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ِبرنامج مق��ح قائم ع�� التعلم التكيفي لتنمية �عض امل
ُّ ُّ ُّ َّ

ات ا*(غرافية  ر,ا
ًوالتفك�7 البصر للتالميذ املعاق7ن سمعيا بالصف الثامن 0بتدا.ي   ي

  
�و�،  ع�� دمحم حس�ن سليمان، 1قاسممتو� شعبان السيد �ضا محمود السيد ا   .ر 

$س قسم راملنا() وطر التد 2ر بن�ن، ال01بية .لية ،ق   .زجامعة 3
  metwallykassem@azhar.edu.eg :  للباحث الرئيساإللكترونيالبريد 1

 :م@?ص

ات  اس89دف البحث     رHعرف فاعلية برنامج مق01ح قائم ع�A التعلم التكيفي لتنمية =عض امل;ا ِ ُّ ّ ُّ َّ ُ

ًا�Zغرافيـــة والتفك�ـــ0 البـــصر للتالميـــذ املعـــاق�ن ســـمعيا بالـــصف الثـــامن RبتـــداQي، واتبـــع الباحـــث  ي

تلميــذا وتلميـــذة مــن تالميـــذ ) 30(وصــفي واملـــن[) شــبھ التجرabــ`، وت_ونـــت عينــة البحـــث مــناملــن[) ال
ً

ات  رالـصف الثــامن RبتــداQي املعـاق�ن ســمعيا واشــتمل ع�ـA أداHــي البحــث؛ واملتمثلـة lــ� اختبــار امل;ــا ً

ات التفك�ــ0 ، را�Zغرافيــة، واختبــار م;ــا ق ذات داللــة ي البــصر ت نتــائج البحــث إــA وجــود فــر ووأشــا ر

جـــــات طـــــالب اZvموعـــــة التجرwbيـــــة واZvموعـــــة  )0,01(ىصائية عنـــــد مـــــستو إحـــــ ـــ�ن متوســـــطات د ربــ

ات التفك�ــــ0  ـــار م;ــــا ات ا�Zغرافيــــة، واختبـ رالــــضابطة lــــ� التطبيقــــ�ن القب�ــــ� والبعــــدي الختبــــار امل;ــــا ر

ُالبصر لصا�� التطبيق البعدي؛ مما يؤكـد فاعليـة ال}0نـامج املق1ـ0ح القـائم عـل الـتعلم التكيفـي lـ�  ي

ات التفك�0 البصر للتالميذ املعاق�ن سمعيا بالصف الثامن تنم ات ا�Zغرافية وم;ا ًية =عض امل;ا ي ر ر

اســات Rجتماعيــة للتالميــذ املعــاق�ن ســمعيا  $س منـا() الد ة تــد RًبتـداQي، وأو�ــ�� البحــث بــضر ر ر ور

ائص باملرحلة Rبتدائية =عامة، والصف الثـامن RبتـداQي بخاصـة بمـا ي�ناسـب مـع طبيعـ89م، وخـص

ــــھ؛ وRعتمـــــاد ع�ـــــA ا�Zانـــــب  ــــة حديثـ ــــس;ا مـــــن خـــــالل بـــــرامج تكنولوجيـ $ـ ـــا�8م، وتد رنمـــــو2م، واحتياجــ

  .يالبصر أك�0 من ا�Zانب اللفظي

، :الEلمات املفتاحية ات التفك�0 البصر ات ا�Zغرافية، م;ا ي برنامج مق01ح، التعلم التكيفي، امل;ا ر ر

  .ًالصف الثامن RبتداQي، املعاق�ن سمعيا
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A proposed program based on adaptive learning to 
develop some geographical skills and visual thinking for 

hearing-impaired students in the eighth grade of 
primary school. 
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Suleiman, Reda Mahmoud Al-Sayed Al-Khouli. 
Department of Curricula and Teaching Methods, College of 
Education for Boys, Al-Azhar University. 
1Corresponding author E-mail: metwallykassem@azhar.edu.eg 
Abstract 
      The research aimed to identify the effectiveness of a proposed 
program based on adaptive learning in developing some geographical 
skills and visual thinking among the 8th grade with hearing disabilities 
students. The researcher adopted the descriptive method and the quasi-
experimental method. Participants were (30) students of the eighth 
grade from primary school with hearing disabilities. Tools of the 
research included; The geographical skills test, the visual thinking 
skills test. Results of the research revealed that there were statistically 
significant differences at the level (0.01) between the mean scores of 
the experimental group and the controlled group in the pre and post 
measurements of the geographical skills test, and the visual thinking 
skills test in favor of the post measurement. This confirms the 
effectiveness of the proposed program based on adaptive learning in 
developing some geographic and visual thinking skills among students 
with hearing disabilities in the eighth grade of primary school. The 
research recommended the necessity of teaching social studies 
curricula for students with hearing disabilities in the primary stage in 
general, and the eighth grade in particular, in accordance with their 
nature, growth characteristics, and needs, and taught them through 
modern technological programs; relying on the visual side more than 
the verbal one. 
Keywords: A proposed program, adaptive learning, geographical 
skills, visual thinking skills, the eighth grade of primary school, the 
hearing impaired. 
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  :مقدمة
Hعـد �عمـة الـسمع إحــدى الـنعم الكث�ـ0ة ال�ـ̀ـ أ�عـم هللا �8ـا ع�ــA ��ـسان، و�ـدو�8ا ال �ــستطيع 

ُ

ا م;مـــا lـــ� نمـــو �Rـــسان، و2نـــاك آيــــات  �� والتكيـــف معـــھ؛ ألن الـــسمع يـــؤدي دو �ـــا�اك عاملـــھ ا إد
ً

ًر ٌّ َّ ر ر
Aَقل 2و الذي أ�شأكم و: قرآنية عديدة تحدثت عن ذلك، م�8ا قولھ Hعا ْ ُ َ

ِ
َّ َ ُ ْ ُ

َجعل لكم السمع و3بصار  ْ َّ َُ ْ َ ََ َ َُ َ َ

ن  َو3فئــــــدة قلـــــــيال مـــــــا Hــــــشكر و
ُ َ ْْ ًَ ْ ِ ِ

َ َ َ َ
ة امللــــــك( ) 23¢يـــــــة (  ــة الـــــــسمع مــــــن أ2ـــــــم ا�¥ـــــــواس )رســـــــو ،  وحاســـــ

ْاملستخدمة أثناء العملية التعليمية؛ وl� حال فقد 2ذه ا�¥اسة وظيف89ا؛ يحدث لدى املتعلم خلل  َ

  .l� حياتھ

يســمعيا بمختلـــف املراحــل التعليميــة؛ أحـــد فئــات ذو Rحتياجـــات ُو$عــد التالميــذ املعـــاق�ن  ً

ـــات  اســ ة lـــــ� 3وســـــاط التعليميــــة، وتتـــــوا� الد �اصــــة، وال�ـــــ` يحتـــــل تطــــوbر Hعليمـــــ»8م م_انـــــة بــــار�را ز
ات التكنولوجيـة، وتمكـ�8م مـن مواكبـة تلـك  ف وامل;ـا ة إكـسا�8م املعـا روالبحوث ال�` Hش�0 إ� ضـر ر ور

لرامج;ا وتطبيقاتھ للتغلـب ع�ـ� مـشكال�8م، والوصـو =عمليـة Hعلـيم;م املستحدثات، والتفاعل مع ب

  )∗ ()117، 2015عاطف الشرمان، .(إ� أق¬�` حد ممكن من الفاعلية والكفاءة

اســات  �تلفــة .الدvعلــم املــواد اH �ــl ةbاملث�ــ0ات البــصر Aئــ¯س ع�ــ رونظــرا العتمــاد2م =ــش_ل  ر ً

Z�Rُجتماعيـــة، ومــــن ثــــم فا�Zانــــب البــــصر �عــــد مـــن ا روانــــب امل;مــــة ال�ــــ` �عتمــــدو عل»8ــــا، .الــــصو ي ن
ــــساعد�8م ع�ـــــA ف;ـــــم  ـــة وا�Zـــــداو و3شـــــ_ال التوضـــــيحية وغ�20ـــــا؛ ملـ �ـــــرائط والرســـــومات البيانيــ�لوا

ا�²` بأكملھ راملفا2يم والظا2رات ا�Zغرافية واv¥تو الد    )225،2003: دمحم جوده.(ى

ات املطلـوب تنمي89ــا لــد ات ا�Zغرافيــة مــن أ2ــم امل;ــا روHعـد امل;ــا ر
ُ

ى تالميــذ املرحلــة Rبتدائيــة 
ت  اسـات Rجتماعيـة، و2ـذا مـا أشـا اسـة مـادة الد ر=عامة والتالميذ املعـاق�ن سـمعيا بخاصـة عنـد د ر ر ً

اسـة  اسـات Rجتماعيـة بتلـك املرحلـة �8ـتم بـال01ك�¸ ع�ـSimon, 2013 ( A(رإليـھ د رع�ـA أن منـا() الد
ا�8م الب ات ا�Zغرافية، بحيث تزbد من تصو رتنمية امل;ا   .صرbة وامل_انيةر

̄ـــسة ال�ـــ` يجـــب تنمي89ــــا ) 54،2015:جمـــال حـــسن( و$ـــش�0 ات ا�Zغرافيـــة الرئ رإـــA أ2ـــم امل;ــــا
ة الصو ا�Zغرافية �رائط، وم;ا�ة ا ات فرعية م�8ا م;ا رلتالميذ تلك املرحلة، وال�` يتفرع م�8ا م;ا ر ر   .ر

ات ا�Zغرافيــــــــة بمــــــــادة الد ــــــا ـــة امل;ــ ــــات الــــــــسابقة ال�ــــــــ` ا2تمــــــــت ب�نميـــــ اســــ رومـــــــن الد ر اســــــــات ر
اسة .ل من جاء عبد ا�Zليل)2007(حمدي مر�²` : رRجتماعية باملرحلة Rبتدائية، د ، )2012(ر، و

  ).2015(ي، وفاطمة الش;ر)wendy & paul) 2015و 

و$عــــد التفك�ــــ0 البــــصر مـــــن الÅــــشاطات والعمليــــات العقليــــة ال�ـــــ` Hــــساعد التالميــــذ =عامـــــة 
ُ ي ُ

ـــA املعل لواملعـــــاق�ن ســــــمعيا بخاصـــــة lــــــ� ا�¥ـــــصو ع�ـــ اك ً ة ع�ــــــA إد ــــھ القـــــد رومـــــات؛ بحيــــــث ي_ـــــو لديــ ر ن
�تلفةvتاج املعا�ي واملعلومات اÅ4،2012:آمال الكحلوت.(العالقات امل_انية، وتفس�20ا، واست(  

ات التفك�ــــ0 البــــصر lــــ� HــــZÇيع التالميــــذ املعــــاق�ن ســــمعيا ع�ــــA التمي�ــــ¸  ــا Hــــساعد م;ــــا ّكمــ ً ي ر
ات القــــراءة البــــصرbة، ـــا رالبــــصر للمعلومــــات ا�Zغرافيــــة كم;ـ ـــة، وتحليــــل ي اك العالقــــات امل_انيـ ر وإد

اك العالقــات امل_انيــة، و2ــو 2ــدف مــن أ2ـــداف  راملعلومــات وتفــس�20ا، وكــذلك اســتÅتاج املعــا�ي وإد
اسات Rجتماعية    .رمادة الد

ات التفك�ـــ0 البـــصر lـــ� مـــادة  ة تنميـــة م;ــا ت إـــA ضـــر اســـات الـــسابقة ال�ـــ` أشــا يومــن الد ر ر ر ور
R جتماعية باملرحلةR اسات اسة .ل من أحمد عبد الرحمنرالد ، وأسامھ عبد )2008(ربتدائية؛ د

Aاسية أخر)2010(املو اسات Rجتماعية ومواد د ى،  وغ�20ا l� مادة الد ر   .ر
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وHـش�0 آمـال الكحلــوت
ُ

)52،2012 ( Aعتمـد ع�ــH ()لوجـود عالقـة وثيقــة تـر�ط بـ�ن وجــود منـا
ات املث�0ات البصرbة، وHعرض =ش_ل إليك01و�ي لتناسب التالميذ  راملعـاق�ن سـمعيا، و�ـ�ن تنميـة م;ـا ً

�ـــرائط و3شـــ_ال �ا²ـــ�` .الـــصو وا ؛ مـــن خـــالل أدواتـــھ املـــستخدمة lـــ� املـــن[) الد رالتفك�ـــ0 البـــصر ر ي
اسـات Rجتماعيـة؛ ل_و�8ـا �8ــتم  $س الد جـود عالقـة بي�8ـا و�ــ�ن أ2ـداف تـد روالرسـوم البيانيـة، بـل و ر و

ات ا�Zغرافيـــــة  مثــــل الرســــم والتفـــــس�0 وتنظــــيم املعلومـــــات ربــــالتفك�0 وإعمــــال العقـــــل، وتنميــــة امل;ــــا
زوقراءة الصو والرمو   .ر

ُو$عد التعلم التكيفي أحد أساليب التعلم التكنولو�� ا�¥ديث، وال�` يقدم ف»8ا املن[) وفق  ِ ُّ َّ ُ

ىخــصائص التالميــذ املعــاق�ن ســمعيا، وbحــدث 2ــذا التكيــف للب¯ئــة التعليميــة، بمــا ف»8ــا مــن محتــو  ً

، وتناســـب التالميــــذ املعــــاق�ن وطرbقـــة عــــرض واســـ01اتيجي يات Hعليميــــة Hعتمــــد ع�ـــA املــــدخل البــــصر
ا�8م واحتياجا�8م رسمعيا، بحسب قد   )15،2010:تامر املالح.( ً

اســة  اســات الــسابقة ال�ــ` أكــدت فاعليــة اســتخدام الــتعلم التكيفــي د رومــن الد نيفــ�ن عبــد ر
  ).2018(، و�8اء شتا)2015(، وشرbف دمحم)2015(العزbز

ا ، 2015؛ سا� محمود، 2010فايزة فايز، ( سة .ل منركذلك أوصت د ي؛ محمـود ا�¥فنـاو
بأ2مية استخدام وتوظيف تكنولوجيا التعليم والـتعلم �لك01و�ـي lـ� مجـال Hعلـيم التالميـذ ) 2017

ـــــذب  ــــ� جــ ـــــم Hـــــــس;م lـــ ــــة  ل;ــ ـــات �لك01ونيـــــــة ا�¥ديثـــ ــــــمعيا، وتوظيـــــــف ال}ـــــــ0امج والتطبيقــــ ـــاق�ن سـ ًاملعــــ

ــــــ� التو ــــــZÇع;م ع�ــ ـــــام;م، وHــ ات ا2تمـــ ـــــساب م;ــــــــا ــــــن اك�ـــ اء، وتمكــــــــ�8م مــ ـــادل ¢ ــــوار وتبـــــ ــــل وا�¥ــــ راصــــ ر
  .تكنولوجية متعددة، بما �سمح بالتعلم املستمر القائم ع�A استخدام التكنولوجيا ا�¥ديثة

  :وقد نبع إحساس الباحث بمش_لة البحث من خالل  :0حساس بمشEلة البحث

 وÍـ� نقطـة البدايـة إلحـساس :ًعيا وضع املنا\] ا*Zالية كعنصر أساR ST UVWعليم املعـاق7ن سـم-1
ســـة 3مـــل  �اصـــة باإلعاقـــة الـــسمعية بمد�ات ا رالباحـــث باملـــش_لة أثنـــاء حـــصولھ ع�ـــA =عـــض الـــدو ر
 �Îن89ـا بمنـا() العـادي�ن، واتـ رللصم وضعاف الـسمع؛ ممـا دفـع الباحـث ملراجعـة تلـك املنـا() ومقا

س;ا العادي�ن واملعاق�ن و2ـو مـا ال ين ، ممـا يجعل;ـم lـ� حاجـة ماسـة اسـ8Ïمرأن تلك املنا() واحدة يد
إلعـداد برنــامج مق1ــ0ح لعــرض تلــك املنــا() لتلبيــة تلــك Rحتياجــات، و2ــذا مــا أوصــت بــھ العديــد مــن 

ــــة نجــــــالء مجــــــد و2ــــــشام أحمــــــد  ـ اسـ ـــات، مثــــــل د اســـ رالد ـــــ` ) 2014(ر اســــــة 2بــــــة هللا حلÐـ ، )2015(رود
�Íوللتحقق من ذلك قام الباحث قام الباحث بمجموعة من �جراءات و:  

اسية ا*Zالية  - أ اسات : رمراجعة املنا\] الد روما أظ;رتھ نتائج مراجعة محتو كتب الد ى
 Aة ع� �8ا ا�¥الية واملقر رRجتماعية بالصفوف الثالثة 3خ�0ة باملرحلة Rبتدائية بصو ر

$س املادة ) 1(ًالتالميذ املعاق�ن سمعيا، حيث قام الباحث وأحد 3ساتذة املتخصص�ن رl� تد
ر�8دف الوقوف ع�A مدى تضم�ن موضوعات 2ذه الكتب للصو و3ش_ال باملراجعة؛ 

؛ بما  ات والرمو املناسبة ل;م، وكيفية اختيار وتنظيم وعرض اv¥تو ىوالرسومات و�شا ز ر
زي�ناسب مع خصائص;م واحتياجا�8م، و.ان من أبر النتائج؛ أن أغلب 2ذه املوضوعات �غلب 

رلو من �3شطة ال�` من شأ�8ا Hعزbز دو التلميذ، ، كما تخ"النصوص" يعل»8ا ا�Zانب النظر
ا�8م واحتياجا�8م، فضال عن وجود مصطÔ¥ات ومفا2يم مجردة يصعب عل»8م  ومراعاة قد

ً
ر

ا�²` لتلك املنا() رف;م;ا، كما أن اv¥تو الد ات والرسومات ى د بالصو و�شا ر غ�0 مز ر و



ِبرنامج مقترح قائم على التعلم التكيفي لت ُّ ّ َُّّ نمية بع�ض المه�ارات الجغرافي�ة ُ
 ًوالتفكير البصري للتالميذ المعاقين سمعيا بالصف الثامن االبتدائي

  متولي شعبان السيد قاسم
  علي دمحم حسين سليمان/ د.أ
  رضا محمود السيد الخولي/ د
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ىA ف;م واس�يعاب اv¥تو =ش_ل زوالرمو البصرbة ال_افية؛ ملساعدة تالميذ تلك املرحلة ع�
 .س;ل ومwسط

�صية:املقابالت ال`?صية   - بÕ غ�0 مقننھ مع 1)∗( حيث قام الباحث بإجراء مقابالت 
س) 5(عدد اسات Rجتماعية ملدا رمن موج×` مادة الد ) 3مل للصم وضعاف السمع( ر

اسات Rجتماعية ) 7(بمحافظ�` كفر الشيخ والغر�ية، وعدد �²` مادة الد رمن مد باملرحلة ر
ز، و.انت أبر 3سئلة املوج;ة ل;م عن مدى 2)∗(رRبتدائية، وكذلك =عض أولياء 3مو

ا�8م؟ و2ل املنا() ا�¥الية  �صائص التالميذ وقد�رمناسبة منا() املرحلة Rبتدائية ا�¥الية 
ما قتلa` احتياجا�8م؟ ومدى مناسبة الطر وRس01اتيجيات ال�` �عرض �8ا املن[) للتالميذ؟ و

اس89م للمن[)؟ وقد تب�ن  ات التفك�0 البصر ل;م عند د ات ا�Zغرافية وم;ا رمدى توافر امل;ا ر ير
ىمن إجابا�8م عدم مناسبة املنا() ا�¥الية وطرbقة عرض;ا بما ف»8ا من محتو مع خصائص 
 `aال يل �2ؤالء التالميذ، وصعو�ة التعامل مع املن[) =ش_لھ ا�¥ا�، وأن املن[) =ش_لھ ا�¥ا

 . جات التالميذ وخصائص;محا
ات   - ت ت إA ضعف مستو التالميذ l� امل;ا اسات والبحوث السابقة وال�` أشا رنتائج الد ر ىر

اسة .ل من حمدي مر�²` جاء عبد )2007(را�Zغرافية بمرحلة التعليم RبتداQي د ر، و
ات التفك�0 )2015(ي، وفاطمة الش;ر)2015 (wendy & paul، )2012(ا�Zليل ر، وl� م;ا
ا� أحمدالبصر ضا جمعة و اسة  و مثل د ر ر  )2014(ي

وال�` أقرت : ما أوصت بھ العديد من املؤتمرات والندوات اZbلية والعرaية والدولية  - ث
ة  اسية للمعاق�ن سمعيا l� برامج اليك01ونية لتناسب طبيعة تلك ورضر عرض املنا() الد

ً
ر

 .الفئة وحاجا�8م

kس لتلــك الفئــة -2 لــم يكــن جمــيع;م مــن خرÚbــ� .ليــات أ.اديميــة، فمعظم;ــم إن : رالقــائم7ن بالتــد
 lــــ� مــــصر .ليــــات متخصــــصة إلعــــداد معلــــم متخــــصص lــــ� - lــــ� حــــدود علــــم الباحــــث -فــــال يوجــــد 

$س لتلك الفئة عدا .ليت�ن ، ولم يتخرج م�8ا إال دفعات قليلة جدا ح�� 1)∗(رالتد
ً

  .                                                           م2021

جــات( تــدmي نتــائج -3 اســات 0جتماعيــة) رد رالتالميــذ املعــاق7ن ســمعيا TــS مــادة الد  lــ� الــصفوف :ً
ـــة خــــالل الــــثالث ســــنوات 3خ�ــــ0ة ـــات الفـــــصل�ن 2)∗(الثالثــــة 3خ�ــــ0ة باملرحلــــة Rبتدائيـ lــــ� امتحانـ

اســـي�ن؛ و2ــــذا دلــــيال ع�ــــA صــــعو�ة اســـ�يعاب اv¥تــــو وعــــدم مناســــwتھ الحتياجــــات التالميــــذ  ىالد
ً

ر
ا�8ماملعاق� رن سمعيا وقد ً.  

