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 ملخص: 

ـ الترفييي في تنمية يفاعمية تدريس العمكـ باستخداـ التعمتعرؼ إلى ىدؼ البحث 
 تدريس كحدةتـ ك . االمعاقيف سمعين  الصؼ الثامفالفيـ العميؽ كالكفاءة الذاتية لدل تالميذ 

لتحقيؽ  ـ الترفييييالتعمباستخداـ  ََِِ/ َُِٗمعاـ الدراسي ل العمـك مادةفي " الركافع"
ا عمى المنيج شبو التجريبي تصميـ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية، اعتمادن  ،ذلؾ اليدؼ 

 ميذتال( ٔىما ضابطة )إحدامجمكعتيف إلى مت سِّ ، قي اتمميذن ( ُٓكتككنت عينة البحث مف )
، كتـ ـ الترفييييالتعمدرست باستخداـ  ميذتال( ٗتجريبية )كاألخرل درست بالطريقة التقميدية، 

اد عمى أفر  الكفاءة الذاتية، كمقياس الفيـ العميؽ: اختبار القياس، كىما تطبيؽ أداتي
اختبارم ماف كتني مجمكعتي البحث قبمينا كبعدينا، كتمت معالجة النتائج إحصائينا باستخداـ 

 ،تب، كمعامؿ الرتباط الثنائي لمري رتباط الثنائي لرتب األزكاج المرتبطةككيمككسكف كمعامؿ ال 
كالكفاءة الفيـ العميؽ  :تنمية كؿ مففي  ـ الترفييييالتعممية استخداـ اعف لىإكتكصؿ البحث 

 ضكء ىذه النتائج.في قدـ البحث مجمكعة مف التكصيات كالبحكث المقترحة ك ، الذاتية

 المعاقيف سمعينا -الكفاءة الذاتية  -العميؽ الفيـ  -الترفييي  التعميـالمفتاحية: الكممات 
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The Effectiveness of Teaching Science Using Edutainment in 

Developing Deep Understanding and Self-Efficacy for Hearing 

Impaired Eighth Grade Pupils  
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Dr. Mahmoud Ramadan Azam Elsayed & Dr. Hala Ismail Mohammed Ahmed 
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Abstract: 

          This research aimed at knowing the effectiveness of teaching science 

using edutainment in developing deep understanding and self-efficacy of 

hearing-impaired eighth grade pupils. The unit "levers" was taught in the 

science subject for the academic year 2019/2020 using edutainment to achieve 

that goal, depending on the quasi-experimental approach, designing the control 

and experimental group. The research sample consisted of (15) pupil, and it 

was divided into two groups, one of whom was a control (6) pupils which 

studied In the traditional method, the other is experimental (9) pupils studied 

using edutainment education, and two measurement tools, namely: the deep 

understanding test and the self-efficacy scale, were applied (pre and post) to 

the members of the two research groups, and the results were statistically 

treated using the tests of Man -Watney and Wilkson, and the double correlation 

coefficient for the ranks of related couples. And the coefficient of double 

correlation for ranks, the research found the effectiveness of using edutainment 

in developing both: deep understanding and self-efficacy, and the research 

presented a set of recommendations and suggested researches in light of these 

results. 

Keywords: Edutainment - Deep Understanding - Self-Efficacy - Hearing 
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 مكدمة: 

لكافة ىدفنا سامينا  إف الىتماـ بتربية األفراد ذكم الحتياجات الخاصة كتعميميـ ييعدي 
مدل تقدـ الشعكب كالحضارات، كمف بيف ىذه  بو قاسي يي ا بؿ أصبح ىدفن  ،المجتمعات كالدكؿ

التي تستكجب الرعاية كالىتماـ كالتعميـ مف خالؿ طرؽ كاستراتيجيات تدريسية الفئات 
 فئة ليستفئة األفراد ذكم اإلعاقة السمعية، فيي تتناسب مع خصائصيا كاحتياجاتيا 

 اإلعاقات المختمفة.فئات مرتبة متقدمة بيف ؛ إذ تأتي في بالقميمة
كضحو أكىذا ما  ،اجتماعيةفاإلعاقة السمعية تفرض عمى صاحبيا حكاجز كقيكد 

اإلعاقة السمعية ليا تأثير شديد عمى المجاؿ الجتماعي بأف  (ُّٕ، ََِٓالقريطي )
تيقىمِّؿي يحيط بو  مف عزؿ المعاؽ عٌماتيسىبِّبيوي بما كالتعميمي  ريفى فرص اتصالو كى نتيجة ًباآلخى

( أف التالميذ ّْٔ، ََِّيكضح إبراىيـ )، كعمى المستكل التعميمي التخاطبكجكد حاجز 
كنقص في النتباه كصعكبات في التعمـ  في التحصيؿ الدراسي انخفاضا لدييـ المعاقيف سمعين 

 طرؽ التدريس المتبعة لخصائصيـ كاحتياجاتيـ.ميالءىمىًة نتيجة عدـ 
يكاجيكف تالميذ المعاقيف سمعيان ( أف الََِٗعيسى ) يرلكفي مجاؿ تعميـ العمكـ 

كاستيعابيا خالؿ مراحؿ تعميميـ مشكمة كبيرة في فيـ المقررات العممية )العمـك كالرياضيات( 
فًُّر مف حيث طريقة إعدادىا كصياغتيا كعدـ يا لكجكد قصكر كبير يعتري كسائؿ كمثيرات تىكى

 .بصرية تناسب المعاقيف سمعينا
شيدت مناىج العمـك  أفمف ًبالرَّغـً أنو كىذا ما أكدتو نتائج عديد مف الدراسات   

تطكرنا ممحكظنا في السنكات السابقة، إل أنيا لـ تحقؽ األىداؼ المنشكدة منيا لذكم اإلعاقة 
، (ََُِ) الرفاعيك  كالمممي ، كصياـ(ََِٔ) السمعية، حيث أكدت دراسات كؿ مف: عباس

براىيـك ، (َُِِ) عبده كيكسؼ كشعيرك  بمحتكل ( أف الىتماـ َُِٗ)، كحسيف (َُِٕ) ا 
حيث أكصت نتائج تمؾ الدراسات إلى ضركرة  ؛امناىج العمكـ لممعاقيف سمعينا مازاؿ محدكدن 

عادة النظر في مدل تحقيقيا لألىداؼ المرجكة مف دراستيا ليذه الفئة  مراجعة ىذه المناىج كا 
 ، كتدريسيا باستراتيجيات تناسب ىذه الفئة. المتعمميفمف 

ا كمحاكلة الجيكد التعميمية في إكسابيـ المعاقيف سمعين  ا ألىمية تعميـ التالميذنظرن ك 
في  مختمفةقد حاكلت عديد مف الدراسات تجربة استراتيجيات تدريسية ف ،كافة فركع المعرفة

                                                           
 نظام اناتبع الباحثAPA  سم العائلة )السنة، الصفحة(.االسادس.  اإلصدار 
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: كؿ مف كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ دراسة ،مفةفي المراحؿ التعميمية المخت ليـتدريس العمكـ 
( التي استخدمت ََِْ) يحيىك  العطارك  التعاكني،( التي استخدمت التعمـ ََِْنكبي )

صبرم ك استراتيجية مقترحة قائمة عمى نمكذجي تحميؿ الميمة كتدريب العمميات العقمية، 
التي استخدمت  (ََُِعبدالممؾ)ك القصص الكاريكاتكرية، ( التي استخدمت ََِٕكالسيد )

 كزيداف أحمدك اإلثراء الكسيمي،  متاستخدالتي ( ََُِعبيد )ك المدخؿ البصرم كالمكاني، 
عبده كيكسؼ كشعير بنائي، ك التعمـ الالتي استخدمت نمكذج  (َُُِكعبدالنبي ) كنصر

استراتيجيتي خرائط التي استخدمت  (َُِْ) نصرك خرائط التفكير،  ( التي استخدمتَُِِ)
 استخدمتالتي ( َُِْصديؽ )البغدادم كجرجس ك ك التفكير كالخرائط الذىنية اإللكتركنية، 

كخميؿ كأبك ناجي كاألنكر  ،التي استخدمت الكيب( َُِٓسرحاف )ك المدخؿ البصرم المكاني، 
براىيـ )ك ، مالتعمـ البصر  التي استخدمت( َُِٓ) كعبدالعزيز ( التي استخدمت َُِٕا 

، المنظكمة التفاعمية عبر األجيزة المكحيةالتي استخدمت  (َُِٕ)العيسرية ك النفكجرافيؾ، 
ًبالرَّغـً  ،في تدريس العمكـالذىنية استراتيجية الخرائط  تفالتي كظ (َُِٗحسيف )ك  كؿ مف كى

الدراسات بضركرة مراجعة استراتيجيات التدريس التي بعض فقد أكصت  ىذه الجيكد كالدراسات
ـي   .في تدريس العمـك ليذه الفئةتيٍستىٍخدى

كالتي مف بينيا عدـ القدرة عمى التركيز لفترة  ؛خصائص ىؤلء األفرادكشجعت 
عمى طكيمة، كضعؼ تذكر المفاىيـ كالعالقات، كبطء سرعة التعمـ، كتأخر نمكىـ الحركي، 

إعادة النظر في استخداـ استراتيجيات تدريس تتناسب مع طبيعة ىذه الفئة مف المتعمميف 
 .(ٖٔ -َٔ، َُِِ)عقؿ، 

 يكضحف Edutainmentـ الترفييي يالتعم ستراتيجيةا :ستراتيجياتكمف بيف ىذه اإل
بشكؿ يىٍعتىًمدي ( أف التعميـ الترفييي ىك نكع ىجيف مف التعميـ ِٓٓ، ََِّ) okan أككاف

، َُِٗكبير عمى المكاد المرئية كعمى أشكاؿ السرد كاألشكاؿ الشبيية بالمعبة، كترل نصر )
كتتناسب كاحتياجات  ةأف التعميـ الترفييي استراتيجية مناسبة لنمط الحياة السريع (ََُ

المتعمميف فمف خالليا يتعممكف دكف ممؿ كرتابة، كما أنيا تنمي لدييـ بعض الميارات العقمية 
 كالعممية كتثقؿ خبراتيـ كتجعؿ تعمميـ لمعمـك أكثر متعة.

أكضح كما  ،لواألساسي  كضكح اليدؼـ الترفييي أىميتو مف خالؿ ييكتسب التعمك 
أف اليدؼ ( ُِّّ، َُِٓ) Aksakal(، كأسكاؿ ِٔٓ، ََِّ) okan: أككاف كؿ مف
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حداث كمكاد التعمـ أثناء ىك جذب انتباه المتعمميف كجعؿ تركيزىـ عمى األمف التعميـ الترفييي 
 Kusmarni ككزمارنيك (، ُِّّ، َُِٓ) Aksakalأسكاؿ كؿ مف:  تعمميـ، كما يضيؼ

التعميـ  :ـ الترفييي لو جناحاف ىماي( أف التعمََُ، َُِٗ، كنصر )(ُُٕ، َُِٕ)
مف الترفيو كالمعب في التعمـ، فعند الدمج بيف التعميـ كالترفيو يؤدياف  ستفادي كالترفيو، حيث يي 

 بالمتعمـ إلى اكتساب المعارؼ كالمفاىيـ كالخبرات كالمعمكمات بسيكلة كيسر، كما أضاؼ
أف ذلؾ يؤدم إلى حماس المتعمميف، كمساعدتيـ في  (ُِّّ، َُِٓ) Aksakal أسكاؿ

 أكثر متعة. الميتىعىمَّمىًة تعمـ المكاد التي يصعب تعمميا، كجعؿ المكضكعات كالمعمكمات 
 مكادفقد استخدمتيا بعض الدراسات في تدريس السًترىاًتيًجيَّة ألىمية ىذه كنظرنا 

كمف ىذه التابعة،  تغيراتً مي عدد مف البيدؼ تنمية  ،مراحؿ التعميـكافة دراسية مختمفة في 
ياد ك  (،ََِٕ) Kara &  Yesilyurt يسمي يارتك كارا  مف:دراسة كؿ الدراسات  ا 
(، َُِٕالحميد كشعير كشعيب كالغكؿ )كعبد(، ََِٗ) Ayad  &  Rigasكريجاس

 & ,Rahman, Kasinathan, Logeswaran ككاثينثاف كلكجيزكراف كتحريـرحماف ك 
Taharim (َُِٕ ،) (َُِٗنصر )ك  (،َُِٖىالؿ ) أبكك.  

 مف بدلن  العمؽ عمى يركز أف ينبغي العمكـ تدريس أف عمى العممية كتؤكد التربية
خير مف معرفة سطحية كثيرة"  بعمؽ تعممو مف المعرفة قميؿ" شعار كفؽ األفقي، التكسع

 .(ُِ، ََِِ)زيتكف، 
كنة األخيرة مف مشركعات التطكرية التي ظيرت في اآلمف الكىذا ما نادت بو كثير 

( ْٕٕ، َُِٕتشير سراج )إذ  ؛Deep understanding العميؽة الىتماـ بالفيـ ر ضرك 
؛ حيث تنبع ا رئيسن ىدفن  إلى أف تنمية ميارات الفيـ العميؽ ييعدي  ا مف أىداؼ تدريس العمـك

ككيؼ يكتسبكف المعارؼ بطريقة كظيفية  ؟ميذ كيؼ يتعممكفأىميتو مف قيامو بتعميـ التال
 ؟يمكف تطبيقيا في مختمؼ جكانب حياتيـ اليكمية

"قدرة المتعمـ عمى طرح  :( أف الفيـ العميؽ يعنيُٕ، َُِِكيرل الجيكرم ) 
عطاء ترجمة كتفسير كاستنتاج صحيح لذلؾ" كتعرفو أبك رية ، تساؤلت عميقة أثناء التعمـ، كا 

 يعرفو، كعمىقدرة المتعمـ عمى التفكير بشكؿ مرف فيما بأنو: ( ِٓٔ، َُِٓ)السرجاني ك 
تطبيؽ ما تعممو بمركنة في سياقات جديدة، باإلضافة إلى انفعاؿ المتعمـ بالمكقؼ التعميمي 

( أف الفيـ العميؽ يعني قدرة المتعمـ عمى طرح ّ، َُِٔ) King كينج كيكضح .كيمِّيِّا
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ظيار ا التساؤلت كالتكضيح كالتفسير بعيدن  عف الحقائؽ كاإلصرار عمى فيـ المادة المتعممة كا 
 مستكيات متقدمة مف الفيـ.

أف المعرفة مف ( ُّْ، ََِٗطمبة )كما أشار  أىميتو كيكتسب الفيـ العميؽ
كما أنيا أكثر احتمالية لمتذكر كالسترجاع كالستخداـ كالتطبيؽ في  ،اٍرًتباطناالناتجة عنو أكثر 
بعض الدراسات أثر استخداـ بعض استراتيجيات التدريس  اكلتكقد تن مجالت جديدة.

الجيكرم ك  ،(ََِٖخميؿ ): كؿ مف كمنيا دراسة ،المختمفة في تنمية الفيـ العميؽ
، (َُِٓ(، كأبكرية كالسرجاني )َُِٓكالدمرداش )(، كىاني َُِِكأحمد ) ،(َُِِ)

عمر مي ك  ،(َُِٖ)كمحمد  كذكي كسعكدم أحمدك  ،(َُِٕسراج )ك  ،(َُِٔ) King ككينج
تـ تناكؿ ك  ،(ََِِعبدالفتاح )(، ك َُِٗخميؿ كالخطيب )ك الجندم ك  حسانيف، ك (َُِٗ)

في دراسة كمتغير تابع في مجاؿ ذكم الحتياجات الخاصة كالفائقيف استخداـ الفيـ العميؽ 
 (.َُِٕنصر )

ًبالرَّغـً ًمف   (َُِِ)الجيكرم  كؿ مف: كدارسة ،الدارسات بعضاألىمية فإف ىذه كى
أكدت عمى ضعؼ ميارات الفيـ العميؽ بمراحؿ  (َُِٕ) ( كسراجَُِٓكالدمرداش ) كىاني

 التعميـ المختمفة.
( أف قدرة المتعمـ عمى تحقيؽ نكاتج التعمـ المختمفة في ُٗ، َُِٖكيرل أبكغنيمة )

ممتعمـ في تعمـ مادة العمـك تتأثر بمعتقدات الكفاءة الذاتية؛ لككنيا تمثؿ القكة الذاتية الدافعة ل
 ،و أثناء تعمميايأنشطة العمكـ، كالمثابرة في متابعة إنجازىا، كالتغمب عمى أم صعكبات تكاج

في الدافعية كالتنظيـ الذاتي لممتعمـ تأثيرنا أف ليا  (ٔ، ُٕٗٗ) Pajaresكما أكضح باجارز 
 كاختيارات المتعمميف.
( أف الكفاءة الذاتية ىي: قكة ذاتية مكجية َُِ، ُٗٗٗ) Banduraكيرل باندكرا 

نجاز المياـ التعميمية بنجاح كأشار ، كمحركة لجيكد المتعمـ لمتابعة أدائو باستمرار كا 
قترح أربعة مصادر لمكفاءة اإلى أف باندكرا ( ّٗ، ََِِكسالمة )، (ّٗ، َُِٖأبكغنيمة )

 Vicariousالخبرات البديمة ، ك Mastery Experiencesخبرات اإلتقاف ، ىي: الذاتية
Experiences اإلقناع المفظي ، كVerbal persuasion الحالت الفسيكلكجية ، ك

 .Physiological and Emotional statesكالنفعالية 
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بتنمية ميارات الفيـ العميؽ لدل التالميذ الىتماـ  ةمف ىنا الحاجة إلى ضركر كتبرز 
استخداـ  ا عمىدراستيـ لمناىج العمكـ اعتمادن  أثناءا كزيادة كفاءتيـ الذاتية المعاقيف سمعين 

 تحقيؽ ذلؾ. لو المتعمـ كتكفؿ مشاركة نشطة مفاستراتيجيات تدريسية حديثة تعتمد عمى 
 مشكلة البحح:

استخداـ المعمميف كالطالب  العمميةلحظ الباحثاف أثناء إشرافيما عمى طالب التربية  
  .االمعمميف لستراتيجيات تدريس تقميدية ل تتناسب مع فئة المعاقيف سمعين 

نتائج بعض الدراسات السابقة إلى ضركرة إعادة النظر في طرؽ  أشارتكما 
ىذه  سمعينا، كمفمستخدمة في تدريس العمـك لمتالميذ المعاقيف اليا كاستراتيجياتالتدريس 

عبده ك ، (ََُِ) الرفاعيي ك المممك  (، كصياـََِٔ)عباس  :الدراسات دراسة كؿ مف
براىيـ ك ، (َُِِ)كيكسؼ كشعير  كما أشارت نتائج بعض  ،(َُِٗ)كحسيف  (،َُِٕ)ا 
كالدمرداش  كىاني ،(َُِِالجيكرم )كدارسة جريت في مجاؿ العمـك الدراسات التي أي 

 ميارات الفيـ العميؽ بمراحؿ التعميـ المختمفة.لى ضعؼ إ (َُِٕ) كسراج ،(َُِٓ)
تطبيؽ اختبار الفيـ العميؽ كمقياس الكفاءة الذاتية عمى عينة عد بكأشارت النتائج 

تدني درجات التالميذ في  :ىكدراسة استطالعية إل الثامف طالب الصؼمف طالب ( ٖقكاميا )
درجة بنسبة  (ُّ)درجة مف  (ْ.ُ)اختبار الفيـ العميؽ حيث حصمكا عمى متكسط درجات 

درجات التالميذ في مقياس الكفاءة الذاتية حيث حصمكا عمى تدني ك  (،%ٓ.َُ)مئكية 
 .%(ُٓ) درجة بنسبة مئكية (َٗ)مف  (ْٔ)متكسط درجات 

المعاقيف  الثامف الصؼ تالميذمستكل  ضعؼمشكمة البحث الحالي في  تتحددك 
 .كالكفاءة الذاتيةالفيـ العميؽ لممفاىيـ العممية  فيا سمعين 

 :أسئلة البحح

سعى البحث لحؿ ىذه المشكمة مف خالؿ اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي: ما فاعمية 
تدريس العمـك باستخداـ التعميـ الترفييي في تنمية الفيـ العميؽ كالكفاءة الذاتية لدل تالميذ 

  الصؼ الثامف المعاقيف سمعينا؟
 :فالسؤالف التالياكتفرع عف السؤاؿ الرئيس 

ما فاعمية تدريس العمـك باستخداـ التعميـ الترفييي في تنمية الفيـ العميؽ لدل تالميذ  .ُ
 ؟اسمعين المعاقيف  الصؼ الثامف
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فاعمية تدريس العمـك باستخداـ التعميـ الترفييي في تنمية الكفاءة الذاتية لدل تالميذ ما  .ِ
 ؟االمعاقيف سمعين الصؼ الثامف 

 :أٍداف البحح

 :تنمية في ـ الترفييييالتعمعمية استخداـ اف عمى تعرؼالإلى ىدؼ البحث   
 لدل تالميذ الصؼ الثامف المعاقيف سمعينا.الفيـ العميؽ  .ُ
 لدل تالميذ الصؼ الثامف المعاقيف سمعينا.الكفاءة الذاتية  .ِ

 :أٍنية البحح
 أسيـ البحث في:  

 .ـ الترفييييالتعماستراتيجية " باستخداـ الركافعفي كحدة " كراؽ عمؿ التمميذأإعداد  .ُ
ييسيـ في معاكنة المعمـ في تدريس الكحدة بما " الركافعإعداد دليؿ المعمـ في كحدة " .ِ

 .ـ الترفييييالتعماستراتيجية باستخداـ 
المعاقيف الصؼ الثامف الكفاءة الذاتية لتالميذ ، كمقياس الفيـ العميؽاختبار  تقديـ .ّ

 .اسمعين 
تعتمد عمى التدريس التي  استراتيجياتتىبىنِّي ماـ كاضعي المنيج نحك ضركرة تكجيو اىت .ْ

 ـ الترفييي.يالتعم :مثؿ عمية المتعمـاف
الفيـ العميؽ كالكفاءة تكجيو اىتماـ الباحثيف نحك طرؽ التدريس التي تسيـ في تنمية  .ٓ

 .اإلعاقة السمعيةالذاتية لدل التالميذ ذكم 
 :حدود البحح

 :تمثمت في  
لمعاـ الدراسي  اتالميذ الصؼ الثامف المعاقيف سمعين ، المقررة عمى "الركافعكحدة " .ُ

 القكة،مثؿ الركافع،  مجردة مفاىيـ عمميةلما تتضمنو مف نظرنا ؛ ـََِِ/ َُِٗ
 .المقاكمة...الخ

؛ بما يتناسب مع الشرح كالتطبيؽ كالتفسير عند مستكيات الفيـ العميؽبناء اختبار  .ِ
 .االمعاقيف سمعين الصؼ الثامف خصائص تالميذ 
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،  أبعادفي  الكفاءة الذاتيةبناء مقياس ميارات  .ّ متابعة ك التخطيط كالنخراط في تعمـ العمـك
يتناسب مع المرحمة العمرية ؛ بما مكاجية صعكبات مادة العمكـك مياـ العمكـ،  إنجاز

 .لمتالميذ
األمؿ لمصـ كضعاؼ  تيفي مدرس اثامف المعاقيف سمعين ػالالصؼ  تالميذمجمكعة مف  .ْ

  .( تمميذنآُكعددىـ ) سمالكطب أطساقرية ك لمنيا اة السمع بمدين
 مواد وأدوات البحح 

 :(يفثى إعداد الباحً جميعيا ) اليةفي إجرائو عمى المكاد كاألدكات الت البحثعتمد ا  
 في: االمعالجة التجريبية، كتمثمت مادتا .ُ

 .ـ الترفييييلتعمستراتيجية الا كفقن  ةالميعد" الركافعفي كحدة " التمميذعمؿ  أكراؽ . أ
 ـ الترفييي.يكفقنا لستراتيجية التعم" الركافعدليؿ المعمـ في كحدة " . ب

 في: االقياس، كتمثمت تااأد .ِ
 .الكفاءة الذاتيةمقياس ب.                    ".الركافعفي كحدة " الفيـ العميؽاختبار  . أ

 مصطلحات البحح: 

 : Effectiveness الفعالية
 اف سمعين كالثامف المعاقطالب الصؼ  هظير إجرائينا بأنيا: مقدار التحسف الذم يي  ؼي تيعرَّ 

الفيـ العميؽ  كؿ مف:في  ـ الترفييييالتعماستراتيجية باستخداـ  (الركافع)بعد دراستيـ لكحدة 
 لممفاىيـ العممية المتضمنة بالكحدة ككفاءتيـ الذاتية. 

