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)ب(
فھرس الموضوعات
م
١

الفھـــــــرس
ﻣﺳﺗﺧﻠص اﻟدراﺳﺔ

٢

ﻓﻬرس اﻟﻣوﺿوﻋﺎت

٣

ﻓﻬرس اﻟﺟداوﻝ

٤

رقم الصفحة

)أ(
)ب  ،ج(
)د(
)ﻫـ(

ﻓﻬرس اﻟﻣﻼﺣق

٥

الفصل األول  -:اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﺣث.

٧-١

٦

اﻟﻣﻘدﻣﺔ.

٤-٢

٧

ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ.

٨

أﻫﻣﻳﺔ اﻟدراﺳﺔ.

٩

أﻫداف اﻟدراﺳﺔ.

١٠
١١
١٢

إﺟراءات اﻟدراﺳﺔ

١٤

٥
٥

ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟدراﺳﺔ.

ﺣدود اﻟدراﺳﺔ.

١٣

٥-٤

٦
٦
٧-٦
٦٧-٨

الفصل الثاني -:اﻹطﺎر اﻟﻧظرى.

المحور األول :اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻓﻲ اﻟﺗدرﻳس .

١٥

المحور الثاني :إﻋداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً ..

١٦

المحور الثالث :اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻹﺑﺗﻛﺎرى.

١٧

المحور الرابع :اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً .

٢١-٩
٤١-٢٢

٥٦-٤٢

٦٧ – ٥٧

١٨

الفصل الثالث -:دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ.

١٩

أوالً :دراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻓﻲ اﻟﺗدرﻳس ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً

٧٣ – ٦٩

٢٠

تعقيب
ثانيا ً :دراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟدراﺳﻲ ﻟدى اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً .

٧٩ – ٧٥

٢١

)ج(

٨٧ – ٦٨
٧٤ – ٧٣

تابع فھرس الموضوعات
م
٢٢
٢٣

الفھـــــــرس
تعقيب
ثالثا ً :دراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻹﺑﺗﻛﺎرى ﻟدى اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً

٢٤

ﺗﻌﻘﻳب

٢٥

ﻣدى اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

٢٦

ﻓروض اﻟدراﺳﺔ.

٢٧

الفصل الرابع -:اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ.

٢٨

ﻣﻘدﻣﺔ

٢٨

اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم.

٢٩

ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ.

٣٠

رقم الصفحة

٨٠ – ٧٩

٨٤ – ٨١

٨٦ – ٨٤

٨٧ - ٨٦
٨٧
١٠٥ - ٨٨
٨٩
٨٩
٩٢ – ٨٩
١٠٥ – ٩٢

أدوات اﻟدراﺳﺔ.

٣١

إﺟراءات اﻟدراﺳﺔ.

١٠٥

٣٢

اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ.

١٠٥

٣٣

الفصل الخامس -:ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ وﺗﻔﺳﻳرﻫﺎ.

٣٤

ﻣﻠﺧص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ.

٣٥

ﺗوﺻﻳﺎت اﻟدراﺳﺔ.

١٢٠ – ١٠٦

١٢١
١٢١
١٢١

٣٦

اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ

٣٧

الملخص العربي.

١٢٤-١٢٢

٣٨

المراجع.

١٣٦-١٢٥

٣٩

المالحق.

١٣٧

)د(

فھـــــــرس الجداول
م

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨

عنــــوان الجــــدول
ﺗﺻﻧﻳﻔﺎت ﻓﻘدان اﻟﺳﻣﻊ
ﻋدد ﺗﻼﻣﻳذ ﻣدرﺳﺔ اﻷﻣﻝ ﻟﻠﺻم وﺿﻌﺎف اﻟﺳﻣﻊ.
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻟﻌدم ﺗواﻓر اﻟﺷروط.
ﻗــﻳم )ت( ﻟدﻻﻟــﺔ اﻟﻔــروق ﺑــﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ واﻟﺿــﺎﺑطﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻰ.
ﻗــﻳم )ت( ﻟدﻻﻟــﺔ اﻟﻔــروق ﺑــﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ واﻟﺿــﺎﺑطﺔ
ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛﺎء.
ﻗــﻳم )ت( ﻟدﻻﻟــﺔ اﻟﻔــروق ﺑــﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ واﻟﺿــﺎﺑطﺔ
ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻠﻐوى.
ﺑﻧود ﻛﻝ ﺑﻌد ﻣن أﺑﻌﺎد ﻣﻘﻳﺎس اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.
ﺻدق اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟطرﻓﻳـﺔ ﻟﻣﻘﻳـﺎس اﻟﻣﻬـﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ ﻟﻣﺻـﻣم
اﻟﻣﻘﻳﺎس.
ﺻدق اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟطرﻓﻳﺔ ﻟﻣﻘﻳﺎس اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣث.
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺑﺎت ﻣﻘﻳﺎس اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻣﺻﻣم اﻟﻣﻘﻳﺎس.
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺑﺎت ﻣﻘﻳﺎس اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣث.
ﻗﻳم )ت( ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔـروق ﺑـﻳن ﻣﺗوﺳـط اﻟرﺑﻳﻌـﻲ اﻷﻋﻠـﻰ واﻟرﺑﻳﻌـﻰ
اﻷدﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻳﺎس اﻟﻧﻣو اﻟﻠﻐوى.
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟزﻣﻧﻰ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎدى.
ﻗﻳم ﻣﻌﺎﻣﻼت ارﺗﺑﺎط اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻟﻠﻐوى.
ﻗﻳم ﻣﺎن وﻳﺗﻧـﻰ ﻟدﻻﻟـﺔ اﻟﻔـروق ﺑـﻳن اﻟـذﻛور واﻹﻧـﺎث ﻓـﻲ اﻟﻧﻣـو
اﻟﻠﻐوى .
ﻗـــﻳم ﻣـــﺎن وﻳﺗﻧـــﻰ ﻟدﻻﻟـــﺔ اﻟﻔـــروق ﺑـــﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـــﺔ
واﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻠﻐوى ﺑﻌد ﺗطﺑﻳق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.
ﻗﻳم وﻟﻛوﻛﺳن ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑـﻳن درﺟـﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـﺔ
ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻠﻐوى،
ﻗﻳم وﻟﻛوﻛﺳن ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑـﻳن درﺟـﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـﺔ
ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى واﻟﻘﻳﺎس اﻟﺗﺗﺑﻌﻰ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻠﻐوى.
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رقم الصفحة
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فھـــــــرس المالحق
عنــــوان الملحـــق

م

رقم الصفحة

١

اﺳﺗﻣﺎرة ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت.

١٣٨

٢

اﺧﺗﺑﺎر اﻟذﻛﺎء اﻟﻣﺻور )أﺣﻣد زﻛﻰ ﺻﺎﻟﺢ (

١٤٩-١٣٩

٣

اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻻﺑﺗﻛﺎرى ﺗوراﻧس اﻟﺻورة ) ب (

١٥٥ - ١٥٠

٤

اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﻳﻠﻰ

١٥٧ - ١٥٦

٥

ﺷﺎﺷﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗري

١٥٨

أ

مستخلص الرسالة
دراسة :

ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻰ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻰ

عنوان الدراسة  :ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﺳـﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر ﻓـﻲ ﺗـدرﻳس اﻟﻌﻠـوم ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ وﺗﻧﻣﻳـﺔ
اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻻﺑﺗﻛﺎرى ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎ .

ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ  :اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻓﻲ ﺗدرﻳس اﻟﻌﻠوم ﻋﻠﻰ

اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻻﺑﺗﻛﺎرى ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎ .

واﺳﺗﺧدﻣت ﻋﻳﻧﺔ ﻣن  ٢٤ﺗﻠﻣﻳـذ وﺗﻠﻣﻳـذة ﻣـن اﻟﻣﻌـﺎﻗﻳن ﺳـﻣﻌﻳﺎ ﺑﺎﻟﺻـف اﻟﺛـﺎﻣن اﻻﺑﺗـداﺋﻲ

ﺑﻣدرﺳﺔ اﻷﻣﻝ ﻟﻠﺻم وﺿﻌﺎف اﻟﺳﻣﻊ ﺑﺎﻟزﻗﺎزﻳق  ،ﻣﻘﺳﻣﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣـوﻋﺗﻳن ﻣﺗﺟﺎﻧﺳـﺗﻳن
إﺣداﻫﻣﺎ درﺳت ﺑطرق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻷﺧرى ﺗم اﻟﺗدرﻳس ﻟﻬـﺎ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام

اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر .

وﺗم ﺗطﺑﻳق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘـﺎﻳﻳس ﺑﻬـدف إﻳﺟـﺎد اﻟﺗﺟـﺎﻧس وﻛـذﻟك ﺗـم اﺳـﺗﺧدام ﻣﻘﻳـﺎس

اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻻﺑﺗﻛﺎرى ﻟﺗوراﻧس اﻟﺻورة )ب( إﻋداد ﻓؤاد أﺑو ﺣطب  ،ﻋﺑد اﷲ ﺳﻠﻳﻣﺎن ١٩٧٣

 ،واﺧﺗﺑــــﺎر ﺗﺣﺻــــﻳﻠﻲ ﻟوﺣــــدة اﻟﻣﻐﻧﺎطﻳﺳــــﻳﺔ واﻟﻛﻬرﺑﻳــــﺔ ﻣــــن إﻋــــداد اﻟﺑﺎﺣــــث  ،وﺑرﻧــــﺎﻣﺞ
ﻛﻣﺑﻳوﺗري ﻟوﺣدة اﻟﻣﻐﻧﺎطﻳﺳﻳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﻳﺔ ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث

وﺗوﺻﻠت اﻟدارﺳﺔ إﻟﻰ :

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

الفصل األول

٢

مدخل الدراسة

الفصل األول
مدخل الدراسة
مقدمه:
تعتبر عناية اى مجتمع من المجتمعات باألفراد ذوى االحتياج ات الخاص ة مؤش راً ھام ا ً يمك ن الحك م
من خالله على مدى تقدم ذلك المجتمع ورقيه وقد أش ارت اإلحص اءات الخاص ة بأع داد ذوى االحتياج ات
الخاص ة وتحدي دا المع اقين م نھم والت ي تؤك د ان نس بتھم ف ى المجتم ع ال تق ل ع ن  %١٠م ن مجم وع
السكان وتزيد ھذه النسبة فى المجتمعات النامية لتقترب من  %١٣مما يؤكد على ضرورة االھتم ام بھ م
ورعايتھم لكي ينخرطوا فى طريق التنمية ) إبراھيم شعير ،إسماعيل إسماعي ُل( ١٠ ، ٢٠٠٠،٭
وفى اآلونة األخيرة زاد االھتمام برعاية ذوى االحتياجات الخاصة وقد تمثل ھذا االھتمام في العديد
من المواثيق الدولية والمحلية  ،وما تكفله تلك المواثيق من حقوق للطفل المعاق فى كافة المجاالت
الصحية واالجتماعية واالقتصادية وكذلك المجال التربوي الذى يتمثل فى خدمات التربية الخاصة ،
والتى تعد شكالً من أشكال التربية العامة الموجھة الى األطفال غير العاديين الذين يحتاجون الى خدمات
تعليمية خاصة بحيث يعتمد تحقيق نموھم وتأكيد ذواتھم على ھذه الخدمات والتى تؤدى فى النھاية الى
تكامل الفرد غير العادي مع األفراد العاديين فى المجتمع لكى يتحقق لھم اكبر قدر ممكن من استثمار
إمكاناتھم المعرفية واالجتماعية والمھنية واالنفعالية طوال حياتھم .
واستبعاد المعوقين من عداد القوي العاملة خسارة كبيرة ألنه يعد تجاھال لقدراتھم واألعمال التي
يمكن أن يؤدوھا  ،كما ينقلھم من عداد المكتسبين من ثمرة جھودھم إلي عداد المواطنين السلبيين الذين
يعيشون عاله علي غيرھم تحت زعم الشفقة بھم والرثاء لحالھم وغير ذلك من ألوان العطف السلبي .
وتركز الدراسة الحالية على فئة المعاقين س معيا  Auditory-Handicappedولق د أص بح ح ق
الطفل األصم فى التعليم أمرا معترفا به في المجتمعات التي تت يح مب دأ تك افؤ الف رص التعليمي ة لألطف ال
المع وقين وذل ك ألن األص م إذا أحس ن توجيھ ه وتربيت ه بأس لوب علم ي س ليم يس تطيع الوص ول إل ى
مستوى تعليمي يقترب إلى حد كبير من المستوى التعليمي للفرد الع ادي ال ذي يمثل ه ف ي مس تواه العقل ى
وباإلض افة إل ى ذل ك ف ان فئ ة المع اقين س معيا م ن الفئ ات الت ي ال يمك ن تجاھلھ ا إذ يوج د ف ى الع الم ٧٣
مليون تقريبا مصابين باإلعاقة الس معية مم ن بلغ وا  ٣س نوات ف أكثر وعل ى المس توى المحل ى ف إن ع دد
التالمي ذ المع اقين س معيا ف ي مص ر طبق ا إلحص اءات التربي ة والتعل يم تق در ب  ٨٧٦٩تلمي ذاً ف ى ع ام)
 ( ٢٠٠٠عبد الرازق سو يلم  ،خليل رضوان)(١٨٠،٢٠٠١
وانطالقا مما سبق فقد أجريت دراسات عديدة تناولت مشكالت تعليم الطفل المعاق سمعيا من بينھا
دراسة جمال حامد  ،وحفنى إسماعيل)، (١٩٩١و دراسة إبراھيم شعير  ،وإسماعيل محمد) (٢٠٠٠
وقد أظھرت نتائج تلك الدراسات من أھم مشكالت تعليم المعاقين سمعيا ً:
أ -عدم مالئمة وكفاية طرق التدريس المستخدمة .
٭ يتبع الباحث نظام التوثيق اآلتي )اسم المؤلف  ،تاريخ النشر ،رقم الصفحة (
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ب -عدم مالئمة الكتاب المدرسي العادي للتلميذ األصم .
ج -االنخفاض المستمر في نتائج تحصيل التالميذ المعاقين سمعيا ً.
د -عدم قيام التالميذ بدور إيجابي في التعلم .
ھـ -االستعانة بمعلمين غير مؤھلين للعمل بمدارس الصم مما يؤدي إلى صعوبة في التعام ل م ع التالمي ذ
الصم .
و -عدم وجود وسائل تعليمية للمعاقين سميعا ً
وھذه المشكالت ترتبط بجميع المواد الدراسية للمعاقين سمعيا بصفة عامة وبمادة العلوم بصفة
خاصة حيث ان تدريس العلوم للمعاقين سمعيا ذو أھمية قصوى وضرورة ملحة حيث تتاح للمعاقين
سمعيا من خالله الفرصة الكتساب المعارف العلمية والمھارات واالتجاھات التى تشكل أساسا ھاما من
مقومات تكيفھم مع البيئة .
ويشير حمدى عبد العظيم البنا )  ( ٣ ، ١٩٩٩ان التالميذ المعاقين سمعيا يواجھون صعوبات فى
عملية التعلم عموما واكتساب المفاھيم العلمية خصوصا  ،وقد يرجع ذلك لعدة أسباب منھا ما ھو متعلق
بالتلميذ نفسه نتيجة إلعاقته السمعية  ،ومنھا ما ھو متعلق بمحتوى مادة العلوم حيث ان المقررات التى
يدرسھا التالميذ المعاقين سمعيا ھى نفس المقررات التى يدرسھا أقرانھم العادين في المرحلة االبتدائية
مع حذف بعض الموضوعات التى ال تتناسب وطبيعة اإلعاقة مما يحد من قدرة الطالب المعاقين على
اكتساب المعلومات والمتطلبات األساسية الكتساب المفاھيم العلمية فيما بعد  ،ومنھا ما ھو أيضا متعلق
بطريقة تدريس المحتوى والمتمثلة فى الطرق المعتادة والتى قد ال تتناسب مع الظروف واالحتياجات
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 ،
كالندوة شبه اإلقليمية فى تخطيط وتنظيم التعليم لذوى االحتياجات الخاصة ) األردن . ( ١٩٩٣والتي
نادت بضرورة االھتمام بتطوير المناھج وأساليب التدريس الخاصة بالصم لكي تتناسب مع طبيعة
اإلعاقة وتحقيق تعلم أفضل للصم  ،كما أوضح كل ٌمن المؤتمر السادس التحاد ھيئات رعاية الفئات
الخاصة والمعوقين )  ( ٣٢٣ ، ١٩٩٧والمؤتمر القومى األول الذى عقدته وزارة التربية والتعليم
بمصر بعنوان نحو تربية خاصة افضل )  ( ١٩٩٥كذلك المؤتمر الثامن لالتحاد العربي للھيئات العاملة
في رعاية الصـم ) (١٩٩٩أن تعليم الصم ليس من المعجزات وليس للصم حدود في تعليمھم  ،وقد
أوصت جميع المؤتمرات بضرورة تطوير المناھج وطرق التدريس الخاصة بالمعاقين سمعيا لكى
تتناسب مع طبيعة إعاقتھم وتحقق لھم تعلم افضل .
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لھذا يرى كثير من المربين والمتخصصين أن النقص النوعي في قدرات األصم يمكن عالجه عن
طريق الوسائل التعليمية وخاصة المتقدم منھا مثل الكمبيوتر نظرا ألنه يقرب بين المفردات واأللفاظ
والحروف والرموز ومدلوالتھا الحسية .
ويشير عبد العزيز السرطاوى ،زيدان احمد السرطاوي )  (٤٦٥ ، ١٩٨٨الى اتفاق الكثير من
المتخصصين على أن استخدام الكمبيوتر مع الصم له تطبيقات عديدة أھمھا :
 -١مساعدة األصم على االتصال والتكيف مع اآلخرين .
 -٢تعلم المواد األكاديمية المختلفة.
 -٣اإلبداع الفنى .
 -٤الكتابة وتعلم مھنة.
 -٥التسلية .
وترى سھام السيد )  " ( ٣٦ ، ١٩٩١أن استخدام الكمبيوتر كمساعد تعليمى يؤدى إلى تحس ن ف ى
تعلم األصم للمواد المختلفة  ،ولذلك يمكن اعتب ار الكمبي وتر وس يطا ً جي دا م ن وس ائط تعل م األص م وذات
فائدة فى تذكر التلميذ األصم واسترجاعه للمعلومات التى يدرسھا".
ويرى سعد عبد المطلب )  (٧٩ ،٢٠٠٠ان العديد من الدراسات اتفقت على ان الطفل األصم ال يمكن
اعتباره اقل قدرة على التفكير االبتكار من الطفل عادى السمع وان ادعاء تفوق الطفل عادى السمع على
الطفل األصم من حيث القدرة على التفكير االبتكار ھو ادعاء غير صحيح حيث أظھرت ھذه الدراسات
ى السمع فى ما يخص القدرة على التفكير
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الصم وعاد ّ
االبتكاري باستخدام الصور .
وقد أوضحت العديد من الدراسات والبحوث العربية مثل دراسة رأف ت رخ ا) (١٩٨٩ودراس ة فاطم ة
جعفر)  ( ١٩٩١ورشاد عبد العزيز)  ( ١٩٩٢وعرفات ص الح)  (١٩٩٨وط ارق النج ار ) ( ١٩٩٢إل ى
إن ه يمك ن دراس ة الس لوك اإلبتك ارى للص م وانھ م يتمتع ون بق درات معرفي ة  ،وق درات ف ى التفكي ر
ى السمع .
اإلبتكارى تكاد تتساوى مع عاد ّ

مشكلة الدراسة:
ھ ذه الدراس ة تنطل ق م ن المش كالت الت ي تق ر منھ ا اإلعاق ة الس معية عل ى ت دريس العل وم للمع اقين
سمعيا ً والدور الذي يمكن أ ،يق وم ب ه الكمبي وتر ف ي التقل ب عل ى ھ ذه المش كالت وق د وج د الباح ث م ن
خالل عمله بمدارس األمل للص م وض عاف الس مع أن ب رامج العل وم الت ي تق دم للتالمي ذ الص م عب ارة ع ن
موضوعات مختارة من مقرر العلوم للتالميذ العاديين مما أدى إلى كثرة شكوى المعلم ين عام ة ومعلم ي
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العلوم خاصة من صعوبة ت دريس ھ ذه المق ررات خاص ة بالطريق ة المعت ادة الت ي يس تخدمھا المعلم ون ،
ك ذلك ال ح ظ انخف اض درج ات الط الب ف ي االختب ارات الش ھرية  ،وم ن خ الل ق راءات الباح ث وج د أن
الكمبيوتر له إمكانات كبيرة يمكن االستعانة بھ ا ف ي مج ال عمل ه للتغل ب عل ى الص عوبات الت ي الحظھ ا ،
ك ذلك وج د الباح ث ن درة الدراس ات ف ي مج ال المع اقين س معيا ف ي مص ر وال وطن العرب ي الت ى حاول ت
االس تفادة م ن إمكاني ات الكمبي وتر ف ي مج ال الص م مم ا يؤك د الحاج ة إل ى العدي د م ن الدراس ات ف ي ھ ذا
المجال وقد صاغ الباحث مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي :
ما فعالية استخدام الكمبيوتر في تدريس العلوم لتالميذ الصف الثامن االبتدائي المعاقين سمعيا على
التحصيل وتنمية التفكير اإلبتكاري ؟
ويتفرع ھذا التساؤل الرئيسي إلى التساؤالت التالية :
التساؤالت الفرعية
 -١ما فاعلية استخدام الكمبيوتر في تدريس العل وم عل ى تحص يل التالمي ذ المع اقين س معيا ً الص ف
الثامن االبتدائي ؟
 -٢ما فاعلية استخدام الكمبيوتر ف ي ت دريس العل وم عل ى التفكي ر اإلبتك اري لتالمي ذ الص ف الث امن
من التعليم االبتدائي المعاقين سمعيا ً ؟

أھمية الدراسة
 تتضح أھمية الدراسة من خالل ما يلى -: -١الكشف عن فاعلية استخدام الكمبيوتر في تدريس العلوم للتالميذ المعاقين سمعيا ً .
 -٢يقدم ھذا البحث وح دات تعليمي ة م ن مق ررات العل وم مبرمج ة عل ى الكمبي وتر يمك ن أن يس تفيد
منھا مخططو البرامج التربوية فى تصميم وإنتاج برامج وفق ھذا األسلوب للصم.
 -٣قد يسھم ھذا البحث فى اقتراح أساليب تعمل على تخفيف العبء عن المدرسين ويساعدھم على
مواجھ ه ص عوبة ت دريس الم واد العلمي ة للص م م ن جھ ة ومواجھ ة الف روق الفردي ة بي نھم م ن
جھة أخرى .

أھداف ا لدراسة -:
 تھدف الدراسة الحالية الى -: -١التعرف على مدى فاعلية استخدام الكمبيوتر فى تدريس العلوم على التحصيل الدراسى للمعاقين سمعيا.
 -٢التعرف على مدى فاعلية استخدام الكمبيوتر فى تدريس العلوم على تنمية التفكير االبتكارى للمعاقين سمعيا .
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مصطلحات الدراسة -:
في ضوء ما قام به الباحث من دراسة نظرية و الرجوع إل ى بع ض التعريف ات المرتبط ة بمص طلحات
الدراسة فإنه يحدد مصطلحات الدراسة كما يلي:
 -١الكمبيوتر كمساعد تعليمي Computer Assisted Instruction
" يقصد به مجموعة من البرامج التى تصمم إلعطاء تعليمات متعاقبة لموضوع معين وأساسھا أن
يعطى الكمبيوتر بعض المعلومات ثم يعقبھا سؤال عنھا فإذا أجاب عنه الشخص إجابة صحيحة ،
يعطى الكمبيوتر معلومات أخرى أما إذا أخطأ فى اإلجابة فان الكمبيوتر يعيد إعطاء البيانات ثم يعيد
السؤال وھكذا" .
 -٢المعاق سمعيا Hearing Impairment
“يقصد به الشخص الذى يعانى عجزاً يحول دون االستفادة من حاسة السمع ألنھا معطلة لدية أى
أن المعاق سمعيا شخص يتعذر عليه االستجابة بطريقة تدل على فھم الكالم المسموع" .
 -٣التفكير االبتكارى Creative Thinking
" يقصد به قدره الفرد على إنتاج الجديد وغير المألوف من األفكار بشرط منفعتھا ويؤدى التوصل
إلى ھذه األفكار الجديدة إلى تميز الفرد عن باقى المجموعة التى ينتمي إليھا ويقاس بالدرجة التى
يحصل عليھا المعاق سمعيا على االختبار المستخدم فى ھذه الدراسة "
 -٤التحصيل Achievement
"يقص د ب ه إجرائي ا م دى تمك ن الط الب مم ا تعلم ـوه ف ـي الوح ـدة المق ـررة
)المغناطيسية و الكھربية( ويقاس بالدرجة التى يحصل عليھا الطالب فى االختب ار التحص يلى ال ذى أع ده
الباحث لھذا الغرض" .

حدود الدراسة
يقتصر البحث على الحدود اآلتية :
 - ١عينه من تالميذ وتلميذات الصف الثامن االبتدائي فى العام الدراسي)( ٢٠٠٣ /٢٠٠٢
بمدرسة األمل للصم وضعاف السمع بالزقازيق بمحافظة الشرقية حيث انه مكان عمل الباحث.
 -٢تدريس وحدة " الكھربية والمغناطيسية " المتضمنة في مقرر الصف الث امن االبت دائي وذل ك
ألن التالميذ يجدون صعوبة بالغة فى فھمھا .
 -٣استخدام الكمبيوتر كمساعد تعليمى فى تدريس العلوم.
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إجراءات الدراسة :
 -١تحلي ل محت وي وح ده " المغناطيس ية و الكھربي ة " المق ررة عل ي تالمي ذ الص ف الث امن
االبتدائي في مادة العلوم .
 -٢برمجة المادة التعليمية.
 -٣تقنين مقياس التفكير االبتكاري لتورانس صورة )ب( على عينة الدراسة من المعاقين سمعيا ً
 -٤إع داد اختب ار تحص يلي موض وعي ف ي وح دة " المغناطيس ية و الكھربي ة " ث م عرض ه عل ي
مجموعة من المحكمين وأجراء التعديالت الالزمة له وتطبيقه على عينة استطالعية لتقنينه .
 -٥اختي ار عين ه الدراس ة بطريق ه عش وائية م ن فص ول الص ف الث امن االبت دائي بم دارس األم ل
للص م وض عاف الس مع بالزق ازيق وتقس يمھا إل ي مجم وعتين  :إح داھما تجريبي ة واألخ رى
ضابطة .
 -٦تطبيق مقياس التفكي ر االبتك اري واالختب ار التحص يلي تطبيق ا قبلي ا عل ي تالمي ذ المجم وعتين
التجريبية والضابطة .
 -٧أجراء التطبي ق العمل ي حي ث يق وم الباح ث بالت دريس للمجموع ة التجريبي ة باس تخدام الم واد
التعليمية المبرمجة وللمجموعة الضابطة باستخدام الطريقة المعتادة في التدريس .
 -٨تطبيق مقياس التفكير االبتكاري واالختبار التحصيلي تطبيقا بعديا .
 -٩معالجة البيانات إحصائيا .
 -١٠مناقشة النتائج وتفسيرھا والتوصل إلي التوصيات والمقترحات .
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المحــــور األول
اإلعاقة السمعية
مقدمـــة:
تحتل حاسة السمع أھمية خاصة في حياة الفرد ،لذلك ذكر ﷲ تعالى ھذه الحاسة في أكثر م ن موض ع
من القرآن الكريم مؤكداً سبحانه على أھميتھا لقوله تعالى :وھو الذى أنشأ لكم السمع واألبصار واألفئدة
قليالً ما تشكرون") (١وقوله تعالى ”وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون). (٢
وتع د حاس ة الس مع الجس ر ال رابط ب ين الف رد وم ا يح يط ب ه م ن أش ياء وأش خاص  ،ف إذا فق دت ھ ذه
الحاسة أو ضعفت فإن الفرد يتخذ في محاولته للتكيف مع العالم المح يط ب ه أح د الخي ارين ،إم ا أن يتقب ل
ھذا الوضع ويعيش كفرد مع اق وينع زل ع ن أف راد المجتم ع متجنب ا أي تفاع ل شخص ي أو اجتم اعي م ع
اآلخرين أو أن يواجة المجتمع وھو مح روم م ن بع ض الوس ائل الت ي تيس ر ل ه االتص ال ،ويح دث نتيج ة
ل ذلك أن يع يش عل ى ھ امش الجماع ة .وينت اب المع اق س معيا ً ش عور بع دم األم ن واالرتي اح ويع يش ف ي
عزلة تامة عن المجتمع حيث ال يشعر فيه بمتعة الحياة ،وكل ھ ذه العوام ل ت ؤثر عل ى انفعاالت ه وتوافق ه
وتقديره لذاته مما قد يؤدى إلى إحساسه بالنقص والدونية.

اإلعاقة السمعيةHearing Impairment. :
الس مع م ن العملي ات المعق دة والع الم مل ئ ب أنواع مختلف ة م ن المثي رات الص وتية ول ألذن البش رية
القدرة العالية على االستجابة لكل المثيرات تقريب ا ً واألذن البش رية أدق تحل يالً وأعم ق تميي زاً للتكوين ات
الص وتية م ن الع ين للتكوين ات الض وئية ،ف األذن تس تطيع تميي ز األنغ ام المختلف ة ف ي ح ين أن الع ين ال
تستطيع تحليل اللون المركب إلى ألوانه البسيطة حيث تمتاز حاس ة الس مع باس تقبال الم ؤثرات الص وتية
من مصادر بعيدة جداً ومن جميع االتجاھات في حين أن حاسة األبصار تستطيع رؤية األشياء التي تنظ ر
إليھا مباشرة كما أن حاسة السمع تعمل ف ي الن ور والظ الم ب نفس الكف اءة ،وم ن الناحي ة الوظيفي ة ف إن حاس ة
السمع تعمل على تنمية القدرات العقلية والشعورية وتزودنا بخبرات سمعية) .محمد فتحي(٢٠ ،٢٠٠١ ،

أوالً  :تعريفات اإلعاقة السمعية:
اختلفت المصطلحات والمسميات الت ي تس تخدم للدالل ة عل ى األف راد ال ذين يع انون م ن إعاق ة س معية
تبع ا ً للمش كالت الت ي تح ول دون قي ام الجھ از الس معي بوظائف ه أو تقل ل م ن ق درة الف رد عل ى س ماع
األص وات المختلف ة واكتس اب اللغ ة بش كل تلق ائي طبيع ي أو غي ر ذل ك وھ ذا ك ان واض حا ً م ن خ الل
التص نيفات العدي دة لإلعاق ة الس معية حي ث تش مل اإلعاق ة الس معية الص مم الكل ى باإلض افة إل ى الص مم
الجزئي ”ضعيف السمع“.
)) (١سورة المؤمنين ،أية (٧٨
)) (٢سورة النحل ،آية (٧٨
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واإلعاق ة الس معية مص طلح ع ام يش ير إل ى ع دم ق درة الف رد عل ى الس مع ق د تت راوح ف ي ح دتھا م ن
البس يطة إل ى المركب ة)العميق ة( وتتض من فئت ين ھم ا الص م  Deafوض عاف الس مع Hard of hearing

.ويعرف كل من يسلديك والجوزين  (٣٨٤، ١٩٩٥)Ysseldyke&Algozzineاإلعاقة السمعية بالقص ور
في السمع بصفة دائمة ،أو غير مستقرة والذي يؤثر بشكل سلبي على األداء التعليمي للطفل  .وس يتناول
الباحث بعض التعريفات الھامة للمعاقين سمعيا )الصم  ،ضعاف السمع (

 -١تعريف األطفال الصم Deaf Student
يتفـق كال من عبد العزيز الشخص وعبد الغف ار ال دماطى ،( ٥٠ ،١٩٩٢) ،محم د فتح ي)( ٣٨ ،٢٠٠١
ف ي تع ريفھم لألص م بأن ه" .ھ و م ن تع دت لدي ه درج ة الفق د الس معي ) (٩٠ديس يبل ف أكثر تح ول دون
اعتماده على حاسة السمع في فھم الكالم ،وأن لغته لن تنمو عن طريق القناة السمعية وحد ھا ب ل يعتم د
نموھا على قنوات حسية أخرى مثل البصر وغيره من الحواس" .ويضيف محمد عبد الم ؤمن )(٥٧ ،١٩٨٦
أن الطفل األصم "ھو الذى فقد حاسة السمع ألسباب إما وراثية أو فطرية أو مكتس بة س واء من ذ ال والدة
أو بعدھا األمر الذى يحول بينه وبين متابعة الدراسة وتعل م خب رات الحي اة م ع أقران ه الع اديين بالطريق ة
العادية".
أما شاكر قنديل ) (٤٣٦ ،١٩٩٣فإنه يرجع سبب فقد حاس ة الس مع إل ى ص عوبة ف ي جھ از الس مع -
أي في عملية االستقبال ،وھذا نتيجة إصابة األذن الخارجية أو إصابة خاليا السمع ف ي األذن الداخلي ة أو
اضطراب في ذبذبات الصوت المرسل لألذن بحيث ينتج عن ذلك ما يسمى بالحبسة السمعية.
ويرى عبد العزيز الش خص ) (٦٤ ،٢٠٠٠أن الص مم يقص د ب ه ض عف س معي بدرج ة ش ديدة بحي ث
يؤدى ھذا الضعف إلى عدم حصول الطال ب األص م عل ى المعلوم ات اللغوي ة م ن خ الل الس مع س واء باس تخدام
مكب رات الص وت أو ب دونھا مم ا ي ؤثر عل ى إنج از الطال ب التعليم ي ،ويض يف محم د فتح ي ) (٣٨ ،٢٠٠١أن
األصم ھو الشخص غير القادر على اكتساب اللغة الطبيعية ،وھو الذى ال يتخلى ع ن لغ ة اإلش ارة ،وال ذي
ينمو لدية تلقائيا ً نظام اإليماءات في التواصل.
ويعتم د فتح ى عب د ال رحيم ) ( ٥٨ ، ١٩٩٠ف ي تعري ف األطف ال الص م عل ى تعري ف م ؤتمر البي ت
األبيض عن صحة الطف ل ع ام ) ( ١٩٣١أنھ م"أولئ ك الل ذين يول دون فاق دين للس مع تمام اً◌َ أو يفق دون
السمع بدرجة تكفي إلعاقة بناء الكالم واللغة ،وأيضا ً األطفال الل ذين يفق دون الس مع ف ي مرحل ة الطفول ة
المبكرة قبل تكوين الكالم واللغة بحيث تصبح القدرة على الكالم وفھم اللغة من األشياء المفقودة بالنسبة
لھم لإلغراض التعليمية"
بينم ا يع رف عب د المطل ب القريط ى )  (١٣٧ ،٢٠٠١األطف ال الص م أنھ م "ھ م الل ذين ال يمك نھم
االنتف اع بحاس ة الس مع ف ي أغ راض الحي اة العادي ة س واء م ن ول د م نھم فاق داً للس مع تمام ا ً أو بدرج ة
أعجزتھم عن االعتماد على آذانھم في فھم اللغة والكالم"  ،ويذكر مصطفي نورى القم ش )(٢٧ ،٢٠٠٠
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تعريفا ً وظيفيا ً لألطفال الصم يعتمد على مدى تأثير الفقدان السمعي على إدراك وفھم الكلمات المنطوق ة ،إذ
يع رفھم" بأولئ ك الل ذين ل ديھم انحراف ا ً ف ي الس مع يح د م ن الق درة عل ى التواص ل الس معي – اللفظ ى"،
ويعرفھم سعيد حسنى العزة ) (٢١ ،٢٠٠١بكونھم ال يسمعون وليس لديھم القدرة عل ى الس مع وم ن ث م
عدم اس تطاعتھم اكتس اب اللغ ة وفھمھ ا وع دم الق درة عل ى الك الم تبع ا ً ل ذلك ،بينم ا يع رفھم عب د الحمي د
يوس ف كم ال )" (١٤ ،٢٠٠٢ب أنھم األطف ال الل ذين يم نعھم عج زھم الس معي ع ن توظي ف المعلوم ات
اللغوية خالل السمع سواء باستخدام أو بدون استخدام معين سمعي" .
ويتضح للباحث من التعريفات السابقة لألطف ال الص م أن المح دد األساس ي ھ و زم ن ح دوث اإلص ابة
بالصمم ،فإذا حدثت اإلصابة قبل تعل م اللغ ة ف إن األطف ال ال يس تطيعون التواص ل ،واس تنادا لم ا تق دم م ن
العرض السابق يمكن للباحث تقديم التعريف اإلجرائي لألصم "وھو ذلك الشخص الذى فقد حاسة السمع
منذ والدته أو قبل تعل م الك الم مم ا تعيق ه ع ن االس تجابة الطبيعي ة لألغ راض التعليمي ة واالجتماعي ة ف ي
البيئة المدرسية إال باستخدام طرق التواصل المعروفة "طريقة اإلشارة ،ق راءة الش فاه ،ھج اء األص ابع،
التواصل الكلى“.

 -٢الصمم الجزئي )ضعاف السمع( Hard of Hearing
يؤكد محمد ناصر قطب ي )" ( ٣٠٣ ،١٩٨٥أن ض عيف الس مع ھ و غالب ا مح روم حس يا ً وھ ذا ي ؤدى
إلى إعاقة تخاطبي ة أثن اء التواص ل" ،أم ا مص ري حن وره ) ( ٤٣ ،١٩٨٢فب ين أن "ض عيف الس مع ھ و
ذلك الشخص الذى ال ترقى قدرته على السمع إل ى مس توى ق درة أقران ه ف ي نف س العم ر ،حي ث أن ق درة
ذلك الشخص تتجه إلى أن تكون أقل من متوسط القدرة عند األشخاص اآلخرين وذلك بدرجات مختلفة".
ويضيف فتحي عبد الرحيم )" ( ٢١٤ ،١٩٩٠أن ضعاف السمع ھم أولئ ك األف راد ال ذين تكون ت ل ديھم
مھارة الكالم والقدرة على فھ م اللغ ة ،ث م تط ورت ل ديھم بع د ذل ك اإلعاق ة ف ي الس مع ،مث ل ھ ؤالء يكون ون
على وعى باألصوات ولديھم اتصال عادى  -أو قريب من العادي بعالم األصوات الذى يعيشون فيه".
ويرى عبد العزيز الش خص وعب د الغف ار ال دماطى ) " ( ٢٠٩ ،١٩٩٢أن ض عف الس مع يعن ى حال ة
من انخفاض حدة السمع لدرجة تستدعى خدمات خاصة كالتدريب الس معي أو ق راءة الك الم ”الش فاه“ أو
عالج النطق أو التزويد بمعين س معي ويمك ن لكثي ر م ن األف راد ال ذين يع انون م ن ض عف ف ي الس مع أن
يتلقوا تعليمھم بدرجة من الفاعلية مساوية لألفراد العاديين في سمعھم وذلك مع إجراء التعديالت "
والتغي رات الص حية المناس بة لھ م" ،ويش ير عب د العزي ز الش خص ) (٣٢ ،٢٠٠٠إل ى أن" ض عيف
السمع ھ و ش خص يع انى م ن فق د جزئ ي ف ي الس مع ولدي ة رص يد م ن اللغ ة والك الم الطبيع ي ،وإذا زود
ب المعين الس معي المالئ م والت دريبات التخاطبي ة المناس بة يس تطيع اكتس اب اللغ ة ع ن طري ق القن اة
السمعية".
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ويؤكد محمد فتحي ) (٣٨ ، ٢٠٠١أن "ضعاف السمع يعانون من فقدان سمعي بدرجة أقل من )(٩٠
ديس يبل تجعلھ م يواجھ ون ص عوبة فھ م الك الم باالعتم اد عل ى حاس ة الس مع فق ط ،س واء باس تخدام
الس ماعات أو ب دونھا ،ويطل ق س عيد حس نى الع زة ( ٢٢ ، ٢٠٠١) ،عل يھم ذو الفق د الجزئ ي للق درة
السمعية وذلك بعد تكوين مھارات الك الم والق درة عل ى فھ م اللغ ة واالحتف اظ ب الكالم وم ن ث م يحت اج إل ى
وس ائل س معية معين ة ،وي رى عب د الفت اح رج ب ) (٦٧ ،٢٠٠٢أنھ م يتس موا بوج ود ض عف ف ي حاس ة
الس مع ل ديھم من ذ ال والدة أو قب ل تعل م الك الم ي ؤدى إل ى الفق د الس معي الجزئ ى ال ذى يتطل ب اس تخدام
المعينات السمعية .
واستناداً لما تقدم م ن الع رض الس ابق يمك ن للباح ث تق ديم التعري ف اإلجرائ ي لض عيف الس مع عل ى
أنه" ذلك الشخص الذى يكون لدية رصيد من اللغة ولكن حاسة السمع لدية قاصرة ال ت ؤدى وظائفھ ا إال
إذا زود بالمعين السمعي المالئم والتدريبات التخاطبية المناسبة".
أما المعاق سمعيا التلميذ الملتحق بم دارس األم ل للص م وض عاف الس مع ويحت اج ب رامج تربوي ة ف ال
ي تم ال نقص الن وعي ف ي حاس ة الس مع لدي ه ،ويع اني م ن مش كالت تفرض ھا اإلعاق ة علي ه مث ل نق ص
التحصيل الدراسي بمعدل ثالث سنوات عن أقرانه العاديين معه.
ويتضح من العرض السابق للتعريفات المختلفة للصم وضعاف السمع أنه من الص عب تحدي د تعري ف
لإلعاقة السمعية في ضوء محك قياس حدة السمع وحدة ألن اإلعاقة السمعية لھا أسباب كثيرة ومتنوع ة
بعض ھا مع روف أس بابه وال بعض اآلخ ر غي ر مع روف حت ى اآلن وكثي راً م ا يص عب تحدي د العوام ل أو
األس باب الت ي ت ؤدى إل ى اإلعاق ة الس معية ،فق د ترج ع إل ى أس باب طبيعي ة أو مرض ية أو إص ابات أو ق د
تك ون ھ ذه األس باب متعلق ة ب الفرد نفس ه أو مرتبط ة بالبيئ ة الت ي يع يش فيھ ا أو ق د ترج ع إل ى أس باب
وراثية أو غير وراثية ويقصد الباحث بالمعاق سمعيا ً في ھذه الدراس ة "التلمي ذ الملتح ق بم دارس األم ل
للصم وضعاف السمع نتيجة لنقص نوعي في حاسة السمع ويعاني م ن مش كالت تفرض ھا اإلعاق ة علي ه
مثل نقص التحصيل الدراسي بمعدل ثالث سنوات تقريبا ً عل ى أقران ه ويحت اج إل ى ب رامج تربوي ة خاص ة
في تعليمه".

ثانيا ً :تصنيفات اإلعاقة السمعية:
إن تأثيرات اإلعاقة السمعية عل ى األف راد ليس ت واح دة وم ن ث م فھ م ليس وا فئ ة متجانس ة لھ ا نف س
الخصائص والصفات وحيث أن الفروق الفردية بينھم كبيرة ومتنوعة ،ووضع المعوقين سمعيا ً في قال ب
واحد تحت مظلة اإلعاقة السمعية ھو خطأ جسيم تربويا ً عندما نستخدم أسلوبا ً واح داً معھ م الن مص طلح
اإلعاقة السمعية يشمل كالً من الصمم والضعف الس معي  -حي ث تع ددت تص نيفات اإلعاقــــ ـة السمعيــ ـة
وسيعرض الباحث تصنيفات األعاقة السمعية من حيث:
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 -١على أساس طبي.
 – ٢على أساس العمر الذي حدثت فيه اإلصابة .
 -٣على أساس درجة فقدان السمع.

 -١التصنيف الطبئ:
حي ث ص نف ك ال م ن يوس ف القري وتي واخ رون) ( ١٤١ ،١٩٩٥وجم ال الخطي ب )(٢٩ ، ١٩٩٨
ومحم د فتح ى ) ( ٣٣ ، ٢٠٠١اإلعاق ة الس معية تبع ا ً لموق ع اإلص ابة أو الض عف ف ي األذن إل ى إعاق ة
سمعية توصيلية وإعاقة سمعية حسية  -عصبية ،وإعاقة سمعية مختلطة.
أ -اإلعاقة السمعية التوصيلية Conductive Hearing loss

تن تج ع ن اض طراب س معي يرج ع إل ى انس داد قن اة األذن أو ح دوث إص ابة ف ي غش اء الطبل ة أو
العظيمات الثالثة في األذن الوسطي وبالتالي يحد من نقل الموجات أو الطاقة الصوتية إلى األذن الداخلية
و األش خاص ال ذين ل ديھم ھ ذا الن وع م ن اإلعاق ة يتمتع ون بمق درة عل ى تميي ز األص وات العالي ة نس بيا ً
ويميلون إلى التحدث بصوت منخفض.
ب -اإلعاقة السمعية الحس عصبية “Sensor neural Hearing loss

ينتج ھذا النوع من اإلعاقة نتيجة خلل في األذن الداخلي ة أو العص ب الس معي ،ويع انى المص اب م ن
عج ز ف ي س ماع النغم ات العالي ة لوج ود خل ل ف ي القوقع ة الت ي تت رجم الموج ات الص وتية إل ى نبض ات
عصبية سمعية ،وبالتالي ال تصل ھذه النبضات إل ى الم خ بش كل ت ام ويتمي ز األش خاص ال ذين ل ديھم ھ ذا
النوع من اإلعاقة بالتحدث بصوت عال ،كما يجب أن يتحدث اآلخرون معھم بصوت عال.
جـ -اإلعاقة السمعية المختلطة Mixed Hearing loss

تن تج اإلعاق ة الس معية المختلط ة نتيج ة خل ل ف ي أج زاء األذن الثالث ة ،األذن الخارجي ة والوس طي
وكذلك الداخلية ،ويسمى ھ ذا الن وع م ن الفق دان الس معي ب المختلط نتيج ة ت داخل أع راض فق دان الس مع
التوصيلى مع فقدان السمع الحسي  -عصبي ،وفى ھذه الحالة يكون الفقدان السمعي للفرد بين "البس يط
 -المتوسط  -الشديد" حسب طبيعة وشدة اإلصابة.

 -٢حسب العمر الذي حدثت فيه اإلصابة:
وض عت ماج دة عبي د ) ( ١٥ ،١٩٩٢و عب د ال رحمن س يد س ليمان ) ( ٨٠ ،٢٠٠١تص نيفا ً حس ب
توقيت اإلصابة حيث صنفا الصم على أساس لغوي إلى نوعين ھما:
أ -ص مم م ا قب ل اللغ ة  :Pre lingual Deafnessيتس م أولئ ك األطف ال بفق دھم لحاس ة الس مع قب ل
اكتسابھم اللغة أى قبل سن الثالثة ،األمر الذى ينتج عن ه محدودي ة خب راتھم وع دم ق درتھم عل ى
تعلم اللغة والكالم.
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ب -صمم ما بعد اللغة  Post lingual Deafnessويشار ب ه إل ى الص مم ال ذى يص يب األطف ال بع د س ن
الثالث ة أى بع د اكتس ابھم اللغ ة والك الم حي ث يوج د ل ديھم مف ردات لغوي ة ولك نھم ال يس تطيعون
تنميتھا إال بتوفير بيئات تربوية مناسبة لذلك .

 -٣حسب درجة فقدان السمع:
ص نفھا ك ل م ن عب د العزي ز الش خص ) (١٧٤ – ١٧٣ ،١٩٩٧ومن ى س ليمان )(١٤٦ ،١٩٩٨
وب اتون واخ رين ) ،(Patton,et.al,1991ھلھ ان وكوفم ان)  (Hallahan&Kaufman,1991وف ق درج ة
الفقدان إلى:
أ -اإلعاقة السمعية البسيطةMild :

وتضم األفراد الذين يعانون من فقد في قوة الس مع يت راوح م ا ب ين ٥٤-٢٧ديس بيل وھ ؤالء األف راد
يجدون صعوبة في سماع األصوات الخافتة ويصعب عليھم سماع الكالم من مسافات بعيدة.
ب -اإلعاقة السمعية المتوسطةModerate :

وتضم األفراد الذين يعانون من فقد ف ي ق وة الس مع يت راوح م ا ب ين ٦٩-٥٥ديس يبل ويمك ن لھ ؤالء
األفراد سماع األصوات المرتفعة ،ومن ثم فھم بحاجة إلى معينات سمعية وخدمات خاصة.
جـ -اإلعاقة السمعية الشديدة Severe

وتضم األفراد الذين يعانون من فقد في قوة السمع يتراوح بين ٩٠-٧٠ديسيبل ،ويطلق عل ى ھ ؤالء
مص طلح "الص م" أحيان ا ً حي ث أنھ م يحت اجون إل ى م دارس أو فص ول خاص ة ،ويحت اجون إل ى خ دمات
سمعية ولغوية وتعليمية خاصة.
د -اإلعاقة السمعية العميقة Profound

وتضم األفراد الذين يعانون من فقد في ق وة الس مع تص ل إل ى  ٩١ديس بيل أو أكث ر ،وھ ؤالء األف راد
ربم ا يس معون بع ض األص وات المرتفع ة ج داً ،أو ال يس معونھا ،وھ م يحت اجون إل ى م دارس أو فص ول
تعليمية خاصة كما يحتاجون إلى خدمات التربية الخاصة سمعية ولغوية وتعليمية.
بعد استعراض التصنيفات المختلفة لإلعاقة السمعية نجد أنھا تن درج نح و تص نيفين أساس يين ھم ا:
التص نيف الطب ي والتص نيف الترب وى حي ث يعتب ر تص نيف ك ل م ن يوس ف القري وتى )  (١٩٩٥وجم ال
الخطي ب ) (١٩٩٨ومحم د فتح ى ) (٢٠٠١ض من التص نيف الطب ي ال ذى يرك ز عل ى درج ة اإلص ابة
بالصمم ،بينما تصنيف كل من عبد العزيز الشخص ) (١٩٩٧ومنى حسن س ليمان ) (١٩٩٨وأحم د عب د
العزيز من التصنيفات التى تندرج تحت التصنيف الطبي والتربوى معا ً حيث ركزت على درجة فقد السمع
مع االحتياجات التربوية ،بينما تص نيف ك ل م ن ماج دة عبي د ) (١٩٩٢وعب د ال رحمن س ليمان )(٢٠٠١
من التصنيفات التربوية حيث ركز على زمن اإلصابة قبل أم بعد اكتساب اللغة .
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ثالثا  :أسباب اإلعاقة السمعية:
يش ير محم د عب د الم ؤمن حس ين ، (٣٥ ،١٩٨٦) ،فتح ي عب د ال رحيم ، (٢١٨ ،١٩٩٠) ،إب راھيم
القريوتى ) (٢١،٢٠ ،١٩٩٤إلى أن اإلعاقة السمعية ترجع أسبابھا إلى ثالثة عوامل رئيسية ھي:
 -١عوامل وراثية ”“Henditary Factors

تشير الدراسات إلى أن حوالي  %٥٠م ن ح االت الص مم تع زى ألس باب وراثي ة وھ ذا يح دث نتيج ة
إلصابة أحد الوالدين أو كليھما بالصمم فيول د الطف ل مص ابا ً بالص مم ،ھ ذا وترتف ع مع دالت إص ابة الطف ل
بالصمم إذا كان ينحدر من عائلة تنتشر حاالت الصمم بين أفرادھا.
 -٢عوامل والديةCongenital Factors :

ق د يح دث نتيج ة إلص ابة األم ف ي الش ھور األول ى للحم ل ب أمراض كالحص بة  Measlesوبخاص ة
الحصبة األلمانية  Rubellaأو اإلصابة بأمراض القلب  Heart diseaseأو ع دم تواف ق العام ل الريزيس ى
أو اإلصابة أثناء الوالدة أو تعاطى األدوية ذات اآلثار الجانبية الضارة أثناء فترة الحمل.
 -٣عوامل مكتسبةAdventitious Factors :

أ -أثناء الوالدة كإھمال الطبيب لألم عند الوالدة أو بعض المضاعفات أو التغيرات التي قد تؤدى إل ى
والدة عسرة يض طر الطبي ب إل ى اس تخدام الش فط إلخ راج الجن ين أو ق د يض طر إل ى أعط اء مخ در أثن اء
عملية الوالدة القيصرية مما قد ينتج عنه اإلعاق ة الس معية وك ذلك نق ص كمي ة األكس جين  Anoxiaبال دم
عند الوالدة أو التھاب أغشية الدماغ سواء داخل ال رحم أو عن د ال والدة مم ا ي ؤدى إل ى عي وب خلقي ة ق د
تؤدى إلى اإلعاقة السمعية.
ب -بع د ال والدة كإص ابة الطف ل ب األمراض كالحص بة أو االلتھ اب الس حائي  Meningitisأو الحم ى
القرمزي ة  scartatfeverأو النك اف  Mumpsأو الس عال ال ديكى  Whooping coughأو التھ اب العظ م
الصدغي  Mastoiditisأو األنفل ونزا  Influenzaأو تش وه الص يوان األذن  Micratiaأو ج دوث ثق ب ف ي
غشاء طبلة األذن  Ruptured Eardrumھذا فضالً عن الحوادث أو السقوط أو الح روق ..وم ا إل ى ذل ك
من حوادث قد تسبب اإلعاقة السمعية
وتعتمد الوقاية من اإلعاقة السمعية على مدى إدراكنا ومعرفتن ا وتفھمن ا للعوام ل المس ببة لإلعاق ة،
والعالم ات التحذيري ة لح دوثھا أو آثارھ ا النفس ية واالجتماعي ة والتعليمي ة المباش رة وغي ر المباش رة،
وعل ى أس اس ھ ذه المعرف ة والدراي ة الكافي ة ي تم أع داد وتخط يط الب رامج الوقائي ة والعالجي ة م ن قب ل
المؤسسات المھتمة برعاية المعاقين سمعيا ً.

