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امللدص
استيدؼ البحث الحالي قياس فاعمية برنامج قائـ عمي متطمبات التربية المينية فى
منيج الدراسات االجتماعية المطورة لتنمية الميارات العممية واالتجاه نحو العمؿ اليدوي لدى
التالميذ المعاقيف عقمياً في المرحمة االبتدائية بمدارس التربية الفكرية ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ
تـ إعداد قائمة متطمبات التربية المينية المرتبطة بمنيج الدراسات االجتماعية لممعاقيف

عقمياً ،وأداة تحميؿ محتوى منيج الدراسات االجتماعية لممعاقيف عقمياً (في ضوء متطمبات
التربية المينية) ،واستبانة تحديد متطمبات التربية المينية المرتبطة بمنيج الدراسات

االجتماعية ،والبرنامج المقترح القائـ عمي متطمبات التربية المينية ،كما تـ إعداد كتاب
التمميذ ،وكراسة نشاط التمميذ ،ودليؿ المعمـ ،ولمدراسة التجريبية تـ إعداد اختبار تحصيمى
لقياس الجوانب المعرفية لمميارات العممية ،وبطاقة مالحظة؛ لقياس الجوانب االدائية لمميارات
العممية ،ومقياس االتجاه نحو العمؿ اليدوى.
ولمتحقؽ مف فاعمية البرنامج تـ اختيار عينة قواميا (عشرة تالميذ) مف مدرسة
التربية الفكرية بالصؼ السادس االبتدائي في العاـ الدراسي  ،0202 – 0299يمثموف
مجموعة البحث التجريبية ،وقد اعتمد البحث الحالى عمى التصميـ التجريبى القبمى/البعدى
لممجموعة الواحدة،وقد أسفرت نتائج البحث عف االتى:
 .9قصور مناىج الدراسات االجتماعية الحالية في تحقيؽ متطمبات التربيػة المينيػة لممعػاقيف
عقمياً في مدارس التربية الفكرية بالمرحمة االبتدائية.

 .0وجػػود فػػرؽ داؿ إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة (≤  )2 ٫25بػػيف متوسػػطي رتػػب درجػػات
التالميػػػذ (عينػػػة البحػػػث) فػػػي التطبيقػػػيف (القبمػػػي والبعػػػدي) لالختبػػػار التحصػػػيمي لصػػػال

التطبيؽ البعدي .
 .3وجػػود فػػرؽ داؿ إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة (≤  )2 ٫25بػػيف متوسػػطي رتػػب درجػػات
التالميذ (عينةالبحث) في التطبيقػيف (القبمػي والبعػدي) لبطاقػة المالحظػة لصػال التطبيػؽ
البعدي .
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 .4وجػػود فػػرؽ داؿ إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة (≤  )2 ٫25بػػيف متوسػػطي رتػػب درجػػات
التالميذ (عينةالبحث) في التطبيقيف (القبمي والبعدي) لمقياس االتجاه نحػو العمػؿ اليػدوي

لصال التطبيؽ البعدي.
 .5وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة موجبػػة دالػػة عنػػد مسػػتوي (≤ )2.25بػػيف كػػؿ مػػف امػػتالؾ تالميػػذ
أداءا) ،واتجاىيـ نحو العمؿ اليدوي".
مجموعة البحث لمميارات العممية (تحصيالً و ً
الكممات المفتاحية :متطمبات التربية المينية -الميارات العممية  -االتجاه نحو العمؿ اليدوي
–الدراسات االجتماعية -التالميذ المعاقيف عقمياً.
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ABSTRACT

The Effectiveness of a Professional Education Requirements Based
Program on Developing Practical Skills and Attitude towards Manual
Work in Social Studies for the Primary Stage intellectually-impaired
pupils
BY
Dr. Amani Ali El Sayed Ragab
Associate Professor- Faculty of Education - Mansoura University
The current research aimed at measuring the effectiveness of a professional
education requirements based program in social studies curricula in the light of
the requirements of professional education on developing the attitude towards
manual work among intellectually-impaired pupils at the primary stage of the
intellectual education schools. In order to achieve this aim, a list of the
professional education requirements related to the social studies subject for the
mentally impaired was prepared. In addition, the researcher prepared a content
analysis instrument to analyze the social studies curriculum for the
intellectually-impaired pupils (in light of the requirements of professional
education), a questionnaire
to determine the professional education
requirements that are related to social studies curriculum, a proposed program
based on the requirements of the professional education, student's book,
student's activity book, teacher's guide, an achievement test to measure the
cognitive aspects of practical skills, an observation checklist to measure the
performance aspects of practical skills and an attitude scale to measure the
attitude towards the manual work.
To verify the effectiveness of the program, a sample of 10 pupils, in
grade six, was chosen from the Intellectual Education School in the academic
year 2017-2018. The sample of the study represented the experimental group,
the current research relied on the pre/post experimental design of the
experimental group. The current research concluded the following results
which are:
1. The shortcomings of current social studies curricula to achieve the
requirements of professional education for the intellectually-impaired pupils
in the intellectual education schools in the primary stage.
2. There is a statistically significant difference at the level of ( 0.05) between
the mean scores of the experimental group pupils in the (pre and post)
applications of the achievement test in favour of the post application.
3. There is a statistically significant difference at the level of ( 0.05) between
the mean scores of the experimental group pupils concerning (pre and post)
applications of the observation checklist in favour of the post application.
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4. There is a statistically significant difference at the level of ( 0.05) between
the mean scores of the pupils (the research sample) in (pre and post)
applications of the attitude scale towards the manual work in favour of the
post application.
5. There is a positive correlation at the level of ( 0.05) among the pupils'
achievement of the experimental group, acquiring the practical skills, and
their attitude towards manual work.
Key words:Requirements of professional education- practical skills - attitude
towards manual work –Social Studies- intellectually-impaired pupils.

- 481 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

عدد مايو-ج0201 )58( -1م

فاعلية برنامج قائم علي متطلبات التربية ...

اإلطاس العاو للبحح
املكذم٘:
تمثؿ اإلعاقة العقمية بمختمؼ درجاتيا تحدياً كبي ارً لكؿ مف يتعامؿ مع المصػابيف بيػذه

اإلعاقة؛ ألف العجز والقصور يتمثؿ في العقػؿ الػذي ميػز ا

سػبحانو وتعػالى بػو اإلنسػاف عػف

سػػائر المخموقػػات؛ لػػذلؾ فػػلف ىػػذا القصػػور يحػػدث ت ػ ثي ارً سػػمبياً ف ػي جميػػع جوانػػب النمػػو لػػدى

المعاؽ عقمياً ،حيث يت ثر كؿ مف النمو العقمي والجسمي واالجتماعي واالنفعالي ،وىو ما يػؤثر
بدوره عمى عمميتي التعميـ والتعمـ.

إف المعاقيف عقمياً مواطنوف ليـ إمكانػاتيـ ومػف حقيػـ أف يعيشػوا ،وأف يحصػموا عمػى

حقػػوقيـ ،كريػػرىـ مػػف العػػادييف ،لػػذا البػػد مػػف إكسػػابيـ الخب ػرات والميػػارات االجتماعيػػة التػػي
تقيػػدىـ فػػي االعتمػػاد عمػػى أنفسػػيـ والتفاعػػؿ االجتمػػاعي مػػع ا خػػريف.ويعػػد المع ػاقوف عقمي ػاً

القػػابموف لمػػتعمـ مػػف أكثػػر الفئػػات احتياجػاً إلػػى نػػوع مػػف التنميػػة الفوريػػة؛ لتوظيػػؼ إمكانػػاتيـ ،
وذلؾ مف خالؿ تحسيف الميارات المعرفية لدييـ؛ ألنيـ يواجيػوف صػعوبات فػي مجػاؿ تحصػيؿ

وتركيب المعاني ،األمر الذي يشكؿ عائقاً في عممية تعميميـ ،ومف ثػـ ضػرورة رسػـ السياسػات
التربوية المناسبة؛ لتحسيف إمكانياتيـ وقدراتيـ عمى التعمـ.

ولقػػد أصػػب التعمػػيـ فػػي وقتنػػا ال ػراىف مطمب ػاً اجتماعيػاً وشػػرعياً لجميػػع أف ػراد المجتمػػع

دوف اسػػتثناء ،ف ػالتعميـ مػػف أجػػؿ الجميػػع يعنػػي أف التعمػػيـ حػػؽ لجميػػع األطفػػاؿ س ػواء كػػانوا
معاقيف أو غير معاقيف ،وينبري أف يتوفر التعميـ المناسب الذي يتناسب مع طبيعة وخصػائص

ىؤالء األفراد ،ويقع الدور ىنا عمى عاتؽ المدرسػة التػي تعتبػر المكػاف الرسػمي لتعمػيـ األطفػاؿ
المعاقيف وتمقييـ الرعاية المطموبة والمناسبة.
ويمثػػػؿ المعػػػاقوف عقميػػػا القػػػابموف لمػػػتعمـ( ) Educableإحػػػدى التصػػػنيفات التربويػػػة
لالعاقة العقمية ،وىـ يمثموف النسبة األكبر مف المعػاقيف عقميػاً ،ولػدييـ القػدرة عمػى االسػتفادة
مػػف الب ػرامج التعميميػػة العاديػػة ولكػػف بصػػورة بطيئػػة ،فيحتػػاجوف إلػػى ب ػرامج خاصػػة موجيػػة

إلحداث تريير في السموؾ االجتماعي ليصب مقبوالً في تفاعالتيـ مع ا خريف ،وتسػتطيع تمػؾ

الفئة عف طريؽ التػدريب والممارسػة االعتمػاد عمػى نفسػيا فػي مرحمػة عمميػات البيػع والشػراء
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والعمؿ اليدوي مع مبػادئ بسػيطة مػف الناحيػة األكاديميػة ،أي الميػارات األوليػة لمػتعمـ وتتػراوح
نسب ذكائيـ ما بيف(  )72 -52درجة (كماؿ عبد الحميد .)026 ،0223 ،

(*)

إف اإلعاقػػة العقميػػة الموجػػودة لػػدى ى ػؤالء األفػػراد تػػؤثر ف ػي مظػػاىر النمػػو المختمفػػة
لدييـ ،مما يشكؿ قيوداً وتحدياً حقيقياً لموفاء بمتطمباتيـ ،ولمقائميف عمى تربيتيـ وت ىيميـ.

وتعػػػػد المنػػػػاىج التعميميػػػػة محػػػػو ارً ميمػػػػاً مػػػػف محػػػػاور العمميػػػػة التعميميػػػػة لممعػػػػاقيف

عقمياً،ف ػلذا ت ػوافرت الظػػروؼ المناسػػبة لتفعيػػؿ المنػػاىج بشػػكؿ ايجػػابي ،بمػػا تسػػم بػػو قػػدراتيـ

العقمية واسػتعداداتيـ،وأف تقػدـ ليػـ مػف خػالؿ محتويػات ىػذه المنػاىج خبػرات تعميميػة وعمميػة
متنوعػػة تمب ػي احتياجػػاتيـ ومتطمبػػاتيـ ،حيػػث إف تنميػػة تمػػؾ الميػػارات تسػػيـ فػػي عػػالج بعػػض
ن ػواحي القصػػور والمشػػكالت التػػي يعػػاني منيػػا ى ػؤالء التالميػػذ ، ،كمػػا ينبرػػي االىتمػػاـ بلعػػداد
برامج ومناىج خاصة بيـ تمبي احتياجاتيـ (إبراىيـ محمد ،إيماف محمد.)79 ،0295 ،
ولذلؾ فلف اليدؼ األساسي مػف تقػديـ خػدمات تربويػة لممعػاقيف عقميًّػا القػابميف لمػتعمـ
تنمية قدراتيـ إلى أقصى حد ،وتزويدىـ بالميارات المختمفة التػي تزيػد مػف درجػة اسػتقالليتيـ،
عقميػػا عمػػى
بيػػدؼ تحقيػػؽ التوافػػؽ الػػذاتي واالجتمػػاعي ،لػػذلؾ يجػػب أف تركػػز منػػاىج المعػػاقيف ًّ

الميػػارات التػػي ينبرػػي أف يكتسػػبيا المػػتعمـ عنػػد بموغػػو مرحمػػة النضػػج؛ بيػػدؼ إعػػداده لػػودوار
مسػتقبال ،بمػا يتناسػب مػع قدراتػو وامكاناتػو ،التػي تعتمػد
المطموب منو القياـ بيا فػي المجتمػع
ً

عمى الخبرات االجتماعية والبيئية مف خالؿ النشػاطات التعميميػة المختمفػة التػي تضػـ أكثػر مػف
جانب مف جوانب التعمـ (أمير ابراىيـ .)60 ،0290 ،
وتشمؿ التربية المينية جميع الخبرات واأل نشػطة ذات العالقػة بميػارات الحيػاة اليوميػة
والتي يحتاجيا الفرد في حياتو اليومية ،فيػو منيػاج ذو صػبرة نظريػة وعمميػة وييػتـ بتوظيػؼ
المعمومات في واقع الحيػاة اليوميػة ويػؤمف بػالفيـ الػذى يحصػؿ عميػو عػف طريػؽ العمػؿ واثػارة
جميع الحواس (عمر موسى. )08 ،0298 ،
يعػػد مفيػػوـ التربيػػة المينيػػة مػػف المفػػاىيـ الحيويػػة فػػي التعمػػيـ بشػػكؿ عػػاـ ،وتعمػػيـ
المعاقيف عقمياً بشكؿ خاص وقد عرؼ أحمد عيسى (  )0299التربية المينية ب نيا "تمؾ التػي
)*) تى انتىثُك فٍ هذا انثحث وفك لىاػد جًؼُح ػهى انُفش األيزَكُح ،اإلصدار انضادس APA
)Format (6th Edition
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تيػدؼ إلػػى تزويػد الناشػػئة بكفايػات أساسػػية تييػػئيـ لػدخوؿ سػػوؽ العمػؿ أو االلتحػػاؽ بػػالتعميـ
الميني".
ومػػف المنػػاىج التػػي يمكنيػػا أف تقػػدـ ىػػذه الخبػرات العمميػػة المينيػػة منػػاىج الدراسػػات
االجتماعية ،بما تحتويو مػف خبػرات وأنشػطة تعػد مػف المػواد المشػوقة والمثيػرة التػي يمكػف مػف
خالليػػا إشػػباع حاجػػات المع ػاقيف عقمي ػاً ،وتنميػػة ميػػوليـ ومػػا لػػدييـ مػػف حػػب اسػػتطالع ممػػا

يجعميػػـ يشػػاركوف فػػي أنشػػطتيا بفاعميػػة وايجابيػػة والتعامػػؿ مػػع المجتمػػع مػػف حولػػو مػػف خػػالؿ
المواقؼ التعميمية وتييئتو لشرؿ مينة وفقاً لقدراتو ولمتطمبات التربية المينية.

وبػػالنظر إلػػى أىػػداؼ مػػادة الدراسػػات االجتماعيػػة لممعػػاقيف عقميػاً ،يالحػػظ توافقيػػا مػػع

األىداؼ العامة لتعميـ المعاقيف عقميا ،مثؿ (وزارة التربية والتعميـ:)9999/0222 ،

 -1تزويد التالميػذ فػي مراحػؿ نمػوىـ بالقػدر المناسػب مػف الحقػائؽ والمفػاىيـ التػي تسػاعدىـ
عمى ممارسة الحياة اليومية ،وفيـ البيئة التي يعيشوف فييا .
 -2تنمية القدرة عمى مالحظة الظػواىر واالشػياء المختمفػة فػي بيئػتيـ لمعرفػة أسبابيا.إشػباع
ميؿ التالميذ نحو االستطالع فيما يشاىدونو وما يقع تحت حسيـ في بيئتيـ.
 -3تػػدريب التالميػػذ عمػػى التطبيقػػات العمميػػة المينيػػة والمعمومػػات والمفػػاىيـ التػػي يدرسػػونيا
لتعينيـ عمى سيولة التكيؼ مع البيئة.
 -4اكساب التالميذ ميارات العمؿ الجماعي والتعاوف مف خالؿ العمؿ ضمف فريؽ األنشطة.
ويتض مما سبؽ أف االىتمػاـ بتنميػة الميػارات العمميػة المينيػة لػدي المعػاقيف عقميػا
يكوف مف خػالؿ ربطيػـ بػالمجتمع فػي ضػوء متطمبػات التربيػة المينيػة ،ومػف خالليػا يمكػف أف
يػػتـ تنميػػة االتجػػاه نحػػو العمػػؿ اليػػدوي لػػدى ىػؤالء التالميػػذ ،ممػػا يزيػػد مػػف دافعيػػتيـ لاللتحػػاؽ
بعمؿ يدوي وتحمؿ المسئولية ،مما يسػاعد عمػى تخفيػؼ العػبء عمػى كاىػؿ أوليػاء األمػور فػي
مرحمة الشباب عند البحث ليـ عف مينة مناسبة أو عمؿ مناسب لطبيعة اإلعاقة ،يكسػب منػو
قوت يومو ويميؿ إليو ،ولذا يركز البحث الحالي عمػى أىميػة اتخػاذ البيئػة مصػد ارً لمػتعمـ ،وقيػاـ

ى ػؤالء التالميػػذ بممارسػػة األنشػػطة التعميميػػة واج ارئيػػا ب نفسػػيـ لتنميػػة تحصػػيميـ وميػػاراتيـ
العممية المينية.

وقد أوصت العديد مف المؤتمرات الخاصة باإلعاقة العقمية منيا (المؤتمر العممى
السادس لمتربية الخاصة( ،)0220 ،المؤتمر االوؿ لمصحة النفسية ( ،)0227 ،المؤتمر
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الدولي السادس  ،)0228،و(المؤتمر العممي الدولي في التربية الخاصة ( ،)0296،المؤتمر
العممي السابع ،)0297،أوصت بما يمى :
 ضرورة االىتماـ بتطوير مناىج التالميذ ذوي اإلعاقة العقمية القابميف لمتعمـ ،وضرورةواكسابيـ قد ارً مف المفاىيـ والميارات العممية.

 ضرورة تمكيف المعاؽ عقمياً مف اكتساب الميارات بصفة عامة كاالجتماعية واألكاديميةوالحسية والميارات المينية بصفة خاصة ليستطيع تمبية متطمباتو واحتياجاتو بذاتو دوف

االعتماد عمى ا خريف ،وتنمية سموكو التكيفي مع أفراد المجتمع مف حولو.
 ضرورة وضع مناىج ومقررات جديده تتناسب مع متطمبات ذوي االحتياجات الخاصة مفحيث النواحي الحسية والجسمية والعقمية والمينية ووضع تصورات لمميف المستقبمية
التي يحتاجوف إلييا وتتماشى مع خصائصيـ واحتياجاتيـ.
مف خالؿ ما سبؽ يتض

أف تنمية الميارات العممية يمكف أف تسيـ في تقميؿ

نواحي القصور لدييـ ،وتمبية احتياجاتيـ الخاصة ،حيث إف اليدؼ الرئيس مف تعميـ
المعاقيف عقمياً ىو تييئتيـ مينياً واجتماعياً ،وىذا ما أكدت عميو نتائج وتوصيات البحوث
والدراسات السابقة في المجاؿ الميني بضرورة بناء المناىج الدراسية لممعاقيف عقمياً في
ضوء متطمباتيـ المينية.

ومف الدراسات التي اىتمت بتنمية الميارات العممية المينية لدى المعاقيف عقمياً.

ودراسة ميادة محمد ( )0296التي استيدفت الكشؼ عف فاعمية برنامج إرشادي

قائـ عمي نظرية التعمـ االجتماعي فى تنمية بعض ميارات الحياة اليومية لدى األطفاؿ
المعاقيف عقميًّا القابميف لمتعمـ  ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أىمية تنمية ميارات الحياة
اليومية مثؿ ( ارتداء الحذاء -تنظيؼ األسناف  -تمشيط الشعر  -النظافة العامة ”غسؿ
اليديف وغسؿ الوجو) لدى األطفاؿ المعاقيف عقميًّا القابميف لمتعمـ .
ودراسة نجالء ابراىيـ(  )0295التي ىدفت إلى كشؼ أثر برنامج مقترح في أشراؿ
النسيج قائـ عمى أنشطة الذكاءات المتعددة في تنمية الميارات العممية المينية واالجتماعية
لدى المعاقيف ذىنيا القابميف لمتعمـ ،وأثبتت الدراسة فاعمية البرنامج في تحقيؽ أىدافو.
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كما أكدت نتائج دراسة نيى محمود (  )0295عمى أىمية تنمية الميارات
واالتجاىات االجتماعية السميمة لدى االطفاؿ المعاقيف عقميًّا والقابميف لمتعمـ ،حيث تفيده في
الحياة اليومية واالعتماد عمى النفس.
وكذلؾ دراسة محمد ابراىيـ ( )0295والتي ىدفت إلى تنمية بعض الميارات المروية
لدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة العقمية خالؿ برنامج تدريبي تربوي ،وقد توصمت ىذه الدراسة بوجو
عاـ إلى فاعمية البرنامج المستخدـ في تنمية الميارات المروية.
وأيضاً دراسة محمد صبرى ( )0293حيث استخدـ مناىج منتسوري في تقويـ وتربية

وتعميـ المعاقيف عقمياً ،فقد وضعت برنامجاً تدريبياً لت ىيميـ لمحياة العامة العممية المينية
واشتممت عمى أنشطة تدريبية إلدراؾ الحجـ والتعرؼ عمييا عف طريؽ المممس واستخداـ

الحواس في التمييز بيف األشياء ،والتعرؼ عمى األشكاؿ وأسمائيا ،وقد أوصت الد ارسة
بضرورة توفير المناىج التعميمية لممعاقيف عقمياً بما يتناسب مع قدراتيـ وخصائصيـ
وتحصيميـ ومتطمباتيـ التعميمية.

وىذا ما أشار إليو عاطؼ المتولى زغموؿ (  )059-040 ،0224ب ف االتجاىات
الحديثة الخاصة بمناىج التالميذ المعاقيف عقميًّا تعتمد عمى استخداـ المدخؿ الوظيفي الذي
ثبتت فاعميتو في تعميـ التالميذ المعاقيف عقميًّا؛ حيث يركز ىذا المدخؿ عمى مجموعة مف
الميارات الحياتية التي تضـ :ميارة العناية بالذات ،الميارات الحركية ،وميارة إدارة شئوف
المنزؿ ،وميارات الشراء.
دراسة ناىد فيمى ( )0220التي استيدفت تعرؼ فعالية برنامج لتعميـ المعاقيف
عقمياً عف طريؽ العمؿ والنشاط ،وتدريبيـ عمى األشراؿ اليدوية ،والتدريب الجمالي (التمييز
بيف األلواف المختمفة ) ،والتدريب السمعي والتمييز بيف األصوات المختمفة  ،واكسابيـ السموؾ

المقبوؿ اجتماعياً.

مما سبؽ يمكف القوؿ ب ىمية اختالؼ مناىج التالميذ المعاقيف عقميًّا عف مناىج

التالميذ العاديف في مدارسنا االبتدائية في أنيا البد وأف ترتبط بحياتيـ اليومية؛ لمساعدتيـ
عمى التكيؼ في الحياة اليومية ،وت تى ىنا مادة الدراسات االجتماعية ليتض أنيا مادة ذات
طبيعة إنسانية بالدرجة األولى ،وال تركز عمى المعرفة فقط كما أنيا ميداناً خصباً يمكف

استراللو لتنمية الميارات المختمفة بفروعيا المختمفة ،فيى أكثر مف كونيا مجرد موضوعات
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في الجررافيا والتاريخ والتربية الوطنية بؿ صارت ذات مفيوـ أوسع وطبيعة أكثر حيوية
تميزا ،بحيث ال يمكف النظر إلييا في إطارىا التقميدي ،كما أنيا تساعد الفرد في
وأىداؼ أكثر ً
التكيؼ والتفاعؿ االيجابي مع المجتمع الذي يعيش فيو ،وبالتالى يمكف مف خالليا تنمية
الميارات العممية والحياتية؛ الرتباطًيا بالواقع الحياتي لمتالميذ المعاقيف عقميا (عمي عطية،
.)59 ،0227

ويدعـ وجية النظر السابقة ما أكد عميو كؿ مف حسني الحمادي (، )88 ،0222
وزياد كامؿ وآخروف ( )942-939 ،0299إلى أنو البد وأف تختمؼ مناىج التالميذ
المعاقيف عقميًّا عف مناىج التالميذ العاديف في مدارسنا االبتدائية؛ ألنيا البد وأف ترتبط
بحياتيـ اليومية؛لمساعدتيـ عمى التكيؼ في الحياة اليومية.
إف التربية الحقيقية ىي التي تنتج عف العمؿ ،واف العمؿ اليدوي ييدؼ أساساً إلى

غرس مواقؼ سموكية جديدة في التمميذ تتجمى آثارىا في مباشرتو لمعمؿ اليدوي  ،ولونشطة

المدرسية األخرى ومف ىذه المواقؼ العناية بلتقاف العمؿ والقياـ بالنظافة وال يكوف العمؿ
اليدوي مجرد قص األخشاب أو البناء ،إنما ىي عممية تربوية أساسية قواميا اليد والعقؿ
والسموؾ االجتماعي ،األمر الذي يؤدي إلى تنمية شخصيتو ،ينطمؽ خيالو وتبرز مواىبو ،تمؾ
ىي األبعاد التي ترمي إلى تحقيقيا كؿ تربية أصيمة وعصرية(.عبد السالـ المرجى،0296 ،
)02
مما سبؽ يتض

أف مف األىدؼ الرئيسة لتعميـ المعاؽ عقمياً ىو تنمية مياراتو

(اإلعداد الميني) ،فكاف لزاماً عمى مناىج مدارس التربية الفكرية بصفة عامة ،ومناىج

الدراسات االجتماعية بصفة خاصة أف تراعي متطمبات واحتياجات المعاقيف عقمياً المينية ،لما
ليا مف فاعمية في ت ىيميـ لمحياة المينية فيما بعد.وترتبط الميارات العممية ارتباطاً وثيقاً بما
يجب أف تسعى المناىج الخاصة بالمعاقيف عقمياً لتحقيقو ،لذا يسعى البحث الحالي إلى
تطوير مناىج الدراسات االجتماعية لممعاقيف عقمياً في ضوء متطمبات التربية المينية لتنمية
الميارات العممية المينية واالتجاه نحو العمؿ اليدوي لدى التالميذ المعاقيف عقمياً بالمرحمة

االبتدائية .
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مصهل٘ البحح:
إف الصعوبات التي تفرضيا اإلعاقة العقمية عمى التالميذ المعاقيف عقمياً (القابميف

لمتعمـ )الشؾ أنيا تعوقيـ عف تنمية بعض الميارات العممية المينية التي تساعدىـ عمى
التكيؼ مع ظروؼ إعاقتيـ ،ومع المجتمع مف حوليـ ،حيث إف مف ضمف األىداؼ الرئيسة
لتعميـ المعاقيف عقمياً ىو ت ىيميـ مينياً واجتماعياً ،فالتالميذ المعاقوف عقمياً لدييـ قدرات
مختمفة واحتياجات تعميمية ،وأنشطة تختمؼ عف العادييف ،وبالتالي يواجيوف تحديات في

التعمـ والوفاء بمتطمباتيـ التعميمية  ،وذلؾ بسبب غياب ممارسات التعمـ والمرونة في التعميـ
المالئمة لخصائصيـ وحاجاتيـ.
وىذا يمثؿ عبئاً عمى مناىج الدراسات االجتماعية بمدارس التربية الفكرية؛ لكي تكوف

قادرة عمى الوفاء بمتطمبات تكيؼ المعاقيف عقمياً مع تمؾ الظروؼ ،وبالنظر إلى واقع طرؽ

تدريس الدراسات االجتماعية لمتالميذ المعاقيف عقمياً بالمرحمة االبتدائية ،نجد ضعؼ فى

ارتباطو بالمتطمبات المينية لممعاقيف عقمياً ،وأكدت ذلؾ توصيات المؤتمرات والبحوث السابقة
 ،كما أكد ذلؾ مراجعة الباحثة لمناىج الدراسات االجتماعية المقررة عمى التالميذ المعاقيف

عقمياً بالمرحمة االبتدائية ،وبحضور بعض حصص تدريس الدراسات االجتماعية والتدريبات
المينية ليـ واجراء بعض المقابالت مع عدد مف معممي وموجيي الدراسات االجتماعية

لمتالميذ (المعاقيف عقمياً) .

