذ المعاقين سمعيا ) ب(حساب ثبات وصدق اختبار التفكير االبتكارى لتوارنس صورة  - ٢

  -:عينة الدراسة التجريبية  -ب

ى عدد اشتملت عينة ال ى  )٢٤(دراسة عل اقين سمعيا قسمت إل امن من المع ذة بالصف الث ذ وتلمي تلمي

  ) )١٢(مجموعة ضابطه –) ١٢( ةمجموعة تجريبي( مجموعتين متجانستين 

   ةخطوات اختيار العين

  من خالل مرحلتين) العينة األساسية ( تم اختيار عينة الدراسة 

  اختيار العينة ككل: المرحلة األولى 

  )الضابطه _ التجريبية ( المجانسة بين المجموعتين : ة الثانية المرحل

   -:أوال المرحلة األولى 

ذ -                 بة للتالمي ة بالنس ة عمدي ة الدراسة بطريق ار عين م اختي ار  ت م اختي حيث ت

امن  ذ الصف الث الي عدد تالمي ( مدرسة األمل للصم وضعاف السمع بالزقازيق وبلغ أجم

كما ھو بالجدول ) بنات  -بنين ( مقسمين على خمس فصول مشتركة وتلميذة تلميذ )  ٦٠

  -:التالي 

  

  

  

  )٦(جدول 
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  يوضح عدد تالميذ وتلميذات الصف الثامن 

  بمدرسة األمل بالزقازيق

 البيان
 الصف الثامن

 جملة
 إناث ذكور

 ٦٠ ٢٩ ٣١ مدرسة األمل

ذة إحداھم) ١٢(فصل من اختيار فصلين بطريقة عشوائية بسيطة ويتكون كل تم  ذ وتلمي كمجموعة تجريبية  اتلمي

  .تدرس باستخدام الكمبيوتر، والفصل اآلخر كمجموعة ضابطة تدرس بالطرق التقليدية

   -:المرحلة الثانية : ثانيا 

  . تم المجانسة بين المجموعتين التجريبية والضابطة من حيث الذكاء والتحصيل الدراسي

  :من حيث الذكاء  -أ

ذكاء . لباحث بحساب تكافؤ المجموعتين من حيث الذكاء قام ا ار ال ار  اختب ى اختب بحساب درجاتھم عل

د زكى صالح( المصور  ذكاء احيث تر) أحم م حساب المتوسط واالنحراف )  ١٠٠:  ٨٠( وحت نسبة ال وث

ه الف ى لدالل ان ويتن تخدام م روق بإس اب الف م حس ابطة وت ة والض وعتين التجريبي ارى للمجم ين المعي روق ب

  . المجموعتين كما بالجدول التالى 

  )٧(جدول 

  مان ويتنى لداللة الفروق بين متوسطات المجموعتين فى متغير الذكاء يوضح قيمة

  

 الداللة المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية البيان

  U2 ٢مجر ٢ن U1 ١مجر ١ن

 غير دال ٧١ ١٥١ ١٢ ٧٣ ١٤٩ ١٢ الذكاء

)٢٠= ٠.٠٠١، )١٢،١٢( ٣٧= ٠.٠١، )١٢،١٢( ٤٢= ٠.٠٥ ، )١٢،١٢   

ظ  ابق نالح دول الس ن الج ن  Uأن م ر م غري أكب ة  الإذن  ٢٠الص وعتين التجريبي ين المجم روق ب د ف توج
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  .والضابطة في متغير الذكاء مما يدل على تجانس المجموعتين في متغير الذكاء

  .من حيث التحصيل الدراسي  -ب

ام السابق أي في تم حساب متوسط درجات التحصيل  ال اتھم في الع دراسي للطالب من خالل درج

روق اب الف م حس اري وت راف المعي اب االنح م حس دائي وت ابع االبت ة  الصف الس ى  لدالل ان ويتن تخدام م باس

  .الفروق بين المجموعتين كما بالجدول التالي 

  )٨(جدول 

  تحصيل الدراسىيوضح قيم مان ويتنى لداللة الفروق بين متوسطات المجموعتين فى ال

  

 الداللة المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية البيان

  U2 ٢مجر ٢ن U1 ١مجر ١ن

التحصيل 

 الدراسى

 غير دال ٨٢ ١٤٠ ١٢ ٦٢ ١٦٠ ١٢

)٢٠= ٠.٠٠١، )١٢،١٢( ٣٧= ٠.٠١، )١٢،١٢( ٤٢= ٠.٠٥ ، )١٢،١٢   

ين المج ائية ب ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج ابق يتضح ع دول الس ن الج توى م ى المس وعتين ف م

   .مما يدل على تجانس المجموعتين فى التحصيل الدراسى . التحصيلى 

 :تطبيق الدراسة: خامسا 

 )م ٢٠٠٢نوفمبر، ديسمبر (  تطبيق قبلي لألدوات على أفراد العينة - ١

ة - ٢ ل . ( تطبيق البرنامج التعليمي على المجموعة التجريبي د) م ٢٠٠٣مارس ، إبري ل في ت ريس بالتماث

 .الوحدة الدراسية للمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية في نفس الفترة نفس

ة          - ٣ وعتين التجريبي ن المجم ل م دة لك دريس الوح اء ت د إنھ ة بع راد العين ى أف ألدوات عل دى ل ق بع تطبي

 ) م٢٠٠٣إبريل ، مايو ( والضابطة باألسلوب العادي ) بالطريقة الكمبيوترية( 

  .صائيامعالجة البيانات إح -٤

  . تمناقشة النتائج وتفسرھا والتوصل إلى التوصيات والمقترحا -٥
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   -:األساليب اإلحصائية : سادسا 

ي   ب اآلل ى الحاس ام عل كلھا الخ ي ش عھا ف ام بوض دولتھا ق ات وج غ البيان ث بتفري ام الباح د قي ( بع

وتر  تخدم ا) الكمبي د اس ن صحتھا وق د م ام للتأك ات واألرق ة البيان ة كاف اليب ومراجع لباحث المعالجات واألس

  . اإلحصائية األكثر مالئمة للتحقق من فروض الدراسة

  وھى على النحو التالي 

 . المتوسط الحسابي - ١

 . االنحراف المعياري - ٢

 .T. Testاختبار  - ٣

 . )بعدى –قبلى (كسن للمجموعة التجريبية واختبار ولك - ٤

  ) .ضابطة –تجريبية (اختبار مان ويتنى للمجموعتين المستقلتين  - ٥



  نتائج الدراسة الخامسالفصل  ٩٨ 

  نتائج الدراسة ومناقشتھا - :اوال
  
  :بالنسبة للفرض األول والذي ينص على انه - ١
  

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات تالميــذ  المجموعــة التجريبيــة التــى تــدرس   
باســـتخدام الكمبيـــوتر ومتوســـطي درجـــات تالميـــذ المجموعـــة الضـــابطة التـــي تـــدرس بالطريقـــة التقليديـــة فـــي 

للتالميـــذ المعـــاقين ســـمعيًا بالصـــف الثـــامن االبتـــدائي لصـــالح المجموعـــة التجريبيـــة وللتحقـــق مـــن التحصـــيل 
علــى أفــراد ) وحــدة الكهربيــة والمغناطيســية (تــم  تطبيــق اختبــار تحصــيلي فــي مــادة العلــوم  صــحة الفــرض

يقـة التقليديـة المجموعتين التجريبية التى تـدرس باسـتخدام الكمبيـوتر والمجموعـة الضـابطة التـى تـدرس بالطر 
مــن التالميــذ المعــاقين ســمعيًا للصــف الثــامن االبتــدائي ثــم قورنــت نتــائج المجمــوعتين باســتخدام اختيــار مــان 

  -:ويتنى كما بالجدول التالي
  
  )٩(جدول 

التى تدرس بالكمبيوتر ( ويتنى لداللة الفروق بين درجات المجموعتين التجريبية  –نتائج اختبار ما ن 
في االختبار التحصيلى لمادة العلوم للتالميذ المعاقين ) تى تدرس بالطرق التقليدية ال( والضابطة  )

  سمعياً بالصف الثامن االبتدائى 

  البيــــــــــــــــــان

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

ن  u 1  ١مجـ ر  ١ن  مستوى الداللة  القيم
٢  

  u 2  ٢مجـ ر

التحصيل في مادة 
  العلوم

  صفر  ٢٢٢  ١٢
١
٢  

٧٨  
١٤
٤  

٢٠  
دالة عند مستوى 

٠.٠١  
  ٢٠=  ٠.٠١، )  ١٢،  ١٢( ،  ٣٧=  ٠.٠٥، )  ١٢،  ١٢( القيمة الجدول عند 

  
=  ١٢،  ١٢صفر وهى أقل مـن القـيم الجدوليـة عنـد = الصغرى  uيتضح من الجدول السابق أن   

ن المجمـــوعتين بـــي ٠.٠١إذن توجـــد فـــروق ذات داللـــة عنـــد مســـتوى  ٠.٠١وهـــى دالـــة عنـــد مســـتوى ) ٢٠(
لصـالح المجموعـة ) التـى تـدرس بـالطرق التقليديـة(والضـابطة ) التى تدرس باستخدام الكمبيـوتر ( التجريبية 

  . ،أي انه تم قبول الفرض األولالتجريبية في التحصيل الدراسي لمادة العلوم
   
  : بالنسبة للفرض الثاني والذي ينص على انه  -٢

بــين متوســطي درجــات تالميــذ المجموعــة التجريبيــة التــي تــدرس توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية   
باســـتخدام الكمبيـــوتر فـــي القيـــاس  القبلـــي ومتوســـط درجاتهـــا فـــي القيـــاس البعـــدى لصـــالح القيـــاس  البعـــدى 
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بالنسبة لتحصيل مادة العلوم للتالميذ المعاقين سمعيًا في الصف الثـامن مـن التعلـيم االبتـدائي وللتحقـق مـن 
لمقارنـة بــين درجــات المجموعــة التجريبيـة فــى القياســين البعـدي والقبلــي باســتخدام اختبــار صـحة الفــرض تــم ا

  -:ولكوكس كما بالجدول التالي 
  

  ) ١٠( جدول 
  اسي رقيم اختبار ولكوكسن بين درجات أفراد المجموعة التجريبية في التحصيل الد

  قياس البعدى لبين القياس القبلى وا)  العلوم(
  مستوى الداللة  T٢  T١  رتبة  ف  ف  القياس البعدى  القياس القبلى  م

  دالة على أعلى مستوى  ٧  -  ٧  ٧-  ٢٧  ٢٠  ١

  داللة ألن الفرق صفر   ٤  -  ٤  ٤-  ٢٨  ٢٤  ٢
٧  -  ٧  ٧-  ٢٩  ٢٢  ٣    
٧  -  ٧  ٧-  ٣٠  ٢٣  ٤    
٤  -  ٤  ٤-  ٢٩  ٢٥  ٥    
١.٥  -  ١.٥  ٢-  ٢٨  ٢٦  ٦    
٩.٥  -  ٩.٥  ٨-  ٢٩  ٢١  ٧    
٩.٥  -  ٩.٥  ٨-  ٢٨  ٢٠  ٨    
١٢  -  ١٢  ١١-  ٢٩  ١٨  ٩    
١١  -  ١١  ١٠-  ٢٩  ١٩  ١٠    
٤  -  ٤  ٤-  ٢٥  ٢١  ١١    
١.٥  -  ١.٥  ٢-  ٣٠  ٢٨  ١٢    
    ٧٨  صفر          ج

   ٧=  ٠.٠١،  ١٢،    ١٣=   ٠.٠٥،  ١٢ الجدولية  T  قيم 
  

أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي درجـات التحصـيل ) : ١٠(يتضح من نتائج الجـدول رقـم   
التجريبية التـى تـدرس باسـتخدام الكمبيـوتر بـين التطبيقـين القبلـى والبعـدى لصـالح في مادة العلوم للمجموعة 

، أى أنــه  ٠.٠١األصــغر أقــل مــن القيمــة الجدوليــة عنــد مســتوى  (T)التطبيــق البعــدى حيــث كانــت قيمــة 
أي انـه ) المغناطيسـية  –الكهربيـة ( حدث ارتفاع في مستوى التحصيل الدراسي فـي مـادة العلـوم فـي وحـدة 