رابعا  :طرق تعليم المعاقين سمعيا ً:
أشار عبد الرحمن سليمان  ( ١٢٠ ، ٢٠٠١) ،أنه نتيجة لالھتمام المنصب على المعاقين سمعيا ً فق د
ظھرت تط ورات عدي دة ف ي مج ال اس تخدام األس اليب التربوي ة الت ي س اعدت عل ى دم ج المع اقين س معيا ً
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ووضعھم في األماكن التربوية المناسبة ،وبدأت أول مدرسة الستقبال المعاقين سمعيا ً في عھ د الخ ديوى
إسماعيل وذلك في سنة ) ، (١٨٧٤وكانت خارجية تجمع بين البنين والبنات وتقبل المرحلة العمرية من -٩
 ١٢عاما◌ً للبنين و ١٨-١٣عاما ً للبنات وكانت مكونة من ثالثة فصول للصم ويتم بھا تعليم مبادئ اللغ ة
العربية ومكونات البيئة المحيطة وأسماء أعض اء الجس م  ،ولقل ة ع دد أف راد المدرس ة ت م إغالقھ ا وض م
أوالدھا إلى مدرسة الصنايع القسم الداخلى المجانى ،وفي عام ) (١٩٢٣تم إنشاء مدرسة مشتركة للصم
في اإلسكندرية على يد اليونانية " سميلي تسوتس و " ث م أنش أت مدرس ة للبن ين الص م ف ي حل وان ف ي ع ام
) ،(١٩٤٢ومدرس ة للبن ات الص م ف ي المطري ة ) (١٩٤٤وم ع قي ام ث ورة يولي و  ١٩٥٢أقيم ت ع دة
مدارس للصم وسميت بمدارس األمل وبلغ عددھم عام ) (١٩٨٧حوالي  ٣٠مدرس ة وم دة الدراس ة بھ ا
ثمانى سنوات ،وكذلك تم إنشاء مدارس إعدادية مھني ة للص م بع د المرحل ة االبتدائي ة وم دة الدراس ة بھ ا
ثالث سنوات ثم المرحل ة الثانوي ة المھني ة وم دتھا ث الث س نوات وبھ ا من اھج دراس ية مخفض ة ومن اھج
مھنية خاصة للبنين والبنات .
وتش ير أح الم عب د الغف ار ) (٢٩،٢٠٠٣ان إحص ائيات وزارة التربي ة والتعل يم تش ير إل ى ح دوث
طفرة في أعداد مدارس المعاقين سمعيا بالحلقة االبتدائية وھي موضحة بالجدول اآلتي:
ﺟدوﻝ ) ( ١
ﻳوﺿﺢ ﺗطور أﻋداداﻟﺗﻼﻣﻳذ اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎ
اﻟﺳﻧﺔ

ﻋدد اﻟﻔﺻوﻝ

ﻋدد اﻟطﺎﻟﺑﺎت

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ ﻋدد اﻟطﻼب

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ اﻟﻣﺟﻣوع

١٩٩٦/٩٥

٦٢٣

٢٦٧٩

٣٩.٤٢

٤١١٧

٦٠.٥٨

٦٧٩٦

١٩٩٨/٩٧

٧٥٧

٣٣٤٤

٣٩.٨٨

٥٠٤٠

٦٠.١١

٨٣٨٤

٢٠٠٠/٩٩

٨٧٢

٣٥٤٩

٤٠.٤٧

٥٢٢٠

٥٩.٥٣

٨٧٦٩

ولقد شھد تاريخ التربية الخاصة للطالب المع اقين س معيا ً اھتمام ا ً كبي راً بتنمي ة ق درة ھ ؤالء الط الب
على التواصل وجدالً عنيفا ً حول أفضل الطرق لتحقيق ذلك ومن أكثر األساليب شيوعا ً في االستخدام.

خامسا ً :طرق التواصل مع المعاقين سمعيا ً:
 -١التواصل الملفوظ Oral communication

ترى ھدى مصطفي عبد الرحمن ) (٢٧٥ ،١٩٩٨أن ھذا األس لوب يؤك د عل ى المظ اھر اللفظي ة ف ي
البيئة وتتخذ من الكالم وقراءة الشفاة المسالك األساسية لعملية التواصل وكثي ر م ن ال نظم التعليمي ة ف ي
الدول المختلفة يبدأ تعل يم الطف ل األص م بش كل تقلي دي ف ي فص ول تعتم د عل ى أس اليب التواص ل الملف وظ
وبعدئ ذ يس مح للطف ل باس تخدام األس اليب اليدوي ة ،ربم ا يب دأ ت دريب األطف ال عل ى الط رق الملفوظ ة
للتواصل بمجرد التعرف على ح االت فق دان الس مع وي تعلم التالمي ذ الص م م ن خ الل ھ ذا األس لوب الك الم
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وقراءة الشفاة وعن طريق قراءة الشفاة يستطيع إقامة جسور م ن التواص ل م ع بقي ة أف راد المجتم ع .إذ
أن التواص ل الملف وظ يس اعد الش خص األص م عل ى ال دخول ف ي ع الم األش خاص الع اديين .وي رى عب د
الرحمن سليمـــــان ) ( ٢٧٥ ، ٢٠٠١أنه ب دأ ف ي الس نوات األخي رة اس تخدام اإلش ارات اليدوي ة وق راءة
الشفاه وأطلق عليه  Cued speechوأثبت ھذه الطريقة فعاليتھا في تحسين القدرة على إصدار األص وات
عند األطفال الصم ،وتتكون ھذه الطريقة  Cued speechبصفة أساس ية م ن ثماني ة أش كال بالي د تس تخدم
ف ي أربع ة أوض اع مختلف ة ب القرب م ن الش فاه وأدت ھ ذه الطريق ة إل ى تحس ن ف ي المھ ارات األكاديمي ة
لھؤالء األطفال وبصفة خاصة في القراءة كما تحسن تحصيلھم األك اديمي و يع رف ھ ذا الن وع بالتواص ل
الشفھي أو األسلوب الشفھي نظرا ألنه تعليم وتدريب لألطفال الصم بدون استخدام لغة اإلشارة.
قراءة الشفاه Lip Reading

أشار أحمد اللق انى وأمي ر القرش ى ) ،( ٥٢ ، ١٩٩٩أن ھ ذه الطريق ة تعتم د عل ى ق درة ومھ ارة
المعاق سمعيا ً على قراءة الشفاه وفھمھا ويعنى ذلك أن يفھم المعاق سمعيا ً الرموز البصرية لحرك ة الف م
والشفاه أثناء الكالم من قبل اآلخرين ،وتعتمد على عدة عمليات ھى-:
 -١العملية التركيبية  :ويتم فيھا التركيز على معنى الكالم بصورة أكب ر م ن التركي ز عل ى حرك ات الش فاه
لدى المتكلم من جانب المعاق سمعيا ً .
 -٢العملية التحليلية :وفيھا يركز سمعيا ً عل ى حرك ات ش فتي الم تكلم والت ى تش كل مع ا ً معن ى مقص وداً ذا
داللة معينة ومن ثم التعبير عنه .
 -٣عملية الصوتيات  :وھى تركز على أجزاء الكلمة كمقاطع يتعلم المعاق سمعيا| نطق الح روف الس اكنة
والمتحركة ثم يتعلم نطق مجموعة من الحروف المتحركة ثم يتعلم نط ق ھ ذه الح روف م ع بع ض
الحروف الساكنة .
 -٤عملية الوحدة الكلية  :وتھتم بالوحدة ككل وليس على الحرف أو الكلمة بل بموضوع الحديث كقصة قصيرة .
االنتقادات التي وجھت للطريقة الشفوية:
 عدم تمييز بعض الحروف من على الشفتين لتشابه مخارجھا. فشلت ھذه الطريقة في تعليم اللغة للتالميذ الصم لم تساعد على سرعة استقبال الكالم وتتبعه . لم تساعد في تحسين المستوى المعرفي والتعليمي للتالميذ. -٢التواصل اليدوي Manual Communication

أسلوب غير شفوي لالتصال بين الصم تحل فيه لغة اإلشارة والتھجئه باألصابع محل النط ق،وتعتب ر
لغة اإلشارة ھي صيغة من صيغ االتصال غير اللفظي .تمثل األلفاظ والمفاھيم بإش ارات ت ؤدى بالي دين أو
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بحرك ات ق د تبل غ فك رة مف ردة أو مفھوم ا ً حس ب الس ياق .ويوج د ص نفان لھجائي ة األص ابع تتمي ز تبع ا ً
الستخدام إحدى اليدين أو كلتيھما في تشكيل الحروف أو ھجائية اليد الواحدة وھجائية اليدين
أ -طريقة اإلشارةSign language -:

ذك ر عب د ال رحمن س يد س ليمان )  ( ١٣٨ ، ٢٠٠١أن لغ ة اإلش ارة ھ ي عب ارة ع ن رم وز مرئي ة
ايمائيه تستعمل بشكل منظم وتتركب من حركة اليد مع بقية أجزاء الجس م حس ب طبيع ة الموق ف وتعتب ر
لغة اإلشارة وسيلة للتواصل تعتمد اعتماداً كبيراً على األبصار.
أنواع اإلشارات:
حددھا إبراھيم الزھير ) ( ٢١٩ – ٢١٨ ، ١٩٩٨
أ -اإلشارة الوصفية :وھى اإلشارات اليدوية التلقائية التي تصف فك رة معين ة مث ل رف ع الي د للتعبي ر ع ن
الطول أو ف تح ال ذراعين للتعبي ر ع ن الكث رة أو تض ييق المس افة ب ين اإلبھ ام والس بابة للدالل ة عل ى
األصغر.
ب -اإلشارة غير الوصفية :ھي اإلشارات لھ ا داللتھ ا الخاص ة وتك ون بمثاب ة لغ ة خاص ة متداول ة بي نھم
وھى مثل اإلشارة باإلصبع إلى أعلى داللة على )شئ حس ن( واإلش ارة باالص بع إل ى أس فل للدالل ة
)على شىء ردىء ( وھذا النوع من اإلشارة ال يصف شيئا ً وربم ا يرج ع أص لھا لإلش ارة إل ى الجن ة
في السماء وھى شئ حسن أو إلى الحجم في أسفل األرض وھو شئ رديء.
 االنتقادات الموجھة للغة اإلشارة: -١إن لغة اإلشارة تعتمد على حركات اليد المرئية فال يمكن ممارستھا في الظالم لعدم القدرة على الرؤية.
 -٢إن سھولة وسرعة تعلم واستعمال لغة اإلشارة تقلل من عملية تعليم اللغة المنطوقة لضعاف السمع.
ب -ھجاء األصابعFinger spelling :

أش ارت ماج دة عبي د ) (٧١ ،١٩٩٢أنھ ا إش ارات حس ية مرئي ة يدوي ة للح روف الھجائي ة بطريق ة
متف ق عليھ ا وم ن الس ھل تعل م ھج اء األص ابع حي ث يمك ن التعبي ر ع ن األس ماء أو األفع ال الت ي يص عب
التعبير عنھا بلغة اإلشارة بلغة األصابع ومع ذلك يمكن الجمع بين لغة اإلشارة ولغة األصابع معا ً لتك وين
جملة مفيدة ذات معنى.
 -٣التواصل الكلىTotal communication :

ذكر فتحى عبد الرحيم وحلـيم بش اى ) ( ٢٥١ – ٢٥٠ ،١٩٨٠وعب د الرحم ـن سليم ـان )( ١٤٠ ،٢٠٠١
أنه يقصد بالتواصل الكلى حق كل طفل أصم في أن يتعلم اس تخدام جمي ع األش كال الممكن ة للتواص ل حت ى
تتاح له الفرصة الكاملة لتنمية مھارة اللغة في سن مبكرة بقدر المستطاع.
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ويش تمل أس لوب التواص ل الكل ى عل ى األنم اط اللغوي ة  -الحرك ات التعبيري ة ولغ ة اإلش ارة والك الم
وقراءة الش فاه وھج اء األص ابع والق راءة والكتاب ة إذ أن التواص ل الكل ى ي دمج وج وه االتص ال الس معية
واليدوية والش فوية ويش مل اإليم اء اإلش ارة والق راءة والكتاب ة وإي ه ص يغة م ن ش أنھا إيض اح االتص ال
وتيسيره ،كما يرى عبد العزيز الشخص وعبد الغفار الدماطى ) ( ٤٤٠ ،١٩٩٢أنه أكث ر ط رق التواص ل
فاعلي ة م ع المع اقين س معياً ،ويتض من نظام ا ً معين ا ً م ن اس تقبال اللغ ة والتعبي ر عنھ ا حي ث يجم ع ب ين
اإلش ارات اليدوي ة وأبجدي ة األص ابع باإلض افة إل ى ق راءة الش فاه والك الم والق راءة واالس تماع بحي ث
تستخدم جميعا ً في وقت واحد.
ويتضح للباحث :أن التواصل الكلى أسلوب أكثر فاعلية في القدرة على جعل الطف ل األص م أكث ر ق درة
على تفھم اآلخرين من خالل المزج بين لغة اإلشارة وقراءة الشفاة وھجاء األصابع مع الحركات المعبرة
مما يجعل الطفل أكثر استيعابا ً وتفھما ً لما يدور حوله.
 -٤التكنولوجيا المعينة Assistive technology

أوض ح عثم ان ف راج ) ( ١٠ – ٩ ،١٩٩٩جيھ ان يوس ف )  ( ٧٨ ،٢٠٠٢أن ه ق د ح دث تط وير ف ي
أجھزة االتصال التليفوني للصم ع ن طري ق إض افة آل ه كاتب ه مبس طه وشاش ة ص غيرة للتليف ون المرس ل
والمستقبل حيث يستقبل األصم الح ديث التليف وني عل ى شاش ة ب دال م ن الس ماعة كم ا يجي ب بال دق عل ى
اآلل ة الكاتب ة وب ذا يح دث االتص ال ب ين الط رفين( Telecommunications Device for the Deaf ) .
ويعرف ذلك اختصاراً باسم  TTYأو .TDD
أم ا التليفزي ون فق د أمك ن الكتروني ا ً إض افة جھ از يح ول الص وت إل ى إش ارات تظھ ر عل ى رك ن ع ن
الشاشة بحيث تترجم كل ما يقال من أي برنامج إلى لغة اإلشارة الت ي يفھمھ ا األص م في تمكن م ن متابع ة
البرن امج كف رد ع ادى وق د تط ور التليفزي ون و أص بح أكث ر حداث ة إذ يع رف باس م Closed captioning

حيث يقوم جھاز صغير لتحويل الحديث ال دائرة إل ى كلم ات مكتوب ة تظھ ر ف ي الج زء الس فلى م ن شاش ة
التليفزيون.
سادسا ً :األفاق المستقبلية في تعليم الصم
عن دما ننظ ر إل ى مكان ة فئ ة المع اقين س معيا ً ف ي المجتمع ات المتقدم ة ومث ال ذل ك الوالي ات المتح دة
األمريكية نرى أن ھذه الفئة ق د حظي ت باھتم ام ب الغ ،بداي ة م ن الن واحى التش ريعية إل ى االھتم ام الكبي ر
بالدراسات والبحوث العلمية وبتطوير برامج رفع مستوى الخدمات واألداء ووصل األمر إل ى م نح درج ة
الماجس تير وال دكتوراه ف ي مختل ف المج االت بالنس بة للص م وذل ك ف ي جامع ات ومعاھ د متخصص ة مث ل
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
 ،بل وتم عمل شبكة اتصاالت تدار عن طريق الفيديو ويتم فيھا االتصال ب ين عائل ة األم والمق ر التعليم ى
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الخ اص بالفي ديو وك ذلك ب أنواع الم دارس المختلف ة وك ل ذل ك ي دار ع ن طري ق الكمبي وتر وذل ك لتق ديم
خ دمات س ريعة ع ن طري ق الفي ديو وتق ديم ب رامج تعليمي ة متخصص ة مث ل )ب رامج عل م الجيولوجي ا –
البرامج المھنية  ،الب رامج التكنولوجي ة المتقدم ة  ،ب رامج تعليمي ة متخصص ة ،ب رامج التعل يم التج ارى،
الدراس ات المتقدم ة للحص ول عل ى ال درجات العلمي ة العالي ة أث ر إدخ ال الب رامج العلمي ة ف ي المعاھ د
المتخصص ة وتدريس ھا ع ن طري ق الكمبي وتر  ،واتس ع نط اق الكومبي وتر وم ن ث م يمك ن ع ن طريقھ ا
الحصول على مختلف أنواع العل وم وبص ورة س ريعة وبس يطة وم ن جمي ع أنح اء الع الم وھن ا ل م يس تثن أى
مجال من مجاالت العلوم لم يتم إدخال برامج الكمبيوتر فية بداية من المجاالت الترفيھية إلى البرامج العلمية.
سابعا ً :استخدام التكنولوجيا المتطورة في رعاية المعاقين سمعيا ً
حدث تطور ھائل من أجل حياة أفض ل ل ذوى اإلعاق ة الس معية وذل ك م ن خ الل اس تخدام تكنولوجي ات
متطورة حيث أشار كل م ن جيھ ان يوس ف ) (٧٨ ،١٩٩٨ويوس ف ھاش م )  (٥٣ ،٢٠٠٠وعب د الحمي د
يوسف كمال ) ( ٢١ – ٢٠ ،٢٠٠٢أن ھذه التكنولوجيا تتمثل فيما يلى-:
 -١استخدام الكمبيوتر في تعليم المعاقين سمعيا ً النطق السليم .
 -٢استخدام الكمبيوتر في مجاالت التشخيص والعالج لكل أمراض التخاطب .
 -٣أجھزة فحص السمع بالكمبيوتر بما يساعد على االكتشاف المبكر لإلعاقة السمعية .
 -٤المعينات السمعية المتطورة .
 -٥الھواتف المعدة لألفراد المعاقين سمعيا منھا ما ھو مزود بشاشة تنقل الرسائل والنصوص .
 -٦زراعة القوقعة وھى عبارة عن جھاز إلكترونى ص غير يوض ع داخ ل قن وات ب األذن ويص در ذب ذبات
إلكترونية كھربية لتنشيط العصب السمعى بالمخ وبذلك قد يسمع الطفل بنسبة . %٩٠
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المحــــور الثاني
تدريس العلوم للمعاقين سمعيا ً
مقدمـــــه :
يشھد تدريس العلوم عالميا ً ومحليا ً اھتماما ً كبي راً وتط وراً مس تمراً لمواجھ ة تح ديات الق رن الح ادى
والعشرين ،وما سيفرضه م ن تط ور ھائ ل ف ي المعرف ة واالتص االت والفض اء والطاق ة واإللكتروني ات،
ولعل ھذا االھتمام يستمد أصوله من طبيعة العلم ،وإذا كان تدريس العلوم ذا أھمية للطالب الع اديين فإن ه
يكون أكثر أھمية للتالميذ المعاقين سمعيا ً  ،حيث تت اح لھ م فرص ة اكتس اب المع ارف العلمي ة والمھ ارات
واالتجاھات التى تشكل أساس ا ً ھام ا ً م ن مقوم ات تك يفھم م ع البيئ ة الت ى ق د تق ف اإلعاق ة الس معية دون
تحقيقه ،فالتالميذ المع اقين س معيا ً يواجھ ون مش كالت تتعل ق بال ذاكرة والتفكي ر المج رد ) إب راھيم ش عير
وإسماعيل محمد  ،(٣٥ ، ٢٠٠٠ ،وھذه الص عوبات دع ت خب راء التربي ة إل ى ت وفير اإلمكاني ات المادي ة
والبشرية الالزم ة للتغل ب عل ى تل ك الص عوبات،ك ذلك دع ا ف وزي الحبش ي )،(٣٠٩ ،١٩٩٦حم دي البن ا
) (٣،١٩٩٩إلى ضرورة البحث عن مداخل تدريس ية جدي دة تس اعد المعل م عل ى إدارة الموق ف التعليم ي
من أجل تحقيق األھداف المنشودة .
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 سمعيا ً  ،وما يجب
مراعاته عند تدريس مادة العلوم للمعاقين سمعيا ً.
أوالً :مفھوم طريقة التدريس -:
تمثل طريقة التدريس عنص راً ھام ا ً م ن عناص ر الم نھج ،فھ ي ت رتبط باألھ داف وب المحتوى ارتباط ا ً
وثيقا ً كما أنھا تؤثر تأثيراً كبيراً في اختيار األنش طة والوس ائل التعليمي ة الواج ب اس تخدامھا ف ي ت دريس
العلوم .
ويعرف عب د الس الم مص طفي ) (١٨٩ ،٢٠٠١طريق ة الت دريس " Teaching Methodبأنھ ا تش ير
إلى م ا يتبع ه المعل م م ع الط الب م ن أنش طة وإج راءات وخط وات وتحرك ات متسلس لة متتالي ة مترابط ة
لتنظيم المعلومات والمواقف والخبرات التربوية لتحقيق ھدف أو مجموعة أھداف تعليمية محددة ".
يتض ح م ن التعري ف الس ابق بأن ه ق د ت م تحدي د ط رق الت دريس بأنھ ا إج راءات وخط وات تتس م
باالس تمرارية والتت ابع والت رابط  ،وأن ھ ذا الت رابط والتنظ يم لإلج راءات ف ي المواق ف التعليمي ة ھ و
الضمان لجودة طريقة التدريس .
ويعرفھا الباح ث بأنھ ا مجموع ة الخط وات الت ى يتبعھ ا المعل م لش رح الم ادة أثن اء الموق ف التعليم ى
لتحقيق أھداف تعليمية محددة .
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وط رق الت دريس عدي دة واختي ار طريق ة دون غيرھ ا يعتم د عل ى م دى فھ م المعل م لخص ائص
واحتياج ات الط الب ف ي الموق ف التعليم ى ،وأن ه يت وافر لدي ه المھ ارات و الخص ائص التدريس ية الت ى
تمكنه من تنفيذ الطريقة التدريسية التى يختارھا .
ثانيا ً :خصائص طريقة التدريس الناجحة -:
أوض ح عب د الس الم مص طفي ) ( ١٩١ – ١٩٠ ، ٢٠٠١خص ائص طريق ة الت دريس الناجح ة ف ي
النقاط التالية -:
-١

االھتم ام بمش اركة الط الب ف ي النش اط داخ ل وخ ارج الفص ل ،وعل ى ض رورة تش جيعھم عل ى أن
يقوموا ببناء معلوماتھم ومعارفھم بأنفسھم تحت توجيه وإشراف المعلم.

-٢

أن تحقق األھداف القومية التى ارتضاھا المجتمع ،وأھداف الم ادة الدراس ية واألھ داف الس لوكية
التي يقوم المعلم بوضعھا.

-٣

مراعـــاة مستوى نمو التالميذ وخصائصھم وقدراتھم وأنواع الخب رات التعليمي ة الت ى م روا بھ ا م ن
قبل .

-٤

مراعاة الفروق الفردية ب ين التالمي ذ ،والمعل م المتمي ز يس تطيع أن يس تخدم أكث ر م ن طريق ة أو
أسلوب في الدرس الواحد بحيث تالئم كل طريقة مجموعة من التالميذ.

-٥

تتناسب مع أعداد الطالب الذين يضمھم الفصل الذى يدرس فيه.
وبع د ع رض أھ م خص ائص ط رق الت دريس الناجح ة س يقوم الباح ث بع رض أھ داف تربي ة وتعل يم

المع اقين س معاً ،وأھ داف ت دريس العل وم للمع اقين س معيا ً وذل ك م ن أج ل اختي ار طريق ة الت دريس الت ى
تتالءم مع ھذه الفئة من فئات ذوى االحتياجات الخاصة .
ثالثا ً :أھداف تربية وتعليم المعاقين سمعيا ً:
وقد ذكر خلف البحيرى ) ( ٣٩ ،١٩٨٤أھداف تربية المعاقين سميعا ً فيما يلي.
 -١تقليل نسبة الفاقد بين أفراد المجتمع وذلك بتحويل األطفال المعاقين سمعيا ً إلــى أفراد منتجين.
 -٢توفير الخدمات التعليمية والتربوية واالجتماعية والصحية والنفسية للمعوق.
 -٣اكتس اب الطف ل المع وق الثق ة ب النفس بتمكين ه م ن اكتش اف قدرات ه ومواھب ه والبع ـد ع ن
اإلحساس بالخوف والخجل والدونية.
 -٤إتاحة الفرصة للمعاق سميعا ً كي يتغلب على مشـكالته النفسيـة واالجتمـاعيـة بنفسه.
 -٥إكسابه القدرة على الكالم المفھوم بما يمكنه من االنخراط في العمل حتى يكسـب قوته.
 -٦إكساب المعاق سمعيا ً المعلومات األساسية التي تساعده على إشباع حاجاته.
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 -٧تعليمھم وسيلة اتصال جديدة بالعالم من حولھم تمكنھم من التكيف مع المجتمع.
 -٨تشجيع كل من المعاق سمعيا ً وأسرته على تقبل اإلعاقة ويتم التعامل معـه مـن خالل ذلك.
وحددت وزارة التربية والتعليم ) (٦ ،١٩٩٨أھداف تعليم المعاقين سمعيا ً على النحو التالي:
 -١تحقيق النمو المتكامل لجمي ع جوان ب شخص ية الطف ل المع اق س معيا ً جس ميا ً وعقلي ا ً وانفعالي ا ً
واجتماعيا ً ونفسيا ً.
 -٢تأھيل ه ألخ ذ دورة ف ي المجتم ع بحي ث يت زود بق در مناس ب م ن المعرف ة والثقاف ة والت دريب
المھني يمكنه من التكيف واالندماج مع المجتمع وعدم االنعزال عنه.
 -٣إكسابه االتجاه إلى حب العمل اليدوي واحترام القائمين به وتقديرھم.
 -٤تدريبه على مھارات التخاطب التي تمكنه من التعامل والتفاھم مع أف راد المجتم ع ال ذى يع يش
فيه.
 -٥المعاون ة ف ي ع الج اآلث ار النفس ية الت ي تتركھ ا لدي ه اإلعاق ة الس معية وإش عارة بالرض ا
واالستقرار النفسي ،وتقبله إلعاقته وتقبل المجتمع له.
رابعا ً :أھداف تدريس العلوم للمعاقين سمعيا ً:
لتدريس العلوم للمعاقين سمعيا ً أھداف أوردھ ا ك ل م ن أحم د ف وزى نص ر ) (٤٠ ،١٩٨٨وسھـــ ـام
صالــح )  ( ٧٤ ،١٩٩١فيما يلي :
 -١العمل عل ى تزوي د المع اقين س معيا ً بق در مناس ب م ن المعلوم ات العلمي ة المناسبـ ـة والحق ائق
والمف اھيم الت ي تمك نھم م ن فھ م أنفس ھم والبيئ ة الت ي يعيش ون فيھ ا وظواھرھ ا ومقوماتھ ا،
وإشباع رغبتھم في ذلك بأسلوب مبسط .
 -٢العمل على تكوين االتجاھات العلمية التي تناسبھم فـي حـل مشكالتھم.
 -٣العمل على تنمية االھتمامات العلمية.
 -٤إكساب األطفال المعاقين سمعيا ً القدرة على االبتكار وإجراء التجارب.
 -٥إكساب الطفل المعوق صفة التذوق وتق دير جھ ود العلم اء وھ ذه األھ داف ترك ز عل ى مس اعدة
التلمي ذ عل ى تقب ل إعاقت ه ،وزي ادة حص يلته المعرفي ة ،وتنمي ة مھارات ه العقلي ة كالق درة عل ى
المالحظة الموضوعية وجمع المعلومات ولتحقيق ذلك يجب استخدام وسائل تكنولوجية حديثة.
ل ذا ن ادى المش روع الق ومي لتط وير التعل يم ) ( ١٩٩٥بض رورة االتج اه نح و التعل يم المف رد
للمع اقين س معيا ً باعتب ار أن ه يس اھم ف ي ع الج العدي د م ن المش كالت النفس ية واالنفعالي ة لھ م
ويحقق فرصة التعلم لھم حسب سرعتھم وقدراتھم الخاصة).وزارة التربية والتعليم .(١٧٥ ،١٩٩٥،
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وب النظر إل ى أھ داف ت دريس العل وم للمع اقين س معيا ً نج د أنھ ا رك زت عل ى مس اعدة التلمي ذ المع اق
سمعيا ً على التقليل من آثار إعاقة السمعية ،وزيادة حص يلته المعرفي ة ،وتنمي ة مھارات ه العقلي ة كالق درة
على التفكير االبتكاري وقدرته على المالحظة الموضوعية وجمع المعلوم ات ،وتك وين اتجاھ ات إيجابي ة
علمية وتدريب الحواس المتبقية لديه .
لذلك فھي تساعده على التكيف مع ظروف البيئة والتوافق معھا  ،ولكن ما األس س الت ى تق وم عليھ ا
استراتيجيات تدريس العلوم للمعاقين سمعيا ً وما يجب مراعاته عند تدريس العلوم للمعاقين س معيا ً وھ ذا
ما سوف يتناوله الباحث في النقاط التالية :
خامسا ً :أسس تدريس العلوم للمعاقين سمعيا ً.
ذكر حمدي أبو الفت وح ) ( ٢٢٣-٢٢١ ،١٩٨٧رض ا دروي ش ) ( ١٧٠ ،١٩٩٢األس س الت ي تق وم
عليھا استراتيجيات تدريس العلوم للمعاقين سمعيا ً كالتالي.
 -١يحت اج الطف ل األص م لك ي تنم و قدرت ه عل ى االتص ال ب اآلخرين إل ى االحتك ـاك بع ـدد كبي ر م ن
األشياء واألحداث المادية الطبيعية في بيئته ،وھذه الخبرات المباشرة التي يتعام ل معھ ا الطف ل
يجب أن تظھر على نحو متزامن.
 -٢أحداث تعديالت في بعض األنشطة لتالئم الطفل األصم كتمييز األصوات.
 -٣استخدام الصور للتعريف بالكلمات أو المفاھيم أو األفعال موضع الدراسة.
 -٤يجب أن تكون برامج العلوم بالنسبة لھم بمثابة برامج عمل.
 -٥تزويد األطفال بفرص االكتشاف الحر للمواد التي سيتعاملون معھا.
 -٦عالقة المعلم بالمعاق لھا دور في تيسير أو إعاقة عملية التعليم.
 -٧إعداد مناخ عمل جيد ييسر عملية التعليم.
 -٨غالبا ً ما يكون التكرار مطلوبا ً عند التدريس لھم.
 -٩استخدام التمثيل في حالة تقديم التعليمات.
 -١٠تقدم المادة في ھيئة جرعات متدرجة يستطيع الطفل استيعابھا.
وقد راع ى الباح ث عن د إع داد برن امج كمبي وتر ف ي وح دة العل وم األس س الس ابقة الخاص ة بت دريس
العلوم للمعاقين سمعيا ً.
وحيث أن مادة العلوم تحتوى على العديد من المعلومات المج ردة الت ى تحت اج إل ى اس تخدام الوس ائل
الحديثة ،وتتطلب التعامل مع الخبرات المحسوسة ل ذلك ال ب د م ن اس تخدام طريق ة تدريس ية حديث ة لك ى
تتحقق أھداف تدريس العلوم للمعاقين سمعيا ً وفيما يلى عرض لبعض طرق التدريس الحديثة بإيجاز.
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سادسا ً :طرق تدريس العلوم
حددھا عبد السالم مصطفي )  ( ٢٢٧ – ١٩٢ ، ٢٠٠١بأنھا:
) (١طرق قائمة على جھد المعلم وحده .
وتمثل في طريقة المحاضرة أو اإللقاء  ،والعروض العملية .
) (٢طرق قائمة على جھد المعلم والمتعلم
تعتمد ھذه الطريقة على إشراك التلميذ في عملية التعلم  ،مثل طرق الحوار والمناقشة  ،طريقة حل
المشكلة  ،التعلم باالكتشاف ،التعلم التعاونى ،الدروس العملية .
) (٣طرق قائمة على جھد المتعلم -:
ويطلق عليھا التعلم الذاتى وفيھا يقوم التلميذ بالتعلم وفق ا ً لقدرات ه واس تعداداته ،ويق وم المعل م ب دور
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.
سابعا ً  :التعلم باالكتشاف Discovery Learning:

مفھومه :
يعتب ر الم دخل الكش في م ن الم داخل الجي دة ف ي ت دريس العل وم  ،وإن ك ان االكتش اف ل يس بح ديث
العھد في مجال التربية ،فقد يرجع االكتشاف إلى عھد الفيلس وف س قراط ،حي ث اس تخدم ھ ذا األس لوب
م ع طالب ه للوص ول إل ى المعلوم ات والحق ائق ،ويرج ع الفض ل لجي روم برون ر – Jerom Proner
األمريكي – في إطالق كلمة " التعلم باالكتشاف " ،وكان التركيز على االكتشاف واضحا ً في الستينيات
من القرن العشرين.
وت تم عملي ة االكتش اف عن دما يس تخدم المتعلم ون العملي ات العقلي ة الكتش اف بع ض المف اھيم
والمبادئ والعالقات والق وانين ليتوص لوا للمعرف ة بأنفس ھم ،ول ذلك فعل ى الم تعلم أن يس تخدم ويوظ ف
عملي ات العل م المختلف ة مث ل :المالحظ ة ،والوص ف  ،والقي اس  ،والتص نيف ،والتنب ؤ  ،واالس تنتاج،
والمقارنة،والتفسير،وضبط المتغيرات ،وفرض الفروض  ،والتجريب ) عبد السالم مصطفي ( ٢٠١ ، ٢٠٠١ ،
أ( خصائص المدخل الكشفي :
يمكننا أن نميز في المدخـل الكشفي الخصائص التالية كما حـددھا كل من صبرى ال دمرداش )،١٩٩٧
 (١٨٨ – ١٨٦وج ابر عب د الحمي د ) ( ٢٧٢ ، ١٩٩٩وعب د الس الم مص طفي
) .( ٢٠٢ ، ٢٠٠١
 -١ينق ل مرك ز العملي ة التعليمي ة م ن المعل م إل ى الم تعلم وذل ك بتھيئت ه الظ روف الالزم ة لجع ل التلمي ذ
يكتش ف المعلوم ات بنفس ه ب دالً م ن أن يس تمدھا – ج اھزة – م ن كت اب أو يتلقاھ ا م ن معل م  .أى
يھدف إلى أن يكون المعلم منتجا ً للمعرفة ال مستھلكا ً لھا .
 -٢يؤك د عل ى العملي ات العقلي ة ھ دفا ً للعملي ة التعليمي ة ب دالً م ن مج رد المعرف ة .وم ن ھ ذه العملي ات:
المالحظة ،االستنتاج االفتراض ،التصنيف ،القياس ،الوص ف ،التوض يح ،التعلي ل ،التفس ير ،التنب ؤ،
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المقارنة ،التنظيم ،التصميم التجريبى ،الخ .أى أنه يؤكد على العلم على أنه فع ل ول يس مج رد اس م،
أى االنتقال فلسفيا ً من العلم كمعلومات اكتشفت من قبل وأصبحت تاريخ ا ً إل ى العل م كعملي ة اكتش اف
للمعلومات وھو بذلك يساعد المتعلم على أن يسلك مسلك " العالم " في بحثه مشكلة ما
 -٣يؤكد على المتعلم ال على المادة المتعلقة  .فالمتعلم عنده ھو المحور وھو الوسيلة والغاية في آن
ومن ثم فال تفرض عليه المادة فرضا ً وإنما يشارك في التوصل إليھا.
 -٤يأخذ بسمات الموقف التعليمى المتكامل الذى يضع المتعلم في موقف المكتشف ال المنفذ .فھو يض ع
أمام ه مش كالت تثي ر اھتمام ه وتحت اج إل ى ح ل ،وعلي ه أن يخط ط بنفس ه لحلھ ا ،فيجم ع البيان ات
المطلوب ة  ،ويص مم التج ارب الالزم ة وب ذا فھ و يجم ع ف ي وح دة واح دة ب ين الدراس تين النظري ة
والمعملية .
 -٥يؤكد على التجريب ،حت ى أن أنص اره ي رون أن ال ت دريس جي د للعل وم يمك ن أن ي تم ب دون تجري ب.
والتجريب ھنا ال يعتمد على تجارب تقليدية مرسومة الخطى مسبقاً ،بل ھو مص در للمعرف ة يم ارس
أثناءه التالميذ كل العمليات العقلية ويتلخص دور المعلم فيه في التوجيه إذا طلب منه ذلك.
 -٦يؤكد على األس ئلة  Questioningول يس اإلجاب ة  ، Answeringأى أن التأكي د ال يك ون عل ى إجاب ة
أسئلة التالميذ بقدر ما يكون على توجيه األسئلة المنش طة لھ م والح افزة لتفكي رھم .وبعب ارة أخ رى
فإن التأكيد ال يكون على إيج اد اإلجاب ات الص حيحة بق در م ا يك ون عل ى كيفي ة إيج اد تل ك اإلجاب ات.
ولھ ذا فھ و يعن ى باألس ئلة ذات الج واب المتع دد  Divergentب دالً م ن األس ئلة ذات الج واب المقي د
.Convergent
 -٧ينظر إلى العملية التعليمية على أنھا مستمرة ال تنتھى بمج رد االنتھ اء م ن دراس ة موض وع مع ين،
وإنما تكون دراسة ھذا الموضوع نقطة انطالق لدراسات أخرى ترتبط به .لذا يستتبع كل درس يأخذ
بھ ذا الم دخل ع دداً م ن األس ئلة مفتوح ة النھاي ات .ولعل ه يتض ح م ن ھ ذه الخص ائص ،أن الم دخل
الكشفى يھتم أساسا ً بتدريب التالميذ على أساليب البحث العلمى وإكسابھم مھاراته ،وھو جان ب ھ ام
يسھم في تحقيق أھداف تدريس العلوم والتربية العلمية في العصر الحديث .
ب( مستويات المدخل الكشفى :
الواقع أنه إذا لم يكتسب التالميذ خبرة في التعلم عن طريق االكتشاف .فإنھم يحتاجون إلى مزيد م ن
التوجيه في دروسھم ولك ن بع د تع ودھم عل ى أس اليب البح ث العلم ى واكتس ابھم مھارات ه ف إنھم يكون ون
قادرين على التعامل مع مواقف كشفية أقل توجيھا ً .ومعنى ھ ذا أن ھن اك مواق ف تعليمي ة يك ون التوجي ه
فيھا أظھر ما يكون وأخرى ينحسر فيھا التوجي ه وبينھم ا مواق ف يك ون فيھ ا التوجي ه معق والً ،ويتوق ف
ذل ك عل ى عوام ل متع ددة منھ ا طبيع ة المش كلة موض ع البح ث ،ومس توى نض ج التالمي ذ ،واإلمكان ات
المتاحة ،والوقت ،وفي ض وء ھ ذا يمكنن ا تميي ز المس تويات الثالث ة التالي ة ف ي الم دخل الكش في .ص برى
الدمرداش ) (١٩٠ – ١٨٩، ١٩٩٧وعبد السالم مصطفي ) .( ٢٠٥ ، ٢٠٠١
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 -١المدخل الكشفي الموجه :Directed Discovery Approach
وفيه تقدم مشكلة للتلميذ مصحوبة بكافة التوجيھات الالزمة لحلھا بصورة تفصيلية والغال ب ف ي ھ ذا
المستوى أن ينفذ التلميذ التوجيھات المصاحبة تنفيذاً آليا ً بعيداً عن التفكير والتصرف .وليس العمل عل ى
ھذا المستوى إال مجرد تدريب على استخدام األدوات واألجھ زة والم واد والتعام ل م ع البيان ات والتع رف
على كيفية استخالص النتائج .ومن الواضح أن طبيعة العمل على ھ ذا المس توى ال تس مح بتحقي ق الق در
المعقول من اإلحاطة الواعية والفھم الشامل ألصول البحث العلمى ،كم ا ھ و الش أن ف ي بع ض الكراس ات
العملية المطبوعة المستخدمة في بعض المدارس .ومن ثم ف إن االقتص ار عل ى ھ ذا المس توى وھ و أدن ى
مستويات المدخل الكشفي ،يعتبر قصوراً ب ذلك الم دخل ع ن تحقي ق فلس فته األساس ية .وإذا ك ان التالمي ذ
بحاجة إلى توجيه ،فليس معنى ھذا أن تكون تلك التوجيھ ات مفص لة إل ى الح د ال ذى يح رمھم م ن ف رص
التفكير السليم .
 -٢المدخل الكشفي شبه الموجه :Semi Guided Discovery Approach
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.
 -٣المدخل الكشفي غير الموجه :Unguided Discovery Approach
وفي ه يواج ه التلمي ذ بمش كلة مح ددة ويطل ب من ه ال ذھاب إل ى المعم ل أو إل ى أى مك ان آخ ر مناس ب
لحلھا ،وذلك باستخدام كل ما يطلبه من األدوات واألجھزة دون أن ي زود بأي ة توجيھ ات س ابقة ودون أن
تكون له معرفة سابقة بالنتائج التى ينتھى إليھا حل المشكلة .
وعل ى التلمي ذ ف ي ھ ذا المس توى أن يفك ر ف ي الحل ول الممكن ة للمش كلة مس تخدما ً عمليات ه العقلي ة
ومھاراته البحثية ليصل إلى ھذه الحلول ،ويكون موقف المعلم في ھذه الحالة موق ف الموج ه أو المرش د
الذى يتجنب التدخل حتى ال يحد من النشاط الفكرى للتلمي ذ وإن ك ان مس تعداً لتق ديم المس اعدة والتوجي ه
عندما يطلب التلميذ منه ذلك .
ج -مبررات استخدام المدخل الكشفي في التدريس
أش ار ص برى ال دمرداش ) ( ١٩٥ – ١٩٤ ، ١٩٩٧أن ه ھن اك أس باب أخ رى ت دعو إل ى ض رورة
استخدام التالميذ للمداخل البحثية ،الكشفية واالستقصائية  ،ومن ھذه األسباب :
-١

يتخذ التدريس من التلميذ مركزاً:
من المبادئ السيكولوجية األساسية للتعلم أن االشتراك األفعل للتلميذ في عملية التعلم يؤدى إلى تعلم

أفضل .ولكن عندما يفكر المعلمون في عملية التعلم عادة ،ف إنھم يض عون ف ي اعتب ارھم أن التلمي ذ يكف ى
أن يتمثل بعض المعلومات .وھذه نظرة للتعلم جد مح دودة .ذل ك أن ال تعلم يتض من ك ل تل ك الن واحى الت ى
تجعل من الفرد شخصا ً تام الفعالية فمثالً ال يتعلم التلميذ في المواقف الكشفية المفاھيم والمبادئ فحسب،
وإنما يتعلم أيضا ً التوجيه الذاتى والمسئولية والقدرة على االتصال االجتماعى.
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التعلم عن طريق االكتشاف يبنى المفھوم الذاتى للتلميذ :
لكل منا مفھ وم ذات :وإذا ك ان مفھ وم ذواتن ا طيب ا ً فإنن ا نش عر ب أمن نفس ي ونك ون مس تعدين لتقب ل

الخبرات الجديدة وراغبين ف ي اغتن ام الف رص للكش ف واالستقص اء ونك ون مس تعدين لتحم ل اإلحباط ات
بروح طيبة ،ونكون أكثر ابتكارية وبصفة عامة نكون متمتعين بصحة عقلية سليمة .
التعلم باالكتشاف يسھم في ← نمو المواھب المتعددة لدى الفرد وھذا يبنى عنده ←
اعتداداً بالنفس وينتج عن ذلك ← صحة عقلية أفضل .
-٣

التعلم باالكتشاف ينمى المواھب :
اإلنس ان عب ارة ع ن جم ع م ن المواھ ب يزي د عل ى  ١٢٠موھب ة  ،والموھب ة األكاديمي ة تتعل ق فق ط

بالقلي ل م ن ھ ذه المواھ ب .والحري ة الكبي رة الت ى يتيحھ ا ال تعلم باالكتش اف للم تعلم تس اعده عل ى تنمي ة
مواھبه األخرى  .فمثالً عندما يعمل التالميذ معا ً لبحث مشكلة ما ،فإنھم يمكن أن يعملوا في الوق ت نفس ه
عل ى تنمي ة العدي د م ن المواھ ب األخ رى ك التخطيط ،والتنظ يم ،والموھب ة االجتماعي ة ،والق درة عل ى
االتصال ،والقدرة على االبتكار وذلك فضالً عن تنمية الموھبة األكاديمية .
-٤

التعلم باالكتشاف يتيح الوقت للتالميذ لتمثيل المعلومات وتعديلھا:
التالميذ في حاجة إلى الوقت ليفكروا ويستخدموا عقولھم ويقتنعوا بالحجة والمنط ق ويتبص روا ف ي

المفاھيم والمبادئ التى يتعلمونھا وفي التقنيات البحثية الت ي يش تركون فيھ ا أو الق ائمين بھ ا وال ب د م ن
إتاحة الوقت الكافى لكى تصبح تلك المعلومات جزءاً من عقل التالميذ بطريقة ذات معني ٠ويعتقد بياجي ه
أنة ال يوجد تعلم حقيقي إن لم يتعامل المتعلم – عقليا م ع المعلوم ات الت ي يكتس بھا ٠يمثلھ ا ويع دل فيھ ا
وإن لم يحدث ھذا ٠فإن المعلم والتلميذ يكونان مشتركين فقط في عملية تعلم غير فعال
دـ -دور المعلم في الطريقة الكشفية :
أوضحنا من قبل أن الطالب ھو محور عملية التعلم في ھذا الم دخل ،حي ث ي تعلم الطال ب بنفس ه دون
االعتم اد عل ى المعل م ف ي تلق ي المعلوم ات ج اھزة ،كم ا ي تعلم المعلوم ات والمع ارف باإلض افة إل ى تعل م
عمليات العلم المختلفة ،أما دور المعلم فھو توجيه وإرش اد الط الب للنش اطات التعليمي ة وتيس ير تعلمھ م
باالكتشاف ،وتتضح أدوار المعلم في المدخل الكشفي )شيه الموجه( كما ذكرھا عبد الســـالم مصطفـــــي
) (٢٠٧ ،٢٠٠١فيما يلي:
 -١إسھام المعلم في تحديد المشكلة التي سوف يحاول الطالب إيجاد حل لھ ا  ،واختي ار بع ض األنش طة
مفتوح ة النھاي ة كمش كالت علمي ة  ،وھ ذا اإلس ھام ق د يحف ز ويش جع الط الب ف ي محاول ة اكتش اف
الحلول المناسبة لھا .
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 -٢مساعدة الطالب في تحديد خطة السير في ال درس وح ل المش كلة  ،وق د ي تم ذل ك ع ن طري ق تقس يم
المشكلة الرئيس ة إل ى مش اكل فرعي ة بس يطة يمك ن حلھ ا بس ھولة لتقلي ل األخط اء والوق ت والجھ د
المبذول ،وكذلك يمكن تقسيم الطالب إل ى مجموع ات تعاوني ة ص غيرة ،وبالت الى اكتش اف الحل ول أو
اإلجابات المناسبة لألسئلة أو للمشكالت العلمية .
 -٣تزويد الطالب ببعض التوجيھات أو التلميحات العلمية كلما لزم األمر  ،وبخاصة عندما يشعر المعلم
أن أفكار الطالب قد تشتت بعيداً عن عملية االكتشاف .
 -٤تھيئ ة مص ادر ال تعلم للط الب مث ل :مكتب ة المدرس ة  ،والمعام ل واألجھ زة واألدوات  ،ومزرع ة
المدرسة ،والمكتبة العامة بالمدينة  ،والمصانع والبيئة المحلية  ،وغيرھا .