 :Edutainment الرتفيَيه يالتعلاسرتاتيذية 
المقررة عمى تالميذ الصؼ الثامف  (الركافعكحدة )إعادة تقديـ  تيعىرَّؼي ًإٍجرىاًئيِّا ًبأنَّيا: 

كترفيييـ مف خالؿ مجمكعة مف يـ تعميمسيـ في بما يي ا )عينة البحث( المعاقيف سمعين 
السينمائية أك المعارض أك الرحالت البرامج المحسكبة أك التميفزيكنية أك األلعاب التعميمية أك 
 شراؼ مف معمميـ.ا  كذلؾ تحت تكجيو ك  أك الزيارات الميدانية

 :Deep Understanding الفَه العنيل
 مف فيـ عينة البحث(ا )سمعين الصؼ الثامف المعاقيف  طالب قدرة :قصد بو إجرائينايي  
كتنظيميا في بنيتو كتفسيرىا  )الركافع(العممية المتضمنة في كحد المفاىيـ كتطبيؽ  األفكار
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قامة عالقات كترابطات بيف ىذه المفاىيـ الجديدة كما لديو مف معرفة   سابقة،المعرفية كا 
 عد لذلؾ. بما يحصمكف عميو مف درجات في الختبار المي  اسي كتقي 

 :Self-Efficacy الكفاءة الذاتية
 عمى)عينة البحث( ا سمعين تالميذ الصؼ الثامف المعاقيف  قدرةإجرائينا:  ابي قصدى يي  

،التخطيط كالنخراط في تعمـ  ، كمكاجية صعكبات مادة  العمـك كمتابعة إنجاز مياـ مادة العمـك
بما يحصمكف عميو مف  اسي ، كتقي مما يعكس ثقتيـ بأنفسيـ في تعمـ مادة العمكـ ؛العمـك

 عد لذلؾ.المي  المقياسدرجات في 
 اليظزي والدراسات الشابكة: اإلطار

 : Hearing Impaired ٌ مسعًياواملعاق -احملور األول 
( إلى أف ىناؾ تصنيفات عدة ٔٓ-ٓٓ، َُِِعقؿ )ك  ،(ُُٕ، ََِٓشعير )يشير 

 لإلعاقة السمعية، كمنيا:
، كصمـ )مع الميالد( مكف إلى: صمـ كلدمقسَّ حيث يي ث اإلعاقة: ك سف حدل اكفقن  -أكلن 

 خر يصنفكف إلى: صمـ ما قبؿ المغكم كصمـ ما بعد المغكم.آمكتسب كفي تقسيـ 
طبيعة اإلعاقة؛ كيقسمكف إلى: اإلعاقة السمعية التكصيمية )تحدث نتيجة ل اكفقن  -ثانينا

اضطرابات في األذف الخارجية كالكسطى(، كاإلعاقة السمعية الحس عصبية )تحدث نتيجة 
اإلصابة في األذف الداخمية أك تمؼ في العصب السمعي(، كاإلعاقة السمعية المركزية 

لمخ(، كاإلعاقة السمعية المختمطة )يجمع ىذا )تحدث نتيجة إصابة المركز السمعي في ا
الحس عصبية(، كاإلعاقة السمعية الشكؿ بيف اإلعاقة السمعية التكصيمية كاإلعاقة 

السمعية الييسترية )تحدث نتيجة التعرض لخبرات كضغكط انفعالية شديدة صادمة كغير 
 طبيعية(.

إلى  ِٔإلى فقداف سمعي طفيؼ )يتراكح ما بيف  ـي قسَّ درجة الفقداف السمعي: كتي ل اكفقن  -اثالثن 
ديسبؿ(، كفقداف سمعي  ٔٓإلى  ُْديسبؿ(، كفقداف سمعي خفيؼ )يتراكح ما بيف  َْ

إلى  ُٕديسبؿ(، كفقداف سمعي شديد )يتراكح ما بيف  َٕإلى  ٔٓكاضح )يتراكح ما بيف 
 .ديسبؿ فأعمى( َٗديسبؿ(، كفقداف سمعي متطرؼ )كىك مف  َٗ

ا لتعدد تصنيفات اإلعاقة السمعية اعتمادنا ( أنو نظرن ُِِ، َُِٕطاىر ) تأكضحكلقد 
عمر الفرد عند حدكث اإلعاقة السمعية أك سبب حدكثيا، أك نكعيا، أك درجتيا، أك  :عمى
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ا، أك كجكد أطفاؿ آخريف كسائؿ التصاؿ السمعي أك حالة السمع لدل آباء المعاقيف سمعين 
كلكنيا حصرتيا  ،فقد تعددت تعريفات اإلعاقة السمعية ،ألسرةمصابيف باإلعاقة السمعية في ا

 المدخؿ التربكم، كالمدخؿ الطبي.  :بيف مدخميف لتعريؼ اإلعاقة السمعية كىما
أما عف  مف الناحية التربكية التمييز بيف مصطمحيف ىما: الصـ كضعاؼ السمع:كيمكف 
يعني  Deafness( إلى أف الصمـ ّْ، ََِٔجبريؿ كجبريؿ ) فييشير Deafمصطمح الصـ 

كمعيا يككف الفرد غير قادر عمى السمع كتعمـ المغة كفيـ الكالـ  ،حدكث إعاقة سمعية شديدة
كيرل  ،Deaf Muteكيسمى ىذا الفرد األصـ األبكـ  ،مع استخداـ المعيف السمعيالمنطكؽ 

حاسة السمع ألسباب كراثية فطرية أك  : الفرد الذم فقدىكاألصـ أف ( ٕٓ، َُِِعقؿ )
مكتسبة سكاء منذ الكلدة أك بعدىا األمر الذم يحكؿ بينو كبيف متابعة الدراسة كتعميـ خبرات 

مع الحياة مع أقرانو العادييف كبالطرؽ العادية لذلؾ فيك في حاجة ماسة إلى تأىيؿ يتناسب 
  قصكره الحسي.

( َُٗٗ( لسنة )ّٕ( إلى أنو طبقان لمقرار الكزارم رقـ )ُِّ، َُِٕكتشير طاىر )
عمى فقد تـ التفاؽ كفصكليا ( بشأف الالئحة التنظيمية لمدارس التربية الخاصة ُُالمادة )

نيـ مف الستيعاب مكٌ تعػريؼ األطفػاؿ الصػـ بػأنيـ: الػذيف يحتػاجكف إلػي أسػاليب تعميمية تي 
 دكف مخاطبة كالمية.

بأنو:  Hard of Hearing معً السَّ ( ضعيؼ ّْ، ََِٔجبريؿ كجبريؿ ) ؼي كييعرِّ 
ديسبؿ( يجعمو يعاني  ٗٔ -ّٓشخص لديو عيكب في السمع، فيك يعاني مف فقداف سمعي )

و يستفيد مف حاسة السمع سكاء باستخداـ معينات سمعية أك مف صعكبة في فيـ الكالـ، كلكنَّ 
عقؿ  وكييعٌرف ا في حياتو. لسمع لديو تؤدم دكرن بدكنيا في تعمـ المغة كالكالـ، فحاسة ا

الستجابة لمكالـ  مكنور في حدة السمع بدرجة ما، كيي قصك  الذم لديو :بأنو (ٕٓ، َُِِ)
ينات السمعية أك بدكنيا، كيحتاج عية باستخداـ المعمالس لمسمكع إذا كقع في حدكد قدراتوا

بعد ا منذ الميالد، أك جزئين في تعميمو إلى تدريبات كأساليب خاصة، أك ىك مف فقد سمعو 
استقباؿ الخبرات المغكية كالمعرفية مف خالؿ بقايا  اكتساب المغة كالكالـ، كلكنو مع ذلؾ يمكنو

  السمع باستخداـ المعينات السمعية أك بدكنيا.
( َُٗٗ( لسنة )ّٕ( إلى أنو طبقان لمقرار الكزارم رقـ )ُِْ، َُِٕ)كتشير طاىر 

فقد تـ التفاؽ عمى كفصكليا ( بشأف الالئحة التنظيمية لمدارس التربية الخاصة ُُالمادة )
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تعريؼ ضعاؼ السمع بأنيـ: ىـ الػذيف لدييـ سمع ضعيؼ لدرجة تجعميـ يحتاجكف فػي 
تسػييالت ليست ضركرية في كؿ المكاقؼ التعميمية التي تعمػيميـ إلػي ترتيبػات خاصػة أك 

 لألطفاؿ الصـ، كما أف لدييـ رصيدنا مف المغة كالكالـ الطبيعي. ـي خدى ستى تي 
ا مف ا جزءن ا لما لإلعاقة السمعية مف تأثير عمى حياة األفراد كلككف المعاقيف سمعين كنظرن 

شعير شير كي ،لمجتمع مف حكليـالمجتمع فكاف لبد مف كجكد طرؽ لتكاصؿ ىذه الفئة مع ا
مختمفة لتكاصؿ األفراد  اإلى أف ىناؾ طرقن  (ُٕ، ََِٗ) كصبرم كنكبي (،ُِٕ، ََِٓ)

تكضح ك  طريقة قراءة الشفاه، كالطريقة اليدكية كالتكاصؿ الكمي، :كىي ،ذكم اإلعاقة السمعية
: لغة اإلشارة، كلغة الشفاه، كالتكنكلكجيا ىي التكاصؿ أف طرؽ( َٓ -ُْ، َُِٔعكيقب )

 المعينة، كىجاء األصابع، كالتكاصؿ الكمي. 
ثالث  ( إلى أف ىناؾُِٗ، ََِٔ، كجبريؿ كجبريؿ )(ّّٔ ،ََِٓكيشير القريطي )

ييسىمَّى التجاه األكؿ: السمعي المفظي أك ما متكاصؿ مع المعاقيف سمعينا كىي: ل اتجاىات
كيركز أنصاره عمى أىمية التدريب السمعي  oral communicationبالتكاصؿ الشفيي 

 ،كأنشطة الستماع في المكاقؼ العادية، ككذلؾ التدريب عمى الكالـ، كيعتمد عمى أسمكبيف
: القراءة التحميمية طريقتاف، كىماو كىما: التدريب السمعي كقراءة الشفاه أك قراءة الكالـ كل

كقناة لمتكاصؿ كأىمية النمك المبكر  اإلبصارلذم يركز عمى كالتجاه الثاني: ىك اكالتركيبية. 
ييسىمَّى لمغة مف خالؿ اإلشارة  لذا فإف أنصاره يركزكف عمى التدريب السمعي  ؛التجاه الشفكمكى

أما التجاه الثالث كاألخير فيرل أنو يمكف األخذ مف حديث كاستخداـ لغة اإلشارة، كقراءة ال
 سمكب يمكف أف يعكد بالفائدة عمى الطفؿ كيسمى بالتجاه الكمي.التجاىيف كالستعانة بأم أ

التكاصؿ باألرقاـ كىي مف الطرؽ  ( طريقةَُٓ، ََِٔكأضاؼ جبريؿ كجبريؿ )
عمى أف كؿ كممة أك جممة تحمؿ رقاـ، كىي تقكـ تعتمد عمى التخاطب باأل ك  ،االمبتكرة حديثن 

ىذا سرعة التفاىـ مف خالؿ  ضمفي يى كى  ،ةن مفيكم ا، فاألرقاـ تعني كممات كجمالن ا معينن رقمن 
 الرسائؿ الياتفية.

حكؿ تصنيفات األفراد ذكم اإلعاقة السمعية تختمؼ  ايتضح مما سبؽ أف ىناؾ تعددن 
ىذا التعدد التصنيفي تعدد في ترتب عمى ا لممحؾ الذم يتبناه القائـ بعممية التصنيؼ، ك كفقن 

طرؽ التكاصؿ  تناحية، كمف ناحية أخرل تعدداإلعاقة السمعية ىذا مف  متعريؼ األفراد ذك 
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عممية  أثناءالتي يتـ العتماد عمييا  أك الحاسة ا لمقناةعاقة السمعية كتختمؼ كفقن مع ذكم اإل
 .التكاصؿ

لإلعاقة السمعية تأثيرات مختمفة عمى  أفَّ إلى ( ُٖ، ََِٗكأشار صبرم كنكبي )
األفراد تختمؼ باختالؼ عدة عكامؿ منيا: نكع اإلعاقة السمعية، كعمر الشخص عند حدكث 
اإلعاقة، كسبب اإلعاقة كالقدرات السمعية المتبقية، كالمستكل القتصادم كالجتماعي لألسرة 

 .ة المختمفةفمف المتكقع أف تؤثر اإلعاقة السمعية عمى الخصائص النمائي
، ََِّإبراىيـ ) :ا بمجمكعة مف الخصائص أكردىا كؿ مفف سمعين كالمعاق كيتسـي 

 (،ُِٔ -ُُٔ، ََُِ، كعبدالممؾ )(ُٗ-ُٖ، ََِٗصبرم كنكبي )ك (، ْٖٓ -ْٓٓ
 ( كىي عمى النحك التالي:ٖٔ -َٔ، َُِِكعقؿ )

  ا:مسعًياخلصائص العكلية واملعزفية للنعاقني  .1

الدراسات إلى أف مستكل ذكاء األطفاؿ المعاقيف سمعيان ل يختمؼ كثيران لقد أشارت نتائج 
مالـ يكف  التجريدم، كما أف لدييـ قدرة عمى التعمـ كالتفكير ل ذكاء األطفاؿ العادييفعف مستك 

عدـ قدرة عمى التركيز لفترة طكيمة، كضعؼ لدييـ  أفكما ، مرافؽ لإلعاقة دماغيلدييـ تمؼ 
بطء سرعة التعمـ، كصعكبة اتباع التعميمات النسياف، ك كزيادة معدؿ ، كالعالقاتتذكر المفاىيـ 

ل تعتمد ؾ الخبرات المفظية المجردة التي كعدـ القدرة عمى إدرا النتباه،تشتت طكيمة، ك لفترة 
لتقطت عف طريؽ البصر إذا اي  إلعدـ تذكر الكممات ك  األصـ،عمى الحكاس األخرل النشطة لدل 

بالمدخؿ الحتفاظ في  افي استخداـ استراتيجيات الستدعاء، كقصكرن ا قصكرن ك ، كاإلحساس
عدـ مقدرتيـ عمى التحدث ك المدل، )البداية( كتحكيمو مف تذكر قصير المدل إلى طكيؿ 

محدكدية حصيمتيـ المغكية كحاجاتيـ إلى ربط الكممات التي يتعممكنيا ك كالمقارنة، كالمناقشة 
انخفاض دافعيتيـ ك تعميمية بينيـ أكثر مف العادييف، د فركؽ نفسية ك كجك ك الحسية، بمدلكلتيا 

( ثالث ّ)بما يقارب  األكاديميتأخر مستكل تحصيميـ ك طكيمة، عمى مكاصمة التعمـ لفترات 
 .نظرائيـ العادييف سنكات عف

 ا:اخلصائص اجلشنية واللغوية للنعاقني مسعًي .2
الحصكؿ عمى التغذية الراجعة يؤدم الفقداف السمعي إلى حرماف الشخص مف 

ف كالسمعية، مما يؤثر سمبيان عمى كضعو في الفراغ، كعمى حركات جسمو، فاألطفاؿ المعاق
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، كما أف نمكىـ الحركي متأخر مقارنة بالنمك أكضاع جسمية خاطئةا تتطكر لدييـ سمعين 
 .لألطفاؿ العادييف الحركي

 ا: مسعًياخلصائص االىفعالية واالدتناعية للنعاقني  .3

 بعض التالميذ يعاني، كما الشديد، كالتشاؤـالكتئاب كالحزف ا مف يعاني المعاؽ سمعين 
يقاع األذل باآلخريف ، كالمخاكؼ كالتمرد كالعند الصـ مف مشكالت سمككية كالعدكاف كالسرقة كا 

 كعدـ الثقة المسئكلية،كعدـ تحمؿ  معيـ،كالتفاعؿ  اآلخريف،مخالطة  القدرة عمى كعدـ
عف  السمبيكالمفيـك  كالتمركز حكؿ الذات كالنسحاب،كالميؿ إلى النطكاء كالعزلة  بالنفس،
، لكنيـ يميمكف العتماد عمى اآلخريف، ك التبعيةك  الحيرة،ك  المفظي،كالعجز عف التكاصؿ  الذات،

 ا.التفاعؿ مع أقرانيـ المعاقيف سمعين  إلى
 تدريسال دفرضت ىذه الخصائص مجمكعة مف األسس التي ينبغي مراعاتيا عن كقد

 (:ٗٔ، َُِِكىي كما يكضحيا عقؿ ) ،االعمـك لممعاقيف سمعين  كتدريس عاـو  بشكؿو 
ا فئة تتعدد فييا الفركؽ الفردية مف الناحية السمعية كالعقمية ككذلؾ ف سمعين كالمعاق .ُ

 التدريس. أثناءذلؾ أٍف ييرىاعىى الجكانب الجتماعية كالنفعالية، لذا يجب 
 .اىناؾ اختالؼ بيف الصـ كضعاؼ السمع مما يجعؿ التدريس المقدـ لكمييما مختمفن  .ِ
الحصيمة المغكية لمصـ تختمؼ عف الحصيمة المغكية لضعاؼ السمع لذا ينبغي أف يركز  .ّ

 التدريس في المراحؿ األكلى عمى تنمية الحصيمة المغكية.
لذلؾ لبد أف يركز  ،ا الكالميةيمكف أف تؤثر اإلعاقة السمعية عمى قدرات المعاؽ سميعن  .ْ

 المراحؿ الدراسية األكلى. التدريس عمى تعميـ األصـ الكالـ بقدر اإلمكاف في
 ،ا كالعمؿ عمى تنميتيايجب أف ييتـ التدريس بالتركيز عمى الحكاس األخرل لممعاؽ سمعين  .ٓ

 مثؿ حاسة البصر كالشـ كالتذكؽ كالممس.
ا الستجابة يجب تكفير بيئة تعميمية داعمة لمتعمـ كمحفزة لو حتى يستطيع المعاؽ سمعين  .ٔ

ـي بفاعمية لما   رفة الصؼ.لو داخؿ غييقىدَّ
ا كخاصة ضعاؼ السمع لذلؾ يجب تكفيرىا المعينات السمعية ضركرية لممعاقيف سمعين  .ٕ

 ليـ.
فقد تناكلتو عديد مف الدراسات سكاء كاف  ،اا ألىمية تدريس العمـك لممعاقيف سمعين كنظرن 
دراسة تجريبية أك تقكيمية أك تقديـ برامج مقترحة مف أجؿ دعـ تحقيؽ أىداؼ  في صكرة
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تعرؼ إلى التي ىدفت  (ََِْ) يحيىك العطار العمـك ليذه الفئة، كمف ىذه الدراسات دراسة 
فعالية استراتيجية مقترحة قائمة عمى نمكذجي تحميؿ الميمة كتدريب العمميات العقمية في 

عمى تنمية بعض ميارات عمميات العمـ األساسية لدل تالميذ الصؼ  (المادة)تدريس كحدة 
بمدينة الزقازيؽ، كاعتمدت عمى المنيج شبو التجريبي  ان الثاني اإلعدادم المعاقيف سمعي

تصميـ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية. كتمثمت أداتا الدراسة في اختبار تحصيمي في كحدة 
دت النتائج عمى كجكد فركؽ ذات دللة إحصائية بيف المادة، كمقياس عمميات العمـ، كأك

 .)عينة البحث( في أداتي الدراسة اسمعين  المعاقيف التالميذ متكسطي درجات
ستراتيجية التعمـ التعاكني في تدريس اتعرؼ فعالية إلى  (ََِْنكبي )ىدفت دراسة ك 

العممية كتنمية ا في إكسابيـ المفاىيـ كحدة مقترحة في الصكت لمطالب المعاقيف سمعين 
ستراتيجية التعمـ افعالية  إلىتكصمت نتائجيا ميارات التفكير المنطقي كالدافع لإلنجاز، ك 

لممفاىيـ المتضمنة بكحدة الصكت كتنمية الدافع لإلنجاز،  عينة البحثالتعاكني في اكتساب 
جبة دالة مك  ةفي تنمية ميارات التفكير المنطقي، كعدـ كجكد عالقة ارتباطيعدـ فعاليتيا ك 

اختبار المفاىيـ العممية كاختبار  ا بيف درجات الطالب في القياس البعدم لكؿ مف:إحصائين 
 التفكير المنطقي، كاختبار الدافع لإلنجاز.