وعمى ذلؾ يمكف تحديد مشكمة البحث فى السؤاؿ الرئيس التالي:

كيؼ يمكف تنمية الميارات العممية واالتجاه نحو العمؿ اليدوي لدى التالميذ المعاقيف
عقميا بالمرحمة االبتدائية بمدارس التربية الفكرية في مادة الداسات االجتماعية مف خالؿ
برنامج مقترح قائـ عمي متطمبات التربية المينية ؟
ويتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 .9ما الميارات العممية الواجب توافرىا لدى التالميذ المعاقيف عقمياً في الدراسات االجتماعية
بالمرحمة االبتدائية؟

 .0ما متطمبات التربية المينية الالزمة لمتالميذ المعاقيف عقمياً مف خالؿ دراستيـ لمناىج
الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية فى مدارس التربية الفكرية؟
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 .3ما مدى توافر متطمبات التربية المينية في مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة
االبتدائية في مدارس التربية الفكرية؟
 .4ما التصور المقترح لبرنامج قائـ عمى متطمبات التربية المينية لتنمية الميارات العممية
المينية واالتجاه نحو العمؿ اليدوي في الدراسات االجتماعية لدى التالميذ المعاقيف عقمياً
في المرحمة االبتدائية بمدارس التربية الفكرية؟

 .5ما فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمي متطمبات التربية المينية فى تنمية الجوانب
المعرفية لمميارات العممية لدى التالميذ المعاقيف عقمياً في المرحمة االبتدائية بمدارس

التربية الفكرية؟

 .6ما فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمي متطمبات التربية المينية فى تنمية الجوانب
األدائية لمميارات العممية لدى التالميذ المعاقيف عقمياً في المرحمة االبتدائية بمدارس

التربية الفكرية؟

 .7ما فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمي متطمبات التربية المينية في تنمية االتجاه نحو
العمؿ اليدوي لدى التالميذ المعاقيف عقمياً بالمرحمة االبتدائية؟

فشّض البحح:
حاوؿ البحث الحالى التحقؽ مف صحة الفروض األ تية:
 -9مستوى تضميف مناىج الدراسات االجتماعية لممعاقيف عقمياً بالمرحمة االبتدائية
ٍ
متدف ال يصؿ إلى حد الكفاية (.)%52
لمتطمبات التربية المينية
 -0مستوى تضميف التصور المقترح لمناىج الدراسات االجتماعية لممعاقيف عقمياً بالمرحمة
االبتدائية لمتطمبات التربية المينية يصؿ إلى حد الكفاية (.)%52

 -3يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (≤  )2 ٫25بيف متوسطي رتب درجات
التالميذ مجموعة البحث في التطبيقيف (القبمي والبعدي) لالختبار التحصيمي لصال
التطبيؽ البعدي.
 -4يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (≤  )2 ٫25بيف متوسطي رتب درجات
التالميذ مجموعة البحث في التطبيقيف (القبمي والبعدي) لبطاقة المالحظة لصال
التطبيؽ البعدي .
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 -5يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة (≤  )2 ٫25بيف متوسطي رتب درجات
التالميذ مجموعة البحث في التطبيقيف (القبمي والبعدي) لمقياس االتجاه نحو العمؿ

اليدوي لصال التطبيؽ البعدي.
 -6توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة عند مستوي (≤ )2.25بيف كؿ مف امتالؾ تالميذ
مجموعة البحث لمميارات العممية (تحصيالً وأداءأ) ،واتجاىيـ نحو العمؿ اليدوي".

أٍذاف البحح:
ييدؼ البحث الحالى الى:
 -9تحديد قائمة بالميارات العممية الواجب توافرىا لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بمدارس
التربية الفكرية.
 -0تحديد متطمبات التربية المينية لممعاقيف عقمياً مف خالؿ مناىج الدراسات االجتماعية
لتالميذ المرحمة االبتدائية بمدارس التربية الفكرية.

 -3تعرؼ مدى تضمف محتوى مناىج الدراسات االجتماعية لممعاقيف عقمياً بالمرحمة
االبتدائية بمدارس التربية الفكرية لمتطمبات التربية المينية.

 -4إعداد البرنامج القائـ عمي متطمبات التربية المينية لتنمية الميارات العممية المينية
واالتجاه نحو العمؿ اليدوي لدى التالميذ المعاقيف عقمياً في المرحمة االبتدائية بمدارس

التربية الفكرية.

 -5قياس فاعمية البرنامج القائـ عمي متطمبات التربية المينية مناىج الدراسات االجتماعية
المطورة في تنمية الجوانب المعرفية لمميارات العممية لدى التالميذ المعاقيف عقمياً في
المرحمة االبتدائية بمدارس التربية الفكرية.

 -6قياس فاعمية البرنامج القائـ عمي متطمبات التربية المينية لمناىج الدراسات االجتماعية
المطورة في تنمية الجوانب األدائية لمميارات العممية لدى التالميذ المعاقيف عقمياً في
المرحمة االبتدائية بمدارس التربية الفكرية.

 -7قياس فاعمية البرنامج القائـ عمي متطمبات التربية المينية لمناىج الدراسات االجتماعية
المطورة في تنمية االتجاه نحو العمؿ اليدوي لدى التالميذ المعاقيف عقمياً في المرحمة

االبتدائية بمدارس التربية الفكرية.
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أٍنٔ٘ البحح:
تتمثؿ أىمية البحث الحالي فيما يمي:
 حاجة المعاقيف عقمياً لتوفير الحد األدنى مف اإلعداد الالزـ ليـ؛ لممارسة حياة طبيعيةدوف الحاجة إلى االعتماد عمى ا خريف في تمبية احتياجاتيـ.وجعميـ أفراد فاعميف في

المجتمع واسترالؿ قدراتيـ وامكاناتيـ المعطمة.
 المساىمة في إزالة الرىبة نحو التعامؿ مع التالميذ المعاقيف عقمياً واالستجابة لالتجاىاتالعالمية الحديثة التي تنادي باالىتماـ بتمييف وتعميـ المعاقيف عقمياً؛ مما يعد إسياماً في

األخذ بيد المعاقيف عقمياً وتحقيؽ أىداؼ التربية الفكرية.

 قمة البحوث العربية التي تطرقت لمتطمبات التنمية المينية في إعداد البرامج التعميميةلممعاقيف عقمياً في مجاؿ الدراسات االجتماعية(فى حدود عمـ الباحثة ) ،مما يعد إضافة
ليذا المجاؿ وبداية لسمسمة مف الدراسات المرتبطة بذلؾ.

 -يقدـ لمعممي الدراسات االجتماعية لممرحمة االبتدائية نموذجاً إجرائياً لكيفية التخطيط

لمدروس باستخداـ بعض استراتيجيات التدريس واألنشطة المالئمة لمتالميذ المعاقيف

عقمياً؛ بما يساعد عمى تنمية الميارات العممية ويزيد مف إيجابية اتجاىيـ نحو العمؿ

اليدوي؛ مما يعينيـ عمى االسترشاد بو في بناء نماذج أخرى في صفوؼ دراسية مختمفة.

 إفادة خبراء المناىج أثناء تطوير ووضع تصورات مقترحة لتطوير مناىج الدراساتاالجتماعية لتمؾ الفئة ومراعاة متطمبات التربية المينية في تطوير كافة مناىجيـ فيما
بعد،وتوجيو االىتماـ نحو العمؿ اليدوى ومراعاة الفروؽ الفردية بيف التالميذ.

حذّد البحح:
اقتصر البحث الحالى عمى الحدود التالية :
 تحميؿ وتقويـ مناىج الدراسات االجتماعية لممعاقيف عقمياً بالصفوؼ(الرابع  /الخامس
/السادس )المرحمة االبتدائية.

 عينة مف تالميذ المرحمة االبتدائية المعاقيف عقمياً( القابميف لمتعمـ ممف تتراوح نسبة
ذكائيـ بيف ( )67-59بمدرسة التربية الفكرية بالمنصورة بالصؼ السادس االبتدائى.
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 بعض الميارات العممية المناسبة لتالميذ المرحمة االبتدائية المعاقيف عقمياً( القابميف لمتعمـ)
وطبيعة البرنامج المقترح القائـ عمي متطمبات التربية المينية.

 اختيار وحدة مف التصور المقترح في ضوء متطمبات التربية المينية لمت كد مف فاعمية
البرنامج .

متغريات البحح:
 المترير المستقؿ :البرنامج القائـ عمى متطمبات التربية المينية -المتريرات التابعة:

 الميارات العممية (بشقييا المعرفى واألدائى). -االتجاه نحو العمؿ اليدوي فى الدراسات االجتماعية.

مْاد ّأدّات البحح:
تـ اعداد المواد واالدوات التالية :

أ .مْاد البحح
 )9قائمة بالميارات العممية الواجب توافرىا لتالميذ المرحمة االبتدائية بمدارس التربية الفكرية
فى الدراسات االجتماعية.
 )0قائمة متطمبات التربية المينية المرتبطة بمادة الدراسات االجتماعية لممعاقيف عقمياً
بالمرحمة االبتدائية .

 )3أداة تحميؿ محتوى لفحص مناىج الدراسات االجتماعية لممعاقيف عقمياًبالمرحمة االبتدائية
لمت كد مف توافر متطمبات التربية المينية فى ىذه المناىج .

 )4استبانة خاصة بتحديد متطمبات التربية المينية المرتبطة بمناىج الدراسات االجتماعية
المناسبة لممرحمة االبتدائية بمدارس التربية الفكرية.
 )5البرنامج المقترح القائـ عمي متطمبات التربية المينية.
 )6كتاب التمميذ فى الوحدة التجريبية المختارة مف التصور المقترح لمبرنامج.
 )7كراسة نشاط التمميذ فى الوحدة التجريبية المختارة مف التصور المقترح لمبرنامج .
 )8دليؿ المعمـ لتدريس الوحدة التجريبية المختارة مف التصور المقترح لمبرنامج .
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ب .أدّات البحح :
 .9اختبار تحصيمى لقياس الجوانب المعرفية المرتبطة بالميارات العممية فى الدراسات
االجتماعية لدى التالميذ المعاقيف عقمياً بالمرحمة االبتدائية.

 .0بطاقة مالحظة لقياس الجوانب االدائية لمميارات العممية فى الدراسات االجتماعية لدى
التالميذ المعاقيف عقمياً بالمرحمة االبتدائية.

 .3مقياس االتجاه نحو العمؿ اليدوى فى الدراسات االجتماعية لدى التالميذ المعاقيف
عقمياً بالمرحمة االبتدائية.

ميَج البحح:
لتحقيؽ أىداؼ البحث تـ استخداـ كؿ مف:
أوالً :المنيج الوصفى التحميمي وذلؾ في استقراء البحوث والدراسات السابقة واالدبيات واعداد
اإلطار النظري وأدوات البحث واعداد التصور المقترح لمبرنامج.

ثانياً :المنيج التجريبي لقياس مدى فاعمية البرنامج المقترح في ضوء متطمبات التربية
المينية لتنمية الميارات العممية بشقييا المعرفى واألدائى واالتجاه نحو العمؿ اليدوي

لدى التالميذ المعاقيف عقمياً في المرحمة االبتدائية ،وقد اعتمدت الباحثة عمى التصميـ
التجريبى لممجموعة الواحدة كمايمى:

التصنٔه شبُ التجشٓب ٙللبحح:
تـ استخداـ التصميـ القبمى /البعدى لممجموعة الواحدة ويوض

الشكؿ التالي

التصميـ المستخدـ فى الدراسة الحالية:
ػُٛخ انجضج
يزًٕػخ
انجضج

انتطجٛك انجؼؼ٘
انًؼبنزخ
انتطجٛك انمجهٙ
 اعتجبؿ تضصٛه ٙنمٛبك تؼؿٚل ٔصؼح يٍ  اعتجبؿ تضصٛه ٙنمٛبك
انًمتـس
انزٕاَت انًؼـف نهًٓبؿاد انجـَبيذ
انًؼـف
انزٕاَت
انمبئى ػهٗ يتطهجبد
نهًٓبؿاد انؼًهٛخ
انؼًهٛخ
 ثطبلخ يالصظخ انًٓبؿاد انتـثٛخ انًُٓٛخ
يالصظخ
 ثطبلخ
انًٓبؿاد انؼًهٛخ
انؼًهٛخ
يمٛبك االتزبِ َضٕ انؼًم
 يمٛبك االتزبِ َضٕ انؼًم
انٛؼٔ٘
انٛؼٔ٘
شكم ( )4انتصًٛى شجّ انتزـٚج ٙنهجضج
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مصطلحات البحح:
الربىامج Program :
تعرفو الباحثة إجرائياً ب نو  :مجموعة االجراءات التعممية المخططة ،والمنظمة زمنياً،

ومتضمنة لمجموعة الدروس واألنشطة النظرية والتطبيقية المتكاممة في ضوء متطمبات
التربية المينية لمناىج الدراسات االجتماعية

لدى التالميذ المعاقيف عقمياً بالمرحمة

االبتدائية،لكى يسيـ في تنمية الجوانب المعرفية واألدائية لمميارات العممية لدييـ واتجاىيـ
نحو العمؿ اليدوي.
الرتبٔ٘ املَئ٘ Professional Education :

ويمكف تعريؼ التربية المينية إجرائياً ب نيا :ىي تمؾ العممية التي تيدؼ إلى تمكيف

التالميذ المعاقيف عقمياً مف اكتساب الجوانب المعرفية واألدائية لمميارات العممية في جوانب
مينية متعددة بالدراسات االجتماعية؛ ليكونوا مواطنيف منتجيف قادريف عمى التكيؼ مع واقع

الحياة ومتطمباتيا.
املَاسات العنلٔ٘practical skills:
تعرفيا الباحثة إجرائياً ب نيا" أداء التمميذ المعاؽ عقمياً لوعماؿ الموكمة إليو  ،وأف

يكو ف أداؤه عمى درجة كبيرة مف اإلتقاف والسرعة والدقة؛ لت ىيمو لمتطمبات التربية المينية
واحتياجات سوؽ العمؿ ،ويقاس باستخداـ بطاقة المالحظة المعدة ليذا الررض.
المعاقوف عقمياً القابموف لمتعمـEducable Mentally Retarded :

ويعرفيا جيرفيز Jervisب نيا حالة مف النمو العقمي المتوسط غير المكتمؿ نتيجة

لمرض أو اصابو تحدث لمفرد قبؿ المراىقة أو نتيجة ألسباب وراثية (عمي مسافر،0298،
.)92
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إجشاٛات البحح:
لإلجابة عف أسئمة البحث والتحقؽ مف صحة فروضو؛ اتبعت الباحثة الخطوات
ا تية:
 .9االطالع عمى األدبيات والبحوث والدراسات السابقة التي اىتمت بمتطمبات التربية
المينية ،وخصائص وحاجات التالميذ المعاقيف عقمياً بالمرحمة االبتدائية ،الت ىيؿ
واإلعداد الميني لممعاقيف عقمياً.

 .0إعداد الصورة المبدئية لقائمة متطمبات التربية المينية وعرضيا عمى مجموعة مف
المحكميف المتخصصيف في المناىج وطرؽ تدريس الفئات الخاصة بكميات التربية،
وموجيي ومعممي الدراسات االجتماعية بمدارس التربية الفكرية واجراء التعديالت
المقترحة بيا ،والتوصؿ الى الصورة النيائية لمقائمة.
 .3إعداد الصورة المبدئية لقائمة الميارات العممية بشقييا المعرفى واألدائى فى الدراسات
االجتماعية الواجب توافرىا لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بمدارس التربية الفكرية.
 .4إعداد أداة تحميؿ محتوى مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية بمدارس التربية
الفكرية فى صورتيا المبدئية وعرضيا عمى المحكميف لمتوصؿ لمصورة النيائية لمقائمة.
 .5إعداد البرنامج المقترح القائـ عمى متطمبات التربية المينية واألسس الواجب توافرىا فيو
وعرضو عمى السادة المحكميف واجراء التعديالت المطموبة.
 .6اختيار وحدة (البيئة الزراعية) وفقاً لخصائص البرنامج في ضوء ىدؼ وطبيعة الدراسة.

 .7إعداد كتاب التمميذ لموحدة المختارة مف البرنامج المقترح لممعاقيف عقمياً بالصؼ
السادس االبتدائي،وكراسة نشاط التمميذ ،وعرضيما عمى مجموعو مف المحكميف ،واجراء
التعديالت المطموبة ،والتوصؿ لمصورة النيائية ليما .
 .8إعداد دليؿ المعمـ لتدريس الوحدة المختارة مف البرنامج المقترح لممعاقيف عقمياً بالصؼ
السادس االبتدائي

في ضوء متطمبات التربية لدييـ .وعرضو عمى مجموعة مف

المحكميف ،واجراء التعديالت المطموبة والتوصؿ لمصورة النيائية لو .
 .9بناء أدوات البحث والمتمثمة في االختبار التحصيمي و بطاقة مالحظة الميارات العممية ،
ومقياس االتجاه نحو العمؿ اليدوي.
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 .92عرض أدوات البحث عمى مجموعة مف المحكميف لمت كد مف صدؽ محتواىا ،واجراء
التعديالت في ضوء آراء المحكميف ،والتوصؿ لمصورة النيائية لو .
 .99التطبيؽ االستطالعي ألدوات البحث عمى عينة مف التالميذ المعاقيف عقمياً مف غير
عينة البحث األساسية ،والتوصؿ الي الصورة النيائية ألدوات البحث.

 .90اختيار مجموعة البحث مف التالميذ المعاقيف عقمياً القابميف لمتعمـ بالصؼ السادس
االبتدائي.

 .93تطبيؽ أدوات البحث التجريبية عمى مجموعة البحث قبمياً.

 .94تدريس الوحدة المحددة مف البرنامج المقترح لمجموعة البحث.
 .95تطبيؽ أدوات البحث عمى مجموعة البحث بعدياً.

 .96معالجة البيانات باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة .
 .97مناقشة النتائج وتفسيرىا.
 .98تقديـ التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج البحث.

أدبٔات البحح
يتناوؿ ىذا الجزء عرضاً لإلطار النظرى والدراسات السابقة لمبحث الحالى مف خالؿ ثالثة

محاور ىى:

المحور األوؿ  :االعاقة العقمية لدى التالميذ بالمرحمة االبتدائية وخصائصيـ.
المحور الثانى  :تضميف متطمبات التربية المينية بمناىج الدراسات االجتماعية لممعاقيف
عقميا (القابموف لمتعمـ ) بالمرحمة االبتدائية.
المحور الثالث :الميارات العممية واالتجاه نحو العمؿ اليدوي لدى المعاقيف عقمياً.
وفيما يمى تفصيؿ كؿ محور منيا كما يمى :

احملْس األّل :
-

االعاق٘ العكلٔ٘ Mental Handicapped
إف األفراد ذوى اإلعاقة العقمية يستحقوف بذؿ المزيد مف العناية واالىتماـ في تربيتيـ

وتعميميـ؛ وذلؾ حتى يتسنى ليـ القدرة عمى التكيؼ مع مطالب الحياة بالحدود التي تسم
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بيا قدراتيـ فمف حؽ كؿ إنساف أ ف يناؿ نصيبو مف والتعميـ في الحدود التي تسم بو قدراتو
وطاقاتو(.خميؿ عبد الرحمف  ،مصطفى نورى  )97 ،0299وفيما يمى توضي لمنقاط التالية :

أ .مفَْو اإلعاق٘ العكلٔ٘ ّتصيبفاتَا:
تعرؼ إيماف طاىر ( )99 ،0297اإلعاقة العقمية :ب نيا أداء عقمي وظيفي عاـ دوف
المتوسط بانحرافيف معياريف يصاحبو خمؿ واض في السموؾ التكيفي ويظير في مراحؿ العمر
النمائية منذ الميالد وحتى سف الثامنة عشر.
وتعرؼ اإلعاقة العقمية :ب نيا مستوى مف األداء الوظيفي العقمي الذي يقؿ عف
المتوسط والذي يظير في مرحمة النمو مرتبطاً بخمؿ في واحدة أو أكثر مف الوظائؼ التالية:

النضج ،والتعمـ ،والتكيؼ االجتماعي( )Heward, 2017, 403(.عمي مسافر،0298 ،
)93

وبذلؾ يمكف القوؿ إف اإلعاقة العقمية ترتبط بعامميف :أوليما :اال نخفاض في
الوظػائؼ العقمية العامة ،وعدـ قدرتو عمى أف يعيش حياة مستقمة بصورة كاممة ،وأيضاً عدـ

قدرتو عمى حؿ المشكالت والمواقؼ الحياتية المختمفة التي تواجيو في حياتو .وتختمؼ أنواع
االعاقة العقمية طبقاً لمتصنيؼ الذي صنفت عمى أساسو ،ومف ىذه التصنيفات :التصنيؼ
حسب األسباب التي أدت الييا ،التصنيؼ حسب الشكؿ الخارجي ،التصنيؼ عمى حسب نسبة

الذكاء ،والتصنيؼ التربوي.
ويعد التصنيؼ التربوى لحاالت اإلعاقة العقمية حسب قدرتو عمى التعمـ ،وخاصة
الميارات األكاديمية المدرسية التربوية ىو مجاؿ اىتماـ البحث الحالي؛ لذا سوؼ نوضحو
بشئ مف التفصيؿ ،ويقسـ إلى ثالث فئات ىي:
 -9فئة المعاقيف عقمياً القابميف لمتعمـ  :educableوىـ يمثموف فئة اإلعاقة العقمية
البسيطة ،ممف تتراوح نسبة ذكائيـ بيف ( ) 72 - 55والذيف وصؿ عمرىـ العقمي عند

النضج إلى ما يوازي طفؿ في سف الحاديو عشر مف عمره ،وىـ بحاجة إلى نوع مف
التربية الخاصة ،وىو ما توفره مدارس التربية الفكرية حيث تستطيع القياـ بتنمية
القدرات األ كاديمية التي توازي ىذا العمر العقمي(.عادؿ عبد ا ( )83 ،0224،عاصـ
اسماعيؿ وأخروف )0299،
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 -0فئة المعاقوف عقمياً القابموف لمتدريب : trainableوىـ يمثموف فئة اإلعاقة العقمية
المتوسطة الذيف تتراوح نسبة ذكائيـ بيف ( ،)55 – 42والذيف يصؿ عمرىـ العقمي عند

النضج إلى ما يوازي طفؿ في التاسعة مف عمره ،وبالتالي يتـ تدريبيـ عمى بعض المياـ
البسيطة فيمكنيـ التدريب في مجاالت تعمـ ميارات االعتماد عمى النفس ،والتكيؼ
االجتماعي في التعامؿ مع محيط األسرة( .زينب محمود.)90 ،0225 ،
 -3فئة المعاقيف عقمياً غير القابميف لمتدريب والتعميـ :وىـ يقابموف فئتي اإلعاقة العقمية
الشديدة والحادة ،ويصؿ عمرىـ العقمي عند النضج إلى ما يساوي طفؿ في الثالثة مف

عمره وقد يقؿ ،ويظموف في حاجة إلى رعاية خاصة(محمد صال  ،فؤاد عيد،0292 ،
)59

خصاٜص التالمٔز املعاقني عكلٔاً الكابلني للتعله :
وتتمثؿ خصائص المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ فيما يمى :

أّالً :اخلصاٜص العكلٔ٘ املعشفٔ٘:
أشار كؿ مف ) ; Luckasson &others,2002ميرفت رجب ()88، 0299؛
(جماؿ الخطيب ، )89 ،0290 ،ميرفت محمود( )336 ،0295الى وجود خصائص عقمية
معرفية لممعاقيف عقميا منيا الت خر الدراسي أو األكاديمي العاـ  ،وقصور االنتباه ،حيث يعاني
األفراد ذوو اإلعاقة العقمية مف ضعؼ القدرة عمى االنتباه والقابمية العالية لمتشتت ،وىذا يفسر
عدـ مثابرتيـ أو مواصمتيـ األداء في الموقؼ التعميمي ،ولضعؼ مستوى التعمـ لذوي اإلعاقة
العقمية ،فكمما كانت اإلعاقة شديدة زاد النقص أو ضعؼ التركيز.
ومف الدراسات التي اىتمت بتنمية االنتباه لدى المعاقيف عقمياً وخفض االضطرابات

السموكية لدييـ دراسات كؿ مف مروة عبد الوىاب (  ،)0294أحمد عنتر ( ،)0294وعوشة

أحمد ( ،)0296حيث استيدفت الدراسات تحسيف االنتباه وخفض االضطرابات السموكية لدى
ىذه الفئة ،وأثبتت الدراسات فاعمية في التخفيؼ مف اضطراب االنتباه والنشاط الزائد لدييـ.
أما دراسة عبد ا

بف عمى( )0298فقد استيدفت تعرؼ فاعمية برنامج تدريبي قائـ

عمى تحسيف االنتباه في إكساب ميارات المرة لمتالميذ المعاقيف عقمياً بالطائؼ ،ومدى

استمرار ىذا التحسيف .

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 111 -

فاعلية برنامج قائم علي متطلبات التربية ...

عدد مايو-ج0201 )58( -1م

وأيضاً ىدفت دراسة منى فرحات ( )0298إلى تعرؼ فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى

األلعاب التعميمية لخفض اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة وتحسيف التفاعؿ االجتماعي

لدى األطفاؿ ذوى اإلعاقة العقمية البسيطة ،وأثبتت الدراسة فاعميتيا في خفض اضطراب
قصور االنتباه لدييـ وتحسيف تفاعميـ االجتماعي.
ودراسة نواؿ محمد ( )0299ىدفت الى التعرؼ عمى فعالية برنامج تعميمي قائـ عمى
النمذجة الحسية في تنمية بعض الميارات الحياتية وتحصيؿ مادة الدراسات االجتماعية لدى
تالميذ المدارس الفكرية وقد حقؽ البرنامج التعميمي المقترح فاعمية في تنمية الميارات
الحياتية لدى تالميذ المجموعة التجريبية.
واستكماال لمخصائص العقمية المعرفية لممعاقيف عقميا بعد الت خر الدراسي أو
األكاديمي العاـ  ،وقصور االنتباه ،فلف قصور الذاكرة تعد مف خصائصيـ ،حيث يتسـ
المعاقوف عقمياً بضعؼ الذاكرة قصيرة المدى وبعيدة المدى؛ وال يحتفظوف في ذاكرتيـ لمدة
طويمة إال بمعمومات وخبرات قميمة وبسيطة ال يتذكرونيا إال بعد جيد كبير ،وىذا ما يجعميـ

بحاجة مستمرة إلعادة تعمـ ما تعمموه مف جديد (سيير محمد.)45 ،0229 ،
وىناؾ ارتباط كبير بيف الذاكرة واالنتباه فكمما زادت القدرة عمى االنتباه زادت القدرة
عمى التذكر ،وبالتالي تزداد القدرة عمى التعمـ ،فالتذكر ىو القدرة عمى استرجاع المعمومات
والخبرات السابقة وىو أحد العمميات العقمية األساسية المرتبطة بالذكاء( .جماؿ الخطيب،
ومنى الحديدي46 ،0225 ،؛ ماجدة السيد972 ،0227 ،؛ ماجدة السيد .)63 ،0229 ،
مما سبؽ يتض أف األشخاص ذوي اإلعاقة العقميػة يعانوف مػف قصػور واضػ في
عمميػات اإلدراؾ ،والتمييػز بيف الخصائص المميزة لوشياء كالمػوف ،والشػكؿ ،والحجػـ،
والوزف ... ،إلخ تبعػػاً لدرجػة اإلعاقة حيػػث يعتمد تفكيرىـ عمى المدركات الحسػية أكثػر مف
اعتمادىـ عمى األفػكار المجػ ػردة ،لذلػؾ ينبرػي التقميػؿ مػف اسػتخداـ التوجييػات المفظيػة فػػي

تعميميػـ وتدريبيػـ .ولعؿ ما يؤكد ذلؾ العديد مف الدراسات التي اىتمت بتحسيف عمؿ الذاكرة
لدى التالميذ المعاقيف عقمياً ومف ىذه الدراسات :

دراسة الشيماء فتحى ( )0293حيث ىدفت إلى تنمية الذاكرة (الذاكرة البصرية

قصيرة المدى  -الذاكرة البصرية طويمة المدى  -الذاكرة السمعية قصيرة المدى  -الذاكرة
السمعية طويمة المدى) باستخداـ الوسائط المتعددة لدى األطفاؿ المعاقيف عقمياً القابميف
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لمتعميـ ممف ترأوحت أعمارىـ الزمنية بيف ( )9-7سنوات ،وأعمارىـ العقمي مف ()6-4
سنوات ،وأوضحت النتائج فاعمية برنامج الوسائط المتعددة في تنمية الذاكرة لدى األطفاؿ
المعاقيف عقمياً القابميف لمتعميـ ،أما دراسة خالد رمضاف ( )0295وىدفت إلى تدريب األطفاؿ

المعاقيف عقمياً القابميف لمتعميـ باستخداـ التكنولوجيا المساندة المعتمدة عمى إدارة الذات

لتنمية الذاكرة لذوي اإلعاقة العقمية.

