



كهُح انتزتُح
انًدهح انتزتىَح
***

توظيف اقتصاد املعرفة يف تصميم مواقف تعليمية مقرتحة
لتنمية جوانة التأهيل املهني للطالب ذي اإلعاقة السمعية
مبدارس األمل الثانوية الفنية

إعداد
د /أحمد محمود أحمد محمود
دكتور التربية الخاصــة ـ مسـار إعاقة سمعية

DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020.
المجلة التربوٌة ـ العدد السادس والسبعون ـ أغسطس 0202م
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعليمية مقترحة لتنمية جوانب التأهيل المهني ..............................

ملخص البحث .
ىدف البحث إلى توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعميمية مقترحة ،
والتعرف عمى أثر ذلك عمى عممية التأىيل المينى لمطالب المعوقين سمعياً من خالل تنمية
ميارات الحياة االنتقالية والوعي الديني والصمود النفسي لدى طالب مدرسة األمل الثانوية

الفنية لمصم وضعاف السمع  ،وتكونت مجموعة البحث من  91طالب من طالب مدرسة خالد
بن الوليد الثانوية الفنية لمصم وضعاف السمع  ،واستخدم البحث أدوات بطاقة ميارات الحياة
االنتقالية  ،وبطاقة الوعى الديني  ،ومقياس الصمود النفسي  ،واستخدم البحث المنيج
التجريبي التربوي  ،واعتمد عمى تصميم المجموعة الواحدة ذى القياسين القبمي والبعدي ،
وتوصمت نتائج البحث إلى فاعمية توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعميمية مقترحة
عمى تنمية ميارات الحياة االنتقالية والوعي الديني والصمود النفسي لدى طالب المدرسة
الثانوية الفنية لمصم وضعاف السمع لتأىيميم مينياً  ،وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات
أىميا التوسع في تضمين اقتصاد المعرفة في مناىج الطالب المعوقين سمعياً  ،واالىتمام

بتنمية ميارات الحياة االنتقالية لمطالب المعوقين سمعياً في مرحمة التعميم الثانوي الفني ،

واالىتمام بتنمية الوعي الديني والصمود النفسي  ،وربطيا بعممية التأىيل الميني ليم .

الكممات المفتاحية  :اقتصاد المعرفة ـ المواقف التعميمية ـ التأىيل الميني ـ ميارات الحياة
االنتقالية ـ الوعي الديني ـ الصمود النفسي ـ المعوقون سمعياً .
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Employing a knowledge economy in designing proposed educational
situations For Developing aspects of vocational Rehabilitation for
students with hearing disabilities, Al-Amal Technical Secondary
School.
Dr . Ahmed Mahmoud Ahmed Mahmoud
Doctor Special Education The course of hearing impairment
Summary .
The research aimed at employing a knowledge economy in designing
proposed educational situations, and identifying the impact of this on the
vocational rehabilitation process for students with hearing impairment through
developing transitional life skills, religious awareness and psychological
resilience among students of Al-Amal Technical Secondary School for the
Deaf and Hard of Hearing. The research group consisted of 20 students from
Students of Khalid bin Al-Waleed Technical Secondary School for the Deaf
and Hard of Hearing, the research used tools for transitional life skills card,
religious awareness card, and psychological measure of resilience, and the
research used the experimental educational method, and relied on the design of
the one group with two tribal measurements and After me, the results of the
research reached the effectiveness of employing a knowledge economy in
designing proposed educational situations on developing transitional life skills,
religious awareness and psychological resilience among students of technical
secondary school for the deaf and hearing impaired to qualify them
professionally, and the study presented a set of recommendations, the most
important of which is the expansion in the inclusion of the knowledge economy
in the curricula of students with disabilities Acoustically, and attention to the
development of transitional life skills for students with hearing impairment in
technical secondary education, and attention to developing religious awareness
and psychological resilience, and linking it to the process of vocational
rehabilitation for them
Key words: knowledge economy - educational attitudes - Transitional
life skills - religious consciousness - Psychological Resilience - Hearing
impaired.
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المقدمة.
يعد التأىيل الميني مطمب ضروري لجميع فئات المجتمع حيث أضحى تقدم الشعوب
واألمم مرىون باالستفادة الكاممة من جميع الطاقات البشرية التي تمتمكيا والتي تشكل ثروتيا
الحقيقية  ،لذلك يعد التأىيل الميني لجميع فئات المجتمع من أىم أىداف الحكومات في
معظم الدول المتقدمة  ،وذلك من خالل إكساب المواطن الميارات الالزمة لكي يكون لو
وظيفة أو مينة مناسبة تكسبو صفة األىمية وتمكنو من أن يكون مواطن صالح نافع لنفسو
ومجتمعو  ،وتزاداً أىمية التأىيل الميني مع األفراد ذوى االحتياجات الخاصة  ،حيث أنيم من

أىم فئة من فئات المجتمع  ،ويجب أن يتم تأىيميم مينياً  ،من خالل برامج منسقة وشاممة
تيدف إلى تمكينيم من االندماج االجتماعي واالقتصادي في المجتمع  ،ويكون ليم دور في

بناء المجتمع .
والتأىيل الميني لممعوقين سمعياً بصفتيم أحدي فئات ذوى االحتياجات الخاصة ىي

تمك المرحمة من عممية التأىيل المتصمة والمنسقة التي تشمل توفير خدمات مينية مثل
التوجيو الميني والتدريب الميني  ،بغرض تمكين األشخاص المعوقين سمعياً من ضمان
الحصول عمى عمل مناسب لخصائصيم أو االحتفاظ بعمميم ( عبد الرسول ، 9105 ،

 )039وأشارت دراسة حسين ( ) 9101إلى أىمية تأىيل المعوقين سمعياً مينياً وذلك من

خالل توفير مجموعة من الخبرات التعميمية والتي تتكامل مع خبراتيم السابقة وتييئوىم

لخبرات مستقبمية .
كما أوصت دراسة عطا ( ) 9103بضرورة تطوير برامج التأىيل الميني لمصم
وضعاف السمع في مصر  ،وذلك عن طريق االستفادة من التجارب العالمية التي أثبتت
نجاحيا مثل تجربة أستراليا ،كما أشارت نتائج دراسة  ) 9109( Sharanjitإلى أىمية
التأىيل الميني لمصم وضعاف السمع وذلك لدورىا في مساعدة الصم وضعاف السمع عمى
استغالل قدراتيم ومواىبيم في القيام بالعمل الذي يناسبيم حتى يستطيعوا إعالة أنفسيم
وأسرىم .
والتأىيل الميني لألفراد المعوقين سمعياً يقتضى القيام بمجموعة من اإلجراءات

والعمميات واألنشطة التي تساعد عمى تنمية بعض الميارات والمعارف والخبرات المينية لدييم
 ،ومن أىم متطمبات التأىيل الميني لممعوقين سمعياً تنمية ميارات الحياة االنتقالية لدييم بما

يساعد عمى اكتساب الميارات المينية التي يفتقدونيا عند مواجو احتياجات سوق العمل
- 0999 -

توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعليمية مقترحة لتنمية جوانب التأهيل المهني ..............................

المتغيرة  ،كما أن لميارات الحياة االنتقالية دور فعال في إعداد أفراد مؤىمين لسوق العمل ،
حيث أن اكتساب المعوقين سمعياً ميارات الحياة االنتقالية يؤىميم لمتعامل مع قطاعات

المجتمع والمؤسسات المختمفة  ،كما أن ميارات الحياة االنتقالية تساعد المعوقين سمعياً

عمى االندماج في المجتمع  ،حيث أنيا تكسبيم بعض الميارات االجتماعية التي تساعدىم
عمى التغمب عمى إعاقتيم السمعية  ،كما أنيا تساعدىم عمى إد ارك أىمية المين المختمفة
التي سوف يمارسونيا في المستقبل ()Taylor and Jayne,2013,116
وتضم ميارات الحياة االنتقالية ثالث مجاالت ىي الميارات األكاديمية وتشمل
التواصل والتفكير وميارات التعمم  ،وميارات اإلدارة الشخصية وتشمل المسؤولية والقدرة عمى
التكيف  ،وميارات التوظيف والعمل مع اآلخرين ( Buterwick and Benjamin ,2016
 ، ) ,75ولقد أشارت دراسة حسين ( ) 9101إلى أىمية ميارات الحياة االنتقالية في اإلعداد
الميني لمصم وضعاف السمع  ،حيث أنيا تساعد عمى تحسين فرص خريجي المدرسة
الثانوية الفنية لمصم وضعاف السمع لاللتحاق بسوق العمل  ،كما أشارت دراسة
 ) 9105( Macnamraإلى أىمية تنمية ميارات الحياة االنتقالية لمصم وضعاف السمع ،
حيث أنو من خالل الميارات االنتقالية يستطيع الصم وضعاف السمع التكيف مع متطمبات
الحياة المينية  ،كما أن ميارات الحياة االنتقالية تساعد الصم وضعاف السمع عمى االندماج
في المجتمع الميني .
كما يعد الوعي الديني من أىم جوانب التأىيل الميني لممعوقين سمعياً  ،حيث أن

الوعي الديني يساعد عمى تعريف الفرد بمسؤولياتو وواجباتو والتزاماتو الدينية والمينية ،
وتعميق التزاماتو في مختمف أنشطة الحياة باعتباره خميفة في األرض  ،ومكمفا بالعبادة
وأعمار الكون  ،والمساىمة في صناعة حياة سعيدة منسجمة مع توجييات ديننا اإلسالمي ،
ويدخل في ىذا الجيد المنيجي الموجة  ،الجيد الذي يقوم بو الفرد من أجل اكتساب مينة
أو حرفة تساعده عمى االعتماد عمى نفسو ( عمر  ، )065 ، 9108 ،والوعي الديني ىو
عممية تنبيو الفكر وايقاظ المشاعر  ،وتحسين السموك في شخصية المعوقين سمعياً  ،بشتى
جوانبيا اإلدراكية  ،العقالنية  ،العاطفية  ،الحركية  ،مما يساعد عمى تبنى القيم والمبادئ

اإلسالمية التي تدعو إلى العمل واالجتياد في كسب الرزق واالعتماد عمى النفس ( ميدى ،
. ) 047 ، 9101
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والوعي الديني لممعوقين سمعياً يساعدىم عمى التخمص من الضغوط النفسية التي

تفرضيا عمييم إعاقتيم السمعية  ،حيث أنيم مطمئنون في حياتيم ومتفائمون في تفكيرىم ،
كما يجعميم أقوى في مقاومة الضغوط النفسية ( صالح  ، ) 933 ، 9118 ،وكل ىذا
يساعد عمى التأىيل الميني ليم  ،حيث أشارت دراسة سالم ( ) 9109أن زيادة مستوى
التدين لدى المراىقين الصم يساعدىم عمى مقاومة الضغوط المفروضة عمييم  ،سواء داخل
األسرة أو العمل  ،مما يجعميم راضون عن حياتيم  ،كما أشارت دراسة قاسم ( ) 9107إلى
أىمية الوعي الديني في تحقيق األمن الفكري  ،وكل ذلك من أىم عوامل التأىيل الميني
لممعوقين سمعياً .

أما الجانب الثالث من جوانب التأىيل الميني لممعوقين سمعياً ىو الصمود النفسي ،

والصمود النفسي ىو ظاىرة وعممية تعكس التكيف اإليجابي رغم خبرات القاسية والمحنة

( ، ) Snape and Miller , 2018 ,23ويعد الصمود سمة تتمثل في قدرة المعوقين
سمعياً عمى التكيف مع المطالب المينة التي يتم إعدادىم ليا  ،ويؤدي الصمود إلى تدعيم
المشاعر اإليجابية لقيمة الذات  ،ويرتبط الصمود كسمة باستخدام االنفعال اإليجابي  ،ومن ثم

فإن المعوقين سمعياً ذوى المستويات المرتفعة من الصمود النفسي يستخدمون االنفعاالت

اإليجابية لالرتداد مرة أخري عن الخبرات السيئة  ،مما يساعد عمى نمو تقدير الذات المرتفع
لدييم  ،مما يساعد عمى مواجية المحن والشدائد التي تواجييم عند الخروج لسوق العمل (
. ) Bentti and Kambourpoulos,2016,136
والصمود النفسي لممعوقين سمعياً ىو نتيجة محصمة التوافق الناجح رغم ظروف

اإلعاقة  ،والصمود النفسي من العوامل المؤثرة في التأىيل الميني لممعوقين سمعياً  ،حيث أن
الصمود النفسي يساعد عمى زيادة الطموحات الفردية والتصميم والعمل الجاد واالنضباط

الذاتي في العمل  ،وادارة الوقت وحضور التدريبات الـتأىيمية  ،كما أنو يساعد عمى تنمية
الخصائص الشخصية لممعوقين سمعياً مثل استخدام االستدالل المنطقي  ،والتفاني في العمل

 ،كما انو يساعدىم عمى عبور المواقف الصعبة ( ، ) Fallon .2010 . 429كما أنو
ميم في عممية تحقيق التكيف اإليجابي أثناء العمل رغم المحنة أو التيديد .
ولم يعد التعميم التقميدي كافياً لتأىيل الطالب المعوقين سمعياً لسوق العمل  ،حيث

يجب أن يتم تصميم مواقف تعميمية تسيم في تنمية أنماط التفكير المختمفة والسموكيات
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االجتماعية التي تمكن الطالب من إقامة العالقات االجتماعية والتكيف مع متطمبات سوق
العمل ( أبو زيد  ، ) 3 ، 9107 ،حيث أن التعميم أصبح منصباً عمي التعمم القائم عمى
تصميم المواقف التعميمية التي تنمو من خالليا قدرات التفكير المتباينة لممتعمم

 ، ) Davis,2012,97 (،وتزاد أىمية التعمم القائم عمى المواقف مع المعوقين سمعياً ،

فمن خالل المواقف التعميمية يمكن ربط مجاالت المنيج المختمفة  ،وتحقيق كافة األغراض

التعميمية  ،إلى جانب أن المواقف التعميمية تعتمد عمى خمفية المتعممين  ،واستخداميا
لمتفاعل االجتماعي في التعميم  ،وكذلك واقعية الموقف التعميمي .
وتزاد أىمية المواقف التعميمية في عممية التأىيل المينى لممعوقين سمعياً عندما يتم

بنائيا باالعتماد عمى اقتصاد المعرفة  ،حيث أن اقتصاد المعرفة ميم في عممية تراكم المعرفة

 ،وتحفيز الطالب المعوقين سمعياً عمى االكتشاف  ،وتعمم المعرفة الجديدة والحصول عمى ما

يعرفو اآلخرون  ،أي االقتصاد الذي يدور حول الحصول عمى المعرفة والمشاركة فييا
واستخداميا وتوظيفيا وابتكارىا بيدف التأىيل الميني ( أبو زيد  ، ) 639 ، 9106 ،كما
يساعد اقتصاد المعرفة المعوقين سمعياً عمى استخدام المعرفة في حياتيم المينية  ،كما أنو
ميم في مساعدتيم عمى توظيف المعرفة في جميع مجاالت النشاط االجتماعي والميني

والسياسي والحياة الخاصة وصوالً لترقة الحالة اإلنسانية لممعوقين سمعياً ( محمود ، 9107

. ) 06

ويعد تصميم المواقف التعميمية قائمة عمى اقتصاد المعرفة ميم في عممية التأىيل
الميني لممعوقين سمعياً  ،حيث أنو يساعد عمى تنمية مياراتيم العممية  ،كما أنو يساعد
عمى تنمية ميارة حل المشكالت التي تواجييم أثناء العمل  ،كما يساعد عمى إثارة دافعتيم

نحو المثارة وتحمل الضغوط  ،كما أنو ينمى قدرة المعوقين سمعياً عمى التحميل والتفسير

وميارات التفكير اإلبداعي  ،كما ينمى قدرتيم عمى اتخاذ الق اررات المناسبة أثناء العمل ،
وينمى قدرتيم عمى تحمل مسؤولية أنفسيم .
وكل ذلك من ميارات الحياة االنتقالية التي تعد من أساسيات التأىيل الميني
لممعوقين سمعياً  ،كما يعد الوعي الديني من أساسيات التأىيل الميني حيث أن ديننا
اإلسالمي يدعو لمعمل ولم يستثنى أحد من العمل  ،كما يعد الصمود النفسي جزء ميم من

التأىيل الميني لممعوقين سمعياً  ،حيث أن الصم وضعاف السمع بحكم إعاقتيم السمعية
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يواجيون الكثير من الصعوبات أثناء الع مل التي تتطمب منيم صالبة نفسية وصمود النفسي
لمواجية ىذه المواقف والتغمب عمييا .
وتتوافق فكرة البحث مع نظرية المرونة العقمية  Mental Flexibilityالتي تمعب
دو ارً ىاماً في التوجيات المستقبمية لدى الطالب المعوقين سمعياً التي تشمميا ميارات الحياة

االنتقالية  ،تم تربط بالوعي الديني والصمود النفسي  ،حتى يتم تأىيل الطالب المعوقين
سمعياً مينياً  ،بما يعمل عمى إدماجيم في الحياة االقتصادية  ،وجعميم أشخاص منتجين في
سوق العمل  ،كما يستند البحث إلى النظرية المفسرة لمسموك المخطط لو Decomposed

 ، Theory of Planned Behaviorوالتي تقدم طريقة لتفيم تأثير الوعي الديني في
تنمية الصمود النفسي ومقاومة الصدمات  ،وتنمية الدافعية واألمانة وااللتزام في العمل لدى
الطالب المعوقين سمعياً ،ويظير ذلك من خالل التأىيل الميني لمطالب  ،وادماجيم في سوق
العمل .

ويعد البحث محاولة لتوظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعميمية مقترحة و
التعرف عمى أثرىا عمى تنمية ميارات الحياة االنتقالية والوعي الديني والصمود النفسي لدى
طالب مدارس األمل الثانوية الفنية لمصم وضعاف السمع لتأىيميم مينياً .

مشكلة البحث .

ييدف اقتصاد المعرفة إلي المحافظة عمى الناتج الفكري لمشخص وتسويقو
واالستفادة منو  ،فيو يسيم في تنمية اإلبداع المعرفي  ،واإلبداع المعرفي يسيم في تنمية
االقتصاد وبدوره يسيم في تقدم المجتمع  ،فيو يمثل دعامة حقيقية لكافة عوامل اإلنتاج في
جميع دول العالم التي تسعى لمنيوض واثبات تفوقيا ( أحمد  ، ) 597 ، 9107 ،لذلك فإن
اقتصاد المعرفة يساعد عمى خمق نوع جديد من التعميم تكون مخرجاتو قادرة عمى التعامل مع
معطيات العصر الذي من سماتو التقدم التقني اليائل في جميع المجاالت ( Rooney and
.) Ninan , 2015 , 278
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وتزاد أىمية ىذا النوع من التعميم مع الطالب المعوقين سمعياً  ،حيث أنيم يعانون

من الكثير من الصعوبات من أجل الحصول عمى المعرفة  ،بما يؤثر عمى فرصيم في

الحصول عمى مين مناسبة تحفظ كرامتيم وتساعدىم عمى تحمل مسؤولية أنفسيم  ،وينظر
ليم في كثير من األحيان عمى أنيم فئة غير قادرة عمى اإلنتاج  ،حيث أشارت دراسة سميمان
( ) 9109أن عممية التأىيل الميني لممعوقين في مصر تعانى من غياب رؤية واضحة  ،وفى
معظميا ال تعتمد عمى فمسفة أو نماذج واضحة ومحددة  ،لذلك يجب إعادة النظر فى عممية
التأىيل الميني لممعوقين  ،من خالل تبنى إستراتيجية واضحة ومحددة  ،تتوافق مع القدرات
الحقيقية ليم .
ومع االنفجار المعرفي وثورة المعرفة  ،تحول االقتصاد من اقتصاد مبنى عمى اآللة
والموارد الطبيعية التقميدية إلى اقتصاد مبنى عمى المعرفة  ،وىو ما يؤكد عمى أىمية توظيف
ميارات اقتصاد المعرفة في عممية التأىيل الميني لممعوقين سمعياً  ،حيث أوصى مؤتمر

التعميم في مصر ( مايو  ) 9107بعنوان " نحو حمول إبداعية "  ،بضرورة إعداد نظام
تعميمي يتسق مع رؤية مصر  ، 9131الذي يتضمن تحقيق التنمية المستدامة  ،عن طريق
إشراك جميع فئات الوطن بما فييم فئة المعوقين سمعياً في عممية التنمية دون استثناء أحد،

كل حسب قدراتو وامكانياتو .