  .قبول الفرض الثاني تم
  -:بالنسبة  للفرض الثالث والذي ينص على انه   -٣

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات تالميــذ المجموعــة التجريبيــة التــى تــدرس باســتخدام   
الكمبيــوتر ومتوســطي درجــات تالميــذ المجموعــة الضــابطة التــى تــدرس بالطريقــة التقليديــة لصــالح المجموعــة 
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بيــة بالنســبة للتفكيــر اإلبتكــارى لــدى التالميــذ المعــاقين ســمعيًا فــي الصــف الثــامن االبتــدائى مــن التعلــيم التجري
  .اإلبتدائي 

ثـم تـم المقارنـة بـين المجمـوعتين باسـتخدام اختبـار مـان ويتنـى بإتبـاع الخطـوات التـى سـبق اإلشـارة لهـا فــي 
  . كما بالجدول التالى . نتائج الفرض األول 

  
  ) ١١(جدول 

  ويتنى لداللة الفروق بين درجات المجموعتين التجريبية  –نتائج أختبار مان 
  والضابطة في التفكير اإلبتكارى

   

  البيـــــــان
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

  مستوى الداللة  القيم
  u 2  ٢مجـ ر  ٢ن  u 1  ١مجـ ر  ١ن

  ٠.٠١دالة عند مستوى   ٢٠  ١٤٤  ٧٨  ١٢  صفر  ٢٢٢  ١٢  ة الطالق

  ٠.٠١دالة عند مستوى   ٢٠  ١٤١.٥  ٨٠.٥  ١٢  ٢.٥  ٢١٩.٥  ١٢  المرونة

  ٠.٠١دالة عند مستوى   ٢٠  ١٤٢.٥  ٧٩.٥  ١٢  ١.٥  ٢٢٠.٥  ١٢  األصالة

  ٠.٠١دالة عند مستوى   ٢٠  ١٤٤  ٧٨  ١٢  صفر  ٢٢٢  ١٢  التفصيالت

  ٠.٠١دالة عند مستوى    ٢٠  ١٤٤  ٧٨  ١٢  صفر  ٢٢ ٢  ١٢ الدرجة الكلية 
  

أنـــه توجـــد فـــروق بـــين المجموعـــة التجريبيـــة التـــى تـــدرس ) ١١(الســـابقة رقـــم يتضـــح مـــن الجـــدول   
باستخدام الكمبيوتر والمجموعة الضابطة التى تدرس بالطرق التقليدية في درجات التفكيـر االبتكـارى كأبعـاد 

لكـل ) ، صـفر ، صـفر  ١.٥،  ٢.٥صـفر ، ( الصـغرى علـى الترتـب  1uفرعية وكدرجة كلية حيث كانت 
الدرجـــة الكليـــة علـــى الترتيـــب وهـــى أقـــل مـــن القيمـــة  –التفصـــيالت  –األصـــالة  -المرونـــة  – مـــن الطالقـــة

التفكيــر االبتكــاري بــين المجموعــة الضــابطة  ي، أي انــه توجــد فــروق فــ ٠.٠١عنــد مســتوى ) ٢٠(النظريــة 
  . والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية وبالتالي تم قبول الفرض الثالث  

  
  :الرابع والذي ينص على انه بالنسبة  للفرض -٤

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات تالميــذ  المجموعــة التجريبيــة التــى تــدرس   
باستخدام الكمبيوتر في القيـاس  البعـدى و القيـاس القبلـي فـي التفكيـر فـي االبتكـارى لـدى التالميـذ المعـاقين 

  . القياس البعدى سمعيًا بالصف الثامن من التعليم االبتدائى لصالح 
علــى المجموعــة التجريبيــة قبــل وبعــد اســتخدام ) ب(تــم تطبيــق مقيــاس التفكيــر اإلبتكــارى لتــورانس صــورة  

  .التدريس بالكمبيوتر لتالميذ الصف الثامن اإلبتدائى من المعاقين سمعياً 
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ن أشــرنا خطــوات التطبيقيــين القبلــي والبعــدي باســتخدام اختبــار ولكوكســن كمــا ســبق أ نثــم تمــت المقارنــة بــي
  . ) ١٤،  ١٣،  ١٢،  ١١، ١٠(الفرض الثاني وكانت النتائج كما مدون بالجداول التالية أرقام 

  )١٢(جدول 
  حساب داللة الفروق باستخدام اختبار ولكوكسن بين 

  درجات أفراد المجموعة التجريبية في الطالقة 
  بين كل من القياس القبلى والقياس البعدى 

  

  مستوى الداللة  T٢  T١  رتبة  ف  ف  القياس البعدى  القياس القبلى  م

الداللـــة علـــى أعلـــى مســـتوى ألن   ٢.٥    ٢.٥  ٦-  ٢١  ١٥  ١
  ٢.٥    ٢.٥  ٦-  ٢٢  ١٦  ٢  الفرق صفرى

٥    ٥  ٨-  ٢٥  ١٧  ٣  
٩    ٩  ١٠-  ٢٦  ١٦  ٤    
٤    ٤  ٧-  ٢٤  ١٧  ٥    
١    ١  ٥-  ٢٣  ١٨  ٦    
٦    ٦  ٩-  ٢٣  ١٤  ٧    
١٢    ١٢  ١٣-  ٢٧  ١٤  ٨    
١٠.٥    ١٠.٥  ١١-  ٢٥  ١٤  ٩    
٧.٥    ٧.٥  ٩-  ٢٦  ١٧  ١٠    
٧.٥    ٧.٥  ٩-  ٢٧  ١٨  ١١    
١٠.٥    ١٠.٥  ١١-  ٢٦  ١٥  ١٢    
    ٧٨صفر           ج
  ٧=  ٠.٠١،  ١٢،  ١٣=  ٠.٠٥، ١٢ الجدولية T  قيم 

  
  

  ) ١٣( جدول  

  حساب داللة الفروق باستخدام اختبار ولكوكسن بين 

  درجات أفراد المجموعة التجريبية في المرونة 

  ن القياس القبلي والقياس البعدي بين كل م

  مستوى الداللة  T٢  T١  رتبة  ف  ف  القياس البعدي  القياس القبلي  م

دالة عند أعلى مستوى داللة وذلـك   ٩.٥    ٩.٥  ٢٠-  ٧٠  ٥٠  ١

  ٩.٥    ٩.٥  ٢٠-  ٦٧  ٥٧  ٢  الن الفرق صفري
٧    ٧  ١٤-  ٧٢  ٥٨  ٣  



  نتائج الدراسة الخامسالفصل  ١٠٢ 

١    ١  ٢-  ٦٢  ٦٠  ٤    
١٢    ١٢  ٢٥-  ٧٦  ٥١  ٥    
١١    ١١  ٢١-  ٧٥  ٥٤  ٦    
٢    ٢  ٨-  ٦١  ٥٣  ٧    
٥.٥    ٥.٥  ١١-  ٦٨  ٥٧  ٨    
٣.٥    ٣.٥  ١٠-  ٧١  ٦١  ٩    
٥.٥    ٥.٥  ١١-  ٧٥  ٦٤  ١٠    
٨    ٨  ١٦-  ٧٩  ٦٣  ١١    
٣.٥    ٣.٥  ١٠-  ٧١  ٦١  ١٢    

    ٧٨صفر           ج

  ٧=  ٠.٠١،  ١٢،  ١٣=  ٠.٠٥،  ١٢ الجدولية T  قيم 
  
  
  
  
  
  
  

  )١٤(جدول 

  كوكسن بين حساب داللة الفروق باستخدام اختبار ول

  درجات أفراد المجموعة التجريبية في بعد اإلصالة  

  بين كل من القياس القبلي والقياس البعدي 

  

  مستوى الداللة  T٢  T١  رتبة  ف  ف  القياس البعدى  القياس القبلى  م

ـــــة    ٦.٥    ٦.٥  ٨-  ٢٣  ١٥  ١ دالـــــة عنـــــد أعلـــــى مســـــتوى دالل
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  وذلك الن الفرق صفرى  ١١    ١١  ١٢-  ٢٤  ١٢  ٢

١١    ١١  ١٢-  ٢٥  ١٣  ٣  
١١    ١١  ١٢-  ٢٦  ١٤  ٤    
٢.٥    ٢.٥  ٥-  ١٧  ١٢  ٥    
٩    ٩  ٩-  ٢٢  ١٣  ٦    
٦.٥    ٦.٥  ٨-  ٢٣  ١٥  ٧    
١    ١  ٤-  ٢١  ١٧  ٨    
٢.٥    ٢.٥  ٥-  ٢١  ١٦  ٩    
٦.٥    ٦.٥  ٨-  ٢١  ١٣  ١٠    
٦.٥    ٦.٥  ٨-  ١٩  ١١  ١١    
٤    ٤  ٧-  ١٩  ١٢  ١٢    

    ٧٨صفر           ج
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  )١٥(جدول 

  حساب داللة الفروق باستخدام اختبار ولكوكسن بين 

  درجات أفراد المجموعة التجريبية في بعد التفاصيل 

  بين كل من القياس القبلي والقياس البعدي

   

  مستوى الداللة  T٢  T١  رتبة  ف  ف  القياس البعدى  القياس القبلى  م

ــــة   ٧.٥    ٧.٥  ١٨-  ٥٦  ٣٨  ١ دالــــة عنــــد أعلــــى مســــتوى دالل
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  ن الفرق صفرىوذلك ال  ١١.٥    ١١.٥  ٢٤-  ٥٧  ٣٣  ٢

١١.٥    ١١.٥  ٢٤-  ٥٨  ٣٤  ٣  
٢    ٢  ١٣-  ٥١  ٣٨  ٤    
٣.٥    ٣.٥  ١٦-  ٥٣  ٣٧  ٥    
٧.٥    ٧.٥  ١٨-  ٥٤  ٣٦  ٦    
١٠    ١٠  ٢٢-  ٥٧  ٣٥  ٧    
٩    ٩  ٢١-  ٥٨  ٣٧  ٨    
٥.٥    ٥.٥  ١٧-  ٥٩  ٤٢  ٩    
٥.٥    ٥.٥  ١٧-  ٥١  ٣٤  ١٠    
١    ١  ١٢-  ٥٠  ٣٨  ١١    
٣.٥    ٣.٥  ١٦-  ٤٩  ٣٣  ١٢    

    ٧٨صفر           ج

  ٧=  ٠.٠١،  ١٢،  ١٣=  ٠.٠٥،  ١٢ الجدولية T  قيم 
  
  
  
  
  
  )١٦(جدول 

  حساب داللة الفروق باستخدام اختبار ولكوكسن بين 
  درجات أفراد المجموعة التجريبية في الدرجة الكلية للتفكير االبتكارى  

   ىبين كل من القياس القبلى والقياس البعد
  

  مستوى الداللة  T٢  T١  رتبة  ف  ف  القياس البعدى  القياس القبلى  م

دالة عند أعلـى مسـتوى داللـة لـألن   ٢    ٢  ٤٢-  ١٧٠  ١١٨  ١
  ٤    ٤  ٤٣-  ١٧٠  ١١٧  ٢  الفرق صفرى 

١٢    ١٢  ٥٨-  ١٨٠  ١٢٢  ٣  
١    ١  ٣٧-  ١٦٥  ١٢٨  ٤    
٤    ٤  ٤٣-  ١٧٠  ١١٧  ٥    



  نتائج الدراسة الخامسالفصل  ١٠٥ 

١١    ١١  ٥٣-  ١٧٤  ١٢١  ٦    
٩    ٩  ٤٧-  ١٦٤  ١١٧  ٧    
١٠    ١٠  ٤٩-  ١٧٤  ١٢٥  ٨    
٤    ٤  ٤٣-  ١٧٦  ١٣٣  ٩    
٧.٥    ٧.٥  ٤٥-  ١٧٣  ١٢٨  ١٠    
٧.٥    ٧.٥  ٤٥-  ١٧٥  ١٣٠  ١١    
٦    ٦  ٤٤-  ١٦٥  ١٢١  ١٢    
    ٧٨صفر           ج

  ٧=  ٠.٠١،  ١٢،  ١٣=  ٠.٠٥،  ١٢ الجدولية T  قيم 
  

لــة إحصــائية بــين أنــه توجــد فــروق ذات دال) ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢( يتضــح مــن نتــائج الجــداول أرقــام 
متوسط درجات التطبيق البعدى بالمجموعة التجريبية التى تدرس باستخدام الكمبيوتر ومتوسـط درجاتهـا فـي 

تسـاوى صـفر لكـل ) T١( التطبيق القبلى في التفكير اإلبتكارى لصالح التطبيق البعدى من حيـث كانـت قـيم
التفصـــيالت للتفكيـــر اإلبتكـــارى للمعـــاقين  – األصـــالة –المرونـــة  –الطالقـــة ( مـــن الدرجـــة الكليـــة واألبعـــاد 
  .  ٠.٠١سمعيًا وهى دالة عند مستوى 