اسة 0ستكشافية-4  ات التفك�ـ0 البـصر :ر الد ات ا�Zغرافيـة وم;ـا ي وال�` أثب�ت تد�ي =عض امل;ـا ر ر
 �Ûــــث اختبـــــار اســـــتطال ـــامن RبتـــــداQي، حيـــــث قـــــام الباحـ ًللتالميـــــذ املعـــــاق�ن ســـــمعيا بالـــــصف الثــ

، وتـــم تطبيقـــھ ع�ـــA عينـــة عـــشوائ ات التفك�ـــ0 البـــصر ات ا�Zغرافيـــة، وم;ـــا يللم;ـــا ر ية مـــن تالميـــذ ر
ســـة 3مـــل للـــصم وضـــعاف الـــسمع ) 15(الـــصف الثـــامن RبتـــداQي وعـــدد2م رتلميـــذا وتلميـــذه بمد

ً

                                                
ة التعليميـــة بكفـــر الـــشيخ والغرaيـــة ( أجراqـــا الباحـــث مـــع �عـــض املـــوج,7ن  مقـــابالت p?ـــصية  )1( ة –رsدا ر إدا

س wمل للصم وضعاف السمع ) ال��بية ا*?اصة سة wمل بكفر( رواملعلم7ن بمدا  الشيخ وaلطيم وطنطا رمد

�zلة الكZbىوا(   
سـة ) رأوليـاء wمـو( �عد ان��اء مجلـس ~بـاء ر مقابلة أجراqا الباحث مع �عض اولياء wمو )2( روالـذي اmعقـد بمد

�خ    م2019/ 17/3رwمل للصم وضعاف السمع بكفر الشيخ بتا
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ات التفك�ـــ0  ات ا�Zغرافيـــة وم;ـــا ربكفــر الـــشيخ، وأظ;ـــرت نتائجـــھ التـــد�ي املÔ¥ـــوظ lـــ� =عـــض امل;ـــا ر
  .يالبصر

اسة متخصصة -5 �ـA الـتعلم أجرbـت لوضـع برنـامج قـائم ع  l� حدود اطالع الباحث؛-ر عدم وجود د
ـــم الفئــــة الوحيــــدة مــــن الفئــــات  ـــا أ�8ـ ـــمعيا باملرحلــــة Rبتدائيــــة، كمـ ًالتكيفــــي للتالميــــذ املعــــاق�ن سـ

اســـات Rجتماعيـــة بــــاملرحلت�ن Rبتدائيـــة و�عداديــــة  اســـة مــــادة الد �اصـــة ال�ـــ` يقــــر عل»8ـــا د�را ر ر
  .فقط

اسة Rستطالعية، وما أوصت بھ املؤتمرا اسات السابقة، رمن خالل ما سبق؛ و�ناء ع�A الد رت والد
اسات Rجتماعية ا�¥الية l� مراعات  رومن خالل املقابالت ال�` أجرbت؛ ات�Î قصو منا() الد ر
ة وضـــع  ورحاجــات وطبيعـــة التالميـــذ املعـــاق�ن ســمعيا باملرحلـــة Rبتدائيـــة؛ ممـــا يتطلــب 3مـــر ضـــر ً

يـذ تلـك الفئـة لت�ناسـب برامج اليك01ونية مق01حة قائمة ع�A التعلم التكيفي، لعـرض منـا() تالم
  .مع;م

  :مشEلة البحث
ــــــــاق�ن  ــــــــ ـــــــذ املعـــ ــــــــ ـــــستو أداء التالميــــ ـــــــــ ـــــ� مـــــ ــــــــ ــــ ـــــــد�ي lـ ــــــــ ـــــــــود تــــ ــــــــ ـــــ� وجــ ـــــــــ ـــــــــث lــــ ـــــــــــش_لة البحــــــــــ ـــــــل مــــــــ ــــــــ ىتتمثـــ
ـــــــ0  ــــــــ ات التفك�ـــ ـــــا ــــــــ ـــــة وم;ـــــ ـــــــــ ات ا�Zغرافيــــ ــــــــا ـــــــــ ــــبعض امل;ـ ــــــــ ــــــــداQي لــــــ ــــــــ ــــــــــامن Rبتــ ـــــــــــصف الثــــــــ ــــمعيا بالـــــــ ـــــــــ رســـــ ر ً

ّالبصر لد8Ýم، ومن ثم ظ;رت ا�¥اجة ل  .لبحثي

�ص مش_لة البحث l� �جابة ع�A السؤال اÔوتت�ما فاعلية برنامج مق01ح قائم ع�A : لرئ¯س التا
ات التفك�0 البصر  للتالميذ املعاق�ن  ات ا�Zغرافية وم;ا يالتعلم التكيفي لتنمية =عض امل;ا ر ر ِ ُّ ّ

   :  وbتفرع من السؤال الرئ¯س السابق 3سئلة الفرعية التاليةًسمعيا بالصف الثامن RبتداQي؟

ات ا�Zغرافية الواجب ت -1   ًنمي89ا للتالميذ املعاق�ن سمعيا بالصف الثامن RبتداQي؟رما امل;ا
ــــامن  -2 ـــــمعيا بالــــــصف الثـــ ـــاق�ن سـ ـــــب تنمي89ـــــــا للتالميــــــذ املعـــ ـــــصر الواجـ ات التفك�ــــــ0 البـ ًمــــــا م;ــــــا ي ر

  RبتداQي؟

ة ال}0نــامج املق1ــ0ح القــائم ع�ــA الــتعلم التكيفــي -3 ِمــا صــو ُّ َ ًللتالميــذ املعــاق�ن ســمعيا بالــصف الثــامن  ر

  RبتداQي؟

ات ا�Zغرافيــة لــدى  مــ-4 را فاعليــة ال}0نــامج املق1ــ0ح القــائم ع�ــA الــتعلم التكيفــي lــ� تنميــة =عــض امل;ــا ِ ُّ َ

  ًالتالميذ املعاق�ن سمعيا بالصف الثامن RبتداQي؟

ات التفك�ــ0 البـــصر لـــدى  -5 يمــا فاعليـــة ال}0نــامج املق1ـــ0ح القــائم ع�ـــA الـــتعلم التكيفــي lـــ� تنميــة م;ـــا ر ِ ُّ َ

  ًعيا بالصف الثامن RبتداQي؟التالميذ املعاق�ن سم

8Ýــدف البحــث ا�¥ــا� Hعــرف ع�ــA فاعليــة ال}0نــامج املق1ــ0ح القــائم ع�ــA الــتعلم : أqــداف البحــث
ات ا�Zغرافيــــــة  ــــا ـــة امل;ــ ــــداQي لتنميـــ ـــمعيا بالــــــصف الثــــــامن Rبتــ ـــي للتالميــــــذ املعــــــاق�ن ســـ رالتكيفـــ ً ُِّ

ّ

ات التفك�0 البصر يوم;ا  .ر
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  :أqمية البحث
� l� النواÞ� التاليةتكمن أ2مية البحث ا�¥ا : 

ُإتاحة دليل تر�و قد يفيد املعلم�ن H �lعرbف;م باألسس ال�` يب�ß عل»8ا ال}0نامج املق01ح القائم  -1 ي
اســات Rجتماعيـــة للتالميــذ املعــاق�ن ســـمعيا، وكيفيــة تنفيــذه مـــع  ًع�ــA الــتعلم التكيفـــي lــ� الد رُّ ً

 .تالميذ2م
يـــة والنفـــسية والعقليـــة، و�يـــان مـــوقف;م م�8ـــا، تقـــديم بـــرامج مق1ـــ0ح يلaـــ` احتياجـــا�8م Rجتماع -2

ـــھ، واختيــــار نـــــوع املث�ــــ0ات ال�ـــــ` تناســــبھ، وتنميـــــة 3داء  ـــم باألســــلوب الـــــذي ي�ناســــب معــ وHعلم;ـ
 .التكنولو�� لد8Ýم

اسات Rجتماعية وطرbقة عرض;ا  -3 ا ملا يجب أن ي_و عليھ منا() الد رقد يفيد l� تقديم تصو ن ًر ُ

ـــ� ضـــــ ، كمـــــا تقـــــدم املنـــــا() بطرbقـــــة وء خصائــــص;م واحتياجـــــا�8مًللتالميــــذ املعـــــاق�ن ســـــمعيا، lــ
تكنولوجية حديثة تراÛ� خصائص التالميذ واحتياجا�8م

ُ
 . 

رقــد يفيـــد البـــاحث�ن مـــن خـــالل مـــا يحتوbـــھ مـــن نمـــاذج وصـــو وأشـــ_ال ومث�ـــ0ات بـــصرbة، وbفـــتح  -4
؛ �8تم بتقديم برامج مق01حـة للتالميـذ املعـاق�ن سـمعيا lـ�  ًاZvال أمام;م لبحوث أخر مراحـل ى

اسية أخر ىد  .ر

�تلفـة مــن -5vس01شـاد بـأدوات ونتـائج 2ــذا البحـث لعمـل أبحـاث أخــر مماثلـة لفئـات اR ي إم_انيـة
  .�عاقة

ض البحث      .وفر

ىيوجد فر دال إحصائيا عند مستو -1 جات تالميذ اZvموعة ) 05,0(ًق رب�ن متوسطي د
ات ا�Zغرافيةالتجرwbية واZvموعة الضابطة l� التطبيق البعدي الختبار ا  .رمل;ا

ق دالة احصائيا عند مستو -2 ىتوجد فر ً
ات )05,0(و جات اختبار امل;ا ر ب�ن متوسطي د ر

 .ا�Zغرافية للمجموعة التجرwbية l� القياس القب�� والبعدي
ــــد مـــــــستو -3 ـــــصائيا عنـــ ـــد فـــــــر دال إحــ ىيوجــــ ــــــات تالميـــــــذ اZvموعـــــــة ) 05,0(ًق جـ ـــــطي د ربـــــــ�ن متوســ

ات التفك�0 البصرالتجرwbية واZvموعة الضابطة l� التطبيق ي البعدي الختبار م;ا  .ر
ق توجد -4 احـصائيا دالـة وفر

ً
جـات متوسـطي بـ�ن) 05,0(ىعنـد مـستو  ات اختبـار رد  التفك�ـ0 رم;ـا

 .والبعدي القب�� القياس l� التجرwbية  للمجموعةيالبصر

  :حدود البحث
) 30(مًعينـــة مـــن التالميـــذ املعـــاق�ن ســـمعيا بالـــصف الثـــامن RبتـــداQي، وعـــدد2: حـــدود =ـــشرbة -1

 .تلميذ وتلميذه) 15(وضابطة) 15(تلميذ وتلميذة، تم تقسيم;م Zvموعت�ن تجرwbية
 : حدود موضوعية -2

ات ا�Zغرافية املراد تنمي89ا لتالميذ الصف الثامن RبتداQي املعاق�ن سمعيا  ً=عض امل;ا  .ر
ات التفك�0 البصر املراد تنمي89ا لتالميذ الصف الثامن RبتداQي املعا  ي=عض م;ا  .ًق�ن سمعيار

مانية -3 ا�²` : زحدود  ا�²` 3و والثا�ي من العام الد رالفصل الد  .م2021-2020لر
سة 3مـل للـصم وضـعاف الـسمع بكفـر الـشيخ : حدود م_انية -4 ، و3مـل )مجموعـة تجرwbيـة( رمد

ــــعاف الـــــــسمع ببلطـــــــيم ة كفرالـــــــشيخ )مجموعـــــــة ضـــــــابطة( للـــــــصم وضـــ ـــا=عت�ن إلدا ـــــا تــــ ر، وكال2مــ
 .التعليمية



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )5(، الجزء )193(: العدد
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  :البحثأدوات ومواد 
 )إعداد الباحث( : مواد املعا*(ة التجر��ية  -   

ـــــامن  .1 ـــــاق�ن ســــــمعيا بالــــــصف الثـ ات ا�Zغرافيــــــة املــــــراد تنمي89ــــــا لــــــدى التالميــــــذ املعـ ــــة امل;ــــــا ًقائمــ ر
 .RبتداQي

ــــامن  .2 ــــاق�ن ســــــمعيا بالــــــصف الثــ ـــا للتالميــــــذ املعــ ـــراد تنمي89ـــ ــــصر املـــ ات التفك�ــــــ0 البــ ــــة م;ــــــا ًقائمــ ي ر
 .RبتداQي

ُّالقائم ع�A التعلم التكيفيال}0نامج املق01ح  .3 ) الب¯ئة الـصناعية، والب¯ئـة الـà¥راوbة( l� وحدHي ّ
ـــات  اســــــ ـــــــادة الد ـــــامن RبتــــــــداQي بمـ ـــــــاق�ن ســــــــمعيا بالــــــــصف الثـــ ــــــA التالميــــــــذ املعـ ت�ن ع�ــ ـــــــر رواملقـ ً ر

 .Rجتماعية
الـتعلم ؛ لكيفيـة تطبيـق ال}0نـامج املق1ـ0ح باسـتخدام )دليل مستخدم( دليل معلم وكتاب تلميذ .4

ُّالتكي اسات Rجتماعية ملعلÐ` تالميذ املعاق�ن سمعيا بالصف الثامن RبتداQي فيّ ًبمادة الد  .ر
ًتالميــذ املعــاق�ن ســمعيا لل). الب¯ئــة الــصناعية، والب¯ئــة الــà¥راوbة( lــ� وحــدHيكراســة ا�ــشطة  .5

  بالصف الثامن RبتداQي 
   -)إعداد الباحث( .أدوات البحث

ات ا�Zغرافية -1 ات التفك�0 البصر-2.      راختبار امل;ا ي اختبار م;ا   .ر
  :مصط@Zات البحث

ُّ التعلم التكيفي-1 ّ
 ش_ل من أش_ال التعلم �ليك01و�ي ي�يح للتالميذ عـرض :بأنھًو$عرف إجرائيا   :

، ا�Zمع ب�ن Rثن�ن( ىاv¥تو بأك�0 من مث�0 ًوفقـا الحتياجـات " ىاv¥تـو" ُوbقدم ف»8ا) يسمá�، بصر

�تلفـــة، باســـتخدام تقنيـــة حديثـــة، وخــصائص تالميـــذ الـــصف الثـــvي املعـــاق�ن ســـمعيا اQبتـــداR ًامن

  .داخل أماكن ومعامل مج;زة

ات ا*(غرافيـــة-2 ة تالميـــذ الـــصف الثـــامن RبتـــداQي : ر امل,ـــا ة وم;ـــا روHعـــرف اجرائيـــا ع�ـــA أ�8ـــا قـــد ر ً ُ

ات املتعلق ات ا�Zغرافية .امل;ا راملعاق�ن سمعيا ع�A اك�ساب وتنمية مجموعة من امل;ا ر �رائط ً�ة بـا
روالصو ا�Zغرافية وRش_ال التوضيحية والرسوم البيانية، وال�` يود أن يتعلم;ا =س;ولة و�طرbقـة 

  . تناسب إعاقتھ

 وHعرف إجرائيا بأ�8ا:ي التفك�7 البصر-3
ُ

ة التالميذ املعـاق�ن سـمعيا بالـصف الثـامن RبتـداQي :  قد
ً

ر
�ــــرائط بــــصرbا،�ـــA 3شــــ_ال والــــصو وا ـــA التعــــرف ع�ـ ع�ـ

ً
ـــات بــــ�ن املكتــــوب واملرســـــوم ر اك العالقـ ر وإد

ات  ة ع�ـــA التحليــــل والتمي�ــ̧ـ والتفــــس�0 وRســـتÅتاج البــــصر للمعلومـــات، وتقــــاس تلـــك امل;ــــا روالقـــد ير
جة ا�¥اصل عل»8ا التلميذ R �lختبار املعد لذلك   .ربالد

ـــا بأنــــھ: wصــــم-4 س 3مــــل للــــصم وضــــ: ً و$عــــرف إجرائيـ عاف رتلميــــذ الــــصف الثــــامن RبتــــداQي بمــــدا
ًالـسمع الـذي فقـد حاسـة الـسمع تمامـا؛ ممـا يجعلـھ عـاجزbن تمامـا عـن الكـالم، وال �ـستطيع الــسمع  ً

ُ فيعرفـھ الباحـث : ب�نمـا ضـعيف الـسمع،"عينة البحـث ا�¥ـا�" ولو باستخدام أي معينات سمعية

س 3مــل للـصم وضـعاف الــسمع الـذي ال يم: ًإجرائيـا بأنـھ تلــك رتلميــذ الـصف الثـامن RبتــداQي بمـدا
د�ـسيwيل، بحيــث يحتـاج lــ� ) 40(إــA ) 27(القـدر ال_ـاl� مــن الـسمع؛ وbبلــغ فقـدان الــسمع لديـھ مـن 

 Aة ع�ـــ bبات مخصـــصة أثنـــاء املوقـــف التعليÐـــ`، كمـــا أ�8ـــم ال يمتل_ـــو القـــد رHعليمـــھ ل�ـــس;يالت وتـــد نر
جة فقدا�8ا من خفيفة ومتوسطة وشديدة   .رالكالم واللغة؛ حيث تختلف د
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اسات ذات الصلة بھsط( خلفية البحث  رار النظر والد   )ي
أوال
ً

ًطر التواصل مع املعاق�ن سمعيا، وRتجا2ات ا�¥ديثة H �lعليم;م، وتكييف منا(Z;م، :  ق
  )والتكنولوجيا املساعدة l� ذلك

ً طر التواصل مع التالميذ املعاق�ن سمعيا-   .ق
اسات السابقة ال�` تناولت تحديد طر قHش�0 3دبيات ال01بوbة والد ر

ُ
ً التواصل للمعاق�ن سمعيا 

ّحيــــث صــــنفت تلــــك ) 2014:؛ إبــــرا2يم شــــع�20140:؛ دمحم إســــماعيل2010:ى2الــــة فكــــر( ومــــن أ2م;ــــا َ

اسات طر Rتصال والتواصل مع املعاق�ن سمعيا لثالثة أنواع كما ي�� ًالد ق   :ر

ة وÍ� ال�` تجمع ب�ن استخدام الكالم و�قايا السمع وقراء: Oral methodالطر�قة الشف,ية  )1(
bب السمá�( الكالم، وتتمثل 2ذه الطرbقة l� أسلو��ن 2ما   ).رقراءة الكالم، والتد

