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 :مكدمْ
معاقين العديد ال إكساب إلى تسعى لتيا الفعالة التربية مجاالت من األمانية التربية تعد  
القيام باألنشطة فى أمان  عمى تساعدىم التيالالزمة  والسموكيات، والميارات، المعارف من 
 .(3300 ،حمدى يوسف وفاء) .لألخطار يمتعرض دون

يوجو كل نشاطو وطاقتو عند إكتشافو لمبيئة من حولو.مما قد عاق نظرًا ألن المو   
  .األخرين بو ، لحاق الضرر بالذاتإو أساليبو من بتتسم  يعرضو لألخطار ، وذلك لما

، ويتم ذلك من خالل تقديم أمرًا ميمًا يعد تحقيق الوعى األماني لممعاق لذا فإن     
كيف  لمعمومات وتنمية الميارات الالزمة لو التى تساعده عمى تحقيق األمان حتى يتعرفا

 (.553، ص 3302يحافظ عمى سالمتو وحياتو . )رانيا العربى ، 
تحقيق نمطًا أخر من أنماط الوعى ألنو يعد  كفوفينيستمزم تنمية الوعى األمانى لممو    

أثناء  كفوفمو يستمزم لمىو الوعى المكانى، حيث أنال و أمكماًل ومرتبطًا إرتباطًا وثيقًا بو 
 التحرك والتنقل تحقيق األمان لحمايتو من األخطار التى قد يتعرض ليا .

تعد الرؤية من األمور الميمة جدًا بالنسبة الكتساب المعرفة المكانية أما فى حالة    
امل األخرى ، مثل المكفوفين ومع عدم وجود رؤية فالبد من األخذ بعين االعتبار العو 

الممارسة ودعم المعمومات السمعية، بأن القدرات المكانية لألفراد المكفوفين ينبغي أن تدرس 
في السياقات التعميمية  إلعطاىم فرصة لتطوير استراتيجياتيم لمتعامل مع قضية اإلدراك 

 (Corazzini1, Tinti1, Schmidt,Mirandola2, & Cornoldi,2010) المكانى لألشياء
أو  ،تحديد مواقع األماكنو  ،تعرفبشكل فاعل عمى  كفوفالم يساعد المكانيالوعى ف   

العالقات فيم وكذا ، (David, J,.2010)لكيفية الوصول إلييا .مناسبًا المناطق وتقديم وصفًا 
 .(Becky , &,Spivey, 2009 )..المكانية عمى نحو أدق، خاصة ما يرتبط بالبيئة

عمى إدراك العالقات المكانية بين األشياء لممكفوفين لوعى المكانى تنمية اساعد يكما   
تمثل نماذج ألشياء واقعية ومرتبطة ببيئة التمميذ  التي ات، واألجسام، من خالل المجسم

محتوى تعميمى تقديم ال من خالل إبشكل صحيح ذلك ال يتم و  ،بشكل يقرب الواقع إلى ذىنو
 . ) (Boguslaw,2006.مناسب
الدراسات االجتماعية من المناىج الدراسية التي تمثل مجااًل خصبًا يمكن أن وتعد   

حيث ليا طبيعو خاصة مكفوفين لم واألماني، المكانيتحقيق الوعى يسيم بشكل فعال في 
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فييا، نقل ومواقع األماكن التى يت ،والبيئة التى يعيش فييا ،إلرتباطيا بالطالبتسمح بذلك 
 فييا.وكذلك البيئة التى يعيش 

م محتوى دراسى يتناسب مع أبعاد الوعى يتقد عندىداف ويمكن تحقيق تمك األ  
 التيوالميارات ، مى اكساب التالميذ العديد من المفاىيمعساعد واألمانى بشكل ي ،المكانى

االستفادة بالمعينات الحسية سواء كانت لمسية، من خالل وذلك لييا بشكل فاعل إيحتاجون 
 .(Peter, 2011)ة حركي أوسمعية، أو

 ،تفاعميم فيموضوعات تسيم تقديم  دراسيالمحتوى ذلك المن خالل كما يمكن   
تييئة حواس التالميذ لتمقى المثيرات الخارجية المختمفة، والتعامل من وتناسب خصائصيم 

تحقيق التفاعل  فيمعيا بنجاح. وكذلك تشجيعيم عمى استخدام تمك الحواس المتبقية 
 (.Ann ,2005المستمر 
ال يعد كافيًا طفال ىؤالء األمانية لدى والميارات األ ،األمانيمستوى الوعى  نونظرًا أل  
، والميارية ، المعرفية ضعف قدراتيم ذلك كو (، 550، ص 3302)رانيا العربى ليم ، 

 .(3333 ،و)حسنى الجبالى (Nicole R.,2012).  المرتبطو بالوعى المكانى الوجدانيةو 
 لممكفوفينوحيث أن تحقيق الوعى األماني يعد من متطمبات تطوير المناىج الدراسية    

تسعى الدول التى  من الحاجات الممحو مان األتحقيق ( ، وحيث أن 3332، حماده عمى )
 ( .322، ص 3332 ،لدى التالميذ )رشيد راشد إكسابيا إلى 

والمكانية بمقررات ، الجوانب األمانيةتنمية تقديم محتوى تعميمى ييتم بلذا يجب   
 ،يسيم فى تقديم مجموعة من المعارفبشكل الدراسات االجتماعية بمدارس المكفوفين 

 المناسبة ليم.التجاىات والميارات وا
 .البحثاإلحساس مبشهلْ 

تدريب موجيى  من خاللكمدرب باألكاديمية المينية لممعممين أثناء عممو الحظ الباحث   
برز مشكالت تدريس الدراسات االجتماعية بمدارس أالدراسات االجتماعية ومناقشتيم حول 

نماط التربوية التى تعد ببعض األ ن المقررات ال تيتم أشار معظميم إلى أمكفوفين مالنور ل
وبرجوع الباحث لتمك المقررات بشكل مبدئى  ،كالوعى المكانى واألمانى حاجة ماسة لتمك الفئة

موضوعات كافية يمكن أن تسيم فى اكسابيم العديد من المعمومات تتضمن  نيا الوجد أ
 والميارات والجوانب الوجدانية عن الوعى المكانى واألمانى.

http://learningdisabilities.about.com/bio/Ann-Logsdon-20159.htm
http://www.goodreads.com/author/show/6446071.Nicole_Rae
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  احساس الباحث الشخصٓ نتاٖج البحٌث ًالدراسات السابكْ.ند أًقد 

ى تحسيين القيدرة المكانيية ليد التى أكدت عمى ضرورةWilliam ,2011) دراسة وليم)   
، وتنمييية المفيياىيم، دراك العالقييات المكانيييةعيين المكييان إلمعمومييات ميين خييالل تقييديم  المكفيوفين

 بشكل أفضل.لدييم والميارات المكانية 
الوعي المكاني لممكفوف أكدت أن  ( 5، ص0223)وليام . ليدون ، لوريتا أما دراسة 

ووضع األشياء وترتيبيا في مكان محدد،  ،محدود حيث أن مفاىيمو لوضعو الجسماني
األمر الذى يؤدى  ،فاتيا تعد قاصرةومسا ،وأبعادىا ،وجياتيا ،ومواقعيا ،والمتعمقة باألشياء

من صعوبات تمثل ، وما يترتب عميو بالشكل األمثلستكشاف البيئة الخارجية إفرص  قمةإلى 
 .حقق األمان ليم ت، وبالتالى ال يخطورة عمييم
لى ضرورة إ( 3332، حسين محمد أحمد عبد الباسط  ).وقد أشارت دراسة    

المكاني لدى التالميذ منذ المراحل األولى في عى لو واواإلدراك ىتمام بتنمية الخرائط الذىنية اإل
  .تعميم وتعمم الدراسات االجتماعية 

ودراسة  ،( 3332 ،)وداد عبد السميع دراسة نتائج العديد من الدراسات كوصت أكذلك 
ى مضرورة بتقديم محتوى عمب( 05 ص،3332)أمام محمد،  ودراسة ،(3302 ،باسم صبرى)

صفية  سواء كانت ، نشطة تعميميةأتقديم وكذلك ، لكوارث او  خطارعن األت وضوعايتضمن م
المعرفة وجوانب الوعى األماني المختمفة التى كتساب التالميذ إ بشكل يسيم فى صفيةالأو 

