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 ملخص:

تحددت مشكمة البحث الحالي في وجود وقصور  فى ميارات التواصل اإلجتماعي لدى 
 التبلميذ  الصم بالصف األول اإلعدادي . 

ربوي ذي المجموعة الواحدة، استخدم البحث الحالي المنيج شبو المنيج التجريبي الت
قائم عمى نظرية التعمم اإلجتماعي    في الدراسات اإلجتماعيةحيث يدرس فاعمية برنامج 

عمى تنمية ميارات التواصل االجتماعى )متغير تابع(  )متغير مستقل( باستخدام خرائط السموك
 لدى التبلميذ الصم بالحمقة اإلعدادية.

 لية :تم إعداد األدوات والمواد التا
 برنامج  ُمعد وفقًا لخصائص خرائط السموك يقتصر عمى دروس الوحدة المختارة. -
دليل المعمم: يوضح كيفية استخدام البرنامج الُمعد وفقًا لخصائص خرائط السموك  -

 لتدريس الوحدة المختارة. 
كتيب التمميذ: يوضح كيفية استخدام البرنامج لُمعدة وفقًا لخصائص خرائط السموك  -

 ة الوحدة المختارة. لدراس
 مقياس ميارات التواصل اإلجتماعي. -

 توصل البحث الحالي إلي النتائج التالية :
( بين متوسطى درجات التبلميذ مجموعة 5...يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) -1

البحث قبل دراسة البرنامج القائم عمى نظرية التعمم اإلجتماعي باستخدام خرائط السموك 
 ن القبمي و البعدى لمقياس ميارات التواصل االجتماعي.فى التطبيقي

توصمت نتائج البحث الى فاعمية البرنامج  فى الدراسات االجتماعية القائم عمى نظرية  
التعمم اإلجتماعية باستخدام خرائط السموك عمى تنمية ميارات التواصل اإلجتماعي لدى 

 التبلميذ الصم بالمرحمة اإلعدادية.
ة بإعادة صياغة وحدات منيج الدراسات االجتماعية في المرحمة اإلعدادية وتوصي الباحث

لمتبلميذ الصم وفًقا لخرائط السموك وبشكل إلكتروني )مرئي( وبصورة غير خطية مما يسيم في 
توضيح العبلقات بين الظواىر واألحداث التاريخية، كما توصي الباحثة بضرورة االىتمام 

 اعد عمى تنمية ميارات التواصل االجتماعي لدى المتعممين الصم.بالتعميم االجتماعي مما يس
 -ميارات التواصل االجتماعي -خرائط السموك –: نظرية التعمم االجتماعي ةالكممات المفتاحي

 الدراسات االجتماعية.  -التبلميذ الصم
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Abstract 
Title of the Research : "The Effectiveness Of Using of A 

program in social Studies Based on Social- learning  Theory Using 

Behavior Maps on Developing Social Communication Skills for Deaf 

Students  in Preparatory Stage" 

The Researcher : Saher Abedalla Mohamed Ahmed Maklad .  
Problem of the Research:  
Identified the problem of the current Research in the low level 

of Social Communication Skills  among  Deaf Students in Frist -Year 

Prep Stage.  
Design of the Research:  
The Current Research Used the Experimental Design of the 

One Group, Where the current research aims to explore the 

effectiveness of Using A program Based on Social-learning  Theory 
Using Behavior Maps  (Independent variable) in Teaching Social 

Studies on Developing Social Communication Skills  (Dependent 

variables) for Deaf Students  in Preparatory Stage. 

Materials & Tools of the Research:  
In light of the Research Nature and its Objectives, the Researcher 

Prepared the Following Materials and Tools:  
1. Program Software Designed According to the Characteristics of 

the Behavior Maps and Restricted to the Selected Unit. 

2. A guide Book for Teachers that Explains how to Use the Program 

Software Designed According to the Characteristics of the 

Behavior Maps in Teaching the Selected Unit.  

3. A student hand Book Explains how to Use the Program Software 

Designed According to the Characteristics of the Behavior 

Maps for Studying the Selected Unit.  

4. A Social Communication Skills Scale. 

Results of the Research:  
.There is A statistically Significant Difference at the Level of (0.05) 

between the Average Scores of The  Research  Group Students 

During The Pre-and Post-Application of the  program Based on 

Social-learning  Theory Using Behavior Maps’ in the A Social 

Communication Skills Scale in favor of The Post – Application. 

Key Words: social learning theory- behavior maps – social studies- 

social communication – 
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 ومشكلة البحث: مقدمةال

ُتمثل اإلعاقة السمعية مشكمة تربوية تواجو المسئولين والقائمين عمى التربية الخاصة؛ 
فيى ُتعد من اإلعاقات الحسية الصعبة التى ُتصيب اإلنسان، فاإلنسان يتمقى معظم معارفو 

لسمع، وقد ومياراتو من خبلل حاسة السمع،بل أن تعمم الكبلم ال يتم إال عن طريق حاسة ا
أرشدنا اهلل سبحانو وتعالى إلى أىمية حاسة السمع، حيث ورد تقديميا عمى بقية الحواس فى 

وَجَعَل َلُكُم السَّْمَع واأَلْبَصاَر واأَلْفِئَدَة َلَعمَُّكْم )، ومنيا قولو تعالىكثير من آيات القرآن الكريم
 (.78()سورة النحل آية َتْشُكُرونَ 

صم إحدى فئات ذوى االحتياجات الخاصة؛ التى تحتاج مزيدًا من وُتعد فئة التبلميذ ال
الرعاية واالىتمام خاصًة مع تزايد أعدادىم فى الدول النامية، حيث ُتشير إحصائيات منظمة 

( مميون معاقًا سمعيًا عمى مستوى العالم 078( إلى أنو يوجد ).0.1الصحة العالمية لعام )
وىى نسبو ال ُيستيان ، (World Health ,2012) %( بالدول النامية.8منيم حوالى )

( مائة وعشرة ألفًا .0.1بيا، وعمى المستوى المحمى يبمغ عدد المعاقين الصم بمصر عام )
 ( 117،0.11)محمد ابراىيم،  وىى نسبة فى تزايد مستمر

من ىنا كان اىتمام الدول بإنشاء مدارس أو معاىد خاصة ليذه الفئة )فئة الصم( وُتعرف 
م مدارس األمل لمصم، ُتقدم العديد من البرامج الدراسية التى ُتساعد عمى ربطيم بالعالم بإس

من حوليم، ومن ىذه البرامج الدراسية مادة الدراسات االجتماعية، كما تسعى ىذه الدول إلى 
ية تطوير البرامج التعميمية الحالية لمتربية الخاصة لمواكبة التطور العالمى، بإعداد برامج تعميم

 تتناسب مع الصم، خاصًة بعد دخول الكمبيوتر كافة ميادين الحياة.
وبظيور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتوظيفيا فى التعميم لخدمة المتعممين عمى 

تنوعت الخبرات والفرص التربوية المتاحة؛ بل  -بما فييم فئة الصم -اختبلف فئاتيم وقدراتيم
من إمكانات التعمم، حيث أصبح فى مقدور التبلميذ الصم وزالت الفواصل التى كانت تحُد 

استخدام برامج الحاسب اآللى واإلنترنت التي تتضمن إمكانات واسعة وأدوات ُيمكن من خبلليا 
 (99-80، 5..0أن يتصفح ويختار ما ُيريده من المواقع والصفحات. )تيسير صبحي، 

يا الحديثة في تعميم ذوي ( أن توظيف التكنولوج018، 5..0ويذكر يوسف التركي)
اإلعاقة السمعية يسيم في تنمية الميارات المعرفية لدييم، وتعويدىم عمى االستقبللية 
واالعتماد عمى النفس، كما انيا توفر ليم المناخ التربوي المناسب لمحصول عمي المعمومات 
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إنسانية متبادلة المناسبة وتعينيم عمى اكتساب الميارات اإلجتماعية بما توفره من تفاعبلت 
مكاناتيم.  مع اآلخرين بشكٍل فردي وفقًا لقدراتيم وا 

ومن المبلحظ أن تدريس مادة الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية لمتبلميذ الصم يغفل 
االىتمام بالجانبين الوجداني والمياري وخاصة ميارات التواصل االجتماعي ، فالمعمومات ُتقدم 

فظيا التبلميذ بغرض النجاح في اإلمتحان فقط، كما أنيا الُتقدم بصورة عن طريق التمقين، ويح
بصرية مرئية، األمر الذي يجعل ىناك صعوبة كبيرة في اكتساب المعمومات والميارات لدى 
المتعممين العاديين،وصعوبة أكبر بالنسبة لممتعممين الصم، األمر الذي يتطمب استخدام 

يم بفعالية في تنشئة جيل قادر عمى مواجية التحديات أساليب واستراتيجيات تدريسية تس
والتفكير فييا، ولديو القدرة عمى التواصل مع اآلخرين، وتمثل قيم المجتمع في سموكياتو وىذا 

 ما يحتاجو التمميذ األصم عند دراستو لموضوعات الدراسات االجتماعية. 
مى نظريات تعمم ُتناسب مما سبق يتضح أن ىناك حاجة لتصميم برامج تعميمية تعتمد ع

خصائص المتعممين الُصم واستخدام استراتيجيات تدريسية حديثة تسمح بتضمين تكنولوجيا 
التعميم عند تخطيط وتنفيذ مناىج ىذه الفئة من المتعممين، مما ُيساعدىم عمى فيم المعمومات 

لبصرية وتقويتيا، واكتساب الميارات وتثبيتيا في أذىانيم، فالتركيز ىنا يكون عمى الذاكرة ا
 بينما التبلميذ السامعون يعتمدون عمى الذاكرة السمعية والبصرية في آٍن واحد.