وتعد مدارس األمل الثانوية الفنية لمصم وضعاف السمع  ،إحدى المؤسسات
التعميمية التي تيدف إلى مساعدة طالبيا إلي اكتساب العديد من الميارات الالزمة لموفاء
بمتطمبات سوق العمل  ،وبخاصة ما يتعمق بتنمية الذات المينية  ،وطرق الحصول عمى
فرصة عمل مناسبة  ،وكيفية االندماج في المجتمع اندماج حقيقياً  ،واالعتماد عمى النفس ،

واتخاذ القرار الميني المناسب  ،وغيرىا من الميارات التي تساعد المعوقين سمعياً عمى

الشعور بالسعادة و الرضا عن الحياة واالنسجام الحقيقي مع المجتمع  ،بما يؤدي إلى
نجاحيم في حياتيم االجتماعية واالقتصادية واألسرية والدينية .
ولكن الواقع يشير إلى أن ىناك قصور كبير لدى المدارس الثانوية الفنية في تأدية
ىذا الدور  ،حيث أشارت دراسة حسين ( ) 9101أن ىناك قصور كبير في دور المدرسة
الثانوية لمصم وضعاف السمع في مصر في التأىيل الميني ألفراد ىذه الفئة  ،حيث يقتصر
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دور معظم المدارس الفنية عمى تقديم بعض الخدمات الخاصة بتطوير عممية السمع والكالم
لمطالب فقط .
كما أشارت دراسة أبو النور ( ) 9105أن ىناك قصور كبير في برامج التأىيل
الميني لمطالب المعوقين سمعياً مقارنة بخبرات بعض الدول المتقدمة في ىذا المجال ،حيث
أن معظم برامج التأىيل الميني المطبقة في المدارس الفنية لمصم وضعاف السمع في مصر

عبارة عن برامج تقميدية غير مخطط ليا  ،وتيدف إلى إكساب الطالب الحرف التقميدية  ،كما
أن معظم ىذه البرامج ال ترعي جوانب القصور في الطالب المعوقين سمعياً .

كما الحظ الباحث من خالل زيارة المدارس األمل الثانوية الفنية لمصم وضعاف السمع من

خالل اإلشراف عمى مجموعات التربية العممية في برامج الدراسات العميا باألقصر شعبة التربية
الخاصة  ،أن ىناك قصور كبير في دور مدارس األمل الثانوية الفنية لمصم وضعاف السمع
في عممية التأىيل الميني لمطالب  ،ويظير ىذا القصور من وجية نظر الباحث في عدة نقاط
أىما :ـ
 الحظ الباحث أن المعممين ييتمون بتدريب الطالب المعوقين سمعياً عمى الميارات

المرتبطة بتخصص النجارة  ،إال أنيم لم يظيروا أية إشارة إلى طبيعة المين التي يمكن
ال أو طبيعية العالقة بين ما يتم التدريب عميو من ميارات مينية
العمل بيا مستقب ً
ومتطمبات سوق العمل  ،وىو ما يوفره استخدام المواقف التعميمية القائمة عمى اقتصاد

المعرفة .
 لم ييتم المعممون عمى تدريب الطالب عمى ميارات الحياة االنتقالية ومنيا ميارات الحياة
األكاديمية مثل خصائص وظيفة معينة وأىم الصفات التي تؤىل الشخص لمحصول عمى
وظيفة  ،و الميارات الوظيفية مثل إكساب الطالب الميارات التكنولوجية وغيرىا من
ميارات التوظيف الحديثة  ،وميارات إدارة الذات وغيرىا من ميارات تطوير الشخصية .
 لم ييتم المعممون بربط الوعي الديني لمطالب بعممية التأىيل الميني ،وكيف أن ديننا
اإلسالمي الحنيف وجميع األديان السماوية  ،تدعو إلى العمل واالعتماد عمى النفس ،
وأن جميع أنبياء اهلل عمييم السالم كانت ليم مينة يقوم بيا باإلضافة رسالتيم السماوية.
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 أن طبيعة الكتب والمواد الدراسية ىي نفس الكتب التي تقدم لمطالب العاديين مع إجراء
بعض الحذف  ،كما أن المعممون يعتمدون عمى نفس إستراتيجيات التدريس التي تقدم
لمطالب العاديين .
 جميع معممي المدارس الفنية لمصم وضعاف السمع معممين غير متخصصين لتأىيل فئة
المعوقين سمعياً  ،وليس لدييم خبرة أو ميارة التعامل مع الطالب المعوقين سمعياً .

وقد أجري الباحث دراسة استطالعية اعتمدت عمى مقابالت مفتوحة مع بعض

خريجي مدارس األمل لمـتأىيل الميني لمصم وضعاف السمع  ،خمص الباحث من نتائج
الدراسة إلى أن معظم األشخاص المعوقين سمعياً من خريجي مدارس األمل الثانوية الفنية ،

لم يستفيدوا من دراستيم في الحصول عمى مينة  ،كما أنيم في كثير من األحيان يعانون

من الخوف من االختالط بالمجتمع  ،وأرجع الباحث ذلك إلى ضعف الصالبة النفسية لمطالب ،
كما أظيرت الدراسة االستطالعية إلى افتقار األشخاص المعوقين سمعياً لمعظم ميارات

اقتصاد المعرفة  ،وىذا يتفق مع نتائج دراسة أحمد ( ، ) 9101التي أشارت نتائجيا إلى
ضعف دور المدرسة الفنية لمصم وضعاف السمع في عممية تأىيل طالبيا .
ومن أىم مظاىر القصور في عممية التأىيل الميني لممعوقين سمعياً  ،عدم االىتمام

بتنمية ميارات الحياة االنتقالية  ،حيث ىذه الميارات تساعد المعوقين سمعياً عمى حل
المشكالت اليومية التي تواجييم إثناء العمل  ،كما أن ميارات الحياة االنتقالية تساعد عمى

تحسينات عمى نوعية الحياة التي يعشيا المعوقين سمعياً  ،كما أنيا ميمة في تنمية مياراتيم
في التعامل مع مجتمع العمل  ،وتحسين العالقة مع الزمالء  ،وتقبل المسؤولية ( Clark

. ) and Duwe,2015 ,395
ولقد أشارت دراسة الزيادي ( ) 9109إلى أن ىناك قصور في االىتمام بميارات
الحياة االنتقالية في مرحمة التعميم قبل الجامعي لمطالب المعوقين سمعياً في مصر  ،وأوصت
الدراسة بضرورة االىتمام بميارات الحياة االنتقالية لممعوقين سمعياً في برامج التعميم قبل
الجامعي  ،وأىمية ميارات الحياة االنتقالية في عممية تأىيل المعوقين سمعياً لمحياة

المستقبمية  ،ودور الميارات االنتقالية في تحسين نوعية الحياة لمطالب المعوقين سمعياً .

كما أشارت دراسة عبد العزيز ( ) 9101انو يجب تحسين البيئة التربوية لممعاقين سمعياً

بمدارس األمل ل مصم وضعاف السمع  ،ويكون ذلك من خالل االىتمام بتنمية بعض الميارات
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الميمة والضرورية لدى المعوقين سمعياً مثل ميارات الحياة االنتقالية  ،كما أشارت دراسة

بني أرشيد ( ) 9107أن تنمية ميارات الحياة االنتقالية تعد من أىم االتجاىات العالمية
لتأىيل المراىقين الصم  ،حيث أن ميارات الحياة االنتقالية تساعد الصم عمى تقبل إعاقتيم
والتغمب عمى الصعوبات التي تواجيو  ،مما يساعد عمى زيادة الرضا عن الحياة لدييم .
وتعد عممية تنمية الوعي الديني لدى الطالب من أىم أدوار المدرسة  ،وتزاد ىذه األىمية مع
فئة الطالب المعوقين سمعياً  ،فمن خالل تنمية الوعي الديني يمكن لممعوقين سمعياً تقبل
إعاقتيم السمعية  ،وتحقيق الرضا عن الحياة  ،كما أنو من خالل الوعي الديني يمكن

لممعوقين سمعياً أن يكون ليم دور في المجتمع  ،وتزيد عممية إتقانيم لمعمل  ،حيث أن
الدين اإلسالمي يدعو إلى إتقان العمل  ،وأوصت دراسة العبيدى ( ) 9109إلى أىمية تنمية

الوعي الديني لدى الشباب باعتبار أن الوعي الديني ىو المدخل الحقيقي لمحفاظ عمى
الشباب ،وتأىيمو لمقيام بدوره الحقيقي في قيادة المجتمع .
وتظير خطورة عدم االىتمام بتنمية الوعي الديني في مدارسنا مما نعانيو اآلن في
مصر من عممية تزيف القيم الدينية وانتشار الكثير من الفتاوى الصادمة التي ال تمت لديننا
أو أي دين سماوي بصمة  ،ونتيجة لعدم وجود الوعي الديني لدى الشباب تجد ىذه الفتاوى
من يستمع إلييا أو يرددىا أو يقتنع بيا  ،كما تجد الجماعات اإلرىابية نتيجة إىمال دور
المدرسة في نشر القيم الدينية السميمة أرض خصبة لن شر أفكارىا المتطرفة بين الشباب ،
ويزاد ىذا اإلىمال مع فئة المعوقين سمعياً ألنيم لدييم ضعف في الوعي الديني  ،مما يؤكد

عمى خطورة إىمال تنمية الوعي الديني في مدارسنا .

ويتعرض المعوقون سمعياً لمعديد من العقبات التي تواجييم أثناء الخروج لمعمل

نتيجة إعاقتيم السمعية  ،حيث أن لدييم الكثير من الطموحات والتطمعات ويقابميا مجتمع

غير قادر عمى تقبل تمك الطموحات  ،وينظر إلييم عمى أنيم فئة عاجزة غير قادرة عمى
اإلنتاج (  ، ) Machuca,2010 ,119وىنا تظير أىمية الصمود النفسي في عممية
التأىيل الميني لممعوقين سمعياً حيث أن الذين يتمتعون بمستوى عالي من الصمود النفسي
يمكنيم السيطرة عمى الصدمات التي يتعرضون ليا أثناء العمل  ،ويستطيعون مواجية

األزمات  ،كما أن لدييم قدرة كبيرة عمى التحدي والخروج من األزمة بمزيج من التفاؤل واألمل
في المستقبل .
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ويمكن تحديد مشكمة البحث في " ضعف دور ميارات الحياة االنتقالية والوعي الديني
والصمود النفسي لدى الطالب الصم وضعاف السمع بما يؤثر عمى عممية التأىيل الميني ليم
" والحاجة إلى " توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعميمية مقترحة والتعرف عمى
أثرىا فى تنمية ميارات الحياة االنتقالية والوعي الديني والصمود النفسي لدى طالب مدارس
األمل الثانوية الفنية لمصم وضعاف السمع لتأىيميم مينياً".

أسئلة البحث .

 ما التصور المقترح لتوظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعميمية مقترحة لمطالب
المعوقين سمعياً بمدارس األمل الثانوية الفنية ؟

 ما أثر توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعميمية مقترحة لمطالب المعوقين
سمعياً األمل الثانوية الفنية عمى تنمية ميارات الحياة االنتقالية لدييم لتأىيميم مينياً ؟

 ما أثر توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعميمية مقترحة لمطالب المعوقين
سمعياً بمدارس األمل الثانوية الفنية عمى تنمية الوعي الديني لدييم لتأىيميم مينياً ؟

 ما أثر توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعميمية مقترحة لمطالب المعوقين
سمعياً بمدارس األمل الثانوية الفنية عمى تعزيز الصمود النفسي لدييم لتأىيميم مينياً ؟

فروض البحث .

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب مجموعة البحث في التطبيقين
القبمي و البعدي عمى استمارة مالحظة السموكيات الدالة عمى ميارات الحياة االنتقالية
لدييم لتأىيميم مينياً لصالح التطبيق البعدى.

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب مجموعة البحث في التطبيقين
القبمي و البعدي لبطاقة الوعي الديني لتأىيميم مينياً لصالح التطبيق البعدى .

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب مجموعة البحث في التطبيقين
القبمي والبعدي لمقياس الصمود النفسي لتأىيميم مينياً لصالح التطبيق البعدى .
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أهداف البحث .
ىدف البحث إلى :ـ
 إعداد تصور لتوظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعميمية مقترحة لمطالب
المعوقين سمعياً بالمدارس الفنية لمصم وضعاف السمع .

 التعرف عمى أثر توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعميمية مقترحة لمطالب
المعوقين سمعياً بالمدرسة الثانوية الفنية في تنمية ميارات الحياة االنتقالية

لدييم

لتأىيميم مينياً .

 التعرف عمى أثر توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعميمية مقترحة لمطالب
المعوقين سمعياً بالمدرسة الثانوية الفنية في تنمية الوعي الديني لدييم لتأىيميم مينياً .

 التعرف عمى أثر توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعميمية مقترحة لمطالب
المعوقين سمعياً بالمدرسة الثانوية الفنية في تعزيز الصمود النفسي لدييم لتأىيميم
مينياً.

أهمٌة البحث .
في ضوء أىداف البحث من المتوقع أن يفيد البحث في :ـ

بالنسبة للطالب ذى اإلعاقة السمعٌة .
 يوفر البحث مجموعة من المواقف التعميمية تتناسب مع قدراتيم وامكانياتيم وتتناسب مع
ميوليم ورغباتيم  ،قد تساعد عمى تأىيل المعوقين سمعياً مينياً .

 قد يساعد البحث عمى توفير بيئة تعميمية خصبة لممعوقين سمعياً  ،تساعد عمى تنمية
الميارات المينية لدييم بما يزيد من فرص حصوليم عمى عمل مناسب فى المستقبل .



يعمل البحث عمى ربط خبرات المعوقين سمعياً مع خبرات العمل المستقبمية باالعتماد

عمى اقتصاد المعرفة  ،بما قد يسيم في إقحام المعوقين سمعياً في مجموعة من الوظائف
الجديدة والغير معتادة بالنسبة ليم مثل الوظائف المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات .

 قد يسيم البحث في تنمية الوعي الديني لدى المعوقين سمعياً  ،وربط الوعي الدينى
بسموك الطالب الوظيفي واالجتماعي  ،ومساعدتيم عمى تجنب االنزالق في مستنقعات

التطرف الفكري والديني .
 قد يسيم البحث في زيادة قدرة المعوقين سمعياً عمى مواجية الصدمات وذلك عن طريق
زيادة الصمود النفسي لدييم .
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بالنسبة لمعلمً المدارس الثانوٌة الفنٌة للصم وضعاف السمع .
 يوفر البحث مجموعة من المواقف التعميمية القائم عمى اتجاه عالمي وىو اقتصاد المعرفة
لتأىيل الطالب المعوقين سمعياً .

 يوفر البحث لممعمم نموذج لتنمية ميارات الحياة المستقبمية والوعي الديني والصمود
النفسي لدى المعوقين سمعياً  ،قد يكون بداية جديدة إلعادة النظر في طرق تأىيميم

الطالب مينياً.

 يوفر البحث لممعممين طريقة لربط الوعي الدينى لمطالب المعوقين سمعياً بتعديل سموكيم

 ،بما قد يساعد عمى حل الكثير من المشاكل السموكية لمطالب المعوقين سمعياً  ،التي

يعانى منيا المعممون والمجتمع .

بالنسبة للقائمٌن على العملٌة التعلٌمٌة للطالب المعوقٌن سمعٌا .
 يمفت البحث نظر القائمين عمى أىمية ربط برامج التأىيل الميني لمطالب المعوقين سمعياً
باقتصاد المعرفة  ،وذلك لما يوفره من فرص كبيره من االعتماد عمى المعرفة السابقة
لمطالب  ،بما يساعد عمى تأىيل المعوقون سمعياً لاللتحاق بوظائف جديدة وميمة ليم .

 يمفت البحث نظر القائمين عمى العممية التعميمية لممعوقين سمعياً بأىمية حمايتيم من
التطرف الديني ،وذلك من خالل االىتمام بتنمية الوعي الديني لدييم وربطيا بعممية
التأىيل الميني ليم .
 يمفت البحث نظر القائمين عمى العممية التعميمية لممعوقين سمعياً عمى أىمية التأىيل
النفسي لمطالب أثناء عممية التأىيل المينى  ،وأىمية تدريب الطالب عمى كيفية مواجية
األزمات أثناء العمل وىو ما يعرف بالصمود النفسي .

بالنسبة للمجتمع .
 يوفر البحث صيغة قد تساعد المجتمع من االستفادة الكاممة من قدرات وامكانيات فئة
ميمة من فئات المجتمع وىى فئة المعوقون سمعياً  ،وذلك عن طريق تأىيميم مينياً

بصورة سميمة تتوافق مع ميوليم ورغباتيم وفق أسموب عممي .

 يحاول البحث مساعدة المجتمع في التغمب عمى ظاىرة التطرف الديني  ،ومحاولة تقديم
مواطن صالح يتمسك بقيمو الدينية السممية ويحارب الفاسد منيا .

حدود البحث .
 الحدود الزمنية  :الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي . 9108-9107
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 الحدود البشرية  :طالب مدارس األمل الثانوية الفنية لمصم وضعاف السمع.
 الحدود المكانية :مدرسة خالد بن الوليد الثانوية الفنية لمصم وضعاف السمع باألقصر .

منهج البحث .
ينتمي البحث إلى فئة البحوث التطويرية "  "developmental researchالتي
تستخدم المنيج الوصفي التحميمي في تحديد معايير توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم
مواقف تعميمية لمطالب المعوقين سمعياً  ،وجوانب اإلعداد الميني لممعوقين سمعياً  ،والمنيج
التجريبي التربوي لقياس العالقة السببية بين المتغيرات المستقبمية ( توظيف اقتصاد المعرفة

في تصميم المواقف التعميمية ) والمتغيرات التابعة ( ميارات الحياة االنتقالية  ،و الوعي
الديني  ،والصمود النفسي ) إلعداد الطالب المعوقين سمعياً مينياً .

مجتمع وعٌنة البحث .

تكون مجتمع الدراسة من جميع الطالب المعوقين سمعياً  ،بمدرسة خالد بن الوليد

الثانوية الفنية لمصم وضعاف السمع  ،وتكونت مجموعة البحث من  91طالباً من طالب

الصف الثالث الثانوي الفني لمعام الدراسي . 9108-9107

التصمٌم التجرٌبً للبحث .
استخدم البحث التصميم التجريبي ذو المجموعة الواحدة ذات القياسين القبمي
والبعدى  ،ويمكن تمخيص التصميم التجريبي لمبحث في الجدول التالي :ـ
خذول ()1
انتصًُى انتدزَثٍ نهثسث
انًدًىػح
انًدًىػح
انتدزَثُح  02طانة

انمُاص انمثهٍ
 .1استًارج يالزظح
انسهىكُاخ انذانح ػهً
يهاراخ انسُاج االَتمانُح
 .0تطالح انىػٍ انذٍَُ
 .3يمُاص انصًىد انُفسٍ

انًؼاندح انتدزَثُح
تىظُف التصاد
انًؼزفح فٍ تصًُى
انًىالف انتؼهًُُح
نهطالب انًؼىلٍُ
سًؼُا

انمُاص انثؼذٌ
 .4استًارج يالزظح
انسهىكُاخ انذانح ػهً يهاراخ
انسُاج االَتمانُح ـ
 .5تطالح انىػٍ انذٍَُ ـ
 .1يمُاص انصًىد انُفسٍ .

مصطلحات البحث .
اقتصاد المعرفة Knowledge economy
يعرف إجرائياً بأنو االقتصاد الذي يدور حول الحصول عمى المعرفة  ،وتوظيفيا وابتكارىا ،

بيدف التأىيل الميني لمطالب المعوقين سمعياً  ،بما يساعد عمى تحسين نوعية الحياة ليم ،

وذلك بالحصول عمى وظيفة تتناسب مع قدراتيم وامكانياتيم وفق ميوليم ورغباتيم  ،من

خالل اإلفادة من خدمة معموماتية ثرية  ،وتطبيقات تكنولوجية متطورة  ،واستخدام العقل
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البشري كرأس لممال  ،وتوظيف البحث العممي إلحداث مجموعة من التغييرات اإلستراتيجية في
المحيط االقتصادي  ،ليصبح أكثر استجابة وانسجام مع تحديات العولمة وتكنولوجيا
المعمومات واالتصال .
المواقف التعلٌمٌة للمعوقٌن سمعٌا for Hearing impaire :
educational
تعرف إجرائياً بأنيا مجموعة من الخبرات التعميمية المينية التي يمر بيا الطالب
proposed

المعوقين سمعياً  ،والتي تتكامل مع خبراتيم السابقة  ،وتساعدىم عمى اكتساب خبرات مينية
جديدة  ،والتي يتم تخطيطيا وتنفيذىا وفق أىداف اقتصاد المعرفة  ،بيدف تحقيق أىداف

مينية واقتصادية وتربوية عن طريق تييئة البيئة التعميمية  ،وتطوير المحتوى التعميمي
لمطالب المعوقين سمعياً .