جتماعية دور وقائى يتمثل فى إكساب ن لمدراسات اإلوأ ،تحقق األمان من تمك المخاطر
ارات والسموكيات التى تتضمن كيفية تحقيق األمان ليم حتى الطالب العديد من المعارف والمي

 .يكتسبوا الخبرات التى تمكنيم من مواجيو تمك المشكالت بنجاح 

وبالرجوع إلى مقررات الدراسات االجتماعية لممعاقين بصريًا بالمرحمة االبتدائية، فقد   
 تسيم بشكل لى أن المحتوى يتضمن موضوعات الإ( 3332،أشارت دراسة ) محمد فارس

 لممكفوفين وعى المكاني واألمانيكاف لتنمية ال
المناىج بن ىناك قصور ألى إSong ,H. &Shelton,A.(2009 )دراسة )ماأكدتو و    

 . من األخطارألمان لسبل تحقيق االطالب ييئة فى ت
ن أمن ( Telljohann et al,2007) وآخرون تمجوىان دراسةوماأشارت إليو    

 بالشكل المطموب ، مانيةبتعميم المفاىيم والميارات األتعنى  جتماعية الات اإلمقررات الدراس

http://news.uchicago.edu/source/william-harms
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تربوية األنشطة ال خالل منلدى الطالب مانية ورة تنمية المعارف والسموكيات األوصت بضر أو 
  . الدراسات االجتماعيةلمقررات  ةمقدمال

عى األمانى أنو يجب تضمين جوانب الو  (Andrew ,2013)ماأكدتو دراسة كذلك    
 .المعرفية والميارية اتوتطوير أداء لمكفوفا حتى يتستطيع بالمقررات 
لممكفوفين قابالت مع عدد من معممي الدراسات االجتماعية جموعة من الموبإجراء م  

تضمين مقررات الدراسات االجتماعية بالمرحمة عدم بالمرحمة االبتدائية وبسؤاليم حول أسباب 
مقررات ال، فأشار بعضيم إلى أن  لممكفوفينلمتالميذ  واألماني المكانيلوعى بعاد ااالبتدائية أل

الييم قد ال تكون مناسبة ألنيا ذات المقررات المقدمة لممبصرين عمى الرغم من  ةالمقدم
وغير  ىضمنبشكل بعاد الوعى أتقدم أن إختالفيم فى الخصائص والسمات ، وأنو يمكن 

  .ماعية واضح في مقررات الدراسات االجت
قائمة بأبعاد  تقديمسعى إلى والذى ي إجراء البحث الحالىمن ىنا كانت الحاجة إلى   

بعاد تمك األتحديد مدى توافر ، وكذلك مانى بمقررات الدراسات االجتماعيةالوعى المكانى واأل
 االبتدائية . بالمرحمةالالزمة بمقررات الدراسات االجتماعية 

 : بحثحتدٍد مشهلْ ال

الالزمة لمقررات  واألماني المكانيبعاد الوعى أتحديد ت مشكمة الدراسة في تحدد 
 ، ومدى توافرىا بالمقررات . الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية بمدارس النور لممكفوفين

 : عمى النحو التالي بحث الحاليأسئمة ال تحددت : بحثأسٗلْ ال
بمدارس ة لمقررات الدراسات االجتماعية الالزم واألمانى أبعاد الوعى المكانى ما -0

 ؟ بالمرحمة االبتدائيةالنور لممكفوفين 

واألمانى بمقررات الدراسات االجتماعية  مامدى تضمين أبعاد الوعى المكانى -3
 ؟بالمرحمة االبتدائية بمدارس النور لممكفوفين 

 : بحثأهمَْ ال

 عتبارات أىميا ما يمي :إمن عدة  بحثنبعت أىمية ال    
 تطوير مناىج الدراسات  في واألماني المكانيأبعاد الوعى من مكن االستفادة ي

 بالمرحمة االبتدائية.لممكفوفين االجتماعية 
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  أبعاد لى ضرورة االىتمام بتنمية إتوجيو نظر المعنيين بتعميم المعاقين بصريًا
 .بالمقررات الدراسية المقدمة ليم  المكاني واألمانيالوعى 

 أىداف ومحتوى مقررات الدراسات االجتماعية بالمرحمة  إعادة النظر في
االبتدائية، ومحاولة تضمينيا لبعض الموضوعات التي يحتاج إلييا المعاقين 

 .واألماني المكانيضوء أبعاد الوعى  فيبصريًا 

 : بحثأهداف ال

 مقررات الدراسات االجتماعية الالزمة ل واألمانى أبعاد الوعى المكانىتقديم قائمة ب
 .مدارس النور لممكفوفينب

 مانى بمقررات الدراسات واأل أبعاد الوعى المكانىمدى تضمين  الكشف عن
 االجتماعية بمدارس النور لممكفوفين .

 : بحثال ًاتمٌاد ًأد

 الالزمة بمقررات الدراسات االجتماعية  واألماني المكانيبعاد الوعى قائمة بأ
 .ية بالمرحمة االبتدائبمدارس النور لممكفوفين 

 لألىداف العامة لمدراسات االجتماعية المقدمة من الوزارة لمعام تحميل  ةستمار إ
 م.3302/3302الدراسى 

  بالصفوف الدراسات االجتماعية ثالث وحدات لمقررات محتوى استمارة تحميل
 الثالثة

  لمعام الدراسى المرحمة االبتدائية ) الرابع ييي الخامس يييييي السادس( ب
 م3302/3302

 . بحثهوج الم

 واألماني ،المكانيأبعاد الوعى عداد إ، وذلك عند الوصفيالمنيج  الحاليالبحث  تبعإ   
 . بمدارس المكفوفين لمقررات الدراسات االجتماعية الالزمة 

 .بحثحمددات ال

  تم تحميل األىداف العامة لمدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية لمعام الدراسى
 .م 3302/3302
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 بمقررات الدراسات االجتماعية  ةصفوف الثالثات دراسية بالوحدثالث ختيار إ تم
 مانىواألى عاد الوعى المكانأبمدى تضمين لتحميميا وتعرف ، بالمرحمة االبتدائية 

وحدة )األنشطة االقتصادية(  –بيم وىى وحدة )مصر بمدى ( بالصف الرابع 
ادس. وقد تم إختيار تمك وحدة )البيئة الصناعية( لمصف الس-بالصف الخامس

من  الوحدات إلحتمالية تضمين أبعاد الوعى المكانى واألمانى بيا بشكل أكبر
 باقى الوحدات.

 يتناول البحث الحالى عدد من المصطمحات ىى..  البحثمصطلحات 
  .ٌعٓ املهانٓ ال

فى  الحواسلمواقع األماكن وجياتيا، واالستعانو بوفيم ، تعرفيعرف إجرائيًا بأنو    
من بأمان من التنقل فى بيئتو  مكفوفوتمكن الشياء، األالمكانية بمواقع  ةعالقتحديد ال

مدى  وتقصى ،ويتم تحديد أبعاده ،باالستعانو بخرائط المكفوفينالبيئة  فىمكان آلخر 
 بمقررات الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية. اتوافرى
  . األمانُالٌعٓ 

بتحقيق  ةتجاىات المتعمقواإل  ،والميارات ،بو مستوى المعارفيعرف إجرائيًا بأنو 
، ةمانية العاماأل ثقافووكذلك مستوى ال، كوارث الطبيعيةوال ،حرائقوال ،خطاراألمان من األ

االجتماعية بالمرحمة  بمقررات الدراسات امدى توافرى وتقصى ،ويتم تحديد أبعاده
 .االبتدائية

الحالى الوعى المكانى، والوعى اإلطار النظرى لمبحث  يتناول .للبحث الهظرِطــار اإل
 بعادىم.األمانى لممكفوفين وأ

 للمهفٌفني: املهانُالٌعٓ  

الوعى المكانى ىو مانعتقده حول الخصائص المكانية لألشياء واألحداث وتشتمل تمك   
كانى يشتمل الخصائص عمى الموقع، حجم والمسافة واإلتجاه، والحركة.   ونظرًا أن اإلدراك الم

كما أن  عمى العالقات اإلنسانية ، لذا فإنو يعتمد عمى الفيم البشري العالقات المكانية.
اكتساب المعرفة المكانية عن طريق الحواس يساعد عمى الحصول عمييا سواء بشكل مباشر 

