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تلعب التربية دورًا كبيرًا لرعاية المعاقين وتهيئة الفرص المناسبة لهم فى الحصول 
على نوع التعليم المناسب الذى يساعدهم على القيام بدورهم فى الحياة ويشعروهم بأهميتهم 

 في المجتمع ليصبحوا أفرادًا منتجين.
بة المعاقين فى العالم فكانت وقد كشفت اإلحصاءات والدراسات العالمية عن نس

،  %41من مجموع سكان العالم ، نصيب البلدان الفقيرة منها يقدر بنسبة  %01حوالى 
 03، ص 3112)يوسف هشام أمام،من إجمالي عدد سكانها %01ونصيب مصر منها يقدر بحوالى

.) 
ة لذلك لجأت الدول المتقدمة على المستتوى العتالمى بشنشتاء ماسستات ومعاهتد للعنايت

وقامتتت التتدول  (38،  3110) عبتتد التترحمن الستتيد ستتليمان ،   بالمعتتاقين وتحستتين بتترامجهم التربويتتة
النامية بشنشاء أدارت عامة للتربية الخاصة فى وزارة التربية والتعليم تعطى الحق للمعتاقين فتى 

 (3113ماتمر العربى االقليمى ،) التعليم والتربية شأنهم شأن األفراد العاديين 

ئة المعاقين بصريًا إحدى فئتات المعتاقين التتى تحتتاى إلتى االهتمتام والرعايتة متن وتعد ف
قبتتا القتتا مين علتتى تتتربيتهم وداصتتًة بعتتد تهتتور إحصتتا يات المنهمتتات الدوليتتة واألهليتتة التتتى 
أكتتدت علتتى إرتفتتاع  معتتدل األميتتة لتتدى المعتتاقين بصتتريًا التتذين يعتتانون متتن فقتتدان فتتى حاستتة 

دأ من الضعف البسيط إلى الفقتدان الكامتا التذى يتاشر بشتكا مباشتر البصر بدرجات مختلفة تب
 . (Bernhard beck, Mark A.Riccobono,2007,205 :208على تعلمهم )

اإلهتمتام بتعلتيم المعتاقين بصتريًا أكنتر متن مجترد تهيئتة ولقد فرضت هذه اإلحصا يات  
دادهم بمقومتتات المعرفتتة إلمتتالفرصتتة لتعلتتيمهم وءنشتتاء ماسستتات ومعاهتتد للعنايتتة بهتتم ، وذلتتك 

وأسسها التى تزيد من قدرتهم على التعلم والتكيف واالتصتال التدا م متع المجتمتع التذى يتطتور 
 .بسرعة كبيرة فى عصر المعلومات واالتصاالت

وءذا كان تتدريس متادة العلتوم للتذميتذ العتاديين لهتا أهميتة قصتوى ، فتشن تتدريس متادة        
اقين لهتتا أهميتتة بالوتتة، وذلتتك متتن منطلتتق أن متتادة العلتتوم بمنابتتة العلتتوم لهتتذه الفئتتة متتن المعتت

الحجتتتر األساستتتى فتتتى بتتترس حتتتب البحتتتث والتجريتتتب فتتتى نفتتتوس التذميتتتذ  قبتتتا الحكتتتم علتتتى 
باإلضافة إلى احتوا ها على العديد من المفتاهيم التتى ( 07: 3112003)إبراهيم محمد محمد،األشياء

لعتالم المحتيط ،باإلضتافة التى تكتوين وتنبيتت تساعد على تكوين صورة واضحة وصحيحة عتن ا
 ( 271: 230، 3110)حنان محمود محمد،قيم أدذقية وءجتماعية وميول علمية وءتجاهات إيجابية
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اهتم التربويون عبر األزمنة المتعاقبة بدراسة طرق تدريس العلوم لهتاالء التذميتذ  لذا
 ةإلى أن أصبح لهم برامج و طرق ووسا ا وءستراتيجيات داص

والدراسة الحالية تسير فى نفس االتجاه التذى تستير هيتل الدراستات الستابقة حيتث تهتد   
إلى إعداد برنامج لتدريس العلتوم للتذميتذ المعتاقين بصتريًا والتعتر  علتى أشتره علتى التحصتيا 

 وتنمية الميول نحو مادة العلوم .
 مشكلة الدراسة :

ة التربية والتعليم لتوفير ستبا التعلتيم على الربم من المحاوالت المبذول من جانب وزار 
 للمعاقين بصريًا .

لمعلمتتي ومتتوجهي العلتتوم المستتئولين عتتن التذميتتذ  التترأ استتتطذع  جتتاءت نتتتا جفقتتد       
لتأكتتد متتن واقتتع تعلتتيم متتادة العلتتوم ا بهتتد  المعتتاقين بصتتريًا بمديريتتة التربيتتة والتعلتتيم بأستتيوط

 كما يلى: اإلعداد للمعاقين بصريًا بالصف األول 

يقتتدم توجيتتل العلتتوم بتتوزارة التربيتتة والتعلتتيم فتتى نشتتراتل لمتتدارس المعتتاقين بصتتريا  أهتتدا   -
تتصف بالعمومية ، وليست داصتة بتتدريس العلتوم للتذميتذ المعتاقين بصتريا ممتا يجعتا كتا 

 معلم فى حاجة إلى أهدا  داصة فى كا موضوع تتناسب مع طبيعة المعاقين بصريًا .

 علم المناهج الدراسية المقررة على التذميذ المبصرين .يستخدم الم-

يشتتتتما المحتتتتوى الدراستتتى علتتتى بعتتتم األنشتتتطة التعليميتتتة التتتتى ال تتناستتتب متتتع اإلعاقتتتة -
 البصرية منا تحليا الضوء األبيم بواسطة المنشور النذشى .

متتن  يتتتم تتتدريس المحتتتوى الدراستتى بتتدون تعتتديا أو تطتتوير علتتى التتربم متتن وجتتود العديتتد -
 األلفاظ منا الحظ وشاهد التى ال تتناسب مع إعاقة التذميذ.

الطريقة الشا عة فى تدريس العلوم للتذميذ المعاقين بصريا هى طريقة التلقين ، ونادرا  متا  -
يتم إستخدام طرق تدريسية تقابا الفروق الفرديتة بتين التذميتذ المعتاقين بصتريًا منتا التتعلم 

 ى  .الفردى والتعلم التعاون

األنشطة والوسا ا التعليمية المستعان بها فى العملية التعليمية محتدودة وتتمنتا فتى عتر  -
 اللوحات المجسمة فقط. 
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أقتصر تقتويم التذميتذ المعتاقين بصتريًا علتى أستئلة شتفوية أبلبهتا يرتكتز علتى قيتاس متدى -
 تذكر التذميذ للمعلومات .

العلتوم التتى تقتدم إلتى المعتاقين  يتضح ممتا ستبق أن هنتاص قصتور فتى بترامج تتدريس
بصريًا لذا حاولت الدراسة الحالية معرفة فعالية برنامج مقترح لتدريس العلوم لتنميتة التحصتيا 

 والميول لدى التذميذ المعاقين بصريًا بالصف األول اإلعداد  .
 أهداف الدراسة :

 هدفت الدراسة الحالية إلى : 
العلتتتوم للتذميتتتذ المعتتتاقين بصتتتريًا بالصتتتف األول التعتتتر  علتتتى الوضتتتع التتتراهن لتتتتدريس -0

 اإلعدادى.
إعداد وتجريب برنامج مقترح لتنمية التحصيا والميول نحو مادة العلتوم للتذميتذ المعتاقين -3

 بصريًا بالصف األول االعدادى.
 أهمية الدراسة : 

 برزت أهمية الدراسة الحالية هيما يلى :      

 للدراسات التى أهتمت بتعليم المعاقين بصريًا .تعد الدراسة الحالية إمتداد -0

قد تسهم فى إشراء عمليل تدريس العلوم للتذميذ المعاقين بصريًا بالصف األول اإلعدادى -3
 وذلك من دذل تقديم برنامج  قد يساعد في تنمية التحصيا والميول نحو مادة العلوم.

ريس العلوم للتذميذ المعاقين توجيل الباحنين لمزيد من الدراسات والبحوث في مجال تد -3
 بصريًا فى المراحا الدراسية المختلفة .

 توجيل نهر المسئولين فى مجال التربية الخاصة نحو االهتمام بمناهج المعاقين بصريًا . -8
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 حدود الدراسة : 

اقتصرت الدراسة الحالية على تذميذ الصف األول اإلعدادى بمدرسة النور للمكفوفين 
 ( تلميذًا .04وعددهم )بمحافهة أسيوط 

 أدوات الدراسة : 

 لور  هذه الدراسة تم إعداد األدوات التالية :
 أدوات جمع البيانات : -أ

استتتبان استتتطذع رأى معلمتتى ومتتوجهى العلتتوم للوقتتو  علتتى واقتتع تتتدريس العلتتوم لتتدى  -0
                     التذميذ المعاقين بصريًا بالصف األول اإلعدادى .                              

استبان للتعر  على المجاالت والموضوعات المناسبة فى تدريس العلوم للتذميذ المعتاقين  -3
 بصريًا بالصف األول اإلعدادى .  

 استمارة تحليا محتوى البرنامج ) وحدة الكهرباء الساكنة (  .  -3
 مواد تدريس :                     -ب

س العلوم للتذميذ المعاقين بصريًا بالصف األول اإلعدادى إعداد برنامج مقترح لتدري   
 ، وقد تم ذلك بشعداد كتيب للتلميذ ودليا للمعلم .