التأهٌل المهنً للمعوقٌن سمعٌا :
impaired
يعرف إجرائياً بأنو عمميات التوجيو والتدريب الميني لممعوقين سمعياً داخل المدرسة
Vocational Rehabilitation for Hearing

الثانوية الفنية  ،القائمة عمى دراسة الخصائص العقمية والنفسية والجسمية  ،بيدف
مساعدتيم عمى اكتساب الميارات المختمفة التي تؤىميم لمحصول عمى فرصة عمل مناسبة ،

حتى يتمكنوا من أن يكونوا أعضاء فاعمين في المجتمع مشاركين في العممية اإلنتاجية .
ميارات الحياة االنتقالية لممعوقين سمعياً Transitional life skills for Hearing :
. impaired

تعرف إجرائياً بأنيا مجموعة من الميارات المرتبطة بالعمل الحرفي أو المجال الميني

 ،والتي يحتاجيا المعوقين سمعياً ،لمساعدتيم عمى الحصول عمى فرصة عمل مناسبة تتوافق
مع قدراتيم وامكانياتيم وفق ميوليم ورغباتيم  ،والقدرة عمى التأقمم مع متطمبات ىذه الوظيفة
 ،لكي يكونوا أعضاء فاعمين ومرنين وقوة عاممة في المجتمع .
الوعي

الديني

لممعوقين

consciousness

سمعياً

impaired:

Hearing

for

Religious

يعرف إجرائيا بأنو ىي معرفة وفيم تعاليم الشريعة اإلسالمية في الجوانب العقائدية
والمعامالت واآلداب واألخالق  ،وانعكاس ىذه المعرفة عمى سموك المعوقين سمعياً في العمل
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أو في حياتيم الخاصة  ،بصورة تكسبيا شكل عادة  ،وتعطيو القدرة عمى مواجية التطرف
الفكري والتمسك بالعادات اإلسالمية .
الصمود النفسً للمعوقٌن سمعٌا:
impaired.
يعرف إجرائيا بأنو قدرة المعوقين سمعياً عمى التعامل بكفاءة مع ضغوط العمل ،
Psychological Resilience for Hearing

ومواجية التحديات اليومية  ،والنيوض من التعثرات التي تسببيا خيبة األمل واألخطاء ،
والصدمات  ،والمحن  ،وضغوط اإلعاقة  ،وأن يضعون ألنفسيم أىدافاً واقعية واضحة  ،وأن

يحمون مشكالتيم  ،وأن يتفاعمون بيسر مع المجتمع  ،وأن يعاممون أنفسيم واآلخرون
باحترام ورفعة .

اإلطار النظري والدراسات السابقة .
اقتصاد المعرفة .
يعرف اقتصاد المعرفة بأنو االقتصاد الذي يدور حول المعرفة والمشاركة فييا
واستخداميا وتوظيفيا  ،وابتكارىا وانتاجيا بيدف تحسين نوعية الحياة  ،ليصبح أكثر
استجابة وانسجاما مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وعالمية المعرفة (
شحاتة و معوض  ، ) 373 ، 9108 ،وعمى ىذا يركز اقتصاد المعرفة عمى إنتاج ونشر
واستخدام المعرفة في مختمف القطاعات التنموية معتمداً عمى استثمار رأس المال البشرى
وتقنية المعمومات واالتصاالت لالبتكار واإلبداع وتوليد األفكار الجديدة .

ولقد أشارت العديد من الدراسات إلى أىمية استخدام اقتصاد المعرفة في التأىيل
الميني و التنمية المينية  ،حيث أشارت دراسة ىاشم ( ) 9105إلى فاعمية برنامج قائم
عمى اقتصاد المعرفة في التنمية المينية لمعممي الدراسات االجتماعية من حيث تنمية
الميارات األدائية ليم وميارات توليد المعمومات لدى تالميذىم  ،كما أشارت دراسة محمود
( ) 9107إلى فاعمية برنامج مقترح في االقتصاد المعرفي في التأىيل الميني لطالب
المدرسة الثانوية التجارية المتقدمة  ،من حيث تنمية مفاىيم االقتصاد المعرفي .
ويجسد اقتصاد المعرفة تمي ازً نوعياً في عممية التأىيل الميني لمطالب  ،حيث أنو يساعد

عمى تنظيم مسار الحياة االقتصادية الحديثة  ،كما أنو يساعد المؤسسات عمى التطور

واإلبداع  ،واالستجابة الحتياجات سوق العمل  ،وتتمثل فوائد وايجابيات اقتصاد المعرفة في

- 0316 -

توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعليمية مقترحة لتنمية جوانب التأهيل المهني ..............................

أنو يوفر عائدات أعمى وانتشار أسرع لممعمومات  ،ويمكن إجمال أىمية اقتصاد المعرفة عمى
االقتصاد ( أحمد  ) 600 ، 9107 ،في النقاط التالية :ـ
 تنمية االتجاىات اإليجابية نحو اإلتقان في العمل  ،ومراعاة معايير الجودة والحرص عمى
التميز .
 تنمية االتجاىات العممية لدى الطالب  ،ومساعدتيم عمى استخدام األساليب العممية في
حل المشكالت االقتصادية .
 تنمية قدرة الطالب عمى غربمة ثقافات العمل ،وحسن انتقاء ما يتناسب مع قيمنا وثقافتنا
اإلسالمية.
 تنمية القدرة عمى حسن توظيف المعمومات المتاحة لدى الطالب في مواقف الحياة
المستقبمية .
 إكساب الطالب مجموعة من القيم الدينية المتعمقة بحفظ حق الغير الفكري .
 تجنيب الطالب االستخدام الخاطئ ولألخالقى لممعمومات والشبكات وحثيم عمى اإللتزام
بأخالقيات مجتمع المعرفة .
 تنمية الصالبة النفسية لمطالب وزيادة ثقتيم في أنفسيم .
 تنمية ميارات التفكير العميا لمطالب .
وتزداد أىمية اقتصاد المعرفة مع المعوقين سمعياً  ،حيث أن اقتصاد المعرفة ميم في

تنمية قدرة المعوقين سمعياً عمى االعتماد عمى أنفسيم في الحصول عمى المعرفة من مختمف
المصادر دون االعتماد عمى المعمم  ،كما أن اقتصاد المعرفة يساعد عمى تنمية ميول الصم

العممية  ،ويساعد عمى تنمية مياراتيم االقتصادية  ،وتنمية ميارات التواصل لدييم
( ، ) Panayiotis and Christiana,2017,467ولقد أشارت دراسة ( 9109( Scott
إلى أىمية اقتصاد المعرفة في التنمية المينية لممعوقين سمعياً  ،حيث أنو يساعد عمى تنمية
الميارات التكنولوجية ليم  ،كما أنو يساعد عمى تنمية االتجاىات اإليجابية نحو اإلتقان في

العمل .
ويتسم اقتصاد المعرفة بمجموعة من السمات تميزه عن غيره من االقتصاديات األخرى ،
ومن أىم ىذه السمات التدفق الكثيف لممعرفة وانتشارىا السريع من خالل الوسائل
التكنولوجية الحديثة  ،ويساعد ىذا التدفق عمى استمرار التطور في االقتصاد المعرفي  ،إلى
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جانب أن اقتصاد المعرفة يتسم بالوفرة أي يتزايد باستمرار  ،فالمعرفة كمما استخدمت زادت ،
وتولدت منيا معرفة جديدة ( ناصف  ، ) 058 ، 9108 ،وتتمثل أدوار المعمم لمصم
وضعاف السمع في اقتصاد المعرفة (  ) Curwen and Calfee , 2010 , 521في
النقاط التالية :ـ
 تخطيط المواقف التعميمية واعداد األنشطة التعميمية التي تساعد المعوقين سمعياً عمى
توظيف المعرفة المينية وتطبيقيا في سوق العمل .

 توفير المواقف التعميمية التي تساعد المعوقين سمعياً عمى بناء عالقات المعرفة
والمجتمع مما يدعم تعمميم  ،ويساعدىم عمى الربط بين المادة وقضايا المجتمع

االقتصادية .
 دعم بيئة الصف الدراسي لممارسة التفكير الناقد والبناء وذلك بتوفير مناخ ديمقراطي ،
من خالل تشجيع المعوقين سمعياً عمى تحميل اآلراء والقضايا االقتصادية المطروحة ،

واستخالص النتائج  ،وتقويم الحجج واألدلة.

 مساعدة المعوقين سمعياً عمى اكتساب الميارات األساسية لحل المشكالت ومواجية
المواقف الجديدة  ،وتشجيعيم عمى تحقيق مبدأ التنوع واألصالة عند طرح الحمول ليا .

 إتاحة الفرصة لمطالب لطرح أفكارىم وأرائيم بحرية تامة  ،واحتراميا وتشجيعيم عمى
طرحيا .
 التركيز عمى تعميم الطالب ميارات الحياة االنتقالية .
 االىتمام باألنشطة التعاونية بين المعوقين سمعياً والتفاعل فيما بينيم لمعالجة المعمومات
وتنظيميا  ،وتشجيع الطالب عمى استخدام عمميات االستقراء والقياس أثناء التدريب .

 تنمية اإلبداع من خالل استخدام الوسائل التعميمية واإلستراتيجيات التي تشجعيم عمى
البحث والتوليد .

التأهٌل المهنً للمعوقٌن سمعٌا .
التأىيل الميني ىو العممية التي تتضافر فييا جيود فريق من المتخصصين في
مجالت مختمفة بيدف مساعدة المعوقين سمعياً عمى تحقيق أقصى ما يمكن من التوافق في

الحياة المينية من خالل تقدير طاقاتو ومساعدتيم عمى تنميتيا واالستفادة بيا ألقصى ما
يمكن  ،وتنتيي بالترشيح لعمل معين  ،ومتابعتو في ذلك العمل والتغمب عمى المعوقات التي
تحد من نجاحو وتكيفو مع بيئة العمل الذي ينخرط فييا ( سميمان  ، ) 495، 9109 ،وتعد
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عممية التأىيل الميني من أىم الخدمات التي يجب أن توفرىا الدولة لمصم وضعاف السمع ،
حتى يمكن تحقيق االستفادة القصوى من طاقاتيم وامكانياتيم .
ولقد قدمت دراسة أبو النور ( )9105مجموعة من التوصيات حتى يمكن أن تحقيق
برامج التأىيل الميني لممعوقين سمعياً في مصر أىدافيا وىى :ـ

 إعادة النظر في فمسفة التأىيل الميني لممعوقين سمعياً في مصر .

 سن التشريعات والقوانين التي تضمن لممعوقين سمعياً حقوقيم في التعميم والتوظيف
ومتابعة تنفيذىا .

 االىتمام بتوفير غرف المصادر بالمدارس اإلعدادية المينية والثانوية المينية لممعوقين
سمعياً .

 إنشاء جامعة مينية لممعوقين سمعياً لمن يرغب في مواصمة تعميمو الجامعي .
 رسم خريطة مينية فردية لكل طالب حسب مستواه الميني وقدراتو وميولو .

 استحداث عدد من المجاالت والتخصصات التي يمكن لمطالب االختبار من بينيما يتوافر
فييا االرتباط بسوق العمل المعاصر  ،وتكون مناسبة لميول وقد ارت المعوقين سمعياً .

 توفير خدمة مترجمي لغة اإلشارة حتى يستطيع الطالب االتصال بالمجتمع الصناعي
خارج المدارس .
وتعد عممية التأىيل الميني عممية يبنى فييا لألشخاص ذوى اإلعاقة السمعية فمسفة
أساسية ترتكز عمى أن الفرد المعوق إنسان يستحق العيش بكرامة واحترام في المجتمع الذي
يعيش فيو  ،ويجب االنتقال بو من فكرة االعتماد عمى اآلخرين إلى ضرورة االعتماد عمى
الذات  ،ىذا باإلضافة إلى تقبمو اجتماعيا والعمل عمى توفير أعمى قدر ممكن من فرص العمل
لو في البيئة االجتماعية كحق من حقوق إنسانيتو  ،واحترام حقوقو المشروعة في النواحي
السياسية واالجتماعية واإلنسانية والمدنية (البطوش و الدرابكة . ) 990 ، 9106 ،
وتيدف عممية التأىيل الميني إلى مساعدة المعوقين سمعياً عمى تطوير قابميتيم

لمقيام بالمتطمبات اليومية التي تضمن استقالليتيم واعتمادىم عمى أنفسيم ضمن حدود
إعاقتيم  ،وألقصى حد يستطيعون تحقيقو  ،واتاحة الفرصة أماىم لتطوير قدراتيم الجسمية
والنفسية ليشعروا بالفائدة وبقيمتيم كأفراد فاعمين ومنتجين في المجتمع  ،والعمل عمى
تحسينيا وابرازىا والوصول بيا إلى أقصى مستوى من األداء الوظيفي .
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ولقد أشارت دراسة  ) 9109( Hadjikakou and Stylianouأن أىداف عممية
التأىيل الميني لممعوقين سمعياً ىي تمكين المعوقين سمعياً من االندماج االجتماعي ،

واكسابيم الثقة بأنفسيم  ،وزيادة ثقة المجتمع عمى تحسين اتجاىات أفراده نحوىم  ،وذلك
من خالل تطوير قدراتيم وامكانيتيم لمحصول عمى فرصة عمل مناسبة  ،والعمل من خالل

برامج اجتماعية شاممة عمى تحسين ظروف حياتيم عن طريق توفير أشكال مختمفة من
اإلرشاد والتوجيو والتوعية والتأىيل االجتماعي والميني واألكاديمي  ،وىناك مجموعة من
الخطوات لعممية التأىيل الميني لممعوقين سمعياً ( أحمد  ) 989-980 ، 9101 ،وىي :ـ

 التعرف عمى حجم اإلعاقة  ،ونوع الخدمات التي يحتاجيا صاحبيا .

 التشخيص الطبي والسيكولوجي بيدف التعرف عمى مدى ومستوى مشكمتو ومقدار العجز
 ،ومعرفة الصعوبات التي تواجو الشخص لمساعدتو عمى التكيف معيا والوصول إلى
طرق مناسبة لحميا .
 التوجيو الميني واإلرشاد النفسي لمساعدة المعوقين سمعياً عمى التعرف عمى قدراتيم

وامكاناتيم  ،مساعدتيم عمى تقبل إعاقتيم  ،والتكيف معيا ،والتغمب عمى العقبات التي
تفرضيا عمييم إعاقتيم السمعية .

 مساعدة المعوقين سمعياً عمى التكيف مع ظروف العمل وسوق العمل ،والتعرف عمى
القوانين والموائح والتشريعات التي تحكم العالقة بينيم وبين صاحب العمل.

 استعادة الطاقة البدنية  ،ومساعدة ذوى اإلعاقة السمعية عمى التخفيف من الصدمة
والتقميل من أثر اإلصابة والعجز السمعي .
 تقديم الخدمات والمساعدة  ،وتشمل تأمين أجيزة مساعدة تعينو عمى القيام بعممو .
 مساعدة المعوقين سمعياً عمى الحصول عمى فرصة عمل مناسبة  ،تتوافق مع قدراتو
وفق ميولو ورغباتو  ،وتساعده عمى إخراج طاقتو .

 متابعة وتقييم الثغرات واالنتكاسات  ،وفرص النجاح والتقدم التي تعرض ليا الشخص
أثناء العمل وبعده  ،بيدف ضمان استمرارية الشخص فى العمل وتذليل الصعوبات التي
تواجيو .
وفى ىذا الصدد أشارت دراسة عبيدات ( ) 9117أن األشخاص ذوى اإلعاقة
السمعية يستطيعون تأدية الكثير من الوظائف والميام طبقاً لممعايير السائدة في بيئة العمل ،
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كما يمكنيم منافسة زمالئيم العاديين في سوق العمل المفتوح في الكثير من المين التي ال
تعتمد بشكل أساسي عمى السمع أو النطق إذا القوا التدريب والتأىيل المناسب .
ويقدم التأىيل الميني الكثير من الخدمات لممعوقين سمعياً مثل الخدمات الطبية والنفسية

والعقمية والتعميمية  ،وأي خدمات ضرورية لتحقيق الخيار الميني لألشخاص ذوى اإلعاقة

السمعية ( شاىين و النواوي  ، ) 31 ، 9119 ،وعممية التأىيل الميني ضرورية وأساسية
لممعوقين سمعياً  ،حيث أنيم أفراد يمكن لممجتمع االستفادة منيم  ،حيث أنيم يمتمكون قدرات

عالية من القدرة عمى العمل  ،ال تقل عن األشخاص العاديين  ،ولكن تقصيم فقط إعادة

ثقتي م في أنفسيم ونقص ثقة المجتمع بيم  ،وتوجيو طاقاتيم توجيو صحيح  ،وعمى ىذا
يمكن تقسيم جوانب التأىيل لمطالب المعوقين سمعياً لتأىيميم مينياً إلى ثالث جوانب وىى :ـ

 ميارات الحياة االنتقالية .
 الوعي الديني .
 الصمود النفسي .

مهارات الحٌاة االنتقالٌة للمعوقٌن سمعٌا .
يعد التوظيف أو التأىيل الميني ىو القمة الرئيسية ألي سمم أو نظام تعميمي ،
فالفرد يتعمم ويكتسب الميارات الالزمة لكي يكون لو في النياية وظيفة مناسبة تكسبو صفة
األىمية  ،وتمكنو من أن يكون فرداً نافعاً في المجتمع  ،ولكي يتم تأىيل الفرد مينياً البد من

تنمية بعض الميارات والقدرات حتى يتمكن من الحصول عمى وظيفة مناسبة  ،ومن أىم ىذه
الميارات ميارات الحياة االنتقالية وىى عبارة عن مجموعة الميارات المرتبطة بالحياة

المستقبمية داخل البيئة التي يعيش فييا الفرد  ،أو بيئة العمل  ،وما يتصل بيا من معارف و
قيم واتجاىات يتعمميا بصورة مقصودة ومنظمة عن طريق األنشطة والتطبيقات العممية ،
بيدف بناء شخصية متكاممة بالصورة التي تمكنو من تحمل المسئولية والتعامل مع متطمبات
الحياة المستقبمية بنجاح وتجعمو مواطناً صالحاً ( . ) Hegner , 2012, 22-27

وتعد ميارات الحياة االنتقالية ميارات ضرورية لمتوظيف  ،حيث أن ىذه الميارات

يحتاج إلييا الطالب لتساعدىم عمى التأقمم مع بيئة العمل التي ينتقمون إلييا  ،وتتضمن
ميارات الحياة االنتقالية الميارات العممية المرتبطة بالعمل الحرفي أو المجال الميني إلعداد
الطالب لكي يكون منتجاً وليس مستيمكاً ( ) Taylor and jayne ,2013,114-115
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 ،ويمكن تصنيف ميارات الحياة االنتقالية (شحاتة & 9101

Butterwick and

 ) Benjamin,2016إلى ثالث ميارات رئيسية وىى :ـ
 الميارات األساسية لمتعميم  :وال يقصد بيا تعمم القراءة والكتابة فقط  ،ولكن تعمم الميارات
المرتبطة بطبيعة التعميم كميارات البحث العممي والتعامل مع الوسائط التكنولوجية  ،وأي
ميارات أخري تساىم في استمرار النمو العقمي لمطالب المعوقين سمعياً .

 ميارات اإلعداد لمعمل أو المجال الميني  :ويقصد بيا الميارات العممية المرتبطة بالعمل
الحرفي أو المجال الميني إلعداد الطالب المعوقين سمعياً لكي يكونوا منتجين  ،ويجب

التركيز عمى ىذه الميارات في مناىج الطالب المعوقين سمعياً بيدف زيادة ثقة الطالب

في قدرتيم عمى اإلنتاج والعمل  ،واالنخراط في المجتمع بل ومنافسة األسوياء في
الحصول عمى وظائف  ،وتشمل ىذه الميارات :ـ
 .0الميارات األكاديمية وتشمل التواصل والتفكير وميارات التعمم .
 .9ميارات اإلدارة الشخصية وتشمل المسؤولية والقدرة عمى التكيف .
 .3ميارات التوظيف والعمل الجماعي .
 الميارات الالزمة لمحياة بصفة عامة :وتتمثل في ميارات التعامل مع المجتمع  ،ومواجية
المواقف الجديدة  ،والتعامل مع المشكالت  ،واتخاذ القرار  ،وغيرىا من الميارات التي
تجعل الطالب المعوقين سمعياً قادرين عمى التعايش واالعتماد عمى النفس .

وتعد ميارات الحياة االنتقالية من أىم المتطمبات الضرورية لمتأىيل الميني لممعوقين سمعياً

لمتكيف مع متطمبات سوق العمل  ،واالندماج في المجتمع  ،حيث تمثل ميارات الحياة
االنتقالية لبنة لبناء الكفاءات البشرية القادرة عمى إحداث تنمية مستدامة شاممة في المجتمع
 ،وتمكين المعوقين سمعياً من التعامل بفاعمية مع تحديات الحياة المستقبمية  ،وذلك من
خالل إكسابيم منظومة متكاممة وشاممة من الميارات  ،وتكمن أىمية ميارات الحياة االنتقالية

لممعوقين سمعياً (  ) Clynnfox,2012, 95-102في مجموعة من النقاط وىى :ـ

 مساعدة المعوقين سمعياً عمى التفاعل الصحيح مع أفراد المجتمع  ،وتوثيق العالقة بين
المعوقين سمعياً مع بيئة العمل .