 Dellaert, et al)  ..(2001. أو غير مباشر سواء عن طريق الخرائط أو النماذج
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دراك المكفيوف لموقعيو ومحاولية ربيط عالقيات مكانيية متنوعية عى المكيانى إالو يمثل     
فييوف مكالف يييتعر يسييتمزم فييى بيئتييو التييى يعيييش فييييا واألميياكن التييى يتنقييل بيييا األميير الييذى 

 .(22ص،3332)محمد فارس ، .ونات بيئتو واستكشافيا مكأساليب مختمفة ليتعرف ب

حيييث العديييد ميين الدراسييات ميين قبييل وفين ىتمييام بييالوعى المكييانى لممكفييحظييى اإلوقييد    
كيييف يتعامييل ىييؤالء األشييخاص داخييل الفضيياء المحيييط بيييم فييى غييياب  حاولييت التعييرف عمييى 

وميييا  ،ذىألليييكتشييياف البيئييية دون التعيييرض ة، كييييف يوظيييف حاسييية السيييمع والمميييس إل الرؤيييي
 .المعمومات التى يحتاجيا عن البيئة المحيطو بو

دراك العالم المحييط بيو، الحاسة التى تساعده عمى إىي د لدى الفر  الرؤيةونظرًا ألن     
ومفياىيم ومييارات فيى برامجيو الدراسيية سيس ومبيادئ أ المكفيوفين ميعميلذا كان من الضرورى ت

 &,Morash, Pensky, Alfaro).دراك البيئيييية أالييييوعى المكييييانى و   تسيييياعده عمييييى

McKerracher, 2012). 
 ليذا يتطميب األمير المختمفية ليدى المكفيوفين حسيةاألنظمة اليرتبط الوعى المكانى بو     

فييي نمييوذج وعيين البيئيية وعناصييرىا  ،وكيفييية االسييتفاده منيييا ،الحييواس عييندمييج المعمومييات 
تطوير الوعى المكيانى ليدى االطفيال  امان، ويبدأيساعد المكفوفين عمى التحرك والتنقل ب معرفى
يجييد صييعوبة فييي تنفيييذ مكفييوف عييدا ال مرحميية مبكييرة، ويييأتي بشييكل طبيعييي لمعظميييم  ميين 

بالمسيياحة أو حساسييو إتييرتبط بالتييى مشييكالت وغيرىييا ميين ال ،مجموعيية واسييعة ميين األنشييطة
 واذا لم يتم االىتمام بالوعى المكانى لممكفوف فسيوف تظيير عمييو عالميات ، ةجيالمسافة أو ال

 وىى:نقص في الوعي المكاني 
(Corazzini1, Tinti1, Schmidt,Mirandola2, & Cornoldi,2010)  

 ( ػاليبد َمض انىػً انًكبًَ نذي انًكفىفي1ٍخذول)

 ػاليبد َمض انىػً انًكبًَ و

 االهزشاس وانزخجظ في انُبص 1

 انىلىف ثبنمزة أو ثؼيًذا خًذا ػٍ األشخبص انذيٍ يزفبػم يؼهى. 2

 طؼىثخ في انزًييش ثيٍ انيًيٍ وانيظبر 3

 يئخألثؼبد في انجنثالثً  ػذو وخىد يُظىر 4

 يشبكم في انحكى ػهً انًزرفؼبد وانًظبفبد وانظزػخ 5

 طزخذاو انذرج أو انظالنى إطؼىثخ في  6

 طؼىثخ في انًشي في خظ يظزميى 7

 انزخجظ  في انًذاخم أو األثبس ػٍ طزيك انخطأ 8

 إطمبط األشيبء يٍ يذيه ثظهىنخ 9

 انجيئخخزيٍ يزطهت انزحزن فً ي َشبط يغ األأطؼىثخ فً يًبرطخ  11
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والعمل ، يووصقل الميارات الحركية لد، التدريب المنظم لتنميةلى إ المكفوف كما يحتاج   
كبر قدر من أعمى إكسابو الميارات األساسية لمتوجو والتنقل في األماكن المختمفة، لتحقيق 

كن مساعدتو عمى تكوين خريطة معرفية عن طبيعة األماو ،  دالستقاللية والسالمة في آن واحا
ن بيا في تحديد موضعو من العناصر يوالعالقات المكانية في البيئات التي يتحرك فييا، ليستع

 .(Morash, Pensky, Alfaro,& McKerracher, 2012) والمكونات المادية أثناء تنقمو
وتعرف  وحاجاتمعرفة إن يث المكفوف عند تدريبو عمى التنقل ح خصائصويجب مراعاة   

  واىتماماتو ليا العامل األكبر فى تحديد رغبة الطفل فى التحرك من عدمو استعداده وميولو 
كمما كان ذلك أيسر أقل عاقة كمما كانت درجة اإلفليا دور عاقة وطبيعتيا اإلكما أن درجو 

 .(53ص،3332 ،)محمد فارس.
ط بالعمميات بترتو :التوجو  عنصرين رئيسيين ىما مىويعتمد الوعى المكانى لممكفوف ع   

دراك العالقات بين األشياءو  ،التذكرو  ،العقمية كاالنتباه حركة ذاتيا تمثل فى التو  :التنقلو ، ا 
 خر . أل كانالتنقل من مو 

المميزة   ياتذكر الطرق ومالمحك، وأثناء تنقل التالميذ اليومية يكتسبوا الخبرة البيئية    
حسين محمد أحمد عبد الباسط  ). يةالمكانومياراتيم  قدراتيم مما يزيد من ونقاط تقاطعيا ، 

 ،3332) 
كما أن تحقيق الوعى المكاني يتوقف عمى عدة عوامل منيا  حجم الجسم والعمر،       

 Dellaert, et al)  ..(2001.والتعميم،الخبرة والجنس والحالة االجتماعية، والمغة والثقافة. ..
طة التعميمية المناسبة، والتى ويمكن تنمية الوعى المكانى من خالل مجموعة من األنش    

يمكن أن توجو التالميذ وتحسن قدرتيم عمى تعمم الجغرافيا بالمرحمة االبتدائية. وكذلك 
ستكشاف.األماكن  حيث يتم من  إكسابيم قدرات مكانية تساعدىم عمى التنقل فى البيئة وا 

  Emilia Sarno خالليا إستحضار  الصور الذىنية وتفسيرىا وتحويميا عند الحركة .

.2007) ) 

ولكي يتم تنمية الميارات الحركية لدى الكفيف  بفعالية يستمزم ذلك مساعدتو في تعرف       
دراك العالقات بينيا، حتى يتسنى لو التنقل اآلمن بفعالية  مكونات بيئتو واستكشافيا ، وا 

نية في المكامساعدتو عمى تكوين خريطة معرفية عن طبيعة األماكن والعالقات ، و واستقاللية
 .البيئات التي يتحرك فييا
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 :بعاديأً للمهفٌفني األمانُالٌعُ 

المتعمم التى تؤىمو إلى إتخاذ السموك السميم عند  واتجاىاتقدرات  مدىيعرف بأنو    
 &Lazaros.وتواجيحماية نفسو من األخطار التى التعرض لمخطر والوقاية منو و 

Shackelford 2009,p.16).) 
( أن الوعى األماني 032،ص 3330حسين المقانى، وعمى الجمل ، يرى )أحمد   
يستمزم ذلك تقديم المنيج المخاطر التي يتعرض ليا الفرد في حياتو ، و من حماية اليختص ب

 .يجب إكسابيا لمتالميذ التى يارات الدراسى لمعديد من المعارف والم
ميذ كثر من التالأتمفة في حاجة الى تحقيق األمان من األخطار المخ كفوفيعد الم  
عمى العديد من  ملظروف اإلعاقة، يمكن تحقيق األمان من خالل تدريبي نظراً   ،ينالمبصر 

 وتباعيا معإيجب  التيواإلجراءات  ،بعض الخطواتالمرور بالمواقف المختمفة من خالل 
 .لتحقيق األمان
حيث عوائق بال صعوبة اإلحساس كفوفينتحقيق الوعي األماني لمممن معوقات و    
تجنبيا، وىى بذلك تحد  وبالتاليالعوائق  إدراكفقدان القدرة عمى  فيالبصرية  اإلعاقةتتسبب 
 .البيئة  فية الكفيف عمى التنقل بحرية تمن قدر 