تعرؼ أثر استخداـ الكمبيكتر في تدريس العمـك عمى إلى  (ََِٓىدفت دراسة محمد )ك 
 .بمدينة الزقازيؽ المعاقيف سمعين الثامف ا دل تالميذ الصؼالتحصيؿ كتنمية التفكير البتكارم ل

 كاستخدمت األدكات ،الضابطة كالتجريبية المجمكعتيف اكاستخدمت المنيج شبو التجريبي ذ
كحدة نفس الكبرنػػػامج كمبيكترم ل كالكيربيػػػة،اختبػػػار تحصػػػيمي لكحػػػدة المغناطيسػػػية التالية: 

مف إعداد الباحث، كتكصمت الدارسة إلى كجكد فركؽ بيف المجمكعتيف في التحصيؿ الدراسي 
 .جريبيةالتفكير البتكارم لصالح المجمكعة التك 

 تعديؿ في أثر القصص الكاريكاتكريةإلى تىعىرًُّؼ ( ََِٕدراسة صبرم كالسيد )كىدفت 
ا، المعاقيف سمعين  الصؼ الخامس أطفاؿ لدل بو الكعي الصحي كتنمية غير السمكؾ أنماط

حيث استخدـ الباحثاف المنيج شبو التجريبي تصميـ المجمكعة الكاحدة قبمي بعدم، كأشارت 
النتائج إلى فاعمية القصص الكاريكاتكرية في تعديؿ السمكؾ غير الصحي كتنمية الكعي 

 بالسمكؾ الصحي بدرجة كبيرة. 
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مكذج بنائي لتدريس مادة العمـك في تعرؼ فاعمية ن( بََِٗ) أحمدكاىتمت دراسة 
ا بالمرحمة البتدائية، كاعتمدت عمى تنمية الذكاء الكجداني لدل التالميذ المعاقيف سمعين 

كتمثمت أداة الدراسة في ، المنيج شبو التجريبي تصميـ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية
بيف متكسطي  اإحصائين ؿ امقياس لمذكاء الكجداني، كأكدت النتائج عمى عدـ كجكد فرؽ د

 .عينة البحث في أداة الدراسةالتالميذ  درجات
تشخيص مستكل الكعي باإليدز لدل عينة بمغت  (ََِٗ) شرؼكاستيدفت دراسة 

ا بالمرحمة اإلعدادية، في ضكء ا كتمميذة مف التالميذ العادييف كالمعاقيف سمعين ( تمميذن ٗٓٓ)
متغيرات: النكع، كمستكل الصؼ، كنكع التعميـ، كالقدرة عمى الكعي. كقياس أثر التدريس 

ا مف التالميذ العادييف كالمعاقيف سمعين تمميذنا ( َٗبطريقة المجمكعات المركزة لعينة بمغت )
: تدني إلى يات نتائجبالمرحمة اإلعدادية في تنمية مستكل الكعي باإليدز لدييـ. كتكصم

فاعمية التدريس بطريقة المجمكعات الدراسة، ك  في ضكء متغير ييـمستكل الكعي باإليدز لد
 .عينة الدراسةالمركزة في تنمية مستكل الكعي باإليدز لدل 

تعرؼ فاعمية استخداـ برنامج اإلثراء الكسيمي في ب (ََُِدراسة عبيد )كاىتمت 
المعاقيف  الصؼ األكؿ اإلعدادم كالتحصيؿ الدراسي لدل تالميذتنمية بعض ميارات التفكير 

، سمعين  تصميـ المجمكعتيف الضابطة  استخدمت المنيج شبو التجريبيك ا في مادة العمـك
اختبار تحصمي  :في تدريس كحدة البيئة كمكاردىا، كأعدت أداتيف لمقياس ىماكالتجريبية 

كجكد فركؽ دالة إلى كأشارت النتائج ، اكبعدين  اكاختبار ميارات التفكير كتـ تطبيقيما قبمين 
رتب درجات تالميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في أداتي القياس  يا بيف متكسطإحصائين 

ًجدىٍت في القياس القبمي كالبعدم عمى المجمكعة التجريبية لصالح القياس البعدم كما  فركؽ كي
المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية لصالح رتب أفراد في األداتيف عند المقارنة بيف أداء 

 المجمكعة التجريبية.
برنامج تعمـ إلكتركني مدمج قائـ عمى المدخؿ  (ََُِ) دراسة عبدالممؾكقدمت 

البصرم المكاني لتنمية التحصيؿ في العمـك كميارات قراءة البصريات كتقدير الذات لدل 
تصميـ حيث استخدمت المنيج شبو التجريبي ؛ ان اإلعدادم المعاقيف سمعي الصؼ األكؿ تالميذ

لممعارؼ العممية المتضمنة  بارخت، كأعدت ا(المغناطيسية)في تدريس كحدة المجمكعتيف 
، الدراسةا عمى عينة ا كبعدين كتـ تطبيقيما قبمين  ،كاختبار ميارات قراءة البصريات، كحدة الب
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ا بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعتيف كجكد فركؽ دالة إحصائين إلى كأشارت النتائج 
فعالية كبيرة  كدرجة ،لصالح أفراد المجمكعة التجريبية القياسالتجريبية كالضابطة في أداتي 

 في األداتيف.
فاعمية نمكذج بنائي إلى تىعىرًُّؼ  (َُُِ)النبي كنصر كعبدكزيداف أحمد كىدفت دراسة 

كالتفكير العممي لدل تالميذ الصؼ السابع المعاقيف لتدريس مادة العمـك في تنمية التحصيؿ 
كاعتمدت عمى المنيج شبو التجريبي تصميـ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية. ، اسمعين 

)المغناطيسية(، كاختبار لمتفكير العممي،  كتمثمت أداتا الدراسة في اختبار تحصيمي بكحدة
عينة  التالميذ بيف متكسطي درجاتؽ ذات دللة إحصائية ككأكدت النتائج عمى كجكد فر 

 في أداتي الدراسة. الدراسة
فعالية استخداـ خرائط التفكير ًإلى تىعىرًُّؼ ( َُِِ)دراسة عبده كيكسؼ كشعير كىدفت 

الصؼ السادس في تحصيؿ مادة العمـك كتنمية بعض ميارات التفكير البصرم لدل تالميذ 
تصميـ المجمكعتيف الضابطة ج شبو التجريبي ا، حيث استخدـ الباحثكف المنيالمعاقيف سمعين 

مي ياختبار تحص :في تدريس كحدتي المادة كالككف، كأعدت أداتيف لمقياس ىماكالتجريبية 
كجكد فركؽ إلى ا، كأشارت النتائج ا كبعدين كتـ تطبيقيما قبمين  ،كاختبار ميارات التفكير البصرم

 فداتياألرتب درجات تالميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في  يا بيف متكسطدالة إحصائين 
 البعدم لصالح المجمكعة التجريبية. التطبيؽفي 

تعرؼ أثر كحدة مقترحة في العمكـ  (َُِّكشبارة كالسايح ) دراسة عيسىكتناكلت 
عف خطر اإلدماف باستخداـ الكسائط التفاعمية في تنمية بعض الميارات الحياتية لدم تالميذ 

المعاقيف سمعيان، كاعتمدت عمى المنيج الكصفي التحميمي كشبو الصؼ الثالث اإلعدادم 
اإلدماف(،  )خطر بكحدة تيةلمميارات الحيا التجريبي. كتمثمت أداة الدراسة في اختبار المكاقؼ

عداد  ؽ ذات دللة كالتفاعمية، كأكدت النتائج عمى كجكد فر  الكسائط باستخداـ كحدةالكا 
 مكاقؼ اختبار عمى كالبعدم القبمي القياسيف في عينة الدراسة درجات متكسطي إحصائية بيف

 البعدم. التطبيؽ لصالح الحياتية الميارات
البصرم المكاني في  ( المدخؿَُِْكصديؽ ) البغدادم كجرجسكاستخدمت دراسة 

كراء المعرفة لدل تالميذ الصؼ  تنمية التحصيؿ كميارات ما تدريس العمـك لتعرؼ أثره عمى
 :كتمثمت أدكات الدراسة في ،كاعتمدت عمى المنيج شبو التجريبي، االمعاقيف سمعين  الثامف
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عداد قائمة ميارات ما عداد اختبار ميارات ما ،كراء المعرفة اختبار تحصيمي كا  كراء  كا 
ؽ ذات دللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة ككأكدت النتائج عمى كجكد فر  ،المعرفة

البعدم لالختبار التحصيمي لصالح التطبيؽ البعدم. كأكصت ك القبمي  يفالتجريبية في التطبيق
 ،لمصـ كضعاؼ السمع مدارس األمؿفي الدراسة بالتكسع في تطبيؽ المدخؿ البصرم المكاني 

كاستخداـ طرؽ كأساليب تنمية ميارات ما كراء المعرفة في عمميتي تعميـ كتعمـ العمكـ لجميع 
  المراحؿ التعميمية.

أثر استخداـ المدخؿ ًإلى تىعىرًُّؼ  (َُِْكجرجس )صديؽ، البغدادم، كىدفت دراسة 
الصؼ  اتالمعرفي لدم تمميذالبصرم المكاني في تدريس العمـك عمى تنمية تحصيؿ الدافع 

 ،كاعتمدت عمى المنيج شبة التجريبيبمحافظة الفيكـ،  االثامف البتدائي المعاقيف سمعين 
 الة إحصائين اؽ دكإلى كجكد فر  ياكتكصمت نتائجاختبار الدافع المعرفي،  في يااتدكتمثمت أ

القبمي كالبعدم لختبار الدافع  يفبيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في التطبيق
 المعرفي لصالح التطبيؽ البعدم. 

ا لستراتيجيتي خرائط فعالية تدريس العمـك كفقن ًإلى تىعىرًُّؼ ( َُِْ) كىدفت دراسة نصر
التفكير كالخرائط الذىنية اإللكتركنية في تنمية التحصيؿ كبقاء أثر التعمـ كبعض عادات العقؿ 

أبيا، كاستخدمت المنيج شبو ػمدينة البتدائي المعاقات سمعينا ب لدل تمميذات الصؼ السادس
التجريبي تصميـ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية، كتمثمت أدكات الدراسة في: اختبار 

ا بيف درجات تحصيمي، كمقياس عادات العقؿ، كأسفرت النتائج عف كجكد فركؽ دالة إحصائين 
في التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيمي كمقياس  تمميذات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 عادات العقؿ، كالختبار التحصيمي المؤجؿ لصالح المجمكعة التجريبية.
فاعمية تدريس كحدة إثرائية عبر الكيب في ًإلى تىعىرًُّؼ ( َُِٓكىدفت دراسة سرحاف )

ة السمعية في العمـك لتنمية التحصيؿ كميارات التصاؿ كالتكاصؿ لدل الطمبة ذكم اإلعاق
غزة، حيث استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي تصميـ المجمكعة مدينة الصؼ العاشر ب

كبطاقة كىأىعىدَّ اٍخًتبارنا تىٍحًصيميِّا الكاحدة قبمي بعدم في تطبيؽ الكحدة اإلثرائية )كحدة الكراثة(، 
النتائج إلى فاعمية مالحظة في الجانب األدائي لميارات التصاؿ كالتكاصؿ الفعاؿ، كأشارت 

 الكحدة اإلثرائية في تنمية التحصيؿ كميارات التصاؿ كالتكاصؿ.
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عمى التعمـ  اقائمن  ابرنامجن  (َُِٓ) ناجي كاألنكر كعبدالعزيزدراسة خميؿ كأبك كقدمت 
في اكتساب ميارات قراءة الصكر كالرسـك التعميمية لتعرؼ أثره في تدريس العمـك  مالبصر 

ا، حيث قيف سمعين االمعالصؼ السادس المكاني لدل تالميذ  مالتفكير البصر كبعض ميارات 
في تدريس كحدتي تصميـ المجكعتيف الضابطة كالتجريبية المنيج شبو التجريبي  تاستخدم

اختبار لقياس ميارة قراءة الصكر  :أداتيف لمقياس ىما ت، كأعد(الكائف الحي كالقكة كالطاقة)
ا، ا كبعدين كالرسـك التعميمية كاختبار ميارات التفكير البصرم  المكاني كتـ تطبيقيما قبمين 

ا بيف متكسطات رتب درجات تالميذ المجمكعتيف كجكد فركؽ دالة إحصائين إلى كأشارت النتائج 
لح المجمكعة التجريبية، ككذلؾ التجريبية كالضابطة في أداتي القياس في القياس البعدم لصا

 كجكد عالقة ارتباطية بيف درجات التالميذ في المقياسيف.
أثر برنامج تعميمي في العمـك قائـ عمى تقنية  تعرؼ (َُِٕكىدفت دراسة إبراىيـ )

في اكتساب المفاىيـ العممية كتنمية ميارات التفكير البصرم كالقابمية لالستخداـ  النفكجرافيؾ
الباحثة  تا في المرحمة البتدائية، حيث استخدمالمعاقيف سمعين الصؼ الخامس لدل تالميذ 

في تدريس كحدة الطاقة، كأعدت ثالث أدكات  تصميـ المجمكعتيف المنيج شبو التجريبي
 ،فاىيـ العممية كمقياس القابمية لالستخداـ كاختبار التفكير البصرملمقياس ىي: اختبار الم

ا ، كأشارت النتائج إلى كجكد فركؽ دالة إحصائين الدراسةا عمى عينة ا كبعدين كتـ تطبيقيـ قبمين 
بيف متكسطات رتب درجات تالميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في أدكات القياس الثالث 

 المجمكعة التجريبية. في القياس البعدم لصالح
تعرؼ أثر المنظكمة التفاعمية عبر األجيزة إلى ( َُِٕدراسة العيسرية )ىدفت ك 

ذكم اإلعاقة تالميذ الصؼ الخامس المكحية في تنمية التفكير البصرم نحك العمكـ لدل 
المنيج المختمط شبو التجريبي كالنكعي في  تالسمعية في سمطنة عماف، حيث استخدم

ا بيف كجكد فركؽ دالة إحصائين  إلى تدريس كحدتي أعضاء كجسـ اإلنساف، كأشارت النتائج
لصالح  اختبار التفكير البصرمالبعدم ك القبمي  يفمتكسطي درجات التالميذ في التطبيق

 التطبيؽ البعدم.
الستيعاب المفيكمي كميارات التعمـ تىدىنِّي معالجة إلى ( َُِٗكىدفت دراسة حسيف )

تـ  كلتحقيؽ ذلؾا بمدينة أبيا، سمعين  طالب الصؼ األكؿ المتكسط المعاقيف ا لدلالمنظـ ذاتين 
كتمثمت أدكات ، تصميـ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية التجريبيشبو  المنيجـ ااستخد
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كمقياس لميارات التعمـ  ض(،كراء األر ما)لستيعاب المفيكمي في كحدة ااختبار الدراسة في: 
عف كجكد  الدراسةا عمى المجمكعتيف، كأسفرت نتائج ا كبعدين قبمين تـ تطبيقيما ، ك اذاتين المنظـ 

متكسطات درجات طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في  بيف فركؽ ذات دللة إحصائية
 ة،التطبيؽ البعدم ألداتي القياس لصالح طالب المجمكعة التجريبي

باستخداـ العديد مف المتغيرات  اىتمتيتضح مف خالؿ عرض الدراسات السابقة أنيا 
، ستراتيجية التعمـ التعاكنيا، ك تحميؿ الميمة كتدريب العمميات العقمية انمكذج: مثؿ المستقمة

 البنائي،التعمـ نمكذج ، ك القصص الكاريكاتكرية، ك استخداـ الكمبيكتر في تدريس العمـكك 
خرائط التفكير كالخرائط الذىنية اإللكتركنية، ك ، المدخؿ البصرم المكانيك اإلثراء الكسيمي، ك 
ا ، إل أف أين عبر األجيزة المكحيةالمنظكمة التفاعمية ك ، كالنفكجرافيؾ، البصرمالتعمـ ك الكيب، ك 

بو البحث الحالي  ينفرد، كىذا ما ستخدـ استراتيجية التعميـ الترفيييتمف ىذه الدراسات لـ 
 عف ىذه الدراسات السابقة.

التحصيؿ بأنكاعو يرات المستقمة مثؿ: كما حاكلت ىذه الدراسات تنمية العديد مف المتغ
كالميارات الميارات كتنمية ، كبقاء أثر التعمـ ،العممية المفاىيـكاكتساب كاستيعاب المختمفة 
 ،التصاؿ كالتكاصؿ، ك قراءة الصكر كالرسـك التعميمية، ك عمميات العمـ األساسيةك  ،الحياتية

 ،كتقدير الذات ،كميارات قراءة البصرياتا، كميارات التعمـ المنظـ ذاتين ، كماكراء المعرفة
 البصرمك التفكير كالتفكير البتكارم بعض ميارات ك كالدافع لإلنجاز ، كبعض عادات العقؿ

 الصحي كتنمية غير السمكؾ أنماط تعديؿ، ك الذكاء الكجدانيك كالقابمية لالستخداـ، المنطقي ك 
، كلكف ل يكجد مف ىذه الدراسات ما تطرؽ لتنمية الفيـ العميؽ أك الكفاءة الذاتية بو الكعي

 الحالي تنميتو.كىذا ما يحاكؿ البحث 
 ،كالصكت ،تناكلت ىذه الدراسات مكضكعات عممية متعددة في مادة العمكـ كالطاقة

 ،كاإلدماف ،كبعض السمككيات الصحية ،كاإليدز ،كالككف ،كالمادة ،كيربيةكال ،كالمغناطيسية
يتناكؿ ا منيا لـ كما كراء األرض، إل أف أين  ،كأعضاء جسـ اإلنساف الحياة، كالكراثة،كتنكع 

.  مكضكع الركافع كأحد المكضكعات المتضمنة في مادة العمـك
ىذه الدراسات في بيئات تعميمية مختمفة ما بيف مصر كالسعكدية كفمسطيف أيٍجًريىٍت 

، كما أف عيناتيا كانت مف بيف تالميذ الصفكؼ الدراسية في مرحمتي التعميـ البتدائي مافكع
 كاإلعدادم.
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 : Edutainment Strategy التعليه الرتفيَياسرتاتيذية  - احملور الجاىي
إف فكرة التعميـ الترفييي إلى ( ََِٕ)  Nemec  & Terna نيمؾ كتيرانا يشير

ـى حيث ؛ ليست جديدة في تاريخ عمـ التربية بعض الفالسفة كالمعمميف فكرة الفرح كالترفيو دىعَّ
ككاف ممتعة، عممية ألطفاؿ عممية تعمـ اجعؿ ؿ جكاألساليب التكضيحية كما إلى ذلؾ، مف أ

المسرحية كاألساليب التعميمية األخرل ايٍستيٍخًدمىًت ا في عصر النيضة كالتنكير حيث ذلؾ كاضحن 
مسفة التعميـ في العصكر بيدؼ تنشيط فردية التعمـ كجعميا عممية أكثر إنسانية مقارنة بف

فكرة التعميـ اٍقتىرىحى ( أف أكؿ مف ُِِّ ،َُِٓ) Aksakal أسكاؿ كيكضح، الكسطى
مف التحاد األكاديمي األمريكي لمجغرافيا  "Heyman Robertالترفييي ىك "ركبرت ىيماف 

بأنو التعميـ عف طريؽ  "نكع المعبة"ركبرت ىيماف الفيمـ التعميمي سىمَّى الكطنية. حيث 
إلى أف مفيـك  - كىك خبير إنجميزم في التعميـ الجماعي - الترفيو، كأشار ديفيد باكنجياـ

التعميـ الترفييي الذم يحتاج إلى مكاد بصرية ىك أحد أشكاؿ التدريس الممزكج بالمعب أك 
 مختمط مع األلعاب المكصكفة بأقؿ الكممات.

 ,Colace و ككلسي كدم سانتك كبيتركسانتكفيصفـ الترفييي يأما عف تعريؼ التعم
De Santo  &  Pietrosanto (ََِٔ ،ُّ بأنو: نكع مف الترفيو الذم تـ تصميمو )

بيدؼ التعميـ كيتضمف مسميات متنكعة، مثؿ: برامج الكسائط المتعددة كمكاقع اإلنترنت 
كالمكسيقى كاألفالـ كالفيديك كألعاب الكمبيكتر كالبرامج التمفزيكنية، مف أجؿ البتياج باإلضافة 

 إلى التعميـ.
شكؿ مميز مف كسائؿ  :و( أنََِٕ) Trna&  mec eN  ؾ كتيرانانيم يكضحك 
المشاركيف مف التعميـ عمى سبيؿ المثاؿ الحصكؿ عمى معمكمات جديدة مف ييمىكِّفي الترفيو 

، الميتىعىمِّميكفى مختمؼ مجالت حياتنا أك حتى تربيتيا. حيث تحدث عممية التعمـ دكف أف يشعر 
عمـ التربية التجريبي، كالتربية اإلعالمية،  :مثؿ ،مف العمكـكتعتمد ىذه العممية عمى مجمكعة 

  كالكاقع الفتراضي لتكنكلكجيا المعمكمات ...الخ.
( أف التعميـ الترفييي ىك: طريقة عالجية تساعد في ّٕ، َُُِ) jones جكنز كترل

عممية حؿ عديد مف المشكالت كالضطرابات التي يعاني منيا بعض التالميذ التي قد تؤثر في 
تعمـ العمـك أبرزىا القمؽ، كالخكؼ مف الخطأ الذم يشعر بو بعض التالميذ بسبب صعكبة 

 المادة أك الخكؼ مف الخطػأ.
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طريقة الجيؿ الجديد  :أنو( َُ، َُِٖ) Shaijup & john شايجكب كجكف كيرل
األنكاع كالكسائؿ  كتتضمف لمتدريس كالتعمـ التي تدمج المحتكل التعميمي ككسائؿ الترفيو.