وتالئــم التالميــذ الــصم وثقيلــو الــسمع، وتتمثــل 2ــذه : Manual methodالطر�قــة اليدو�ــة )  2(
ة، وطرbقــــة ال[Zــــاء �صــــبá�( الطرbقــــة lــــ� أســــلو��ن 2مــــا ـــل ) رلغــــة �شــــا ومــــن أ2ــــم أشــــ_ال التواصـ

Aة-أ  :ياليدو ما ي� ر لغة sشا ِ :Sign Lauguageصا�ع-  بw اء)\  :Finger spelling   

فالتواصــل الك�ــ� فلــسفة ولــ¯س :  Total Communicationطر�قــة التواصــل الك�ــ�  )3(
ًطرbقة H �lعلم التالميذ املعاق�ن سمعيا، واملبدأ l� التواصل الك�� 2و استعمال .افة الوسائل 

سـةللتواصـل مـع التالميـذ املعـاق�ن سـمع ريا مـن الطفولـة املبكـرة إـA عمـر املد : إبـرا2يم شـع�0.( ً
2014 ،118(  

اســــــة  اســـــات مثـــــل د ـــات والكتابــــــات والد ـــة 3دبيــ رو�مراجعــ ـــز،( ر ــــد العزbـــ ــــس عبـ ؛ دمحم 2010أ�ـ
  .ً وال�` أثب�ت أن 2ذه الطرbقة أفضل;م لتحقيق Rتصال ا�Zيد مع املعاق سمعيا)2014إسماعيل،

ليم املعاق7ن سمعيا 0تجاqات ا*Zديثة R STع-  
ً

.  
يتتجھ معظم دو العالم l� الوقت ا�¥ا� وم�8م مصر؛ إ2R Aتمام بتعليم ذو Rحتياجات  ل
أس;م املعاق�ن سمعيا، ومن أبر Rتجا2ات ا�¥ديثة H �lعلـيم;م قـضي�` الـدمج مـع   Aاصة وع���زا ً ر

ا�8م واح اســية بمـا ي�ناســب مـع قــد رالعـادي�ن، وقـضية تكييــف منـا(Z;م الد تياجـا�8م وخصائــص;م ر
�تلفةvعليم املواد اH �l عتماد عليھR وما يتم ).�  )23،2018: ياسر الفو

ة ال01ك�ـــ¸ ع�ـــA تكييــف امل�8ـــاج ع�ـــA نحـــو �ـــسمح بتلبيـــة احتياجـــات  ورو$ــش�0 الباحـــث إـــA ضـــر ُ

�Íة لوجود ثالثة نماذج لتكييف املنا() و راملعاق�ن سمعيا التعليمية، مع �شا
ً

:  

  . املدعم بالوسائل و3دوات املساعدة، و2و من[) املوائمة أو التكييفاملن[) العام 
$س أو   نة و2و الذي يتم فيھ Hعديل عملية التد راملن[) العام مع Hعديالت جزئية، من[) املوا ز

ىطرbقة أداء املتعلم، والذي �غ�l 0� محتو املن[) أو مستو صعو�ة املن[)   .ى
 .بديلةم�8اج خاص جزئيا أو .ليا، وÍ� منا()  

ــة  - ــــ ــ ــ ــــــمعيا باملرحلـ ــ ــاق7ن ســـ ــ ــــ ــ ــــــذ املعـ ــ ــة للتالميـــ ــ ــ ــ ــ ــــات 0جتماعيـ ــ ــ ســـ ــــا\] الدا ــ ــ ــــف منـــ ــــ ًتكييـــ ر
  :0بتدائية

.ل  Adaptive Learning:تتعدد Hعرbفات التعلم التكيفي للمن[)  : ماqية التعلم التكيفي-أ
ُيعرف وطرbقة تقديمة للمتعلم�ن ف, لع�� حسب الش_ل الذي تم تناو التعلم التكيفي من خاللھ

رائياإج
ً

س :  ربأنھ أحد أساليب التعلم ال�` تقدم لتالميذ املرحلة Rبتدائية املعاق�ن سمعيا بمدا ً

اسات Rجتماعية ر3مل للصم وضعاف السمع v¥تو مادة الد �اص با�Zغرافيا(ى�ًوفقا ) ا�Zزء ا
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�تلفةv8م وخصائص;م اÏقة عرضھ، ، ألنماط;م وأساليbحدث 2ذا التكيف للمحتو وطرbىو
�رائط والصووالت�  رلميذ واملعلم =ش_ل كÐ` وكيفي، و�استخدام وسائط بصرbة متعددة .ا

     . و3ش_ال التوضيحية والرسوم البيانية

  . أنماط التعلم التكيفي-ب
اسات وكتابات .ل من مود(رمن خالل Rطالع ع�� د ر�يع  ؛ 68,69, 2014,وائل عبد ا�¥ميد, ر

مـــود ر�يـــع  ة اv¥مـــدي46, 2015:؛ نفـــ�ن إبـــرا2يم3, 2014:؛ دمحم خمـــ¯س4 ,2014:ر ، )24, 2016,و؛ مـــر
�  :يمكن تقسيم أنماط التعلم التكيفي ا� عدة أنماط ع�� النحو التا

  : حيث ينقسم ا� ش_ل�ن أساسي�ن 2ما:ي أنماط التعلم التكيفي من حيث اZbتو-1

فاv¥تو قابال لضبط Rعدادات يدوbا عن طرbق : ياZbتو القابل للتكيف •
ً ً أي �غ�0 , املتعلمي

�ط وا�Zåم� .يl� ش_ل عرض اv¥تو و3لوان وا
فالنظـــام يــضبط نفـــسھ اليــا: ياZbتــو التكيفــي •

ً
اســـات ,  ربنــاء ع�ـــ� أفعــال املـــستخدم، ومــن الد

مود �يع  اسة  رالسابقة ال�` ا2تمت باv¥تو التكيفي د ر ر  ).2014(ي

 :وbنقسم ا�:  أنماط التعلم التكيفي من حيث ب�ئات التعلم-2

وbقـــــصد �8ـــــا تـــــصميم ب¯ئـــــات Hعلـــــم اف01اضـــــية يتكيـــــف املـــــتعلم مـــــع : �ئـــــات اف��اضـــــية تكيفيـــــةب •
اســات ال�ــ` ا2تمـــت  ض بــداخل;ا بحيـــث تحــا.ي لــھ الواقـــع وتقر�ــھ لــھ، ومـــن الد راv¥تــو املعــر و ي

اسة نف�ن إبرا2يم   ).2015(ربتوظيف الب¯ئات Rف01اضية l� التعلم التكيفي د
ــا تلـــك الب¯ئـــة ال�ـــ` Hعتمـــد عـــرض اv¥تـــو بـــداخل;ا ع�ـــ� وbقـــصد �: ب�ئـــات إلك��ونيـــة تكيفيـــة • ي8ـ

ـــ� اv¥تـــــو ــــتعلم الـــــتحكم lــ ـــيح للمـ ــــ` ال ت�ــ اســـــات ال�ـــــ` أ2تمـــــت  ,يالـــــنظم التكيفيـــــة ال�ـ ـــن الد رومــ
اسة ة اv¥مدي ربتوظيف ب¯ئات التعلم �لك01ونية l� التعلم التكيفي د   ).  2016(ومر

ئ¯ــسية  حيــث ين أنمــاط الــتعلم التكيفــي مــن حيــث طر�قــة العــرض،-3 رقــسم اــ� ثالثــة أنــواع 
�Íو:  

مـن نـصوص , و$عßـ` التنـوع lـ� عـرض املعلومـات: Adaptive Presentationالعـرض التكيفـي  •
  .روصو وفيديو وصوت بحيث تراÛ� طرbقة العرض أسلوب .ل متعلم

ابط وترتي8Ïـا  : 0Adaptive Navigationبحـار التكيفـي  • ابط واخفـاء الـر ووbتعلـق =عـرض الـر و
اســـات ال�ـــ` ا2تمـــت , ق طـــر Rبحـــاروالتنـــوع lـــ� روالتعليقـــات عل»8ـــا والتوجيـــھ املباشـــر، ومـــن الد

اسة اسة Rبحار التكيفي د ربد مود: ر ر�يع   )2014(وائل عبد ا�¥ميد, ر
ر وفيــھ يــتم عــرض مف;ــوم مــن املفــا2يم للمقــر التعليÐــ` :User Interfaceواج,ــات التفاعــل  •

باإلضـــافة اـــ� , املناســـب ألســـلوب Hعلمـــةع�ـــ� شـــ_ل شاشـــات مختلفـــة يختـــار املـــتعلم الوســـيط 
�طوط و3لوان��لفية وا�  .ش_ل الواج;ة وا

ات 3ساسية  ، حيث يقدم اv¥تو أو امل;ا �ب�ß الباحث أنواع التكيف املبß` ع�A اv¥توbرو ى ُى

  .ل_ل متعلم ألسلوب Hعلمھ، و$سá� لتوظيف التعلم التكيفي l� بناء برنامج يفيد .ل تلميذ
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  .اف التعلم التكيفي مم²7ات وأqد-ج
مودBegam&Ganapathy,2013,6(يتفق �يع  ر؛  ي؛ وطار Zìاز2014:405,ر ؛ و2يام 2015,ق

̧ات ال�` تجعل التعلم ,Khamis,2015,6,Chen,2014,344) ؛2015,حايك  ع�A مجموعة من املم�
  :التكيفي ذو أ2مية كب�0ة l� العملية التعليمية، وbت�Î ذلك من خالل ما ي��

ات املتعلم وخصائصھيموائمة مستو •  .ر املادة التعليمية وطرbقة عرض;ا؛ بما يناسب قد

�دمة أعداد كب�0ة من التالميذ من خالل التقنية، حيث يتلقو  •�نيقدم التعلم التكيفي وسيلة 
ة رالتعليم الفردي للتوجيھ نحو إتقان اv¥تو l� أي مستو من اv¥تو أو امل;ا ي ى  .ى

الــتعلم التكيفــي يمكــن املؤســسات  •
ّ مــن تقــديم جـــودة عاليــة وت_لفــة منخفــضة ألعــاد كب�ــ0ة مـــن ُ

 .املتعلم�ن، وbقلل من حاالت ال�سرب

, حيث �س;م l� �جابة ع�� أسئلة املتعلم، ونقل املعرفة املناسبة لھ, ُ�عد مصدر م;م للمعرفة •
ضع ا�¥لو للمشكالت ال�` يتعرض ل;ا لوbو�ð لھ اسلوب Hعلمھ وأداءه، و  .و

 .يت�يح ا�¥وار والتفاعل ب�ن املتعلم واv¥تو التعليÐ` واملعلم,  مرنة�ستخدم واج;ات تفاعل •

ات Hعلـــم فرديـــة وجماعيـــة ال تتكيــف مـــع Rحتياجـــات التعليميـــة  • رالــتعلم التكيفـــي يحـــدث مــسا
�صيةÇللمتعلم�ن فقط، بل مع أ2داف;م التعليمية أيضا، وحاجا�8م ال

ً
. 

ي؛ طـار Zìــاز2, 2014,؛ دمحم خمـ¯س2014, إديوفين�ـشرس( 2ـذا وbتفـق .ـل مــن  ؛ 2015, ق
ع�ـــ� وجــــود مجموعـــة مــــن أ2ـــداف الــــتعلم التكيفــــي ) Khamis, 2015,5؛2015,و2يـــام حايــــك

  :أ2م;ا

�يص •Çــ�وأســـاليب , يـــضع lـــ� Rعتبــار أ2ـــداف املتعلمــ�ن وخلفيـــا�8م, تقــديم Hعلـــم قــائم ع�ـــ� ال
 .ومتطلبات 3داء, Hعلم;م وتفضيالت العرض لد8Ýم

ف  • ات، وتقديم اv¥تو واملواد التعليمية املناسبة للمتعلم�نرتحديد الفجوات باملعا يوامل;ا  .ر

ات التعليمية بكفاءة وفاعلية, تمك�ن املتعلم�ن من توجيھ تقدم;م l� التعليم •  .روتنفيذ امل;ا

ه تالميذ2م • س�ن بأفضل الطر لرصد التقدم الذي يحر bد املد زتز قو  .ر

 .أساليب التعلم عند التالميذيتوف�0 اv¥تو بأك�0 من ش_ل ومن وسيط ح�` يناسب  •

اسة اسات ال�` ا2تمت بالتعلم التكيفي د رومن الد  وال�` توصلت ا� Bennane (2013): ر
  . يفاعلية ال}0نامج H �lعزbز التعلم وتكيف التالميذ من حيث اختيار اv¥تو املناسب

-qعلــيم املعـاق7ن سـمعيا، وأR SـT ميــة ً دوافـع التوجـھ نحـو اســتخدام الـتعلم التكيفـي
  .استخدامھ

�يص أ2م دوافع التوجھ الستخدام التعلم التكيفي H �lعليم املعاق�ن سمعيا كما Ôمكن تbًو

اسة .ل من ت د رأشا وbوجز2ا ) 2015؛ عبد ا�¥افظ سالمة، 2015حصة الشا�ع، افنان العبيد، ( ر
�صنة التعلم Õ �م وتكيف ، والذي 8Ýدف إA تصمي)التعلم التكيفي(البحث ا�¥ا� l� ا�¥اجة ا

�صائص ا�Zسمية والنفسية والعقلية للتالميذ املعاق�ن سمعيا، Ôًب¯ئة التعليم وفقا ل ً  
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  . بحيث تتكيف مع حاجا�8م، وتفضيال�8م، وا2تماما�8م، تلبية ملتطلبا�8م التعليمية وال01بوbة

اسات Rجتماعية  روbر الباحث أن من أبر دوافع استخدام التعلم التكيفي H �lعليم الد ز ي
نة  وللمعاق�ن سمعيا؛ Í� ا�¥اجة إA خلق ب¯ئات Hعليمية جديدة تناسب خصائص;م، وتتم�¸ باملر ً

ة  ر مواج;ة مشكال�8م التعليمية، إضافة ملسايرة التطو السر$ع l� مجال ع�Aروالتفاعلية، وقاد
  .تكنولوجيا التعليم

روالستخدام التعلم التكيفي أ2مية H �lعليم املعاق�ن سمعيا حدد�8ا د حلÐ` (اسة .ل منً
،2012الوكيل،  ي؛ دمحم عبد املقصود؛ وطار Zìاز   : l� النقاط التالية) 2018:؛ دمحم خم¯س2015ق

، مما   ابط إثراءيھ ملصادر Hعلم أخر ات التعليمية للمعاق�ن سمعيا بر �ط املقر ىأنھ �عمل ع��  و ًر ر
Ýسية، والتفك�0 املر لد¥�ات العقلية والعمليات ا ن�س;م l� تنمية القد 8م، وتقدم خ}0ات ر

 .ُملموسة مرتبطة بالب¯ئة الواقعية؛ مما �ساعد ع�A نقل الواقع وتقرbبھ إA أذ2ا�8م

$ع الفرص التعليمية، وكسر   زفع شعو وإحساس التالميذ املعاق�ن سمعيا باملساواة l� تو ًر ر
2م �وف والقلق لد8Ýم، وتمكي�8م من التعب�0 عن أف_ا�رحاجز ا ُ.  

lً� التغلب ع�A الصعو�ات ال�` تواجھ التالميذ املعاق�ن سمعيا l� ل ُيقدم العديد من ا�¥لو 

�}0ات التعليميةب¯ئات التعلم التقليدية،�ق الفردية بي�8م، وتنوع ا  . و .التغلب ع�A الفر

ة تناس8Ïم   .ريضمن ل;م التعلم املستمر، وتوصيل التعلم ل;م بصو

  :ًياST التواصل مع املعاق7ن سمع   التكنولوجيا املساعدة-
تتعـدد 3ج;ـزة ال�ـ` �ـستخدم;ا املعـاق�ن ســمعيا وت�نـوع

ً
و$عت}ـ0 الكمبيـوتر أحـد أ2ـم 3ج;ــزة , 

�تلفة، حيث يقـدم الكمبيـوتر عـددا vاملراحل التعليمية ا �l ًالتكنولوجية للمعاق�ن سمعيا وغ�20م ً

ـــ0ة للمعــــاق�ن ســـــمعيا �ــــدمات الكث�ـ�ـــن 2ــــؤالء مـــــن Rتــــصال اللغــــو بطرbقــــة, ًمــــن ا  بديلـــــة يف;ــــو يمكـ
ــا �ـــس�Ð باللغـــة الـــصناعية لفلقـــد قـــدم التوظيـــف ا�Zيـــد للكمبيـــوتر الكث�ـــ0 مـــن ا�¥لــــو , بواســـطة مـ

  . ًللمعاق�ن سمعيا

اسات السابقة ال�` تؤكد ع�A أن الكمبيوتر أصبح أحد أ2م 3ج;زة التكنولوجية،  رومن الد
اسة ربل من أ2م طر التواصل مع املعاق�ن سمعيا د ً ،( ق ̧او �Z�يص}0 ا   .)2006ي

ات التفك�0 البصر للتالميذ للمعاق�ن سمعيا باملرحلة : ًثانيا ات ا�Zغرافية وم;ا ًتنمية امل;ا ي ر ر
  .Rبتدائية

ات ا�Zغرافية  رHعرف امل;ا
ُ

إجرائيا بأ�8ا
ً

مجموعة 3داءات 3ساسية ال�` يقوم �8ـا التالميـذ : 
R اســـات راملعـــاق�ن ســـمعيا بالـــصف الثـــامن RبتـــداQي بمحتـــو مـــادة الد ى �ـــاص ( جتماعيـــة ً�ا�Zـــزء ا

مـن خـالل ف;م;ــم وتطبـيق;م للمعلومـات والبيانـات ا�Zغرافيــة بكفـاءة و$ـسر عـن طرbــق ) با�Zغرافيـا
�تلفة للبيانات واملعلومات ا�Zغرافية vغرافية، تبدأ بتحديد املصادر اZ�الف;م ال_امل للظا2رات ا

�رائط وقرا��اصة با�ات ا ا بامل;ا راملرتبطة بمش_لة ما، مر ر
ً

رءة الصو و3ش_ال البيانية ا�Zغرافية و
ات الرئ¯ـــــــسة  ــــا ــــومات البيانيــــــة وغ�20ــــــا مــــــن امل;ــ رو3شــــــ_ال التوضــــــيحية والــــــصو ا�Zغرافيــــــة والرســـ ر

  .والفرعية
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ات ا*(غرافية-أ   .ر أqمية وأساليب تنمية امل,ا
ات ا�Zغرافية l� النقاط التالية يمكن تحديد أ2مية   :رتنمية امل;ا

$س ا�Zغرافيا وHعد جانبا م;ما من جوانب Hعلم ا�Zغرافيا، أ�8ا من 2Rداف 3ساسي  ًة l� تد ً ر
اسة  روال�` ال يمكن إغفال;ا، وإال سيصبح Hعلم;ا غ�0 مكتمل، كما أ�8ا تحقق الت_امل ب�ن د

ات واملعلومات ا�Zغرافية اv¥يطة باملتعلم ج;ا l� جمع امل;ا سة وخا را�Zغرافيا داخل املد ر  .ر
Hًعد مجاال خصبا لتعلي  ً

اسات Rجتماعية، فمن الواجب التخطيط  لتعلم تلك  رم وHعلم الد
�تلفةvاملراحل التعليمية ا �l ات  )539، 2015: يفاطمة الش;ر.( رامل;ا

اك العالقات ب�ن   ة ع�R AستÅتاجات ا�Zغرافية؛ من خالل إد رHساعد التالميذ ع�A القد ر
�ر�ائط بمختلف أنواع;ا، كما Hعد من الظوا2ر الطبيعية والwشرbة ال�` يتم تمثيل;ا ع�A ا

ُ

$س ا�Zغرافيا  ) 87،2018: دمحم فرج.( رأ2م أ2داف تد
  :اساليب التنمية .التا�)  89،2018:؛ ودمحم فرج2018،53:خالد عمران( وbحدد .ل من 