 ،جياتميم في تحديد مواقع األشياء والدور يمعب اإلبصار ألن  نظراً و    
دراك العوائق  ،رتفاعاتواإل  لذلك البد من ، مان في البيئة المحيطةالتحرك بأ يسيم فىو ، وا 

 . كي يستخدميا في عممية التوجو والحركةممكفوف ل  متبقيةتنمية الحواس الب االىتمام
ىمية أ يمثلعمى حاسة السمع  حيث أنو مكفوف سمعى لمال تدريبكما أن يجب ال   

ة عمى التوجو تقدر  ادتز كمما ، عمى التمييز بين األصواتقدرة المكفوف كمما ذادت ف ،كبرى
وبالتالى قمت األخطار التى يمكن أن يتعرض ,.والحركة الصحيحة تجاه األشياء المحيطة بو

 ( .3300)أحمد محمد ، ·ليا
 يثوالموضوعات ح ،مقررات الدراسية تمك الخبراتالتضمن محتوى تيجب أن     

ى التصرف عم منشطة التى تساعدىمن األ  ةدريب عمييا من خالل مجموعطالب  التيمكن لم
  .(3332 ،)وداد عبد السميع .ةو كارثأى موقف أالسميم حيال حدوث 

كالتعصب بكل أنواعو الفكرى، والدينى،  -تعد أخطار المشكالت الثقافية، والفكرية و   
تستمزم  -، وكذلك أخطار شبكات التواصل االجتماعى بأشكالو المختمفو والعرقى، والرياضى
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عن تمك المشكالت، وتثقيفيم لتعرف  ةعريفيم باألخطار الناتجتثقيف التالميذ حيث يتطمب ت
التى يجب أن واألنشطة الموضوعات وذلك من خالل المحتوى العممى و  أضرارىا وتجنبيا .

 .من أخطارىا مانى الوعى األوتحقيق تمك المشكالت  عمييا المقررات لتجنبشتمل ت
 جرإات البحث:إ  

الخطوات تباع إتم ب النظري والدراسات السابقة عمى ضوء ما تم استخالصو من الجان
 التالية.

الالزمْ ملكررات الدراسات االجتماعَْ مبدارس الهـٌر   ًاألمانُ املهانُبعاد الٌعٓ ـ حتدٍد ًصَاغْ أ0

 : للمهفٌفني باملرحلْ االبتداَْٖ

 وتم ذلك من خالل ما يمي :
بمناىج الدراسات االجتماعية  الصمةبعد االطالع عمى البحوث والمراجع العممية ذات    

مانى تم تحديد واأل لك المراجع ذات الصمة بالوعى المكانىخاصة ، وذ لمكفوفيناة ولدى عام
عداد قائمة باألو  عادة صياغتيا ، بعاد الرئيسة والفرعية ا  تحقيقيا من خالل يمكن  والتيوا 

والسادس رابع والخامس ال وفبمناىج الدراسات االجتماعية لمصفالمجاالت العممية المتضمنة 
الصورة  فيثم عرضيا  لضبطيا موضوعياً  وعرضيا عمى السادة المحكميناالبتدائي، 

 .النيائية

لمهفـــٌفني باملرحلـــْ لًاألمـــانُ مبكـــررات الدراســـات االجتماعَـــْ  ًاقـــع الـــٌعٓ املهـــانُــــ حتدٍـــد 9

 : االبتداَْٖ

 مانىواأل د الوعى المكانىبعاقيق مناىج الدراسات االجتماعية ألمدى تحلمتعرف عمى    
نيجي  الموضوعى  المنظم سموب العممي  المووفق األ بعاد، وفى ضوء األبالمرحمة االبتدائية 

 مايمى :تباع إ تملمتحميل 
بعـاد املهاسـبْ للـٌعٓ    باملرحلـْ االبتداَٖـْ علـٓ  ـٌٕ األ     حتلَل أهداف الدراسات االجتماعَْ-أًال:

 مانٓ :ًاأل املهانٓ

تعميمية التى نشطة الحيث يساعد فى تحديد الخبرات واأل  ميماً  مراً أىداف أليعد تحميل ا  
 .(30 ص،0222 ،ىداف )جابر عبد الحميد وأخرانتتحقق من خالليا األ

ى مدى بغرض التعرف عمىداف الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية ألذا فقد تم تحميل    
ن وزارة التربية والتعميم قد حددت أمانى، وبما واأل بعاد المناسبة لموعى المكانىتضمينيا لأل
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ىداف مرت األ ستمارة تحميلإعداد إ، فقد تم ىداف الدراسات االجتماعية لممرحمة ككلأ
 بالخطوات التالية :

 التحلَل :  أهداف

مانى الالزمة واأل عاد الوعى المكانىأبلما كانت الدراسة الحالية تيدف الى تعرف   
ىداف أن األت االجتماعية بمدارس النور لممكفوفين بالمرحمة االبتدائية وحيث لمقررات الدراسا

التحميل لمتعرف عمى مدى تضمين األىداف ستخدام ستمزم ذلك إإفقد ؛ ولى عناصر المنيج أ
 مانى المناسبة .واأل بعاد الوعى المكانىأل

 حتدٍد فٗات التحلَل :

 ىى فئة التحميل . ى تم تحديدىا مسبقاً الت مانىواأل بعاد الوعى المكانىأعتبرت أ   
 حتدٍد ًحدّ التحلَل :

 وحدة التحميل.االجتماعية بالمرحمة االبتدائية ىداف العامة لمدراسات عتبرت األأ   
 إعداد أداّ التحلَل :

اء عممية جر االستمارة من جدول خاص إلصممت استمارة تجمع البيانات ورصدىا وتكونت    
 :  التحميل وتضمن مايمى

ىداف العامة لمدراسات االجتماعية متضمنة األالوزارية فقى : عبارة عن األىداف أجزء -
غير  –ال( وىو موجود  -د  -بالمرحمة االبتدائية ومقسمو تحت كل ىدف ثالث خانات ) م

 .غير متاكد–موجود 
 مانى .واأل بعاد المناسبة لموعى المكانىسى : عبارة عن األأجزء ر -

 حلَل :صدم ًثبات الت

لى النتائج وتفسيرىا إلك لموصول ذ، و تم عرض االستمارة عمى مجموعة من المحكمين   
جراء إبعض التوصيات والمقترحات فى ىذا المجال .كما تم  غةوالتعميق عمييا ومن ثم صيا

ىداف ووحدة أخر لو بعد تعريفو بأنتائج التحميل الذى قام بو الباحث بنتائج زميل  ةمقارن
مين أتفاق بين التحميمين بمعادلة كوبر) محمد ما تم االستعانة لحساب نسب اإل ل كالتحمي

 ( وىى كما يمى :2 ص،0222المفتى ، 
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 تفاقعدد مرات اإل    
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي       تفاق = معامل اإل         

 ختالفتفاق + عدد مرات اإلعدد مرات اإل                            
عاد ىداف الوزارية ألبى عدم تضمين األن نسبة االتفاق بين الباحث وزميمو عمونجد أ     

ىداف العامة بة لأل% بالنس  22.02مانى الالزمة حيث جاءت مساوية واأل الوعى المكانى
من ىنا يتضح أنيا مناسبة ، مما يدل عمى أن و ،  لمدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية

 ة.ثبات التحميل مرتفع بصفو عام
 نتاٖج حتلَل أهداف الدراسات االجتماعَْ باملرحلْ االبتداَْٖ :

( ىدفًا ،  22ائية الى )ىداف العامة الوزارية لمدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدصنفت األ
عن عدة ىداف وقد أسفرت عممية تحميل األوالميارية والوجدانية، معرفية األىداف ال شتممةم

 :  التالى( 3)جدول النتائج يوضحيا 
 لً األهداف الىزاريتإ( األبعاد ومجمىعها والنسبت % 2جدول )

 

 األثـــــــــــــؼبد          

 

 انًدًىع

انُظجخ % 

هذاف ألثبنُظجخ ن

 انىساريخ 

جخ انُظجخ % ثبنُظ

 ثؼبد انىػً انًكبًَأل

 واأليبًَ  انًزضًُخ

 %14.3 %15,2 11 رؼزف يىالغ األيبكٍ وخهبرهب

 %طفز %طفز طفز إطزخذاو خزائظ انًكفىفيٍ فً انجيئخ

 %5,7 %6,1 4 انزىخه وانزُمم 

 %2.9 %3 2 انزًييش انحظً 

األيبٌ يٍ أخطبر انكىارس وانحىادس 

 انحزائكو

2 3% 2.9% 

 %1,4 %1,5 1 األيبٌ يٍ األخطبر انطجيؼيخ

 إكظبة انثمبفخ األيبَيخ انؼبيخ

 

3 4.5% 4.3% 

 ىداف الوزارية عن االتى :نتائج تحميل األوقد اسفرت 
 : مانى الالزمةواأل بعاد الوعى المكانىأب ىداف الوزارية المتضمنوبالنسبة لأل-أ

  (ىدفاً 22التى جاءت بكتاب التوجييات الوزارية )،و وزارية الاألىداف عدد بمغ. 