المحــــور الثالث
استخدام الكمبيوتر في التدريس وكيفية إعداد البرنامج
مقدمـــــــة:
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يسعى العالم المعاصر حثيثا إلى إدخال الكمبيوتر في مناحي الحي اة العلمي ة المتع ددة بس بب االنفج ار
المعرف ي الض خم  ،ويؤك د بع ض الخب راء أن اس تخدام الكمبي وتر أص بح ض رورة ف ي التعل يم النظ امي ،
حيث إن الكمبيوتر – كابتكار تعليمي – يتميز بسمات فريدة تجعله أحد المكونات المھمة للمنھج فالق درة
الفائقة للكمبيوتر على تخزين المعلوم ات واس ترجاعھا تب رر اس تخدامه كقاع دة لتنمي ة الفھ م والتفكي ر .
والكمبيوتر يتفوق عل ى س ائر األدوات التعليمي ة الس ابقة علي ه  ،ألن ه يت يح فرص ة التفاع ل ب ين الم تعلم
وموضوع التعلم  ،ويزود المتعلم بخبرات عقلي ة وذاتي ة ال توفرھ ا األدوات األخرى  .ويذكر فتح الباب عبد
الحليم )  ( ٣٧ ،١٩٩٥بأن الكمبيوتر يتمي ز بإمكان ات تربوي ة فري دة  .أولھ ا قدرت ه عل ى إث ارة ال دافع ل دى
المتعلم واالستحواذ عل ى انتباھ ه ،وينب ع ھ ذا ال دافع م ن شاش ة الكمبي وتر الت ي ال تس مح للمس تخدم ب أن
يكون سلبيا ً .وثانيھا قدرته على أيجاد التفاعل بين المعلم والم تعلم .وثالثھ ا ق دره الكمبي وتر عل ى توجي ه
األس ئلة وتق ديم المعلوم ات باإلض افة إل ى قدرت ه عل ى اس تقبال أس ئلة الم تعلم والمعلوم ات ويعالجھ ا
ويستجيب له ويرد على تساؤالته بما يجاوز قدرة المعلم في ذلك .ورابعھا قدرة الكمبيوتر على المساعدة
في تنمية تفكير المتعلمين من الملموس إلى المجرد ومن العيانى الواق ع إل ى الرم ز  ،حي ث أنن ا ملزم ون
أن نراعى مراحل النمو العقلي ألن تفكير األطفال يختلف عن تفكير الكبار اختالفا نوعيا.
ولذا سوف يعرض الباحث في ھذا المحور النقاط التالي ة ب دءاً م ن الع ام إل ى الخ اص أي م ن التعل يم
المفرد إلى التعليم الذاتي والذي يُعد من أحد أساليبه استخدام الكمبيوتر في التدريس.
التعليم المفردIndividual Learning :
يختل ف األف راد ف ي ق دراتھم العقلي ة وع اداتھم الدراس ية و أس اليبھم لل تعلم ودافعي تھم ل ه ومس توى
تحصيلھم وخبراتھم السابقة  ،وذلك على اعتب ار أن بي نھم اختالف ات تتعل ق بالناحي ة الجس مية والعقلي ة،
ولقد اھتم علماء التربية وعلم النفس بتفري د التعل يم عل ى أس اس أن ه تعل يم يراع ي الف روق الفردي ة ب ين
المتعلمين.
وي رى ف وزي زاھ ر )  ،( ٢٤ ، ١٩٨٠أن ھ ذا الن وع م ن التعل يم يرك ز عل ى ك ل تلمي ذ م ن حي ث
مھاراته وأسلوب تعلمه ودوافعه وم واطن القص ور والق وة لدي ه وھ و ي وفر ل ه أنش طة ومص ادر متع ددة
للتعلم ،ويتطلب ھذا النوع من التعليم بناء نظام تربوي متكامل جديد ،على أساس من المعرفة الذاتية لكل
تلميذ ف ي جمي ع مج االت نم وه العقل ي المعرف ي ،واالنفع الي الوج داني ،والنفس ي ،والحرك ي ،ليح دد ل ه أھ دافًا
مناس بة تنب ع م ن احتياجات ه الخاص ة وتحق ق مطالب ه الذاتي ة ،وتت يح ل ه ف رص االختي ار لتحقي ق أھداف ه وفقً ا
لسرعته الخاصة في التعلم.
ويع رف عل ى عب د الم نعم )  (٦ ،١٩٩٥التعل يم المف رد "بأن ه أس لوب تعليم ي ت م تص ميمه بطريق ة
منھجية تسمح بمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين داخل إطار جماعية التعليم وذل ك بغ رض أن تص ل
نس بة كبي رة م نھم ) (%٩٥إل ى مس توى واح د م ن اإلتق ان ك ل حس ب معدل ه ال ذي يتناس ب وقدرات ه
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واستعداداته".
وھذا النوع من التعليم له فلسفة تعليمية حددھا كمال اسكندر ومحم د ذبي ان ) (٤١٩-٤١٨ ،١٩٩٤فيم ا
يلي:
 – ١توج د ف روق فردي ة ب ين المتعلم ين ف ي النم و العقل ي ،والخلفي ة العلمي ة والخب رات الس ابقة،
وأنماط أو أساليب التعلم.
 – ٢جميع األفراد لھم القدرة على التعلم بدرجات متفاوتة أي أنھم يختلفون في سرعة تعلمھم.
 -٣يتعلم األفراد بش كل أفض ل وأس رع عن دما ي تالءم التعل يم بم ا في ه م ـن المـواق ـف التعليمي ة ف ى
حج رة الدراس ة ،والم واد التعليمي ة واألنش طة ،م ع ذك اء ھ ؤالء األف راد وخلفي اتھم الس ابقة،
وشخصياتھم واھتماماتھم وأساليب تعليمھم المفضلة وغير ذلك من الخصائص.
أسس التعليم المفرد:
يقوم التعليم المفرد على مجموعة من األسس حددھا على عبد المنعم ) (١٠ - ٧ ، ١٩٩٥كما يلي :
 -١تصور المق رر الدراس ي نظام ا ً :حي ث ينظ ر إل ى المق رر الدراس ي ف ي ھ ذه الص يغة كنظ ام قوام ه
مدخالت وعمليات ومخرجات تصل بينھا التغذية المرتجع ة ويت درج تح ت ھ ذا النظ ام مجموع ة
من النظم الفرعية.
 -٢الخطو الذاتي :وھو يسمح للمتعلم أن يتقدم نحو تحقيق أھداف كل وح دة وف ق معدل ه ف ي ال تعلم
وبالتالي ال يتم تثبيت زمن التعلم ،ويعد عدم تثبيت زمن التعلم أھم ما يميز التعل يم المف رد حي ث
يتسم بالمرونة.
 -٣الحرية :وھى تعنى وجود مجموعة من البدائل والخيارات التعليمية وعلى المتعلم أن يختار م ن
بينھا ما يناسبه.
 -٤األھ داف التعليمي ة :وھ ى تمث ل أحـ ـد الجوان ب المھم ة ف ي ص يغة التفري د  ،وي تم تحدي دھا بدق ة
كخطوة رئيسية وتصاغ بصورة إجرائية تظھر السلوك النھائي الذى يتوق ع أن يظھ ره الم تعلم،
ويراعى عند صياغتھا أن تكون قابلة للمالحظة والقياس وترتب األھ داف التعليمي ة ف ي ص ورة
ھرمية ،بحيث يتحتم عدم االنتقال من ھدف أو مجموعة من األھداف قبل أن يكون قد تم تحقيق
األھداف السابقة في الترتيب.
 -٥التشخيص :في بداية المقرر يتم تشخص حالة كل متعلم على حدة لمعرفة مـدى توفر المتطلب ات
السابقة المتعلقة بالمقرر ،وقد يوجه المتعلم لدراسة وحدات من مقررات أخرى.
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 -٦اإلتق ان :ال يسمح للمتعلم باالنتقال من دراسة وحدة إلى دراسة وح دة أخ رى إال إذا أظھ ر تمكن ا ً
من الوح دة الس ابقة ويح دد مس توى اإلتق ان بنس بة معين ة م ن أھ داف الوح دة عل ى الم تعلم أن
يحققھا.
 -٧تنوع أساليب التعلم :حي ث ال تلغ ى أس اليب الت دريب الجمع ي ف ي ص يغة التعل يم المف رد لكنھ ا ق د
تكون اختيارية.
 -٨تعدد أماكن التعلم :حيث تشمل معمل التعلم الذاتي النظري أو المعمل أو الفصل.
 -٩االختب ارات :تستخدم عـدة اختبارات منھا اختبارات التسكين اختبارات قبليـة واختب ارات بنائي ة،
واختبارات بعدية واختبارات تجميعية.
 -١٠التغذية الراجعة الفورية المتكررة :أن يسمح للمتعلم أن يكرر ويعيد ما تعلمه .
 -١١التق ويم المرجع ي المح ك  :أن يس تطيع أن يق يم م ا س بق أن تعلم ه ع ن طري ق اختب ار مرجع ى
المحك .
 -١٢التكيف واالستجابة :يسمح للمتعلم أن يتكيف بصورة سوية مع موضوع التعلم .
بعد العرض السابق ألسس تفريد التعلم يتبين أھمي ة ال تعلم ال ذاتي كأح د ط رق تفري د التعل يم و ل ذلك
سيعرض الباحث التعلم الذاتي بشيء من التفصيل .
التعلم الذاتي :Self learning
تؤكد االتجاھات التربوية المعاصرة على أھمية التعلم الذاتي ،ألنه يستخدم لتحقي ق كثي ر م ن أھ داف
التربي ة والت ي م ن أھمھ ا مواجھ ة مش كلة الف روق الفردي ة ب ين التالمي ذ ،وينق ل ال تعلم ال ذاتي مح ور
االھتمام في العملية التعليمية من المعلم إلى الم تعلم ،ويعتم د عل ى إعط اء الفرص ة للتلمي ذ لي تعلم بنفس ه
حسب قدراته وإمكاناته ومھاراته الذاتية بھدف تنميتھا والوصول بھا إلى أقصى درجة ممكنة م ن ال تعلم
 ،ولقد ظھر ھذا النوع م ن ال تعلم نتيج ة للمش كالت التربوي ة والتعليمي ة المتع ددة والت ي م ن أھمھ ا ع دم
مالءمة طرق الت دريس وأس اليب ال تعلم لحاج ات ورغب ات التالمي ذ ،كم ا أن ھ ذه الط رق واألس اليب غي ر
ق ادرة عل ى مواجھ ة مش كلة الف روق الفردي ة ب ين التالمي ذ وفيم ا يل ي ع رض توض يحي لمفھ وم ال تعلم
الذاتي ،مزاياه وأساليبه.
أ -مفھوم التعلم الذاتي.
لق د ق ام الكثي ر م ن الم ربين والب احثين باجتھ ادات لتعري ف ال تعلم ال ذاتي ورغ م ذل ك ل م يتفق وا عل ى
تعري ف ش امل لل تعلم ال ذاتي ،وس وف يع رض الباح ث بع ض ھ ذه التعريف ات حي ث يعرف ه أحم د سميس م
) (٢،١٩٨٨بأنه " المجھود النش ط الفع ال ال ذي يق وم ب ه الف رد ب المرور بنفس ه ف ي المواق ف التعليمي ة
المختلفة بھدف اكتساب المعلومات والمھارات واالتجاھات ،وھو األمر الذى يتطلب إع ادة تحدي د األدوار
لكل من المعلم والمتعلم بحيث يكون المتعلم أكثر إيجابية في عملية التعلم" .
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ويش ير محم ود عاب دين ) (٢١،١٩٨٩بأن ه " أس لوب للتعل يم وال تعلم تت اح في ه الفرص ة للم تعلم
للمش اركة الفعال ة ف ي جوان ب العملي ة التعليمي ة كلھ ا أو بعض ھا ،وفق ا ً لإلمكاني ات المتاح ة ،وللتق دم ف ي
عملية التعلم معتمداً أساسا عل ى ذات ه ومس تفيداً م ن الب دائل التربوي ة وتكنولوجي ا التعل يم المتاح ة ،وفق ا ً
إلمكانات ه المتع ددة ،وبإش راف وتوجي ه م ن المعل م عل ى أن يتحم ل الم تعلم نت ائج اختي اره ،ويق وم نفس ه
بنفسه ،وصوال ألھداف سلوكية محددة " .
ويشير محمود أبو مسلم )  ( ٣٨٣ ،١٩٩٣أن " التعلم ال ذاتي ھ و أس لوب يق وم في ه الف رد ب المرور
بنفسه على المواقف التعليمية المختلفة الكتساب المعلومات والمھارات بحيث ينتق ل مح ور االھتم ام م ن
المعلم إلى المتعلم " .
ويعرفه عبد الغف ار عب د ال رازق ) " (٣٥ ،١٩٩٧بأن ه أس لوب لل تعلم ال ذى يراع ى الف روق الفردي ة
ب ين المتعلم ين ،وتق ع مس ئولية التعل يم في ه عل ى الم تعلم نفس ه م اراً ب المواقف واألنش طة التعليمي ة
المختلفة ،ليكتسب من خاللھا المعلومات والمعارف والمھارات طبقا ً الستعداداته وقدراته الذاتية ".
وبينم ا يعرف ه م دحت حس ن ) " (١٧ ،١٩٩٨بأن ه أس لوب لل تعلم يراع ى الف روق الفردي ة ب ين
المتعلمين ويقوم على أساس تعليم التلميذ نفسه بنفسه من خ الل الم رور بأنش طة تعليمي ة متنوع ة ،لك ي
يكتسب المعلومات والمھارات واالتجاھات ويلم بمصادر المعرفة ،وينتقل في ه مح ور االھتم ام م ن المعل م
إلى المتعلم ،ويسير فيه المتعلم تبعا ً لسرعته الخاصة وقدراته الذاتية لتحقيق أھداف محددة ومخط ط لھ ا
مسبقا ً "
من خالل العرض السابق لمفھوم التعلم ال ذاتي نج د أن بع ض ھ ذه التعريف ات تؤك د عل ى أن ه أس لوب
للتعلم تقع في ه المس ئولية بالدرج ة األول ى عل ى الم تعلم مث ل تعري ف ك الً م ن محم ود عاب دين )،(١٩٨٩
محمود أبو مسلم ) (١٩٩٣عبد الغف ار عب د ال رازق ) ، (١٩٩٧أحم د سميس م ) ، (١٩٨٨م دحت حس ن
) (١٩٩٨وقد أكدت ھ ذه التعريف ات عل ى أن المس ئولية التعليمي ة تق ع بالدرج ة األول ى ف ي ال تعلم ال ذاتي
على الم تعلم ول يس عل ى المعل م ،والم تعلم ھ و ال ذى يتخ ذ الق رار المناس ب لتعلم ه واكتس ابه المعلوم ات
واالتجاھات والمھارات التي تتناسب مع احتياجاته وقدراته وإمكاناته.
ويعرف الباحث التعلم الذاتي .بأنه "ھو أسلوب لل تعلم يراع ى الف روق الفردي ة للمتعلم ين ،ويعتم د عل ى
تحديد المتعلم لألسلوب المناسب واكتسابه المعلومات واالتجاھات والمھارات التي تتناسب مع احتياجات ه
وقدراته وإمكاناته  ،وتقع مسئولية ذلك على المتعلم تحت إشراف المعلم".
ب -مزايا التعلم الذاتي:
أجمعت دراسات ك ل م ن أحم د سميس م ) ،(١٩٨٨م دحت حس ن ) (١٩٩٨عل ى مزاي ا ال تعلم ال ذاتي
ويمكن إيجاز ھذه المزايا فيما يلي:
 -١ينمى التعلم الذاتي لدى التلميذ التفكير والحرية في التعبيـر ويوظـف مـھاراته الفردية.
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 -٢ينم ى ال تعلم ال ذاتي ل دى التلمي ذ الق درة عل ى اتخ اذ الق رار وتحم ل المسئ ـولية ف ـي اختي اره
لالستراتيجية المناسبة ،وفى السرعة التي يسير بھا في دراسته لكي يحصل على المعلومات.
 -٣يتفق مع التطورات العلمية والتكنولوجية األمر ال ذى يظھ ر الحاج ة إل ى توظيـ ـف التكنولوجي ا
في التعليم.
 -٤يعد ال تعلم ال ذاتي ض رورة ديمقراطي ة لتأكي د ح ق التلمي ذ ف ي ال تعلم إل ى أقص ـى م ـا تس مح ب ه
قدراته.
 -٥يس مح للتلمي ذ بتق ويم وتوجي ه نفس ه ذاتي ا وال ينتق ل م ن وح دة إل ى أخ رى إال بع ـد تحقيق ه
ألھداف الوحدة السابقة.
 -٦يمكن تنفيذه في جميع أنواع المدارس فھو ليس في حاجة إلى مـدارس مـن نمـط خ اص لك ي
نستفيد من مميزاته.
 -٧يجعل التعلم الذاتي التلميذ نشطا ً وفعاالً مع المواقف التعليمية التي يواجھھا.
جـ  -أساليب التعلم الذاتي
تعتمد جميع أساليب التعلم الذاتي على المتعلم وليس المعلم ومن أھم أساليب التعلم الذاتي:
 -١التعلم البرنامجى.

 -٢التعلم بمساعدة الكمبيوتر

 -٣الموديول التعليمي

 -٤الحقائب التعليمية

وسوف يعرض الباحث ألسلوب التعلم بمساعدة الكمبيوتر ألنه موضع اھتمام ھذه الدراسة .
التعلم بمساعدة الكمبيوتر:
أوض ح ع اطف الس يد ) (٩٢ ،٢٠٠٠أن اس تخدامات الكمبي وتر ف ي عمليت ي التعل يم وال تعلم كثي رة،
متعددة ومتشعبة بل أن ھناك العديد من المصطلحات تستخدم لتدل على نفس المعنى ،كما أنه قد يس تخدم
أكثر من كاتب أو باحث مصطلحا ً واحداً للداللة على معان مختلفة ،وليس أدل على ذل ك م ن القائم ة الت ي
ذكرھا ساليزبرى " "Salisburyوھى الت ي تحت وى عل ى واح د وعش رين مص طلحا ً يس تخدمھا الب احثون
لتدل عل ى نف س المعن ى تقريب ا ً وھ و اس تخدام الكمبي وتر ف ي عمليت ي التعل يم وال تعلم ،ھ ذا باإلض افة إل ى
العدي د م ن المص لحات الت ي اس تخدمت ف ي ھ ذا المج ال .وق د أوض ح س اليزبرى أن مص طلح ):(CAI
) (Computer - Assisted instructionھ و المص طلح األكث ر ش يوعا ً بالوالي ات المتح دة أم ا الب احثون
اإلنجليز فيفضلون استخدام مصطلح .(CAL)Computer - Assisted learning.
لذا سيقوم الباحث باستعراض تصنيف مجاالت استخدام الكمبيوتر في التربية ،وأنماط التعليم وال تعلم
المعزز بالكمبيوتر واس تخدام الكمبي وتر ف ي تنمي ة التفكي ر االبتك ارى ،ومب ررات اس تخدام الكمبي وتر ف ي
التدريس للمعاقين سمعياً ،إعداد برنامج الكمبيوتر للمعاقين سمعيا ً .
أوالً  -:تصنيف مجاالت استخدام الكمبيوتر في التعليم
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أشار مدحت حسن ) ( ٢٠ ، ١٩٩٨بأن استخدام الكمبيوتر في التربي ة ب دأ من ذ ع ام  ١٩٨٠بص ورة
متواضعة للغاية ومحدودة االستخدام ،وأن تيل ور ) (Taylor, 1980قس م مج االت اس تخدام الكمبي وتر ف ي
التربية إلى معلم ومتعلم ووسيلة تعليمية.
ويقسم شولتز وھارت ) (Schultz & Hart, 1986قسم مجاالت استخدام الكمبيوتر كمادة ووسيلة.
ويقسم أحمد فوزى نصر )  (٢٠,١٩٨٨مجاالت استخدام الكمبيوتر في التربية إلى مجاالت ثالثة:
 الكمبيوتر كمادة تعليمية :وھو ما يعرف بثقافة الكمبيوتر أو محو أمية الكمبيوتر. الكمبي وتر كوس يلة تعليمي ة :وال ذي اقتص ر تناول ه ف ي ھ ذا المج ال عل ى أنم اط الت دريب والممارس ةوالتدريس الخصوص والمحاكاة والبرمجة لحل المشكالت واستخدام الكمبيوتر في اإلدارة المدرسية.
 الكمبي وتر كفلس فة تربوي ة :وال ذي رك ز م ن خالل ه عل ى أھمي ة لغ ة اللوج و كاح د م داخل الكمبي وترالتعليمي ويالحظ أن التصنيفات الثالثة السابقة تخلط بين استخدامات الكمبيوتر في إدارة عمليت ي التعل يم
والتعلم.
ويحدد إبراھيم عبد الوكيل )  (٣٦٤ ،١٩٩٤مستويات استخدام الكمبيوتر في ثالثة مستويات ھى:
 المس توى األول :وھ و المس توى ال ذى يك ون الكمبي وتر في ه عون ا ً للمعل م ،مس اعداً ل ه ومكم الً ألدوارهوھو الذى سنصطلح على تسميته التعليم والتعلم المعزز ب الكمبيوتر Computer Assisted Instruction
)(CAI

 المستوى الثاني :ھو المستوى الذى يكون فيه الكمبيوتر عوضا ً أو بديال عن المعلم وھو الذى يسمىالتعليم والتعلم المدار بالكمبيوتر)Computer Management Instruction (CMI

 المستوى الثال ث :وھ و المس توى ال ذى يس تخدم الكمبي وتر في ه لمس اعدة التالمي ذ عل ى تط وير أنم اطجديدة من التفكير التي قد تساعدھم على التعلم في مواقف مختلفة تتطلب المنطق والتحليل وھو الذى
يس مى التعل يم وال تعلم ب الكمبيوتر لتنمي ه التفكي ر أى اس تخدام الكمبي وتر ك أداة لتنمي ة التفكي ر.
) . Computer - Based Thinking (CBTHبينما يقسم عبد ﷲ المناعي ) ( ٤٣٦ ،١٩٩٥تطبيق ات
الكمبيوتر في مجال التعليم والتعلم إلى ثقافة الكمبيوتر ) ، (CLوالكمبيوتر وسيلة مساعدة ف ي إدارة
العملية التعليمية ) ( CMIوالتعليم بمساعدة الكمبيوتر ) (CAIويرى عاطف السيد ) (٩٢ ، ٢٠٠٠أن ھناك
ألفاظا ً شائعة االستخدام تص ف كيفي ة اس تخدام الكمبي وتر ف ي التعل يم منھ ا اص طالح التعل يم بمس اعدة
الكمبي وتر  Computer Assisted Learningويختص ر إل ى ) (CALواص طالح ال تعلم بمس اعدة
الكمبي وتر  Computer Assisted Instructionويختص ر إل ى ) (CAIومص طلح ال تعلم الق ائم عل ى
الكمبيوتر  Computer Based Instructionويختص ر ) (CBIث م مص طلح التعل يم الم دار ب الكمبيوتر
 Computer Managed Instructionاختص اره ) ، (CMIوالتص نيفات الس ابقة متش ابھة إل ى ح د
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كبير ولكنھا تخلط بين استخدام الكمبيوتر في عملية التعليم والتعلم ل ذا س يعرض الباح ث بع ض أنم اط
التعليم والتعلم باستخدام الكمبيوتر
ثانيا ً -:أنماط التعليم والتعلم المعزز بالكمبيوتر
 -١نمط التدريس الخصوصى :Tutorial
يذكر إبراھيم عبد الوكيل ) ( ٣٦٤ ،١٩٩٤أن التعل يم التقلي دي يعتم د عل ى ع رض المعلوم ات عل ى
المتعلمين ،وعادة ما يعتمد على السبورة والكتاب حي ث يغل ب علي ه ع رض الح روف األبجدي ة واألرق ام،
وأحيانا ً الرسوم والصور ويستعين في بعض األحيان بالكلمة المسموعة من أجھ زة الكاس يت أو الفي ديو،
ونادراً ما يستعين باللون والحرك ة ع ن طري ق اس تخدام أجھ زة ع رض الص ور الثابت ة والمتحرك ة ولك ن
التناس ق ب ين مجم وع ھ ذه المكون ات غي ر ممك ن عملي اً ،وي زداد األم ر تعقي داً إذا م ا أض يفت احتياج ات
التلميذ وقدرات ه كمك ون أخ ر لتل ك المكون ات.ل ذا يس تطيع الكمبي وترمن خ الل نم ط الت دريس الخصوص ى
جمع جميع المكونات السابقة وعرضھا بأسلوب أكثر مرونة وأيسر تناوالً وأقل كلفة وھنا يعمل البرنامج
على أن يشارك التلميذ مشاركة فعليه في عملية ال تعلم الخاض عة لق درات التلمي ذ الذاتي ة عل ى االس تيعاب
.بع ض البرمجي ات تب دأ بتق ديم ش رح واف ومت درج للموض وعات المتض منة بھ ا والمرتبط ة باألھ داف
التعليمية التي تحاول البرمجية تحقيقھا وھذا الموقف يشبه إلى حد ما األسلوب المعتاد ال ذى يتبع ه معل م
الفص ل ف ي ش رح موض وع جدي د وك ون الش رح خصوص ي يرج ع إل ى م ا س بقت اإلش ارة إلي ه ،وھ و أن
التعليم ھنا يقوم عل ى أس اس ف ردى ذات ي .ويمك ن للكمبي وتر م ن خ الل ھ ذا ال نمط أن يتعام ل م ع التلمي ذ
كمعلم خصوصي فيقوم بتقديم المعلومات والتعريفات والمھارات المختلفة مع توجيه التلميذ إلى استخدام
المعلوم ات وتطبي ق المھ ارات ف ي مواق ف جدي دة ويك ون ھ ذا ال نمط أم ا خطي ا  one lineأو متش عبا ً
 Broachingوھ و الن وع األكث ر ش يوعا ً ،ل يس بالض رورة أن يتع رض المتعلم ون ل نفس المس ار أو
المعلومات بل يخت ار ك ل م نھم م ا يناس به حس ب قدرات ه وبن اء عل ى اس تجابته والمعل م ھن ا يتعام ل بھ ذا
الشكل مع الكمبيوتر طبقا لنظرية التعلم الت ي تق وم عل ى مثي ر -اس تجابة  -ت دعيم" .حي ث يق وم باالنتق ال
من مرحلة تعلم إلى مرحلة أخرى ومن موقف تعليمي إلى موقف آخ ر طبق ا لس رعته الخاص ة وف ى إط ار
إمكانياته وقدراته ،دون ملل أو كلل من جانب الكمبيوتر وغالبا ً ما يتضمن ھذا النمط األنشطة التالية.
أ  -العروض والمناقشة Demonstration & Discussion
ب  -المحادثة والحوارConversation & Dialogue
ج  -األمثلة المحلولة والتمارين Solving Examples & Exercise

د  -اختبارات سريعة  Quizzesلتقويم وتقييم تحصيل التلميذ من حين آلخر.
 -٢نمط التدريب والمران Drill & Practices
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يذكر عاطف السيد ) ( ٩٩ – ٩٨ ، ٢٠٠٠أن ھذا النظام يق دم مجموع ة تدريبي ة تت درج م ن الس ھل
إلى الصعب ويطلب إلى المتعلم أن يجي ب عنھ ا ،وف ي معظ م األحي ان عن دما يتك رر الج واب الخط أ يعط ى
المتعلم مواد تعليمية خاصة متصلة بالموضوع تمثل مواد مساعدة له يمكن أن يس تدعيھا ،ويفي د نم وذج
التم رين والممارس ة ف ي التعل يم الف ردى حي ث يس اعد الكمبي وتر ف ي تعزي ز عملي ة ال تعلم ويجعلھ ا أكث ر
يسراً ،كما يمكن برمجته لمتابعة سجل نجاح أو إخفاق كل متعلم على حده.
 -٣نمط حل المشكالت Problem Solving

ي رى محم د ي ونس )  ( ١٧٥ ، ١٩٩٩أن ھ ذه الب رامج تھ تم بع رض بع ض المش اكل واألس ئلة
المتعلقة بالمفاھيم محل االھتمام ،ثم يقوم نفس البرنامج بحل تلك المشاكل وھذه المسائل غالب ا م ا تك ون
متدرجة من السھل إلى األكثر صعوبة كما يح دث ف ي الم واد الحس ابية وتعتب ر تنمي ة ق درة التالمي ذ عل ى
حل المسائل والتمارين مب دأ ھام ا يس اعدھم عل ى تنمي ة أس اليب التفكي ر الص حيح ل ديھم وتش جعھم عل ى
االكتشاف واالبتكار ومواجھة الظروف المختلفة التي تواجھھم في حياتھم بطريقة ابتكارية.
 -٤نمط األلعاب التعليمية Instruction games style

ويش ير إب راھيم عب د الوكي ل )  ( ٣٦٥ ،١٩٩٤إن برمجي ات األلع اب التعليمي ة أكث ر البرمجي ات
التفاعلية شيوعا ً وتشويقاً ،فقد احتوى العديد منھا على أجزاء اللعب والمتعة حي ث يق وم الكمبي وتر ،ع ن
طريق البرمج ة بتش ويق التالمي ذ وحملھ م إل ى التعل يم باللع ب ،وتعتب ر األلع اب التعليمي ة ب الكمبيوتر م ن
الخبرات التعليمية التي توفر التسلية واإلنتاجية والمتعة للمتعلم ين م ن جمي ع األعم ار واللعب ة التعليمي ة
ھي نشاط منظم يتبع مجموعه قواعد في اللعب وغالبا ما تكون ھذه األلع اب عل ى ش كل مباري ات تعليمي ة
ف ي مق ررات مختلف ة كالرياض يات والعل وم واللغ ات وتض يف برمجي ات األلع اب التعليمي ة الجي دة اإلث ارة
والحافز إلى العمل التعليمي حيث تتناول أغل ب المج االت م ن المق ررات المدرس ية ،وت وفر تعليم ا ً مرك زاً
لمھارات معقدة.
 -٥نمط النموذج والمحاكاة Modeling and Simulation :

ي ذكر عب د الس الم مص طفي ) ( ٢٣٣ ، ٢٠٠١أن النمذج ة والمحاك اة تمث ل واق ع الظ واھر الطبيعي ة
بالصور المتحركة التى تجعل المتعلم قريبا ً جداً من تص ور الواق ع والتفاع ل مع ه ،وھ ى تجري د أو تبس يط
ل بعض المواق ف المس تمدة م ن الحي اة الواقعي ة ،والمحاك اة تض ع الم تعلم ف ي بع ض المش اكل العلمي ة
) ك التلوث البيئ ى م ثال ( ث م تطل ب من ه تق ديم الحل ول المناس بة ،وتعتب ر ب رامج المحاك اة أكث ر ب رامج
الكمبيوتر استخداما ً في حصص العلوم ،وھذا يرجع إلى طبيعتھا الديناميكية وق درتھا الفائق ة عل ى تمثي ل
الواقع لكثير من الظواھر العلمية.
وبع د اس تعراض أنم اط ال تعلم بمس اعدة الكمبي وتر يتط رق الباح ث إل ى نقط ة أخ رى وھ ى اس تخدام
الكمبيوتر في تعليم العلوم وكيف يساعد الكمبيوتر في تنمية التفكير اإلبتكارى للمتعلمين.
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ثالثا ً  :استخدام الكمبيوتر في تعليم وتعلم العلوم -:
حيث يرى جابر عبد الحميد ) ( ٢٨٨ ،١٩٩٩إن استخدام الكمبيوتر في التعليم ھو صيغة من صيغ
التعلم الذاتى وفيه تقسم الم واد الت ى ت تعلم إل ى أج زاء ص غيرة يس ھل تعلمھ ا ،وح ين ي تم التالمي ذ ج زءاً
عل ى نح و ص حيح ينتقل ون إل ى الج زء الت الى  ،وإذا ل م يس تطع التلمي ذ أن يفھ م ج زءاً معين ا ً فإن ه يع اد
توجيھه ليحاول دراسته مرة أخرى أو يزود بمعلومات إضافية تيس ر الفھ م ،والب رامج األح دث تش خص
أخطاء التالميذ وتزودھم بتغذية راجعة.
بينما يرى عبد السالم مصطفي ) (٢٣٠ ، ٢٠٠١أن الكمبيوتر أھم وسيلة معاصرة دخل ت للتعل يم وأث رت
فيه وليس في وجوده كأداة تعلميه في الفصل فحس ب ،وإنم ا أدى ظھ وره إل ى تط ـور ف ي ط رق الت دريس
وتدريب المعلمين ودور كل من الطالب والمعلم ،بل وفى العملية التعليمية بأكملھا  .ولم يك ن ألداة تعليمي ة
مثل األثر الذى أحدث ه الكمبي وتر ف ي الت دريس س واء بتغ ـلغله ف ي جمي ع جوان ب الت دريس أو ف ي تط ـوره
واھتمام المربيين به وفيما يلي استعراض لبعض استخدامات الكمبيوتر في تدريس العلوم.
استخدامات الكمبيوتر في تدريس العلوم
وھناك عدة استخدامات للكمبيوتر في تدريس العلوم منھا:
أ -المحتوى المصغر:
وھو نقل جزء من محتوى المنھج من الكتاب المدرسي إلى شاشته الكمبيوتر دون تغيير يذكر في
طريقة التدريس
ب  -التمارين والتدريبات -:
وھ ى تعط ى الم تعلم بع ض الحري ة ألن الب رامج المقدم ة م ن ھ ذا الن وع تعط ى بع ض المرون ة ف ي
اإلجابات الصحيحة الموجودة في بنك المعلومات .
جـ -الكمبيوتر كمعلم خصوصى -:
ھذه البرامج تعطى مزيداً من الحرية للمتعلم ،إذ أنھا ال تلزمه بخط سير واح د ولكنھ ا تمنح ه العدي د
م ن الخي ارات مث ل أن يخت ار الم تعلم الموض وع )المغناطيس ية والكھربي ة ( ث م يخت ار درس م ن دروس
الوحدة مثل ) المغناطيس الطبيعي والمغناطيس الصناعي ( ثم يختار األمثلة على ھذا الدرس وھكذا.
د  -أسلوب النمذجة والمحاكاة:
وھى تمثل واقع الظواھر الطبيعية بالصور المتحركة التى تجعل المتعلم قريبا ً جداً من تصور الواقع
والتفاعل معه ،وتعتبر المحاكاة من أكثر برامج الكمبيوتر استخداما ً في حصص العلوم.
وبعد استعراض استخدامات الكمبيوتر في تدريس العلوم يج ب أن يخت ار المعل م الطريق ة واألس لوب
األمثل والذى يتناسب مع خصائص المتعلم والذى يؤدى إلى مخرجات تعليمية ناجحة تتواءم م ع أھ داف
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المجتمع التعليمية ،كأن يكون المتعلم ذا قدرة على التفكير االبتكارى من خالل استخدام طريق ة الت دريس
بمس اعدة الكمبي وتر ب دالً م ن الط رق التقليدي ة الت ى تعتم د عل ى الحف ظ والتلق ين ،وأن يتس م الموق ف
التعليمى بالحرية من أجل الوصول إلى إنتاج ابتكارى في العلوم.
ويش ير محم د حم زة وأمي ر خ ان)(٩٩،١٩٨٩إل ى أن المبتك ر يحت اج إل ى جماع ة يق دم إليھ ا عمل ه
وتلتف حوله وتخفف من عزلته ولذلك فھو يحتاج إلى األمان النفسي الذى يساعده على اكتشاف المزي د
من األبتكارات ،بينما يرى سيد خير ﷲ وممدوح الكنانى ) ( ٢١٥ – ٢١٢ ،١٩٩٠بأنه ال بد م ن ت وافر
مجموعة من المتطلبات لدى الدارسين حتى يتمكنوا من تقديم انتاج ابتكارى يمكن إيجازھا فيما يلى.
مستوى أكاديمى مرتفع في المادة الدراسية التى يدرسھا التالميذ .
إلمام تام بالمشكالت المحيطة بالميدان.
االعتماد على النفس .
مرونة في التفكير .
استقالل في التفكير .
أصالة في التفكير .
وجود بيئة مناسبة توفر االمان النفسي للدارس .
توافر الدافعية التي تمكن المتعلم من تقديم اإلنتاج االبتكارى المتميز .
ويرى يسرى طه )  ( ٣٩ ، ١٩٩٨بأن تنمي ة التفكي ر االبتك ارى تس تلزم بيئ ة تدريس ية ح رة يحت رم
فيھ ا المعل م أس ئلة التلمي ذ ،ك ذلك يتطل ب معل م واع ى واس ع األف ق يس مح بالت دريب م ع احتم االت الخط أ
والصواب ،ويعمل على اشباع حاجات التالميذ االبتكاري ة مث ل حاج اتھم للمعرف ة وإل ى توجي ه العدي د م ن
األسئلة .
مما سبق يتضح أن تنمية القدرة االبتكارية تتطلب بيئة تدريسية حرة ودرجة عالية من الدافعي ة ل دى
التالميذ ،كذلك تتطلب توافر اإلمكانات كإدخ ال الكمبي وتر لك ل تلمي ذ ول يس جھ از واح د ي تم عرض ه عل ى
التالميذ للتعرف عليه.
رابعا ً :استخدام الكمبيوتر في تنمية التفكير االبتكارى:
يذكر فتح الباب عبد الحليم )  (٩٨ ، ١٩٩٥أن ھذا الن وع م ن التعل يم يق وم عل ى الجھ ود الت ي ب ذلھا
بابرت  Papertوزمالؤه ومح اوالتھم إيج اد لغ ة جدي دة م ن لغ ات مخاطب ه الكمبي وتر ،ھ ي لغ ة ”“Logo

حيث فتحوا أفاقا جديدة أمام التالميذ لكي يكتشفوا عالم الكمبيوتر ،وحيث تزداد واقعيته لل تعلم واس تخدام
مھارات التفكير .وقد نجح المتعلمون  -بدءا بأطفال م ا قب ل المدرس ة إل ى ط الب المدرس ة الثانوي ة  -ف ي
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استخدام ھذه اللغة .مع إنھا تحتاج إلى نشاط أكثر من مجرد تش غيل الجھ از ،وأتب اع إرش ادات البرن امج،
ألن المتعلم يسخر الكمبيوتر ليكتشف شيئاً ،وال يخضع له كما ھي الحال في التعلم من الكمبيوتر.
يق وم التفكي ر باس تخدام الكمبي وتر عل ى نظري ة بياجي ه  Piagetف ي التفكي ر حي ث يس تخدم الكمبي وتر
لتجسيد كثير من المواقف المج ردة الت ي يقابلھ ا الم تعلم ف ي حج رة الدراس ة والت ي تحت اج إل ى تنمي ة م ا
نسميه ”التفكير البنائى  Construct thinkingالذى يقوم على تجزئه المشكلة إلى أجزاء فرعيه ص غيرة
أو مكونات فرعية صغيرة ثم حلھا لنصل في النھاية إلى حل المشكلة األصلية .
ويض يف حس ين ص برى )  (١٢٦-١٢٥ ، ١٩٩٦أن ه تب ين م ن نت ائج الدراس ات أن الطريق ة
التكنولوجي ة المبرمج ة ف ي التعل يم ت ؤثر وتنم ى الق درة عل ى التفكي ر االبتك ارى بدرج ة أكب ر م ن الط رق
التقليدية  ،كما أنھا تستغرق زمنا ً أقل لألسباب التالية:
 -١إعطاء أكبر عدد ممكن من األفكار ف ي فت رة زمني ة بس يطة لمش كلة واح دة  ،وھ ذه س مة م ن س مات
االبتكارية .
 -٢تنوع األفكار داخل البرنامج الواحد ،وتنوع أدوات الع رض يعط ى الفرص ة إلعط اء أفك ار متنوع ة ال
تتسم بالنمطية  ،ولكن تتسم بالجدة و التفرد  ،وھذا من مكونات االبتكارية.
 -٣ع رض الم ادة العلمي ة ف ى خط وات بس يطة وقص يرة ومتتالي ة يعط ى التلمي ذ الق درة عل ى إنت اج
استجابات متداعية ،وھذه من صفات اإلبتكارية .
 -٤التعليم االبتكارى يختلف عن التعليم االس تداللى أو المنطق ى بأن ه يتطل ب درج ة كبي رة م ن االس تثارة
والحم اس واالنط الق  ،وھ ذا م ا يح دث ف ي الطريق ة التكنولوجي ة المبرمج ة للتعل يم ،وذل ك لس ماع
الموسيقي الخفيفة واألسئلة وكلمات االستحسان وغيره .
 -٥التعليم االبتكارى يختلف عن أنماط التعليم األخرى بأنه على درج ة كبي رة م ن المرون ة ومتح رر م ن
التصلب أو الجمود  ،ولذلك قدمت التعليمات والمعلوم ات واألمثل ة والتم ارين والمش كالت متنوع ة.
ويمكن أن يصلح لھا عدة حلول مختلفة .
 -٦عنصر الجذب والتشويق  :ويظھر ذلك من وجود األجھ زة وظھ ور الرس وم بألوانھ ا وحركتھ ا عل ى
الشاشة ،وعمليات التساؤل داخل البرنامج ،وإعطاء بعض الفرص للفكاھة  ،كل ھذا يھيئ الظروف
للدارسين لالبتكارية .
 -٧إعط اء منظ ورات لألش كال والرس وم بزواي ا مختلف ة  ،وإب راز تفاص يل الم ادة العلمي ة ف ي الخط وط
والرسوم واألشكال ينمى عند الدارسين الق درة عل ى إعط اء أكب ر ق در ممك ن م ن التفاص يل  ،وھ ذه
من صفات االبتكارية .
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 -٨الم تعلم يتع رض ألكب ر ع دد ممك ن م ن المثي رات المختلف ة الت ي تتن وع ف ي الكي ف وذات مس تويات
مختلفة من الناحية العقلية  .كما أن له الحرية في أن يستجيب لھ ذه المثي رات بم ا لدي ه م ن خب رات
مختلفة .
 -٩إعط اء أكب ر ع دد ممك ن م ن األفك ار المتنوع ة أثن اء ع رض الم ادة التعليمي ة ف ي خط وات بس يطة
ومتسلسلة وإبراز التفاصيل  ،ومراعاة عنصر الحركة  ،والجذب والتشويق وخلق الجو االجتم اعي
 ،من العوامل التي تساعد على تنمية القدرة على التفكير االبتكارى .
خامسا ً  :مبررات استخدام الكمبيوتر في التدريس للمعاقين سمعيا ً :
حددھا محمد يونس ) ( ١٦٤ – ١٦٣ ، ١٩٩٩في المبررات التالية -:
 -١مبرر تربوي . Pedagogic Rational
أص بح الكمبي وتر ك أداة م ن أدوات تكنولوجي ا التعل يم فع االً ف ي تط وير أنم اط الت دريس وف ي تق ديم
مف ردات المن اھج الدراس ية ع ن طري ق برمجي ات تيس ر ال تعلم الف ردى ف ي وق ت مناس ب وبكف اءة عالي ة
وضوابط تقويم متميزة .
 -٢مبررات حافزة . Catalytic Rational
تق دم الب رامج الج اھزة والمتقن ة اإلع داد واإلخ راج ح افزاً لإلب داع واإلبتك ار ف ي مي ادين االس تخدام
بالنسبة للمعاقين سمعيا ً بما توفره من نماذج قابلة للتعديل وتفتح أفاق جديدة تدعوھم لتطوير أنفسھم .
 -٣مبرر معلوماتى . Informatics Rational
من المھم إعداد كوادر على كفاءة مھاري ة مناس بة إلع داد المكون ات البرمجي ة ألس اليب تعتم د عل ى
متابعة المعلومات المتجددة الخاصة لتطوير الكمبيوتر.
 -٤مبرر االحتياجات الخاصة . Special Needs Rational
من المؤكد أن الطالب ذوى االحتياجات الخاصة سواء الفائقون والموھوب ون أم المع اقون س يجدون
ضالتھم إما عن طريق البرامج التى تعتم د عل ى ال ذكاء االص طناعى للفئ ة األول ى أو ع ن طري ق الب رامج
المناظرة ألنواع اإلعاقات المختلفة الت ى يس تخدم فيھ ا المس تھلك مس ارات متع ددة تيس رله الوص ول إل ى
مستوى مرضى من المعارف النظرية والتطبيقية في وقت مناسب .
سادسا ً :إعداد برنامج الكمبيوتر للمعاقين سمعيا ً
تس تخدم ب رامج الكمبي وتر التعليمي ة داخ ل الفص ول المدرس ية وق د ص ممت خصيص ا ً لت دريس
الموضوعات والمھارات المختلفة ،ومن ھذه البرامج برامج التدريب والمران وبرامج المحاكاة واأللع اب
التعليمية ،وھى تركز على عملية تفري د ال تعلم وجعل ه فع اال ،وق د أك دت العدي د م ن األبح اث ق درة ب رامج
الكمبيوتر التعليمية عل ى زي ادة مس توى تحص يل الط الب وتنمي ة مھ اراتھم ب الرغم م ن توق ف ذل ك عل ى
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العديد من العوامل والتى من أھمھا حم اس المعل م وقدرت ه عل ى توظي ف الب رامج بالش كل الص حيح ،كم ا
تستخدم أحيانا ً لمساعدة الطالب بطيئ التعلم أو الذين يعانون من ص عوبات تعل م ف ي بع ض الموض وعات
الدراسية ،ومن أھم ما يشغل مصممى ھذه البرامج ھو كيفية استخدامھا بش كل متكام ل م ع الم نھج وم ع
األنش طة المختلف ة واس تخدامھا ف ي مجموع ات ص غيرة أو كبي رة أو للتعل يم الف ردى ،أو اس تخدامھا م ع
ذوى االحتياجات الخاصة من المعاقين سمعيا ً ( Michaclene,1992,PP.45-50).

لذا سيقوم الباحث بعرض خطوات اختيار البرامج التعليمي ة وأن واع الب رامج التعليمي ة،
و برامج الوسائط المتعددة باستخدام الكمبيوتر.
 -١خطوات اختيار البرامج التعليمية
حددھا عبد ﷲ المغيرة )  ( ١٥٠ – ١٤٧ ، ١٩٩٧في النقاط التالية .
أ-التأكد من أن البرنامج مالئم لنوع الجھاز المستخدم .فبعض البرامج مصمم ليعمل فقط على أجھ زة
) (IBMأو األجھ زة المتوافق ة معھ ا ،وبعض ھا مص مم ليعم ل عل ى أجھ زة ) .. (Appleولك ن إذا ك ان
البرنامج مناسبا ً لنوع الجھاز فإن ھناك أشياء أخرى يجب التأكد منھا ،مثال سعة ذاكرة الجھاز ،وھل
ھي كافية لتنفيذ البرنامج وھل يحتاج تنفيذ البرنامج إلى ملحقات أخرى ،مثل ضرورة ت وافر الطابع ة
أو القل م الض وئي أو ع دد م ن عل ب األق راص ونوعھ ا أو ض رورة ت وافر بع ض القط ع الداخلي ة ف ي
الجھ از مث ل القطع ة المعروف ة باس م ) (EGAأي مھي ئ الرس ومات المط ور (Enhanced Graphic

). Adapter
ب-التأكد من خلو البرنامج من أخطاء البرمجة أو نق اط الض عف ف ي البرمج ة .وللتأك د م ن ذل ك فإن ه
يستحسن تنفيذ البرنامج على الجھاز والتعامل معه ،كما يتوقع أن يتعامل معه الطالب الضعيف .ويتم
ذلك عن طريق إدخال إجابات خاطئة وإدخال إجابات غير متوقعة ،وتكرار ذلك لعدة مرات تتضح قوة
البرنامج وقدرته عل ى التعام ل م ع االس تجابات غي ر المتوقع ة أو األخط اء الت ي ق د يرتكبھ ا الطال ب،
نتيجة لعدم فھم التعليمات ،فبعض البرامج الرديئة تجعل الطالب في حيرة حيث ال ي دري م اذا يعم ل ،
بعد إدخال إجابة غير متوقعة وبعضھا يقف تماما،وبعد ذلك يستحسن إعادة تنفيذ البرنامج مرة ثاني ة
والتعامل معه ھذه المرة ،كما يتوقع أن يتعامل معه الطالب النبيه ،أى التفاعل معه بطريقة إبداعي ة ،
كما يفعل الطالب المتفوق الذى يود اختبار مھارة البرنامج .
ج -اختبار فعالية البرنامج من الناحية التعليمية والتربوية ،وھنا يج ب اعتب ار وجھ ة نظ ر الم درس،
كما يجب أيضا ً األخذ بوجھة نظر الطالب أو الطالب الذين يستخدمون البرنامج .
 -٢أنواع البرامج التعليمية باستخدام الكمبيوتر
ح دد ك ل م ن محم د األنص ارى )  ( ١٣٢ – ١٢٩ ،١٩٩٦ومحم د ي ونس) ( ١٨١ – ١٧٤ ،١٩٩٩
وعاطف السيد )  (٩٩ – ٩٧ ،٢٠٠٠برامج الكمبيوتر التى يمكن استخدامھا في العملية التعليمية فيما يلي:
أ -برامج التعليم من نوع Tutorial
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وھذه البرامج تھتم بش رح الم ادة العلمي ة وإعط اء مزي د م ن األمثل ة بغ رض اإليض اح يل ى ذل ك
أسئلة وعملية تقويم لسلوك الطالب.
ب -نموذج الخبير: Expert Model
وھذا النموذج يقوم بمحاكاة تصرف األستاذ الخبير في المادة العلمية مثل:
 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 . محاولة محاكاة وتمثيل المعارف لدى األستاذ الخبير على الحاسب وھذا سيكون له عظ يم األث ر ف يالقدرة على بدء المحادثة المختصة وعمل التكيــف والتطبيق الذاتــى وغيــر ذلك .
جـ -نموذج الطالب :
ھذا النموذج يعتب ر م ن األج زاء المھم ة ف ي العملي ة التعليمي ة فھ و يتعل ق بم ا ي دور ح ول الطال ب
المستخدم للبرامج خصوصا ً تلك التى تعتمد على مفاھيم الذكاء االصطناعي .واألسئلة المتعلقة بالطالب
والتى يجب أن تأخذ في االعتبار عند تصميم برامج نموذج الطالب ومن أھمھا-:
 ما مستوى الطالب التحصيلى العام ؟ م ا ال ذى يمك ن أن يفعل ه الطال ب ؟ بم ا لدي ه م ن مع ارف مرتبط ة بمتطلب ات  Pre-requestالدراس ةالجديدة ؟
 ماذا يعرف الطالب عن المجال الدراسي الجديد ؟ ما نوعية الطالب ؟ما الذى فعله الطالب فعالً ؟ منتج تعلم الطالب – م ا تعلم ه بالفع ل  ،وم ن المالح ظ أن تل ك األس ئلة
مرتبطة ببعض المعارف المتعلقة بالطالب مثل المعارف اإلجرائية ،مع ارف متعلق ة بالمف اھيم ومع ارف
متعلقة بنوعية الطالب ،وأخيراً معارف متعلقة بتاريخ الطالب .
ونموذج الطالب ھذا يلعب دوراً مھما في العملية التعليمية فھو يقوم بالمھام التالية-:
-١عمليات التصحيح Correction
 -٢عمليات مساعدة لتكوين إجابة صحيحة ومكتملة Elaboration
 -٣عمليات استراتيجية Strategic
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 -٤عمليات تنبأ بسلوك الطالب Prediction
 -٥عمليات تشخيص Diagnosis
 -٦عمليات تقويم Evaluation

 - ٣برامج الوسائط المتعددة للكمبيوتر
أش ار ك ال م ن بين امو و س النتانو ( ٦١، ١٩٩٤)Benaou&Celentanoإل ى أن تص ميم ب رامج
الوسائط المتعددة عبارة عن تص ميم للع رض األساس ي والمكون ات المتفاعل ة للبرن امج وھ ذا التص ميم
ويمكن المتعلم ان يختار ھذا البرنامج ويتفاعل معه.
وتعتبر الوسائط المتعددة أح د أھ م الحل ول الج ادة للت دريس ألنھ ا تلع ب دوراً محوري ا ً ف ي مس اعدة
المتعلمين على ال تعلم ،كم ا أنھ ا الوس يلة الفعال ة ف ي تعل يم المھ ارات وتحس ين أدوات وط رق الت دريب
والتعليم والتعلم  ،لذا يعرض الباحث في النقاط التالية الوس ائط المتع ددة م ن حي ث مفھومھ ا وأھميتھ ا
ومعايير تصميمھا وسبل إعدادھا وإنتاجھا .
 مفھ وم الوس ائط المتع ددة  :تع ددت تعريف ات الوس ائط المتع ددة ) الوس ائل المتع ددة ( والت ى أوردھ اعلماء تكنولوجيا التعليم ،فعرفھا فتح الباب عبد الحليم ) (١٦٧ ،١٩٩٥بأنھا التكامل ب ين وس يلتين أو
أكثر من وسائل االتصال والتعليم مثل اس تخدام ال نص المكت وب م ع الص وت المس موع أو م ع الص ورة
الثابت ة أو المتحرك ة ف ي توص يل األفك ار ف ي التعل يم أو ف ي الدعاي ة أو ف ي الترفي ه وعرفھ ا عل ى عب د
المنعم )  ( ٥، ١٩٩٨بأنھا اس تخدام خل يط م ن الوس ائل التعليمي ة المختلف ة س واء كان ت نص ا مكتوب اً،
نصا مسموعا ً  ،وموسيقي  ،ورس وما ً متحرك ة  ،وص وراً متحرك ة  ،وص وراً ثابت ة لع رض فك رة م ا أو
مفھوما ً أو مبدأ  ،أو أى نوع من أنواع المحتوى من خالل استخدام الروابط لمساعدة المتعلم .
والوسائط المتعددة تستخدم برامج التأليف ولغات البرمجة إلعداد برنامج كمبيوتر في موضوع م ا
ويشتمل برنامج الكمبيوتر المتعدد الوسائط على نصوص كتابية ونصوص مس موعة ورس وم متحرك ة
ومخططات توضيحية  ،مع أھمية لقط ات الفي ديو ،وال ب د أن تتس م تل ك الب رامج متع ددة الوس ائط عل ى
التفاعلية مع المستخدم .
 -٧إعداد وتصميم البرامج متعددة الوسائط :
تحتوى الوسائط المتعددة على مجموعة من العناصر متفاعلة تعمل معا أو بعض منھا ف ي منظوم ة
متكاملة تؤدى للوصول إلى التعبير عن موضوع أو فكرة أو مبدأ عن طريق عرض بالكمبيوتر .
 -٨ذكر " جروس واخرون  (٥١، ١٩٩٧)Gros,et.alأن التصميم المالئم للوسائط المتعددة يمتاز باالتي:
 -٩ربط المعرفة بالمھارات المكتسبة
 -١٠مالئمتة للخصائص المميزة للوسائط المتعددة
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 -١١مساعدتة على عملية تاليف البرامج
 -١٢تقديمه إلرشادات ومبادىء إلستخدام البرنامج
 -١٣إتاحتة لتصميم أكثر مرونة
عناصر الوسائط المتعددة :
اتف ق ك ل م ن ت ـواي ( ١٩٩٥،٣)Twayو بن زل وم وريس(١٩٩٤،١١)Bunzel&Morris
وسيميدينجوف  (١٩٩٤،٢٤) Smedinghoffوبرندون واخرون (١٩٩٥،٢٦)Brandon et.al
أن عناصر الوس ائط المتع ددة ھ ي)ال نص والرس ومات والتكوين ات الخطي ة والفي ديو والص وت والرس وم
المتحركة(بينما قسمھا محمود عبد الكريم )  ( ٤٨ ، ٢٠٠٠إلى ما يلى:
أ -النص وص المكتوب ة :تعتب ر النص وص المكتوب ة أق دم ط رق االتص ال حي ث أنھ ا وس يلة االتص ال ب ين
فئات البش ر ،وم ع ظھ ور التكنولوجي ا الحديث ة واألجھ زة الس معية س تظل الكلم ة المكتوب ة القاع دة
األساسية لمعظم طرق االتصال بين المستخدم لھذه التكنولوجي ا واألجھ زة المس تخدمة  ،وق د تتغي ر
ھذه الفكرة في المستقبل ولكن ستظل الكلمات المكتوبة ھى أفضل وسائل االتصال .
ب -الص ور المتحرك ة :وھ ى لقط ات فيلمي ة متحرك ة س جلت بطريق ة رقمي ة وتع رض بطريق ة رقمي ة
بواسطة كاميرا الفيديو وھذه اللقطات يمكن إسراعھا وإبطاؤھا وإرجاعھا .
جـ -الصور الثابتة :ھى لقطات ساكنة ألشياء ساكنة حقيقية ممكن عرضھا ألية فترة زمنية وق د تؤخ ذ
أثن اء اإلنت اج م ن الكت ب والمراج ع ع ن طري ق المس ح الض وئى وتس اعد ھ ذه الص ور واألش كال
التوضيحية في نقل المعلومات بصورة أسرع من الكلمات المكتوبة ف يمكن لش كل بي انى م ثال ب أى
صورة من صورة سواء أعمدة أو خطوط أن ينقل معلومات كثيرة ق د تم الً ص فحات عدي دة إذا ت م
نقلھا كنص مكتوب وقديما ً قالوا " رب صورة خير من ألف كلمة ".
د  -الرسوم المتحركة  :ھى مجموعة من الرس ومات المتتابع ة ف ي تسلس لھا الت ى ي تم عرض ھا بص ورة
سريعة توحى بتحريكھا في كل مرة يتم إزاحة الشكل قليال بعد إخفاء الش كل الس ابق ل ه وي تم ذل ك
في سرعة مناسبة توافقية مع حركة الشكل  ،وھى عنص ر أساس ي ف ي ع رض الوس ائل المتع ددة
ويتم تنفيذھا إما يدويا ً عن طريق الرسامين أو عن طريق برامج الرسوم الكمبيوترية .
ھـ -اللغة المنطوقة  :وتعبر عن الكالم المنط وق فيس ھل فھم ه كم ا أن ه يزي د م ن تفاع ل المس تخدم م ع
الكمبيوتر ويتم تسجيل اللغة المنطوقة من خالل مقبس إدخال الصوت " ."Microphones
 تصميم شكل الشاشات المستخدمة في البرامج متعددة الوسائط :بعد تحديد المحتوى العلمى للبرنامج وما تضمنه من أھداف عامة وتعليمية يتم تحدي د مھ ام التعل يم
وتوصيفھا في صورة إطارات حيث يعتبر اإلطار الوحدة األساسية الصغرى للبرن امج ،وھ و م ا يع رض
على شاشة الكمبيوتر في لحظة ما ،اوھو مقدار المعلوم ات ال ذى يظھ ر للم تعلم ف ي إط ار واح د س واء
أكان نصا مكتوبا ً أم صوتا مسموعا أم لقطات فيديو مرئية أم صورة ثابتة  ،أم كال من العناصر السابقة
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معا .ويقصد عالء صادق ) (١٤٥ ،١٩٩٧باإلطار  Frameفي التعليم بمص احبة الكمبي وتر بأن ه "ذل ك
المقدار من المعلومات الذى يظھر للمتعلم في شاشة واحدة ولكى يتعلم الطالب يجب عليه االنتق ال عب ر
سلس ة م ن الشاش ات حي ث تق دم مجموع ة المعلوم ات والمھ ارات أو األس ئلة أو التعليم ات أو التغذي ة
الراجعة أو تخدم أى غرض للبرنامج".
وبعد إطالع الباحث على بعض الدراسات التى استخدمت الكمبيوتر كمساعد تعليم ى كدراس ة ع الء
صادق ) ( ١٩٩٧ودراسة محمد عبد الرحمن ) (٢٠٠٠ودراس ة ياس ر محم د ) ،(٢٠٠٢وج د الباح ث
ثمة أنواع متعددة من اإلطارات لكل منھا شكلھا وھدفھا وسنلقى الض وء ھن ا عل ى أھمھ ا وخاص ة تل ك
الت ى أعتم د عليھ ا الباح ث ف ي إع داده للبرن امج الق ائم عل ى اس تخدام الكمبي وتر ف ي ت دريس وح دة
الكھربية والمغناطيسية للمعاقين سمعيا ً بالصف الثامن اإلبتدائي
أ -إطارات انتقال Frames Transition
ب -إطارات تعليمية Frames Instructional
ج -إطارات األسئلة Frames Question