، 0.12ويؤكد عدنان الزغمول، شفيق عبلونو، عبد الناصر الجراح، معاوية أبو غزالة ) 
( عمى أن اكتساب الفرد أو تعممو الستجابات أو أنماطًا سموكية من خبلل موقف أو  118

وىو أحد  –مراقبة ما يفعمو اآلخرون ومحاكاة النماذج أو القدوة منيم  –ماعي إطار اجت
ال يتطمب بالضرورة  - Bandoraاالفتراضات الرئيسة لنظرية التعمم اإلجتماعي لـ"باندورا" 

المرور بالخبرات المباشرة ولكن يتم تعمميا عمى نحو بديمى من خبلل التفاعل غير المباشر 
لمختمفة، بوصفيا مؤثرات فى سموك الفرد حيث يتم التعمم فى إطار التمثيل مع وسائل اإلعبلم ا

من خبلل الصور، واألفبلم، والتميفزيون، والرسوم المتحركة، والقصص والروايات الدينية 
والتاريخية واألدبية وتمُثل الشخصيات التاريخية واألسطورية، وأيضًا من خبلل أدوات التواصل 

تغيير السموك ىذه قد تكون عممية عفوية ال حاجة لتصميم برامج  اإلجتماعي، فأن عممية
خاصة لمطفل الطبيعي ولكن بالنسبة لذوى االحتياجات الخاصة يجب أن ُتوضع فى االعتبار، 
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ألنيا عممية موجية تيدف إلى تعمم المعاق كيف يسمك وذلك من خبلل اإليضاح أو التغيير 
 ة سموك اآلخرين .الذى يحدث فى سموك الفرد نتيجة لمبلحظ

وقد أضافت نظرية التعمم اإلجنماعى ُبعدًا جديدًا فى كيفية التعمم، حيث لفتت االنتباه إلى 
حيث ُتقدم البيئة  -أن أنماطًا سموكية كتيرة يتم تعمميا من خبلل مبلحظة اآلخرين وتقميدىم 
ُثميا، حيث يمر التعمم الخارجية التى يعيش فييا المتعمم نماذج كثيرة من السموك التى يقوم بتم

 (187- 182، 1999وفق تمك النظرية بأربع مراحل ىى : .) بدر العمر، 
االنتباه، حيث ُيبلحظ المتعمم وينتبو إلى سموك النموذج أو القدوة الذى يرغب فى  -1

 تمثل سموكو.
االحتفاظ، حيث يقوم المتعمم باختزان سموك النموذج أو القدوة عمى شكل صور  -0

م بتقميد السموك من الناحية العقمية البحتة كأن يتصور كيف يمشى، وكيف ذىنية، ثم يقو 
 يجمس، وكيف يتصرف، وكيف يتحدث.

التنفيذ، " تقميد السموك " وفييا يقوم المتعمم بتنفيذ السموك ويحاول من خبللو أن  -3
يقترب من سموك النموذج فى جميع المظاىر، وقد يتطمب األمر من المتعمم القيام بعدد من 

 الحركات حتى يقترب من سموك النموذج.
التعزيز " التحفز" حيث يتمقى المتعمم حزمة من التعزيزات التى من شأنيا ُتعزز  -2

استمرارية السموك أو عمى العكس قد يتعرض لغضب المعمم ـو أستيجان األقران مما يؤدى 
 إلى توقف السموك. 

جيات التدريسية الحديثة التى تيتم إحدى االستراتي (Behavr Maps)وُتعد خرائط السموك    
بإكساب المتعممين المعارف وتنمى لدييم القيم والميارات بطريقة مرنو تجمع بين تحفيز 
كساب المتعمم لممعمومات والميارات كما تعمل عمى تدعيم السموك  ثارة الدافعية، وا  الميول وا 

 (50، 1..0المكتسب لدييم فى مواقف الحياة المختمفة )محمد أبو ىاشم، 
وتقوم استراتيجية خرائط السموك عمي نظرية التعمم اإلجتماعي التي تعمل عمي اكساب 
المتعمم أو تعممة إلستجابات أو أنماطًا سموكية جديدة من خبلل التفاعل اليومى المباشر عن 
طريق ُمبلحظة نماذج حية من البيئة يرضي عنيا المجتمع، حيث أن معظم سموك البشر 

ل المبلحظة بالصدفة أو بالقصد، وتقوم عمميات اإلنتباه القصدى بأستدخال ُمتعمم من خبل 
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المعمومات والرموز واإلستجابات المراد تعمميا فى المجال المعرفى واإلدراكى لممتعمم.) محمود 
 (003، 0.11مندوه، 
، 1..0ومحمد أبو ىاشم )، (70، 1997وتذكر كٍل من منى حسين، وأيمن سعيد )  

ط السموك ُتعد إستراتيجية تدريسية تقوم عمى إكساب المتعمم السموك المستيدف ( أن خرائ36
من خبلل ثبلث مراحل ُمتتابعة ىى: مرحمة تكوين الميول االيجابية نحو السموك، ومرحمة 
اكتساب العوامل الممكنة لمسموك، ومرحمة تدعيم السموك بغرض استمراره، وتقوم ىذه 

بكل مرحمة من المراحل الثبلث السابقة؛ أى أن خرائط  اإلستراتيجية بعمل خريطة خاصة
السموك تعمل عمى دمج الجوانب السموكية الثبلثة )المعرفية، والوجدانية، والميارية( وىذا ما 

 تفتقر إليو معظم إستراتيجيات التدريس األخرى.
ميما كما أن إستخدام استراتيجية خرائط السموك ُيغمف المحتوى التدريسي بإطار وجدانى 

كانت صعوبتو؛ وىذا ما يفتقر إليو تعميم الدراسات االجتماعية، حيث أنيا ترتبط بالبعدين 
الزمانى أو المكانى أو كمييما معًا، األمر الذى يجعل منيا مادة جافة فى كثير من األحيان 
يصعب عمى التبلميذ فيميا، مما يبلزمو شعور بعدم اإلقبال عمى تعمم المادة، حيث يمكن 

ائط السموك أن تخفف من حدة عزوف التبلميذ عنيا، من خبلل قدرتيا عمى زيادة دافعية لخر 
المتعمم لمتعمم، وذلك عن طريق توفير عوامل التدعيم االيجابى التى تعمل عمى تعزيز وثبات 

 (Theadorakis,1994,150-151) السموك والمعرفة المكتسبة.
لى فاعمية إستخدام استراتيجية خرائط ( إ0.10وقد أشارت نتائج دراسة فاتن العربي)

السموك ولعب األدوار في تنمية ميارات التحدث وبعض القيم المتضمنة في مادة المغة العربية 
 لتبلميذ الصف الخامس اإلبتدائي .

وقد أجريت مجموعة من البحوث والدراسات التى استيدفت تقصى فاعمية استخدام خرائط 
فيا استراتيجية فاعمة فى عمميتى التعميم والتعمم، عمى تحقيق السموك فى المجال التربوى بوص

 ,K(Dived, et al  بعض النواتج التعميمية، ومن ىذه الدراسات: دراسة ديفيد، وآخرون
دراسة محمد ،و  (...0(، و دراسة ناىد عبد الفتاح)1997دراسة منى حسين وأيمن سعيد)و

،  (5..0دراسة ىناء عبد الجميل)،و   (3..0( ،و دراسة عبد اهلل السيد )1..0أبو ىاشم)
 (.0.10( ، و دراسة فاتن العربي)9..0( ، و دراسة ميا نوير )9..0ودراسة أماني جابر)

 وُيبلحظ عمى تمك المجموعة من الدراسات والبحوث السابقة ما يمى:



 ..............فاعلٌة برنامج فى الدراسات االجتماعٌة قائم على نظرٌة التعلم اإلجتماعً

- 762 - 

 فاعمية استخدام خرائط السموك فى تحقيق بعض النواتج التعميمية مثل: التحصيل المعرفى، -
وتنمية الثقافة الصحية واالتجاىات،والقدرة عمى اتخاذ القرار،والقيم،والسموكيات 
االيجابية،كما أنيا تعمل عمى تعديل الخبرات السمبية السابقة، وُتعزز الخبرات اإليجابية 

 الجديدة لدى المتعممين، مما ُيساعد عمى بقاء أثر التعمم لدييم.
ثين عمى المستويين العربى واألجنبى استيدفت ال توجد أى دراسة فى حدود عمم الباح -

تقصى فاعمية استخدام استراتيجية خرائط السموك فى التدريس لذوى اإلعاقة السمعية 
)الصم(، ىذا باالضافة الى عدم وجود أى دراسة استيدفت تقصى فاعمية برنامج قائم عمى 

 سات االجتماعية وتعمميا.نظرية التعمم اإلجتماعي باستخدام خرائط السموك فى تعميم الدرا
أن جميع تمك المجموعة من البحوث والدراسات اقتصرت عمى تنظيم محتوى وحدات  -

دراسية من الكتب المدرسية وفقًا لخصائص خرائط السموك فى صورة ورقية، فى حين ُيقدم 
البحث الحالى محتوى وحدة من كتاب الدراسات االجتماعية المقرر عمى التبلميذ الصم 

مة اإلعدادية من خبلل موقع اليكترونى قائم عمى التعمم اإلجتماعى وفقًا لخصائص بالمرح
 خرائط السموك، لذا ُيعد البحث الحالى باكورة البحوث فى ىذا المجال.

