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مكدمْ:
تعد التربية األمانية من مجاالت التربية الفعالة التي تسعى إلى إكساب المعاقين العديد
من المعارف ،والميارات ،والسموكيات الالزمة التي تساعدىم عمى القيام باألنشطة فى أمان
دون تعرضيم لألخطار( .وفاء يوسف حمدى.)3300 ،
ونظ ارً ألن المعاق يوجو كل نشاطو وطاقتو عند إكتشافو لمبيئة من حولو.مما قد

يعرضو لألخطار  ،وذلك لما تتسم بو أساليبو من إلحاق الضرر بالذات ،وباألخرين .

لذا فإن تحقيق الوعى األماني لممعاق يعد أم ارً ميماً  ،ويتم ذلك من خالل تقديم

ا لمعمومات وتنمية الميارات الالزمة لو التى تساعده عمى تحقيق األمان حتى يتعرف كيف
يحافظ عمى سالمتو وحياتو ( .رانيا العربى  ،3302 ،ص .)553
ويستمزم تنمية الوعى األمانى لممكفوفين تحقيق نمطاً أخر من أنماط الوعى ألنو يعد

مكمالً ومرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بو أال وىو الوعى المكانى ،حيث أنو يستمزم لممكفوف أثناء
التحرك والتنقل تحقيق األمان لحمايتو من األخطار التى قد يتعرض ليا .

تعد الرؤية من األمور الميمة جداً بالنسبة الكتساب المعرفة المكانية أما فى حالة

المكفوفين ومع عدم وجود رؤية فالبد من األخذ بعين االعتبار العوامل األخرى  ،مثل
الممارسة ودعم المعمومات السمعية ،بأن القدرات المكانية لألفراد المكفوفين ينبغي أن تدرس
في السياقات التعميمية

إلعطاىم فرصة لتطوير استراتيجياتيم لمتعامل مع قضية اإلدراك

المكانى لألشياء)(Corazzini1, Tinti1, Schmidt,Mirandola2, & Cornoldi,2010
فالوعى المكاني يساعد المكفوف بشكل فاعل عمى تعرف ،وتحديد مواقع األماكن ،أو
المناطق وتقديم وصفاً مناسباً لكيفية الوصول إلييا  ،(David, J,.2010).وكذا فيم العالقات
المكانية عمى نحو أدق ،خاصة ما يرتبط بالبيئة.( Becky , &,Spivey, 2009)..

كما يساعد تنمية الوعى المكانى لممكفوفين عمى إدراك العالقات المكانية بين األشياء
 ،واألجسام ،من خالل المجسمات التي تمثل نماذج ألشياء واقعية ومرتبطة ببيئة التمميذ
بشكل يقرب الواقع إلى ذىنو ،وال يتم ذلك بشكل صحيح إال من خالل تقديم محتوى تعميمى
مناسب. ( Boguslaw,2006).
وتعد الدراسات االجتماعية من المناىج الدراسية التي تمثل مجا ًال خصباً يمكن أن

يسيم بشكل فعال في تحقيق الوعى المكاني ،واألماني لممكفوفين حيث ليا طبيعو خاصة
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تسمح بذلك إلرتباطيا بالطالب ،والبيئة التى يعيش فييا ،ومواقع األماكن التى يتنقل فييا،
وكذلك البيئة التى يعيش فييا.
ويمكن تحقيق تمك األىداف عند تقدي م محتوى دراسى يتناسب مع أبعاد الوعى
المكانى ،واألمانى بشكل يساعد عمى اكساب التالميذ العديد من المفاىيم ،والميارات التي

يحتاجون إلييا بشكل فاعل وذلك من خالل االستفادة بالمعينات الحسية سواء كانت لمسية،
أوسمعية ،أو حركية ).(Peter, 2011
كما يمكن من خالل ذلك المحتوى الدراسي تقديم موضوعات تسيم في تفاعميم،
وتناسب خصائصيم من تييئة حواس التالميذ لتمقى المثيرات الخارجية المختمفة ،والتعامل
معيا بنجاح .وكذلك تشجيعيم عمى استخدام تمك الحواس المتبقية في تحقيق التفاعل

المستمر .)Ann ,2005
ونظ ارً أل ن مستوى الوعى األماني ،والميارات األمانية لدى ىؤالء األطفال ال يعد كافياً

ليم ( ،رانيا العربى  ،3302ص  ،)550وكذلك ضعف قدراتيم المعرفية  ،والميارية ،
والوجدانية المرتبطو بالوعى المكانى (Nicole R.,2012) .و(حسنى الجبالى.)3333 ،

وحيث أن تحقيق الوعى األماني يعد من متطمبات تطوير المناىج الدراسية لممكفوفين
(حماده عمى  ، )3332 ،وحيث أن تحقيق األمان من الحاجات الممحو التى تسعى الدول
إلى إكسابيا لدى التالميذ (رشيد راشد ،3332 ،ص . )322
لذا يجب تقديم محتوى تعميمى ييتم بتنمية الجوانب األمانية ،والمكانية بمقررات
الدراسات االجتماعية بمدارس المكفوفين بشكل يسيم فى تقديم مجموعة من المعارف،
والميارات واالتجاىات المناسبة ليم.

اإلحساس مبشهلْ البحث.
الحظ الباحث أثناء عممو كمدرب باألكاديمية المينية لممعممين من خالل تدريب موجيى
الدراسات االجتماعية ومناقشتيم حول أبرز مشكالت تدريس الدراسات االجتماعية بمدارس
النور لممكفوفين أشار معظميم إلى أن المقررات ال تيتم ببعض األ نماط التربوية التى تعد
حاجة ماسة لتمك الفئة كالوعى المكانى واألمانى ،وبرجوع الباحث لتمك المقررات بشكل مبدئى
وجد أنيا ال تتضمن موضوعات كافية يمكن أن تسيم فى اكسابيم العديد من المعمومات
والميارات والجوانب الوجدانية عن الوعى المكانى واألمانى.
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ًقد أند احساس الباحث الشخصٓ نتاٖج البحٌث ًالدراسات السابكْ.
دراسة وليم( (William ,2011التى أكدت عمى ضرورة تحسيين القيدرة المكانيية ليدى
المكفيوفين ميين خييالل تقييديم معمومييات عيين المكييان إلدراك العالقييات المكانييية ،وتنمييية المفيياىيم،
والميارات المكانية لدييم بشكل أفضل.
أما دراسة (وليام  .ليدون  ،لوريتا  ،0223ص )5أكدت أن الوعي المكاني لممكفوف
محدود حيث أن مفاىيمو لوضعو الجسماني ،ووضع األشياء وترتيبيا في مكان محدد،
والمتعمقة باألشياء ،ومواقعيا ،وجياتيا ،وأبعادىا ،ومسافاتيا تعد قاصرة ،األمر الذى يؤدى
إلى قمة فرص إستكشاف البيئة الخارجية بالشكل األمثل ،وما يترتب عميو من صعوبات تمثل
خطورة عمييم ،وبالتالى ال يتحقق األمان ليم .
وقد أشارت دراسة  (.حسين محمد أحمد عبد الباسط  )3332 ،إلى ضرورة
اإلىتمام بتنمية الخرائط الذىنية واإلدراك والوعى المكاني لدى التالميذ منذ المراحل األولى في
تعميم وتعمم الدراسات االجتماعية .
كذلك أوصت نتائج العديد من الدراسات كدراسة (وداد عبد السميع ،) 3332 ،ودراسة
(باسم صبرى ،)3302 ،ودراسة (أمام محمد،3332 ،ص  )05بضرورة بتقديم محتوى عممى
يتضمن موضوعات عن األخطار والكوارث  ،وكذلك تقديم أنشطة تعميمية ،سواء كانت صفية
أو الصفية بشكل يسيم فى إكتساب التالميذ المعرفة وجوانب الوعى األماني المختمفة التى
تحقق األمان من تمك المخاطر ،وأن لمدراسات اإلجتماعية دور وقائى يتمثل فى إكساب
الطالب العديد من المعارف والميارات والسموكيات التى تتضمن كيفية تحقيق األمان ليم حتى
يكتسبوا الخبرات التى تمكنيم من مواجيو تمك المشكالت بنجاح .
وبالرجوع إلى مقررات الدراسات االجتماعية لممعاقين بصرياً بالمرحمة االبتدائية ،فقد