 أدوات قياس :-ج

مستوى)المعرفة والفهم  رنامج المقترح لتدريس العلوم عندادتبار تحصيلى لمعلومات الب  
 والتطبيق( .

                      مقياس الميول نحو مادة العلوم  .              
 منهجا الدراسة : 

 أستخدم لور  هذه الدراسة :     
المنهج الوصفى : وذلك عند كتابة اإلطار النهرى ،ووصف اإلجراءات التى أتبعت إلعداد -أ

 أدواتل وتحليا وتفسير النتا ج . 
التجريبى المنهج شبة التجريبي :وذلك عند تطبيق أدوات الدراسة ، وقد أستخدم التصميم -ب

 ذا المجموعة الواحدة مع االدتبار القبلى والبعدى.
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 مصطلحات الدراسة : 

عتتر  إجرا يتتا بأنتتل مخطتتط عتتام  يوضتتع فتتى وقتتت ستتابق لتتتدريس العلتتوم للتذميتتذ  البرنااام: :
المعاقين بصريًا بالصف األول اإلعدادى ، ويتضمن أهدا  ومحتتوى ووستا ط وطترق وأستاليب 

 .  تدريس وتقويم
: :المعاااق لوتتر  الدراستتة عتتر  المعتتاقين بصتتريًا  بتتأنهم أفتتراد فقتتدوا القتتدرة علتتى  ين بصااريا

اإلبصتار بتتدرجات مختلفتتة نتيجتة ألستتباب وراشيتتة أو مكتستبة ستتواء منتتذ المتيذد أو بعتتده األمتتر 
  الذى يحول بينة وبين متابعة الدراسة وتعلم دبرات الحياة بالطريقة العادية .

لدراستتة عتتر  بأنتتل   مقتتدار متتا يتعلمتتل ويدركتتل التلميتتذ المعتتاق لوتتر  ا التحصاايا الدراساا  :
بصريًا فى مادة العلوم دذل دراستل لموضوعات البرنامج المقترح ، ويقاس ذلتك بالدرجتة التتى 

 يحصا عليها التلميذ المعاق بصريًا فى االدتبار التحصيلى المعد لهذا الور  .      
االيجابيتتة للتلميتتذ المعتتاق بصتتريًا إزاء موضتتوعات لوتتر  الدراستتة عتتر  باالستتتجابة  الميااو :

البرنامج المقترح لتدريس العلوم ،ويعبر عن هذا  بمجموع الدرجات التى يحصتا عليهتا التلميتذ 
 فى مقياس الميول الذى تم إعداده .

 أسئلة الدراسة 

 حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن الساال التالى :  

قتتتترح لتتتدريس العلتتتوم لتنميتتة التحصتتتيا والميتتول لتتتدى التذميتتتذ متتا فعاليتتتة البرنتتامج الم     
المعتتاقين بصتتريًا بالصتتف األول اإلعتتدادى ة واإلجابتتة عتتن هتتذا الستتاال يتطلتتب اإلجابتتة عتتن 

 األسئلة الفرعية التالية :

 ما الوضع الراهن لتدريس مادة العلوم للتذميذ المعاقين بصريًا بالصف األول اإلعدادىة -0

لبرنتتامج المقتترح لتتدريس متتادة العلتوم للتذميتذ المعتتاقين بصتريًا بالصتتف األول متا صتورة ا-3
 اإلعدادى ة

متتا فعاليتتة البرنتتامج المقتتترح فتتى تنميتتة التحصتتيا لتتدى التذميتتذ المعتتاقين بصتتريًا بالصتتف -3
 األول اإلعدادى ة 

المعتتاقين متتا فعاليتتة البرنتتامج المقتتترح فتتى تنميتتة الميتتول نحتتو متتادة العلتتوم لتتدى التذميتتذ -8
 بصريًا بالصف األول اإلعدادى  ة
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 اإلطار النظري للدراسة :

 يتم عر  اإلطار النهر  للدراسة من دذل محوران ر يسيان كما يلى :
 المحور األو  : المعاقون بصريا" والبرام: التعليمية المقدمة لهم ف  ضوء خصائصهم :

 : :  أوال:: مفهوم المعاقين بصريا

إلى أن مصطلح المعاقين بصريا يشتما على مصطلحات أدرى  أشار محمد عيد فارس
 114033ضعا  البصر )محمد عيد فارس،صيوت لتحديد درجة فقدان البصر منا الكفيف، و 

 ( وسو  يتم عر  لتعريف كذ من المفهومين كما يلى : 33:
 : الكفيف -0

متن وجهتتة تعتددت التعتتاريف التتى تناولتتت مفهتوم الكفيتتف ، فقتد عتتر  هتذا المفهتتوم  
 نهر علماء اللوة ،وعلماء القانون،والتربويين.وهيما يلى عر  لبعم هذه التعاريف :

 التعاريف اللووية  :  -
 هناص العديد من األلفاظ فى اللوة العربية أستخدمت للتعريف بالكفيف منها:

ى األعمى : مأدوذة من أصا مادتها وهى العماء ، والعماء هو الضتذلة ، والعمتى يقتال فت-
 فقد البصر أصذ ، وفقد البصر مجازا .

 األكمل : مأدوذة من الكمل ، والكمل هو العمى قبا الميذد .-
االعمل : مأدوذة من العمل ، والعمتل كمتا فتي لستان العترب التحيتر والتتردد ، ويقتال العمتل -

 فى إفتقاد البصر والبصيرة .

 اقد لبصره.الضرير:وهى بمعنى األعمى،والرجا الضرير هو الرجا الف-

 العاجز : تعنى الفرد الوير قادر على العما بسب عاهة .-

الكفيف أو المكفو  : فأصلها من الكف ومعناها المنع ،وهو متن كتف البصتر إلتى العمتى        -
 (0177:  401،  0444) احمد العايد وادرون ،
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 التعاريف القانونية :   -
لذى عر  الكفيتف بأنتل الشتخل التذى ومن أمنلتها تعريف فتحى السيد عبد الرحيم ا

قتدم فتى أحستن العينتين أو حتتى باستتعمال النهتارة الطبيتة)  31/311ال تزيد حتدة إبصتار عتن 
 (. 323،  0440فتحى السيد عبد الرحيم ، 

 التعاريف التربوية :-
قامت التعاريف التربويتة علتى أستاس الطريقتة التتى يتتعلم بهتا الكفيتف علتى أفضتا نحتو 

لقصور فى االستعدادات التحصتيلية .وقتد قستم التربويتون المكفتوفين إلتى فئتتين ممكن ومدى ا
 هما :

 مكفوفتتون : وشتتملت هتتذه الفئتتة األفتتراد التتذين يعيشتتون فتتى تلمتتة تامتتة وال يتترون شتتيئا ، -
 ويعتمدون فى تعلمهم على طريق برايا .

ستتفادة منهتا فتى مكفوفون وتيفيًا : وهم أشخاص توجد لديهم بقايا بصرية ، تمكتنهم متن اإل-
 Dunlapمهارات التوجل والحركة ، ولكنها ال تفى بمتطلبات القراءة والكتابة بتالخط العتادى )

, L,1997 , 61  . ) 

عر  الكفيتف بأنتل الفترد التذى فقتد القتدرة علتى الرريتة وبيرهتا متن  لور  الدراسةو  
يتتتوافر هيتتل الشتتروط الوتتتا ف البصتترية التتتى تتطلبهتتا عمليتتات التكيتتف متتع متطلبتتات الحيتتاة و 

 التالية:
فى العينين أو العين األقوى بعد العذى  31/311أن تكون حدة إبصاره ال تزيد عن  -

 الصحيح بمعينات الررية ) نهارات ، عدسات ( .
 ( درجة .31تقا زاوية الررية لديل عن )  -
 ال يستطيع أن يقرأ الكتابة العادية للمبصرين أو المكتوبة بخط كبير. -

 البصر :ضعا   -3
عتتر  كمتتال عبتتد الحميتتد زيتتتون ضتتعا  البصتتر متتن الناحيتتة التربويتتة بتتأنهم أفتتراد ال 
يستطيعوا تأدية وتتا فهم المختلفتة دون اللجتوء إلتى أجهتزة بصترية مستاعدة تعمتا علتى تكبيتر 

 (  342، 3113المادة العلمية)كمال عبد الحميد زيتون ،
بصر بأنهم أفراد يعانون من وأشارت منى صبحي الحديد  إلى األفراد ضعا  ال  

ضعف فى أى من الوتا ف الخمسة التالية:البصر المركزى ، أو البصر المحيطى، أو التكيف 
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البصرى ، أو البصر الننا ى ، أو رريتة األلتوان ، وذلك نتيجة تشوه تشريحى أو إصابة بمر  
 (. 00،  0444أو جروح في العين. )منى صبحي الحديدى ، 

: :ثانيا :تصنيف ا  لمعاقين بصريا

 يوجد العديد من األسس التى استخدمت لتصنيف المعاقين بصرياً منها:      
المعتتاقين إعاقتتة  درجتة اإلعاقتتة :حيتث صتتنفت زينتب محمتتود شتتقير المعتاقين بصتتريًا إلتى -2

زينففف  )ضففف ال ال( ففف   ) والمعتتتاقين إعاقتتتة جز يتتتة،المعتتتاقين وتيفيتتتاً و ،) الكفيفف  كاملتتتة
 .  251،  1001محمود شقي  ،