التصالت  كؿ مف: استيعابيا في التدريس كالتعمـييٍمًكفي المختمفة لمترفيو التربكم التي 
 ،كاإلنترنت ،كاإلذاعة كالتمفزيكف ،كاإلعالنات ،كاألفالـ ،كالفيديك ،كالصكت ،باألقمار الصناعية
كالشركات كالمتنزىات  ،كالمتاحؼ ،كحدائؽ الحيكاف ،كاأللعاب التعميمية ،كالبريد اإللكتركني

 العامة. كغيرىا مف مناطؽ الكصكؿ
( مجمكعة مف َُٗ، َُِٗكنصر )(، ُِّّ، َُِٓ) أسكاؿ Aksakal كقد حدد
 ـ الترفييي تتمثؿ في:يخصائص التعم

 يحقؽ متعة التعمـ لجميع فئات المتعمميف العمرية. -
 يزيد مف جذب انتباه المتعمميف لممكضكعات الصعبة. -
 الخكؼ كالقمؽ. :ف مثؿكيعالج بعض الضطرابات كالمشكالت التي يعاني منيا المتعمم -
 يحتاج لمتدعيـ بالمكاد البصرية كالسمعية مما يصؿ بالمتعمـ لممتعة كالمرح أثناء التعمـ. -
يكفر بيئة بنائية لممتعمـ تساعده عمى العمؿ كالتفاعؿ كربط المعارؼ الجديدة ببنيتو  -

 المعرفية.
كِّ  - فِّزي المادة التعميمية إلى ميمة أك مشكمة أك تجربة أك لعبة أك مكقؼ أك قصة ؿي ييحى المتعمميف تيحى

 عمى العمؿ كاإلنتاج.
أسمكب بنائي لو عديد مف المزايا التعميمية كالترفييية لتحقيؽ األىداؼ التربكية كالسمككية  -

 كالجتماعية.
تحميؿ تعريفات التعميـ الترفييي السابقة إضافة بعض الخصائص، كيمكف مف خالؿ 

 كمنيا:
 كالترفييي.يدمج بيف التعميـ ًإنَّو  -
مع ميتطمبات العصر الحالي كثقافًتو ًمف العتماد بشكؿو كبيرو عمى  تتناسبتعميـً مً ل تيجيةااستر ًإنَّو  -

 التِّكنيكليكجيا.
حيث يحتاج المتعمـ مف خاللو إلى القص  فظية كالنشاط الحركيميجمع بيف الإنَّو  -

 ا ألداء بعض األلعاب كالمياـ الحركية.كأيضن كالمشاىدة، كالستماع 
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يمكف أف يحقؽ جكانب التعمـ المعرفية كالميارية كالكجدانية مف خالؿ اكتساب المعمكمات  -
 ـ.تحقيؽ جكانب المتعة كالبيجة أثناء التعما كأيضن  ،داء النشاط الحركيأكالمعارؼ ك 

إلى عدة أسس يستند ـ يىذا النكع مف التعم ( إلى أفَّ ٕٔ -ٕٔ، ََِٓيشير الحيمة )ك 
 كمنيا: ،نفسية كفمسفية استمدت مف مجمكعة مف النظريات

ا المعب بالغ األىمية بالنسبة أف الترفيو كتحديدن  والنظرية المعرفية: حيث يرل بياجي .ُ
ىذه العممية يصبح التطكر كالنمك لمطفؿ، فيك يساعد في النمك العقمي لمطفؿ، كبدكف 

فيرل أف المعب يمثؿ العمؿ الجاد  بياجيةا في حيف يؤكد بركنر عمى كجية نظر ضعيفن 
الذم يقكـ بو اإلنساف لتحقيؽ النمك المتكامؿ كالمتكازف، كىك العمؿ األىـ لمطفؿ لتطكير 

 معارفو كمفاىيمو، كما أنو أداة النمك المعرفي لدل الطفؿ. 
ميؿ النفسي: حيث أكدت عمى: الربط بيف المعب كالنشاط الخيالي اإلييامي نظرية التح .ِ

مف  ؼي خفٌ لمطفؿ، كما أف الطفؿ يعبر عف رغباتو كمشاعره مف خالؿ المعب، كأف المعب يي 
التكتر النفسي لمطفؿ، كما أنو أداة لدراسة نفسية الطفؿ، كمف خاللو ييرب الطفؿ مف عالـ 

 اؿ الحر.الكاقع إلى عالـ الكىـ كالخي
ا يكلد مع ا غريزين ا فطرين النظرية التمخيصية: حيث ترل ىذه النظرية أف المعب يمثؿ نشاطن  .ّ

 اإلنساف.
نظرية اإلعداد لمحياة: يرل فالسفة ىذه النظرية أف فترة الطفكلة الطكيمة لإلنساف  .ْ

مرحمة في تىٍمزىميوي تساعده كطفؿ عمى التدريب مف خالؿ المعب عمى جميع الميارات التي 
 الرشد مف أجؿ تكيفو كبقائو، لذا فيناؾ عالقة ربط بيف المعب كصراع البقاء.

لدل الطفؿ مف ييٍستىثىاري نظرية فائؽ الطاقة: كيرل سبنسر صاحب ىذه النظرية أف المعب  .ٓ
خالؿ احتياجو إلى التخمص مف الطاقة الزائدة لديو، كأف لعب الصغار تمثيؿ لحياة الكبار 

 مص مف الطاقة الزائدة لمحفاظ عمى البقاء.كالدافع منو التخ
اإلسالـ كتفسيره لمعب: حيث اىتـ اإلسالـ بالمعب كأىميتو في جميع مراحؿ النمك، حيث  .ٔ

يرل اإلماـ الغزالي أف في المعب كسيمة لمتعمـ كالرقي، كيؤكد عمى المعب الجميؿ كالمعب 
 بالسياـ كالحراب كألعاب الفركسية كالصيد.
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 :(َُُ، َُِٗ ،نصر) ، كمنيايي عدة أشكاؿكلمتعميـ الترفي
شركات تدير كتنتج األفالـ التعميـ الترفييي القائـ عمى التمفزيكف: يعتمد ىذا النكع عمى  .ُ

بؿ بمكضكعات ثقافية  ،المناىج مباشر بمكضكعاتكلكنيا ل ترتبط بشكؿ  التعميمية،
 يمية.ليست أساسية، بؿ تصمح كبرامج تعميمية تكم عامة، كبرامجو

يعتمد ىذا النكع عمى مجمكعة مف الصكر التعميـ الترفييي القائـ عمى الكمبيكتر:  .ِ
كالمكسيقى بما يشممو مف أفالـ كألعاب كمحاكيات تعميمية تسيـ في كمقاطع الفيديك 

 .جذب انتباه المتعمميف
، كيتككف مف عديد اإلنترنتالتعميـ عبر شبكة  : كيسمىاإلنترنتالتعميـ الترفييي عبر  .ّ

 اكقصصن  كمسابقاتو ا كألغاز ن  االمكاقع المستيدفة، كيناسب كؿ األعمار، كيشمؿ ألعابن 
 .عمميةن 

: كيستخدـ في تعميـ اليندسة كالعمـك لممدارس الثانكية، الركبكتاتالتعميـ الترفييي عبر  .ْ
 كظير ىذا النكع مف التعميـ في السنكات العشر األخيرة.

مثؿ التعميـ الترفييي القائـ عمى المكقع أك المكاف: كمنو نكعاف كىما: الترفيو التشاركي  .ٓ
ات الميدانية لمحدائؽ ار األلعاب المفتكحة كاأللعاب التشاركية، كالترفيو التفاعمي مثؿ الزي

 كالمتاحؼ كالمعارض.
ـ ي( أف المعمـ في التعمُُِ، َُِٗ(، كنصر )ّٓ، َُُِ) Jonesأكضحكلقد 

 الترفييي يقكـ باألدكار التالية: 
ا: حيث ينسؽ بينو كبيف متعمميو، كبيف المتعمميف كأجيزة الحاسكب إذا تطمب األمر منسقن  .ُ

 ذلؾ.
ا: فيقـك بتقديـ التعميمات الالزمة لكؿ نشاط كتنظيـ المقاعد كالفصؿ لتحقيؽ بيئة تعمـ مديرن  .ِ

 ناجحة.
 لمتعمميف مف أجؿ تقديـ التغذية المرتدة ليـ.ا: حيث يالحظ كيراقب أداء اا كمالحظن مراقبن  .ّ
 ا: حيث يقدـ المساعدة أثناء العمؿ لممتعمميف، كتكجيو مسار العمؿ كتصحيحو.مستشارن  .ْ
ا: مف خالؿ قدرتو عمى قيادة المتعمميف نحك تقييـ تعمميـ ليصبحكا متعمميف ا غائبن قائدن  .ٓ

 مستقميف قادريف عمى تحقيؽ أىدافيـ التعميمية.



 م0201( 11) -1ج-عدد يناير                            ...          الت رِفيِهي   مِ ي  بِاسِتخَداِم الت  َعل   الع ل ومِ  تدريسِ  ة  فَاِعِلي  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                            - ْٖٔ - 

 & Shaijuجكفشاجكيب ك (، ك ُِّّ، َُِٓ) Aksakal أسكاؿ مفأشار كؿ 
John (َُِٖ ،ِِ( كنصر ،)َُِٗ ،ُُُ-ُُِ إلى أف ىناؾ مجمكعة مف المبادئ )

 ـ الترفييي، كىي:يلتصميـ أنشطة التعم
 .وكنفعالتعمـ أف يستشعر المتعممكف فائدة  .ُ
 أف تككف األنشطة قابمة لإلعادة كالممارسة المتكررة  .ِ
 ا في تنفيذ األنشطة كالمياـ التعميمية.ا كمفيدن ا ممتعن يقضي المتعممكف كقتن  أف .ّ
حتى ل  يـكرغبات يـكاحتياجاتالمتعمميف تناسب ميكؿ كالستراتيجيات التي أف تتنكع األنشطة  .ْ

 الممؿ. يصيبيـ
 .وكخارجالصؼ إمكانية تقديـ الدركس كاألنشطة كالمياـ داخؿ  .ٓ
 يقكـ المعمـ بدكر المراقب لتصحيح مسار المتعمميف كتقديـ الدعـ الالـز ليـ. أف .ٔ

 دراسة :كمنيا ،ـ الترفييي فقد كاف محكر اىتماـ بعض الدراساتيا ألىمية التعمكنظرن 
تعرؼ أثر كؿ مف برامج التي ىدفت  (ََِٕ)  Kara  & Yesilyurt يارت كارا كيسيؿ

الترفييي المرتبطة بمكضكع المفاىيـ الكراثية عمى تحصيؿ الطالب المحاكاة التعميمية كالتعميـ 
ذم  كاعتمدت الدراسة عمى التصميـ التجريبي ،كتعديؿ المفاىيـ الخاطئة كالتجاىات

كاختبار تعديؿ المفاىيـ ، ، مف خالؿ تطبيؽ اختبار تحقيؽ المفاىيـ الكراثيةالمجمكعة الكاحدة
كأظيرت النتائج أف  ،األحياء قبؿ كبعد تجربة البحثكمقياس التجاه نحك عمـ  ،الكراثية

 ةاستخداـ برامج التعميـ الترفييي أدل إلى زيادة تحصيؿ الطالب في اختبار المفاىيـ الكراثي
كزيادة اتجاه الطالب نحك عمـ األحياء. كمع ذلؾ، فإف برنامج تصميـ البرنامج التعميمي فقط 

لمفاىيـ الجيف، كالحمض النككم، كالنكاة، الطالب  تعديؿكاف لو تأثير إيجابي عمى 
بعض المفاىيـ ىناؾ ل تزاؿ  لكفكالكركمكسكـ، كالمعمكمات الكراثية، كالشفرة الكراثية، 

 الخاطئة.
ـ يتقييـ ثالث بيئات تعمإلى  (ََِٗ) Ayad & Rigas أياد كريجاس دراسةكىدفت 

ترفييي باستخداـ ثالث منصات مختمفة )الفصكؿ الفتراضية، كاأللعاب، كركاية القصص( مف 
ا مف كبار السف في بعض المياـ متعممن  (ْٖ)أجؿ استكشاؼ تحسف أداء مجمكعة عددىا 

التعميمية، ككشفت النتائج عف أف أسمكب أك منصة األلعاب التعميمية كانت األفضؿ مف حيث 
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كما أف ىذه المنصة تحتكم عمى أكبر تفضيالت  ،ف، كرضاىـ عف الكاجيةإنجازات المتعممي
 لممتعمميف.
 ,Rahman, Kasinathan كتحريـرحماف ككازينثاف كلكجيثكراف  ىدفت دراسةك 

Logeswaran, & Taharim  (َُِٕ ) تعزيز تعميـ كتعمـ المكاطنيف الرقمييف )الذيف إلى
ًلديكا عامنا أك  ّٔتقؿ أعمارىـ عف  ؼ المفيـك كالمعنى استكش، مف خالؿ ا(َُٖٗبعد عاـ كي

 . QR IT Seekتيسىمَّى الحالي لمتعميـ الترفييي مع التركيز عمى لعبة 
ـ يتعرؼ فاعمية التعمإلى  (َُِٕدراسة عبدالحميد كشعير كشعيب كالغكؿ )كىدفت 

تالميذ الصؼ الرابع الترفييي اإللكتركني في تنمية ميارات الستماع بالمغة اإلنجميزية لدل 
، كاتبعت المنيج شبو التجريبي كتككنت عينة ا بمدينة المنصكرة البتدائي المعاقيف بصرين 

لتنمية  اإللكتركنيـ الترفييي ي( تالميذ،  كأعد الباحثكف عددا مف نماذج التعمٕالبحث مف )
تكصمت نتائج ميارة الستماع، كتمثمت أداة القياس في اختبار لقياس ميارات الستماع، ك 

ا بيف متكسطي رتب عينة البحث في التطبيقيف القبمي الدراسة إلى كجكد فرؽ داؿ إحصائين 
 كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم في أداة القياس.

ـ القائـ عمى الترفيو في تنمية بعض يتعرؼ أثر التعم (َُِٖىالؿ ) دراسة أبككىدفت 
لدل تالميذ الصؼ الثالث البتدائي، حيث تـ ميارات التفكير في الرياضيات كالميؿ نحكىا 

كاختبار التفكير في الرياضيات، كمقياس الميكؿ نحك الرياضيات،   إعداد دليؿ المعمـ،
النتائج كتكصمت  ،بعدم( -التجريبي )تصميـ المجمكعتيف قبمي شبو كاعتمدت عمى المنيج 

تيف التجريبية كالضابطة متكسطي درجات تالميذ المجمكعبيف ا إلى كجكد فرؽ داؿ إحصائين 
في التطبيؽ البعدم لختبار ميارات التفكير الرياضي كمقياس الميؿ نحك مادة الرياضيات 

 لصالح المجمكعة التجريبية.
استخداـ التعميـ الترفييي في تدريس كحدة الطاقة إلى ( َُِٗدراسة نصر )كىدفت 

الخامس البتدائي، كاعتمدت عمى لتنمية التحصيؿ كالندماج األكاديمي لدل تالميذ الصؼ 
المنيج شبو التجريبي تصميـ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية، كاستخدمت أداتيف لمقياس 

اختبار تحصيمي في ذات الكحدة، كمقياس لالندماج األكاديمي، كتكصمت نتائج الدراسة  ا:ىم
لتجريبية في كؿ ا بيف متكسطي درجات المجمكعتيف الضابطة كاإلى كجكد فرؽ داؿ إحصائين 

 مف أداتي البحث لصالح المجمكعة التجريبية.
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أنيا استخدمت التعميـ الترفييي في تدريس مكاد يتضح مف عرض الدراسات السابقة 
ـى ، كما دراسية مختمفة كفي مراحؿ دراسية مختمفة التعميـ الترفييي كمتغير تجريبي في ايٍستيخًد

كالمفاىيـ البديمة كالتجاه كالستماع كميارات تحصيؿ عديد مف المتغيرات التابعة مثؿ التنمية 
ا منيا لـ يتناكؿ تأثير كالندماج األكاديمي، إل أف أين التفكير الرياضي كالميؿ نحك الرياضيات 

 الفيـ العميؽ كالكفاءة الذاتية.التعميـ الترفييي عمى 
( التعميـ الترفييي َُِٕكشعير كشعيب كالغكؿ ) استخدمت دراسة عبد الحميد 

بصرينا فئات ذكم الحتياجات الخاصة كىي فئة المعاقيف الكمتغير مستقؿ في التدريس إلحدل 
في مادة  كلكف البحث الحالي يستيدؼ فئة المعاقيف سمعيناككانت في مادة المغة اإلنجميزية، 

.  العمـك
إلى أف التعميـ الترفييي بفمسفتو التي تعتمد عمى التعمـ مف خالؿ كمف ىنا يمكف اإلشارة  

استراتيجيات  ىك أحدلممتعمـ فاعمة النشطة المشاركة ال كالمعب كجعؿ التعمـ عممية ممتعة، 
عاقة أىداؼ تدريس مادة العمـك لمتالميذ ذكم اإل بعض التدريس التي قد تسيـ في تحقيؽ

العتماد عمى أكثر مف حاسة في حدكث التعمـ ك أنو يكفؿ ليـ مشاركة نشطة، السمعية مف خالؿ 
حقؽ متعة عممية التعمـ ألف تمف خالؿ ىذه المشاركة ت و، كما أنبما يعكض غياب حاسة السمع 

بما المتعمـ يشارؾ عف طريؽ ممارسة بعض األلعاب كمشاىدة بعض مقاطع الفيديك التعميمية، 
ليذه  األخرللمفاىيـ العممية المجردة، كالتأثير عمى بعض الخصائص يسيـ في تحقيؽ اكتساب ا

عدـ القدرة عمى إدراؾ الخبرات المفظية المجردة، كعدـ القدرة عمى مخالطة مثؿ الفئة مف المتعمميف 
  .اآلخريف، كالتفاعؿ معيـ، كالميؿ إلى النطكاء كالعزلة كالنسحاب

 Deep understandingالعميؽ الفيـ  - المحكر الثالث
ىدفنا رئيسنا مف أىداؼ تدريس العمكـ؛ حيث  تياكتنميميارات الفيـ العميؽ  ييعد اكتساب
كيؼ يتعممكف ككيؼ يكتسبكف المعارؼ بطريقة كظيفية يف بتعميـ المتعمم يسيـ الفيـ العميؽ

 يمكف تطبيقيا في مختمؼ جكانب حياتيـ اليكمية.
 Utami, Sumarmi, Ruja, & Utaya كيكتايايكتامي كسامرامي كركجا  كضحيك 

( أف الفيـ العميؽ لممفاىيـ ينمك مف خالؿ خبرات تعمـ حقيقية كذات معني، حيث َُِٔ)
في عممية التعمـ كممارسة ما  يبني المتعممكف خبراتيـ بأنفسيـ مف خالؿ التفاعؿ النشط

 يتعممكنو.
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ييعىرِّؼي  عمى "قدرة المتعمـ : بأنو( الفيـ العميؽ َُٓ، ُْٗ، َََِ) Newtonنيكتفكى
قامة عالقات كترابطات  الفحص الناقد لألفكار كالمفاىيـ الجديدة كتنظيميا في بنيتو المعرفية كا 

لديو مف معرفة سابقة، كذلؾ التركيز عمى الحجج كالبراىيف  الجديدة كمابيف ىذه المفاىيـ 
مشكمة ما، كعمؿ عالقات بيف النماذج المختمفة كالحياة  األساسية كالمفاىيـ المطمكبة لحؿ

 ."الكاقعية
يحقؽ المتعمـ أكثر مف  :أف الفيـ العميؽ يعني أفإلى ( ِٓٔ، ََِّكيشير جابر )

مجرد حيازة المعرفة كالميارة، فالفيـ يتطمب كيتضمف استبصارات كقدرات تنعكس في سياقات 
مختمفة، كيحتاج ىذا النكع مف الفيـ إلى شكاىد كأدلة ل يمكف تحقيقيا كاكتسابيا  كأداءات

 مف خالؿ الخبرات التقميدية.
( بأنو: "ذلؾ النكع مف الفيـ الذم يجعؿ الطالب قادرنا َّٔ، ََِٔلطؼ اهلل ) وفعرٌ تي ك 

عطاء تفسيرات مالئمة  كطرح تساؤلت عمى ممارسة التفكير التكليدم كاتخاذ القرار المناسب كا 
 جكىرية متعددة المستكيات".

أنو عمى الرغـ مف أف المنظكر الظاىرم لمفيـ العميؽ  (ّٕٕ، َُِٕكترل سراج )
إلى دكر المتعمـ نفسو إل أف لممعمـ دكرنا ر ىامنا في تقديـ أفكار كاستراتيجيات جديدة ييٍعزىل 

 كتقديـ الدعـ كالتكجيو مع تكفير البيئة التعميمية المناسبة. ،لممتعمميف بطريقة تفاعمية
( أنو مف ُٕٗ، ََِٗ) Ruutmann &  Vanaveskiكيرل ريتماف كفانفيسكي 

أجؿ تحقيؽ المتعمميف لمفيـ العميؽ فيجب النظر إلى نماذج التعمـ التي تؤثر عمى الطريقة 
المعممكف في التعمـ، ألف نسبة كبيرة مما يىتًَّبعييا التي يتعممكف بيا، ككذلؾ الطرؽ التي 

لمنسياف، كىذا يحتاج تىتىعىرَّضي يتعممو المتعممكف مف الكممات كاألشكاؿ كالصكر كالمعمكمات 
يككف ىدفيا الفيـ العميؽ، كليس التعمـ ميحدَّدةو لستراتيجيات تدريس ذات أىداؼ كاضحة 

 السطحي لدل التمميذ. 
 ،ؽ لممفاىيـ العممية ل يتكقؼ فحسب عمى المتعمميفيتضح مما سبؽ أف الفيـ العمي

نما لبد أف يمر المتعمـ بخبرات حقيقية لمتعمـ ا فإف كأيضن  ،في ذلؾ ادكرن لممعمـ  كما أف، كا 
اكتساب المتعمـ الميارات في ا كبيرن  ااستراتيجيات كطرؽ التدريس التي يختارىا المعمـ ليا تأثيرن 

 الفرعية لمفيـ العميؽ.
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خالؿ قيٍدرىة الطالب عمى أٍف يترجـ تتحدد مظاىر الفيـ العميؽ لممفاىيـ العممية مف ك 
فى نىظرتىو النَّاقدةى كييحدَّدى مىعرفتىو كمىيىارىاًتو  ييكىكِّ يا، كى حى ييكضِّ المفاىيـ الًعٍمًميَّة كيفسرىا كيستنتجيا كى

كعيىو الذاتي،  قد مع اآلخريف، اكالتفاعؿ النككذلؾ مثابرتو لمكصكؿ إلى استيعاب المادة، كى
الالحقة، كاستخداـ تساؤلت المعرفة كالربط بيف المعرفة السابقة كالمقصكدة كالمكتسبة ك 

عميقة أثناء التعمـ مع أساليب تنظيمية لتكامؿ األفكار، كتعزيز الستقاللية في التعمـ، 
 .(ُّْ، ََِٗكفاعمية بقاء التعمـ )طمبة، 

 ( أنو يمكف تصنيؼ ميارات الفيـ العميؽ إلى:ِٗ ،ِٖ، َُِِالجيكرم )أكضح ك 
عمى عممية التصاؿ المغكم كتسييؿ  المتعمـيا قدرة كيقصد ب: Translationالترجمة  .1

التفاىـ مف خالؿ المصطمحات كالمفاىيـ العممية، كذلؾ بتحكيميا مف صكرة إلى صكرة 
، أك مصكرة، أك مرسكمة... الخ، أخرل. كقد يككف ذلؾ في صكرة شفكية، أك مكتكبة

كتضـ الترجمة أربعة مستكيات، ىي: ترجمة مف صكرة رمزية إلى صكرة غير رمزية أك 
العكس، كترجمة مف مستكل تجريدم إلى آخر، كالترجمة مف صيغة لفظية إلى صيغة 

 لفظية أخرل، كترجمة كممات إلى أشكاؿ رياضية أك رمزية.
خاصية التفسير في ربط الحقائؽ، كالمفاىيـ، : تظير Interpretationالتفسير  .2

كالميارات، كالقيـ، بمعني اكتشاؼ عالقة، أك استخداـ عالقة بيف فكرتيف أك أكثر، لذا فإف 
ييٍطمىبي بصكرة عرض فكرتيف ييٍعطىى سؤاؿ التفسير قد  مف الطالب إيجاد العالقة بينيما، كى

رجاع سمسمة مف األفكار في صكر مف الطالب إييٍطمىبي ا حيف كقد يككف السؤاؿ معقدن 
 متعددة، كمنيا: عالقة مقارنة، عالقة ضمنية.