أما قصور اإلدراؾ كخاصية لفئة المعاقيف عقميا فمف الصعب ترتيب المثيرات
الموجودة في البيئة المحيطة بو بالشكؿ المالئـ وتصنيفيا  ،مما يجعمو غير مدركاً
لمفردات البيئة المحيطة بو( .سيير محمد( ،)05 ،0295 ،فكري لطيؼ.)06 ،0295،

وأخي ار فلف قصور التفكير كما أشارت كؿ مف (سيير محمد ،)40، 0220و(ماجدة
السيد )64 ،0229 ،إلى أف تفكير األطفاؿ المعاقيف عقمياً ينمو ببطء بسبب القصور في
ذاكرتيـ ،وضعؼ قدراتيـ عمى اكتساب المفاىيـ ،ويظؿ التفكير متوقفاً عند مستوى

المحسوسات وال يرتقي إلى مستوى المجردات.

ثانياً :الخصائص المروية لممعاقيف عقمياً :إف األداء المروي أقؿ مف مستوى األداء

المروي لوطفاؿ العادييف الذيف يناظرونيـ في العمر الزمني ،فكمما زادت شدة التخمؼ العقمي
زادت

المشكالت

الكالمية

والمروية،

وأصبحت

أكثر

).Kauffman,2002

شيوعاً

&

(Halahan

ومف الدراسات التي تناولت تنمية الميارات المروية لممعاقيف عقمياً دراسة أحمد عبد

المطمب ( )0295وىدفت دراستو إلى تنمية بعض ميارات القراءة والكتابة لدى األطفاؿ

المعاقيف عقمياً القابميف لمتعميـ بالصؼ الرابع االبتدائي ،واعداد تصور مقترح لبرنامج قائـ

عمى األنشطة غير الصفية ،والتحقؽ مف فعاليتو في تنمية بعض ميارات القراءة والكتابة لدى

األطفاؿ المعاقيف عقمياً القابميف لمتعمـ ،وأسفرت النتائج عف فاعمية البرنامج في تنمية
الميارات المروية لدييـ.
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ثالجاً :اخلصاٜص اجلظنٔ٘ ّاحلشنٔ٘:
أشار مدحت أبو النصر( )902 ،0225إلى مجموعة مف السمات التى ترتبط
بالمعاقيف عقميا كما يمى :
-

الميؿ لمقصر والسمنة في الشكؿ الخارجي لمجسـ وكذلؾ في األطراؼ .

 -بطء النمو الحركي عموماً سواء في الجموس أو المشي .

 وجود عجز بيولوجي وخاصة في الجياز العصبي ،زيادة نسبة القابمية لمتعرضلومراض ،وقصور في حاسة الشـ.
 البموغ المبكر مع ضعؼ واضطراب في النشاط الجنسي. لدييـ نقص في حجـ ووزف المخ عف المتوسط الطبيعي لمعادييف.سابعاً :اخلصاٜص االجتناعٔ٘:
اشار ابراىيـ محمد( )932 ،0294إلى مجموعة مف الخصائص االجتماعية التى
تميز المعاقيف عقميا كما يمى:
 االستجابات األخالقية لدييـ منخفضة؛ أل ف رغباتيـ قريبة مف المستوى الرريزي واليمكنيـ التحكـ في رغباتيـ ،ويميزىـ أحياناً االندفاع دوف تعقؿ.

 انخفاض القدرة عمي التعامؿ مع المشكالت والمواقؼ االجتماعية التي يتعرضوف ليا. ضعؼ الكفاية االجتماعية لدييـ متمثمة في عدـ التوافؽ االجتماعي واضطراب التفاعؿاالجتماعي والميؿ إلي مشاركة األصرر سناً في النشاط االجتماعي.

 يسيؿ انقيادىـ لمرير دوف مقاومة باإلضافة إلي وجود سمة التردد الزائد .مما سبؽ يمكف استنتاج أف الشخص ذا اإلعاقة العقمية أقؿ قدرة عمى التكيؼ
االجتماعي ،وعمى التصرؼ في المواقؼ االجتماعية ،وفي تفاعمو مع ا خريف ،كما أف الطفؿ
ذا اإلعاقة العقمية يعاني مف خصائص سمبية ليا ت ثير حاسـ عمى نمو شخصيتو وسموكو
االجتماعي ،فانخفاض مستوى قدرتو العقمية وقصور سموكو التكيفي يضعو في موقؼ ضعيؼ
بالنسبة ألقرانو مف األطفاؿ وقد يشعر بالدونية ،خاصة أف ا خريف في معظـ األحياف
يعاممونو عمى أنو مختمؼ وال يتوقعوف منو الكثير.
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ومف الدراسات التي تناولت تنمية الميارات االجتماعية لدى المعاقيف عقمياً دراسة

عادؿ عبد ا  ،والسيد فرحات( ،)0223ودراسة أحمد بف عمى( ،)0224ودراسة منى وحيد (
 )0298التى استيدفت التعرؼ عمى فاعمية برامج سموكية لتنمية بعض الميارات االجتماعية
لدى عينة مف األطفاؿ المعاقيف عقمياً القابميف لمتعمـ الذيف يعانوف مف نقص في الميارات
االجتماعية  ،وأسفرت النتائج عف فاعمية البرنامج في تنمية الميارات االجتماعية لدييـ.

خامظاً :اخلصاٜص االىفعالٔ٘:
ويرمب عمى سموؾ ذوي اإلعاقة العقمية التبمد االنفعالي والالمباالة وعدـ االكتراث بما
يدور حوليـ ،كما يؤثروف االنعزاؿ واالنسحاب في المواقؼ االجتماعية ،وعدـ االكتراث
بالمعايير االجتماعية ،وقد يبدو المعاؽ عقمياً لطيفاً مبتسماً ودوداً في كؿ األوقات بمناسبة

ودوف مناسبة ،ومعاناتو مػف االنعػزاؿ ،واالنسػحاب ،وعػدـ التوافػؽ النفسي ،واالندفاعيػة وعػدـ
القػدرة عمى التحكػـ في االنفعػاالت ،ويتميز سػموكو والتكرار ،وبطء االسػتجابةوتكػراراىا .وعػدـ
القػدرة عمى اسػتيعاب مػا يػدور حولػو مػف أحػداث( .جماؿ الخطيػب ،0290 ،ميرفت محمود،

)338 ،0295
مف خالؿ العرض السابؽ لخصائص المعاقيف عقمياً وبعد تحميؿ ىذه الخصائص

يمكف االستفادة منيا عند إعداد البرنامج المقترح والمداخؿ التربوية المناسبة في تعميميـ،
واكسابيـ الخبرات والميارات المالئمة فى مناىج الدراسات االجتماعية لمتالميذ المعاقيف عقمياً
كما يمى:

 -9مراعاة الخصائص العقمية عف طريؽ:
 استخداـ أ ساليب مختمفة الستثارة انتباه المتعمـ مثؿ :اإليماءات المفظية ،واإلشاراتالجسدية ،وتحسيف التواصؿ البصري مع الطفؿ.وازالة المثيرات المشتتة.
 تنويع الوسائؿ التعميمية واستخداـ أدوات ممونة؛ لتنمية االنتباه واإلدراؾ البصرىواستخداـ الصور واألشكاؿ  ،لممساعدة عمى التوضي وجذب االنتباه.
 تقميؿ زمف التدريب ،بلتاحة أوقات لمراحة والبدء بالمياـ البسيطة ،ثـ االنتقاؿ تدريجياًنحو المياـ األكثر تعقيداً.
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 توفير الممارسة والتماريف المتكررة وربطيا بالحياة اليومية ،وتكرار المادة بطريقةوظيفية حتى بعد إتماـ التعمـ.
 -0مراعاة الخصائص المروية عف طريؽ :
-

تبسيط الكممات ليتمكف مف فيـ التعميمات.

 -3مراعاة متطمباتو وحاجاتو التربوية والمينية عف طريؽ:
 استخداـ أنشطة عممية مصورة ،ووسائؿ تعميمية لسيولة توصيؿ المحتوى. -4مراعاة الخصائص الجسمية عف طريؽ:
 االستفادة مف حواس التمميذ عند عرض خبرات التعمـ. التدريب مف خالؿ أنشطة عممية تعتمد عمى تنمية مياراتيـ الحياتية والحركية. -5مراعاة الخصائص النفسية واالجتماعية عف طريؽ:
 تكميفيـ ب نشطة عممية ومينية بسيطة لتحقيؽ خبرات النجاح ،وبث روح التعاوفواالحتراـ ،وتنمية الثقة بالذات .
 -تشجيع

التالميذ عمى إنتاج مواد تعميمية ب نفسيـ؛ إلعطائيـ فرص الكتشاؼ

المجاالت المينية التى يحبونيا والتي ستساعدىـ عمى اختيار مينتيـ المستقبمية،
وتزييف معرض المدرسة بلنجازات التالميذ؛ مما يعطييـ قدر مف السعادة ورفع الروح
المعنوية وبالتالي زيادة الدافعية لمتعمـ.

احملْس الجاى :ٙتضنني متطلبات الرتبٔ٘ املَئ٘ مبياٍج الذساطات االجتناعٔ٘ للنعاقني
عكلٔا (الكابلني للتعله) باملشحل٘ االبتذا.ٜ٘ٔ
بالنظر إلى واقع مناىج الدراسات االجتماعية الحالية يتض أنيا اقتصرت عمى تنمية
قدر بسيط مف المعرفة لدى ىذه الفئة فكانت سابقاً تقتصر عمى مجموعة مف األنشطة

االسترشادية لممعمميف ،وال يوجد كتاب تمميذ أو كراسة نشاط حتى عاـ 0229 /0222ـ بدأ

تصميـ أوؿ كتاب لمادة الد راسات االجتماعية ودليؿ لممعمـ ومنذ ذلؾ الوقت لـ يتـ إجراء أي
تعديؿ أو تطوير في تمؾ المناىج( .وزارة التربية والتعميـ.)0229 ،
ونظ ارً لطبيعة خصائص المعاقيف عقمياً فلف تعميـ الدراسات االجتماعية بما تتضمنو

مف موضوعات جررافية وتاريخية ،وأنشطة توفر ليـ فرصاً لمتدريب الحسي يمكف أف تساعد
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في تنمية الحاجات المينية ،فمف خالؿ أنشطة التعمـ الممموسة واليدوية يتعرؼ التمميذ عمى
بيئتو المحيطة ،مما يساعده عمى التوافؽ والتكيؼ مع المجتمع ،وزيادة التفاعؿ بيف التمميذ
المعاؽ عقمياً وبيئتو ،ويرجع ذلؾ إلى أنيا وثيقة الصمة بالبيئة وبالحياة اليومية والظواىر

الطبيعية التي توجد في البيئة.

فلف النظرة الشاممة اليوـ تيدؼ إلى ضماف عدـ ترؾ أي طفؿ ميمالً وأف يحصؿ جميع

التالميذ عمى التعميـ العاـ ومع ذلؾ ىناؾ تبايف كبير في التعميـ بيف التالميذ(Sauce& .
)Matzel,2013,395
أ .أىمية تضميف متطمبات التربية المينية فى مناىج الدراسات االجتماعية لمتالميذ ذوي
اإلعاقة العقمية :
إف طبيعة مناىج الدراسات االجتماعية تجعؿ مػف الػسيؿ التعديؿ في محتواىا ،وطرؽ
تدريسيا مف أجؿ مواجية أو التقميؿ مف المشكالت التى يعانى منيا المعاقيف عقمياً وذلؾ؛
ألف طبيعة المادة تعتمػد بدرجة كبيرة عمى األنشطة التي تساعد عمى:
 توسيع الخبرات والمعارؼ التي يحتاجوف إلييا عندما يكبروف. استخداـ التعمـ المحسوس مف خالؿ األ نشطة والخبرات المباشرة التي تجعؿ التالميذمدركيف لمبيئة المحيطة بيـ.
 يمكف اكتساب خبرات الدراسات االجتماعية دوف الحاجة إلى توافر مستوي قرائي معيف.وتسيـ في تنمية الميارات األساسية التي يحتاجيا التمميذ في حياتو اليومية مثؿ :ميارة
المالحظة ،والوصؼ ،والمقارنة ،والتطبيؽ ،واالستدالؿ.
 تمكيف ىؤالء التالميذ مف االلتحاؽ ببعض الوظائؼ عف طريؽ تمكينيـ مف اإللماـبوظائؼ األشياء ،وتدريبيـ عمى بعض الميارات.
تتعدد احتياجات األفراد مف ذوي اإلعاقة العقمية كما كما أشارت الييا أدبيات التربية
الخاصة عمى أف تمؾ االحتياجات فى الحاجات التالية (وائؿ مسعود واخروف)920، 0225 ،
(عبد العزيز السيد( )69 ، 0227 ،جماؿ الخطيب: )55، 0292 ،
 تطوير وعى التمميذ بذاتو وفيمو لمبيئة المحيطة. تنمية القدرات المروية وتعمـ الميارات األ كاديمية األساسية (القراءة  ،والكتابة،والحساب).
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 القياـ بالوظائؼ الحياتية اليومية سواء ما يتعمؽ منيا بالوظائؼ المنزلية مثؿ :العنايةبالمنزؿ واعداد الطعاـ والسالمة المنزلية ومنيا ما يتعمؽ بوظائؼ الحياة اليومية خارج
المنزؿ مثؿ :استخداـ المواصالت والتسوؽ واستخداـ األماكف العامة.
 -تطوير أنماط سموكية اجتماعياً واقامة عالقات اجتماعية مع ا خريف.

 تطوير ميارات العناية الشخصية ومتطمباتيا ومنيا ميارة األ كؿ والمبس والنظافة . تطوير الميارات المينيةالمتعمقة بالميوؿ واالستعدادات المينية واالختيار المينيوالمعارؼ والمعمومات المتعمقة بالمينة وشروط العمؿ ومتطمباتو.
 تطوير الميارات الحركية الكبيرة والدقيقة والتآزر الحركي الحسي. الحاجة إلى التروي واشراؿ وقت الفراغ.ولما كاف اليدؼ مف تعميـ المعاقيف عقمياً ىو ت ىيميـ مينياً واجتماعياً ونفسياً

وبدنياً؛ لذا كاف لزاماً عمى مناىج الدراسات االجتماعية وفقاً لطبيعتيا وارتباطيا بحياة المعاؽ

عقمياً ،أف تسيـ في ت ىيمو مينياً وتنمية مياراتو العممية واتجاىو نحو العمؿ اليدوي حيث

يجب تنمية قدرات المعاؽ إلى أقصى درجة ممكنة مف حيث التعميـ الميني ،والثقافي،
واالندماج في المجتمع ،واالعتماد عمى النفس ،واشعاره ب نو مرغوب فيو ،وكذلؾ تدريبيـ عمى
أنواع النشاط والميف المختمفة ومساعدتيـ عمى اكتساب جميع أنواع السموؾ األكاديمي
واالجتماعي والحياتي المناسب.
ومما سبؽ فقد وجب عمى المناىج الخاصة بالمعاقيف عقمياً تحقيؽ العديد مف

األىداؼ السابقة ،ويمكف مف خالؿ استخداـ برامج ومناىج الدراسات االجتماعية التى تعتمد
عمى استخداـ استراتيجيات تدريسية تقوـ بشكؿ رئيس عمى التجارب المعممية واألنشطة
المستمدة مف البيئة وتوظيؼ التكيؼ مع البيئة حوليـ يمكف تعميميـ ىذه الموضوعات ،و
إكسابيـ الميارات العممية المتعمقة بالبيئة .
وتساعد الميارات العممية عمى تنمية الميارات االجتماعية لدى الفرد ،حيث إف قدرتو
عمى أداء بعض األعماؿ المنزلية عمى سبيؿ المثاؿ تجعمو أكثر تكيفاً مع بيئة منزلو ،وتجعمو

أكثر قبوالً في أسرتو محققاً في الوقت ذاتو التوافؽ الذاتي واالجتماعي والميني ،ومف ىذا

المنطمؽ وجب عمى كافة المناىج األكاديمية بصفة عامة ،ومناىج الدراسات االجتماعية

لممعاقيف عقمياً بصفة خاصة أف تحقؽ متطمبات التربية المينية مف خالؿ دراسة المناىج في
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ضوء متطمبات تمؾ الفئة ،فينبري أف يمبي مناىج الدراسات االجتماعية لمتالميذ المعاقيف
عقمياً متطمباتيـ لمجوانب المينية في المستقبؿ( الزراعة -التجارة-السياحة -االقتصاد
المنزلي) مف خالؿ توضي

الجوانب النظرية والميارية والوجدانية المرتبطة بمادة الدراسات

االجتماعية  ،ومف خالليا يتمكف ىؤالء التالميذ وأولياء أمورىـ مف التعرؼ عمى اتجاىات
أبنائيـ وميوليـ المينية قبؿ اتخاذ القرار في مرحمة اإلعداد الميني لتمؾ الفئة ؛ حيث ينتيى
السمـ التعميمي لممعاقيف عقمياً بالمرحمة المينية وااللتحاؽ بسوؽ العمؿ.

فلظف٘ الرتبٔ٘ املَئ٘ ّمفَْمَا:
يعد مفيوـ التربية المينية مف المفاىيـ الحيوية في التعميـ بشكؿ عاـ ،وتعميـ المعاقيف
عقمياً بشكؿ خاص وقد عرؼ أحمد عيسى(  )0299التربية المينية ب نيا" :تمؾ التي تيدؼ
إلى تزويد الناشئة بكفايات أساسية تٌييئيـ لدخوؿ سوؽ العمؿ أو االلتحاؽ بالتعميـ الميني".
كما تعرفيا جمعية التربية المينية األمريكية عمى أنيا :مطمب لكؿ فرد ،وىى عممية
مستمرة طواؿ حياة الفرد ،وىى التربية التي تيدؼ إلى تمكيف الطمبة مف اكتساب الميارات
العممية ،المينية والمفاىيـ المعرفية المرتبطة بمياـ في جوانب مينية متعددة تخدـ برامج
إعداد الطمبة ليكونوا مواطنيف منتجيف ،لدييـ قاعدة عريضة مف الميارات التي تمكنيـ مف
التكيؼ مع واقع الحياة ومتطمباتيا( .عبد السالـ المرجى)00 ،0296 ،
ويمكف تعريؼ التربية المينية اجرائياً ب نيا :ىي تمؾ العممية التي تيدؼ إلى تمكيف

التالميذ المعاقيف عقمياً مف اكتساب الجوانب المعرفية واألدائية لمميارات العممية في جوانب
مينية متعددة بالدراسات االجتماعية ،ليكونوا مواطنيف منتجيف ،قادريف عمى التكيؼ مع واقع

حياتيـ ومتطمباتو.
مما سبؽ يتض

أف التربية المينية تشمؿ جميع الخبرات واأل نشطة ذات العالقة

بميارات الحياة اليومية والتي يحتاجيا الفرد في حياتو اليومية ،فيو منياج ذو صبرة نظرية
وعممية ،وييتـ بتوظيؼ المعمومات في واقع الحياة اليومية ،ويؤمف بالفيـ الذى يحصؿ عميو
عف طريؽ العمؿ واثارة جميع الحواس (عمر موسى. )08 ،0298 ،
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 -1أٍذاف الرتبٔ٘ املَئ٘ ّأٍنٔتَا للنعاقني عكلٔاً

وتتحدد أىداؼ التربية المينية في مرحمة التعميـ األساسي كما أشار الييا كؿ مف

صبحية السامرائي( ،)092 ،0295وعبد السالـ المرجى( )0296،06فى:
 )9التقميؿ مف أثر اإلعاقة ومساعدة المعاؽ عمى الشعور بقيمتو في المجتمع.
 )0مساعدة الطالب عمى النمو السوي جسمياً وعقمياً واجتماعياً وعاطفياً وروحياً.
 )3إتاحة الفرصة لمطالب الكتشاؼ ميولو وقدراتو.

 )4إكساب الطالب ميارات عممية مينية وتطبيقية تمكنو مف استرالؿ الوقت في أعماؿ
نافعة وربط الميارات العممية المينية بالمعمومات النظرية.
 )5تشجيع الطالب عمى التعاوف والعمؿ ضمف الفريؽ.
 )6تنمية عادات واتجاىات إيجابية لدى الطالب كالصبر والدقة والترتيب واإلتقاف.
مما سبؽ نجد أف أىداؼ المناىج والبرامج التربوية الت ىيمية لوطفاؿ المعاقيف عقمياً

ال بد وأف تختمؼ عف مناىج غيرىـ مف األطفاؿ العادييف ،ويتطمب ذلؾ تعديؿ البرامج الدراسية
واأل نشطة لتتالءـ مع احتياجاتيـ ومساعدتيـ عمى ممارسة ميف في حدود قدراتيـ
وامكاناتيـ؛ليصبحوا مواطنيف صالحيف منتجيف معتمديف عمى أنفسيـ ،وفيما يمى توضي لتمؾ
الميف :

املًَ املياطب٘ للنعاقني عكلٔاً:
قد أشار بيكياـ ( نقالً عف أحمد جميؿ )945 ،0229 ،إلى مجموعة مف األعماؿ

التي تتناسب مع المعاقيف عقمياً الذيف تتراوح أعمارىـ العقمية بيف( 8 - 5سنوات عقمية)،
واتفؽ معو حسف سعد

(  )934 ،0294فى تصنيؼ الميف المناسبة لممعاقيف عقمياً

وفقاً ألعمارىـ العقمية كما يمى :

أ .الذيف تبمغ أعمارىـ العقمية  5سنوات :مثؿ :صناعة الشباؾ ، ،فالحة البساتيف ،صنفرة
الخشب ،فرز المالبس،تجييز الخضار.
ب .الذيف تبمغ أعمارىـ العقمية  6سنوات :مثؿ :أعماؿ الزراعة ،تربية الحيوانات والطيور
،تسوية الحشائش ،كي المالبس  ،أعماؿ البناء ،إصالح وتعبئة المالبس ،النسيج
اليدوي.
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ج .الذيف تبمغ أعمارىـ العقمية  7سنوات:مثؿ :المساعدة في إعداد الطعاـ ،األعماؿ
المنزلية ،أعماؿ الدىاف ،أعماؿ الفالحة ،صناعة المقشات ،النجارة اليدوية.
د .الذيف تبمغ أعمارىـ العقمية  8سنوات :مثؿ :مساعد (خياط،حداد ،منجد ،نقاش) ،خباز،
أعماؿ النظافة ،النسيج البسيط ،صناعة السالؿ ،الحياكة ،طبع الرسوـ،اعماؿ النظافة،
لصؽ اإلعالنات ،ربط البضائع.
وال شؾ أف طبيعة المجتمع ذاتو والتريرات التى تحدث فيو  ،بدأت تظير ميف جديدة
مثؿ حياكة الكمامات عمى سبيؿ المثاؿ (فى ظؿ أزمة تفشى فيروس كورونا)  ،فمف الممكف
تدريبيـ عمى ىذه الميف وتوسيع دائرة تفاعميـ في المجتمع ذاتو.

مبادئ الرتبٔ٘ املَئ٘ ّمذاخل تضنٔيَا يف املياٍج:
تعتمد برامج التربية المينية في المرحمة األساسية عمى عدة أمور ال بد مف أخذىا
بعيف االعتبار ،وىى محمود محمد ( ،)96-95 ،0299عادؿ يوسؼ(:)950 ،0299
 وجود عالقة بيف برامج التربية المينية في المدرسة وسوؽ العمؿ ربط برامج التربيةالمينية بالحياة اليومية.
 مراعاة المرحمة العمرية والفروؽ الفردية بيف التالميذ ،جنس التمميذ المتمقي لمتربيةالمينية؛ فبرامج التنمية المينية لمذكور تختمؼ عنيا في النساء.
 وتنويع طرؽ التعميـ والتدريب. وتدريب التالميذ عمى تحمؿ المسئولية. توضي األىمية المجتمعية لمميف وتعزيز االيجابيات لدى التالميذ. المرونة في تنفيذ برامج التربية المينية بما يالءـ قدرات ورغبات التالميذ. دمج بعض المواد وبرامج التربية المينية بالبرامج التربوية والتدريسية األخرى. وجوب العمؿ بالمثيرات الحسية مثؿ :األناشيد والتربية البدنية واألنشطة الترفييية ،معضرورة أف تكوف المجموعات داخؿ الفصوؿ أو الورش قميمة.
-

التدريب عمى األعماؿ التي تحتاج إلى ميارات يدوية متوسطة ،وتتميز بالتكرار وتجنب
االعتماد عمى األعماؿ التي تحتاج إلى قدرات عقمية عالية.
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أما عف مداخؿ تضميف التربية المينية :ويمكف النظر لمداخؿ تضميف التربية
المينية كمادة دراسية مف خالؿ ثالثة مداخؿ كما حددىا أحمد عيسى الطويسي()05 ،0299
كما يمى :
 -1التربية المينية مادة منفصمة عف المواد األخرى (المدخؿ المستقؿ).
 -2تزويد المتعمـ في سنوات دراستو األولى بمجموعة مف الميارات والمعارؼ واالتجاىات
مف خالؿ حصص التربية المينية ،ووفقاً ليذا المدخؿ تكوف جميع المواد الدراسية

مسرحاً لنشاطات التربية المينية( .المدخؿ التكاممي).

 -3تنفيذ برامج التربية المينية مف خالؿ األندية العممية والمؤسسات اإلنتاجية واألعماؿ
المنزلية(منحى النشاطات الال صفية).
ويعد المدخؿ التكاممي مف أفضؿ المناحي حيث ييدؼ إلى إحداث ترابط بيف المواد
األكاديمية الدراسية؛ ولذلؾ تبنت الباحثة ىذا المدخؿ في بحثيا؛ وذلؾ لمحاولة االرتقاء
بقدراتيـ ومياراتيـ العممية وتحسيف اتجاىيـ نحو العمؿ اليدوي واحتراماً لمقائميف بالعمؿ

اليدوي.

وتعددت الدراسات التى اىتمت بالتربية المينية والت ىيؿ لممعاقيف عقمياً منيا دراسة

) ،(Santhanam, 2003ودراسة مشوح الشمري (Mitchel, et al., ( ،)0224
 ، ( Flannery, et al., 2008) ،)2006ودراسة روحي مروح (( ،)0228
 ، )Perez,2010فقد ىدفت إلى تحديد الميارات العممية لوشخاص الذيف يعانوف إعاقة
عقمية خفيفة ومتوسطة ،وتعرؼ ما إذا كاف ىناؾ عالقة بيف سمات العمؿ والكفاءة بيف
األشخاص ذوي اإلعاقة العقمية الخفيفة والمتوسطة ،والمشكالت التي يعانييا المعاقوف عقمياً
في المجاؿ الميني ،وتقويـ فاعمية برامج الت ىيؿ الميني التي تقدـ لممعاقيف وأظيرت النتائج
إلى أىمية عممية التقييـ الميني الالزمة لمت ىيؿ الميني والتي تشمؿ ستة جوانب أساسية
ميارات عمؿ وىي :الميارات الحركية ،ميارات المرونة والتنسيؽ ،مستوى التحمؿ البدني،
سالمة الحواس(السمع ،البصر)  ،ميارات االتصاؿ ( النطؽ ،المرة) ،والميارات المعرفية
واألكاديمية.
يتض مف خالؿ العرض السابؽ والدراسات السابقة مدى أىمية ت ىيؿ المعاقيف عقمياً

وضرورة إمدادىـ بالميارات العممية المينية والخبرات المينية والحياتية ،وتدريبيـ لموصوؿ
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إلى مستوى مالئـ مف الكفاءة واالستعداد لسوؽ العمؿ فيما بعد ،وذلؾ لموصوؿ لميدؼ
األسمى في تربية المعاقيف عقمياً ،وىو جعميـ أفراد فاعميف وصالحيف في المجتمع ،وأف
يكونوا عمى قدر عاؿ مف القدرات التكيفية والميارية والنفسية والتى تساعدىـ في االندماج في
المجتمع وتحقيؽ متطمباتو المينية واألساسية لاللتحاؽ بسوؽ العمؿ ،ولف يتـ ذلؾ إال مف
خالؿ تزويد المناىج والبرامج المقدمة ليـ بتمؾ المعارؼ والميارات والخبرات العممية التى
ستؤىميـ لسوؽ العمؿ.