أشارت دراسة ( محمد فارس )3332،إلى أن المحتوى يتضمن موضوعات ال تسيم بشكل
كاف لتنمية الوعى المكاني واألماني لممكفوفين
وماأكدتو دراسة ( )Song ,H. &Shelton,A.(2009إلى أن ىناك قصور بالمناىج
فى تييئة الطالب لسبل تحقيق األمان من األخطار.
وماأشارت إليو دراسة تمجوىان وآخرون ( )Telljohann et al,2007من أن
مقررات الدراسات اإلجتماعية ال تعنى بتعميم المفاىيم والميارات األمانية بالشكل المطموب ،
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وأوصت بضرورة تنمية المعارف والسموكيات األمانية لدى الطالب من خالل األنشطة التربوية
المقدمة لمقررات الدراسات االجتماعية .
كذلك ماأكدتو دراسة ) (Andrew ,2013أنو يجب تضمين جوانب الوعى األمانى
بالمقررات حتى يتستطيع المكفوف تطوير أداءاتو المعرفية والميارية.
وبإجراء مجموعة من المقابالت مع عدد من معممي الدراسات االجتماعية لممكفوفين
بالمرحمة االبتدائية وبسؤاليم حول أسباب عدم تضمين مقررات الدراسات االجتماعية بالمرحمة
االبتدائية ألبعاد الوعى المكاني واألماني لمتالميذ لممكفوفين  ،فأشار بعضيم إلى أن المقررات
المقدمة الييم قد ال تكون مناسبة ألنيا ذات المقررات المقدمة لممبصرين عمى الرغم من
إختالفيم فى الخصائص والسمات  ،وأنو يمكن أن تقدم أبعاد الوعى بشكل ضمنى وغير
واضح في مقررات الدراسات االجتماعية .
من ىنا كانت الحاجة إلى إجراء البحث الحالى والذى يسعى إلى تقديم قائمة بأبعاد
الوعى المكانى واألمانى بمقررات الدراسات االجتماعية ،وكذلك تحديد مدى توافر تمك األبعاد
الالزمة بمقررات الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية .

حتدٍد مشهلْ البحث :
تحددت مشكمة الدراسة في تحديد أبعاد الوعى المكاني واألماني الالزمة لمقررات
الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية بمدارس النور لممكفوفين  ،ومدى توافرىا بالمقررات .

أسٗلْ البحث :

تحددت أسئمة البحث الحالي عمى النحو التالي :

-0ما أبعاد الوعى المكانى واألمانى الالزمة لمقررات الدراسات االجتماعية بمدارس
النور لممكفوفين بالمرحمة االبتدائية ؟
-3مامدى تضمين أبعاد الوعى المكانى واألمانى بمقررات الدراسات االجتماعية
بمدارس النور لممكفوفين بالمرحمة االبتدائية ؟

أهمَْ البحث :
نبعت أىمية البحث من عدة إعتبارات أىميا ما يمي :
 يمكن االستفادة من أبعاد الوعى المكاني واألماني في تطوير مناىج الدراسات
االجتماعية لممكفوفين بالمرحمة االبتدائية.
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 توجيو نظر المعنيين بتعميم المعاقين بصرياً إلى ضرورة االىتمام بتنمية أبعاد
الوعى المكاني واألماني بالمقررات الدراسية المقدمة ليم .



إعادة النظر في أىداف ومحتوى مقررات الدراسات االجتماعية بالمرحمة
االبتدائية ،ومحاولة تضمينيا لبعض الموضوعات التي يحتاج إلييا المعاقين
بصرياً في ضوء أبعاد الوعى المكاني واألماني.

أهداف البحث :
 تقديم قائمة بأبعاد الوعى المكانى واألمانى الالزمة لمقررات الدراسات االجتماعية
بمدارس النور لممكفوفين.
 الكشف عن مدى تضمين أبعاد الوعى المكانى واألمانى بمقررات الدراسات
االجتماعية بمدارس النور لممكفوفين .

مٌاد ًأدًات البحث :
 قائمة بأبعاد الوعى المكاني واألماني الالزمة بمقررات الدراسات االجتماعية
بمدارس النور لممكفوفين بالمرحمة االبتدائية .
 إستمارة تحميل لألىداف العامة لمدراسات االجتماعية المقدمة من الوزارة لمعام
الدراسى 3302/3302م.
 استمارة تحميل محتوى ثالث وحدات لمقررات الدراسات االجتماعية بالصفوف
الثالثة


( الرابع ييي الخامس يييييي السادس) بالمرحمة االبتدائية لمعام الدراسى
3302/3302م

مهوج البحث .
إتبع البحث الحالي المنيج الوصفي ،وذلك عند إعداد أبعاد الوعى المكاني ،واألماني
الالزمة لمقررات الدراسات االجتماعية بمدارس المكفوفين .

حمددات البحث.
 تم تحميل األىداف العامة لمدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية لمعام الدراسى
3302/3302م .
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 تم إختيار ثالث وحدات دراسية بالصفوف الثالثة بمقررات الدراسات االجتماعية
بالمرحمة االبتدائية  ،لتحميميا وتعرف مدى تضمين أبعاد الوعى المكانى واألمانى
بيم وىى وحدة (مصر بمدى ) بالصف الرابع – وحدة (األنشطة االقتصادية)
بالصف الخامس-وحدة (البيئة الصناعية) لمصف السادس .وقد تم إختيار تمك
الوحدات إلحتمالية تضمين أبعاد الوعى المكانى واألمانى بيا بشكل أكبر من
باقى الوحدات.

مصطلحات البحث

 .يتناول البحث الحالى عدد من المصطمحات ىى.

الٌعٓ املهانٓ .
يعرف إجرائياً بأنو تعرف ،وفيم لمواقع األماكن وجياتيا ،واالستعانو بالحواس فى

تحديد العالقة المكانية بمواقع األشياء ،وتمكن المكفوف من التنقل فى بيئتو بأمان من
مكان آلخر فى البيئة باالستعانو بخرائط المكفوفين ،ويتم تحديد أبعاده ،وتقصى مدى
توافرىا بمقررات الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية.

الٌعٓ األمانُ .
يعرف إجرائياً بأنو بو مستوى المعارف ،والميارات ،واإل تجاىات المتعمقة بتحقيق

األمان من األخطار ،والحرائق ،والكوارث الطبيعية ،وكذلك مستوى الثقافو األمانية العامة،
ويتم تحديد أبعاده ،وتقصى مدى توافرىا بمقررات الدراسات االجتماعية بالمرحمة
االبتدائية.

اإلطــار الهظرِ

للبحث .يتناول اإلطار النظرى لمبحث الحالى الوعى المكانى ،والوعى

األمانى لممكفوفين وأبعادىم.