  
  
  

    
  ً   تفسير نتائج الدراسة : ثانيا

  -:تفسير نتائج الفرضين األول والثاني 
هدف هذان الفرضان إلى التعرف على مدى فاعلية استخدام الكمبيوتر في تـدريس العلـوم للمعـاقين سـمعيًا  

  .على مستوى تحصيلهم الدراسى في وحدة الكهربية والمغناطيسية ) ة والمغناطيسية الوحدة الكهربي( 
وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين درجـــات أفـــراد المجمـــوعتين ) ٩(يتضـــح مـــن نتـــائج جـــدول   

التجريبية التى تدرس باستخدام الكمبيوتر والمجموعـة الضـابطة التـى تـدرس بـالطرق التقليديـة فـي التحصـيل 
وجــود فــروق فــي التحصــيل ) ١٠(لصــالح المجموعــة التجريبيــة ، وكــذلك اتضــح مــن نتــائج جــدول  الدراســي

الدراســـي للمجموعـــة التجريبيـــة بـــين القيـــاس القبلـــي والقيـــاس البعـــدي الســـتخدام أســـلوب التـــدريس بـــالكمبيوتر 
كـذا يتحقـق صـحة للمعاقين سمعيًا من تالميذ الصف الثـامن اإلبتـدائي ، وه) الوحدة الكهربية والمغناطيسية 

التـدريس بـالكمبيوتر للتالميـذ المعـاقين سـمعيًا  بالفرضين األول والثانى ومن ذلـك يتضـح ان اسـتخدام أسـلو 
) الكهربيــة  و وحــدة المغناطيســية( إلــى ارتفــاع مســتوى تحصــيلهم لمــادة العلــوم  أدى )المجموعــة التجريبيــة(

 Gloria) ١٩٨٨(ودراســـة ريـــان جلوريـــا ، ) ١٩٨٩(وتتفـــق هـــذه النتـــائج مـــع دراســـة كـــل مـــن أحمـــد نصـــر 
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Ryan  ١٩٩١(، ودراســـة رتيشـــارد طمبســـون (Richard. A. Thompson  ودراســـة رمضـــان رفعـــت ،
)١٩٩٤.(  

ويــرى الباحــث أن هــذه النتيجــة ربمــا ترجــع إلــى أن اســتخدام الكمبيــوتر فــى تــدريس العلــوم يســاعد   
وبالتـالى يكـون هنـاك تفاعـل بـين التالميـذ والمـادة، التالميذ على حرية أكبر في التعامل مع المـادة المتعلمـة 

، كـــذلك تقـــديم المـــادة مـــن خـــالل شاشـــات الكمبيـــوتر  مســـتوى أعلـــى مـــن التحصـــيل الدراســـيبـــذلك ويتحقـــق 
  . شيقة ومتنوعة يؤدى إلى ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي للمعاقين سمعيًا في مادة العلوم ةبصور 

التالميــذ هــم المحــور الرئيســي الــذى يــدور حــولهم عمليتــي  باإلضــافة إلــى أن تنظــيم الوحــدة يجعــل
مما يكسـبهم  موقدراته مأو من حيث مراعاة استعداداته منفسهأعلى  مالتعليم والتعلم سواء من حيث اعتماده

الثقة بأنفسهم ومهارة التقويم الذاتى ، كذلك فإن توافر التعزيز المتواصل والفوري الـذى يـوفره تـدريس الوحـدة 
وٕاثـارة  مواهتمامـاته ينة الكمبيوتر يسهم في زيادة فاعلية التعلم، كما يعمل علـى زيـادة نشـاط المتعلمـبمساعد

. الرغبــة فــي الــتعلم لــدى المعــاقين ســمعيًا مــن تالميــذ المجموعــة التجريبيــة التــى تــدرس باســتخدام الكمبيــوتر 
وتـؤدى إلـى زيـادة التحصـيل الدراسـي واستخدام الطرق غير التقليدية للتـدريس للمعـاقين سـمعيًا تـؤتى ثمارهـا 

ــادة التحصــيل كمــا بدراســة كــل مــن  حيــث أثبــت دراســات عديــدة ان اســتخدام الــتعلم التعــاونى تــؤدى إلــى زي
واسـتخدام )  ٢٠٠١(، ودراسة عبد الرازق سـويلم همـام ، خليـل رضـوان )١٩٩٩(حمدى عبد العظيم البنا ، 

سـي للمعـاقين سـمعيًا كمـا بدراسـة كـل مـن سـهام صـالح ، العروض العلمية تؤدى إلى ارتفـاع التحصـيل الدرا
  ).١٩٩٩(، ودراسة محمد أبو شامة، ) ١٩٩٢( ، ودراسة رضا درويش ،) ١٩٩١(

واســـتخدام هـــذه الوســـائل واالســـتراتيجيات فـــي تـــدريس وحـــدة المغناطيســـية والكهربيـــة باإلضـــافة إلـــي   
اقين سمعيًا بالمجموعة التجريبيـة واحتوائـه علـى استخدام الكمبيوتر كما تم بالبرنامج الحالي الذي درس للمع

األســاليب الســابقة والتــى راعــى الباحــث إدخالهــا فــي البرنــامج الكمبيــوتر لكــى يجمــع مزايــا هــذه األســاليب فــي 
التــدريس مــن حــدوث تفاعــل بــين التالميــذ كمــا بــالتعلم التعــاونى ، وحــدوث تشــويق ورؤيــة واضــحة لألنشــطة 

باســتخدام العــروض العمليــة أدى إلــى ارتفــاع التحصــيل الدراســي للمجموعــة  والتجــارب كمــا كــان بالتــدريس
  ) . وحدة الكهربية والمغناطيسية ( التجريبية في مادة العلوم 

  

  تفسير نتائج الفرضين الثالث والرابع

هدف هذان الفرضان التعرف على مدى فاعليـة  اسـتخدام الكمبيـوتر فـي تـدريس العلـوم للمعـاقين سـمعيًا    
  .درجة التفكير االبتكارى  على

أوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيـة التـى تـدرس 
ـــر االبتكـــارى لصـــالح المجموعـــة  ـــة فـــي التفكي ـــالطرق التقليدي ـــدرس ب ـــوتر والضـــابطة التـــى ت باســـتخدام الكمبي

  ) .١١(التجريبية كما بالجدول 
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فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطى درجــات افــراد المجموعــة التجريبيــة التــى وكــذلك اتضــح أنــه توجــد 
تدرس باستخدام الكمبيوتر في التفكير االبتكارى في كـل مـن التطبيـق القبلـى والتطبيـق البعـدى عنـد مسـتوى 

 ١٢( ، كمـا بالجـداول) التفصـيالت  –األصـالة  –المرونـة  –الطالقـة ( كدرجة كلية وكأبعاد فرعيـة  ٠.٠١
 ( ، )١٦(، )١٥(،) ١٤( ، )  ١٣.  (  

أى أن اســـتخدام الكمبيـــوتر فـــي تـــدريس العلـــوم للمعـــاقين ســـمعيًا بالصـــف الثـــامن االبتـــدائى أدى إلـــى تنميـــة 
  .التفكير اإلبتكارى  

وهــذا يتفــق مــع نتــائج الدراســات التــى أوضــحت أن الطريقــة التكنولوجيــة المبرمجــة فــي التعلــيم تــؤثر وتنمــى 
( تفكيــر اإلبتكــارى بدرجــة أكبــر مــن الطــرق التقليديــة ويرجــع ذلــك وكمــا أوضــح حســين صــبرى القــدرة علــى ال

  .استخدام الكمبيوتر في التدريس يسهم في)  ١٣٥،  ١٩٩٧
تـــوفير أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن األفكـــار فـــي فتـــرة زمنيـــة بســـيطة لمشـــكلة واحـــدة وهـــذه ســـمة مـــن ســـمات  )١

 . االبتكارية 

د ، وتنــوع أدوات العــرض يعطــى الفرصــة إلعطــاء أفكــار متنوعــة ال تنــوع األفكــار داخــل البرنــامج الواحــ )٢
 . تتسم بالنمطية، ولكن تعطى الفرصة إلعطاء إجابات فريدة ومتجددة، وهذا من مكونات االبتكارية 

عـرض المــادة العلميــة فـي خطــوات بســيطة وقصــيرة ومتتاليـة يعطــى التلميــذ القـدرة علــى انتــاج اســتجابات  )٣
 .ت االبتكارية متداعية، وهذه من صفا

وقــــد راعــــى الباحــــث النقــــاط الســــابقة فــــي تصــــميم البرنــــامج الكمبيــــوتري لوحــــدة الكهربيــــة والمغناطيســــية 
لتدريســها للمعــاقين ســمعيًا مــن تالميــذ الصــف الثــامن اإلبتــدائي باإلضــافة إلــى اســتخدام عناصــر التشــويق 

  . والجذب مما يهيئ الظروف للمعاقين سمعيًا لالبتكارية 
مديحـة حسـن (، دراسـة )  ٢٠٠٠( ، David, Segalلـك مـع دراسـة كـل مـن ديفيـد سـيجال ويتفق ذ  
في أن استخدام الطرق الحديثة في التعليم تؤدى إلى تنمية التفكيـر االبتكـارى لـدى المعـاقين ) ٢٠٠١محمد 
  . سمعيًا 

التقليـل مـن  أن استخدام الكمبيـوتر فـي التعلـيم يـؤدى إلـى)  ١٩٩٥عبد اهللا سالم المناغى ، (ويرى   
خوف التلميـذ مـن الرسـوب وذلـك لسـرية وخصوصـية الكمبيـوتر ممـا يـؤدى إلـى تنميـة القـدرة االبتكاريـة لـدى 

هذا باإلضافة إلى أن الكمبيوتر يتيح للمعاق سمعيًا أن يتصرف بمنتهى الحرية دون خوف من أن التالميذ 
  .ة استجاباتهيخطى و دون حرج من اآلخرين لكونه معاق،او دون سخرية من تفاه

كل هذا يسهم في تعدد إجابات المعاق سمعيا وتفردها مما يدعم تنميـة قدراتـه االبتكاريـه ، كمـا ان البرنـامج 
الكمبيوتري المعد من قبل الباحث و إعتماده على الصور و األلوان و اإلشـارات زادت مـن تفاعـل المعـاقين 

   .اريةسمعيًا مع البرنامج و أدت إلى تنمية قدراتهم االبتك
    

  ملخص النتائج
  :يمكن تلخيص نتائج الدراسة الحالية في
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ــــة  )١( ــــراد المجمــــوعتين التجريبي ــــين درجــــات أف ــــروق ب ــــوتر ( وجــــود ف ــــدرس باســــتخدام الكمبي ــــى ت ) الت

والضـابطة التـي تـدرس بـالطرق التقليديـة مـن طـالب الصـف الثـامن اإلبتـدائى المعـاقين سـمعيًا فــي 
  .لصالح أفراد المجموعة التجريبية  ٠.٠١د مستوى التحصيل الدراسي لمادة العلوم عن

وجود فروق بين درجـات أفـراد المجمـوعتين التجريبيـة التـى تـدرس باسـتخدام الكمبيـوتر، والضـابطة  )٢(
التــي تــدرس بــالطرق التقليديــة مــن طــالب الصــف الثــامن المعــاقين ســمعيًا فــي التفكيــر االبتكــارى 

 لصالح أفراد المجموعة التجريبية  ٠.٠١كدرجة كلية وكأبعاد فرعية عند مستوى 

وجـود فــروق بـين درجــات أفـراد المجموعــة التجريبيـة التــى تـدرس باســتخدام الكمبيـوتر بــين التطبيــق  )٣(
لصــالح التطبيــق  ٠.٠١القبلــي والتطبيــق البعــدي فــي التحصــيل الدراســي فــي العلــوم عنــد مســتوى 

 . البعدي 

جموعــة التجريبيــة التــى تــدرس باســتخدام وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين درجــات أفــراد الم )٤(
الكمبيــوتر بــين التطبيــق القبلــي والتطبيــق البعــدي فــي التفكيــر االبتكــارى كدرجــة كليــة كأبعــاد فرعيــة 

 . لصالح التطبيق البعدي ٠.٠١عند مستوى 

  
  

  -:توصيات الدراسة    
  

يمكـن أن تسـهم  من خالل ما توصلت إليه نتائج الدراسة فإن الباحث يضع بعـض التوصـيات التـى  
  .  في تحسين عملية تعلم وتعليم الطالب المعاقين سمعيًا 