احملْس الجالح :املَاسات العنلٔ٘ ّاالجتاِ حنْ العنل الٔذّٖ لذ ٚاملعاقني عكلٔاً.
ال شؾ أف األطفاؿ ذوي اإلعاقة العقمية لدييـ اإلمكانية واالستعداد لمتعمـ واالستفادة
مف المناىج األكاديمية الوظيفية ،لكنيـ يحتاجوف إلى استراتيجيات ومداخؿ تدريسية متنوعة
تتفؽ مع خصائصيـ ومع طبيعة المشكالت التي يواجيونيا ولقد أوصى المؤتمر العممي
الدولي في التربية الخاصة ( )0296بضرورة االىتماـ بتدريب التالميذ عمى الميارات العممية
المينية أو تربيتيـ مينياً في سف مبكرة أي تنمية الميارات والقدرات و االتجاىات اإليجابية
نحو العمؿ اليدوي وتقديره ،وتنمية المعارؼ والخبرات التي يحتاجيا التمميذ؛ لالستفادة مف
العمؿ فيما بعد وتقديميا بصورة مبسطو ليؤالء التالميذ.
 -أّال :املَاسات العنلٔ٘Practical Skills:

أ  -تعشٓف املَاسات العنلٔ٘:
يتفؽ كؿ مف عبد ا

محمد (  ،)0225وحمدي أبو الفتوح عطيفة ،وعايدة سرور)

 )300،0299فى تعريؼ الميارات العممية المينية ب نيا :القدرة عمي القياـ بعمؿ معيف ب كبر
درجة ممكنة مف اإلتقاف ،وب قؿ جيد ممكف ،وفي أقصر مدة ممكنة"  ،بمعنى أف تتضمف
الميارة ثالثة عناصر رئيسة ىي :الدقة والسرعة والزمف.
وتعرفيا أماني محمد ( )0227ب نيا "مجموعة مف األداءات التي يقوـ بيا المتعمـ
أثناء تعمـ العموـ في المختبر والمتعمقة بتناوؿ األدوات واألجيزة ،واستخداميا بطريقة
صحيحة ،واجراء التجارب والتدريبات العممية ب قؿ جيد وفي أقصر وقت وبدقة واتقاف مع
مراعاة احتياطات األمف والسالمة ،ويمكف اكتسابيا وتنميتيا بالممارسة والتدريب".
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وتتفؽ التعريفات السابقة عمى الشرط األساسي ألداء الميارة وىو السرعة والدقة
وبناء عمى ذلؾ فتعرؼ الباحثة الميارات العممية المينية إجرائياً عمى أنيا " :أداء
واالتقاف،
ً
التمميذ المعاؽ عقمياً لوعماؿ الموكمة إليو  ،وأف يكوف أداؤه عمى درجة كبيرة مف اإلتقاف
والسرعة والدقة؛ لت ىيمو لمتطمبات التربية المينية واحتياجات سوؽ العمؿ ،ويقاس باستخداـ

بطاقة المالحظة المعدة ليذا الررض".

ب  -مشاحل تعله املَاسات العنلٔ٘ املَئ٘:
ىناؾ خمس مراحؿ يجب أف يتضمنيا تعميـ الميارات العممية المينية لممتعمـ (عبد
المجيد نشواتى:)526-525 ،9987 ،
 -9تحميؿ الميارة :وتعني اإلشارة إلي عدد مف الخطوات؛ بحيث تضمف كؿ ما يحددىا
ومتطمباتيا وظروؼ العمؿ
 -0تقدير السموؾ األولي لممتعمـ :وفيو يتـ تقدير مدي كفاية السموؾ الداخمي لممتعمـ لتعمـ
الميارة والت كد مف أف المتعمـ تمكف مف كؿ العناصر األولية المتطمبة في أداء الميارة
المعقدة.
 -3التدريب عمي أداء عناصر الميارة األولية :وتيدؼ إلي إتاحة الفرصة لممتعمـ لتعمّـ
عناصر الميارات أو القدرات األولية التي أخط فييا في المرحمة السابقة.

 -4وصؼ وعرض الميارة لممتعمـ :وىذا العرض يعتبر معيا ارً يمكف لممتعمـ استخدامو لمحكـ
عمي أدائو الخاص؛ لذا يستحسف تجزئة العمؿ إلي سمسمة مف األجزاء.

 -5ممارسة المتعمـ لمميارة :ت عد ممارسة المتعمـ لمميارة مف المراحؿ اليامة في تعميـ
الميارات األدائية؛ ألنيا ت سيـ في تحسيف أداء المياـ الفرعية التي تتطمبيا الميارة
الكمية.
وىناؾ مجموعة مف األسس التي يجب أف يضعيا معمـ الدراسات االجتماعية في
اعتباره عند توجيو عممية اكتساب الميارات العممية لدي الطالب:
 -إف نجاح المتعمـ في تعمـ الميارة يتوقؼ عمي النضج في تعمـ ىذه الميارة.
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 التعرؼ عمي األداءات التي تتضمنيا الميارة العممية ،والتي يريد تعميميا لمطالب وأفيعرؼ الطالب بالميارات الفرعية التي تتضمنيا الميارة الرئيسية التي يريد مساعدة
الطالب عمي اكتسابيا.
 ينبري أف يستمر التدريب حتي يتحقؽ إتقاف األداء. الممارسة ضرورية في تعمـ الميارات ،ولكنيا ليست وحدىا كافية لتحقيؽ درجات الكفايةالمطموبة في الميارة.
 ويعتمد تعمـ الميارة عمى توفير فرص لمممارسة تتالءـ مع نوعية ومتطمبات المياراتالمتعممة ،ويفضؿ ممارسة الميارة ككؿ في الصورة المرغوبة فعالً واقعياً ،كما يفضؿ عند
تعمـ الميارة توزيع فترات الممارسة بدال مف تجمعيا.

ولقد تنوعت وتعددت الدراسات التي ىدفت إلى تنمية الميارات العممية لدى األفراد
ذوي اإلعاقة العقمية ،منيو دراسات ) ،)Taber-Doughty et al, 2011خالد عبد
الحميد( ،)Goh &Bambara ،2013( ،)Cavkaytar , 2012) ،)0290شادي
محمد( ،)0294عبد العزيز مصطفى ( )0296فقد ىدفت ىذه الدراسات إلى تدريب بعض
الطالب المعاقيف عقمياً عمى الميارات العممية وتنمية ميارات االستقاللية ،وأسفرت ىذه

الدراسات فاعمية البرامج التدريبية في تدريب المعاقيف عقمياً عمى العديد مف الميف التي
يتطمبيا سوؽ العمؿ

يتض مما سبؽ تاكيد الدراسات السابقة عمى تنمية الميارات المينية والعممية لدي
األفراد ذوي اإلعاقة العقمية ،وىذا يوض أف فئة المعاقيف عقمياً مف الفئات التي يمكف تنمية

مياراتيـ المينية بما يساعدىـ عمى دخوؿ سوؽ العمؿ واالعتماد عمى أنفسيـ اقتصادياً
مادامت قدراتيـ تسم بذلؾ.

ثاىٔا :االجتاِ حنْ العنل الٔذّٖAttitude Toward handmade work :
مصدرً ميماً في تزويد المعاقيف عقمياً بالمعارؼ واألفكار التي تنمي
ا
تعد عممية التعمـ

اتجاىاتيـ نحو العمؿ اليدوي ،وتعمؿ عمى تدعيميا ،فتكتسب االتجاىات بطرؽ مختمفة ،مف
أىميا وأكثرىا ت ثي ارً الخبرة المباشرة إذ أف ىذه الخبرة إذا ما تكررت فلنيا تؤدي إلى تشكيؿ
االتجاه نحو عمؿ أو موقؼ ما ،لذا نجد أف المربيف يعطوف أىمية كبيرة لالتجاىات إذ تعد مف

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 148 -

فاعلية برنامج قائم علي متطلبات التربية ...

عدد مايو-ج0201 )58( -1م

أبرز أىداؼ تربية المعاقيف وخصوصاً االتجاه نحو العمؿ اليدوي ،فالتعمـ الذي ي ّكسب المعاؽ

عقمياً اتجاىات إيجابية أكثر فاعمية وجدوى مف التعميـ الذي ي ّكسب الطمبة المعمومات فقط
كونيا معرضة لمنسياف في أي لحظة بينما يستمر أثر االتجاىات.

إف التربية الحقيقية ىي التي تنتج عف العمؿ ،واف العمؿ اليدوي ييدؼ أساساً إلى

غرس مواقؼ سموكية جديدة في التمميذ تتجمى آثارىا في مباشرتو لمعمؿ اليدوي  ،ولونشطة

المدرسية األخرى ،ومف ىذه المواقؼ العناية بلتقاف العمؿ والقياـ بالنظافة ،والعمؿ ضمف
مجموعات واحتراـ ا خر وحسف التعامؿ معو ،ليذا ال يكوف العمؿ اليدوي مجرد قص
األخشاب أو البناء ،إنما ىي عممية تربوية أساسية قواميا اليد والعقؿ والسموؾ االجتماعي،
األمر الذي يؤدي إلى تنمية شخصيتو ،ينطمؽ خيالو وتبرز مواىبو ،تمؾ ىي األبعاد التي
ترمي إلى تحقيقيا كؿ تربية أصيمة وعصرية(عبد السالـ المرجى.)02 ،0296 ،
وتعرؼ الباحثة االتجاه نحو العمؿ اليدوى إجرائيا ب نو" :شعور التمميذ المعاؽ عقمياً

نحو العمؿ اليدوي والميني بالقبوؿ أو الرفض ،والميؿ لالستعداد لتعمـ الميف المختمفة
واالستفادة منيا واالستمتاع في دراستيا ،واحتراـ العمؿ اليدوي والقائـ بالعمؿ اليدوي" ،.ويحدد
ذلؾ باستجابات التالميذ عمى مقياس االتجاه نحو العمؿ اليدوي الذي أعدتو الباحثة.
ومف الدراسات التي اىتمت بتنمية االتجاه لدى المعاقيف عقمياً دراسات عاطؼ زغموؿ

( ،)9997محمد صبري كامؿ ( ،)0293سياـ عبد الرفار عميوة ( ،)0294حيث أكدت ىذه
الدراسات فاعمية ىذه البرامج في تنمية االتجاىات نحو المواد الدراسية المختمفة كالعموـ،
والمرة العربية لدييـ.

تستنتج الباحثة مف خالؿ الدراسات السابقة ندرة الدراسات السابقة التي استيدفت
تنمية االتجاه أو المتريرات الوجدانية لدى المعاقيف عقميا بصفة عامة ونحو العمؿ اليدوي
بصفة خاصة ،ونظ ارً ألىمية تنمية االتجاه نحو العمؿ اليدوي لدى المعاقيف عقمياً ،فقد اىتـ

البحث الحالي بلعداد برنامج قائـ عمي متطمبات التربية المينية لتنمية الميارات العممية
واالتجاه نحو العمؿ اليدوي فى الدراسات االجتماعية لدى التالميذ المعاقيف عقمياً بالمرحمة

االبتدائية.
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وقد استفادت الباحثة مف أدبيات البحث فى المواضع التالية:
 تحديد كيفية التعامؿ مع ذوى اإلعاقة العقمية ،وتحديد موضوعات الدراسات االجتماعيةالمتعمقة بتمؾ المتطمبات لممعاقيف عقمياً ،والتعرؼ عمى تجارب بعض الدوؿ العربية
واألجنبية في بناء المناىج لممعاقيف عقمياً .

 استخداـ المواقؼ الحياتية والطرؽ المناسبة في تعمـ وتدريب التالميذ ذوي اإلعاقة العقميةالقابميف لمتعمـ في مناىج الدراسات االجتماعية مثؿ :التعمـ الفردي ،واستخداـ الحواس.
 استخداـ أساليب تقويـ مناسبة لمتالميذ ذوي اإلعاقة العقمية القابميف لمتعمـ مثؿ :اختباراتالتحصيؿ المصور.
 بناء قائمة المتطمبات المينية المرتبطة بمادة الدراسات االجتماعية لممعاقيف عقمياً ،واعدادمواد أدوات البحث والتصور المقترح لممنيج في ضوء قائمة المتطمبات.

إجشاٛات البحح املٔذاىٔ٘:
استيدؼ البحث الحالي بناء برنامج مقترح قائـ عمى متطمبات التربية المينية؛
لتنمية الميارات العممية ،واالتجاه نحو العمؿ اليدوي ،لدى التالميذ المعاقيف عقمياً ،في

المرحمة االبتدائية بمدارس التربية الفكرية؛ لذا تـ إجراء الخطوات التالية:

أّلًا :إجشاٛات حتذٓذ املَاسات العنلٔ٘ ّمتطلبات الرتبٔ٘ املَئ٘ ،الالصمـ٘ للتالمٔـز املعـاقني
عكلٔـا ،مً خالل دساطتَه مليَج الذساطات االجتناعٔ٘ باملشحل٘ االبتذاّ ،ٜ٘ٔمت رلو مً خالل اإلجاب٘
عً الظؤال االّل ،مً أطٝل٘ البحح الزٖ ٓيص عل :ٙما املَاسات العنلٔ٘ الْاجب تْافشٍا لذ ٚالتالمٔز
املعاقني عكلٔاً يف الذساطات االجتناعٔ٘ باملشحل٘ االبتذاٜ٘ٔ؟
وكذا االجابة عف السؤاؿ الثاني ،مف أسئمة البحث الذي ينص عمى :ما متطمبات
التربية المينية الالزمة لمتالميذ المعاقيف عقمياً مف خالؿ دراستيـ لمناىج الدراسات
االجتماعية بالمرحمة االبتدائية فى مدارس التربية الفكرية؟

بعد تحديد قائمة الميارات العممية الرئيسة عددىا ( )6ميارات الواجب توافرىا فى
الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية ،تـ تحديد متطمبات التربية المينية ،ووضعيا في
قائمة ،وفقًا لمخطوات التالية:
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أ .تحديد اليدؼ مف قائمة المتطمبات :ىدفت القائمة الحالية ،إلى تحديد المتطمبات
المينية لممعاقيف عقمياً ،المرتبطة بمناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة
االبتدائية.

ب .مصادر اشتقاؽ قائمة المتطمبات :تـ اشتقاؽ قائمة تحديد المتطمبات المتعمقة
بمناىج الدراسات االجتماعية مف عدة مصادر ،منيا:
 دراسة خصائص التالميذ المعاقيف عقمياً بالمرحمة االبتدائية وحاجاتيـمراجعة أىداؼ تعميـ المعاقيف عقمياً ،وأىداؼ تدريس الدراسات االجتماعية

في المرحمة االبتدائية لممعاقيف عقمياً ،وأىداؼ الت ىيؿ الميني لممعاقيف

عقمياً.

 مراجعة وفحص األدبيات والبرامج التربوية التي اىتمت بتضميف المياراتالعممية في المنػاىج .
 -استطالع رأى

(*)

كؿ مف معممي الدراسات االجتماعية ( ،)9ومعممي المجاالت

المينية( ،)90وموجيي الدراسات االجتماعية ( ،)5في ثالث مدارس مف
مدارس التربية الفكرية بمحافظة الدقيمية(مدرسة الشييد عاطؼ الشرقاوى
االبتدائية لمتربية الفكرية ،مدرسة التربية الفكرية بالسمبالويف  ،مدرسة
التربية الفكرية بالمنصورة) حوؿ أىـ المجاالت والمتطمبات المينية المرتبطة
بمادة الدراسات االجتماعية ،و موضوعات الدراسات االجتماعية المرتبطة
بتمؾ المجاالت ،والتي تمبي متطمبات التربية المينية لممعاقيف عقمياً.

 -عمؿ مقابالت مع بعض أولياء األمور

(†)

2؛ لتحديد المتطمبات المينية

الالزمة ألبنائيـ ،في المستقبؿ لمدخوؿ في مرحمة الت ىيؿ الميف.
وب االستعانة بالمصادر السابقة ،تـ التوصؿ إلى قائمة مبدئية بمتطمبات التربية
المينية ،وقد راعت الباحثػة عنػد إعدادىا ،أف يمبي كؿ جانب مف الجوانب (المعرفية،

)*(يهحك رلى( )1تطالح اصتثاَح نًؼهًٍ اندراصاخ االجتًاػُح وانتدرَة انًهٍُ نهًؼالٍُ ػمهُا.
)†) يهحك رلى( )2اصتًارج يماتهح نًؼهًٍ اندراصاخ االجتًاػُح يغ أونُاء أيىر انتاليُذ انًؼالٍُ ػمهُا ً
تانًزحهح االتتدائُح.
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والميارية ،والوجدانية) حاجات التالميذ المعاقيف عقمياً ،وأف ترتبط األبعاد بمحتوى مناىج

الدراسات االجتماعية.

وبعد إعداد القائمة في صورتيا األولية ،تـ عرضيا في صورة استبانة عمى مجموعة
مف السادة المحكميف

(*)

؛ بيدؼ الحكـ عمى مدى مناسبة كؿ مف( :المتطمبات المعرفية،

والميارية ،والوجدانية ،الرئيسة والمفاىيـ الفرعية لمتالميذ المعاقيف عقمياً بالمرحمة االبتدائية،
والميف المالئمة لكؿ بعد).

في ضوء آراء السادة المحكميف ،وما أبدوه مف ممحوظات ،تـ إجراء بعض
التعػديالت ،منيا:
 -حذؼ بعض المفاىيـ مف قائمة المتطمبات المعرفية ،وتضمينيا فرعياً أسفؿ المتطمبات

المعرفية لممفيوـ الرئيس ،واعادة صياغة بعض المؤشرات الفرعية ،وتقسيميا إلى
مؤشريف.

 حذؼ بعػض المؤشرات الفرعية (متطمبات التربية المينية المعرفية)؛ لتكرارىا ،وألنياتحمؿ نفس المعنى.
وبذلؾ أصبحت قائمة متطمبات التربية المينية في صورتيا النيائية(*) ،بعد التعديالت
بناء عمى آراء السادة المحكميف،و بعد االنتياء مف إعداد قائمة متطمبات
التي أجريت عمييا ً
التربية المينية ،تـ تضميف القائمػة فػي أداة؛ لتحميؿ مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة
االبتدائية في مدارس التربية الفكرية.

ثاىٔاً :حتلٔل حمتْ ٚمياٍج الذساطات االجتناعٔ٘ باملشحل٘ االبتذا ٜ٘ٔيف مذاسس الرتبٔ٘
الفهشٓ٘ :لإلجاب٘ عً الظؤال الجالح مً أطٝل٘ البحح ،الزٖ ٓيص عل : ٙما مذ ٚتْافش متطلبات
الرتبٔ٘ املَئ٘ يف حمتـْ ٚمـيَج الذساطات االجتناعٔ٘ باملشحل٘ االبتذا ٜ٘ٔيف مذاسس الرتبٔ٘
الفهشٓ٘؟
قامت الباحثة بلعداد أداة تحميؿ المحتوى وقد مرت عممية إعداد أداة التحميؿ بالخطوات
التالية:
)*)يهحك رلى ( )3لائًح أصًاء انضادج انًحكًٍُ ػهً أدواخ انثحث.
)*) يهحك رلى ( )4لائًح يتطهثاخ انتزتُح انًهُُح.
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 -9تحديد اليدؼ مف أداة الفحص :فى التعرؼ عمى مدى تنػاوؿ محتػوى منػاىج الدراسات
االجتماعية بالمرحمة االبتدائية بمدارس التربية الفكرية ،لمتطمبات التربية المينية.
 -0تحديد فئات الفحص :تـ استخداـ متطمبات التربية المينية كفئات تحميؿ ،وتضمنت
استمارة التحميػؿ ثالثة أبعاد ىي( :متطمبات التربية المينية المعرفية-متطمبات التربية
المينية الميارية- .تطمبات التربية المينية الوجدانية) .واشتمؿ ىذه األبعاد مقياس
ويتضمف متنػاوؿ  :بصورة مفصمة ،وبصورة موجزة ،وغير متناوؿ ،ومقياس يحدد الميف
التي ليا عالقة بتمؾ األبعاد.
 -3تحديد عينة الفحص:مف محتوى منيج الدراسات االجتماعية المدرسية التي يدرسػيا
التالميػذ المعػاقيف عقميػاً بمدارس التربية الفكرية ،وتمثميا الصفوؼ( :الرابع ،والخامس،
والسادس) االبتدائي لمعاـ الدراسي ).)0202 – 0299

 -4تحديد وحدة التحميؿ :في الموضوعات المتضمنة لكتب الدراسات االجتماعية المقررة عمى
التالميذ المعاقيف عقمياً بمدارس التربية الفكرية ،وأيضاً األنشطة والصور ،والرسوـ التي
يتضمنيا الكتاب.

 -5ضوابط التحميؿ :تـ االلتزاـ بالضوابط التالية:
 شموؿ التحميؿ لجميع موضوعات الدراسات االجتماعية بالكتب المدرسية لمصفوؼالثالثة بالمرحمػة االبتدائية (الرابع– الخامس– السادس) ،وما تتضمنو تمؾ الموضوعات
مف أنشطة ،وصور ،ورسوـ.
 تسجيؿ التك اررات :حيث تـ تحديد استمارة منفصمة لكؿ صؼ مف الصفوؼ الثالثػة ،وتـاستخداـ التكرار كوحدة لتسجيؿ ظيور كؿ فئة مف فئات التحميؿ مػدى التنػاوؿ (مفصؿ،
وموجز ،وغير متناوؿ) ،في محتوى كتب الدراسات االجتماعية.
 -4ضبط أداة التحميؿ :بحساب كؿ مما يمي:
 حساب صدؽ أداة الفحص :لمت كد مف صدؽ األداة تـ عرضيا عمي مجموعة مفالمحكميف؛ بيدؼ الحكـ عمي صياغة المؤشرات المتعمقة بكؿ متطمب ،ودرجة أىميتيا؛
وفي ضوء آراء السادة المحكميف ،تـ إجراء بعض التعديالت.
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 حساب ثبات أداة الفحص :قامت الباحثة بتحميؿ محتوي منيج الدراسات االجتماعيةبالمرحمة االبتدائية لممعاقيف عقمياً؛ بالتزامف مع قياـ إحدى الزميالت

(*)

بنفس عممية

التحميؿ لتحديد ثبات التحميؿ؛ ثـ قامت الباحثة برصد عدد مرات االتفاؽ؛ وعدد مرات

عدـ االتفاؽ؛ تمييداً لحساب معامؿ الثبات ألداة التحميؿ مستخدمة في ذلؾ معادلة
ىولستي R = 2(C12) / ( C1 + C2 ) :

(رشدي أحمد طعيمة)006 ،0224 ،
وتراوحت قيـ معامؿ الثبات ألداة تحميؿ المحتوى بيف (،)%96.9 ،% 99.7
بمتوسط نسبتو ( ، )%93.9وفي ضوء النتائج السابقة يتض أف أداة التحميؿ ،تتػسـ بدرجػة
عالية مف الثبات ،وبذلؾ أصبحت أداة التحميؿ في صورتيا النيائية(†).

 -5تطبيؽ أداة تحميؿ المحتوى  :تـ تحميؿ كتػب الدراسات االجتماعية لمصفوؼ الرابع،

والخامس ،والسادس االبتدائي بالمرحمة االبتدائية في مدارس التربية الفكريػة ‡،وتسجيؿ

نتائج كؿ كتاب في جداوؿ خاصة بذلؾ؛ والتي تحددت في ثالثة أبعػاد ،ىػي :متطمبات
معرفية ،وميارية ،وجدانية ،التي تيدؼ الدراسة الحالية إلى تنميتيا خالؿ تطوير مناىج
الدراسات االجتماعية لممعاقيف عقمياً بمدارس التربية الفكرية .وسيتـ مناقشة نتائج

التحميؿ تفػصيميا وتفسيرىا ،عند مناقشة نتائج البحث.

ثالجاً :اعذاد التصْس املكرتح لربىامج قاٜه عل ٙمتطلبات الرتبٔ٘ املَئ٘ ف ٙالذساطات االجتناعٔ٘
باملشحل٘ االبتذا ٜ٘ٔمبذاسس الرتبٔ٘ الفهشٓ٘
ي تى ىذا االجراء لإلجابة عف التساؤؿ الرابع مف أسئمة البحث الذي ينص عمى :ما
التصور المقترح لبرنامج قائـ عمى متطمبات التربية المينية لتنمية والميارات العممية المينية
واالتجاه نحو العمؿ اليدوي في الدراسات االجتماعية لدى التالميذ المعاقيف عقمياً في المرحمة

االبتدائية بمدارس التربية الفكرية؟ قامت الباحثة بالخطوات التالية :

)*( د أيُزج ػزخ يحًىد ػثد انؼزَز (يدرس انًُاهج وطزق تدرَش اندراصاخ االجتًاػُح).
) †) يهحك ( )5أداج تحهُم يحتىي يُهج اندراصاخ االجتًاػُح.
)‡)يهحك( )6تحهُم يحتىي يُهج اندراصاخ االجتًاػُح.
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(أ) :وضع أسس بناء البرنامج المقترح في الدراسات االجتماعية بمدارس التربية الفكرية في
ضوء متطمبات التربية والمينية :عمى النحو التالي:
 .9يراعي البرنامج المقترح بجميع مكوناتو مػف (أىػداؼ ،ومحتػوى ،وطػرؽ تػدريس،
وأنشطة ،ووسائؿ تعميمية ،وأساليب التقويـ) خصائص التالميذ المعػاقيفً عقميػاً

وحاجاتيـ ،القابميف لمتعمـ بالمرحمة االبتدائية.

 .0أف تسيـ موضوعات محتوى البرنامج المقترح الدراسات االجتماعية في تنمية الميارات
العممية ،وحب العمؿ اليدوي وتقديره ،المحددة بالبحث الحػالي لػدى التالميذ المعاقيف
عقمياً في مدارس التربية الفكرية.

 .3أف تراعي الخبرات التعميمية المقدمة طبيعة المعاقيف عقميا وخصائصيـ ،مف حيث النمو
العقمي ،واالجتماعي ،واالنفعالي ،والجسمي.
 .4أف يتضمف المحتوى موضوعات مبسطة حوؿ المعاؽ ،وبيئتو ،ومشكالتو االجتماعية،
واليومية ،واالكثار مف الصور والرسوـ التوضػيحية ،باإلضافة إلى بعض الجمؿ البسيطة؛
لمراعاة الخصائص المروية لػدى التالميػذ المعاقيف عقمياً.

 .5أف يتـ استخداـ طرؽ واستراتيجيات تدريس متنوعة تسيـ في تنفيذ البرنامج المقترحات
لتنميػة الميارات العممية ،واالتجاه نحو العمؿ اليدوي لدى التالميذ المعػاقيف عقميػاً.

 .6تصميـ األنشطة التعميمية بحيث تكوف بسيطة ،وسيمة ،ويمكػف ممارستيا.

 .7استخداـ الوسائؿ التعميمية المختمفػة ،ووالواضػحة ؛ بحيث تراعي الفروؽ الفردية بيف
التالميذ.
 .8أف يكوف التقويـ مستم ار ،وشامال لجميع جوانب الػتعمـ :المعرفػي ،والميػاري ،والوجػداني.
 .9تنظيـ محتوى البرنامج المقترح بحيث يحقؽ التكامؿ بيف المواد النظرية ،والمواد
العممية.
ب :تطوير البرنامج المقترح في الدراسات االجتماعية بمدارس التربية الفكريػة في ضػوء قائمػة
األسس كما يمي:
 -9تحديد األىداؼ العامة لمبرنامج المقترح :وذلؾ في ضوء ما يمي:
-

قائمة بمتطمبات التربية المينية المعرفية ،والميارية ،والوجدانية الخاصة بالتالميذ
المعاقيف عقمياً.
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 أسس بناء البرنامج المقترح في الدراسات االجتماعية المطور لممعاقيف عقمياً. -طبيعة اإلعاقة العقمية ،ومفيوـ التربية المينية ،وأبعادىا ،وخصائصيا.

 طبيعة منيج الدراسات االجتماعية ،وكيفية توظيفو؛ لتنمية متطمبات التنمية المينية لدىالتالميذ المعػاقيف عقمياً.