عمى تطبيؽ أفكار تقكده إلى التكصؿ  المتعمـ: كتعني قدرة Conclusionالستنتاج  .3
يجاد العالقات  ؼعمى المكاقكالميركًِّز لمحمكؿ مف العرض المختزؿ  كالمشكالت الجديدة، كا 
ـي بيف ما ىك مكجكد كبيف ما  ثـ البحث عف  كالعكس، كذلؾ بالترجمة كالتفسير أكلن ييعىمَّ

 .التجاىات كالميكؿ مف سياؽ ما يعرض كاستنتاج المعرفة
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 كنصر ،(َُٔ، ََِٔ) كلطؼ اهلل ،(ُّْ -ِٖٓ، ََِّ) بينما يرل جابر
 ( أف ميارات الفيـ العميؽ ىي:َِٖ، َُِٕ)
 : كىك تقديـ كصؼ متقف لمظكاىر كالحقائؽ كاألرقاـ.Explanationالشرح  .ُ
: كىك التكصؿ إلى نتيجة مف بيانات أك حقائؽ منفصمة أك Interpretationالتفسير  .ِ

 ترجمة سميمة.
رة عمى استخداـ المعرفة بفاعمية في مكاقؼ جديدة د: كيعني القApplicationالتطبيؽ  .ّ

 كسياقات مختمفة.
 : كىك عممية النتقاؿ مف العاـ لمخاص كمف الكميات لمجزيئات.Predictionالتنبؤ  .ْ
: كيعني قدرة المتعمـ عمى Empathyالتفيـ/ التقمص العاطفي/ المشاركة الكجدانية  .ٓ

 خر.آإدراؾ العالـ مف كجية نظر شخص 
المتعمـ مكاطف يىتىعىرَّؼى : كتعني أف self – knowledgeالتقييـ الذاتي / معرفة الذات  .ٔ

 لديو، ككيؼ تؤدم أنماط تفكيره إلى فيـ مستنير.القصكر 
مف خالؿ ًكجياًت النَّظىر األيخرل كيسمعىيا : كىك أف يرل الفرد perspectiveالمنظكر  .ٕ

 عيكف كآذاف ناقدة لمصكرة الشاممة.
ا كفقن ميارات الفيـ العميؽ  التصنيفات التي تناكلت مظاىر أكتىعىدُّدي يتضح مما سبؽ 

 لكجيات النظر التي يتبناىا الباحث. 
سراج  ياأكردتكيتميز المتعمـ ذك الفيـ العميؽ بمجمكعة مف الخصائص المميزة  

ربط األفكار الجديدة باألفكار ك  ،الرغبة في البحث كالفضكؿ :كىي( ْٕٕ -ّٕٕ، َُِٕ)
الثقة بما لديو ، ك التعمـالندفاع باىتماـ نحك ك  ،استخداـ األدلة كالحجج أثناء التعمـ، ك السابقة

التحميؿ الناقد ، ك استخداـ المعرفة بأكثر مف صكرة، ك الثبات في مكاقؼ التعمـ، ك مف معمكمات
دراؾ أفضؿ ، ك طرح التساؤلت ذات مستكل عالي مف التفكير، ك لممعمكمات الجديدة استيعاب كا 

يع التصكرات البديمة الكشؼ عف جم، ك مف أداء المياـ المطمكبة منوييمىكِّنيوي لممعرفة بما 
طرح عديد مف التفسيرات كالبدائؿ كتكضيح ، ك لممفردات كالبدائؿ كاكتشاؼ المفاىيـ الخاطئة

 عالقتو بمكقؼ التعمـ.
 ليزبرانس ككركبريكككىف ارفيداسكف  حددت دراسةأما عف دكر معمـ العمكـ فقد 

(Kuhn, Arvidsson, Lesperance& Corprew، َُِٕ ،ِِّ-َِٓ) مجمكعة 
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ميارات الفيـ العميؽ يينىمِّي التي يجب أف يراعييا خالؿ عممية التدريس لكي  العتباراتمف 
 :بو كما يميلدل طال

 ميارات تصميـ التجارب كالتحكـ في المتغيرات. -
 .اتساع ميارات التجارب كالتحكـ في المتغيرات إلى المحتكل الجديد  -
 .بميارات المحتكل الجديدتمديد التحميؿ السببي متعدد المتغيرات كالتنبؤ  -
 كممارسة. ياكفيمالحجج إجراء  -

 القرني كعمر(، ك ُّٔ، َُِِ)أحمد، (، ك ِٗ، َُِِ) حدد الجميكرمكقد 
( مجمكعة مف األسباب أدت لزيادة أىمية تنمية َٕٕ، َُِٕ)كسراج  ،(ُِّ، َُِٕ)

، كىي   :الفيـ العميؽ أثناء دراسة العمـك
يتطمب مف المتعمـ الكعي بعمميات التخطيط  ؛ حيثكالنتائجالربط بيف األسباب  -

ا أكبر لفيـ العالقة بيف كالستكشاؼ، ككذلؾ عمميات المراقبة كالتحكـ، التي تييئ فرصن 
 .كالنتائجالعمميات كالستراتيجيات كاألفكار 

 القرار، كحؿ المشكالت، كالبحث كالتقصي، كالتقكيـ. نعً يساىـ في عمميات صي  -
ا كاحتمالية لمتذكر كالسترجاع كالستخداـ كالتطبيؽ في أكثر ارتباطن المعرفة الناتجة عنو  -

 مجالت جديدة نتيجة التركيز عمى األنماط المعرفية ذات المغزل.
تحقيؽ التعمـ ذم المعنى كربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة في إطار مفاىيمي  -

إلى أفكار مترابطة كقدرة عمى  ييؤدِّممما  ؛لممعرفة المكجكدة بالبنية المعرفية لممتعمـ
 .المقارنة كالتمييز كفيـ األفكار المتناقضة

أحد أىداؼ تدريس نو لكي يتحقؽ الفيـ العميؽ ك( إْٕٔ، َُِٕكترل سراج )
 ، فالبد مف:العمـك

مف  المتعمـممارسة العديد مف األنشطة كالمياـ التعميمية العقمية كالحسية لتمكيف  -
 تحقيؽ الفيـ العميؽ لممعارؼ العممية.

في تنفيذ األنشطة كبناء التراكيب المعرفية في أذىانيـ ليصمكا  المتعمميفإشراؾ جميع  -
 المعنى كبقاء أثر التعمـ. ملمتعمـ ذ

كتشجيعيـ لمكصكؿ إلى مككنات المعرفة العممية مف حقائؽ  المتعمميفإثارة تفكير  -
 يرىا كتطبيقيا في مكاضع مختمفة.كمفاىيـ كمبادئ كغيرىا، كتفس
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 عمى معرفة مكاطف القكة كالضعؼ في ذكاتيـ كمعرفة أنماط تعمميـ. المتعمميفمساعدة  -
مف إقامة عالقات اجتماعية مع أقرانيـ كمع معمميـ تنمك مف خالليا المتعمميف تمكيف  -

 شخصياتيـ.
تدريس العمـك عامة كالفيـ العميؽ  فيكنظرا ألىمية تحقيؽ الفيـ كأحد نكاتج التعمـ 

عمى كجو التحديد فقد تناكلتو مجمكعة مف الدراسات في مراحؿ دراسية مختمفة، إذ تناكلت 
( ََِٖخميؿ )كمف ىذه الدراسات دراسة  ،تأثير طرؽ تدريس مختمفة في تنمية الفيـ العميؽ

أثر استخداـ خرائط التفكير في تنمية التحصيؿ كالفيـ العميؽ كدافعية  ؼى رُّ عى التي تناكلت تى 
،  (َُِِكدراسة الجيكرم )  اإلنجاز لدل تالميذ الصؼ الخامس البتدائي في مادة العمـك

في تنمية الفيـ العميؽ  (K.W.K.H) ستراتيجية الجدؿ الذاتيافاعمية إلى تعرؼ  ىدفتالتي 
ما كراء المعرفة لدل طالب الصؼ الثامف األساسي بسمطنة لممفاىيـ الفيزيائية كميارات 

( التي ىدفت تنمية الفيـ العميؽ كالدافعية لإلنجاز في مادة َُِِ) عماف، كدراسة أحمد
 العمـك لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم باستخداـ التعميـ الستراتيجي، كدراسة ىاني

فاعمية كحدة مقترحة في الرياضيات البيكلكجية تعرؼ إلى  ( التي ىدفت َُِٓكالدمرداش )
في تنمية ميارات الفيـ العميؽ لدل طالب المرحمة الثانكية، كدراسة أبكرية كالسرجاني 

تعرؼ فعالية برنامج تدريسي مقترح في ضكء بعض المشركعات إلى ( التي ىدفت َُِٓ)
عددة لدل تمميذات الصؼ العالمية لتحسيف مستكل الفيـ العميؽ كبعض أنماط الذكاءات المت

تقديـ برنامج لعمكـ األرض إلى ( َُِٔ) King كينج الثاني اإلعدادم، كىدفت دراسة
لتكضيح الظكاىر المرتبطة بعمـك األرض لمعممي العمكـ كأثره عمى تنمية الفيـ العميؽ 

ستراتيجية الدعائـ اتعرؼ أثر استخداـ إلى ( التي ىدفت َُِٕكدراسة سراج، )لطالبيـ، 
لتعميمية في تنمية التحصيؿ كميارات الفيـ العميؽ في مادة العمـك لدل تالميذ الصؼ األكؿ ا

تعرؼ فاعمية إلى ( التي ىدفت َُِٖكمحمد ) كسعكدم اإلعدادم، كدراسة أحمد كذكي
" في تنمية الفيـ العميؽ في مادة  POEE استكش -اشرح  -لحظ  -تنبأ " استراتيجية

استخداـ  ( التي تناكلت تأثيرَُِٗمعمر ) المرحمة اإلعدادية، كدراسةالعمـك لدل تالميذ 
العممية في تنمية ميارات الفيـ العميؽ في مادة العمـك الحياتية لدم طالبات الصؼ  المحطات

تعرؼ برنامج إلى التي ىدفت  (َُِٗكالخطيب ) خميؿك  الجندمك  العاشر، كدراسة حسانيف
ية الفيـ العميؽ في مادة العمـك لدل تالميذ المرحمة قائـ عمى المعمؿ الفتراضي لتنم
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فعالية استخداـ مدخؿ الستقصاء تىعىرُّؼى ( التي تناكلت ََِِاإلعدادية، كدراسة عبدالفتاح )
في تنمية الفيـ العميؽ كانتقاؿ أثر التعمـ في العمـك لدل تالميذ  كالتعمـ القائـ عمى السياؽ

  .المرحمة البتدائية
في مجاؿ ذكم الحتياجات الخاصة كالفائقيف كمتغير استخداـ الفيـ العميؽ كتـ تناكؿ 

استخداـ عقكد التعمـ في تنمية تعرؼ أثر إلى ( التي ىدفت َُِٕتابع في دراسة نصر )
التفريط التحصيمي مف تالميذ المرحمة  ذكمالفيـ العميؽ في العمـك لدل المتفكقيف عقميا 

 .اإلعدادية
الدراسات قد تناكؿ  مف ىذه دراسةكجد تمف عرض الدراسات السابقة أنو ل  يتضح

لدل عينة مف ذكم اإلعاقة السمعية كىك ما تأثير التعميـ الترفييي في تنمية الفيـ العميؽ 
 يتميز بو البحث الحالي عف الدراسات السابقة.

 :Self- Efficacy الكفاءة الذاتية -احملور الزابع 
في سبعينات القرف  Banduraأكؿ مف أطمؽ مصطمح الكفاءة الذاتية ىك باندكرا 

العشريف، إذ عبر عنو كأحد المفاىيـ الرئيسة لنظريتو التعمـ الجتماعي المعرفي، كيرل أنو 
مف السيطرة عمى أفكاره كمشاعره تيمىكِّنيوي يشير إلى منظكمة المعتقدات الذاتية لممتعمـ التي 
يًة كدكافعو كتصرفاتو، كلذا فإنيا بمثابة القكة الذاتية  رِّكىًة كالميكجِّ لجيكد الفرد لمتابعة الميحى

 ،ُٗٗٗ، Banduraباندكرا) تحقيؽ األىداؼ بنجاح، كالمثابرة في تذليؿ العقبات التي تقابمو
 (.ّٖ، َُِٖ)أبك غنيمة  (ِ-ُ

أنيا: منظكمة المعتقدات الذاتية لممتعمـ ب( ِ-ُ، ُٗٗٗ)  Banduraباندكراييعىرِّفييا 
قكة ذاتية  :، كما يرل أنيانو مف السيطرة عمى أفكاره كمشاعره كدكافعو كتصرفاتومكٌ التي تي 

رِّكةه  يةه كميحى نجاز المياـ التعميمية بنجاح، ميكجِّ لجيكد المتعمـ لمتابعة أدائو باستمرار كا 
مدل ثقة الفرد في نفسو لمتعمـ كالستمرار في  :( بأنياَّْ، َُِِحجازم ) يافعرٌ كيي 

، كيرل المثابرة، كحب الستطالع، كالستمتاع بالتعمـ، كالطمكح :الدراسة كامتالؾ كؿ مف
  &   Bertrando, Conti- D' Antonio كككنتي دم انتكنيك كايجنبرجربيرتراندك 

Eisenberger (َُِْ ،ٕأنيا ):  معتقدات ذاتية لممتعمـ حكؿ قدراتو الشخصية عمى تنظيـ
باستمرار، كتذليؿ تو كمتابعأدائو معارفو كخبراتو بدقة، كاختيار المسار المناسب، كمراقبة 

 الصعكبات إلنجاز المياـ التعميمية المطمكبة.
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قترح أربعة ا باندكراإلى أف  (ّٗ، ََِِ، كراغب )(ّٗ، َُِٖأشار أبك غنيمة )ك 
 مصادر لمكفاءة الذاتية، كىي: 

: كتشير إلى خبرات المتعمـ السابقة التي Mastery Experiencesخبرات اإلتقاف  .ُ
نفذىا بشكؿ متقف كناجح. فكمما ازدادت الخبرات التي انجزىا المتعمـ ازداد مستكل ثقتو 

إف خبرات اإلخفاؽ خر ففي قدرتو عمى إنجاز المزيد مف المياـ الالحقة، كفي الجانب اآل
 تضعؼ الكفاءة الذاتية مما ينعكس سمبا عمى أداء المتعمـ.

: كىي خبرات يكتسبيا المتعمـ مف خالؿ Vicarious Experiencesالخبرات البديمة  .ِ
مشابية، فكمما زاد إنجاز أقرانو لممياـ  االتأثر بأحد النماذج الناجحة التي أنجزت ميامن 

لمشابية، كعمى العكس في حالت الفشؿ فإنيا تؤدم إلى زادت قدرتو في تحقيؽ المياـ ا
 انخفاض كفاءتو الذاتية.

فالكفاءة الذاتية لمفرد تتأثر بما يتمقاه مف إقناع  :Verbal persuasionالمفظي  اإلقناع .ّ
بمدل  اإلقناعكترغيب عمى أداء الميمة أك المثابرة لستكماليا، كترتبط درجة تأثير مصدر 

 و، ككاقعيتو، كميارات التكاصؿ لديو.مصداقيتو كالثقة ب
 عدُّ كتي  :Physiological and Emotional statesالحالت الفسيكلكجية كالنفعالية  .ْ

 كاإلجيادالحالة الفسيكلكجية كالنفعالية لمفرد بما تتضمنو مف متغيرات كالصحة الجسمية 
كالتكتر كالقمؽ كالضغكط كالستثارة النفسية كغيرىا كؿ ذلؾ يككف لو أثر عمى الكفاءة 

 الذاتية لمفرد.
 :اأٍنية الكفاءة الذاتية يف تعليه العلوو للنعاقني مسعًي

األىداؼ الكفاءة الذاتية تؤثر في طبيعة  ( إلى أفُْٓ، ََُِيشير الزغمكؿ )
فالعتقاد بكجكد مستكل  .كفي مستكل المثابرة كاألداء التي يضعيا األفراد ألنفسيـتيا كنكعي

المزيد مف صعكبة كبذؿ  ثرة إلى كضع أىداؼ أكعاؿ مف الكفاءة الذاتية يزيد مف الدافعي
مستكل الكفاءة  نياد بتدالجيد كالمثابرة لتحقيؽ مثؿ ىذه األىداؼ، أما في حالة العتق

مف جية أخرل،  .لمفشؿا سيمة تجنبن فيذا مف شأنو أف يؤدم إلى كضع أىداؼ الذاتية، 
ا، تحدين  بمياـ أكثرمف الكفاءة الذاتية يتجيكف إلى القياـ  فاألفراد الذيف لدييـ مستكل عاؿو 

لكقت أطكؿ في الجيد  اإلصرارا عمى تحقيؽ األىداؼ كلدييـ القدرة عمى إصرارن  كما أنيـ أكثر
 ي.المبذكؿ مقارنة باألفراد مف ذكم المستكل المتدن



 م0201( 11) -1ج-عدد يناير                            ...          الت رِفيِهي   مِ ي  بِاسِتخَداِم الت  َعل   الع ل ومِ  تدريسِ  ة  فَاِعِلي  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                            - ْٕٖ - 

دراسة ، كمنيا مف الدراسات فقد تناكلتيا مجمكعة  را لما لمكفاءة الذاتية مف أىميةكنظ
في تنمية  ستراتيجية رفمكتافاعمية برنامج قائـ عمى تعرؼ إلى التي ىدفت  (َُِِحجازم )

بعض المفاىيـ العممية كالكفاءة الذاتية لدل دارسي ما بعد محك األمية الراغبيف في مكاصمة 
 EX2ْتعرؼ فاعمية نمكذج إلى التي ىدفت  (َُِْدراسة الخميسي )، ك التعميـ اإلعدادم

عمى الكفاءة الذاتية كالتنكر العممي كالتحصيؿ الدراسي لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم 
تعرؼ أثر تدريس العمكـ إلى التي ىدفت ( َُِْ) كالقادرم دراسة المشاقبةك  ،في مادة العمـك

باستخداـ ميارات التنظيـ الذاتي في اكتساب المفاىيـ العممية كالكفاءة الذاتية لدل طمبة 
أثر استخداـ إلى تعرؼ التي ىدفت  (َُِٔدراسة نصر )، ك الصؼ السابع األساسي

المراقبة الذاتية عمى تنمية التحصيؿ كالكفاءة الذاتية في العمـك لدل تالميذ استراتيجية 
ى ( الَُِٖىدفت دراسة أبك غنيمة )، ك المرحمة البتدائية مضطربي النتباه مفرطي الحركة

تعرؼ أثر التكامؿ بيف "نمكذج فراير كاستراتيجية أخؼ أنسخ قارف" لتنمية الستيعاب 
ىدفت دراسة ، كما تية في العمكـ لدل تالميذ الصؼ الرابع البتدائيالمفاىيمي كالكفاءة الذا

تعرؼ أثر نمكذج مقترح لتدريس العمـك قائـ عمى تكامؿ نصفي إلى  (َُِٗعبد الفتاح )
 .المخ لتنمية الستيعاب المفاىيمي كالكفاءة الذاتية في العمـك لدل تالميذ المرحمة البتدائية

ا كانت في مراحؿ التعميـ العاـ في مكاد السابقة أنيا جميعن يتضح مف عرض الدراسات  
يكجد مف ىذه الدراسات ما تناكؿ  ، كما لمنيا المعاقيف سمعينا ادراسية مختمفة، كلـ يتناكؿ أين 

ػ في حدكد عمـ بو البحث الحالي  يتفردتأثير التعميـ الترفييي عمى الكفاءة الذاتية كىك ما 
 لسابقة.عف الدراسات ا ػالباحثيف 

 : ض البححوفز
 :ةض التاليك سعى البحث لمتحقؽ مف اختبار صحة الفر  

( بيف متكسطي رتب درجات أفراد المجمكعة َٓ.َيكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل ) .1
 .لصالح التطبيؽ البعدم البعدم لختبار الفيـ العميؽ -التجريبية في التطبيؽ القبمي 

( بيف متكسطي رتب درجات أفراد َٓ.َداؿ إحصائينا عند مستكل ) يكجد فرؽ .2
المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في القياس البعدم لختبار الفيـ العميؽ لصالح أفراد 

 .المجمكعة التجريبية
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( بيف متكسطي رتب درجات أفراد المجمكعة َٓ.َيكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل ) .3
 لصالح التطبيؽ البعدم. البعدم لمقياس الكفاءة الذاتية -قبمي التجريبية في التطبيؽ ال

( بيف متكسطي رتب درجات أفراد َٓ.َيكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل ) .4
المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في القياس البعدم لمقياس الكفاءة الذاتية لصالح أفراد 

 .المجمكعة التجريبية
 إدزاءات البحح:

 :تـ إتباع اإلجراءات التالية ،وضك البحث كالتحقؽ مف صحة فر  أسئمةلإلجابة عف   
عمؿ التمميذ كدليؿ المعمـ في كحدة  أكراؽأكلنػ إعداد مادة المعالجة التجريبية كالمتمثمة في 

 كإلعدادىما تـ اتباع الخطكات التالية: :"الركافع"
 حتديد الوحدة: .1

لصؼ الثامف الصـ كضعاؼ السمع لعدة ا تالميذ( المقررة عمى الركافع)تـ اختيار كحدة  
 :، منياأسباب

يحتاج التمميذ بصفة  التيا لما تشتمؿ عميو الكحدة مف مفاىيـ مجردة، كقكانيف رياضية نظرن  .أ 
مف  األشياءتجسيد ىذه المفاىيـ كفيـ كيفية عمؿ  إلىبصفة خاصة  األصـعامة كالتمميذ 

حياتو اليكمية  فييتعامؿ معيا  التيألدكات ألنيا مرتبطة بشكؿ كبير باآللت كا ؛حكلو
 .باستمرار

 ل يكجدك  ،العادمعد لمتمميذ مدارس الصـ كضعاؼ الصـ مي  فييتـ تدريسو  الذم المنيج .ب 
بما يتناسب مع احتياجات ىذه تو صياغ إعادةمما يستكجب  الفئة،منيج مخصص ليذه 

 .الفئة
خاصة لمتالميذ  الترفيييـ يفمسفة التعمل تيامناسببعد الطالع عمى الكحدة لحظ الباحثاف  .ج 

، كبناءن عمى ما سبؽ تـ اختيارىا لتككف مكضعنا إلجراء ىذا ىذه المرحمة العمرية في
 البحث. 
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 :حتليل احملتوي .ِ
 تمت إجراءات التحميؿ كفقنا لما يمي:  

أداة التحميؿ: أيعدت بطاقة لتحميؿ محتكل الكحدة، كتككنت مف محكريف: محكر  تصميـ .أ 
 رأسي: خاص بالمكضكعات، كمحكر أفقي: خاص بالمفاىيـ العممية.