 Colarusso,R.Orourke,Cالستتتن التتتذى حتتتدث هيتتتل اإلعاقتتتة البصتتترية ، حيتتتث قستتتم -3
منذ الوالدة أو مكتسبة قبا سن الخامستة ، و إعاقتة بصترية  إعاقة بصرية كليل المعاقين إلى

أو قبتا ستن الخامستة ،  إعاقتة بصترية جز يتل منتذ التوالدة كليل مكتسب بعد سن الخامستة ،
  ( Colarusso,R.Orourke,C  , 1999 , 149)بعد سن الخامسة إعاقة بصرية جز يل مكتسب

حيث اعتمد التصنيف على سن الخامسة الن الفرد فى هذا السن يستطيع تكوين 
   292، 2991عبد ال زيز الشخ ي،)إطار بصرى إيجابى وفعال بدرجة ما

ستم  مع تإعاقة دا مة  مستقبا اإلصابة: حيث قسم راضى الوقفى اإلعاقة البصرية إلى-3
 .   51،  1001)راضى الوقفى ،  يمكن عذجها وءعاقة ماقتةالفرد وال يمكن عذجها ،

األداء التعليمى المتيسر : قد قسم عبدهللا زيد الكيذنى وفاروق الروسان اإلعاقة البصرية  -8
وفيها يستطيع التلميذ أداء مهمات بصرية كالمبصرين العاديين  اإلعاقة المتوسطة:إلى 
وفيها يحتاى المعاق بصريًا وقتًا أطول ألداء  الشديدة اإلعاقةخدام المعينات البصرية،باست

وفيها يصعب  واإلعاقة الكليةمهمات بصرية،ويكون أداءه أقا دقة حتى بشستعمال المعينات،
، 1021)عبداللة زيد الكيالنى،فاروق فارع ال وسان، على المعاق بصريًا القيام بالمهمات البسيطة

53.  

 شالنا :أعرا  المعاقين بصريًا  :
قد يعتقد البعم أن أكتشا  الكفيف أمرًا هينًا إال انل ليس باآلمر اليسير وذلك 
لتدادا األسباب العضوية للكفيف مع بعم األسباب النفسية التى تادى إلى كف بصرى 
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ليومية هستيرى الناتج من الصراعات االنفعالية الشديدة التى يمر بها الفرد فى حياتل ا
 (. 3103)عبداللة المهينى  ، 

ولتوضيح الفرق بين كف البصر الحقيقى والهستيرى سيتم عر  بعم من أعرا  
 الكف البصرى الحقيقى كما يلي :   

قيام الفرد بفرص العينين، أو دعكهما بصورة مستمرة  ،  أعرا  سلوكية تمنلت في  -0
ى وبصورة مستمرة ، تحريك الرأس ومدها إبذق إحدى العينين وفتح األدرى بشكا بير إراد

إلى األمام بطريقة ملفتة لذنتباه كلما أراد النهر إلى األشياء،تقطيب الحاجبين شم النهر إلى 
 29:  21، 2999، احمد الس يد يونس ،م  ى عبد الحميد جنوده) األشياء بعينين شبل مومضتين

 . 
وجود حول فى العين و نلت في أعرا  مههرية داصة بالشكا الخارجى للعين وتم -3

احمرار الجفنين وانتفادهما، تهور حركات بير عادية فى حدقة العين أو عدم تساوى 
 .  112:112، 1002،   زين  محمود شقي )حجمهما

حرقان شديد ومستمر في أعرا  مههرية داصة بشكوى الفرد بصورة مستمرة من:  -3 
عن قرب، عدم القدرة على التمييز البصرى بين  العينين ، صداع ودوار يعقب مباشرة الررية

 .  201،  1021)م طفى نورى القمش ، خليل عبد ال حمن الم ايطة ،  األشياء.
  : :  رابعا :خصائص المعاقين بصريا

تعد معرفة دصا ل المعاقين بصريًا من اإلعتبارات الهامة التى تادذ فى اإلعتبار  
 ء األفراد .عند تقديم المساعدات التربوية لهاال

خصا ل التى وأشارت قتيبل محمد محمد إلى أن المعاقين بصريًا يتمتعون بكافة ال
فليس لديهم أى دصا ل تميزهم كأشخاص معاقين بصريًا)قنيبة محمد يتمتع بها العاديين ،

 (. 013،  3110محمد ، 
ة بينما وضح محمد محمود دضير، وءيهاب عبد العزيز البيذو  أن اإلعاقة البصري

كويرها من اإلعاقات التى تفر  على أصحابها بعم من الخصا ل التى تختلف من فرد 
إلى أدر على حسب درجة إعاقتل ، والعمر عند اإلعاقة ، والدعم األسرى واإلجتماعى الذى 

 (.77، 3118يتلقاه المعاق بصريًا)محمد محمود دضير ، إيهاب عبد العزيز البيذو  ،
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راء حول دصا ل المعاقين بصريا والمبصرين،األمر الذى يتضح مما سبق تباين اآل
 يوجب التعر  على هذه الخصا ل .

أدتلف العديد من الباحنين حول النمو اللووى والكذمى  الخصائص اللغوية و الكالمية : -أ
لدى المعاقين بصريًا، فالبعم يرى بأن اإلعاقة البصرية ال تاشر على الناحية اللووية 

( فى حين يرى آدرون بأن .Hallahan D.P.&Kauffman , J.N,2001.81والكذمية)
الكفيف يختلف عن المبصر الن الكفيف ليس لديل واقعية لفهية فهو يتعلم الكذم واللوة عن 

( .وتتفق الدراسة مع 27، 0447طريق حاسة السمع والتقليد الصوتى)ناصر علي الموس ،
 مية مرتبطة بمذحهة الشفاه.هذا الرأى الن بعم الخصا ل اللووية والكذ

ال يختلف الطفا المعاق بصريًا فى نموه الحركى عن المبصر دذل خصائص الحركية : -ب
األشهر األولى من حياتل ، ومع ذلك هبعم المهارات الحركية التى تتعلق بحركة الطفا 

دى الذاتية منا رفع الجسم والجلوس فى وضع معين ،والمشى بشستقذلية تكون متأدرة ل
الطفا المعاق بصريًا ،وذلك الرتباطهما بالقدرة على النبات ودقة الحركة ؛ ولهذا فالمعاق 

   125، 1020)سليمان عبد الواحد يوسف،بصريًا يكون أبطأ فى السرعة من الطفا المبصر
 الخصائص العقلية والمعرفية : -ج

اقين بصريًا إلى قسمين ، نجد أن اآلراء إنقسمت بشأن تقدير ذكاء األفراد المع الذكاء :-0
القسم األول يقتنع بأن ذكاء المعاق بصريًا ال يقا عن ذكاء المبصر إن لم يتفوق عليل،أما 
القسم األدر فينهر نهره أكنر موضوعية لهاالء األفراد ،حيث يقارن بين ذكاء األفراد المعاقين 

رات الذكاء ، وتتفق بصريًا وذكاء األفراد المبصرين على أساس أداء كا منهم فى إدتبا
الدراسة مع القسم النانى ألنل الراى القا م على أساس علمى ، حيث جاءت نتا ج الدراسات  

 , Branka Jablan) تاكد على أن الفرق فى الذكاء بين الفئتين بير دال إحصا يا ويمكن إهمالل

2005 ,637   ) . 
لمعاقين بصريًا يتفاوتوا من حيث وضح على سعد جاب هللا وآدرون أن األفراد ااإلدراك : -1

مقدرتهم اإلدراكية تبعًا لدرجة الفقدان البصرى التى تحد من معرفتهم بمكونات بيئتهم وتاشر 
)على س د جاب هللا  سلبيًا فى مقدرتهم على التفاعا مع ما تزدر بل البيئة من مشاهد بصرية

   52: 51،  1009وآخ ون ، 
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تاشر اإلعاقة البصرية فى السلوص اإلجتماعى للتلميذ  عية :الخصائص االنفعالية واالجتما -د
حركية ونفسية  مشكذت مشكذت عديدة منا المعاق بصريًا بشكا سلبى ، مما ينشأ عنها

 , Gail handler  تجعلل يعتقد بأنل بير بارع  فى إتقان المهام التى يقوم بها التلميذ المبصر

2002 , 337 :356 ) . 
المعاقون بصريا ال يختلفون عن المبصرين هيما يتعلق بالقدرة  ديمية :هـ الخصائص األكا

على التعلم واإلستفادة من المنهج التعليمى بشكا مناسب أذا ما تم تدريسهم بأساليب 
تدريسية ووسا ا تعليمية مذ مة إلعاقتهم البصرية،ومساعدتهم على تكوين صور حسية عن 

يمية ، وهناص عواما عديدة تاشر على طبيعة الخصا ل المفاهيم المتضمنة فى المناهج التعل
األكاديمية للمعاقين بصريا منها درجة الذكاء، وزمن اإلصابة،ودرجة اإلصابة،ومفهوم المعاق 

  32،  1009)عبد الفتاح رج  مط  ، عن ذاتل 
 خامسا :الوسائا التعليمية للمعاقين بصريا :