وفيما يلى توضيح للمقصود بكل ن وع م ن األن واع الثالث ة الس ابقة والغ رض منھ ا لالسترش اد بھ ا
عند بناء البرنامج .
أ -إط ارات االنتق ال  Transition framesوھ ى اإلط ارات الت ى تس تخدم ف ي ال ربط ب ين أنم اط مختلف ة
للدروس التى يق دمھا البرن امج كم ا تيس ر االنتق ال م ن موض وع إل ى آخ ر ف ي البرن امج  ،فعن د طل ب
مساعدة من البرنامج تقدم للطالب إرشادات توضح له م ثال كي ف ينتق ل إل ى موض وع مع ين أو كي ف
يجيب عن األسئلة  ،وبذلك ف إن وظيف ة ھ ذه اإلط ارات ھ ى تنظ يم عملي ة انتق ال داخ ل البرن امج دون
حدوث أى مشاكل للطالب وھناك عدة أنواع إلطارات االنتقال من أھمھا -:
)أ (١-إطارات التوجيه  : Orientation Framesوھى اإلط ارات الت ى تع د الطال ب الس تقبال معلوم ات
جديدة عن طريق توضيح الھدف من دراسة الموضوع وما يجب على الطالب عمله إلنجاز الدرس .
)أ (٢-اإلطارات الناقلة  : Bridge Framesووظيفة ھذه اإلطارات التمھيد لعملية العبور م ن ن وع إل ى
آخر من اإلطارات  ،كاالنتقال من إطارات الشرح إلى إطارات التدريب .
)أ(٣-إطارات التغذية الراجعة  : Feedback Framesويمكن تقديم تغذية راجعة للطالب في نف س إط ار
المادة التعليمية أو في إطارات مستقلة عندما ي راد التعلي ق عل ى اإلجاب ة بش كل مفص ل ويتوق ف ذل ك
على نوع الدرس .
ب-اإلط ارات التعليمي ة  : Educational Framesويطل ق عليھ ا أحيان ا إط ارات الع رض وھ ى الت ى
تعرض للطالب المحتوى العلمى للبرن امج ويمك ن اس تخدامھا ف ي توض يح العالق ة ب ين فق رة تعليمي ة
سابقة والفقرة الحالية وذلك عن طريق األمثلة والتدريبات  ،وھناك عدة أنواع إلطارات العرض .
)ب (١-إط ارات التعري ف  :Definition Framesوھ ى تس اعد الطال ب عل ى التع رف عل ى المف اھيم
األساسية الت ى يتض منھا البرن امج ع ن طري ق ع رض التعريف ات والمف اھيم األساس ية بش كل واض ح
وبسيط وبعيد عن عناصر الموضوع الدراسي .
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)ب (٢-إط ارات الت دريبات  : Training Framesوھى تمثل عونا كبيراً للطالب لدراسة أو فھم الموضوع
الدراس ي وتجن ب المف اھيم المج ردة ،كم ا توض ح التطبيق ات المختلف ة وأھمي ة م ا يدرس ه الطال ب ف ي
موضوعات أخرى ذات صلة بالموضوع محل الدراسة.
ج ـ  -إط ارات االس ئلة  : Question framesوھ ذا الن وع م ن اإلط ارات يحت وى عل ى ع دد م ن األس ئلة
ويطلب من المتعلم اإلجابة عنھا إما على الكمبيوتر " في حالة األسئلة من نوع االختيار م ن متع دد "
أو بأى أسلوب أخر ) الورقة والقل م – ف ي حال ة األس ئلة األدائي ة والت ى تتطل ب م ن الطال ب أن ي ؤدى
مھارة أدائية ( وتھدف إلى تقييم أداء الطالب وتس اعد عل ى تحقي ق أھ داف ال درس وص وال للمس توى
المطلوب للتعرف على نقاط القوة والضعف لدى المتعلم .
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المحــــور الرابع
التفكير االبتكارى
مقدمــــــــة:
الحديث عن االبتك ار ش ائق وش اق ألنن ا نتح دث ع ن ظ اھرة إنس انية تق درھا الجماع ات والمجتمع ات
وتولى لھا أھمية كبيرة اعترافا بفضل االبتكار فيما وصلت إليه الجماعات البشرية من تقدم ورقى ،أيض ا ً
االبتكار شاق نظراً لما يكتن ف ھ ذه الظ اھرة م ن ص عوبة تناولھ ا بأش كال مختلف ة وأراء متباين ة الزواي ا،
فمن الصعب وجود اتف اق موح د لتعري ف االبتك ار ش أنھا ف ي ذل ك ش أن بقي ة الظ واھر اإلنس انية األخ رى
)محمد السليمانى( ٢١ ،١٩٩٤ :
ولقد سارت األبحاث في مجال االبتكار على جبھة عريضة مليئة بالتشعب والتن وع فم رة تظھ ر أبع اد
جديدة ومرة تأتى أخرى لتحل محلھا ولكنھا أكث ر ج دة ،ولھ ذا يب دو م ن الص عب أن ننتظ ر إيج اد تعري ف
محدد ومتفق عليه في الوقت الحاض ر خصوص ا ً أن بع ض التعريف ات الت ي ج اءت تعل ق أھمي ة عل ى ھ ذا
البعد وبعضھا يؤك د عل ى بع د آخ ر فت ارة يع رف اإلب داع كاس تعداد وق درة عل ى إنت اج ش ئ م ا جدي د وذى
قيمة ،وتارة أخرى ال يرى في االبتكار استعداداً أو قدرة بل عملية يتحقق اإلنتاج م ن خاللھ ا وم رة ثالث ة
يرى في االبتكار حل جديد لمشكلة ما )الكسندر روشكا(١٩-١٨ ،١٩٨٩ :
وبصرف النظر عن التنوع الش ديد ف ي تعريف ات االبتك ار الت ي وص لت إل ى المئ ات وربم ا أكث ر إال أن
األمر المحقق حاليا ً أن االبتكار ھو واقع موجود ف ي الحي اة وب ين الن اس ،ب ل إن ه يمك ن الق ول أن مفھ وم
االبتكار من وجھ ة نظ ر ال بعض مس او لمفھ وم الحي اة م ن حي ث أن الحي اة متج ددة ومتدفق ة .وس يعرض
الباح ث تعري ف التفكي ر االبتك ارى -الق درات االبتكاري ة  -االبتك ار عن د األطف ال  -االبتك ار عن د األطف ال
المعاقين سمعياً ،وطرق تنمية التفكير االبتكارى.
أوالً :تعريف التفكير االبتكارى
يرى عبد السالم عبد الغفار (٩٨ ،١٩٩٧) ،أن التفكي ر االبتك ارى م ن المف اھيم الت ي اختل ف بش أنھا
الب احثون ف ي مج ال عل م ال نفس مم ا ترت ب علي ه ع دم وج ود مفھ وم مح دد لھ ذا المص طلح ب ل أن ھن اك
مفاھيم عدة ارتبطت بمفكرين وبطرق ترجع إلى طبيعة الدراسة التي تتناول التفكير االبتكارى وقد س اعد
على ھذا التعدد النظر إلى االبتكار من زوايا مختلفة .
وأشار شاكر قنديل ) ( ١٠٥ ،١٩٩٣إلى أن ھذا التعدد خي ر دلي ل عل ى تعق د ھ ذه الظ اھرة اإلنس انية
فالقدرة على التفكير االبتكارى قدرة مركبة وھى أكثر بكثير من األداء على اختبار يتبنى تعريفا ً وال تعتب ر
درجات اختبار ما كافية لكي تصدر حكما ً صحيحا ً على شخص ما بأنه مبتكر أو غير ذلك.
ويمكن عرض بعض المفاھيم للتفكير االبتكارى فيما يلي:
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ورد في لسان العرب :بدع الش ئ يبدع ه ب دعا ً وابتدع ه أنش أه أوالً ،وق ال "أب و عن ان“ المب دع ال ذى
يأتي أمراً على شئ لم يكن ابتدأه إياه ،وفالن بدعه في ھذا األمر أي أول لم يسبقه أحد ،والب ديع المح دث
العصيب ،والبديع :المبدع وأبدعت الشئ اخترعته ،وأبدع الشاعر أي جاء بالبديع ).ابن منظور٧٠ ،١٩٩٥ :
ويشير مصري حنورة ونادية سالم )  (٢٨ ، ١٩٩٠الى أن االبتكار ھو النشاط النفسي الذى يبت دئ م ن
إفراز استجابات عل ى درج ة كبي رة م ن االص اله "الج ودة" والمرون ة "التن وع" والطالق ة ”الكث رة“ س واء
باستخدام المقاييس النفسية أو في مواقف السلوك التلقائي أثناء اللعب أو غيره من المواقف الھادفة.
وقدم شاكر عبد الحمي د ) (١٠٢ ،١٩٩٣تعريف ا ً ع ن االبتك ار أش ار في ه إل ى تعريف ات ريب وت Ribot

وسبيرمان  spearmanوتورانس  Torranceودار التعريف حول أن االبتكار ھو كل ما من غايته البح ث
عن الجديد وإنتاج األصل اعتماداً على الخيال.
ويعرف روبير (٥١ ، ١٩٩٥ ) Reberالتفكير االبتكارى أنه ذلك المصطلح الذى يس تخدم أساس ا ف ي
التعبير العلمي بنفس الطريقة الت ي يس تخدم بھ ا ف ي الحي اة اليومي ة ويش ار ب ه إل ى العملي ة العقلي ة الت ي
تقود إلى حلول وأفكار وتصورات ومنتجات فنيه ونظريات وإنتاجيات تكون متفردة وجديدة وبالنظر إل ى
التعريفات السابقة يتضح اآلتي:
 ھناك تعريفات تنظر إلى االبتكار باعتباره عملية سيكولوجية يمر بمجموعة من المراح ل والعملي اتالسيكولوجية مثل تعريف مصري حنورة ونادية سالم ).(١٩٩٠
 ھناك تعريفات تنظر إلى االبتكار في ضوء بعض العوامل العقلية مثل تعريف تورانس Toranceش اكرعبد الحميد ).(١٩٩٣
ثانيا ً :القدرات االبتكارية Creative Abilities

يعرفھا عبد الحليم محمود )  ( ٧٥ ،١٩٨٠ھ ي ق درات عقلي ة واس تعدادات يل زم توفرھ ا للف رد حت ى
يقوم بأنواع م ن الس لوك االبتك ارى ،وال ينبغ ي أن يتط رق إل ى ال ذھن أن االبتك ار كق درة تش ير إل ى ش ئ
واحد ،فھناك فروق كيفية في األنشطة المختلفة التي تظھر فيھا الق درات االبتكاري ة ،وھن اك اخ تالف ف ي
درجة االبتكار م ع اخ تالف الس لوك االبتك ارى والق درات الالزم ة لالبتك ار ف ي ك ل مج ال ،وك ذلك الس ياق
االجتماعي والسمات الشخصية والمؤثرات الخارجية والداخلية وغيرھا.
وقد أشار محمد الصافي ) (٥٥ ،٢٠٠١أن جيلفورد  Guilfordق ام بع رض ألھ م الق درات االبتكاري ة
التي تتمثل في ثالثة مظاھر رئيسية للنشاط العقلي واالبتكارى وھى:
 مظھ ر اس تقبالي :أي اس تقبال المنبھ ات المحيط ة الت ي يتلقاھ ا م ن حواس ه وخبرات ه وھن ا نج دالقدرة على الحساسية للمشكالت.
 مظھ ر انت اجى :يظھ ر ف ي انتاج ات ابتكاري ة لھ ا خص ائص معين ة وھن ا نج د الطالق ة والمرون ةواألصالة.
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 مظھر نقدي أو تقويمي :ويظھر في نظرة الفرد فيم ا ت م إنتاج ه س واء ك ان ھ ذا المن تج أو غي رهوف ى إعط اء قيم ة معين ة بن اء عل ى محك ات ف ي ذھ ن الش خص المبتك ر .وتتض من الق درات
االبتكارية ما يلي:
أ -الطالقة Fluency

عرف فتحى الزيات )  ( ٢٠ ،١٩٩٥الطالقة بأنھا تشير إلى قدرة الف رد عل ى إنت اج أكب ر ع دد ممك ن
م ن االس تجابات المالئم ة إزاء مثي ر أو مش كلة م ا ،بحي ث تنط وي ھ ذه االس تجابات عل ى وجھ ة الح ل
التباعدى في ظل قلة المعلومات خالل فترة زمنية معينة .
كما يعرفھا جيلفورد  Guilfordبأنھا القدرة على إنتاج أكبر عدد ممك ن م ن األفك ار ذات الدالل ة ،كم ا
يتفق فؤاد أبو حطب  ،١٩٧٣سيد خير ﷲ  ١٩٧٥على تعريفھا بأنھا القدرة على إنتاج أكب ر ع دد ممك ن
عن االستجابات المناسبة في فترة زمنية معينة إزاء مشكلة أو موقف مثير.
)فاروق جبريل(٨٠ ،١٩٨٤ :
وتعتبر الطالقة دليل على خصوبة التفكير وخاصة إذا كنا نتناول قضية أو مش كلة يتض ح فيھ ا ض عف
وقلة المعلومات فتظھر االستجابات البديلة من المعلومات المختزنة في الذاكرة سواء كان ذل ك ف ي ص يغ
حرفية أو صيغ معدلة استجابة لموقف ما أو مشكلة ما) .فتحي الزيات.(٣٥ ،١٩٩٥ :
وتنقسم الطالقة إلى عدة أنواع:
حددھا فى األنواع كالً من ممدوح الكنانى )  ، (٣٠٢ ،١٩٨٨محمد عب د الس ميع ) ، ( ٩٧ ، ١٩٩٥
فتحى الزيات )( ٣٦ ،١٩٩٥اآلتية
)أ (١-طالقة الكلمات Words fluency

تظھر أو تعبر عن نفسھا في االستجابات الصادرة من الفرد :إذا كان المحتوى تركيبا ً والناتج كلمات،
فھي تظھر في االختبارات التي تتطل ب إنت اج كلم ات مف ردة وتقاب ل متطلب ات تركيب ه ف ي مق اطع الكلم ات
)بدايتھا أو نھايتھا أو الحرف األول واآلخر منھا( ويكون مفھوم الكلمة أو معناھا ليس ھو األمر الحاس م
فيھا ،ولذا فھي تشير إلى القدرة على سرعة إنتاج أكبر عدد من الكلمات التي تتوفر فيھا شروط معينة.
)أ (٢-الطالقة التعبيرية Expressional Fluency

يرى جيلفورد أن ھذا العامل يمكن أن يكون له تكملة في المحتوى الشكلي والتركيب في مجال الفن ون
والموسيقى ،على أنه يرى وجود ظالل من الشك حول العالقة بينھما .
)أ (٣-طالقه التداعي:
وھو سرعة إنتاج كلمات أو صور ذات خصائص مح ددة المعن ى تت وافر فيھ ا ش روط معين ة م ن حي ث
المعنى وھذه الطالقة تتطلب معاني محددة للكلمات المعطاة وتتسم اختبارات ھ ذا الن وع م ن الطالق ة أنھ ا
من النوع التباعدى .
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)أ (٤-الطالقة الفكرية:
ھي القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار في وقت محدد استجابة لمشكلة أو موقف مثير
)أ (٥-طالقة األشكال:
وھى ما يسميھا جيلفورد  Guilfordاإلنتاج التباعدى لوحدات األشكال وھى من أھم االختب ارات الت ي
تقيسھا األشكال وفيه يعطى المفحوص أشكال معينة مثل دوائر وخطوط متوازية ثم يطلب منه أن يض يف
إليھا قدر من اإلضافات بحيث يقوم بعمل رسوم ألشكال حقيقية كما ھ ي ف ي اختب ارات األش كال لت ورانس
لقياس التفكير االبتكارى.
ويميز فؤاد أبو حطب وسيد عثمان ) (٥١ ،١٩٨٤بين نوعين من الطالقة ھما:
)أ (٦-الطالقة المقيدة:
وھى نمط من التفكير يتطلب توافر مقدار كبير من المعلومات أو امتزاج ھ ذا المق دار م ن المعلوم ات
مع التعليمات التي يتلقاھا مع تأكيد تباعديه الحل.
)أ (٧-الطالقة الحرة:
وھى نم ط م ن التفكي ر تك ون في ه وجھ ة الح ل أو االس تجابات تباعدي ه تح ت ظ روف قل ة المعلوم ات،
ويوضح فؤاد أبو حطب أن الفرق بينھما ھو ف رق ف ى درج ة التقيي د ف ي التعليم ات وف ى اتس اع أو ض يق
مدى فئة االستجابة.
ب -المرونة Flexibility

تعرف بأنھا قدرة الفرد على تحويل وتبديل طريقة تفكيره في ح ل المش كلة ) (Guilford, 1985وك ذلك
تعرف بأنھا أن واع األفك ار الت ي يت ذكرھا الف رد عن د تعرض ه لح ل مش كلة م ا ) (Goon, 1985إن المرون ة
تعبر عن قدرة الف رد أو مھارات ه ف ي ع دم االس تمرار ف ي العم ل عل ى أنم اط قائم ة أو مح ددة م ن األفك ار
وتغيير ھذه األنماط إلى أفكار جديدة أي ق درة الف رد عل ى تغيي ر زواي ا الرؤي ة الذھني ة للمواق ف المتع ددة
واالنتقال الحر بين وحدات أو فئات األفكار).فتحي الزيات(٣١ ،١٩٩٥ :
وقد قسم تورانس المرونة إلى نوعين وتقاس باستخدام اختبارات األشكال لتورانس وھى:
 المرونة التلقائية Spontaneous flexibility. -المرونة التكيفية Adaptive flexibility

)ب (١-المرونة التلقائية  Spontaneous flexibilityوتعن ى الق درة عل ى إنت اج ع دد متن وع م ن األفك ار
مع التحرر من الجمود أو من القصور الذاتي ويعنى ھذا القدرة على س رعة إنت اج أكب ر ع دد ممك ن
من األنواع المختلفة من األفكار التي ترتبط بموقف معين حدده االختب ار وال يقتض ى الحص ول عل ى
درجة عالية على االختبار :إال أن يغير الفرد مجرى تفكيره بحيث يتجه إل ى وجھ ات جدي دة بس رعة
ويس ر ،(Viosivich, 1991, 50) .ويج ب أال تخل ط ب ين عام ل الطالق ة الفكري ة وعام ل المرون ة

الفصل الثاني

٥٢

اإلطار النظري

التلقائية فبينما يبرز عامل المرونة أھمية تغيير اتجاه أفكارنا يب رز عام ل الطالق ة أھمي ة كث رة ھ ذه
األفكار فقط )مرزوق عبد المجيد( ٢٠ ،١٩٨١ :
وكذلك فأن المرونة التلقائية للشخص تتوقف على امكان ات ف ي تغيي ر تفكي ره بس ھولة وبس رعة نح و أفك ار
أخرى متحرراً من القيود ومتخذاً عدة اتجاھات بدالً من اتجاه واحد في التفكير)محمد عبد الغنى(٢٨ ،١٩٩٦ :
)ب (٢-المرونة التكيفية Adaptive flexibility

تعنى القدرة على تسھيل حل المشكلة ويظھر ذلك واضحا ً في نوع المش كالت الت ي تتطل ب حل وال غي ر
عادية وھى بھذا المعنى يمكن أن تعتبر الطرف الموجب المقابل للتصلب العقلي.
فھي تلك التي تتصل بتغيير الشخص لوجھته الذھنية لمواجھه مس تلزمات جدي دة تفرض ھا المش كالت
المتغي رة مم ا يتطل ب ق درة عل ى أع ادة بن اء المش كالت وحلھ ا وخاص ة ف ي مج ال الح روف واألرق ام
واألشكال )مص طفى س ويف  (١٢٠ ،١٩٨١ويظھ ر لن ا ذل ك م ثالً ف ي ح ل تم رين عل وم عن دما ن درك أن
التمرين يتطلب إقامة عم ود بزاوي ة قائم ة م ثالً حت ى نص ل للح ل وتظھ ر المرون ة التكيفي ة ف ي كثي ر م ن
مواقف الحياة التي تحتاج إلى جھود وحلول غير عادية.
ج -االصالة Originality

تعد األصالة من أھم عوامل القدرة على التفكير االبتك ارى ول ذلك ف أن لمص طلح االص الة مع ان عدي دة
ومنھا.
الق درة عل ى إنت اج أفك ار م اھرة تتس م بالج دة أو الطراف ة أو تعك س الق درة عل ى النف اذ إل ى م ا وراء
الواضح أو المباشر أو المألوف من األفكار وتقوم على التداعيات البعيدة.
)زين العابدين درويش(٢٧ ،١٩٨٣ :
ويرى تيلور  Taylorأنھا التفكير الذى ينتج عنه أفكار جديدة ذات نفع وذات قيمة.
)عبد السالم عبد الغفار(٢٧ ، ١٩٩٧ :
وھناك شرط البد من توفره إلى جانب الجدة والطرافة لكي يكون اإلنتاج أصيالً وھ و أن يك ون مناس با ً
للھ دف أو الوظيف ة الت ي س وف يؤديھ ا العم ل المبتك ر فالج دة وح دھا ال تكف ى وال ت دل عل ى أن العم ل
ابتكاري ويظھر ذلك مثال في سلوك بعض المرضى العقليين الذين قد يصدر عنھم سلوك جديد في مشكلة
لكنه غير مناسب للھدف ،فال يمكن أن يدرك على أنه سلوك ابتكاري.
د -التفاصيل : Elaboration
يعني ھذا العامل القدرة على تحديد التفاصيل التي تساھم ف ي تنمي ة فك رة معين ة وق د تأك د ھ ذا العام ل
عن طري ق اختب ار يعط ى للمفح وص في ة خط ا ًبس يطا ً أو خط ان ويطل ب من ه ان يب ين عل ى ھ ذا االس اس
خطوات اخرى اكثر تعقيداً ،وتعطى الدرجة بن اء عل ى الخط وات التفص يلية الت ي أدخلھ ا ،وتع د التفاص يل
في رأي جيلفورد بأنھا االنتاج االفتراضي للتضمينات ،فإيجاد التفاصيل إلكمال خط ة أو بن اء موض وعات
معقدة ذات معنى من خطوط بسيطة يعد إنتاجا ًلتضمينات ،يوحي فيھا الشئ بشئ اخر ،وب نفس االس لوب
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يص ف ت ورانس التالمي ذ ال ذين ي أتون بتفاص يل ب أنھم يس تطيعون أن يتن اولوا فك رة اوعمالًث م يح ددون
تفاصيل وھم يستطيعون ان يتناولوا فكرة بسيطة ويزخرفونھا لكي يجعلوھا تبدو جذاب ة وخيالي ة وتك ون
رسومھم مفصلة  ،وھم كذلك يستطيعون أن يأتوا بخطط ومش روعات مفص لة  .وي رتبط بعام ل التفاص يل
عامل اخر وھو مدى التركيب في البناء التصوري ) .جمال الدين الشامي(٧٣-٢٠٠١،٧٢،
ثالثا ً :االبتكار عند األطفال:
ذكرت عفاف عويس)" (٨٥ ،١٩٩٣أن تورانس Touranceوھو م ن أوائ ل المھتم ين باالبتك ار عن د
األطفال يرى أن الطفل يولد بأمكانيه إبداعيه بش كل م ا .وي رى اندرس ون  Andrsonأن أالبتكاري ه ص فة
بين جميع األطف ال وھ ى ليس ت موج ودة بھ ذا الش كل عن د الكب ار .ويق ول "دي وس"  Deiousأن األطف ال
المبتكرين بالطبيعة ال ينقصھم سوى المناخ الص الح ال ذى يظھ ر ھ ذه الق درات وينميھ ا .ويش ير "ودك"
 Woodkأن اإلبداع ل دى األطف ال عب ارة ع ن تعبي ر ذات ي تلق ائي الھ دف من ه ھ و الس يطرة عل ى الوق ائع
وتنمية األحاسيس وتنمية الطفل ھنا إلحساسه وأفك اره تعتم د عل ى الح دس ول يس التفكي ر المنطق ي كم ا
ھو الحال عند الكبار لذلك فإن التعبيرية عند األطفال ھي خطوة نح و التفكي ر االبتك ارى ب المعنى الحقيق ي
وال ذي ي رتبط بنم و الطف ل حرفي ا ً إل ى الدرج ة الت ي يس تطيع فيھ ا أن يفك ر تفكي راً منطقي ا ً ويتعام ل م ع
المجردات بطريقة مقصودة وھى تبدأ من سن الثالثة عشرة كما يرى بياجيه ".
رابعا  -االبتكار عند األطفال المعاقين سمعيا ً:
أورد محم د الص افى ) ( ٧١ ،٢٠٠١إن الف رد المع اق عام ة ربم ا يق وم بوس ائل تعويض يه مباش رة
للتغلب على إعاقته واألمثلة التي تؤيد ھ ذا ال رأي كثي رة ومتفاوت ة ،فم ثالً نب وغ ديموش ين اإلغريق ي ف ي
الخطابة على الرغم م ن لثغت ه ونب وغ ملت ون وأب و الع الء وبش ار ف ي األدب وط ه حس ين رغ م عم ى ك ل
م نھم وبتھ وفن ال ذى أخ رج أفض ل قطع ة موس يقية بع د أن أص يب الص مم وي رى الباح ث إن ه ل يس
بالضرورة أن ينبغ كل شخص معاق كما نبغ ھؤالء فالنبوغ يتطلب توفر قدر مع ين م ن الق درات الخاص ة
لدى الشخص وإن لم تتوفر ھ ذه الق درات عن د الش خص المع اق أو غي ر المع اق فل ن تك ون ھن اك فرص ة
للنب وغ م ع األخ ذ ف ي االعتب ار أن النب وغ ال يح دث م ن ف راغ ولك ن الب د م ن وج ود العدي د م ن المنبھ ات
والمثيرات التي تستثير ھذه القدرات.
وأشار احمد السعيد ومصرى حنورة ) ( ٥٧ ،١٩٩١أن عدم تعرض الطفل لمثيرات أو منبھات لغوية
يمكن أن يساھم بدرجة أو بأخرى في ضعف قدراته العقلية وقصور عمليات ه المعرفي ة وخاص ة تل ك الت ي
تعتمد على المفاھيم ذات األبنية المركبة وقد أتضح ذلك في عدد كبير من الدراسات أن السلوك االبتكارى
يعتمد على عدد من األبعاد وھى:
 -١البعد المعرفي
 -٣البعد االجتماعي.

 -٢البعد التعبيري
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والسلوك االبتكارى الفعال يفترض أن تكون كل ھذه األبعاد في حالة فاعلية وتحف ز وھ و م ا يمك ن أال
يوج د عن د الطف ل المع اق س معيا ً ألس باب عدي دة أھمھ ا أن التواص ل بين ه وب ين اآلخ رين قاص ر ،كم ا أن
قدرات ه العقلي ة ق د ال تك ون ف ي ك ل فاعليتھ ا بس بب قص ور ف ي تك وين وبن اء واس تخدام بع ض المف اھيم
المركبة.
وي ذھب ك ل م ن مارش ارك وويس ت  ( ٢٥٦ ،١٩٨٣) Marschark & West٠إل ى أن األطف ال
متطرفون جداً في جمودھم وحرفيتھم في استخدام اللغة كم ا أنھ م ينتج ون أنواع ا ً تقليدي ه م ن التركيب ات
المجازية.
ھن اك دراس ات تق رر أن جانب ا أساس يا م ن النش اط الخي الي عن د الص م يأخ ذ طريق ه إل ى ال ذبول م ع
وصول الطفل إلى سن التاسعة من العمر وحينما يكون الطفل األصم قد تقدم إلى ھذا السن فإن م ا حص له
أو وق ف علي ه م ن كلم ات يك ون قل يالً وخاص ة أن العم ر العقل ي لھ ؤالء األطف ال كثي راً م ا يك ون متخلف ا ً
بحوالى عامين وھو ما يمكن أن يعود إلى الظروف البيئية واالجتماعية بأكثر ما يك ون راج ع إل ى أس باب
عضوية) .أحمد السعيد ومصري حنورة( ٨٥ ،١٩٩١ :
وق د ع رض رش اد عب د العزي ز موس ي ) (٢٥٩-٢٣٣ ،١٩٩٢نت ائج بع ض الدراس ات الت ى اھتم ت
بالتفكير االبتكارى لدى الصم ،وقد توصل إلى أن ھناك بعض الدراس ات توص لت إل ى أن الص م أعل ى م ن
الع اديين ف ي االبتك ار بينم ا توص لت دراس ات أخ رى إل ى أن الع اديين أعل ى م ن الص م ف ي االبتك ار بينم ا
بعض الدراسات األخرى لم تجد فروق ا ً ب ين الص م والع اديين ف ي االبتك ار وھ ذا االخ تالف ق د يك ون س ببه
اختالف العينة واختالف الظروف البيئية واالجتماعية واختالف األدوات المستخدمة في الدراسة.
ويرى الباحث أن المعاقين سمعيا تظھر لديھم قدرة ابتكارية أعلى من أق رانھم الع اديين ف ي األعم ال
اليدوي ة والفني ة بينم ا المج االت الت ي تعتم د عل ى الق درات العقلي ة والمعرفي ة واللغوي ة فھ ي أق ل م ن
العاديين.
خامسا  :أساليب وطرق تنمية التفكير االبتكارى
سيعرض الباحث ھنا بعض أساليب وطرق التفكير االبتكارى التى وردت في بعض الدراسات .
 -١طرق العصف الذھني Brain storming

اھتم ت الدراس ات الس يكولوجية بتنمي ة التفكي ر االبتك ارى وذل ك باس تخدام أس اليب علمي ة مقنن ه م ن
أھمھا العص ف ال ذھني وي رى أوس بورن ” "Osbornأن العص ف عب ارة ع ن م ؤتمر ابتك اري ذي طبيع ة
خاصة من أجل أنتاج قائمة من األفكار تتيح لنا بلورة المشكلة ثم تك وين ح ل غي ر تقلي دي لھ ا ومتح رر
من الجمود والتصلب ) حسين الدرينى. ( ١٧٤ ،١٩٨٢ ،
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ويمكن اعتبار العصف ال ذھني وس يلة للحص ول عل ى أكب ر ع دد ممك ن م ن األفك ار م ن مجموع ة م ن
األشخاص خالل فترة زمنية وجيزة )فواد أبو حطب ،أمال صادق .(٧٤ ،١٩٨٠
ويعتب ر أس لوب العص ف ال ذھني م ن أكث ر األس اليب ش يوع ا ً م ن حي ث االس تخدام بغ رض ح ل
المش كالت بأس لوب ابتك اري م ن خ الل تب ادل التنبي ه باألفك ار ب ين مجموع ة ص غيرة الع دد دون
توجيه  ) .عبد الحليم محمود السيد .( ٢٢٧ ، ١٩٨٠
وتقوم طريقة العصف الذھني على ثالث مراحل:
 -١توضيح المشكلة من خالل تحليلھا إلى عناصر أوليه بسيطة.
 -٢متابعة أفكار اآلخرين وكيفية بنائھا وتجميعھا.
 -٣مرحلة تقويم األفكار وفى ضوئھا يمكن تقديم أفكار جديدة يستفاد منھا) .زين العابدين درويش .(١٩٥ ،١٩٨٣
القواعد الرئيسية في العصف الذھني:
يلخص روشكا  (١٩١-١٨١ ،١٩٨٩) Roshcaقواعد جلسات العصف الذھني في االتي:
 -١أعطاء أكبر عدد من األفكار

 -٢عدم نقد أية فكرة يتم طرحھا

 -٣تقبل كل فكرة مھما كانت بساطتھا

 -٤متابعة األفكار التي يطرحھا اآلخرين

 -٥طرح الموضوع وإطالع األعضاء على المعلومات المتوافرة عنه.
 -٦االستماع إلى أفكار كل عضو حول الموضوع.
 -٧مناقشة أفكار كل عضو بالتفصيل دون حكم عليھا واثبات صحتھا أو خطئھا.
 -٨إعادة األفكار مختصرة وواضحة.
 -٩البناء على أفكار اآلخرين والعم ل عل ى تط وير ھ ذه األفك ار ع ن طري ق زي ادة دافعي ه المش اركين ف ي
الجلسة للعمل على إضافة أفكار جديدة إلى األفكار الموجودة من أجل تحسينھا وتطويرھا.
 -٢طريق تألف األشتات Synecties

ذك ر ف اروق جبري ل )  (٥٠ ،١٩٨٤أن ھ ذه الطريق ة وض عھا ج وردن  Gordonس نة  ١٩٦١وأع اد
تطويرھ ا س نة  ١٩٧١وتعن ى كلم ة  Synectiesرب ط العناص ر المختلف ة ،وغي ر المناس بة م ع بعض ھا
البعض.
ويرى أصحاب ھذه الطريقة أن أالبتكاريه يمكن تنميتھا إذا فھم الناس العمليات السيكولوجية التي
تتضمنھا ،وإذا أدركوا أن العناصر النفسية في االبتكار أھم من العناصر العقلية.

الفصل الثاني

٥٦

اإلطار النظري

أھداف أسلوب التآلف بين األشتات-:
حددھا حسين الدرينى )  ( ١٧٨ – ١٧٣ ،١٩٨٢فيما يلى-:
 -١االبتكار شئ ھام في األنشطة اليومية.
 -٢تشابه القدرة على التفكير االبتكارى في كل المجاالت.
 -٣العملية االبتكارية ليست غامضة تماما ،حيث يمكن وصفھا وتدريب األفراد عليھا بطريقه مباش رة
لزيادة قدراتھم على االبتكار.
 -٤يتش ابه التفكي ر االبتك ارى للف رد والجماع ات بدرج ة كبي رة ،حي ث تول د األفك ار ل دى األف راد
والجماعات بنفس األسلوب إلى درجة كبيرة .
 -٢طريقة الحل االبتكارى للمشكالت Creative Problems solving

ذكر حسين الدرينى )  (١٧٥ ،١٩٨٢وعب د الس تار إب راھيم ) (٢٤ ،١٩٨٥أن ھ ذه الطريق ة وض عھا
اسبورن  Osbornثم طورھا بارنز  Barnsالذى أكد أن ھذه الطريقة تقوم على محصله أفكار رئيسيه وھى:
 -١أن عملية الحل االبتكارى للمشكالت تتضمن ثالث عمليات أخرى وھى:
أ -المالحظة الدقيقة للمشكلة والتعرف على جميع أركانھا.
ب -المعالجة العلمية للمشكالت تقوم على تحديد أس بابھا وتشخص يھا تشخيص ا ً متكام ل والوص ول
إلى الحلول المالئمة واقتراح الحلول البديلة.
جـ -تقويم األفكار التي تم التوصل إليھا والحكم عليھا والوقوف على مدى فعاليتھا.
 -٢النظ ر إل ى المش كلة عل ى أنھ ا ن وع م ن الغم وض يواج ة العق ل وم ن أج ل مواجھتھ ا يج ب القي ام
بالخطوات اآلتية.
أ -جمع الحقائق والمعلومات المتعلقة بھا.
جـ -اقتراح حلول مختلفة

ب -بلورتھا وتحديدھا
د -اختيار الحل المناسب

ھـ -تحديد مبررات اختيار ھذا الحل وتقويم مدى فعاليته.
 -٣توافر مھارة اإلحساس بالمشكالت واستشفافھا عند كل مبتكر.
 -٤أن يتميز ناتج السلوك االبتكارى بالتفرد  uniquenessوالقيمة.
المبادئ التي تقوم عليھا الطريقة :مب ادئ وقواع د مس تمده م ن العص ف ال ذھني كم ا ق دمت ف ى النم وذج
الذى قدمه جيلفورد  ١٩٧١Guilfordعن بناء العقل اإلنساني وإن ه محص له م ن الق درات واالس تعدادات
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الت ي يمك ن إخض اعھا للبح ث والتجري ب والض بط وال تحكم والقي اس واالختب ار وھ و م ا يؤك د إن ه يمك ن
التنمية والتغيير فى ھذه القدرات والتعلم تحت ضوابط تجريبية محددة.
 -٤طريقة البرامج التعليمية المسجلة:
ذكر زين العابدين درويش )  ( ٣٧ ،١٩٩٣أما كال من تورانس  Torranceوبارنز  barnsق د س اھما
بع دد م ن الب رامج ف ي ھ ذا المج ال وتش مل ھ ذه الطريق ة أيض ا ً ت دريبات تق دم ف ي ص ورة كتيب ات تش مل
مجموعة من الدروس التي يمكن تعلمھا ذاتيا ً وم ن أش ھر ھ ذه الب رامج التعليمي ة البرن امج ال ذى ص ممه
”جون ولدھيورن" ويتكون من  ٢٨شريطا ً تسجيليا ً وكل شريط يشمل جزئين
األول :عبارة عن مقدمه توضح مبدأ ھاما ً س اعد عل ى إنت اج إجاب ات وأراء متنوع ة يمك ن وص فھا بأنھ ا
إجابات مبتكرة.
الث اني :يق دم فيھ ا م ادة علمي ه تحك ى ع ن اخت راع مع ين أو فك رة معين ة وع ن الص عوبات الت ي واجھ ت
ص احبھا والتغل ب عليھ ا .ويمك ن مالحظ ة أن ھ ذه الطريق ة تش مل )ش رائط مس جله  +كتيب ات(
والج زء األول منھ ا وھ و الش رائط المس جلة غي ر مالئ م للطف ل األص م المع اق س معيا ً لع دم وج ود
الحاسة السمعية التي بھا يتم التواصل بينما الجزء الثاني وھو الكتاب فھو أسلوب فعال مع األص م
وبخاصة إذا كان الكتيب يحتوى على رسوم متنوع ة وجذاب ة تجع ل الطف ل األص م ينج ذب ويتعام ل
معھا في سعادة وشغف.
 -٥طريقة تعديل االتجاھات Attitude Modification

يرى فاروق جبريل ) (٥٢ ،١٩٨٤أن ھ ذا الن وع يھ تم ب التعلم بالمالحظ ة وم ن خاللھ ا ي تم مواجھ ة
الصعاب واألزمات واالبتعاد عن االنحراف واالنط واء والت ردد واالندفاعي ة الت ي تواج ه الف رد والش خص
المبتكر في أدائه وأفكاره وحلوله االبتكارية وتناول األشياء بشكل غي ر تقلي دي وھ ذا األس لوب يمكن ه أن
يساعد الشخص المبتكر في التخلص من اآلث ار الس لبية الت ي تع وق االبتك ار وتح ول دون تم ام خطواتھ ا
وإجراءاتھا مثل الغموض والخوف والسخرية والنقد كل ھذا يمكن تعليمه حتى نعرف كيف نواجھ ه حت ى
يكون ھناك فكر ابتكاري صحيح.
 -٦طريقة القوائم Using checklists

ذك ر زي ن العاب دين دروي ش ) (٣٨ ،١٩٨٣أن ص احب ھ ذه الطريق ة ھ و اوس بورن  Osbornس نة
 ١٩٦٣الذى قدم من قبل طريقة العصف الذھني وھذه الطريقة إلنتاج األفكار  ،وتعتمد ھذه الطريقة على
مجموعة من األسئلة بحي ث يطل ب ع ن ك ل س ؤال تع ديل أو تغيي ر م ن ن وع مع ين ف ي موض وع مع ين أو
فكرة معينة )إعادة وتنظيم وتركيب العناص ر  -عك س األوض اع  -جع ل الموج ب س البا ً  -الس الب موجب ا ً(
وكذلك ربط األفكار والعناصر والمحتويات واألھداف بطريقة جديدة.
مثال :إدخال تحسينات في لعبة الطفل لتكون أكثر تسلية وإمتاعا للطفل وطبق ا ً لھ ذه الطريق ة يس أل الف رد
نفسه ماذا يحدث إذ...؟ ثم يتخيل ما يترتب على الس ؤال م ن أفك ار س تؤدى إل ى تغيي رات ف ي ش كل
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اللعبة وحجمھا ومادتھا وقدم اسبورن قائمة مجموعة من األسئلة المحفزة على التفكي ر وم ن ب ين
ھذه األسئلة:
 -١ھل يمكن استخدام الشئ المراد تطويره في أغراض أخرى؟ وما ھي؟
 -٢ھل يمكن مالءمته مع غيره؟ وأي شئ يصلح أن يكون بديالً له؟
 -٣ھل يمكن تبديله؟ وما ھو البديل؟
 -٤ھل يمكن تصغيرة؟ وبأية صورة؟
 -٥ھل يمكن تمييزة؟ وبأية صورة؟
سادسا ً :المبادئ األساسية التي تساعد معلم العلوم على تنمية التفكير االبتكاري لدى التالميذ
يق دم عب د الحمي د النش وانى )  ( ١٤٠ – ١٣٩ ، ١٩٩١مجموع ة م ن المب ادئ الت ى تس اعد معل م
العلوم على تنمية التفكير االبتكارى لدى التالميذ وھى :
 حسن التقدير من جانب المعلم للتفكير االبتكارى عند التالميذ وتشجيعھم عليه واعتباره أمراً يتع دىفي أھميته تلقين المعلومات .
 ضرورة تعليم التالميذ احترام آراء وأفكار غيرھم وتشجيعھم على التخي ل المب دع وزي ادة ثق تھم ف يقدراتھم .
 عدم تقديم الحلول الجاھزة للمشكالت العلمية. شحذ حساسية الطالب وزيادة وعيھم بالمشكالت والمثيرات المختلفة في البيئ ة المحيط ة بھ م بينم ايرى سيد خير ﷲ ومم دوح الكن انى )،(٢٣٤،١٩٩٠ش اكر عب د الحمي د ) (١٢ ،١٩٩١أن المب ادئ
التى تساعد المعلمين على تنمية التفكير االبتكارى ھى -:
 اإليمان بأن كل إنسان يولد ولديه قدر م ن اإلب داع والف روق ب ين البش ر ھ ى ف روق كمي ة  ،فاإلب داعملكة إنسانية ومنحة إلھية لكل البشر.
 تقديم مناھج تعتمد على التفكير االبتكارى وتتمشى من حيث محتواھا ومستواھا مع مستوياتالتالميذ 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. االھتمام بشخصية التلميذ وجعله إيجابيا ً في العملية التعليمية . اإليم ان ب أن اإلنس ان يمتل ك ق درات عقلي ة يس تطيع بھ ا أن يحق ق المعج زات إذا ت وافرت الظ روفالمواتية .
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أوالً :دراسات تناولت استخدام الكمبيوتر في التدريس للمعاقين سمعيا ً:
 -1دراسة روكويل (1991) Rockwell, L
ھدفت ھذه الدراسة إلى بيان أثر مدخلين من مداخل ال تعلم ال ذاتي للط الب المع اقين س معيا ً وذل ك م ن
خالل استخدام نماذج علمية مطورة بواسطة المعلمين.
وتكونت عينة الدراسة من  ٢٤طالبا ً أص م ) ٢٨-١٨س نة( أدرج وا ف ي برن امج الص حة بالمعھ د
التقني القومي للصم ،المدخل األول ھو استخدام الكمبيوتر كمساعد تعليمي.
والمدخل الثانى يتكون من قراءة النماذج العلمية وكتاب ة اإلجاب ات عل ى ورق ة العم ل )اإلجاب ة( حي ث
يتفاعل الطالب مع الدروس عن طريق الكمبيوتر للتقييم الشامل والمراجعة واالختبار.
وأوضحت النتائج عدم وجود فروق بين مجموعة الورقة والقلم والمجموعة التى تس تخدم الكمبي وتر
كمساعد تعليمي فى درجات األداء.
وك ذلك أوض حت ھ ذه الدراس ة أن التعل يم الف ردى باس تخدام الكمبي وتر يس اعد عل ى تفاع ل الط الب
وتحفيز المعاقين سمعيا ً ألكمال مھام التعلم .

 -٢دراسة ريشارد (١٩٩١) Richard , A.
ھ دفت الدراس ة إل ى بي ان الفعالي ة النس بية لل تعلم الم دار باس تخدام الكمبي وتر كمس اعد تعليم ي،
بمراجع ة األبح اث المختص ة باس تخدام الكمبي وتر كمس اعد تعليم ي وم ن خ الل النت ائج التجريبي ة لھ ذه
األبحاث لخص الباحث فعالية الكمبيوتر كمساعد تعليمي فيما يلي .
 يستخدم الكمبيوتر كمساعد تعليمي و كوسيلة تعليمية للمعاقين سمعيا. كذلك أوضحت بعض الدراسات استخدام الكمبيوتر كمساعد تعليمى أعطى نت ائج مرتفع ة ف ى التحص يلمع الطالب الصم.
 -كذلك استخدام الكمبيوتر لتدريس مھارات القراءة وتنمية القدرات المعرفية.

 -٣دراسة برادن وآخرون (١٩٩١)Braden, J. et., al.,
ھ دفت الدراس ة إل ى تق ويم ب رامج الكمبي وتر كمس اعد تعليم ى للم دارس االبتدائي ة للمع اقين س معيا ً.
تكونت عينة الدراسة من ) (٤٨طالب بالمرحلة االبتدائية من المعاقين سمعيا ً.
وأوض حت النت ائج أن الكمبي وتر كمس اعد تعليم ي غي ر م ؤثر ف ى تحس ين مھ ارات كتاب ة اللغ ة أو
التحصيل الدراسي  ،وكان ھناك تأثيراً إيجابيا ً للكمبيوتر على نتائج االمتحان الموجز فى الرياضيات.

 -٤دراسة بل – لوراً وآخرون (١٩٩١)Bell, L. – et. al.,
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ھدفت الدراسة إلى تنميةتحصيل الطالب الصم من خالل مھارات الكتابة عن طريق ش بكة المعلوم ات
في حجرات العلوم.
طورت مدارس لينسجتون للصم في نيويورك برنامجا ً شارك فيه الطالب الصم فى الكتابة الممتدة فى
مناھج العلوم من خالل اإلفادة من الشبكة المحلية المرتبطة بالكمبيوتر – البرن امج يتج ه لحص ر الط الب
األقل فى تحصيل العلوم وكذلك الذين لديھم ضعف فى مھارات كتابة اللغة.
وتكونت العينة من " "١٠من األطفال الصم المنخفضين فى مستوى القراءة بالصف األول والرابع.
واستخدام الطالب الكمبيوتر للتواصل مع المعلم وإلكمال الواجب المخصص المشتمل على :
أ -مقياس" مدى سرعة الكتابة"،و الملخصات وعمل التقارير وحل المشكالت وإكمال القصة.
ب -مقياس األخطاء الكتابية – قياس خطأ الھاله – قياس عدم التواصل والربط فى الكتابة.
وأوضحت النتائج انخفاض ف ي أخط اء الكتاب ة وزي ادة الق درة عل ى توص يل الجمل ة وربطھ ا لتص بح ذات
معنى زيادة في التحصيل الدراسي للصم بعد الخضوع للبرنامج.

 -٥دراسة :رمضان رفعت سليمان )(١٩٩٤
ھدفت الدراسة للتحقق من قيمة استخدام الكمبيوتر في تدريس مادة الرياضيات للتالمي ذ الص م .وأث ر
ذلك على تحصيلھم الدراسي وتكونت عينة الدراس ة م ن ) (٢٤تلمي ذاً وتلمي ذة مقس مين إل ى مجم وعتين
ك ل مجموع ة م ن ) (١٢تلمي ذ وتلمي ذه ،واس تخدمت الدراس ة الوح دات التعليمي ة المبرمج ة عل ى
الكمبيوتر ،اختبار تحصيلي  ،مقياس اتجاه نحو الرياضيات  ،مقي اس اتج اه نح و اس تخدام الكمبي وتر م ن
إعداد الباحث ،وأشارت النتائج إلى أن:
أسلوب التدريس باستخدام الكمبيوتر كمساعد تعليمي فعال في تدريس الرياضيات للصم.
وجود اتجاھات ايجابية لدى الصم نحو الكمبيوتر،
وجود فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل ف ي الرياض يات لص الح المجموع ة
التجريبية.

 -٦دراسة دافيد-جراى (١٩٩٥) :David ,G.
ھدفت الدراسة إلى معرفة أثر إستخدام الكمبيوتر كمساعد تعليمي لألطفال المع اقين س معيا ً ،حي ث أن
األطفال المعاقين سمعيا محتاجون الى توافر التعليم الفردي وذلك للتغلب على صعوبات المنھج.
واس تخدم الباح ث مجم وعتين كان ت أح داھما تتلق ى تعليم ا ً فردي ا ً والمجموع ة الثاني ة كان ت تتلق ى
تعليمھا من خالل الدمج مع العاديين لبعض الوقت.
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وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام الكمبيوتر كمساعد فى التعليم وخصوص ا ً ف ى مج ال تعل يم األطف ال
المعاقين سمعيا ً تزيد من تحصيلھم وأن تدريس اللغة لألطفال المعاقين سمعيا ً يعتمد في نجاحه على جزء
كبير من اتجاھات المدرسين و الطالب في استخدام الكمبيوتر.

 -٧دراسة ھاني درويش قاسم )(١٩٩٩
ھدفت الدراسة إلى بناء وتطوير تطبيقات فى الحاسب األلى لخدمة الطلبة الصم فى مدارس التربية
الخاصة بالكويت.
وتم أجراء الدراسة على عينة من مدرسة األمل بنات التابعة إلدارة التربية الخاصة بالكويت.
وتم خاللھا تصميم وتطوير برنامج قاموس اإلشارة الوصفية وھو يحت وى عل ى أكث ر م ن ألف ى كلم ة
عربية ،وبعد استخدام البرنامج بمعدل أربع حصص أسبوعيا ً لمدة عام دراسي .
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منھا:
 -١سھولة استخدام الكمبيوتر من قبل المدرسات.
 -٢رغبة التلميذات في تكرار ھذه الحصص بشكل يومي.
 -٣سھولة وصول المعلومات للتلميذات.
 -٤تجاوب التلميذات الضعيفات للبرنامج أفضل من الحصص العادية
 -٥من األفضل أن يستخدم مع عدد قليل من التلميذات.