بناء عمى ما سبؽ ،تـ تحديد األىداؼ العامة لمبرنامج المقترح ،بما يتناسػب مػع

خصائػص التالميذ المعاقيف عقميػاً وحاجاتيـ ،وكيفية توظيفيا في المواقؼ الحياتية المختمفة

وقد تـ تحديد األىداؼ العامة لكؿ صؼ دراسي عمى حدة ،حيػث تضمف كؿ صؼ مف
الصفوؼ الثالثة عدة أىداؼ تعميمية ،واشتقت منيا األىداؼ الخاصة بكؿ وحدة مف وحدات
البرنامج المقترح .

 - 2حتذٓذ اإلطاس العاو حملتْ ٚالربىامج املكرتح:
يمثؿ التصور المقترح لمبرنامج كؿ صؼ مف الػصفوؼ الثالثػة (الرابع ،والخامس،
والسادس االبتدائي) في مدارس التربية الفكرية؛ حيث يكوف لكؿ صػؼ مقرر خاص بو ،يشمؿ
ىذا المقرر مجموعة مف الوحدات ،ويندرج تحت كؿ وحدة عػدد مػف الموضوعات وقد تـ
إضافة وحدات جديدة  ،كما تـ تعديؿ محتوى الوحدات الموجػودة بالمنيج الحالي؛ كي يمكف أف
يراعى متطمبات التربية المينية ،ويسيـ في تنمية الميارات العممية ،واالتجاه نحو العمؿ
اليدوي ،المقترحة بالبحث الحالي لػدى التالميذ المعاقيف عقمياً  .وقد شمؿ التصور المقترح
( )97وحدة دراسية ،يوضحيا الجدوؿ التالى:
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رؼٔل ()4
انٕصؼاد انؼؿامٛخ نهجـَبيذ انًمتـس ف ٙانؼؿامبد االرتًبػٛخ
انفصم
انصف
انٕصؼاد انًمتـصخ
انؼؿام ٙانؼؿامٙ
انٕصؼح األٔنٗ :األنٕاٌ ٔاألصجبؽ انًنتغؼيخ ف ٙػهى يصـ.
انٕصؼح انخبَٛخ :انجٛئخ ٔتأحٛـْب ػه ٙاعتالف ػؼػ اننكبٌ ف ٙانًضبفظبد.
األٔل
انٕصؼح انخبنخخ :انضٕٛاَبد األنٛفخ انًنتغؼيخ فٔ ٙمبئم انُمم انؼاعهٙ
ٔانغبؿر.ٙ
انـاثغ
انٕصؼح األٔنٗ :األنٕاٌ انًنتغؼيخ ف ٙإشبؿاد انًـٔؿ ٔصُبػٚك انجـٚؼ.
انٕصؼح انخبَٛخ :انجٛئخ ٔتأحٛـْب ػه ٙأػًبل اننكبٌ ف ٙيضبفظت.ٙ
انخبَٙ
انٕصؼح انخبنخخ :ثـاػخ انفـاػُخ ف ٙامتغؼاو األنٕاٌ ٔاألصجبؽ.
األٔل
انغبيل

انٕصؼح األٔنٗ :انغؼيبد انصضٛخ (اإلمؼبفبد األٔنٛخ).
انٕصؼح انخبَٛخ :عؼيبد تؼهًٛٛخ ٔحمبفٛخ (انًغُبغٛل).
انٕصؼح انخبنخخ :عؼيبد أيُٛخ ٔيتُٕػخ (األنٕاٌ ٔاألصجبؽ).

انٕصؼح األٔنٗ :انًُبط ٔانُجبتبد انصضـأٚخ (انُجبتبد).
انٕصؼح انخبَٛخ :انكٕاؿث انطجٛؼٛخ (انًبء مـ انضٛبح).
انخبَٙ
انٕصؼح انخبنخخ :اٜحبؿ انمجطٛخ (األنٕاٌ ٔاألصجبؽ).
انٕصؼح األٔنٗ :األؿض ٔانشًل ٔانمًـ (انضـاؿح ٔفصٕل اننُخ).
انٕصؼح انخبَٛخ :انجٛئخ انقؿاػٛخ (انجٛئخ – انُجبتبد -انًبء مـ انضٛبح-
األٔل
يصبػؿ انغؾاء).
اننبػك
انٕصؼح األٔنٗ :انجٛئخ انصضـأٚخ (انضٕٛاَبد األنٛفخ -انجٛئخ -انُجبتبد).
انٕصؼح انخبَٛخ :انجٛئخ انصُبػٛخ ( انجٛئخ – يصبػؿ انغؾاء).
انخبَٙ
انٕصؼح انخبنخخ :انجٛئخ اننبصهٛخ (انًبء مـ انضٛبِ -انجٛئخ).
انًزًٕع (ٔ )41صؼح ػؿامٛخ

وقد تضمنت كؿ وحدة مف الوحدات الدراسية لمبرنامج المقترح مكونات ىى :األىداؼ
العامة -عناصر المحتوى الوحدة -متطمبات التربية المينية المتضمنة بالوحدة -الميارات
العممية المتضمنة بالوحدة -الجوانب المينية المستيدفة لكؿ وحدة -استراتيجيات التدريس
المقترحة -الوسائؿ التعميمية المقترحة -األنشطة التعميمية المقترحة -أساليب التقويـ
المقترحة.
وبعد االنتياء مف إعداد اإلطار العاـ لمحتوى البرنامج المقترح لممعاقيف عقمياً

بالمرحمػة االبتدائية في صورتو األولية ،تـ عرضو عمى مجموعة مف السادة المحكميف(*)؛

)*(يهحك رلى ( )3أصًاء انضادج انًحكًٍُ.
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وفي ضوء آراء وتوجييات السادة المحكميف ،أصػب اإلطار العاـ لمحتوى البرنامج المقترح

في صورتو النيائية(*).

 -3تحديد طرؽ واستراتيجيات التدريس الالزمة لتدريس البرنامج المقترح :التي تعتمد عمى
الخبرة المباشرة والمحسوسات ،وتتناسب مع خصائص التالميذ المعاقيف عقمياً ،ويمكف
استخداميا فػي تدريس البرنامج المقترح ،ومنيا :الحوار والمناقشة ،والعروض العممية،
والنمذجة ،والقصة ،ولعب األدوار.
 -4تحديد الوسائؿ واألنشطة التعميمية الالزمة لمبرنامج المقترح :وقد تـ مراعاة ما يمى:
 تعدد الوسائؿ التعميمية التي تركز بصفة خاصة عمى الخبرة المباشرة،وغير المباشرة،
ومف ىذه الوسائؿ :عينات ،ومجسمات ،وخامات مف البيئة ،وبذور نباتات ،وأفالـ
تعميمية ،والبطاقات.
 اعداد أنشطة مصورة ،والتي يتـ مف خالليا استثارة التمميذ؛ لمتعرؼ عمى معموماتو
السابقة حوؿ موضوع معيف ،ومنيا:األنشطة التمييدية في بداية الحصة الدراسية
،وتصميـ أشكاؿ ونماذج مختمفة مف موضوعات محتوى البرنامج المقترح.
 -5تحديد أساليب تقويـ البرنامج المقترح  :تـ تحديد األساليب التالية لتقويـ البرنامج:
-

اختبار تحصيمي

-

بطاقة مالحظة الميارات العممية

-

مقياس االتجاه نحو العمؿ اليدوي.

 -6الخطة الزمنية المقترحة لتنفيذ البرنامج المقترح :قدمت الباحثة تصو ارً مقترحاً لمخطة

الزمنية الالزمة لتنفيذ البرنامج المقترح ،مع مراعاة مناسبة الخطة الزمنية الالزمة لتنفيذ

البرنامج المقترح مع المساحة الزمنية المخصػصة أساساً لتدريس مادة الدراسات

االجتماعية وطبيعة المعاقيف عقمياً وخصائصيـ .وجدوؿ ( )3يمخص الخطة الزمنية

المقترحة لتنفيذ البرنامج المقترح.

)*) يهحك رلى ( )7اإلطار انؼاو نًحتىي انثزَايج انًمتزح نهًؼالٍُ

ػمهُا ً.
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رؼٔل()1
انغطخ انقيُٛخ نهجـَبيذ انًمتـس
انصف
انؼؿامٙ

انفصم
انؼؿامٙ

األٔل
انـاثغ
انخبَٙ

األٔل
انغبيل
انخبَٙ

األٔل
اننبػك
انخبَٙ

انٕصؼاد انتؼهًٛٛخ انًمتـصخ
انٕصؼح األٔنٗ:األنٕاٌ ٔاألصجبؽ انًنتغؼيخ ف ٙػهى
يصـ.
انٕصؼح انخبَٛخ:انجٛئخ ٔتأحٛـْب ػه ٙاعتالف ػؼػ
اننكبٌ ف ٙانًضبفظبد.
انٕصؼح انخبنخخ :انضٕٛاَبد األنٛفخ انًنتغؼيخ فٙ
ٔمبئم انُمم انؼاعهٔ ٙانغبؿر.ٙ
انٕصؼح األٔنٗ :األنٕاٌ انًنتغؼيخ ف ٙإشبؿاد انًـٔؿ
ٔصُبػٚك انجـٚؼ.
انٕصؼح انخبَٛخ :انجٛئخ ٔتأحٛـْب ػه ٙأػًبل اننكبٌ فٙ
يضبفظت.ٙ
انٕصؼح انخبنخخ :ثـاػخ انفـاػُخ ف ٙامتغؼاو األنٕاٌ
ٔاألصجبؽ.
انٕصؼح األٔنٗ :انغؼيبد انصضٛخ (اإلمؼبفبد األٔنٛخ).
انٕصؼح انخبَٛخ :عؼيبد تؼهًٛٛخ ٔحمبفٛخ (انًغُبغٛل).
انٕصؼح انخبنخخ :عؼيبد أيُٛخ ٔيتُٕػخ (االنٕاٌ
ٔاألصجبؽ).
ٔانُجبتبد انصضـأٚخ
انٕصؼح األٔنٗ :انًُبط
(انُجبتبد).
انٕصؼح انخبَٛخ :انكٕاؿث انطجٛؼٛخ (انًبء مـ انضٛبح).
انٕصؼح انخبنخخ :اٜحبؿ انمجطٛخ (األنٕاٌ ٔاألصجبؽ).
انٕصؼح األٔنٗ :األؿض ٔانشًل ٔانمًـ (انضـاؿح
ٔفصٕل اننُخ).
انٕصؼح انخبَٛخ :انجٛئخ انقؿاػٛخ ( انجٛئخ – انُجبتبد-
انًبء مـ انضٛبح -يصبػؿ انغؾاء).
انٕصؼح األٔنٗ :انجٛئخ انصضـأٚخ (انضٕٛاَبد األنٛفخ-
انجٛئخ -انُجبتبد).
انٕصؼح انخبَٛخ :انجٛئخ انصُبػٛخ (انجٛئخ –يصبػؿ
انغؾاء).
انٕصؼح انخبنخخ :انجٛئخ اننبصهٛخ (انًبء مـ انضٛبِ-
انجٛئخ).

انًزًٕع

ػؼػ
انضصص

ػؼػ
انفتـاد

1

1

1

1.1

1

1

1

1

1

1.1

1

1.1

1
1

1
1

1

1.1

1

1

1
1

1.1
1.1

1

1

8

1

1

111

1

1

1

1

()11
صصخ

()18.1
فتـح

وباالنتياء مف إعداد البرنامج المقترح ،وتحديد اإلطار العاـ لمحتوى البرنامج
المقترح يكوف قد تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث.
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سابعاً :إجشاٛات الذساط٘ التجشٓبٔ٘ للربىامج املكرتح لكٔاس فعالٔتُ:
لإلجابة عف األسئمة أرقاـ ( )7، 6 ،5مف أسئمة البحث ،والتي تنص عمى :ما
فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمي متطمبات التربية المينية فى تنمية والميارات العممية
بشقييا (المعرفي -األدائي) ،واالتجاه نحو العمؿ اليدوي لدى التالميذ المعاقيف عقمياً في

المرحمة االبتدائية بمدارس التربية الفكرية؟ قامت الباحثة بمجموعة مف اإلجراءات  ،وذلؾ

عمى النحو التالي:

- 1حتذٓذ الْصٌ اليظيب للْحذٗ التجشٓبٔ٘ ّمربسات اختٔاسٍا:
تـ اختيار وحدة البيئة الزراعية لمتجريب ،وقياس فاعمية البرنامج المقترح ،مف خالؿ
الوحدة التجريبية المختارة ،وقد تـ اختيار ىذه الوحدة لممبررات التالية:
 تتضمف الوحدة العديد مف الميارات العممية ،واليدوية الميمة لمتمميذ المعاؽ عقمياوامكانية تضميف الوحدة بالعديد مف األنشطة التعميمية ،والتي تساعد التمميذ المعاؽ
عقميا عمى ممارسة العديد مف الميارات العممية ،األمر الذى يسيـ في تنمية الجوانب
المعرفية.
 احتواء وحدة التطبيؽ عمى أكبر قدر مف الميارات ذات االرتباط الميني ،والتي ينبري أفيتدرب التالميذ المعاقيف عقمياً عمى أدائيا ،ومنيا زراعة النباتات.....وغيرىا.

 -عدـ وجود دليؿ لممعمـ يوض كيفية تدريس ىذه الوحدة التجريبية.

 - 2بياّ ٛحذٗ التجشٓب (نتاب التلنٔز):
عند إعداد كتاب التمميذ تـ اختيار الوحدة التجريبية وعنوانيا (البيئة الزراعية) مف
البرنامج المقترح عمى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي -الفصؿ الدراسي األوؿ ،وقد مرت
عممية بناء وحدة التجريب بالخطوات التالية :
( )9-0تحديد األىداؼ العامة واإلجرائية لموحدة:في ضوء أسس بناء البرنامج
المقترح ،وفي ضوء األىداؼ العامة لمبرنامج المقترح ،وذلؾ عمى المستويات المعرفية،
والميارىة ،والوجدانية.
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( )0-0صياغة محتوى الوحدة التجريبية:تـ إعادة صياغة محتوى وحدة البيئة
الزراعية التي يدرسيا التالميذ المعاقيف عقميا بالصؼ السادس االبتدائي ،في الفصؿ الدراسي
األوؿ في مدارس التربية الفكرية ،وقد راعت الباحثة ما يمى:
أ -أف يرمب عميو الصور واألشكاؿ التخطيطية ،باإلضافة إلى بعض الجمؿ البسيطة.
ب -أف تتوفر فى الصور واألشكاؿ التخطيطية معايير البساطة والجاذبية ،ووضوح التفاصيؿ،
والحجـ المناسب ،واالرتباط بموضوع الدرس.
ج -أف يسيـ محتوى الوحدة في تنمية الجوانب المعرفية ،واألدائية لمميارات ،واالتجاه نحو
العمؿ اليدوي لدى التالميذ.
( )3-0ضبط وحدة التجريب والت كد مف صالحيتيا:
بعد االنتياء مف إعداد كتاب التمميذ في صورتو األولية ،تـ عرضو عمى مجموعة مف

السادة المحكميف(*)؛ لتعرؼ آرائيـ حوؿ:

 -مدى ارتباط محتوى الوحدة باألىداؼ العامة،

واالجرائية المحددة ليا ،وخصائص

المعاقيف عقميا.
 مدى مالءمة طرؽ التدريس ،واألنشطة ،والوسائؿ التعميمية ،واألسئمة التقويميةوالميارات العممية لطبيعة التالميذ المعاقيف عقميا وخصائصيـ.
وقد تـ اجراء بعض التعديالت ،منيا :استبداؿ بعض الصور غير الواضحة ،بصور
مناسبة لمتالميذ المعاقيف عقميا

واعادة صياغة بعض الجمؿ؛ لتناسب المستوى المروي

لمتالميذ المعاقيف عقميا.وتـ إجراء ىذه التعديالت ،وبذلؾ أصبحت الوحدة في صورتيا النيائية
(†)،قابمة لمتطبيؽ عمى مجموعة البحث.

 - 3اعذاد نشاط٘ ىصاط التلنٔز:
تـ إعداد كراسة نشاط التمميذ ،بحيث تتضمف األنشطة ،والتدريبات الموجودة بكتاب
التمميذ وتعتمد األنشطة عمى استخداـ الصور؛ حتى يسيؿ التفاعؿ معيا؛ وتعمميا .وبعد
االنتياء مف إعداداىا في صورتيا األولية ،تـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف؛ لتعرؼ
آرائيـ حوؿ مدى ارتباط األنشطة باألىداؼ المحددة ليا ،ومالءمة مستوى األنشطة بالنسبة
)*) يهحك (  )3أصًاء انضادج انًحكًٍُ.
)†( يهحك ( ) 8كتاب انتهًُذ.
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لمتالميذ المعاقيف عقميا وقد أسفرت نتائج التحكيـ عف مناسبة كراسة األنشطة لوىداؼ
المحددة ليا ،ومستوى التالميذ المعاقيف عقميا ،وبذلؾ أصبحت كراسة نشاط التمميذ في
صورتيا النيائية.

(*)

 - 4إعذاد دلٔل املعله:
تـ إعداد دليؿ المعمـ لموحدة التجريبية ؛ لكي يسترشد بو المعمـ عند تدريس ىذه
الوحدة.وقد روعي في إعداد دليؿ المعمـ أف يكوف مشتمال عمى العناصر الرئيسة التالية:
( )9-4المقدمة :موجية إلى معمـ الدراسات االجتماعية بمدرسة التربية الفكرية،
يوض لو الفمسفة التي بني عمييا الدليؿ ،واليدؼ العاـ الذي يسعى الدليؿ لتحقيقو.
( )0-4صياغة دروس الدليؿ :تـ توزيع محتوى الوحدة التجريبية التي تـ بناؤىا
عمى عدد مف الحصص المقررة لموحدة التجريبية ،ليكوف عدد الحصص المستخدمة في
تدريس الوحدة التجريبية ( )8حصص في الفصؿ الدراسي األوؿ ،لمعاـ الدراسي 0299
0202/ـ .واشتمؿ الدليؿ عمى خطوات عرض الدروس مف حيث تحديد:األىداؼ السموكية
المرجو تحقيقيا،الوسائؿ التعميمية المستخدمة في الدرس ،أوجو التعمـ المتضمنة بالدرس،
الجوانب المينية التي يمكف تنميتيا في الدرس

(توضي ) خطة سير الدرس‘و أساليب

التقويـ.
( )3-4األىداؼ العامة لموحدة التجريبية:
تمثمت في األىداؼ المعرفية ،والميارية ،والوجدانية المرتبطة بتنمية الميارات العممية
لدى التالميذ المعاقيف عقمياً ،بالصؼ السادس االبتدائي بمدارس التربية الفكرية ،في ضوء
متطمبات التربية المينية خالؿ دراستيـ لموحدة التجريبية.

وبعد االنتياء مف إعداد دليؿ المعمـ في صورتو األولية ،تـ عرضو عمى مجموعة مف
السادة المحكميف؛ لمحكـ عمى مدى صالحيتو لالستخداـ في تدريس الوحدة التجريبية ،وفي
ضوء آراء وتوجييات السادة المحكميف ،أصب الدليؿ في صورتو النيائية (*).

) *) يهحك (  )9كزاصح َشاط انتهًُذ.
(*) يهحك رلى ( )11دنُم انًؼهى.
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 - 5إعذاد أدّات البحح:
لتنفيذ تجربة البحث ،وقياس فاعمية البرنامج المقترح ،تـ إعداد أدوات البحث التالية:
( )9-5إعداد االختبار التحصيمي :تـ ذلؾ خالؿ الخطوات التالية:
( )9-9-5تحديد اليدؼ مف االختبار :وىو قياس فاعمية البرنامج المقترح في تنمية
الجوانب المعرفية لمميارات العممية الالزمة لتدريس الدراسات االجتماعية لممعاقيف عقمياً ،في
ضوء متطمبات التربية المينية بمدارس التربية الفكرية ،وقد تـ تحديد المستويات المعرفية

المتضمنة في االختبار التحصيمي ،وتتمثؿ في :التذكر ،والفيـ ،والتطبيؽ.
( )0-9-5صياغة تعميمات االختبار التحصيمي :تـ صياغة تعميمات االختبار في
صورة سيمة وواضحة؛ ليسيؿ فيميا لدى معممي الدراسات االجتماعية بمدارس التربية
الفكرية ،في أثناء عرضيا عمى التالميذ ،واجابتيـ عمييا في ورقة اإلجابة ،وقد روعي عند
صياغة التعميمات أف يوض بيا ما يمي:
 )9يتكوف االختبار مف ( )32مفردة ،تحتوي كؿ مفردة عمى سؤاؿ وعدد احتماليف ،أحدىما
يعد اإلجابة الصحيحة.
 )0األسئمة ت خذ األرقاـ مف ( .)32:9واإلجابة عف البدائؿ مف الحروؼ (أ ،ب).
 )3يتـ إجراء ىذا االختبار لكؿ تمميذ كحالة فردية ،وليس جماعياً.

 )4يقوـ المعمـ بقراءة السؤاؿ عمى التمميذ ،ويمكف لممعمـ إعادة صياغتو دوف تريير مضموف
السؤاؿ.
 )5يوجد فاصؿ زمني مف ( )95-92دقيقة ،بعد تطبيؽ مدة ( )32دقيقة؛ إلراحة التالميذ؛
حيث ال يمكنيـ االنتباه والتركيز لمدة طويمة.
 )6يضع المعمـ عالمة ( )لتحديد اإلجابة التي حددىا التمميذ.
( )3-9-5إعداد مفتاح تصحي االختبار التحصيمي:
تـ إعداد مفتاح تصحي

االختبار التحصيمي موض

بو رقـ السؤاؿ ،ورقـ البديؿ

الصحي  ،عمى أف يتـ تصحي كؿ سؤاؿ بلعطاء التمميذ درجة واحدة عندما تتطابؽ إجابتو
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عف السؤاؿ مع مفتاح التصحي  ،ويعطى صف ارً عف السؤاؿ عندما ال تتطابؽ إجابتو مع مفتاح

التصحي (*).

( )4-9-5الضبط العممي لالختبار:
 -9التحقؽ مف صدؽ االختبار (صدؽ المحكميف) :تـ عرض االختبار في صورتو األولية
عمى مجموعة مف السادة المحكميف؛ إلبداء آرائيـ ومقترحاتيـ ،وممحوظاتيـ حوؿ
االختبار مف حيث التالي :مدى وضوح صياغة تعميمات االختبار،ومدى مالءمة مستوى
االختبار لمتالميذ المعاقيف عقمياً ،وخصائصيـ العقمية .وقد تـ إجراء التعديالت عمى
االختبار ،والتي اتفؽ عمييا السادة المحكميف.

 -0التجربة االستطالعية لالختبار التحصيمي:تـ تطبيؽ االختبار عمى مجموعة استطالعية
(غير مجموعة البحث األساسية) ،مكونة مف ( )90تمميذاً مف تالميذ الصؼ (السادس

االبتدائي)؛ بيدؼ:

حظاب االتظام الذاخلٕ لالختباس التحصٔلٕ:
تم حساب صدق االتساق الداخلي لالختبار التحصيلي بعد تطبيقه على عينة
عشوائية عددها ( )21من غير عينة الدراسة ،وذلك من خالل:
أ -حساب معامؿ ارتباط درجة كؿ بعد بالدرجة الكمية لالختبار :ويوض الجدوؿ
التالي قيـ معامالت االرتباط ومستويات داللتيا:
رؼٔل ()1
يؼبيالد اؿتجبغ أثؼبػ االعتجبؿ انتضصٛه ٙثبنؼؿرخ انكهٛخ نالعتجبؿ انتضصٛهٙ
ينتٕٖ انؼالنخ
يؼبيم االؿتجبغ
أثؼبػ االعتجبؿ انتضصٛهٙ
1.11
1.111
انتؾكـ
1.11
1.111
انفٓى
1.14
1.818
انتطجٛك

يتض

مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت االرتباط موجبة وذات داللة إحصائية

عند مستوى داللة  ،2.29 ،2.25مما يدؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار
التحصيمي.

*

) ) ملحق( -11ب) مفتاح تصحيح االختبار التحصيلي .
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ب -حساب ثبات الختبار التحصيمي:

 حساب ثبات االختبار بمعادلة ألفا كرونباخ:تـ حساب ثبات االختبار بطريقة ألفا كرونباخ حيث تقوـ ىذه الطريقة عمى حساب

تبايف مفردات االختبار ،والتي يتـ مف خالليا بياف مدى ارتباط مفردات االختبار ببعضيا
البعض ،وارتباط كؿ مفردة مع الدرجة الكمية لالختبار وذلؾ مف خالؿ المعادلة التالية:
يج ع2ق 
ٌ 



1
2

معامؿ ( 1  ٌ = )α
ع
ن 

ع2ن  :التبايف الكمى لدرجات التالميذ في
حيث ف :عدد بنود االختبار

االختبار
مجػ ع2ق  :مجموع تبايف درجات التالميذ عمى فقرة مف فقرات االختبار.
وجاءت النتائج كما ىي موضحة بالجدوؿ التالي:

االعتجبؿ ككم

رؼٔل ()1
يؼبيالد انخجبد أنفب نالعتجبؿ انتضصٛهٙ
يؼبيم انخجبد أنفب
ػؼػ انًفـػاد
1.11
11

يتض مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات لالختبار ككؿ =  ،2.70وىو معامؿ
ثبات مقبوؿ أللفا ،مما يدؿ عمى مالئمة االختبار ألغراض البحث.
 حساب ثبات االختبار بطريقة إعادة التطبيق:وقد قامت الباحثة بحساب معامالت ثبات االختبار التحصيمي باستخداـ طريقة إعادة
التطبيؽ ،حيث طبؽ االختبار التحصيمي عمى عينة استطالعية مف تالميذ الصؼ األوؿ
اإلعدادي المعاقيف عقميا ،بمغ عددىا ( )90تمميذ وتمميذة  ،وبعد ثالث أسابيع أعيد تطبيؽ
االختبار مرة أخرى عمى نفس العينة ،بيدؼ حساب ثبات االختبار عف طريؽ حساب معامالت
االرتباط بيف درجات التطبيؽ األوؿ والثاني ،وجاءت النتائج كما ىي موضحة ىي موضحة
بالجدوؿ التالي:
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رؼٔل ()1
يؼبيالد االؿتجبغ ث ٍٛػؿربد غالة انؼُٛخ االمتطالػٛخ ف ٙانتطجٛك األٔل ٔانخبَ ٙنالعتجبؿ انتضصٛهٙ
ينتٕٖ انؼالنخ
يؼبيم االؿتجبغ
أثؼبػ االعتجبؿ
1.11
1.111
انتؾكـ
1.14
1.814
انفٓى
1.14
1.141
انتطجٛك
1.14
1.111
انؼؿرخ انكهٛخ

يتض مف الجدوؿ السابؽ وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند (،)2.29 ،2.25

بيف التطبيقيف (األوؿ ،والثاني) ،لدرجات االختبار التحصيمي (أبعاد ودرجة كمية)؛ حيث
تراوحت قيـ معامالت االرتباط بيف ( ،)2.676و ( ،)2.990مما يدؿ عمى أف االختبار يتمتع
بدرجة عالية مف الثبات.
حظاب معامالت الظَْل٘ ّالصعْب٘*ّالتنٔٔض ملفشدات االختباس التحصٔلٕ :تـ حساب معامؿ
سيولة وصعوبة كؿ مفردة مف مفردات االختبار مف خالؿ المعادلة التالية :معامؿ
السيولة = عدد اإلجابات الصحيحة  /عدد الطالب ،فوجد أف معامالت السيولة تنحصر
بيف ( ،)2.8-2.0وتـ حساب معامؿ التمييز لكؿ مفردة مف مفردات االختبار مف خالؿ
المعادلة التالية:
معامل السهولة معامل الصعوبة√= معامؿ التمييز ،وكاف في المدى المقبوؿ مف
(.)2.5 -2.4
حتذٓذ الضمً الالصو ألدا ٛاالختباس التحصٔلٕ :وذلؾ بتسجيؿ الزمف الذي استررقو كؿ تمميذ
في مجموعة البحث االستطالعية إلنياء اإلجابة عف مفردات االختبار ،ثـ حساب متوسط
مجموع تمؾ األزمنة :واتض

أف الزمف الالزـ لتطبيؽ االختبار التحصيمي ىو ()45

دقيقة.

()5-9-5الصورة النيائية الختبار تحصيؿ الجانب المعرفي لمميارات العممية(*).
بعد إجراء التعديالت عمى اختبار تحصيؿ الجانب المعرفي لمميارات العممية في ضوء

آراء المحكميف ،وتوجيياتيـ ،وبناء عمى حساب صدقو ،وثباتو ،ومعامؿ السيولة ،والصعوبة،
(*) معامل السهولة = (عدد اإلجابات الصحيحة)( /عدد اإلجابات الصحيحة  +عدد اإلجابات الخاطئة)  ،معامل الصعوبة
= ( – 1معامل السهولة) .