ستتخدم لتعلتيم المعتاقين بصتريًا وفقتًا للتقنيتات يوجد العديد من الوسا ا التعليمية التى  ت
الحدينة منها :مكتبة برايا ،و آلة بيركنز لكتابتة برايتا  ، وكمبيتوتر برايتا ،و جهتاز االوبتتاكون 
،وآلتتتتة القتتتتراءة ) كورزويتتتتا ( ، وآلتتتتة النيرموفتتتتورم ،وجهتتتتاز الفرستتتتا برايتتتتا، ووستتتتا ا داصتتتتة 

ن طريق مكبرات أو نهارات طبية وبيرهتا يستخدمها ضعا  البصر تعتمد على تكبير األحر  ع
، وذلك لإلستفادة متن بقايتا اإلبصتار إلتى أقصتى حتد ممكتن فتى العمليتة التعليميتة ، ومتن هتذه 
الوستتتا ا الكتتتتب الخاصتتتة ذات الحتتترو  والكلمتتتات كبيتتترة الحجتتتم ، واآللتتتة الكاتبتتتة ، والختتترا ط 

 الخاصة المبسطة كبيرة الحجم .
: :سادسا : :طرق تعليم المعاقين   بصريا

 : يوجد العديد من الطرق التى تستخدم لتعليم المعاقين بصريًا منها
وهتى  0438عتام  Louis Brailالتتى أدتراعهتا الفرنستى لتويس برايتا طريقتة برايتا :  - 0

نوع من الكتابة البارزة ، تقوم فى األساس على ستت نقتاط أساستية شذشتة علتى اليمتين وشذشتة 
   202، 1001أمي  إب اهيم الق ش ، ) تنهيم بخلية برايا على اليسار ، ويعر  هذا ال

، وذلتك لحتا العمليتات  0434التتى أبتكرهتا ولتيم تيلتور هتذه الطريقتة عتام طريقة تيلتور : -3
 . 11،  2929رونالد سميون ونورمان داندرسون ،)  الحسابية بشستخدام رموز داصة
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 ى العمليتتات الحستابية المختلفتتةوهتتى طريقتة أستتتخدمت  فتطريقتة العتتدادات الحستابية :  -3
 .  102:  100، 1009جمال عطية فايد، )
 : :  .سابعا : :البرام: التعليمية المقدمة للمعاقين بصريا

يوجد العديد من البرامج التعليمية التى تقدم للمعاقين بصريًا منها برامج عزل المعاقين       
فى الصفو  الخاصة الملحقة بالمدرسة  بصريًا عن المبصرين ، وبرامج دمج المعوقين بصرياً 

العادية،أو فى الصفو  العادية فى المدرسة العادية ،وبرامج التربية النهارية للمعوقين بصريًا 
،وبرامج الخاصة ،وفى مصر يتم تعليم المعاقين فى برامج عزل المعاقين بصريا عن 

 المبصرين
: المحور الثان  : مادة العلوم والتالميذ المعاقين بص  :ريا

: :  أوال : أهمية تدريس العلوم للمعاقين بصريا

تكمن أهمية تدريس العلوم للمعاقين بصريًا فى قدرتها علتى إمتداد هتاالء التذميتذ بخلفيتة     
علمية تساعدهم على النمو فى جوانب الحياة المختلفة وفهم األحداث الجاريتة ولتيس لتختريج 

ن القول بأن تدريس العلوم للتذميتذ المعتاقين لذا يمك ( Hard Wood ,R ,2002).علماء .
   بصريًا يساعد على ما يلى :

يعبتر النمتو المعرفتى تبعتًا لنهريتة بياجيتة عتن التويترات التتى تحتدث فتي :  النمو المعرفى -2
، 3111األبنيتتة المعرهيتتة متتن دتتذل عمليتتتي التمنتتا والمذ متتة ) جتتودت عبتتد الهتتاد  محمتتد ،

ذلتتك تلعتتب متتادة العلتتوم دور كبيتتر فتتي النمتتو المعرفتتي للمعتتاق  ( ، وبنتتاء علتتي 074:  072
بصريا ، فعن طريقها تنمو الوتتا ف العقليتة العليتا للفترد ،و يستكشتف بهتا المعتار  والمبتاد   

 .في العالم المحيط بل 
تعتبر اللوة وستيلة أساستية متن وستا ا التواصتا اإلجتمتاعى وداصتة فتى :  النمو اللووى  -1

ت وفهتتم اآلدتترين ، فهتتي وستتيلة مهمتتة متتن وستتا ا النمتتو العقلتتي والمعرفتتي التعبيتتر عتتن التتذا
(. وتلعتتب متتادة العلتتوم دور كبيتتر فتتي هتتذا  30: 31،  3111واالنفعالي)زينتتب محمتتود شتتقير ،

الجانب ، فمن دذل المناقشات والتعليقات حول األنشتطة أو التجتارب المعمليتة تزيتد الحصتيلة 
تمرار األتصتال بينتتة وبتين أقرانتل ،وبالتتتالى يتنعكس ذلتك علتتى اللوويتة للمعتاق بصتريًا ويزيتتد أست

 تطور نموه اللووى بصفة عامة ومعرفة وتيفة اللوة وأهميتها بصفة داصة.
تستتاعد متتادة العلتتوم المعتتاقين بصتتريًا متتن دتتذل األنشتتطة : النمتتو اإلجتمتتاعى والخلقتتى -3

عيتًا ، وبتث روح التعتاون وعتدم التعليمية والتجارب المعملية علي نضتج المعتاقين بصتريًا إجتما
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األنانية بينهم ، باإلضافة إلى فهم وجهات نهر اآلدرين وتبادل األدوار وتحديد الحقوق والعمتا 
 علي حا المشكذت التي تنشا أشناء اإلشتراص فى األنشطة التعليمية أو التجارب المعملية. 

دذل اإلشتتراص فتى األنشتطة  يستطيع المعاق بصريًا من: النمو اإلنفعالى ومعرفة الذات -1
التعليمية والتجارب المعملية والحوار متع معلتم العلتوم أن يكتشتف قتدرات نفستل ، ويعمتق وعيتل 

يعبتتر عتتن مشتتاعره وأفكتتاره ، و يتتدرب نفستتل علتتى اآلدتتذ والعطتتاء وعتتدم التركيتتز حتتول ,بذاتتتل ، 
 الذات .

متن دتذل االشتتراص فتتى  ستاعدت متاده العلتوم المعتاق بصتريًا : النمتو الحركتى والجستمى -5
األنشتطة التعليمية والتجارب المعملية علي تنمية عضتذتل الدقيقتة والكبيترة ،وتكتوين أتجاهتات 

 معينة نحو كيانل الجسمي ، والشعور بالنقة . 
لتتيس إلتتى هتتذا الحتتد فحستتب بتتا إلتتى حتتدود   وتمتتتد أهميتتة العلتتوم للمعتتاقين بصتترياً 

تربيتتة الخاصتتة ،و تنميتتة الميتتول العلميتتة للمعتتاقين القتتدرة علتتى تحقيتتق أهتتدا  ال أدتترى منهتتا
بصتتريًا ، القتتدرة علتتى إكتستتاب الحقتتا ق والمفتتاهيم والتعميمتتات والنهريتتات والقتتوانين والنهريتتات 
والمهارات للمعتاقين بصتريًا بطريقتة وتيفيتة ، مستاعدة المعتاق بصتريًا علتى إستتخدام الحتواس 

لعلمية الحدينة للتفكيتر وءستتخدامها كوستيلة لحتا المتبقية بصورة أكنر فعالية ،وتنمية الطرق ا
 .  51: 50،  1003)نعيمة حسن احمد ،   المشكذت

: :   ثانيا :: معلم العلوم للمعاقين بصريا

إن نجاح التربية الخاصة فتى تعلتيم المعتاقين بصتريًا وتحقيتق متا تهتد  إليتل متن أهتدا       
، ومعد للتعامتا متع هتاالء التذميتذ الميدان ،يأتى في مقدمتها وجود معلم ماها للعما فى هذا 

 وقادر على مقابلة إحتياجاتهم الخاصة التى تفرضها اإلعاقة البصرية .
وقد أصبح من المسلم بل أن سن التشريعات وتوفير الرعاية االجتماعيتة وتقتديم الختدمات      

ك الجهتود يعتمتد أعتمتادًا التربوية يعد واجبًا من واجبات المجتمع نحتو أبنا تل ، أال أن نجتاح تلت
كبيتترًا علتتى شخصتتية المعلتتم ونوعيتتة إعتتداده ، حيتتث تاكتتد العديتتد متتن الدراستتات أن المعلتتم هتتو 
العامتتا األساستتى والمتتاشر فتتى العمليتتة التعليميتتة ، وان المنتتاهج واإلمكانيتتات والخطتتط التربويتتة 

 . 122:  125، 1009، إب اهيم محمد ش ي ) علي أهمية تتضاءل أمام أهمية المعلم
ومن الكفايات التربويتة التتى يجتب تواجتدها لتدى معلتم العلتوم لهتاالء التذميتذ هتى اإللمتام 
بالقتتدرات التعليميتتة للكفيتتف وقدراتتتل الخاصتتة ، حتتب العمتتا فتتى هتتذا المجتتال والرضتتا عتتن هتتذه 



 م3103( يناير 33دد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الع

 - 20 - 

المهنتتتة ، التعتتتر  علتتتى الهتتتواهر النفستتتية التتتتى تصتتتاحب كتتتف البصتتتر ، التعتتتر  علتتتى أهتتتم 
 . 100: 391، 1002،اسامة ال(طانية ) ربوية الحدينة فى تربية وتعليم المكفوفيناالتجاهات الت

: : : :مناه: العلوم للمعاقين بصريا  ثالثا

تعد قضية مناهج العلوم للمعاقين بصريًا متن أهتم القضتايا التتى تشتوا القتا مين علتى 
ة تتناستب متع طبيعتة النهم التربوية سواء هيما يتعلق بشعدادها وتطويرها أو وضع بترامج تربويت

 . 59:  52،  1000نجدة إب اهيم علي، ) اإلعاقة وتستنمر اإلمكانيات

لتذا فقتتد حتتدد العديتتد متن البتتاحنين الفلستتفة التتتى يجتب أن يقتتوم عليهتتا منتتاهج العلتتوم 
 المقدمة للمعاقين بصريًا هيما يلى: 

لة فرديتتة، التتتخلل متتن المنطتتق القتتديم فتتى النهتتر إلتتى المعتتاقين بصتتريًا علتتى أنهتتم مشتتك -
 والنهر إليهم نهرة شاملة .