 -٨دراسة ليسيا باركر (٢٠٠٣)Barker, L
ھدفت االدراسة إلى التعرف على إستخدام الكمبي وتر كمس اعد تعليم ي ف ي اكس اب الص م حص يلة م ن
المفردات.
طبق ت الدراس ة عل ى عين ة م ن ) (١٦تلمي ذ م ن الص م تت راوح اعم ارھم ب ين ) (١٤ :٨ع ام
،واس تخدمت الدراس ة ب رامج مص ممة بالكمبيوترلتطبيقھ ا عل ى عين ة الدراس ة م ن الص م ،الكس ابھم
حصيلة لغوية.
توصلت الدراسة إلى :

اﻧﻪ ﺑﻌد ﺗطﺑﻳـق اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠـم اﻟﺻـم ) (٧٠ﻛﻠﻣـﺔ ﻳوﻣﻳـﺎً  ،وﺑﻌـد ﻣـرور ) (٤اﺳـﺎﺑﻳﻊ وﺟـد اﻧﻬـم

ﻣﺎزاﻟوا ﻳﺗذﻛروا ) (٣٩ﻛﻠﻣﺔ .
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ﺗﻌ ـﻘﻳب
 -١من حيث الھدف:
اتفق ت معظ م الدراس ات عل ى ھ دف ع ام وھ و بح ث أث ر اس تخدام الكمبي وتر ف ى الت دريس لألطف ال
المعوقين سمعيا ً.
 - ٢من حيث العينة:
من حيث الحجم:
استخدمت عين ات ذات حج م ص غير ف ى معظ م الدراس ات كدراس ة روكوي ل ودال Rockwell dale
) (١٩٩١كان ت ) (٢٤تلمي ذا ودراس ة ب راون وآخ رون  (١٩٩١)Braden, J. et. al.,كان ت )(٤٨
مف ردة .ودراس ة ب ل وآخ رون  (١٩٩١)Bell, l. et. al.,كان ت ) (١٠تالمي ذ ،ودراس ة رمض ان رفع ت
) ،(١٩٩٤كانت ) (٢٤تلميذا ،ودراسة ليسيا باركر (٢٠٠٣)Barker, L.,كانت ) (١٦مفردة.
 -٣من حيث األدوات:
معظم الدراسات استخدمت برنامج كمبيوتر
 -٤من حيث النتائج
أوضحت النت ائج أن اس تخدام الكمبي وتر ي ؤدى إل ى انخف اض ف ى أخط اء الكتاب ة ،كدراس ة ب ل -ل ورا
وآخ رون  ،(١٩٩١) Bell, l. et. al.,واس تخدام الكمبي وتر ي ؤدى إل ى نت ائج مرتفع ة ف ى التحص يل،
كدراس ة ريتش ارد  ،(١٩٩٠)Richardوبع ض الدراس ات أثبت ت ع دم ت أثير الكمبي وتر ف ى تحس ين
مھ ارات الكتاب ة  ،واالختب ارات التحص يلية كدراس ة ب رادن وجيف رى وآخ رون Braden J. et. al.,
) ، (١٩٩١اس تخدام الكمبي وتر يزي د م ن الحص يلة اللغوي ة للص م كم ا بدراس ة ليس يا ب اركر
.(٢٠٠٣)Barker,L.,
 س ھولة اس تخدام الكمبي وتر وس ھولة وص ول المعلوم ات للتلمي ذات ويعتب ر أفض ل الوس ائلللطالبات الصم الضعيفات دراسة ھانى درويش ) .(١٩٩٩

ثانيا ً :دراسات تناولت التحصيل لدى المعاقين سمعيا ً.
 -١دراسة سھام صالح ):(١٩٩١
ھدفت الدراسة إلى التعرف علي اثر استخدام األنشطة العملية على تحصيل التالميذ الصم والبكم
بالحلقة الثانية من التعليم األساسى فى العلوم واتجاھاتھم نحو العلوم.
وتكونت عينة الدراسة من  ١٧تلميذ وتلميذه بالصف الثامن بمدارس األمل للصم .واستخدمت
الدراسة تصميم المجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي والبعدي وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق
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ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات االختبار القبلي والبعدي ألفراد العينة التي درست الوحدة
المختارة باستخدام األنشطة العملية والطريقة المعملية وذلك فى التحصيل ومقياس االتجاھات نحو مادة
العلوم ،وھذا مؤشر يدل على فاعلية األنشطة العملية فى التدريس للتالميذ المعاقين سمعيا ً.

 -٢دراسة برنار ،جيمس(١٩٩٥ ) Barnar , J. .
ھدفت الدراسة إلى إدماج التكنولوجيا داخل المناھج
وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من التالميذ الصم وطبق عليھم برنامج إلدخال التكنولوجيا فى
مناھج المدارس العليا وتم تطبيق البرنامج في مدارس غرب بنلسفانيا للصم فى عام  ٩٤/٩٣وفى العام
األول لتطبيق البرنامج ركز على تأسيس معمل تكنولوجي متفاعل لتقييم المعلمين واستعدادھم لدمج
التكنولوجيا داخل المناھج ،وأثرھا على المعلمين والطالب واتجاھاتھم وتحصيلھم الدراسى .وقيمت
التغييرات على أثنين من طالب الصف الثانى بيولوجي وأحد طالب الصف األعلى فى الكيمياء.
وتقييم النتائج عموما إيجابي إلى حد ما فى قياس قدرة الطالب والمعلمين كمخرجات،وتقييم إيجابي
فٮالقدرة على تنفيذ التكنولوجيا داخل المناھج.
وتوصلت النتائج الى أن أدخال التكنولوجيا أدت إلى مساھمة الطالب فى التعليم بفاعلية.

 -٣دراسة سعاد شاھين ) (١٩٩٦
ھدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استخدام استراتيجية التدريس بالرزم التعليمية على تقدير الذات
والتحصيل فى مادة العلوم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي للمعاقين سمعيا بالمدينة المنورة
وتكونت عينة الدراسة من فصلين من فصول الصف الخامس االبتدائي للمعاقين سمعيا  ،يمثل الفصل
األول المجموعة الضابطة ) ٧تلميذات( بينما يمثل الفصل الثانى المجموعة التجريبية ) ٩تلميذات(
وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  ٠.٠٥بين متوسط درجات تالميذ
المجموعة التجريبية وبين متوسط درجات المجموعة الضابطة على اختبار التحصيل الدراسي وذلك
لصالح المجموعة التجريبية.

 -٤دراسة مدحت حسن ) (١٩٩٨
ھدفت الدراسة إلى دراسة أثر استخدام حقيبة تعليمية فى تحقيق أھداف تدريس العلوم لدي التالميذ
المعاقين سمعيا ً فى المرحلة االعدادية المھنية.
واستخدمت الدراسة الحقيبه التعليمية لتدريس وحدة الحرارة فى مادة العلوم ،وطبق اختبار تحصيلى
لوحدة الحرارة وكانت ھذه األدوات مترجمة بلغة اإلشارة.
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وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى اختبار
التحصيل المعرفى لصالح المجموعة التجريبية التى تدرس العلوم باستخدام الحقيبة التعليمية ،وجود فروق
بين المجموعتين فى مقياس األداء المھارى ومقياس االتجاھات لصالح المجموعة التجريبية.

 -٥دراسة  :حمدى عبد العظيم البنا ) . (١٩٩٩
ھدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخدام استراتيجية التعلم التعاونى في تحصيل طالب الصف
الثالث اإلعدادي المجموعة العلمية المعاقين سمعيا ً وتنمية اتجاھاتھم نحو العمل الجماعي ومادة العلوم،
وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين ) مجموعة تجريبية  ١٠طالب ( )مجموعة ضابطة من  ١٤طالبا ً
وطالبة ( للصم بالمنصورة بالصف الثالث اإلعدادي المجموعة العلمية واستخدمت الدراسة اختبار
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
التحصيل الدراسي في مادة العلوم ،كذلك في تنمية اتجاھات إيجابية نحو العمل الجماعي واالتجاه نحو مادة
العلوم للمعاقين سمعيا ً.

 -٦دراسة :محمد أبو شامة ).(١٩٩٩
ھدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية كل من الطريقة المعملية والعروض العملية في تنمية بعض
أھداف تدريس العلوم للطالب الصم .
وأجريت الدراسة على عينة من طالب الصف األول الثانوى حيث درست لھم وحدة) المادة والطاقة (
باستخدام كال من الطريقة المعملية والعروض العملية وأثبتت الدراسة فاعلية كال من الطريقتين في
تحصيل الطالب الصم للمفاھيم التى تتضمنھا المادة ،بينما أكدت الدراسة فاعلية استخدام الطريقة المعملية
التى يقوم فيھا الطالب بأداء األنشطة العملية بأنفسھم في ضوء خطوات حددھا المعلم سلفا ً مقارنة بطالب
المجموعة الثانية التى درست بإستخدم العروض العملية حيث يكون دور الطالب مالحظة ما يقوم به
المعلم.

 -٧دراسة عبد الرازق سويلم  ،وخليل رضوان ).( ٢٠٠١
ھدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية التعلم التعاوني في تدريس وحدة الحيوان والنبات لطالب
الصف السابع االبتدائي من المعاقين سمعيا ً على تحصيلھم واتجاھاتھم نحو العلوم .
وتكونت عينة الدراسة من  ٢٤تلميذ منھم  ١٢كمجموعة ضابطة و ١٢مجموعة تجريبية واستخدم
الباحثان اختبار تحصيلي  ،واختبار مھارات االتصال الكلى ومقياس االتجاه نحو العلوم وتوصلت الدراسة
إلى أن استخدام التعلم التعاوني أدى إلى ارتفاع التحصيل الدراسي لدى التالميذ الصم ،كذلك أدت
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االستراتيجية التعليمية إلى ارتفاع مھارات االتصال الكلى لدى التالميذ الصم ،وزيادة اتجاھاتھم اإليجابية
نحو مادة العلوم .

-٨دراسة كيلي :(٢٠٠٣)Kelly,R.,
ھدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية التكنولوجيا في تلبية احتياجات ا لطالب المعاقين سمعيا ً
وكذلك تحصيلھم واتجاھاتھم نحو العلوم،باستخدام اسلوب حل المشكالت .
وأجريت الدراسة على عينة من المراھقين الصم  ،حيث درست لھم مادة العلوم بإستخدام الكمبيوتر.
واسلوب حل المشكالت .توصلت الدراسة إلى أن البرنامج المصمم قد حسن قدرات الطالب الصم
على الكتابة ،وإرتفاع نسبة تحصيلھم في المواد الدراسية .

تعــقيب
 -١من حيث الھدف
اختلفت الدراسات من حيث الھدف .فبعض الدراسات ھدفت إلى التعرف على اثر استخدام المدخل
المعملي كدراسة محمد أبو شامه ) (١٩٩٩وأثر األنشطة العملية على تحصيل التالميذ الصم كدراسة سھام
صالح ) (١٩٩١وبعض الدراسات ھدفت إلى التعرف على أثر استخدام التعليم الذاتي سواء بالرزم
كدراسة سعاد شاھين ) ،(١٩٩٦أو بالحقائب التعليمية كدراسة مدحت حسن )، (١٩٩٨واستخدم التعليم
التعاوني وأثره على التحصيل كما بدراسة حمدي عبد العظيم البنا ) (١٩٩٩وعبد الرازق سويلم وخليل
رضوان )، (٢٠٠١واثر استخدام التكنولوجيا المتطورة على التحصيل الدراسي كدراسة كيلي
.(٢٠٠٣)Kelly,R.,

 -٢من حيث العينة:
أ  -من حيث نوع العينة :
جميع الدراسات الخاصة بھذا المجال استخدمت طالب من المعاقين سمعيا والمراھقين سمعيا ً ولكن
اختلفت المراحل فمنھا دراسات استخدمت عينات من المرحلة االبتدائية كدراسة سعاد شاھين )،(١٩٩٦
ودراسة عبد الرازق سويلم و خليل رضوان ) ،(٢٠٠١ودراسات استخدمت عينات من المرحلة
اإلعدادية كدراسة سھام صالح ) ، (١٩٩١ودراسة مدحت حسن)(١٩٩٨ودراسات استخدمت طالب
المرحلة الثانوية كدراسة وتتاب ) ،(١٩٩١ودراسة ماكلين  ،(١٩٩٢)Michelinsبرنار – Barnar , J.
).(١٩٩٥ودراسة محمد أبو شامه )، (١٩٩٩و راسة كيلي.(٢٠٠٣)elly,R.,

ب -من حيث الحجم.
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معظم الدراسات استخدمت عينات صغيرة الحجم ،ما عدا دراسة برنار (١٩٩٥) Barnar , J.
ودراسة كيلي  (٢٠٠٣)Kelly,R.,لم تحدد حجم العينة .

-٣من حيث األدوات
تم إعداد مقياس للتحصيل فى مادة العلوم بجميع الدراسات من إعداد الباحثين.

 -٤من حيث النتائج
توصلت الدراسات السابقة إلى أن -:
 -١استخدام الكمبيوتر يحسن التحصيل الدراسي للصم كما بدراسة كيلي .(٢٠٠٣)Kelly,R.,
 -٢استخدام األساليب المختلفة للتدريس تساعد على تحسين التحصيل والتعليم التعاوني كما بدراسة حمدي
عبد العظيم البنا ) ،( ١٩٩٩ودراسة عبد الرازق سويلم وخليل رضوان ). (٢٠٠١
 -٣استخدام الرزم التعليمية والحقائب التعليمية أدى إلى تحسن فى تحصيل األطفال الصم كما بدراسة
سعاد شاھين ) ،(١٩٩٦و مدحت محمد حسن ).(١٩٩٨
 -٤إدخال التكنولوجيا أدت إلى مساھمة الطالب فى التعليم بدافعيه برنار .(١٩٩٥) Barnar, J.

ثالثا ً :دراسات تناولت التفكير االبتكاري للمعاقين سمعيا ً:
 -1دراسة فاطمة جعفر )(١٩٩١
ھدفت ھذه الدراسة لمعرفة القدرة على التفكير االبتكارى وبعض سمات الشخصية المبتكرة ل دى الص م
 البكم والعاديين فى السمع "دراسة مقارنة" وقد اشتملت عينة الدراسة على مجموعتين المجموع ة األول ىتضم " "٥٠شخص تم تقس يمھم إل ى " “٢٥ص مم والدى "٢٥" ،ص مم مكتس ب والمجموع ة الثاني ة ""٥٠
شخص من العاديين ويقعوا جميعا فى الفئة العمرية من  ١٧-١٢سنة.
وقد تم اس تخدام اختب ار ت ورانس للتفكي ر االبتك ارى الص ورة )ب( ترجم ة عب د ﷲ س ليمان ،ف ؤاد أب و
حط ب وقائم ة الس مات الشخص ية إع داد س يد خي ر ﷲ واس تمارة اس تبيان للبيان ات األولي ة ”للباحث ة“
واختبار الذكاء غير اللفظى ”عطية محمود ھنا“ وقد أسفرت النتائج أن .
ھن اك عالق ة ذات دالل ة إحص ائية ب ين الم راھقين الص م  -ال بكم ص مم والدي وص مم مكتس ب وب ين
الع اديين ف ى الس مع ف ى ق درات الطالق ة  -المرون ة والتفاص يل لص الح مجموع ة الص م  -ال بكم وخلص ت
الدراس ة إل ى أن ھن اك ف روق ذات دالل ه إحص ائية ب ين الص م  -ال بكم والع اديين ف ي الق درة عل ى التفكي ر
االبتكارى وسمات الشخصية المبتكرة لصالح الصم  -البكم )صمم والدى ،صمم مكتسب(.

 -٢دراسة عرفات صالح شعبان ):(١٩٩٨
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ھدفت الدراسة لمعرفة تقدير الذات والقدرة على التفكير االبتكارى لدى األطفال الصم وض عاف الس مع
من تالميذ المرحلة االبتدائية "دراسة مقارنة"
وك ذلك معرف ة العالق ة ب ين تق دير ال ذات والق درة عل ى التفكي ر االبتك ارى ل دى ك ال م ن األطف ال الص م
والعاديين وكانت أدوات الدراسة .اختبار تورانس ترجمة فؤاد أبو حطب وعبد ﷲ سليمان.
اختبار تقدير الذات إعداد ف اروق عب د الفت اح ،محم د دس وقي .وتكون ت عين ة البح ث م ن  ٤٠طف الً م ن
الصم وتصل نسبة ما فقدوه من حاسة السمع  ٩٠ديسبيل والتي تتراوح أعمارھم من  ١٣-٩سنة.
والمجموعة الثانية من  ٤٠طفال من ضعاف السمع وتصل نسبة ما فق دوه م ن حاس ة الس مع  ٤٥ديس بل
وتتراوح أعمارھم من  ١٣-٩سنة والمجموعة الثالثة من  ٤٠طفالً من العاديين وتتراوح أعم ارھم الزمني ة
ما بين  ١٣-٩سنة وقد أظھرت النتائج.
 -١وجود فروق داله إحصائية ب ين األطف ال الص م والع اديين ف ي الطالق ه والمرون ة والدرج ة الكلي ة
للقدرة على التفكير االبتكارى لصالح العاديين.
 -٢وجود فروق دالة إحصائية بين األطفال ضعاف السمع والعاديين في الطالق ة والمرون ة والدرج ة
الكلية للقدرة على التفكير أالبتكاري لصالح العاديين.
 -٣عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين األطفال الصم وضعاف السمع والعاديين في االصالة.
توجد عالقة دالة موجبة بين تقدير الذات والق درة عل ى التفكي ر االبتك ارى ل دى ك ال م ن األطف ال الص م
وضعاف السمع والعاديين.

 -٣دراسة طارق النجار) (١٩٩٨
ھدفت الدراسة للتعرف على فاعلية البرنامج االرشادي المستخدم في تنمية التفكير االبتكاري وتكون ت
عينة الدراسة من) (٢٤طالب قسموا إلى مجموعتين األولى تجريبية والثانية ضابطة وقسمت ك ل مجموع ة
إلى) (١٢طالب ) ٦ذكور ٦ ،إناث( من األطفال الصم .
واس تخدمت الدراس ة اختب ار ت ورانس للتفكي ر االبتك ارى المص ور الص ورة )ب( ،واختب ار ال ذكاء
المصور إعداد )أحمد زكى صالح( ،واستمارة المستوى االجتماعي واالقتصادي )إعداد فايزة يوسف(.
وتوص لت الدراس ة إل ى وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين المجموع ة التجريبي ة والض ابطة ف ي
قدرات التفكير االبتكارى )طالقه  -مرونة  -اصاله( والدرجة الكلي ة للتفكي ر االبتك ارى بع د تنفي ذ البرن امج
لصالح المجموعة التجريبية.

 -٤دراسة دعاء قنديل ):(١٩٩٩
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ھدفت الدراسة إل ى معرف ة أث ر ممارس ة النش اط ال درامي عل ى تنمي ة التفكي ر االبتك ارى ل دى األطف ال
ض عاف الس مع .وكان ت أدوات الدراس ة :اختب ار ال ذكاء )رس م الرج ل( واس تمارة المس توى االجتم اعي
االقتص ادي واختب ار التفكي ر االبتك ارى وت م اختب ار  ٤٠طف ل )ذك ور  -إن اث( م ن أطف ال مدرس ة مديح ة
قنص وة للتربي ة الس معية وت م تقس يمھم إل ى مجم وعتين ك ل مجموع ة  ٢٠طف ل )ذك ور  -إن اث( أح دھما
تجريبية واألخرى ضابطه.
وقد أسفرت النتائج على أن
ممارس ة النش اط ال درامي أدت إل ى تحس ين أداء أف راد المجموع ة التجريبي ة عل ى اختب ار التفكي ر
االبتكارى في األصالة  -التخيل  -الطالقة.

 -٥دراسة سعد عبد الغفار )(٢٠٠٠
ھدفت الدراسة إلى الكشف عن عالقة قدرات ومؤشرات التفكير االبتكارى لدى الص م ب العمر الزمن ي،
والنم و العقل ي ،والتع رف أيض ا عل ى الف روق ف ي ھ ذه الق درات والمؤش رات ل دى الص م نتيج ة اخ تالف
الجنس .وتكونت عينة الدراسة من ) (٤٠٠طفال من الصم بمدرسة األمل بالمنص ورة واس تخدمت الدراس ة
اختبار التفكير االبتكاريى المصور )ب( لتورانس ،اختبار الذكاء المصور ألحمد زكى صالح.
وتوصلت الدراسة إلى أن ھناك مؤشرات للتفكير االبتكارى تتزايد درجاتھا بمعدالت مختلفة م ن ص ف
دراسى إل ى أخ ر وتص نف إل ى ق درات ومؤش رات يش ترك فيھ ا ال ذكور واإلن اث وھ ى )الطالق ة ،المرون ة
واالصالة( الفكاھة الحسية ،الرسومات الس اكنة ،المنظ ور ال دينامى ،األش كال اإلنس انية المفض لة ،األش كال
المتكامل ة ،ق درات ومؤش رات خاص ة بال ذكور فق ط وھ ى الرس ومات ذات الحرك ة الواح دة .ق درات
ومؤشرات خاصة باإلناث فقط وھى التفصيالت واألشكال الحيوانية المنفصلة.

 -٦دراسة ديفيد (٢٠٠٠)David , S
ھ دفت الدراس ة إل ى تحس ين المرون ة الفكري ة للط الب الص م وض عاف الس مع باس تخدام التكنولوجي ا
العملية .وتكونت عينة الدراسة من ) (١٤طالب من المعوقين س معيا ف ي المرحل ة العمري ة م ن  ١١:٨ع ام.
واستخدمت الدراسة أس لوب اللع ب بالت دوير ثالث ي األبع اد بطريق ة فردي ة حي ث ت م تخص يص ) (١٥دقيق ة
أسبوعيا ً لمدة ثالث شھور .
وتوصلت الدراسة إلى حدوث تحسن في المرونة الفكرية ل دى الص م وض عاف الس مع م ن أف راد العين ة
لصالح المجموعة التجريبية.

 -٧دراسة باسج وايدن (٢٠٠٠)Passig&Eden
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ھدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخدام الكمبيوتر ف ي تحس ين المرون ة الفكري ةلالطفال الص م
و ضعاف السمع.وطبقت الدراس ة عل ى عين ة م ن )(١٤طفالُم ن الص م وض عاف الس مع تت راوح اعم ارھم
بين ) (١١ :٨عام ،تم اجراء التجربة بتعرضھم للبرنامج لمدة )(١٥دقيقة اسبوعيا ً لمدة ثالثة شھور .
توصلت الدراسة إلى :
 وجود ف روق ذات دالل ة ب ين القي اس القبل ي والقي اس البع دي ف ي المرون ة الفكري ة لص الح القي اس البع ديبالمجموعة التجريبية .

 -٨دراسة مديحة حسن ). ( ٢٠٠١
ھدفت الدراسة إلى إعداد برنامج مقترح في الرياضيات في تنمية التفكي ر البص ري ل دى التلمي ذ األص م
في المرحلة اإلبتدائية ،واس تخدمت الدراس ة عين ة قوامھ ا ) (١٢تلمي ذ وتلمي ذة م ن التالمي ذ الص م بالص ف
الثالث اإلبتدائي بمدرسة األمل للصم بمحافظة بنى سويف.
وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لص الح التطبي ق البع دى مم ا يش ير إل ى فاعلي ة
البرنامج وطرق التدريس والوسائل المستخدمة في الدراس ة ف ي تنمي ة التفكي ر ل دى الص م وانتھ ت الدراس ة
إلى ضرورة األھتمام بإعداد البرامج التربوية في تنمية التفكير لألطفال الصم.

تعـــقيب
 -١من حيث الھدف
اختلفت الدراسات من حيث الھدف .حيث ھدفت بع ض الدراس ات إل ى معرف ة عالق ة بع ض المتغي رات
بالتفكير االبتكارى منھا دراسة فاطم ة جعف ر ) (١٩٩١ھ دفت ال ى التع رف عل ى عالق ة التفكي ر االبتك ارى
بس مات الشخص ية ،بينم ا دراس ة عرف ات ص الح ش عبان ) (١٩٩٨ھ دفت ال ى التع رف عل ى عالق ة تق دير
الذات بالتفكير االبتكارى لدى األطفال الصم ودراسة سعد عبد المطلب ) (٢٠٠٠ھ دفت ال ى التع رف عل ى
عالقة النمو العقلي بالتفكير االبتكارى وبعض الدراسات ھدفت إلى التع رف عل ى أث ر بع ض الب رامج عل ى
التفكير االبتكارى لدى األطفال المعاقين سمعيا ً كدراسة طارق النجار ) ،(١٩٩٨دعاء قنديل ).(١٩٩٩
ودراسات ھدفت إلى تحسين المرونة الفكرية باستخدام التكنولوجيا العملية  ،كدراسة ديفيد ,. David,
 ،(٢٠٠٠) S.دراسة باسج وايدن .(٢٠٠٠)Passig&Eden

 -٢من حيث العينة
أ -من حيث نوع العينة
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اس تخدمت معظ م الدراس ات عين ات م ن التالمي ذ الص م ف ى الفئ ة العمري ة م ن  ١٧:٨ع ام .وبع ض
الدراسات استخدمت عينات من األطفال الصم وضعاف الس مع كدراس ة فاطم ة جعف ر ) ، (١٩٩١ودراس ة
عرفات صــالح )  ،(١٩٩٨و دراسة باسج وايدن (٢٠٠٠)Passig&Eden
ب -من حيث الحجم
اختلفت الدراسات من حيث الحجم فبعض الدراسات استخدمت عينات ذات حجم كبير كدراسة كل م ن
فاطم ة جعف ر ) (١٠٠) ،(١٩٩١تلمي ذا ودراس ة عرف ات ص الح ) (١٢٠) ، (١٩٩٨مف ردة ودراس ة س عد
عبد المطلب عبد الغف ار ) (٤٠) (٢٠٠٠تلمي ذا وبع ض الدراس ات اش تملت عل ى عين ات ذات حج م ص غير
كدراسة ط ارق النج ار  (٢٤) ١٩٩٨تلمي ذا  .دراس ة دعـــ ـاء قن ديل ) (٤٠) ، (١٩٩٩تلمي ذا  ،ودراســـ ـة
ديفيد (٢٠٠٠) David, S. .من ) (١٤طالب معاق سمعيا ً ،و دراسة باســــــج وايـــــدن Passig&Eden
) (١٤) ،(٢٠٠٠مفردة ،ومديحة حسن ) (٢٠٠١من ) (١٢مفردة،
 -٣من حيث األدوات
معظ م الدراس ات اس تخدمت اختب ار ت ورانس للتفكي ر االبتك ارى الص ورة )ب( كم ا بدراس ة ك ل م ن
فاطمة جعفر ) ،(١٩٩١صالح شعبان ) ،(١٩٩٨طارق النجار ) ،(١٩٩٨دعاء قنديل ) ،(١٩٩٩سعد عبد
المطلب عبد الغفار ).(٢٠٠٠
 -٤من حيث النتائج
 وجدت فروق فى بعض أبعاد التفكير االبتكارى بين الصم والعاديين كما بدراسة فاطمة جعفر)  ( ١٩٩١ودراسة عرفات صالح ) . ( ١٩٩٨
 ممارسة النشاط الدرامي أدى إلى تحسن التفكير االبتكارى كما بدراس ة دع اء قن ديل  ،١٩٩٩ط ارقالنجار أثبت فاعلية البرنامج فى تنمية التفكير االبتكارى لدى الصم.
 والتكنولوجيا العملية لھا دور فى تنمية التفكير االبتكارى كما بدراسة مديح ه حس ن محم د ) (٢٠٠١ديفي د ،(٢٠٠٠) David , S.دراسة باسج وايدن (٢٠٠٠)Passig&Eden

مدى االستفادة من الدراسات السابقة:
بع د اس تعراض الدراس ات الس ابقة ف ي مج ال اس تخدام الكمبي وتر ،والتحص يل الدراس ي والتفكي ر
االبتكارى لدى األطفال الصم فقد اس تفاد الباح ث بالدراس ات الخاص ة بمج ال اس تخدام الكمبي وتر م ع الص م
في -:
 -١قيام الباحث بمراعاة نتائج الدراسات السابقة عند تصميم برنامج كمبيوتري لتدريس وح دة المغناطيس ية
والكھربية من مقرر العلوم للصف الثامن لألطفال المعاقين سمعيا ً .
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-٢تحديد الحجم األمثل للعينة حيث تراوحت أحجام العينات بالدراسات السابقة ما بين ) (٤٣:١٠مفردة.
 -٣تم تحديد عدد المجموع ات ف ي الدراس ة الحال ة بمجم وعتين أح داھما تجريبي ة واألخ رى ض ابطة وذل ك
لتحديد مدى التقدم الذى حدث الستخدام أسلوب التدريس بالكمبيوتر لألطفال الصم.

أما الدراسات في مجال التحصيل الدراسي لألطفال الصم فقد استفاد الباحث في أن :
 -١جميع الدراسات قامت بتصميم اختبار تحصيلي لذا سيقوم الباحث بتصميم اختبار تحصيلي لم ادة
العلوم للوحدة التي سيتم تدريسھا باستخدام الكمبيوتر لألطفال الصم.
 -٢استخدم الباحث مادة العلوم ألنھا تخصص دراس ة الباح ث  ،حي ث يعم ل م درس عل وم بالمرحل ة
االبتدائية بمدارس األمل للصم وضعاف السمع .

وقد استفاد الباحث من دراسات التفكير االبتكارى
 -١حيث جميع الدراسات العربي ة اس تخدمت اختب ار ت ورانس للتفكي ر االبتك ارى ص ورة)ب( ل ذا س يعتمد
الباح ث ف ي قي اس التفكي ر االبتك ارى ل دى األطف ال الص م عل ى مقي اس ت ورانس للتفكي ر االبتك ارى
صورة ب للتعرف على مردود البرنامج الكمبيوتري لتدريس وحدة العلوم لألطفال الصم.
 -٢ضرورة استخدام نظام القياس القبلي والبعدى للتعرف على التحسن في التفكي ر االبتك ارى ل دى الص م
وكذلك التحصيل الدراسي كما أوضحت ذلك الدراسات السابقة.

 -٣اختلف ت الدراس ات ف ي

تحديد ايھما أكثر اس تفادة م ن ب رامج الكمبي وتر ھ ل ال ذكور أم اإلن اث ل ذا س يقوم الباح ث بأخ ذ عين ة
تشتمل على الجنسين.

فروض الدراسة:
في ضوء م ا ت م م ن حص ر للدراس ات المرتبط ة بالدراس ة م ع مراع اة طبيع ة الدراس ة الحالي ة وم ا ت م م ن
دراسة نظرية حدد الباحث مجموعة الفروض التالية :
 -١توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات تالميذ المجموع ة التجريبي ة الت ي ت درس
باس تخدام الكمبي وتر والمجموع ة الض ابطة الت ى ت درس ب الطرق التقليدي ة بالنس بة لتحص يل التالمي ذ
المعاقين سمعيا ً بالصف الثامن االبتدائى وذلك لصالح متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية .
 -٢توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات تالميذ المجموع ة التجريبي ة الت ى ت درس
باستخدام الكمبيوتر بالنسبة للقياس القبلي البعدى في التحصيل الدراسي لصالح القياس البعدى.
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 -٣توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات تالميذ المجموع ة التجريبي ة الت ي ت درس
باستخدام الكمبي وتر والمجموع ة الض ابطة الت ى ت درس ب الطرق التقليدي ة بالنس بة للتفكي ر االبتك ارى
للتالميذ المعاقين سمعيا ً بالصف الثامن االبتدائى وذلك لصالح تالميذ المجموعة التجريبية .
 -٤توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درج ات اف راد المجموع ة التجريبي ة الت ى ت درس
باستخدام الكمبيوتر بالنسبة للقياس القبلي البعدى في التفكير االبتكارى لصالح القياس البعدى.
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مقدمة :
تھدف الدراسة الحالية إلى التعرف عل ى أث ر اس تخدام الكمبي وتر ف ي ت دريس العل وم لتالمي ذ الص ف الث امن
االبتدائي المعاقين سمعيا على التحصيل والتفكي ر االبتك ارى ل ذا س يقوم الباح ث بع رض م نھج الدراس ة  ،عين ة
الدراسة  .أدوات الدراسة  ،وإجراءات الدراسة  ،واألساليب اإلحصائية .

أوال  :منھج الدراسة -:
بم ا أن ھ ذه الدراس ة تتن اول أث ر اس تخدام الكمبي وتر ف ي ت دريس العل وم لألطف ال المع اقين س معيا عل ى
التحصيل والتفكي ر االبتك ارى  .ل ذا ف إن الم نھج المس تخدم والمالئ م ھ و الم نھج ش به التجريب ي ف ي التعام ل م ع
متغيرات الدراسة الحالية وھذه المتغيرات ھي -:
أ -المتغيرات المستقلة Independent variables
وھى المتغيرات المراد إدخالھا على الظاھرة موضوع الدراسة  ،أي استخدام الكمبيوتر ف ي ت دريس العل وم
للصف الثامن األبتدائى لألطفال المعاقين سمعيا  ،وإخضاع ھذا البرنامج للتجري ب لبح ث أث ره عل ى التحص يل
وتنمية التفكير االبتكارى للمعاقين سمعيا .
ب -المتغيرات التابعة Dependent variables
وھى تلك اآلثار أو النتائج المترتبة على استخدام الكمبيوتر في تدريس العلوم لألطفال المعاقين سمعيا ،
وتتمثل تلك النتائج في تحصيل التالميذ في مادة العلوم  .وتنمية التفكير أالبتكاري للمعاقين سمعيا كما تقاس
باالختبار التحصيلى في العلوم واختبار تورانس للتفكير االبتكارى صورة
جـ -المتغيرات الوسيطة Intervening variable
وھى تلك المتغي رات الت ي ي تم ض بطھا وع زل تأثيرھ ا عل ى التفاع ل ب ين المتغي رات المس تقلة والمتغي رات
التابعة  ،وتتمثل العوامل التي تم عزلھا في ھذه الدراسة في متغي رات العم ر الزمن ى ،المس توى العقل ي ،درج ة
اإلعاقة.

ثانيا  :البرنامج الكمبيوتري " لوحدة المغناطيسية و الكھربية :
يھدف البرن امج إل ى ت دريس وح دة الكھربي ة و المغناطيس ية لتالمي ذ الص ف الث امن االبت دائي بمدرس ة األم ل
للمعاقين سمعيا باستخدام الكمبيوتر بمعنى آخر استخدام الكمبيوتر كمساعد تعليمي .
في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة عن أسلوب تصميم الب رامج التعليمي ة باس تخدام الكمبي وتر ،وف ي
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ضوء أھمية البحث وأھدافه قام الباحث ببناء وتصمم البرنامج باس تخدام أس لوب الت دريس الخصوص ي  ،كأح د
أساليب التعليم بمساعدة الكمبيوتر لتدريس وحدة الكھربية المغناطيسية متبعا ً الخطوات التالية .
 -١مرحلة اإلعداد.

 -٣مرحلة االنتاج ) البرمجة (

 -٢مرحلة التصميم .

 -٤مرحل التقويم ) التطوير (

 - ١مرحلة اإلعداد  /بناء البرنامج .
وتتضمن ما يلى -:
أ -تحديد أسس بناء البرنامج
يقوم البرنامج على األسس اآلتية -:
 يقوم البرنامج في إطار مفھوم التعليم الفردي بھدف استخدام الكمبيوتر وسيطا ً للتعليم الذاتي. يندرج البرنامج تحت مفھوم التدريس بمساعدة الكمبيوتر " . CAI " Tutorial استخدام البرمجة المرئية التى تقود المعاق سمعيا ً إلى حوار تعليمى في إط ار يعتم د عل ى البرمج ة المرئي ةVisual programming
ب -تحديد األھداف التى يسعى البرنامج لتحقيقھا -:
ت م تحدي د أھ داف البرن امج ف ي ض وء الم ادة المتعلم ة وخص ائص األف راد المتعلم ين لك ونھم م ن ذوى
اإلعاقة السمعية وقد حددت األھداف النھائية للبرنامج في ھذه الدراسة فيما يلى :
 -١تزويد المعاقين سمعيا ً بقدر مناسب من المعلومات العلمية حول استخدام الكھربية والمغناطيسية.
 -٢العمل على تكوين اتجاھات إيجابية تساعدھم على حل المشكالت .
 -٣العمل على تنمية االتجاھات العلمية .
 -٤تنمية القدرة على التفكير االبتكارى لدى المعاقين سمعيا ً.
 -٥تنمية اتجاھات إيجابية نحو ترشيد االستھالك الكھربائى وكذلك التفكير في استخدامات المغناطيسية في حياتنا .
ج -تحديد المحتوى -:
تم تحديد المحتوى العلمى للبرنامج الكمبيوتري من خالل :
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 -١تحديد الموضوع مجال الت دريس الكمبي وترى للمع اقين س معيا ً بوح دة الكھربي ة المغناطيس ية وذل ك لكونھ ا
وحدة صعبة تحتاج إلى أسلوب مختلف للتدريس وخصوصا ً للمعاقين سمعيا ً .
 -٢ت م تقس يم الوح دة إل ى دروس  ،وحلل ت ال دروس إل ى عناص ر ووزع ت ھ ذه العناص ر إل ى فئ ات ال تعلم )
معارف – مھارات – حقائق ( وھذة الدروس ھي:
*-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؟

)حصتين دراسيتين (

د -تحديد األنشطة العلمية -:
ق ام الباح ث بوض ع مجموع ة م ن األنش طة التعليمي ة الخاص ة بالبرن امج مث ل إع ادة خط وات التج ارب أو
إعادة تك وين ال دائرة الكھربي ة – أو كيفي ة تص نيع مغن اطيس ،ليق وم الط الب بممارس تھا بع د انتھ اء ال دروس ،
وھى عنصر ھام في تعلم المعاق سمعيا ً.
ھـ -تحديد نوعية المتعلمين -:
أع د ھ ذا البرن امج لت دريس وح دة )المغناطيس ية و الكھربي ة(م ن م نھج العل وم للص ف الث امن االبت دائي
بمدارس األمل للصم وضعاف السمع ) المعاقين سمعيا ً (.
و -أسلوب التقويم المستخدم :
استخدم الباحث في أس لوب تقويم ه لمحت وى البرن امج االختب ارات القبلي ة-البعدي ة – التكويني ة وذل ك بإتب اع
الخطوات اآلتية -:
 ق ام الباح ث بإع داد اختب ار ت ابع لك ل درس م ن دروس الوح دة التعليمي ة للبرن امج ،وق د روع ي ف ي ھ ذهاالختبارات التنوع والبساطة في صياغتھا ،وأن تكون مرتبطة باألھداف المطل وب تحقيقھ ا ف ي ك ل درس،
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وإذا وص ل الطال ب المع اق س معيا ً لمس توى اإلتق ان المح دد ) (%٩٠فإن ه يب دأ ف ي دراس ة درس آخ ر م ن
دروس البرنامج ،أم ا إذا ل م يحق ق الطال ب المع اق س معيا ً مس توى اإلتق ان ف ال ب د م ن الع ودة إل ى األنش طة
ودراسة الدرس مرة أخرى ليحقق مستوى اإلتق ان ث م يع ود لمس اره الطبيع ي ،ث م االختب ار النھ ائي ويتمث ل
ذلك في االختبار التحصيلي النھائي الذي قام الباحث بإعداده .
 - ٢مرحلة تصميم البرنامج :
وشملت ھذه المرحلة خطوتين ھما ) تصميم استراتيجيات العرض -تصميم أسلوب العرض(
أ( تصميم استراتيجيات العرض
لكى تكون خطة تصميم البرنامج التعليمى متكاملة ال بد من االستعانة ببعض االستراتيجيات المساعدة التى
ت ؤثر ف ي فاعلي ة التعل يم أثن اء عملي ة ال تعلم وبع ده ،وتجع ل الم تعلم متفاع ل م ع البرن امج ،ل ذا راع ى الباح ث
الشروط والمعايير التالية .
) (١اختيار نمط البرنامج -:
ص مم البرن امج التعليم ى ف ي ض وء اس تراتيجية نم ط الت دريس الخصوص ى كأح د أنم اط التعل يم بمس اعدة
الكمبيوتر .
) (٢تصميم التحكم في بيئة التعلم -:
اتبع الباحث أسلوب البرمجة التفريعية والتى تسمح للمتعلم التحكم في البرنامج حسب استجاباته وھذا النوع
من البرامج يتيح فرص التعل يم الف ردى ال ذى يمك ن ك ل طال ب م ن التق دم ف ي البرن امج وف ق خبرت ه واس تعداده
وسرعة تعلمه )عبد ﷲ المناعى . (٢٤٥ ،١٩٩٥ ،
 وقد قام الباحث بتصميم شاشة رئيسية يستطيع الطالب من خاللھا الدخول في البرنامج كما ھو موضحبالشكل التالي
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شكل رقم )( ١
يوضح الشاشة الرئيسية التي يتحكم من خاللھا الطالب في البرنامج
عند الضغط علي كلمة "تفضل بالدخول"تظھ ر ل ه شاش ة بھ ا ال دروس الخاص ة بالوح دة الت ي ع ن طريقھ ا
يستطيع الطالب الدخول إلي الدرس المراد دراستة كما ھو موضح بالشكل التالي
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يوضح الشاشة الرئيسية التي يتحكم من خاللھا الطالب في الدخول للدروس
وساعد تصميم الشاشة بھذا الشكل على تحكم الطالب في :
 -١اسلوب عرض المحتوى

 -٢أسلوب عرض األنشطة

 - ٣عرض التقويم

 - ٤عرض أسلوب التغذية الراجعة

ويمكن توضيح ذلك كما يلى :

)  ( ١بالنسبة لتحكم الطالب في أسلوب عرض الدروس ) المحتوى (
عند ضغط الطالب على " الدرس األول " تظھر شاشة بھا أھداف الدرس شكل رقم )  ( ٣و عند الض غط عل ي
" موضوع الدرس" يظھر محتوي المادة العلمية كما ھو موضح بالشكل رقم ) ( ٤
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شكل رقم )( ٣
يوضح تصميم الشاشة أھداف الدرس

شكل رقم )(٤
يوضح تصميم الشاشة محتوى الدرس
)  :( ٢بالنسبة لتحكم المتعلم في األنشطة داخل الدرس:
وفر الباحث في ھذا البرنامج مجموعة متنوع ة م ن األنش طة الخاص ة بك ل درس م ن دروس الوح دة
كما ھو موضح بالشكل رقم ) ( ٥

الفصل الرابع

٨٧

إجراءات الدراسة



شكل رقم )( ٥
يوضح تصميم الشاشة األنشطة
) -(٣تصميم أسلوب التقويم داخل البرنامح :
راع ى الباح ث الش روط الفني ة والتربوي ة عن د تص ميمه ألس اليب التق ويم داخ ل البرن امج فم ن الناحي ة
الفنية ،قام الباحث بتصميم الشاش ة الخاص ة باالختب ارات ) شاش ة الت دريب ( ك ذلك راع الش كل الع ام والتنس يق
بحيث يعرض له إيقونة عن د الض غط عليھ ا يظھ ر مجموع ة م ن األس ئلة المرتبط ة بال درس  .كم ا ھ و موض ح
بالشكل التالي
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شكل رقم )(٦
يوضح تصميم الشاشة الرئيسية للتقويم داخل البرنامج
وعند إعداد األسئلة المرتبطة بالدرس روعي ما يلي :
 التنوع في أنماط األسئلة الموضوعية أسئلة ) √ ( )×( وأسئلة اختيار من متعدد . عرض األسئلة بصورة عشوائية بحي ث إذا رج ع الطال ب م رة أخ رى إل ى االختب ار النھ ائي ال تع رضاألسئلة بنفس التدريب أو بنفس النمط .
 إعطاء الطالب الحرية في اختبار بدائل اإلجابة وعند االستقرار على إجابة للس ؤال يض غط عل ى أيقون ةتقرير اإلجابة لتقرر ما إذا كانت اإلجابة صحيحة أم خاطئة .
) -( ٤تصميم أسلوب التغذية الراجعة داخل البرنامج
عرض ت التغذي ة الراجع ة ب أكثر م ن أس لوب مش وق م ع مراع اة ش روط تص ميمھا فف ي حال ة إجاب ة
الطالب المعاق سمعيا إجابة صحيحة فيظھرله صورة بالونات وزھور ،وكلمة
"إجابة صحيحة أحسنت "،في حالة األجابة الخاطئة يظھر صورة رجل يحمل رسالة مكتوب عليھا
"إجاب ة خاطئ ة ح اول م رة أخ ري" ،ويس تطيع الم تعلم الرج وع إل ي المحت وى لدراس تة م رة أخ رى بالض غط
السابق كما ھو موضح بالشكلين ). ( ٨ ، ٧
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شكل رقم )( ٧
يوضح تصميم الشاشة التعزيز في حالة اإلجابة الصحيحة

شكل رقم )(٨
يوضح تصميم الشاشة التعزيز في حالة اإلجابة الخاطئه
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ب -تصميم أسلوب العرض -:
والمقصود بأسلوب العرض ھى العوامل التربوية التى راعاھا الباحث أثناء تصميم البرنامج والتى
تنعكس على أداء المتعلم .
 (١تعليمات البرنامج Assistance :
قام الباحث بتصميم ملف كامل للتعليمات  ،وضع فيه التعليمات الخاص ة بال دروس وكيفي ة التعام ل م ع
شاشة الدروس والتدريبات واألنشطة وطبيعة البرنامج وفلسفته .
 (٢تصميم الشاشة Screen Design
خصص الباحث داخل اإلطار الرئيسي للشاشة مساحات محددة لعرض النصوص الرئيسية ،ومساحات
أخرى لعرض النصوص الفرعية ،حث يكون ھناك انسجام في عرض النصوص وخصص الباحث مساحات
لعرض الرسوم والصور المتحركة ،وعرض لغة اإلشارة .
 (٣استجابات البرنامج Program Responses
قام الباحث بأعداد البرنامج على أساس جعل التلميذ المعاق س معيا ً متحكم ا ً ف ي البرن امج ،حي ث ص مم
الشاشات بحي ث تت يح ل ه التح رك إل ى األم ام أو التح رك إل ى الخل ف أو الع ودة إل ى القائم ة الرئيس ية للبرن امج،
واستدعاء عناصر درس آخر من خالل الدرس الحالي أو استدعاء االختبارات
 (٤استجابات المتعلم Learner Responses
صمم الباحث البرنامج على أساس عدم احتياج المتعلم إلى أى خبرات س ابقة ب نظم تش غيل الكمبي وتر ،
حيث كل ما على الطالب وض ع االس طوانة ) (CDالمحم ل عليھ ا البرن امج التعليم ى داخ ل مح رك اس طوانات
الليزر ) (CD-Romفيحدث لھا عملية Auto runآي تحميل أتوماتيكى .
كم ا أن الطال ب ال يتعام ل م ع لوح ة المف اتيح مطلق ا ً وتح دد اس تجاباته م ع البرن امج باس تخدام
مفتاح واحد فقط في الماوس .
 (٥وسائل اإلثارة والتشويق Prompts
تضمن البرنامج وسائل إثارة وتشويق مناسبة دون إفراط وقد تمثلت فيما يلى -:
الرسوم  :لقد راعى الباحث أن تكون رسوم البرنامج وظيفية ،بمعنى وجود وظيفة لھا كأن تكون لتوضيح ما تم شرحه .
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األل وان  :اس تخدام الباح ث األل وان ب اتزان وتناس ق عل ى الشاش ات بحي ث تك ون مريح ة للع ين  ،وتوض ح
محتويات األشكال .
لغة اإلشارة  :استخدام الباحث لغة اإلشارة لشرح الدروس ويسمح للمتعلم باستدعاء الترجمة اإلشارية متى شاء .
 -٣مرحلة اإلنتاج  /البرمجة :
وتتضمن ما يلى -:
أ -اختيار لغات البرمجة  ،والبرامج المساعدة -:
استخدم الباحث لغات البرمجة )لغة البيسك المرئي ، Visual basicوبرن امج المخ رج، ( Director
كما استعان الباحث كذلك بمجموعة من الب رامج المس اعدة الخاص ة بعم ل المونت اج لإلش ارات وب رامج خاص ة
بعمل المونتاج للقط ات الفي ديو ،وب رامج خاص ة بإع داد الرس ومات الموج ودة داخ ل البرن امج وذل ك بمس اعدة
المتخصصين.
ب -تحديد متطلبات البرامج من األجھزة -:
 يعم ل البرن امج عل ى أجھ زة متوافق ة م ع أجھ زة  IBMم زودة بجمي ع عناص ر الوس ائط المتع ددة.Multimedia
 يعمل البرنامج تحت نظام تشغيل  Windowsبجميع إصداراته . وتم وضع البرنامج على اسطوانة . CD-Rom - ٤تقويم البرنامج  /تطوير البرنامج :
تم تحكيم البرنامج بعرضه على عدد من المختصين في مج ال تكنولوجي ا التعل يم – ملح ق رق م ) (٧للحك م
عل ى ص الحية البرن امج وذل ك ع ن طري ق بطاق ة تق ويم البرن امج ث م ق ام الباح ث بتطبي ق البرن امج عل ى عين ة
استطالعية من ) (١٢تلميذ وتلميذة من تالميذ الصف الثامن بمدرسة األمل للمع اقين س معيا ً بالزق ازيق  ،وذل ك
بھ دف التع رف عل ى م دى مناس بة محت وى البرن امج لھ م  ،وم دى اس تجابتھم للتعليم ات واإلرش ادات  ،وم دى
تمكنھم من التحكم في البرنامج المعد لھم  ،ومدى مراعاة البرن امج للف روق الفردي ة بي نھم  ،وم دى تف اعلھم م ع
المادة العلمية في البرنامج ،ومدى احتياجھم إلى وجود خبرات سابقة بتش غيل الكمبي وتر وتحمي ل البرن امج وق د
أظھرت الدراسة االستطالعية صالحية البرنامج للتطبيق بعد أجراء بع ض المالحظ ات مث ل وض وح الص ورة
وأن تكون بخط كبير واضح .
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ثالثا  :أدوات الدراسة
 – ١أدوات الضبط التجريبي
أ  -اختبار الذكاء المصور احمد زكى صالح ١٩٧٨
ب  -نتائج امتحان العام السابق أى ) الصف السابع ( ألفراد العينة.
ج  -مقياس التفكير االبتكاري لضبط التفكير االبتكاري قبل التجربة
 – ٢أدوات القياس:
د  -اختبار تحصيلي فى وحدة )المغناطيسية الكھربية( إعداد الباحث
ھـ -مقياس التفكير االبتكارى لتورانس صورة )ب( ترجمة فؤاد أبو حطب  ،عبد ﷲ سليمان ١٩٧٣
وفيما يلى عرض تفصيلي لألدوات السابقة - :

-١

اختبار الذكاء المصور احمد زكى صالح  ١٩٧٨ملحق رقم )(٢

أ -وصف االختبار
ھذا االختبار من النوع غي ر اللفظ ي ألن ه ال يعتم د عل ى اللغ ة إال كوس يلة اتص ال ف ى ش رح التعليم ات
على األفراد الذين سوف يطبق عليھم  ،وكذلك ھو اختبار جمع ى يطب ق عل ى ع دد م ن األف راد ف ى وق ت واح د
بواس طة ف احص واح د  ،وتق وم الفك رة األساس ية لھ ذا االختب ار عل ى فك رة التص نيف أى يخت ار الش خص أح د
األش كال الت ي تختل ف ع ن ب اقي األش كال األربع ة  ،األخ رى  ،ويھ دف إل ى تق دير الق درة العقلي ة العام ة ل دى
األفراد فى األعمار من )  ( ١٧ – ٨عام  ،ويمكن تطبيقه دون اعتبار للمس توى الثق افي لألف راد المفحوص ين ،
ويمك ن تطبيق ه عل ى فئ ات الص م  ،وعل ى ال ذين يجھل ون الق راءة والكتاب ة  ،ويص حح االختب ار وف ق المفت اح
الخاص به.
ب -تقنين االختبار
 -١ثبات االختبار .
تم تطبيق ھذا االختبار على فئة الصم كما بدراسة كل من طارق النجار ) ، (١٩٩٨ودراس ة س عد عب د
المطلب ) ، (٢٠٠٠محمد الصافى ) (٢٠٠١تراوحت معامالت الثب ات الت ى اس تخرجت لھ ذا االختب ار
ما بين) ( ٠.٨٥ – ٠.٧٥وھذا يدل على ثبات االختبار.
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 -٢صدق االختبار
قام معد االختبار بحساب صدقة عن طريق الصدق المرتبط بالمحك أى المرتبط باالختب ارات األخ رى
فكانت معامالت ارتباط ه بھ ا عالي ة  .وك ان ارتباط ه باختب ار المص فوفات ) ، (٠.٥والق درات األولي ة )(٠.٣٤
وك ان متش بع بالعام ل الع ام بع د الت دوير المائ ل للعوام ل بمق دار )) (٠.٦٢أحم د زك ى ص الح ، (١٩٧٤ ،كم ا
قام ت بع ض الدراس ات الس ابقة بحس اب ص دق االختب ار عل ى عين ة م ن المع اقين س معيا ً فك ان معام ل ص دقة
مرتفع .ولذا فھو أقرب وانسب اختبارات الذكاء للتطبيق على فئة المعاقين سمعيا ً .