عمى أن محتوى كتب الدراسات  (Armstrong,2002,3 39)قد أكد أرمسترونج  
قيد قدرات المتعممين وُتزيد من شعورىم االجتماعية والطرق المعتادة المستخدمة فى تدريسيا تُ 

أما التخطيط المرئى المنظم،  ،بالممل والنفور تجاه المادة، مما يعوق قدرتيم عمى تعمميا
والمتسمسل لممحتوى التدريسى باستخدام خرائط السموك المدعمة بــ )الصور، 

يجاد روابط واألشكال،والرسوم، والحركة..إلخ( فيساعد عمى عرض المعمومات،وترتيبيا،  وا 
وصبلت؛ فمن خبللو ُيمكن الجمع بين المغة المفظية وغير المفظية عمى الشاشة الواحدة لخدمة 
فكرة واحدة، مما يخمق بيئة تعميمية جذابة و فاعمة ُتساعد عمى مزيد من الفيم واالستيعاب 

 .لمحتوى المادة التعميمية كل وفقًا لقدراتو
( عمى أىمية مخاطبة حاسة البصر 1999القرشي) أميرالمقانى و  أحمد أكد كل منكما 

فى عممية التعميم والتعمم، وذلك من خبلل استخدام لدى الصم أكثر من باقى الحواس األخرى 
الصور، والرسومات واألشكال، والخرائط، ولقطات الفيديو؛ المصاحبة بمغة التمثيل اإلشارى، 

دة إنتباىيم، والدافعية وتنمية الخبرات وغيرىا من الوسائط البصرية التى ُتساعدىم عمى زيا
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البديمة، وعمى اكتساب المعمومات والقيم والميارات، وترجمتيا بشكٍل مرئى، مما ُيعينيم عمى 
 التعامل والتفاعل فى مختمف المواقف التعميمية.

واإلعاقة السمعية بدرجاتيا المختمفة تؤثر عمى المغة االستقبالية والتعبيرية لمتمميذ  
؛ مما يؤدى إلى فقدان الكثير من المعمومات التى ُيمكن أن تصل إليو من البيئة األصم

المحيطة، األمر الذى يترتب عميو قصور فى التواصل والتفاعل مع أعضاء المجتمع أثناء 
مواقف الحياة المختمفة كما أنيا تفرض عميو حالة من العزلة، لحرمانو من أىم القنوات 

تشفير المعمومات السمعية )المفظية(، وتخزينيا بالذاكرة األساسية،  الحسية التى ُتساعده عمى
إلحداث النمو المغوى والعقمى والنفسى واالجتماعى مما يترتب عميو قصور ومحدودية فى 

 مجالو المعرفى، وكذا تأخر نمو ميارات التواصل لديو.
( إلى أَن فئة 5..0وفى ىذا الصدد فقد أشار كِل من تيسير كوافحة، وعبد العزيز عمر)

المتعممين الصم ُتعد أكثر فئات اإلعاقة فى نسبة انتشار اضطرابات و صعوبات التواصل، حيث 
عمى نموه المغوى، ونظرًا لبلرتباط الوثيق  -بصورة أساسية -يعتمد التواصل االجتماعى لمفرد

تقاد التبلميذ بين حاسة السمع، وقدرة التمميذ عمى اكتساب المغة ومعدل نموه المغوى، فإن اف
المعاقين سمعيًا )الصم( حاسة السمع يؤدى إلى حرمانيم من اكتساب المغة البلزمة إلقامة 
العبلقات االجتماعية المبلئمة، مما يؤثر سمبيًا عمى نموىم االجتماعى نتيجة لمشكبلتيم 

 المغوية واالتصالية وصعوبة التعبير عن أنفسيم وصعوبة فيميم لآلخرين.
معية تؤدي إلى إعاقة النمو اإلجتماعي لممتعمم، حيث تحد من مشاركتو فاإلعاقة الس

وتفاعبلتو مع اآلخرين، ومن إندماجو في المجتمع،مما يؤثر سمبًا عمى توافقو اإلجتماعي، 
وعمى نقص اكتسابو الميارات اإلجتماعية الضرورية البلزمة لحياتو في المجتمع)عبدالمطمب 

 ( 95، 5..0القريطي،
بية المعاقين سمعيًا وتعميميم وتأىيميم اإلجتماعي إلى تدريبيم عمى طرق وتحتاج تر 

بغرض تدريبيم عمى التعبير عن أحاسيسيم وأفكارىم واحتياجاتيم، ‘التواصل مع اآلخرين 
والتفاعل مع بعضيم البعض ومع اآلخرين، واالندماج في الحياة االجتماعية، فتطوير قدرة 

فعال مع المجتمع ُيعد من األىداف الرئيسة من وراء تعميميم المعاق سمعيًا عمى التواصل ال
 (.75، .0.1وتدريبيم.)سميمان عبدالواحد، يوسف ابراىيم )



 ..............فاعلٌة برنامج فى الدراسات االجتماعٌة قائم على نظرٌة التعلم اإلجتماعً

- 766 - 

( أن التبلميذ الصم ىم أكثر نزوعًا لبلنسحاب 5..0ىذا وقد أكد عبد المطمب القريطى )
 وميبًل لمعزلة واالنطواء وأقل تكيفًا، مقارنًة بأقرانيم العاديين.

أكدت نتائج بعض الدراسات عمى أن ىناك قصورًا فى ميارات التواصل االجتماعي كما 
، (7..0لدى المعاقين بصفة عامة، والمعاقين الصم بصفة خاصة مثل دراسة محمد حبلوة )

ودراسة فتحية الشكيمى ، (9..0، ودراسة زينب بندارى )(Ayres,1999)ودراسة ايريس 
 .(.0.1(، ودراسة عبد الفتاح مطر ).0.1ى )(، ودراسة عبد الغفار الدماط8..0)

وقد ُأجري عدد من الدراسات التي إستيدفت تنمية ميارات التواصل اإلجتماعي لدى 
( دراسة زينب 0..0التبلميذ الصم سمعيًا ومن ىذه الدراسات: دراسة عبدالفتاح مطر )

 (.0.13(،و دراسة عمر حمادة )6..0بنداري)
 ن الدراسات والبحوث السابقة ما يمي:وُيبلحظ عمى تمك المجموعة م

أكدت جميعيا عمى وجود قصور في ميارات التواصل اإلجتماعي لدى المتعممين الصم  -
 في مراحل التعميم المختمفة.

إلي  -في حدود عمم الباحثة-لم تتطرق أي دراسة من تمك الدراسات والبحوث السابقة -
لصم من خبلل مادة الدراسات تنمية ميارات التواصل اإلجتماعي لدى المتعممين ا

 اإلجتماعية.
استخدمت تمك الدراسات والبحوث السابقة أساليب وطرق واستراتيجيات تدريس متنوعة  -

في تنمية ميارات التواصل اإلجتماعي لدى المتعممين المعاقين سمعيًا،ولم تستخدم أٍي 
اإلجتماعي من ىذه الدراسات استراتيجية خرائط السموك في تنمية ميارات التواصل 

 لدييم، لذا ُيعد البحث الحالي باكورة البحوث في ىذا المجال.
 تحدٌد مشكلة البحث:

لدى المتعممين ى تحددت مشكمة البحث فى وجود قصور فى ميارات التواصل االجتماع
الصم،و يعزى ىذا إلى اعتماد معممى الدراسات االجتماعية عمى الطرق المعتادة فى التدريس، 

لى استخدام الكتاب المدرسى كمصدر وحيد لممعرفة، األمر الذى يفرض عمى ىؤالء المعممين  وا 
ضرورة تطوير أساليبيم التدريسية، وتوظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة فى التدريس، التى 
تنقل المتعمم من دور المتمقى إلى المشارك النشط فى عممية التعمم، مما ُيسيم فى اكتسابو 

دراك أىميتيا فى تعمموالعديد من المعار   ف والميارات واستخدام ىذه التقنيات، وا 
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 هدف البحث:

ىدف البحث الحالى إلى تقصي فاعمية برنامج فى الدراسات االجتماعية قائم عمى نظرية 
التعمم اإلجتماعي باستخدام خرائط السموك فى الدراسات االجتماعية عمى تنمية ميارات 

 يذ الصم بالمرحمة اإلعدادية.التواصل االجتماعى لدى التبلم
 سؤال البحث :

 يحاول البحث الحالى اإلجابة عن السؤال التالي:
ما فاعمية برنامج قائم عمى نظرية التعمم اإلجتماعي فى الدراسات االجتماعية باستخدام 
خرائط السموك عمى تنمية ميارات التواصل االجتماعى لدى التبلميذ الُصم بالصف األول 

 اإلعدادي؟
 فرض البحث:

 اختبر البحث الحالى صحة الفرض التالي:
( بين متوسطى درجات التبلميذ مجموعة 5...ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )

البحث قبل دراسة البرنامج فى الدراسات االجتماعية القائم عمى نظرية التعمم اإلجتماعي 
لبعدى لمقياس ميارات التواصل باستخدام خرائط السموك وبعده فى التطبيقين القبمي و ا

 االجتماعي.
 أهمٌة البحث:

 قد يفيد البحث الحالى فى اآلتى:
تقديم نموذجًا إجرائيًا لكيفية إعداد وحدة دراسية ) مظاىر الحضارة المصرية القديمة(  -1

من كتاب الدراسات االجتماعية لمتبلميذ الًصم بالمرحمة اإلعدادية مصاغة وفقًا لخصائص 
خرائط السموك، مما قد يفيد معممى الدراسات االجتماعية فى إعداد وعرض استراتيجية 

دروسيم بيذه التقنية مما يثرى المواقف التعميمية ويزيد من مشاركة المتعممين الفعالة فى 
 العممية التعميمية.