البعد عن التعاما مع المعتاقين بصتريًا متن منطلتق البتر واإلحستان ، وتبنتى منطتق عقتذن  -
ياكد على فعالية التذميذ المعاقين بصريًا ، وذلك عتن طريتق األنشتطة التعليميتة المذ متة 

 مع ترو  إعاقتهم البصرية .
 ين بصريًا وقدرتهم على المشاركة.اإليمان بالقوى الكامنة لدى المعاق -

 طبيعة المجتمع وفلسفتل وعذقتل بتخطيط وبناء مناهج المعاقين بصريا . -

   215،  1003عبد الحافظ سالمة ، سمي   ابو مغلي، )
:: : :بعض من طرائق التدريس المناسبة لتدريس العلوم للمعاقين بصريا  رابعا

طريقة منلى فى التتدريس للعتاديين ، فتأن إذا كانت هناص مسلمة تقول : بأنل ال توجد 
هتذه المستتلمة تنطبتتق أيضتا علتتى التذميتتذ المعتاقين بصتتريًا ، فتتذ توجتد طريقتتة تتتدريس تصتتلح 
لجميع المعاقين بصريًا فى كا األوقات وفى كا الدروس ، ففي الدرس الواحد نفستل قتد يحتتاى 

 المعلم إلى إستخدام عدة طرق.
إستتتخدام المعلتتم أستلوب الترديتتد والتكتترار متتن اجتتا  وقتد حتتذر عبتتد الحكتتم الخزامتي متتن

الحفتظ عتتن تهتتر قلتتب فتى عمليتتة تعلتتيم التذميتتذ المعتتاقين بصتريًا  ، ألنهتتا ليستتت متتن الطتترق 
،  3103المنلتتى للتعلتتيم وتتتذكر المعلومتتات الجديتتدة لهتتاالء التذميتتذ )عبتتد الحكتتم الخزامتتي ، 

041. ) 
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اإلهتمتام بشدتيتار طترق تتدريس مناستبة لتعلتيم  وقد أوصت العديد من الدراسات بضترورة      
المعتتاقين بصتتتريا ومتتن الطتتترق التتتى اشبتتتت نجاحهتتتا العديتتد متتتن الدراستتات المناقشتتتة ، التتتتعلم 

هتذه  عوقد استخدمت الدراسة الحالية جميتالتعاونى ، التعلم باالكتشا  ، التدريس المعملى  ، 
 الطرق فى تدريس محتو  البرنامج المقترح .

: :ا : :خامسا  لوسائا التعليمية المستخدمة لتدريس العلوم للمعاقين بصريا

تعتبتتر متتادة العلتتوم متتن المتتواد الدراستتية التتتى ال يتتنجح المعلتتم فتتى تدريستتها بشتتكا جيتتد  
وهاد  إال بأستخدام عتددًا متن الوستا ا التعليميتة فتى التدرس الواحتد )رفعتت محمتود بهجتات ، 

0442  ،04 . ) 

د محمد شعير تاكد على أهمية أستتخدام الوستا ا اللمستية فتي وأكدت دراسة إبراهيم محم
 عملية تدريس العلوم للمعاقين بصريًا وقدرتها على زيتادة التحصتيا الدراستى وتكتوين إتجاهتات

 (  341:  374،  3117،  )إبراهيم محمد شعيرإيجابية نحو دراسة مادة العلوم
ريس العلتوم للتذميتذ المعتتاقين ويمكتن أستتخدام العديتد متتن الوستا ا التعليميتة عنتد تتتد

بصريًا منها المجسمات، والنماذى  ،والرستومات التوضتيحية البتارزة ، والعينتات ، والتستجيذت 
 الصوتية .

: : : :تنمية التحصيا ف  مادة العلوم للمعاقين بصريا  سادسا

يعتتد التحصتتيا الدراستتى متتن األهتتدا  الهامتتة التتتى تستتعى العمليتتة التعليميتتة لتحقيقهتتا 
 لنسبة للمعاقين بصريًا ودصوصًا أن هاالء التذميذ يفتقروا إلى با

 .المهارات األساسية التى تساعدهم علي النجاح

(Margo A.Mastropieri &Thomas E.Scruggs , 2002,2) . 
وقد قسم نادر فهمي الزيود ، هشام عامر عليان العواما التى تاشر على تنميتة التحصتيا 
الدراستتى إلى:عوامتتا شخصتتية ،وعوامتتا تعليميتتة،وعواما أستترية )نتتادر فهمتتي الزيتتود ، هشتتام 

( ،وأضا  محمد صديق محمد  إلتى تلتك العوامتا العذقتة بتين 04:  0،  0444عامر عليان ، 
هتمتتام بمشتتاكا التذميتتذ ،و صتتيابة المتتنهج بمتتا يتمشتتى متتع أحتياجتتات المدرستتة والبيتتت، واال

 2991.) محمد صفدي  محمفد حسفن ، التذميذ  ،واالهتمام بتدريب المعلمين ورفع كفاءاتهم الفنية
 ،23 . 
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ووضتتح كمتتال عبتتد الحميتتد زيتتتون  أنتتل يمكتتن قيتتاس المستتتوى التحصتتيلي للتذميتتذ  عتتن 
 كمفال) لمشاركة فتي األنشتطة الصتفية والذصتفية ،المذحهتةطريق اإلدتبارات التحصيلية  ، وا

  551: 512،  1003عبد الحميد زيتون ، 
: : : :تنمية الميو  نحو مادة العلوم للمعاقين بصريا  سابعا

يهتد  تتتدريس العلتتوم إلتتى تنميتتة الميتتول العلميتة لتتدى التذميتتذ بشتتكا عتتام ولتذميتتذ  
ة التلميذ المعاق بصريًا بعيتدًا عتن الممتا والرتابتة المعاقين بصريًا بشكا داص وذلك لجعا حيا

، لتتذا يتطلتتب متتن معلتتم العلتتوم أن يستتتخدم وستتا ا تعليميتتة وطتترق تتتدريس مناستتبة لطبيعتتة 
 Beall،، ودراستتة  0444اإلعاقتتة البصتترية للتذميتتذ ،وقتتد أشبتتتت دراستتة عيتتد ابتتو المعتتاطي 

 لتذميذ .  أن هناص ارتباطا بين الميول والتحصيا الدراسى ل 1985
، ميتول التذميتذ  إلتى عوامتا شخصتية وقد قسم محمد توفيق السيد العواما التي تاشر في     

 213، 2992محمفففد توفيففف  السفففيد ، وآخففف ون ، وعوامتتتا جنستتتية ، وعوامتتتا اجتماعيتتتة وشقاهيتتتة .)
:211  

وتضيف الدراسة إلى تلتك العوامتا عوامتا دراستية تختتل بتالبرامج التعليميتة المقدمتة 
ذميذ ، فشذا كانت البرامج التعليمية مبنية على أسس علميتة ستليمة ، وتنيتر أنتبتاه التذميتذ للت

، وتعطيهم الدافع لتعلم المادة ، فأنها تكون بمنابة المحرص الذ  يدفع هاالء التذميذ إلى تعلتم 
 المادة ،ومن شم الميا اإليجابي نحو دراستها. 

م بقياس الميول العلمية لتذميذه  بهد  تحديد الميتول ويجب على معلم العلوم أن يهت        
المربوب فيها والعما على تنميتها ، وتزويد أولياء األمور بمعلومتات دقيقتة عتن ميتول أبنتا هم 

 .، وعن الصعوبات التي يواجهونها 
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 إجراءات الدراسة : 

 تمت الدراسة الحالية فى عدة دطوات متتالية كما يلى : 

عتتاقين بصتتريًا بالصتتف األول لموضتتع التتراهن لتتتدريس متتادة العلتتوم لال لتتىالتعتتر  ع:أوال
 اإلعدادى،وقد تضمن ذلك عدة دطوات تمنلت هيما يلى :

 اإلطذع على المراجع والدراسات السابقة المرتبطة بمجال تعليم العلوم للمعاقين بصريًا. -0

 بالصف األول اإلعدادى.التعر  على أهدا  تدريس العلوم للتذميذ المعاقين بصريًا  -3

 تحديد األلفاظ والعبارات واألنشطة التعليمية التى ال تتناسب مع طبيعة إعاقتل التذميذ. -3

 التعر  على طرق التدريس والوسا ا التعليمية المستخدمة في تدريس العلوم للتذميذ. -8

 .التعر  على أساليب التقويم المتبعة ونتا ج االمتحانات السابقة   -7

بالصتف األول  مقترح لتدريس مادة العلتوم للتذميتذ المعتاقين بصترياً شانيًا : بناء برنامج 
 :عدة دطوات تمنلت هيما يلى اإلعدادى ، وقد تضمن ذلك 

 تحديد األهدا  العامة التى يسعى البرنامج المقترح لتحقيقها .- 0

 تحديد األهدا  السلوكية التى تشتما عليها كا درس من الدروس -3

ادتيتتار المحتتتوى العلمتتي للبرنتتامج . وذلتتك عتتن طريتتق عمتتا استتتبيان لتحديتتد المجتتاالت -3
والموضوعات األكنر أحتياجا للمعاقين بصريا بالصف األول االعدادى لتكون محتتوى البرنتامج 

 المقترح .