 -٢نتائج امتحانات الصف السابع
ت م أخ ذ درج ات الط الب ف ى الص ف الس ابع بالنس بة ألف راد المجم وعتين التجريبي ة والض ابطة .وذل ك
لضبط متغير التحصيل الدراسي السابق .

 -٣اختبار تورانس للتفكير االبتكارى )الصورة ب( ملحق ٣
إعداد فؤاد ابو حطب وعبدﷲ سليمان . ١٩٧٣ ،
وھو أنسب اختبار للدراسة الحالية آلن الدراسة تقوم على نظرية تورانس  Torrance.ومؤشراتھا للتفكي ر
االبتكارى  ،وألنه ال يتطلب استخدام مھارة لغوية  ،لذلك فھو يصلح لقياس التفكير االبتكارى لدى الصم .
 واختبار تورانس للتفكير االبتكارى باستخدام الصورة )ب( أو باستخدام الصور يتمي ز بمع امالت ثب اتوصدق مرتفعة .
 واالختبار في صورته العربية يتكونه من ثالث أجزاء وھى : -١تكوين الصور ) باستخدام ورقة ملونة ذات شكل منحى (
 -٢تكملة الخطوط ) ويضم  ١٠مفرارت عبارة عن خطوط (
 -٣استخدام الدوائر ) ويضم  ٣٦دائرة (
الخصائص السيكومترية الختبار التفكير االبتكارى لتورانس
أ -ثبات األختبار -:

للتحقق من ثبات األختبار أجريت عدة دراسات قى ھذا الشأن كما يلى -:
قام فاروق جبريل )  (١٩٨٢بحس اب ثبات االختب ار المص ور ص ورة )ب( للتفكي ر االبتك ارى عل ى )(٦٠
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طفل من المرحلة االبتدائية وكانت جميعھا دالة عند مستوى . ، ٠.١
وبالنسبة لثبات اختبار التفكير االبتكارى صورة )ب( أشكال ورسوم على المعاقين سمعيا.
قامت فاطمة جعفر ) (١٩٩١بحساب معام ل الثب ات الختي ار ت ورنس للتفكي ر االبتك ارى ص ورة )ب(
على عينة من ) (٥٠طفل معاق سمعيا أعمارھم من ) (١٧-١٢سنة وكانت مع امالت الثب ات )، ٠.٦٦ ، ٠.٦٥
 (٠.٧٥ ، ٠.٦٨. ، ٠.٦٨لكل من الطالقة  ،المرونة  ،األصالة  ،التفصيالت  ،والدرجة الكلي ة  .وھ ى جميعھ ا
دالة عند مستوى  ٠.١و ھذا يدل على ارتفاع معامالت ثبات على عينة الصم ) .فاطمة جعفر .(١٩٩١ ،
كما قام سعد عب د المطل ب ) (٢٠٠٠بحس اب مع امالت الثب ات عل ى اختب ار التفكي ر االبتك ارى ص ورة
)ب( عند المعاقين س معيا عل ى عين ة م ن ) (٦٤طف ل أص م بإع ادة االختب ار وكان ت مع امالت الثب ات )، ٠.٦٤
 ( ٠.٣٧ ، ٠.٣٨ ، ٠.٤٢لك ل م ن الطالق ة  ،المرون ة  ،األص الة  ،التفص يالت  ،وھ ى جميعھ ا دال ة عن د
مستوى  ) ، ٠.١سعد عبد المطلب (١٠٩ ، ٢٠٠٠
وقام محمد الصافى ) (٢٠٠١بحساب معامل الثبات لألداء على االختبار وذلك بتطبيق األختبار على
عينة من ) (٣٠طفل أصم بفاصل زمنى  ٢١يوم وكانت معامالت الثبات
) ( ٠.٩٥ ، ١.٠٠ ، ٠.٩٧ ، ٠.٩١وھى جمعيھا ذات داللة عند مستوى .٠.١
وقام الباحث الحالى بحساب معامل ثبات اختبار تورانس للتفكير االبتكارى الصورة )ب( وذلك بإع ادة
االختبار بفاصل زمنى أسبوعين عل ى عين ة إس تطالعية م ن المع اقين س معيا ً وكان ت مع امالت الثب ات)، ٠.٨٧
 ( ٠.٨٦ ، ٠.٨٥ ، ٠.٩٣ ، ٠.٩١لكل من الطالقة  ،المرونة  ،األص الة  ،التفص يالت  ،الدرج ة الكلي ة  ،وھ ى
جميعھا معامالت ذات داللة مرتفعة عند مستوى ٠.٠١
مما يسمح باستخدام اختبار توارنس للتفكير االبتكارى على عينة الدراسة .
ب -صدق االختبار -:
أجري ت دراس ات متع ددة لحس اب ص دق اختب ار ت ورانس للتفكي ر االبتك ارى ص ورة )ب( ف ى البيئ ة
المصرية منھا  .قيام فاروق جبريل ) (١٩٨٢بحساب صدق االختبار عل ى عين ة م ن أطف ال المرحل ة االبتدائي ة
)ن  ( ٦٩وذلك بإيجاد معامالت االرتباط باختبار التفكير االبتكارى باستخدام األشكال صورة مختصرة أع داد
محم د ثاب ت ) (١٩٨١وھ و مؤس س عل ى اختب ار ت ورانس للتفكي ر االبتك ارى وكان ت مع امالت االرتب اط
)  ( ٠.٣٤٢ ، ٠.٣٦١ ، ٠.٢٩٤ ،٠.٣٤٠ ، ٠.٣٨٢لك ل م ن الطالق ة  ،المرون ة  ،االص الة  ،التفص يالت،
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الدرجة الكلية  .وھى جميعا دالة عند مستوى  ٠.٠١ما عدا األصالة فكانت دالة عند مستوى . ٠.٥
أم ا حس اب ص دق المقي اس عل ى عين ة م ن الص م فق د ق ام س عد عب د المطل ب ) (٢٠٠٠بحس اب ص دق
أختب ار التفكي ر االبتك ارى الص ورة )ب( عل ى عين ة م ن ) (٨٠أص م وذل ك بحس اب مع امالت االرتب اط ب ين
درج اتھم عل ى ھ ذا االختب ار والص ورة المختص رة المعدل ة م ن إع داد محم د ثاب ت ) (١٩٨١والمؤس س عل ى
اختبار ت ورانس للتفكي ر االبتك ارى وكان ت مع امالت الص دق كالت الى )،(٠.٣١٢ ،٠.٣٨١ ،٠.٤٠٢ ، ٠.٣٧٥
لكل من الطالقة  ،المرونة  ،األصالة  ،التفص يالت  ،وھ ى جميعھ ا دال ة عن د مس توى ) ،( ٠.٠٥ ، ٠.٠١وق ام
محمد الصافى  ٢٠٠١بحساب صدق االختبار بالمقارنة الطرفي ة أى الص دق التم ايزى  .وذل ك بحس اب اختب ار
ت لدالل ة الف روق ب ين متوس ط درج ات الم رتفعين  ،ومتوس ط درج ات المنخفض ين وكان ت ) ، ٣.٢ ، ٣.٥١
 (١٠.٣٧ ،٥.٩٠ ، ٥.١١وھى جميعھا دالة عند مستوى . ٠.٠١
وق ام الباح ث بحس اب الص دق لالختب ار عل ى عين ة إس تطالعية م ن ) (٥٠طف ل مع اق س معيا وكان ت
معامالت الصدق  ،بالجدول التالى
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جدول )(٢
يوضع داللة الفروق بين متوسطى المرتفعين والمنخفضين فى التفكير االبتكارى
اﻟﺑﻳﺎن

ﻣرﺗﻔﻌﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻻﺑﺗﻛﺎري
ن١

ﻣﺞ ر١

ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻻﺑﺗﻛﺎري
U1

ن٢

ر٢

اﻟﻧﺳﺑﺔ

U2

ﻣﺳــــــــــﺗوى

اﻟدﻻﻟﺔ

اﻟطﻼﻗﺔ

١٦

٣٦٠

ﺻﻔر

١٤

١٠٥

٢٢٤

٣٩

٠٠١ر

اﻟﻣروﻧﺔ

١٦

٣٦٠

ﺻﻔر

١٤

١٠٥

٢٢٤

٣٩

٠٠١ر

اﻷﺻﺎﻟﺔ

١٦

٣٦٠

ﺻﻔر

١٤

١٠٥

٢٢٤

٣٩

٠٠١ر

اﻟﺗﻔﺻﻳﻼت

١٦

٣٦٠

ﺻﻔر

١٤

١٠٥

٢٢٤

٣٩

٠٠١ر

اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ

١٦

٣٦٠

ﺻﻔر

١٤

١٠٥

٢٢٤

٣٩

٠٠١ر

طريقة التصحيح
أ -الطالقة Fluency :
وھى قدرة الطفل على استدعاء اكبر عدد م ن األفك ار واالش كال المناس بة ف ى س ھولة ويس ر ف ى فت رة
زمنية محددة لمشكلة ما .ويتم الحصول على درجة الطالقة بعدد األشكال الت ي أكملھ ا المفح وص بغ ض النظ ر
عن ھذه األفكار وفئاتھا.
ب -المرونة Flexibility
وھى قدرة الطفل على تغير الوجھة الذھنية بتغير الموقف  ،وھى عدم تكرار الطف ل لذات ه  ،وأعمال ه ،
وافكارة ورسوماته  .وتحسب الدرجة بجمع عدد الفئات التي تقع فيھا االستجابات وعن د تحدي د الفئ ة نض ع ف ي
االعتبار كل من الرسم  ،والعنوان.
جـ -األصالة Originality
ھي قدرة الطفل على أنتاج أفكار وأعمال وأشكال فنية غير شائعة وغير مألوفة وتتسم بالجدة والطرف ة
والقدرة  ،وتحسب درجتھا من خالل النسب المؤية لدرجة تكرار كل فئة.
د -التفصيالت Elaboration
وھ ى الق درة عل ى إعط اء تفص يالت لفك رة معين ة  ،أو إعط اء مزي د م ن اإلض افات لھ ذه الفك رة ،
والدرجة العالية تكون حسب باقي القدرات  ،كالقدرة على إكمال األبعاد.
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 -٤االختبار التحصيلى من إعداد الباحث ) ملحق رقم . (٤
قام الباحث بتصميم أختبار تحصيلى فى وحدة المغناطيسية والكھربية وذلك بھدف تحديد ما إذا كان التالميذ
المعاقين سمعيا )عينة الدراسة( قد اكتسبوا السلوك الذي يھدف البرنامج التعليمي إلي تنميته لديھم  ،وقد قام
الباحث ببناء االختبار التحصيلي ) مرجعي المعيار( بھدف التحقق من مدى تمكن تالميذ الصف الثامن
األبتدائي المعاقين سمعيا ً من المعلومات والحقائق والمفاھيم والمھارات المتضمنه للبرنامج الكمبيوتري لوحدة
المغناطيسية والكھربية حسب الخطوات التالية-:
-١

تحليل محتوى وحدة المغناطيسية والكھربية .للصف الثامن االبتدائي بمدارس األمل للمعاقين سمعيا.

-٢

تحديد األھداف التعليمية لمجال المحتوى الدراسي المراد قياسه .

-٣

إعداد جدول مواصفات االختبار التحصيلي

-٤

بناء مفردات االختبار ) األسئلة(

-٥

عرض االختبار فى صورته األولية على مجموعة من المحكمين

-٦إجراء تطبيق استطالعى لالختبار للتع رف عل ى م دى س ھولة  /ص عوبة االمتح ان  ،زم ن التطبي ق  ،قدرت ه
على التميز بين الطالب .
أوالً :مرحلة تحليل وحدة الكھربية والمغناطيسية
قام الباحث باالطالع على الدراس ات الخاص ة بالتحص يل الدراس ي ف ي م ادة العل وم للمرحل ة االبتدائي ة
للمعاقين سمعيا ً وذلك لتحديد المطلوب إتقانه من خالل تدريس الوحدة باس تخدام الكمبي وتر ،حي ث تتك ون وح دة
المغناطيسية و الكھربية من موضوعين أساسيين ھما المغناطيسية وبھا
) ٤درو س (والكھربية ) ٣دروس ( وفيما يلي عرض للدروس وزمن تدريسھا ونسبتھا.
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جدول رقم )(٣
يوضح دروس الوحدة وزمن تدريسھا

زﻣن اﻟﺗدرﻳﺳﻲ

اﻟﻧﺳﺑﺔ

اﻟدروس

م
١

المغناطيس الطبيعي والمغناطيس الصناعي

٩٠دﻗﻳﻘﺔ

%١٤.٢٨

٢

ﺑﻌض ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻐﻧﺎطﻳس

٩٠دﻗﻳﻘﺔ

%١٤.٢٨

٣

اﻟﻣواد وﻧﻔﺎذ اﻟﻘوة اﻟﻣﻐﻧﺎطﻳﺳﻳﺔ

٩٠دﻗﻳﻘﺔ

%١٤.٢٨

٤

ﺑﻌض اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﻐﻧﺎطﻳس ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗك

٩٠دﻗﻳﻘﺔ

%١٤.٢٨

٥

اﻟﺗﻳﺎر اﻟﻛﻬرﺑﻲ وﻣﺻﺎدرﻩ

٩٠دﻗﻳﻘﺔ

%١٤.٢٨

٩٠دﻗﻳﻘﺔ

%١٤.٢٨

٩٠دﻗﻳﻘﺔ

%١٤.٢٨

١٠ﺳﺎﻋﺎت وﻧﺻف

%١٠٠

ﺑﻌض اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﻳﺔ ﻓﻲ

٦

اﻟﻣﻧﺎزﻝ
اﻟﻣﻧﺻﻬر ﻣﺎ ﻫو؟ وﻣﺎ ﻓﻛرة ﻋﻣﻠﻪ؟

٧

٧

مجموع

أي أن نسبة تدريس المغناطيسية = %٥٦ونسبة تدريس الكھربية = %٤٤تقريبيا ُ
ثانيا ً :تحديد األھداف :
ق ام الباح ث بص ياغة األھ داف الس لوكية الخاص ة بمحت وى وح دة المغناطيس ية والكھربي ة الت ى س يتم
تدريسھا باستخدام الكمبي وتر وھ ى أرب ع مس تويات ) الت ذكر – الفھ م – التطبي ق ( وذل ك بن ا ًء ع ن أراء الس ادة
المتخصصين والتي كانت نسبتھا  %٢٣ ،%٢٧ ،%٥٠لكل مستوى من المستويات السابقة .
ثالثا  :إعداد مواصفات األختبار:
على أساس المعلومات التي تم تجميعھا من الخطوتين السابقتين  ،تم إعداد مواصفات األختبار والتي
تتضمن الدروس التي يجب أن يشملھا األختبار ونواتج التعلم التي يجب اختبارھا ) األھداف التعليمية(،
والوزن النسبي للموضوعات واالھداف  ،كما ھو موضح بالجدولين رقم )  (٥، ٤التاليين:
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جدول رقم )(٤
يوضح األوزان النسبية ألختبار تحصيلي لوحدة المغناطيسية والكھربية للصف الثامن البتدائي بمدارس األمل
للصم وضعاف السمع
م

الموضوعات

١

المغناطيس الطبيعي والمغناطيس
الصناعي

٢

ﺑﻌض ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻐﻧﺎطﻳس

٣

اﻟﻣواد وﻧﻔﺎذ اﻟﻘوة اﻟﻣﻐﻧﺎطﻳﺳﻳﺔ

٤
٥
٦
٧

ﺑﻌض اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﻐﻧﺎطﻳس ﻓﻲ
ﺣﻳﺎﺗك
اﻟﺗﻳﺎر اﻟﻛﻬرﺑﻲ وﻣﺻﺎدرﻩ
ﺑﻌض اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻝ
اﻟﻣﻧﺻﻬر ﻣﺎ ﻫو؟ وﻣﺎ ﻓﻛرة ﻋﻣﻠﻪ؟
المجموع

مستويات األھداف
تطبيق
فھم
تذكر

مجموع
األوزان

٩٧ر%٩

%٦.٦٧

%٦.٦٧

%٢٣.٣

%١٠

%٦.٧٠

%٣.٣

%٢٠

-

%٣.٤

-

%٣.٤

%٣.٣٣

%٣.٣٣

%٣.٣٣

%١٠

%٣.٤

-

-

%٣.٤

٣٤ر%١٣

%٦.٦٧

%٣.٣

٢٣.٣%

٩٥ر%٩

%٦.٦٥

-

%١٦.٦

٠٢ر%٥٠

%٣٣.٤٢

%١٦.٦٠

%١٠٠
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جدول رقم )(٥
يوضح عدد االسئلة الخاصة بكل درس من دروس وحدة المغناطيسية والكھربية للصف الثامن االبتدائي
بمدارس األمل للصم وضعاف السمع ) ٣٠سؤال (
م

الموضوعات

مستويات األھداف
تطبيق
فھم
تذكر

مجموع
األسئلة

١

المغناطيس الطبيعي والمغناطيس
الصناعي

٣

٢

٢

٧

٢

ﺑﻌض ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻐﻧﺎطﻳس

٣

٢

١

٦

٣

اﻟﻣواد وﻧﻔﺎذ اﻟﻘوة اﻟﻣﻐﻧﺎطﻳﺳﻳﺔ

-

١

-

١

١

١

-

٣

١

-

-

١

٤

٢

٢

٧

٣

٢

١

٥

١٥

١٠

٥

٣٠

٤
٥
٦
٧

ﺑﻌض اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﻐﻧﺎطﻳس ﻓﻲ
ﺣﻳﺎﺗك
اﻟﺗﻳﺎر اﻟﻛﻬرﺑﻲ وﻣﺻﺎدرﻩ
ﺑﻌض اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻝ
اﻟﻣﻧﺻﻬر ﻣﺎ ﻫو؟ وﻣﺎ ﻓﻛرة ﻋﻣﻠﻪ؟
المجموع

رابعا ً :بناء االختبار:
حيث قام الباحث فيھا بوضع مفردة لكل ھدف م ن األھ داف لس لوكية اإلجرائي ة عل ى إن تش مل الوح دة
كاملة مع تدرجھا من األسھل لألصعب طبقا ً لطبيعة األھداف التى تتبعھا من حيث المستويات المعرفية .
 اختار الباحث طريقة االختيار من متعدد لصياغة مفردات االختبار لالعتبارات الت ي ح ددھافؤاد البھي) (٥١٥,١٩٧٩في النقاط التالية :
 تمت ع ھ ذة األختب ارات بدرج ة عالي ة م ن الثب ات وموض وعية التص حيح بعي داً ع ن الت دخلالذاتي للمصحح.
 -تمتاز بالدقة في تقدير درجات التالميذ.
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 تستخدم بكثرة في قياس األھداف التعليمية . عدم احتياجھا لتعبير كتابي. تقلل احتماال التخمين.وإن تكون عدد البدائل المعطاة لكل مفردة أربعة بدائل بھدف التقليل من احتماالت التخم ين وإن ترت ب
اإلجابة الصحيحة لكل مفردة وفقا ً للتوزيع العشوائي حتى ال يكون للطالب فكرة ع ن ترتي ب اإلجاب ة الص حيحة
 ،كذلك استخدم أسلوب األسئلة من نوع الصواب والخطأ العتمادھا علي الفھم .
خامسا ً ً◌ :عرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من المحكمين ) .ملحق رقم (٦
تم عرض االختبار على مجموعة من المحكمين للحكم على ص ياغة المف ردات وم دى مناس بتھا لقي اس
األھداف السلوكية ) تذكر – فھم – تطبيق( و مدى اتفاق كل من الھدف والمفردة مع محتوى الوحدة .
 مالءمة نوع المفردة لما يتطلبه الھدف السلوكى .ثم قام الباحث بأخذ المفردات التى كان معامل اتفاقھ ا  %٩٠وت م تع ديل ع دد ) (٤مف ردات طبق ا آلراء
السادة المحكمين .
سادسا ً :التطبيق االستطالعى .
وذلك للتعرف على مدى فھم المفردات ومدى سھولة االختبار من خالل حساب معامل الس ھولة وال ذى
يساوى اإلجابات الصحيحة عل ى اإلجاب ات الخاطئ ة  +اإلجاب ات الص حيحة وق د تراوح ت ب ين )(٠.٨ ، ٠.٤٥
إى أن األسئلة ليست شديدة الصعوبة وكذلك ليست شديدة السھولة .
وتم حساب قدرة االختبار على التمييز من خالل المقارنة الطرفية حيث أن :
صع–صس
ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻣﻳﻳز = _________________ ) ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺟوﻧﺳون (
 % ٢٧ن
ص ع = عدد إجابات السؤال في الطرف العلوي
ص س = عدد إجابات السؤال في الطرف السفلى
ن = عدد الذين أجابوا على االختبار ) فؤاد البھى السيد ( ٦٤٥ ،١٩٧٩ ،
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رابعا  :عينة الدراسة -:
أ -العينة االستطالعية -:
تكونت عينة الدراسة من ) (٥٠تلميذا من المعاقين سمعيا ً بالصف الث امن االبت دائى م ن تالمي ذ مدرس ة
األمل للصم وضعاف السمع بالزقازيق ،واستخدمت ھذه العينة بھدف -:
 -١التعرف على مدى صالحية اختبار التفكير االبتكارى على عينة المعاقين سمعيا
 -٢حساب ثبات وصدق اختبار التفكير االبتكارى لتوارنس صورة )ب( على التالميذ المعاقين سمعيا
ب -عينة الدراسة التجريبية -:
اشتملت عينة الدراس ة عل ى ع دد ) (٢٤تلمي ذ وتلمي ذة بالص ف الث امن م ن المع اقين س معيا قس مت إل ى
مجموعتين متجانستين ) مجموعة تجريبية ) – (١٢مجموعة ضابطه)( (١٢
خطوات اختيار العينة
تم اختيار عينة الدراسة ) العينة األساسية ( من خالل مرحلتين
المرحلة األولى  :اختيار العينة ككل
المرحلة الثانية  :المجانسة بين المجموعتين ) التجريبية _ الضابطه (
أوال المرحلة األولى -:
 ت م اختي ار عين ة الدراس ة بطريق ة عمدي ة بالنس بة للتالمي ذ حي ث ت م اختي ارمدرسة األمل للصم وضعاف السمع بالزقازيق وبلغ أجم الي ع دد تالمي ذ الص ف الث امن )
 ( ٦٠تلميذ وتلميذة مقسمين على خمس فصول مشتركة ) بنين  -بنات ( كما ھ و بالج دول
التالي -:

جدول )(٦
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يوضح عدد تالميذ وتلميذات الصف الثامن
بمدرسة األمل بالزقازيق
الصف الثامن
جملة

البيان
مدرسة األمل

ذكور

إناث

٣١

٢٩

٦٠

تم اختيار فصلين بطريقة عشوائية بسيطة ويتكون كل فصل من ) (١٢تلميذ وتلميذة إحداھما كمجموعة تجريبية
تدرس باستخدام الكمبيوتر ،والفصل اآلخر كمجموعة ضابطة تدرس بالطرق التقليدية.
ثانيا  :المرحلة الثانية -:
تم المجانسة بين المجموعتين التجريبية والضابطة من حيث الذكاء والتحصيل الدراسي .
أ -من حيث الذكاء :
قام الباحث بحساب تكافؤ المجموعتين من حيث الذكاء  .بحساب درجاتھم عل ى اختب ار اختب ار ال ذكاء
المص ور ) أحم د زك ى ص الح( حي ث تراوح ت نس بة ال ذكاء )  ( ١٠٠ : ٨٠وث م حس اب المتوس ط واالنح راف
المعي ارى للمجم وعتين التجريبي ة والض ابطة وت م حس اب الف روق بإس تخدام م ان ويتن ى لدالل ه الف روق ب ين
المجموعتين كما بالجدول التالى .
جدول )(٧
يوضح قيمة مان ويتنى لداللة الفروق بين متوسطات المجموعتين فى متغير الذكاء

البيان

الذكاء

المجموعة التجريبية

الداللة

المجموعة الضابطة

ن١

مجر١

U1

ن٢

مجر٢

U2

١٢

١٤٩

٧٣

١٢

١٥١

٧١

غير دال

)٢٠ =٠.٠٠١ ،(١٢،١٢) ٣٧ =٠.٠١ ،(١٢،١٢) ٤٢ =٠.٠٥ ،(١٢،١٢
م ن الج دول الس ابق نالح ظ أن  Uالص غري أكب ر م ن  ٢٠إذن ال توج د ف روق ب ين المجم وعتين التجريبي ة
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والضابطة في متغير الذكاء مما يدل على تجانس المجموعتين في متغير الذكاء.
ب -من حيث التحصيل الدراسي .
تم حساب متوس ط درج ات التحص يل الدراس ي للط الب م ن خ الل درج اتھم ف ي الع ام الس ابق أي ف ي
الص ف الس ابع االبت دائي وت م حس اب االنح راف المعي اري وت م حس اب الف روق باس تخدام م ان ويتن ى لدالل ة
الفروق بين المجموعتين كما بالجدول التالي .
جدول )(٨
يوضح قيم مان ويتنى لداللة الفروق بين متوسطات المجموعتين فى التحصيل الدراسى

المجموعة التجريبية

البيان

التحصيل

الداللة

المجموعة الضابطة

ن١

مجر١

U1

ن٢

مجر٢

U2

١٢

١٦٠

٦٢

١٢

١٤٠

٨٢

غير دال

الدراسى
)٢٠ =٠.٠٠١ ،(١٢،١٢) ٣٧ =٠.٠١ ،(١٢،١٢) ٤٢ =٠.٠٥ ،(١٢،١٢
م ن الج دول الس ابق يتض ح ع دم وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين المجم وعتين ف ى المس توى
التحصيلى  .مما يدل على تجانس المجموعتين فى التحصيل الدراسى .
خامسا  :تطبيق الدراسة:
-١

تطبيق قبلي لألدوات على أفراد العينة ) نوفمبر ،ديسمبر ٢٠٠٢م (

-٢

تطبيق البرنامج التعليمي على المجموع ة التجريبي ة ) .م ارس  ،إبري ل  ٢٠٠٣م( بالتماث ل ف ي ت دريس

نفس الوحدة الدراسية للمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية في نفس الفترة.
-٣

تطبي ق بع دى ل ألدوات عل ى أف راد العين ة بع د إنھ اء ت دريس الوح دة لك ل م ن المجم وعتين التجريبي ة

) بالطريقة الكمبيوترية( والضابطة باألسلوب العادي ) إبريل  ،مايو ٢٠٠٣م(
 -٤معالجة البيانات إحصائيا.
 -٥مناقشة النتائج وتفسرھا والتوصل إلى التوصيات والمقترحات .

الفصل الرابع

١٠٥

إجراءات الدراسة



سادسا  :األساليب اإلحصائية -:
بع د قي ام الباح ث بتفري غ البيان ات وج دولتھا ق ام بوض عھا ف ي ش كلھا الخ ام عل ى الحاس ب اآلل ي )
الكمبي وتر ( ومراجع ة كاف ة البيان ات واألرق ام للتأك د م ن ص حتھا وق د اس تخدم الباح ث المعالج ات واألس اليب
اإلحصائية األكثر مالئمة للتحقق من فروض الدراسة .
وھى على النحو التالي
-١

المتوسط الحسابي .

-٢

االنحراف المعياري .

-٣

اختبار .T. Test

-٤

اختبار ولكوكسن للمجموعة التجريبية )قبلى – بعدى( .

-٥

اختبار مان ويتنى للمجموعتين المستقلتين )تجريبية – ضابطة( .

الفصل الخامس

نتائج الدراسة

٩٨

اوال -:نتائج الدراسة ومناقشتھا
 - ١بالنسبة للفرض األول والذي ينص على انه:
ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ ﺑــﻳن ﻣﺗوﺳــطﻲ درﺟــﺎت ﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــدرس
ﺑﺎﺳ ــﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳ ــوﺗر وﻣﺗوﺳ ــطﻲ درﺟ ــﺎت ﺗﻼﻣﻳ ــذ اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺿ ــﺎﺑطﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗ ــدرس ﺑﺎﻟطرﻳﻘ ــﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ ﻟﻠﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﻣﻌــﺎﻗﻳن ﺳــﻣﻌﻳﺎً ﺑﺎﻟﺻــف اﻟﺛ ــﺎﻣن اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ وﻟﻠﺗﺣﻘــق ﻣ ــن
ﺻــﺣﺔ اﻟﻔــرض ﺗــم ﺗطﺑﻳــق اﺧﺗﺑــﺎر ﺗﺣﺻــﻳﻠﻲ ﻓــﻲ ﻣــﺎدة اﻟﻌﻠــوم )وﺣــدة اﻟﻛﻬرﺑﻳــﺔ واﻟﻣﻐﻧﺎطﻳﺳــﻳﺔ ( ﻋﻠــﻰ أﻓ ـراد

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗـدرس ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر واﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺿـﺎﺑطﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـدرس ﺑﺎﻟطرﻳﻘـﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ
ﻣــن اﻟﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﻣﻌــﺎﻗﻳن ﺳــﻣﻌﻳﺎً ﻟﻠﺻــف اﻟﺛــﺎﻣن اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﺛــم ﻗورﻧــت ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺟﻣــوﻋﺗﻳن ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﺧﺗﻳــﺎر ﻣــﺎن
وﻳﺗﻧﻰ ﻛﻣﺎ ﺑﺎﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ-:

جدول )(٩
نتائج اختبار ما ن – ويتنى لداللة الفروق بين درجات المجموعتين التجريبية ) التى تدرس بالكمبيوتر
(والضابطة ) التى تدرس بالطرق التقليدية ( في االختبار التحصيلى لمادة العلوم للتالميذ المعاقين
سمعيا ً بالصف الثامن االبتدائى
المجموعة التجريبية
البيــــــــــــــــــان

ن١

ﻣﺟـ ر١

1u

١٢

٢٢٢

ﺻﻔر

المجموعة الضابطة
ن

ﻣﺟـ ر ٢

2u

القيم

مستوى الداللة

٢
اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﻣﺎدة
اﻟﻌﻠوم

١
٢

٧٨

١٤
٤

٢٠

داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى
٠.٠١

اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺟدوﻝ ﻋﻧد ) ٢٠ = ٠.٠١ ، ( ١٢ ، ١٢ ) ، ٣٧ = ٠.٠٥ ، ( ١٢ ، ١٢
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ اﻟﺳﺎﺑق أن  uاﻟﺻﻐرى = ﺻﻔر وﻫﻰ أﻗﻝ ﻣـن اﻟﻘـﻳم اﻟﺟدوﻟﻳـﺔ ﻋﻧـد = ١٢ ، ١٢

) (٢٠وﻫ ــﻰ داﻟ ــﺔ ﻋﻧ ــد ﻣﺳ ــﺗوى  ٠.٠١إذن ﺗوﺟ ــد ﻓ ــروق ذات دﻻﻟ ــﺔ ﻋﻧ ــد ﻣﺳ ــﺗوى  ٠.٠١ﺑ ــﻳن اﻟﻣﺟﻣ ــوﻋﺗﻳن
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ) اﻟﺗﻰ ﺗدرس ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر ( واﻟﺿـﺎﺑطﺔ )اﻟﺗـﻰ ﺗـدرس ﺑـﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ( ﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟدراﺳﻲ ﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم،أي اﻧﻪ ﺗم ﻗﺑوﻝ اﻟﻔرض اﻷوﻝ .

 -٢بالنسبة للفرض الثاني والذي ينص على انه :
ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ ﺑــﻳن ﻣﺗوﺳــطﻲ درﺟــﺎت ﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــدرس
ﺑﺎﺳ ــﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳ ــوﺗر ﻓ ــﻲ اﻟﻘﻳ ــﺎس اﻟﻘﺑﻠ ــﻲ وﻣﺗوﺳ ــط درﺟﺎﺗﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟﻘﻳ ــﺎس اﻟﺑﻌ ــدى ﻟﺻ ــﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳ ــﺎس اﻟﺑﻌ ــدى
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﺗﻼﻣﻳذ اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً ﻓﻲ اﻟﺻف اﻟﺛـﺎﻣن ﻣـن اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻻﺑﺗـداﺋﻲ وﻟﻠﺗﺣﻘـق ﻣـن

ﺻـﺣﺔ اﻟﻔــرض ﺗــم اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑــﻳن درﺟــﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـﺔ ﻓــﻰ اﻟﻘﻳﺎﺳــﻳن اﻟﺑﻌـدي واﻟﻘﺑﻠــﻲ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﺧﺗﺑــﺎر
وﻟﻛوﻛس ﻛﻣﺎ ﺑﺎﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ -:

جدول ) ( ١٠
قيم اختبار ولكوكسن بين درجات أفراد المجموعة التجريبية في التحصيل الدراسي
)العلوم( بين القياس القبلى والقياس البعدى
م

القياس القبلى

القياس البعدى

ف

رتبة ف

١T

٢T

١

٢٠

٢٧

٧-

٧

-

٧

٢

٢٤

٢٨

٤-

٤

-

٤

٣

٢٢

٢٩

٧-

٧

-

٧

٥

٢٥

٢٩

٤-

٤

-

٤

٦

٢٦

٢٨

٢-

١.٥

-

١.٥

٧

٢١

٢٩

٨-

٩.٥

-

٩.٥

٨

٢٠

٢٨

٨-

١١-

٩.٥
١٢

-

٩.٥

١٠

١٩

٢٩

١٠-

١١

-

١١

١١

٢١

٢٥

٤-

٤

-

٤

١٢

٢٨

٣٠

٢-

١.٥

-

١.٥

ﺻﻔر

٧٨

٤

٩

٣٠

٢٣

٢٩

١٨

ج

٧-

-

٧

-

مستوى الداللة
داﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى

دﻻﻟﺔ ﻷن اﻟﻔرق ﺻﻔر

٧

١٢

ﻗﻳم  Tاﻟﺟدوﻟﻳﺔ ٧ = ٠.٠١ ، ١٢ ، ١٣ = ٠.٠٥ ، ١٢
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟـدوﻝ رﻗـم ) : (١٠أﻧـﻪ ﺗوﺟـد ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﻳﺔ ﻓـﻲ درﺟـﺎت اﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ

ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـدرس ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر ﺑـﻳن اﻟﺗطﺑﻳﻘـﻳن اﻟﻘﺑﻠـﻰ واﻟﺑﻌـدى ﻟﺻـﺎﻟﺢ

اﻟﺗطﺑﻳــق اﻟﺑﻌــدى ﺣﻳــث ﻛﺎﻧــت ﻗﻳﻣــﺔ ) (Tاﻷﺻــﻐر أﻗــﻝ ﻣــن اﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻟﺟدوﻟﻳــﺔ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوى  ، ٠.٠١أى أﻧــﻪ
ﺣدث ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟدراﺳﻲ ﻓـﻲ ﻣـﺎدة اﻟﻌﻠـوم ﻓـﻲ وﺣـدة ) اﻟﻛﻬرﺑﻳـﺔ – اﻟﻣﻐﻧﺎطﻳﺳـﻳﺔ ( أي اﻧـﻪ
ﺗم ﻗﺑوﻝ اﻟﻔرض اﻟﺛﺎﻧﻲ.

 -٣بالنسبة للفرض الثالث والذي ينص على انه -:
ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ ﺑــﻳن ﻣﺗوﺳــطﻲ درﺟــﺎت ﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــدرس ﺑﺎﺳــﺗﺧدام
اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر وﻣﺗوﺳــطﻲ درﺟــﺎت ﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــدرس ﺑﺎﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ
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١٠٠

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺗﻔﻛﻳــر اﻹﺑﺗﻛــﺎرى ﻟــدى اﻟﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﻣﻌــﺎﻗﻳن ﺳــﻣﻌﻳﺎً ﻓــﻲ اﻟﺻــف اﻟﺛــﺎﻣن اﻻﺑﺗــداﺋﻰ ﻣــن اﻟﺗﻌﻠــﻳم
اﻹﺑﺗداﺋﻲ .

ﺛـم ﺗـم اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﻳن اﻟﻣﺟﻣـوﻋﺗﻳن ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﺧﺗﺑـﺎر ﻣـﺎن وﻳﺗﻧـﻰ ﺑﺈﺗﺑـﺎع اﻟﺧطـوات اﻟﺗـﻰ ﺳـﺑق اﻹﺷـﺎرة ﻟﻬـﺎ ﻓــﻲ
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرض اﻷوﻝ  .ﻛﻣﺎ ﺑﺎﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻰ .

جدول )(١١
نتائج أختبار مان – ويتنى لداللة الفروق بين درجات المجموعتين التجريبية
والضابطة في التفكير اإلبتكارى

البيـــــــان

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

القيم

مستوى الداللة
داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ٠.٠١

ن١

ﻣﺟـ ر١

1u

ن٢

ﻣﺟـ ر٢

2u

اﻟطﻼﻗﺔ

١٢

٢٢٢

ﺻﻔر

١٢

٧٨

١٤٤

٢٠

اﻟﻣروﻧﺔ

١٢

٢١٩.٥

٢.٥

١٢

٨٠.٥

١٤١.٥

٢٠

داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ٠.٠١

اﻷﺻﺎﻟﺔ

١٢

٢٢٠.٥

١.٥

١٢

٧٩.٥

١٤٢.٥

٢٠

داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ٠.٠١

اﻟﺗﻔﺻﻳﻼت

١٢

٢٢٢

ﺻﻔر

١٢

٧٨

١٤٤

٢٠

داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ٠.٠١

اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ

١٢

٢٢ ٢

ﺻﻔر

١٢

٧٨

١٤٤

٢٠

داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ٠.٠١

ﻳﺗﺿ ــﺢ ﻣ ــن اﻟﺟ ــدوﻝ اﻟﺳ ــﺎﺑﻘﺔ رﻗ ــم ) (١١أﻧ ــﻪ ﺗوﺟ ــد ﻓ ــروق ﺑ ــﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﺗ ــدرس
ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﺗﻰ ﺗدرس ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺗﻔﻛﻳـر اﻻﺑﺗﻛـﺎرى ﻛﺄﺑﻌـﺎد

ﻓرﻋﻳﺔ وﻛدرﺟﺔ ﻛﻠﻳﺔ ﺣﻳث ﻛﺎﻧت  1uاﻟﺻـﻐرى ﻋﻠـﻰ اﻟﺗرﺗـب ) ﺻـﻔر  ، ١.٥ ، ٢.٥ ،ﺻـﻔر  ،ﺻـﻔر ( ﻟﻛـﻝ
ﻣــن اﻟطﻼﻗ ــﺔ – اﻟﻣروﻧــﺔ  -اﻷﺻ ــﺎﻟﺔ – اﻟﺗﻔﺻ ــﻳﻼت – اﻟدرﺟــﺔ اﻟﻛﻠﻳ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗرﺗﻳ ــب وﻫ ــﻰ أﻗــﻝ ﻣ ــن اﻟﻘﻳﻣ ــﺔ
اﻟﻧظرﻳــﺔ ) (٢٠ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوى  ، ٠.٠١أي اﻧــﻪ ﺗوﺟــد ﻓــروق ﻓ ـﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳــر اﻻﺑﺗﻛــﺎري ﺑــﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺿــﺎﺑطﺔ
واﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم ﻗﺑوﻝ اﻟﻔرض اﻟﺛﺎﻟث .

 -٤بالنسبة للفرض الرابع والذي ينص على انه:
ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ ﺑــﻳن ﻣﺗوﺳــطﻲ درﺟــﺎت ﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــدرس
ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻓﻲ اﻟﻘﻳـﺎس اﻟﺑﻌـدى و اﻟﻘﻳـﺎس اﻟﻘﺑﻠـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳـر ﻓـﻲ اﻻﺑﺗﻛـﺎرى ﻟـدى اﻟﺗﻼﻣﻳـذ اﻟﻣﻌـﺎﻗﻳن
ﺳﻣﻌﻳﺎً ﺑﺎﻟﺻف اﻟﺛﺎﻣن ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻻﺑﺗداﺋﻰ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى .

ﺗــم ﺗطﺑﻳــق ﻣﻘﻳــﺎس اﻟﺗﻔﻛﻳــر اﻹﺑﺗﻛــﺎرى ﻟﺗــوراﻧس ﺻــورة )ب( ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ ﻗﺑــﻝ وﺑﻌــد اﺳــﺗﺧدام
اﻟﺗدرﻳس ﺑﺎﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻟﺗﻼﻣﻳذ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻣن اﻹﺑﺗداﺋﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً.

الفصل الخامس

نتائج الدراسة

١٠١

ﺛــم ﺗﻣــت اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﻳن اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳــﻳن اﻟﻘﺑﻠــﻲ واﻟﺑﻌــدي ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﺧﺗﺑــﺎر وﻟﻛوﻛﺳــن ﻛﻣــﺎ ﺳــﺑق أن أﺷـرﻧﺎ ﺧطـوات
اﻟﻔرض اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻣﺎ ﻣدون ﺑﺎﻟﺟداوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ أرﻗﺎم ). ( ١٤ ، ١٣ ، ١٢ ، ١١ ،١٠

جدول )(١٢
حساب داللة الفروق باستخدام اختبار ولكوكسن بين
درجات أفراد المجموعة التجريبية في الطالقة
بين كل من القياس القبلى والقياس البعدى
م

القياس القبلى

القياس البعدى

ف

رتبة ف

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

١٥
١٦
١٧
١٦
١٧
١٨
١٤
١٤
١٤
١٧
١٨
١٥

٢١
٢٢
٢٥
٢٦
٢٤
٢٣
٢٣
٢٧
٢٥
٢٦
٢٧
٢٦

٦٦٨١٠٧٥٩١٣١١٩٩١١-

٢.٥
٢.٥
٥
٩
٤
١
٦
١٢
١٠.٥
٧.٥
٧.٥
١٠.٥

ج

ﻗﻳم  Tاﻟﺟدوﻟﻳﺔ ٧ = ٠.٠١ ، ١٢ ، ١٣ = ٠.٠٥ ،١٢

١T

مستوى الداللة

٢T

٢.٥
 ٢.٥اﻟﻔرق ﺻﻔرى
٥
٩
٤
١
٦
١٢
١٠.٥
٧.٥
٧.٥
١٠.٥

اﻟدﻻﻟ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ أﻋﻠ ــﻰ ﻣﺳ ــﺗوى ﻷن

ﺻﻔر

٧٨

جدول ) ( ١٣
حساب داللة الفروق باستخدام اختبار ولكوكسن بين
درجات أفراد المجموعة التجريبية في المرونة
بين كل من القياس القبلي والقياس البعدي
م

القياس القبلي

القياس البعدي

ف

رتبة ف

١

٥٠

٧٠

٢٠-

٩.٥

 ٩.٥داﻟﺔ ﻋﻧد أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ وذﻟـك

٢

٥٧

٦٧

٢٠-

٩.٥

 ٩.٥ﻻن اﻟﻔرق ﺻﻔري

٣

٥٨

٧٢

١٤-

٧

١T

٢T

٧

مستوى الداللة

الفصل الخامس

نتائج الدراسة

١٠٢

٤

٦٠

٦٢

٢-

١

١

٥

٥١

٧٦

٢٥-

١٢

١٢

٦

٥٤

٧٥

٢١-

١١

١١

٧

٥٣

٦١

٨-

٢

٢

٨

٥٧

٦٨

١١-

٥.٥

٥.٥

٩

٦١

٧١

١٠-

٣.٥

٣.٥

١٠

٦٤

٧٥

١١-

٥.٥

٥.٥

١١

٦٣

٧٩

١٦-

٨

٨

١٢

٦١

٧١

١٠-

٣.٥

٣.٥
ﺻﻔر

ج

٧٨

ﻗﻳم  Tاﻟﺟدوﻟﻳﺔ ٧ = ٠.٠١ ، ١٢ ، ١٣ = ٠.٠٥ ، ١٢

جدول )(١٤
حساب داللة الفروق باستخدام اختبار ولكوكسن بين
درجات أفراد المجموعة التجريبية في بعد اإلصالة
بين كل من القياس القبلي والقياس البعدي

م

القياس القبلى

القياس البعدى

ف

رتبة ف

١

١٥

٢٣

٨-

٦.٥

١T

٢T

مستوى الداللة

٦.٥

داﻟ ـ ــﺔ ﻋﻧ ـ ــد أﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣﺳ ـ ــﺗوى دﻻﻟ ـ ــﺔ

الفصل الخامس

نتائج الدراسة

١٠٣

٢

١٢

٢٤

١٢-

١١

١١

٣

١٣

٢٥

١٢-

١١

١١

٤

١٤

٢٦

١٢-

١١

١١

٥

١٢

١٧

٥-

٢.٥

٢.٥

٦

١٣

٢٢

٩-

٩

٩

٧

١٥

٢٣

٨-

٦.٥

٦.٥

٨

١٧

٢١

٤-

١

١

٩

١٦

٢١

٥-

٢.٥

٢.٥

١٠

١٣

٢١

٨-

٦.٥

٦.٥

١١

١١

١٩

٨-

٦.٥

٦.٥

١٢

١٢

١٩

٧-

٤

٤
ﺻﻔر

ج

وذﻟك ﻻن اﻟﻔرق ﺻﻔرى

٧٨

ﻗﻳم  Tاﻟﺟدوﻟﻳﺔ ٧ = ٠.٠١ ، ١٢ ، ١٣ = ٠.٠٥ ، ١٢

جدول )(١٥
حساب داللة الفروق باستخدام اختبار ولكوكسن بين
درجات أفراد المجموعة التجريبية في بعد التفاصيل
بين كل من القياس القبلي والقياس البعدي

م

القياس القبلى

القياس البعدى

ف

رتبة ف

١

٣٨

٥٦

١٨-

٧.٥

١T

٢T

مستوى الداللة

٧.٥

داﻟـ ــﺔ ﻋﻧـ ــد أﻋﻠـ ــﻰ ﻣﺳـ ــﺗوى دﻻﻟـ ــﺔ

الفصل الخامس

نتائج الدراسة

١٠٤

٢

٣٣

٥٧

٢٤-

١١.٥

 ١١.٥وذﻟك ﻻن اﻟﻔرق ﺻﻔرى

٣

٣٤

٥٨

٢٤-

١١.٥

١١.٥

٤

٣٨

٥١

١٣-

٢

٢

٥

٣٧

٥٣

١٦-

٣.٥

٣.٥

٦

٣٦

٥٤

١٨-

٧.٥

٧.٥

٧

٣٥

٥٧

٢٢-

١٠

١٠

٨

٣٧

٥٨

٢١-

٩

٩

٩

٤٢

٥٩

١٧-

٥.٥

٥.٥

١٠

٣٤

٥١

١٧-

٥.٥

٥.٥

١١

٣٨

٥٠

١٢-

١

١

١٢

٣٣

٤٩

١٦-

٣.٥

٣.٥
ﺻﻔر

ج

٧٨

ﻗﻳم  Tاﻟﺟدوﻟﻳﺔ ٧ = ٠.٠١ ، ١٢ ، ١٣ = ٠.٠٥ ، ١٢

جدول )(١٦
حساب داللة الفروق باستخدام اختبار ولكوكسن بين
درجات أفراد المجموعة التجريبية في الدرجة الكلية للتفكير االبتكارى
بين كل من القياس القبلى والقياس البعدى
٢T

مستوى الداللة
داﻟﺔ ﻋﻧد أﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى دﻻﻟـﺔ ﻟـﻸن

م

القياس القبلى

القياس البعدى

ف

رتبة ف

١

١١٨

١٧٠

٤٢-

٢

٢

٢

١١٧

١٧٠

٤٣-

٤

٤

٣

١٢٢

١٨٠

٥٨-

١٢

١٢

٤

١٢٨

١٦٥

٣٧-

١

١

٥

١١٧

١٧٠

٤٣-

٤

٤

١T

اﻟﻔرق ﺻﻔرى

الفصل الخامس

نتائج الدراسة

١٠٥

٦

١٢١

١٧٤

٥٣-

١١

١١

٨

١٢٥

١٧٤

٤٩-

١٠

١٠

٩

١٣٣

١٧٦

٤٣-

٤

٤

١٠

١٢٨

١٧٣

٤٥-

٧.٥

٧.٥

١١

١٣٠

١٧٥

٤٥-

٧.٥

٧.٥

٧

١٢

١١٧

١٢١

١٦٤

١٦٥

ج

٤٧-

٤٤-

٩

٩

٦

٦

ﺻﻔر

٧٨

ﻗﻳم  Tاﻟﺟدوﻟﻳﺔ ٧ = ٠.٠١ ، ١٢ ، ١٣ = ٠.٠٥ ، ١٢
ﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺟــداوﻝ أرﻗــﺎم )  (١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٢أﻧــﻪ ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ ﺑــﻳن
ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺑﻌدى ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗدرس ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر وﻣﺗوﺳـط درﺟﺎﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ
اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻘﺑﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻹﺑﺗﻛﺎرى ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺑﻌدى ﻣن ﺣﻳـث ﻛﺎﻧـت ﻗـﻳم)  (١Tﺗﺳـﺎوى ﺻـﻔر ﻟﻛـﻝ
ﻣ ــن اﻟدرﺟ ــﺔ اﻟﻛﻠﻳ ــﺔ واﻷﺑﻌ ــﺎد ) اﻟطﻼﻗ ــﺔ – اﻟﻣروﻧ ــﺔ – اﻷﺻ ــﺎﻟﺔ – اﻟﺗﻔﺻ ــﻳﻼت ﻟﻠﺗﻔﻛﻳ ــر اﻹﺑﺗﻛ ــﺎرى ﻟﻠﻣﻌ ــﺎﻗﻳن

ﺳﻣﻌﻳﺎً وﻫﻰ داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى . ٠.٠١

ثانيا ً :تفسير نتائج الدراسة
تفسير نتائج الفرضين األول والثاني -:
ﻫدف ﻫذان اﻟﻔرﺿﺎن إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻓﻲ ﺗـدرﻳس اﻟﻌﻠـوم ﻟﻠﻣﻌـﺎﻗﻳن ﺳـﻣﻌﻳﺎً

) اﻟوﺣدة اﻟﻛﻬرﺑﻳﺔ واﻟﻣﻐﻧﺎطﻳﺳﻳﺔ ( ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﻳﻠﻬم اﻟدراﺳﻰ ﻓﻲ وﺣدة اﻟﻛﻬرﺑﻳﺔ واﻟﻣﻐﻧﺎطﻳﺳﻳﺔ .