ة دافعية : اسلوب اv¥ا.اة و3لعاب 3.اديمية � روÍ� نماذج تحا.ي الواقع؛ Hعمل ع�A إثا
Rًستفادة منھ مع التالميذ املعاق�ن سمعيا من خالل عرض تلك النماذج l� التالميذ؛ وbمكن 

  .ًفيديو2ات �ستفاد م�8ا بصرbا
bب العم�� � تباطھ بحاجات التالميذ، و$ستفاد منھ : رأسلوب التد رو2و من أفضل 3ساليب، ال

�رائط والرس�وم ًمع التالميذ املعاق�ن سمعيا من خالل قيام التالميذ بأنفس;م برسم ا
bب، وما يرتبط بذلك  س ع�A لوح مخصصة ل;ذا التد �تلفة املرتبطة بمحتو الدvرالبيانية ا ر ى

�رائط الصماء أو ما �ع}0 عنھ 3لوان�ات فرعية .وضع الظا2رات ع�A ا   .رمن م;ا
ًوbمكن Rستفادة من 2ذا 3سلوب مع التالميذ املعاق�ن سمعيا من : اسلوب العمل امليدا�ي �

�رbطة خالل إ�شاء ال�رسومات البيانية وتحديد Rتجا2ات ع�A الطبيعة وما يناظر2ا ع�A ا
ؤbة =عض الظا2رات مثل اعية وغ�20ا( رو   ).راv¥اصيل الز

ًوbمكن Rستفادة من 2ذا 3سلوب مع التالميذ املعاق�ن سمعيا من : أسلوب التعلم الذاHي �

H ة أو أك�0 تم س مثل رخالل ت_ليف;م ببعض �3شطة العملية مل;ا رعلمھ خالل عرض الد
نات ب�ن صو مختلفة واستخراج  $ع ظا2رت ع�A خرائط صماء أو عقد مقا رتكيف;م بتو رز

 . زأوجھ الشبھ وRختالف من خالل 3لوان والرمو

Sµات ا*(غرافية املراد تنمي��ا و   :رqذا و�قتصر البحث ا*Zا¶S ع�� �عض امل,ا

�رائط ا�Zغرافية -1�ات ا ات فرعية مثلوما تحتوbھ من  :رم;ا $ع الظا2رات ( رم;ا  زقراء�8ا، وتو
ات  ).رعل»8ا، وغ�20ا من امل;ا

ات الرسوم البيانية ا�Zغرافية -2 وÍ� ال�` Hستخدم لتمثيل البيانات الرقمية إحصائيا فتظ;ر  :رم;ا
ً

 )21 ،2009 :مجدي عزbز (البيانات =سرعة وóساطة، و$س;ل قراء�8ا وف;م;ا
ة الصو ا�Zغرافية -3 رم;ا ة RستÅتاج من وتتمثل :ر ة قراءة الصو وتحديد موضوع;ا، وم;ا رl� م;ا رر

رالصو ا�Zغرافية، وHشمل RستÅتاجات ا�¥الية والتÅبؤ باستÅتاجات مستقبلية =شأن الصو  ر
ة تفس�0 الصو ا�Zغرافية  والتوصل للمسwبات وتفس�0 النتائج را�Zغرافية، وم;ا  .ر

ة استخدام 3ش_ال التوضيحية ا�Zغرافية -4 وÍ� ال�` Hستخدم 3ش_ال ال;ندسية وغ�20ا؛  :رم;ا
  .l� إيضاح املعلومة =ش_ل مwسط، وخاصة إذا .انت معقدة

اسة ع�A حس�ن عطيھ ات ا�Zغرافية د اسات السابقة ال�` أ2تمت ب�نمية امل;ا رومن الد ر ) 2010(ر
bة القحطا�ي اسة بد رود اسة حمدي مر�²` ، )2015(ر   ).2012(رود
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ات ا*(غرافية التعلم sليك��وmي التكي-   .رفي وتنمية امل,ا
ُ�عد ا�¥اسب 3� من أفضل 3دوات املستخدمة l� التعلم �ليك01و�ي التكيفي باإلضافة 
 �l ال؛ خاصةZv2ذا ا �l 3دوات املتصلة بھ، و$عد من أحدث 3ساليب التكنولوجية �ôبا Aُإ

  .لتعليمالف01ة ا�¥الية وال�` ش;دت طفرة كب�0ة l� مجال تكنولوجيا ا

ات ا�Zغرافية لھ أ2مية كب�0ة l� 2ذا اZvال، كما أن  رواستخدام ا�¥اسب l� تنمية امل;ا
اسات Rجتماعية =عامة وا�Zغرافيا بخاصة؛  $س محتو الد راستخدام التعلم �ليك01و�ي l� تد ىر

ة دافعية التالميذ، وتفاعل;م =ش ات ا�Zغرافية، .إثا ريحقق فوائد كب�0ة l� تنمية امل;ا ل إيجاóي ر
ض وو�شط مع اv¥تو املعر   )108،2018: دمحم فرج( ى

$س  اسات السابقة ال�` أكدت ع�A أ2مية استخدام الوسائل �ليك01ونية لتد رومن الد ر
اسة .ل  ات د �رائط وغ�20ا من امل;ا�ات ا ات عديد أ2م;ا م;ا اسات Rجتماعية لتنمية م;ا رالد ر ر ر ر

اسة ص}0 ا�2006�Z: يوسف عقال( من ي؛ ود ؛ ودعاء 2010: ، دمحم خليفة والسيد مرÛ�2006: ي̧اور
  .)2018: ؛ ودمحم فرج2015: الشاعر

ات التفك�7 البصر-ب  ي أساليب تنمية م,ا   .ر
̧ام �8ا بالبحث ا�¥ا� فقط تتعد ، وتم اختيار =عض م�8ا وRل1 ات التفك�0 البصر ي م;ا ر

�Í ات   :ر�8دف تنمي89ا، وتلك امل;ا

صفھ -1 ات وم�8ا ما ي��:و التعرف ع�� الشEل و ة التالميذ ع�A =عض امل;ا ر وف»8ا يتم تنمية قد  :ر
ـــــصو   ــــ�ن الــ ـــــشا�8ات بـــ ـــات وال�ــ ـــراز Rختالفــــ 2ا، وابــــ �ـــــــرائط وتـــــــصو�رالتعـــــــرف ع�ـــــــA 3شـــــــ_ال وا ر

صف الصو و3ش_ال رو3ش_ال، وتفس�0 و  .و
ات وم�8ا ما ي��:  ال��جمة البصر�ة -2 ة التالميذ ع�A =عض امل;ا روف»8ا يتم تنمية قد  :ر

ة لنص   رتحوbل الرمو البصرbة للفظية، وتحوbل الرمو اللفظية لبصرbة، وترجمة الصو ز  .ز
ات وم�8ا ما ي��:ي التمي²7 البصر -3 ة التالميذ ع�A =عض امل;ا ر وف»8ا يتم تنمية قد  :ر

اك وجـھ الـشبھ وRخـتالف   ر التمي�¸ ب�ن 3ش_ال، وخاصة الش_ل املم�¸ عن بـاR �ôشـ_ال، وإد
 ). لو�8ا، وZìم;ا، وكثاف89ا، وش_ل;ا(بي�8ما من حيث 

اك العالقات املEانية -4 ات وم�8ا ما ي��: رإد ة التالميذ ع�A =عض امل;ا روف»8ا يتم تنمية قد  :ر
�رائط � .رمعرفة العالقة ب�ن الظا2رات ا�Zغرافية، والر�ط بي�8ا سواء الصو أو ا

ا:يالتتا�ع البصر -5 ة التالميذ ع�A =عض امل;ا ر وف»8ا يتم تنمية قد  :ت وم�8ا ما ي��ر
$ــــــع   ـــــع تو ــــرائط، وت�بـ �ــ�ــــھ ال�ــــــشابھ وRختالفــــــات بــــــ�ن 3شــــــ_ال والــــــصو وا زالتعــــــرف ع�ــــــA اوجــ ر

�رbطة� .الظا2رات ا�Zغرافية ع�A ا
ات وم�8ا ما ي��:ي sغالق البصر -6 ة التالميذ ع�A =عض امل;ا ر وف»8ا يتم تنمية قد  :ر

�ـــــر ��رائط والـــــصو و3شـــــ_ال بــــصرbا، وا�اســــتÅتاج املعßـــــ� بـــــا
ً

وج بمعـــــا�ي ومفـــــا2يم جغرافيـــــة ر
 .جديدة

ات التفك�7 البصر للتالميذ املعاق7ن سمعيا wًساليب ا*?اصة بºنمية م,ا ي   .ر
اسية، وفيما  ؛ طبقا لطبيعة .ل مادة من املواد الد ات التفك�0 البصر رتختلف أساليب تنمية م;ا ًر ي

ات التفك�ــ0 البــصر واملناســ يي�ــ� أ2ــم 3ســاليب املــستخدمة لتنميــة م;ــا اســات ر ربة لطبيعــة الد
  :Rجتماعية
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�رائط و3ش_ال -1�  .عرض مقاطع الفيديو لبعض الظوا2ر الطبيعية والwشرbة -2.  توظيف ا

  :يأل�شطة الكمبيوترbة، بإضافة ألساليب أخر وÍ�ا -3

ات امليدانية والرحالت العلمية، وعرض نماذج وعينات من الب¯ئة اv¥لية    .رالزbا
ـــ_ا  ـــــــصو و3شـــــــ ــــــتخدام الـــ ـــا2رات راســـ ــــــــيحية للظـــــــ ـــــــتعانة بالرســــــــــوم التوضــ ـــة، وRســـ ل ا�Zغرافيـــــــ

 .ا�Zغرافية
�تلفة vم .(أ�شطة الرسوم البيانية اbوس×� عبد الكر �ôو زعد ر   )324،2015: ر

ـــــة اســــــــتخدام ا�¥اســــــــوب ـــــ` أكــــــــدت ع�ــــــــA فاعليـــ اســــــــات الــــــــسابقة ال�ـــ �3ــــــــشطة ( رومــــــــن الد
اســة مßــ� 3غــ) الكمبيوترbــة ، د ات التفك�ــ0 البــصر رلتنميــة م;ــا وال�ــ` أكــدت فاعليــة ) 2015(اير

ات التفك�0 البصر وخاصة لتالميذ املرحلة Rبتدائية ي3ساليب التكنولوجية l� تنمية م;ا  .ر

ات التفك�7 البصر للتالميذ املعاق7ن سمعيا- ً مم²7ات استخدام م,ا ي   .ر
Hش�0 جميلھ ابرا2يم 

ُ
ات التفك�0 البصر للمعاق�ن سمعي) 52،2016( ًأل2مية تنمية م;ا ي   :ا فيما ي��ر

  .تجعل Hعلمھ ي�سم با�¥يوbة والÅشاط، وتزbد من ا2تمام التالميذ باملوضوعات ال�` يتعلم;ا 
  .Hساعده ع�A ف;م الرسالة التعليمية املرئية؛ مما �ساعد ع�A حفظ;ا l� الذاكرة =س;ولة 
نات البصرbة، ومن ثم الوصو لالستÅتاجات =س;ولھ  لHساعد ع�A عمل املقا   .ر
�ط املفا2يم اZvردة بمدلوال�8ا ا�¥سيةHساعد ع�A تن    .رظيم املادة العلمية بطرbقة س;لة، و
ات Rتصال والتفا2م ب�ن 3فراد  ات اللغة البصرbة لد8Ýم، وم;ا رتنÐ` م;ا   .ر
ة ع�A قراءة الصو للوصو إA املع�ß الذي تحملھ  لتنÐ` لدى التالميذ القد ر   .ر
 . ىترفع من املستو التحصي�� للتالميذ 

ات التفك�ــ0 البــصر ضــمن وتو�ــ�` ة وضــع م;ــا اســات ســابقة و�حــوث أخــر ع�ــA ضــر ي د رى ر ور
 ،�áــامZ�اســات Rجتماعيــة lــ� مراحــل التعلــيم قبــل ا اســية، وم�8ــا الد $س املنــا() الد رأ2ــداف تــد ر ر

اسة دمحم الطراونة �اب شتات) 2014(روم�8ا املرحلة Rبتدائية مثل د اسة مرفت آدم و رود   ).2015(ر

ــة   أqميـــة تنميــــة م- ــاق7ن ســــمعيا باملرحلــ ــ� البــــصر لــــدى التالميــــذ املعــ ات التفك7ــ ــا ً,ــ ي ر
  .0بتدائية

�تلفــة، وذلــك لتقبــل vات ا رHعــد املرحلــة Rبتدائيــة مــن أ2ــم املراحــل التعليميــة لتعلــيم امل;ــا
ُ

ات، فعقول;م بيـضاء صـافية مـن املـشا.ل، تقبـل الـنقش  رتالميذ تلك املرحلة Hعليم أي نوع من امل;ا
 أي جديـــد lـــ� مجــال علÐـــ`، إضـــافة إـــA مــا يتم�ـــ¸ بـــھ تالميـــذ تلــك املرحلـــة مـــن خـــصائص عل»8ــا لتلقـــي

  .عقلية ونفسية تمك�8م من سرعة Hعلم أي �ö`ء إذا ما توفرت املقومات ال�` Hساعد2م ع�A ذلك

ات،  ن بمرحلت�ن l� مجال Hعلـم امل;ـا روbؤكد علماء النفس أن تالميذ املرحلة Rبتدائية يمر و
Aـــدأ مـــــنÍـــــ� مر: فــــاألو ات ا�¥ـــــسية وتبــ ـــم امل;ــــا ـــم العمليـــــات : ســــنوات، والثانيـــــة) 10-7(رحلـــــة Hعلــ Hعلــ

ة ع�ـــــA ) 15 -11(العقليـــــة وتمتـــــد مـــــن ــــد ـــد8Ýم القـ ــــت لــ رســـــنھ، و�االن89ـــــاء مـــــن املـــــرحلت�ن ي_ـــــو قـــــد نمـ ن
ات التفك�0 وl� مقدم89ا التفك�0 البصر ياستخدام م;ا ا� أحمد.( ر وضا جمعة و   )2،2014: ر

ات التفك�0 البصر لتالميذ املرحلة ) 149،2014(وHش�0 نوال خليل يإA أن أ2مية تنمية م;ا ر
ـــا2رات  ـــA تــــــصÅيف الظـــ ـــذ ع�ـــ ــــود ملــــــساعدة التالميـــ ــــمعيا بخاصــــــة Hعــ ــــة =عامــــــة واملعــــــاق�ن ســ Rبتدائيــ

ً

ـــــ_ال  �ــــــرائط والــــــصو و3شــ�ـــــا lــــــ� عـــــــرض ا ـــ;ولة ف;م;ــــــا وتفـــــــس�20ا، نظــــــرا العتماد2ـ رواملفــــــا2يم، وســـ ً
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 وسرعة تبادل املعلومات، مما يمكن تالميذ تلك املرحلة من والرسومات باستخدام تقنيات حديثة،
  .ف;م;ا واك�سا�8ا وتنمي89ا

ات التفك�ـــ0 البـــصر للتالميـــذ املعـــاق�ن  اســـات الـــسابقة ال�ـــ` اســـ89دف تنميـــة م;ـــا يومـــن الد ر ر
اســـة شـــيماء دمحم  رســمعيا باملرحلـــة Rبتدائيـــة د يوال�ـــ` أســـفرت نتائج;ـــا بـــأن للـــتعلم البـــصر ) 2012(ً

اســــة ســــالفة فاعليــــة  ة قــــراءة الــــصو والرســــوم، ود ـــاق�ن ســــمعيا lــــ� م;ــــا رlــــ� اك�ــــساب التالميــــذ املعـ رر
ً

ة ) 2013(شــا�2ن ، م�8ــا م;ــا ات التفك�ــ0 البــصر روال�ــ` أكــدت نتائج;ــا ع�ــA أ2ميــة تنميــة =عــض م;ــا ير
  .يالتمي�¸ البصر

ثالثا
ً

ة ال�zنامج املق��ح القائم ع�� التعلم التكيفي:    .رصو
�طوات التاليةتم إعداد ال}0نامج امل�  :ق01ح من خالل ا

  :تحديد املقصود بال�zنامج املق��ح •

ً$عــــرف ال}0نــــامج املق1ــــ0ح وفقــــا إلجــــراءات البحــــث ا�¥ــــا� إجرائيــــاو ً ُمخطــــط عــــام معــــد :"  بأنــــھُ

الصناعية " الب¯ئات( ًمسبقا من قبل الباحث يضم مجموعة من املوضوعات ا�Zغرافية، l� وحدHي
اســــات ، وbتــــضمن معلومــــا"والــــà¥راوbة $س مــــادة الد رت وأ�ــــشطة مــــصاحبة lــــ� ضــــوء أ2ــــداف تــــد ر

ــا لــــنفس املرحلــــة بــــصفة  $س ا�Zغرافيــ رRجتماعيــــة بمرحلــــة التعلــــيم RبتــــداQي =عامــــة، وأ2ــــداف تــــد
خاصــة، وتــم صــياغة تلــك املوضــوعات وفــق نمــط Hعلــم تكيفــي، بمــا يتوافــق مــع خــصائص وحاجــات 

ســائل Hعليميـة، وطرائــق خ}ــ0ات Hعليميـة،( ًالتالميـذ املعـاق�ن ســمعيا، وتـضم و وأ2ــداف، وأ�ـشطة، و
ســــائل تقــــوbم متنوعــــة $س، و وتـــد ، وتـــم تــــصميمھ بطرbقــــة منظمــــة وم01ابطـــة؛ �8ــــدف تنميــــة =عــــض )ر

ات التفك�0 البصر لدى تالميذ املرحلة Rبتدائية املعاق�ن سمعيا ات ا�Zغرافية وم;ا ًامل;ا ي ر   ".ر

  :ج املق��حالفكر�ة والفلسفية لل�zنام) wسس(تحديد املنطلقات •

  :و$س�ند الباحث عند بناءة لل}0نامج املق01ح ع�A مجموعة من 3سس وÍ� .اآلHي

ــــامن  -1 ــــا بخاصـــــة لتالميــــــذ الــــــصف الثــ اســـــات Rجتماعيــــــة وا�Zغرافيــ ر أ2ميـــــة وطبيعــــــة مــــــادة الد
 .RبتداQي

 مناســبة طبيعــة ال}0نــامج املق1ــ0ح مــع الفئــة املــس89دفة مــن التالميــذ املعــاق�ن ســمعيا lــ� عــرض  -2
ً

�تلفةvا�8م وخصائص;م ا ؛ بحيث ي�ناسب مع قد راv¥تو  .ى
 2Rتمام باستخدام التكنولوجيا ا�¥ديثة H �lعليم وHعلم تلك الفئة من التالميذ، مـع تطبيـق  -3

$سية عند عرض املوضوعات  .رأ�سب Rس01اتيجيات التد
ات التف -4 ات ا�Zغرافيـة ال;امـة، وكـذلك =عـض م;ـا ر2Rتمـام ب�نميـة عـدد مـن امل;ـا يك�ـ0 البـصر ر

 .واملناسwت�ن لطبيعة العينة، من خالل ال}0نامج املق01ح
ات املرتبطة �8ا -5 اسات Rجتماعية، وامل;ا $س الد رمراعات Rتجا2ات ا�¥ديثة l� تد ر  .ر
Rعتمـــاد ع�ـــA فلـــسلفة للـــتعلم .ـــالتعلم التفـــاع��، والـــتعلم التكيفـــي، واســـتخدام التكنولوجيـــا  -6

 .للعرض
ى �3ـشطة التعليميـة التكيفيـة املناسـبة لطبعـة ال}0نـامج واv¥تـو إعداد واختيار مجموعـة مـن -7

 .والتالميذ؛ �8دف إثرائھ ومناسwتھ للفئة املس89دفة
��ن" Rســــتعانة بمتخصــــص�ن -8 ـــق ال}0نـــــامج " رمــــد ة للموضــــوعات وتطبيـ رlــــ� ال01جمــــة بلغــــة Rشــــا

 .املق01ح
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ق الفرديـــة بـــ�ن التالميــــذ املعـــاق�ن ســـمعيا د :مراعـــاة ¢Hـــي -9 الفـــر
ً