  .إعداد برمجة للمواد الدراسية المختلفة للطالب المعاقين سمعيًا بواسطة الكمبيوتر ) ١(
  .استخدام الكمبيوتر في التدريس للمعاقين سمعيًا على نطاق أوسع ) ٢(
  .دام الكمبيوتر في التدريس للمعاقين سمعيًا تدريب معلمي المعاقين سمعيًا على استخ) ٣(
  .تزويد المعاقين سمعيًا بمهارات التعامل مع أجهزة الكمبيوتر ) ٤(
  .تؤلف خصيصًا للمعاقين سمعيًا وليس للعاديين والمعاقين معًا  مدرسية إعداد كتب) ٥(
  . تضمين مناهج المعاقين سمعيًا موضوعات تنمى التفكير االبتكارى ) ٦(
  . االهتمام بتنمية التفكير االبتكارى للمعاقين سمعيًا عن طريق األنشطة العلمية وتعديل أساليب التعليم) ٧(
  .العقلية واالبتكاريةإال يقتصر تقويم الطالب على تحصيلهم الدراسي فقط بل يجب قياس القدرات ) ٨(
  

  -: البحوث المقترحة

  ه من األهمية دراسة النقاط التاليةما توصلت  إليه  الدراسة من نتائج نجد انفي ضوء 

  .أثر استخدام األنشطة فى تدريس العلوم على تنمية التفكير االبتكارى لدى المعاقين سمعيًا  )١(



  نتائج الدراسة الخامسالفصل  ١٠٩ 

 .فاعلية استخدام الكمبيوتر في تدريس العلوم على تنمية االتجاه نحو المادة  )٢(

 .  طرق التدريس في تنمية التفكير االبتكارى لدى المعاقين سمعياً فاعلية  )٣(

 .تنمية التواصل لدى المعاقين سمعيًا  يالتدريس باستخدام الكمبيوتر ف فاعلية )٤(

أثــــر اســــتخدام بعــــض األنشــــطة اإلثرائيــــة باســــتخدام الكمبيــــوتر فــــى تنميــــة بعــــض أنمــــاط التفكيــــر  )٥(
 . االبتكاري لدى المعاقين سمعيًا 



   الملخص العربي ١١١ 

  الملخص العربي
  

  -:مقدمة 
يعانى الطالب المعاقون سمعيًا من صعوبات في عملية التعلم عمومًا واكتساب المفاهيم العلميـة   

خصوصــًا ، وقــد يرجــع ذلــك لعــدة أســباب منهــا مــا هــو متعلــق بالطالــب نفســه بمــا فرضــته عليــه إعاقتــه 
رات التـى يدرسـها الطـالب المعـاقون السمعية ومنها ما هو متعلق بمحتوى مادة العلوم ، حيـث إن المقـر 

سمعيًا هى المقررات نفسها التى يدرسها الطالب العاديون في المرحلتين اإلبتدائية واإلعدادية مع حـذف 
بعض الموضوعات والمفاهيم التى ال تتناسب وطبيعة اإلعاقة ، مما يحد من قدرة الطالب المعاق سـمعيًا 

 –أيضـًا  –اسية الكتسـاب المفـاهيم العلميـة فيمـا بعـد ، ومنهـا على اكتساب المعلومات والمتطلبات اإلس
مــا هــو متعلــق بطريقــة تــدريس هــذا المحتــوى والمتمثلــة فــي الطريقــة المعتــادة والتــى قــد ال تتناســب مــع 

حمـدى عبـد العظـيم ( الظروف واالحتياجات الخاصة التى تقرضها طبيعة اإلعاقـة علـى الطـالب أنفسـهم 
ا كانت مساعدة هؤالء الطـالب المعـاقين سـمعيًا تعتبـر تحـديا يوميـًا مـن المعلـم وٕاذ).  ٣، ١٩٩٩البنا ، 

للتغلــب علــى صــعوبات الــتعلم فإنــه مــن الممكــن مســاعدة معلــم العلــوم علــى مثــل هــذه الصــعوبات لــدى 
المعاقين سمعيًا باستخدام أساليب تدريسية مـن شـأنها أن تنمـى مـن القـدرة علـى التفكيـر االبتكـارى بـدًال 

ساليب التدريسية التى تهتم بالحفظ والتذكر والتى تؤدى إلى عدم اهتمـام المعـاقين سـمعيًا بـالمواد من األ
الدراسية لذا ستقوم الباحث يبحـث فاعليـه اسـتخدام الكمبيـوتر فـي تـدريس العلـوم للمعـاقين سـمعيًا علـى 

  . التحصيل والتفكير االبتكارى 
  -:مشكلة الدراسة 

  -:راسة في التساؤل الرئيسى التالىوقد صاغ الباحث مشكلة الد  
ما فعالية استخدام الكمبيوتر فـي تـدريس العلـوم لتالميـذ الصـف الثـامن االبتـدائى للمعـاقين سـمعيًا علـى 

  التحصيل وتنمية التفكير االبتكارى ؟ 
  ويتفرع منه التساؤالت الفرعية التالية 

لتحصــيل تالميــذ الصــف الثــامن مــن مــا فعاليــة اســتخدام الكمبيــوتر فــي تــدريس العلــوم بالنســبة ) ١
  التعليم االبتدائى المعاقين سمعيًا ؟

تالميـذ الصـف الثـامن  ما فعالية استخدام الكمبيوتر في تـدريس العلـوم بالنسـبة للتفكيـر االبتكـارى) ٢
  من التعليم االبتدائى المعاقين سمعيًا ؟

 
  -:أھمية الدراسة 

م لدى المعاقين سـمعيًا فـي مـادة العلـوم والتـى المساعدة في التغلب على بعض صعوبات التعل) ١
  .فرضتها طبيعة اإلعاقة عليهم 



   الملخص العربي ١١٢ 

قــد يســهم هــذا البحــث فــي تخفيــف العــبء عــن المدرســين ويســاعدهم علــى مواجهــة صــعوبة ) ٢
  .تدريس المواد العلمية للصم من جهة ومواجهة الفروق الفردية بينهم من جهة أخرى 

ديثـة فـى التربيـة والتـى تنـادى بضـرورة االهتمـام بالتربيـة يتفق هذا البحـث مـع االتجاهـات الح) ٣
 . الخاصة للمعوقين سمعيًا تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية 

  
  -: أھداف الدراسة

  .التعرف على قدرة المعاقين سمعيًا على التفكير اإلبتكارى  -١
ي للمعاقين سمعيًا التعرف على أثر استخدام الكمبيوتر في تدريس العلوم على التحصيل الدراس -٢

. 

التعرف على أثر استخدام الكمبيوتر في تدريس العلوم على التفكير اإلبتكـارى للمعـاقين سـمعيًا  -٣
. 

 
  -: اإلجراءات المنھجية

  .المنهج شبه التجريبي  :المنھج المستخدم  -١
ة  -٢ متجانســـتين كـــل ) الضـــابطة  –التجريبيـــة ( تتكـــون عينـــة الدراســـة مـــن مجمـــوعتين : العين

تلميذ وتلميذة من المعـاقين سـمعيًا بالصـف الثـامن اإلبتـدائي تتـراوح أعمـارهم )  ١٢( من مجموعة 
 .عام )  ١٦ – ١٤( بين 

  . ١٩٧٨أحمد ذكى صالح  –اختبار الذكاء المصور  -أ  :األدوات  -٣
  .اختبار تحصيلى لوحدة المغناطيسية والكهربية إعداد الباحث   -ب
فـؤاد أبـو حطـب )  ب ( الصورة  مقياس التفكير االبتكارى لتورانس -ج

  . ١٩٧٣وعبد اهللا سليمان 
 .البرنامج الكمبيوتري لوحدة المغناطيسية والكهربية إعداد الباحث  -د

 
  -: األساليب اإلحصائية

  .معامل ارتباط بيرسون   - أ
 .اختبار مان ويتنى   - ب

  .اختبار ولكوكسن  -ج
 اختبار ت  -د

  



   الملخص العربي ١١٣ 

  :نتائج الدراسة 
التــي تــدرس باســتخدام (د المجمــوعتين التجريبيــة وجــود فــروق بــين درجــات أفــرا )١(

والضــابطة التــي تــدرس بــالطرق التقليديــة مــن طــالب الصــف الثــامن االبتــدائي ) الكمبيــوتر 
لصـــالح أفـــراد  ٠.٠١المعــاقين ســـمعيًا فــي التحصـــيل الدراســي لمـــادة العلــوم عنـــد مســتوى 

  المجموعة التجريبية 
جريبيــة التــى تــدرس باســتخدام وجــود فــروق بــين درجــات أفــراد المجمــوعتين الت )٢(

ــاقين  ــامن المع ــة مــن طــالب الصــف الث ــالطرق التقليدي ــوتر، والضــابطة التــي تــدرس ب الكمبي
لصـالح أفـراد  ٠.٠١سمعيًا فـي التفكيـر االبتكـارى كدرجـة كليـة وكأبعـاد فرعيـة عنـد مسـتوى 

 المجموعة التجريبية 

ــة التــى ) ٣( ــراد المجموعــة التجريبي ــين درجــات أف تــدرس باســتخدام وجــود فــروق ب
الكمبيــوتر بــين التطبيــق القبلــي والتطبيــق البعــدي فــي التحصــيل الدراســي فــي 

 لصالح التطبيق البعدى  ٠.٠١العلوم عند مستوى 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين درجـات أفـراد المجموعـة التجريبيـة التـى  )٤(
لتفكيـر تدرس باستخدام الكمبيوتر بـين التطبيـق القبلـى والتطبيـق البعـدى فـي ا

لصـــالح التطبيـــق  ٠.٠١االبتكـــارى كدرجـــة كليـــة كأبعـــاد فرعيـــة عنـــد مســـتوى 
 . البعدى

 
 



  

١١٨  المراجــع

  المراجع

  :المراجع العربية: أوالً 

، العـــين، مكتبـــة ســـيكولوجية المعـــوقين ســـمعيا ):١٩٩٤(إبـــراهيم أمـــين مصـــطفى القريـــوتي  – ١
  .اإلمارات

، فلســـفة تربيـــة ذوي االحتياجـــات الخاصـــة ونظـــم تعلـــيمهم): ١٩٩٨(إبـــراهيم عبـــاس الزهيـــري  – ٢
  .القاهرة، مكتبة زهراء الشرق

أثــر اســتخدام نمــط التــدريس الخصوصــي كأحــد أنمــاط ): "١٩٩٤(ار إبــراهيم عبــد الوكيــل الفــ – ٣
تعليم الرياضيات المعزز بالحاسوب على تحصيل تالميذ الصف األول اإلعدادي لموضوع المجموعـات 

  .١١جامعة قطر،  ع – حولية كلية التربية، "واتجاهاتهم نحو الرياضيات

واقـــع الوســـائل التعليميـــة التـــي : ")٢٠٠٠(إبـــراهيم محمـــد شـــعير واســـماعيل محمـــد اســـماعيل  – ٤
، جامعــة دراســة تقويميــة مجلــة كليــة التربيــة، "يتطلبهــا تــدريس العلــوم بمــدارس ذوي االحتياجــات الخاصــة

  .سبتمبر ٤٤المنصورة، العدد 

  .، بيروت، دار هارون للطباعة والنشر، المجلد الرابعلسان العرب): ١٩٩٥(ابن منظور  – ٥

حجم مشكلة المعوقين في مصـر، ): "١٩٩٧(ئات الخاصة والمعوقين إتحاد هيئات رعاية الف – ٦
  .، القاهرةموجز تقرير التجربة االستطالعية ندوة االتحاد عن حجم مشكلة اإلعاقة في مصر

الرعايـة التربويـة للصـم والـبكم وضـعاف السـمع، القـاهرة، ): ٢٠٠٣(أحالم رجـب عبـد الغفـار  – ٧
  .دار الفجر

  .مناهج الصم، التخطيط والبناء، القاهرة، عالم الكتب): ١٩٩٩(القرشي  أميرأحمد اللقاني،  – ٨

فاعلية استخدام الحقائب التعليمية في العلوم علـى التحصـيل ): "١٩٩٨(أحمد حسن سميسم  – ٩
، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، "وتنمية اتجاهات التالميذ نحو التعلم الـذاتي فـي مرحلـة التعلـيم األسـاس

  .جامعة المنصورة كلية التربية،

  .، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية"اختبار الذكاء المصور): "١٩٧٨(أحمد زكي صالح  – ١٠

استخدام بعـض الوسـائط البصـرية فـي تـدريس العلـوم لتالميـذ ): "١٩٨٨(أحمد فوزي نصر  – ١١
لـــك علـــى الصـــف الســـابع مـــن الحلقـــة األولـــى مـــن التعلـــيم األساســـي بمـــدارس المعـــوقين ســـمعيا وأثـــر ذ