توظيف بيئة التعمم االليكترونى فى تعميم الدراسات االجتماعية وتعمميا عبر شبكة  -0
ما قد ُيساعد المتعممين الُصم عمى تحقيق فيم أعمق لممادة، كما ُيسيم فى االنترنت، م

العديد من ميارات التعامل مع المستحدثات التكنولوجية، واكتسابيم ميارات  ماكتسابي
 التواصل اإلجتماعي .
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تقديم أداة تقويم تتمثل فى مقياس ميارات التواصل االجتماعى،يمكن اإلفادة منو فى  -3
 مك الميارة لدى التبلميذ الصم.تقويم تعمم ت
 حدود البحث:

 اقتصر البحث الحالى عمى الحدود التالية:
 مجموعة من تبلميذ الصف األول اإلعدادى بمدارس األمل لمُصم بمحافظة سوىاج. -1
)مظاىر الحضارة المصرية القديمة( من كتاب مادة الدراسات االجتماعية المقررة وحدة  -0

 تبلميذ الصم.عمى الصف األول اإلعدادى لم
مساعدة  ) المبادأة بالتفاعل،قياس بعض ميارات التواصل االجتماعى لدى التبلميذ الٌصم  -3

 .( ، التخطيطاآلخرين احترام تكوين األصدقاء، اآلخرين، الُمشاركة،
 :مواد وأدوات البحث

 لتحقيق ىدف البحث الحالى والتحقق من صحة فرضو تم إعداد مواد وأدوات البحث التالية:
 مواد البحث: -1
برنامج قائم عمى نظرية التعمم اإلجتماعي فى الدراسات االجتماعية باستخدام خرائط  -أ 

السموك من خبلل موقع عبر شبكة االنترنت، يتم من خبللو تقديم دروس وحدة الدراسة 
مصف األول اإلعدادي لمتبلميذ الُصم )موقع الدراسات االجتماعية ل والمقررة ضمن منيج

  .http php://historyeg.com/index تدريس الدراسات االجتماعية(.أمل الحياة ل
عبر الموقع اإللكتروني  الوحدة المختارة دليل إرشادي لممعمم: يوضح كيفية تدريس دروس -ب 

 باستخدام خرائط السموك.
 فى تعمم دروس الوحدة المختارةالموقع اإللكتروني كتيب التمميذ: يوضح كيفية استخدام  -ج 

 .ئط السموكباستخدام خرا
 أداة البحث -0

 مقياس ميارات التواصل االجتماعي.
 منهج البحث: 

استخدام المنيج شبو التجريبى التربوى والتصميم التجريبي إقتضت طبيعة البحث وأىدافو 
ذي المجموعة الواحدة، حيث يستيدف البحث الحالى تقصى فاعمية برنامج قائم عمى نظرية 

دراسات االجتماعية باستخدام خرائط السموك )متغير مستقل(عمى تنمية التعمم اإلجتماعي فى ال
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ميارات التواصل االجتماعى )متغير تابع( لدى التبلميذ الصم بالمرحمة اإلعدادية، وُتستخدم  
 طريقة القياس القبمى والبعدى لممتغير التابع.

 مصطلحات البحث:

 Programالبرنامج :  -1
من مقرر  (مظاىر الحضارة المصرية القديمةوحدة) مجموعة متكاممة ومنظمة من دروس

وفًقا لمبادئ وأسس ُمصاغة الدراسات االجتماعية لمتبلميذ الصم بالصف األول اإلعدادى 
نظرية التعمم االجتماعي باستخدام خرائط السموك، تتضمن كل درس من دروس الوحدة 

لوسائل واألنشطة التعميمية، المختارة عمى: األىداف، والمحتوى، واستراتيجيات التدريس، وا
وأساليب التقويم، ُتقدم فى شكل صفحات قابمة لمتداول عبر شبكة االنترنت، وتيدف أساسًا 

 تنمية ميارات التواصل االجتماعي لدى التبلميذ الصم بالصف األول اإلعدادي.
 Social Learning Theory نظرية التعمم اإلجتماعي : -0

نظيم دروس الوحدة الُمختارة بأسموب ُيسيم في إكساب تبلميذ توُيقصد بيا في البحث الحالي:
مجموعة البحث أو تعمميم استجابات وأنماطًا سموكية جديدة " حقائق ومفاىيم وميارات 
التواصل اإلجتماعي، والقيم االجتماعية " من خبلل موقف اجتماعي يقوم عمى عمميات من 

اء والتقميد لسموك نموذج أوقدوه، من خبلل االقتد االنتباه القصدى لمسموك المرغوب فيو و
التعزيز أو ، مع تقديم وتطبيق السموك الُمتعمم في مواقف مستقبميةالمبلحظة، واالحتفاظ، 

 .كيات والميارات والقيمالسمو  هتبنييم ليذمما يزيد من احتمالية العقاب الصريحين، 
  Behavior Maps خرائط السموك: -3

"مظاىر : سمسمة من اإلجراءات يتم فييا تقديم محتوى وحدة وُيقصد بيا في البحث الحالي
لمتبلميذ الصم بالصف األول الحضارة المصرية القديمة" من كناب الدراسات ااإلجتماعية 

اإلعدادى وتنفيذىا عن طريق ُمخطط يتم فيو دمج الجوانب السموكية الثبلث )المعرفية، 
ب " تنمية ميارات التواصل اإلجتماعي من خبلل لتنتج السموك المرغو  والوجدانية، والميارية(،

ثبلث مراحل حيث يتم فى األولى تكوين الميول االيجابية نحو السموك، وفى الثانية إكساب 
 العوامل الممكنة لمسموك، وفى الثالثة تدعيم السموك بغرض استمراره.
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  skills Communication Social  ميارات التواصل االجتماعى: -2
قدرة التبلميذ مجموعة البحث عمى نقل و تبادل األفكار في البحث الحالي: وُيقصد بيا 

قامة عبلقات ودية مع من حوليم من خبلل استخدام  ) المبادأة والمعمومات والمشاعر، وا 
مع  (، التخطيطإحترام اآلخرين تكوين األصدقاء، مساعدة اآلخرين، الُمشاركة، بالتفاعل،

يم من خبلل دراستيم لمبرنامج التعميمي القائم عمى نظرية التعمم اآلخرين، والمراد تنميتيا لدى
اإلجتماعي بإستخدام خرائط السموك، وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا التمميذ في المقياس 

 الذي ُأعد ليذا الغرض.
 خطوات البحث:

 لئلجابة عن سؤال البحث واختبار صحة فرضو تم اتباع الخطوات التالية:
ألدب التربوي والبحوث والدراسات السابقة ذات الصمة بمجال البحث بيدف االطبلع عمى ا -1

 اإلفادة منيا في إعداد اإلطار النظري ومواد البحث وأدواتو .
 ميارات التواصل االجتماعى. -خرائط السموك.   ب  -دراسة نظرية حول: ا 

 األول اإلعدادي. إعداد قائمة بميارات التواصل اإلجتماعي البلزمة لمتبلميذ الصم بالصف -0
 عرض القائمة عمى مجموعة من المحكمين إلقرارىما والتأكد من صحتيا العممية . -3
باستخدام خرائط السموك وفق نظرية التعمم اإلجتماعي قائم عمى تعميمي إعداد برنامج  -2

 -الخطوات التالية:
وتنظيم  تصميم اإلطار العام لمبرنامج ويشتمل عمى األىداف العامة والخاصة لمبرنامج، -أ 

محتوى البرنامج، وتحديد الوسائط ومصادر التعمم، وتحديد األنشطة التعميمية، وطرق 
 االتصال والتفاعل، وتحديد أساليب التقويم الخاصة .

تصميم موقع تعميمي عبر اإلنترنت يتضمن محتوى البرنامج والمقدم بإستخدام  -ب 
المصرية القديمة( لمتبلميذ  استراتيجية خرائط السموك لموحدة المختارة)مظاىر الحضارة

 الصم بالصف األول اإلعدادي.
ضبط البرنامج من خبلل عرضو عمى مجموعة من المحكمين والمتخصصين فى المناىج  -ج 

وطرق التدريس وتكنولوجيا التعميم، وذلك لمتأكد من صبلحيتو وتعديمو وتحميمو عمى 
 رحاتيم. الموقع اإلليكتروني فى صورتو النيائية فى ضوء أرائيم ومقت
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إعداد كتيب التمميذ: وفقًا لمتعمم اإلجتماعي باستخدام خرائط السموك، وعرضو عمى  -5
 مجموعة من المحكمين لمتأكد من صحتو العممية. .