 "ىدؼ التحميؿ: تحديد المفاىيـ العممية في كحدة "الركافع .ب 
: استخدمت الكممة ككحدة لتحميؿ محتكل الكحدة مكضع توكفئ توكعينالتحميؿ كحدة  .ج 

الدراسة، مف كتاب الصؼ الثامف، الفصؿ الدراسي الثاني )أنت كالعمكـ(، كمثمت المفاىيـ 
 العممية فئة التحميؿ.

قاـ كؿ منيـ إذ  التحميؿ؛ف في إجراء عممية يالباحث ُزميؿ آخرثبات التحميؿ: عاكف  .د 
، بإجراء عممية التحميؿ عمى حدة، كتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة ىكليستي

 (.ٕٗ.َ)كجاء معامؿ الثبات مقدرنا بػ 
نتائج عممية التحميؿ إلى أف محتكل الكحدة يتضمف مجمكعة مف  أشارتنتائج التحميؿ:  .ق 

محكر  المقاكمة، القكة،، الثالث الثاني، األكؿ،ركافع النكع ، الرافعة ىي:المفاىيـ 
  .ذراع المقاكمة القكة،ذراع  الرتكاز،

، كذلؾ الترفيييـ يباستخداـ استراتيجية التعماغتيا إعادة صيإعادة صياغة الكحدة: تـ  .ّ
 كفقنا لمخطكات التالية:

 .الترفيييـ يمع استراتيجية التعميىتًَّفؽي تحديد األىداؼ العامة: كذلؾ بما  .أ 
تقسيـ محتكل الكحدة إلى دركس: تـ تقسيـ الكحدة إلى ستة دركس بما يتفؽ مع الخطة  .ب 

 مدارس الصـ كضعاؼ السمع.  فيالدراسية لكزارة التربية كالتعميـ 
تحديد األىداؼ السمككية لمدركس: تـ تحديد مجمكعة مف األىداؼ السمككية لكؿ درس  .ج 

استراتيجية إلمكانيات كاألدكات المتاحة ك مف دركس الكحدة بما يتفؽ مع طبيعة التالميذ كا
 التدريس المستخدمة.

  

                                                           
  .أية مصطفى معكض: مدرس مساعد بقسـ المناىج كطرؽ التدريس كمية التربية جامعة المنيا ُ
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 حتديد األىشطة التعلينية: .ْ
كفحص بعض األدكات، كاستخداـ األنشطة كأكراؽ العمؿ تمثمت في مجمكعة مف   

نتاج بعض النماذج باستخداـ خامات البيئة  ، بما يتناسب مع البسيطةأفالـ الفيديك، كا 
بشكؿ استخداـ الحكاس األخرل يعتمد عمى  كالذما المعاقيف سمعين احتياجات التالميذ 

 أساسي.
لممفاىيـ  بعض الصكر كاألشكاؿ التكضيحية: تمثمت في حتديد أدوات ومصادر التعليه والتعله .ٓ

، ككرؽ )مقكل، لمركافع بأنكاعيا المختمفة كنماذج بالستيكية، الركافع المتضمنة في كحدة
، كرتكف(، كخيكط، كصمغ، عف  كفميف، كبعض خامات البيئة، كأفالـ كمقاطع فيديك فـك

 كجياز حاسب آلي، كجياز عرض )داتا شك(...الخ.  الركافع،
العتماد عمى التعميـ الترفييي كاستراتيجية  تـ :املشتخدمةحتديد اسرتاتيذية التدريص  .ٔ

 التمييد، أساسية في تدريس الكحدة كذلؾ باتباع خطكات محددة في عممية التدريس كىي:
الممارسة الحرة، التقكيـ، المياـ الصفية كالالصفية  المكجية،الممارسة  الدرس،عرض 
األلعاب  :، كتـ العتماد بشكؿ أساسي عمى كؿ مف(ُُْ -ُُّ، َُِٗ ،)نصر

، كالفيديكىات الخاصة بالمفاىيـ سكاء كانت في صكرة فردية أك جماعية التعميمية
 .الفصؿ بترجمة ذلؾ بمغة اإلشارةالمرتبطة بالكحدة كقامت معممة 

 ف لمتقكيـ، كىما: ااسيتخدـ أسمكب حتديد أساليب التكويه: .ٕ
التقكيـ التككيني: تـ مف خالؿ طرح أسئمة متعمقة بالمكضكعات، كأداء التكميفات، كحؿ  . أ

 األسئمة المطركحة نياية كؿ مكضكع، كتنفيذ أكراؽ العمؿ.
 .(النيائي: تـ مف خالؿ مجمكعة أسئمة مختمفة األنكاع )في نياية الكحدة التقكيـ . ب
 إعداد دليل املعله: .8
، الترفيييـ يتـ إعداد دليؿ لممعمـ لالسترشاد بو عند تدريس الكحدة باستخداـ التعم .أ 

، األىداؼ العامة، الترفيييـ يمقدمة تكضح اليدؼ مف الدليؿ، فمسفة التعم عمىشتمؿ اك 
التدريس المستخدمة، مصادر التعميـ كالتعمـ، كالخطة الزمنية، مكضكعات  استراتيجية

جابة  الكحدة، كاإلرشادات كاإلجراءات التي يمكف استخداميا مع تدريس كؿ مكضكع، كا 
 األسئمة الكاردة بأكراؽ عمؿ التمميذ، كأخيرنا المراجع.
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ميف إلبداء الرأم تـ عرض دليؿ المعمـ بعد النتياء مف إعداد عمى مجمكعة مف المحك .ب 
عمؿ التمميذ، كصالحيتو  أكراؽفي الصحة العممية كالمغكية لو، كاتساؽ دليؿ المعمـ مع 

لمتطبيؽ، كقد تـ إجراء التعديالت في ضكء آراء السادة المحكميف، كأصبح الدليؿ في 
 .صكرتو النيائية جاىزنا لالستخداـ

تـ إعداد مجمكعة مف أكراؽ العمؿ الخاصة بالكحدة يقـك بيا  :إعداد أورام عنل التلنيذ .ٗ
 تنفيذ الكحدة. أثناءا تالميذ الصؼ الثامف المعاقيف سمعين 

 الكياض:  ااتثاىًياـ إعداد أد

 كفقنا لمخطكات التالية:تـ إعداده : الفيـ العميؽاختبار  .ُ
ىدؼ الختبار: قياس الفيـ العميؽ لممفاىيـ العممية المتضمنة في كحدة" الركافع" مكضع  .أ 

 الدراسة.
 .التطبيؽ التفسير، الشرح،مستكيات الختبار: اشتمؿ الختبار عمى مستكيات  .ب 
جدكؿ مكاصفات الختبار: تـ إعداد جدكؿ مكاصفات لالختبار يربط بيف المستكيات  .ج 

دركس الكحدة، كيكضح نسب  فيالمتضمنة الرئيسة المعرفية لالختبار كالمفاىيـ 
 كأرقاـ األسئمة. رئيس المفردات الختبارية الخاصة بكؿ مستكل ككؿ مفيـك

 (1جذول )

 وحذة "انشوافع"في انعًيق يىاصفبث اختببس انفهى  

 انًئىيتانُسبت  عذد األسئهت انتطبيق انتفسيش انششح انًفهىو / انًستىي

 7.7 1 - - 6 انشافعت

 7.7 1 4 - - انقىة

 23.1 3 3 8 2 سوافع انُىع األول

 15.4 2 1 7 - سوافع انُىع انثبَي

 7.7 1 - - 5 سوافع انُىع انثبنث

 7.7 1 - - 11 رساع انقىة

 7.7 1 - - 9 انًقبويت رساع

 23.1 3 13، 11 12 - انشوافع انتي تىفش انجهذ

 عذد األسئهت

 انُسبت انًئىيت

5 3 5 13 - 

38.5 23 38.5 - 111 

 كضكعية مف نمط الختيار مف متعدد ذم األربعة بدائؿ.منكع مفردات الختبار: أسئمة  . د
ريتِّبىًت ثـ  السؤاؿ، كبديالت اإلجابة،مقدمة ردات الختبار: يتككف كؿ سؤاؿ مف: صياغة مف . ق

فى األسئمة بطريقة عشكائية،   ( سؤالن.ُّالختبار في صكرتو األكلية مف )كتىكىكَّ
 .مكاد الختبار: تمثمت في الجزء األكؿ كراسة األسئمة، كالجزء الثاني نمكذج كراسة اإلجابة .ك 
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 لكؿ إجابة صحيحة درجة كاحدة، أماأيٍعًطيىٍت تقدير الدرجات كطريقة تصحيح الختبار:  .ز 
صفرنا، كما تـ إعداد مفتاح تصحيح لتسييؿ عممية فىتيٍعطىى اإلجابة الخاطئة أك المترككة 

 التصحيح.
 :كذلؾ لستطالع آرائيـ حكؿ: عرض الصكرة األكلية لالختبار عمى السادة المحكميف .ح 

ًضعى انتماء كؿ سؤاؿ لميدؼ السمككي الذم  السؤاؿ لمستكل التالميذ، لقياسو، مناسبة كي
كضكح تعميمات الختبار، صالحية الختبار  صحة األسئمة مف الناحية العممية كالمغكية،

 .لمتطبيؽ
تـ إجراء بعض التعديالت في صياغة بعض العبارات في ضكء : الصكرة النيائية لالختبار .ط 

ا لمتطبيؽ عمى أفراد الع  .ينة الستطالعيةآراء السادة المحكميف، كأصبح الختبار صالحن
ميذ تال( ٖ)قكاميا الختبار عمى عينة استطالعية طيبِّؽى : حساب الثكابت اإلحصائية لالختبار  .م 

، كىـ مجمكعة مف المجتمع ََِِ/ َُِٗبالمنيا في العاـ الدراسي  األمؿفي مدرسة 
 .األصمي، كليس أفراد عينة البحث األساسية

 التعميمات كمعاني مفردات الختبار: كانت كاضحة لـ يستفسر عنيا أم تمميذ. ( كضكحُ
( حساب معامالت السيكلة كالصعكبة: تـ إعداد جداكؿ لتفريغ نتائج الختبار الذم تـ ِ

تطبيقو عمى أفراد العينة الستطالعية. كتراكحت معامالت السيكلة كالصعكبة ما بيف 
(َ.ّٖ :َ.ِٔ .) 

 (. ِٓ.َ: ِْ.َ)معامؿ التمييز: تراكحت ما بيف  ( حسابّ 
بفاصؿ زمني  تـ حسابو باستخداـ طريقة إعادة التطبيؽ( حساب معامؿ ثبات الختبار: ْ

، حيث بمغت قيمة معامؿ الرتباط بيف درجات التطبيؽ األكؿ كالثاني أسبكعيف
(َ.ٕ.) 

رض عي  إذصدؽ المحكميف )الصدؽ الداخمي(:  مف خالؿ و( صدؽ الختبار: تـ حسابٓ
أشارت نتائجو إلى انتماء ك الختبار عمى مجمكعة مف المحكميف في استطالع لمرأم، 

كؿ سؤاؿ لميدؼ الذم كضع لقياسو، ككذلؾ صحة األسئمة مف الناحية العممية 
 كالمغكية، كمناسبة األسئمة لمستكل التالميذ، مما يشير إلى أف الختبار يقيس ما

 كضع لقياسو، كأنو يصمح لمتطبيؽ عمى أفراد عينة البحث األساسية. 
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ًجدى أنو )حساب الزمف الالـز لتطبيؽ الختبار: ( ٔ ( دقيقةن بما فيو زمف قراءة ُٓكي
 .حساب متكسط الستجابة لكؿ أفراد العينة الستطالعيةالتعميمات، حيث تـ 

ننا تو النيائية ككفقنا لمثكابت اإلحصائية أصبح الختبار في صكر  ( سؤالن، ُّمف )ميكىكَّ
ا لمتطبيؽ كأداة لمقياس في البحث الحالي.  صالحن

 :امكياض الكفاءة الذاتية لتالميذ الصف الجامً املعاقوٌ مسعًي .2
 تـ إعداده كفقنا لمخطكات التالية: 

 .اف سمعين يلتالميذ الصؼ الثامف المعاق قياس الكفاءة الذاتية ىدؼ المقياس: .أ 
التخطيط  -األكؿ : تككف المقياس مف ثالثة أبعاد، كىي: كعباراتو أبعاد المقياسكصؼ  .ب 

( سالبة، ٓ)ك ،مكجبة ( عباراتو ٓ( عبارات؛ منيا )َُكتضمف ) ،كالنخراط في التعمـ
( ْ( مكجبة، ك)ٓ؛ منيا )( عباراتو ٗمتابعة إنجاز مياـ العمكـ؛ كتضمف ) -كالثاني 
( مكجبة، ٓ؛ منيا )( عباراتو ُُتضمف )ك مكاجية صعكبات مادة العمـك  - الثالثك سالبة، 

النتماء لمبيعد كصحة الصياغة المغكية،  ( سالبة، كقد ركعي في صياغة العباراتٔ)
 (.ِكالصياغة بطريقة تعبر عف رأم التمميذ، كذلؾ كما ىك مكضح في جدكؿ )

 (2جذول )

 انزاتيت يقيبس انكفبءة يىاصفبث 

 انبيبَبث           

 انبعذ 
 انعببساث انسبنبت انعببساث انًىجبت

عذد 

 انعببساث

انُسبت 

 انًئىيت

 فيانتخطيظ واالَخشاط 

 انتعهى

1، 2، 16 ،17 ،

21 

3، 5، 12، 14، 

15 
11 33.3 

 يهبو انعهىو إَجبصيتببعت 
4 ،8، 11 ،13 ،

18 
6 ،19 ،21 ،22 9 31 

يىاجهت صعىببث يبدة 

 انعهىو

11، 23، 24 ،28 ،

31 

7، 9، 25 ،26 ،

27 ،29 
11 36.67 

 111 31 13 17 انكهي

لتكضيح استجابات عينة البحث، كىك:  الثالثيطريقة تصحيح المقياس: تـ اختيار التدريج  .ج 
(، كتعطى العبارات السالبة ّ,ِ,ُا( بحيث تعطى العبارات المكجبة )نادرن  ا،ا، أحيانن دائمن )
(ّ,ِ,ُ.) 

 .  لإلجابةكبيا مكاف  األسئمة،مكاد المقياس: كراسة  .د 
( ٖحساب الثكابت اإلحصائية لممقياس: طيبؽ المقياس عمى عينة استطالعية قكاميا ) .ق 

 ( لمتحقؽ مف:ََِِ/ َُِٗا لمعاـ الدراسي )مف التالميذ المعاقيف سمعين  ميذتال
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مف أفراد  مي : كانت كاضحة لـ يستفسر عنيا أوكعباراتالمقياس كضكح تعميمات  (ُ
 العينة الستطالعية.

 (.ٖٓ.َ) حيث بمغت قيمتو ،ألفا كركنباختـ حسابو باستخداـ ثبات المقياس ػ  (ِ
 صدؽ المقياس ػ تـ حسابو مف خالؿ: (ّ

المقياس عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في عيًرضى أ( صدؽ المحكميف: 
مجاؿ عمـ النفس كطرؽ تدريس العمكـ في صكرة استطالع لمرأم، كأشارت نتائجو إلى 
انتماء األبعاد لممقياس، ككذلؾ انتماء العبارات لألبعاد، كصحة الصياغة المغكية 

ًضعى ا لمعبارات، كمناسبتيا لعينة البحث مما يشير إلى أف المقياس يقيس م لقياسو، كي
 كأنو يصمح لمتطبيؽ عمى أفراد عينة الدراسة األساسية. 

ب( صدؽ التساؽ الداخمي: تـ حساب قيـ معامالت الرتباط بيف أبعاد المقياس مع 
 (.ّدكؿ )جالدرجة الكمية كجاءت القيـ كما ىي مكضحة في 

 ( 3جذول )

 (8أبعبد يقيبس انكفبءة انزاتيت وانذسجت انكهيت )ٌ= يعبيالث االستببط بيٍ

 انثبنث انثبَي األول انبعذ

 1.94 1.99 1.73 قيى يعبيم االستببط

 1.11 1.11 1.141 يستىي انذالنت

حساب متكسط الزمف الالـز لستجابة أفراد  تـ( حساب الزمف الالـز لتطبيؽ المقياس: ْ
 ( دقيقةن بما فيو زمف قراءة التعميمات.َِكجد أنو )ك العينة الستطالعية عمى المقياس 

ا لمتطبيؽ كأداة لمقياس  (َّ)أصبح المقياس في صكرتو النيائية مككننا مف ك عبارة، صالحن
 في البحث الحالي.

تـ تطبيؽ أدكات البحث عمى عينة البحث األساسية في الفصؿ  تطبيل أدوات البحح: - رابًعا
( ََِِ/ّ/ُُ إلى ََِِ/ِ/ٖالفترة مف ) ( فيََِِ/َُِٗالثاني لمعاـ الدراسي )

 .اأسبكعين بكاقع ثالث حصص 
 التصنيه التذزييب وإدزاءات البحح: -خامشا 

عمى المعالجة  تحديد منيج البحث: استخدـ البحث الحالي المنيج شبة التجريبي القائـ .ُ
 مع القياس القبمي كالبعدم ألداتي المجمكعتيف التجريبية كالضابطة اتالتجريبية ذ

 القياس.
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 تحديد متغيرات البحث ػ كتمثمت في:  .ِ
  الترفيييـ يالمتغير المستقؿ: تدريس كحدة الركافع باستخداـ استراتيجية التعم . أ
 المتغيرات التابعة: كتمثمت في: . ب
الصؼ الثامف لتالميذ  الركافع"لممفاىيـ العممية المتضمنة في كحدة "الفيـ العميؽ  (ُ

 المعاقيف سمعينا. 
 . االصؼ الثامف لمتالميذ المعاقيف سمعين تالميذ دل الكفاءة الذاتية ل (ِ

 ( التالي:ْالتصميـ التجريبي لمبحث كفقنا لما ىك مكضح في جدكؿ ) جاءك 
 ( 4جذول )

 انتصًيى انتجشيبي نتجشبت انبحث

 انًجًىعت
انتطبيق 

 انقبهي
 انًعبنجت

انتطبيق 

 انبعذي

 انتجشيبيت
 انقيبس باتأد

 باتأد انتشفيهيى يتذسيس انىحذة ببستخذاو استشاتيجيت انتعه

 تذسيس انىحذة ببستخذاو انطشيقت انتقهيذيت انضببطت انقيبس

 ةالثامف بمدرساختيار أفراد البحث: تـ اختيار المجمكعة التجريبية مف تالميذ الصؼ  .ّ
 ، كدرستََِِ/ َُِٗبمدينة المنيا في العاـ الدراسي  لمصـ كضعاؼ السمع األمؿ

 الضابطة تـ اختيارىا مف مدرسةكالمجمكعة  الترفييي،ـ يباستخداـ استراتيجية التعم
التعميمية كدرست الكحدة  طسا التابعة إلدارة سمالكطبإ األمؿ لمصـ كضعاؼ السمع

 بالطريقة التقميدية. 
في يـك  البحث عمى مجمكعتي يما: تـ تطبيقالقياس التطبيؽ القبمي ألداتي .ْ

(َُ/ِ/ََِِ.) 
تطبيؽ تجربة البحث: تـ التكاصؿ مع معممة العمكـ التي تقـك بالتدريس ألفراد المجمكعة  .ٓ

كفمسفتو، كاإلجراءات التدريسية التجريبية بيدؼ تكضيح الغرض مف البحث، كأىميتو، 
، كدكرىا، الترفيييـ يالتي ستتبعيا المعممة عند التدريس باستخداـ استراتيجية التعم

، لممعممة كدكر التالميذ أثناء تنفيذ تجربة البحث، كذلؾ تـ تقديـ الدليؿ التدريسي لمكحدة
كانتيي يكـ  ِ/ ُُاعتمدت عميو أثناء تنفيذ تجربة البحث، كبدأ التطبيؽ يـك التي ك 

ُِ /ّ /ََِِ. 
مالحظات التطبيؽ: سجمت المعممة بعض المالحظات أثناء تطبيقيا لتجربة البحث، متمثمة  .ٔ

عمى تنفيذىا، كتقديميـ لبعض  كاإلقباؿفي: اىتماـ التالميذ بأداء األنشطة اليدكية، 
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العممية مف خالؿ األنشطة اليدكية التي تعتمد عمى خامات البيئة، ككجكد جك  اإلسيامات
بيف  حمف التفاعؿ النشط كالعمؿ في مجمكعات مف قبؿ التالميذ.  كما ساد جك مف المر 

ركافع  :بعض المفاىيـ مثؿ حتكض التياليدكية كالمجسمات  األنشطةتنفيذ  أثناءالتالميذ 
عرض الفيديكىات التعميمية  أثناءظير التالميذ اىتماما ، كما أكالثاني كالثالث األكؿالنكع 

 فيـ المفاىيـ لدييـ. تأكيدمما ساعد عمى  اإلشارةلغة  إلىكقياـ معممة الفصؿ بالترجمة 
 ىتائر البحح وحتليلَا وتفشريٍا: 

في جداكؿ تمييدنا مف تطبيؽ تجربة البحث األساسية  بعد النتياءتـ رصد النتائج 
عف طريؽ استخداـ  ،واختبار صحة فركضك  لإلجابة عف سؤالي البحث لمناقشتيا، كتفسيرىا

 المعامالت اإلحصائية المناسبة.
 إدابة الشؤال األول: .1

ما فاعمية تدريس العمكـ "لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ مف أسئمة البحث كالذم نصو: 
؟" باستخداـ التعميـ الترفييي في تنمية الفيـ العميؽ لدل تالميذ الصؼ الثامف المعاقيف سمعينا

 ـ ذلؾ مف خالؿ التحقؽ مف صحة الفرضيف األكؿ كالثاني:ت
 عزض ىتائر الفزض األول: . أ

داؿ إحصائينا عند مستكل  يكجد فرؽ: "والذم نصلمتحقؽ مف صحة الفرض األكؿ 
البعدم  -القبمي التجريبية في التطبيؽ رتب درجات أفراد المجمكعة ( بيف متكسطي َٓ.َ)

ـى كنظرا لصغر حجـ العينة فقد "، الفيـ العميؽلختبار   Wilcoxonاختبار كيمككسكف ايٍستيٍخًد
Test ( لممجمكعات المرتبطة لحساب قيمةZ لمعينات الصغيرة، كذلؾ لمتحقؽ مف دللة )

 ،(SPSS)الفركؽ بيف متكسطي رتب درجات التطبيقييف القبمي كالبعدم باستخداـ برنامج 
 ىذه النتائج. ييبىيِّفي ( ٓكجدكؿ )
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 (5جذول )

( وحجى r( وقيًت )9)ٌ=  انتجشيبيت نهًجًىعت انفهى انعًيق الختببس انبعذي -انقبهي انتطبيق  َتبئج 

 انتأثيش

 يستىيبث

 انعًيق انفهى 
 ٌ انشتب

 يتىسظ 

 انشتب

 يجًىع 

 انشتب
 Zقيًت 

 يستىي 

 انذالنت
 rقيًت 

 حجى 

 انتأثيش

 انششح

 1 1 1 انسبنبت

 قىي جًذا 1 1.116دانت عُذ  2.754-
 45 5 9 انًىجبت

 - - 1 انًتسبويت

 - - 9 انًجًىع

 انتفسيش

 1 1 1 انسبنبت

-2.724  قىي جًذا 1 1.116دانت عُذ  
 45 5 9 انًىجبت

 - - 1 انًتسبويت

 - - 9 انًجًىع

 انتطبيق

 1 1 1 انسبنبت

-2.762  قىي جًذا 1 1.116دانت عُذ  
 45 5 9 انًىجبت

 - - 1 انًتسبويت

 - - 9 انًجًىع

 انًجًىع

 1 1 1 انسبنبت

-2.699  قىي جًذا 1 1.117دانت عُذ  
 45 5 9 انًىجبت

 - - 1 انًتسبويت

 - - 9 انًجًىع

الفيـ ( في اختبار َُ.َ( كجكد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل )ٓيتضح مف جدكؿ )
ككانت في (، ٗٗٔ.ِ)لالختبار ككؿ تساكم ( Zحيث كانت قيمة )، كجميع مستكياتو ،العميؽ

التطبيؽ في مستكل ككانت (، ِْٕ.ِ) التفسير مستكلفي ككانت ، (ْٕٓ.ِ) الشرحمستكل 
( في َُ.َكفي ضكء ىذه النتائج يتضح كجكد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل )(، ٕٔ.ِ)

 التطبيؽ البعدم.لصالح ألفراد المجمكعة التجريبية ؽ يعمالفيـ الاختبار 
استخداـ اختبار لتعرؼ الفركؽ بيف المتكسطات فقد تـ  كيمككسكفكنظرنا ألف اختبار 

( َِٖ، َُُِمعامؿ الرتباط الثنائي لرتب األزكاج المرتبطة لحساب فاعمية الفركؽ )حسف 
التعميـ باستخداـ  "الركافع"حجـ تأثير المتغير المستقؿ المتمثؿ في تدريس كحدة لتعرؼ 
 ككجد أف ىذه القيمة تساكم العميؽ،الفيـ  في المتغير التابع المتمثؿ في اختبار الترفييي

تيشيري (، ُ)  .اقكية جدن إلى أف درجة الفاعمية كى
في  ـ الترفييييالتعم ستراتيجيةااستخداـ  أف األكؿ، مما يدؿ عمىالفرض ييٍقبىؿي كبيذا 
عند  اقكية جدن مية اعف كاف ذا االمعاقيف سمعين  الصؼ الثامف لطالب "الركافع"تدريس كحدة 
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ألفراد المجمكعة التجريبية لصالح القياسيف القبمي كالبعدم رتب  يمتكسطالمقارنة بيف 
 القياس البعدم.