ﻳﺗﺿــﺢ ﻣــن ﻧﺗ ــﺎﺋﺞ ﺟــدوﻝ ) (٩وﺟــود ﻓ ــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ ﺑ ــﻳن درﺟــﺎت أﻓ ـراد اﻟﻣﺟﻣ ــوﻋﺗﻳن

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗدرس ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر واﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺿـﺎﺑطﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـدرس ﺑـﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ
اﻟد ارﺳــﻲ ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ  ،وﻛــذﻟك اﺗﺿــﺢ ﻣــن ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺟــدوﻝ ) (١٠وﺟــود ﻓــروق ﻓــﻲ اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ
اﻟد ارﺳــﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ ﺑــﻳن اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﻘﺑﻠــﻲ واﻟﻘﻳــﺎس اﻟﺑﻌــدي ﻻﺳــﺗﺧدام أﺳــﻠوب اﻟﺗــدرﻳس ﺑــﺎﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر
اﻟوﺣدة اﻟﻛﻬرﺑﻳﺔ واﻟﻣﻐﻧﺎطﻳﺳﻳﺔ ( ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً ﻣن ﺗﻼﻣﻳذ اﻟﺻف اﻟﺛـﺎﻣن اﻹﺑﺗـداﺋﻲ  ،وﻫﻛـذا ﻳﺗﺣﻘـق ﺻـﺣﺔ

اﻟﻔرﺿﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻰ وﻣن ذﻟـك ﻳﺗﺿـﺢ ان اﺳـﺗﺧدام أﺳـﻠوب اﻟﺗـدرﻳس ﺑـﺎﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻟﻠﺗﻼﻣﻳـذ اﻟﻣﻌـﺎﻗﻳن ﺳـﻣﻌﻳﺎً

)اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ( أدى إﻟــﻰ ارﺗﻔــﺎع ﻣﺳــﺗوى ﺗﺣﺻــﻳﻠﻬم ﻟﻣــﺎدة اﻟﻌﻠــوم ) وﺣــدة اﻟﻣﻐﻧﺎطﻳﺳــﻳﺔ و اﻟﻛﻬرﺑﻳــﺔ (
وﺗﺗﻔ ــق ﻫ ــذﻩ اﻟﻧﺗ ــﺎﺋﺞ ﻣ ــﻊ د ارﺳ ــﺔ ﻛ ــﻝ ﻣ ــن أﺣﻣ ــد ﻧﺻ ــر ) ،( ١٩٨٩ود ارﺳ ــﺔ رﻳ ــﺎن ﺟﻠورﻳ ــﺎ )Gloria (١٩٨٨
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 ، Ryanود ارﺳــﺔ رﺗﻳﺷــﺎرد طﻣﺑﺳــون) ، Richard. A. Thompson (١٩٩١ود ارﺳــﺔ رﻣﺿــﺎن رﻓﻌــت

).(١٩٩٤

وﻳــرى اﻟﺑﺎﺣــث أن ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗﻳﺟــﺔ رﺑﻣــﺎ ﺗرﺟــﻊ إﻟــﻰ أن اﺳــﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﻓــﻰ ﺗــدرﻳس اﻟﻌﻠــوم ﻳﺳــﺎﻋد
اﻟﺗﻼﻣﻳذ ﻋﻠﻰ ﺣرﻳﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﻣـﺎدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ ﻳﻛـون ﻫﻧـﺎك ﺗﻔﺎﻋـﻝ ﺑـﻳن اﻟﺗﻼﻣﻳـذ واﻟﻣـﺎدة،
وﻳﺗﺣﻘــق ﺑــذﻟك ﻣﺳــﺗوى أﻋﻠــﻰ ﻣــن اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟد ارﺳــﻲ  ،ﻛــذﻟك ﺗﻘــدﻳم اﻟﻣــﺎدة ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺷﺎﺷــﺎت اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر
ﺑﺻورة ﺷﻳﻘﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻳؤدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم.
ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن ﺗﻧظــﻳم اﻟوﺣــدة ﻳﺟﻌــﻝ اﻟﺗﻼﻣﻳــذ ﻫــم اﻟﻣﺣــور اﻟرﺋﻳﺳــﻲ اﻟــذى ﻳــدور ﺣــوﻟﻬم ﻋﻣﻠﻳﺗــﻲ

اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم ﺳواء ﻣن ﺣﻳث اﻋﺗﻣﺎدﻫم ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم أو ﻣن ﺣﻳث ﻣراﻋﺎة اﺳﺗﻌداداﺗﻬم وﻗدراﺗﻬم ﻣﻣﺎ ﻳﻛﺳـﺑﻬم

اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم وﻣﻬﺎرة اﻟﺗﻘوﻳم اﻟذاﺗﻰ  ،ﻛذﻟك ﻓﺈن ﺗواﻓر اﻟﺗﻌزﻳز اﻟﻣﺗواﺻﻝ واﻟﻔوري اﻟـذى ﻳـوﻓرﻩ ﺗـدرﻳس اﻟوﺣـدة
ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻳﺳﻬم ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم ،ﻛﻣﺎ ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠـﻰ زﻳـﺎدة ﻧﺷـﺎط اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﻳن واﻫﺗﻣﺎﻣـﺎﺗﻬم ٕواﺛـﺎرة

اﻟرﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺗﻌﻠم ﻟــدى اﻟﻣﻌــﺎﻗﻳن ﺳــﻣﻌﻳﺎً ﻣــن ﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــدرس ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر .

واﺳﺗﺧدام اﻟطرق ﻏﻳر اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻟﻠﺗـدرﻳس ﻟﻠﻣﻌـﺎﻗﻳن ﺳـﻣﻌﻳﺎً ﺗـؤﺗﻰ ﺛﻣﺎرﻫـﺎ وﺗـؤدى إﻟـﻰ زﻳـﺎدة اﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ اﻟد ارﺳـﻲ

ﺣﻳــث أﺛﺑــت د ارﺳــﺎت ﻋدﻳــدة ان اﺳــﺗﺧدام اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻌــﺎوﻧﻰ ﺗــؤدى إﻟــﻰ زﻳــﺎدة اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ ﻛﻣــﺎ ﺑد ارﺳــﺔ ﻛــﻝ ﻣــن

ﺣﻣدى ﻋﺑد اﻟﻌظﻳم اﻟﺑﻧﺎ  ،(١٩٩٩) ،ودراﺳﺔ ﻋﺑد اﻟرازق ﺳـوﻳﻠم ﻫﻣـﺎم  ،ﺧﻠﻳـﻝ رﺿـوان ) ( ٢٠٠١واﺳـﺗﺧدام

اﻟﻌروض اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺗؤدى إﻟﻰ ارﺗﻔـﺎع اﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ اﻟد ارﺳـﻲ ﻟﻠﻣﻌـﺎﻗﻳن ﺳـﻣﻌﻳﺎً ﻛﻣـﺎ ﺑد ارﺳـﺔ ﻛـﻝ ﻣـن ﺳـﻬﺎم ﺻـﺎﻟﺢ ،

) ،( ١٩٩١ودراﺳﺔ رﺿﺎ دروﻳش  ، (١٩٩٢ )،ودراﺳﺔ ﻣﺣﻣد أﺑو ﺷﺎﻣﺔ.(١٩٩٩) ،

واﺳــﺗﺧدام ﻫــذﻩ اﻟوﺳــﺎﺋﻝ واﻻﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻓــﻲ ﺗــدرﻳس وﺣــدة اﻟﻣﻐﻧﺎطﻳﺳــﻳﺔ واﻟﻛﻬرﺑﻳــﺔ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻲ

اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻛﻣﺎ ﺗم ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟذي درس ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـﺔ واﺣﺗواﺋـﻪ ﻋﻠـﻰ

اﻷﺳــﺎﻟﻳب اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ واﻟﺗــﻰ ارﻋــﻰ اﻟﺑﺎﺣــث إدﺧﺎﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﻟﻛــﻰ ﻳﺟﻣــﻊ ﻣ ازﻳــﺎ ﻫــذﻩ اﻷﺳــﺎﻟﻳب ﻓــﻲ

اﻟﺗــدرﻳس ﻣــن ﺣــدوث ﺗﻔﺎﻋــﻝ ﺑــﻳن اﻟﺗﻼﻣﻳــذ ﻛﻣــﺎ ﺑــﺎﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻌــﺎوﻧﻰ  ،وﺣــدوث ﺗﺷــوﻳق ورؤﻳــﺔ واﺿــﺣﺔ ﻟﻸﻧﺷــطﺔ
واﻟﺗﺟــﺎرب ﻛﻣــﺎ ﻛــﺎن ﺑﺎﻟﺗــدرﻳس ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻌــروض اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ أدى إﻟــﻰ ارﺗﻔــﺎع اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟد ارﺳــﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــﺔ

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم ) وﺣدة اﻟﻛﻬرﺑﻳﺔ واﻟﻣﻐﻧﺎطﻳﺳﻳﺔ ( .

تفسير نتائج الفرضين الثالث والرابع
ﻫدف ﻫذان اﻟﻔرﺿﺎن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﻳـﺔ اﺳـﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر ﻓـﻲ ﺗـدرﻳس اﻟﻌﻠـوم ﻟﻠﻣﻌـﺎﻗﻳن ﺳـﻣﻌﻳﺎً

ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻻﺑﺗﻛﺎرى .

أوﺿﺣت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﻲ درﺟﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـدرس
ﺑﺎﺳ ــﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳ ــوﺗر واﻟﺿ ــﺎﺑطﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﺗ ــدرس ﺑ ــﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳ ــر اﻻﺑﺗﻛ ــﺎرى ﻟﺻ ــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺑﺎﻟﺟدوﻝ ). (١١
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وﻛــذﻟك اﺗﺿــﺢ أﻧــﻪ ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ ﺑــﻳن ﻣﺗوﺳــطﻰ درﺟــﺎت اﻓـراد اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ

ﺗدرس ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻻﺑﺗﻛﺎرى ﻓﻲ ﻛـﻝ ﻣـن اﻟﺗطﺑﻳـق اﻟﻘﺑﻠـﻰ واﻟﺗطﺑﻳـق اﻟﺑﻌـدى ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى
 ٠.٠١ﻛدرﺟﺔ ﻛﻠﻳﺔ وﻛﺄﺑﻌﺎد ﻓرﻋﻳـﺔ ) اﻟطﻼﻗـﺔ – اﻟﻣروﻧـﺔ – اﻷﺻـﺎﻟﺔ – اﻟﺗﻔﺻـﻳﻼت ( ﻛﻣـﺎ ﺑﺎﻟﺟـداوﻝ١٢ ) ،

( . (١٦) ،(١٥)،( ١٤ ) ، ( ١٣ ) ،

أى أن اﺳــﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﻓــﻲ ﺗــدرﻳس اﻟﻌﻠــوم ﻟﻠﻣﻌــﺎﻗﻳن ﺳــﻣﻌﻳﺎً ﺑﺎﻟﺻــف اﻟﺛــﺎﻣن اﻻﺑﺗــداﺋﻰ أدى إﻟــﻰ ﺗﻧﻣﻳــﺔ
اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻹﺑﺗﻛﺎرى .

وﻫــذا ﻳﺗﻔــق ﻣــﻊ ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟد ارﺳــﺎت اﻟﺗــﻰ أوﺿــﺣت أن اﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﻠــﻳم ﺗــؤﺛر وﺗﻧﻣــﻰ

اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳــر اﻹﺑﺗﻛــﺎرى ﺑدرﺟــﺔ أﻛﺑــر ﻣــن اﻟطــرق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ وﻳرﺟــﻊ ذﻟــك وﻛﻣــﺎ أوﺿــﺢ ﺣﺳــﻳن ﺻــﺑرى )
 ( ١٣٥ ، ١٩٩٧اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻓﻲ اﻟﺗدرﻳس ﻳﺳﻬم ﻓﻲ.

 (١ﺗ ــوﻓﻳر أﻛﺑ ــر ﻋ ــدد ﻣﻣﻛ ــن ﻣ ــن اﻷﻓﻛ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﻓﺗـ ـرة زﻣﻧﻳ ــﺔ ﺑﺳ ــﻳطﺔ ﻟﻣﺷ ــﻛﻠﺔ واﺣ ــدة وﻫ ــذﻩ ﺳ ــﻣﺔ ﻣ ــن ﺳ ــﻣﺎت
اﻻﺑﺗﻛﺎرﻳﺔ .

 (٢ﺗﻧــوع اﻷﻓﻛــﺎر داﺧــﻝ اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟواﺣ ـد  ،وﺗﻧــوع أدوات اﻟﻌــرض ﻳﻌطــﻰ اﻟﻔرﺻــﺔ ﻹﻋطــﺎء أﻓﻛــﺎر ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﻻ
ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻧﻣطﻳﺔ ،وﻟﻛن ﺗﻌطﻰ اﻟﻔرﺻﺔ ﻹﻋطﺎء إﺟﺎﺑﺎت ﻓرﻳدة وﻣﺗﺟددة ،وﻫذا ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺑﺗﻛﺎرﻳﺔ .

 (٣ﻋـرض اﻟﻣــﺎدة اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ ﻓـﻲ ﺧطـوات ﺑﺳــﻳطﺔ وﻗﺻــﻳرة وﻣﺗﺗﺎﻟﻳـﺔ ﻳﻌطــﻰ اﻟﺗﻠﻣﻳــذ اﻟﻘـدرة ﻋﻠــﻰ اﻧﺗــﺎج اﺳــﺗﺟﺎﺑﺎت
ﻣﺗداﻋﻳﺔ ،وﻫذﻩ ﻣن ﺻﻔﺎت اﻻﺑﺗﻛﺎرﻳﺔ .

وﻗ ــد ارﻋ ــﻰ اﻟﺑﺎﺣ ــث اﻟﻧﻘ ــﺎط اﻟﺳ ــﺎﺑﻘﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﺻ ــﻣﻳم اﻟﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﻳ ــوﺗري ﻟوﺣ ــدة اﻟﻛﻬرﺑﻳ ــﺔ واﻟﻣﻐﻧﺎطﻳﺳ ــﻳﺔ

ﻟﺗدرﻳﺳــﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌــﺎﻗﻳن ﺳــﻣﻌﻳﺎً ﻣــن ﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﺻــف اﻟﺛــﺎﻣن اﻹﺑﺗــداﺋﻲ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﺳــﺗﺧدام ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﺗﺷــوﻳق
واﻟﺟذب ﻣﻣﺎ ﻳﻬﻳﺊ اﻟظروف ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً ﻟﻼﺑﺗﻛﺎرﻳﺔ .
وﻳﺗﻔق ذﻟـك ﻣـﻊ د ارﺳـﺔ ﻛـﻝ ﻣـن دﻳﻔﻳـد ﺳـﻳﺟﺎﻝ  ، ( ٢٠٠٠ )، David, Segalد ارﺳـﺔ )ﻣدﻳﺣـﺔ ﺣﺳـن
ﻣﺣﻣد  (٢٠٠١ﻓﻲ أن اﺳﺗﺧدام اﻟطرق اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺗؤدى إﻟﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺗﻔﻛﻳـر اﻻﺑﺗﻛـﺎرى ﻟـدى اﻟﻣﻌـﺎﻗﻳن
ﺳﻣﻌﻳﺎً .

وﻳرى )ﻋﺑد اﷲ ﺳﺎﻟم اﻟﻣﻧﺎﻏﻰ  ( ١٩٩٥ ،أن اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﻳـؤدى إﻟـﻰ اﻟﺗﻘﻠﻳـﻝ ﻣـن

ﺧوف اﻟﺗﻠﻣﻳـذ ﻣـن اﻟرﺳـوب وذﻟـك ﻟﺳـرﻳﺔ وﺧﺻوﺻـﻳﺔ اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر ﻣﻣـﺎ ﻳـؤدى إﻟـﻰ ﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟﻘـدرة اﻻﺑﺗﻛﺎرﻳـﺔ ﻟـدى

اﻟﺗﻼﻣﻳذ ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻠﻣﻌﺎق ﺳﻣﻌﻳﺎً أن ﻳﺗﺻرف ﺑﻣﻧﺗﻬﻰ اﻟﺣرﻳﺔ دون ﺧوف ﻣن أن
ﻳﺧطﻰ و دون ﺣرج ﻣن اﻵﺧرﻳن ﻟﻛوﻧﻪ ﻣﻌﺎق،او دون ﺳﺧرﻳﺔ ﻣن ﺗﻔﺎﻫﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻪ.
ﻛﻝ ﻫذا ﻳﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻌدد إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎق ﺳﻣﻌﻳﺎ وﺗﻔردﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﻳدﻋم ﺗﻧﻣﻳـﺔ ﻗد ارﺗـﻪ اﻻﺑﺗﻛﺎرﻳـﻪ  ،ﻛﻣـﺎ ان اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ

اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗري اﻟﻣﻌد ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﺎﺣث و إﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺻور و اﻷﻟوان و اﻹﺷـﺎرات زادت ﻣـن ﺗﻔﺎﻋـﻝ اﻟﻣﻌـﺎﻗﻳن
ﺳﻣﻌﻳﺎً ﻣﻊ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ و أدت إﻟﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗدراﺗﻬم اﻻﺑﺗﻛﺎرﻳﺔ.

ملخص النتائج
يمكن تلخيص نتائج الدراسة الحالية في:

الفصل الخامس

١٠٨

نتائج الدراسة

) (١وﺟـ ــود ﻓـ ــروق ﺑـ ــﻳن درﺟـ ــﺎت أﻓ ـ ـراد اﻟﻣﺟﻣـ ــوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـ ــﺔ ) اﻟﺗـ ــﻰ ﺗـ ــدرس ﺑﺎﺳـ ــﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳـ ــوﺗر (
واﻟﺿـﺎﺑطﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـدرس ﺑـﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ ﻣـن طـﻼب اﻟﺻـف اﻟﺛـﺎﻣن اﻹﺑﺗـداﺋﻰ اﻟﻣﻌـﺎﻗﻳن ﺳـﻣﻌﻳﺎً ﻓــﻲ

اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟدراﺳﻲ ﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  ٠.٠١ﻟﺻﺎﻟﺢ أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ .

) (٢وﺟود ﻓروق ﺑﻳن درﺟـﺎت أﻓـراد اﻟﻣﺟﻣـوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـدرس ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر ،واﻟﺿـﺎﺑطﺔ
اﻟﺗــﻲ ﺗــدرس ﺑــﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ ﻣــن طــﻼب اﻟﺻــف اﻟﺛــﺎﻣن اﻟﻣﻌــﺎﻗﻳن ﺳــﻣﻌﻳﺎً ﻓــﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳــر اﻻﺑﺗﻛــﺎرى
ﻛدرﺟﺔ ﻛﻠﻳﺔ وﻛﺄﺑﻌﺎد ﻓرﻋﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  ٠.٠١ﻟﺻﺎﻟﺢ أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ

) (٣وﺟـود ﻓــروق ﺑـﻳن درﺟــﺎت أﻓـراد اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗـدرس ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر ﺑــﻳن اﻟﺗطﺑﻳــق
اﻟﻘﺑﻠــﻲ واﻟﺗطﺑﻳــق اﻟﺑﻌــدي ﻓــﻲ اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟد ارﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻌﻠــوم ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوى  ٠.٠١ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺗطﺑﻳــق
اﻟﺑﻌدي .
) (٤وﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺔ ﺑــﻳن درﺟــﺎت أﻓ ـراد اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــدرس ﺑﺎﺳــﺗﺧدام
اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﺑــﻳن اﻟﺗطﺑﻳــق اﻟﻘﺑﻠــﻲ واﻟﺗطﺑﻳــق اﻟﺑﻌــدي ﻓــﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳــر اﻻﺑﺗﻛــﺎرى ﻛدرﺟــﺔ ﻛﻠﻳــﺔ ﻛﺄﺑﻌــﺎد ﻓرﻋﻳــﺔ
ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  ٠.٠١ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺑﻌدي.

توصيات الدراسة -:
ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﻳﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺣث ﻳﺿﻊ ﺑﻌـض اﻟﺗوﺻـﻳﺎت اﻟﺗـﻰ ﻳﻣﻛـن أن ﺗﺳـﻬم

ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻌﻠم وﺗﻌﻠﻳم اﻟطﻼب اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً .

) (١إﻋداد ﺑرﻣﺟﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟدراﺳﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠطﻼب اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً ﺑواﺳطﺔ اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر .
) (٢اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻓﻲ اﻟﺗدرﻳس ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق أوﺳﻊ .

) (٣ﺗدرﻳب ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻓﻲ اﻟﺗدرﻳس ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً .

) (٤ﺗزوﻳد اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً ﺑﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ أﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر .

) (٥إﻋداد ﻛﺗب ﻣدرﺳﻳﺔ ﺗؤﻟف ﺧﺻﻳﺻﺎً ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً وﻟﻳس ﻟﻠﻌﺎدﻳﻳن واﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﻣﻌﺎً .

) (٦ﺗﺿﻣﻳن ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﻧﻣﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻻﺑﺗﻛﺎرى .

) (٧اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻻﺑﺗﻛﺎرى ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً ﻋن طرﻳق اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ وﺗﻌدﻳﻝ أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻌﻠﻳم.

) (٨إﻻ ﻳﻘﺗﺻر ﺗﻘوﻳم اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﻳﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ ﻓﻘط ﺑﻝ ﻳﺟب ﻗﻳﺎس اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎرﻳﺔ.
البحوث المقترحة -:
في ضوء ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﻳﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﺟد اﻧﻪ ﻣن اﻷﻫﻣﻳﺔ دراﺳﺔ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
) (١أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻰ ﺗدرﻳس اﻟﻌﻠوم ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻻﺑﺗﻛﺎرى ﻟدى اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً .

الفصل الخامس

١٠٩

نتائج الدراسة

) (٢ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻓﻲ ﺗدرﻳس اﻟﻌﻠوم ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﻣﺎدة .

) (٣ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ طرق اﻟﺗدرﻳس ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻻﺑﺗﻛﺎرى ﻟدى اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً .

) (٤ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗدرﻳس ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺗواﺻﻝ ﻟدى اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً .

) (٥أﺛـ ــر اﺳـ ــﺗﺧدام ﺑﻌـ ــض اﻷﻧﺷـ ــطﺔ اﻹﺛراﺋﻳـ ــﺔ ﺑﺎﺳـ ــﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳـ ــوﺗر ﻓـ ــﻰ ﺗﻧﻣﻳـ ــﺔ ﺑﻌـ ــض أﻧﻣـ ــﺎط اﻟﺗﻔﻛﻳـ ــر
اﻻﺑﺗﻛﺎري ﻟدى اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً .
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الملخص العربي
مقدمة -:

ﻳﻌﺎﻧﻰ اﻟطﻼب اﻟﻣﻌﺎﻗون ﺳﻣﻌﻳﺎً ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻣوﻣﺎً واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ

ﺧﺻوﺻـﺎً  ،وﻗــد ﻳرﺟــﻊ ذﻟــك ﻟﻌــدة أﺳــﺑﺎب ﻣﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻫــو ﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟطﺎﻟــب ﻧﻔﺳــﻪ ﺑﻣــﺎ ﻓرﺿــﺗﻪ ﻋﻠﻳــﻪ إﻋﺎﻗﺗــﻪ
اﻟﺳﻣﻌﻳﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣﺗوى ﻣﺎدة اﻟﻌﻠوم  ،ﺣﻳـث إن اﻟﻣﻘـررات اﻟﺗـﻰ ﻳدرﺳـﻬﺎ اﻟطـﻼب اﻟﻣﻌـﺎﻗون

ﺳﻣﻌﻳﺎً ﻫﻰ اﻟﻣﻘررات ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﻳدرﺳﻬﺎ اﻟطﻼب اﻟﻌﺎدﻳون ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺗﻳن اﻹﺑﺗداﺋﻳﺔ واﻹﻋدادﻳﺔ ﻣﻊ ﺣـذف

ﺑﻌض اﻟﻣوﺿوﻋﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب وطﺑﻳﻌﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ  ،ﻣﻣﺎ ﻳﺣد ﻣن ﻗدرة اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﻌﺎق ﺳـﻣﻌﻳﺎً
ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺳﺎﺳﻳﺔ ﻻﻛﺗﺳـﺎب اﻟﻣﻔـﺎﻫﻳم اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ ﻓﻳﻣـﺎ ﺑﻌـد  ،وﻣﻧﻬـﺎ – أﻳﺿـﺎً –
ﻣــﺎ ﻫــو ﻣﺗﻌﻠــق ﺑطرﻳﻘــﺔ ﺗــدرﻳس ﻫــذا اﻟﻣﺣﺗــوى واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟطرﻳﻘــﺔ اﻟﻣﻌﺗــﺎدة واﻟﺗــﻰ ﻗــد ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ

اﻟظروف واﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘرﺿﻬﺎ طﺑﻳﻌﺔ اﻹﻋﺎﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟطـﻼب أﻧﻔﺳـﻬم ) ﺣﻣـدى ﻋﺑـد اﻟﻌظـﻳم
اﻟﺑﻧﺎ ٕ .( ٣ ،١٩٩٩ ،واذا ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺎﻋدة ﻫؤﻻء اﻟطـﻼب اﻟﻣﻌـﺎﻗﻳن ﺳـﻣﻌﻳﺎً ﺗﻌﺗﺑـر ﺗﺣـدﻳﺎ ﻳوﻣﻳـﺎً ﻣـن اﻟﻣﻌﻠـم
ﻟﻠﺗﻐﻠــب ﻋﻠــﻰ ﺻــﻌوﺑﺎت اﻟــﺗﻌﻠم ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــن اﻟﻣﻣﻛــن ﻣﺳــﺎﻋدة ﻣﻌﻠــم اﻟﻌﻠــوم ﻋﻠــﻰ ﻣﺛــﻝ ﻫــذﻩ اﻟﺻــﻌوﺑﺎت ﻟــدى
اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﻳب ﺗدرﻳﺳﻳﺔ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻧﻣـﻰ ﻣـن اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳـر اﻻﺑﺗﻛـﺎرى ﺑـدﻻً

ﻣن اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﺣﻔظ واﻟﺗذﻛر واﻟﺗﻰ ﺗؤدى إﻟﻰ ﻋدم اﻫﺗﻣـﺎم اﻟﻣﻌـﺎﻗﻳن ﺳـﻣﻌﻳﺎً ﺑـﺎﻟﻣواد
اﻟدراﺳﻳﺔ ﻟذا ﺳﺗﻘوم اﻟﺑﺎﺣث ﻳﺑﺣـث ﻓﺎﻋﻠﻳـﻪ اﺳـﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر ﻓـﻲ ﺗـدرﻳس اﻟﻌﻠـوم ﻟﻠﻣﻌـﺎﻗﻳن ﺳـﻣﻌﻳﺎً ﻋﻠـﻰ
اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ واﻟﺗﻔﻛﻳر اﻻﺑﺗﻛﺎرى .
مشكلة الدراسة -:
وﻗد ﺻﺎغ اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺎؤﻝ اﻟرﺋﻳﺳﻰ اﻟﺗﺎﻟﻰ-:

ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻓـﻲ ﺗـدرﻳس اﻟﻌﻠـوم ﻟﺗﻼﻣﻳـذ اﻟﺻـف اﻟﺛـﺎﻣن اﻻﺑﺗـداﺋﻰ ﻟﻠﻣﻌـﺎﻗﻳن ﺳـﻣﻌﻳﺎً ﻋﻠـﻰ
اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻻﺑﺗﻛﺎرى ؟

وﻳﺗﻔرع ﻣﻧﻪ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
 (١ﻣــﺎ ﻓﻌﺎﻟﻳــﺔ اﺳــﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﻓــﻲ ﺗــدرﻳس اﻟﻌﻠــوم ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ ﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﺻــف اﻟﺛــﺎﻣن ﻣــن
اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻻﺑﺗداﺋﻰ اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً ؟

 (٢ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻓﻲ ﺗـدرﻳس اﻟﻌﻠـوم ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺗﻔﻛﻳـر اﻻﺑﺗﻛـﺎرى ﺗﻼﻣﻳـذ اﻟﺻـف اﻟﺛـﺎﻣن
ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻻﺑﺗداﺋﻰ اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً ؟

أھمية الدراسة -:

 (١اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻟدى اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳـﻣﻌﻳﺎً ﻓـﻲ ﻣـﺎدة اﻟﻌﻠـوم واﻟﺗـﻰ
ﻓرﺿﺗﻬﺎ طﺑﻳﻌﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻳﻬم .
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 (٢ﻗــد ﻳﺳــﻬم ﻫــذا اﻟﺑﺣــث ﻓــﻲ ﺗﺧﻔﻳــف اﻟﻌــبء ﻋــن اﻟﻣدرﺳــﻳن وﻳﺳــﺎﻋدﻫم ﻋﻠــﻰ ﻣواﺟﻬــﺔ ﺻــﻌوﺑﺔ
ﺗدرﻳس اﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﺻم ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻔروق اﻟﻔردﻳﺔ ﺑﻳﻧﻬم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى .
 (٣ﻳﺗﻔق ﻫذا اﻟﺑﺣـث ﻣـﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ﻓـﻰ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ واﻟﺗـﻰ ﺗﻧـﺎدى ﺑﺿـرورة اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺎﻟﺗرﺑﻳـﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﻌوﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً ﺗﺣﻘﻳﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ .

أھداف الدراسة -:
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻹﺑﺗﻛﺎرى .
-١

-٢

.
-٣
.

اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻓﻲ ﺗدرﻳس اﻟﻌﻠوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎً

اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻓﻲ ﺗدرﻳس اﻟﻌﻠوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻹﺑﺗﻛـﺎرى ﻟﻠﻣﻌـﺎﻗﻳن ﺳـﻣﻌﻳﺎً

اإلجراءات المنھجية -:
المنھج المستخدم  :اﻟﻣﻧﻬﺞ ﺷﺑﻪ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ .
-١
-٢

العين ة  :ﺗﺗﻛـــون ﻋﻳﻧـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ ﻣـــن ﻣﺟﻣـــوﻋﺗﻳن ) اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـــﺔ – اﻟﺿـــﺎﺑطﺔ ( ﻣﺗﺟﺎﻧﺳـــﺗﻳن ﻛـــﻝ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن )  ( ١٢ﺗﻠﻣﻳذ وﺗﻠﻣﻳذة ﻣن اﻟﻣﻌـﺎﻗﻳن ﺳـﻣﻌﻳﺎً ﺑﺎﻟﺻـف اﻟﺛـﺎﻣن اﻹﺑﺗـداﺋﻲ ﺗﺗـراوح أﻋﻣـﺎرﻫم

-٣

ﺑﻳن )  ( ١٦ – ١٤ﻋﺎم .

األدوات  :أ -اﺧﺗﺑﺎر اﻟذﻛﺎء اﻟﻣﺻور – أﺣﻣد ذﻛﻰ ﺻﺎﻟﺢ . ١٩٧٨
ب -اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﺻﻳﻠﻰ ﻟوﺣدة اﻟﻣﻐﻧﺎطﻳﺳﻳﺔ واﻟﻛﻬرﺑﻳﺔ إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث .
ج -ﻣﻘﻳﺎس اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻻﺑﺗﻛﺎرى ﻟﺗوراﻧس اﻟﺻورة ) ب ( ﻓـؤاد أﺑـو ﺣطـب
وﻋﺑد اﷲ ﺳﻠﻳﻣﺎن . ١٩٧٣
د -اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗري ﻟوﺣدة اﻟﻣﻐﻧﺎطﻳﺳﻳﺔ واﻟﻛﻬرﺑﻳﺔ إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث .

األساليب اإلحصائية -:
ﻣﻌﺎﻣﻝ ارﺗﺑﺎط ﺑﻳرﺳون .
أ-
ب-

اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺎن وﻳﺗﻧﻰ .
ج -اﺧﺗﺑﺎر وﻟﻛوﻛﺳن .
د -اﺧﺗﺑﺎر ت
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نتائج الدراسة :

وﺟــود ﻓــروق ﺑــﻳن درﺟــﺎت أﻓـ ارد اﻟﻣﺟﻣــوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ )اﻟﺗــﻲ ﺗــدرس ﺑﺎﺳــﺗﺧدام

اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر ( واﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــدرس ﺑــﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ ﻣــن طــﻼب اﻟﺻــف اﻟﺛــﺎﻣن اﻻﺑﺗــداﺋﻲ
اﻟﻣﻌــﺎﻗﻳن ﺳـــﻣﻌﻳﺎً ﻓــﻲ اﻟﺗﺣﺻـــﻳﻝ اﻟدراﺳــﻲ ﻟﻣـــﺎدة اﻟﻌﻠــوم ﻋﻧـــد ﻣﺳــﺗوى  ٠.٠١ﻟﺻـــﺎﻟﺢ أﻓـــراد

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ
)( ٢

وﺟــود ﻓــروق ﺑــﻳن درﺟــﺎت أﻓ ـراد اﻟﻣﺟﻣــوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــدرس ﺑﺎﺳــﺗﺧدام
اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر ،واﻟﺿــﺎﺑطﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــدرس ﺑــﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ ﻣــن طــﻼب اﻟﺻــف اﻟﺛــﺎﻣن اﻟﻣﻌــﺎﻗﻳن
ﺳﻣﻌﻳﺎً ﻓـﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳـر اﻻﺑﺗﻛـﺎرى ﻛدرﺟـﺔ ﻛﻠﻳـﺔ وﻛﺄﺑﻌـﺎد ﻓرﻋﻳـﺔ ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى  ٠.٠١ﻟﺻـﺎﻟﺢ أﻓـراد

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ

) (٣وﺟــود ﻓــروق ﺑــﻳن درﺟــﺎت أﻓ ـراد اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــدرس ﺑﺎﺳــﺗﺧدام
اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﺑــﻳن اﻟﺗطﺑﻳــق اﻟﻘﺑﻠــﻲ واﻟﺗطﺑﻳــق اﻟﺑﻌــدي ﻓــﻲ اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟدراﺳــﻲ ﻓــﻲ
اﻟﻌﻠوم ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  ٠.٠١ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺑﻌدى
) (٤وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑـﻳن درﺟـﺎت أﻓـراد اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـﺔ اﻟﺗـﻰ
ﺗدرس ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﺑـﻳن اﻟﺗطﺑﻳـق اﻟﻘﺑﻠـﻰ واﻟﺗطﺑﻳـق اﻟﺑﻌـدى ﻓـﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳـر
اﻻﺑﺗﻛـــﺎرى ﻛدرﺟـــﺔ ﻛﻠﻳـــﺔ ﻛﺄﺑﻌـــﺎد ﻓرﻋﻳـــﺔ ﻋﻧـــد ﻣﺳـــﺗوى  ٠.٠١ﻟﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﺗطﺑﻳـــق

اﻟﺑﻌدى.

١١٨

اﻟﻤﺮاﺟــﻊ
المراجع
أوالً :المراجع العربية:

 – ١إﺑـ ـراﻫﻳم أﻣ ــﻳن ﻣﺻ ــطﻔﻰ اﻟﻘرﻳ ــوﺗﻲ ) :(١٩٩٤ﺳ ــﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﻣﻌ ــوﻗﻳن ﺳ ــﻣﻌﻳﺎ ،اﻟﻌ ــﻳن ،ﻣﻛﺗﺑ ــﺔ
اﻹﻣﺎرات.
 – ٢إﺑ ـراﻫﻳم ﻋﺑــﺎس اﻟزﻫﻳــري ) :(١٩٩٨ﻓﻠﺳــﻔﺔ ﺗرﺑﻳــﺔ ذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ وﻧظــم ﺗﻌﻠــﻳﻣﻬم،
اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﻛﺗﺑﺔ زﻫراء اﻟﺷرق.
 – ٣إﺑـراﻫﻳم ﻋﺑــد اﻟوﻛﻳــﻝ اﻟﻔـﺎر )" :(١٩٩٤أﺛــر اﺳــﺗﺧدام ﻧﻣــط اﻟﺗــدرﻳس اﻟﺧﺻوﺻــﻲ ﻛﺄﺣــد أﻧﻣــﺎط
ﺗﻌﻠﻳم اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت اﻟﻣﻌزز ﺑﺎﻟﺣﺎﺳوب ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺗﻼﻣﻳذ اﻟﺻف اﻷوﻝ اﻹﻋدادي ﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت
واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻧﺣو اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت" ،ﺣوﻟﻳﺔ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗطر ،ع١١.
 – ٤إﺑ ـراﻫﻳم ﻣﺣﻣــد ﺷــﻌﻳر واﺳــﻣﺎﻋﻳﻝ ﻣﺣﻣــد اﺳــﻣﺎﻋﻳﻝ )" :(٢٠٠٠واﻗــﻊ اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ
ﻳﺗطﻠﺑﻬــﺎ ﺗــدرﻳس اﻟﻌﻠــوم ﺑﻣــدارس ذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ" ،د ارﺳــﺔ ﺗﻘوﻳﻣﻳــﺔ ﻣﺟﻠــﺔ ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ ،ﺟﺎﻣﻌــﺔ
اﻟﻣﻧﺻورة ،اﻟﻌدد  ٤٤ﺳﺑﺗﻣﺑر.
 – ٥اﺑن ﻣﻧظور ) :(١٩٩٥ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ،ﺑﻳروت ،دار ﻫﺎرون ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟراﺑﻊ.
 – ٦إﺗﺣﺎد ﻫﻳﺋﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﻌوﻗﻳن )" :(١٩٩٧ﺣﺟم ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﻌوﻗﻳن ﻓﻲ ﻣﺻـر،
ﻣوﺟز ﺗﻘرﻳر اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ ﻧدوة اﻻﺗﺣﺎد ﻋن ﺣﺟم ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ،اﻟﻘﺎﻫرة.
٧

–

دار اﻟﻔﺟر.

أﺣﻼم رﺟـب ﻋﺑـد اﻟﻐﻔـﺎر ) :(٢٠٠٣اﻟرﻋﺎﻳـﺔ اﻟﺗرﺑوﻳـﺔ ﻟﻠﺻـم واﻟـﺑﻛم وﺿـﻌﺎف اﻟﺳـﻣﻊ ،اﻟﻘـﺎﻫرة،

 – ٨أﺣﻣد اﻟﻠﻘﺎﻧﻲ ،أﻣﻳر اﻟﻘرﺷﻲ ) :(١٩٩٩ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺻم ،اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺑﻧﺎء ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب.
٩

–

أﺣﻣد ﺣﺳن ﺳﻣﻳﺳم )" :(١٩٩٨ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﻘﺎﺋب اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ

وﺗﻧﻣﻳﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻼﻣﻳذ ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠم اﻟـذاﺗﻲ ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻷﺳـﺎس" ،رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﻳر ﻏﻳـر ﻣﻧﺷـورة،
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة.
 – ١٠أﺣﻣد زﻛﻲ ﺻﺎﻟﺢ )" :(١٩٧٨اﺧﺗﺑﺎر اﻟذﻛﺎء اﻟﻣﺻور" ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﻳﺔ.
١١

–

أﺣﻣد ﻓوزي ﻧﺻر )" :(١٩٨٨اﺳﺗﺧدام ﺑﻌـض اﻟوﺳـﺎﺋط اﻟﺑﺻـرﻳﺔ ﻓـﻲ ﺗـدرﻳس اﻟﻌﻠـوم ﻟﺗﻼﻣﻳـذ

اﻟﺻ ــف اﻟﺳ ــﺎﺑﻊ ﻣ ــن اﻟﺣﻠﻘ ــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ﻣ ــن اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم اﻷﺳﺎﺳ ــﻲ ﺑﻣ ــدارس اﻟﻣﻌ ــوﻗﻳن ﺳ ــﻣﻌﻳﺎ وأﺛ ــر ذﻟ ــك ﻋﻠ ــﻰ
اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟدراﺳﻲ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت" ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﺄﺳوان ،اﻟﻌدد ٢.

١١٩

اﻟﻤﺮاﺟــﻊ

 – ١٢اﻟﻛﺳــﻧدر روﺷــﻛﺎ ) :(١٩٨٩اﻹﺑــداع اﻟﻌــﺎم واﻟﺧــﺎص ،ﺗرﺟﻣــﺔ :ﻏﺳــﺎن ﻋﺑــد اﻟﺣــﻲ ،اﻟﻛوﻳــت،

ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،اﻟﻌدد ١٤٤.

 – ١٣ﺟﺎﺑر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ﺟﺎﺑر ) :(١٩٩٩اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗدرﻳس واﻟﺗﻌﻠم ،اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ.
 – ١٤اﻟﻣــؤﺗﻣر اﻟﺛــﺎﻣن ﻟﻼﺗﺣــﺎد اﻟﻌرﺑــﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋــﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ رﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺻــم ) :(١٩٩٩ﺗﺄﻫﻳــﻝ اﻟﺻــم
واﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﻳن ،اﻟﺷﺎرﻗﺔ ص ص ٢١٦. ،١٨٧
 – ١٥ﺟﻣ ـ ــﺎﻝ اﻟﺧطﻳ ـ ــب ) :(١٩٩٨ﻣﻘدﻣ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻹﻋﺎﻗ ـ ــﺔ اﻟﺳ ـ ــﻣﻌﻳﺔ ،ﻋﻣ ـ ــﺎن ،اﻷردن ،دار اﻟﻔﻛ ـ ــر
ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ.
 – ١٦ﺟﻣــﺎﻝ اﻟــدﻳن ﻣﺣﻣــد اﻟﺷــﺎﻣﻲ )" :(٢٠٠١اﻟﻣﻌﻠــم واﺑﺗﻛــﺎر اﻟﺗﻠﻣﻳــذ" ،اﻻﺳــﻛﻧدرﻳﺔ ،دار اﻟوﻓــﺎء

ﻟدﻧﻳﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر.
١٧

–

ﺟﻣﺎﻝ ﺣﺎﻣد وﺣﻔﻧﻲ اﺳﻣﺎﻋﻳﻝ )" :(١٩٩١اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻝ اﻟﻣﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺗﺷﺎف

ﻓﻲ ﺗدرﻳس اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت ﻟﺗﻼﻣﻳذ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻣن اﻻﺑﺗـداﺋﻲ ﻟﻠﻣﻌـوﻗﻳن ﺳـﻣﻌﻳﺎ ،اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣـﻲ اﻟﺛﺎﻟـث ،رؤﻳـﺔ
ﻣﺳـ ــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧـ ــﺎﻫﺞ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــوطن اﻟﻌرﺑـ ــﻲ ،اﻟﺟﻣﻌﻳـ ــﺔ اﻟﻣﺻ ـ ـرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧـ ــﺎﻫﺞ وطـ ــرق اﻟﺗـ ــدرﻳس ،اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــد ﻓـ ــﻲ
اﻻﺳﻛﻧدرﻳﺔ.
 – ١٨ﺟﻳﻬــﺎن ﻳوﺳــف ) :(١٩٩٨ﻗﺎﻟــت اﻟﺻــﺣف ،اﻟﻧﺷ ـرة اﻟدورﻳــﺔ ﻻﺗﺣــﺎد وﻫﻳﺋــﺎت رﻋﺎﻳــﺔ اﻟﻔﺋــﺎت
اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﻌوﻗﻳن ﺑﻣﺻر ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷر ،اﻟﻌدد ) (٥٣ص ص ٨٠.-٧٦
" :(٢٠٠٢) -------- - ١٩ﻗﺎﻟت اﻟﺻﺣف ،اﻟﻧﺷرة اﻟدورﻳﺔ ﻻﺗﺣﺎد وﻫﻳﺋﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﺋﺎت
اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﻌوﻗﻳن ﺑﻣﺻر ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺷر ،اﻟﻌدد ) ،(٧١ﺳﺑﺗﻣﺑر ،ص ص ٧٩.-٧٧
٢٠

–

ﺣﺳن ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﻣﺳﻠم )" :(١٩٩٤وﺿﻊ ﻣﻘﻳﺎس ﻟﻺﺑداع ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟطـﻼب اﻟﺣﻠﻘـﺔ

اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻷﺳﺎﺳﻲ" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق.
 – ٢١ﺣﺳـ ـ ــﻳن ﺻـ ـ ــﺑري أﺣﻣـ ـ ــد ) :(١٩٩٦ﻋـ ـ ــﺎﻟم اﻻﺑﺗﻛـ ـ ــﺎر ،اﻟﻘـ ـ ــﺎﻫرة ،أﻛﺎدﻳﻣﻳـ ـ ــﺔ اﻟﺑﺣـ ـ ــث اﻟﻌﻠﻣـ ـ ــﻲ
واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ و ازرة اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ.
 – ٢٢ﺣﺳــﻳن ﻋﺑــد اﻟﻌزﻳــز اﻟــدرﻳﻧﻲ )" :(١٩٨٦أﺛــر اﻟﺗﻌــﺎون واﻟﺗﻧــﺎﻓس ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳــر اﻻﺑﺗﻛــﺎري"،
اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﺎﻣس ،اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﻳﺔ.
 – ٢٣ﺣﻣــدي أﺑــو اﻟﻔﺗــوح ﻋطﻳــﻪ )" :(١٩٨٧ﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻌﻠــوم ﻟﻠﻣﻌــﺎﻗﻳن ﻓــﻲ ﻣﺻــر ،واﻗﻌــﻪ وﻣﺷــﻛﻼﺗﻪ
ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟزﻳﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻪ" ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة ،اﻟﻌدد  ٨ﺟـ٢.

١٢٠

اﻟﻤﺮاﺟــﻊ
٢٤

–

ﺣﻣدي ﻋﺑد اﻟﻌظﻳم اﻟﺑﻧﺎ )" :(١٩٩٩ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﺳـﺗﺧدام اﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟـﺗﻌﻠم اﻟﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﻳـق

ﺑﻌــض أﻫــداف ﺗــدرﻳس اﻟﻌﻠــوم ﻟﻠطــﻼب اﻟﻣﻌــﺎﻗﻳن ﺳــﻣﻌﻳﺎ ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳــﺔ" ،ﻣﺟﻠــﺔ ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ – ﺟﺎﻣﻌــﺔ
اﻟﻣﻧﺻورة ،اﻟﻌدد )٣٧. : ١ .(٤١
 – ٢٥ﺧﻠــف ﻣﺣﻣــد اﻟﺑﺣﻳــري )" :(١٩٨٤ﺑﻌــض ﻣﺷــﻛﻼت ﻣﻌﻠﻣــﻲ اﻟﻣﻌــﺎﻗﻳن ﺳــﻣﻌﻳﺎ ﻓــﻲ ﻣﺻــر"،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﺳوﻫﺎج ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﻳوط.
٢٦

–

رأﻓت اﻟﺳﻳد رﺧﺎ )" :(١٩٨٩ﺑﻌض ﺑراﻣﺞ ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻻﺑﺗﻛﺎري ﻟـدى اﻷطﻔـﺎﻝ

اﻟﺻم ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻷﺳﺎﺳﻲ دراﺳﺔ ﺗﺣرﻳرﻳﺔ" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة.
 – ٢٧رﺷــﺎد ﻋﺑــد اﻟﻌزﻳــز ﻣوﺳــﻰ )" :(١٩٩٢اﻟﻔــروق ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﻘ ـدرات اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ ﺑــﻳن ﻋﻳﻧــﺔ ﻣــن

اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺻم وأﺧرى ﻣن ﻋﺎدي اﻟﺳﻣﻊ "ﻣﺟﻠﺔ ﻣرﻛز ﻣﻌوﻗﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ ،اﻟﻌدد اﻷوﻝ٢٥٩.-٢٣٣ .
٢٨

–

رﺿﺎ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر دروﻳش )" :(١٩٩٢ﺗطوﻳر ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠوم ﻟﻠطﻼب اﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎ ﻟﻣرﺣﻠـﺔ

اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻷﺳﺎﺳﻲ" ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﻧﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق.
 – ٢٩رﻣﺿ ــﺎن رﻓﻌ ــت ﺳ ــﻠﻳﻣﺎن )" :(١٩٩٤اﺳ ــﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳ ــوﺗر ﻓ ــﻲ ﺗ ــدرﻳس اﻟرﻳﺎﺿ ــﻳﺎت ﻟﻠﺗﻼﻣﻳ ــذ
اﻟﺻــم ،وأﺛــر ذﻟــك ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﺻــﻳﻠﻬم واﺗﺟﺎﻫــﺎﺗﻬم ﻧﺣــو اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺎت" ،رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗــوراﻩ ،ﻏﻳــر ﻣﻧﺷــورة ،ﻛﻠﻳــﺔ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧوﻓﻳﺔ.
 – ٣٠زﻳن اﻟﻌﺎﺑدﻳن دروﻳش )" :(١٩٨٣ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻹﺑداع ﻣﻧﻬﺞ وﺗطﺑﻳق" ،اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﻣﻌﺎرف.
 – ٣١دﻋـﺎء ﻗﻧـدﻳﻝ ﻣﺣﻣـد )" :(١٩٩٩أﺛـر ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟـدراﻣﻲ ﻋﻠـﻰ ﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟﺗﻔﻛﻳـر اﻻﺑﺗﻛــﺎري
ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ ﺿﻌﺎف اﻟﺳﻣﻊ" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ،ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠطﻔوﻟﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس.
٣٢

–

ﺳﻌﺎد ﺷﺎﻫﻳن )" :(١٩٩٦ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟرزم اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـدﻳر اﻟـذات واﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ ﻓـﻲ

ﻣــﺎدة اﻟﻌﻠــوم ﻟــدى ﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﺻــف اﻟﺧــﺎﻣس اﻻﺑﺗــداﺋﻲ اﻟﻣﻌــﺎﻗﻳن ﺳــﻣﻌﻳﺎً ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﻣﻧــورة" ،ﻣﺟﻠــﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ

اﻟﺗﻌﻠﻳم ،اﻟﻣﺟﻠد ) (٦اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ.

 – ٣٣ﺳـﻌد ﻋﺑـد اﻟﻣطﻠـب ﻋﺑــد اﻟﻐﻔـﺎر )" :(٢٠٠٠ﻗـدرات وﻣؤﺷـرات اﻟﺗﻔﻛﻳــر اﻻﺑﺗﻛـﺎري ﻟـدى اﻟﺻــم
اﻟــﺑﻛم ﻣــن ﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﺣﻠﻘــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟــﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳــﻲ د ارﺳــﺔ ﻧﻣﺎﺋﻳــﺔ" ،رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗــوراﻩ ﻏﻳــر ﻣﻧﺷــورة ،ﻣﻌﻬــد
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠطﻔوﻟﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس.
٣٤

–

ﺳﻌﻳد ﺣﺳﻧﻲ اﻟﻌزﻩ )" :(٢٠٠١اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﻳﺔ واﺿطراﺑﺎت اﻟﻛﻼم واﻟﻧطق واﻟﻠﻐﺔ" ،ﻋﻣﺎن،

اﻟدار اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ.

١٢١

اﻟﻤﺮاﺟــﻊ

 – ٣٥ﺳـﻬﺎم اﻟﺳــﻳد ﺻـﺎﻟﺢ )" :(١٩٩١أﺛــر اﺳــﺗﺧدام اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﻣﻌﻣﻠﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﺻـﻳﻝ اﻟﺻــم اﻟــﺑﻛم

ﺑﺎﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ ﻣـن اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـوم واﺗﺟﺎﻫـﺎﺗﻬم ﻧﺣـو اﻟﻌﻠـوم" ،رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﻳر ﻏﻳـر ﻣﻧﺷـورة،
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧوﻓﻳﺔ.

 – ٣٦ﺳ ــﻳد ﺧﻳ ــر اﷲ وﻣﻣ ــدوح اﻟﻛﻧ ــﺎﻧﻲ )" :(١٩٩٠اﻷﺳ ــس اﻟﻧظرﻳ ــﺔ ﻟﻼﺑﺗﻛ ــﺎر وأﺳ ــﺎﻟﻳب ﺗﻧﻣﻳﺗ ــﻪ"،
اﻟﻛوﻳت ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻔﻼح.
٣٧

–

ﺷﺎﻛر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد )" :(١٩٩١اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ اﻹﺑداع ،واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن أﺳـﺋﻠﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻝ" ،اﻟﻘـﺎﻫرة،

ﻓﻛر ﺛﻘﺎﻓﻲ ،ﺟرﻳدة اﻷﻫرام ،اﻟﻌدد ٣٨١٩٥.
 – ٣٨ﺷــﺎﻛر ﻋﺑــد اﻟﺣﻣﻳــد )" :(١٩٩٣اﻟﺧﻳــﺎﻝ وﺣــب اﻻﺳــﺗطﻼع واﻹﺑــداع ﻓــﻲ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻳــﺔ"،

اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑور ﺳﻌﻳد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﻳس.