تحليتتا المحتتتوى العلمتتى للبرنتتامج المقترحتتة وذلتتك للوقتتو  علتتى جوانتتب التتتعلم فيهتتا متتن  -8
 مبادى وتعميمات ومهارات .مفاهيم و 

 ادتيار طرق التدريس المناسبة لتدريس البرنامج المقترح .-7

 تحديد األنشطة والوسا ا التعليمية الذزمة لتدريس البرنامج المقترح .-2

 إعداد كتيب التلميذ لدراسة البرنامج .-0

 إعداد دليا المعلم لتدريس البرنامج المقترح .-4



 م3103( يناير 33دد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الع

 - 27 - 

ح علتتتى مجموعتتتل متتتن المحكمتتتين واألدتتتذ بمذحهتتتتهم قبتتتا وضتتتع عتتتر  البرنتتتامج المقتتتتر -4
 البرنامج فى صورتل النها ية .

: :  أعداد أدوات القياس والتحقق من صالحيتها :   ثالثا

 إعداد مقياس الميول  -3إعداد االدتبار التحصيلي          -0
: : تطبيق تجربة الدراسة :  رابعا

يس العلوم على التذميذ المعاقين بصريًا بالصف تم تطبيق البرنامج المقترح لتدر       
األول اإلعدادى بمدرسة النور للمكفوفين بمحافهة أسيوط حيث تم توزيع نسخل من كتيب 
التلميذ مكتوبة بطريقة برايا على كا تلميذ من التذميذ المعاقين بصريًا بالصف األول 

موعة الدراسة، شم تدريس محتوى اإلعداد  ، وتطبيق أدوات القياس تطبيقًا قبليًا على مج
البرنامج،شم تطبيق أدوات القياس تطبيقًا بعديًا ، شم القيام برصد النتا ج التى حصا عليها كا 
تلميذ فى التطبيق القبلى والبعدى لذدتبار التحصيلي ومقياس الميول وتحليلها ومعالجتها 

 إحصا يًا .
: : عرض النتائ: وتفسيرها :  خامسا

ن صتتحة فتترو  الدراستتة عتتن طريتتق حستتاب داللتتة الفتترق بتتين المتوستتطين تتتم التحقتتق متت 
 المرتبطين باستخدام ادتبار )ت( ،تطلب هذا التأكد من توافر  شروط أستخدام هذا االدتبار .

 وبناًء عليل  تم حساب معاما االرتباط بين درجات التذميذ في التطبيقين القبلي والبعد  

                        ( يوضح هذه النتا ج :0التباين والجدول ) لذدتبار التحصيلي وحساب تجانس
 (0جدول )

 معاما االرتباط وتجانس التباين وداللتل اإلحصا ية للتطبيقين القبلي والبعد  لذدتبار التحصيلي

 

 االدتبار التحصيلي

 

عدد 
 العينة

 

معاما 
 االرتباط

 

تجانس 
 التباين

الداللة اإلحصا ية 
 نلتجانس التباي

 بير دالة 330 13438 04 التطبيق القبلي والبعد 
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ويتضتتح متتن الجتتدول الستتابق أن االرتبتتاط بتتين درجتتات التذميتتذ فتتى التطبيقتتين القبلتتى 
والبعدى لذدتبار التحصيلي أرتباط موجب وأكبر متن الصتفر حيتث بلوتت قيمتة معامتا االرتبتاط 

فتتى التطبيقتتين القبلتتى والبعتتدى ، باإلضتتافة إلتتى وجتتود تجتتانس بتتين درجتتات التذميتتذ  13438
 وهى اقا من القيمة الجدولية  330لإلدتبار التحصيلي حيث بلوت قيمة النسبة الفا ية 

كمتتتا تتتتم حستتتاب االلتتتتواء لفتتتروق درجتتتات التذميتتتذ فتتتي التطبيقتتتين القبلتتتى والبعتتتدى 
اب لمستويات االدتبتار التحصتيلي: التتذكر والفهتم والتطبيتق ، وحستاب معامتا االرتبتاط ، وحست

 ( يوضح هذه النتا ج:3تجانس التباين ،والجدول )
(   :  االلتواء ومعاما االرتباط وتجانس التباين وداللتل اإلحصا ية للتطبيقين القبلي  3جدول )

 والبعد  لمستويات االدتبار التحصيلي
داللتل  
 اإلحصا ية

تجانس 
 التباين

معاما  
 االرتباط

التطبيق القبلي والبعدى  االلتواء
 تويات االدتبار التحصيليلمس

 التذك  0.3- 0.212 1.3 غي  دالة

 الفهم 0.12- 0.211 1.32 غي  دالة

 التطبي  0.32- 0.222 3.22 غي  دالة

يتضتتح متتن الجتتدول الستتابق أن الفتتروق بتتين درجتتات التذميتتذ فتتي التطبيقتتين القبلتتي          
والفهتتتم والتطبيتتتق موزعتتتة توزيعتتتًا  والبعتتتد  لمستتتتويات االدتبتتتار التحصتتتيلي  النذشتتتة: التتتتذكر

( ، ومعامتتا االرتبتتاط بيتتنهم موجتتب 1334-،1320-،133-اعتتتداليًا حيتتث بلوتتت قيمتتة االلتتتواء )
( ، باإلضتتافة إلتتى وجتتود  13000،   13423،  13034وأكبتتر متتن الصتتفر حيتتث بلوتتت قيمتتتل )

ار التحصتتيلي تجتتانس بتتين درجتتات التذميتتذ فتتى التطبيقتتين القبلتتى والبعتتدى لمستتتويات االدتبتت
،  3330،  333النذشة: التذكر والفهم والتطبيتق ، حيتث بلوتت قيمتة النستبة الفا يتة المحستوبة)

 ( وهي قيم بير دالة إحصا يا . 3300

وتتتم حستتاب معامتتا االرتبتتاط بتتين درجتتات التذميتتذ فتتى التطبيقتتين  القبلتتى والبعتتدى لمقيتتاس 
 النتا ج:  ( يوضح هذه 3الميول نحو مادة العلوم . والجدول )
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 معاما االرتباط وتجانس التباين وداللتل اإلحصا ية للتطبيقين القبلي والبعد  لمقياس الميول: (3جدول )

ويتضتتح متتن الجتتدول الستتابق وجتتود ارتبتتاط بتتين درجتتات التذميتتذ فتتى التطبيقتتين القبلتتى 
والبعتتدى لمقيتتاس الميتتول أرتبتتاط موجتتب وأكبتتر متتن الصتتفر حيتتث بلوتتت قيمتتة معامتتا االرتبتتاط 

، كما يوجد تجانس بين درجات التذميذ في التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس الميول  13402
 وهى بير دالة إحصا يا . 0300سبة الفا ية المحسوبة  حيث بلوت قيمة الن

كما تم حساب االلتواء لفروق درجات التذميذ فى التطبيقين القبلى والبعدى لمحاور 
مقياس الميول النذشة وحساب معاما االرتباط بين درجات التذميذ فى القياسين القبلي 

باين بالنسبة لهذه المحاور ، والبعد  لكا محور من هذه المحاور ، وحساب تجانس الت
 ( يوضح ما تم الحصول عليل من نتا ج :8والجدول )

( : االلتواء ومعاما االرتباط وتجانس التباين وداللتل اإلحصا ية للتطبيقين القبلى والبعدى لمحاور  8جدول )
 مقياس الميول.