 ا:نوتفشريٍوحتليل ىتائر الفزضني األول والجاىي  الجاىيعزض ىتائر الفزض  .2
داؿ إحصائينا عند مستكل  الذم نصو: "يكجد فرؽ الثانيلمتحقؽ مف صحة الفرض 

البعدم القياس التجريبية في الضابطة ك  تيف( بيف متكسطي رتب درجات أفراد المجمكعَٓ.َ)
ستخدـ "، كنظرا لصغر حجـ العينة فقد اي لصالح أفراد المجمكعة التجريبية لختبار الفيـ العميؽ

( Uلحساب قيمة ) المستقمةلممجمكعات  Mann- whitney Testماف كتني اختبار 
لمعينات الصغيرة، كذلؾ لمتحقؽ مف دللة الفركؽ بيف متكسطي رتب درجات التطبيقييف القبمي 

 Rank biserialمرتب ل، كمعامؿ الرتباط الثنائي (SPSS)كالبعدم باستخداـ برنامج 
correlation ( يبيف ىذه النتائج. ٔلحساب فاعمية الفركؽ كجدكؿ ) 

 (6جذول )

( r) وقيًتانبعذي بيٍ انًجًىعتيٍ انضببطت وانتجشيبيت في انقيبس ودالنتهب اإلحصبئيت  Uقيًت  

 وحجى انتأثيش

 يستىيبث انفهى

 انعًيق
 ٌ انًجًىعت

يتىسظ 

 انشتب

يجًىع 

 انشتب

قيًت 

U 
 يستىي انذالنت

قيًت 

r 

حجى 

 انتأثيش

 انششح
 42 7 6 انضببطت

21 
دانت عُذ 

1.448 
 ضعيف 1.22

 78 8.67 9 انتجشيبيت

 انتفسيش
 27 4.5 6 انضببطت

6 
دانت عُذ 

1.117 
 قىي 1.77

 93 11.33 9 انتجشيبيت

 انتطبيق
 41 6.75 6 انضببطت

 ضعيف 1.27 1.28دانت عُذ  1995
 79 8.83 9 انتجشيبيت

 انكهي
 26 4.33 6 انضببطت

5 
دانت عُذ 

1.116 
 قىي 1.81

 94 11.44 9 انتجشيبيت

( في اختبار الفيـ َُ.َ( كجكد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل )ٔمف جدكؿ ) يتضح
(، ككانت في ٓ( لالختبار ككؿ تساكم )U، حيث كانت قيمة )التفسيركمستكل ، ككؿ العميؽ

كالتطبيؽ  الشرحمستكل حصائيا عند حيف كجكدت فركؽ غير دالة إ(، في ٔ) التفسيرمستكل 
في ضكء ىذه النتائج كجكد فرؽ يتضح ، عمى الترتيب (ٓ.ُٗك ) (،ُِ) (U)قيمة  كانتحيث 

عند المقارنة بيف متكسط رتب درجات ( في اختبار الفيـ العميؽ َُ.َداؿ إحصائينا عند مستكل )
 .لصالح أفراد المجمكعة التجريبية التطبيؽ البعدمفي التجريبية الضابطة ك  فراد المجمكعتيفأ

استخداـ اختبار لتعرؼ الفركؽ بيف المتكسطات فقد تـ  ماف كتنيكنظرنا ألف اختبار 
 لحساب فاعمية الفركؽ Rank biserial correlationمعامؿ الرتباط الثنائي لمرتب 
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( لتعرؼ حجـ تأثير المتغير المستقؿ المتمثؿ في تدريس كحدة الركافع َِٖ، َُُِ)حسف 
ًجدى باستخداـ التعميـ الترفييي في المتغير التابع المتمثؿ في اختبار الفيـ العميؽ،  كي أف ىذه كى

 .مرتفعة )قكية(( كىذه القيمة ُٖ.َالقيمة تساكم )
ـ الترفييي في يالتعم استراتيجيةمى أف استخداـ ، مما يدؿ عالثانيالفرض ييٍقبىؿي كبيذا 

عند المقارنة بيف  قكيةفعالية لو ا تدريس كحدة "الركافع" لطالب الصؼ الثامف المعاقيف سمعين 
أفراد المجمكعة لصالح البعدم القياس أفراد المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في  رتبمتكسط 

 التجريبية.
   والجاىي: األول نيتفشري ىتائر الفزض

 قد يرجع تنمية الفيـ العميؽ لمتالميذ عينة البحث أفراد المجمكعة إلى:
لمتالميذ عينة البحث بيئة  "الركافع"ـ الترفييي لتدريس كحدة يالتعم استراتيجيةحقؽ استخداـ  .أ 

عمى العمؿ كربط المفاىيـ كالمعارؼ الجديدة المرتبطة بالكحدة بما لديو مف  ـبنائية تساعدى
 معارؼ كخبرات سابقة.

ـ الترفييي إلى جذب انتباه التالميذ عينة البحث يالتعم استراتيجيةاستخداـ أدل  .ب 
 الكاردة بالكحدة كاألقباؿ بفاعمية عمى تعمميا.العممية لممكضكعات 

ـ الترفييي مف الخكؼ كالقمؽ لدل التالميذ مما جعميـ يالتعماستخداـ استراتيجية قمؿ  .ج 
يقبمكف عمى تنفيذ األنشطة كتطبيؽ المفاىيـ العممية الجديدة الكاردة بالكحدة سكاء مف 

 خالؿ تنفيذ أك استخداـ بعض األلعاب التعميمية.
الترفييي جعمت ـ يالتعم ستراتيجيةتنكع األنشطة التعميمية التي طرحت في الكحدة كفقنا ل .د 

التالميذ يشارككف بشكؿ إيجابي كفعاؿ كمرف في تنفيذ األنشطة سكاءن كانت فردية، أك 
 جماعية؛ مما أسيـ في تنمية جميع مستكيات الفيـ العميؽ لدييـ.

سيؿ دعـ األنشطة ببعض المكاد البصرية عممية اكتساب المفاىيـ كتطبيقيا كتفسيرىا  .ق 
 الذىنية المجردة إلى الصكرة الحسية.حيث تحكلت المفاىيـ مف الصكرة 

ـ الترفييي مف المعمميف مكجييف كمرشديف لمتعمـ يستراتيجية التعمااستخداـ جعؿ  .ك 
ـ الترفييي، في مقابؿ أف دكر المعمـ في المجمكعة الضابطة كاف يمكفريف لمقكمات التعم

 يعتمد بشكؿ كمي عمى نقؿ المعمكمات كتقديميا في صكرة مجيزة لممتعمميف.
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ا لعممية التعمـ مما أسيـ بشكؿ فاعؿ في تعمـ الدكر اإليجابي لمتالميذ منيـ محكرن جعؿ  .ز 
  المفاىيـ كالقدرة عمى تفسيرىا كتطبيقيا في المكاقؼ التعميمية الجديدة.

قاـ التالميذ أفراد المجمكعة التجريبية باستخداـ بعض الخامات البسيطة كالكرؽ المقكل  .ح 
نتاج كابتكار بعض األلعاب التعميمية المرتبطة الخشبية في كالبالستؾ كاألعكاد  تصميـ كا 

 بمفاىيـ الكحدة.
 &   Karaكارا يسمي يارت  مف:كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة كؿ 

Yesilyurt (ََِٕياد كريجاس كشعير  كعبدالحميد(، ََِٗ) Ayad   &  Rigas (، كا 
 Rahman, Kasinathan, Logeswaran, & Taharimك(، َُِٕكشعيب كالغكؿ )

ـ يفاعمية استخداـ التعم أظيرت التي(. َُِٗ(، كنصر )َُِٖ(، كأبك ىالؿ )َُِٕ)
 المتغيرات.تنمية العديد مف  في الترفييي

 إدابة الشؤال الجاىي:

فاعمية تدريس العمكـ ما لإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث كالذم نصو: "
باستخداـ التعميـ الترفييي في تنمية الكفاءة الذاتية لدل تالميذ الصؼ الثامف المعاقيف 

 لرابع.كا الثالث" تـ ذلؾ مف خالؿ التحقؽ مف صحة الفرضيف ؟سمعينا
 :الجالحعزض ىتائر الفزض  -1

داؿ إحصائينا عند مستكل  الذم نصو: "يكجد فرؽ الثالثلمتحقؽ مف صحة الفرض 
البعدم  -( بيف متكسطي رتب درجات أفراد المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي َٓ.َ)

ـى ا لصغر حجـ العينة فقد نظرن ف"، لمقياس الكفاءة الذاتية اختبار كيمككسكف لممجمكعات ايٍستيٍخًد
( لمعينات الصغيرة، كذلؾ لمتحقؽ مف دللة الفركؽ بيف متكسطي Zالمرتبطة لحساب قيمة )

، كمعامؿ الرتباط الثنائي (SPSS)رتب درجات التطبيقييف القبمي كالبعدم باستخداـ برنامج 
 ( يبيف ىذه النتائج. ٕلرتب األزكاج المرتبطة لحساب فاعمية الفركؽ كجدكؿ )
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 (7جذول )

( وقيًت 9ألفشاد عيُت انبحث انتجشيبيت )ٌ=  نًقيبس انكفبءة انزاتيت انبعذي -َتبئج انتطبيق انقبهي  

(rوحجى انتأثيش ) 

أبعبد انكفبءة 

 انزاتيت
 ٌ انشتب

يتىسظ 

 انشتب

يجًىع 

 انشتب
 يستىي انذالنت Zقيًت 

قيًت 

r 
 حجى انتأثيش

 األول

 1 1 1 انسبنبت

-2.67 
دانت عُذ 

1.117 
 قىي جًذا 1

 45 5 9 انًىجبت

 - - 1 انًتسبويت

 - - 9 انًجًىع

 انثبَي

 1 1 1 انسبنبت

-2.68 
دانت عُذ 

1.117 
 قىي جًذا 1

 45 5 9 انًىجبت

 - - 1 انًتسبويت

 - - 9 انًجًىع

 انثبنث

 1 1 1 انسبنبت

-2.67 
دانت عُذ 

1.118 
 قىي جًذا 1

 45 5 9 انًىجبت

 - - 1 انًتسبويت

 - - 9 انًجًىع

 انًجًىع

 1 1 1 انسبنبت

-

2.689 

دانت عُذ 

1.117 
 قىي جًذا 1

 45 5 9 انًىجبت

 - - 1 انًتسبويت

 - - 9 انًجًىع

مقياس ( في َُ.َ( كجكد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل )ٕيتضح مف جدكؿ )
(، ككانت ٖٗٔ.ِلالختبار ككؿ تساكم )( Z، حيث كانت قيمة )أبعاده، كجميع الكفاءة الذاتية

(، كفي ضكء ىذه النتائج يتضح كجكد ٕٔ.ِ)(، ٖٔ.ِ(، )ٕٔ.ِ)بعاد الثالث بالترتيب األفي 
ألفراد المجمكعة التجريبية مقياس الكفاءة الذاتية ( في َُ.َفرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل )

 لصالح التطبيؽ البعدم.
تـ استخداـ اختبار لتعرؼ الفركؽ بيف المتكسطات فقد  كنظرنا ألف اختبار كيمككسكف

( َِٖ، َُُِ)حسف معامؿ الرتباط الثنائي لرتب األزكاج المرتبطة لحساب فاعمية الفركؽ 
لتعرؼ حجـ تأثير المتغير المستقؿ المتمثؿ في تدريس كحدة الركافع باستخداـ التعميـ 

ًجدى  كفاءة الذاتية،مقياس الالترفييي في المتغير التابع المتمثؿ في  كي أف ىذه القيمة تساكم كى
 .اكبيرة جدن ( كىذه القيمة ُ)

ـ الترفييي في يالتعم استراتيجية، مما يدؿ عمى أف استخداـ الثالثالفرض ييٍقبىؿي كبيذا 
عند ا فاعمية قكية جدن  اكاف ذا تدريس كحدة "الركافع" لطالب الصؼ الثامف المعاقيف سمعين 

 القياسيف القبمي كالبعدم ألفراد المجمكعة التجريبية لصالح القياس البعدم.المقارنة بيف 
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 :الزابععزض ىتائر الفزض  -2
الذم نصو: "يكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل  الرابعلمتحقؽ مف صحة الفرض 

( بيف متكسطي رتب درجات أفراد المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في القياس البعدم َٓ.َ)
لصالح أفراد المجمكعة التجريبية"، كنظرا لصغر حجـ العينة فقد  الكفاءة الذاتيةلمقياس 
ـى  ( لمعينات الصغيرة، كذلؾ Uاختبار ماف كتني لممجمكعات المستقمة لحساب قيمة )ايٍستيٍخًد

لمتحقؽ مف دللة الفركؽ بيف متكسطي رتب درجات التطبيقييف القبمي كالبعدم باستخداـ 
ييبىيِّفي ( ٖعامؿ الرتباط الثنائي لمرتب لحساب فاعمية الفركؽ كجدكؿ )، كم(SPSS)برنامج 

 ىذه النتائج. 
 ( 8جذول )

نًقيبس انكفبءة انبعذي ودالنتهب اإلحصبئيت بيٍ انًجًىعتيٍ انضببطت وانتجشيبيت في انقيبس  Uقيًت 

 ( وحجى انتأثيشr) وقيًتانزاتيت 

 ٌ انًجًىعت أبعبد انكفبءة انزاتيت
 يتىسظ

 انشتب

يجًىع 

 انشتب
 يستىي انذالنت Uقيًت 

قيًت 

r 
 حجى انتأثيش

 األول
 21 3.5 6 انضببطت

1.111 
دانت عُذ 

1.111 
 اقىي جذً  1

 99 11 9 انتجشيبيت

 انثبَي
 21 3.5 6 انضببطت

1.111 
دانت عُذ 

1.111 
 اقىي جذً  1

 99 11 9 انتجشيبيت

 انثبنث
 21 3.5 6 انضببطت

1.111 
عُذ  دانت

1.111 
 اقىي جذً  1

 99 11 9 انتجشيبيت

 انكهي
 21 3.5 6 انضببطت

1.111 
دانت عُذ 

1.111 
 اقىي جذً  1

 99 11 9 انتجشيبيت

 مقياس( في َُ.َ( كجكد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل )ٖيتضح مف جدكؿ )
تساكم كجميع أبعاده ( لالختبار ككؿ Uحيث كانت قيمة ) كجميع أبعادهككؿ،  الكفاءة الذاتية

( في َُ.َفي ضكء ىذه النتائج كجكد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل )كيتضح (، ََ.َ)
عند المقارنة بيف متكسط رتب درجات أفراد المجمكعتيف الضابطة مقياس الكفاءة الذاتية 

 كالتجريبية في التطبيؽ البعدم لصالح أفراد المجمكعة التجريبية.
اختبار لتعرؼ الفركؽ بيف المتكسطات فقد تـ استخداـ  ماف كتنيكنظرنا ألف اختبار 

( لتعرؼ حجـ َِٖ، َُُِمعامؿ الرتباط الثنائي لمرتب لحساب فاعمية الفركؽ )حسف 
تأثير المتغير المستقؿ المتمثؿ في تدريس كحدة الركافع باستخداـ التعميـ الترفييي في 

ًجدى  مقياس الكفاءة الذاتية،ي المتغير التابع المتمثؿ ف كي ( كىذه ُأف ىذه القيمة تساكم )كى
 .جدنا القيمة مرتفعة )قكية(
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ـ الترفييي في يستراتيجية التعما، مما يدؿ عمى أف استخداـ الرابعالفرض ييٍقبىؿي كبيذا 
بيف مية قكية عند المقارنة عا لو فاتدريس كحدة "الركافع" لطالب الصؼ الثامف المعاقيف سمعين 

الكفاءة  البعدم لمقياسدرجات أفراد المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في القياس رتب  يمتكسط
 لصالح أفراد المجمكعة التجريبية.الذاتية 

 : الجالح والزابعني ب. تفشري ىتائر الفزض

قد يرجع تنمية ميارات الكفاءة الذاتية لدل التالميذ عينة البحث أفراد المجمكعة 
 في التطبيؽ البعدم إلي:التجريبية 

ـ الترفييي كنكع جديد مف استراتيجيات التدريس ساعد عمى تكفير بيئة تعمـ ياستخداـ التعم .ُ
مرحة كمرنة مما أشعر التالميذ عينة البحث بالتفاؤؿ كاإلقباؿ عمى المشاركة النشطة 

 التعمـ.كالنخراط في تعمـ العمكـ حيث اعتادكا مف قبؿ عمى الطرؽ التقميدية في 
ـ الترفييي مف يتعدد الخبرات التي مر بيا تالميذ المجمكعة الضابطة في أنشطة التعمعزز  .ِ

األلعاب كمقاطع الفيديك كالخبرات الفردية كالجماعية مف مصادر اكتسابيـ لمككنات الثقة 
 الكحدة. أثناء دراسةالذاتية كالقدرة عمى مكاصمة المياـ الجديدة كالصعبة 

عىؿى  .ّ بيا  كفاألنشطة التعميمية التي تعتمد عمى األلعاب كالممارسة التالميذ يقكمبناء جى
ح مما ساىـ في تحقيؽ خبرات اإلتقاف لدييـ كىي إحدل مصادر تعزيز جابإتقاف كن

 الكفاءة الذاتية.
ـ الترفييي بيف الفردية كالجماعية كمشاىدة ينتيجة تنكع طرؽ أداء خبرات كأنشطة التعم .ْ

زي تعميمي أدل ذلؾ إلى اكتساب التالميذ الخبرات البديمة التي مقاطع الفيديك ال الكفاءة تيعىزِّ
 الذاتية لدييـ.