إعداد دليل إرشادى لممعمم: لتدريس البرنامج القائم عمى نظرية التعمم اإلجتماعي  -6
ن لمتأكد من صحتو باستخدام خرائط السموك، وعرضو عمى مجموعة من المحكمي

 العممية.
إعداد مقياس ميارات التواصل االجتماعى، وعرضو عمى مجموعة من المحكمين لمتأكد  -7

 من صحتو العممية ومعالجتو احصائيًا.
 إختيار مجموعة البحث من تبلميذ الصف األول اإلعدادي بمدرسة األمل لمصم بسوىاج -8
 قاط الضعف لتبلفييا.تجربة البرنامج لموقوف عمي نقاط القوة ودعميا ون -9

 التجربة اإلستطبلعية ألداة البحث لضبطيا إحصائيًا. -.1
 التطبيق القبمي ألداة البحث )مقياس ميارات التواصل اإلجتماعي(. -11
تطبيق البرنامج التعميمي عمى مجموعة البحث من خبلل عرضو عمى شبكة اإلنترنت  -10

 عبر موقع تعميمي.
 اإلجتماعي(عمى مجموعة البحث.التطبيق البعدي لمقياس ميارات التواصل  -13
 مناقشة النتائج وتحميميا وتفسيرىا وذلك بيدف الوقوف عمى مدى فاعمية البرنامج.  -12
 تقديم مجموعة من المقترحات فى ضوء ما أسفر عنو البحث من نتائج. -15

 ثانٌاً : االطار النظرى للبحث :

 فصيل كما يمي:يتضمن االطار النظرى عدة نقاط سوف يتم تناوليا بشيء من الت    
  Behavior Maps ماىية خرائط السموك: -1

 طرح عدد من المربين عدة تعريفات لخرائط السموك نذكر منيا :
بأنيا مخطط أو خريطة ُترسم  (Daved, et al,1997,38)عرفيا ديفيد، وآخرون  

ة عمي لتصور سمسمة من المشاعر والسموكيات الُمتصمة المراد اكسابيا لممتعمم، وتكون قائم
 .أساس منطقي

 مع (...0، ..0)وناىد عبد الفتاح ، (3..0، 88فق كل من عبداهلل السيد )يتو 
عمى أنيا سمسمة من االجراءات يتم فييا عرض ، (61، 1997منى حسين وأيمن سعيد) 

المحتوي التدريسي وتنفيذ التدريس عن طريق مخطط يتم فيو دمج الجوانب السموكية الثبلث ) 
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لتنتج السموك المرغوب من خبلل ثبلث مراحل يتم فى لوجدانية، والميارية(، المعرفية، وا
األولى تكوين الميول االيجابية نحو السموك، وفى الثانية إكساب العوامل الممكنة لمسموك، 

 وفى الثالثة تدعيم ىذا السموك بغرض استمراره. 
تعتمد عمي توصيف ( بأنيا " إستراتيجية تدريسية 6..0، 1.3وتعرفيا )كوثر كوجك، 

السموك المطموب توصيفا إجرائيًا دقيقًا وتحميمو الي عناصر واضحة ومحددة، ثم وضع خريطة 
محددة الخطوات، يتم إتباعيا بترتيب منطقي لمساعدة المتعمم عمي اكتساب السموك 

  المستيدف"
إجرائيًا تم ابقة لخرائط السموك توصمت البحث الحالى الي تعريفًا سومن خبلل التعريفات ال

"مظاىر في البحث الحالي بأنيا: سمسمة من اإلجراءات يتم فييا تقديم محتوى وحدة االلتزام بو 
لمتبلميذ الصم بالصف األول الحضارة المصرية القديمة" من كناب الدراسات االجتماعية 

، اإلعدادي وتنفيذىا عن طريق ُمخطط يتم فيو دمج الجوانب السموكية الثبلثة )المعرفية
لتنتج السموك المرغوب فيو " تنمية ميارات التواصل اإلجتماعي "من والوجدانية، والميارية(، 

خبلل ثبلث مراحل حيث يتم فى األولى تكوين الميول االيجابية نحو السموك، وفى الثانية 
 إكساب العوامل الممكنة لمسموك، وفى الثالثة تدعيم السموك بغرض استمراره.

 مة لخرائط السموك:المسممات المدع -0
( مجموعة من المسممات التي تقوم ,SusanW00ley2005,20حددت سوزان وولي )

 عمييا خرائط السموك وتتمخص فيما يمي:
أن ىناك العديد من العوامل التي تؤثر عمي سموكيات المتعمم ولكن تأثيرىا يتغير وفقًا  -أ 

 لمستوي االستعداد الشخصي لو.
تعميمي ببعض المعمومات أو المعتقدات عن السموك باإلضافة يأتي الفرد الي البرنامج ال -ب 

معمومات  االي بعض الميارات المرتبطة بو؛ فإن المتعممين ال يحتاجون فقط أن يتعممو 
جديدة أو ميارات فحسب، بل يستوجب األمر في كثير من األحيان أن يستبدلوا ما قد 

 سبق أن تعمموه.
المتعممين سموكيات جديدة فقط؛ بل تيتم أيضًا  أي أَن خرائط السموك ال تيتم بإكساب

 بسموكيات مرغوبة . فييا بتعديل واستبدال السموكيات غير المرغوب
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عندما يسمك األفراد سموك ما فإنيم يتمقون تعزيزًا ُيشجعيم عمي ممارسة السموك المتعمم  -ج 
 أو ُينفرىم من ىذا السموك.

خر يواجيو، وىذا الموقف ُيمكن أن ينقل أن التعزيز قد ُيصبح دافعًا لمفرد في موقٍف آ -د 
 إليو السموك المتعمم.

 عوامل التعزيز لسموك ما قد ُتصبح عوامل دافعة لسموك آخر. -ه 
 األسس الفمسفية التي تعتمد عمييا خرائط السموك: - 3

تعتمد خرائط السموك عمي مجموعة من األسس الفمسفية والنظرية التي ُيمكن توضيحيا فيما 
 يمي:

 "Social Learning Theoryلتعمم االجتماعي: "نظرية ا -
وتقوم ىذه النظرية عمي فمسفة إكساب السموك المطموب لممتعممين من خبلل إطار  
اجتماعي، وذلك ألن ىذه النظرية تري أن مثل ىذه السموكيات تكون أسيل في اكتسابيا من 

 , Parcel ,Baranowski) السموكيات التي ال تتوافق مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع
1981,14-18) . 

أحد مؤسسي نظرية التعمم اإلجتماعي إلي أن  "Bandura حيُث ُيشير "باندورا " 
نما  السموك ال ينتج عن القوي الداخمية في اإلنسان وحدىا؛ وال عن المؤثرات البيئية وحدىا، وا 

ىذه العمميات الداخمية  ينتج عن التفاعل المعقد بين القوي الداخمية والمؤثرات البيئية، وتقوم
عمي خبرات الفرد السابقة، حيث سمم باندورا بالحتمية التبادلية؛ أي وجود تفاعل وتأثير بين 
البيئة والسموك والشخص، وفي اطار ىذا التصور ُتشير )فاعمية الذات( الي أىمية عامل 

بالبيئة  الشخص وليذا العامل أثر قوي وىو ليس المحدد الوحيد لمسموك، وانما يرتبط
وبالسموك السابق وبالمتغيرات األخرى لمشخصية، ويقصد باندورا )بفاعمية الذات( : توقع الفرد 
بأنو قادرًا عمي أداء السموك الذي ُيحقق نتائج مرغوب فييا في موقف معين؛ أي ثقة الفرد في 

 .(220-.23، .199)جابر عبدالحميد، قدرتو عمي أداء سموك معين. نقبًل عن
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 لتعمم اإلجتماعي مراحل ا
 ( أن مراحل التعمم اإلجتماعي تتم وفقًا ألربع مراحل تتمثل فى : 0.15تذكر رقية السيمى ) 

االنتباه : وىى ُأولى عممية الُمبلحظة، ألنو ال ُيمكن تقميد النموذج دون أن ينتبو  -أ 
كات، الُمبلِحظ لو، ومن خصائص النماذج التى تجذُب االنتباه " قوة الموقف، والحر 

 والميارات، واألصوات "
 االحتفاظ : تذُكر السموك الُمبلِحظ بصريًا وتخزينيا فى الذاكرة  . -ب 
إعادة اإلنتاج الحركى : قدرة الُمبلِحظ عمى تكرار السموكيات الصادرة عن النموذج، وعمل  -ج 

 تغذية راجعة تُبين مدى إتقان السموك .
نى زيادة احتماالت تقميد السموك الذى يتبعُو التعزيز والعقاب البديمى : والتعزيز البديمى يع -د 

 تعزيز، أما الِعقاب البديمى ُيقصد بو انخفاض احتماالت تقميد السموك الذى يعُقبُو ِعقاب . 
 ( 338، 1996وىناك ثبلثة مستويات لمتعزيز:) فؤاد أبو حطب، أمال صادق، 

كيم من خبلليا عمي التعزيز الخارجي المباشر: وىي العممية التي ُينظم األفراد سمو  -أ 
 أساس النتائج المعمومة لدييم بشكٍل ُمباشر.

التعزيز البديل: وتعني العممية التي ُينظم بيا األفراد أنماطيم السموكية ويغيرونيا عمي  -ب 
أساس ما تعرض لو اآلخرون كنماذج ُتحتذي من جزاء وعقاب، أي أن األفراد ُيبلحظون 

 ار سمبية أو ايجابية.أفعال اآلخرين و ما يترتب عمييا من أث
التعزيز الذاتي : ُيقصد بو التعزيز الذي ُيقدمو الفرد لنفسو؛ وىي العممية التي يقوم بيا  -ج 

الفرد لتنظيم سموكو عمي اساس النتائج والعواقب التي ُيحققيا لنفسو؛ فيستجيب لسموكو 
 بطريقة ُيثيب عمييا ذاتو أو ُيعاقبيا .