اخـــل الفـــصل، وال�سلـــسل lــــ� و
، �3ــــــشطة التعليميــــــة، التقــــــوbم بأنواعــــــھ( عــــــرض ـــل بــــــ�ن أنــــــواع )ىاv¥تــــــو ل، والــــــشمو والت_امـــ

؛ �8ـدف Rسـتفادة  ات التفك�ـ0 البـصر ات ا�Zغرافيـة أو م;ـا ات املراد تنمي89ا سواء امل;ا يامل;ا ر ر ر
�}0ة للتالميذ� .واك�ساب ا

  :أqمية ال�zنامج املق��ح •

 �ات ا Zغرافيــة، حيــث يــصعب ع�ــA املتعلمــ�ن اســ�يعاب معان»8ــا نظــرا لطبيعــة تلــك رتنميــة امل;ــا
ك املتعلمـــ�ن الســـيما وأن املفـــا2يم ال�ـــ`  �اصـــة مـــن تجرbـــد وجفـــاف وóعـــد عـــن مـــدا�راملفـــا2يم ا
ينم»8ـا ال}0نـامج ا�¥ـا� تحمـل lـ� مـضمو�8ا عامـل التباعـد امل_ـا�ي بي�8ـا و�ـ�ن املتعلمـ�ن، ممـا يزbـد 

 .يھ ف;ذه املفا2يم تمثل صعو�ة l� حد ذا�8اًمن صعو�89ا، و�ناء عل
�رائط والصو و3شـ_ال والرسـوم  �ات ا ات ا�Zغرافية كم;ا ر ال}0نامج ا�¥ا� ينÐ` =عض امل;ا ر ر

البيانية ا�Zغرافية؛ من خالل مدخل HعليÐ` جديد مرتبط بطبيعة وثقافة العينـة ال�ـ` يطبـق 
ا نحو أ2مية ذلك ال}0نامجعل»8ا ال}0نامج؛ و2و التعلم التكيفي مما �عطي مؤشر
ً

  . 
اســــة مـــــادة   اســــة ا�Zغرافيــــا وlــــ� نفــــس الوقــــت تمثــــل أدوات د رتنميــــة أ2ــــم مــــا تنطــــو عليــــھ د ر ي

، وال تقتــــصر  ات التفك�ـــ0 البــــصر اســــ89ا وÍـــ� م;ــــا يا�Zغرافيـــا ليتحقــــق ال;ـــدف املÅــــشود مـــن د ر ر
ات ع�ـــA ت¯ـــس�0 ف;ـــم املـــادة ا�Zغرافيـــة وفقـــط بـــل تتعـــدى ذلـــك لتـــصب ح تلـــك رأ2ميـــة تلـــك امل;ـــا

ات 2امة من خالل التطبيق الفع�� املباشر واملوجھ   . رامل;ا

  :أqداف ال�zنامج املق��ح •

bة لدى التالميذ    .رأن Hشمل 23داف جوانب التعلم املعرفية والوجدانية وامل;ا
ة سلوكية يمكن قياس;ا ومالحظ89ا والتحقق م�8ا  رأن ت_و 23داف مصاغة بصو   .ن
  .ًميذ املعاق�ن سمعيا بالصف الثامن RبتداQينأن ت_و 23داف مناسبة للتال 

  :وتم تحديد أqداف ال�zنامج وتتمثل R~ STي

ات ا�Zغرافية لدى التالميذ املعاق�ن سمعيا بالصف السادس RبتداQي -1 تنمية =عض امل;ا
ً

  .ر

ات التفك�0 البصر للتالميذ املعاق�ن سمعيا بالصف السادس RبتداQي -2 تنمية =عض م;ا
ً

ي  .ر

الب¯ئــة الــصناعية ( lــ� Hعلــيم وHعلــم وحــدHي) الــتعلم التكيفــي( م التكنولوجيــا ا�¥ديثــةاســتخدا -3
ات التفك�0 البصر)والب¯ئة الà¥راوbة ات ا�Zغرافية وم;ا ي؛ لتنمية =عض امل;ا ر  . ر

  ":خطواتھ sجرائية" ىمحتو ال�zنامج املق��ح وتنظيمھ •

اتمـــن خــــالل أ2ميــــة وأ2ـــداف ال}0نــــامج الــــسابق ذكر2مـــا، وlــــ� ضــــوء  ا�Zغرافيــــة ( رقـــائم�` امل;ــــا
متان للتالميذ املعاق�ن سمعيا باملرحلة Rبتدائية، ) يوالتفك�0 البصر ًوال�` تم التوصل إل»8ما، والال ز

اسات Rجتماعية بالصف الثامن RبتداQي، ثم تحديد محتو ال}0نامج  ىوóعد Rطالع ع�A مقر الد ر ر
اسية التالية   ).ئة الصناعية والب¯ئة الà¥راوbةالب¯( راملق01ح l� الوحدات الد

  :ىوقد تم تحديد محتو ال}0نامج املق01ح l� ضوء: ى تحديد محتو ال�zنامج املق��ح-

ات التفك�0 البصر  ات ا�Zغرافية، وم;ا يأ2داف ال}0نامج اv¥ددة مسبقا، وقائم�` امل;ا ر ر
ً.  

اسـات Rجتماعيـة وعال  ات التفك�ـ0 رطبيعة التعلم �ليك01و�ي التكيفي، ومنـا() الد رق89ـا بم;ـا
  .يالبصر
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ات ا�Zغرافية  اسات Rجتماعية وعالق89ا بامل;ا رمنا() الد  .ر

kس ال�zنامج املق��ح •  :رطرائق واس��اتيجيات تد
ات العمليـة : طرbقـة العـرض العم�ـ�  روال�ـ` Hـستخدم لتمكـ�ن التالميـذ املعـاق�ن سـمعيا مـن امل;ـا ً

ـــع الظــــــا2رات $ـــ �رائط وتو�ات املرتبطــــــة بــــــا ـــا ز.امل;ـــ ـــم الــــــصو ا�Zغرافيــــــة، ر ـــا، وقــــــراءة وف;ـــ ر عل»8ـــ
 .و3ش_ال التوضيحية، والرسوم البيانية ا�Zغرافية

 `ß2بـاه التالميـذ لظـا2رة مـا، �8ـدف ترجم89ـا : اس01اتيجية العصف الذ�ة ان روال�` Hستخدم إلثـا
ة ربصرbا، ثم التعب�0 ع�8ا بلغة �شا ً. 

  :املواد والوسائل التعليمية لل�zنامج املق��ح •
�¬�` أو ا�¥اسب ¢�). Date  show: الداتا شو( عرض البياناتج;از Çوالكمبيوتر ال. 
، و3ش_ال والرسوم البيانية تم إعداد2ا مسبقا  ًمجموعة من الفيديو2ات، والصو  .ر
�رائط تم إعداد2ا مرتبطة باv¥تو � .ىمجموعة من ا

ًبقا ع�ــA الوحــدات كمــا يــتم اســتخدام مجموعــة مــن �3ــشطة التعليميــة ال�ــ` تــم إعــداد2ا مــس �

س س من الدر و.املة، وتختص ب_ل د   .ر

  :mwشطة التعليمية لل�zنامج املق��ح •

ىسم =عض 3ش_ال التوضيحية لبعض الظوا2ر ا�Zغرافية املتعلقة بمحتو ال}0نامج .1   .ر
قسم أش_ال وصو ملدلو =عض املفا2يم ا�Zغرافية، و�يان دو الطر ا�¥ديثة l� عرض;ا .2 رل ر   .ر
  .لبعض الظوا2ر ا�Zغرافية وتصÅيف;ا l� ألبوم حسب موضوع;ارتجميع =عض الصو  .3
مو وأش_ال وألوان .4 �رائط املع}0ة عن الظوا2ر ا�Zغرافية، وما تتضمنھ من �زسم =عض ا ر   .  ر

 :تحديد أساليب التقو�م املناسبة لل�zنامج املق��ح •

Qي؛ التقــــوbم املرح�ـــ�، والتقــــوbم ال�8ــــا: نــــوع�ن مــــن التقـــوbم و2مــــا الباحـــث ســـوف �ــــستخدم
ات  ات ا�Zغرافيــــة وم;ــــا ـــل مــــن امل;ــــا روذلــــك لتقــــوbم ال}0نــــامج املق1ــــ0ح وقيــــاس أثــــره lــــ� تنميــــة .ـ ر

  .يالتفك�0 البصر

kس موضوعات ال�zنامج املق��ح •   :را*?طة الزمنية لتد

الزمن اb?صص  املوضوعات الرئ�سة للوحدات  الوحدة

العوامل الطبيعية والwشرbة للب¯ئة : ل   املوضوع 3و      
  .الصناعية

  حصتان

اسية(    )رف��ة د

أنواع الصناعات واملناطق :         املوضوع الثا�ي
  .الصناعية

  حصتان

1  

 الب¯ئة "الوحدة الثانية
  .الصناعية

اw UVWو لالفصل الد   ر

مشكالت الب¯ئة الصناعية، وكيفية : املوضوع الثالث
  .التغلب عل»8ا

  حصتان

  

 الب¯ئة "الوحدة wو¶�

�صائص الطبيعية للب¯ئة :ل         املوضوع 3و � ا
  .الà¥راوbة

  حصتان
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الزمن اb?صص  املوضوعات الرئ�سة للوحدات  الوحدة

�صائص الس_انية للب¯ئة :         املوضوع الثا�ي�ا
  .الà¥راوbة

  حصتان

�3شطة Rقتصادية للب¯ئة :        املوضوع الثالث
  .الà¥راوbة

  حصتان

  .الصناعية

اUVW الثاmيالفصل   ر الد

  حصتان  .لà¥راوbةتنمية الب¯ئة ا:        املوضوع الرا=ع

   حصة14  اb(مــوع

س التعليمية  • �و " وإعداد الدر   "رالس�نا

بنـاء ال}0نـامج Íـ� إعـداد الوحـدات التعليميــة وذلـك lـ� ضـوء الـتعلم التكيفـي، وتـم صــياغة  وóعـد
س Hعليميــــة، كمــــا تــــم إعــــداد " الب¯ئــــة الــــصناعية، والــــà¥راوbة " ىمحتــــو الوحــــدت�ن  وlــــ� عــــشرة در

bو تفــــصي�� للــــد �طــــوات Rجرائيــــة والتنفيذيــــة لكيفيــــة الــــس�l 0ــــ� رســــ¯نا�لس 3و فقــــط؛ يوðــــ� ا ر
س باستخدام خطوات ال}0نامج املق01ح  .رعرض الد

  :منÁ] البحث وإجراءاتھ
،  : منÁ] البحث-1 ات التفك�0 البصر ات ا�Zغرافية وم;ا ياملن[) الوصفي l� بناء قائم�` امل;ا ر ر

امج املق01ح القائم ع�A التعلم التكيفي l� املتغ�0ين واملن[) شبھ التجرab` ملعرفة فاعلية ال}0ن
  .التا=ع�ن

  . متغ�7ات البحث-2
 .التكيفي التعلم ع�A القائم املق01ح و2و ال}0نامج: مستقل متغ�7 
ات =عض(  و2مامتغ�7ان تا�عان  ات وóعض ا�Zغرافية رامل;ا   .)يالبصر التفك�0 رم;ا

  . التصميم التجر�UÂ للبحث-3
( بمقيــــاس قب�ـــ� وóعــــدي� ع�ـــA تـــصميم اZvمــــوعت�ن التجرwbيـــة والـــضابطة اعتمـــد البحـــث ا�¥ــــا

وال�ــ` تــتم املعا�Zـــة ) و$عتمــد 2ــذا التــصميم ع�ــA وجــود مجمــوعت�ن 3وــA ضــابطة والثانيــة تجرwbيــة
جات اZvموعت�ن للقياس�ن القب�� البعدي نة ب�ن د رعل»8ا دو الضابطة، ثم املقا ر   .ن

  :إعداد مواد البحث وأدواتھ -4
أوال

ً
  . إعداد مواد املعا*(ة:

ات ا*(غرافيــــة  - أ �طــــوات : رإعـــداد قائمــــة امل,ــــا�ات؛ وذلــــك وفــــق ا رتــــم إعــــداد قائمـــة بتلــــك امل;ــــا
  :¢تية

ات  =عضاس89دفت تحديد : القائمة من ال,دف تحديد •  الواجب تنمي89ا، لدى ا�Zغرافية رامل;ا
 .ً املعاق�ن سمعياالصف الثامن RبتداQيتالميذ  
�Äا • �8ا lـ� القائمـة إعـداد مـن Rن89اء =عد:  املبدئية وضبط,ارالقائمة ST صو  تـم املبدئيـة رصـو

$س قوطـر املنـا() lـ� اv¥كمـ�ن، مـن املتخصـص�ن السادة=عض  ع�A عرض;ا Rجتماعيـات  رتـد
 .و3.اديمي�ن
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�Äا TـS القائمـة إعـداد • ات،  التعـديالت إجـراء :ال�Åائيـة رصـو راملق01حـة، مـن حـذف =عـض امل;ـا
ات الرئ¯سةوإعادة صياغة  ، ليصبح عدد امل;ا ات 3خر ر=عض امل;ا ئ¯ـسة و) 5(ىر ات  رم;ا ) 53(ر

ة فرعية، و�ذلك �8ا l� القائمة أصبحت رم;ا   .ال�8ائية رصو

ات التفك�7 البصر-ب ي إعداد قائمة م,ا   .ر

ات التفك�ــ0 البـصر القائمــة اســ89دفت :القائمـة مــن ال,ــدف تحديـد • يتحديــد =عـض م;ــا  ر
 .ً املعاق�ن سمعياالصف الثامن RبتداQييذ تالم لدىالواجب تنمي89ا 

�Äا املبدئية وضبط,ا • �8ا املبدئية، وت_ونت القائمة : رالقائمة ST صو رتم إعداد القائمة l� صو
ئ¯سة، تضم) 6(من  ة  رم;ا ات الفرعية، ثم) 20(ر ة من امل;ا رم;ا اv¥كمـ�ن  السادة  ع�A عرض;ا ر

�}ــ0اء واملتخصــص�ن�$ قوطــر املنــا() lــ� مــن ا Rجتماعيــات، واملتخصــص�ن lــ� علــم  سرتــد
�اصة�$س ال01بية ا رالنفس، ومنا() وطر تد  .ق

�Äا ST القائمة إعداد • ات،  التعديالت إجراء تم :ال�Åائية رصو راملق01حة، من حذف =عـض امل;ـا
ات الرئ¯ـسة ، ليـصبح عـدد امل;ـا ات 3خـر روإعادة صياغة =عض امل;ـا ات و) 6(ىر ة ) 21(رم;ـا رم;ـا

�8ا l� القائمة بحتأص فرعية، و�ذلك   .ال�8ائية رصو

  . بناء ال�zنامج املق��ح القائم ع�� التعلم التكيفي-ج

�طوات التالية •�املقصود بھ، وتحديد أسسھ الفكرbة  :تم إعداد ال}0نامج وذلك وفق ا
$س املستخدمة  روالفلسفية، وابراز أ2ميتھ وأ2دافھ، ومحتواه، وطرائق واس01اتيجيات التد

$س والوسائل و3،بھ �طة الزمنية للتد�  .ر�شطة التعليمية، وأساليب التقوbم املستخدمة، وا

املق01ح، وكذلك  ال}0نامج عرض تم :عرض ال}0نامج املق01ح ع�A مجموعة من السادة اv¥كم�ن •
Aدليال الستخدام ال}0نامج، ع�

ً
$س ق وطر املنا() مجال l� اv¥كم�ن الساده من مجموعة   رتد

�اصة ب_ليات Rجتماعيات� ال01بية، وóعد إجراء Hعديالت السادة اv¥كم�ن؛ تم وال01بية ا
ة إعداد اس¯ت�ن و2ما ال}0نامج اشتمل حيث املق01ح، لل}0نامج ال�8ائية رالصو ( رع�A وحدت�ن د

س .التا�)الب¯ئة الصناعية، والب¯ئة الà¥راوbة   :و، و.ل وحدة تضم عدد من الدر

س) 4(تضم : الب¯ئة الà¥راوbة. وسدر) 3(تضم : الب¯ئة الصناعية    .ودر
kس وحــــدRي ال�zنــــامج املق�ـــ�ح-د �طــــوات : ر إعـــداد دليــــل املعلــــم لتـــد�وتــــم إعــــداده مـــن خــــالل ا

   :التالية

أوال
ً

التعلم التكيفي، وال}0نامج املق01ح، وفلسفة ال}0نامج املق01ح،  :مقدمة الدليل، وتضم نبذة عن:  
اتو ، ر23داف العامة لل}0نامج، وامل;ا ات التفك�0 البصر ي ا�Zغرافية، وم;ا ثانيار

ً
 أ2داف الدليل،: 

ثالثا
ً

$س ال}0نامج املق01ح، / أدوار املعلم:  ا�عاراملعلمة عند تد
ً

الوسائل و�3شطة التعليمية : ر
$س ال}0نامج املق01ح،  خامساراملعينة ع�A تد

ً
$س موضوعات ال}0نامج املق01ح، : �طة الزمنية لتد�را

سادسا
ً

اس¯ت�ن باستخدام ال}0نامج املق01ح وفقا للتعلم التكيفيكيفية ت:  $س الوحدت�ن الد ًد ر   .ر

التعـديالت  إجراء وقد تم : اv¥كم�نالسادةع�A مجموعة من وكراسة �3شطة عرض الدليل  •
اء ضوء l� بالدليل تھ ليصبح الدليل l� اv¥كم�ن السادة رآ   .ال�8ائية رصو
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  . إعداد أداRي البحث:ًثانيا

ات ا*(غرافية اخت-)1( �طوات ¢تية: ربار امل,ا�  :تم إعداد اختبار التحصيل املعرl �l� ضوء ا

ات:تحديد ال,دف من 0ختبار -  ر و2و قياس مستو م;ا ًالتالميذ املعاق�ن سمعيا بالصف  ى

ات ا�Zغرافية املتضمنة بال}0نامج املق01ح بمن[) ) البحثعينة (الثامن RبتداQي رلبعض امل;ا
اسات Rج ًتماعية املقر ع�A تالميذ الصف الثامن RبتداQي املعاق�ن سمعيارالد   .ر

ل=عد تحديد مستوbات Rختبار وجدو مواصفاتھ و : عرض 0ختبار ع�� السادة اZbكم7ن - 
تھ 3ولية، وقد أجمع معظم  رنوع مفرداتھ وHعليماتھ وطرbقة تà¥يحھ وإعداده l� صو

ض التعديالت وقد تم إجراء التعديالت ال�` أشار السادة اv¥كم�ن ع�A صالحية مع إجراء =ع
  .   إل»8ا السادة اv¥كم�ن، وأصبح Rختبار جا2ز للتجر�ة Rستطالعية

  :تم إجراء تجر�ة استطالعية لالختبار وذلك �8دف ما ي��:  التجرaة 0ستطالعية لالختبار-

 Sساق الداخ�R0 حساب صدق :  

ج تباط د رقام الباحث بحساب معامل ا ةر   .رة .ل مفردة باZvموع الك�� ملفردات .ل م;ا

  ) 1(لجدو

جة الEلية ة والد جة Æل م,ا تباط ب7ن د رمعامالت 0 ر ر ات ا*(غرافية  ر    )30= ن (رالختبار امل,ا

ة جة الEلية  رامل,ا   رالد

�رائط�ة استخدام ا   **0.604  رم;ا

�رائط الصماء�ة استخدام ا  **0.698  رم;ا

ة استخدام الصو ا�Zغ رم;ا  **0.642  رافيةر

ض التوضيحية ة استخدام 3ش_ال والعر وم;ا   **0.610  ر

ة استخدام الرسوم البيانية   **0.673  رم;ا

** ،  ) 0.05(ى دال عنــــد مــــستو  *0.349) = 0.05(، 0.448) = 0.01(ىمــــستو الداللــــة عنــــد 
   )0.01(ىدال عند مستو 