  .٢، مجلة كلية التربية بأسوان، العدد "التحصيل الدراسي واالتجاهات



  

١١٩  المراجــع

غســان عبــد الحــي، الكويــت، : اإلبــداع العــام والخــاص، ترجمــة): ١٩٨٩(الكســندر روشــكا  – ١٢
  .١٤٤سلسلة عالم المعرفة، العدد 

  .الفكر العربي استراتيجيات التدريس والتعلم، القاهرة، دار): ١٩٩٩(جابر عبد الحميد جابر  – ١٣

تأهيــل الصــم ): ١٩٩٩(المــؤتمر الثــامن لالتحــاد العربــي للهيئــات العاملــة فــي رعايــة الصــم  – ١٤
  .٢١٦، ١٨٧والقرن الحادي والعشرين، الشارقة ص ص 

مقدمـــــة فـــــي اإلعاقـــــة الســـــمعية، عمـــــان، األردن، دار الفكـــــر ): ١٩٩٨(جمـــــال الخطيـــــب  – ١٥
  .للطباعة والنشر والتوزيع

، االســـكندرية، دار الوفـــاء "المعلـــم وابتكـــار التلميـــذ): "٢٠٠١(لـــدين محمـــد الشـــامي جمـــال ا – ١٦
  .لدنيا الطباعة والنشر

استخدام المدخل المعملي المبني على االكتشاف ): "١٩٩١(جمال حامد وحفني اسماعيل  – ١٧
الثالـث، رؤيـة  في تدريس الرياضيات لتالميذ الصف الثامن االبتـدائي للمعـوقين سـمعيا، المـؤتمر العلمـي

مســــتقبلية للمنــــاهج فــــي الـــــوطن العربــــي، الجمعيــــة المصــــرية للمنـــــاهج وطــــرق التــــدريس، المنعقــــد فـــــي 
  .االسكندرية

قالـــت الصـــحف، النشـــرة الدوريـــة التحـــاد وهيئـــات رعايـــة الفئـــات ): ١٩٩٨(جيهـــان يوســـف  – ١٨
  .٨٠-٧٦ص ص ) ٥٣(الخاصة والمعوقين بمصر، السنة الخامسة عشر، العدد 

قالت الصحف، النشرة الدورية التحاد وهيئات رعاية الفئات ): "٢٠٠٢( --------  - ١٩
  .٧٩- ٧٧، سبتمبر، ص ص )٧١(الخاصة والمعوقين بمصر، السنة الرابعة عشر، العدد 

وضع مقياس لإلبداع في اللغة العربية لطـالب الحلقـة ): "١٩٩٤(حسن محمد أحمد مسلم  – ٢٠
  .سالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الزقازيق، ر "الثانية من التعليم األساسي

عــــــالم االبتكــــــار، القــــــاهرة، أكاديميــــــة البحــــــث العلمــــــي ): ١٩٩٦(حســــــين صــــــبري أحمــــــد  – ٢١
  .والتكنولوجيا وزارة البحث العلمي

، "أثـــر التعـــاون والتنـــافس علـــى التفكيـــر االبتكـــاري): "١٩٨٦(حســـين عبـــد العزيـــز الـــدريني  – ٢٢
  .وي في علم النفس، المجلد الخامس، القاهرة، األنجلو المصريةالكتاب السن

ــيم العلــوم للمعــاقين فــي مصــر، واقعــه ومشــكالته ): "١٩٨٧(حمــدي أبــو الفتــوح عطيــه  – ٢٣ تعل
  .٢جـ ٨، مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة، العدد "مقترحات لزيادة فاعليته



  

١٢٠  المراجــع

تخدام اسـتراتيجية الـتعلم التعـاوني فـي تحقيـق فعالية اسـ): "١٩٩٩(حمدي عبد العظيم البنا  – ٢٤
جامعــة  –، مجلــة كليــة التربيــة "بعــض أهــداف تــدريس العلــوم للطــالب المعــاقين ســمعيا بالمرحلــة الثانويــة

  .٣٧:  ١). ٤١(المنصورة، العدد 

، "بعـــض مشـــكالت معلمـــي المعـــاقين ســـمعيا فـــي مصـــر): "١٩٨٤(خلـــف محمـــد البحيـــري  – ٢٥
  .لتربية بسوهاج، جامعة أسيوطرسالة ماجستير، كلية ا

بعض برامج تنمية القدرة على التفكير االبتكاري لـدى األطفـال ): "١٩٨٩(رأفت السيد رخا  – ٢٦
  .جامعة المنصورة –، رسالة ماجستير، كلية التربية "الصم بمرحلة التعليم األساسي دراسة تحريرية

ــ): "١٩٩٢(رشــاد عبــد العزيــز موســى  – ٢٧ درات المعرفيــة بــين عينــة مــن الفــروق فــي بعــض الق
  .٢٥٩-٢٣٣. مجلة مركز معوقات الطفولة، العدد األول"األطفال الصم وأخرى من عادي السمع 

تطوير مناهج العلوم للطالب المعاقين سمعيا لمرحلـة ): "١٩٩٢( درويشرضا عبد القادر  – ٢٨
  .ق، رسالة دكتوراه، كلية التربية بنها، جامعة الزقازي"التعليم األساسي

اســـتخدام الكمبيـــوتر فـــي تـــدريس الرياضـــيات للتالميـــذ ): "١٩٩٤(رمضـــان رفعـــت ســـليمان  – ٢٩
، رســـالة دكتـــوراه، غيـــر منشـــورة، كليـــة "الصـــم، وأثـــر ذلـــك علـــى تحصـــيلهم واتجاهـــاتهم نحـــو الرياضـــيات

  .التربية، جامعة المنوفية

  .اهرة، دار المعارف، الق"تنمية اإلبداع منهج وتطبيق): "١٩٨٣(زين العابدين درويش  – ٣٠

أثـر ممارسـة النشــاط الـدرامي علـى تنميـة التفكيـر االبتكــاري ): "١٩٩٩(دعـاء قنـديل محمـد  – ٣١
  .، رسالة ماجستير، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس"لدى األطفال ضعاف السمع

ذات والتحصـيل فـي فاعلية استخدام الرزم التعليمية علـى تقـدير الـ): "١٩٩٦(سعاد شاهين  – ٣٢
، مجلــة تكنولوجيــا "مــادة العلــوم لــدى تالميــذ الصــف الخــامس االبتــدائي المعــاقين ســمعيًا بالمدينــة المنــورة

  .الكتاب الثاني) ٦(التعليم، المجلد 

قـدرات ومؤشـرات التفكيــر االبتكـاري لـدى الصــم ): "٢٠٠٠(سـعد عبـد المطلـب عبــد الغفـار  – ٣٣
، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، معهــد "مــن الــتعلم األساســي دراســة نمائيــة الــبكم مــن تالميــذ الحلقــة األولــى

  .الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس

، عمان، "اإلعاقة السمعية واضطرابات الكالم والنطق واللغة): "٢٠٠١(سعيد حسني العزه  – ٣٤
  .الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع



  

١٢١  المراجــع

أثــر اســتخدام األنشـطة المعمليــة علــى تحصـيل الصــم الــبكم " ):١٩٩١(سـهام الســيد صـالح  – ٣٥
، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، "بالحلقة الثانيـة مـن التعلـيم األساسـي فـي العلـوم واتجاهـاتهم نحـو العلـوم

  .كلية التربية، جامعة المنوفية

، "األســـس النظريـــة لالبتكـــار وأســـاليب تنميتـــه): "١٩٩٠(ســـيد خيـــر اهللا وممـــدوح الكنـــاني  – ٣٦
  .الكويت، مكتبة الفالح

، القـاهرة، "التفكير في اإلبداع، واإلجابة عن أسـئلة المسـتقبل): "١٩٩١(شاكر عبد الحميد  – ٣٧
  .٣٨١٩٥فكر ثقافي، جريدة األهرام، العدد 

، "الخيــال وحــب االســتطالع واإلبــداع فــي المرحلــة االبتدائيــة): "١٩٩٣(شــاكر عبــد الحميــد  – ٣٨
  .ي، كلية التربية بور سعيد، جامعة قناة السويسالمؤتمر العلمي الثان

  .، دار المعارف٢، القاهرة، ط "أساسيات تدريس العلوم): "١٩٩٧(صبري الدمرداش  – ٣٩

لتنميـــــة بعـــــض القـــــدرات  بمـــــدى فاعليـــــة برنـــــامج تـــــدري): "١٩٩٨(طـــــارق محمـــــد النجـــــار  – ٤٠
الدراسات العليا للطفولة، جامعة عـين  ، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد"االبتكارية لدى الصم والبكم

  .شمس

تكنولوجيــا التعلــيم والمعلومــات واســتخدام الكمبيــوتر والفيــديو فــي ): "٢٠٠٠(عــاطف الســيد  – ٤١
  .، القاهرة"التعليم والتعلم

فعاليــة اســتراتيجية مقترحــة فــي ): "٢٠٠١(عبــد الــرازق ســويلم همــام، خليــل رضــوان خليــل  – ٤٢
، مجلـــة "تحصـــيل ومهـــارات االتصـــال واالتجـــاه نحـــو العلـــوم لـــدى التالميـــذ الصـــمالـــتعلم التعـــاوني علـــى ال

  .٢٠٣-١٧٩البحث في التربية وعلم النفس، العدد الثالث، 

ــيم محمــود  – ٤٣ ، دراســة ســيكولوجية القــاهرة، القــاهرة، "اإلبــداع والشخصــية): "١٩٨٠(عبــد الحل
  .دار المعارف

، النشــرة "اد المهنــي لحــاالت الســمع والتخاطــباإلعــد): "٢٠٠٢(عبــد الحميــد يوســف كمــال  – ٤٤
، السـنة الثامنـة عشـر، يونيـه، )٧٠(الدورية التحاد هيئـات الفئـات الخاصـة والمعـوقين فـي مصـر، العـدد 

  .٢١-١٣ص 

سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة األساليب التربوية ): "٢٠٠١(عبد الرحمن سيد سليمان  – ٤٥
  .تبة زهراء الشرق، القاهرة، مك"والبرامج التعليمية



  

١٢٢  المراجــع

سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة الجـزء األول ذوي ): "٢٠٠١(عبد الرحمن سيد سليمان  – ٤٦
  .، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق)الفئات –المفهوم (الحاجات الخاصة 

  .، الكويت، مجلة الفكر"ثالثة جوانب في دراسة اإلبداع): "١٩٨٥(عبد الستار إبراهيم  – ٤٧

  .، القاهرة، دار النهضة العربية"التفوق العقلي واالبتكار): "١٩٩٧(الغفار سالم عبد عبد ال – ٤٨

، "االتجاهـــات الحديثـــة فـــي تـــدريس العلـــوم): "٢٠٠١(عبـــد الســـالم مصـــطفى عبـــد الســـالم  – ٤٩
  .القاهرة، دار الفكر العربي

خاصـة، التقسـيم التطبيق في التربيـة ال): "١٩٨٨( السرطاويعبد العزيز السرطاوي، زيدان  – ٥٠
  .، الرياض، مكتبة الصفحات الذهبية"التربوي

دراسة لكل من السلوك التكيفي والنشـاط الزائـد لـدى ): "١٩٩٢(عبد العزيز السيد الشخص  – ٥١
عينــة مــن األطفــال المعــاقين ســمعيا وعالقتهــا بأســلوب رعايــة هــؤالء األطفــال، بحــث مقــدم إلــى المــؤتمر 

  .مركز دراسات الطفولة، جامعة عين شمسالسنوي الخامس للطفل المصري، 

  .، القاهرة، مركز الفتح"اضطرابات النطق والكالم): "١٩٩٧(العزيز السيد الشخص عبد  – ٥٢

قــــاموس التربيــــة الخاصــــة وتأهيــــل غيــــر ): "١٩٩٢(عبــــد الغفــــار عبــــد الحكــــيم الــــدمياطي  – ٥٣
  .العاديين، القاهرة، األنجلو المصرية

ـــــز الســـــيد ال – ٥٤ ـــــد العزي ـــــذوي االحتياجـــــات ): "٢٠٠٠(شـــــخص وآخـــــرون عب ـــــدمج الشـــــامل ل ال
  .، العين، دار الكتاب الجامعي"الخاصة

أثــر اســتخدام الحقيبــة التعليميــة علــى اكتســاب ): "١٩٩٧(عبــد الغفــار عبــد الــرازق محمــود  – ٥٥
  .، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة األزهر"المعرفة والمهارات في مادة السكرتارية