 جتماعي أساليب التعمم فى نظرية التعمم اإل
 (0.16يقترح " باندورا " ثبلثة أساليب لمتعمم بالمبلحظة كما يمى: )محمد الشيخ، 

تعمم سموكيات جديدة : حيث أن التمثيبلت الصورية والرمزية المتوفرة عبر الكتب  -أ 
والسينما والتميفزيون والحكايات الشعبية واألفبلم ُتشكُل مصادر رمزية لمنماذج وتقوم 

 لحى، حيث يقوم المتعمم بتقميدىا بعد مبلحظتيا والتأثر بيا.بوظيفة النموذج ا
 الكف والتحرر : قد يؤدى مبلحظة السموكيات التى تميزت بالعقاب إلى تجُنب أدائيا .  -ب 



 ..............فاعلٌة برنامج فى الدراسات االجتماعٌة قائم على نظرٌة التعلم اإلجتماعً

- 775 - 

التسييل : بمعنى أن التسييل يتناول االستجابات الُمتعممة غير المكفوفة والُمقيدة والتى  -ج 
ا تحرير السموك يتناول االستجابات المكفوفة التى ينُدر حدوثيا بسبب النسيان والترك، أم

 ترفضيا البيئة أو تنظر إلييا عمى أنيا سموك سمبى .
 ( أن عممية المبلحظة تتأثر بثبلثة عناصر تتمثل فى :0.16ويذكر سعيد الشيبانى )

النموذج : حيث يتوقف تأثير النموذج عمى انتباه الشخص الُمبلِحظ عمى الجاذبية  -أ 
نيما، وعمى خصائص النموذج " الدفء فى المشاعر، والتقبل، كفاءة والعبلقة بي

 النموذج، التشابو فى العمر والنوع، والمستويات االقتصادية واالجتماعية ".
  والتعرض لنموذج ما يؤدى إلى ثبلثة أنواع من االستجابات المختمفة كما يمى : )خالد

 ( 117، 9..0، واخرونأبو شعيرة 
 ُمبلِحظ استجابات جديدة بُمراقبة سموك اآلخرين "وىذه االستجابات غير قد يكتسب الفرد ال

 ُمتاحة لمفرد قبل الموقف ".
فد تؤدى الُمبلحظة فى ظروف ُمعينة إلى تقوية أو إضعاف االستجابات الُمتعممة من ِقبل  -

 الشخص الُمبلِحظ.
 انت منسية .إبراز استجابة كانت موجودة من قبل فى رصيد الشخص الُمبلِحظ ولكنيا ك -
الشخص الُمبلِحظ : فالشخص الُمبلِحظ يؤثر فى عممية الُمبلحظة وذلك من خبلل  -ب 

الخصائص التى يتصف بيا " المكانة االجتماعية، العمر، النوع، الخبرات التعميمية 
 السابقة "

 الظروف الُمحيطة: إما تدعم عممية المبلحظة أو عمى العكس من ذلك قد تعيقيا  -ج 
عمم االجتماعي عمي أن األفراد يكتسبون أواًل أنماطًا سموكية معينو ُثم تؤكد نظرية الت

ُيطبقون ىذه األنماط في المواقف المستقبمية، ومعني ىذا أنيا تيتم بكيفية اكتساب السموك، 
ولكنيا ال تقف عند ىذا الحد؛ بل تمضي لتيتم بكيفية تنشيطو وتوجييو)جابر عبدالحميد، 

1999 ،313-318.) 
يتضح أن استراتيجية خرائط السموك تؤكد عمي أىمية التعزيز الخارجي الُمتمثل  مما سبق

في االسرة والمعممين واألصدقاء ودوره في تثبيت السموك؛ إال أن ىذا ال ُيقمل من أىمية 
التعزيز الداخمي الذاتي الذي ُيقدمو المتعمم لنفسو، كما ُتعد العوامل البيئية والمجتمعية من 
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مة في تعزيز السموك فعندما يشعر المتعمم أن تمكنو من السموك لو امتداد واسع العوامل المي
 في البيئة والمجتمع فإن ذلك ُيشجع المتعمم عمي تمثل ىذا السموك .

 " The Proceed and Precedeنظرية التقدم: " - 
وك وتعتمد ىذه النظرية عمي فمسفة تشجيع التبلميذ لمتعرف عمي سموك أكبر مرتبط بالسم

كسابو  الذي تعممو وذلك من خبلل تييئة مواقف تعميمية توضح ارتباط السموك المرغوب فيو وا 
 .(Green L.W,& Kreuter M .W , I , 1988,88) لمتبلميذ ببعض السموكيات األخرى

  a Comprehensive Model of" "Changeنموذج التغيير الشامل:  - 
ال يتكون دفعة واحدة؛ بل إن كل سموك مرغوب  ويقوم ىذا النموذج عمي فمسفة أن السموك

فيو وُيراد إكسابو لممتعمم من الضروري أن يكون المتعممين قد تعرضوا لو ُمسبقًا أو ما يرتبط 
 .(Prochaska & Diclement, c.c, 1986,3-27) بذىنو عن ىذا السموك

امل التي ُتساعد وقد استندت استراتيجية خرائط السموك عمي ىذا النموذج عند تحديد العو 
عمي خمق الدافعية والرغبة في التعمم، ومن ىذه العوامل تجارب المتعمم وخبرتو السابقة 

 المرتبطة بالسموك المراد تعممو. 
  Reasoned Actionنظرية الفعل الُمعمل  - 

تفترض نظرية الفعل المُعمل أن سموك الفرد يكون مدفوعًا باتجاىات الفرد نحو السموك 
 ر الذاتية التي ُتحيط بأداء السموك.والمعايي

وُيعرف االتجاه نحو السموك :بمشاعر الفرد السمبية أو االيجابية نحو أداء ذلك السموك 
ويتم تحديده من خبلل تقدير معتقدات الفرد بخصوص العواقب والنتائج التي تترتب عمي 

  (133، .0.1قحطاني، )سعيد الالسموك وتقدير الرغبة في حدوث تمك العواقب أو النتائج . 
وقد استندت خرائط السموك عمى ىذه النظرية فى التأكيد عمى اىمية توصل المتعمم لمفائدة 
التى ستعود عميو عند تعمم ىذا السموك، ألنو بقدر قناعتو بيذه الفائدة بقدر تواجد الرغبة فى 

 التعمم لديو.
  "Health person Theoryنظرية تقدير أىمية الصحة لمفرد: " -

تؤكد ىذه النظرية عمي أىمية إكساب األفرادلمخبرات و الميول وتكوين الدوافع لدييم 
 ، وذلك بغرض إكسابيم السموك المطموبالصحيحةوالخاصة بالسموكيات 

(Janz,N.B.K,Becker,1984,1-47) . ) كما ُتمثل ىذه النظرية إطارًا لتحفيز ،
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ب العواقب السمبية؛ ُيمكن استخدام التيديد المتعممين عمي القيام بسموكيات رغبًة في تجن
 Kiven) باإلصابة باألمراض لتشجيع المتعمم عمي المحافظة عمي نظافة البيئة وعدم تمويثيا.

Fik Patrik &Mark Lagory,2000,87-89). 
 "Social Cognitive Theory نظرية المعرفة االجتماعية: " -

متعممين يبنون معارفيم الخاصة من خبلل تؤكد نظرية المعرفة االجتماعية عمي أن ال
التفاعبلت والسياقات االجتماعية، وقد اتفقت بعض اآلراء عمي ان الخبرات التعميمية ينبغي أن 
ُتقدم لمُمتعممين من خبلل مواقف حقيقية في سياقات العالم الحقيقي؛ ألن الميمات التعميمية 

 )) ، (20-3، 3..0حمد خميس، مليست منعزلة عن سياق الحياة بل إنيا جزء منيا )
Pagers , 2002,176-(177 ،Rosen to ck,I.M. et al ,1988,175-183)) . 

وُيمكن القول أن استراتيجية خرائط السموك قد استفادت من أفكار نظرية المعرفة 
االجتماعية في التأكيد عمي أىمية دور البيئة والمجتمع في اكتساب األفراد لمسموك، و أن 

معمومات المرتبطة بالسموك، وتعمم الميارات المرتبطة بو وتشجيع ثقة المتعمم في قدرتو توفر ال
 عمي أداء السموك .

 مكونات خريطة السموك:   
تعتمد استراتيجية خرائط السموك عمى توصيف السموك المطموب توصيفًا إجرائيًا دقيقًا، 

خطوات، يتم اتباعيا بترتيب ومحددة ثم وضع خريطة محدودة الوتحميمو إلى عناصر واضحة 
؛ ولكل سموك مراد تعممو توجد منطقي لمساعدة المتعمم عمى اكتساب السموك المستيدف

 خريطة ىيكمية رئيسة،يتفرع من كل منيا  خريطة ىيكمية ثبلث خرائط ىى :
 خريطة عوامل الميول. -أ 
 خريطة العوامل الممكنة . -ب 
 خريطة عوامل التدعيم. -ج 

ة المختارة وفقًا لمخطوات التي حددتيا نظرية المعرفة وقد تم تصميم دروس الوحد
اإلجتماعية وىي)خريطة عوامل الميول، خريطة العوامل الممكنة، وخريطة عوامل التدعيم(، 

 بحيُث ُتمثل كل خريطة من الخرائط الثبلث مرحمة من مراحل اكتساب السموك المطموب. 
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 خطوات بناء خريطة السموك :
 خريطة السموك بعدد من الخطوات كما يمي: يمر بناء

 األىداف السموكية: -1
ينبغي أن ُيحدد اليدف السموكي أواًل بدقة  ُيعد األساس الذي سُتبني عميو الخريطة السموكية، 

 كما يجب أن تتوافر فيو معايير اليدف الجيد .
ثارة رغبتو لتعمم السموك المستيدف)خريطة عوامل  -0  الميول(:إثارة دافعية المتعمم وا 

ال ُيمكن اجبار المتعمم عمي تعمم أي شيء إن لم يكن لديو الدافعية والرغبة في التعمم، ولذلك 
ال ُيمكن لممتعمم أن يتعمم أي شيء دون أن ُتخمق لديو الدافعية والرغبة أواًل، )فؤاد ابو 

 ( .233، 2..0حطب، وآمال صادق، 
 اب السموك)العوامل الُممكنة(: توفير الُمتطمبات التي ُتمكن الُمتعمم من اكتس -3

عندما يتكون لدي المتعمم الميل الذي يدفعو لبلرتباط بالسموك المراد إكسابو إياه فإنو يحتاج 
الي المعارف والميارات األساسية التي ُتمكنو من االرتباط بالسموك، وُتسمي ىذه 