)*) يهحك ( -11أ ) االختثار انتحصُهٍ نهًهاراخ انؼًهُح.
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ومعامؿ التمييز ،وحساب الزمف الالزـ لإلجابة عف مفرداتو ،تـ إعداد جدوؿ مواصفات
االختبار التحصيمي.
رؼٔل()1
يٕاصفبد االعتجبؿ انتضصٛهٙ
انًنتٕٖ
انًؼـفٙ

اؿلبو األمئهخ

انؼؼػ

انُنجخ
انًئٕٚخ

41

%11
%11.1
%11.1
%411

انفٓى
انتطجٛك

،41 ،44،41 ،41،1،1 ،1 ،1،1 ،4
11 ،11،11،18،11
11 ،11 ،14 ،41 ،41 ،1 ،1
11 ،11 ،11 ،48 ،41 ،41 ،41 ، 8

1
8

اإلرًبنٙ

11

11

انتؾكـ

وبالتالي أصب

اختبار تحصيؿ الجانب المعرفي لمميارات العممية في صورتو

النيائية ،صالحا لمتطبيؽ عمى مجموعة البحث األساسية.
()0-5إعداد بطاقة المالحظة :تـ إعداد بطاقة المالحظة باجراء الخطوات التالية:
( )9-0-5تحديد اليدؼ مف بطاقة المالحظة :وىو قياس ما تقوـ بو مجموعة
البحث مف أداءات لممياـ الواردة بالوحدة.
( )0-0-5تحديد مكونات البطاقة :تـ تقسيـ البطاقة الى ( )9ميارة عممية،
كؿ ميارة تنقسـ إلى عدة ميارات وخطوات ومياـ فرعية.
()3-0-5صياغة مفردات البطاقة :تـ مراعاة صياغة مفردات بطاقة المالحظة
بحيث تطابؽ األداء والصياغة أىداؼ بطاقة المالحظة ،وتحديد العالقة بيف الميمات
األساسية ،والمياـ الفرعية المكونة ليا؛ وذلؾ ب ف تكوف العبارات إجرائية ومحدد ،يمكف
مالحظتيا وقياسيا في صيرة المضارع (أف تقيس كؿ عبارة أداء واحد فقط).
( )4-0-5تحديد تعميمات البطاقة :تـ صياغة مجموعة تعميمات لمبطاقة ،وتـ توزيع
الدرجات بمعدؿ ( )3درجات لوداء الجيد جدا )0(،درجة لوداء المتوسط )9(،درجة لوداء
الضعيؼ )2(،لمذي لـ يقـ باألداء.
( )5-0-5ضبط بطاقة المالحظة :لمت كد مف صدؽ بطاقة المالحظة تـ عرضيا في
صورتيا األولية عمى مجموعو مف السادة المحكميف ؛ وفي ضوء آراء السادة المحكميف قامت
الباحثة بلجراء التعديالت المطموبة.
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()6-0-5التجربة االستطالعية لبطاقة المالحظة :بيدؼ:
 )9حساب صدؽ بطاقة المالحظة :تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لبطاقة
المالحظة بعد تطبيقيا عمى عينة عشوائية عددىا ( )90تممي ًذا ،مف غير عينة
الدراسة ،مف خالؿ :حساب معامؿ ارتباط درجة كؿ بعد بالدرجة الكمية لالختبار،

ويوض الجدوؿ التالي ،قيـ معامالت االرتباط ومستويات داللتيا:
انًٓبؿح
األٔنٗ
انخبَٛخ
انخبنخخ
انـاثؼخ
انغبينخ
اننبػمخ
اننبثؼخ
انخبيُخ
انتبمؼخ

رؼٔل ()1
يؼبيالد اؿتجبغ يٓبؿاد ثطبلخ انًالصظخ ثبنؼؿرخ انكهٛخ نهجطبلخ
يؼبيم
يٓبؿاد ثطبلخ انًالصظخ
االؿتجبغ
1.881
فؿاػخ ثؼط انُجبتبد ثبنًُقل.
1.811
صُبػخ أػالو ثجمبٚب األلًشخ.
1.811
إػؼاػ فربربد يهَٕخ يٍ ثٕال ٙانضجٕة.
1.141
إػؼاػ نٕصخ نهؼًالد انُمؼٚخ.
1.11
صُغ ٔمبئؼ يٍ انمطٍ انًصـ٘.
1.11
اػؼاػ نٕصبد إؿشبػٚخ.
1.1
تزٓٛق أصٛص ٔؿٔػ يزففخ.
1.81
صُبػخ انخًبؿ انًزففخ.
1.81
صُبػخ ًَبؽد نألْـايبد يٍ انزٛـ.
1.81
انجطبلخ ككم

ينتٕٖ
انؼالنخ
1.14
1.14
1.14
1.14
1.11
1.11
1.14
1.14
1.14
1.14

يتض مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت االرتباط موجبة ،وذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ()،2.29 ،2.25؛ مما يدؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي  ،وبذلؾ تكوف
البطاقة مناسباً لمتطبيؽ عمي مجموعة البحث األساسية
 )0حساب ثبات بطاقة المالحظة:

تـ حساب ثبات البطاقة بطريقة ألفا كرونباخ؛ حيث تقوـ ىذه الطريقة عمى
حساب تبايف مفردات البطاقة ،والتي يتـ مف خالليا بياف مدى ارتباط مفردات البطاقة ببعضيا
البعض ،وارتباط كؿ مفردة مع الدرجة الكمية لمبطاقة ،مف خالؿ المعادلة التالية:
يج ع2ق 
ٌ 



1
2

معامؿ ( 1  ٌ = )α
ع
ن


2
ع ن  :التبايف الكمي لدرجات الطالب في البطاقة.
حيث إف :ف :عدد بنود البطاقة.

مجػ ع2ق  :مجموع تبايف درجات الطالب عمى كؿ فقرة مف فقرات البطاقة.
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وجاءت النتائج كما ىي موضحة بالجدوؿ التالي:
رؼٔل ()8
يؼبيالد انخجبد أنفب نهجطبلخ ككم
انجطبلخ ككم

ػؼػ انًفـػاد

يؼبيم انخجبد أنفب

11

1.11

يتض مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات لمبطاقة ككؿ =  ،2.79وىو معامؿ ثبات
مقبوؿ أللفا؛ مما يدؿ عمى مالئمة البطاقة ألغراض البحث ،واعداد جدوؿ مواصفات بطاقة
المالحظة كما في الجدوؿ التالي:
و

رؼٔل ()1
يٕاصفبد ثطبلخ انًالصظخ
يٓبؿاد ثطبلخ انًالصظخ
فؿاػخ ثؼط انُجبتبد ثبنًُقل.
صُبػخ أػالو ثجمبٚب األلًشخ.
إػؼاػ فربربد يهَٕخ يٍ ثٕال ٙانضجٕة.
إػؼاػ نٕصخ نهؼًالد انُمؼٚخ.
صُغ ٔمبئؼ يٍ انمطٍ انًصـ٘.
اػؼاػ نٕصبد إؿشبػٚخ.
تزٓٛق أصٛص ٔؿٔػ يزففخ.
صُبػخ انخًبؿ انًزففخ.
صُبػخ ًَبؽد نألْـايبد يٍ انزٛـ.
انجطبلخ ككم

ػؼػ انًٓبؿاد انفـػٛخ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

بذلؾ أصبحت بطاقة المالحظة في صورتيا النيائية؛ حيث تـ تطبيقيا عمى مجموعة
البحث التجريبية في مرحمة التطبيؽ.

()

( )3-5إعداد مقياس االتجاه نحو العمؿ اليدوي:
( )9-3-5اليدؼ مف المقياس :قياس اتجاه تالميذ الصؼ السادس االبتدائي مف المعاقيف
عقمياً القابميف لمتعمـ "عينة البحث" ،نحو العمؿ اليدوي.

( )0-3-5بناء المقياس :تـ تحديد نوع مفردات المقياس وصياغتيا :ووضع الصورة األولية
لمقياس االتجاه والذى يتكوف مف ( )32مفردة ،وقد راعت الباحثة عند صياغة

(( )يهحك ( )12تطالح يالحظح انًهاراخ انؼًهُح.
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عبارات المقياس أف تعكس عبارات المقياس طبيعة التالميذ المعاقيف عقمياً ،وتكوف
العبارات في أبسط صورة.

( )3-3-5إعداد مفتاح تصحي
( )32مفردة

المقياس :أعدت الباحثة مقياس االتجاه ،ويتكوف مف

عمى ثالثة أبعاد ،ىى :أىمية العمؿ اليدوي( ،)90واالستمتاع

بالعمؿ اليدوي( ،)93واحتراـ القائـ بالعمؿ اليدوي( ،)5وتتنوع بيف العبارات
اإليجابية ،والسمبية ،ويتـ اإلجابة عمى كؿ عبارة إما أوافؽ ،أو متردد أو ال أوافؽ،
وأعطيت الفقرات اإليجابية موافؽ ( ،)0ومتردد ( ،)9وغير موافؽ ( .)2أما
الفقرات السمبية أعطيت موافؽ ( ،)2ومتردد ( ،)9وغير موافؽ (.)0
( )4-3-5صياغة تعميمات المقياس :تـ صياغة تعميمات المقياس في عبارات واضحة
ومختصرة وتضمنت ما يمي :إجراء القياس لكؿ تمميذ كحالة فردية  ،يقوـ المعمـ
بقراءة العبارة عمى التمميذ ويمكف إعادة صياغتيا حسب ما تتطمبو العبارة ،دوف
تريير مضمونيا .ويقوـ المعمـ بتدويف اإلجابة الصحيحة ،بوضع عالمة ( )أماـ
إجابة التمميذ الصحيحة.
( )5-3-5عرض المقياس عمى مجموعة مف السادة المحكميف :تـ عرض المقياس عمى
السادة المحكميف؛ إلبداء الرأي في مدى سالمة االختبار ،مف حيث الصياغة،
والمضموف  ،ومدى مالءمة المقياس لعينة البحث ،وشموليتو ،ووضوح
التعميمات ،وفى ضوء آراء السادة المحكميف قامت الباحثة بلجراء التعديالت
المطموبة.
( )6-3-5التجربة االستطالعية لمقياس االتجاه نحو العمؿ اليدوي :قامت الباحثة
بتطبيؽ المقياس عمي مجموعة استطالعية (غير مجموعة البحث األساسية)،
مكونة مف ( )90تممي ًذا مف تالميذ الصؼ ( السادس االبتدائي) ؛ بيدؼ:

 )1حظاب االتظام الذاخلٕ:
تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس االتجاه نحو العمؿ اليدوي بعد تطبيقو
عمى عينة عشوائية عددىا ( )90مف غير عينة الدراسة ،وذلؾ مف خالؿ :حساب معامؿ
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ارتباط درجة كؿ بعد بالدرجة الكمية لالختبار ويوض

عدد مايو-ج0201 )58( -1م

الجدوؿ التالي قيـ معامالت االرتباط

ومستويات داللتيا:
رؼٔل ()41
يؼبيالد اؿتجبغ أثؼبػ يمٛبك االتزبِ َضٕ انؼًم انٛؼٔ٘ ثبنؼؿرخ انكهٛخ نهًمٛبك
ينتٕٖ انؼالنخ
يؼبيم االؿتجبغ
أثؼبػ يمٛبك االتزبِ َضٕ انؼًم انٛؼٔ٘
1.14
1.81
أًْٛخ انؼًم انٛؼٔ٘.
1.14
1.11
االمتًتبع ثبنؼًم انٛؼٔ٘.
1.14
1.11
اصتـاو انمبئى ثبنؼًم انٛؼٔ٘.

يتض

مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت االرتباط موجبة وذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة  ،2.29 ،2.25مما يدؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس االتجاه نحو
العمؿ اليدوي.

 )2حظاب ثبات البطاق٘ مبعادل٘ ألفا نشّىباخ:
تـ حساب ثبات مقياس االتجاه نحو العمؿ اليدوي بطريقة ألفا كرونباخ حيث تقوـ
ىذه الطريقة عمى حساب تبايف مفردات المقياس ،والتي يتـ مف خالليا بياف مدى ارتباط
مفردات المقياس ببعضيا البعض ،وارتباط كؿ مفردة مع الدرجة الكمية لممقياس ،وجاءت
النتائج كما ىي موضحة بالجدوؿ التالي:
رؼٔل ()44
يؼبيالد انخجبد أنفب نًمٛبك االتزبِ َضٕ انؼًم انٛؼٔ٘
يؼبيم انخجبد أنفب
ػؼػ انًفـػاد
يمٛبك االتزبِ َضٕ انؼًم انٛؼٔ٘
ككم
1.114
18

يتض مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات لمقياس االتجاه نحو العمؿ اليدوي ككؿ
= ، 2.709وىو معامؿ ثبات مقبوؿ أللفا ،مما يدؿ عمى مالئمة لمقياس االتجاه نحو العمؿ
اليدوي ألغراض البحث.
 )3حتذٓذ الضمً الالصو لتطبٔل مكٔاس االجتاِ حنْ العنل الٔذّٖ :تـ تحديد الزمف الالزـ
لإلجابة عف المقياس؛ بتسجيؿ الزمف الذي استررقو كؿ تمميذ في مجموعة البحث
االستطالعية؛ إلنياء اإلجابة عف عبارات المقياس ،ثـ حساب متوسط مجموع تمؾ
األزمنة:

-

مجموع األزمنة =

 402دقيقة .

عدد أفراد المجموعة االستطالعية =  90تممي ًذا وتمميذة.
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زمف إلقاء التعميمات =  92دقائؽ.
402

 -الزمف الالزـ لإلجابة عف المقياس = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = 92 +

45

دقيقة.
90
وفي ضوء ما سبؽ ،وبناء عمى اإلجراءات السابقة ،تـ إعداد جدوؿ مواصفات
مقياس االتجاه نحو العمؿ اليدوي ،كما يمي:
رؼٔل ()41
يٕاصفبد يمٛبك االتزبِ َضٕ انؼًم انٛؼٔ٘
ػؼػ انؼجبؿاد
أثؼبػ انًمٛبك
انًٕرجخ
44-41-1-1-1-1-4
-4أًْٛخ انؼًم انٛؼٔ٘.
-1االمتًتبع ثبنؼًم انٛؼٔ٘.

11-11-14-41-41-41-41

-1اصتـاو انمبئى ثبنؼًم انٛؼٔ٘.
إرًبن ٙػؼػ انؼجبؿاد.

18-11-11
41

وبذلؾ أصب

المقياس في صورتو النيائية

البحث.

(

اننبنجخ
41-1-1-8-1
--41-11-48-41
11-11
11-11
41

*) ،وصالحاً لمتطبيؽ عمى مجموعة

 - 6اإلجشاٛات التجشٓبٔ٘ للبحح:
( )9-6اإلعداد لمتجربة:
 -9ساعدت خبرة الباحثة فى التعامؿ مع فئة المعاقيف عقمياً ؛عمى تعرؼ طبيعة
التالميذ المعاقيف عقميا واقعيا وخصائصيـ؛ مما ساعد فى إعداد أدوات الدراسة

التجريبية ،فتـ إعدادىا في ضوء خصائص ىؤالء التالميذ وحاجاتيـ .،وأيضا
تعريؼ معممة

(†)

الصؼ السادس االبتدائي ،والتي درست لممجموعة التجريبية؛

اليدؼ مف البحث ،والفمسفة التي بني عمييا دليؿ المعمـ ،وكتاب التمميذ،
وكراسة النشاط ،وأىمية تنفيذ خطوات الدروس الموجودة بالدليؿ؛ مف أجؿ
)*) يهحك (  ) 13يمُاس االتجاِ َحى انؼًم انُدوٌ.
)†) أ  /يؼهًح تًدرصح انتزتُح انفكزَح تانضُثالوٍَ.
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المساىمة في تنمية الميارات العممية ،واالتجاه نحو العمؿ اليدوي في ضوء
متطمبات التربية المينية لدى التالميذ.
 -0نظ ارً لصرر حجـ مجتمع التالميذ المعاقيف عقميا بالمرحمة االبتدائية ،اقتصرت
الدراسة عمى عينة قواميا ( )92تالميذ ،مف تالميذ مدرسة التربية الفكرية

بالصؼ السادس االبتدائي بالمنصورة  ،في العاـ الدراسي ()0202 – 0299
،وتتراوح نسب ذكاء ىؤالء التالميذ ما بيف ( )67 – 59درجة ،بمتوسط ()59
درجة؛ أي أف ىؤالء التالميذ قابموف لمتعمـ.
 -3تـ استخداـ المنيج التجريبى ،بالتصميـ شبو التجريبى (القبمي – البعدي)
لممجموعة الواحدة؛ لذا تمثمت مجموعة البحث فى مجموعة واحدة مكونة مف
( )92تالميذ بمدرسة التربية الفكرية بالمنصورة.
( )0-6تنفيذ التجربة :سارت تجربة البحث الحالية ،وفقا لإلجراءات التالية:
()9-0-6التطبيؽ القبمي ألدوات البحث :قامت معممة الفصؿ بتطبيؽ االختبار
التحصيمي ،وبطاقة المالحظة،ومقياس االتجاه عمى مجموعة البحث قبميا ،بطريقة فردية لكؿ
تمميذ عمى حدة ،وذلؾ في بداية العاـ الدراسي ،وبعد االنتياء مف تطبيؽ االختبار التحصيمي،
وبطاقة المالحظة ومقياس االتجاه قبميا ،قامت الباحثة برصد درجات كؿ تمميذ .
( )0-0-6تطبيؽ تجربة الدراسة :قامت معممة الفصؿ بتدريس وحدة التجريب كما تـ
تناوليا بدليؿ المعمـ ،وتطبيؽ األنشطة الموجودة بكراسة نشاط التمميذ ،كما التزمت بالخطة
الزمنية الالزمة لتدريس الوحدة التجريبية ،وقد تـ تدريس الوحدة في الفترة مف / 99 / 97
 0299إلى  0299 / 90 / 06بواقع حصتيف أسبوعيا ،وزمف الحصة  45دقيقة.
( )3-0-6المشكالت التى واجيت الباحثة في أثناء التجربة:تمثمت فيما يمى :
 إنخفاض دافعية التالميذ المعاقيف عقميا لمتعمـ ،وترمبت الباحثة عمى ذلؾ عفطريؽ التعرؼ لمتالميذ المعاقيف عقمياً والتودد إلييـ ،واستخداـ التعزيز لزيادة

دافعيتيـ ،واستعدادىـ لمتعمـ.

 النسياف المستمر لمتالميذ المعاقيف عقميا وعدـ تذكرىـ المعمومات ،وترمبتالباحثة عمى ذلؾ عف طريؽ المساعدة والتكرار المستمر ليـ؛ لمواجية نواحى
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القصور لدييـ ،وخاصة فيما يتعمؽ بقدرتيـ عمى التذكر لمراعاة الفروؽ الفردية
بينيـ.
 صعوبات تعميـ التالميذ المعاقيف عقميا لفظيا وبدوف استخداـ األدواتوالمجسمات في تطبيؽ االنشطة ،وترمبت الباحثة عمى ذلؾ مف خالؿ األنشطة
الموجودة بكراسة نشاط التمميذ في تنمية الميارات العممية لدييـ نظ ار الرتباطيا
بواقع التالميذ وحياتيـ.
 عدـ وجود تفاعؿ بيف التالميذ المعاقيف عقميا وبعضيـ البعض والمعمـ ،وترمبتالباحثة عمى ذلؾ مف خالؿ اشتراؾ التالميذ بحماس في ممارسة األنشطة مما
أدى لحدوث تحسف ممحوظ في التفاعؿ بينيـ .
 الالمبااله وعدـ االىتماـ الممحوظ بحصة الدراسات االجتماعية مف قبؿ التالميذالمعاقيف عقمياً ،وترمبت الباحثة عمى ذلؾ مف خالؿ تقديـ التعزيز المناسب في
كؿ موقؼ تعميمي قدر المستطاع ليـ.

()3-0-6التطبيؽ البعدي ألدوات البحث :بعد اال نتياء مف تدريس الوحدة التجريبية،
تـ تطبيؽ مقياس االتجاه نحو العمؿ اليدوي ،واالختبار التحصيمي ،وبطاقة المالحظة بعدياً،

ثـ قامت الباحثة برصد درجات التالميذ ،وفؽ مفتاح التصحي المعد لذلؾ؛ تمييدا لمعالجتيا

إحصائيا.

األطالٔب اإلحصا ٜ٘ٔاملظتدذم٘ يف حتلٔل ّمعاجل٘ البٔاىات:
تـ استخداـ برنامج حزـ التحميؿ اإلحصائي لمعموـ االجتماعية (IBM ) ver.21
تـ استخداـ األساليب التالية:
 SPSS Statistics؛ حيث ّ
 -9معادلة بيرسوف لحساب الصدؽ " صدؽ االتساؽ الداخمي " لكؿ مف (االختبار
التحصيمي ،وبطاقة المالحظة ،مقياس االتجاه نحو العمؿ اليدوي).
 -0معادلة ألفا كرونباخ لحساب ثبات األدوات.
 -3معامالت (السيولة والصعوبة والتمييز) لمفردات االختبار التحصيمي.
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لتعرؼ داللة الفروؽ بيف التطبيؽ القبمي ،والتطبيؽ
 -4اختبار ويمكوكسف ّ Wilcoxn
البعدي لممجموعات المرتبطة ،وكذلؾ بحث داللة الفروؽ بداللة كؿ مف قيمة ،W
وقيمة  Zلتالميذ مجموعة البحث.
 -5معادلة ) (rلحساب حجـ ت ثير المعالجة التجريبية لالختبار التحصيمي وبطاقة
المالحظة لمبحث.
 -6معادلة) )zلحساب حجـ الت ثير المعالجة التجريبية مقياس االتجاه نحو العمؿ اليدوي.
 -7معادلة سبيرماف لمرتب؛ لمت كد مف وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف (االختبار
التحصيمي ،وبطاقة المالحظة ،مقياس االتجاه نحو العمؿ اليدوي) مف عدمو؛ عف
طريؽ حساب قيمة معامؿ االرتباط.

مياقص٘ ىتاٜج البححّ ،تفظريٍا:
يتناوؿ ىذا الجزء عرضاً لنتائج تطبيؽ أدوات البحث ،التي تـ التوصؿ إلييا خالؿ

البحث الحالي؛ وذلؾ لإلجابة عف أسئمة البحث ،ومعرفة مدى صحة الفروض.

ولمت كد مف صحة الفرض األوؿ ،والذى نص عمى" :مستوى تضميف مناىج الدراسات

ٍ
متدف ال يصؿ إلى
االجتماعية لممعاقيف عقمياً بالمرحمة االبتدائية لمتطمبات التربية المينية
حد الكفاية (.")%52

ولمتحقؽ مف صحة الفرض األوؿ مف خالؿ اإلجابة عف التساؤؿ الثالث ،والذي نص
عمى " :ما مدى توافر متطمبات التربية المينية في مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة
االبتدائية في مدارس التربية الفكرية مف خالؿ تحميؿ محتواىا"؟ قامت الباحثة بتحميؿ
محتوى ىذه المناىج ،وكانت النتائج كالتالي:
أوالً :نتائج تحميؿ محتوى منيج الدراسات االجتماعية لمصؼ الرابع االبتدائي الحالية في ضوء
متطمبات التربية المينية الالزمة لممعاقيف عقمياً

حيث جاءت نتائج التحميؿ كما ىى موضحة بالجدوؿ التالى:
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رؼٔل()41
َتبئذ تضهٛم انؼؿٔك انًتعًُخ يُٓذ انؼؿامبد االرتًبػٛخ نهصف انـاثغ االثتؼائ ٙانضبنٛخ ف ٙظٕء
يتطهجبد انتـثٛخ انًُٓٛخ انالفيخ نهًؼبل ٍٛػمهٛب
انًتطهجبد
انؼؿٔك
انًزًٕع
انًتطهجبد انًؼـفٛخ انًتطهجبد انًٓبؿٚخ
انٕرؼاَٛخ
انًتعًُخ
و
ثبنٕصؼاد
يٕرق صـٚش يٕرق
صـٚش
يٕرق
صـٚش
االٔل
انخبَٗ
انخبنج
انـاثغ
انغبي
ك
اننبػ
ك
اننبثغ

ٔغُ ٙيصـ
يضبفظتٙ
يٍ ٚضكى
يضبفظتٙ
مكبٌ
انًضبفظخ
ػهى يصـ
ٔصف انؼهى
انًصـ٘
انتؼبٌٔ ثٍٛ
انًضبفظبد
ٔمبئم انُمم

انخبيٍ
انًـٔؿ فٗ
انتبمغ
يضبفظتٗ
ٔمبئم
االتصبل فٗ
انؼبشـ
يضبفظتٗ
انضبػٖ اػًبل اننكبٌ
فىًضبفظتٗ
ػشـ
تبؿٚظ يصـ
انخبَٗ
انفـػَٕٗ
ػشـ
انًزًٕع

يتض

0
0

1
0

0
0

0
0

0

0
0

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

3

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

4

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

5

5

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

9

11

0

0

0

1

21

2
1

مف الجدوؿ السابؽ أف محتوى مناىج الدراسات االجتماعية لمصؼ الرابع

االبتدائي الحالية في ضوء متطمبات التربية المينية الالزمة لممعاقيف عقمياً اشتمؿ عمى
90درسا مقسما عمى الفصؿ الدراسى األوؿ والثانى وقد تضمنت اجمالى متطالبات التربية

المينية ب بعادىا الثالث (المعرفية ،والميارية ،والوجدانية)  09موضعا وكانت ىناؾ بعض
الدروس غير متضمنة ألى بعد مف أبعاد متطمبات التربية المينية وىى الدروس
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( )90،92،7،3،0عمى الترتيب .ولمزيد مف التوضي فيما يمى عرضا لنتائج تحميؿ محتوى
مناىج الدراسات االجتماعية لمصؼ الرابع االبتدائي الحالية في ضوء متطمبات التربية المينية
الالزمة لممعاقيف عقميا يوضحيا الجدوؿ التالى :
رؼٔل ()41
َتبئذ تضهٛم يضتٕٖ يُبْذ انؼؿامبد االرتًبػٛخ نهصف انـاثغ االثتؼائ ٙانضبنٛخ ف ٙظٕء يتطهجبد
انتـثٛخ انًُٓٛخ انالفيخ نهًؼبل ٍٛػمهٛب
ػؿرخ انتٕافـ
و

األثؼبػ

ػؼػ
انًؤشـاد

ثصٕؿح يٕرقح

ثصٕؿح يفصهخ

غٛـ يتُبٔل

انٕفٌ
انُنجٙ
نؼؿرخ
تٕافـ

انتكـاؿ

انُنجخ
%

انتكـاؿ

انُنجخ
%

انتكـاؿ

انُنجخ
%

انجؼؼ

4

انًؼـفٙ

411

1

8.1

44

41.1

81

%84.1

%11

1

انًٓبؿ٘

11

1

1

1

1

11

%411

صفـ%

1

انٕرؼاَٙ

11

1

1

4

1.4

18

%11.4

%1

اإلرًبنٙ

141

1

%1.1

41

%1.1

411

%11.4

%1

باستقراء الجدوؿ السابؽ :يتض ما يمي:
 -الوزف النسبي الىتماـ محتوى مناىج لمصؼ الرابع االبتدائي لممعاقيف عقمياً الحالية

(البعد المعرفي) (،البعد الميارى) ،و(البعد الوجدانى) في ضوء متطمبات التربية

المينية عمى الترتيب ،بمغ ( )%0 (،)%2(، )% 02وىى نسب قميمة جداً؛ فالنسبة

المقبولة كما تـ تحديدىا فى البحث يجب أال تقؿ عف (.)%52

 الوزف النسبي إلجمالي اىتماـ محتوى مناىج لمصؼ الرابع االبتدائي لممعاقيف عقمياًالحالية في ضوء أبعاد التربية المينية بمغ ( )%9وىى نسبة قميمة؛ فالنسبة المقبولة

لدى الباحثة يجب أال تقؿ عف (.)%52
ثانيا :نتائج تحميؿ محتوى منيج الدراسات االجتماعية لمصؼ الخامس االبتدائي الحالية في
ضوء متطمبات التربية المينية الالزمة لممعاقيف عقمياً حيث جاءت النتائج كما فى الجدوؿ