الٌعٓ املهانُ للمهفٌفني:
الوعى المكانى ىو مانعتقده حول الخصائص المكانية لألشياء واألحداث وتشتمل تمك
الخصائص عمى الموقع ،حجم والمسافة واإلتجاه ،والحركة .ونظ ارً أن اإلدراك المكانى يشتمل
عمى العالقات اإلنسانية  ،لذا فإنو يعتمد عمى الفيم البشري العالقات المكانية .كما أن
اكتساب المعرفة المكانية عن طريق الحواس يساعد عمى الحصول عمييا سواء بشكل مباشر
أو غير مباشر سواء عن طريق الخرائط أو النماذج (Dellaert, et al .2001)..
- 05 -

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

يمثل الوعى المكيانى إدراك المكفيوف لموقعيو ومحاولية ربيط عالقيات مكانيية متنوعية
فييى بيئتييو التييى يعيييش فييييا واألميياكن التييى يتنقييل بيييا األميير الييذى يسييتمزم تعري يف المكفييوف
بأساليب مختمفة ليتعرف مكونات بيئتو واستكشافيا ( .محمد فارس ،3332،ص.)22
وقييد حظييى اإلىتمييام بييالوعى المكييانى لممكفيوفين ميين قبييل العديييد ميين الدراسييات حيييث
حاولييت التعييرف عمييى كيييف يتعامييل ى يؤالء األشييخاص داخييل الفضيياء المحيييط بيييم فييى غييياب
الرؤيييية ،كييييف يوظيييف حاسييية السيييمع والمميييس إل كتشييياف البيئييية دون التعيييرض ليييألذى ،وميييا
المعمومات التى يحتاجيا عن البيئة المحيطو بو.
ونظ ارً ألن الرؤية لدى الفرد ىي الحاسة التى تساعده عمى إدراك العالم المحييط بيو،

لذا كان من الضرورى تعمييم المكفيوفين أسيس ومبيادئ ومفياىيم ومييارات فيى برامجيو الدراسيية
تسيييياعده عمييييى الييييوعى المكييييانى وأدراك البيئيييية .

&Alfaro,

Pensky,

(Morash,

).McKerracher, 2012
ويرتبط الوعى المكانى باألنظمة الحسية المختمفية ليدى المكفيوفين ليذا يتطميب األمير
دمييج المعمومييات عيين الح يواس ،وكيفييية االسييتفاده منيييا ،وعيين البيئيية وعناصييرىا فييي نمييوذج
معرفى يساعد المكفوفين عمى التحرك والتنقل بأمان ،ويبدا تطوير الوعى المكيانى ليدى االطفيال
ميين مرحميية مبكييرة ،ويييأتي بشييكل طبيعييي لمعظميييم عييدا المكفييوف يجييد صييعوبة فييي تنفيييذ
مجموعيية واسييعة ميين األنشييطة ،وغيرىييا ميين المشييكالت التييى تييرتبط بإحساسييو بالمسيياحة أو
المسافة أو الجية ،واذا لم يتم االىتمام بالوعى المكانى لممكفوف فسيوف تظيير عمييو عالميات
نقص في الوعي المكاني وىى:
)(Corazzini1, Tinti1, Schmidt,Mirandola2, & Cornoldi,2010
و
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

خذول( )1ػاليبد َمض انىػً انًكبًَ نذي انًكفىفيٍ
ػاليبد َمض انىػً انًكبًَ
االهزشاس وانزخجظ في انُبص
انىلىف ثبنمزة أو ثؼيذًا خذًا ػٍ األشخبص انذيٍ يزفبػم يؼهى.
طؼىثخ في انزًييش ثيٍ انيًيٍ وانيظبر
ػذو وخىد يُظىر ثالثً نألثؼبد في انجيئخ
يشبكم في انحكى ػهً انًزرفؼبد وانًظبفبد وانظزػخ
طؼىثخ في إطزخذاو انذرج أو انظالنى
طؼىثخ في انًشي في خظ يظزميى
انزخجظ في انًذاخم أو األثبس ػٍ طزيك انخطأ
إطمبط األشيبء يٍ يذيه ثظهىنخ
طؼىثخ فً يًبرطخ أي َشبط يغ األخزيٍ يزطهت انزحزن فً انجيئخ
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كما يحتاج المكفوف إلى التدريب المنظم لتنمية ،وصقل الميارات الحركية لديو ،والعمل
عمى إكسابو الميارات األساسية لمتوجو والتنقل في األماكن المختمفة ،لتحقيق أكبر قدر من
االستقاللية والسالمة في آن واحد  ،ومساعدتو عمى تكوين خريطة معرفية عن طبيعة األماكن
والعالقات المكانية في البيئات التي يتحرك فييا ،ليستعين بيا في تحديد موضعو من العناصر
والمكونات المادية أثناء تنقمو). (Morash, Pensky, Alfaro,& McKerracher, 2012
ويجب مراعاة خصائص المكفوف عند تدريبو عمى التنقل حيث إن معرفة حاجاتو وتعرف
استعداده وميولو واىتماماتو ليا العامل األكبر فى تحديد رغبة الطفل فى التحرك من عدمو
كما أن درجو اإلعاقة وطبيعتيا ليا دور فكمما كانت درجة اإلعاقة أقل كمما كان ذلك أيسر
(.محمد فارس،3332 ،ص.)53
ويعتمد الوعى المكانى لممكفوف عمى عنصرين رئيسيين ىما التوجو :وترتبط بالعمميات
العقمية كاالنتباه ،والتذكر ،وادراك العالقات بين األشياء ،والتنقل :وتتمثل فى الحركة ذاتيا
والتنقل من مكان ألخر .
وأثناء تنقل التالميذ اليومية يكتسبوا الخبرة البيئية  ،كتذكر الطرق ومالمحيا المميزة
ونقاط تقاطعيا  ،مما يزيد من قدراتيم ومياراتيم المكانية  (.حسين محمد أحمد عبد الباسط
)3332 ،
كما أن تحقيق الوعى المكاني يتوقف عمى عدة عوامل منيا حجم الجسم والعمر،
والتعميم،الخبرة والجنس والحالة االجتماعية ،والمغة والثقافة(Dellaert, et al .2001).... .
ويمكن تنمية الوعى المكانى من خالل مجموعة من األنشطة التعميمية المناسبة ،والتى
يمكن أن توجو التالميذ وتحسن قدرتيم عمى تعمم الجغرافيا بالمرحمة االبتدائية .وكذلك
إكسابيم قدرات مكانية تساعدىم عمى التنقل فى البيئة واستكشاف.األماكن حيث يتم من
خالليا إستحضار الصور الذىنية وتفسيرىا وتحويميا عند الحركة Emilia Sarno .
)).2007
ولكي يتم تنمية الميارات الحركية لدى الكفيف بفعالية يستمزم ذلك مساعدتو في تعرف
مكونات بيئتو واستكشافيا  ،وادراك العالقات بينيا ،حتى يتسنى لو التنقل اآلمن بفعالية
واستقاللية ،ومساعدتو عمى تكوين خريطة معرفية عن طبيعة األماكن والعالقات المكانية في
البيئات التي يتحرك فييا.
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الٌعُ األمانُ للمهفٌفني ًأبعادي:
يعرف بأنو مدى قدرات واتجاىات المتعمم التى تؤىمو إلى إتخاذ السموك السميم عند
التعرض لمخطر والوقاية منو وحماية نفسو من األخطار التى تواجيوLazaros& .
).)Shackelford 2009,p.16
يرى (أحمد حسين المقانى ،وعمى الجمل ،3330،ص  )032أن الوعى األماني
يختص بالحماية من المخاطر التي يتعرض ليا الفرد في حياتو  ،ويستمزم ذلك تقديم المنيج
الدراسى لمعديد من المعارف والميارات التى يجب إكسابيا لمتالميذ .
يعد المكفوف في حاجة الى تحقيق األمان من األخطار المختمفة أكثر من التالميذ
المبصرين ،نظ ارً لظروف اإلعاقة ،يمكن تحقيق األمان من خالل تدريبيم عمى العديد من
المواقف المختمفة من خالل المرور ببعض الخطوات ،واإلجراءات التي يجب إتباعيا معو