يل لبلرتباط العوامل "عوامل ممكنة" ويتم تحديدىا بعد أن يتكون لدي المتعمم الم
 بالسموك المرغوب فيو

 عوامل التدعيم: )عوامل ُتشجع وُتعزز استمرار وثبات السموك الُمكتسب( -2
وُيقصد بعوامل التدعيم )التعزيز(: العوامل المؤدية الي استمرار السموك وخاصًة السموك 

ائج إيجابية الُمرضي، ألن األفراد يميمون إلى أداء السموك إذا كان ُمرتبطًا بو خبرات ليا نت
أكثر من أداء السموك الُمرتبط بخبرات مؤلمة، فعندما تتكرر االستجابة اإليجابية لمسموك نفسو 
فإنيا ُتعمم في المواقف األخرى الُمشابية، أما االستجابة التي ال تتكرر وال يتم تعزيزىا فإنيا 

ُيمكن محوىا  تتبلشي وتنطفئ وتزول مع مرور الزمن، وعمي ذلك فإن االستجابة السمبية
زالتيا عن طريق حرمانيا من التعزيز والتدعيم، وقد يكون التعزيز إيجابيًا أو سمبيًا.  وا 

ُيقصد بالتعزيز اإليجابي إضافة بعض السرور) المذة ( لممتعمم، بينما التعزيز السمبي 
ُيقصد بو سحب بعض األشياء غير المرضية أو السالبة من 

 (.Tavris,c&Wade,c.,1997,214-216).المتعمم
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 خرائط السموك وتعميم الدراسات االجتماعية لمتبلميذ الصم: - 5  
ُتعد مادة الدراسات اإلجتماعية من أكثر المواد الدراسية ارتباطًا بالبيئة والمجتمع، فيي 
في األساس تيتم بدراسة اإلنسان بوصفو كائن سياسي واجتماعي واقتصادي وعبلقتو ببيئتو 

ية، وأساليب تفاعمو معيا، والقضايا والمواقف التي نشأت وتنشأ عن ىذا الطبيعية واالجتماع
التفاعل فيي مادة تستيدف تنمية شخصية وسموك المتعممين بما ُيمكنيم من التوافق مع 

( وتيدف أيضًا الي إكسابيم قيم وميارات 8،3..0مجتمعيم وكل ما ُيحيط بيم )امام البرعى 
وك ىو ترجمة لمقيم والميارات ومؤشر يدل عمي اكتساب؛ اجتماعية متعددة ؛ وبما أن السم

فيذا يعني بدوره أنيا تيدف الي إكساب المتعممين السموكيات المناسبة لمتعامل مع المجتمع 
المحيط، أو تعديل سموكياتيم غير الُمناسبة سواء تجاه أنفسيم أو بيئتيم اإلجتماعية أو 

 الطبيعية .
 -المعاقين سمعياً  –ة وتأىيل ذوي االحتياجات الخاصة ولما كان اليدف الرئيس من تربي

كسابيم السموكيات اإليجابية والقيم والميارات المناسبة؛ من  ىو تحسين نوعية الحياة لدييم وا 
خبلل التدريب المستمر عمي ىذه السموكيات والميارات، والتي ُتتيح ليم التفاعل اإلجتماعي 

مع المجتمع الذي ُيحيط بيم، واالندماج في الحياه  الُمناسب من خبلل قدرتيم عمي التعايش
بشكل ُمثمر، وُممارسة العادات والقيم النظم اإلجتماعية السائدة في المجتمع، أو يعيش في 

 (. 119، .0.1عزلة عن ىذا المجتمع لعدم قدرتو عمي التكيف معو)أسامة عبد الموال، 
القائم عمى نظرية التعمم اإلجتماعي وىذا ما دعا إلى إعداد البرنامج في البحث الحالي 

باستخدام خرائط السموك في تدريس الدراسات اإلجتماعية، حيُث أنيا إستراتيجية ُبنيت عمي 
أساس اكتساب وتعديل السموك، عن طريق ربط المتعممين بالبيئة المحيطة بيم والتفاعل مع 

 مع بقية أقرانو. اآلخرين من خبلل شبكة اإلنترنت، ومن خبلل التعامل وجيًا لوجو
ومحتوى الدراسات اإلجتماعية لمتبلميذ الصم يتم عرضو بصورة خطية وُمرتبًا ترتيبًا 
منطقيًا دون النظر إلى طبيعة الُمتعمم أو خصائصو النفسية؛ فكثيرًا ما ُيعاني التمميذ األصم من 

شخصيات غير جفاف المادة وتجزئة الخبرات وعدم ترابطيا بالحياة ويترتب عمى ذلك، إعداد 
ن استخدام  قادرة عمى مواجية المواقف أو المشكبلت التي ُتصادفيم في حياتيم العممية، وا 
خرائط السموك في تعميم الدراسات اإلجتماعية ُيسيم بفاعمية في تقديم المادة العممية ُمنظمة 

المتعممين من تنظيمًا سيكولوجيًا مع عدم إغفال الترتيب النطقي لممادة، فبعد البدء باىتمامات 
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حيث التشويق وجذب االنتباه، واستدعاء خبراتيم السابقة، ُتبنى عمييا الخبرات الجديدة، 
 فالحقائق غير الُمترابطة ُعرضو لمنسيان السريع.

كما أن استخدام خرائط السموك في تدريس الدراسات اإلجتماعية ُيعين الُمعمم عمى 
النتقال من االستماع إلى ُمشاىدة صورة، أو نشاط التنويع في استقبال التبلميذ لممعمومات كا

كتابي، أو االنتقال من ُمشاىدة لقطات فيديو، أو ُمشاىدة فيمم قصير إلى ُمناقشات صفية، أو 
االنتقال من فحص صورة أو خريطة ما إلى االستماع إلى أحد التعميقات الُمسجمة)إمام 

الُمناسب إلثارة اىتمامات الُمتعممين،  (، كما أنو ُيوفر الُمناخ الصفي63، .0.1البرعي، 
يجاد بيئة صفية ُتشجع عمى اكتساب الخمفية المعرفية البلزمة لتعمم السموكيات المرغوب  وا 
فييا، باإلضافة إلى الميارات المرتبطة بيا، واستبدال ما سبق أن تعمموه من سموكيات غير 

 (69، 3..0مرغوب فييا أو تعديميا)جودت سعادة، 
الدراسات اإلجتماعية أساسًا تنمية المعارف والميارات واالتجاىات والقيم لدى وتستيدف 

المتعممين، وذلك من خبلل ممارسة التبلميذ لؤلنشطة الصفية والبلصفية المتنوعة أثناء 
دراستيم ليذه المادة، مما يزيد من فيميم ليا، وُيكسبيم العديد من الميارات اإلجتماعية 

دىم عمى تغيير سموكيم في االتجاه المرغوب فيو، ويوفر ُفرصًا عديدة والعقمية، التي ُتساع
إلحداث تغييرات جذرية في سموك التبلميذ لمُمتعمم مما يجعمو يقوم بالسموك المرغوب 

 (Hunkino,2001,221).فيو
إن توظيف خرائط السموك فى تعميم الدراسات ُيمكن من خبللو دمج الجوانب السموكية 

ة، والميارية، والوجدانية(، وىذا ما تفتقر إليو استراتيجيات التدريس األخرى، الثبلثة)المعرفي
مما يوفر لممتعممين عوامل التدعيم اإليجابي التي ُتعين عمى تثبيت السموك والمعرفة 

 (Gachlen,P.,2003,44الُمكتسبة. )
 دور المعمم والمتعمم عند استخدام خرائط السموك :

 دور المعمم:
مكن تحديد دور المعمم عند استخدام استراتيجية خرائط السموك، حيُث ُتساعد المعمم فيما يُ 
(،و)أماني سعد، .31، 6..0، و)كوثر كوجك، (Sosan Wooly,1995,205يأتي)

0..9 ،69-7.):- 
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 تحديد كيفية إجراء تعديبلت في سموك تبلميذه.  -أ 
 مية التعميمية .اختيار افضل طرق وأساليب المتابعة والتقييم في العم -ب 
 تحديد تتابع وتسمسل خطوات سير الدرس مما ُيسيل وصول المتعمم لؤلىداف المرجوة. -ج 
تحديد األولويات لوقت الفصل المدرسي، حيُث يكون لدى المعمم رؤية واضحة عن ما   -د 

ينوي إنجازه، مما ُيساعده عمى اتخاذ القرار المناسب عن كيفية استغبلل وقت الفصل 
 إنتاجية. المحدود بأكثر

تخطيط المواقف التعميمية التي ُتتيح فرصًا عديدة لممارسة حرية التفكير والتعبير، ويكون  -ه 
 محتوى تمك المواقف وثيق الصمة بحاجات التبلميذ وُمشكبلتيم.