تباط دالة إحصا R دو أن جميع قيم معامالتZ�ريت�Î من ا ىئيا عند مستول ً
)0.01( ،

  . مقبولةو�التا� ف×`

دسو_ باستخدام معادلة كيودر -أ:    الثبات  ن�ºشا ر اختبار تم حساب معامل ثبات و) 21(ر
ات ا�Zغرافية  دسو_ باستخدام معادلة كيودر رامل;ا �شاbن ر  : .التا�) 21(ر
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  )2(لجدو 

ات ا*(غرافية معامل   ر ثبات اختبار امل,ا

عدد   نالتباي  املتوسط  البعد
  املفردات

  معامل الثبات

جة ال_لية   0.702 42  26.36 21.16  رالد

و2ـــو معامـــل دال إحـــصائيا يـــدعو للثقـــة lـــ� ûـــ¥ة ) 0.702(وقـــد بلـــغ معامـــل الثبـــات للمقيـــاس 
ً

  .النتائج

من 0ختبـار  مـن Rختبـار عـن طرbـق حـساب الـزمن الـذي اسـتغرقھ : زحساب  زتـم تحديـد 
دقيقة، والزمن الذي استغرقھ آخر تلميذ ) 40(ة ع�A أسئلة Rختبارلأو تلميذ R �lن89اء من �جاب

  .دقيقة) 50(دقيقة، ثم حساب متوسط الزمن وقد .ان متوسط الزمن) R �l)60ن89اء من �جابة

وóعـــد إجـــراء التجر�ــــة Rســـتطالعية، والتأكــــد مـــن ثبـــات Rختبــــار وصـــدقھ، أصــــبح Rختبـــار lــــ� 
تھ ال�8ائية م_ونـا مـن ًصو جاتـھ)سـؤال 42(ر جـة، وأصـبح صـا�¥ا للتطبيـق ع�ـA مجموعـة ) 42(ر، ود ًد ر

  .البحث

ات التفك�7 البصر-)2( ي اختبار م,ا   .ر

�طوات ¢تية �  :تم إعداد اختبار التحصيل املعرl �l� ضوء ا

ات التالميذ املعاق�ن سمعيا  :تحديد ال,دف من 0ختبار -  ًاس89دف Rختبار قياس م;ا ر
ات التفك�0 البصر) البحثعينة (بالصف الثامن RبتداQي يلبعض م;ا  .ر

لوóعد تحديد مستوbات Rختبار وجدو مواصفاتھ و : عرض 0ختبار ع�� السادة اZbكم7ن - 
تھ 3ولية، وعرضھ ع�A السادة  رنوع مفرداتھ وHعليماتھ وطرbقة تà¥يحھ وإعداده l� صو

vكم�ن، وقد تم إجراء التعديالت ال�` أشار إل»8ا السادة ا¥vختبار جا2ز اR كم�ن، وأصبح¥
  .   للتجر�ة Rستطالعية

  : التجرaة 0ستطالعية لالختبار-

  :تلميذ �8دف حساب) 30(تم إجراء تجر�ة استطالعية لالختبار ع�A عدد

 Sساق الداخ�R0 موع : صدقZvة بـا جـة .ـل عبـا تبـاط د رقام الباحث بحساب معامـل ا ر ر
ة، ومعامالت ال ات .ل م;ا رالك�� لعبا   .صدق الداخ�� ملفردات Rختبارر
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  ) 3(لجدو 

جة الEلية ة والد جة Æل م,ا تباط ب7ن د رمعامالت 0 ر ر ات التفك�7 البصر الختبا ر ير م,ا   )30= ن (ر

ة جة الEلية  رامل,ا   رالد

�رائط والصو�رالتصو البصر لألش_ال وا   **0.533  ير

 **0.566  ال01جمة البصرbة

 **0.474  .يالتمي�¸ البصر

اك    **0.666  العالقات امل_انيةراد

  **0.544  يالتتا=ع البصر

  **0.495  ي�غالق البصر

دال ** ،  ) 0.05(ىدال عند مستو  * 0.349) = 0.05(، 0.448) = 0.01(ىمستو الداللة عند 
  )0.01(ىعند مستو 

تباط دالة إحصائيا عند مستو R دو أن جميع قيم معامالتZ�ىيت�Î من ا ًل � ، و�التا)0.01(ر
  . مقبولةف×`

ثانيا 
ً

دسو- باستخدام معادلة كيودر-1:الثبات :  �ºشا ن  ر   )21(ر

دسو_ باستخدام معادلة كيودرRختبار تم حساب معامل ثبات  �شاbن ر   : .التا�) 21(ر

  ) 4(لجدو 

ات التفك�7 البصر يمعامل ثبات اختبار م,ا   .ر

عدد   التباين  املتوسط  البعد
  املفردات

  معامل الثبات

جة ال   0.701 42  29.62 21.83  _ليةرالد

و2و معامل دال إحصائيا يدعو للثقة û �l¥ة النتائج) 0.701(وقد بلغ معامل الثبات للمقياس 
ً

 .  

من 0ختبار  من Rختبار بحساب الزمن الذي استغرقھ أو تلميذ l� : زحساب  لتم تحديد  ز
استغرقھ آخر تلميذ l� دقيقة، والزمن الذي ) R)45ن89اء من �جابة ع�A أسئلة Rختبار

) 50(دقيقة، ثم حساب متوسط الزمن وقد .ان متوسط الزمن ) R)55ن89اء من �جابة 
  .دقيقة

  :   التجرaة امليدانية للبحث-5
�طوات التالية�  : تمت تطبيق التجر�ة امليدانية للبحث وفق ا

وتلميــذة مــن  تلميــذ) 30( تــم اختيــار عينــة البحــث وال�ــ` بلــغ عــدد2ا:اختيــار عينــة البحــث •
 )15(ًتالميــذ الــصف الثــامن RبتــداQي املعــاق�ن ســمعيا، وتــم تقــسيم;م Zvمــوعت�ن بواقــع
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ســــة 3مــــل للــــصم وضــــعاف الــــسمع بكفــــر الــــشيخ   تلميــــذ وتلميــــذة ل_ــــل  رمجموعــــة مــــن مد
 .و�لطيم

اÛــA الباحـــث تالöـــ�` تــأث�0 املتغ�ـــ0ات الدخيلـــة أثنـــاء :  ضــبط املتغ7ـــ�ات ع�ـــ� عينــة البحـــث- روقـــد 
ى تجـــاmس أداRـــي البحـــث والتجـــاmس TـــS العمـــر، واملـــستو 0جتمـــاSÎ :ذ تجر�ـــة البحـــث مثـــلتنفيـــ

$س اZvمـوعت�نو0قتصادي، والف��ة الزمنية �صـصة لتـدvيـة والـضابطة(ر اwbوتحديـد ،)التجر 
kس  .رالقائم بالتد

  )التطبيق القب�S ألدوات البحث ( -:    تنفيذ تجرaة البحث •

$س ال}0نامج wbية مع .ل منرقبل البدء l� تد معلم ( ر املق01ح، قام الباحث =عمل جلسات تد
ة  سة، و3خصاQي RجتماÛ�، وم01جم معتمد بلغة �شا اسات Rجتماعية باملد رالد ر ؛ �8دف )ر

bب ع�A كيفية تطبيق ال}0نامج، وذلك ملدة ثالث أيام بواقع ساعة ونصف يوميا ًالتد ثالث " ر
  ").جلسات

ات التفك�0 البصر للوحدت�ن ثم قام الباحث بتطبيق اخت ات ا�Zغرافية، وم;ا يبار امل;ا ري ( ر
سة 3مل ( ع�A مجموع�` البحث) الب¯ئة الصناعية والب¯ئة الà¥راوbة راZvموعة التجرwbية بمد

  ).للصم وضعاف السمع بكفر الشيخ

kس ال�zنامج املق��ح-   :ر تد

$س ال}0نامج املق01ح بالوحدة الثانية  $س;ا l� الفصل ) اعيةالب¯ئة الصن(ربدأ تد رواملقر تد ر
ا�²` ا�²` 3و من العام الد رالد   .ًم، وملدة ثالث أسـابيع متواصلة بواقع ف01ة أسبوعيا2020/2021لر

 Aا²ـ�` الثـا�ي مـن العـام ) الب¯ئـة الـà¥راوbة( ب¯نما الوحدة 3و $ـس;ا lـ� الفـصل الد رواملقـر تد ر ر
ا�²`   .متواصلة بواقع ف01ة أسبوعيام، وملدة اسبوع�ن ونصف أسـابيع 2020/2021رالد

  ).التطبيق البعدي ألدوات البحث  ( -

ات  ات ا�Zغرافيـــة، وم;ــــا $س ال}0نـــامج املق1ــــ0ح، تـــم تطبيــــق اختبـــار امل;ــــا ر=عـــد Rن89ــــاء مـــن تــــد ر ير
؛ وذلــك �8ـدف معرفـة أثـر ال}0نـامج املق1ـ0ح القـائم ع�ــA ً =عـديايالتفك�ـ0 البـصر ع�ـ� مجموعـة البحـث

ات التفك�0 البصر لدى التالميذ املعاق�ن التعلم التكيفي l� تن ات ا�Zغرافية وم;ا يمية =عض امل;ا ر ر
  .ًسمعيا بالصف الثامن RبتداQي

  )sجابة ع�� أسئلتھ وعرض نتائجھ( نتائج البحث

أوال
ً

  .sجابة ع�� أسئلة البحث، وعرض نتائجھ: 

ات ا�Zغرافية املراد ما امل :للإلجابة ع�� السؤال wو من أسئلة البحث والذي ينص ع�� - ر;ا
  .ًتنمي89ا للتالميذ املعاق�ن سمعيا بالصف الثامن RبتداQي

اسات السابقة والبحوث ذات الصلة :ولإلجابة ع�� qذا السؤال ر قام الباحث بالرجوع إA الد
اسات Rجتماعية =عامة وا�Zغرافيا بخاصة l� املرحلة 3وA من  ربموضوع البحث l� مجال الد

 قوطر املنا() l� من املتخصص�ناv¥كم�ن،  =عض السادة ع�A عرض;ا  3سا�²`، ثمالتعليم
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$س �8ا l� القائمة أصبحت املق01حة، و�ذلك التعديالت إجراء ثمRجتماعيات وال01بو�bن،  رتد  رصو
  .لال�8ائية، و�ذلك تمت �جابة ع�A السؤال 3و

ات التفك�0 البصر :  ينص ع�� لإلجابة ع�� السؤال الثاmي من أسئلة البحث والذي- يما م;ا ر
  .ًاملراد تنمي89ا للتالميذ املعاق�ن سمعيا بالصف الثامن RبتداQي

اســات الـسابقة والبحـوث ذات الــصلة :ولإلجابـة ع�ـ� qــذا الـسؤال ر قـام الباحــث بـالرجوع إـA الد
 قروطـ املنـا() lـ� مـن املتخصـص�ناv¥كمـ�ن،  =عـض الـسادة ع�ـA عرضـ;ا بموضـوع البحـث، ثـم

$س �8ا l� القائمة إجراء التعديالت املق01حة، لتصبح ثمRجتماعيات وال01بو�bن،  رتد   .ال�8ائية رصو
 : من أسئلة البحث ونصھ ما ي�S لإلجابة عن السؤال الثالث-

ة  مـــا ِالقـــائم ع�ـــA الـــتعلم التكيفـــي للتالميـــذ املق1ـــ0ح ال}0نـــامج رصـــو ُّ بالـــصف الثـــامن  ًســـمعيا املعـــاق�ن َ
  RبتداQي؟

 مجموعة ع�A عرض ال}0نامج ثمبإعداد ال}0نامج املق01ح،  قام الباحث :ولإلجابة ع�� qذا السؤال
�}0اء من�$س قوطر املنا() بمجال اv¥كم�ن ا اسات رتد  Rجتماعية، وتكنولوجيا التعليم رالد

اء ضوء l� التعديالت إجراء وتم ال01بية، ب_ليات �}0اء رآ�لش_ل ، ليظ;ر ال}0نامج بااv¥كم�ن ا
  . ال�8اQي

ات التفك�7  ات ا*(غرافية واختبار م,ا روفيما ي�S عرض النتائج املتعلقة باختبار امل,ا ر
Sا كما ي�q�7ومناقشة النتائج وتفس ،   :يالبصر

ات ا*(غرافية، وتفس�7 -1   :نتائجھ ر عرض النتائج املتعلقة باختبار امل,ا

ات ا*( � ض املتعلقة باختبار امل,ا رالتحقق من ZÑة الفر   .غرافيةو
� Sس فاعليـــة  مـــا:لإلجابـــة عـــن الـــسؤال الرا�ـــع ألســـئلة البحـــث ونـــصھ مـــا ي�ـــ$  ال}0نـــامج رتـــد

ِالقائم ع�A التعلم التكيفـي lـ� املق01ح ُّ ات =عـض تنميـة َ  املعـاق�ن التالميـذ لـدى ا�Zغرافيـة رامل;ـا
  بالصف الثامن RبتداQي؟ ًسمعيا

ًيوجد فر دال إحصائيا عند مستو" و�نص فرضھ ع�� أنھ  - أ تب )05,0(ىق رب�ن متوسطي 
ات  جات تالميذ اZvموعة التجرwbية واZvموعة الضابطة l� التطبيق البعدي الختبار امل;ا رد ر

  .ا�Zغرافية
ق ملعرفة وbتß` مان اختبار الباحث استخدم الفرض؛ 2ذا û¥ة والختبار  ب�ن والفر

جة البعدي القياس l� والضابطة التجرwbية اZvموعت�ن ات بارالخت ال_لية رللد ا�Zغرافية كما  رامل;ا
�  :لبا�Zدو التا
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   )5(لجدو
جات أفراد اb(موعت7ن التجر��ية والضابطة ST القياس  تب د ق ب7ن متوسطي  رداللة الفر ر و

ات ا*(غرافية   .رالبعدي الختبار امل,ا

ات الرئ�سة   العدد  اb(موعات رامل,ا
متوسط 

  الرتب 
مجموع 

  الرتب
U 

ىمستو 
  الداللة

ة استخدام   123.00  8.20  15  ضابطة   رم,ا
  342.00  22.80  15  تجرwbية  *?رائطا

3.00 0.01  

ة استخدام   138.50  9.23  15  ضابطة   رم,ا
  326.50  21.77  15  تجرwbية  ا*?رائط الصماء

18.50 0.01 

ة استخدام الصو   123.00  8.20  15  ضابطة   رم,ا ر
  342.00  22.80  15  تجرwbية  ا*(غرافية

3.00 0.01 

ة استخدام wشEال   131.00  8.73  15  ضابطة   رم,ا
ض   334.00  22.27  15  تجرwbية  ووالعر

11.00 0.01 

ة استخدام الرسوم   136.50  9.10  15  ضابطة   رم,ا
  328.50  21.90  15  تجرwbية  البيانية

16.50 0.01 

جة الEلية الختبار   120.00  8.00  15  ضابطة   رالد
ات ا*(غرافية   345.00  23.00  15  تجرwbية   رامل,ا

0.00  0.01  

  56 = 0.01ىا*(دولية عند مستو ) U(  قيمة72 = 0.05ىا*(دولية عن مستو  ) U(قيمة 

ق لــــــصا�� ليتـــــÓÔ مــــــن ا*(ــــــدو الــــــسابق ق بــــــ�ن اZvمــــــوعت�ن، وتوجـــــھ 2ــــــذه الفــــــر و وجـــــود فــــــر و
ات ا�Zغرافية، وÍ� اZvموعة ا   .لتجرwbيةراZvموعة 3ك}l 0� متوسط الرتب الختبار امل;ا

  )6(لجدو 
جة الEلية الختبار  ر املتوسط ا*ZساÖي و0نحراف املعيار للقياس البعدي لأل�عاد والد ي

ات ا*(غرافية للمجموعت7ن التجر��ية والضابطة   .رامل,ا
    تجر��ية  ضابطة

ات الرئ�سة  رامل,ا
 

  املتوسط
0نحراف 

  ياملعيار
  املتوسط

0نحراف 
  ياملعيار

  ×(م wثر

ة اس   0.79  1.79  10.26  1.12  6.40 تخدام ا*?رائطرم,ا
ة استخدام ا*?رائط  رم,ا

 الصماء
2.73  0.798  4.73  1.09  

0.72  

ة استخدام الصو  رم,ا ر
 ا*(غرافية

2.80  0.676  5.33  0.975  
0.83  

ة استخدام wشEال  رم,ا
ض التوضيحية  ووالعر

3.33  0.899  5.46  0.915  
0.76  

ة استخدام الرسوم  رم,ا
 البيانية

3.33  1.11  5.60  0.985  
0.73  

جة الEلية الختبار  رالد
ات ا*(غرافية  رامل,ا

18.60  2.22  31.40  3.13  
0.92  
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أن املتوســـط ا�¥ـــساóي للمجموعــة التجرwbيـــة أك}ـــ0 مــن املتوســـط ا�¥ـــساóي  ليتــ�Î مـــن ا�Zــدو
  .قللمجموعة الضابطة مما �ش�0 إA تفو اZvموعة التجرwbية ع�A اZvموعة الضابطة

ات " ھ ع�� أنھينص فرض -ب جات اختبار امل;ا تب د ق دالة احصائيا ب�ن متوسطي  رتوجد فر ر ر ً و
ات ا�Zغرافية للمجموعة التجرwbية l� القياس القب�� والبعدي،  رو�¥ساب نتائج اختبار امل;ا

ق ب�ن القياس�ن القب�� والبعدي لأل=عاد وذلك ) Z(ا�Zغرافية تم حساب قيمة  وملعرفة الفر
bب تالميذ اZvموعة التجرwbية عل»8ا داخل جلسات بتطبيق اختبار امل; ات ا�Zغرافية وال�` تم تد را ر

  .ال}0نامج

  )7(لجدو 

جة ) Z( قيمة  ات ا*(غرافية والد ق ب7ن القياس7ن القب�S والبعدي الختبار امل,ا رملعرفة الفر ر و
  نالEلية باستخدام معادلة و�لكوكسو

ات الرئ�سة   العدد  الرتب  رامل,ا
  متوسط

  الرتب
ع مجمو
  الرتب

قيمة 
Z 

ىمستو 
  الداللة

  2.00  2.00  1  الرتب السالبة
  118.00  8.43  14  الرتب املوجبة

      0  يال�ساو
ة استخدام  رم,ا

  ا*?رائط
      15  اZvموع

- 
3.321  

0.001  

  2.00  2.00  1  الرتب السالبة
  103.00  7.92  13  الرتب املوجبة

      1  يال�ساو

ة استخدام  رم,ا
ا*?رائط 
 الصماء

      15  اZvموع 

-
3.204  

0.001  

  2.50  2.50  1  الرتب السالبة
  117.50  8.39  14  الرتب املوجبة

      0  يال�ساو

ة استخدام  رم,ا
رالصو 

 ا*(غرافية
      15  اZvموع

-
3.293  

0.001  

  0.00  0.00  0  الرتب السالبة
  66.00  6.00  11  الرتب املوجبة

      4  يال�ساو

ة استخدام  رم,ا
wشEال 

ض  ووالعر
      15  اZvموع التوضيحية

-
2.966  

0.003  

  0.00  0.00  0  الرتب السالبة
  120.00  8.00  15  الرتب املوجبة

      0  يال�ساو
ة استخدام  رم,ا
 الرسوم البيانية

      15  اZvموع

-
3.428  

0.001  

  0.00  0.00  0  الرتب السالبة
  1.20  8.00  15  الرتب املوجبة

      0  يال�ساو

جة الEلية  رالد
ات    رالختبار امل,ا

 ا*(غرافية
      15  اZvموع

-
2.417  

0.001  

  2.60 = 0.01يعند مستو) Z(      قيمة   2.00 = 0.05يعند مستو) Z(قيمة 
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ق بـــ�ن القياســـ�ن وذلــــك لـــصا�� القيـــاس البعــــدي،  :ليتـــ�Î مـــن ا�Zــــدو الـــسابق ووجـــود فــــر
أك}ـ0 مـن متوسـط الرتـب الـسالبة، و2ـذا �عـد مؤشـرا ع�ـA فاعليـة حيث .ان متوسط الرتب املوجبـة 