لتحقيق األمان.
ومن معوقات تحقيق الوعي األماني لممكفوفين صعوبة اإلحساس بالعوائق حيث
تتسبب اإلعاقة البصرية في فقدان القدرة عمى إدراك العوائق وبالتالي تجنبيا ،وىى بذلك تحد
من قدرتة الكفيف عمى التنقل بحرية في البيئة .
ونظ ارً ألن اإلبصار يمعب دور ميم في تحديد مواقع األشياء والجيات،

واإل رتفاعات ،وادراك العوائق  ،ويسيم فى التحرك بأمان في البيئة المحيطة ،لذلك البد من
االىتمام بتنمية الحواس المتبقية لممكفوف كي يستخدميا في عممية التوجو والحركة.
كما أن يجب التدريب السمعى لممكفوف عمى حاسة السمع حيث أنو يمثل أىمية
كبرى ،فكمما ذادت قدرة المكفوف عمى التمييز بين األصوات ،كمما زادت قدرتة عمى التوجو
والحركة الصحيحة تجاه األشياء المحيطة بو.,وبالتالى قمت األخطار التى يمكن أن يتعرض
ليا ·(أحمد محمد . )3300،
يجب أن تتضمن محتوى المقررات الدراسية تمك الخبرات ،والموضوعات حيث
يمكن لمطالب التدريب عمييا من خالل مجموعة من األ نشطة التى تساعدىم عمى التصرف
السميم حيال حدوث أى موقف أو كارثة( .وداد عبد السميع.)3332 ،
وتعد أخطار المشكالت الثقافية ،والفكرية  -كالتعصب بكل أنواعو الفكرى ،والدينى،
والعرقى ،والرياضى ،وكذلك أخطار شبكات التواصل االجتماعى بأشكالو المختمفو  -تستمزم
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تثقيف التالميذ حيث يتطمب تعريفيم باألخطار الناتجة عن تمك المشكالت ،وتثقيفيم لتعرف
أضرارىا وتجنبيا  .وذلك من خالل المحتوى العممى والموضوعات واألنشطة التى يجب أن
تشتمل عمييا المقررات لتجنب تمك المشكالت وتحقيق الوعى األمانى من أخطارىا .

إجرإات البحث:
عمى ضوء ما تم استخالصو من الجانب النظري والدراسات السابقة تم إتباع الخطوات
التالية.

0ـ حتدٍد ًصَاغْ أبعاد الٌعٓ املهانُ ًاألمانُ الالزمْ ملكررات الدراسات االجتماعَْ مبدارس الهـٌر
للمهفٌفني باملرحلْ االبتداَْٖ :
وتم ذلك من خالل ما يمي :
بعد االطالع عمى البحوث والمراجع العممية ذات الصمة بمناىج الدراسات االجتماعية
عامة ولدى المكفوفين خاصة  ،وذلك المراجع ذات الصمة بالوعى المكانى واألمانى تم تحديد
واعداد قائمة باألبعاد الرئيسة والفرعية  ،واعادة صياغتيا والتي يمكن تحقيقيا من خالل
المجاالت العممية المتضمنة بمناىج الدراسات االجتماعية لمصفوف الرابع والخامس والسادس
االبتدائي ،وعرضيا عمى السادة المحكمين لضبطيا موضوعياً ثم عرضيا في الصورة

النيائية.

9ـــ حتدٍـــد ًاقـــع الـــٌعٓ املهـــانُ ًاألمـــانُ مبكـــررات الدراســـات االجتماعَـــْ للمهفـــٌفني باملرحلـــْ
االبتداَْٖ:
لمتعرف عمى مدى تحقيق مناىج الدراسات االجتماعية ألبعاد الوعى المكانى واألمانى
بالمرحمة االبتدائية  ،وفى ضوء األبعاد ووفق األسموب العممي المنيجي الموضوعى المنظم
لمتحميل تم إتباع مايمى :

أًال- :حتلَل أهداف الدراسات االجتماعَْ باملرحلـْ االبتداَٖـْ علـٓ ـٌٕ األبعـاد املهاسـبْ للـٌعٓ
املهانٓ ًاألمانٓ :
يعد تحميل األىداف أم ارً ميماً حيث يساعد فى تحديد الخبرات واأل نشطة التعميمية التى

تتحقق من خالليا األىداف (جابر عبد الحميد وأخران،0222 ،ص .)30

لذا فقد تم تحميل أىداف الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية بغرض التعرف عمى مدى
تضمينيا لألبعاد المناسبة لموعى المكانى واألمانى ،وبما أن وزارة التربية والتعميم قد حددت
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أىداف الدراسات االجتماعية لممرحمة ككل ،فقد تم إعداد إستمارة تحميل األىداف مرت
بالخطوات التالية :

أهداف التحلَل :
لما كانت الدراسة الحالية تيدف الى تعرف أبعاد الوعى المكانى واألمانى الالزمة
لمقررات الدراسات االجتماعية بمدارس النور لممكفوفين بالمرحمة االبتدائية وحيث أن األىداف
أولى عناصر المنيج ؛ فقد إستمزم ذلك إستخدام التحميل لمتعرف عمى مدى تضمين األىداف
ألبعاد الوعى المكانى واألمانى المناسبة .

حتدٍد فٗات التحلَل :
أعتبرت أبعاد الوعى المكانى واألمانى التى تم تحديدىا مسبقاً ىى فئة التحميل .

حتدٍد ًحدّ التحلَل :
أعتبرت األىداف العامة لمدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية وحدة التحميل.

إعداد أداّ التحلَل :
صممت استمارة تجمع البيانات ورصدىا وتكونت االستمارة من جدول خاص إلجراء عممية
التحميل وتضمن مايمى :
جزء أفقى  :عبارة عن األىداف الوزارية متضمنة األىداف العامة لمدراسات االجتماعيةبالمرحمة االبتدائية ومقسمو تحت كل ىدف ثالث خانات ( م -د  -ال) وىو موجود – غير
موجود –غير متاكد.
-جزء أرسى  :عبارة عن األبعاد المناسبة لموعى المكانى واألمانى .

صدم ًثبات التحلَل :
تم عرض االستمارة عمى مجموعة من المحكمين  ،وذلك لموصول إلى النتائج وتفسيرىا
والتعميق عمييا ومن ثم صياغة بعض التوصيات والمقترحات فى ىذا المجال .كما تم إجراء
مقارنة نتائج التحميل الذى قام بو الباحث بنتائج زميل أخر لو بعد تعريفو بأىداف ووحدة
التحميل كما تم االستعانة لحساب نسب اإل تفاق بين التحميمين بمعادلة كوبر( محمد أمين
المفتى ،0222 ،ص  )2وىى كما يمى :
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عدد مرات اإل تفاق
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

معامل اإل تفاق =

عدد مرات اإل تفاق  +عدد مرات اإلختالف
ونجد أن نسبة االتفاق بين الباحث وزميمو عمى عدم تضمين األىداف الوزارية ألبعاد
الوعى المكانى واألمانى الالزمة حيث جاءت مساوية  % 22.02بالنسبة لألىداف العامة
لمدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية  ،ومن ىنا يتضح أنيا مناسبة  ،مما يدل عمى أن
ثبات التحميل مرتفع بصفو عامة.