 فرعي  (ىدفاً 33بعاد المناسبة مجتمعو)باأل ةبمغ عدد األىداف الوزارية المتضمن 
 بنسبة 

 .عيفوضىداف الوزارة وىى نسبة أجمالىإ%( من 0030 )
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عمى حده جاءت  بعدبعاد المناسبة كل ىداف الوزارية المتضمنو باألة لألبالنسب -ب
 :كمايمى

( بمغ عددىا فى الصفوف مجتمعو  تعرف مواقع األماكن وجياتيابالنسبة لمبعد األول )-
من  %(02.0)ىداف الوزارية ونسبة إجمالى األ( من %0533( ىدف بنسبة )03)

 .المناسبة وىى نسبة ضعيفو جداً  بعادإجمالى األ
عددىا فى الصفوف ( بمغ   إستخدام خرائط المكفوفين فى البيئةبالنسبة لمبعد الثانى )-

من  (%)صفرىداف الوزارية ونسبة إجمالى األ%( من صفر( ىدف بنسبة )صفرمجتمعو )
 المناسبة  وىى نسبة ضعيفو جداً  إجمالى األبعاد

( ىدف بنسبة 2( بمغ عددىا فى الصفوف مجتمعو )التوجو والتنقلبالنسبة لمبعد الثالث )-
%( من إجمالى األبعاد المناسبة وىى 532إجمالى األىداف الوزارية ونسبة )( من230%)

 نسبة ضعيفو جدًا.
( ىدف بنسبة 3( بمغ عددىا فى الصفوف مجتمعو ) التمييز الحسىبالنسبة لمبعد الرابع )- 

وىى ، المناسبة  بعادإجمالى األمن  )%(3.2ىداف الوزارية ونسبة إجمالى األ( من 0%)
 .نسبة ضعيفو جداً 

بمغ عددىا فى  ن من أخطار الكوارث والحوادث والحرائق(األمابالنسبة لمبعد الخامس )-
% 332ىداف الوزارية ونسبة %( من إجمالى األ0( ىدف بنسبة )3الصفوف مجتمعو )

 . وىى نسبة ضعيفو جداً ،المناسبة األبعادجمالىمن إ
( 0بالنسبة لمبعد السادس )األمان من األخطار الطبيعية( بمغ عددىا فى الصفوف مجتمعو )-

% (من إجمالى األبعاد 032%( من إجمالى األىداف الوزارية ونسبة) 0.5بنسبة )ىدف 
 المناسبة، وىى نسبة ضعيفو جدًا .

( 0عد السابع )إكساب الثقافة األمانية العامة( بمغ عددىا فى الصفوف مجتمعو )بالنسبة لمب-
%( من إجمالى األبعاد 230%( من إجمالى األىداف الوزارية ونسبة) 2.5ىدف بنسبة )

 المناسبة، وىى نسبة ضعيفو جدًا .
 ويالخظ مما سبق مايمى :
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وقد يرجع السبب ، عيفو جداً بعاد المناسبة ضالوزارية المتضمنو باأل األىدافن نسبة إ
ن معظميا يتمثل فى بعض الشخصيات أالموضوعات المقدمو حيث  ةلى طبيعإلك ذ فى

 .مانىواأل أبعاد الوعى المكانىالتى يصعب معيا تحقيق التاريخية وكذلك بعض الموضوعات 
 ةصفو عامىداف الدراسات االجتماعية الوزارية بالمرحمة االبتدائية بأن أا يمكن القول ذل    

ن ا  و  كفوفينمانى المناسبة بشكل كاف لدى التالميذ المواأل بعاد الوعى المكانىأالتيتم ب
وىذا يدل   ةجمالييا ضعيفإ نيا فىإال أ فى كل صف دراسى األىدافرتباط إختمفت نسبة إ

 ىبعاد الوعى المكانأاالىتمام ب عمى قصور مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية فى
 كفوفينزمو لممالال  مانىواأل

احملتٌٔ العلمٓ ملهاهج الدراسات االجتماعَْ باملرحلْ االبتداَْٖ ًمدٔ -:ثانًَا

 املهاسبْ : مانًٓاأل بعاد الٌعٓ املهانٓألتضمَهى 

فى  تسيم يةلجوانب تعميملمتحقق من مدى تضمين محتوى مناىج الدراسات االجتماعية     
 تباع الخطوات التالية :إمانى المناسبة تم واأل أبعاد الوعى المكانىتحقيق 

 ماهَْ حتلَل احملتٌٔ :

ستدالالت معينو عن طريق تحديد سمات تمك سموب البحثى مستخدم لعمل إىو األ   
 .( 025ص، 0222بو الفتوح ، أ الماده بشكل موضوعى ومنظم وكمى)حمدى

 أهداف حتلَل احملتٌٔ :

االجتماعية بالصفوف الثالثة بالمرحمة  ييدف تحميل محتوى مقررات الدراسات
أن تسيم في تحقيق االبتدائية الى تحديد الجوانب العممية والموضوعات المرتبطة والتى يمكن 

 واألمانى المناسبة . بعاد الوعى المكانىأ
 حتدٍد ًحدّ التحلَل :

ة أو عتبار الفقرة وحدة التحميل ، ويقصد بالفقرة جممة أو أكثر تعبر عن فكرة معينإ
ة والتي عدة أفكار فرعية  وذلك لتحديد جوانب التعمم المتضمنة بمناىج الدراسات االجتماعي

 . مانىواأل بعاد الوعى المكانىيمكن أن تسيم في تحقيق أ
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 حتدٍد فْٗ التحلَل :

بعاد عتبر الدرس المتضمن لممجاالت العممية التي يمكن أن تسيم في تحقيق أأ
 وحدة السياق. انىواألم الوعى المكانى

 إعداد اداّ التحلَل :

د عداد استمارة تحميل محتوى مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية  وقإتم 
 جراء عمميات التحميل ويتضمن :ستمارة من جدول خاص إلتكونت اإل

 .عاد المناسبة ووحداتيا المعيارية:عبارة عن األبياً فقأجزء -
يا مناىج الدراسات االجتماعية تالتى تضمنوحدات والدروس ل: عبارة عن ا سياً أجزء ر  -

 بالمرحمة االبتدائية .
  وتم ذلك وفق مايمى :  بط التحلَل :

بعد تعريفو ، لو مقارنة نتائج التحميل الذي قام بو الباحث بنتائج تحميل زميل آخر 
لضخامة المحتوى  اً ونظر المفظية لممفيوم والميارة والجوانب  ةالداللىداف وحدة التحميل و أب

فقط  ةدحن تتم عممية ضبط التحميل عمى وحده دراسية واأثر الباحث أبالصفوف الثالثو فقد 
رتفاع أساس إمن كل صف دراسى وقد تم اختيار الوحدات التى يحسب ثباتيا وصدقيا عمى 

 . بعاد المناسبةمن بعض فقراتيا عمى بعض وحدات األن تتضأ حتماليةإنسبة 
كوبر لحساب نسبة االتفاق بين التحميمين ويمكن توضيح ذلك دام معادلة خاستوقد تم  

 (0بالجدول )

 ( َظت اإلرفبق3خذول)