فاعليــة الســيكو درامــا فــي تنميــة بعــض المهــارات االجتماعيــة ): "٢٠٠٢(بــد الفتــاح رجــب ع – ٥٦
  .، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية بني سويف، جامعة القاهرة"لدى األطفال الصم

، حوليـة "التعليم بمسـاعدة الحاسـوب وبرمجياتـه التعليميـة): "١٩٩٥(عبد اهللا سالم المناعي  – ٥٧
  ).١٢(بية، المجلد     ، العدد كلية التر 

، الســــعودية، النشــــر العلمــــي "الحاســــب والتعلــــيم): "١٩٩٧(عبــــد اهللا بــــن عثمــــان المغيــــرة  – ٥٨
  .والطبع، جامعة الملك سعود

  .، عمان، دار الفرقان٥، ط "علم النفس التربوي): "١٩٩١(عبد المجيد النشواني  – ٥٩



  

١٢٣  المراجــع

ذوي االحتياجـات الخاصـة وتـربيتهم، القـاهرة،  سـيكولوجية): ٢٠٠١(عبد المطلب القريطي  – ٦٠
  .، دار الفكر العربي٣ط 

التكنولوجيــا المتطــورة لخدمــة بــرامج التربيــة الخاصــة تأهيــل ): "١٩٩٩(عثمــان لبيــب فــراج  – ٦١
ــــال، جامعــــة القــــاهرة ــــات الخاصــــة "المعــــوقين، مــــؤتمر طــــب األطف ــــة الفئ ــــاهرة، اتحــــاد هيئــــات رعاي ، الق

  .١٦السنة  ٥٨رية، العدد والمعوقين، النشرة الدو 

ــــدى ): "١٩٩٨(عرفــــات صــــالح شــــعبان  – ٦٢ تقــــدير الــــذات والقــــدرة علــــى التفكيــــر واالبتكــــار ل
، رســالة ماجســتير غيــر )دراســة مقارنــة" (األطفــال الصــم وضــعاف الســمع مــن تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة

  .منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس

، "الطفــل المبــدع دراســة تجريبيــة علــى اســتخدام الــدراما اإلبداعيــة): "١٩٩٣(س عفـاف عــوي – ٦٣
  .القاهرة، مكتبة الزهراء

إعــداد بــرامج الكمبيــوتر لألغــراض التعليميــة دراســة علــى ): "١٩٩٧(عــالء محمــود صــادق  – ٦٤
  .، القاهرة، دار الكتب العملية للنشر والتوزيع"الدوال والمعادالت الجبرية

، ورقــة عمــل مقدمــة إلــى نــدوة تكنولوجيــا "تفريــد التعلــيم): "١٩٩٥(مــد عبــد المــنعم علــي مح – ٦٥
  .التعليم الجامعي، جامعة عين شمس

، ورقــــة عمــــل، المــــؤتمر العلمــــي "الوســــائط المتعــــددة): "١٩٩٨(علــــي محمــــد عبــــد المــــنعم  – ٦٦
لــــيم، سلســــلة دراســــات الســـادس تكنولوجيــــا التعلــــيم فــــي الفكــــر التربــــوي الحــــديث، القــــاهرة، تكنولوجيــــا التع

  .وبحوث

قـدرات التفكيـر االبتكـاري لـدى تالميـذ المدرسـة االبتدائيـة ): "١٩٨٤(فاروق السـعيد جبريـل  – ٦٧
  .، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة المنصورة"دراسة إنمائية

القــدرة علــى التفكيــر االبتكــاري وبعــض ســمات الشخصــية ): "١٩٩١(فاطمــه أحمــد جعفــر  – ٦٨
  .، رسالة ماجستير، كلية التربية جامعة المنصورة"رة لدى الصم والبكم والعاديين دراسة مقارنةالمبتك

  .الكتب ، عالم١، القاهرة، ط "الكمبيوتر في التعليم): "١٩٩٥(فتح الباب عبد الحليم سيد  – ٦٩

لتربيـة سيكولوجية األطفـال غيـر العـاديين واسـتراتيجية ا): "١٩٩٠(فتحي السيد عبد الرحيم  – ٧٠
  .، دار القلم٢، ج٤الخاصة، الكويت، ط 

سـيكولوجية الفئـات الخاصـة واسـتراتيجية ): "١٩٨٠(فتحي عبد الرحيم وحليم السعيد بشاي  – ٧١
  .، دار القلم٢، ١، الكويت، ج"التربية الخاصة



  

١٢٤  المراجــع

، "األسـس المعرفيـة للتكـوين العقلـي وتجهيـز المعلومـات): "١٩٩٥(فتحي مصطفى الزيـات  – ٧٢
  .المنصورة، دار الطيب للنشر والتوزيع جامعة

مقدمــة (اختبــارات تــورانس للتفكيــر االبتكــاري ): "١٩٧٣(فــؤاد أبــو حطــب، عبــد اهللا ســليمان  – ٧٣
  .، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية)نظرية

  .، القاهرة، األنجلو المصرية"علم النفس التربوي): "١٩٨٠(فؤاد أبو حطب، أمال صادق  – ٧٤

  .، القاهرة، األنجلو المصرية"التفكير، دراسات نفسية): "١٠٩٤(أبو حطب وسيد عثمان فؤاد  – ٧٥

  .التقويم النفسي، القاهرة، األنجلو المصرية): "١٩٩٣(فؤاد أبو حطب، سيد عثمان، آمال صادق  – ٧٦

، ١، القـاهرة، ط"علـم الـنفس اإلحصـائي وقيـاس العقـل البشـري): "١٩٧٩(فؤاد البهي السيد  – ٧٧
  .الفكر العربي دار

فاعليــة اســتخدام األلعــاب التعليميــة لتــدريس العلــوم ): "١٩٩٦(فــوزي أحمــد محمــد الحبشــي  – ٧٨
، مجلـة "في التحصيل وتنمية التفكير االبتكاري واالتجاه نحو العلوم لدى تالميذ الصف السابع االبتـدائي

  .٣٤٠-٣٠٩، الجزء الثاني، ص ص ٢٧كلية التربية، جامعة الزقازيق، العدد 

، الكويــت، مجلــة "الــرزم التعليميــة خطــوة علــى طريــق التفريــد): "١٩٨٠(فــوزي أحمــد زاهــر  – ٧٩
  ).٥(تكنولوجيا التعليم، العدد

، ١، الكويــت، ط"مقدمــة فــي التكنولوجيــا التعليميــة): "١٩٩٤(كمــال اســكندر ومحمــد ذبيــان  – ٨٠
  .مكتبة الفالح

  .، الرياض، مكتبة دار الهديان للنشر"ةاإلعاقة السمعي): "١٩٩٢(ماجده سيد عبيد  – ٨١

، دراسـات "نظـم التعلـيم بواسـطة الحاسـب تكنولوجيـا التعلـيم): "١٩٩٩(محمد إبراهيم يونس  – ٨٢
  .عربية، مركز الكتاب للنشر

، قطــر، مجلــة "اســتخدام الحاســوب كوســيلة تعليميــة): "١٩٩٦(محمــد اســماعيل األنصــاري  – ٨٣
  .١٣٩:  ١٢٥التربية، 

الـرفض الوالـدي وعالقتـه بـالتفكير االبتكـاري و القبول ): "٢٠٠١(الصافي عبد الكريم  محمد – ٨٤
  .، رسالة ماجستير، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس"لدى األطفال الصم

التفكيــــر االبتكــــاري، دراســــة مقارنــــة بــــين الطــــالب ): "١٩٨٩(محمــــد حمــــزة وأميــــر خــــان  – ٨٥
  .٩٩ – ٩٨، العدد األول، ص ص ١١٧مجلة العلوم االجتماعية، مجلد  ،"السعوديين والنيجيريين



  

١٢٥  المراجــع

، "دالالت صــــدق وثبــــات اســــتبان الــــدوافع االبتكاريــــة): "١٩٩٢(محمــــد حمــــزه الســــليماني  – ٨٦
  ).٣٢(القاهرة، مجلة علم النفس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد 

ريقة المعملية والعـروض العلميـة فـي فاعلية كل من الط): "١٩٩٩(محمد رشدي أبو شامة  – ٨٧
ـــة ـــة الثانوي ـــوم للطـــالب الصـــم الـــبكم بالمرحل ـــدريس العل ـــة بعـــض أهـــداف ت ، رســـالة ماجســـتير غيـــر "تنمي

  .منشورة، كلية التربية، جامعة المنصورة

العالقـــات بـــين األســـاليب المعرفيـــة وقـــدرات التفكيـــر ): "١٩٩٥(محمـــد عبـــد الســـميع رزق  – ٨٨
  .توراه، كلية التربية، جامعة المنصورة، رسالة دك"االبتكاري

، القـــاهرة، مركـــز تطـــوير "مهـــارات التفكيـــر االبتكـــاري): "١٩٩٦(محمـــد عبـــد الغنـــي حســـن  – ٨٩
  .األداء والتنمية

، "ســــيكولوجية األطفــــال غيــــر العــــاديين وتــــربيتهم): "١٩٨٦(محمــــد عبــــد المــــؤمن حســــين  – ٩٠
  .األسكندرية، دار الفكر الجامعي

  .، دار القلم، دبي"طرق االتصال للصم وأساليبها): "٢٠٠١(عبد الواحد  محمد فتحي – ٩١

ــــرحمن  – ٩٢ فاعليــــة اســــتخدام أســــلوب التــــدريس الخصوصــــي ): "٢٠٠٠(محمــــد كمــــال عبــــد ال
، رسـالة ماجســتير "بـالكمبيوتر علـى تحصــيل واتجاهـات طــالب كليـة التربيــة فـي مقــرر الوسـائل التعليميــة

  .معة قناة السويسغير منشورة، كلية التربية، جا

، مصـــر، المـــؤتمر "التأهيـــل اإلدمـــاجي للمعـــوقين تخاطبيـــا): "١٩٨٥(محمـــد ناصـــر قطـــب  – ٩٣
  .الثاني، اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين

التنبــؤ بمســتوى التحصــيل الدراســي مــن خــالل عالقتــه ): "١٩٩٣(محمــود أحمــد أبــو مســلم  – ٩٤
، مجلــة "وأبعــاد الدافعيــة لإلنجــاز لــدى طــالب كليــة التربيــة بالمنصــورة بعوامــل االتجــاه نحــو الــتعلم الــذاتي

  ).٢٣(كلية التربية، جامعة المنصورة، العدد 

فاعليــــة اســــتخدام الوســــائط المتعــــددة فــــي اكتســــاب ): "٢٠٠٠(محمــــود أحمــــد عبــــد الكــــريم  – ٩٥
، "والتحصـــيل المعرفـــيالطـــالب المعلمـــين المنـــدفعين والمتـــرويين المهـــارات األساســـية لتشـــغيل الكمبيـــوتر 

  .، جامعة القاهرة)بني سويف(رسالة ماجستير، كلية التربية 

، المــؤتمر الثــاني "الــتعلم الــذاتي واألدوار الجديــدة للمعلــم): "١٩٨٩(محمــود عبــاس عابــدين  – ٩٦
  .كلية التربية باإلسماعيلية، جامعة قناة السويس) المعلم في مصر(للتربية في مصر 
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المســتوى االجتمــاعي واالقتصــادي وعالقتــه بــالتفكير ): "١٩٨١(جيــد رزق مــرزوق عبــد الم – ٩٧
ـــالريف والحضـــر ـــة ب ـــة االبتدائي ـــاء فـــي المرحل ـــة، جامعـــة "االبتكـــاري لألبن ـــة التربي ، رســـالة ماجســـتير، كلي

  .األسكندرية

أثــر اســتخدام حقيبــة تعليميــة فــي تحقيــق أهــداف تــدريس ): "١٩٩٨(مــدحت محمــد حســن  – ٩٨
، رســـالة ماجســـتير، كليـــة التربيـــة "ميـــذ المعـــاقين ســـمعيًا فـــي المرحلـــة االعداديـــة المهنيـــةالعلـــوم لـــدى التال

  .جامعة قناة السويس –باالسماعيلية 

برنامج مقترح في الرياضيات لتنميـة التفكيـر البصـري لـدى ): "٢٠٠١(مديحه حسن محمد  – ٩٩
  .القاهرة، مجلة كلية التربية، جامعة "التلميذ األصم بالمرحلة االبتدائية

تنميـــة الســـلوك اإلبـــداعي عنـــد األطفـــال المعـــوقين مـــن خـــالل ): "١٩٨٢(مصـــري حنـــورة  – ١٠٠
  .، ندوة الطفل المعوق، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب"المادة المقرؤة