ـ الترفييي التالميذ حب يالتشجيع المستمر لممعمـ كأحد أدكاره في تنفيذ استراتيجية التعمكسب أ .ٓ
المشاركة في األنشطة المختمفة كاإلصرار عمى مكاصمة األنشطة ميما كانت صعبة، كتبادؿ 

قناع المفظي حتى األحاديث كالمناقشات العممية اعتمادا عمى لغة اإلشارة أكسبيـ القدرة عمى اإل
ف كاف في صكرة إشارية.  كا 

بعض الدراسات التي استخدمت بعض  نتائج مع ما تكصمت إليو نتائجىذه الكتتفؽ 
دراسة كؿ مثؿ  ،الكفاءة الذاتيةكمتغير مستقؿ في تنمية بعض ميارات  استراتيجيات التدريس
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، (َُِٔ) نصرك (، َُِْالمشاقبة كالقادرم )ك ، (َُِْالخميسي ) َُِِحجازم ) مف:
 .(َُِٗعبد الفتاح )ك ، (َُِٖأبك غنيمة )ك 

 "الركافع"في تدريس كحدة  التعميـ الترفييياستخداـ أف يتضح مف نتائج البحث  
رة  الفيـ  في كؿ مف:عمية كبيرة الو درجة ف االمعاقيف سمعين  الثامفالصؼ طالب عمى الميقىرَّ
 ، كالكفاءة الذاتية.العميؽ

 التوصيات والبحوخ:

  توصيات البحح: .ُ
 ، يكصي البحث بما يمي:التي تـ التكصؿ إلييافي ضكء النتائج  

طرؽ التدريس التي تيتـ  مف خالؿ االعمـك لممعاقيف سمعين ضركرة الىتماـ بتدريس  .أ 
 .ا كمف بينيا التعميـ الترفيييبإيجابية المتعمـ كتحقيؽ قدر مف المتعة كالتعمـ معن 

كطرؽ  استراتيجياتلتدريبيـ عمى  االعمـك لممعاقيف سمعين معممي ل ةتدريبعقد دكرات  .ب 
 . التعميـ الترفييي، كمف بينيا التدريس الحديثة بشكؿ عاـ

قدراتيـ مع  تتالءـا بكافة عناصرىا بحيث إعادة النظر في مناىج العمـك لممعاقيف سمعين  .ج 
 كخصائصيـ

األنشطة العممية التي تنمي لدل المتعمـ ب االعمـك لممعاقيف سمعين الىتماـ في بناء مناىج  .د 
 .كالثقة بأنفسيـالفيـ العميؽ كما يكسبيـ الكفاءة الذاتية ميارات 

؛ بحيث االعمـك لممعاقيف سمعين  مناىجإعادة النظر في أساليب التقكيـ الميستخدمة في  .ق 
الجكانب النفسية ككذلؾ ميارات التعمـ كالفيـ العميؽ كالبعد عف التعمـ السطحي تقيس 

 .المختمفة كمف بينيا الكفاءة الذاتية
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 البحوخ املكرتحة:  .2
 التالية:يقترح البحث إجراء البحكث  

عمؽ المعرفة كمتعة التعمـ في تنمية  ـ الترفييييالتعمباستخداـ  العمكـعمية تدريس اف .أ 
 .الثامف المعاقيف سمعينالدل طالب الصؼ  كالميارات العممية

ـ الترفييي في تنمية الفيـ العميؽ كالكفاءة الذاتية يعمية تدريس العمكـ باستخداـ التعماف .ب 
 .بصرينالدل عينة مف المعاقيف 

في تنمية الترفييي كالتعمـ المنظكمي ـ يالتعمكؿ مف عمية تدريس العمـك باستخداـ اف .ج 
 .سمعينالدل عينة مف المعاقيف  كالميارات العممية الفيـ العميؽ كالكفاءة الذاتية

ـ الترفييي ي، األلعاب اإللكتركنية، التعمـ الترفييي )القصصيفاعمية استخداـ أنماط التعم .د 
ا في اكتسابيـ لممفاىيـ في تدريس العمكـ لممعاقيف سمعين القائـ عمى التميفزيكف( 

 العممية.
سمعينا في ضكء  يفمعممي العمـك في تدريس العمـك لممعاقفاعمية برنامج تدريبي مقترح ل .ق 

 .متطمبات التعميـ الترفييي
العمؽ المعرفي كالفيـ  مياراتضكء  الثامف فيلمصؼ  االعمـك لممعاؽ سمعين منيج  تقكيـ .ك 

 العميؽ.
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 املزادع

 أواًل: املزادع العزبية:

(. أثر برنامج تعميمي في العموم قائم عمى تقنية اإلنفو جرافيك في اكتساب 7107إبراىيم، رضا إبراىيم )
ا سمعيً المفاىيم العممية وتنمية ميارات التفكير البصري والقابمية لالستخدام لدى التالميذ المعاقين 

 . 400 - 341(. 3)075جامعة األزىر،  -في المرحمة االبتدائية، مجمة التربية: كمية التربية
مناىج تعميم ذوي االحتياجات الخاصة في ضوء متطمباتيم االجتماعية (. 7113إبراىيم، مجدي عزيز )

 ، القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.واإلنسانية والمعرفية
(. فعالية برنامج تدريسي مقترح في ضوء بعض 7105لسرجاني، عزة محمود )أبورية، حنان حمدي، وا

المشروعات العالمية لتحسين مستوى الفيم العميق وبعض أنماط الذكاءات المتعددة لدى تمميذات 
، (61)جامعة طنطا،  -: كمية التربيةمجمة كمية التربية .الصف الثاني اإلعدادي في مادة العموم

759- 374. 
لتنمية ( قارن -انسخ  - أخف)(. التكامل بين نموذج فراير واستراتيجية 7108أبوغنيمة، عيد محمد )

دراسات  االستيعاب المفاىيمي والكفاءة الذاتية في العموم لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي. 
 .65 -06(، 737: الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس، )في المناىج وطرق التدريس

أثر التعمم القائم عمى الترفيو في تنمية التفكير في الرياضيات والميل (. 7108أبوىالل، فادي أحمد )
. رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة نحوىا لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي في غزة

 اإلسالمية بعزة.
(. 7108، نجالء إسماعيل )أحمد، إيمان بدران، ذكي، سعد يسي، سعودي، منى عبد اليادي، ومحمد

استكشف" في تنمية الفيم العميق في مادة  -اشرح  -الحظ  -تنبأ " POEE فاعمية استراتيجية
 -جامعة عين شمس مجمة البحث العممي في التربية:  .العموم لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية
 .740-703(، 06) 9كمية البنات لآلداب والعموم والتربية، 

(. تنمية الفيم العميق والدافعية لإلنجاز في مادة العموم لدى تالميذ الصف 7107محمد )أحمد، فطومة 
: الجمعية المجمة المصرية لمتربية العممية .األول اإلعدادي باستخدام التعميم االستراتيجي

 .706 -059(، 4) 05المصرية لمتربية العممية، 
ريس مادة العموم في تنمية الذكاء الوجداني لدى (. فاعمية نموذج بنائي لتد7119أحمد، ىالة السيد )

: جامعة قناة السويس مجمة كمية التربية باإلسماعيميةالتالميذ المعاقين سمعيا بالمرحمة االبتدائية. 
 . 774-097(، 03كمية التربية باإلسماعيمية، ) -
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(. فاعمية نموذج بنائي 7100) أحمد، ىالة السيد، زيدان، أمل، نصر، محمد عمي، وعبد النبي، رزق
لتدريس مادة العموم في تنمية التحصيل والتفكير العممي لدى التالميذ المعاقين سمعيا بالمرحمة 

كمية التربية باإلسماعيمية،  -: جامعة قناة السويس مجمة كمية التربية باإلسماعيميةاالبتدائية. 
(70 ،)743 - 776 . 

(. أثر استخدام المدخل 7104سيد، وجرجس، ناجي خميل )البغدادي، محمد رضا، صديق، مروة 
البصري المكاني في تدريس العموم لمتالميذ الصم وضعاف السمع عمى تنمية التحصيل وميارات 

 . 047 - 000(، 71) 6: رابطة التربية الحديثة، مجمة رابطة التربية الحديثةمار وراء المعرفة. 
 ان: دار الفكر العربي.ات المتعددة والفيم: تنمية وتعميق. عم  (. الذكاء7113جابر، جابر عبدالحميد )

. المنصورة: دار سيكولوجية اإلعاقة السمعية(. 7116جبريل، فاروق السعيد؛ جبريل، مصطفى السعيد )
 عامر لمطباعة والنشر.

الفيم  تنمية في K. W. L. H الذاتي(. فاعمية استراتيجية الجدول 7107الجيوري، ناصر بن عمى )
العميق لممفاىيم الفيزيائية وميارات ما وراء المعرفة لدى طالب الصف الثامن األساسي بسمطنة 

 . 58 - 00 (،0) 37: رابطة التربويين العرب، دراسات عربية في التربية وعمم النفسعمان. 
لمفاىيم رفمكت في تنمية بعض ا استراتيجية(. فاعمية برنامج قائم عمى 7107السيد )حجازي، رضا 

العممية والكفاءة الذاتية لدى دارسي ما بعد محو األمية الراغبين في مواصمة التعميم 
 – 796 (،3) 77رابطة التربويين العرب، دراسات عربية في التربية وعمم النفس:  .اإلعدادي

336. 
(. 7109) فيصل، منى والخطيب، عبد الفتاحالجندي، أمنية السيد، خميل، نوال  إبراىيم،حسانين، السيد 

مادة العموم لدى تالميذ المرحمة  فيلتنمية الفيم العميق  االفتراضيبرنامج قائم عمى المعمل 
كمية البنات لآلداب والعموم  -جامعة عين شمس مجمة البحث العممي في التربية:  .اإلعدادية
 .517-489، (00) 71والتربية، 

، SPSS1 النفسي والتربوي تطبيقات باستخدام برنامج اإلحصاء(. 7100حسن، عزت عبد الحميد )
 القاىرة: دار الفكر العربي.

(. أثر تدريس العموم باستخدام الخرائط الذىنية عمى االستيعاب 7109) حسين، أشرف عبد المنعم
مجمة المفاىيمي وميارات التعمم المنظم ذاتيا لدى طالب الصف األول المتوسط المعاقين سمعيا. 

 0(. 5)71كمية البنات لآلداب والعموم والتربية،  -: جامعة عين شمس عممي في التربيةالبحث ال
- 39. 

. األلعاب التعميمية وتقنيات إنتاجيا سيكولوجيا وتكنولوجيا وعمميا(. 7115الحيمة، محمد محمود )
 األردن، عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.
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(. 7105العزيز، شيماء محمد، وأبو ناجي، محمود سيد ) عبداهلل محمد،  خميل، عمر سيد، األنور، عبد
اكتساب ميارات قراءة الصور  فيتدريس العموم  في البصريفاعمية برنامج قائم عمى التعمم 

 ،ين سمعياقلدى التالميذ المعو  المكاني -البصريوالرسوم التعميمية وبعض ميارات التفكير 
 - 307 (،8)مركز تطوير التعميم الجامعي،  -: جامعة أسيوط دراسات في التعميم العالي

346 . 
(. أثر استخدام خرائط التفكير في تنمية التحصيل والفيم العميق ودافعية 7118خميل، نوال عبد الفتاح )

المصرية لمتربية العممية:  المجمةالعموم، اإلنجاز لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة 
 . 008 - 63(، 4)00العممية، الجمعية المصرية لمتربية 

عمى الكفاءة الذاتية والتنور العممي EX2 4(. فاعمية نموذج 7104) الخميسي، ميا عبد السالم
المجمة المصرية لمتربية والتحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي في مادة العموم. 

 . 007-83(، 3) 07: الجمعية المصرية لمتربية العممية، العممية
لتحسين  Mentoring (. برنامج تدريبي قائم عمى مدخل اإلرشاد7171راغب، رانيا عادل سالمة. )

 Veteran Teachers العموم المتمرسين لمعمميالكفاءة الذاتية في التدريس االستقصائي 
: الجمعية المصرية لمتربية مصرية لمتربية العمميةالمجمة ال .المينيوتقديرىم لمجتمع التعمم 

  .88 -70 ،(0) 73العممية، 
 . عمان: دار الشروق.7. ط نظريات التعمم(. 7101الزغمول، عماد )

 . القاىرة: عالم الكتب.تدريس العموم لمفيم: رؤية بنائية(. 7117زيتون، كمال عبد الحميد )
الدعائم التعميمية في تنمية التحصيل وميارات  استراتيجية(. أثر استخدام 7107سراج، سوزان حسين. )

: جامعة كفر مجمة كمية التربية .الفيم العميق في مادة العموم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي
 . 806 -731، (5) 07 كمية التربية، -الشيخ 

لعموم لتنمية التحصيل فاعمية تدريس وحدة إثرائية عبر الويب في ا(. 7105سرحان، بياء الدين محمد. )
رسالة  بغزة.وميارات االتصال والتواصل لدى الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في الصف العاشر 

 غزة. األزىر: جامعة . ماجستير غير منشورة
طريقة المجموعات المركزة في تنمية مستوى الوعي  (. أثر استخدام7119شرف، عبد العميم محمد )

باإليدز لدى التالميذ العاديين والمعاقين سمعيا في المرحمة اإلعدادية. مجمة البحوث النفسية 
 . 780 - 738 (،0) 74كمية التربية،  -والتربوية: جامعة المنوفية 

ات التربية الوقائية بمدارس األمل (. دور مناىج العموم في الوفاء بمتطمب7115شعير، إبراىيم محمد )
الجمعية المصرية لممناىج وطرق  ،دراسات في المناىج وطرق التدريس .لمصم وضعاف السمع

  .718 -046، 017 التدريس،
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الكاريكاتورية وأثرىا في تعديل  (. القصص7117) صبري، ماىر إسماعيل، والسيد، منى عبد المقصود
دراسات عربية في  .أنماط السموك غير الصحي وتنمية الوعي بو لدى األطفال المعاقين سمعيا

 . 66 -00(، 4) 0: رابطة التربويين العرب، التربية وعمم النفس
وضوع (. تعميم المفاىيم العممية الخاصة بم7119) صبري، ماىر إسماعيل، ونوبي، ناىد عبد الراضي

 3الصوت لممعاقين سمعيا. دراسات عربية في التربية وعمم النفس: رابطة التربويين العرب، 
(4 ،)03- 39 .  

المدخل  (. أثر استخدام7104) ، ناجي خميلوجرجس رضا،، محمد سيد، البغداديصديق، مروة 
البصري المكاني في تدريس العموم لمتالميذ بمدارس الصم وضعاف السمع عمى التحصيل 

كمية التربية،  -: جامعة الفيوم مجمة جامعة الفيوم لمعموم التربوية والنفسيةوتنمية الدافع المعرفي. 
3 (7،) 341 - 377 . 

مشكالت تدريس مادة العموم لمتالميذ  (.7101) صيام، محمد وحيد، المممي، سياد؛ الرفاعي، عالية عمي
المعاقين سمعيًا في مرحمة التعميم األساسي من وجية نظر معممييم: بحث ميداني في معيد 

سمسمة مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية: التربية الخاصة لمصم بمدينة دمشق. 
 .090 -076، (5) 37 ،اآلداب والعموم اإلنسانية

. القاىرة: وكالة الصحافة العربية اإلعاقة أنواعيا وطرق التغمب عمييا(. 7107) طاىر، إيمان
 )ناشرون(.

(. أثر التفاعل بين استراتيجية التفكير التشابيي ومستويات تجييز المعمومات 7119طمبة، إيياب جودة )
ؤتمر الم .في تحقيق الفيم المفاىيمي وحل المسائل الفيزيائية لدى طالب الصف األول الثانوي

التربية العممية المعمم والمنيج والكتاب دعوة لممراجعة: الجمعية المصرية  -العممي الثالث عشر 
 . 089 - 019 ،اإلسماعيمية لمتربية العممية،

بالمرحمة الثانوية المينية وفقا  (. دراسة تقويمية لمناىج العموم لممعاقين سمعيا7116) عباس، ىناء عبده
، (54)الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة،  ،مجمة القراءة والمعرفةلبعض االتجاىات العالمية. 

011 - 078. 
 عبد الحميد، عبد العزيز طمبة، وشعير، إبراىيم محمد، وشعيب، وليد أحمد، والغول، رييام محمد

وني في تنمية ميارات االستماع بالمغة اإلنجميزية لدى (. فاعمية التعمم الترفييي اإللكتر 7107)
 -: جامعة المنصورة مجمة بحوث التربية النوعية. التالميذ المكفوفين بمرحمة التعميم األساسي

  .754 - 730، (47)كمية التربية النوعية، 
 - IC) استخدام مدخل االستقصاء والتعمم القائم عمى السياق (. فعالية7171عبد الفتاح، شرين شحاتو )

BaSE)  في تنمية الفيم العميق وانتقال أثر التعمم في العموم لدى تالميذ المرحمة
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 - 065، (0)73الجمعية المصرية لمتربية العممية، المجمة المصرية لمتربية العممية:  .االبتدائية
703.  

(. نموذج مقترح لتدريس العموم قائم عمى تكامل نصفي المخ 7109)عبد الفتاح، محمد عبد الرازق 
المجمة  .لتنمية االستيعاب المفاىيمي والكفاءة الذاتية في العموم لدى تالميذ المرحمة االبتدائية

 . 743 - 717، (07، )77 المصرية لمتربية العممية: الجمعية المصرية لمتربية العممية
(. برنامج تعمم إلكتروني مدمج قائم عمى المدخل البصري والمكاني 7101عبد الممك، لوريس إميل )

 اإلعداديةلتنمية التحصيل في العموم وميارات قراءة البصريات وتقدير الذات لدى تالميذ المرحمة 
الجمعية المصرية لممناىج وطرق ، دراسات في المناىج وطرق التدريسالمعاقين سمعيًا. 

 . 719 - 051، (059)التدريس، 
(. فعالية استخدام خرائط 7107) عبده، أماني ربيع، يوسف، فادية ديمتري، وشعير، إبراىيم محمد

التفكير في تحصيل مادة العموم وتنمية بعض ميارات التفكير البصري لدى التالميذ المعاقين 
 8كمية التربية.  - : جامعة المنصورةمجمة كمية التربية بالمنصورةسمعيًا بالمرحمة االبتدائية. 

(0 .)0 - 37. 
(. فاعمية برنامج اإلثراء الوسيمي في تنمية بعض ميارات التفكير والتحصيل 7101) عبيد، إيمان السيد

مجمة كمية الدراسي لدى التالميذ المعاقين سمعيًا في مادة العموم بالمرحمة اإلعدادية المينية. 
 . 780 - 754 (،0) 74التربية، كمية  -: جامعة المنصورة التربية بالمنصورة

فعالية استراتيجية مقترحة قائمة عمى . (7114) الرؤوف؛ ويحيى، سعيد حامد العطار، محمد عبد
نموذجي تحميل الميمة وتدريب العمميات العقمية في تدريس العموم عمى تنمية بعض ميارات 

: مجمة كمية التربية إلعدادية.عمميات العمم األساسية لدى التالميذ المعاقين سمعيًا بالمرحمة ا
 . 64 - 31، (59) 04التربية، كمية  -جامعة بنيا 
 . عم ان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع. التدريس لذوي اإلعاقة السمعية(. 7107عقل، سمير محمد )
 اإلنسانية العموم جيل مجمةسمعيا، (. طرائق التواصل لدى المعاقين 7106عويقب، فتيحة )
 50- 40. 71 العممي، البحث جيل مركز :واالجتماعية

أثر المنظومة التفاعمية عبر األجيزة الموحية في تنمية التفكير (. 7107العيسرية، رحمة بنت سالم )
. رسالة البصري نحو العموم لدى ذوي اإلعاقة السمعية بالصف الخامس في سمطنة عمان

 ماجستير غير منشورة. جامعة السمطان قابوس. مسقط. 
في تنمية بعض المفاىيم  اإللكتروني(. مقترح لتوظيف التعمم 7119) عيسى، سامي عبد الحميد

 اإللكتروني لمتعمم األول الدولي المؤتمر .الرياضية لمصم من خالل معالجات الذكاء االصطناعي
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 عن والتعميم اإللكتروني لمتعمم الوطني والمركز العالي التعميم وزارة بعد: عن والتعميم
 . 35 - 0والتعميم عن بعد،  اإللكترونيالرياض: وزارة التعميم العالي والمركز الوطني لمتعمم  ،بعد

العموم  في(. أثر وحدة مقترحة 7103) ، السيد محمدوالسايحمختار، ، ناىد السيد، شبارة، أحمد عيسى
عن خطر اإلدمان باستخدام الوسائط التفاعمية في تنمية بعض الميارات الحياتية لدي التالميذ 

كمية التربية،  -: جامعة بورسعيد مجمة كمية التربيةالمعاقين سمعيًا بالصف الثالث اإلعدادي. 
(03) ،539 - 568 . 

الفيزياء باستخدام األنشطة المتدرجة (. فعالية تدريس 7107القرني، فيد حمدان، وعمر، عاصم محمد )
 ،دراسات في المناىج وطرق التدريس .تنمية الفيم العميق لدى طالب الصف األول الثانوي في

  .059- 001، (770)، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس
. القاىرة: 4ط سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتيم.(. 7115القريطي، عبد المطمب أمين )

 دار الفكر العربي.
(. أثر استخدام التقويم األصيل في تركيب البنية المعرفية وتنمية الفيم 7116لطف اهلل، نادية سمعان )

التربية العممية  -المؤتمر العممي العاشر  .العميق، ومفيوم الذات لدى معمم العموم أثناء إعداده
 . 641 - 595، 7 العممية،المصرية لمتربية  الجمعية المستقبل:تحديات الحاضر ورؤى  -

فاعمية اسـتخدام الكمبيـوتر فـي تـدريس العمـوم عمـى التحصـيل وتنميـة (. 7115) محمد، محمد عبد الغني
 . رسالة ماجستير كمية التربية. جامعة الزقازيق.التفكير االبتكاري لممعاقين سمعيا

أثر تدريس العموم باستخدام ميارات التنظيم  .(7104) أحمدوالقادرى، سميمان  نايف،المشاقبة، تياني 
رسالة ، األساسيالذاتي في اكتساب المفاىيم العممية والكفاءة الذاتية لدى طمبة الصف السابع 

 ماجستير غير منشورة. جامعة آل البيت، المفرق. 
 مادة في العميق الفيم ميارات تنمية في العممية المحطات استخدام أثر( 7109) مرزقمعمر، أماني 
رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة اإلسالمية  ،العاشر الصف طالبات لدي الحياتية العموم

 )غزة(، غزة. 
(. فاعمية تدريس العموم وفقا الستراتيجيتي خرائط التفكير والخرائط الذىنية 7104نصر، ريحاب أحمد )

اإللكترونية في تنمية التحصيل وبقاء أثر التعمم وبعض عادات العقل لدى تمميذات الصف 
الممك  : جامعةمجمة جامعة الممك خالد لمعموم التربويةالسادس االبتدائي المعاقات سمعيا بأبيا. 

 . 305 - 760(، 70كمية التربية ) -خالد 
(. أثر استخدام استراتيجية المراقبة الذاتية عمى تنمية التحصيل والكفاءة 7106) نصر، ريحاب أحمد

المجمة الذاتية في العموم لدى تالميذ المرحمة االبتدائية مضطربي االنتباه مفرطي الحركة. 
 . 715 - 059، (4) 09مصرية لمتربية العممية، : الجمعية الالمصرية لمتربية العممية



 م0201( 11) -1ج-عدد يناير                            ...          الت رِفيِهي   مِ ي  بِاسِتخَداِم الت  َعل   الع ل ومِ  تدريسِ  ة  فَاِعِلي  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                            - َّٓ - 

(. استخدام عقود التعمم في تنمية الفيم العميق في العموم لدى المتفوقين 7107نصر، ريحاب أحمد )
: المجمة المصرية لمتربية العممية .اإلعداديةمن تالميذ المرحمة  التحصيميالتفريط  ذويعقميا 

 . 736 -090(، 7) 71الجمعية المصرية لمتربية العممية، 
(. استخدام التعميم الترفييي في تدريس العموم لتنمية التحصيل واالندماج 7109) نصر، ريحاب أحمد

 المصرية الجمعية المجمة المصرية لمتربية العممية: .األكاديمي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية
 . 044 -99(، 6) 77العممية،  لمتربية

(. فعالية استراتيجية التعمم التعاوني في تدريس وحدة "الصوت" 7114) الراضي نوبي، ناىد عبد
المقترحة عمى اكتساب المفاىيم العممية وتنمية بعض ميارات التفكير المنطقي والدافع لإلنجاز 

كمية التربية،  - مجمة البحث في التربية وعمم النفس: جامعة المنيالدى الطالب المعاقين سمعيًا. 
08 (0) ،0 - 77 . 

(. فاعمية وحدة مقترحة في الرياضيات البيولوجية 7105) ىاني، مرفت حامد، والدمرداش، محمد السيد
: المجمة المصرية لمتربية العممية .في تنمية ميارات الفيم العميق لدى طالب المرحمة الثانوية

 .056 -89 (6) 08الجمعية المصرية لمتربية العممية، 
 ديبيةاملزادع األثاىيًا: 
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