 تساعد في تحقيق طموحات المعوقين سمعياً المينية المستقبمية .
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 تنمي ميارات المعوقين سمعياً عمى تنظيم حياتيم الشخصية  ،وتساعدىم عمى تحمل
مسؤوليتيم الشخصية  ،وادراكيم لذاتيم .

 تساعد عمى تحقيق االستقاللية الذاتية لممعوقين سمعياً  ،وتنمي ثقتيم في أنفسيم .

وتعد ميارات الحياة االنتقالية ميمة جدا في مرحمة التعميم الثانوي الميني  ،حيث

أنيا تساعد عمى أعداد الطالب لمحياة العممية  ،فيدرك الطالب من خالليا أن لكل عمل
أىميتو  ،كما أنيا يساعد عمى تحقيق العديد من األىداف التربوية ( مصطفى ، 9115 ،
 ) 070-071من أىميا :ـ
 تنمية اإلحساس بأىمية العمل وتقديره  ،ومن ثم ممارستو .
 اكتساب العديد من الخبرات والميارات التي تساعد الطالب المعوقين سمعياً عمى القيام
ببعض األعمال اليدوية التي تتناسب مع قدراتيم واستعداداتيم .

 التدريب عمى استخدام اآلالت واألدوات  ،واستخدام يديو عمى نحو يدعم ثق المعوقين
سمعياً في قدراتيم وامكانياتيم  ،بما يساعد عمى زيادة قدرتيم عمى اإلنتاج .

 تنمية بعض المفاىيم والقضايا المعاصرة المرتبطة بالعمل ،كحقوق العمال ،وواجباتيم ،
والتشريعات المرتبطة بتنظيم العالقة بين صاحب العمل والعامل  ،وغيرىا من القضايا .
 تنمية الوعي بمعنى التصنيع ونتائجو عمى الفرد وعمى المجتمع  ،واكسابو نظرة واقعية
إلى الحياة المستقبمية .
 التوعية بالناحية االقتصادية  ،وأمور الميزانية  ،وسبل توفير المنتجات والصناعات،
وغيرىا من األمور التي توثق العالقة بين المعوقين سمعياً والوطن.

 تقدير قيمة التعاون والعمل في مجموعات صغيرة وكبيرة  ،ومواجية المواقف الفاشمة ،
وزيادة الصمود النفسي لمفرد  ،ومن ثم زيادة القدرة عمى مواجية ضغوط العمل .
ولقد أشارت دراسة  ) 9108( Janesأن ميارات الحياة االنتقالية تساعد الطالب
المعوقين سمعياً عمى اإلعداد لمعمل من خالل اجتياز االختيارات المينية  ،وتثبيت المفاىيم
والمعمومات المينية  ،واكتساب ميارات اتخاذ القرار الميني  ،وفيم العالقات المتبادلة بين

العموم النظرية والتطبيقية في سوق ا لعمل  ،وتعريف الذات  ،وتحسين الذات المينية  ،كما
تساعد ميارات الحياة االنتقالية عمى زيادة تقدير المعوقين سمعياً لمعمل كقيمة ووسيمة لمحياة
 ،وفيم قضايا اإلنتاج  ،وأىمية الكفاءة والفاعمية في اإلنتاج .

الوعً الدٌنً للمعوقٌن سمعٌا .
- 0303 -

توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعليمية مقترحة لتنمية جوانب التأهيل المهني ..............................

يعد الدين أىم أساس من أسس حياة اإل نسان  ،بحيث ال يمكن أن يستغنى عنو
بحال من األحوال  ،وعندما يغفل اإلنسان دور الدين  ،في أي جانب من جوانب الحياة ينحرف
عن تحقيق أىدافو التي يجب أن يحققيا  ،والوعي الديني ىو عبارة عن جيد منيجي منظم
يصب في تعريف اإلنسان بمسؤولياتو وواجباتو  ،وتعميق التزاماتو بتعاليم دينو في مختمف
أنشطة الحياة باعتباره خمفيتو في األرض  ،ومكمفاً بالعبادة وأعمار الكون  ،والمساىمة في

صناعة حياة سعيدة منسجمة مع توجييات اإلسالم  ،ويدخل في ىذا الجيد المنيجي كل

النشاطات والفعاليات واألعمال والتوجييات التي تصدر عن أفراد أو مؤسسة رسمية ( عمر ،
. ) 41 ، 9108
وتشير دراسة عبد المعطى ( ) 9117أن الوعي الديني يرتبط بكيفية فيم الناس
لمدين  ،وفق المواقف واألساليب التي أتيحت لدييم سواء من األسرة أو المؤسسة التعميمية أو
المؤسسة الدينية أو مؤسسات اإلعالم والثقافة  ،والوعي الديني نسبي يتباين بتغير المراحل
االقتصادية واالجتماعية بالمجتمع  ،وبأوضاع الناس الطبقية  ،وبثقافات المجتمعات المحمية
التي يعيشون فييا  ،وليذا فالوعي متغير  ،يعكس ويجسد أساليب المجتمع في اإلنتاج
والحكم وأساليب اكتساب العيش  ،كما أشار صالح ( )987 ، 9118أن الذين يتمتعون
بمستوى عال من الوعي الديني في وضع نفسي أحسن  ،وأنيم مطمئنون في حياتيم ،
ومتفائمون في تفكيرىم  ،إضافة إلى أنيم أقل تعرضاً لمضغوط النفسية واالكتئاب والقمق .

وييدف الوعي الديني لممعوقين سمعياً إلى تنبيو الفكر بصفة عامة وايقاظ المشاعر

 ،وتحسين السموك بشتى جوانب و اإلدراكية والعقائدية والعاطفية والحركية  ،وذلك عن طريق

تبنى القيم والمبادئ اإلسالمية في جميع جوانب حياتيم وتعميقيا  ،وصياغة حياة واقعية
وضبطيا مما يحسن عالقتيم باهلل وبذاتو وبجميع أفراد المجتمع  ،كما ييدف الوعي الديني
لممعوقين سمعياً إلى مساعدة الشخص لتقبل ذاتو  ،ومساعدتو عمى الرضا بقضاء اهلل ،
واالجتياد والعمل عمى تحسين وضعو االجتماعي والثقافي  ،وذلك عن طريق أن يكون لو دور

حقيقي في بناء المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافياً ( قطايف . )05-09 ، 9118 ،

وىنا تظير أىمية ربط الوعي الديني بالتنمية االقتصادية في المجتمع  ،وذلك عن

طريق زيادة حماس جميع فئات المجتمع بما فيو فئة المعوقين سمعياً لمدخول إلى سوق

العمل  ،فالعمل والتدين في ديننا اإلسالمي ال ينفصالن عن بعضيما البعض فيما متالزمان ،
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فقد ورد عن الرسول صمى اهلل عميو وسمم الكثير من األحاديث النبوية الشريفة التي تدعوا
لمعمل  ،كما توجد العديد من اآليات القرآنية التي تبشر بأن اهلل يرزق اإلنسان عمى قدر
اجتياده وسعيو في طمب الرزق  ،ويمكن تقسيم أنماط الوعي الديني في حياة المعوقين
سمعياً إلى مجموعة من األنماط (غريب و عالن  ) 0191 ، 9108 ،وىي :ـ

 التدين المعرفي الفكري  :حيث يعرف المعوقين سمعياً من ىذا النمط الكثير من أحكام
الدين ومفاىيمو  ،محصورة في المستوى المعرفي الفكري  ،ولكنو غير ممتزم بيذه األحكام
في حياتو اليومية .
 التدين العاطفي الحماسي  :والمعوقين سمعياً ضمن ىذا النمط يبدون عاطفة وجدانية
جارفة نحو التعاليم الدينية  ،ولكنيم ال يمتمكون األحكام المعرفية حوليا  ،مما يجعميم

غير قادرين عمى التعبير عن ىذه العاطفة  ،وقد تتحول ىذه العاطفة إلى تطرف ديني في
حالة إىمال المدرسة إلشباع عاطفتيم الدينية  ،مما يجعميم ارض خصبة لمجماعات
اإلرىابية لنشر أفكارىم بين ىذه الفئة من المعوقين سمعياً .

 التدين السموكي  :وتنحصر مظاىر ىذا النمط في قيام المعوقين سمعياً بممارسة الشعائر
الدينية مثل العبادات  ،وااللتزام بقوانين العمل واحترام الغير والبعد عن العنف وغيرىا من

الطقوس الدينية .
ويساعد الوعي الديني عمى االرتقاء بالصحة النفسية واالجتماعية لممعوقين سمعياً  ،فاألفراد

الذين يتمتعون بوعي ديني سميم يمتمكون درجة عالية من الرضا عن حياتيم  ،ويذلون أقصى
طاقاتيم في أعماليم  ،مما يعمل عمى إحساسيم بالسعادة الشخصية  ،ويساعد عمى تجنب
التأثيرات السمبية لمصدمات النفسية التي يتعرض ليا األشخاص المعوقين سمعياً في حياتيم
نتيجة إعاقتيم السمعية .

الصمود النفسً للمعوقٌن سمعٌا .
يعد مفيوم الصمود النفسي ضمن التوجو اإليجابي في عمم النفس  ،وقد تزايد
االىتمام بو عمى أنو من العمميات الوقائية التي تحدد مدى قدرة الفرد عمى التكيف مع
الصعوبات والمواقف الغامضة التي تواجيو في حياتو الخاصة أو حياتو المينية ( Flmian ,
 ، ) 2016 ,290ولقد أشارت دراسة األعسر ( ) 9101أن الصمود النفسي ما ىو إال منتج
أو مخرج لمتفاعل بين عدة عوامل  ،أما عوامل الخطر المتمثمة فيما تحممو العوامل الشخصية
أو البيئية  ،أو العوامل الوقائية والمتمثمة فيما تحممو العوامل الشخصية أو البيئية  ،حيث يتم
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التفاعل من خ الل اإلستراتيجيات الوسطية أو اإلستراتيجيات المعدلة  ،ويمكن قياس الصمود
النفسي بما يستطيع اإلنسان أن يحققو من نواتج إيجابية مصاحبة أو الحقة لمتعرض لممحن
أو الصعوبات .
وتزداد أىمية الصمود النفسي مع المعوقين سمعياً  ،وذلك بسبب ظروف إعاقتيم

السمعية يجعميم يتعرضون لمكثير من المحن أو الشدائد سواء في بيئة العمل أو محيط

المجتمع  ،وتوجد مجموعة من العوامل تسيم في تشكيل الصمود الشخصي لمصم وضعاف
السمع  ،وىذه العوامل تتعمق بالفرد نفسو من حيث إدارتو في كيفية التفاعل مع المواقف
واألحداث التي يتعرض ليا بكل ما لديو من جوانب إيجابية معرفية مثل الوعي الديني ،وجوانب
وجدانية مثل الرضا عن الذات والشعور بالسالم الداخمي والطمأنينة واليدوء النفسي ومفيوم
الذات اإليجابي  ،وسموكية مثل تحقيق أىداف واقعية عمى أرض الواقع ( Joseph and
. ) Alex ,2014 ,1011-1014
ويعد المعوقين سمعياً من الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة  ،فيم ينظرون إلى

الحياة بنظرة تختمف عن اآلخرين  ،وتتأثر نظرتيم لمحياة بظروف فقدانيم لحاسة السمع ،
وتوضح دراسة  ) 9100( Novontnyأن ىناك عالقة إرتباطية بين الصمود النفسي كسمة
باستخدام االنفعال اإليجابي  ،أي أن األفراد ذوى المستويات المرتفعة من الصمود النفسي
يستخدمون االنفعاالت اإليجابية لالبتعاد عن الخبرات المؤلمة والعودة إلى حالة التوافق
النفسي  ،مما يساعدىم عمى التغمب عمى المشاعر السمبية  ،وىو األمر الذي يساعد عمى
ارتفاع مفيوم الذات لدييم  ،ويشير  ) 95-93، 9101( Fallonإلى عدة عوامل وقائية
تميز األفراد الصامدون وىى :ـ
 الطموحات الفردية والتصميم والعمل الجاد واالنضباط الذاتي وحسن إدارة الوقت .
 ارتفاع الخصائص الشخصية مثل حسن التصرف والذكاء الشخصي وحسن إدارة الذات .
 دعم األسرة  ،ومساعدتيم عمى زيادة ثقتيم في إمكانياتيم وقدراتيم .
 نظم المساندة االجتماعية  ،وطرق دعم الدولة لممعوقين .
وأشارت دراسة ) 9105( Marschark, Shaver, Nagle, and Newman
إلى أن الكفاءة النفسية لممعوقين سمعياً ىي نتيجة لتفاعل معقد بين عوامل كثيرة منيا
خصائص الصم من مدى ثقة المعوقين سمعياً في أنفسيم ومدى تحمميم لمصدمات ،
- 0306 -

توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعليمية مقترحة لتنمية جوانب التأهيل المهني ..............................

وخصائص أسرية مثل الحالة االجتماعية واالقتصادية لألسرة  ،ولقد أشارت دراسة Shirin.
 ) 9119(Antia,. and ,Kathrynأن الطالب المعوقين سمعياً الذين يدرسون بمدارس

التعميم العام بوالية أريزونا بالواليات المتحدة األمريكية  ،لدييم صمود نفسي أعمى من
الطالب المعوقين سمعياً الذين يدرسون في فصول مستقمة خاصة بالمعوقين سمعياً  ،وقد

أرجعت الدراسة ىذه الفروق نتيجة اختالط الطالب الصم بأقرانيم العاديين  ،مما ساعد عمى

زيادة الصالبة النفسية لدييم وزيادة قدرتيم عمى تحمل األزمات والشدائد  ،وقد حدد Singer
 ) 45 ، 9103( and Powersمكونات الصمود النفسي وىى :ـ
 المرونة اليادفة  : Flexible Meaningfulnessترجع إلى قدرة المعوقين سمعياً عمى
التغيير والتكيف والقدرة عمى التسامح .

 المواجية المتوازنة  :Balanced Copingتتضمن القدرة عمى تحديد األىداف وتحقيقيا
لذلك أنيا تؤدي إلى الشعور بالكفاءة واألمل وقبول الذات والتحدي .
 الترابط المرن  : Flexible Interdependenceتعتمد عمى القدرة التشخيصية
والمساندة االجتماعية والروح الجماعية والتكيف مع الضغوط واألحداث السمبية .
وال يعنى وصف أحد األفراد بأنو يتسم بالصمود النفسي أن ىذا الفرد ال يعانى من مصاعب أو
ضغوطات فاأللم االنفعالي والحزن أعراض شائعة بين األفراد  ،وتزداد نسبة شيوعيا بين
األفراد المعوقين سمعياً  ،حيث أن نسبة مرورىم بالشدائد أو النكبات أعمى من األفراد العاديين
 ،ولكن يتميز األفراد ذوى الصمود النفسي بأنيم يستطيعون التغمب عمى ىذه المصائب
والضغوطات  ،فقد أشارت دراسة عبد السميع ( ) 9104إلى أن الصمود النفسي يتوقف عمى
قدرات الفرد وقوة األنا لمواجية ضغوط وتحديات الحياة  ،كما يرتبط الصمود النفسي
بالشخصية االنبساطية التي تتمتع بالذكاء الوجداني والصالبة النفسية التي تجعل الفرد يتسم
باالتزان والمين والعقالنية في التعامل مع ضغوط الحياة .

اإلجراءات المنهجٌة للبحث .
تصمٌم المعالجات التجرٌبٌة وتطوٌرها .
لإلجابة عن السؤال األول من البحث والذي نصو " ما التصور المقترح لتوظيف
اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعميمية مقترحة لمطالب المعوقين سمعياً بمدارس األمل

الثانوية الفنية ؟ " تم إعداد التصور من خالل الخطوات التالية :ـ

أوال  :الركائز األساسٌة لتوظٌف اقتصاد المعرفة فً تصمٌم المواقف التعلٌمٌة .
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 مساعدة الطالب المعوقين سمعياً عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في
التعرف عمى الميارات المطموبة لمحصول عمى وظيفة  ،وكيفية تطوير الذات داخل

الوظيفة .
 تييئة الطالب عمى استخدام األنشطة كثيفة المعرفة في العمل  ،بيدف تحسين نوعية
الحياة بمجاالتيا المختمفة  ،وتحقيق التنمية البشرية لمطالب المعوقين سمعياً .

 تعزيز فرص حصول الطالب المعوقين سمعياً في الحصول عمى التأىيل الميني المتميز ،
وتشجيعيم عمى اإلبداع واالبتكار .

 إكساب الطالب ميارات التعمم المستمر وميارات مواكبة المستجدات التكنولوجية .
 استخدام خبرة الطالب االقتصادية السابقة وربطيا بخبرات جديدة يمكن الحصول عمييا
من خالل استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تحديد الوظيفة المالئمة ليم في
المستقبل .
 تنمية ميارات الحياة االنتقالية والمتمثمة في الميارات الشخصية الداعمة لاللتحاق بالعمل
 ،والميارات االجتماعية الداعمة لاللتحاق بالعمل  ،والميارات المينية األزمة لاللتحاق
بالعمل .
 تنمية الوعي الديني لدى المعوقين سمعياً  ،وربط الوعي الديني بسموك الطالب داخل
العمل  ،وزيادة حماسيم لمعمل  ،واخالصيم أثناء العمل .

 االىتمام أثناء تصميم المواقف التعميمية  ،التي تساعد عمى تمبية االحتياجات النفسية
واالجتماعية لمطالب المعوقين سمعياً ،واالىتمام بتقوية الصحة النفسية ليم.

 مساعدة الطالب المعوقين سمعياً عمى مواجية األزمات والشدائد أثناء العمل ،وتقميل
تأثير ضغوط العمل عمى صحتيم النفسية .

 ترجمة المصطمحات المينية والنفسية والدينية إلى لغة اإلشارة .

ثانٌا  :فلسفة توظٌف اقتصاد المعرفة فً بناء المواقف التعلٌمٌة .
جاءت فمسفة توظيف اقتصاد المعرفي في بناء المواقف التعميمية لممعوقين سمعياً

كالتالي :ـ استخدام تكنولوجيا المعمومات في حصول الطالب عمى المعرفة االقتصادية الجديدة
 ،واستخدام خبراتيم االقتصادية السابقة في تحديد الوظيفة المناسبة التي يمكنيم الحصول
عمييما وفق إمكانياتيم وقدراتيم وتتوافق مع ميوليم ورغباتيم  ،كما تم التأكيد عمى إيجابية
وفاعمية ودينامكية دور الطالب في اختيار الوظيفة  ،وتحديد طرق الحصول عمى المعارف
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والميارات المرتبطة بيا  ،كما تم تزويد الطالب ببعض المعرفة الدينية المتعمقة بالعمل ،
والدعوة إلى العمل واإلخالص في العمل  ،وبعض صور مقاومة الصدمات أثناء العمل  ،كما
تم ترجمة مصطمحات التأىيل المينى الرئيسية إلى لغة اإلشارة  ،وتم ترجمة بعض األحاديث
النبوية الشريفة المتعمقة بالعمل إلى لغة اإلشارة .
كما تم التأكيد عمى فاعمية دور المتعمم أثناء اكتساب ميارات الحياة االنتقالية
المرتبطة بالمواقف المقترحة  ،وأن الطالب ىو محور وجوىر عممية التعميم  ،بمعنى استخدام
اقتصاد المعرفة في تصميم المواقف التعميمية فيما يتعمق باختيار المحتوى الدراسي
واستراتيجيات التدريس والوسائل التعميمية وأساليب التقويم وتخطيط األنشطة الالزمة داخل
حجرة الدارسة وخارجيا فى بيئة العمل الحقيقية  ،بما يتناسب مع احتياجات الطالب المعوقين
سمعياً النفسية واالجتماعية والتعميمية  ،كما تم الحرص عمى ربط المواقف ببعض المواقف
في حياة الرسول صمى اهلل عميو وسمم وكيف كان يدعو دائما إلى العمل وكسب الرزق ،

وكيف واجو الشدائد والصعاب .
كما تم مراعاة تتابع ونمو كل ميارة  ،والتكامل بين ميارات الحياة االنتقالية والوعي الديني
والصمود النفسي  ،بمعنى أن يكون لكل ميارة فرعية من ميارات الحياة االنتقالية تتكامل مع
الوعي الديني والصمود النفسي  ،بحث أن يكون الوعي الديني داعم لمطالب الكتساب
الميارة ،وفى نفس الوقت وجود بعض المواقف تدعم الصمود النفسي لدى الطالب لمواجية
الشدائد.