التالى :
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رؼٔل()41
َتبئذ تضهٛم انؼؿٔك انًتعًُخ يُٓذ انؼؿامبد االرتًبػٛخ نهصف انغبيل االثتؼائ ٙانضبنٛخ ف ٙظٕء
يتطهجبد انتـثٛخ انًُٓٛخ انالفيخ نهًؼبل ٍٛػمهٛب
انًتطهجبد
انًتطهجبد
انًزًٕع
انًتطهجبد انًٓبؿٚخ
انٕرؼاَٛخ
انًؼـفٛخ
انؼؿٔك
و
صـٚش يٕرق
يٕرق
صـٚش يٕرق صـٚش
يؤمنبد تمؼو
0
0
1
1
0
1
0
االٔل
عؼيبد صضٛخ
يؤمنبد تمؼو
0
0
0
0
0
0
انخبَٗ
عؼيبد تؼهًٛٛخ
يؤمنبد تمؼو
0
0
0
0
0
0
0
انخبنج
عؼيبد حمبفٛخ
يؤمنبد تمؼو
0
0
0
0
0
0
0
عؼيبد ارتًبػٛخ
انـاثغ
ٔؿٚبظٛخ
يؤمنبد تمؼو
انغبي
0
0
0
0
0
0
عؼيبد تـفٛٓٛخ
ك
يؤمنبد تمؼو
اننبػ
0
0
0
0
0
1
0
عؼيبد أيُٛخ
ك
يؤمنبد تمؼو
0
0
0
0
0
0
0
اننبثغ
عؼيبد يتُٕػخ
0
انزٓبد االصهٛخ
0
0
0
0
0
0
االؿثؼخ
انخبيٍ
1
0
0
1
1
0
1
مطش يصـ
انتبمغ
0
0
3
1
2
2
1
انًُبط فٗ يصـ
انؼبشـ
انضبػٖ
10
0
1
0
2
3
5
انُجبتبد انصضـأٚخ
ػشـ
انخبَٗ
0
0
1
0
1
0
0
انكٕاؿث انطجٛؼٛخ
ػشـ
شغصٛبد يٍ
انخبنج
0
0
0
0
0
0
0
انتبؿٚظ االماليٗ
ػشـ
انـاثغ
0
0
0
0
0
0
0
األحبؿ انمجطٛخ
ػشـ
24
0
6
3
6
7
2
انًزًٕع

يتض مف الجدوؿ السابؽ أف محتوى مناىج الدراسات االجتماعية لمصؼ الخامس االبتدائي
الحالية في ضوء متطمبات التربية المينية الالزمة لممعاقيف عقمياً اشتمؿ عمى ( )94مقسما
عمى الفصؿ الدراسى األوؿ والثانى وقد تضمنت اجمالى متطالبات التربية المينية ب بعادىا
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الثالث (المعرفية ،والميارية ،والوجدانية)  04موضعاً ممثمة فى ستة دروس فقط  ،أما
الدروس الثمانية االخري فمـ تكف متضمنة ألى بعد مف أبعاد متطمبات التربية المينية وىى

الدروس ( )94-93-8-7-5-4-3-0عمى الترتيب  ،ولمزيد مف التوضي

فيما يمى

عرضا لنتائج تحميؿ محتوى مناىج الدراسات االجتماعية لمصؼ الرابع االبتدائي الحالية في
ضوء متطمبات التربية المينية الالزمة لممعاقيف عقميا يوضحيا الجدوؿ التالى :
رؼٔل ()41
َتبئذ تضهٛم يضتٕٖ يُبْذ انؼؿامبد االرتًبػٛخ نهصف انغبيل االثتؼائ ٙانضبنٛخ ف ٙظٕء يتطهجبد
انتـثٛخ انًُٓٛخ انالفيخ نهًؼبل ٍٛػمهٛب
ػؿرخ انتٕافـ
و

األثؼبػ

ػؼػ
انًؤشـاد

ثصٕؿح يفصهخ

ثصٕؿح يٕرقح

غٛـ يتُبٔل

انٕفٌ
انُنجٙ
نؼؿرخ
تٕافـ

انتكـاؿ

انُنجخ
%

انتكـاؿ

انُنجخ
%

انتكـاؿ

انُنجخ
%

انجؼؼ

4

انًؼـفٙ

411

1

%4.1

1

%1.1

18

%14.1

%8

1

انًٓبؿ٘

11

1

%41.1

1

%1.1

18

81.1%

%41

1

انٕرؼاَ
٘

11

1

%1.4

1

1

11

%81.1

%41

اإلرًبنٙ

141

41

%1.1

41

%1.1

481

%88.1

% 44

باستقراء الجدوؿ السابؽ :يتض ما يمي:
 الوزف النسبي الىتماـ محتوى مناىج لمصؼ الخامس االبتدائي لممعاقيف عقمياًالحالية ألبعاد التربية المينية الممثمة فى كؿ مف البعد المعرفي بمغ(، )%8والبعد

الميارى بمغ حوالي ( ،)%96والبعد الوجدانى بمغ حوالي ( )%90في ضوء أبعاد
التربية المينية وىى نسبة قميمة جداً؛ فالنسبة المقبولة لدى الباحثة يجب أال تقؿ

عف (.)%52

 الوزف النسبي إلجمالي اىتماـ محتوى مناىج لمصؼ الخامس االبتدائي لممعاقيفعقمياً الحالية في ضوء أبعاد التربية المينية بمغ حوالي ( )%99وىى نسبة
قميمة؛ فالنسبة المقبولة يجب أال تقؿ عف (.)%52
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ثالثا :نتائج تحميؿ محتوى منيج الدراسات االجتماعية لمصؼ السادس االبتدائي
الحالية في ضوء متطمبات التربية المينية الالزمة لممعاقيف عقمياً حيث جاءت النتائج
كما فى الجدوؿ التالى:

رؼٔل()41
َتبئذ تضهٛم انؼؿٔك انًتعًُخ يُٓذ انؼؿامبد االرتًبػٛخ نهصف اننبػك االثتؼائ ٙانضبنٛخ ف ٙظٕء
يتطهجبد انتـثٛخ انًُٓٛخ انالفيخ نهًؼبل ٍٛػمهٛب
انًزًٕع
انًتطهجبد
انًتطهجبد
انًتطهجبد
و
انٕرؼاَٛخ()1
انًٓبؿٚخ()41
انًؼـفٛخ()11
انؼؿٔك
يٕرق
صـٚش يٕرق صـٚش يٕرق صـٚش
8
0
2
0
2
3
1
االؿض
االٔل
انشًل
انخبَٗ
انمًـ
انخبنج
انجٛئخ
انـاثغ
انقؿاػٛخ
انجٛئخ
انغبيل
انصضـأٚخ
انجٛئخ
اننبػك
انصُبػٛخ
انجٛئخ
اننبثغ
اننبصهٛخ
رًبل
انخبيٍ
ػجؼانُبصـ
إَٔؿ
انتبمغ
اننبػاد
انؼبشـ َظبو انضكى
فٗ يصـ
انًزًٕع

يتض

0
0
5

0
0
3

1
0
4

0
0
0

0
0
0

1
0
0

2
0
12

2

6

2

0

0

0

10

6

2

1

1

1

0

11

1

1

5

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

15

17

15

1

3

1

52

مف الجدوؿ السابؽ أف محتوى مناىج الدراسات االجتماعية لمصؼ الخامس

االبتدائي الحالية في ضوء متطمبات التربية المينية الالزمة لممعاقيف عقمياً اشتمؿ عمى ()92

دروس مقسمة عمى الفصميف الدراسىيناألوؿ والثانى ،وقد تضمنت اجمالى متطالبات التربية
المينية ب بعادىا الثالث (المعرفية ،والميارية ،والوجدانية)  50موضعا ممثمة فى  7دروس ،

أما الدروس الثالث االخري فمـ تكف متضمنة ألى بعد مف أبعاد متطمبات التربية المينية وىى
الدروس ( )9-8-3عمى الترتيب  ،ولمزيد مف التوضي
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محتوى مناىج الدراسات االجتماعية لمصؼ السادس االبتدائي الحالية في ضوء متطمبات
التربية المينية الالزمة لممعاقيف عقميا يوضحيا الجدوؿ التالى :
رؼٔل ()48
َتبئذ تضهٛم يضتٕٖ يُبْذ انؼؿامبد االرتًبػٛخ نهصف اننبػك االثتؼائ ٙانضبنٛخ ف ٙظٕء يتطهجبد
انتـثٛخ انًُٓٛخ انالفيخ نهًؼبل ٍٛػمهٛب
انٕفٌ
انُنجٙ
نؼؿرخ
تٕافـ

ػؿرخ انتٕافـ
و

األثؼبػ

ػؼػ
انًؤشـاد

ثصٕؿح يفصهخ

ثصٕؿح يٕرقح

غٛـ يتُبٔل

انتكـاؿ

انُنجخ %

انتكـاؿ

انُنجخ
%

انتكـاؿ

انُنجخ
%

انجؼؼ

4

انًؼـفٙ

411

41

41.4%

41

%41.1

18

%11.1

%11

1

انًٓبؿ٘

11

41

11.1

4

4.8

14

14.1

%18

1

انٕرؼاَٙ

11

1

1.4

4

1.4

11

411

%8

اإلرًبنٙ

141

11

%41.11

41

1111

411

18.81

%11

باستقراء الجدوؿ السابؽ :يتض مايمى:
 الوزف النسبي الىتماـ محتوى مناىج لمصؼ السادس االبتدائي لممعاقيف عقمياًالحالية ألبعاد التربية المينية الممثمة فى كؿ مف البعد المعرفي بمغ()%32
،والبعد الميارى بمغ حوالي ( ،)%08والبعد الوجدانى بمغ حوالي ( )%8في
ضوء أبعاد التربية المينية وىى نسبة قميمة جداً؛ فالنسبة المقبولة لدى الباحثة
يجب أال تقؿ عف (.)%52

 الوزف النسبي إلجمالي اىتماـ محتوى مناىج لمصؼ السادس االبتدائيلممعاقيف عقمياً الحالية في ضوء أبعاد التربية المينية بمغ حوالي (  )%04وىى
نسبة قميمة؛ فالنسبة المقبولة لدى الباحثة يجب أال تقؿ عف (.)%52

يتض

مما سبؽ قصور مناىج الدراسات االجتماعية الحالية في تحقيؽ متطمبات
(*)

التربية المينية لممعاقيف عقمياً في مدارس التربية الفكرية .

)*) يهحك رلى (َ )14تائج جداول تحهُم انًحتىي.
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ثاىٔاً :اليتاٜج اخلاص٘ باالختباس التحصٔلٕ:
الختبار الفرض الثالث الذي نص عمي ":توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى داللة

( ≤ ) 2‚25بيف متوسطى رتب درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي
والبعدي لالختبار التحصيمي (األبعاد والدرجة الكمية ) لصال التطبيؽ البعدي ".
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار ولكوكسوف
" "Wilcoxon Testلممجموعات المرتبطة في حالة اإلحصاء الالبارامتري (نظ ارً ألف حجـ

المجموعة التجريبية =  92أي أقؿ مف  ،)32ويوض الجدوؿ التالي قيمة ( )Zوداللتيا
اإلحصائية لمفروؽ بيف التطبيؽ القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في أبعاد االختبار

التحصيمي والدرجة الكمية.
رؼٔل()41
لًٛخ (ٔ )Zػالنتٓب اإلصصبئٛخ نهفـٔق انمٛبك انمجهٔ ٙانجؼؼ٘ نهًزًٕػخ انتزـٚجٛخ ف ٙأثؼبػ
االعتجبؿ انتضصٛهٔ ٙانؼؿرخ انكهٛخ
ينتٕٖ
أثؼبػ
ػؼػ انـتت يتٕمػ انـتت يزًٕع انـتت لًٛخ z
انـتت
انؼالنخ
االعتجبؿ
صفـ
صفـ
صفـ
اننبنجخ
ػانخ ػُؼ
1.811
انتؾكـ
1.14
11
1.1
41
انًٕرجخ
صفـ
صفـ
صفـ
اننبنجخ
ػانخ ػُؼ
1.81
انفٓى
1.14
11
1.1
41
انًٕرجخ
صفـ
صفـ
صفـ
اننبنجخ
ػانخ ػُؼ
1.811
انتطجٛك
1.14
11
1.1
41
انًٕرجخ
صفـ
صفـ
صفـ
اننبنجخ
ػانخ ػُؼ
انؼؿرخ
1.841
1.14
انكهٛخ
11
1.1
41
انًٕرجخ

يتض مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
بالنسبة لمتذكر :جاءت قيمة " 0.805 = "Zوىي قيمة دالة احصائياً عند مستوى

داللة  2.29لصال التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية في بعد التذكر(متوسط الرتب األعمى
= ،)5.5مما يشير لوجود فرؽ بيف متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في بعد التذكر
لصال التطبيؽ البعدي.
بالنسبة لمفيـ :جاءت قيمة " 0.80 = "Zوىي قيمة دالة احصائياً عند مستوى

داللة  2.29لصال التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية في بعد الفيـ (متوسط الرتب األعمى
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= ،) 5.5مما يشير لوجود فرؽ بيف متوسطي رتب المجموعة التجريبية في بعد الفيـ لصال
التطبيؽ البعدي.
بالنسبة لمتطبيؽ :جاءت قيمة " 0.803 = "Zوىي قيمة دالة احصائياً عند مستوى

داللة  2.29لصال

التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية في بعد التطبيؽ(متوسط الرتب

األعمى = ،) 5.5مما يشير لوجود فرؽ بيف متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في
بعد التطبيؽ لصال التطبيؽ البعدي.
بالنسبة لالختبار ككؿ :جاءت قيمة " 0.894 = "Zوىي قيمة دالة احصائياً عند

مستوى داللة  2.29لصال التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية في التحصيؿ(متوسط الرتب

األعمى = ،)5.5مما يشير لوجود فرؽ بيف متوسطي رتب المجموعة التجريبية في
التحصيؿ لصال التطبيؽ البعدي.
ويمكف توضي

متوسطات درجات التطبيؽ القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في

االختبار التحصيمي ،مف خالؿ الشكؿ التالي:
متوسط الدرجات
25.8

13
7

5.8

4.6

1.6

0.9

بعدي

قبلي
التذكر

7.1

بعدي

قبلي
الفهم

بعدي

قبلي

التطبيق

قبلي

بعدي

الدرجة الكلية

شكم ()1
يتٕمط ٙػؿربد انتطجٛك انمجهٔ ٙانجؼؼ٘ نهًزًٕػخ انتزـٚجٛخ ف ٙاالعتجبؿ انتضصٛهٙ
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وفي ضوء ىذه النتائج  ،يمكف قبوؿ الفرض الثالث مف فروض الدراسة وىو" توجد
فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ≤ )2‚25بيف متوسطى رتب درجات تالميذ
المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي (األبعاد والدرجة

الكمية ) لصال التطبيؽ البعدي ".
حساب فاعمية المعالجة التجريبية في تنمية التحصيؿ لدي التالميذ المعاقيف عقمياً،

مف خالؿ معادلة " ماؾ جويجاف" التالية:

لبياف فاعمية المعالجة التجريبية في تنمية التحصيؿ في مادة الدراسات
االجتماعية لدي التالميذ المعاقيف عقمياً ،تـ حساب الفعالية ،وذلؾ كما يوضحو الجدوؿ

التالي:

رؼٔل ()11
فبػهٛخ انًؼبنزخ انتزـٚجٛخ ف ٙتًُٛخ انتضصٛم نؼ٘ انتاليٛؾ انًؼبل ٍٛػمهٛب
ينتٕٚبد االعتجبؿ انتضصٛهٙ
انتؾكـ
انفٓى
انتطجٛك
انؼؿرخ انكهٛخ نهتضصٛم

لًٛخ ()G
%81.8
%81.11
%81.18
%84.1

يتض مف الجدوؿ السابؽ أف فعالية المعالجة التجريبية في تنمية التحصيؿ في مادة
الدراسات االجتماعية لدي التالميذ المعاقيف عقمياً كبيرة ،حيث جاءت قيـ الفاعمية ألبعاد
التحصيؿ في المدى ( ،)%84.38 -%82.33وبالنسبة الختبار ككؿ=  ،%89.7وتري

الباحثة أف ىذه النتيجة قد ترجع إلى تفاعؿ التالميذ ،ومشاركتيـ ،واقباليـ عمى حؿ الوسائؿ
اإلثرائية المتنوعة التى تضمنتيا وحدة التجريب ،وأيضاً التنوع فى الوسائؿ التعميمية ،كؿ ذلؾ
ساىـ فى ارتفاع نسبة تحصيؿ التالميذ .

وفي ضوء تمؾ النتيجة ،يمكف قبوؿ الفرض الثالث مف فروض البحث ،وىو :توجد
فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة أقؿ مف أو يساوي ( ،)2 ٫25بيف متوسطي
رتب درجات تالميذ مجموعة البحث في التطبيقيف (القبمي ،والبعدي) لالختبار التحصيمي
لصال التطبيؽ البعدي.
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ويمكف تفسير تمؾ النتيجة التي أسفرت عنيا فاعمية الوحدة التجريبية المختارة مف
البرنامج المقترح في تنمية التحصيؿ لدى عينة الدراسة كما يمى:
 أسس بناء البرنامج قائمة بشكؿ رئيس عمى طبيعة التالميذ المعاقيف عقمياً وخصائصيـ،وعمى حاجاتيـ الجسمية ،والمروية ،والحركية.

 تنوع استراتيجيات التدريس التي استخدمت في تدريس البرنامج المقترح ،أسيـ في تنميةالتحصيؿ لدى التالميذ.
 األنشطة العممية والتعاوف بيف المعممة والتالميػذ ،ساعد عمى زيادة ثقة التالميذب نفسيـ ،زيادة قدرتيـ عمى الفيـ ،واالستيعاب.
 اعتماد الوسائؿ التعميمية عمى الخامات البيئة المتاحة بدرجة كبيرة ،ساعد عمى تسييؿاكتػساب التالميذ لممفاىيـ.
 تبسيط المفاىيـ المقدمة لمتالميذ ،وتقديميا بمرة سيمة ،وبسيطة ،وفي صورة محسوسة ،يفيميا التالميذ المعػاقوف عقمياً.

ثالجاً :اليتاٜج اخلاص٘ ببطاق٘ مالحظ٘ املَاسات العنلٔ٘:
الختبار الفرض الرابع الذي نص عمى :توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى (≤

 )2.25بيف متوسطي رتب درجات التطبيقيف القبمي ،والبعدي لتالميذ مجموعة البحث في
بطاقة المالحظة لصال التطبيؽ البعدي.
لتوضي

الفروؽ بيف متوسطي رتب درجات التطبيقيف القبمي ،والبعدي في ميارات

بطاقة المالحظة ،والدرجة الكمية ،استخدمت الباحثة اختبار ولكوكسوف ""Wilcoxon Test
لممجموعات المرتبطة في حالة اإلحصاء الالبارامتري (نظ ارً ألف حجـ مجموعة البحث = 92

أي أقؿ مف  ،)32ويوض

الجدوؿ التالي قيمة ( ،)Zوداللتيا اإلحصائية لمفروؽ بيف

التطبيقيف القبمي ،والبعدي لممجموعة التجريبية ،في ميارات بطاقة المالحظة ،والدرجة الكمية.
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رؼٔل()14
لًٛخ (ٔ )Zػالنتٓب اإلصصبئٛخ نهفـٔق ث ٍٛانتطجٛم ٍٛانمجهٔ ،ٙانجؼؼ٘ نًزًٕػخ انجضج فٙ
يٓبؿاد ثطبلخ انًالصظخٔ ،انؼؿرخ انكهٛخ
يزًٕع
يتٕمػ
ػؼػ
يٓبؿاد ثطبلخ
لًٛخ  zينتٕٖ انؼالنخ
انـتت
انـتت
انـتت
انـتت
انًالصظخ
صفـ
صفـ
صفـ
اننبنجخ
ػانخ ػُؼ
فؿاػخ ثؼط
1.848
1.14
.
ثبنًُقل
انُجبتبد
11
1.1
41
انًٕرجخ
صفـ
صفـ
صفـ
اننبنجخ
ػانخ ػُؼ
صُبػخ أػالو
1.814
1.14
ثجمبٚب األلًشخ.
11
1.1
41
انًٕرجخ
صفـ
صفـ
صفـ
اننبنجخ
إػؼاػ فربربد
ػانخ ػُؼ
1.814
يهَٕخ يٍ ثٕالٙ
1.14
11
1.1
41
انًٕرجخ
انضجٕة.
صفـ
صفـ
صفـ
اننبنجخ
ػانخ ػُؼ
إػؼاػ نٕصخ
1.811
1.14
نهؼًالد انُمؼٚخ.
11
1.1
41
انًٕرجخ
صفـ
صفـ
صفـ
اننبنجخ
ػانخ ػُؼ
صُغ ٔمبئؼ يٍ
1.811
1.14
انمطٍ انًصـ٘.
11
1.1
41
انًٕرجخ
صفـ
صفـ
صفـ
اننبنجخ
ػانخ ػُؼ
1.811
نٕصبد إؿشبػٚخ.
1.14
11
1.1
41
انًٕرجخ
صفـ
صفـ
صفـ
اننبنجخ
ػانخ ػُؼ
أصٛص ٔؿٔػ
1.811
1.14
يزففخ.
11
1.1
41
انًٕرجخ
صفـ
صفـ
صفـ
اننبنجخ
ػانخ ػُؼ
صُبػخ انخًبؿ
1.481
1.14
انًزففخ.
11
1.1
41
انًٕرجخ
صفـ
صفـ
صفـ
اننبنجخ
صُبػخ ًَبؽد
ػانخ ػُؼ
1.814
نألْـايبد يٍ
1.14
11
1.1
41
انًٕرجخ
انزٛـ.
صفـ
صفـ
صفـ
اننبنجخ
ػانخ ػُؼ
1.841
انجطبلخ ككم
1.14
11
1.1
41
انًٕرجخ

يتض مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
جاءت قيمة "-0.840 -0.844 -0.879 -0.839 -0.898( = "Z
 ،)0.890 -0.839 -0.984 -0.844 -0.879وىي قيـ دالة إحصائياً عند مستوى

داللة( )2.29لصال التطبيؽ البعدي لمجموعة البحث (متوسط الرتب األعمى =)5.5؛ مما
يشير لوجود فرؽ بيف متوسطي رتب درجات مجموعة البحث في ميارات بطاقة المالحظة،
والدرجة الكمية ليا ،لصال التطبيؽ البعدي.
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ومف ثـ نقبؿ الفرض الرابع الذي نص عمى :توجد فروؽ دالة إحصائياً عند

مستوى (≤  )2.25بيف متوسطي رتب درجات التطبيقيف القبمي ،والبعدي لتالميذ مجموعة
البحث في بطاقة المالحظة ،لصال التطبيؽ البعدي.
لبياف قوة ت ثير المعالجة التجريبية لتنمية ميارات بطاقة المالحظة ،تـ حساب حجـ
الت ثير

 ،η2كما يوضحو الجدوؿ التالي:
رؼٔل ()11
صزى تأحٛـ انًؼبنزخ انتزـٚجٛخ نتًُٛخ يٓبؿاد ثطبلخ انًالصظخ
يٓبؿاد ثطبلخ انًالصظخ
فؿاػخ ثؼط انُجبتبد ثبنًُقل.
صُبػخ أػالو ثجمبٚب األلًشخ.
إػؼاػ فربربد يهَٕخ يٍ ثٕال ٙانضجٕة.
إػؼاػ نٕصخ نهؼًالد انُمؼٚخ.
صُغ ٔمبئؼ يٍ انمطٍ انًصـ٘.
اػؼاػ نٕصبد إؿشبػٚخ.
تزٓٛق أصٛص ٔؿٔػ يزففخ.
صُبػخ انخًبؿ انًزففخ.
صُبػخ ًَبؽد نألْـايبد يٍ انزٛـ.
انجطبلخ ككم

لًٛخ
η2
1.814
1.811
1.118
1.811
1.811
1.14
1.811
1.1
1.811
1.811

صزى انتأحٛـ
كجٛـ
كجٛـ
كجٛـ
كجٛـ
كجٛـ
كجٛـ
كجٛـ
كجٛـ
كجٛـ
كجٛـ

يتض مف الجدوؿ السابؽ :أف قيـ ( ) η2تتراوح ما بيف ( )2.99 – 2.7بالنسبة
لميارات بطاقة المالحظة؛ مما يدؿ عمى أف حجـ الت ثير كبير لتنمية ميارات بطاقة المالحظة.
ويمكف تفسير النتيجة السابقة كما يمي :تمكف تالميذ مجموعة البحث مف تحميؿ
الميمة ،وأداء الميارات ،واكتساب الخبرات العممية ،قد ساعدىـ عمى تدعيـ الثقة بالنفس،
وتنشيط اتجاىيـ نحو التعمـ بصورة عامة ،واتجاىيـ نحو العمؿ اليدوي بصورة خاصة،
باإلضافة إلى تحمؿ مسؤولية التعمـ في أثناء القياـ بتنفيذ بعض األنشطة.
وىذا يتفؽ مع الدراسات التي تناولت التدريب الميني لدى األفراد المعاقيف عقمياً،

والتي سعت مف خالليا إلى تنمية الميارات المينية لدييـ ،وقد حاوؿ بعض الباحثيف تنمية
ميارات التالميذ المعاقيف عقمياً ،مثؿ ،(Taber-Dought, et, Al., 2011( :وحاوؿ

البعض تدريب المعاقيف عقمياً عمى أعماؿ النظافة ،واعداد بعض الوجبات البسيطة ،مثؿ:
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أيضا أعماؿ ترتيب الررؼ ،وتنظيـ الكتب مثؿGoh ( :
و ً

 )&Bambara, 2013وأعماؿ التنظيؼ مثؿ.)Mitchel et Al, 2000( :

وىذا يوض أف فئة المعاقيف عقمياً ،مف الفئات التي يمكف تنمية مياراتيـ المينية

(طالما قدراتيـ تسم

بذلؾ ) ،بما يساعدىـ عمى االندماج  ،واالعتماد عمى أنفسيـ

اقتصادياً.،

وكاف لتحميؿ الميمة دور ممحوظ في إكساب المعاقيف عقمياً _أفراد المجموعة

التجريبية_ الميارات العممية؛ حيث كاف يتـ تجزئة الميارة المينية المستيدفة ،إلى مجموعة
مف الوحدات الصريرة ،التي تتناسب مع خصائص األفراد المعاقيف عقمياً وسماتيـ ،مما ساىـ
بشكؿ كبير في إكساب الميارات العممية ألفراد المجموعة التجريبية ،بطريقة بسيطة ،وسيمة،

ويتفؽ ذلؾ مع ما توصمت إليو دراسة كؿ مف،2007( ،)Cavkaytar ،2012( :
 )Ortega&Mechlingحيث توصال إلى فاعمية أسموب تحميؿ الميمة ،في تدريب المعاقيف
عقمياً عمى الميارات واألعماؿ المينية ،والوظيفية التي تطمب منيـ.


فاعمية المعالجة التجريبية في تنمية الميارات العممية (حجـ الت ثير):

لتحديد فاع مية المعالجة التجريبية في تنمية الميارات العممية قامت الباحثة باستخداـ
معادلة ) (rلتحديد حجـ ت ثير المعالجة في تنمية كؿ ميارة مف الميارات العممية ،وكذلؾ
الدرجة الكمية اعتماداً عمى قيمة ) (Zالمحسوبة عند تحديد داللة الفروؽ بيف التطبيقيف

(القبمي ،والبعدي) لممجموعة التجريبية ،والجدوؿ التالي ،يوض ذلؾ:

رؼٔل ()11
لًٛخ (ٔ )rصزى تأحٛـ انًؼبنزخ انتزـٚجٛخ ف ٙتًُٛخ انًٓبؿاد انؼًهٛخ ٔانؼؿرخ انكهٛخ
يٓبؿاد ثطبلخ انًالصظخ
فؿاػخ ثؼط انُجبتبد ثبنًُقل
صُبػخ أػالو ثجمبٚب األلًشخ
اػؼاػ فربربد يهَٕخ يٍ ثٕال ٙانضجٕة.
اػؼاػ نٕصخ نهؼًالد انُمؼٚخ
صُغ ٔمبئؼ يٍ انمطٍ انًصـ٘
نٕصبد اؿشبػٚخ
اصٛص ٔؿٔػ يزففخ
صُبػخ انخًبؿ انًزففخ
صُبػخ ًَبؽد نألْـاو يٍ انزٛـ
انجطبلخ ككم

لًٛخ () η2
1.814
1.811
1.118
1.811
1.811
1.14
1.811
1.1
1.811
1.811
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يتض مف الجدوؿ السابؽ :أف قيـ ( ) η2تتراوح ما بيف ( )2.99 – 2.7بالنسبة
لميارات بطاقة المالحظة مما يدؿ عمي أف حجـ الت ثير كبير  ،مما يعني أف المعالجة
التجريبية تسيـ في التبايف الحادث في الميارات العممية بنسبة  %52؛ مما يدؿ عمى فاعمية
المعالجة التجريبية في تنمية الميارات العممية لدى مجموعة البحث.