نمـــو اإلبـــداع عنـــد األطفـــال وعالقتـــه بـــالتعرض ): "١٩٩٠(مصـــري حنـــورة، وناديـــة ســـالم  – ١٠١
  .لقاهرة، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، ا"لتأثير وسائل االتصال

رعايــة الطفــل المعــوق طبيــًا ونفســيًا واجتماعيــًا، ): ١٩٩١(مصــري حنــورة، أحمــد الســعيد  – ١٠٢
  .القاهرة، دار الفكر العربي

، القـاهرة، دار المعـارف "األسس النفسـية لإلبـداع فـي الشـعر): "١٩٨١(مصطفى سويف  – ١٠٣
  .المصرية

، عمـان، "اإلعاقـة السـمعية واضـطرابات النطـق واللغـة): "٢٠٠١(مصطفى نوري القمـش  – ١٠٤
  .دار الفكر

بحــوث ابتكاريــة فــي البيئــة المصــرية بــين النظريــة ): "١٩٨٨(ممــدوح عبــد المــنعم كنــاني  – ١٠٥
  .، مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة، الجزء الثالث، العدد التاسع"والتطبيق

ــــق لمــــدارس ذوي االحتياجــــات ): "١٩٩٨(يمان منــــى حســــن ســــل – ١٠٦ ــــال عوائ نحــــو تصــــميم ب
، بحوث ودراسات وتوصيات المؤتمر القومي التحاد رعايـة الفئـات الخاصـة والمعـوقين، المجلـد "الخاصة

  .١٦٦-١٤٦األول، الموضوعات العلمية والطبية والتجارب، القاهرة، ديسمبر ص ص 

إنجـازات التعلـيم فـي أربـع أعـوام، مشـروع مبـارك القـومي ): "١٩٩٥(وزارة التربية والتعلـيم  – ١٠٧
  .، القاهرة، دار الكتب"للتعليم
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، القــاهرة، دليــل مــدارس "اإلدارة العامــة للتربيــة الخاصــة): "١٩٩٨(وزارة التربيــة والتعلــيم  – ١٠٨
  .التربية السمعية

بيـــق نظـــام تجربـــة معهـــد الكويـــت لألبحـــاث العلميـــة ببنـــاء وتط): "١٩٩٩(هـــاني درويـــش  – ١٠٩
، اإلمـارات، المـؤتمر الثـامن "الحاسب اآللي لتعليم وتدريس الطلبة الصـم باسـتخدام لغـة اإلشـارة الوصـفية

  .لالتحاد العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم، مؤتمر الشارقة

االحتياجــــات التدريبيــــة لمعلمــــي اللغــــة ): "١٩٩٨(هــــدى مصــــطفى محمــــد عبــــد الــــرحمن  – ١١٠
، القاهرة، المؤتمر السابع التحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة "لمعوقين سمعيا بسوهاجالعربية بمدارس ا

  .٢٨٥ – ٢٧٠والمعوقين بمصر، المجلد الثاني، ص ص 

فاعليـــــة تـــــدريس مـــــنهج الرســـــم الفنـــــي باســـــتخدام ): "٢٠٠٢(ياســـــر ســـــعد محمـــــود أحمـــــد  – ١١١
، "دى طـالب الصـف األول الثـانوي الصـناعيالكمبيوتر في تنمية مهارات الرسم الفني والقـدرة المكانيـة لـ
  .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الزقازيق

فاعليـة اسـتخدام الكمبيـوتر فـي التحصـيل األكـاديمي وتنميـة ): "١٩٩٨(يسري طه محمـد  – ١١٢
، رســالة دكتــوراة "القــدرة االبتكاريــة بجانبهــا المعرفــي والوجــداني فــي الفيزيــاء لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة

  .غير منشورة، كلية التربية، جامعة طنطا

المــــدخل إلــــى ): "١٩٩٥(يوســــف القريــــوتي وعبــــد العزيــــز الســــرطاوي وجميــــل الصــــامدي  – ١١٣
  .، اإلمارات العربية المتحدة، دبي، دار القلم للنشر والتوزيع"التربية الخاصة

يــة وتأهيــل وتعلــيم المعــوقين أضــواء علــى الحــديث فــي رعا): "٢٠٠٠(يوســف هاشــم إمــام  – ١١٤
السـنة الثالثـة  ٦٦، النشـرة الدوريـة التحـاد هيئـات رعايـة الفئـات الخاصـة والمعـوقين بمصـر العـدد "سمعياً 

  .٥٦-٤٤عشر، يونيه، ص ص 
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ذاتي  ١٩٩١ روكويل ١ يم ال بيان أثر مدخلين من مداخل التعل
 .للطالب المعاقين سمعيا

طالبا أصم من  ٢٤
 عام)٢٨-١٨(

تخدم  ي تس ة الت ين المجموع روق ب ود ف دم وج ع
وتر  الورقة والقلم والمجموعة التي تستخدم الكمبي

  .كمساعد تعليمي في درجات األداء
ى اعد عل وتر يس تخدام الكمبي ردي باس يم الف  التعل

 تفاعل الطالب إلكمال مھام التعليم
تخدام   ١٩٩١  ريتشارد  ٢ دار باس تعلم الم بية لل ة النس الفاعلي

  الكمبيوتر كمساعد تعليمي
اقين  ذ مع تالمي

  سمعيا
استخدام الكمبيوتر كمساعد تعليمي أعطى نتائج 

  .ل مع الطالب الصممرتفعة في التحصي
  .وقد نمى القدرات االبتكارية

براون   ٣
  وآخرون

ي   ١٩٩١ اعد تعليم وتر كمس رامج الكمبي ويم ب تق
  للمدارس االبتدائية للمعاقين سمعيا

تلميذ بالمرحلة  ٤٨
ن  ة م االبتدائي

  معاقين سمعياال

ؤثر في تحسين  الكمبيوتر كمساعد تعليمي غير م
  .مھارات اللغة أو التحصيل الدراسي

لورا  –بل   ٤
  وآخرون

الل   ١٩٩١ ن خ م م الب الص يل الط ة تحص تنمي
بكة  ق ش ن طري ة ع ارات الكتاب مھ

  لومات في حجرات العلومالمع

ال  ١٠ ن األطف م
  الصم

ى  درة عل ادة الق ة وزي اء الكتاب ي أخط اض ف انخف
  .ربط الجمل لتصبح ذات معنى

رمضان   ٥
  رفعت

ي   ١٩٩٤ وتر ف تخدام الكمبي ة اس ن قيم ق م التحق
  .صمتدريس مادة الرياضيات للتالميذ ال

ذة  ٢٤ ذ وتلمي تلمي
ى  م عل ن الص م

  .مجموعتين

ال  دريس الرياضيات فع وتر في ت تخدام الكمبي اس
  .مع الصم

مع وجود فروق في التحصيل لصالح المجموعة 
  .التجريبية

ي   ١٩٩٥  دافيد جراي  ٦ اعد تعليم وتر كمس تخدام الكمبي ر اس أث
  .لألطفال المعاقين سمعيا

ن  وعتين م مجم
  الصم

ى  استخدام الكمبيوتر في التعلم مع الصم قد أدى إل
الب  ات الط ى اتجاھ د عل يل ويعتم ادة التحص زي

  .والمعلمين نحو الكمبيوتر
  
  



  
  

تقييم 
 الدراسات

 نتائج الدراسة الدراسةعينة  ھدف الدراسة السنةاسم الباحث م

ھاني   ٧  
  درويش

ي   ١٩٩٩ ات في الحاسب اآلل بناء وتطوير تطبيق
  .لخدمة الطلبة الصم

  سھوله في استخدام الكمبيوتر من قبل المدرسات  .دراسة نظرية
امج أفضل من  تجاوب التلميذات الضعيفات للبرن

  الحصص العادية
ي   ٢٠٠٣  ليسيا باركر  ٨ ي ف اعد تعليم وتر كمس تخدام الكمبي اس

  .إكساب الصم حصيلة من المفردات
تلميذا صم من  ١٦

  عام) ١٤:  ٨(
امج ك ٧٠تعلم الصم  د تطبيق البرن  –لمة يوميا بع

  .مع قدرة أكبر على التذكر
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.  

ى   ١٩٩١  سھام صالح  ١ ة عل طة العملي تخدام األنش ر اس أث
  .تحصيل التالميذ الصم والبكم

ذه  ١٧ ذ وتلمي تلمي
ل  دارس األم بم

  .للصم

دي  اس البع ي والقي اس القبل ين القي روق ب وجود ف
طة  تخدام األنش ت باس ي درس ة الت راد العين ألف

يل ا ي التحص ك ف ة وذل ة المعملي ة والطريق لعلمي
  واالتجاه نحو العلوم لصالح القياس البعدي

برنارد   ٢
  جيمس

ن   .إدماج التكنولوجيا داخل المناھج  ١٩٩٥ ة م مجموع
  .التالميذ الصم

ال التكنولوج اھمة الطالب أن إدخ ى مس ا أدت إل ي
  .في التعليم بفاعلية

تراتيجية   ١٩٩٦ سعاد شاھين  ٣ تخدام اس ة اس ن فاعلي ف ع الكش
دير  ى تق ة عل الرزم التعليمي دريس ب الت

  .الذات والتحصيل في العلوم

ذة  ١٦ ذ وتلمي تلمي
اقين  ن المع م

  عياسم

ة  وعتين التجريبي ين المجم روق ب ود ف وج
الح  ي لص يل الدراس ي التحص ابطة ف والض

  ر٠٥المجموعة التجريبية عند مستوى 
مدحت   ٤

  حسن
ق   ١٩٩٦ ي تحقي ة ف ة تعليمي تخدام حقيب ر اس أث

  أھداف تدريس العلوم لدى المعاقين سمعيا
ة  ذ المرحل تالمي
ة  ة المھني اإلعدادي
م  ن الص م

  باإلسماعيلية

ي  ة الت وعتين التجريبي ين المجم روق ب ود ف وج
ة  ة والمجموع ة التعليمي تخدام الحقيب درس باس ت
ي، واألداء  يل المعرف ي التحص ابطة ف الض

ات اري واالتجاھ الح  المھ ادة لص و الم نح
  .المجموعة التجريبية

  
  

تقييم 
 تالدراسا

 نتائج الدراسة عينة الدراسة ھدف الدراسة السنةاسم الباحث م



حمدي عبد  ٥ 
 العظيم

أثر أستخدام إستراتيجية التعليم التعاوني  ١٩٩٩
 ً  في تحصيل المعاقين سمعيا

ة  ٢٤ ة بالمرحل طالب
 الثانوية من الصم

ة في  اوني ذات  فاعلي تعلم التع أن استراتيجية ال
تحصيل مادة العلوم وفي تنمية اتجاھات إيجابية 

 نحو العمل الجماعي واالتجاه نحو المادة
محمد أبو   ٦

  شامة 
ة   ١٩٩٩ ة المعملي ن الطريق ل م ة ك فاعلي

داف  ة أھ ي تنمي ة ف روض العملي والع
  تدريس العلوم

ف األول  الب الص ط
  الثانوي

ا ف اعلية استخدام الطريقة المعملية التي يقوم فيھ
ي  ھم ف ة بأنفس طة العملي أداء األنش الب ب الط

 ً   ضوء خطوات حددھا المعلم سلفا
عبد الرازق   ٧

سويلم  
وخليل  
  رضوان

دريس وحدة   ٢٠٠١ فاعلية التعلم التعاوني في ت
ابع  الحيوان والنبات لطالب الصف الس

 ً   االبتدائي من المعاقين سمعيا

ن  ٢٤ ذة م ذ وتلمي تلمي
 ً   المعاقين سمعيا

يم الت تخدام التعل اع اس ى ارتف اوني أدي إل ع
ارات  اع مھ م، وارتف ذ الص يل التالمي تحص

  .االتصال الكلي

ات   ٢٠٠٣  كيلي  ٨ ة احتياج ي تلبي ا ف ة التكنولوجي فاعلي
 ً   الطالب المعاقين سمعيا

امج  المراھقين الصم الب  البرن درات الط ن ق د حس مم ق المص
الصم على الكتابة، وارتفاع نسبة تحصيلھم في 

  . المواد الدراسية
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فاطمة   ١
  جعفر

اري   ١٩٩١ ر االبتك ى التفكي درة  عل ة الق معرف
دي  رة ل وبعض سمات الشخصية المبتك