ثالثا :تحدٌد األسس العلمٌة التً أعتمد علٌها فً توظٌف اقتصاد المعرفة فً
تصمٌم المواقف التعلٌمٌة المقترحة .
 تحديد األىداف اإلجرائية لكل موقف تعميمي  :بحيث يمكن مالحظتيا وقياسيا  ،وأن
تنبثق من طبيعة ميارات الحياة االنتقالية  ،المتعمقة بالحصول عمى المعرفة االقتصادية ،
وميارات اختيار الوظيفة المالئمة وفق لقدرات وامكانيات الشخصية  ،وميارات الحفاظ
عمى سالمة النفس أثناء العمل ،وفى نفس الوقت تقيس مدى الوعي الديني لدى الطالب
المعوقين سمعياً  ،وتأثير ىذا الوعي عمى سموك الطالب داخل العمل ،وذلك عن طريق
ربط ميارات الحياة االنتقالية بالوعي الديني لدى الطالب المعوقين سمعياً  ،وتقيس مدى

قدرتيم عمى الصمود النفسي ،ومواجية الشدائد والصعاب التي تواجو المعوقين سمعياً
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أثناء العمل ،وقدرتيم عمى االتصال والتواصل في محيط العمل  ،وتطوير قدراتيم المعرفية
 ،وطرق الحصول عمى المعرفة االقتصادية .
 اختيار المحتوى التعميمي لممواقف الذي يتوافق مع اقتصاد المعرفة والذي يساعد عمى
تنمية مواقف الحياة االنتقالية  ،والوعي الديني والصمود النفسي لدى الطالب المعوقين
سمعياً  ،مما يساعد عمى التوازن واالتساع والعمق  ،بمعنى أن ال يركز محتوى المواقف
عمى ميارات محددة  ،بل يمتد ليشتمل عمى كافة الميارات المتعمقة بالتأىيل الميني .

 ترجمة المحتوى العممي لمبرنامج إلى لغة اإلشارة .
 اإلفادة من مجموعة متنوعة من مصادر التعمم داخل اقتصاد المعرفة مما يتيح لمطالب
التنوع في الحصول عمى المعرفة االقتصادية .
 االعتماد عمى ديناميكية المواقف التعميمية والتي تعتمد عمى اقتصاد المعرفة مستخدماً في

ذلك التسمسل في تحقيق األىداف  ،والتي ينبغي أن تتوافر فييا مجموعة من الخصائص،

كأن تعمل عمى تحقيق أىداف اقتصاد المعرفة  ،وتتكامل فييا التنمية المينية والدينية
والنفسية  ،وتتناسب مع طبيعة وخصائص الطالب المعوقين سمعياً  ،ويتم تنفيذىا داخل

ورش التأىيل الميني بالمدرسة وخارجيا .

 مراعاة الفروق الفردية بين الطالب ،ومراعاة خصائص الطالب المعوقين سمعياً النفسية
واالجتماعية ،وتتوافق مع ميوليم ورغباتيم .

 ضرورة البدء مع كل طالب من حيث إمكانياتو وقدراتو الفعمية ،وتنميتيا إلى أقصى حد
ممكن  ،وضرورة التأكد من قدرة الطالب عمى التعامل مع شبكة المعمومات اإللكترونية
لمحصول عمى المعرفة االقتصادية .
 االىتمام باألفكار واآلراء والمقترحات التي يقدميا الطالب  ،ومعالجتيا من خالل التأكيد
عمى األفكار التي تتوافق مع أىداف البحث  ،ومناقشة الطالب في األفكار التي تتعارض
مع عممية تأىيل الطالب الميني  ،وتوضيح مدى خطورتيا عمييم واقناع الطالب .
 االىتمام بتوفير مناخ تعميمي يوفر أمام الطالب فرصة شبة يومية لالكتساب ميارة
مينية ،ويكسبو معمومة دينية  ،ويساعد عمى تنمية الصحة النفسية لدييم  ،وذلك من
خالل استخدام المعرفة االقتصادية  ،وتقويم األنشطة اليومية  ،ومقارنة المستويات
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النمائية لكل طالب عمى حدة  ،واستخدام تفاعالت إيجابية وتشجيعو عند إحراز قد ارً من

النجاح والتقدم .

 االعتماد عمى دمج مجموعة من طرق وأساليب واستراتيجيات التدريس المختمفة في
المواقف التعميمية  ،لجعل الطالب أكثر نشاطاً وفاعمية في الحصول عمى المعرفة

االقتصادية  ،والتي تيدف إلى تنمية ميارات الحياة االنتقالية والوعي الديني والصمود
النفسي .
 االعتماد عمى لغة اإلشارة في الشرح .
 االعتماد عمى التقويم المستمر وتقديم التغذية الراجعة واستخدام المعرفة االقتصادية
السابقة لمطالب في كل مرحمة من مراحل توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم المواقف
التعميمية .

رابعا  :توظٌف اقتصاد المعرفة فً بناء المواقف التعلٌمٌة المقترحة .
مر توظيف اقتصاد المعرفة في بناء المواقف المقترحة بعدة خطوات وىي :ـ
الخطوة األولى  :اإلعداد لتوظيف اقتصاد المعرفة في بناء المواقف التعميمية المقترحة :وذلك
من خالل اإلطالع عمى الدراسات التي تناولت اقتصاد المعرفة  ،ودورىا في عممية
التأىيل الميني  ،وبناء المواقف التعميمية لممعوقين سمعياً  ،و التأىيل الميني ليم
 ،وميارات الحياة االنتقالية  ،والوعي الديني  ،والصمود النفسي ليم .

الخطوة الثانية  :تحديد أىداف توظيف اقتصاد المعرفة في بناء المواقف التعميمية المقترحة :
ييدف توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم المواقف التعميمية لمطالب المعوقين
سمعياً إلى تنمية ميارات الحياة االنتقالية ( الميارات الشخصية  ،الميارات

االجتماعية  ،الميارات المينية )  ،والوعي الديني ( الوعي بالنصوص الدينية
وتفسيراتيا الصحيحة ـ تعديل السموك الميني بما يتوافق مع التعاليم الدينية
الصحيحة ـ تعديل السموك الحياتي بما يتوافق مع التعاليم الدينية )  ،والصمود
النفسي ( اإل رادة والتحدي ـ الكفاءة الشخصية ـ التوجو نحو المستقبل ـ االعتماد
عمى الذات ) لتأىيميم مينياً  ،وتتمثل ىذه الميارات الناتج التعميمي الذي ينتظر
من الطالب بعد مرورىم بالمواقف التعميمية  ،ويمكن تفسير ىذه األىداف في

النقاط التالية :ـ
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 تنمية ميارات الطالب في الحصول عمى المعرفة االقتصادية من الوسائل التكنولوجية
الحديثة .
 مساعدة الطالب في الحصول عمى معمومات حول مينة معينة .
 تنمية قدرة الطالب عمى تحديد المينية المناسبة لقدراتيم وامكانياتيم .
 مساعدة الطالب عمى ربط معرفتيم االقتصادية السابقة بالمعرفة الجديدة .
 تنمية ميارات الطالب في العناية باالحتياجات الشخصية أثناء العمل .
 إكساب الطالب ميارات تعرف الذات وتقديرىا .
 مساعدة الطالب عمى مواجية الكوارث والصدمات أثناء العمل .
 تنمية ميارات الطالب المرتبطة بالحماية من المخاطر .
 اكتساب الطالب المعمومات الدينية المتعمقة بالعمل واإلخالص في العمل .
 تعديل سموك الطالب الميني بما يتوافق مع تعاليم ديننا اإلسالمي .
 تعديل سموك الطالب في الحياة بما يتوافق مع تعاليم ديننا اإلسالمي .
 تدريب الطالب عمى الخيارات المينية التي يختارىا لنفسو .
 تدريب الطالب عمى ميارات االتصال والتواصل في محيط العمل .
 إكساب الطالب ميارات التنمية الذاتية المينية .
 إكساب الطالب ميارات الحصول عمى وظيفة .
 تنمية الصمود النفسي لمطالب ،وتنمية صحتيم النفسية .
ويندرج تحت ىذه األىداف التعميمية مجموعة من األىداف اإلجرائية التي تتحقق من خالل
األنشطة المكونة لممواقف التعميمية المقترحة  ،وقد روعي بيذه األىداف ما يمي :ـ
 الشمول  :بحيث تشمل ىذه األنشطة عمى الجوانب المعرفية والميارية والوجدانية
لمميارة.
 قالبة لممالحظة والقياس  :صياغة األنشطة صياغة إجرائية في عبارات واضحة  ،وتصف
السموك النيائي المراد تحقيقو  ،بحيث يكون قابل لممالحظة والقياس .
 الواقعية  :بحيث يمكن تحقيقيا  ،وتتوافق مع خصائص الطالب المعوقين سمعياً .

الخطوة الثالثة :تحديد المحتوى التعميمي والمفاىيم الرئيسية  :تم اختيار المستوى التعميمي
بحث يعمل عمى تحقيق األىداف العامة لمبحث  ،سواء أكان ىذا المحتوى في
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صورة حقائق ومعارف ومبادئ  ،أو كانت ميارات عممية وأدائية  ،أو كانت
اتجاىات ومبادئ وقيماً  ،وقد روعي أن تتوافق المعارف والميارات مع أىداف
اقتصاد المعرفة  ،كما روعي أن تتناسب مع خصائص المعوقين سمعياً  ،كما تم
االىتمام بأن تكون المواقف التي تم تصميميا بسيطة وتتناسق في التركيب  ،حتى
يكشف الطالب العالقات بين عناصر المعرفة المقدمة لتكوين تركيبات معرفية
متماسكة  ،إلى جانب التفاعل الدينامى بين عناصر المعرفي التي تحوييا المواقف
من جانب والميارات واالتجاىات المرتبطة بميارات الحياة االنتقالية  ،والوعي
الديني والصمود النفسي من جانب آخر .
وقد تم تنظيم المحتوى العممي في صورة وحدات تعميمية  ،تعالج كل من ميارات
الحياة االنتقالية وربطيا بالوعي الديني والصمود النفسي  ،من خالل مجموعة من المواقف ،
وقد روعي في ىذه المواقف التواصل والترابط لتكون متكاممة فيما بينيا  ،ىذا وقد تم تصميم
المواقف المقترحة في صورة مجموعة من األنشطة التي تتم داخل المدرسة أو خارجيا فى
سوق العمل الحقيقية  ،كما يتم تنفيذىا بصورة فردية وأخري جماعية .
وقد راعي الباحث مجموعة من المعايير عند اختيار وتنظيم المواقف التعميمية .
 أن تتوافق المواقف التعميمية مع أىداف اقتصاد المعرفة  ،بحيث يتم في جميع المواقف
استخدام المعرفة السابقة لمطالب المعوقين سمعياً .

 أن تكون المعارف والميارات واالنفعاالت التي يتضمنيا المواقف المقترحة تكامل فييا
ميارات الحياة االنتقالية والوعي الديني والصمود النفسي لتأىيل الطالب المعوقين سمعياً

مينياً .

 أن يغطى المحتوى التعميمي لممواقف جميع األىداف التعميمية لمبحث .
 أن يرتبط محتوى المواقف بميول ورغبات وخصائص وقدرات الطالب المعوقين سمعياً .
 صياغة المحتوى التعميمي لممواقف بمغة مناسب لطالب المعوقين سمعياً .

 االىتمام بالتكامل في كل موقف تعميمي بحيث يتكامل فييا الجانب االقتصادي مع الجانب
الديني والنفسي .
الخطوة الرابعة  :تصميم المواقف التعميمية المقترحة  :قام الباحث بتوظيف اقتصاد المعرفة
في تصميم المواقف التعميمية بحيث تكون كل موقف من :ـ
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 عنوان الموقف  :وقد تم صياغتو بحيث يتناسب مع موضوعو .
 زمن التنفيذ  :وقد تم تحديده بناء عمى نتائج الدراسة االستطالعية .
 الميارة األساسية  :وما تتضمنو من ميارات فرعية .
 األىداف اإلجرائية لمموقف  :وتشمل الجوانب المعرفية والميارية والوجدانية المرتبطة بكل
موقف .
 األنشطة التعميمية  :وىى مجموعة من األنشطة تتضمن تدريب عمى بعض ميارات
الحياة االنتقالية  ،وبعض القيم الدينية  ،وبعض األنشطة الخاصة بالصمود النفسي .
 دليل تنفيذ الموقف  :وتتضمن اإلجراءات التي يقوم بيا كل من المعمم والطالب أثناء
الموقف  ،والمواد التعميمية  ،والخامات المستخدمة في الموقف  ،واستراتيجيات التدريس
 ،ومكان تنفيذ الموقف .

خامسا عنوان المواقف التعلٌمٌة  :فً ضوء أهداف البحث تم تنفٌذ عدد عشر
مواقف تعلٌمٌة  ،وكانت عناوٌنها كالتالً :ـ
 طرق الحصول عمى المعرفة االقتصادية .
 ماىية سوق العمل اليدوي .
 مينتي بالمستقبل .
 اإلسالم والدعوة لمعمل .
 اإلسالم واإلخالص في العمل .
 طرق تطوير قدراتي المينية .
 مواجية صدمات العمل .
 الصمود والنجاح في العمل .
 اإلخالص واإليمان والنجاح في العمل .
 اقتصاد المعرفة وتطوير الذات .

سادسا  :تقنٌن المواقف التعلٌمٌة المقترحة  :وقد أتبع الباحث فً ذلك .
 صدق المحكمين  :وقد تم عرض المواقف المقترحة عمى مجموعة من السادة أساتذة
التربية الخاصة وأساتذة طرق تدريس التربية اإلسالمية  ،والسادة الخبراء في التأىيل
الميني لمصم وضعاف السمع  ،وذلك لمتعرف عمى آرائيم حول المواقف من حيث  ،مدى
أتساق محتوى المواقف مع أىداف البحث  ،ومدى مالئمة المواقف لخصائص وميول
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ورغبات الطالب المعوقين سمعياً  ،ومدى ارتباط األنشطة المقترحة بأىداف البحث ،
ومدى تحقيق المواقف المقترحة ألىداف البحث  ،وقد تم تعديل بعض المواقف في ضوء

آراء السادة المحكمين واقتراحاتيم .
 الدراسة االستطالعية"  : Pilot Studyوقد تم تنفيذ الدراسة االستطالعية عمى مجموعة
من الطالب غير عينة الدراسة األساسية  ،وذلك بيدف تقنين عناصر المواقف التعميمية
من حيث  ،األىداف  ،والمواد التعميمية  ،واألنشطة التعميمية  ،وأساليب التقويم ،
باإلضافة إلى التأكد من مالئمة المواقف لخصائص وقدرات الطالب المعوقين سمعياً ،وقد

تمت الدراسة االستطالعية وفق اإلجراءات التالية :ـ

 oتم تنفيذ الدراسة االستطالعية عمى عدد عشر طالب من طالب مدرسة
الكنوز الثانوية المينية لمصم وضعاف السمع بمنطقة الكنوز بمحافظة قنا .
 oتطبيق المواقف التعميمية عمى الطالب لمدة عشرة أيام بواقع كل يوم موقف
تعميمي .

وقد أسفرت نتائج الدراسة االستطالعٌة عن اآلتً :ـ
 oمالئمة المواقف المقترحة لطبيعة الطالب المعوقين سمعياً  ،وظير ذلك من
خالل استغراق الطالب في المواقف  ،وظيور السعادة عمييم أثناء تنفيذ

الموقف .
 oوجود بعض العقبات في تنفيذ عدد محدود من األنشطة  ،في بعض المواقف
المقترحة  ،وقد قام الباحث بتعديل ىذه المواقف .
وبذلك تكون المواقف التعميمية في صورتيا النيائية  ،وجاىزة لمتطبيق عمى الطالب
 ،وبذلك تكون قد تمت اإلجابة عن السؤال األول من البحث .

بناء أدوات البحث .
تصميم استمارة مالحظة السموكيات الدالة عمى نمو ميارات الحياة االنتقالية لالزمة
لمطالب المعوقين سمعياً لتأىيميم مينياً.

تعد المالحظة واحدة من األدوات األساسية لقياس نمو الميارات  ،ولقد وجد الباحث

أن أنسب وسيمة لقياس نمو ميارات الحياة االنتقالية لمطالب المعوقين سمعياً  ،ىي تقنية

قوائم الفحص "  ، " Chech- Listsحيث يتم من خالليا تسجيل وفحص سمسمة متتابعة
من السموك الدال عمى الميارة  ،كما يمكن استخداميا في تحديد السموكيات التي ينبغي
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تعديميا  ،وكذلك تعطى صورة عن تدرج السموك  ،وقد تم تصميم استمارة المالحظة تبعاً

لمخطوات التالية:ـ

 اليدف العام من استمارة المالحظة  :تيدف اإلستمارة إلى قياس مستوى ميارات الحياة
االنتقالية لدى الطالب المعوقين سمعياً لتأىيميم مينياً .

 تحديد محتوى استمارة المالحظة  :تم تحديد محتوى استمارة المالحظة طبعاً لمخطوات
التالية :ـ

 .0الرجوع لمدراسات التي تناولت ميارات الحياة االنتقالية لمطالب المعوقين سمعياً من (

محمد و عبد الناصر  & 9108 ،أحمد  & 9103 ،السيد  ، 9109،أحمد ،

. ) Dechausay , 2018 & 9101
 .9مالحظة سموك المعوقين سمعياً داخل األعمال التي يقوم بيا  ،وما ىي الميارات
المطموبة منيم .

 .3تحميل محتوى بعض المواد التكنولوجية والتدريبات المينية .
ومن خالل ما سبق تم حصر عناصر ومقومات ميارات الحياة االنتقالية لممعوقين سمعياً

 ،التي تعمل االستمارة عمى قياسيا  ،حيث تم تحميل الميارات الفرعية إلى سموكيات تدل
عمييا  ،ويمكن مالحظتيا بشكل عممي مقصود  ،وتم مراعاة األمور اآلتية عند صياغة
السموكيات الدالة عمى الميارات المختارة :ـ
 .0أن تكون العبارة مكتوبة بمغة واضحة  ،وقابمة لمقياس .
 .9أن تقيس العبارة سموك واحد .
 .3عدم التداخل بين السموكيات الفرعية المكونة لمميارات الفرعية .
 .4أن تغطي السموكيات جميع المكونات الخاصة بالميارات الفرعية التابعة ليا .
 حساب معامل الصدق الستمارة المالحظة  :تم حساب صدق االستمارة باستخدام طريقتين
الطريقة األولى الصدق الظاىري ( صدق المحكمين )  ،حيث تم عرض االستمارة عمى
مجموعة من السادة أستاذة التربية الخاصة والسادة أساتذة المناىج وطرق التدريس ،
وذلك بيدف استطالع آرائيم حول :ـ
 .0مدى مالئمة االستمارة لقياس ميارات الحياة االنتقالية لمطالب المعوقين سمعياً .
 .9السالمة المغوية لالستمارة  ،وشموليا لجميع الميارات .
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 .3مدى مناسبة االستمارة لقياس ما وضعت لو .
 .4حذف أو إضافة ما ترونو سيادتكم .
وقد تم تعديل االستمارة في ضوء آراء السادة المحكمين وتم حذف العبارات التي لم
تحصل عمى نسبة أتفاق تزيد عن نسبة (. ) %81
صدق االتساق الداخمي  :وتم فييا حساب معامالت االرتباط بين كل عبارة في االستمارة
في االستمارة والدرجة الكمية لالستمارة  ،وقد وجد أن جميع العبارات دالة عند مستوى (1010
) ما عدا عبارات  ، 3،6،9،01جاءت دالة عند مستوى ( ، )1015أما عبارات 04 ، 7، 5
 05 ،فقد كانت غير دالة وبالتالي تم حذفيا .
الصدق العاممى  :تم حساب الصدق العاممى لالستمارة من خالل استخدام التحميل العاممى
التوكيدى  Confirmatory Factor Analysisباستخدام البرنامج اإلحصائي أموس
 AMOSنسخة ( ، )91وذلك لمتأكد من صدق البناء الكامن لإلستمارة  ،وقد جاءت عبارات
اإلستمارد دالة عند مستوى ( ، ) 1010وبذلك أصبحت االستمارة مكونة من  98عبارة
سموكية.
 حساب معامل الثبات الستمارة المالحظة  :نظ ارً ألن تنمية الميارات يتأثر بعوامل عدة مثل

 :النضج والخبرة والممارسة  ،والتكرار  ،وأسموب التأىيل  ،لذا تم استخدام طريقة ثبات

المصححين  ،حيث تم االستعانة بثالثة من الزمالء  ،لمالحظة أداء الطالب وفقاً لبنود

استمارة المالحظة  ،وتم حساب الثبات وفقاً لما يمي :ـ

 .0تم تطبيق االستمارة عمى العينة االستطالعية " مدرسة الكنوز الثانوية الفنية لمصم
وضعاف السمع " وكان عددىم عشرة طالب ،وتم قياس أدائيم من قبل السادة الزمالء ( أ
 ،ب  ،ج ) الذين تم اختيارىم لمساعدة الباحث .
 .9تم حساب معامل االرتباط بين الدرجات الخام بين درجات السادة الزمالء  ،وجاءت عمى
النحو التالي
و
1
0

خذول ()0
يؼايم انثثاخ الستًارج انًالزظح
انًصسر
استًارج انًالزظح
(أ  ،ب )
(أ  ،ج )
انًهاراخ األساسُح نهتؼهُى
(ب،ج)
(أ  ،ب )
يهاراخ اإلػذاد نهؼًم أو انًدال انًهٍُ
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استًارج انًالزظح

و
3

انًهاراخ انالسيح نهسُاج تصفح ػايح
4
االستًارج تصفح ػايح

يؼايم انثثاخ
2..2
2.0.
2..0
2..4
2.02
2.00
2..6
2..2

انًصسر
(أ  ،ج )
(ب،ج)
(أ  ،ب )
(أ  ،ج )
(ب،ج)
(أ  ،ب )
(أ  ،ج )
(ب،ج)

كما تم حساب ثبات اإلستمارة بطريقة ألفا كرونباخ .
و
1
0
3
4

خذول ()3
يؼايم ثثاخ أنفا كزوَثاش
استًارج انًالزظح
انًهاراخ األساسُح نهتؼهُى
يهاراخ اإلػذاد نهؼًم أو انًدال
انًهٍُ
انًهاراخ انالسيح نهسُاج تصفح ػايح
االستًارج تصفح ػايح

يؼايم انفا كزوَثاش
2.601
2.665
2.054
2.0.0

بعد أن تم التأكد من صدق وثبات االستمارة ،أصبحت االستمارة في صورتيا النيائية
وجاىزة لمتطبيق.