داللتها 
 االحصا ية

تجانس 
 التباين

معاما  
 االرتباط

 لقبلي والبعدى لمحاور مقياس الميولالتطبيق ا االلتواء

 الميول نحواالهتمام بمادة ال لوم المحور االول : 0.01- 0.590 2.022 غي  دال

 الميول نحو المشاركة في ت ليم مادة ال لومالمحورالثانى: 0.022 0.323 2.202 غي  دال

 ة ال لومالميول نحو االستفادة من مادالمحورالثالث: 0.32- 0.535 1.012 غي  دال

و يتضح من الجدول السابق أن الفروق بين درجات التذميذ فتي التطبيقتين القبلتي والبعتد  
،  132-للمحتاور النذشتتة لمقيتتاس الميتتول موزعتتة توزيعتتًا اعتتتداليًا حيتتث بلوتتت قيمتتة االلتتتواء )

( ، كما أن معاما االرتباط بين درجات التذميتذ موجتب وأكبتر متن الصتفر حيتث  130-، 1344
(، باإلضتافة التى وجتود تجتانس بتين درجتات التذميتذ  13737،  13741013343بلوت قيمتل ) 

فى التطبيقين القبلى والبعدى للمحاور النذشة لمقياس الميول حيث بلوت قيمة النستبة الفا يتة 
 ( وهى قيم بير دالة إحصا يا 33130،  03010،  03104)

مقياس الميول نحو مادة 
 العلوم

عدد 
 العينة

معاما 
 االرتباط

تجانس 
 التباين

الداللة اإلحصا ية 
 لتجانس التباين

 ةبير دال 0300 13402 04 التطبيق القبلي والبعد 
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 اختبار صحة الفرض األو  : 

الفتتتر  األول والتتتذ  يتتتنل علتتتى أنتتتل   ال يوجتتتد فتتتروق دالتتتة  للتحقتتتق متتتن صتتتحة 
إحصتتتا يًا بتتتين متوستتتطي درجتتتات مجموعتتتة الدراستتتة فتتتى التطبيتتتق القبلتتتي والبعتتتدى لذدتبتتتار 
التحصيلي تم حساب قيمة )ت( للفرق بتين متوستطي درجتات التذميتذ )مجموعتة الدراستة( فتي 

 ( يوضح هذه النتا ج :7لجدول )التطبيقين البعد  والقبلي لذدتبار التحصيلي ككا ، وا
  داللة الفروق بين متوسطات درجات التذميذ )مجموعة الدراسة( على االدتبار ( : 7جدول )

 (  04التحصيلي فى التطبيق القبلي والبعد  ) ن = 
الداللة  
 اإلح ائية

قيمة  ت 
 المسحوبة

م  ل   م  ل 1ح مج
 ل

 التطبي 

 وال( دي لالخت(ارالقبلي  21.9115 50.932 12.53 دالة

 1310* دالة عند مستوى 
يتضح من الجدول السابق أن الفرق بين متوسطي درجات التذميذ )مجموعة الدراسة( 

( لصالح 1310فى التطبيق القبلى والبعدى لذدتبار التحصيلي دال إحصا يًا عند مستوى )
سطي درجات التذميذ التطبيق البعد  لذدتبار ككا حيث وجد أن قيمة)ت( للفرق بين المتو 

 ( .80373هي  ) 

ونستنتج من ذلك عدم صحة الفر  األول بعدم وجود فرق ذو داللة إحصا ية بين 
متوسطي درجات التذميذ )مجموعة الدراسة( في التطبيق البعد  والقبلي في االدتبار 

 التحصلي حيث وجد فرق دال إحصا يا لصالح التطبيق البعد  .

ين متوسطات درجات التذميذ )مجموعة الدراسة( على االدتبار كما تم حساب الفروق ب
التحصيلي في التطبيق البعد  والقبلي لمستويات التحصيلي النذشة : التذكر والفهم والتطبيق 

 ( يوضح هذه النتا ج 2والجدول )
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 (2جدول )
تحصيلي فى   داللة الفروق بين متوسطات درجات التذميذ )مجموعة الدراسة( على االدتبار ال

 (لمستويات االدتبار التحصيلي : التذكر والفهم والتطبيق   04التطبيق القبلي والبعد  ) ن = 
الداللة 
 اإلحصا ية

قيمة ت  
 المحسوبة

التطبيق القبلي والبعد  لذدتبار  م   3ح   مج
 التحصيلي في مستويات

 التذك  5.2 21.191 11.21 دالة

 الفهم 5.2 15.91 29.2 دالة

 التطبي  5.1 30.111 22.2 لةدا

 1310* دالة عند مستوى 
يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطي درجات 
التذميذ)مجموعة الدراسة( في التطبيقين البعد  والقبلي لمستويات االدتبار التحصيلي : 

( وهي  0030، 0434، 32302)    التذكر والفهم والتطبيق حيث بلوت قيمة )ت( المحسوبة 
  1310قيمة دالة إحصا يا عند مستو  

وللتحقق في فعالية البرنامج المقترح لتدريس العلوم لتنمية التحصيا لدى التذميذ 
المعاقين بصريًا بالصف األول اإلعداد  )مجموعة الدراسة( ، تم حساب حجم التأشير في نتا ج 

 Eatوياتل باستخدام مربع معاما إيتا  )االدتبار التحصيلي ككا وكا مستوى من مست

Squared (n2 (يدل على أن حجم 1371الذ  يشير إلى أنل إذا كان حجم التأشير أقا من)
( يدل على أن حجم التأشير مرتفع، أما إذا كان 1341 –1321التأشير متوسط، وءذا كان يقع بين)

تفع جدا )صذح أحمد مراد ، (فشنل يدل على أن حجم التأشير مر 1341حجم التأشير أكنر من )
 .0( وقد تم قياس حجم التأشير كما يتضح فى جدول  328:  348،  3111

 " حجم التأثي  فى تطبي  االخت(ار التح يلي ككل ومستوياته    : 2جدول )
 حجم التأثي  dقيمة  2قيمة  قيمة  ت المتغي  التابع المتغي  المستقل

 م تفع جدا 29.29 0.99 12.53 التح يل الدراسي ككل الب نامج

 م تفع جدا 23.22 0.922 11.259 التذك  الب نامج

 م تفع جدا 9.55 0.952 29.2 الفهم الب نامج

 م تفع جدا 2.12 0.915 22.2 التطبي  الب نامج

يتضح من الجدول السابق أن حجم تأشير البرنتامج علتى  تحصتيا التذميتذ مرتفتع جتدًا، 
، كمتا أن حجتم تتأشير البرنتامج علتى تحصتيا التذميتذ لمستتويات 04344حيث   بلوتت قيمتتل  
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( وهتتي  4330، 4377، 03304)التتتذكر والفهتتم و التطبيتتق ( مرتفتتع جتتدا حيتتث بلوتتت قيمتتتل )
تأشير مرتفع جدا ، وهذا يدل على  فعالية البرنامج المقتترح لتتدريس العلتوم وتتأشيره العتالى فتي 

 ( .األول اإلعداد  )مجموعة الدراسة بصريا بالصف تنمية التحصيا لدى التذميذ المعاقين
ولمزيتتد متتن التحقيتتق متتن فعاليتتة البرنتتامج المقتتترح لتتتدريس العلتتوم لتنميتتة التحصتتيا    

لدى التذميذ المعاقين بصريا بالصف األول اإلعداد  )مجموعة الدراسة ( تم  قيتاس الفعاليتة 
( 3 - 1بة  الكستب المعتدل لتبذص بتين )، وتتتراوح نست Blakeباستخدام المعادلة التي قدمها 

( فشنتتل يمكتن الحكتتم 0 - 1، ويشتير بتذص إلتتى أنتل إذا كانتتت نستبة الكستتب المعتدل تقتتع بتين )
( فهتذا 033بعدم الفاعلية نها يًا ، أما إذا زادت نستبة الكستب عتن الواحتد الصتحيح ولتم تتعتد )

، ولكن إذا تعدت نسبة الكستب يعني أن نسبة الكسب المعدل وصلت إلى الحد األدنى للفعالية 
( فهتذا يعنتتي أن نستبة الكستب المعتتدل وصتلت إلتى الحتتد األقصتى للفعاليتة )يحيتتى 033المعتدل)

 (084،  0443حامد هندام ، 

ولحساب فعالية البرنتامج فتي تنميتة التحصتيا لتدى التذميتذ المعتاقين بصتريًا بأستتخدام 
موعتة الدراستة ( فتي التطبيقتين القبلتي معادلة بذص ، تم حساب متوسطي درجات التذميتذ )مج

والبعد  لذدتبار التحصيلي ، شم استخدم معادلتة بتذص لحستاب نستبة الكستب المعتدل كمتا فتي 
 ( :4الجدول )

ونس(ة الكس     : متوسط درجات التالميذ في التطبيقين القبلي وال( دي لالخت(ار التح يلي2جدول)
 الم دل لبالك وداللتها

 االخت(ارالتح يلى
النهاية  المتوسط الحسابى

 ال ظمى

نس(ة 
الكس  
 الم دل

 الداللة
 

  التطبي  ال( دى التطبي  القبلى
2.11 

دالة عند 
التطبي  القبلى  0.02مستوى 

 وال( دى

1.222 12.051 30 

و يتضح من الجدول السابق أن نسبة الكسب المعدل قتد تخطتت النستبة التتي حتددها 
، ممتا يشتير إلتى أن للبرنتامج أشترًا فعتااًل فتي  0333لكسب المعتدل حيث بلوت نسبة ا 033بذص 

 تنمية التحصيا لدى المعاقين بصريًا .
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 :  ادتبار صحة الفر  النانى
للتحقق متن صتحة الفتر  النتانى والتذ  يتنل علتي أنتل   ال يوجتد فتروق دالتة إحصتا يًا      

القبلتتي والبعتتد  لمقيتتاس  بتتين متوستتطي درجتتات التذميتتذ )مجموعتتة الدراستتة ( فتتي التطبيتتق
الميتتول تتتم حستتاب قيمتتة )ت( للفتترق بتتين متوستتطي درجتتات التذميتتذ فتتي التطبيقتتين البعتتد  

 ( يوضح هذه النتا ج      4والقبلي لمقياس الميول ككا ، والجدول )
 (4جدول )

 داللة الفروق بين متوسطات درجات مجموعة الدراسة على المقياس

 الداللة  اإلح ائية
قيمة  ت 
 المسحوبة

 التطبي  م  ل    م ل ل 1ح مج

دالة عند مستوى 
0.02 

 القبلى وال( دى 12.222 29.22 25.299
 للمقياس

يتضح من الجدول السابق أن الفرق بين متوسطي درجات التذميذ مجموعة الدراسة فى      
لتطبيق ( لصالح ا1310التطبيق القبلى والبعدى لمقياس الميول دال إحصا يًا عند مستوى )