ات ا�Zغرافية لدى أفراد العينة التجرwbية   . رال}0نامج املستخدم l� امل;ا

ـــساóي  ات ا�Zغرافيـــــة، تـــــم حـــــساب املتوســـــط ا�¥ــ ـــدار التحـــــسن lـــــ� أ=عـــــاد امل;ـــــا روملعرفـــــة  مقــ
، للقياس�ن القب�� والبعدي للمجموعة التج   :لرwbية، وا�Zدو التا� يو�ð ذلكيوRنحراف املعيار

  ) 8(لجدو

جة الEلية الختبار  راملتوسط ا*ZساÖي و0نحراف املعيار للقياس7ن القب�S والبعدي والد ي
ات ا*(غرافية للمجموعة التجر��ية   .رامل,ا

Sعدي  قب��  
ات الرئ�سة  رامل,ا

  املتوسط 
0نحراف 

  ياملعيار
  املتوسط

0نحراف 
  ياملعيار

×(م 
  wثر

ة استخدام ا*?رائطم   0.75  1.79  10.26  1.55  6.46 ر,ا

ة استخدام ا*?رائط  رم,ا
 الصماء

2.66  0.975  4.73  1.09  
0.71  

ة استخدام الصو  رم,ا ر
 ا*(غرافية

3.06  1.22  5.33  0.975  
0.72  

ة استخدام wشEال  رم,ا
ض التوضيحية  ووالعر

3.46  1.24  5.46  0.915  
0.70  

ة استخدام الرسوم  رم,ا
 ةالبياني

3.00  1.19  5.60  0.985  
0.76  

ات  جة الEلية الختبار امل,ا رالد ر
 ا*(غرافية

18.66  2.16  31.40  3.13  
0.92  

أن املتوســط ا�¥ـــساóي للمجموعــة التجرwbيـــة lــ� القيـــاس البعـــدي  :ليتــ�Î مـــن ا�Zــدو الـــسابق
اس قأك}ــ0 مــن املتوســـط ا�¥ــساóي للمجموعـــة الــضابطة lـــ� القيــاس القب�ــ� ممـــا �ــش�0 إـــA تفــو القيـــ

  .البعدي ع�A القياس القب��

ات ا*(غرافية -   البحث إليھ توصل ما تفس�0 يمكن :رتفس�7 النتائج املتعلقة باختبار امل,ا
A  :إ

( ا�¥ديثة �ليك01ونية التعلم أساليب ع�A اعتماده وخاصة املق01ح ال}0نامج أ2مية استخدام 
ىتلقي اv¥تو بأسلوب جديد؛ قد أشبع حاجات التالميذ وأثار دافعي89م ل ؛)التعلم التكيفي

قيحتوbھ ال}0نامج املق01ح من طر حديثة l� العرض ت�ناسب مع حاجات تالميذ تلك  ملا ًنظرا
اسات Rجتماعية $س مادة الد رالفئة وخصائص;م، و2و أحد أ2م أ2داف تد   .ر
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ة؛ أتاح للتلميذ   رتقديم ال}0نامج l� ش_ل م�سلسل مà¥وب ب01جمة تفصيلية بلغة �شا
�ط ب�ن الوسيط من خالل حاسة البصر، والتعرف عليھ نظرbا من خالل ال01جمة، وتفس�0 الر

ً

ات ا�Zغرافية =ش_ل مwسط سواء باستخدام 3لوان أو 3ش_ال أو الرسوم البيانية  . رامل;ا
ق3سلوب املشو l� عرض ال}0نامج املق01ح أدى إA وجود نوع من ا�¥ماس لدى التالميذ وجو  

l قbشو�؛ ألنھ ألو مره �عرض عل»8م 2ذا اv¥تو �8ذا 3سلوب مما أدى من ال ى� Hعلم اv¥تو ل ُى

ة دافع»8م نحو التعلم  .رإA إثا
، (وما يتضمنھ من) التعلم التكيفي( ىأسلوب تقديم محتو ال}0نامج املق01ح  رخرائط، وصو

سومات بيانية  . ، واعتماد2ا جميع;ا ع�A حاسة البصر)روأش_ال توضيحية، و
ة س;ل ع�A التالميذ ف;م اv¥تو =ش_ل û¥يحRست  ىعانة بمتخصص�ن l� لغة �شا  .ر
ىتقديم دليل للمعلم؛ ساعد املعلم l� عرض اv¥تو =ش_ل م�سلسل يناسب طبيعة التالميذ  

ات ا�Zغرافية املراد تنمي89ا  .روكيفية تنمية  امل;ا
ة مع ظ;و الوسائط املتعددة املستخدمة  رعرض ال01جمة بلغة �شا �رائط والصو " ر�را

ىو3ش_ال التوضيحية والرسوم البيانية س;ل ع�A التالميذ ف;م اv¥تو التعليÐ` واملفا2يم 
 .واملصطÔ¥ات

، وتفس�7 نتائجھ-2 ات التفك�7 البصر ي عرض النتائج املتعلقة باختبار م,ا   :ر

ات التفك�7 البصر � ض املتعلقة باختبار م,ا يالتحقق من ZÑة الفر   .رو
$س فاعلية ما: لسؤال ا*?امس ألسئلة البحث ونصھلإلجابة عن ا �  l� املق01ح ال}0نامج رتد

ات التفك�0 البصر لتالميذ =عض تنمية يم;ا   بالصف الثامن RبتداQي؟ ًسمعيا املعاق�ن ر
ىيوجـد فــر دال إحــصائيا عنــد مـستو" يـنص فرضــھ ع�ــ� أنــھ  - أ جــات تالميــذ ) 05,0(ًق ربــ�ن متوســطي د

ات التفك�0 البصراZvموعة التجرwbية والضابطة  يl� التطبيق البعدي الختبار م;ا  .ر
  )9(لجدو

جات أفراد اb(موعت7ن التجر��ية والضابطة ST القياس البعدي  ق ب7ن متوسطي د رداللة الفر و
ات التفك�7 البصر يالختبار م,ا   .ر

ات الرئ�سة   العدد  اb(موعات رامل,ا
متوسط 

  الرتب 
مجموع 

  الرتب
U 

ىمستو 
  الداللة

ير رالتصو البص  151.50  10.10  15  ضابطة  
لألشEال وا*?رائط 

 روالصو
  313.50  20.90  15  تجرwbية 

31.50 0.01  

  151.50  10.10  15  ضابطة  
 ال��جمة البصر�ة

  313.50  20.90  15  تجرwbية 
31.50 0.01 

  151.50  10.10  15  ضابطة  
 يالتمي²7 البصر

  313.50  20.90  15  تجرwbية 
31.50 0.01 

 0.01 38.00  158.00  10.53  15  ضابطة  اك العالقات راد
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ات الرئ�سة   العدد  اb(موعات رامل,ا
متوسط 

  الرتب 
مجموع 

  الرتب
U 

ىمستو 
  الداللة

  307.00  20.47  15  تجرwbية  املEانية

  171.50  11.43  15  ضابطة  
 يالتتا�ع البصر

  293.50  19.57  15  تجرwbية 
51.50 0.01 

  160.50  10.70  15  ضابطة  
  يsغالق البصر

  304.50  20.30  15  تجرwbية 

40.50  
0.01 

جة الE  120.00  8.00  15  ضابطة    ليةرالد
الختبار التفك�7 

  يالبصر 
  345.00  23.00  15  تجرwbية 

0.00  0.01  

  56 = 0.01ىا*(دولية عند مستو ) U(  قيمة72 = 0.05ىا*(دولية عن مستو  ) U(قيمة 

ق لــــــصا�� ليتـــــÓÔ مــــــن ا*(ــــــدو الــــــسابق  ق بــــــ�ن اZvمــــــوعت�ن، وتوجـــــھ 2ــــــذه الفــــــر ووجـــــود فــــــر و
ي، وتم حساب املتوسـط ا�¥ـساóي وRنحـراف املعيـار للقيـاس البعـدي ل_ـل مـن اZvموعة التجرwbية

  .اZvموعت�ن

  ) 10( ل       جدو

جة الEلية   ر املتوسط ا*ZساÖي و0نحراف املعيار للقياس البعدي لأل�عاد والد الختبار ي
ات التفك�7 البصر للمجموعت7ن التجر��ية والضابطة يم,ا   .ر

    تجر��ية  ضابطة

ات الرئ�سة  رامل,ا

 
  املتوسط

0نحراف 
  ياملعيار

  املتوسط
0نحراف 

  ياملعيار

×(م 
  wثر

يالتصو البصر لألشEال  ر
 روا*?رائط والصو

3.40  1.50  5.46  1.06  0.62  

  0.63  0.828  3.60  0.632  2.40 ال��جمة البصر�ة

  0.61  1.88  8.46  1.62  5.73  يالتمي²7 البصر

اك   0.60  1.12  4.13  1.18  2.53  العالقات املEانيةرإد

  0.51  1.18  4.60  1.22  3.26  يالتتا�ع البصر

  0.56  0.961  4.26  1.27  2.73  يsغالق البصر

جة الEلية الختبار  رالد
ات التفك�7 البصر  يم,ا   ر

20.06  2.84  30.53  3.48  0.86  
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أن املتوســط ا�¥ــساóي للمجموعــة التجرwbيــة أك}ــ0 مــن املتوســط : ليتــÓÔ مــن ا*(ــدو الــسابق
  .قا�¥ساóي للمجموعة الضابطة مما �ش�0 إA تفو اZvموعة التجرwbية ع�A اZvموعة الضابطة

ق توجــــد "أنــــھ ع�ــــ� فرضــــھ   يــــنص-ب جــــات رتــــب متوســــطي بــــ�ن ًاحــــصائيا دالــــة وفــــر  اختبــــار رد
ات التفك�0  .والبعدي القب�� القياس l� التجرwbية للمجموعة  يالبصر رم;ا

ات الت اختبــــار نتـــــائج و�¥ــــساب ق ملعرفــــة) Z (قيمـــــة حــــساب تـــــم يالبـــــصر فك�ــــ0رم;ـــــا  بـــــ�ن والفـــــر
ات التفك�0 اختبار بتطبيق وذلك لأل=عاد، والبعدي القب�� القياس�ن  .يالبصر رم;ا

   ) 11(لجدو 

جة ) Z(قيمة  ق ب7ن القياس7ن القب�S والبعدي الختبار التفك�7 البصر  والد رملعرفة الفر ي و
  نالEلية باستخدام معادلة و�لكوكسو

ات    العدد  الرتب  الرئ�سةرامل,ا
  متوسط

  الرتب

مجموع 
  الرتب

 Zقيمة 
ىمستو 
  الداللة

  0.00  0.00  0  الرتب السالبة

  78.00  6.50  12  الرتب املوجبة

      3  يال�ساو

يالتصو البصر  ر
  لألشEال وا*?رائط

 ر والصو
      15  اZvموع

- 3.078  0.002  

  0.00  0.00  0  الرتب السالبة

  66.00  6.00  11  الرتب املوجبة

      4  يال�ساو
 ال��جمة البصر�ة

      15  اZvموع

-2.979  0.003  

  4.00  4.00  1  الرتب السالبة

  101.00  7.77  13  الرتب املوجبة

      1  يال�ساو

 يالتمي²7 البصر

 

      15  اZvموع

-3.065  0.002  

  0.00  0.00  0  الرتب السالبة

  78.00  6.50  12  الرتب املوجبة

      3  يال�ساو

اك العالقات  راد
 املEانية

      15  اZvموع

-3.088  0.002  

 يالتتا�ع البصر  9.00  4.50  2  الرتب السالبة

  57.00  6.33  9  الرتب املوجبة 

-2.156  0.031  
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ات    العدد  الرتب  الرئ�سةرامل,ا
  متوسط

  الرتب

مجموع 
  الرتب

 Zقيمة 
ىمستو 
  الداللة

      4  يال�ساو

      15  اZvموع

  7.00  3.50  2  الرتب السالبة

  98.00  8.17  12  وجبةالرتب امل

      1  يال�ساو
 يsغالق البصر

      15  اZvموع

-2.897  0.001  

  0.00  0.00  0  الرتب السالبة

  105.00  7.50  14  الرتب املوجبة

      1  يال�ساو

جة الEلية  رالد
  الختبار التفك�7 

 يالبصر 
      15  اZvموع

-3.301  0.001  

  2.60 = 0.01ىد مستوعن) Z(قيمة  2.00 = 0.05يعند مستو) Z(قيمة  

ق ب�ن القياسـ�ن وذلـك لـصا�� القيـاس البعـدي، حيـث : ليت�Î من ا�Zدو السابق ووجود فر
.ــــان متوســــط الرتــــب املوجبــــة أك}ــــ0 مــــن متوســــط الرتــــب الــــسالبة، و2ــــذا �عــــد مؤشــــرا ع�ــــA فاعليــــة 

ات التفك�0 البصر لدى أفراد العينة التجرwbية يال}0نامج املستخدم l� م;ا   . ر

يب املتوسط ا�¥ساóي وRنحـراف املعيـار للقياسـ�ن القب�ـ� والبعـدي للمجموعـة كما تم حسا
  .التجرwbية

  )34(لجدو 

جة الEلية  راملتوسط ا*ZساÖي و0نحراف املعيار للقياس7ن القب�S والبعدي لأل�عاد والد ي
ات التفك�7    . التجر��يةيالبصر للمجموعةرالختبار م,ا

Sعدي  قب��  
ات الرئ�سة  رامل,ا

  املتوسط 
0نحراف 

  ياملعيار
  املتوسط

0نحراف 
  ياملعيار

×(م 
wثر  

يالتصو البصر لألشEال  ر
 ر والصو وا*?رائط

3.20  1.14  5.46  1.06  
0.72  

  0.60  0.828  3.60  0.774  2.20 ال��جمة البصر�ة

  0.60  1.88  8.46  1.83  5.73  يالتمي²7 البصر
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Sعدي  قب��  
ات الرئ�سة  رامل,ا

  املتوسط 
0نحراف 

  ياملعيار
  املتوسط

0نحراف 
  ياملعيار

×(م 
wثر  

اك العالقات املEانية   0.67  1.12  4.13  0.961  2.26 راد

  0.51  1.18  4.60  1.55  3.46  يالتتا�ع البصر

  0.61  0.961  4.26  1.35  2.46  يsغالق البصر

جة الEلية الختبار   رالد
ات    يالتفك�7 البصر  رم,ا

19.33  3.75  30.53  3.48  
0.84  

تفــو القيـاس البعـدي ع�ـA القيــاس القب�ـ�، كمـا يتـ�Î أيــضا أن : ليتـÓÔ مـن ا*(ـدو الـسابق
ً

ق
ات ) 0.5أك}ــ0 مــن ( كب�ــ0) Zì)0.84ــم 3ثــر l `abــ� م;ــا رو2ــذا �عــد مؤشــرا ع�ــA فاعليــة ال}0نــامج التــد ر ً

  .يالتفك�0 البصر لدى أفراد اZvموعة التجرwbية

 - ، ات التفك�7 البصر يتفس�7 النتائج املتعلقة باختبار م,ا  إليھ توصل ما تفس�0 يمكن ر
ات ضوء l� نتائج من البحث   :التالية رRعتبا

املق01ح؛ أثار دافعية التالميذ وعمل Hشوbق;م لتلقي املعلومات بطرbقة  جال}0نام استخدام .1
 .جديدة

قعرض ال}0نامج بطرbق التعلم البصر وال�` Hعد أ�سب الطر ال�` ت�ناسب مع طبيعة  .2 ي
ُ

 .التالميذ
ة ع�A سرعة  .3 رتقديم الوسائط البصرbة مà¥وب ب01جمة محتواه ن�Ð لدى التالميذ القد

�رائط و3ش_ال التوضيحية والرسوم البيانيةالتعرف ع�A املعا�ي ا�رل�` Hع}0 ع�8ا الصو وا
ُ

. 
، وأش_ال توضيحية، ( ىتقديم محتو ال}0نامج املق01ح وما يتضمنھ من  .4 رخرائط، وصو

سومات بيانية ات )رو �اص بم;ا�ر، أثر l� تحقيق نتائج إيجابية للبحث وخاصة با�Zانب ا
 .يالتفك�0 البصر

يم يحتو كم 2ائل من الوسائط البصرbة؛ ساعد املعلم l� إثراء Rعتماد ع�A دليل معل .5
ىا�Zانب البصر عند عرض اv¥تو =ش_ل يناسب طبيعة التالميذ  .ي

�وف  .6�ة مع ظ;و الوسائط املتعددة س;ل ع�A التالميذ ف;م اv¥تو ا ىال01جمة بلغة �شا ر ر
اركة التالميذ بإيجابية؛ ًوا�Zþل أثناء التطبيق، وساعدت ع�A تحف̧� التالميذ جميعا ع�A مش

نات والقراءة البصرbة والوصو إA املع�ß الà¥يح  ة املقا لمما .ان لھ أثر l� تنمية م;ا ر ر
 .ىللمحتو

ثانيا
ً

 : توصيات البحث :

  �l ديثة¥��اصة الستخدام ال}0امج التكنولوجية ا�توجيھ ان�باه املعلم�ن l� مجال ال01بية ا
�اصة بصفة �  .ًعامة والتالميذ املعاق�ن سمعيا بصفة خاصةيHعليم ذو Rحتياجات ا

توجيھ املعلم�ن الستخدام ال}0امج املق01حة القائمة ع�A التعلم التكيفي، وال�` تم تصميم;ا  
، l� أي وقت ومن أي م_ان اسية 3خر ىلعرض املواد الد  .ر
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جيا العمل ع�� إدخال التالميذ املعاق�ن سمعيا دائرة ا2تمام الباحث�ن l� مجال تكنولو 
لالتعليم، وذلك لعمل املزbد من 3بحاث ال�` ت�ناو 2ذه الفئة وHسá� إ� تحقيق التواصل 

 .نال_امل ل;م مع مجتمع;م الذي �ع¯شو فيھ

�تلفة من ذو  vس01شاد بأدوات ونتائج البحث لعمل أبحاث أخر مماثلة مع الفئات اRي ي
 .�عاقة

اسات الت  طبيقية ال�` Hس89دف تحس�ن وتطوbر رZÇHيع الباحث�ن بإجراء البحوث والد
 .ًوتصميم املنا() ومث�0ا�8ا البصرbة للمعاق�ن سمعيا

  :مق��حات البحث
ات  .1 ، مثل م;ا ات جغرافية أخر رفاعلية برنامج مق01ح قائم ع�A التعلم التكيفي l� تنمية م;ا ىر

ات ر لطرح 3سئلة حو الظوا2ر ا�Zغرافية، وتحليل الظوا2( رالتفك�0 ا�Zغراl� كم;ا
ات) ا�Zغرافية وتفس�20ا ات البحث ا�Zغراl� كم;ا روم;ا جمع املعلومات ا�Zغرافية، (ر

ات) وتنظيم;ا، وتحليل;ا ة الب¯ئة كم;ا ات إدا روم;ا ر حل املشكالت البي�ية، والتعامل �يجاóي (ر
د الب¯ئة ىلدى تالميذ املرحلة 3وA من التعليم 3سا�²`، وملراحل Hعليمية أخر )رمع موا

ًة �عدادية امل;نية املعاق�ن سمعيا، أو للتالميذ العادي�ن سواء باملرحلة التعليم .املرحل

 .Rسا�²` أو املرحلة �عدادية أو الثانوbة أو ح�� املرحلة ا�Zامعية
 
يفاعلية استخدام برامج تكنولوجية حديثة قائمة ع�A املدخل البصر l� تنمية =عض  .2

ات التفك�0 ا ات ا�Zغرافية وم;ا رامل;ا ًلبصر لدى التالميذ املعاق�ن سمعيا باملرحلة 3وA من ر ي
 .التعليم Rسا�²`، أو باملرحلة �عدادية الفنية

 

اسات و�حوث مستقبلية l� ب¯ئة التعلم �ليك01و�ي التكيفي .3 ) تكيف ب¯ئة التعلم( رإجراء د
 .يلتنمية متغ�0ات تا=عة أخر .التفك�0 املستقب��، أو حل املشكالت البي�ية

 

�طأ للمفا2يم واملصطÔ¥ات ا�Zغرافية لدى فاع .4�ات ا رلية برنامج اليك01و�ي لتصوbب التصو
 .ًتالميذ املرحلة Rبتدائية املعاق�ن سمعيا
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:املراجع  
ً�وال   :املراجع العرaية: ٔ