بطاقة الوعً الدٌنً لدى المعوقٌن سمعٌا .
تم إعداد بطاقة الوعي الديني لممعوقين سمعياً وفق الخطوات التالية :ـ

 اليدف من البطاقة  :تيدف البطاقة لقياس قدرة الطالب المعوقين سمعياً عمى استخدام

النصوص الدينية في حياتيم المينية  ،وقياس مدى التزام الطالب بالقيم الدينية التي

تدعو إلى اإلخالص في العمل  ،وسعى نحو الرزق  ،واالجتياد في العمل  ،واالعتماد
عمى النفس في الحصول عمى لقمة العيش عن طريق الحصول عمى مينة مناسبة ،
وعدم االعتماد عمى الغير .
 تحديد مصادر بناء البطاقة  :من خالل مقابالت مع المتخصصين من السادة أساتذة
طرق تدريس التربية الدينية  ،كما تم اإلطالع الدراسات والبحوث التي تناولت الوعي
الديني لمطالب الصم ( غريب و عالن  & 9108 ،قطايف . ) 9118 ،
 صياغة مفردات البطاقة  :تم صياغة مفردات البطاقة في ثالثة مجاالت ( الوعي
بالنصوص الدينية وتفسيراتيا الصحيحة ـ توافق السموك الميني مع التعاليم الدينية
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الصحيحة ـ توافق السموك الحياتي مع التعاليم الدينية ) وكل مجال لو معايير وكل معيار
يشمل عمى مؤشرات إجرائية لمتأكد من المعيار .
 إعداد قائمة مبدئية بالمعايير  :تكونت القائمة ثالث مجاالت كل مجال يتكون من 7
معايير  ،وبمغ إجمالي عدد المؤشرات  49مؤشر  ،ويتم تصحيح البطاقة في أربع
مستويات وفقاً لمستوى مؤشرات أداء الطالب .

 عرض البطاقة عمى السادة المحكمين  :تم عرض البطاقة عمى مجموعة من السادة
المحكمين بيدف ضبط البطاقة في ضوء أىداف وطبيعة البحث  ،وقد قام السادة
المحكمون بإضافة وحذف بعض المؤشرات وتعديل صياغة بعض المؤشرات .
 صدق البطاقة  :وقد تم حساب صدق البطاقة من خالل اآلتى
صدق االتساق الداخمي لمبطاقة  :وتم فييا حساب معامالت االرتباط بين كل مؤشر
في البطاقة والدرجة الكمية لمبطاقة  ،وقد وجد أن جميع العبارات دالة عند مستوى () 1010
ما عدا عبارات 34 ، 31 ، 96 ، 93 ، 7،00،04،09جاءت دالة عند مستوى (، )1015
أما عبارات  41 ، 37 ، 01 ، 9، 0فقد كانت غير دالة وبالتالي تم حذفيا.
الصدق العاممى  :تم حساب الصدق العاممى لمبطاقة من خالل استخدام التحميل
العاممى التوكيدى  Confirmatory Factor Analysisباستخدام البرنامج اإلحصائي
أموس  AMOSنسخة ( ، )91وذلك لمتأكد من صدق البناء الكامن لإلستمارة  ،وقد جاءت
عبارات اإلستمارد دالة عند مستوى ( ، ) 1010وبذلك أصبحت االستمارة مكونة من 37
عبارة سموكية.
 حساب معامل الثبات البطاقة  :تم حساب ثبات البطاقة بعدة طرق ىى ألفا كرونباخ
والتجزئة النصفية  ،واعادة التطبيق  ،والتى تم تطبيقيا عمى ( 01طالب بمدرسة الكنوز
الثانوية الفنية لمصم وضعاف السمع ) ثم أعيد التطبيق عمى الطالب مرة أخري بعد شير
 ،ويوضح الجدول التالى أن البطاقة تتميز بنسب عالية من الثبات .
و
1

خذول ()4
يؼايم ثثاخ تطالح انىػٍ انذًَُ
انفا انتدشئح
يؼايم
استًارج انًالزظح
انُصفُح
كزوَثاش
2.662
2.0.0
انذَُُح
تانُصىص
انىػٍ
وتفسُزاتها انصسُسح ـ
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0
3
4

تىافك انسهىن انًهٍُ يغ انتؼانُى
انذَُُح انصسُسح
ـ تىافك انسهىن انسُاتٍ يغ انتؼانُى
انذٍَُ
انثطالح ككم

2..20

2.021

2.020

2.603

2.60.

2.60.

2.065

2..03

2.065

وبذلك اصبحت البطاقة فى صورتيا النيائية تتكون من ثالثة مجاالت رئيسية و 7
معايير في  37مؤشر.

مقٌاس الصمود النفسً للطالب المعوقٌن سمعٌا .
بعد اإلطالع عمى األبحاث والدراسات التي تناولت الصمود النفسي (شراب & 9108 ،
البالتى  & 9107 ،شاىين Windle , Bennett and. Noyes, 2011 & 9103 ،
) قام الباحث بإعادة بناء العبارات وصياغتيا لمتناسب مع أىداف البحث واجراءاتو وذلك وفقاً
لمخطوات التالية :ـ

 اليدف من المقياس  :ييدف المقياس إلى قياس مدى قدرة المعوقين سمعياً عمى
التعايش اإليجابي مع ضغوط العمل والقدرة عمى استخدام مياراتيم االنتقالية ووعييم

الديني في تحقيق نواتج إيجابية تتمثل في اليناء الذاتي واالستقرار النفسي والتفاعل
اإليجابي أثناء العمل .
 مصادر بناء المقياس  :تم بناء المقياس اعتمادا عمى الدراسات واألدبيات التي تناولت
مقياس الصمود النفسي (شراب  & 9108 ،البالتى  & 9107 ،شاىين & 9103 ،
 ، ) Windle , Bennett and. Noyes, 2011وتم االستفادة منيا في اقتباس
بعض العبارات وتوظيفيا في تحقيق ىدف البحث  ،وقد تكون المقياس من  37عبارة
موزعة عمى أربع أبعاد رئيسية كالتالي :ـ
 .0البعد األول:اإلرادة والتحدي  :وىو يقيس قدرة الطالب عمى تقبل ذاتو وتقبل اآلخرين
أثناء العمل  ،وقدرتو عمى تقبل المشاعر السمبية من رؤسائو في العمل والتعامل
معيا  ،والمرونة في مواجية مشكالت العمل  ،وقد تكون ىذا البعد من  01عبارات .
 .9البعد الثاني  :الكفاءة الشخصية  :وىو يقيس فكرة الشخص صاحب اإلعاقة السمعية
عن نفسو ومدى قدرتو عمى أن يؤدي ميام الوظيفة التي أختارىا  ،ومدى قدرتو عمى
مقاومة بعض الصعوبات التي تفرضيا عميو إعاقتو السمعية  ،ومدى ثقتو في قدرتو
عمى التغمب عمى الصعاب التي تواجيو  ،وقد تكون ىذا البعد من  01عبارات.
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 .3البعد الثالث  :التوجو نحو المستقبل  :وىو يقيس مدى امتالك الطالب المعوقين
سمعياً لخطط مستقبمية لتطوير قدراتيم وامكانياتيم في الوظيفة التي يختارونيا ،
والبحث الدائم عن طرق لتطوير الذات المينية في المستقبل  ،وقد تكون ىذا البعد

من  01عبارات .
 .4البعد الرابع  :االعتماد عمى الذات  :وىو يقيس مدى قدرة الطالب المعوقين سمعياً
عمى اإلعتماد عمى ذاتيم أثناء العمل سواء في تطوير الذات أو مواجية المشكالت ،
ومدى قدرتو عمى التكيف اإليجابي مع الظروف التي تفرضيا عمييم إعاقتو السمعة
 ،وقد تكون ىذا البعد من  7عبارات .
 عرض المقياس عمى السادة المحكمين  :تم عرض المقياس عمى مجموعة من السادة
المحكمين لمتعرف عمى مدى مالئمة المقياس من حيث الوضوح والبساطة  ،والسالمة
المغوية  ،واضافة أو حذف ما ترونو سيادتكم  ،وكانت آراء السادة المحكمين منحصرة في
إعادة الصياغة المغوية لبعض العبا رات  ،وحذف ثالث بعبارات من المقياس  ،أما عدا
ذلك فقد وجد اتفاقا كبير بين آراء السادة المحكمين وصمت إلى ( ) %91عمى صالحية
المقياس لمتطبيق  ،وتم إجراء التعديالت التي أشار إلييا السادة المحكمين لالزمة .
 حساب صدق المقياس :ـ تم حساب صدق المقياس من خالل
حساب معامل االرتباط بين درجات العينة االستطالعية عمى كل عبارة ودرجتيم الكمية
عمى البعد الذي تنتمي إليو العبارة  ،وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين (  ) 1083إلى (
 ) 1093وىى قيم دالة إحصائياً عند مستوى ( ) 1015ماعدا أربع عبارات تم حذفيا .

حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة في المقياس والدرجة الدرجة الكمية

لممقياس  ،وقد وجدت أن جميع العبارات دالة عند مستوى ( )1015ما عدا العبارات 4،8،07
كانت دالة عند مستوى ( )1010بينما كانت العبارات  98 ،9غير دالة  ،وقد تم حذفيم .
 حساب معامل الثبات المقياس  :تم حساب ثبات المقياس بعدة طرق ىى ألفا كرونباخ
والتجزئة النصفية  ،واعادة التطبيق  ،والتى تم تطبيقيا عمى ( 01طالب بمدرسة الكنوز
الثانوية الفنية لمصم وضعاف السمع ) ثم أعيد التطبيق عمى الطالب مرة أخري بعد شير
 ،ويوضح الجدول التالى أن المقياس تتميز بنسب عالية من الثبات .
خذول ()5
يؼايم ثثاخ يمُاص انصًىد انُفسٍ
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و
1
0
3
4
5

استًارج انًالزظح
اإلرادج وانتسذٌ
انكفاءج انشخصُح
انتىخه َسى انًستمثم
االػتًاد ػهً انذاخ
انذرخح انكهُح نهًمُاص

يؼايم انفا كزوَثاش انتدشئح انُصفُح
2.0.4
24643
2.60.
2.0.3
2.062
2.030
2.600
2.0.3
2.0.0
2.0.0

إػادج انتطثُك
2.063
2.60.
2.60.
2.02.
2.0.4

وبذلك تكون المقياس في صورتو النيائية من أربع أبعاد رئيسة تحتوى عمى 37
عبارة .

إجراءات تنفٌذ البحث .
 تم مقابمة طالب مجموعة البحث لالتفاق عمى أسموب العمل ،واليدف من البحث ،وتعين
منسق لممجموعة ،وتعريف الطالب بمواعيد الساعات المكتبية  ،وأيام الخروج إلى الورش
خارج المدرسة  ،وكيفية التعامل خارج المدرسة  ،ومناقشة الحد األدنى من الميارات
التكنولوجية المطموبة لالشتراك في تجربة البحث .
 تم إنشاء مجموعة عمى تطبيق  Whats Appومجموعة عمى  Face bookلمتواصل
بين مجموعة البحث والباحث لمناقشة بعض اإلشكاليات التي تواجو الطالب .
 التأكد من المتطمبات والتجييزات الالزمة لتطبيق تجربة البحث لدى الطالب .
 تطبيق األدوات قبمياً عمى مجموعة البحث  ،حيث تم تطبيق أدوات البحث قبمياً ( استمارة
مالحظة السموكيات الدالة عمى ميارات الحياة االنتقالية ـ بطاقة الوعي الديني ـ مقياس

الصمود النفسي ) بعد التأكد من مطابقة الشروط .
 تنفيذ تجربة البحث  ،وتوجيو الطالب إلى تنفيذ األنشطة الموجودة في المواقف التعميمية.
 التطبيق البعدى ألدوات البحث والمتمثمة في ( استمارة مالحظة السموكيات الدالة عمى
ميارات الحياة االنتقالية ـ بطاقة الوعي الديني ـ مقياس الصمود النفسي ) .

نتائج البحث ومناقشتها .
لإلجابة عن السؤال الثاني من البحث والذي نصو " ما أثر توظيف اقتصاد المعرفة
في تصميم مواقف تعميمية مقترحة لمطالب المعوقين سمعياً بمدارس األمل الثانوية الفنية عمى

تنمية ميارات الحياة االنتقالية لدييم لتأىيميم مينياً ؟

تمت اإلجابة عن السؤال الثاني من خالل التحقق من صحة الفرض األول والذي

نصو " يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب مجموعة البحث في
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التطبيقين القبمي و البعدي عمى استمارة مالحظة السموكيات الدالة عمى ميارات الحياة
االنتقالية لدييم لتأىيميم مينياً لصالح التطبيق البعدى .

حيث تم حساب قيمة " ت " لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالب مجموعة

البحث في التطبيقين القبمي والبعدى الستمارة المالحظة لكل بعد عمى حدا ولالستمارة ككل ،
وقد جاءت النتائج كالتالي :ـ
خذول ()6
دالنح انفزوق تٍُ يتىسطٍ درخاخ طالب يدًىػح انثسث فٍ انتطثُمٍُ انمثهٍ وانثؼذٌ الستًارج
يالزظح انسهىكُاخ انذانح ػهً يهاراخ انسُاج االَتمانُح نذَهى فٍ كم تؼذ ػهً زذا واالستًارج ككم
نتأهُههى يهُُا
يهاراخ
انسُاج
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يالحظ من الجدول السابق إلى أن قيمة "ت " المحسوبة دالة في كل بعد من أبعاد
استمارة مالحظة السموكيات الدالة عمى ميارات الحياة االنتقالية  ،ودالة في االستمارة ككل ،
مما يدل عمى فاعمية توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم الواقف التعميمية المقترحة في تنمية
ميارات الحياة االنتقالية لمطالب المعوقين سمعياً لتأىيميم مينية  ،وبالتالي تم قبول الفرض

األول  ،ويمكن تفسير ذلك من خالل:ـ


ساعد توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم المواقف التعميمية لمطالب المعوقين سمعياً

عمى توفير مناخ مشجعاً لمطالب عمي لزيادة ثقتيم في أنفسيم  ،نتيجة ألن فمسفة
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اقتصاد المعرفة تقوم عمى استخدام الخبرة السابقة لمطالب وربطيا بالمعرفة الجديدة ،
مما ساعد عمى اشتراك جميع الطالب في المواقف التعميمية  ،مما عمل عمى تالشى
المعوقات التي تفرضيا عمييم إعاقتيم السمع  ،والقضاء عمى جميع المشكالت التعميمية،
وىذا يتفق مع نتائج دراسة إسماعيل ( ) 9109التي أشارت نتائجيا إلى فاعمية استخدام
اقتصاد المعرفة في العممية التعميمية في تنمية ميارات التفكير العميا لمطالب  ،كما أن
اقتصاد المعرفة يساعد عمى زيادة ثقة الطالب في قدراتيم وامكانياتيم من خالل تنمية
السموك االجتماعي اإليجابي لدى الطالب .


استخدام اقتصاد المعرفة في تصميم المواقف التعميمية ساعد عمى تمبية االحتياجات
التعميمية لمطالب المعوقين سمعياً  ،ومراعاة استعداداتيم وميوليم  ،والتعامل المنظم
والمخطط مع مشكالتيم التعميمية  ،ومراعاة استعداداتيم وميوليم  ،والتعامل المنظم
والمخطط مع مشكالتيم التعميمية  ،مما ساىم في زيادة إقبال الطالب عمى ميارات الحياة
االنتقالية  ،مما ساىم في تنمية ميارات الحياة اال نتقالية لمطالب المعوقين سمعياً  ،وىذا

يتفق مع نتائج دراسة أحمد ( ) 9101التي أشارت إلى فاعمية تصميم مواقف تعميمية
تتناسب مع ميول وقدرات الطالب المعوقين سمعياً في تنمية الميارات المينية لمطالب

المعوقين سمعياً في مرحمة اإلعداد الميني .


أعتمد تصميم المواقف التعميمية المقترحة عمى إعطاء حرية كاممة لمطالب المعوقين

سمعياً في الحصول عمى المعرفة عن المينة التي تتناسب مع ميوليم  ،كما تم الحرص

عمى توفير مجموعة من األنشطة التعميمية التي تتسم بالبعد عن الرتابة والتقميدية  ،كما

تم الحرص عمى توضيح المعاني وادراك المفاىيم والميارات والقيم المحددة المرتبطة
بطبيعة كل نشاط تعميمي وطريقة تنفيذه  ،مما كان لو أثر عمى تحسين أداء الطالب في
ميارات الحياة االنتقالية  ،وىذا يتفق مع نتائج دراسة  ) 9109( Sharanjitالتي
أشارات أن اكتساب ميارات الحياة االنتقالية يعتمد عمى توفير أنشطة تعميمية لمطالب
تتناسب مع ميوليم ورغباتيم  ،وتوضح ليم طبيعة الميارة وأىدافيا .
 اإلعتماد عمى لغة اإلشارة فى ترجمة المصطمحات المينية الرئيسية كان لو أثر كبير فى
زيادة إندماج الطالب فى البرنامج حيث ساعد ذلك عمى إزالة الكثير من المبس والغموض
لدى الطالب فى الكثير من المصطمحات المينية .
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وبالنظر إلى درجات الطالب عمى استمارة مالحظة السموكيات الدالة عمى ميارات
الحياة االنتقالية في القياس القبمي والقياس البعدى نجد أن توظيف اقتصاد المعرفة في
تصميم مواقف تعميمية ساعد الطالب المعوقين سمعياً في تنمية مياراتيم لمحياة اال نتقالية

في كل بعد من أبعادىا  ،ويمكن تفسير ذلك :ـ


ساعد توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعميمية لمطالب المعوقين سمعياً في

تنمية الميارات األساسية لمتعميم وذلك من خالل تنمية الميارات المرتبطة بطبيعة عمميات
التعمم  ،وذلك من خالل تنمية قدرة الطالب عمى الحصول عمى المعرفة  ،وكيفية ربط

المعرفة الجديدة بخبرات الطالب السابقة  ،كما ساىم المواقف التعميمية عمى النمو العقمي
لمطالب المعوقين سمعياً  ،وذلك يتفق مع نتائج دراسة فؤاد ( ) 9108التي أشارت إلى

أن استخدام اقتصاد المعرفة في العممية التعميمية يساعد عمى تنمية ميارات إستشراق
المستقبل  ،وتقدير العمم وجيود العمماء  ،ويساعد عمى النمو العقمي لمطالب .


ساعد توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم المواقف التعميمية لمطالب المعوقين سمعياً

عمى تنمية ميارات العمل الميني  ،وذلك من خالل تنمية الميارات العممية المرتبطة

بالعمل الحرفي أو المجال الميني  ،وذلك من خالل تصميم مواقف تعميمية تتناسب
تساعد الطالب عمى التعرف عمى المين التي تتناسب مع قدراتيم  ،وال تحتاج إلى حاسة
السمع  ،كما تم الحرص أن تتضمن المواقف التعميمية عمى بعض النصائح التي تساعد
عمى إثارة حماس الطالب لكي يكونوا منتجين في المجتمع من خالل التركيز عمى
الميارات المينية الموجودة في مناىج الطالب  ،ويتفق ذلك مع نتائج دراسة Fallon
( ) 9101التي أشارت نتائجيا إلى أىمية استخدام اقتصاد المعرفة في تنمية ميارات
العمل الميني .