  الصم

ة من الصم في الف ٥٠ ئ
  عام)١٧-١٢(من

درات  اقين في الق ين الصم والمع وجود فروق ب
  االبتكارية لصالح الصم

عرفات  ٢
 الحص

ى  ١٩٩٨ درة عل ذات والق ديرات ال ة تق معرف
م  ال الص دى األطف اري ل ر االبتك التفكي

 وضعاف السمع

  طفالً منھم ١٢٠
  من الصم ٤٠
  من ضعاف السمع ٤٠
ادتين  ٤٠ ن الع م

  اعمارھم من
 عام ) ١٣: ٩(

ة  اديين في  العالق ين الصم والع روق ب وجود ف
ين ضعاف السمع  والمرونة لصالح العاديين وب

اديين والعاديين في العالقة  والمرونة لصالح الع
مع  ين  الصم وضعاف الس روق  ب د ف وال يوج

 .في التفكير االبتكاري

  
  
  
  
  



تقييم 
 الدراسات

 نتائج الدراسة عينة الدراسة ھدف الدراسة السنةاسم الباحث م

طارق   ٣  
  النجار

امج االرش  ١٩٩٨ ة البرن ة فاعلي ي تنمي ادي ف
  التفكير االبتكاري لدى الصم

ة   طالب أصم ٢٤ وعتين التجريبي ين المجم روق  ب ود ف وج
اري  ر االبتك ي التفكي ابطة  ف ة (والض  –طالق

ة  الة –مرون الح ) أص امج لص ذ  البرن د تنفي بع
  المجموعة التجريبية

ى   ١٩٩٩  دعاء قنديل  ٤ درامي عل اط ال ة  النش ر ممارس أث
ر االب ة التفكي عاف تنمي دى ض اري ل تك

  السمع

عيف ٤٠ الً ض طف
  السمع

ن أداء  ى تحس درامي أدت إل اط ال ة النش ممارس
ر  ار التفكي ى اختب ة عل ة التجريبي راد المجموع أف

  )الطالقة -التخيل   –االبتكاري في األصالة 
سعد عبد   ٥

  الغفار
ر   ٢٠٠٠ ؤثرات التفكي درات وم ة ق عالق

ي  العمر الزمن م ب دى الص اري ل االبتك
  والنمو العقلي

ل    أصمطفالً ٤٠٠ اث مث ذكور  واإلن ن ال تركة م رات مش مؤش
ة  ة  المرون الة  –الطالق ومات  –األص الرس

انية  كال اإلنس اكنة ، األش ط  –الس ذكور  فق ا ال أم
اث  دة ، واإلن ة  الواح ومات ذات الحرك ي الرس ف
  فقط في التفصيالت واألشكال الحيوانية المنفصلة

تخدام   ٢٠٠٠  ديفيد  ٦ ة  بإس ة الفكري ين المرون تحس
  التكنولوجيا

ن  ١٤ ب م طال
 ً   .المعاقين سمعيا

م  دى الص ة ل ة الفكري ي المرون ن ف دوث تحس ح
  وضعاف السمع

ين   ٢٠٠٠  باسج وايدن  ٧ ي تحس وتر ف تخدام الكمبي ة اس فاعلي
م  ال الص ة  لألطف ة الفكيري المرون

  وضعاف السمع

م ١٤ ن الص الً م طف
  وضعاف السمع

ين روق ب دي  وجود ف اس البع ي والقي اس القبل القي
دي  اس البع الح القي ة لص ة الفكري ي المرون ف

  .بالمجموعة التجريبية
ة   ٢٠٠١ مديحة حسن  ٨ إعداد برنامج في الرياضيات في تنمي

  التفكير البصري لدى التالميذ الصم
ذ  ١٢ ن التالمي م
  الصم

دريس المستخدمة ف امج وطرق الت ي فاعلية البرن
  الدراسة في تنمية التفكير لدى الصم 

 



 تخير األجابة الصحيحة مما ياتي:
 
من المواد التي تنجذب للمغناطيس- -١  

الزجاج  -أ     
الحديد _ب  

-ج  النحاس  
الخشب - د  
 
للقضيب المغناطيسي -٢  

-أ   قطبان   
-ب ثالثة أقطاب  

- ج  قطب واحد   
أربع أقطاب  - د  
 
األقطاب المغناطيسية المتشابھة -٣  

-أ  تتجاذب  
-ب  تتنافر  

أحدھما على األخر رال يؤث -ج  
تتحلل - د  
 
من المواد التي تتمغنط -٤  
النحاس -أ  

-ب الحديد  
 ج - الخشب

الزجاج - د  
 
من المواد التي التنجذب نحو المغناطيس -٥  

-أ  االلومونيوم  
-ب  الحديد   
- ج   النيكل  

الصلب - د  
 
يتم تحديد االتجاھات األصلية األربعة بأستخدام  -٦  

- أ  المغناطيس الكھربي  
بوصلة ال - ب    

-ج   اتجاه الرياح  
المدفأة - د  
 
صناعي بالمغنطة  يمكن عمل مغناطيس -٧  

-أ بالطرق  
-ب  بالتسخين  

-ج بالدلك  
بالتبريد - د  
يشير القطب الشمالي في البوصلة نحو -٨  

- أ   الجنوب   
- ب  الشرق  
-ج  الشمال  

الغرب - د  



 
طرق وتسخين المغناطيس الصناعي -٩  

 
-أ  تزيد من قوتة   

_ب   لل من قوتةتق  
-ج  التؤثر على قوتة  

تضاعف من قوتة - د  
 

بـ يحاط ساق الكربون في العمود الجاف -١٠  
- أ  كلوريد  الخارصين  
-ب  كلوريد االمونيوم  

-ج   ثاني اكسيد المنجنيز  
كلوريد  الكوبلت - د  
 

فتيل المصباح الكھربي عبارة عن سلك رفيع من - ١١  
-أ النحاس  

النيكل  - ب  
نالتنجستي -ج   

الرصاص- د  
 

يتحكم في ضبط درجة حرارة المكواة-١٢  
-أ   قاعدة المكواة  

-ب   المنظم   
الميكا  - ج   
السلك- د  
 

عنصر التسخين في المدفأة الكھربية - ١٣  
النحاس  -أ   

-ب  النيكل كروم   
-ج   التنجستين  

الحديد- د  
 

ينصھر سلك المنصھر عندما يمر به تيار شدته -١٤  
-أ  أكبر من المعتاد  
- ب أقل من المعتاد  

-ج  المعتاد  
ضعيفة-- د  
 

يعمل على قطع التيار الكھربي عند حدوث ماس كھربي -١٥  
-أ  السخان  

-ب المنصھر  
- ج  المدفأة  

المكواة- د  
 
 
 
 
 
 



 
 

 ضع عالمه (√) امام العبارة الصحيحة  وعالمه (×) امام العبارة الخطا:
 

(     )       يوجد المغناطيس الطبيعي على شكل حجر لونه اسود            -١  
 
(     )       للمغناطيس الصناعي أشكال متعددة منھا شكل حدوة الحصان  -٢  

 
(     )       الحديد من المواد التي التنجذب نحو المغناطيس                  -٣  
  
(     )         للمغناطيس                       الطباشير من المواد التى تنجذب -٤  

 
  (     )تسمح المواد غير المغناطيسية للقوى المغناطيسية من النفاذ خاللھا -٥
  
(     )      مادة االلومونيوم التنجذب نحو المغناطيس                             -٦  
   
(     )      مغنا طيس        المشابك المصنوعة من الحديد ال تنجذب نحو ال-٧  

 
(     )      يصنع المغناطيس الكھربي من الحديد الصلب                         -٨  

 
(      )        يشير القطب الجنوبي للبوصلة إلى اتجاه الشرق                  -٩  

 
(     )         "              حجر البطارية"األسم الشائع للعمود الجاف ھو  -١٠   
 

(     )        يصنع فتيل المصباح الكھربي من مادة التنجستين               -١١  
 

) (    رة عن سلك من النيكل كروم عنصر التسخين في المدفأة الكھربية عبا -١٢  
 

من أسباب زيادة استھالك التيار الكھربي مالمسة األجزاء المغطاة من  -١٣
) (                                                                 األسالك بعضھا البعض    

 
(     )فائدة المنصھرھي حماية األجزاء من التلف وحماية المنزل من الحرائق -١٤  

 
اليوجد ضرر من مالمسة األجزاء المكشوفة من األسالك التي يمر بھا تيار  -١٥

(     )                                                                                       كھربي  
 



English Summary:  
 

* Introduction: 
 The Hearing Impaired students suffer from difficulties in learning 
process in general and in getting scientific conceptions particularly. That's 
due to some reasons: 

- Some of them regarded the student himself as a result of his hearing 
impairment. 

- Some regarded the contents of science subject, as the syllabi for 
Hearing Impaired students are the same syllabi, which the normal 
students study in prim. & Prep. Stages. Omitting some matters and 
conceptions which don't match the nature of 

-  Impairment, thus limit the ability of Hearing I impaired student to a 
enquire information and main requests to get and understand the 
scientific conceptions later. 

- Some others regarded the way of teaching that content. Which 
represented in the normal way that mightn't match the circumstances 
& own needs which are obliged by the nature of Impairment upon 
students them selves.  

If the help of those Hearing Impaired students is considered a daily 
challenge for the teacher to overcome the learning difficulties, it can be 
possible to help the science teacher to face and overcome such those 
difficulties nosing Teaching Aids that can develop the ability of creative 
thinking in stead of using  
Teaching Aids that care of remember & recite, led to non care of 
Hearing Impaired students towards the school subjects.  

 So, the Researcher will examine the effectiveness and activity of 
using computer in teaching science for Hearing impaired students for 
acquisition & creative thinking. 

* The study problem: 
 The Researcher mentions the study problem in the following 
main question: 

 What is the effectiveness of using computer in teaching science fur 
Hearing Impaired students of 8th primary in Achievement & 
developing the creative thinking?  

 The following questions are ramified of the main question: 
1- What's the effectiveness of using computer to teach science for 

Hearing Impaired students 8th grade of prim. Stage? 



2- What's the effectiveness of using computer in teaching science 
regarding the creative thinking of Hearing Impaired students of 8th 
grade of primary stage? 

 

* The Study Importance:  
1- Helping in learning how to overcome some / earning difficulties for 

Hearing Impaired students in science subject which are being obliged 
due to the nature of impairment.  

2- This research could share to relieve teachers load and help them to face 
the difficulties of reaching scientific subjects for Deaf patients on one 
side and to face the individual differences among them on the other 
side. 

3- This research matches the modern directions in Education that call 
for the necessity care of specific Education for Hearing 

 Impairments to achieve the principal of equivalence in Educational 
chances.  

* The Study Aims: 
1- knowing the ability of Hearing Impairments for creative thinking  
2- knowing the effect of using computer in teaching science on the 

Educational  Achievement for Hearing Impaired students.  
3- knowing the effect of using computer in teaching science on the creative 

thinking.  

* The Study Procedures: 
1- used Method: The semi – Experimental Method. 
2- Sample: Formed of two groups (Experimental & Adjusted), each group 

has (+ / 2) Hearing Impaired students in the 8th prim grade, aged 
between (14: 16) years.   

3- Tools: -  
 
 A -Intelligence Test " Ah,d Zaky Saleh 1978 " 
 B - Achievement Test of Magnetic & Electricity unit "Prepared by 

the Researcher "  
 C – Creative Thinking Measurement of Torrance, Fig "B" " Fouad 

Abu Hatab & Abdullah Sulaiman 1973 "  
D – The computerized program of Magnetic & Electricity unit . 

"Prepared by the Researcher ".  

Statistical styles: -  
 A – Person link lab. (s) . 



 B – Manwitny test.  
 C – wolcokson test.  
 D – T. test. 

 The study Results: -  
 1 – there differences in person’ scores of the two groups: the experimental 

groups: The Experimental group (taught by using computer) and 
Adjusted one (taught by traditional ways) from Hearing Impaired 
students of the 8th prim. Grade in the Educational Achievement for 
science subject at the level of 0.01 for the persons of the persons of the 
Experimental group. 

2- There are differences in person’ scores of the two group: The 
Experimental group (taught by using computer) and Adjusted one 
(taught by traditional ways in the creative thinking as a total score and 
as sub – dimension ns at the level of 0.01 for the persons of the 
Experimental group. 

3- There are differences in persons ‘scores of the Experimental group 
(taught by using computer between the pre-application & placed 
application in Educational  Achievement of science at the level of 0.01 
for the placed application. 

4- there is statistical differences in persons ‘scores of the Experimental 
group (taught by using computer) between the pre. Application & 
placed application in the creative thinking as a total score and as sub. 
Dimensions at the level of 0.01 for the applied application. 
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