يزىطظ  انظبدص انخبيض انزاثغ انظف

َظت 

 االرفبق
 

 انىحذح

 األونً

 ثهذي( )انطجيؼخ فً

 انثبَيخ

)األَشطخ 

االلزظبديخ فً 

 يظز(

 انثبَيخ

)انجيئخ 

 انظُبػيخ(

 %83.3 %85 %83.33 %81.77 رفبقَظجخ اإل

  %%23.22جاءت مساوية التحميمين تفاق بين ن نسبة اإل أ( يتضح 0ومن الجدول )   
وبالنسبة لموحدة الثانية  %20.00صف الرابع بمدى( بال فى ولى )الطبيعووحدة األ بالنسبة لم

 بالنسبة لموحدة الثانية )البيئة% 25ولصف الخامس با )األنشطة االقتصادية فى مصر(
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من ىنا يتضح و ،% 20.0نسبة االتفاق  بالنسبة لمصف السادس وكان متوسط الصناعية(
 .ةعام ةمناسب بصفثبات التحميل  ن أعمى يدل  يا مناسبة مماأن
  ٌٔعلٓ  ٌٕ  االبتدآٖ رابعصف ال( بال الطبَعْ فٔبلدًٔحدّ ) نتاٖج حتلَل حمت

 ًاألمانٓ املهاسبْ : أبعاد الٌعٓ املهانٓ

عمى  صف الرابع االبتدائىبالبمدى (  ) الطبيعة فىوحدة  ئج تحميل محتوى أسفر نتا  
 (2لى عده نتائج يوضحيا جدول )إ مانىواأل ضوء أبعاد الوعى المكانى

 لصف الرابع االبتدائًبابلدي (  ) الطبيعت فًوحدة نتائج تحليل محتىي ( 4جدول )

 

 األثـــــــــــؼبد

  ( ثهذي انىحذح األونً )انطجيؼخ فً

 اندًهخ 

انُظجخ 

 4 3 2 1 رًهيذي %

 %24.5 13 ــــــــ 2 3 2 6 رؼزف يىالغ األيبكٍ وخهبرهب

إطزخذاو خزائظ انًكفىفيٍ فً 

 انجيئخ

 ـطفز% ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ

 %1.9 1 ــــــــ 1 ــــــــ ــــــــ ــــــــ انزىخه وانزُمم 

 %1.9 1 1 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ييش انحظً انزً

األيبٌ يٍ أخطبر انكىارس 

 وانحىادس وانحزائك

 طفز%ـ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ

 %1.9 1 1 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ األيبٌ يٍ األخطبر انطجيؼيخ

 طفز%ـ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ انؼبيخإكظبة انثمبفخ األيبَيخ 

ػذد فمزاد انىحذح انًزضًُخ 

 فً االثؼبد انًُبطجخ

6 2 3 3 2 16 31.2% 

  ( فمزح53اخًبنً فمزاد انىحذح    )

 ما يمى : (2)جدول يتضح من 
عدد ( فقرة  50بتدائى )بمدى ( بالصف الرابع اال وحدة ) الطبيعة فىالعدد الكمى لفقرات -

جمالى إمن %03.3(فقرة بنسبة 02وحدة )البعاد المناسبة فىإنطبق عمييا األ الفقرات التى
 .فقرات الوحدة 

(فقرة وذلك 00) (تعرف مواقع األماكن وجياتياول )األ بالبعد  ةبمغ عدد الفقرات المتضمن-
 ة .بعاد المناسبإجمالى الفقرات المتضمنو باألمن  %32.5بنسبة  

(فقرة يييييييي) (ستخدام خرائط المكفوفين فى البيئةإبالبعد الثانى)المتضمنة بمغ عدد الفقرات -
 بعاد المناسبة .ة باألجمالى الفقرات المتضمنإ% من  صفروذلك بنسبة 

من %0.2(فقرة وذلك بنسبة 0( ) وجو والتنقلبالبعد الثالث )الت ةبمغ عدد الفقرات المتضمن-
 بعاد المناسبة .ة باألالمتضمن جمالى الفقراتإ
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% من   0.2(فقرة وذلك بنسبة0) (التمييز الحسىبالبعد الرابع ) ةبمغ عدد الفقرات المتضمن-
 بعاد المناسبة .ة باألجمالى الفقرات المتضمنإ
( األمان من أخطار الكوارث والحوادث والحرائقبالبعد الخامس )المتضمنة بمغ عدد الفقرات -

 بعاد المناسبةة باألجمالى الفقرات المتضمنإ% من  صفروذلك بنسبة (فقرة ييييييي)

(فقرة وذلك 0( )األمان من األخطار الطبيعيةبالبعد السادس )المتضمنة بمغ عدد الفقرات -
 بعاد المناسبة .ة باألجمالى الفقرات المتضمنإ% من  0.2بنسبة 

(فقرة وذلك يييييييي( )ةاألمانية العام )إكساب الثقافةبعبالبعد السا ةبمغ عدد الفقرات المتضمن-
  .بعاد المناسبةة باألجمالى الفقرات المتضمنإ% من  صفربنسبة 

االبتدآٖ  نتاٖج حتلَل حمتٌٔ ًحدّ ) األنشطْ االقتصادٍْ فٓ مصر ( بالصف اخلامس

 ًاألمانٓ املهاسبْ : علٓ  ٌٕ أبعاد الٌعٓ املهانٓ

 خامس( بالصف ال مصرفىاالقتصادية األنشطة نتائج تحميل محتوى وحدة  )  تأسفر    
 .(5واألمانى إلى عده نتائج يوضحيا جدول ) االبتدائى عمى ضوء أبعاد الوعى المكانى

 االثزذائً خبيض( ثبنظف ان َشطخ االلزظبديخ فً يظزَزبئح رحهيم يحزىي وحذح ) األ( 5خذول )

انىحذح انثبَيخ )األَشطخ  األثـــــــــــؼبد

 فىًظز( االلزظبديخ

انُظجخ  اندًهخ 

% 

1 2 3 

 %6.8 4 1 2 1 رؼزف يىالغ األيبكٍ وخهبرهب

 طفز% ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ إطزخذاو خزائظ انًكفىفيٍ فً انجيئخ

 طفز% ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ انزىخه وانزُمم 

 طفز% ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ انزًييش انحظً 

األيبٌ يٍ أخطبر انكىارس وانحىادس 

 وانحزائك

 %3.4 2 1 1 ـــــــــ

 طفز% ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ األيبٌ يٍ األخطبر انطجيؼيخ

 طفز% ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ إكظبة انثمبفخ األيبَيخ انؼبيخ

ثؼبد األػذد فمزاد انىحذح انًزضًُخ فً 

 انًُبطجخ

1 3 2 6 11,2% 

  ( فمزح59خًبنً فمزاد انىحذح    )إ

 ما يمى : (5)جدول يتضح من 
 االبتدائى خامس( بالصف النشطة االقتصادية فى مصرالعدد الكمى لفقرات وحدة ) األ -

 ( فقرة 52)
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ن % م0333(فقرة بنسبة 2إنطبق عمييا األبعاد المناسبة فى الوحدة ) عدد الفقرات التى-
 إجمالى فقرات الوحدة 

(فقرة وذلك بنسبة 2بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد األول )تعرف مواقع األماكن وجياتيا()-
 من إجمالى الفقرات المتضمنو باألبعاد المناسبة . 2.2%

ك (فقرة وذلييييييييبمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الثانى)إستخدام خرائط المكفوفين فى البيئة()-
 % من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة . صفربنسبة 

%  صفر(فقرة وذلك بنسبة ييييييييييبمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الثالث )التوجو والتنقل ( )-
 من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة .

%  صفر (فقرة وذلك بنسبةييييييي)بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الرابع )التمييز الحسى( -
 من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة .

بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الخامس )األمان من أخطار الكوارث والحوادث والحرائق( -
 % من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة . %0.2(فقرة وذلك بنسبة 3)
(فقرة وذلك ييييييييضمنة بالبعد السادس )األمان من األخطار الطبيعية( )بمغ عدد الفقرات المت-

 % من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة . صفر بنسبة
(فقرة وذلك ييييييييبمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد السابع )إكساب الثقافة األمانية العامة( )-

 ة باألبعاد المناسبة % من إجمالى الفقرات المتضمن صفر بنسبة
االبتدآٖ علٓ  ٌٕ  سادس( بالصف ال بَْٗ الصهاعَْنتاٖج حتلَل حمتٌٔ ًحدّ ) ال

 ًاألمانٓ املهاسبْ : أبعاد الٌعٓ املهانٓ

االبتدائى عمى  أسفر نتائج تحميل محتوى وحدة  ) البيئة الصناعية ( بالصف السادس
 (2ج يوضحيا جدول )واألمانى إلى عده نتائ ضوء أبعاد الوعى المكانى
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 االثزذائً ظبدص( ثبنظف انجيئخ انظُبػيخ َزبئح رحهيم يحزىي وحذح ) ان( 6خذول )

 

 األثـــــــــــؼبد

 انىحذح انثبَيخ 

 )انجيئخ انظُبػيخ(

انُظجخ  اندًهخ 

% 

1 2 3 

 %5 2 ـــــــــــــ 1 1 رؼزف يىالغ األيبكٍ وخهبرهب

ــــــــــ جيئخإطزخذاو خزائظ انًكفىفيٍ فً ان

 ــــــــ

ــــــــــ

 ــــــــ

ـــــــــــــ

 ـــــ

ـــــــــــــ

 ـــــ

 طفز %

ــــــــــ انزىخه وانزُمم 

 ــــــــ

ــــــــــ

 ــــــــ

ـــــــــــــ

 ـــــ

ـــــــــــــ

 ـــــ

 طفز %

ــــــــــ انزًييش انحظً 

 ــــــــ

ــــــــــ

 ــــــــ

ـــــــــــــ

 ـــــ

ـــــــــــــ

 ـــــ

 طفز %

األيبٌ يٍ أخطبر انكىارس وانحىادس 

 وانحزائك

ــــــــــ 2

 ــــــــ

2 4 11% 

ــــــــــ األيبٌ يٍ األخطبر انطجيؼيخ

 ــــــــ

ــــــــــ

 ــــــــ

ـــــــــــــ

 ـــــ

ـــــــــــــ

 ـــــ

 طفز %

ــــــــــ إكظبة انثمبفخ األيبَيخ انؼبيخ

 ــــــــ

ــــــــــ

 ــــــــ

ـــــــــــــ

 ـــــ

ـــــــــــــ

 ـــــ

 طفز %

ػذد فمزاد انىحذح انًزضًُخ فً 

 األثؼبد انًُبطجخ

3 1 2 6 15% 

  ( فمزح41خًبنً فمزاد انىحذح    )إ

 ما يمى : (2)جدوليتضح من 
 ( فقرة 23 االبتدائى ) سادس( بالصف ال بيئة الصناعيةالعدد الكمى لفقرات وحدة ) ال 

%من 05(فقرة بنسبة 2الوحدة ) إنطبق عمييا األبعاد المناسبة فى عدد الفقرات التى
  .إجمالى فقرات الوحدة

(فقرة 3المتضمنة بالبعد األول )تعرف مواقع األماكن وجياتيا()الوحدة فقرات بمغ عدد -
 % من إجمالى الفقرات المتضمنو باألبعاد المناسبة . 5وذلك بنسبة 

(فقرة يييييييعدد الفقرات المتضمنة بالبعد الثانى)إستخدام خرائط المكفوفين فى البيئة()بمغ -
 % من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة . صفر وذلك بنسبة

% صفر(فقرة وذلك بنسبة ييييييييييبمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الثالث )التوجو والتنقل ( )-
 المتضمنة باألبعاد المناسبة .من إجمالى الفقرات 

% صفر(فقرة وذلك بنسبة ييييييييبمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الرابع )التمييز الحسى( )-
 من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة .
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بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الخامس )األمان من أخطار الكوارث والحوادث والحرائق( -
 % من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة .03ذلك بنسبة (فقرة و 2)
(فقرة وذلك ييييييييبمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد السادس )األمان من األخطار الطبيعية( )-

 % من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة .صفر بنسبة
(فقرة وذلك يييييييلثقافة األمانية العامة( )بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد السابع )إكساب ا-

 % من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة صفربنسبة 
عرض النتائج الكمية لتحميل محتوى كتب الدراسات االجتماعية بالصفوف الثالثة فى ويمكن 

 ( التالى:2المرحمة االبتدائية فى جدول )
يبًَ انًُبطجخ فً واأل انىػً انًكبًَ ثأثؼبدػذد فمزاد انًحزىي انزً رضًُذ (7خذول)

 انظفىف انثالثه ثبنًزحهخ االثزذائيخ

 انُظجخ  انًدًىع انظبدص انخبيض انزاثغ انظف

 االثؼبد

 %12.5 19 2 4 13 رؼزف يىالغ األيبكٍ وخهبرهب

 طفز% ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ إطزخذاو خزائظ انًكفىفيٍ فً انجيئخ

 .%7 1 ـــــــــــ ـــــــــــ 1 انزىخه وانزُمم 

 .%7 1 ـــــــــــ ـــــــــــ 1 انزًييش انحظً 

األيبٌ يٍ أخطبر انكىارس 

 وانحىادس وانحزائك

 %3.9 6 4 2 ـــــــــــ

 .%7 1 ـــــــــــ ـــــــــــ 1 األيبٌ يٍ األخطبر انطجيؼيخ

 طفز% ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ انؼبيخإكظبة انثمبفخ األيبَيخ 

 %18,4 28 6 6 16 انًدًىع

 %111 %21,4 %21,4 %57,2 انُظجخ %

 مايمى :( 2)ويتضح من جدول 
مانٓ املهاسبْ فٓ الصفٌف بالهسبْ ًاأل بعاد الٌعٓ املهانٓأتهٌع عدد الفكرات التٓ تضمهت ب-0

 للٌحدات الدراسَْ : 

 (فقرة.32عاد المناسبة فى الصفوف الثالثو )الفقرات الكمية التى تضمنت باألب وعمجم-
( فقرة وذلك بنسبة 02بعاد المناسبة فى الصف الرابع )جموع الفقرات التى تضمنت باألم-

 جمالى الفقرات فى الصفوف الثالثو .إ% من 5230

( فقرة وذلك 2س )بعاد المناسبة فى الصف الخاممجموع الفقرات التى تضمنت باأل-
 جمالى الفقرات فى الصفوف الثالثو .إمن % 3032بنسبة
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( فقرة وذلك 2بعاد المناسبة فى الصف السادس )مجموع الفقرات التى تضمنت باأل-
 جمالى الفقرات فى الصفوف الثالثو .إمن %3032بنسبة

 :بعْلسانٓ املهاسبْ اًاألم أبعاد الٌعٓ املهانٓتهٌع عدد الفكرات التٓ تضمهت ب-9

 المناسبة كما يمى : بعادى الصفوف الثالث والتى تضمنت باألتمثل مجموع الفقرات ف 
%  0335( فقرة وذلك بنسبة02)تعرف مواقع األماكن وجياتيا(ول :)بالنسبو لمبعد العام األ -

 فى الصفوف الثالثة . ةجمالى الفقرات المتضمنإمن 

( فقرة وذلك بنسبة ييييييييي)ط المكفوفين فى البيئة(إستخدام خرائبالنسبو لمبعد العام الثانى :)-
 فى الصفوف الثالثة . جمالى الفقرات المتضمنوإ% من صفر 

جمالى الفقرات إمن  ،%2( فقرة وذلك بنسبة 0بالنسبو لمبعد العام الثالث :)التوجو والتنقل( )-
 فى الصفوف الثالثة . المتضمنو

جمالى الفقرات إمن ،%2( فقرة وذلك بنسبة 0( )ز الحسىمييبالنسبو لمبعد العام الرابع :)الت-
 فى الصفوف الثالثة . المتضمنو

( فقرة وذلك 2( )مان من أخطار الكوارث والحوادث والحرائقبالنسبو لمبعد العام الخامس :)األ-
 فى الصفوف الثالثة . جمالى الفقرات المتضمنوإ% من 032بنسبة 

،% 2( فقرة وذلك بنسبة 0مان من األخطار الطبيعية( )بالنسبو لمبعد العام السادس :)األ-
 فى الصفوف الثالثة . من إجمالى الفقرات المتضمنو

% من  صفر ( فقرة وذلك بنسبةيييييييبالنسبو لمبعد العام السابع :)إكساب الثقافة األمانية( )-
 فى الصفوف الثالثة . إجمالى الفقرات المتضمنو

 ملخص ما سبل.