ساعد توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم المواقف التعميمية لمطالب المعوقين سمعياً في

تنمية الميارات الالزمة لمحياة بصفة عامة  ،وذلك من خالل االىتمام بتنمية ميارات
التعامل مع المجتمع  ،ومواجية المواقف الجديدة  ،وتنمية ميارات اتخاذ القرار  ،وذلك
باالعتماد عمى تصميم مواقف حياتيو مشابية وتوجيو الطالب المعوقين سمعياً عمى
السموك الصحيح  ،وىذا يتفق مع نتائج دراسة  ) 9105( Clark and Duweالتي

أشارت إلى أن تنمية الميارات الالزمة لمحياة يعتمد عمى تصميم مواقف تعميمية مشابو
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لمواقع  ،يتم من خالليا توجيو الطالب إلى السموك الصحيح .
 يمكن تفسير ذلك في ضوء نظرية المرونة العقمية التي توفرىا اقتصاد المعرفة  ،حيث
الطالب مرتفعي القدرة عمى المرونة العقمية يكون لدييم نظرة مستقبمية إيجابية  ،مما
يساىم في زيادة إتقان الطالب لميارات الحياة االنتقالية  ،حيث ينظر الطالب إلى ميارات
الحياة االنتقالية عمى أنيا من أىم الوسائل لمواجية الصعوبات التي تواجييم في
المستقبل لمدخول إلى سوق العمل .
ولحساب فاعمية توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعميمية لتنمية ميارات
الحياة االنتقالية لمطالب المعوقين سمعياً لتأىيميم مينياً  ،تم استخدام معادلة الكسب المعدل
ل " بميك " )(Black

خذول ( ) 0
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يتضح من الجدول السابق أن حجم تأثير توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف
تعميمية مقترحة لتنمو ميارات الحياة االنتقالية لمطالب المعوقين سمعياً لتأىيميم مينياً ،
كبير  ،ويمكن تفسير ذلك من خالل :ـ



استخدام العديد من اإلستراتيجيات التدريسية المرتبطة والمصممة لتدريس المواقف
التعميمية المقترحة  ،واستخدام لغة اإلشارة كان لو أثر في زيادة حجم تأثير المواقف
التعميمية عمى تنمية ميارات الحياة االنتقالية  ،وقد تم الحرص أن تكون ىذه
اإلستراتيجيات مناسبة لخصائص الطالب المعوقين سمعياً  ،كما تم الحرص أن تمبي ىذه

اإلستراتيجيات احتياجات المعوقين سمعياً  ،كما أن تعدد اإلستراتيجيات التدريسية ساعد
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الطالب عمى بذل أقصى طاقاتيم وامكانياتيم الكتساب ميارات الحياة االنتقالية  ،حيث تم
تقديم المواقف التعميمية بطرق مختمفة مثل العروض التوضيحية  ،ولعب األدوار ،والتعمم
التعاوني  ،والتعمم النشط  ،والتعمم المقارن ،وقد تم تقديم المواقف التعميمية بدرجة
صعوبة متفاوتة يتنافس فييا الطالب مع نفسو مما ساىم في زيادة أثر المواقف التعميمية
 ،وىذا يتفق مع نتائج دراسة حسين ( ) 9116التي أشارت إلى أىمية تنوع طرق
التدريس يساعد عمى تكيف الطالب مع المواقف التعميمية المقدمة ليم  ،مما يساىم في
تحسن األداء المعرفي والحركي والقيمي لمطالب .


حرصت المواقف التعميمية المقدمة لمطالب المعوقين سمعياً عمى مخاطبة نقاط القوة

لدى الطالب  ،مثل مخاطبة حاسة البصر  ،وتوفير بعض المقاطع المترجمة بمغة اإلشارة
 ،وتوفير لغة سيمة وبسيطة  ،مما ساىم في إثارة دافعية الطالب إلكساب ميارات الحياة
االنتقالية .


تخطيط وتنفيذ المواقف التعميمية أعتمد بشكل كبير عمى التفاعل الديناميكي بين
عناصرىا  ،وتقديميا في صورة ترتبط مع مواقف حياتية يومية يعيشيا الطالب  ،ساىم
في زيادة إقبال الطالب عمى المواقف التعميمية  ،مما ساىم في زيادة أثر المواقف
التعميمية في تنمية ميارات الحياة االنتقالية لمطالب المعوقين سمعياً  ،وىذا يتفق مع

نتائج دراسة عثمان ( ) 9114التي أشارت أن المواقف التعميمية يزيد أثرىا إذا تم
تخطيطيا وتنفيذىا بشكل يعتمد عمى وسائل تكنولوجية متعددة وأنشطة تعميمية تتناسب
مع ميول وقدرات الطالب .

 يمكن تفسير ذلك في ضوء النظرية السموكية المفسرة لمسموك من خالل اعتقاد الطالب
في امتالكيم لميارات الحياة االنتقالية سوف يعزز من فرصيم في الحصول عمى فرصة
عمل مناسبة ليم في المستقبل  ،وأن امتالكيم لميارات الحياة االنتقالية سوف يجنبيم
لمكثير من الصعوبات والمشكال ت التي تواجييم في المستقبل لمدخول في سوق العمل ،
مما كان لو األثر في زيادة أثر توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم المواقف التعميمية
لتنمية ميارات الحياة االنتقالية لمطالب المعوقين سمعياً .
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لإلجابة عن السؤل الثالث من البحث والذي نصو " ما أثر توظيف اقتصاد المعرفة
في تصميم مواقف تعميمية مقترحة لمطالب المعوقين سمعياً بمدارس األمل الثانوية الفنية

عمى تنمية الوعي الديني لدييم لتأىيميم مينياً ؟ "

تم اإلجابة عن السؤال الثالث من خالل التحقق من صحة الفرق الثاني والذي نصو

" يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب مجموعة البحث في التطبيقين
القبمي و البعدي لبطاقة الوعي الديني لتأىيميم مينياً لصالح التطبيق البعدى .

حيث تم حساب قيمة " ت " لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالب مجموعة البحث في

التطبيقين القبمي والبعدى لبطاقة الوعي الديني لكل بعد عمى حدا ولمبطاقة ككل  ،وقد جاءت
النتائج كالتالي .
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يالحظ من الجدول السابق إلى أن قيمة "ت " المحسوبة دالة في كل بعد من أبعاد
بطاقة الوعي الديني  ،ودالة في البطاقة ككل  ،مما يدل عمى فاعمية توظيف اقتصاد المعرفة
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في تصميم الواقف التعميمية المقترحة في تنمية الوعي الديني لمطالب المعوقين سمعياً

لتأىيميم مينياً  ،وبالتالي تم قبول الفرض الثاني  ،ويمكن تفسير ذلك من خالل:ـ


تم توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم المواقف التعميمية لتنمية الوعي الديني لدى

الطالب المعوقين سمعياً عمى مراحل  ،وقد كانت المرحمة األولى مرحمة التييئة وفييا تم

شد انتباه الطالب إلى أىمية التعرف عمى النصوص الدينية التي تحكم العالقة بين
اإلنسان المسمم وجميع مجاالت حياتو  ،ثم مرحمة االكتشاف  ،وفييا تم إثارة الطالب
نحو البحث عن النصوص القرائية واألحاديث النبوية المنظمة لمعالقة بين العامل والعمل،
وأىم أحكام الشريعة لمصم  ،ثم مرحمة التقويم  ،وفييا تم إثارة الطالب نحو التعرف عمى
مدى تطبيقيم ليذه النصوص في جميع مجاالتيم  ،والتعرف عمى الفائدة التي تعود

عمييم في حالة تطبيقيا  ،وقد كان ليذا بالغ األثر في توعية الطالب الصم بأىمية دور
الدين في حياة اإلنسان المينية  ،مما ساعد عمى تنمية الوعي الديني لدى الطالب ،
ويتفق ذلك مع نتائج دراسة سالم و عبد الرحمن ( ) 9108التي أشارت إلى فاعمية تقديم
النصوص الدينية ب صورة تظير أىميتيا لمطالب  ،ويتم ربطيا بحياة الطالب الشخصية ،
مما يساعد عمى تنمية وعي الطالب بيذه النصوص  ،وبقاء أثرىا في حياتو الشخصية .


حرص الباحث عمى تقديم النصوص الدينية  ،التي تربط بحياة الطالب الصم وتزيد من
حماسيم  ،مثل النصوص التي تدل عمى أن اهلل يساعد اإلنسان المجتيد في عممو  ،كما
تم الحرص عمى تقديم النصوص الدينية التي تبشر بأن اهلل ينصر المجتيد  ،وكل ىذا
ساعد عمى زيادة إقبال الطالب عمى المواقف الدينية  ،ومحاولة ربطيا بحياتيم المينية
والشخصية بغية الفوز بالجوائز التي تعيد اهلل بيا  ،كما تم ترجمة النصوص الدينية إلى
لغة اإلشارة مما كان لو أثر كبير فى تمسك الطالب بيذه القيم .



يساعد اقتصاد المعرفة عمى ربط المفاىيم الدينية الموجودة في ذىن الطالب المعوقين
سمعياً مع المفاىيم الجديدة  ،مما كان لو األثر في زيادة تأثير المواقف التعميمية في
تنمية الوعي الديني لمطالب المعوقين سمعياً  ،كما تم الحرص عمى تبسيط المفاىيم
الدينية وربطيا بواقع الطالب  ،وتقريبيا إلى أذىان الطالب عن طريق استخدام المعرفة

السابقة لمطالب المعوقين سمعياً  ،وىذا يتفق مع نتائج دراسة قاسم ( ) 9107التي
أشارت إلى فاعمية ربط القيم الدينية بحياة الطالب في تنمية القيمة الدينية لدييم .
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 يمكن تفسير ربط الطالب المعوقين سمعياً لمقيم الدينية بالحياة المينية وحياتو الشخصية
 ،من خالل تطبيقات النظرية البنائية التي يتم التركيز فييا عمى أن الطالب ىو الذي

يبنى اتجاىاتو  ،وتري التعمم يحدث من خالل تفاعل الوسائل واألساليب التي يسمكيا
الطالب باستخدام مصادره العقمية والحسية ليصل إلى معرفة جديدة  ،ىذه المعرفة تتحول
إلى سموك .
ولحساب فاعمية توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعميمية لتنمية الوعي الديني
لمطالب المعوقين سمعياً لتأىيميم مينياً  ،تم استخدام معادلة الكسب المعدل ل " بميك "
)(Black

خذول ( ) 0
دالنح انكسة انًؼذل نًدًىػح انثسث ػهً تطالح انمُى انذَُُح
انثؼذ
انىػٍ تانُصىص انذَُُح
وتفسُزاتها انصسُسح
تىافك انسهىن انًهٍُ
يغ انتؼانُى انذَُُح
انصسُسح
تىافك انسهىن انسُاتٍ
يغ انتؼانُى انذَُُح
انصسُسح
انذرخح انكهُح نهثطالح

انُهاَح
انؼظًٍ

انًتىسط انمثهٍ
(ص)

انًتىسط
انثؼذٌ(ص)

َسثح
انكسة
انًؼذل

زدى انتأثُز

4.

10

30

1.45

كثُز

42

14

30

1.0.

كثُز

62

01

4.

1.50

كثُز

14.

50

110

1.60

كثُز

يتضح من الجدول السابق أن حجم تأثير توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف
تعميمية لتنمو الوعي الديني لمطالب المعوقين سمعياً لتأىيميم مينياً  ،كبير  ،ويمكن تفسير
ذلك من خالل :ـ



ربط النصوص الدينية بموضوع ميم ومثير لمطالب المعوقين سمعياً وىو موضوع التأىيل

الميني  ،كان لو أثر كبير في زيادة إقبال الطالب المعوقين سمعياً عمى المواقف

التعميمية  ،والتعرف عمى حقوقيم في العمل  ،وكيف أن اهلل تعيد بمساعدة أي إنسان
يجتيد في سعيو لمرزق  ،مما كان لو أكبر األثر في زيادة فاعمية توظيف اقتصاد المعرفة
في تصميم مواقف تعميمية عمى الوعي الديني لمصم وضعاف السمع  ،وتتفق نتائج
الدراسة مع دراسة إسماعيل ( ) 9109التي أشارت نتائجيا إلى فاعمية اقتصاد المعرفة
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في تنمية السموك اإليجابي لمطالب  ،من خالل ما يوفره اقتصاد المعرفة من التدريب عمى
العديد من الميارات كالنقد وحل المشكالت والتحميل واالستنتاج  ،وىو ما تم في المواقف
التعميمية المقترحة من خالل تحميل النصوص الدينية وربطيا بواقع الطالب.


يساعد اقتصاد المعرفة عمى توفير بيئة تعمم إيجابية تقوم عمى الحرية في التعبير عمى
الرأي والتعاون والتسامح وترسيخ االجتياد في نفوس الطالب  ،مما ساىم في زيادة
مناقشة الطالب لمكثير من النصوص الدينية التي كانت غير مفيومة لدى الطالب  ،وتم
تفسيرىا تفسير صحيح مما ساىم فى زيادة إقبال الطالب عمى المواقف الختبار
معموماتيم الدينية  ،مما ساىم في زيادة أثر المواقف التعميمية في تنمية الوعي الديني
لدى الطالب  ،وبقاء أثرىا في نفوس الطالب ألنيا أصبح ليا معنى في نفوسيم .



تم تقديم الكثير من القصص الدينية بطريقة تتناسب مع خصائص الطالب المعوقين
سمعياً داخل المواقف التعميمية المقترحة التي تفسير الكثير من النصوص الدينية وتنمي
لدى الطالب الوعي الديني  ،مما ساعد في زيادة فاعمية توظيف اقتصاد المعرفة في

تنمية الوعي الديني لمطالب المعوقين سمعياً  ،ويتفق ذلك مع نتائج دراسة عز الدين

( ) 9101التي أشارت أن من أىم العوامل التي تساعد عمى تنمية الوعي الديني ىو ربط
واقع اإلنسان اليومي بالنصوص الدينية .

 ويمكن تفسير ذلك في ضوء النظرية السموكية المفسرة لمسموك  ،من خالل اعتقاد
الطالب أن إرضاء اهلل في تنفيذ جميع أوامر أثناء العمل  ،وفى جميع مجاالت حياتيم ،
مما يساعدىم عمى أن يكونوا أشخاص ناجحين في العمل  ،كما أن مراعاة الخالق
يجعميم يفوزون في الدنيا واآلخرة  ،فكمما زاد وعى الطالب الديني كمما زاد تطبيقيم
لمتعاليم الدينية في حياتيم الشخصية أو حياتيم المينية  ،مما يجعميم أكثر نحاج ،
وأكثر سعادة  ،وأكثر قدرة عمى مواجية المشكالت التي تسببيا ليم إعاقتيم السمعية .
لإلجابة عن السؤال الرابع من البحث والذي نصو " ما أثر توظيف اقتصاد المعرفة
في تصميم مواقف تعميمية مقترحة لمطالب المعوقين سمعياً بمدارس األمل الثانوية الفنية عمى

تعزيز الصمود النفسي لدييم لتأىيميم مينياً ؟
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تمت اإلجابة عن السؤال الرابع من خالل التحقق من صحة الفرض الثالث والذي
نصو " يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب مجموعة البحث في
التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس الصمود النفسي لتأىيميم مينياً لصالح التطبيق البعدى .

حيث تم حساب قيمة " ت " لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالب مجموعة البحث في
التطبيقين القبمي والبعدى لمقياس الصمود النفسي لكل بعد عمى حدا ولممقياس ككل  ،وقد

جاءت النتائج كالتالي :ـ
خذول ( ) 12
دالنح انفزوق تٍُ يتىسطٍ درخاخ طالب يدًىػح انثسث فٍ انتطثُمٍُ انمثهٍ وانثؼذٌ نًمُاص
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انشخص
َح
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ػهً
انذاخ
انذرخح
انكهُح
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(و)
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ط
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درخح انسزَح
(ٌ)1-

يتىسط
انفزوق
وف

يح ف
ذ0

خ
انًسسى
تح

خ
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ونُح
ػُذ
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ي
0.05

يستىٌ
انذالنح
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1410

00

1.02

14
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32.02

دانح
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1.20

03

1..0

15

130

30..0

دانح

13

1406

00

0.20

14
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30.20

دانح

11

1.03

01

0.25

10

10.

31.00

دانح

51

1.0.

03

0.34

32

60.

3..02

دانح

10

2.36

يالحظ من الجدول السابق إلى أن قيمة "ت " المحسوبة دالة في كل بعد من أبعاد
مقياس الصمود النفسي  ،ودالة في المقياس ككل  ،مما يدل عمى فاعمية توظيف اقتصاد
المعرفة في تصميم الواقف التعميمية المقترحة في تنمية الصمود النفسي لمطالب المعوقين
سمعياً لتأىيميم مينية  ،وبالتالي تم قبول الفرض الثالث  ،ويمكن تفسير ذلك من خالل :ـ

 تم توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعميمية مبنية عمى الكثير من النصوص
القرآنية واألحاديث النبوية والقصص الدينية التي تبث روح التحدي والصمود في نفوس
الطالب المعوقين سمعياً  ،كما ان ترجمة ىذه النصوص إلى لغة اإلشارة ساعد عمى
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فاعميتيا فى نفوس الطالب  ،كما تم تقديم بعض الشخصيات الدينية التي كانت تعانى
من نوع من أنواع اإلعاقة وكان ليا دور كبير في بناء الدولة اإلسالمية  ،كما تم
استخدام بعض النماذج العالمية في التاريخ الحديث التي كان ليا دور كبير في التاريخ
الحديث رغم إنيا كانت تعانى من إعاقة  ،كل ذلك ساىم في تنمية روح اإلرادة والتحدي
لدى الطالب المعوقين سمعياً مما ساىم في تنمية الصمود النفسي ليم .

 ساىم توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعميمية تسيم في تنمية ميارات الحياة
االنتقالية في زيادة ثقة الطالب المعوقين سمعياً في أنفسيم  ،وزيادة نظرة األمل والتفاؤل

في المستقبل  ،وزيادة نظرتيم المستقبمية في قدرتيم عمى أن يكون ليم دور في
المجتمع  ،وأن يختاروا الوظيفة التي تتناسب مع قدراتيم وامكانياتيم  ،مما عزز الصمود
النفسي لدى الطالب المعوقين سمعياً  ،ويتفق ذلك من دراسة شاىين ( ) 9103التي

أشارت نتائجيا أن بث روح األمل والتفاؤل في نفوس المراىقين ذوى اإلعاقة السمعية يعد
من أىم مداخل تنمية الصمود النفسي لدييم .

 تخفيف الضغوط النفسية الممقاة الطالب المعوقين سمعياً  ،ساىم في زيادة الصمود
النفسي ليم  ،حيث تم توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعميمية تساعد عمى

تخفيف الضغوط النفسية الممقاة عمى الطالب المعوقين سمعياً  ،وىذا يتفق مع نتائج
دراسة شراب ( ) 9108التي أشارات نتائجيا أن ضغوط العمل وعدم المساندة االجتماعية
من أىم أسباب ضعف الصمود النفسي لدى طالب ومعممي التربية الخاصة .
 ساىمت المواقف التعميمية المقترحة في زيادة التعايش بين الطالب المعوقين سمعياً
بعضيم لبعض  ،كما ساىمت تنمية ميارات الحياة االنتقالية في زيادة التعايش الميني

لمطالب المعوقين سمعياً  ،مما ساىم في تنمية الصمود النفسي ليم  ،ويتفق ذلك مع

نتائج دراسة  ) 9101( Fallonالتي أشارت نتائجيا إلى أن زيادة التعايش الميني من

أىم العوامل التي تساعد عمى زيادة الصمود النفسي داخل العمل لمصم وضعاف السمع .
 ويتفق ذلك مع نظرية النشاط اإلدراكي والتي تؤكد عمى أن عقل اإلنسان يمتقط المعمومات
الثابتة من البيئة بما يتفق مع ما يتوقع الفرد رؤيتو في سياق معطي  ،إال أنو ال يمكن
أن تستشار مثل ىذه العمميات عمى أساس التنبؤ  ،ومثل ىذا النوع من التنبؤ اإلدراكي
ينتج تصورات عقمية من خالل المقارنة بين المعمومات الواردة لو من البيئة الخارجية
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والمخططات التي كونيا الفرد  ،وىو ما حدث مع الطالب المعوقين سمعياً حيث تم تقديم
العديد من العمميات المعرفية التي تساعد عمى التنمية المينية ليم  ،كما تم تصميم

الكثير من المواقف التعميمية التي تعتمد عمى خروج الطالب إلى ورش مينية  ،مما
ساىم في زيادة ثقة الطالب المعوقين سمعياً في قدراتيم  ،وربط ذلك بالواقع من خالل
حسن استقبال المجتمع الخارجي لمصم وضعاف السمع  ،وقدرة الطالب عمى أداء الكثير
من الميارات المينية  ،كل ذلك ساىم في تنمية الصمود النفسي لمطالب المعوقين
سمعياً.