 – ٣٩ﺻﺑري اﻟدﻣرداش )" :(١٩٩٧أﺳﺎﺳﻳﺎت ﺗدرﻳس اﻟﻌﻠوم" ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ط  ،٢دار اﻟﻣﻌﺎرف.
 – ٤٠طـ ــﺎرق ﻣﺣﻣـ ــد اﻟﻧﺟـ ــﺎر )" :(١٩٩٨ﻣـ ــدى ﻓﺎﻋﻠﻳـ ــﺔ ﺑرﻧـ ــﺎﻣﺞ ﺗـ ــدرﻳب ﻟﺗﻧﻣﻳـ ــﺔ ﺑﻌـ ــض اﻟﻘـ ــدرات
اﻻﺑﺗﻛﺎرﻳﺔ ﻟدى اﻟﺻم واﻟﺑﻛم" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة ،ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠطﻔوﻟﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋـﻳن
ﺷﻣس.
 – ٤١ﻋــﺎطف اﻟﺳــﻳد )" :(٢٠٠٠ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠــﻳم واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﺳــﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر واﻟﻔﻳــدﻳو ﻓــﻲ
اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم" ،اﻟﻘﺎﻫرة.
 – ٤٢ﻋﺑــد اﻟ ـرازق ﺳــوﻳﻠم ﻫﻣــﺎم ،ﺧﻠﻳــﻝ رﺿ ـوان ﺧﻠﻳــﻝ )" :(٢٠٠١ﻓﻌﺎﻟﻳــﺔ اﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﻘﺗرﺣــﺔ ﻓــﻲ
اﻟــﺗﻌﻠم اﻟﺗﻌــﺎوﻧﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ وﻣﻬــﺎرات اﻻﺗﺻــﺎﻝ واﻻﺗﺟــﺎﻩ ﻧﺣــو اﻟﻌﻠــوم ﻟــدى اﻟﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﺻــم" ،ﻣﺟﻠــﺔ
اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس ،اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث٢٠٣.-١٧٩ ،
 – ٤٣ﻋﺑــد اﻟﺣﻠــﻳم ﻣﺣﻣــود )" :(١٩٨٠اﻹﺑــداع واﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ" ،د ارﺳــﺔ ﺳــﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﻘــﺎﻫرة ،اﻟﻘــﺎﻫرة،
دار اﻟﻣﻌﺎرف.
 – ٤٤ﻋﺑــد اﻟﺣﻣﻳــد ﻳوﺳــف ﻛﻣــﺎﻝ )" :(٢٠٠٢اﻹﻋــداد اﻟﻣﻬﻧــﻲ ﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺳــﻣﻊ واﻟﺗﺧﺎطــب" ،اﻟﻧﺷـرة
اﻟدورﻳﺔ ﻻﺗﺣﺎد ﻫﻳﺋـﺎت اﻟﻔﺋـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ واﻟﻣﻌـوﻗﻳن ﻓـﻲ ﻣﺻـر ،اﻟﻌـدد ) ،(٧٠اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧـﺔ ﻋﺷـر ،ﻳوﻧﻳـﻪ،
ص ٢١.-١٣
٤٥

–

ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺳﻳد ﺳﻠﻳﻣﺎن )" :(٢٠٠١ﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ ذوي اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗرﺑوﻳﺔ

واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ" ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﻛﺗﺑﺔ زﻫراء اﻟﺷرق.

١٢٢

اﻟﻤﺮاﺟــﻊ
٤٦

–

ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺳﻳد ﺳﻠﻳﻣﺎن )" :(٢٠٠١ﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ ذوي اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟـزء اﻷوﻝ ذوي

اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ )اﻟﻣﻔﻬوم – اﻟﻔﺋﺎت( ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﻛﺗﺑﺔ زﻫراء اﻟﺷرق.

 – ٤٧ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر إﺑراﻫﻳم )" :(١٩٨٥ﺛﻼﺛﺔ ﺟواﻧب ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻹﺑداع" ،اﻟﻛوﻳت ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر.
 – ٤٨ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر )" :(١٩٩٧اﻟﺗﻔوق اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻻﺑﺗﻛﺎر" ،اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ.
 – ٤٩ﻋﺑ ــد اﻟﺳ ــﻼم ﻣﺻ ــطﻔﻰ ﻋﺑ ــد اﻟﺳ ــﻼم )" :(٢٠٠١اﻻﺗﺟﺎﻫ ــﺎت اﻟﺣدﻳﺛ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗ ــدرﻳس اﻟﻌﻠ ــوم"،
اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ.
٥٠

–

ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز اﻟﺳرطﺎوي ،زﻳدان اﻟﺳرطﺎوي )" :(١٩٨٨اﻟﺗطﺑﻳق ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ،اﻟﺗﻘﺳـﻳم

اﻟﺗرﺑوي" ،اﻟرﻳﺎض ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟذﻫﺑﻳﺔ.
٥١

–

ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز اﻟﺳﻳد اﻟﺷﺧص )" :(١٩٩٢دراﺳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛﻳﻔﻲ واﻟﻧﺷـﺎط اﻟ ازﺋـد ﻟـدى

ﻋﻳﻧــﺔ ﻣــن اﻷطﻔــﺎﻝ اﻟﻣﻌــﺎﻗﻳن ﺳــﻣﻌﻳﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺄﺳــﻠوب رﻋﺎﻳــﺔ ﻫــؤﻻء اﻷطﻔــﺎﻝ ،ﺑﺣــث ﻣﻘــدم إﻟــﻰ اﻟﻣــؤﺗﻣر
اﻟﺳﻧوي اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠطﻔﻝ اﻟﻣﺻري ،ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس.
 – ٥٢ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز اﻟﺳﻳد اﻟﺷﺧص )" :(١٩٩٧اﺿطراﺑﺎت اﻟﻧطق واﻟﻛﻼم" ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣرﻛز اﻟﻔﺗﺢ.
 – ٥٣ﻋﺑـ ــد اﻟﻐﻔـ ــﺎر ﻋﺑـ ــد اﻟﺣﻛـ ــﻳم اﻟـ ــدﻣﻳﺎطﻲ )" :(١٩٩٢ﻗـ ــﺎﻣوس اﻟﺗرﺑﻳـ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻـ ــﺔ وﺗﺄﻫﻳـ ــﻝ ﻏﻳـ ــر
اﻟﻌﺎدﻳﻳن ،اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﻳﺔ.
 – ٥٤ﻋﺑ ـ ــد اﻟﻌزﻳ ـ ــز اﻟﺳ ـ ــﻳد اﻟﺷ ـ ــﺧص وآﺧ ـ ــرون )" :(٢٠٠٠اﻟ ـ ــدﻣﺞ اﻟﺷ ـ ــﺎﻣﻝ ﻟ ـ ــذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟ ـ ــﺎت

اﻟﺧﺎﺻﺔ" ،اﻟﻌﻳن ،دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ.

 – ٥٥ﻋﺑــد اﻟﻐﻔــﺎر ﻋﺑــد اﻟ ـرازق ﻣﺣﻣــود )" :(١٩٩٧أﺛــر اﺳــﺗﺧدام اﻟﺣﻘﻳﺑــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻛﺗﺳــﺎب
اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺳﻛرﺗﺎرﻳﺔ" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر.
 – ٥٦ﻋﺑــد اﻟﻔﺗــﺎح رﺟــب )" :(٢٠٠٢ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ اﻟﺳــﻳﻛو د ارﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻧﻣﻳــﺔ ﺑﻌــض اﻟﻣﻬــﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ
ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺻم" ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﻧﻲ ﺳوﻳف ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة.
٥٧

–

ﻋﺑد اﷲ ﺳﺎﻟم اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ )" :(١٩٩٥اﻟﺗﻌﻠﻳم ﺑﻣﺳـﺎﻋدة اﻟﺣﺎﺳـوب وﺑرﻣﺟﻳﺎﺗـﻪ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ" ،ﺣوﻟﻳـﺔ

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد

 ،اﻟﻌدد ).(١٢

 – ٥٨ﻋﺑـ ــد اﷲ ﺑـ ــن ﻋﺛﻣـ ــﺎن اﻟﻣﻐﻳ ـ ـرة )" :(١٩٩٧اﻟﺣﺎﺳـ ــب واﻟﺗﻌﻠـ ــﻳم" ،اﻟﺳـ ــﻌودﻳﺔ ،اﻟﻧﺷـ ــر اﻟﻌﻠﻣـ ــﻲ

واﻟطﺑﻊ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود.

 – ٥٩ﻋﺑد اﻟﻣﺟﻳد اﻟﻧﺷواﻧﻲ )" :(١٩٩١ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي" ،ط  ،٥ﻋﻣﺎن ،دار اﻟﻔرﻗﺎن.

١٢٣

اﻟﻤﺮاﺟــﻊ
٦٠

–

ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب اﻟﻘرﻳطﻲ ) :(٢٠٠١ﺳـﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ ذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ وﺗـرﺑﻳﺗﻬم ،اﻟﻘـﺎﻫرة،

ط  ،٣دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ.

 – ٦١ﻋﺛﻣــﺎن ﻟﺑﻳــب ﻓ ـراج )" :(١٩٩٩اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﻣﺗطــورة ﻟﺧدﻣــﺔ ﺑ ـراﻣﺞ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺗﺄﻫﻳــﻝ
اﻟﻣﻌـ ــوﻗﻳن ،ﻣـ ــؤﺗﻣر طـ ــب اﻷطﻔـ ــﺎﻝ ،ﺟﺎﻣﻌـ ــﺔ اﻟﻘـ ــﺎﻫرة" ،اﻟﻘـ ــﺎﻫرة ،اﺗﺣـ ــﺎد ﻫﻳﺋـ ــﺎت رﻋﺎﻳـ ــﺔ اﻟﻔﺋـ ــﺎت اﻟﺧﺎﺻـ ــﺔ
واﻟﻣﻌوﻗﻳن ،اﻟﻧﺷرة اﻟدورﻳﺔ ،اﻟﻌدد  ٥٨اﻟﺳﻧﺔ ١٦.
 – ٦٢ﻋرﻓـ ــﺎت ﺻـ ــﻼح ﺷـ ــﻌﺑﺎن )" :(١٩٩٨ﺗﻘـ ــدﻳر اﻟـ ــذات واﻟﻘـ ــدرة ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳـ ــر واﻻﺑﺗﻛـ ــﺎر ﻟـ ــدى
اﻷطﻔــﺎﻝ اﻟﺻــم وﺿــﻌﺎف اﻟﺳــﻣﻊ ﻣــن ﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻳــﺔ" )د ارﺳــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ( ،رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر ﻏﻳــر
ﻣﻧﺷورة ،ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠطﻔوﻟﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس.
 – ٦٣ﻋﻔـﺎف ﻋــوﻳس )" :(١٩٩٣اﻟطﻔــﻝ اﻟﻣﺑــدع د ارﺳــﺔ ﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺧدام اﻟــدراﻣﺎ اﻹﺑداﻋﻳــﺔ"،
اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟزﻫراء.
 – ٦٤ﻋــﻼء ﻣﺣﻣــود ﺻــﺎدق )" :(١٩٩٧إﻋــداد ﺑـراﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﻟﻸﻏـراض اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ د ارﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ
اﻟدواﻝ واﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺟﺑرﻳﺔ" ،اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ.
 – ٦٥ﻋﻠــﻲ ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟﻣــﻧﻌم )" :(١٩٩٥ﺗﻔرﻳــد اﻟﺗﻌﻠــﻳم" ،ورﻗــﺔ ﻋﻣــﻝ ﻣﻘدﻣــﺔ إﻟــﻰ ﻧــدوة ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ
اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس.
 – ٦٦ﻋﻠ ــﻲ ﻣﺣﻣ ــد ﻋﺑ ــد اﻟﻣ ــﻧﻌم )" :(١٩٩٨اﻟوﺳ ــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌ ــددة" ،ورﻗ ــﺔ ﻋﻣ ــﻝ ،اﻟﻣ ــؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣ ــﻲ

اﻟﺳ ــﺎدس ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ــﺎ اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم ﻓ ــﻲ اﻟﻔﻛ ــر اﻟﺗرﺑ ــوي اﻟﺣ ــدﻳث ،اﻟﻘ ــﺎﻫرة ،ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ــﺎ اﻟﺗﻌﻠ ــﻳم ،ﺳﻠﺳ ــﻠﺔ د ارﺳ ــﺎت
وﺑﺣوث.
 – ٦٧ﻓﺎروق اﻟﺳـﻌﻳد ﺟﺑرﻳـﻝ )" :(١٩٨٤ﻗـدرات اﻟﺗﻔﻛﻳـر اﻻﺑﺗﻛـﺎري ﻟـدى ﺗﻼﻣﻳـذ اﻟﻣدرﺳـﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻳـﺔ
دراﺳﺔ إﻧﻣﺎﺋﻳﺔ" ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة.

 – ٦٨ﻓﺎطﻣــﻪ أﺣﻣــد ﺟﻌﻔــر )" :(١٩٩١اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳــر اﻻﺑﺗﻛــﺎري وﺑﻌــض ﺳــﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ
اﻟﻣﺑﺗﻛرة ﻟدى اﻟﺻم واﻟﺑﻛم واﻟﻌﺎدﻳﻳن دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة.
 – ٦٩ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻋﺑد اﻟﺣﻠﻳم ﺳﻳد )" :(١٩٩٥اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳم" ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ط  ،١ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب.
٧٠

–

ﻓﺗﺣﻲ اﻟﺳﻳد ﻋﺑد اﻟرﺣﻳم )" :(١٩٩٠ﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻷطﻔـﺎﻝ ﻏﻳـر اﻟﻌـﺎدﻳﻳن واﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ

–

ﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻳم وﺣﻠﻳم اﻟﺳﻌﻳد ﺑﺷﺎي )" :(١٩٨٠ﺳـﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻟﻔﺋـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ واﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ

اﻟﺧﺎﺻﺔ ،اﻟﻛوﻳت ،ط  ،٤ج ،٢دار اﻟﻘﻠم.
٧١

اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ" ،اﻟﻛوﻳت ،ج ،٢ ،١دار اﻟﻘﻠم.

١٢٤

اﻟﻤﺮاﺟــﻊ

 – ٧٢ﻓﺗﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟزﻳـﺎت )" :(١٩٩٥اﻷﺳـس اﻟﻣﻌرﻓﻳـﺔ ﻟﻠﺗﻛـوﻳن اﻟﻌﻘﻠـﻲ وﺗﺟﻬﻳـز اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت"،

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة ،دار اﻟطﻳب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ.

 – ٧٣ﻓـؤاد أﺑــو ﺣطــب ،ﻋﺑــد اﷲ ﺳــﻠﻳﻣﺎن )" :(١٩٧٣اﺧﺗﺑــﺎرات ﺗــوراﻧس ﻟﻠﺗﻔﻛﻳــر اﻻﺑﺗﻛــﺎري )ﻣﻘدﻣــﺔ
ﻧظرﻳﺔ( ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﻳﺔ.
 – ٧٤ﻓؤاد أﺑو ﺣطب ،أﻣﺎﻝ ﺻﺎدق )" :(١٩٨٠ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي" ،اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﻳﺔ.
 – ٧٥ﻓؤاد أﺑو ﺣطب وﺳﻳد ﻋﺛﻣﺎن )" :(١٠٩٤اﻟﺗﻔﻛﻳر ،دراﺳﺎت ﻧﻔﺳﻳﺔ" ،اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﻳﺔ.
 – ٧٦ﻓؤاد أﺑو ﺣطب ،ﺳﻳد ﻋﺛﻣﺎن ،آﻣﺎﻝ ﺻﺎدق )" :(١٩٩٣اﻟﺗﻘوﻳم اﻟﻧﻔﺳﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﻳﺔ.
٧٧

–

ﻓؤاد اﻟﺑﻬﻲ اﻟﺳﻳد )" :(١٩٧٩ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس اﻹﺣﺻـﺎﺋﻲ وﻗﻳـﺎس اﻟﻌﻘـﻝ اﻟﺑﺷـري" ،اﻟﻘـﺎﻫرة ،ط،١

دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ.

 – ٧٨ﻓــوزي أﺣﻣــد ﻣﺣﻣــد اﻟﺣﺑﺷــﻲ )" :(١٩٩٦ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ اﺳــﺗﺧدام اﻷﻟﻌــﺎب اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻟﺗــدرﻳس اﻟﻌﻠــوم
ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻻﺑﺗﻛﺎري واﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﻌﻠوم ﻟدى ﺗﻼﻣﻳذ اﻟﺻف اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻻﺑﺗـداﺋﻲ" ،ﻣﺟﻠـﺔ
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق ،اﻟﻌدد  ،٢٧اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ص ص ٣٤٠.-٣٠٩
 – ٧٩ﻓــوزي أﺣﻣــد ازﻫــر )" :(١٩٨٠اﻟــرزم اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﺧطــوة ﻋﻠــﻰ طرﻳــق اﻟﺗﻔرﻳــد" ،اﻟﻛوﻳــت ،ﻣﺟﻠــﺔ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم ،اﻟﻌدد).(٥
 – ٨٠ﻛﻣــﺎﻝ اﺳــﻛﻧدر وﻣﺣﻣــد ذﺑﻳــﺎن )" :(١٩٩٤ﻣﻘدﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ" ،اﻟﻛوﻳــت ،ط،١

ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻔﻼح.

 – ٨١ﻣﺎﺟدﻩ ﺳﻳد ﻋﺑﻳد )" :(١٩٩٢اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﻳﺔ" ،اﻟرﻳﺎض ،ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﻬدﻳﺎن ﻟﻠﻧﺷر.
٨٢

–

ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﻳم ﻳوﻧس )" :(١٩٩٩ﻧظـم اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﺑواﺳـطﺔ اﻟﺣﺎﺳـب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ اﻟﺗﻌﻠـﻳم" ،د ارﺳـﺎت

ﻋرﺑﻳﺔ ،ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر.
 – ٨٣ﻣﺣﻣــد اﺳــﻣﺎﻋﻳﻝ اﻷﻧﺻــﺎري )" :(١٩٩٦اﺳــﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳــوب ﻛوﺳــﻳﻠﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ" ،ﻗطــر ،ﻣﺟﻠــﺔ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ١٣٩. : ١٢٥ ،
٨٤

–

ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻋﺑد اﻟﻛرﻳم )" :(٢٠٠١اﻟﻘﺑوﻝ واﻟـرﻓض اﻟواﻟـدي وﻋﻼﻗﺗـﻪ ﺑـﺎﻟﺗﻔﻛﻳر اﻻﺑﺗﻛـﺎري

ﻟدى اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺻم" ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ،ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠطﻔوﻟﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻳن ﺷﻣس.
 – ٨٥ﻣﺣﻣـ ــد ﺣﻣ ـ ـزة وأﻣﻳـ ــر ﺧـ ــﺎن )" :(١٩٨٩اﻟﺗﻔﻛﻳـ ــر اﻻﺑﺗﻛـ ــﺎري ،د ارﺳـ ــﺔ ﻣﻘﺎرﻧـ ــﺔ ﺑـ ــﻳن اﻟطـ ــﻼب
اﻟﺳﻌودﻳﻳن واﻟﻧﻳﺟﻳرﻳﻳن" ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻣﺟﻠد  ،١١٧اﻟﻌدد اﻷوﻝ ،ص ص ٩٩. – ٩٨

١٢٥

اﻟﻤﺮاﺟــﻊ

 – ٨٦ﻣﺣﻣـ ــد ﺣﻣ ـ ـزﻩ اﻟﺳـ ــﻠﻳﻣﺎﻧﻲ )" :(١٩٩٢دﻻﻻت ﺻـ ــدق وﺛﺑـ ــﺎت اﺳـ ــﺗﺑﺎن اﻟـ ــدواﻓﻊ اﻻﺑﺗﻛﺎرﻳـ ــﺔ"،

اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ،اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ،اﻟﻌدد ).(٣٢
٨٧

–

ﻣﺣﻣد رﺷدي أﺑو ﺷﺎﻣﺔ )" :(١٩٩٩ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻛﻝ ﻣن اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﻣﻌﻣﻠﻳﺔ واﻟﻌـروض اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ ﻓـﻲ

ﺗﻧﻣﻳ ــﺔ ﺑﻌ ــض أﻫ ــداف ﺗ ــدرﻳس اﻟﻌﻠ ــوم ﻟﻠط ــﻼب اﻟﺻ ــم اﻟ ــﺑﻛم ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠ ــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳ ــﺔ" ،رﺳ ــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳ ــﺗﻳر ﻏﻳ ــر
ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة.
 – ٨٨ﻣﺣﻣ ــد ﻋﺑ ــد اﻟﺳ ــﻣﻳﻊ رزق )" :(١٩٩٥اﻟﻌﻼﻗ ــﺎت ﺑ ــﻳن اﻷﺳ ــﺎﻟﻳب اﻟﻣﻌرﻓﻳ ــﺔ وﻗ ــدرات اﻟﺗﻔﻛﻳ ــر
اﻻﺑﺗﻛﺎري" ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة.
 – ٨٩ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟﻐﻧــﻲ ﺣﺳــن )" :(١٩٩٦ﻣﻬــﺎرات اﻟﺗﻔﻛﻳــر اﻻﺑﺗﻛــﺎري" ،اﻟﻘــﺎﻫرة ،ﻣرﻛــز ﺗطــوﻳر

اﻷداء واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ.

 – ٩٠ﻣﺣﻣـ ــد ﻋﺑـ ــد اﻟﻣـ ــؤﻣن ﺣﺳـ ــﻳن )" :(١٩٨٦ﺳـ ــﻳﻛوﻟوﺟﻳﺔ اﻷطﻔـ ــﺎﻝ ﻏﻳـ ــر اﻟﻌـ ــﺎدﻳﻳن وﺗ ـ ـرﺑﻳﺗﻬم"،
اﻷﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ.
 – ٩١ﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟواﺣد )" :(٢٠٠١طرق اﻻﺗﺻﺎﻝ ﻟﻠﺻم وأﺳﺎﻟﻳﺑﻬﺎ" ،دار اﻟﻘﻠم ،دﺑﻲ.
 – ٩٢ﻣﺣﻣـ ــد ﻛﻣـ ــﺎﻝ ﻋﺑـ ــد اﻟـ ــرﺣﻣن )" :(٢٠٠٠ﻓﺎﻋﻠﻳـ ــﺔ اﺳـ ــﺗﺧدام أﺳـ ــﻠوب اﻟﺗـ ــدرﻳس اﻟﺧﺻوﺻـ ــﻲ
ﺑـﺎﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﺻــﻳﻝ واﺗﺟﺎﻫـﺎت طــﻼب ﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ ﻓـﻲ ﻣﻘــرر اﻟوﺳـﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ" ،رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر
ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﻳس.
 – ٩٣ﻣﺣﻣــد ﻧﺎﺻــر ﻗطــب )" :(١٩٨٥اﻟﺗﺄﻫﻳــﻝ اﻹدﻣــﺎﺟﻲ ﻟﻠﻣﻌــوﻗﻳن ﺗﺧﺎطﺑﻳــﺎ" ،ﻣﺻــر ،اﻟﻣــؤﺗﻣر
اﻟﺛﺎﻧﻲ ،اﺗﺣﺎد ﻫﻳﺋﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﻌوﻗﻳن.
 – ٩٤ﻣﺣﻣــود أﺣﻣــد أﺑــو ﻣﺳــﻠم )" :(١٩٩٣اﻟﺗﻧﺑــؤ ﺑﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟد ارﺳــﻲ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻋﻼﻗﺗــﻪ
ﺑﻌواﻣــﻝ اﻻﺗﺟــﺎﻩ ﻧﺣــو اﻟــﺗﻌﻠم اﻟــذاﺗﻲ وأﺑﻌــﺎد اﻟداﻓﻌﻳــﺔ ﻟﻺﻧﺟــﺎز ﻟــدى طــﻼب ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺻــورة" ،ﻣﺟﻠــﺔ
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة ،اﻟﻌدد ).(٢٣
 – ٩٥ﻣﺣﻣ ــود أﺣﻣ ــد ﻋﺑ ــد اﻟﻛـ ـرﻳم )" :(٢٠٠٠ﻓﺎﻋﻠﻳ ــﺔ اﺳ ــﺗﺧدام اﻟوﺳ ــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌ ــددة ﻓ ــﻲ اﻛﺗﺳ ــﺎب
اﻟطــﻼب اﻟﻣﻌﻠﻣــﻳن اﻟﻣﻧــدﻓﻌﻳن واﻟﻣﺗــروﻳﻳن اﻟﻣﻬــﺎرات اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻟﺗﺷــﻐﻳﻝ اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر واﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓــﻲ"،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ )ﺑﻧﻲ ﺳوﻳف( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة.
 – ٩٦ﻣﺣﻣــود ﻋﺑــﺎس ﻋﺎﺑــدﻳن )" :(١٩٨٩اﻟــﺗﻌﻠم اﻟــذاﺗﻲ واﻷدوار اﻟﺟدﻳــدة ﻟﻠﻣﻌﻠــم" ،اﻟﻣــؤﺗﻣر اﻟﺛــﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺗرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر )اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﺻر( ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ﺑﺎﻹﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﻳس.

١٢٦

اﻟﻤﺮاﺟــﻊ

 – ٩٧ﻣــرزوق ﻋﺑــد اﻟﻣﺟﻳــد رزق )" :(١٩٨١اﻟﻣﺳــﺗوى اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻــﺎدي وﻋﻼﻗﺗــﻪ ﺑــﺎﻟﺗﻔﻛﻳر

اﻻﺑﺗﻛ ــﺎري ﻟﻸﺑﻧ ــﺎء ﻓ ــﻲ اﻟﻣرﺣﻠ ــﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻳ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟرﻳف واﻟﺣﺿ ــر" ،رﺳ ــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳ ــﺗﻳر ،ﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ ،ﺟﺎﻣﻌ ــﺔ
اﻷﺳﻛﻧدرﻳﺔ.
 – ٩٨ﻣــدﺣت ﻣﺣﻣــد ﺣﺳــن )" :(١٩٩٨أﺛــر اﺳــﺗﺧدام ﺣﻘﻳﺑــﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﻳــق أﻫــداف ﺗــدرﻳس
اﻟﻌﻠــوم ﻟــدى اﻟﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﻣﻌــﺎﻗﻳن ﺳــﻣﻌﻳﺎً ﻓــﻲ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻻﻋدادﻳــﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳــﺔ" ،رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﻳر ،ﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ
ﺑﺎﻻﺳﻣﺎﻋﻳﻠﻳﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﻳس.
٩٩

–

ﻣدﻳﺣﻪ ﺣﺳن ﻣﺣﻣد )" :(٢٠٠١ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻘﺗرح ﻓﻲ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت ﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻟﺗﻔﻛﻳـر اﻟﺑﺻـري ﻟـدى

اﻟﺗﻠﻣﻳذ اﻷﺻم ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ" ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة.
 – ١٠٠ﻣﺻــري ﺣﻧــورة )" :(١٩٨٢ﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﺳــﻠوك اﻹﺑــداﻋﻲ ﻋﻧــد اﻷطﻔــﺎﻝ اﻟﻣﻌــوﻗﻳن ﻣــن ﺧــﻼﻝ
اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻘرؤة" ،ﻧدوة اﻟطﻔﻝ اﻟﻣﻌوق ،اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب.
 – ١٠١ﻣﺻــري ﺣﻧــورة ،وﻧﺎدﻳــﺔ ﺳــﺎﻟم )" :(١٩٩٠ﻧﻣــو اﻹﺑــداع ﻋﻧــد اﻷطﻔــﺎﻝ وﻋﻼﻗﺗــﻪ ﺑــﺎﻟﺗﻌرض
ﻟﺗﺄﺛﻳر وﺳﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻﺎﻝ" ،اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ.
 – ١٠٢ﻣﺻــري ﺣﻧــورة ،أﺣﻣــد اﻟﺳــﻌﻳد ) :(١٩٩١رﻋﺎﻳــﺔ اﻟطﻔــﻝ اﻟﻣﻌــوق طﺑﻳ ـﺎً وﻧﻔﺳــﻳﺎً واﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ـﺎً،

اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ.
١٠٣

–

اﻟﻣﺻرﻳﺔ.

ﻣﺻطﻔﻰ ﺳوﻳف )" :(١٩٨١اﻷﺳس اﻟﻧﻔﺳـﻳﺔ ﻟﻺﺑـداع ﻓـﻲ اﻟﺷـﻌر" ،اﻟﻘـﺎﻫرة ،دار اﻟﻣﻌـﺎرف

 – ١٠٤ﻣﺻطﻔﻰ ﻧوري اﻟﻘﻣـش )" :(٢٠٠١اﻹﻋﺎﻗـﺔ اﻟﺳـﻣﻌﻳﺔ واﺿـطراﺑﺎت اﻟﻧطـق واﻟﻠﻐـﺔ" ،ﻋﻣـﺎن،
دار اﻟﻔﻛر.
 – ١٠٥ﻣﻣــدوح ﻋﺑــد اﻟﻣــﻧﻌم ﻛﻧــﺎﻧﻲ )" :(١٩٨٨ﺑﺣــوث اﺑﺗﻛﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑﻳﺋــﺔ اﻟﻣﺻ ـرﻳﺔ ﺑــﻳن اﻟﻧظرﻳــﺔ
واﻟﺗطﺑﻳق" ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث ،اﻟﻌدد اﻟﺗﺎﺳﻊ.
 – ١٠٦ﻣﻧـ ــﻰ ﺣﺳـ ــن ﺳـ ــﻠﻳﻣﺎن )" :(١٩٩٨ﻧﺣـ ــو ﺗﺻـ ــﻣﻳم ﺑـ ــﻼ ﻋواﺋـ ــق ﻟﻣـ ــدارس ذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟـ ــﺎت
اﻟﺧﺎﺻﺔ" ،ﺑﺣوث ودراﺳﺎت وﺗوﺻﻳﺎت اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻘوﻣﻲ ﻻﺗﺣﺎد رﻋﺎﻳـﺔ اﻟﻔﺋـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ واﻟﻣﻌـوﻗﻳن ،اﻟﻣﺟﻠـد
اﻷوﻝ ،اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻟطﺑﻳﺔ واﻟﺗﺟﺎرب ،اﻟﻘﺎﻫرة ،دﻳﺳﻣﺑر ص ص ١٦٦.-١٤٦
١٠٧

–

و ازرة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠـﻳم )" :(١٩٩٥إﻧﺟـﺎزات اﻟﺗﻌﻠـﻳم ﻓـﻲ أرﺑـﻊ أﻋـوام ،ﻣﺷـروع ﻣﺑـﺎرك اﻟﻘـوﻣﻲ

ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم" ،اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﻛﺗب.

١٢٧

اﻟﻤﺮاﺟــﻊ

 – ١٠٨و ازرة اﻟﺗرﺑﻳــﺔ واﻟﺗﻌﻠــﻳم )" :(١٩٩٨اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺗرﺑﻳــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ" ،اﻟﻘــﺎﻫرة ،دﻟﻳــﻝ ﻣــدارس

اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻣﻌﻳﺔ.

 – ١٠٩ﻫ ــﺎﻧﻲ دروﻳ ــش )" :(١٩٩٩ﺗﺟرﺑ ــﺔ ﻣﻌﻬ ــد اﻟﻛوﻳ ــت ﻟﻸﺑﺣــﺎث اﻟﻌﻠﻣﻳ ــﺔ ﺑﺑﻧ ــﺎء وﺗطﺑﻳ ــق ﻧظ ــﺎم
اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻟﺗﻌﻠﻳم وﺗدرﻳس اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺻـم ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﻟﻐـﺔ اﻹﺷـﺎرة اﻟوﺻـﻔﻳﺔ" ،اﻹﻣـﺎرات ،اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟﺛـﺎﻣن
ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻم ،ﻣؤﺗﻣر اﻟﺷﺎرﻗﺔ.
 – ١١٠ﻫ ــدى ﻣﺻ ــطﻔﻰ ﻣﺣﻣ ــد ﻋﺑ ــد اﻟ ــرﺣﻣن )" :(١٩٩٨اﻻﺣﺗﻳﺎﺟ ــﺎت اﻟﺗدرﻳﺑﻳ ــﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣ ــﻲ اﻟﻠﻐ ــﺔ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﻣدارس اﻟﻣﻌوﻗﻳن ﺳﻣﻌﻳﺎ ﺑﺳوﻫﺎج" ،اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻻﺗﺣﺎد ﻫﻳﺋﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
واﻟﻣﻌوﻗﻳن ﺑﻣﺻر ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ص ص ٢٨٥. – ٢٧٠
 – ١١١ﻳﺎﺳـ ــر ﺳـ ــﻌد ﻣﺣﻣـ ــود أﺣﻣـ ــد )" :(٢٠٠٢ﻓﺎﻋﻠﻳـ ــﺔ ﺗـ ــدرﻳس ﻣـ ــﻧﻬﺞ اﻟرﺳـ ــم اﻟﻔﻧـ ــﻲ ﺑﺎﺳـ ــﺗﺧدام
اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟرﺳم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻘـدرة اﻟﻣﻛﺎﻧﻳـﺔ ﻟـدى طـﻼب اﻟﺻـف اﻷوﻝ اﻟﺛـﺎﻧوي اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ"،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق.
١١٢

–

ﻳﺳري طﻪ ﻣﺣﻣـد )" :(١٩٩٨ﻓﺎﻋﻠﻳـﺔ اﺳـﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳـوﺗر ﻓـﻲ اﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ اﻷﻛـﺎدﻳﻣﻲ وﺗﻧﻣﻳـﺔ

اﻟﻘــدرة اﻻﺑﺗﻛﺎرﻳــﺔ ﺑﺟﺎﻧﺑﻬــﺎ اﻟﻣﻌرﻓــﻲ واﻟوﺟــداﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟﻔﻳزﻳــﺎء ﻟــدى طــﻼب اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳــﺔ" ،رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗــوراة
ﻏﻳر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ.
 – ١١٣ﻳوﺳ ــف اﻟﻘرﻳ ــوﺗﻲ وﻋﺑ ــد اﻟﻌزﻳ ــز اﻟﺳ ــرطﺎوي وﺟﻣﻳ ــﻝ اﻟﺻ ــﺎﻣدي )" :(١٩٩٥اﻟﻣ ــدﺧﻝ إﻟ ــﻰ

اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ" ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،دﺑﻲ ،دار اﻟﻘﻠم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ.

 – ١١٤ﻳوﺳــف ﻫﺎﺷــم إﻣــﺎم )" :(٢٠٠٠أﺿـواء ﻋﻠــﻰ اﻟﺣــدﻳث ﻓــﻲ رﻋﺎﻳــﺔ وﺗﺄﻫﻳــﻝ وﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻣﻌــوﻗﻳن
ﺳﻣﻌﻳﺎً" ،اﻟﻧﺷـرة اﻟدورﻳـﺔ ﻻﺗﺣـﺎد ﻫﻳﺋـﺎت رﻋﺎﻳـﺔ اﻟﻔﺋـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ واﻟﻣﻌـوﻗﻳن ﺑﻣﺻـر اﻟﻌـدد  ٦٦اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ

ﻋﺷر ،ﻳوﻧﻳﻪ ،ص ص .٥٦-٤٤
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درجة االستجابة
المفردة

م
الجانب التعليمي
١
٢

إجراءات العمل وأنشطة البرنامج تتمركز حول النقاط
الرئيسية في موضوع الدرس
يتفق البرنامج وأھدف الدرس المعروض

٣

يتم عرض ا لمادة العلمية بشكل منطقي متسلسل

٤

يتناسب والخلفية العلمية للتالميذ

٥

المحتوي العلمي يسھل فھمه وخلوه من العبارات
الغامضة

٦

يتصف بالدقة العلمية

٧
٨
٩
١٠

يساعد المعاقين سمعيا علي إدراك العالم من حولھم
يسھم في تنمية مستويات التفكير العليا
مالئمة المفاھيم والمعلومات المتضمنة بالمحتوي
بالموضوع العام
ال يتعارض المحتوي مع فلسفة نظام التعليم وتوجھاته

يركز في عرضه علي بناء المعلومات من خالل
 ١١التدريب والممارسة
١٢

يعرض بطريقه تحقق الترابط والتماسك بين عناصره

 ١٣يراعي خصائص نمو التالميذ العمرية
 ١٤األنشطة اقرب لواقع التالميذ وحياتھم
 ١٥يساعد علي تحقيق األھداف التعليمية
 ١٦يوفر قاعدة معرفية عن موضوع الدراسة

ممتاز

جيد

متوسط

ضعيف

م

درجة االستجابة

المفردة
ممتاز

 ١٧يراعي الشمول والعمق واالتساع
قادر علي إصدار التوجيھات المناسبة للسير في أجزاء
 ١٨البرنامج
يتنوع في طرق عرض المحتوي بما يستثير ملكات
١٩
التالميذ
 ٢٠يوفر الفرصة لتفريد عمليه التعلم
الجانب المنھجي
١

محتوي البرنامج يتفق ومحتوي المنھج المقرر للعلوم
للصف الثامن االبتدائي للمعاقين سمعيا.

٢

يساير االتجاھات الحديثة في المناھج

٣

يتفق البرنامج مع ما استھدف منه

٤

يمكن استخدامه كنوع من أنواع التعلم المصاحبC.A.I.

٥

المحتوي العلمي للبرنامج قابل للتوزيع علي فقرات
متتالية

٦
٧

مناسبة حجم حروف الكتابة ووضوحھا علي الشاشة
وسھوله قراءتھا .
 -البرنامج يعمل بشكل صحيح كما ھو مخطط له .

٨

 -مناسبة طريقة عرض الصور والنص المصاحب لھا

٩

مدي مناسبة المؤثرات المستخدمة مع النصوص
المكتوبة.

جيد

متوسط

ضعيف

م

المفردة

١٠

مدي مناسبة التعزيز بالصور المتحركة

درجة االستجابة
ممتاز

١١

مدي مناسبة األنشطة والتدريبات العملية

١٢

مدي مناسبة األنشطة والتدريبات العملية

١٣

مالئمة ألوان أطارت البرنامج من حيث الكتابة أو
الخلفية.

١٤

يتم تحميل البرنامج بسرعة.

١٥

يدعم البرنامج مدي مناسبة األنشطة والتدريبات
العملية.

١٦

دعم البرنامج ألنظمة التشغيل المختلفة
الجانب األ خراجي النھائي

١

مساحة الشاشة مستغله استغالال جيدا .

٢

اإلطارات مناسبة لما ھي معده له .

٣

المعلومات خاليه من االزدحام أو التكرار

٤

األلوان موظفه بشكل مناسب ووضوح الصور

٥

كفاية مدة العرض الزمني علي الشاشة

جيد

متوسط

ضعيف

ملخص الدراسات السابقة
تقييم
الدراسات

م

اسم الباحث

السنة

ھدف الدراسة

عينة الدراسة

نتائج الدراسة

دراسات تناولت استخدام الكمبيوتر في التدريس للمعاقين سمعيا

ع دم وج ود ف روق ب ين المجموع ة الت ي تس تخدم
الورقة والقلم والمجموعة التي تس تخدم الكمبي وتر
كمساعد تعليمي في درجات األداء.
التعل يم الف ردي باس تخدام الكمبي وتر يس اعد عل ى
تفاعل الطالب إلكمال مھام التعليم
استخدام الكمبيوتر كمساعد تعليمي أعطى نتائج
مرتفعة في التحصيل مع الطالب الصم.
وقد نمى القدرات االبتكارية.
الكمبيوتر كمساعد تعليمي غير م ؤثر ف ي تحس ين
مھارات اللغة أو التحصيل الدراسي.

١

روكويل

١٩٩١

بيان أثر مدخلين من مداخل التعل يم ال ذاتي  ٢٤طالبا أصم من
)(٢٨-١٨عام
للطالب المعاقين سمعيا.

٢

ريتشارد

١٩٩١

الفاعلي ة النس بية لل تعلم الم دار باس تخدام تالمي ذ مع اقين
سمعيا
الكمبيوتر كمساعد تعليمي

٣

براون
وآخرون

١٩٩١

٤

بل – لورا
وآخرون

١٩٩١

٥

رمضان
رفعت

١٩٩٤

٦

دافيد جراي ١٩٩٥

تق ويم ب رامج الكمبي وتر كمس اعد تعليم ي  ٤٨تلميذ بالمرحلة
االبتدائي ة م ن
للمدارس االبتدائية للمعاقين سمعيا
المعاقين سمعيا
تنمي ة تحص يل الط الب الص م م ن خ الل  ١٠م ن األطف ال انخف اض ف ي أخط اء الكتاب ة وزي ادة الق درة عل ى
ربط الجمل لتصبح ذات معنى.
مھ ارات الكتاب ة ع ن طري ق ش بكة الصم
المعلومات في حجرات العلوم
التحق ق م ن قيم ة اس تخدام الكمبي وتر ف ي  ٢٤تلمي ذ وتلمي ذة اس تخدام الكمبي وتر ف ي ت دريس الرياض يات فع ال
م ن الص م عل ى مع الصم.
تدريس مادة الرياضيات للتالميذ الصم.
مع وجود فروق ف ي التحص يل لص الح المجموع ة
مجموعتين.
التجريبية.
أث ر اس تخدام الكمبي وتر كمس اعد تعليم ي مجم وعتين م ن استخدام الكمبيوتر في التعلم مع الصم قد أدى إل ى
زي ادة التحص يل ويعتم د عل ى اتجاھ ات الط الب
الصم
لألطفال المعاقين سمعيا.
والمعلمين نحو الكمبيوتر.

تقييم
الدراسات

دراسات تناولت التحصيل لدى المعاقين سمعيا ً.
تقييم
الدراسات

م

اسم الباحث

السنة

٧

ھاني
درويش

٨

ليسيا باركر ٢٠٠٣

١

سھام صالح ١٩٩١

اس تخدام الكمبي وتر كمس اعد تعليم ي ف ي  ١٦تلميذا صم من
) (١٤ : ٨عام
إكساب الصم حصيلة من المفردات.
أث ر اس تخدام األنش طة العملي ة عل ى  ١٧تلمي ذ وتلمي ذه
بم دارس األم ل
تحصيل التالميذ الصم والبكم.
للصم.

٢

١٩٩٥

برنارد
جيمس
سعاد شاھين ١٩٩٦

٤

١٩٩٦

مجموع ة م ن
التالميذ الصم.
 ١٦تلمي ذ وتلمي ذة
م ن المع اقين
سمعيا
تالمي ذ المرحل ة
اإلعدادي ة المھني ة
م ن الص م
باإلسماعيلية

٣

م

مدحت
حسن

اسم الباحث

١٩٩٩

ھدف الدراسة

عينة الدراسة

السنة

بناء وتطوير تطبيق ات ف ي الحاس ب اآلل ي دراسة نظرية.
لخدمة الطلبة الصم.

إدماج التكنولوجيا داخل المناھج.
الكش ف ع ن فاعلي ة اس تخدام اس تراتيجية
الت دريس ب الرزم التعليمي ة عل ى تق دير
الذات والتحصيل في العلوم.
أث ر اس تخدام حقيب ة تعليمي ة ف ي تحقي ق
أھداف تدريس العلوم لدى المعاقين سمعيا

ھدف الدراسة

عينة الدراسة

نتائج الدراسة
سھوله في استخدام الكمبيوتر من قبل المدرسات
تجاوب التلميذات الض عيفات للبرن امج أفض ل م ن
الحصص العادية
تعلم الصم  ٧٠كلمة يوميا بع د تطبي ق البرن امج –
مع قدرة أكبر على التذكر.
وج ود ف روق ب ين القي اس القبل ي والقي اس البع دي
ألف راد العين ة الت ي درس ت باس تخدام األنش طة
العلمي ة والطريق ة المعملي ة وذل ك ف ي التحص يل
واالتجاه نحو العلوم لصالح القياس البعدي
أن إدخ ال التكنولوجي ا أدت إل ى مس اھمة الط الب
في التعليم بفاعلية.
وج ود ف روق ب ين المجم وعتين التجريبي ة
والض ابطة ف ي التحص يل الدراس ي لص الح
المجموعة التجريبية عند مستوى ٠٥ر
وج ود ف روق ب ين المجم وعتين التجريبي ة الت ي
ت درس باس تخدام الحقيب ة التعليمي ة والمجموع ة
الض ابطة ف ي التحص يل المعرف ي ،واألداء
المھ اري واالتجاھ ات نح و الم ادة لص الح
المجموعة التجريبية.

نتائج الدراسة

٥

حمدي عبد
العظيم

١٩٩٩

أثر أستخدام إستراتيجية التعليم التعاوني
في تحصيل المعاقين سمعيا ً

٦

محمد أبو
شامة

١٩٩٩

٧

عبد الرازق ٢٠٠١
سويلم
وخليل
رضوان
٢٠٠٣
كيلي

فاعلي ة ك ل م ن الطريق ة المعملي ة
والع روض العملي ة ف ي تنمي ة أھ داف
تدريس العلوم
فاعلية التعلم التعاوني في ت دريس وح دة
الحيوان والنبات لط الب الص ف الس ابع
االبتدائي من المعاقين سمعيا ً

١

فاطمة
جعفر

١٩٩١

٢

عرفات
صالح

١٩٩٨

٨

 ٢٤طالب ة بالمرحل ة أن استراتيجية ال تعلم التع اوني ذات فاعلي ة ف ي
تحصيل مادة العلوم وفي تنمية اتجاھات إيجابية
الثانوية من الصم
نحو العمل الجماعي واالتجاه نحو المادة
ط الب الص ف األول فاعلية استخدام الطريقة المعملية التي يقوم فيھ ا
الط الب ب أداء األنش طة العملي ة بأنفس ھم ف ي
الثانوي
ضوء خطوات حددھا المعلم سلفا ً
 ٢٤تلمي ذ وتلمي ذة م ن اس تخدام التعل يم التع اوني أدي إل ى ارتف اع
المعاقين سمعيا ً
تحص يل التالمي ذ الص م ،وارتف اع مھ ارات
االتصال الكلي.

دراسات تناولت التفكير
االبتكاري للمعاقين سمعيا

البرن امج المص مم ق د حس ن ق درات الط الب
فاعلي ة التكنولوجي ا ف ي تلبي ة احتياج ات المراھقين الصم
الطالب المعاقين سمعيا ً
الصم على الكتابة ،وارتفاع نسبة تحص يلھم ف ي
المواد الدراسية.
معرف ة الق درة عل ى التفكي ر االبتك اري  ٥٠من الصم في الفئ ة وجود فروق ب ين الص م والمع اقين ف ي الق درات
االبتكارية لصالح الصم
وبعض سمات الشخص ية المبتك رة ل دي من)(١٧-١٢عام
الصم
وجود ف روق ب ين الص م والع اديين ف ي العالق ة
معرف ة تق ديرات ال ذات والق درة عل ى  ١٢٠طفالً منھم
والمرونة لصالح العاديين وب ين ض عاف الس مع
التفكي ر االبتك اري ل دى األطف ال الص م  ٤٠من الصم
وضعاف السمع
 ٤٠من ضعاف السمع والعاديين في العالقة والمرونة لص الح الع اديين
 ٤٠م ن الع ادتين وال يوج د ف روق ب ين الص م وض عاف الس مع
اعمارھم من
في التفكير االبتكاري.
) (١٣: ٩عام

تقييم
الدراسات

م

اسم الباحث

السنة

ھدف الدراسة

نتائج الدراسة

عينة الدراسة

٣

طارق
النجار

١٩٩٨

فاعلي ة البرن امج االرش ادي ف ي تنمي ة  ٢٤طالب أصم
التفكير االبتكاري لدى الصم

٤

دعاء قنديل

١٩٩٩

٥

سعد عبد
الغفار

٢٠٠٠

أث ر ممارس ة النش اط ال درامي عل ى  ٤٠طف الً ض عيف
تنمي ة التفكي ر االبتك اري ل دى ض عاف السمع
السمع
عالق ة ق درات وم ؤثرات التفكي ر  ٤٠٠طفالً أصم
االبتك اري ل دى الص م ب العمر الزمن ي
والنمو العقلي

٦

ديفيد

٢٠٠٠

ن

٧

باسج وايدن ٢٠٠٠

٨

مديحة حسن ٢٠٠١

تحس ين المرون ة الفكري ة بإس تخدام  ١٤طال ب م
المعاقين سمعيا ً.
التكنولوجيا
فاعلي ة اس تخدام الكمبي وتر ف ي تحس ين  ١٤طف الً م ن الص م
المرون ة الفكيري ة لألطف ال الص م وضعاف السمع
وضعاف السمع
إعداد برنامج في الرياض يات ف ي تنمي ة  ١٢م ن التالمي ذ
الصم
التفكير البصري لدى التالميذ الصم

وج ود ف روق ب ين المجم وعتين التجريبي ة
والض ابطة ف ي التفكي ر االبتك اري )طالق ة –
مرون ة – أص الة( بع د تنفي ذ البرن امج لص الح
المجموعة التجريبية
ممارس ة النش اط ال درامي أدت إل ى تحس ن أداء
أف راد المجموع ة التجريبي ة عل ى اختب ار التفكي ر
االبتكاري في األصالة – التخيل  -الطالقة(
مؤش رات مش تركة م ن ال ذكور واإلن اث مث ل
الطالق ة المرون ة – األص الة – الرس ومات
الس اكنة  ،األش كال اإلنس انية – أم ا ال ذكور فق ط
ف ي الرس ومات ذات الحرك ة الواح دة  ،واإلن اث
فقط في التفصيالت واألشكال الحيوانية المنفصلة
ح دوث تحس ن ف ي المرون ة الفكري ة ل دى الص م
وضعاف السمع
وج ود ف روق ب ين القي اس القبل ي والقي اس البع دي
ف ي المرون ة الفكري ة لص الح القي اس البع دي
بالمجموعة التجريبية.
فاعلية البرن امج وط رق الت دريس المس تخدمة ف ي
الدراسة في تنمية التفكير لدى الصم

تخير األجابة الصحيحة مما ياتي:
- -١من المواد التي تنجذب للمغناطيس
أ -الزجاج
ب_ الحديد
ج -النحاس
د -الخشب

-٢للقضيب المغناطيسي
أ -قطبان
ب -ثالثة أقطاب
ج -قطب واحد
د -أربع أقطاب

 -٣األقطاب المغناطيسية المتشابھة
أ -تتجاذب
ب -تتنافر
ج -ال يؤثر أحدھما على األخر
د -تتحلل

 -٤من المواد التي تتمغنط
أ -النحاس
ب -الحديد
ج -الخشب
د -الزجاج

 -٥من المواد التي التنجذب نحو المغناطيس
أ -االلومونيوم
ب -الحديد
ج -النيكل
د -الصلب

 -٦يتم تحديد االتجاھات األصلية األربعة بأستخدام
أ -المغناطيس الكھربي
ب -البوصلة
ج -اتجاه الرياح
د -المدفأة

 -٧يمكن عمل مغناطيس صناعي بالمغنطة
أ -بالطرق
ب -بالتسخين
ج -بالدلك
د -بالتبريد
 -٨يشير القطب الشمالي في البوصلة نحو
أ -الجنوب
ب -الشرق
ج -الشمال
د -الغرب

 -٩طرق وتسخين المغناطيس الصناعي
أ -تزيد من قوتة
ب_ تقلل من قوتة
ج -التؤثر على قوتة
د -تضاعف من قوتة
 -١٠يحاط ساق الكربون في العمود الجاف بـ
أ -كلوريد الخارصين
ب -كلوريد االمونيوم
ج -ثاني اكسيد المنجنيز
د -كلوريد الكوبلت

 -١١فتيل المصباح الكھربي عبارة عن سلك رفيع من
أ -النحاس
ب -النيكل
ج -التنجستين
د-الرصاص

-١٢يتحكم في ضبط درجة حرارة المكواة
أ -قاعدة المكواة
ب -المنظم
ج -الميكا
د-السلك

 -١٣عنصر التسخين في المدفأة الكھربية
أ -النحاس
ب -النيكل كروم
ج -التنجستين
د-الحديد

 -١٤ينصھر سلك المنصھر عندما يمر به تيار شدته
أ -أكبر من المعتاد
ب -أقل من المعتاد
ج -المعتاد
د--ضعيفة

 -١٥يعمل على قطع التيار الكھربي عند حدوث ماس كھربي
أ -السخان
ب -المنصھر
ج -المدفأة
د-المكواة

ضع عالمه )√( امام العبارة الصحيحة وعالمه )×( امام العبارة الخطا:
 -١يوجد المغناطيس الطبيعي على شكل حجر لونه اسود

)

(

 -٢للمغناطيس الصناعي أشكال متعددة منھا شكل حدوة الحصان

)

(

-٣الحديد من المواد التي التنجذب نحو المغناطيس

)

(
)

(

 -٤الطباشير من المواد التى تنجذب للمغناطيس

 -٥تسمح المواد غير المغناطيسية للقوى المغناطيسية من النفاذ خاللھا)

(

 -٦مادة االلومونيوم التنجذب نحو المغناطيس

)

(

-٧المشابك المصنوعة من الحديد ال تنجذب نحو المغنا طيس

)

(

 -٨يصنع المغناطيس الكھربي من الحديد الصلب

)

(

 -٩يشير القطب الجنوبي للبوصلة إلى اتجاه الشرق

)

(

 -١٠األسم الشائع للعمود الجاف ھو "حجر البطارية"

)

(

 -١١يصنع فتيل المصباح الكھربي من مادة التنجستين

)

(

 -١٢عنصر التسخين في المدفأة الكھربية عبارة عن سلك من النيكل كروم )
 -١٣من أسباب زيادة استھالك التيار الكھربي مالمسة األجزاء المغطاة من
)
األسالك بعضھا البعض
 -١٤فائدة المنصھرھي حماية األجزاء من التلف وحماية المنزل من الحرائق)

(
(
(

 -١٥اليوجد ضرر من مالمسة األجزاء المكشوفة من األسالك التي يمر بھا تيار
) (
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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