 .القرآن الكرbم
ـــــ):2008( أحمــــــد عبــــــدالرحمن ات التـ ـــــة قــــــد ـــــة لتنميـ �ــــــرائط الذ2نيـ�ـــــر اســــــتخدام ا ـــا�ي ر أثـ رصو امل_ــــ

ا²ـــ�` لـــدى تالميـــذ الـــصف 3و �عـــدادي، مجلـــة .ليـــة ال01بيـــة، جامعـــة  لوالتحـــصيل الد ر
 .34 -1، ص ص 13، ع4حلوان، ج

�رائط الذ2نية l� تنمية ):2018(أحمد أبو الفضل شب¯ب� فاعلية برنامج حاسوóي قائم ع�A ا
ات التفك�0 البصر لدى تالميذ ا�¥لقة ا ياملفا2يم ا�Zغرافية وم;ا لثانية من التعليم ر

2ر ة، .لية ال01بية، جامعة 3 سالة ماجست�0 غ�0 مÅشو ز3سا�²`،   .رر
A فاعلية برنامج قائم ع�A البنائية Rجتماعية باستخدام ):2010(اسامة عبد الرحمن عبد املو

اسات Rجتماعية ع�A تنمية املفا2يم ا�Zغرافية والتفك�0  $س الد �ليط l� تد�رالتعلم ا ر
اه غ�0 يالبصر  سالة دكتو ات ا�¥ياتية لدى التالميذ الصم باملرحلة Rعدادية،  روامل;ا ر ر

ه، .لية ال01بية، جامعة سو2اج   .رمÅشو
يفاعليـة توظيـف اسـ01اتيجية الب�ـت الـدائر lـ� تنميـة املفــا2يم : )2012(أمـال عبـد القـادر الكحلـوت

ات التفك�ــ0 البـــصر با�Zغرافيــا لــدى طالبـــات الــصف ا�¥ــادي عـــش يوم;ــا رســـالة ر =غــزة، ر
ة، ا�Zامعة �سالمية، غزة، فلسط�ن   .رماجست�0 غ�0 مÅشو

bـــــھ ســـــعد القحطـــــا�ي ات ): 2012(ربد ربرنـــــامج قـــــائم  الــــــتعلم الÅـــــشط وقيـــــاس فاعليتـــــھ لتنميـــــة امل;ــــــا
، يا�Zغرافيـــــة لـــــدى طالبـــــات الـــــصف 3و الثـــــانو ة، .ليـــــة  ل اه غ�ـــــ0 مÅـــــشو رســـــالة دكتـــــو ر ر

  .ىال01بية، جامعة ام القر
 فاعلية اختالف واج;ة التفاعل لوحدة مق01حة قائمة ع�� التعلم التكيفي فـــي ):2017(تا�8اء دمحم ش

ــــدي طـــالب شـــعبة تكنولوجيـــا التعلــــيم،  ـــــك لـ ـــاج Rنفــــوجـــرافــــيـ ـــ ات إنتــ ـــا ــ ـــــــض م;ــ رتنميــــــة =عـــ
2ر ة، .لية ال01بية، جامعة 3 زسالة ماجست�0 غ�0 مÅشو   .رر

ي امل   .دار ال�¥اب للÅشر، القا2رة، مصر ،"التعلم التكيفي":)2010(الحرتامر املغاو
اســــات Rجتماعيــــة ):2016(جميلـــھ عمــــاد ابــــرا2يم $س مــــادة الد ر فاعليــــة النمذجــــة ا�¥ــــسية lــــ� تــــد ر

ات التفك�0 البصر والتحصيل لدى التالميذ املعاق�ن سمعيا باملرحلة  لتنمية =عض م;ا
ً ي ر

سالة ماجست�0 غ�0 مÅش ةرRبتدائية،  ه، .لية ال01بية، جامعة املنصو رو   .ر
ات التفك�ــــ0 : )2015(جمــــال حــــسن الــــسيد lــــ� ضــــوء م;ــــا ـــوbم منــــا() ا�Zغرافيــــا بــــالتعليم الفßــــ`  رتقـ

اسـات Rجتماعيـة،  ات ا�Zغرافيـة، مجلـة ا�Zمعيـة ال01بوbـة للد ر3ساسية واملركبة وامل;ا ر
  .61 -1، ص ص 76ع 

، 1بابھ، أســسھ، أســاليبھ، خطواتــھ، معوقاتــھ، طتطــوbر املنــا()، أســ): 2012(حلÐــ` أحمــد الوكيــل
  .دار الفكر العرóي، القا2رة، مصر

ات ): 2007( حمــدي دمحم مر²ـــ�` $س امل;ـــا مـــة لتـــد رفاعليـــة برنـــامج مق1ـــ0ح lــ� املتطلبـــات الرbاضـــية ¢ ر ز
، مجلـــــة "مـــــواد اجتماعيـــــة" ا�Zغرافيــــة لـــــدى الطـــــالب املعلمــــ�ن شـــــعبة التعلـــــيم RبتــــداQي

اسات Rجتماعية، جا�Zمعية ال01بوbة لل   .45 -15، ص ص 12، ع1رد
�اصـة، ط): 2015(حصة دمحم الشا�ع، وأفنان عبد الرحمن�، 1يتقنيات التعليم لذو Rحتياجـات ا

  .مكتبة الرشد للÅشر، السعودية
ــا lـــ� عـــصر املعلوماتيـــة): 2018( خالـــد عبـــد اللطيـــف عمـــران ات الوظيفيـــة lـــ� ا�Zغرافيـ ى " رامل;ـــا ؤر

، ط ،تنظ�0يـــــة وتطبيقيــــــة ــــزء 3و ، دار العلــــــم و�يمـــــان للطبــــــع والÅـــــشر، القــــــا2رة، 1لا�Zـ
  .مصر
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ات ):2015( دعاء عبدالسالم الشاعر ر أثر استخدام ب¯ئة Hعليمية اليك01ونية ع�A تنمية امل;ا
سالة  ات التفك�0 لدى طالب املرحلة الثانوbة،  رالوظيفية l� ا�Zغرافيا وóعض م;ا ر

ة، .لية ال01بي اه غ�0 مÅشو ردكتو   .ة، جامعة املنوفيةر
مود ر�يع عبدالعظيم  ىالكشف عن فاعلية تصميم محتو إليك01و�ي تكيفي قائم ع�A  ):2014(ر

الوbب الدال� وأثره l� تنمية التفك�0 الدال� والتحصيل لدى طالب تكنولوجيا التعليم، 
  .79 - 45، ص ص 4ع , 18مصر، ج مجلة تكنولوجيا التعليم، 

مود ر�يع عبد العظيم  مضان عبد ا�¥ميد, ر العالقة ب�ن نمط Rبحار ): 2014(روائل 
ابط⁄ اظ;ار(التكيفي ⁄ ح��`(بب¯ئة التعلم Rلك01و�ي املتنقل وأسلوب التعلم) واخفاء الر
اسات عر�ية l� ال01بية وعلم النفس, يواثر2ا l� تنمية التفك�R 0بت_ار) حد�²` , رمجلة د

 .69ص, 3 ، ع56ج, السعودية
�)web Quest (  �lفاعلية اس01اتيجية الرحالت املعرفية ع}0 الوbبZ)2012 :(ليلرجاء دمحم عبدا

ات التفك�0 ا�Zغراl� وامليو ا�Zغرافية  اسات Rجتماعية ع�A تنمية م;ا $س الد لتد ر ر ر
اسات عر�ية l� ال01بية وعلم النفس، السعودية،  رلدى تالميذ املرحلة Rبتدائية، مجلة د

  .205 -176، ص ص 26، ع3ج
ا� عبد الرحمن أحمدر  فاعلية برنامج قائم ع�A خرائط التفك�l 0� ):2014(وضا 2ندي جمعھ و

اسات Rجتماعية لدى تالميذ  ات التفك�0 البصر من خالل منا() الد رتنمية =عض م;ا ير
اسات Rجتماعية، .لية ال01بية،  �امس RبتداQي، مجلة ا�Zمعية ال01بوbة للد�رالصف ا

  .275 –239، ص ص 56جامعة ع�ن شمس، ع
وô� وس×� ابرا2يم عبد الكرbم زعد م;دي ر التفك�R 0ستدال�، " التفك�0 وأنماطھ ): 2015(ر

، دار املس�0ة للÅشر 1ط" يالتفك�R 0بداÛ�، التفك�0 املنظومي، التفك�0 البصر
دن $ع، عمان، 3 روالتو   .ز

bخية لدى طفل فاعلية استخدام اv¥ا.اة l� تنمية =عض): 2015(سا� ع�� دمحم ر املفا2يم التا
bاض 3طفال، جامعة بو سعيد سالة ماجست�0، .لية  ضة،  رالر رو   .ر

دة ببعض أف_ار 2ندسة الفار كتال ):2013(سالفھ يوسف شا�2ن $س ال;ندسة املز و فاعلية تد ر
ات التفك�0  رباستخدام ال}0مجيات التفاعلية l� تنمية التحصيل l� ال;ندسة وم;ا

ة، .لية يالبصر لدى التال سالة ماجست�0 غ�0 مÅشو رميذ الصم باملرحلة Rبتدائية،  ر
  .ال01بية، جامعة ع�ن شمس

ة قائمة ع�A =عض مفا2يم جغرافية 3مراض لتنمية ):2012(شيماء ابرا2يم دمحم ر وحدة مطو
سالة ماجست�0  رالتحصيل املعرl� والوÛ� الص
� والبي	` لدى تالميذ املرحلة Rبتدائية، 

bقغ�0 مÅشو زة، .لية ال01بية، جامعة الزقا   .ر
̧او �Z�ىص}0 إبرا2يم ا يفاعلية برنامج كمبيوتر متعدد الوسائط l� تنمية مفا2يم من[) ):2006(ي

اسات Rجتماعية والتفك�0 الناقد وتقدير الذات لدى تالميذ املرحلة �عدادية  رالد
امل;نية املعاق�ن سمعيا
ً

ة، .لية ا" اه غ�0 مÅشو سالة دكتو ر،  ر 2رر   .زل01بية، جامعة 3
�اصة، ط: )2015(عبد ا�¥افظ سالمة�، دار وائل 1يتكنولوجيا التعليم لذو Rحتياجات ا

دن  .رللÅشر، عمان، 3
فعت عمر رعمر  �يص املبكر"�عاقة السمعية): 2005(وÇ�، برامج التدخل املف;وم، ال
شادي   .، مكتبة ال�8ضة املصرbة، القا2رة، مصر"ر�



ِبرنامج مقترح قائم على التعلم التكيفي لت ُّ ّ َُّّ نمية بع�ض المه�ارات الجغرافي�ة ُ
 ًوالتفكير البصري للتالميذ المعاقين سمعيا بالصف الثامن االبتدائي

  متولي شعبان السيد قاسم
  علي دمحم حسين سليمان/ د.أ
  رضا محمود السيد الخولي/ د

 

 

38 

�اصة، دار املس�0ة، ):2014(عاطف الشرمان�ي تكنولوجيا التعليم املساندة لذو Rحتياجات ا
دن   .رعمان، 3

$ــ��` قــائم ع�ــA املــدخل التــصو البــصر : )2010(ع�ــ� حــس�ن عطيــھ يفاعليــة اســتخدام مــدخل تد ر ر
�رbطـــة نحـــو املـــادة لتالميـــذ املرحلـــة �$س ا�Zغرافيـــا لتنميـــة مفـــا2يم ف;ـــم ا رامل_ـــا�ي lـــ� تـــد

اسات Rجتماعية، مصر،عRبتدائية،    .97 -54، ص ص 33رمجلة ا�Zمعية ال01بوbة للد
ـــا ):2010(فــــايزه فــــايز عبــــد هللا ـــات توظيــــف تكنولوجيـ ab` لتنميــــة كفايـ ر فاعليــــة موقــــع الك01و�ــــي تــــد

اه،  ســالة دكتــو رالتعلـيم املــساعد ملعلÐــ` Rعاقــة الــسمعية باململكــة العر�يــة الــسعودية،  ر
اسات والبحوث ال01   .بوbة، جامعھ القا2رةرمع;د الد

ات ا�Zغرافيــة ):2015( يفاطمــھ عوضــھ الــش;ر ر أثــر اســتخدام الوســائط املتعــددة ع�ــA تنميــة امل;ــا
، ص 59، ع1للـدى طالبـات الـصف 3و املتوسـط، مجلـة .ليـة ال01بيـة، جامعـة طنطـا، ج

  .576 -513ص 
، 44و�، الـــسعودية،ع توســيع Rســـ�ثمار lــ� الـــتعلم التكيفــي، الراصـــد الــد):2014(إديــو فين�ـــشرس 

28 - 33. 
وحدة مق01حة l� العلوم للتالميذ الصم باملرحلة �عدادية l� ضوء : )2014(دمحم بدر إسماعيل

 �lتحصيل;م املعر Aاء املعلم�ن وأولياء 3مو وأثر2ا ع� �صية واÇرتفضيال�8م ال ر
ة، .لية ال01بية، جامعة  سالة ماجست�0 غ�0 مÅشو رواتجا2;م نحو العلوم،    .ع�ن شمسر

�Ûتنمية املفا2يم ):2010(دمحم خليفة عبدالرحمن والسيد دمحم مر �l س �ليك01و�ي$ ر فاعلية التد
ات ا�Zغرافية لدى طالب الصف 3و الثانو واتجا2ا�8م نحو ا�Zغرافيا، مجلة  يوامل;ا ل ر

اسات ال01بوbة، جامعة القا2رة، ج ، اكتو�ر، ص ص 4، ع18رالعلوم ال01بوbة، مع;د الد
65-115 . 

�رائط الرقمية قائم ع�A املرئيات  ):2018(دمحم فرج مصطفى�فاعلية برنامج اليك01و�ي مق01ح l� ا
ات ا�Zغرافية والوÛ� باملستحدثات  رالفضائية والصو ا�Zوbة لتنمية =عض امل;ا ر
ة، .لية  اه غ�0 مÅشو سالة دكتو 2ر،  رالتكنولوجية لدى طالب .لية ال01بية جامعة 3 ر ر ز

2رال01بية،   .ز جامعة 3
 مصر، –، تكنولوجيا التعليم )2(ىاv¥تو Rلك01و�ي التكيفي والذ.ي : )2014(دمحم عطيھ خم¯س

  .5 -2،1، ع 24مج 
يطار Zìاز اسة (ي منصات اv¥تو الرقÐ` للطالب الصم l� برامج التعلم Rلك01و�ي):2011(ق رد

قة عمل مقدمة للمؤتمر الدو� الرا=ع للتعليم)تحليلية  Rلك01و�ي والتعلم عن =عد ر، و
  .بالرbاض، السعودية

 أثر استخدام أ�شطة التعلم Rلك01ونية املبÅية ع�� مبدأ التلعيب ):2017(يمحمود دمحم ا�¥فناو
يl� ضوء املعاي�0 لنمية املفا2يم الرbاضية لدي التالميذ الصم ذو صعو�ات التعلم، 

 .45-1 ، أكتو�ر، ص ص4، ع3مجلة العلوم ال01بوbة،  مج 
ي اثر استخدام اس01اتيجية ش_ل الب¯ت الدائر l� تنمية التفك�0 ):2014(دمحم حسن الطراونة

اسات l� العلوم  ̧ياء، مجلھ د رالبصر لدى طالب الصف التاسع 3ساس l� مبحث الف� ي
  .808 -798، ص ص 2، ع41ال01بوbة،ج

اسة ألساليب التفك�0 وعالق89ا ب): 2003( دمحم ابرا2يم جوده  ة ع�A رد ا�²` والقد رالتحصيل الد ر
اك البصر امل_ا�ي l� ا�Zغرافيا لدى طالب التعليم RبتداQي ب_لية ال01بية، مجلة  ي�د ر

  .264 -203، عدد أكتو�ر، ص ص 1.لية ال01بية، جامعة ب�8ا، ج
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�اب شتات  فاعلية اس01اتيجية مق01حة l� ضوء نظرbة التعلم املس�ند إA ):2015(رم�0فت آدم و
ات التفك�0 البصر والكفاءة الذاتية املدركة لطالبات الدم ياغ ع�A التحصيل وم;ا ر

اسات عر�ية l� ال01بية وعلم النفس، ع  .70 -17، ص ص 57راملرحلة �عدادية، مجلة د
bضوء متطلبا�8م ��سانية  ):2009(ز إبرا2يممجدى عز �l اصة��ىمنا() Hعليم ذو Rحتياجات ا

 . مكتبة 3نجلو املصرbة، القا2رة، مصروRجتماعية واملعرفية،
ان 3غا يفاعلية تكنولوجيا الواقع Rف01ا�` l� تنمية التفك�0 البصر لدى : )2015(وم�ß مر

ة، .لية ال01بية،  سالة ماجست�0 غ�0 مÅشو رطالبات الصف التاسع 3سا�²` =غزة،  ر
 .ا�Zامعة �سالمية =غزه، فلسط�ن

ه دمحم اv¥مدي ريم ب¯ئة Hعلم اليك01ونية تكيفية وفقا ألساليب التعلم l� مقر تصم): 2016(ومر ً

ات ال}0مجة والقابلية لالستخدام لدى تالميذ املرحلة  را�¥اسب وأثر2ا l� تنمية م;ا
اسات العليا، جامعة القا2رة ة، .لية الد اه غ�0 مÅشو سالة دكتو رRعدادية،  رر  .ر

تكيفية قائمة ع�A الوسائط ال�شاركية لتنمية تصميم ب¯ئة اف01اضية  ):2015(نف�ن دمحم إبرا2يم
ة املعرفة والتعلم �لك01و�ي املنظم ذاتيا لدى طالب املرحلة الثانوbة ات إدا رم;ا سالة ,ر ر 

ة ة، .لية ال01بية، جامعة املنصو اه غ�0 مÅشو ردكتو ر   .ر
�اصة بمراحل ):2014(نجالء مجد و2شام أحمد� تكييف منا() ا�Zغرافيا لطالب ال01بية ا

اسة حالة" التعليم العام l� ضوء معاي�0 تكييف املن[) ، مجلة ا�Zمعية ال01بوbة "رد
اسات Rجتماعية، ج   .76 -2، ص ص 63، ع 9رللد

يخرائط العقل وأثر2ا l� تنمية املفا2يم العلمية والتفك�0 البصر ): 204(نوال عبدالفتاح خليل
l� مادة العلوم، مجلة ال01بية وعض عادات العقل لدى تالميذ الصف الرا=ع RبتداQي 

 .173-129، ص ص 1، ع17العلمية، مصر، ج
س 3مل للصم ):2010(ي2الھ فكر عبد املعطى ر تحديث الب¯ئة ال01بوbة للمعاق�ن سمعيا بمدا ً

اسات  سالة ماجست�0، مع;د الد روضعاف السمع l� ضوء Rتجا2ات املعاصرة،  ر
 .ال01بوbة، جامعة القا2رة

 `Ðجتماعية لتنمية =عض القيم ):2015(عبد الفتاح2بة هللا حلR اسات ر تطوbر من[) الد
مجلة ا�Zمعية  Rجتماعية للتالميذ الذاتو�bن القابل�ن للدمج للمرحلة Rبتدائية،

اسات Rجتماعية  .132 -87، ص ص 4، ع19جامعة ع�ن شمس، ج، رال01بوbة للد
ات فاعلية وحدة Hعليمية ق): 2018(دمحم الفو�ياسر  رائمة ع�A املدخل البصر l� تنمية م;ا ي

سالة  �b� لدى تالميذ الصف 3و �عدادي امل�` املعاق�ن سمعيا،  رالتفك�0 التا ًر ل
2ر ة، .لية ال01بية، جامعة 3 زماجست�0 غ�0 مÅشو  .ر

$س ا�Zغرافيا، مجلة .لية  ):2006(يوسف عقال املرشد رتكنولوجيا ا�¥اسوب وRن01نت وتد
  .95-82، ص ص 159، ع35معة قطر، جال01بية، جا
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