ولحساب فاعمية توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعميمية لتنمية الصمود النفسي
لمطالب المعوقين سمعياً لتأىيميم مينياً  ،تم استخدام معادلة الكسب المعدل ل " بميك "
)(Black

خذول ( ) 11
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يتضح من الجدول السابق أن حجم تأثير توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف
تعميمية مقترحة عمى تنمو الصمود النفسي لدى الطالب المعوقين سمعياً لتأىيميم مينياً ،
كبير  ،ويمكن تفسير ذلك من خالل :ـ



ساىم توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعميمية لمطالب المعوقين سمعياً في

زيادة الطموحات الفردية لمطالب  ،عن طريق تنمية ميارات الحياة االنتقالية  ،واحساسيم
بقيمتيم ودورىم في المجتمع  ،كما ساىم توظيف اقتصاد المعرفي في زيادة إحساس
الطالب المعوقين سمعياً بقيمتيم في المجتمع  ،كما ساىمت المواقف التعميمية المقترحة

في مساعدة الطالب المعوقين سمعياً عمى االنضباط الذاتي  ،وبث روح المنافسة بين
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الطالب مما ساىم في العمل الجاد أثناء التدريب  ،كل ذلك ساىم في زيادة اثر توظيف
اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعميمية في تنمية الصمود النفسي لمطالب المعوقين
سمعياً  ،ويتفق ذلك مع دراسة Marschark, Shaver, Nagle, and Newman

( ، ) 9105التي أشارت نتائجيا إلى أن تنمية الطموحات الشخصية والعمل الجاد من
أىم أدوات المجتمع في تنمية الصمود النفسي .
 كان جزء كبير من المواقف التعميمية المقترحة يعتمد عمى الخروج إلى سوق العمل
واالختالط مع المجتمع  ،والتعامل مع أفراد عاديين من أصحاب الورش واألعمال  ،وقد
وجد الطالب الكثير من الترحيب بيم مما ساىم في ارتفاع الخصائص الشخصية لمطالب
المعوقين سمعياً  ،وكسر الرىبة في الخروج إلى سوق العمل  ،مما ساىم في زيادة أثر
المواقف التعميمية في تنمية الصمود النفسي لمطالب المعوقين سمعياً  ،ويتفق ذلك مع
نتائج دراسة

 ) 9119(Shirin. Antia,. and ,Kathrynأن الطالب الصم الذين

يدرسون بمدارس التعميم العام بوالية أريزونا بالواليات المتحدة األمريكية  ،لدييم صمود
نفسي أعمى من الطالب الصم الذين يدرسون في فصول مستقمة خاصة بالمعوقين
سمعياً.

 ساىم استخدام المعرفة السابقة لمطالب المعوقين سمعياً في عممية التأىيل الميني في

زيادة اندماج الطالب في المواقف التعميمية وزيادة ثقتيم في قدراتيم وامكانياتيم  ،كما
قدمت المواقف التعميمية مجموعة من األنشطة التي تساعد عمى رفع قدرة الطالب

المعوقين سمعياً عمى تحديد األىداف وتحقيقيا  ،مما ساىم في تحقيق الشعور بالكفاءة
واألمل وقبول الذات والتحدي لدى الطالب المعوقين سمعياً  ،مما ساىم في زيادة فاعمية

توظيف المواقف التعميمية المقترحة في تنمية الصمود النفسي لدى الطالب المعوقين
سمعياً  ،ويتفق ذلك مع نتائج دراسة  ) 9103 ( Singer and Powersالتي

أشارت أن تنمية الشعور بالكفاءة واألمل وقبول الذات والتحدي لدى الطالب المعوقين

سمعياً يساعد عمى تنمية الصمود النفسي ليم .

 ويتفق ذلك مع نظرية التعمم الموقفي  ،والتي تري أن التعميم منفصل عن العالم الواقعي ،
وىذا يعنى وضع الفكرة والفعل في مكان وزمان محددين  ،حيث تستطيع المواقف
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التعميمية المقترحة أن تقدم خبرات شبو واقعية تساعد عمى تنمية ميارات الحياة االنتقالية
والوعي الديني والصمود النفسي لمطالب المعوقين سمعياً لتأىيميم مينياً.
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التوصٌات

:

في ضوء ما توصل إليو البحث من نتائج  ،يوصى البحث بما يمي :ـ
 تضمين مبادئ اقتصاد المعرفة بمناىج المعوقين سمعياً في مرحمة التأىيل الميني ،

وذلك من خالل االىتمام بتوجيو الطالب نحو االىتمام بالتكنولوجيا الحديثة  ،واتقان
ميارات البحث العممي  ،وتنمية قيم العمل لدييم  ،وتعزيز قيم االنتماء الوطني  ،وتنمية
ميارات التفكير العميا .

 تصميم برامج التأىيل الميني المطبقة في مدارس الثانوية الفنية لممعوقين سمعياً بطريقة

تتناسب مع احتياجات الطالب النفسية واالجتماعية  ،وضرورة ربطيا بسوق العمل ،
والتركيز عمى الميارات المينية الالزم لدخول الطالب لمسوق العمل .

 االستعانة ببعض الخبرات العالمية في مجال التأىيل الميني لممعوقين سمعياً  ،مثل تجربة

سنغافورة وتجربة أستراليا أو أي تجربة ناجحة تتوافق مع البيئة المصرية  ،وترجمتيا

وتجريبيا في بعض المدارس  ،وتعديميا وفق نتائج التجربة  ،وتعميميا عمى المدارس .
 التوسع في استخدام المواقف العممية في تأىيل الطالب المعوقين سمعياً  ،ومساعدة
الطالب المعوقين سمعياً عمى الخروج إلى سوق العمل من خالل تصميم مواقف تعميمية
خارج المدرسة  ،بيدف مساعدة الطالب عمى اكتساب الميارات المينية من بيئة العمل ،

وكذلك كسر حاجز الخوف بين المعوقين سمعياً وبيئة العمل .

 ترجمة المصطمحات المينية والنصوص الدينية إلى لغة اإلشارة  ،لممساعدة عمى زيادة
فيم الطالب المعوقين سمعياً ليا .

 إجراء المزيد من األبحاث والدراسات العممية حول أىم ميارات الحياة االنتقالية الالزمة
لمتأىيل الميني لممعوقين سمعياً  ،ودراسة احتياجات سوق العمل  ،ومحاولة إيجاد حمول

واقعية لمصعوبات التي تفرضيا اإلعاقة السمعية عمى الطالب عند التدريب الكتساب ىذه

الميارات .
 االىتمام بتنمية الوعي الديني لمطالب المعوقين سمعياً  ،ومحاولة تفسير النصوص

الدينية تفسير صحيح وربطيا بواقع وحياة الطالب  ،بحيث يكون ليذه الطالب أثر حقيقي
عمى سموكيم الميني  ،كذلك ربطيا بحياة الطالب الخاصة  ،واستخداميا كوسمية لتنمية

الصمود النفسي  ،وتقبل الطالب إلعاقتو السمعية .
- 0347 -

توظيف اقتصاد المعرفة في تصميم مواقف تعليمية مقترحة لتنمية جوانب التأهيل المهني ..............................

 االىتمام بالصمود النفسي في عممية التأىيل الميني لمطالب المعوقين سمعياً  ،ومساعدة
الطالب عمى مواجية مشكالت العمل  ،وامتصاص الصدمات  ،وتنمية ثقتو في ذاتو

وامكانياتو  ،وضرورة تطبيق برامج تنمية الصحة النفسية والتأىيل النفسي في مدارس
المعوقين سمعياً .

 االستعانة بمعممين متخصصين ومترجمين لمغة اإلشارة لمتدريس لمطالب المعوقين سمعياً
في مدارس األمل لمصم وضعاف السمع  ،وخاصة في المرحمة الثانوية الفنية .

 التوسع في دراسة المين المناسبة لمصم وضعاف السمع  ،والميارات الحياة االنتقالية ،
والوعي الديني  ،والصمود النفسي  ،والعمل عمى إيجاد حمول واقعية لمصعوبات التي
تواجو إلحاق المعوقين سمعياً بسوق العمل  ،أو عدم االستمرار في المينة التي

يختارونيا رغم نجاحيم في البداية .

 االعتماد عمى المعرفة السابقة لمطالب في بناء برامج التأىيل الميني  ،واالعتماد عمى
ميول الطالب ورغباتيم في تحديد المينة التي تقوم المدرسة بتأىيميم لاللتحاق بيا .

القٌمة التربوٌة للبحث .
 يمثل البحث اتجاه تربوياً ميم وىو االعتماد المعرفة السابقة  ،في إكساب الطالب خبرات
وميارات جديدة  ،حيث تم في ىذا البحث تصميم مواقف تعميمية وفق اقتصاد المعرفة

معتمداً عمى المعرفة السابقة لمطالب المعوقين سمعياً  ،كما تم االىتمام بأن يتم تصميم
ىذه المواقف التعميمية وفق ميول ورغبات الطالب  ،وتمبي احتياجاتيم المينية والدينية

والنفسية  ،كما تم االستعانة بمغة اإلشارة فى ترجمة المصطمحات المينية والدينية
والنفسية .
 يعمل البحث عمى تحقيق مبدأ تربوي ميم  ،وىو ربط التعميم النظري بالبيئة العممية ،
حيث تم االعتماد في عممية التأىيل الميني لمطالب المعوقين سمعياً  ،عمي مجموعة من
المواقف التعميمية داخل ورش المدرسة وخارج المدرسة في بيئة العمل الحقيقية  ،مما

ساعد عمى ساعد عمى زيادة أثر ىذه المواقف في تأىيل الطالب مينياً .

 يحقق البحث ىدف ديني وسياسي ميم وتسعى الدولة بجميع مؤسساتيا لتحقيقو  ،وىو
مبدأ تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني  ،وربط الدين بحياة الطالب المعوقين
سمعياً  ،حيث ىدف البحث إلى ربط النصوص الدينية التي تدعو إلى األمانة و التحدي ،
والصبر  ،واالجتياد  ،والعمل الجاد  ،بعممية التأىيل الميني لمطالب  ،مما كان لو أثر
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في سموك الطالب الميني والحياتي  ،مما ساعد عمى تأىيل الطالب مينياً في ضوء
تعاليم الدين اإلسالمي .

 ييت م البحث بمبدأ ميم من مبادئ التأىيل الميني  ،وىو مبدأ التأىيل النفسي لمعامل ،
ومواجية الضغوط النفسية التي يتعرض ليا المعوقين سمعياً أثناء العمل  ،حيث قدم

البحث مجموعة من المواقف التعميمية التي تيدف إلى تنمية الصمود النفسي لمطالب

المعوقين سمعياً  ،ومساعدتيم عمى مواجية المشكالت التي تواجييم أثناء العمل  ،مما
يساىم فى مواجية مشكمة كبيرة تواجو المعوقين سمعياً وىو مشكمة عدم االستمرار في
العمل نتيجة الضغوط .

 يساعد البحث عمى تحقيق رؤية سياسية تتمثل في إدماج فئة المعوقين سمعياً في

المجتمع  ،واالستفادة من قدراتيم وامكانياتيم  ،واعادة تأىيميم بما يتناسب مع قدراتيم
وفق ظروف العمل  ،كما يساىم البحث في زيادة الثقة بين المجتمع والمعوقين سمعياً ،

وذلك من خالل استيعاب المعوقين سمعياً في بيئة العمل  ،وتنمية ميارات الصم المينية.

 يحقق البحث ىدف تربوي ميم  ،وىو االستفادة من النظريات والبرامج التعميمية التي
أثبتت نجاحيا عالمياً  ،ومحاولة تطبيقيا فى البيئة التعميمية المحمية مع إجراء بعض

التعديالت فى ضوء توجيات وخصائص البيئة المحمية  ،وىو اقتصاد المعرفة الذي أثبت

نجاحو في جميع التجارب العالمية السابقة  ،حيث قدم البحث مجموعة من المواقف
التعميمية معتمدة عمى اقتصاد المعرفة  ،بيدف تنمية ميارات الحياة االنتقالية والوعي
الديني والصمود النفسي لتأىيل الطالب المعوقين سمعياً مينياً .

البحوث المقترحة .

 فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى اقتصاد المعرفة في تنمية قيم العمل وميارات التفكير
التشعيبي والتواصل االجتماعي لدى الطالب المعوقين سمعياً بالمرحمة الثانوية المينية .

 تطوير مقررات التعميم الثانوي الفني في ضوء االحتياجات المينية والنفسية لطالب
المدرسة الثانوية الفنية المعوقين سمعياً لتأىميم مينياً وفق احتياجات سوق العمل .

 برنامج تدريبي قائم عمى الخبرات العالمية لتنمية الميارات المينية لمعممي المدرسة
الثانوية المينية لمصم وضعاف السمع .
 تخطيط مواقف تدريبية لخريجي المدرسة الثانوية لمصم لمتدريب لتنمية ميارات الصمود
النفسي وتحمل ضغوط العمل لدييم .
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 تجديد الخطاب الديني وتنمية الوعي لمصم وضعاف السمع في ضوء متطمبات التأىيل
الميني ليم .
 دور اقتصاد المعرفة في تعزيز قيم العمل لدى طالب المدرسة الثانوية المينية لمصم
وضعاف السمع .
 الوعي الديني وعالقتيا بالصمود النفسي في ضوء بعض المتغيرات لدى الطالب المعوقين
سمعياً في المرحمة الثانوية المينية .
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تنمية الموارد البشرية ،الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعية  ،مجمة الخدمة االجتماعية ،
. 323-355 ، )0( 22


حسين  ،محمد كمال  . ) 5112( .فاعمية بعض األساليب المستخدمة في تكييف الموقف



حسين  ،منى حمودة  . ) 5101( .فعالية مواقف تعميمية مقترحة في تنمية الميارات الحياتية

التعميمي لخصائص المتعمم ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية الرياضية جامعة حموان.

الالزمة لطمبة المدرسة الثانوية الفنية لمصم وضعاف السمع لتأىيميم مينياً ،مجمة التربية  ،كمية

التربية جامعة األزىر . 352-523 ، )1( 055 ،


سالم  ،خضرة عبدا لحميد و عبد الرحمن  ،فايزة أحمد  . ) 5100( .فاعمية دورة التعمم الخماسية
في تنمية التصورات المعرفية عن مفيوم تجديد الخطاب الديني ومستوى الوعي بو لدى طالبات
كمية التربية بجامعة األزىر  ،كمية التربية جامعة طنطا  ،مجمة العموم التربوية ، )3( 10 ،
. 012-005



سميمان  ،خالد رمضان  . ) 5105( .نموذج مقترح لتفعيل دور مراكز التأىيل الميني لممعاقين
في التدريب والتشغيل في ضوء االتجاىات العالمية  ،كمية التربية جامعة المنصورة  ،مجمة كمية

التربية . 212-523 ، )3( 10 ،
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شاىين  ،عونى معين و النواوى  ،محمود سالم  . ) 5111( .مبادئ التأىيل المرتكز عمى
المجتمع " مرشد تنظيمي وعممي  ،الشروق لمنشر والتوزيع  :عمان .



شاىين  ،ىيام أحمد  . ) 5103( .األمل والتفاؤل مدخل لتنمية الصمود النفسي لدى عينة من
المراىقين ضعاف السمع  ،كمية التربية  ،مجمة العموم التربوية والنفسية . 011-021 ، )0( 1



شحاتة  ،حسن سيد  . ) 5101( .التعميم اإللكتروني وتحرير العقل " أفاق وتقنيات جديدة لمتعميم



شحاتة  ،حسن و معوض ليمي ( )5100التعميم لإلبداع وصناعة المبدعين  ،الدار المصرية

 ،دار الفكر العربي  :القاىرة .

المبنانية  :القاىرة .


ش ارب  ،عبد اهلل عادل  . )5100( .الصمود النفسي وعالقتو بضغوط العمل من وجية نظر
معممي التربية الخاصة في محافظات غزة ،جامعة القدس المفتوحة ،مجمة الدراسات التربوية

والنفسية . 002-015 ، )1( 50 ،


صالح  ،قاسم حسين  . ) 5110( .األمراض النفسية واالنحرافات السموكية  ،دار دجمة لمنشر
والتوزيع  :عمان .



عبد الرسول  ،محمود أبو النور  . ) 5102( .تطوير برامج التأىيل الميني لممعاقين سمعياً

بمصر عمى ضوء خبرات بعض الدول ( دراسة مقارنة )  ،كمية التربية جامعة بورسعيد  ،مجمة
العموم التربوية . 010-051 ، )0( 01 ،


عبد السميع  ،وردة محمد  . ) 5105( .الصمود النفسي وعالقتو بالرضا عن الحياة واألداء
األكاديمي لدى الطالبة الجامعية  ،رسالة ماجستير  ،كمية النبات  :جامعة عين شمس .



عبد العزيز  ،ىالة فكرى  . ) 5101( .تحديث البيئة التربوية لممعاقين سمعياً بمدارس الصم

وضعاف السمع في ضوء االتجاىات المعاصرة  ،رسالة ماجستير  ،معيد الدراسات التربوية :

جامعة القاىرة .


عبد المعطى  ،عبد الباسط محمد  . )5111( .اغتراب الوعي الديني لدى المصرين  ،كمية التربية



عبيدات  ،روحي مروح  ) 5111( .مستوى أداء الموظفين ذوى اإلعاقة السمعية في أماكن العمل

جامعة الزقازيق  ،مجمة كمية التربية . 50-01 ، )0( 51 ،
 ،رسالة ماجستير  ،كمية التربية  :الجامعة األردنية .


عثمان  ،وفاء محمد  . )5115( .تخطيط مواقف تعميمية في االقتصاد المنزلي وقياس فعاليتيا
في تنمية ميارات اتخاذ القرار لدى تمميذات المرحمة اإلعدادية  ،رسالة دكتوراه  ،كمية التربية

جامعة حموان .
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عز الدين  ،إسالم محمود  . )5101( .المتطمبات التربوية لمخطاب الديني اإلسالمي في ظل
التحديات العالمية المعاصرة  ،رسالة ماجستير  ،كمية التربية جامعة سوىاج .



عطا  ،حسنين عمى  . )5103( .تطوير التأىيل الميني لمصم بالمرحمة الثانوية الفنية في ضوء
الخبرات العالمية  ،رسالة دكتوراه  ،معيد الدراسات التربوية  ،جامعة القاىرة .



عمر  ،صالح عمر  . ) 5100( .مفيوم الوعي الديني والتوعية وأىميتيا  ،كمية التربية جامعة أم



غريب  ،أيمن و عالن  ،عمى  . ) 5100( .أثر السموك الديني عمى التكيف النفسي واالجتماعي

الفري  ،مجمة العموم التربوية . 10-35 ، )5( 35 ،

عند األشخاص الصم في المممكة األردنية الياشمية ،جامعة النجاح ،مجمة العموم اإلنسانية 35 ،
(. 0001-0102 ، ) 2


فؤاد  ،ىبة سيد  . ) 5100( .برنامج مقترح في العموم في ضوء توجيات االقتصاد المبنى عمى
المعرفة لتنمية ميارات إستشراق المستقبل وتقدير العمم وجيود العمماء لدى تالميذ المرحمة
اإلعدادية  ،كمية التربية جامعة عين شمس ،مجمة العموم التربوية . 553-001 ، )0( 55 ،



قاسم  ،سالى صالح  . ) 5101( .فاعمية برنامج إرشادي لتنمية التفكير الناقد والوعي الديني
لتحقيق األمن الفكري لدى الطالب الموىوبين بالجامعة  ،مركز اإلرشاد النفسي جامعة عين شمس

 ،مجمة اإلرشاد النفسي . 051-21 ، )0( 20 ،


قطايف  ،أسماء جمال  . ) 5110( .أحكام الصم والبكم والعمى في العبادات " دراسة فقيية
مقارنة "  ،رسالة ماجستير  ،كمية الشريعة والقانون  ،الجامعة اإلسالمية  :غزة .



محمود  ،منال محمود  . ) 5101 ( .برنامج مقترح في االقتصاد المعرفي في ضوء التطورات
المعاصرة لمجتمع المعرفة لتنمية مفاىيم االقتصاد المعرفي لدى طالب المدرسة الفنية التجارية

المتقدمة  ،الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس  ،دراسات في المناىج وطرق التدريس ،
. 53-0 ، )0( 551


مصطفى  ،فييم محمد  . ) 5112 ( .الطفل والميارات الحياتية في رياض األطفال والمدرسة



مؤتمر التعميم في مصر  . ) 5101 (.نحو حمول إبداعية  ،المؤتمر األول  :القاىرة .



ناصف  ،محمد أحمد  . )5100( .دراسة مقارنة لدور الجامعة في التحول إلى اقتصاد المعرفة

االبتدائية ،دار الفكر العربي  :القاىرة .

في كل من كندا وسنغافورة وامكانية اإلفادة في مصر  ،كمية التربية جامعة الزقازيق  ،مجمة
دراسات تربوية ونفسية . 503-051 ، )0( 10 ،
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 برنامج تدريبي مقترح قائم عمى اقتصاد المعرفة لتنمية الميارات. )5102( .  ىبة محمد، ىاشم



 كمية التربية، األدائية لمعممي الدراسات االجتماعية وميارات توليد المعمومات لدى تالميذىم
. 353-530 ، )0( 21 ،  مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية، جامعة عين شمس
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