ثالجاً :اليتاٜج اخلاص٘ مبكٔاس االجتاِ حنْ العنل الٔذّٖ:
 )9الختبار صحة الفرض الخامس الذي نص عمى :توجد فروؽ دالة احصائياً عند
مستوى (≤  )2.25بيف متوسطي رتب درجات التطبيؽ القبمي والبعدي لتالميذ

المجموعة التجريبية في مقياس االتجاه نحو العمؿ اليدوي لصال التطبيؽ البعدي".
لتوضي

الفروؽ بيف متوسطي رتب درجات التطبيؽ القبمي والبعدي لممجموعة

التجريبية في أبعاد مقياس االتجاه نحو العمؿ اليدوي والدرجة الكمية ،استخدمت الباحثة
اختبار ولكوكسوف " "Wilcoxon Testلممجموعات المرتبطة في حالة اإلحصاء الالبارامتري
(نظ ارً ألف حجـ المجموعة التجريبية =  92أي أقؿ مف  ،)32ويوض الجدوؿ التالي قيمة
( ) Zوداللتيا اإلحصائية لمفروؽ بيف التطبيؽ القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في أبعاد

مقياس االتجاه نحو العمؿ اليدوي والدرجة الكمية.
رؼٔل()11
لًٛخ (ٔ )Zػالنتٓب اإلصصبئٛخ نهفـٔق انمٛبك انمجهٔ ٙانجؼؼ٘ نهًزًٕػخ انتزـٚجٛخ ف ٙأثؼبػ
يمٛبك االتزبِ َضٕ انؼًم انٛؼٔ٘ ٔانؼؿرخ انكهٛخ
أثؼبػ يمٛبك
ينتٕٖ
يزًٕع
يتٕمػ
ػؼػ
لًٛخ z
انـتت
االتزبِ َضٕ
انؼالنخ
انـتت
انـتت
انـتت
انؼًم انٛؼٔ٘
صفـ
صفـ
صفـ
اننبنجخ
ػانخ ػُؼ
-4أًْٛخ انؼًم
1.81
1.14
انٛؼٔ٘.
11
1.1
41
انًٕرجخ
صفـ
صفـ
صفـ
اننبنجخ
ػانخ ػُؼ
-1االمتًتبع
1.84
1.14
ثبنؼًم انٛؼٔ٘.
11
1.1
41
انًٕرجخ
صفـ
صفـ
صفـ
اننبنجخ
 1.81ػانخ ػُؼ
-1اصتـاو انمبئى
1.14
1
ثبنؼًم انٛؼٔ٘.
11
1.1
41
انًٕرجخ
صفـ
صفـ
صفـ
اننبنجخ
ػانخ ػُؼ
1.81
انجطبلخ ككم
1.14
11
1.1
41
انًٕرجخ
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يتض مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
جاءت قيمة " )0.80 -0.840 -0.89 -0.80( = "Zوىي قيـ دالة
احصائياً عند مستوى داللة  2.29لصال التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية (متوسط
الرتب األعمى = ،) 5.5مما يشير لوجود فرؽ بيف متوسطي رتب درجات المجموعة

التجريبية في أبعاد مقياس االتجاه نحو العمؿ اليدوي والدرجة الكمية لو لصال التطبيؽ
البعدي.
ومف ثـ نقبؿ الفرض الخامس الذي ينص عمي" :توجد فروؽ دالة احصائياً

عند مستوى (≤  )2.25بيف متوسطي رتب درجات التطبيؽ القبمي والبعدي لتالميذ
المجموعة التجريبية في مقياس االتجاه نحو العمؿ اليدوي لصال التطبيؽ البعدي".
ولبياف قوة ت ثير المعالجة التجريبية لتنمية االتجاه نحو العمؿ اليدوي ،تـ
حساب حجـ الت ثير ( ،) η2وذلؾ كما يوضحو الجدوؿ التالي:
رؼٔل ()11
صزى تأحٛـ انًؼبنزخ انتزـٚجٛخ نتًُٛخ االتزبِ َضٕ انؼًم انٛؼٔ٘ نؼٖ انتاليٛؾ انًؼبل ٍٛػمهٛب
أثؼبػ يمٛبك االتزبِ َضٕ انؼًم انٛؼٔ٘
أًْٛخ انؼًم انٛؼٔ٘.
االمتًتبع ثبنؼًم انٛؼٔ٘.
اصتـاو انمبئى ثبنؼًم انٛؼٔ٘.
انجطبلخ ككم

لًٛخ () µ2
1.811
1.81
1.811
1.811

صزى انتأحٛـ
كجٛـ
كجٛـ
كجٛـ
كجٛـ

يتض مف الجدوؿ السابؽ :أف قيـ ( ) η2تتراوح ما بيف ()2.899 – 2.89
بالنسبة لميارات بطاقة المالحظة مما يدؿ عمي أف حجـ الت ثير كبير لممعالجة التجريبية
لتنمية ميارات بطاقة المالحظة لدى التالميذ المعاقيف عقميا.
ويمكف تفسير تمؾ النتيجة التي أسفرت عنيا الوحدة التجريبية الممثمػة في البرنامج
المقترح في تنمية االتجاه نحو العمؿ اليدوي لدى مجموعة البحث إلى ما يمي:
 اشتراؾ التالميذ فى األنشطة العممية ،وأداء الميارات أدى إلى إثارة انتباىيـ وزيادةالدافعية؛ الكتساب خبرات عممية متجددة؛ مما ساىـ في تحسيف اتجاىيـ نحو العمؿ
اليدوي.
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 تمكف تالميذ مجموعة البحث مف تحميؿ الميمة ،قد ساعدىـ عمى تدعيـ الثقة ب نفسيـوتنشيط اتجاىيـ نحو العمؿ اليدوي ،باإلضافة إلى تحمؿ مسؤولية التعمـ في أثناء القياـ
بتنفيذ كافة األنشطة.
والختبار صحة الفرض السادس الذي نص عمى :توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة عند
مستوي (≤ )2.25بيف كؿ مف امتالؾ تالميذ مجموعة البحث لمميارات العممية (تحصيالً
وأداءأ) ،واتجاىيـ نحو العمؿ اليدوي".

الختبار صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة معامؿ االرتباط البسيط سيبرماف،
وذلؾ لحساب معامؿ االرتباط بيف الميارات العممية واالتجاه نحو العمؿ اليدوي لدى تالميذ
مجموعة البحث ،ويبيف الجدوؿ التالي قيمة معامؿ االرتباط ومستوى داللتو.
رؼٔل ()11
يؼبيم االؿتجبغ ث ٍٛانًٓبؿاد انؼًهٛخ ٔاالتزبِ َضٕ انؼًم انٛؼٔ٘ نؼٖ تاليٛؾ يزًٕػخ انجضج
ينتٕٖ
لٕح انؼاللخ
ثطبلخ انًالصظخ اتزبِ انؼاللخ
يؼبيالد االؿتجبغ
انؼالنخ
يمٛبك االتزبِ َضٕ انؼًم
1.14
لٕٚخ
يٕرجخ
1.111
انٛؼٔ٘

مف الجدوؿ السابؽ يتض أنو يوجد ارتباط طردي قوي بيف درجات الميارات العممية
واالتجاه نحو العمؿ اليدوي لدى الطالب مجموعة البحث ،حيث جاءت قيمة "ر" دالة احصائياً

عند مستوي داللة .2.29

ومف ثـ نقبؿ الفرض السادس الذى ينص عمى :توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة
عند مستوي (≤ )2.25بيف كؿ مف امتالؾ تالميذ مجموعة البحث لمميارات العممية (تحصيالً
وأداءأ) ،واتجاىيـ نحو العمؿ اليدوي".

تعميؽ عاـ عمى النتائج :باستعراض نتائج البحث في حدود العينة ،وأدوات البحث،
ووحدة التجريب ،ومتريرات البحث -يمكف اإلشارة إلى:التصور المقترح لمنيج الدراسات
االجتماعية لممعاقيف عقمياً في ضوء متطمبات التربية المينية ،كاف لو أثر في تنمية بعض

الميارات العممية لممعاؽ عقمياً ،واتجاىيـ نحو العمؿ اليدوي ،كما ادى إلى تحسيف مياراتو

اليدوية ،،وتحسيف استعداد المعاؽ عقمياً القابؿ لمتعمـ إلى اكتساب الميارات والمعمومات؛ و
استخداـ أساليب التعزيز كاف لو بالغ األثر؛ حيث كانت نواتج التعمـ لكؿ ميارة قاـ بيا

التالميذ بمثابة مكاف ة ،أو معزز ليـ  ،ىذا إلى جانب التنويع في الوسائؿ المستخدمة ،لزيادة
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دافعية التالميذ ،واستعدادىـ لمتعمـ ،وقد ظير ذلؾ في وجود فروؽ بيف درجات التالميذ في كؿ
مف التطبيؽ القبمي ،والبعدي لبطاقة مالحظة الميارات العممية ،واالختبار التحصيمي ،ومقياس
االتجاه نحو العمؿ اليدوي لمجموعة البحث.

تْصٔات البحح:
في ضوء ما توصؿ إليو البحث مف نتائج توصي الباحثة بما يمي:
 .9إعادة النظر في مناىج الدراسات االجتماعية لممعاقيف عقمياً ،بحيث تراعي متطمبات

التربية المينية ،وتتضمف خبرات حية واقعية ،واىتماميا بتنمية الميارات العممية،
والخبرات الوظيفية لممعاقيف عقميا يمكف مف خالليا تنمية ميارات الطفؿ الحياتية،
وتبسيط المياـ المعقدة إلى مياـ بسيطة خالؿ تحميؿ المياـ.

 .0ضرورة وجود عالقة حب وود متبادلة بيف المعمـ وتالميذه المعاقيف عقمياً؛ كي يوفر ليـ
جواً نفسياً مريحاً ،يتي ليـ الجرأة والتفاعؿ في أثناء الحصة الدراسية.

 .3ضرورة اىتماـ وزارة التربية والتعميـ ،بلعداد برامج تربوية قائمة عمى تنمية الميارات
العممية لذوي االحتياجات الخاصة.
 .4تزويد التالميذ بالخبرات المينية التي تساعدىـ عمى تكويف اتجاىات ايجابية نحو العمؿ
اليدوي ،وتقدير العامميف بالعمؿ اليدوي.
 .5تزويد أدلة معممي ذوي اإلعاقة العقمية بمعمومات كافية عف الميارات العممية ،ومتطمبات
الت ىيؿ الميني ،وآلية تنفيذىا مع التالميذ المعاقيف عقمياً؛ لتحقيؽ أقصى استفادة ليـ.

 .6تزويد التالميذ المعاقيف عقمياً باألدوات الخاصة لكؿ منيـ؛ لتنفيذ أنشطة الدرس ،واتاحة
الفرصة لتنفيذ األنشطة المختمفة ب نفسيـ.

مكرتحات البحح:
 .9دراسة أثر استخداـ مدخؿ تحميؿ المياـ في تنمية الميارات العممية ،واالتجاه نحو العمؿ
اليدوي فى الدراسات االجتماعية.
 .0تطوير مناىج المعاقيف عقميا في المواد األخرى في ضوء متطمبات التربية المينية لتنمية
مياراتيـ العممية واتجاىيـ نحو العمؿ اليدوي.
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 .3تصور مقترح لمبرامج التدريبية الالزمة إلعداد معممي التالميذ المعاقيف عقمياً فى ضوء
متطمبات التربية المينية ووفقاً الحتياجاتيـ.

 .4إجراء دراسة مماثمة عمى التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة مف الفئات األخرى.
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املشاجع
أّال :املشاجع العشبٔ٘:

إبراىيـ محمد شعير( .)0294مناىج ذوي االحتياجات الخاصة .المنصورة :مطابع6أكتوبر.

إبراىيـ محمد شعير ،إيماف محمد جاد ( :)0295المدخؿ إلى اإلعاقة العقمية ،المنصورة :مكتبة
اإليماف.

أماني محمد سعد الديف الموجي (" .)0227فعالية النشاطات المعممية والبرمجيات التعميمية في

تنمية الميارات العممية والتحصيؿ لدى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي" .الجمعية المصرية

لمتربية العممية ،مج  ،92ع .4

ايماف طاىر( .)0297اإلعاقة أنواعيا وطرؽ الترمب عمييا .القاىرة :وكالة الصحافة العربية.

جماؿ الخطيب ومنى الحديدى ( .)0225المدخؿ إلى التربية الخاصة .عماف.األردف :دار حنيف.

جماؿ الخطيب ومنى الحديدى ( .)0292استراتيجيات تعميـ الطمبة ذوى االحتياجات الخاصة .ط.3
عماف .االردف :دار الفكر العربى.

جماؿ الخطيب(  .)0290مقدمة في اإلعاقة العقمية .عماف :دار وائؿ لمنشر.

حسف سعد عامر( .)0294التخمؼ العقمي (حقائؽ عممية وبرامج عالجية) ،بيروت :مؤسسة الرحاب
الحديثة لمطباعة والنشر والتوزيع.

حسني عمي الحمادي ( .)0222أثر الميارات الحياتية في التحصيؿ الدراسي .مجمة البياف -دبي
(اإلمارات العربية المتحدة)  .ع.93

حمد جابر السيد ( .)0229استخداـ برنامج قائـ عمى نموذج التعمـ البنائي االجتماعي وأثره عمي
التحصيؿ وتنمية بعض الميارات الحياتية لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي .دراسات

في المناىج وطرؽ التدريس ،الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس .ع.73

حمدي أبو الفتوح عطيفة وعايدة عبد الحميد سرور(.)0299تعميـ العموـ في ضوء ثقافة الجودة
(األىداؼ واالستراتيجيات) .القاىرة :دار النشر لمجامعات.

خالد رمضاف عبدالفتاح سميماف ( .)0295التدريب باستخداـ التكنولوجيا المساندة المعتمدة عمى
إدارة الذات في تنمية الذاكرة لذوي اإلعاقة الفكرية .مجمة الطفولة والتربية .كمية رياض

األطفاؿ -جامعة اإلسكندرية .ج .7ع ،04أكتوبر.
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خالد عبدالحميد عثماف (" .)0290فعالية برنامج لتنمية ميارات الت ىيؿ ماقبؿ الميني لدى عينة

مف المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ" ،رابطة التربوييف العرب .دراسات عربية في التربية

وعمـ النفس .ع .05ج.0

خميؿ عبد الرحمف المعايطة ،ومصطفى نورى القمش ( .)0299االضطرابات السموكية واالنفعالية.
األردف :دار الميسرة.

رشدي أحمد طعيمة ( .)0224تحميؿ المحتوى في العموـ اإلنسانية (مفيومو  -اسسو –
استخداماتو ،.القاىرة :دار الفكر العربي.

روحي مروح عبيدات ( .)0228ا"تجاىات العامميف نحو تشريؿ المعاقيف قبؿ تدريب المعاقيف وبعده

في سوؽ العمؿ .المممكة العربية السعودية" :الرياض ،مجمة األكاديمية العربية لمتربية

الخاصة .العدد .93

زينب محمود شقير( . (1002خدمات ذوي االحتياجات الخاصة :الدمج الشامؿ ،التدخؿ المبكر،
الت ىيؿ المتكامؿ" .القاىرة :مكتبة النيضة المصرية.

سمير محمد عقؿ عقيمي ( .)0298فعالية برنامج مقترح في العموـ قائـ عمى التعميـ المعزز
بالحاسوب في التحصيؿ األكاديمي وتنمية الميارات الحياتية والوعي الصحي لدى المعاقيف

عقميا القابميف لمتعمـ بالمرحمة المتوسطة .المجمة التربوية .كمية التربية .جامعة سوىاج.

سيير محمد سالمة شاش ( .)0220التربية الخاصة لممعاقيف عقمياً بيف العزؿ والدمج .القاىرة:
مكتبة زىراء الشرؽ.

سيير محمد سالمة شاش ( .)0229استراتيجيات التدخؿ المبكر والدمج .القاىرة :مكتبة زىراء
الشرؽ.

سيير محمد سالمة شاش ( .)0295تنمية الميارات الحياتية واالجتماعية لذوي االحتياجات
الخاصة .القاىرة :مكتبة زىراء الشرؽ.

شادي محمد أبو السعود ( ".)0294فاعمية برنامج تدريبي في تنمية الميارات المينية لدى المعوقيف
عقمياً وأثره في خفض قمؽ المستقبؿ لدى ا باء بمحافظة الطائؼ" .مجمة كميةالتربية.كمية
التربية .جامعة بورسعيد .ع .96يونيو.

صال بف محمد صال المالكي ( ".)0297فعالية برنامج إرشادي سموكي في تنمية بعض الميارات
الحياتية لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية الخفيفة بمدينة جدة" ،مجمة التربية الخاصة ،مركز

المعمومات التربوية والنفسية والبيئية ،كمية التربية ،جامعة الزقازيؽ ، ،ع.98

صبيحة السامرائي ( .)0294رعاية المعوقيف والتكامؿ األسري .لندف :دار نشر الوركاء.
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عادؿ عبد ا والسيد فرحات ( .)0223إرشاد الوالديف لتدريب أطفاليـ المعاقيف عقمياً عمى استخداـ
جداوؿ النشاط المصورة وفاعميتو في تحسيف مستوى تفاعالتيـ االجتماعية .القاىرة :دار
عادؿ عبدا

الرشاد.

محمد ( .)0299مدخؿ إلى التربية الخاصة .الرياض .دار الزىراء

عادؿ يوسؼ أبو غنيمة ( .)0299الت ىيؿ الميني لذوي االحتياجات الخاص .القاىرة :دار الفجر
لمنشر والتوزيع.

عاصـ السيد اسماعيؿ،أمانى كماؿ عثماف،أميرة عزت محمود(.)0299مستحدثات التدريس لذوى
االحتياجات الخاصة.القاىرة :دار الكتب المصرية.

عاطؼ المتولي زغموؿ ( :)0294فعالية منيج وظيفي مقترح في العموـ لتنمية المفاىيـ العممية
والميارات الحياتية لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الذىنية القابميف لمتعمـ .رسالة دكتوراه غير

منشورة .كمية التربية .جامعة بورسعيد.

عبد السالـ المرجي ( .)0296أساسيات في الثقافة الميني :القاىرة :دار الخميج.

عبد العزيز السيد الشخص ( .)0227األطفاؿ ذوو االحتياجات الخاصة وأساليب رعايتيـ .القاىرة:
مكتبة الطبرى.

عبد العزيز مصطفى السرطاوي (" .)0296فاعمية برنامج تدريبي ميني قائـ عمى تدريب الميارات

لوشخاص ذوي اإلعاقة الذىنية في مرحمة الت ىيؿ الميني" .مجمة الدراسات التربوية

عبد ا

والنفسية .مج  .92ع  .92يناير.

بف عمي بف عبدا

السميماني ( ".)0298فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى تحسيف االنتباه

في إكساب ميا ارت المرة لمتالميذ المعاقيف فكرياً بالطائؼ" .مجمة التربية الخاصة والت ىيؿ،
مج ،6ع.00

عمي حسيف محمد عطية ( ".)0227فاعمية وحدة دراسية قائمة عمى النشاط في الدراسات

االجتماعية لتنمية الميارات الحياتية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية" .مجمة الجمعية

التربوية لمدراسات االجتماعية ،ع .93

عمي مسافر( .)0298اإلعاقة العقمية .القاىرة :دار السحاب لمنشر والتوزيع.

عمياء عباس محمد حسب ( .)0296فاعمية برنامج إثرائي في الدراسات االجتماعية قائـ عمى
مشروعات التعمـ الخدمي في تنمية الوعي البيئي والميارات الحياتية لتالميذ الصؼ األوؿ

اإلعدادي .رسالة دكتوراة غير منشورة .كمية التربية .جامعة المنيا.
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عمر موسى محاسنة ( .)0298أساسيات التعميـ الميني التعميـ التكنولوجي ،عماف .األردف :دار
األسرة لإلعالـ ودار عالـ الثقافة لمنشر.

عوشة أحمد المييري ( ".)0299تقييـ برامج الت ىيؿ الميني لوشخاص ذوي اإلعاقة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،المؤتمر السنوي السادس عشر لإلرشاد النفسي :اإلرشاد

النفسي وارادة التريير ،مصر بعد ثورة  05يناير" ،مركز اإل رشاد النفسي ،جامعة عيف

شمس ،المجمد.0

فكري لطيؼ متولي ( .)0295اإلعاقة العقمية – المدخؿ ،والنظريات ،وطرؽ الرعاية .القاىرة :مكتبة
الرشد.

ماجدة السيد عبيد ( .)0227ت ىيؿ المعاقيف .ط .0عماف .األردف :دار الصفاء لمنشر والتوزيع.

ماجدة السيد عبيد ( .)0229صعوبات التعمـ وكيفية التعامؿ معو .عماف.األردف :دار الصفاء لمنشر
والتوزيع.

محمد إبراىيـ عبد الحميد ( .)0295برنامج تربوي لتنمية بعض الميارات المروية لدى األطفاؿ
المتخمفيف عقميًّا .مجمة كمية التربية ،بورسعيد ،ع.97

محمد صال اإلماـ وفؤاد عيد الجوالدة ( .)0292اإلعاقات التطورية والفكرية ،تطبيقات تربوية مف
منظور نظرية العقؿ .عماف .األردف :دار الثقافة.

محمد صبري كامؿ مرسى ( .)0293برنامج تربوي قائـ عمى نظرية العقؿ لتنمية ميارات الفيـ
القرائي و االتجاه نحو مادة المرة العربية لدى األطفاؿ المعاقيف عقميا القابميف لمتعميـ.

رسالة دكتوراه غير منشورة ،معيد الدراسات والبحوث التربوية .جامعة القاىرة.

محمود محمد الجراح ( .)0299التربية المينية ،عماف ،األردف ،دار أمواج لمنشر والتوزيع

مدحت محمد أبو النصر ( .)0225اإلعاقة العقمية ،المفيوـ واألنواع وبرامج الرعاية .القاىرة :النيباؿ
العربية.

مرفت رجب صابر ( .)0299مقدمة في اإلعاقة العقمية .المممكة العربية السعودية :مكتبة المتنبى.

مروة عبد الوىاب عبد العزيز المميجى ( .)0294أثر برنامج لالنتباه السمعي والبصرى في تنمية
الميارات األكاديمية واالجتماعية لدى المعاقيف القابميف لمتعمـ ،رسالة دكتوراه غيرمنشورة

 .معيد الدراسات التربوية .جامعة القاىرة.

مشوح الشمري ( .)0224تقويـ فعالية برامج الت ىيؿ الميني لممعوقيف مف وجية نظر المعوقيف

والمشرفيف ورجاؿ األعماؿ ،رسالة ماجستير غيرمنشورة  .المممكة العربية السعودية :كمية
الدراسات العميا ،أكاديمية نايؼ لمعموـ األمنية.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 111 -

عدد مايو-ج0201 )58( -1م

فاعلية برنامج قائم علي متطلبات التربية ...

منى فرحات إبراىيـ جريش ( .)0298فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى األلعاب التعميمية لخفض
اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة وتحسيف التفاعؿ االجتماعي لدى األطفاؿ ذوي
اإلعاقة العقمية البسيطة ،مجمة التربية الخاصة والت ىيؿ .مج ،6ع ،05يوليو.

منى وحيد سعد معوض (" .)0298استخداـ القصص االجتماعية في تنمية بعض الميارات
االجتماعية لدى عينة مف األطفاؿ المعاقيف القابميف لمتعميـ" .مجمة كمية التربية ،جامعة

بنيا ،مج ،09ع.995

المؤتمر العممي األوؿ لمصحة النفسية( :)0227بعنواف" التربية الخاصة بيف الواقع والم موؿ" ،كمية
التربية ،جامعة بنيا ،في الفترة مف  96 -95يوليو.

المؤتمر العممي الثاني لرعاية الفئات الخاصة والمعاقيف (" .)0224تربية األطفاؿ ذوي االحتياجات
الخاصة في الوطف العربي ػ الواقع والمستقبؿ .مركز رعاية وتنمية الطفولة .جامعة

المنصورة .في الفترة مف 05 -04مارس.

المؤتمر العممي الدولى (الثالث) لرعاية الفئات الخاصة والمعاقيف ((.)0297التربية الوجدانية في
المجتمعات العربية في ضوء التحديات المعاصرة .كمية التربية بشبيف الكوـ.

المنوفية 90-99 .أكتوبر.

جامعة

المؤتمر العممي الدولي في التربية الخاصة (" .)0296دمج وتمكيف األشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة في التعميـ والمجتمع :الممارسات – والتحديات" .كمية التربية .جامعة بنيا

بالتعاوف مع مؤسسة التربية الخاصة والت ىيؿ ) 90-92. (SEROيوليو .

المؤتمر العممي السادس لرعاية الفئات الخاصة والمعاقيف

( ".)0228ت ىيؿ ذوي االحتياجات

الخاصة :رصد الواقع واستشراؼ المستقبؿ" .مجمة العموـ التربوية .المجمد الثاني-96 ،

 97يوليو.

المؤتمر العممي السادس لمتربية الخاصة (" :)0220التربية الخاصة في القرف اؿ  -"09تحديات
الواقع وآفاؽ المستقبؿ ،كمية التربية ،جامعة المنيا.

ميادة محمد إبراىيـ الشياوي ( .)0296فاعمية برنامج إرشادي قائـ عمي نظرية التعمـ االجتماعي فى

تنمية بعض ميارات الحياة اليومية لدى األطفاؿ المعاقيف عقميًّا القابميف لمتعمـ .رسالة
ماجستير غير منشورة .كمية التربية .جامعة بورسعيد.

ناىد فيمي حطيبة ( .)0224فعالية برنامج تربوى لتثقيؼ أطفاؿ الروضة فى بعض الممارسات
الحياتية وتنمية اتجاىاتيـ نحوىا .مجمة د ارسات فى المناىج وطرؽ التدريس .العدد
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الثامف والتسعيف .الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس .جامعة عيف شمس.
القاىرة.

نجالء إبراىيـ عبد الجواد حنيش ( .)0295أثر برنامج مقترح في أشراؿ النسيج قائـ عمى أنشطة

الذكاءات المتعددة في تنمية الميارات العممية واالجتماعية لدى المعاقيف ذىنيا القابميف

لمتعمـ .رسالة ماجستير غير منشورة .كمية التربية النوعية .جامعة كفر الشيخ .

نيى إبراىيـ أميف المرصفي(.)0297فعالية وحدة مقترحة في الدراسات االجتماعية قائمة عمى التعمـ
النشط في تنمية بعض الميارات العممية والتحصيؿ لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية المينية

،رسالة ماجستير غير منشورة .كمية التربية .جامعة المنصورة.

نيى إبراىيـ أميف المرصفي(.)0297فعالية وحدة مقترحة في الدراسات االجتماعية قائمة عمى التعمـ
النشط في تنمية بعض الميارات العممية والتحصيؿ لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية المينية

،رسالة ماجستير غير منشورة .كمية التربية .جامعة المنصورة.

نيى محمود شوقي عبد الباسط ( .)0295مدى فاعمية أسموبي النمذجة والتعزيز فى تنمية بعض
الميارات االجتماعية لدى عينة مف المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ ،رسالة ماجستير غير

منشورة .كمية ا داب .جامعة أسيوط.

نواؿ محمد السيد البسطويسي ( .)0299فعالية برنامج تعميمي قائـ عمى النمذجة الحسية في تنمية
بعض لميارات الحياتية والتحصيؿ في مادة الدراسات االجتماعية لدى تالميذ مدارس

التربية الفكرية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة المنصورة.

وائػػؿ مسػػعود ،ومحمػػد عبػػد الصػػبور ،ومحمػػد مػػراد ( .)0225الت ىيػػؿ الشػػامؿ لػػذوي االحتياجػػات
الخاصػػة .الريػػاض :إصدارات األكاديمية العربية لمتربية الخاصة.
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