نتاٖج حتلَل أهداف الدراسات االجتماعَْ باملرحلْ االبتداَْٖ :
صنفت األىداف العامة الوزارية لمدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية الى ( ) 22ىدفاً ،

مشتممة األىداف المعرفية والميارية والوجدانية ،وقد أسفرت عممية تحميل األىداف عن عدة
نتائج يوضحيا الجدول ( )3التالى :
جدول ( )2األبعاد ومجمىعها والنسبت  %إلً األهداف الىزاريت

األثـــــــــــــؼبد
رؼزف يىالغ األيبكٍ وخهبرهب
إطزخذاو خزائظ انًكفىفيٍ فً انجيئخ
انزىخه وانزُمم
انزًييش انحظً
األيبٌ يٍ أخطبر انكىارس وانحىادس
وانحزائك
األيبٌ يٍ األخطبر انطجيؼيخ
إكظبة انثمبفخ األيبَيخ انؼبيخ

انًدًىع
11
طفز
4
2
2

 %انُظجخ  %ثبنُظجخ
انُظجخ
ثبنُظجخ نألهذاف ألثؼبد انىػً انًكبًَ
واأليبًَ انًزضًُخ
انىساريخ
%14.3
%15,2
طفز%
طفز%
%5,7
%6,1
%2.9
%3
%2.9
%3

1
3

%1,5
%4.5

%1,4
%4.3

وقد اسفرت نتائج تحميل األىداف الوزارية عن االتى :

أ-بالنسبة لألىداف الوزارية المتضمنو بأبعاد الوعى المكانى واألمانى الالزمة :
 بمغ عدد األىداف الوزارية ،والتى جاءت بكتاب التوجييات الوزارية ()22ىدفاً.

 بمغ عدد األىداف الوزارية المتضمنة باألبعاد المناسبة مجتمعو()33ىدفاً فرعي
بنسبة

(  )%0030من إجمالىأىداف الوزارة وىى نسبة ضعيفو.
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ب -بالنسبة لألىداف الوزارية المتضمنو باألبعاد المناسبة كل بعد عمى حده جاءت

كمايمى:

بالنسبة لمبعد األول (تعرف مواقع األماكن وجياتيا ) بمغ عددىا فى الصفوف مجتمعو( )03ىدف بنسبة ( )%0533من إجمالى األىداف الوزارية ونسبة ( )%02.0من
إجمالى األبعاد المناسبة وىى نسبة ضعيفو جداً.

بالنسبة لمبعد الثانى (إستخدام خرائط المكفوفين فى البيئة ) بمغ عددىا فى الصفوفمجتمعو (صفر) ىدف بنسبة (صفر )%من إجمالى األىداف الوزارية ونسبة (صفر )%من
إجمالى األبعاد المناسبة وىى نسبة ضعيفو جداً

بالنسبة لمبعد الثالث (التوجو والتنقل) بمغ عددىا فى الصفوف مجتمعو ( )2ىدف بنسبة( )%230منإجمالى األىداف الوزارية ونسبة ( )%532من إجمالى األبعاد المناسبة وىى
نسبة ضعيفو جداً.

بالنسبة لمبعد الرابع (التمييز الحسى ) بمغ عددىا فى الصفوف مجتمعو ( )3ىدف بنسبة( )%0من إجمالى األىداف الوزارية ونسبة  )%(3.2من إجمالى األبعاد المناسبة  ،وىى
نسبة ضعيفو جداً.

بالنسبة لمبعد الخامس (األمان من أخطار الكوارث والحوادث والحرائق) بمغ عددىا فىالصفوف مجتمعو ( )3ىدف بنسبة ( )%0من إجمالى األىداف الوزارية ونسبة %332
من إجمالىاألبعاد المناسبة،وىى نسبة ضعيفو جداً .

 بالنسبة لمبعد السادس (األمان من األخطار الطبيعية) بمغ عددىا فى الصفوف مجتمعو ()0ىدف بنسبة ( )%0.5من إجمالى األىداف الوزارية ونسبة( ) %032من إجمالى األبعاد
المناسبة ،وىى نسبة ضعيفو جداً .

بالنسبة لمب عد السابع (إكساب الثقافة األمانية العامة) بمغ عددىا فى الصفوف مجتمعو ()0ىدف بنسبة ( )%2.5من إجمالى األىداف الوزارية ونسبة(  )%230من إجمالى األبعاد
المناسبة ،وىى نسبة ضعيفو جداً .

ويالخظ مما سبق مايمى :
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إن نسبة األىداف الوزارية المتضمنو باألبعاد المناسبة ضعيفو جداً ،وقد يرجع السبب

فى ذلك إلى طبيعة الموضوعات المقدمو حيث أن معظميا يتمثل فى بعض الشخصيات
التاريخية وكذلك بعض الموضوعات التى يصعب معيا تحقيق أبعاد الوعى المكانى واألمانى.
لذا يمكن القول أن أ ىداف الدراسات االجتماعية الوزارية بالمرحمة االبتدائية بصفو عامة
التيتم بأبعاد الوعى المكانى واألمانى المناسبة بشكل كاف لدى التالميذ المكفوفين وان
إختمفت نسبة إرتباط األىداف فى كل صف دراسى إال أنيا فى إجمالييا ضعيفة وىذا يدل
عمى قصور مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية فى االىتمام بأبعاد الوعى المكانى
واألمانى الال زمو لممكفوفين

ثانَاً- :احملتٌٔ العلمٓ ملهاهج الدراسات االجتماعَْ باملرحلْ االبتداَْٖ ًمدٔ
تضمَهى ألبعاد الٌعٓ املهانٓ ًاألمانٓ املهاسبْ :
لمتحقق من مدى تضمين محتوى مناىج الدراسات االجتماعية لجوانب تعميمية تسيم فى
تحقيق أبعاد الوعى المكانى واألمانى المناسبة تم إتباع الخطوات التالية :

ماهَْ حتلَل احملتٌٔ :
ىو األسموب البحثى مستخدم لعمل إستدالالت معينو عن طريق تحديد سمات تمك
الماده بشكل موضوعى ومنظم وكمى(حمدى أبو الفتوح  ،0222 ،ص. )025

أهداف حتلَل احملتٌٔ :
ييدف تحميل محتوى مقررات الدراسات االجتماعية بالصفوف الثالثة بالمرحمة
االبتدائية الى تحديد الجوانب العممية والموضوعات المرتبطة والتى يمكن أن تسيم في تحقيق
أبعاد الوعى المكانى واألمانى المناسبة .

حتدٍد ًحدّ التحلَل :
إ عتبار الفقرة وحدة التحميل  ،ويقصد بالفقرة جممة أو أكثر تعبر عن فكرة معينة أو
عدة أفكار فرعية وذلك لتحديد جوانب التعمم المتضمنة بمناىج الدراسات االجتماعية والتي
يمكن أن تسيم في تحقيق أبعاد الوعى المكانى واألمانى .
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حتدٍد فْٗ التحلَل :
أ عتبر الدرس المتضمن لممجاالت العممية التي يمكن أن تسيم في تحقيق أبعاد
الوعى المكانى واألمانى وحدة السياق.

إعداد اداّ التحلَل :
تم إ عداد استمارة تحميل محتوى مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية وقد
تكونت اإلستمارة من جدول خاص إلجراء عمميات التحميل ويتضمن :
-جزء أفقياً:عبارة عن األبعاد المناسبة ووحداتيا المعيارية.

 جزء أرسياً  :عبارة عن الوحدات والدروس التى تضمنتيا مناىج الدراسات االجتماعيةبالمرحمة االبتدائية .