البعد  للمقياس ككا حيث وجد أن قيمة)ت( للفرق بين المتوسطي درجات التذميذ هي 
(073444 ) 

ونستنتج من ذلك عدم صحة الفر  النانى بعدم وجود فرق ذو داللة إحصا ية بين 
متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيق البعد  والقبلي في مقياس الميول حيث وجد 

 لصالح التطبيق البعد  . فرق دال إحصا يا

كما تم حساب الفروق بين متوسطات درجات مجموعة الدراسة على المحاور النذشة 
 ( يوضح هذه النتا ج .            01لمقياس الميول في التطبيق البعد  والقبلي والجدول )
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 (01جدول )
محاور النذشة لمقياس الميول فى   داللة الفروق بين متوسطات درجات التذميذ )مجموعة الدراسة( على ال

 ( 04التطبيق القبلي والبعد  ) ن = 
الداللة 
 اإلحصا ية

قيمة ت  
 المحسوبة

التطبيق القبلي والبعد  لمقياس الميول فى  م   3ح   مج
 المحاور

 الميول نحو االهتمام بمادة ال لوم المحوراالول : 21.11 209.335 13.29 دالة

 :الميول نحو المشاركة في ت ليم مادة ال لوملمحورالنانىا 23.00 11 12.022 دالة

 :الميول نحو االستفادة ال لومالمحورالنالث 21.22 22.099 15.321 دالة

 1310* دالة عند مستوى 
يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة احصا ية بين متوسطي درجات التذميذ 

 )ت(حيث بلوت قيمة لقبلي للمحاور النذشة لمقياس الميولمجموعة الدراسة في التطبيقين البعد  وا
  1310( وهي قيمة دالة إحصا يا عند مستو   373303،  343100، 33304المحسوبة)

وللتحقق في فعالية البرنامج المقترح لتدريس العلوم لتنمية الميول لدى التذميذ المعاقين بصريا 
حساب حجم التأشير في نتا ج مقياس الميول وكا محور  بالصف األول اإلعداد  )مجموعة الدراسة( تم

 (.    00كما يتضح فى الجدول ) Eat Squared (n2من محاوره باستخدام مربع معاما إيتا  )
 (   حجم التأشير فى تطبيق مقياس الميول ككا ومحاوره   00) جدول  
 شيرحجم التأ dقيمة  2قيمة  قيمة  ت المتوير التابع المتوير المستقا

 م تفع جدا 31.50 0.992 25.299 المقياس ككل الب نامج

 م تفع جدا 22.12 0.92 13.29 المحور االول الب نامج

 م تفع جدا 23.31 0.922 12.022 المحور الثانى الب نامج

 م تفع جدا 21.11 0.921 15.321 المحور الثالث الب نامج

على  ميول التذميذ مرتفتع جتداً، حيتث بلوتت قيمتتل  يتضح من الجدول السابق أن حجم تأشير البرنامج 
 03332، 00330، كما أن حجم تأشير البرنامج على محاور مقياس الميتول مرتفتع حيتث بلوتت قيمتتل )32371

( وهي تأشير مرتفع جدا ، وهذا يدل على   فعالية البرنتامج المقتترح لتتدريس العلتوم وتتأشيره العتالى فتي 03338، 
 التذميذ المعاقين بصرياً. تنمية الميول لدى

ولمزيد من التحقيق من فعالية البرنامج المقتترح تتم حستاب متوستطي درجتات مجموعتة الدراستة فتي    
 ( :03التطبيقين القبلي والبعد  لمقياس الميول ، شم استخدم معادلة بذص  كما في الجدول )
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ل( دي لمقياس الميول ونس(ة الكس    : متوسط درجات التالميذ  في التطبيقين القبلي وا21جدول ) 
 الم دل لبالك وداللتها

النهاية  المتوسط الحسابى مقياس الميول
 ال ظمى

نس(ة الكس  
 الم دل

الداللة 
 التطبي  ال( دى التطبي  القبلى االح ائية

 دالة 2.19 90 22.9111 10.2333 التطبي  

تخطتت النستبة التتي حتددها  و يتضح من الجدول السابق أن نسبة الكسب المعدل قتد
، ممتا يشتير إلتى أن للبرنتامج أشترًا فعتااًل فتي  0334حيث بلوت نسبة الكسب المعتدل  033بذص 

 تنمية الميول لدى التذميذ المعاقين بصريًا بالصف األول االعدادى.

:  : توصيات الدراسة :  سادسا

 في ضوء ما أسفرت عنل الدراسة من نتا ج يوصي  بما يلي : 
 هتمام بشعداد برامج تعليمية في تدريس العلوم للمعاقين بصريًا. اال -0
ضرورة إعداد دليا للمعلم لكا مادة دراسية علي حدة ، ليستعين بل المعلم عند تدريس  -3

 التذميذ المعاقين بصريًا.
االهتمام باستخدام طرق تدريس حدينة ووسا ط تعليمية تناسب مع طبيعة التذميذ  -3

 وتتيح لهم تنمية الحواس المتبقية لديهم المعاقين بصريًا ، 
وضع مادة علمية داصة بالمعاقين بصريًا ومكتوبة بطريقة برايا بدال من اإلعتماد على  -8

 مناهج التذميذ العاديين .
 سابعا :: دراسات مقترحة :

 يوصي الباحث بإجراء الدراسات اآلتية :

العلوم لتنمية العادات الصحية إجراء دراسة للتعر  على فعالية برنامج مقترح لتدريس  -0
 للتذميذ المعاقين بصريًا .

إجراء دراسة مماشلة للتعر  على فعالية برنامج مقترح لتدريس العلوم لتنمية التحصيا  -3
 لد  التذميذ المعاقين بصريا بصفو  تعليمية ادر  .

ام إجراء دراسة للتعر  علي فعالية برنامج مقترح لتدريس العلوم  قا م علي أستخد -3
 األنشطة التعليمية لتنمية أنماط التفكير العلمي لد  التذميذ المعاقين بصريًا .
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 المراجع :
، القففاه ة : دار 2،ط أسستتل واستتتراتيجيات ووستتا لل–، تعلتتيم المعتتاقين بصتتريا ابفف اهيم محمففد شفف ي  -2

  1009الفك  ال  بي. 

ة بفالمواد الت ليميفة اللمسفية علفى ، ف الية إستخدام خف ائط المففاهيم ال(فارزة المدعومف ----------- -1
تح فيل التالميففذ المكفففوفين واتجاهففاتهم نحففو مفادة ال لففوم، الجمعيففة الم فف ية للت بيففة 

  1005اإلسماعيلية ،  الماتمر العلمي السابع ،ال لمية ، 

إب اهيم محمد محمد فؤدة ، ف الية تنظيم محتوي مفنهج ال لفوم وفف  نظ يفة رايجلفوو التوسفعية ففي  -3
والتفكي  الناقد ومهارة اتخاذ القف ار لفدي الطفالب المكففوفين بال فف الثالفث  التح يل

دراسات فتي المنتاهج وطترق المتوسط بمنطقة الق يم بالمملكة ال  بية السف ودية ،  
 25-23، ص ص  1001، يونيو ، 221، ال دد التدريس 

،القاه ة  ونفسيُا وأجتماعياً رعاية الطفا المعوق طبيًا احمد الس يد يونس ،م  ى عبد الحميد جنوده، -1
 2999:دار الفك  ال  بي ،

  2929،تونس:الروس، المعجم العربي األساسياحمد ال ايد وآخ ون، -5

أسامة ال(طانية ، تقييم الكفايات الت ليمية الالزمة للت امفل مفع ذو االحتياجفات الخاصفة لفدي عينفة مفن  -1
مجلتة الت بيفة الخاصفة ، طل(ة اإلرشاد في جام ة الي موك في ضوء دراستهم لمسفاق 

 102:  319، ص ص  1002ال دد األول ،  – 13، المجلد  جامعة دمشق

، القفاه ة : عفالم الكتف  ،  الصتم المكفوفتون ، تتربيتهم وطترق التواصتا معهتمأمي  إبف اهيم القف ش ،  -2
1001 

نفستتية ستيكولوجية األطفتتال ذو  االحتياجتات الخاصتتة والمتعتددة والمتطلبتتات الجمفال عطيفة فايففد ،  -2
  1009، االسكندريه : دار الجام ة الجديدة ، والتربوية لرعايتهم

 1000، القاه ة : دار الثقافة ،  نهريات التعلم وتطبيقاتها التربويةجودت عبد الهادي محمد ،  -9

حنففان محمففود محمففد عبففده ، اثفف  اسففتخدام إسففت اتيجية الففت لم الت ففاوني فففي تففدريس ال لففوم للطففالب  -20
ة الثانيفففة مفففن الت لفففيم األسفففاس وتنميفففة اتجاهفففاتهم نحفففو دراسفففة ال لفففوم ، الجمعيفففة المكففففوفين بالحلقففف

الت بيففة ال لميففة للمواطنففة ، االسفففكندريه ،  ، المتتاتمر العلمتتتي الختتامس ،الم فف ية للت بيففة ال لميففة 
 150-112،  ص ص  1002المجلد الثاني ،

  1001،عمان:مط( ة جهينة،أساسيات التربية الخاصةراضى الوقفى ، -22
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