الثالثو وحدات ( مجتمعو أن عدد فقرات ال2( و)2( و)5( و )2اول )يتضح من الجد 
 ( فقرة موزعو كما يمى :32بمغ )

 صف الرابع االبتدائى .وحدة األولى بال( فقرة بال50)
 االبتدائى . صف الخامسوحدة الثانية بال( فقرة بال52)
 االبتدائى .س صف السادوحدة الثانية بال( فقرة بال23)

ال إمانى المناسبة واأل الوعى المكانى أبعاد جمالى ىذه الفقرات عمى وحداتإولم يتضمن من 
 (فقرة موزعو كما يمى :32)
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 %.  5233بنسبة  فقرة بالوحدة األولى بالصف الرابع االبتدائى(02)
 %. .  3032االبتدائى بنسبة  ( فقرة بالوحدة الثانية بالصف الخامس2)
 %. 3032االبتدائى بنسبة   ادس( فقرة بالوحدة الثانية بالصف الس2)

  الثالثة ، وىى نسبة ضعيفو جداً  وحداتجمالى فقرات الإ%( من  0232وذلك بنسبة ) 
 تمفت ىذه النسب من كتاب ألخر . ن إخا  و 

 :بحثتٌصَات ال

 يمكن تقديم التوصيات التالية : بحثعمى ضوء ما توصل إليو ال
 عند تعميم موضوعات الدراسات األمانى أبعاد الوعى المكانى و ىتمام بتنمية ضرورة اإل

 . عامة ولممكفوفين خاصة االجتماعية بمراحل التعميم المختمفة 

  ضافة إعادة النظر بأىداف ومحتوى مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية وا 
، وتضمين المقررات الموضوعات التى يحتاج الييا المكفوفين وفق خصائيم واحتياجاتيم 

 سية باألنشطة المتنوعة التى تناسبيم .الدرا

  توافر برامج تدريبية لألساليب التدريبية المتطورة لممعممين عمى كيفية تحميل األىداف
والمحتويات التعميمية فى المقررات الدراسية بشكل عام ، والدراسات االجتماعية بشكل 

 طالب .حتياجات المناىج ، وكذلك الإخاص حيث تعطى ليم صورة حقيقية عن 

  إعطاء كميات التربية المزيد من االىتمام بإعداد معمم التربية الخاصة عامة ، ومعمم
خاصة ، وكذلك التدريب عمي مداخل واستراتيجيات التدريس المناسبة  لمكفوفينا
 مكفوفينلم

  ضرورة تواجد معامل مناىل المعرفة بالمدارس النور بالشكل الذي يساعد التالميذ عمى
يد من الميارات ، وخاصة التي تعتمد عمى حاسة السمع ، والممس ، اكتساب العد

 والحركة.

  ضرورة توافر سمسمة من الكتيبات المعدة بطريقة برايل حتى تسمح لمتالميذ بالتثقيف في
 المجاالت الدراسية المختمفة . 
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 كرتحْ : املبحٌث ال

 التالية :والبحوث جراء الدراسات بحث إقترح الي
 ج مقترح لتنمية بعض المفاىيم والميارات األمانية لدى الطالب المكفوفين.فعالية برنام 

  دور مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية فى تحقيق أىداف التربية األمانية
 لممكفوفين.

   دور مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية فى تحقيق أىداف التربية المكانية
 لممكفوفين.

 تراتيجية مقترحة لتنمية بعض الميارات المكانية لممكفوفين .اس 

 جتماعية بمدارس النور لممكفوفينالكفايات المكانية واألمانية الالزمة لمعممى الدراسات اال. 

  . فعالية المدخل البصرى المكانى فى تنمية بعض المفاىيم والميارات المكانية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .................لمقررات الدراسات االجتماعية بالمرحلة االبتدائية أبعاد الوعى المكاني واألماني الالزمة 

- 50 - 

 ملــــراجعا

 العربَْ.أًاًل املراجع 

المناىج وطرق  فيمعجم المصطمحات التربوية المعرفة (.3002وعمى الجمل ) حمد حسين المقانى ،أ-
 . القاىرة : عالم الكتب . التدريس

تأثير دروس التربية الرياضية المقترحة عمى تحسين ميارات السمع ( . 3002محمد عمى أدم )أحمد -
دكتوراه( كمية التربية الرياضية . جامعة  ةسال)ر والتوجو الحركي لدى التالميذ المكفوفين

 االسكندرية .
. كفر الشيخ  الواقع والمأمول–تعميم الدراسات االجتماعية وتعمميا (.3003إمام محمد عمى البرعى )-

 يمان .: دار العمم واإل
رية فاعمية برنامج مقترح فى الدراسات االجتماعية قائم عمى النظ(.3002باسم صبرى محمد سالم )-

تخاذ القرار لدى تالميذ المرحمة إ البنائية لتنمية بعض المفاىيم والوعى األمانى وميارات
 .جامعة جنوب الوادى.بقناكمية التربية االعدادية )رسالة دكتوراه( .

.القاىرة :  ميارات التدريس(.0441جابر عبد الحميد جابر، وفوزى زاىر ، وسميمان الخضرى الشيخ )-
 .ربية دار النيضة الع

سمسمة أصحاب الحقوق  :القاىرة  .العميان والصم بين االضطياد والعظمة.( 3003حسنى الجبالى )-
 .الخاصة 

(. تأثير الخبرات البيئية في تنمية اإلدراك المكاني لممعالم 3003)حسين محمد أحمد عبد الباسط  -
.كمية ية لمدراسات االجتماعية ية التربو معمجمة الج. 03-1الجغرافية لدى تالميذ المرحمة العمرية 

 .33 -20جامعة عين شمس  العدد الخامس عشر ص ص   –التربية 
وفين ، االبتدائية لمتالميذ المكف ةالمرحم في(.تطوير مناىج العموم 3003عمى عبد المعطى )حماده -

 عين شمس. ةجامع .كمية البنات  (دكتوراه ةرسال) األمانيتنمية الوعى  في وفعاليتة
منيجية البحث العممى وتطبيقاتيا فى الدراسات التربوية ( . 0441ى أبو الفتوح عطيفو )حمد-

 . القاىرة : دار النشر لمجامعات .والنفسية 
(. دليل الوالدين لتنمية بعض ميارات الوعى األماني ألطفاليم 3002رانيا العربى عبد اهلل ابراىيم )-

 .110(، ص 01. العدد)العممىفى التربية مجمة البحثالمعاقين عقميًا قابمى التعمم، 

 .ستخداماتواأسسو  .مفيومو  .تحميل المحتوى في العموم اإلنسانية .( 0433طعيمة ) رشدى-
 دار الفكر العربى . :القاىرة 

 . الكويت : دار وائل. دليل األنشطة الطالبية( .3003رشيد راشد الفييدى )-
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 عالم الكتب :القاىرة  .تحميل المضمون.( 0432سمير محمد حسين )-
 . القاىرة : مؤسسة الخميج العربى . سموك التدريس(. 0432محمد أمين المفتى )-
دورمناىج الدراسات االجتماعية فى تحقيق أىداف التربية الحياتية  .( 3001محمد عيد فارس )-

 (دكتوراه رسالة  )وفعالية برنامج مقترح لتحقيق بعض ىذه األىداف لمتالميذ المعاقين بصرياً 
 جامعة جنوب الوادى . .كمية التربية 

 عالم الكتب . :القاىره.تعميم الدراسات االجتماعية لممكفوفين.( 3004محمد عيد فارس)-

(.متطمبات التربية الوقائية فى مناىج العموم بالمرحمة االبتدائية فى 3002وداد عبد السميع إسماعيل ) -
، ص ص 3،العدد2.الرياض ، المجمد  يات المعممينمجمة كمالمممكة العربية السعودية . 

03-22. 
 األمانية الميارات بعض تنمية في سموكي معرفي إرشادي برنامج فعالية (.3002).حمدى يوسف وفاء-

 قناة جامعةكمية التربية ،  (.ماجستير ةرسال)ناءسي بشمال المكفوفين األطفال من عينة لدى
 .السويس

تنمية المفاىيم عند االطفال المعوقين بصريًا ،دليل .(0440ا ماكجرو )وليام ت .ليدون ، م لوريت-
 .ترجمة : عبد الغفار عبد الحكيم الدماطى .المختصين والعاممين فى المجاالت التربوية

 جامعة الممك سعود . .فاروق ابراىيم خميل 
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