بط التحلَل :

وتم ذلك وفق مايمى :

مقارنة نتائج التحميل الذي قام بو الباحث بنتائج تحميل زميل آخر لو  ،بعد تعريفو
ونظرً لضخامة المحتوى
ا
بأىداف وحدة التحميل والداللة المفظية لممفيوم والميارة والجوانب
بالصفوف الثالثو فقد أثر الباحث أن تتم عممية ضبط التحميل عمى وحده دراسية واحدة فقط
من كل صف دراسى وقد تم اختيار الوحدات التى يحسب ثباتيا وصدقيا عمى أساس إرتفاع
نسبة إحتمالية أن تتضمن بعض فقراتيا عمى بعض وحدات األبعاد المناسبة .
وقد تم استخدام معادلة كوبر لحساب نسبة االتفاق بين التحميمين ويمكن توضيح ذلك
بالجدول ()0
انظف
انىحذح
َظجخ اإلرفبق

خذول(َ )3ظت اإلرفبق
انخبيض
انزاثغ
انثبَيخ
األونً
(األَشطخ
(انطجيؼخ فً ثهذي)
االلزظبديخ فً
يظز)
%83.33
%81.77

انظبدص
انثبَيخ
(انجيئخ
انظُبػيخ)

يزىطظ
َظت
االرفبق

%85

%83.3

ومن الجدول ( )0يتضح أن نسبة اإل تفاق بين التحميمين جاءت مساوية %%23.22
بالنسبة لموحدة األ ولى (الطبيعو فى بمدى) بالصف الرابع  %20.00وبالنسبة لموحدة الثانية
(األنشطة االقتصادية فى مصر) بالصف الخامس و %25بالنسبة لموحدة الثانية (البيئة
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الصناعية) بالنسبة لمصف السادس وكان متوسط نسبة االتفاق ، %20.0ومن ىنا يتضح
أنيا مناسبة مما يدل عمى أن ثبات التحميل مناسب بصفة عامة.

 نتاٖج حتلَل حمتٌٔ ًحدّ ( الطبَعْ فٔبلدٔ ) بالصف الرابع االبتدآٖ علٓ ٌٕ
أبعاد الٌعٓ املهانٓ ًاألمانٓ املهاسبْ :
أسفر نتائج تحميل محتوى وحدة ( الطبيعة فى بمدى ) بالصف الرابع االبتدائى عمى
ضوء أبعاد الوعى المكانى واألمانى إلى عده نتائج يوضحيا جدول ()2
جدول ( )4نتائج تحليل محتىي وحدة ( الطبيعت فً بلدي ) بالصف الرابع االبتدائً
انُظجخ
انىحذح األونً (انطجيؼخ فً ثهذي )
اندًهخ %
األثـــــــــــؼبد
4
3
2
1
رًهيذي
%24.5
13
ــــــــ
2
3
2
6
رؼزف يىالغ األيبكٍ وخهبرهب
طفز%ـ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ ــــــــ ــــــــ
ــــــــ
إطزخذاو خزائظ انًكفىفيٍ فً
انجيئخ
%1.9
1
ــــــــ
1
ــــــــ ــــــــ
ــــــــ
انزىخه وانزُمم
%1.9
1
1
ــــــــ ــــــــ ــــــــ
ــــــــ
انزًييش انحظً
طفز%ـ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ ــــــــ ــــــــ
األيبٌ يٍ أخطبر انكىارس ــــــــ
وانحىادس وانحزائك
%1.9
1
1
ــــــــ ــــــــ ــــــــ
ــــــــ
األيبٌ يٍ األخطبر انطجيؼيخ
طفز%ـ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ ــــــــ ــــــــ
ــــــــ
إكظبة انثمبفخ األيبَيخ انؼبيخ
%31.2
16
2
3
3
2
6
ػذد فمزاد انىحذح انًزضًُخ
فً االثؼبد انًُبطجخ
اخًبنً فمزاد انىحذح ( )53فمزح

يتضح من جدول ( )2ما يمى :
العدد الكمى لفقرات وحدة ( الطبيعة فى بمدى ) بالصف الرابع االبتدائى ( ) 50فقرة عددالفقرات التى إنطبق عمييا األبعاد المناسبة فىالوحدة ()02فقرة بنسبة %03.3من إجمالى
فقرات الوحدة .
بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد األ ول (تعرف مواقع األماكن وجياتيا) ()00فقرة وذلكبنسبة  %32.5من إجمالى الفقرات المتضمنو باألبعاد المناسبة .
بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الثانى(إستخدام خرائط المكفوفين فى البيئة) (يييييييي)فقرةوذلك بنسبة صفر  %من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة .
بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الثالث (التوجو والتنقل ) ()0فقرة وذلك بنسبة %0.2منإجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة .
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بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الرابع (التمييز الحسى) ()0فقرة وذلك بنسبة % 0.2منإجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة .
بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الخامس (األمان من أخطار الكوارث والحوادث والحرائق)(ييييييي)فقرة وذلك بنسبة صفر  %من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة
بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد السادس (األمان من األخطار الطبيعية) ()0فقرة وذلكبنسبة  % 0.2من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة .
بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد السابع(إكساب الثقافة األمانية العامة) (يييييييي)فقرة وذلكبنسبة صفر  %من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة.

نتاٖج حتلَل حمتٌٔ ًحدّ ( األنشطْ االقتصادٍْ فٓ مصر ) بالصف اخلامس االبتدآٖ
علٓ ٌٕ أبعاد الٌعٓ املهانٓ ًاألمانٓ املهاسبْ :
أسفرت نتائج تحميل محتوى وحدة ( األنشطة االقتصادية فىمصر ) بالصف الخامس
االبتدائى عمى ضوء أبعاد الوعى المكانى واألمانى إلى عده نتائج يوضحيا جدول (.)5
خذول (َ )5زبئح رحهيم يحزىي وحذح ( األَشطخ االلزظبديخ فً يظز ) ثبنظف انخبيض االثزذائً
انُظجخ
انىحذح انثبَيخ (األَشطخ اندًهخ
األثـــــــــــؼبد
%
االلزظبديخ فىًظز)
3
2
1
%6.8
4
1
2
1
رؼزف يىالغ األيبكٍ وخهبرهب
طفز%
ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ
إطزخذاو خزائظ انًكفىفيٍ فً انجيئخ
طفز%
ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ
انزىخه وانزُمم
طفز%
ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ
انزًييش انحظً
%3.4
2
1
1
األيبٌ يٍ أخطبر انكىارس وانحىادس ـــــــــ
وانحزائك
طفز%
ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ
األيبٌ يٍ األخطبر انطجيؼيخ
طفز%
ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ
إكظبة انثمبفخ األيبَيخ انؼبيخ
%11,2
6
2
3
1
ػذد فمزاد انىحذح انًزضًُخ فً األثؼبد
انًُبطجخ
إخًبنً فمزاد انىحذح ( )59فمزح

يتضح من جدول ( )5ما يمى :
العدد الكمى لفقرات وحدة ( األ نشطة االقتصادية فى مصر) بالصف الخامس االبتدائى( )52فقرة
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عدد الفقرات التى إنطبق عمييا األبعاد المناسبة فى الوحدة ()2فقرة بنسبة  %0333منإجمالى فقرات الوحدة
بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد األول (تعرف مواقع األماكن وجياتيا)()2فقرة وذلك بنسبة %2.2من إجمالى الفقرات المتضمنو باألبعاد المناسبة .
بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الثانى(إستخدام خرائط المكفوفين فى البيئة)(يييييييي)فقرة وذلكبنسبة صفر  %من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة .
بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الثالث (التوجو والتنقل ) (يييييييييي)فقرة وذلك بنسبة صفر %من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة .
بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الرابع (التمييز الحسى) (ييييييي)فقرة وذلك بنسبة صفر %من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة .
بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الخامس (األمان من أخطار الكوارث والحوادث والحرائق)()3فقرة وذلك بنسبة  % %0.2من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة .
بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد السادس (األمان من األخطار الطبيعية) (يييييييي)فقرة وذلكبنسبة صفر  %من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة .
بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد السابع (إكساب الثقافة األمانية العامة) (يييييييي)فقرة وذلكبنسبة صفر  %من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة

نتاٖج حتلَل حمتٌٔ ًحدّ ( البَْٗ الصهاعَْ ) بالصف السادس االبتدآٖ علٓ ٌٕ
أبعاد الٌعٓ املهانٓ ًاألمانٓ املهاسبْ :
أسفر نتائج تحميل محتوى وحدة ( البيئة الصناعية ) بالصف السادس االبتدائى عمى
ضوء أبعاد الوعى المكانى واألمانى إلى عده نتائج يوضحيا جدول ()2
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خذول (َ )6زبئح رحهيم يحزىي وحذح ( انجيئخ انظُبػيخ ) ثبنظف انظبدص االثزذائً
انُظجخ
اندًهخ
انىحذح انثبَيخ
%
(انجيئخ انظُبػيخ)
األثـــــــــــؼبد
3
2
1
%5
2
ـــــــــــــ
1
1
رؼزف يىالغ األيبكٍ وخهبرهب
ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ طفز %
إطزخذاو خزائظ انًكفىفيٍ فً انجيئخ
ـــــ
ـــــ
ــــــــ ــــــــ
ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ طفز %
انزىخه وانزُمم
ـــــ
ـــــ
ــــــــ ــــــــ
ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ طفز %
انزًييش انحظً
ـــــ
ـــــ
ــــــــ ــــــــ
%11
4
2
ــــــــــ
2
األيبٌ يٍ أخطبر انكىارس وانحىادس
ــــــــ
وانحزائك
ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ طفز %
األيبٌ يٍ األخطبر انطجيؼيخ
ـــــ
ـــــ
ــــــــ ــــــــ
ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ طفز %
إكظبة انثمبفخ األيبَيخ انؼبيخ
ـــــ
ـــــ
ــــــــ ــــــــ
%15
6
2
1
3
ػذد فمزاد انىحذح انًزضًُخ فً
األثؼبد انًُبطجخ
إخًبنً فمزاد انىحذح ( )41فمزح

يتضح من جدول( )2ما يمى :
العدد الكمى لفقرات وحدة ( البيئة الصناعية ) بالصف السادس االبتدائى (  )23فقرة
عدد الفقرات التى إنطبق عمييا األبعاد المناسبة فى الوحدة ()2فقرة بنسبة %05من
إجمالى فقرات الوحدة.
بمغ عدد فقرات الوحدة المتضمنة بالبعد األول (تعرف مواقع األماكن وجياتيا)()3فقرةوذلك بنسبة  % 5من إجمالى الفقرات المتضمنو باألبعاد المناسبة .
بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الثانى(إستخدام خرائط المكفوفين فى البيئة)(ييييييي)فقرةوذلك بنسبة صفر  %من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة .
بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الثالث (التوجو والتنقل ) (يييييييييي)فقرة وذلك بنسبة صفر%من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة .
بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الرابع (التمييز الحسى) (يييييييي)فقرة وذلك بنسبة صفر%من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة .
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بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد الخامس (األمان من أخطار الكوارث والحوادث والحرائق)()2فقرة وذلك بنسبة  %03من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة .
بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد السادس (األمان من األخطار الطبيعية) (يييييييي)فقرة وذلكبنسبة صفر %من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة .
بمغ عدد الفقرات المتضمنة بالبعد السابع (إكساب الثقافة األمانية العامة) (ييييييي)فقرة وذلكبنسبة صفر %من إجمالى الفقرات المتضمنة باألبعاد المناسبة
ويمكن عرض النتائج الكمية لتحميل محتوى كتب الدراسات االجتماعية بالصفوف الثالثة فى
المرحمة االبتدائية فى جدول ( )2التالى:
خذول()7ػذد فمزاد انًحزىي انزً رضًُذ ثأثؼبد انىػً انًكبًَ واأليبًَ انًُبطجخ فً
انظفىف انثالثه ثبنًزحهخ االثزذائيخ
انًدًىع انُظجخ
انظبدص
انزاثغ انخبيض
انظف
االثؼبد
%12.5
19
2
4
13
رؼزف يىالغ األيبكٍ وخهبرهب
ـــــــــــ طفز%
ـــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــــــ
إطزخذاو خزائظ انًكفىفيٍ فً انجيئخ
%.7
1
ـــــــــــ
ـــــــــــ
1
انزىخه وانزُمم
%.7
1
ـــــــــــ
ـــــــــــ
1
انزًييش انحظً
%3.9
6
4
2
ـــــــــــ
األيبٌ يٍ أخطبر انكىارس
وانحىادس وانحزائك
%.7
1
ـــــــــــ
ـــــــــــ
1
األيبٌ يٍ األخطبر انطجيؼيخ
ـــــــــــ طفز%
ـــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــــــ
إكظبة انثمبفخ األيبَيخ انؼبيخ
%18,4
28
6
6
16
انًدًىع
%111 %21,4 %21,4 %57,2
انُظجخ %

ويتضح من جدول ( )2مايمى :

- 0تهٌع عدد الفكرات التٓ تضمهت بأبعاد الٌعٓ املهانٓ ًاألمانٓ املهاسبْ فٓ الصفٌف بالهسبْ
للٌحدات الدراسَْ :
مجموع الفقرات الكمية التى تضمنت باألبعاد المناسبة فى الصفوف الثالثو ()32فقرة.مجموع الفقرات التى تضمنت باألبعاد المناسبة فى الصف الرابع ( )02فقرة وذلك بنسبة %5230من إجمالى الفقرات فى الصفوف الثالثو .
مجموع الفقرات التى تضمنت باألبعاد المناسبة فى الصف الخامس ( )2فقرة وذلكبنسبة %3032من إجمالى الفقرات فى الصفوف الثالثو .
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مجموع الفقرات التى تضمنت باألبعاد المناسبة فى الصف السادس ( )2فقرة وذلكبنسبة%3032من إجمالى الفقرات فى الصفوف الثالثو .

- 9تهٌع عدد الفكرات التٓ تضمهت بأبعاد الٌعٓ املهانٓ ًاألمانٓ املهاسبْ السبعْ:
تمثل مجموع الفقرات فى الصفوف الثالث والتى تضمنت باألبعاد المناسبة كما يمى :
بالنسبو لمبعد العام األ ول (:تعرف مواقع األماكن وجياتيا)( )02فقرة وذلك بنسبة% 0335من إجمالى الفقرات المتضمنة فى الصفوف الثالثة .
بالنسبو لمبعد العام الثانى (:إستخدام خرائط المكفوفين فى البيئة)(ييييييييي) فقرة وذلك بنسبةصفر  %من إجمالى الفقرات المتضمنو فى الصفوف الثالثة .
بالنسبو لمبعد العام الثالث (:التوجو والتنقل) ( )0فقرة وذلك بنسبة  %،2من إجمالى الفقراتالمتضمنو فى الصفوف الثالثة .
بالنسبو لمبعد العام الرابع (:التمييز الحسى) ( )0فقرة وذلك بنسبة %،2من إجمالى الفقراتالمتضمنو فى الصفوف الثالثة .
بالنسبو لمبعد العام الخامس (:األمان من أخطار الكوارث والحوادث والحرائق) ( )2فقرة وذلكبنسبة  %032من إجمالى الفقرات المتضمنو فى الصفوف الثالثة .
بالنسبو لمبعد العام السادس (:األمان من األخطار الطبيعية) ( )0فقرة وذلك بنسبة %،2من إجمالى الفقرات المتضمنو فى الصفوف الثالثة .
بالنسبو لمبعد العام السابع (:إكساب الثقافة األمانية) (ييييييي) فقرة وذلك بنسبة صفر  %منإجمالى الفقرات المتضمنو فى الصفوف الثالثة .

ملخص ما سبل.
يتضح من الجداول ( )2و ( )5و( )2و( )2مجتمعو أن عدد فقرات الوحدات الثالثو
بمغ ( )32فقرة موزعو كما يمى :
( )50فقرة بالوحدة األولى بالصف الرابع االبتدائى .
( )52فقرة بالوحدة الثانية بالصف الخامس االبتدائى .
( )23فقرة بالوحدة الثانية بالصف السادس االبتدائى .
ولم يتضمن من إجمالى ىذه الفقرات عمى وحدات أبعاد الوعى المكانى واألمانى المناسبة إال
()32فقرة موزعو كما يمى :
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()02فقرة بالوحدة األولى بالصف الرابع االبتدائى بنسبة .% 5233
( )2فقرة بالوحدة الثانية بالصف الخامس االبتدائى بنسبة . .% 3032
( )2فقرة بالوحدة الثانية بالصف السادس االبتدائى بنسبة .% 3032
وذلك بنسبة ( )% 0232من إجمالى فقرات الوحدات الثالثة  ،وىى نسبة ضعيفو جداً

وان إختمفت ىذه النسب من كتاب ألخر .

تٌصَات البحث:
عمى ضوء ما توصل إليو البحث يمكن تقديم التوصيات التالية :
 ضرورة اإلىتمام بتنمية أبعاد الوعى المكانى واألمانى عند تعميم موضوعات الدراسات
االجتماعية بمراحل التعميم المختمفة عامة ولممكفوفين خاصة .
 إعادة النظر بأىداف ومحتوى مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية واضافة
الموضوعات التى يحتاج الييا المكفوفين وفق خصائيم واحتياجاتيم  ،وتضمين المقررات
الد ارسية باألنشطة المتنوعة التى تناسبيم .
 توافر برامج تدريبية لألساليب التدريبية المتطورة لممعممين عمى كيفية تحميل األىداف
والمحتويات التعميمية فى المقررات الدراسية بشكل عام  ،والدراسات االجتماعية بشكل
خاص حيث تعطى ليم صورة حقيقية عن إحتياجات المناىج  ،وكذلك الطالب .
 إعطاء كميات التربية المزيد من االىتمام بإعداد معمم التربية الخاصة عامة  ،ومعمم
المكفوفين خاصة  ،وكذلك التدريب عمي مداخل واستراتيجيات التدريس المناسبة
لممكفوفين
 ضرورة تواجد معامل مناىل المعرفة بالمدارس النور بالشكل الذي يساعد التالميذ عمى
اكتساب العديد من الميارات  ،وخاصة التي تعتمد عمى حاسة السمع  ،والممس ،
والحركة.
 ضرورة توافر سمسمة من الكتيبات المعدة بطريقة برايل حتى تسمح لمتالميذ بالتثقيف في
المجاالت الدراسية المختمفة .
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البحٌث املكرتحْ :
يقترح البحث إجراء الدراسات والبحوث التالية :
 فعالية برنامج مقترح لتنمية بعض المفاىيم والميارات األمانية لدى الطالب المكفوفين.
 دور مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية فى تحقيق أىداف التربية األمانية
لممكفوفين.
 دور مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية فى تحقيق أىداف التربية المكانية
لممكفوفين.
 استراتيجية مقترحة لتنمية بعض الميارات المكانية لممكفوفين .
 الكفايات المكانية واألمانية الالزمة لمعممى الدراسات االجتماعية بمدارس النور لممكفوفين.
 فعالية المدخل البصرى المكانى فى تنمية بعض المفاىيم والميارات المكانية .
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املــــراجع
أًالً املراجع العربَْ.
أحمد حسين المقانى  ،وعمى الجمل (.)3002معجم المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج وطرقالتدريس  .القاىرة  :عالم الكتب .

أحمد محمد عمى أدم ( . )3002تأثير دروس التربية الرياضية المقترحة عمى تحسين ميارات السمعوالتوجو الحركي لدى التالميذ المكفوفين(رسالة دكتوراه) كمية التربية الرياضية  .جامعة

االسكندرية .

إمام محمد عمى البرعى (.)3003تعميم الدراسات االجتماعية وتعمميا –الواقع والمأمول  .كفر الشيخ :دار العمم واإليمان .

باسم صبرى محمد سالم (.)3002فاعمية برنامج مقترح فى الدراسات االجتماعية قائم عمى النظريةالبنائية لتنمية بعض المفاىيم والوعى األمانى وميارات إتخاذ القرار لدى تالميذ المرحمة
االعدادية (رسالة دكتوراه) .كمية التربية بقنا.جامعة جنوب الوادى.
جابر عبد الحميد جابر ،وفوزى زاىر  ،وسميمان الخضرى الشيخ (.)0441ميارات التدريس .القاىرة :دار النيضة العربية .

حسنى الجبالى (. )3003العميان والصم بين االضطياد والعظمة .القاىرة  :سمسمة أصحاب الحقوقالخاصة .

 حسين محمد أحمد عبد الباسط ( .)3003تأثير الخبرات البيئية في تنمية اإلدراك المكاني لممعالمالجغرافية لدى تالميذ المرحمة العمرية . 03-1مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية .كمية

التربية – جامعة عين شمس العدد الخامس عشر ص ص .33 -20

حماده عمى عبد المعطى (.)3003تطوير مناىج العموم في المرحمة االبتدائية لمتالميذ المكفوفين ،وفعاليتة في تنمية الوعى األماني (رسالة دكتوراه) كمية البنات  .جامعة عين شمس.
حمدى أبو الفتوح عطيفو ( . )0441منيجية البحث العممى وتطبيقاتيا فى الدراسات التربويةوالنفسية  .القاىرة  :دار النشر لمجامعات .

رانيا العربى عبد اهلل ابراىيم ( .)3002دليل الوالدين لتنمية بعض ميارات الوعى األماني ألطفاليمالمعاقين عقمياً قابمى التعمم ،مجمة البحث العممىفى التربية .العدد( ،)01ص .110

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

رشيد راشد الفييدى (. )3003دليل األنشطة الطالبية  .الكويت  :دار وائل.- 50 -
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سمير محمد حسين (. )0432تحميل المضمون .القاىرة  :عالم الكتب-محمد أمين المفتى ( .)0432سموك التدريس  .القاىرة  :مؤسسة الخميج العربى .

محمد عيد فارس ( . )3001دورمناىج الدراسات االجتماعية فى تحقيق أىداف التربية الحياتيةلمتالميذ المعاقين بصرياً وفعالية برنامج مقترح لتحقيق بعض ىذه األىداف( رسالة دكتوراه )

كمية التربية  .جامعة جنوب الوادى .

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

 وداد عبد السميع إسماعيل (.)3002متطمبات التربية الوقائية فى مناىج العموم بالمرحمة االبتدائية فىالمممكة العربية السعودية  .مجمة كميات المعممين .الرياض  ،المجمد ،2العدد ،3ص ص

.22-03

وفاء يوسف حمدى .)3002(.فعالية برنامج إرشادي معرفي سموكي في تنمية بعض الميارات األمانيةلدى عينة من األطفال المكفوفين بشمال سيناء(رسالة ماجستير) .كمية التربية  ،جامعة قناة
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