توجيو كل تمميذ لما ينقصو و يحتاج إليو، وُيشبع رغباتو، مما يحقق لمتمميذ حالة من   -و 
 أثر كبير في تكوين شخصيتو وتعديل سموكو.االتزان االنفعالي، وليذا 

 دور المتعمم:
 Sosanُيمكن تحديد دور الُمتعمم عند استخدام استراتيجية خرائط السموك فيما يأتي)

Wooly,1995,200) ،(.7، 9..0(، )أماني سعد، 10، 1..0، ،)محمد أبو ىاشم:- 
ىذه االنشطة عمى التبلميذ  القيام باألنشطة المختمفة بحيُث يعمل المعمم عمى توزيع -أ 

 بحيُث يقوم كٍل منيم بالنشاط الذي ُيناسب قدراتو وميولو.
التعمم الذاتي من خبلل تنفيذه لمعديد من األنشطة المتنوعة واستخدامو مصادر معرفة   -ب 

 متنوعة لمحصول عمى معمومات جديدة عن السموك المستيدف.
 ربط المعرفة الجديدة بخبراتو السابقة.  -ج 
لسموكيات الخاطئة، واكتساب السموكيات المرغوبة، كما ُتزودىم بالدافعية تجنب ا -د 

 البلزمة لتحقيق االىداف المطموبة.
  "social communication skillsميارات التواصل اإلجتماعي: " -0

 ماىية ميارات التواصل اإلجتماعي: 
يُث أشار إليوت ميارات التواصل اإلجتماعي من الميارات الُمكتسبة وليست الفطرية ح

إلى أن ميارات التواصل اإلجتماعي ىي سموكيات ( Elliot et al.,1995,1009وآخرون)
ُمتعممة مقبولة اجتماعًيا ُتمكن الشخص من التفاعل مع اآلخرين بصورة ُتمكنو من الحصول 

 عمى ردود فعل إيجابية وُتمكنو من تجنب الردود السمبية.
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( عمى أن ميارات 356، 1995ء الدين كفافي)واكد كٍل من جابر عبدالحميد وعبل
التواصل اإلجتماعي ىي قدرة عالية ُمكتسبة عمى إبداء نمط من السموك الذي يستيدف التأثير 

 في اآلخرين والتأثر بيم.
( بأنيا مجموعة السموكيات المفظية وغير المفظية 7، 1998كما عرفيا خميل أبو قورة )

 عل اإلجتماعي مع الرفاق وتؤدي إلى تقبل الرفاق لو.التي ُتحقق لمفرد قدرًا من التفا
( ميارات التواصل اإلجتماعي بأنيا "عادات 001، 0..0بينما عرفت أميرة بخش)

وسموكيات اجتماعية يتدرب عمييا المتعمم إلى درجة اإلتقان والتمكن من خبلل التفاعل 
 اإلجتماعي".

"سموكيات معينة يستخدميا الفرد ( بأنيا Alan et al., 2004,3وعرفيا آالن وآخرون)
عند التعامل مع اآلخرين والتي ُتمكنيم من أن يكونوا أكثر فعالية في تحقيق أىدافيم 

 الشخصية".
( بأنيا " ميارات تتمثل في الوسائل التي Sean,2010,11في حين عَرفيا سيين)

 ُتستخدم لمتغمب عمى العوائق التي تحول دون تواصل فعال".
قدرة التبلميذ مجموعة ت التواصل اإلجتماعي في البحث الحالي بأنيا "وُيقصد بميارا

قامة عبلقات ودية مع من حوليم  البحث عمى نقل و تبادل األفكار والمعمومات والمشاعر، وا 
 احترامتكوين األصدقاء، مساعدة اآلخرين، الُمشاركة، )المبادأة بالتفاعل، من خبلل استخدام 

خرين، والُمراد تنميتيا لدييم من خبلل دراستيم لمبرنامج التعميمي مع اآل (، التخطيطاآلخرين
القائم عمى نظرية التعمم اإلجتماعي باستخدام خرائط السموك، وُتقاس بالدرجة التي يحصل 

  عمييا التمميذ في المقياس الذي ُأعد ليذا الغرض".
  social communication skillsتصنيف ميارات التواصل اإلجتماعي 

تعددت التصنيفات التي قدميا الباحثون لميارات التواصل اإلجتماعي حيُث صنف كِل من 
ميارات التواصل  (Riggio,2006,82(؛ ريجيو)56-57، 1996عبدالمطيف خميفة)

 اإلجتماعي إلى ُبعدين أساسيين:
 ميارات التخاطب المفظي أو اإلجتماعي.البعد األول: -
 المفظي أو االنفعالي. ميارات التخاطب غير البعد الثاني: -

 -ويشمل كل بعد من ىذين البعدين ثبلث ميارات نوعية ىي:
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 "Sending": ميارة اإلرسال -أ 
 "Receivingميارات االستقبال: " -ب 
 "Controlling" ميارات الضبط: -ج 

 عمى النحو التالي : فقد صنفيا  (056 -055، ...0أما معتز عبداهلل )
  Conversationحادثة ميارات المُ  -
  Assertivenessميارات التوكيد  -
 ميارات التفاعل )مثبًل تكوين االصدقاء(  -
 -- -:  Problem Solving and Copingميارات حل المشكبلت والتغمب عمييا  -

  Self- helpميارات مساعدة الذات 
 .ميارات المقابمة لمعمل  - 

 Walk,et( في ضوء برنامج ولكر وآخرون 029، 1..0ويصنفيا صبحي الكفوري )
al.,  فرعية كما يمى : يندرج تح كٍل منيا مجموعة من الميارات الإلى خمس ميارات أساسية 

  .ميارات الفصل المدرسي -ا
 ميارات التفاعل األساسية  -ب 
  ميارة االستمرار ومواصمة الحديث -ج 
 صدقاءميارات تكوين األ -د 
  .ميارات المواجية  -ه 

( إلى )ميارة المشاركة االجتماعية، 169، 2..0يصنفيا عبلء ابراىيم ) في حين
ميارة كسب و ميارة حل المشكبلت االجتماعية، و ميارة االستماع لآلخرين، و ميارة الحوار، و 

 خرين(األصدقاء، وميارة احترام اآل
( ميارات 100-103، 0.10وقد صنف كل من محمود عكاشة وأماني عبدالمجيد )

 التواصل اإلجتماعي إلى ست ميارات فرعية ىي:
 Responsibility Skillتحمل المسؤولية  -1
 توكيد الذات -0
 Self-Control Skillضبط النفس  -3
 Co-operation Skillالتعاون  -2
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 Empathy Skillالتعاطف  -5
 Reaching out to Pears Skill التواصل مع األقران -6

( تصنيفًا لميارات التواصل اإلجتماعي لدى التبلميذ 66، 0.12وقدم سامي عبدالسبلم  )
 الصم كما يمى:

 ميارة التفاعل اإلجتماعي. -1
 ميارة التعاطف والُمساندة. -0
 ميارة الُمشاركة والتعاون. -3
 ميارة الضبط والمرونة. -2

مما سبق يتضح أنو عمى الرغم من االختبلفات الواضحة في التصنيفات المختمفة لمميارات 
إلى ثبلث ميارات والبعض اآلخر صنفيا إلى ثمان ميارات  احثوناعية التي صنفيا الباالجتم

داء أأنيا ميارات يكتسبيا الفرد لمتواصل مع اآلخرين عن طريق  فيأساسية إال أنيا تتفق 
التي وضعتيا الجماعة، والتي يتم االلتزام بيا في العديد من  اجتماعًياالسموكيات المرغوبة 

كمل كل منيا اآلخر ويوجد شبو اتفاق عمى ن ىذه التصنيفات يُ أتماعية كما جإلالمواقف ا
 .بعض ىذه الميارات كميارات التفاعل والتعاون والتوكيدية والمواجية

 ( أىمية تنمية ميارات التواصل اإلجتماعي لدى التبلميذ الصم: 6)
وي االحتياجات ُتعد ميارات التواصل اإلجتماعي ذات أىمية كبيرة بالنسبة لؤلطفال ذ

وذلك لوجود العديد من القصور المعرفي واالجتماعي لدييم، وألنيا -وخاصًة الصم-الخاصة
الزالت المعيار األساسي الُمستخدم في تعريف وتصنيف ذوي اإلعاقات المتعددة، وعمى 
األخص في التصنيف الحديث لئلعاقة السمعية، والذي يؤكد باستمرار عمى أىمية الجانب 

 (Guralnick et al ,2003,101واالجتماعي .) المعرفي
تتمثل أىمية التواصل اإلجتماعي في تحقيق النمو االنفعالي واالجتماعي لمتبلميذ الصم و 

حيُث ُتعد مؤشرًا قويًا لمتوافق االنفعالي، وضرورة من أجل الحصول عمى التأييد اإلجتماعي، 
اإلجتماعي ُتمكن األصم من التفاعل  واإلنجاز األكاديمي، حيُث أن تنمية ميارات التواصل

والتكيف مع المجتمع، وتفيم مشاعره ومشاعر اآلخرين، والتعاون مع األقران والعمل فى 
فريق، والسيطرة عمى المشاعروتفسير االشارات االجتماعيةوالردود المناسبة ليا )محمد 

 (.35، 0.15شقران، 
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ق ميارات التواصل ( أن إكساب الطفل المعا53، 0.15وُتضيف منى معوض) -
والقبول،  اإلجتماعي الدعم كسب عمىاألصم  ُتساعد اإلجتماعي ُيعد أمرًا ضروريًا ألنيا

من رفض األقران والشعور  قملتُ ، وُتقمل من رةالمنف اإلجتماعية المواقف تجنب و
 األىداف وتحقيق شخصية البين العبلقات إقامة فيوُتسيم بفاعمية  بالوحدة،

، همكن التمميذ األصم من التواصل مع اآلخرين بطريقة مناسبة وبناءتُ  ، واإلجتماعية
 عن التعبير عمى هُتساعد وُتعينو عمى جودة الحياة والتكيف مع اآلخرين، كما انيا

 .اآلخرين مع التعامل حاالت في مناسبة بطريقة والسمبية اإليجابية عواطفو
 اإلجتماعي لمتبلميذ الصم:الدراسات االجتماعية وتنمية ميارات التواصل  -

إذا كان لجميع المواد الدراسية بعض األىداف التربوية ذات الصبغة اإلجتماعية، إال أَن 
الطبيعة اإلجتماعية لمادة الدراسات اإلجتماعية فرضت عمييا النصيب األوفر في تحقيق تمك 

طيا بالمجتمع وقدرتيا األىداف، وتأتي أىمية الدراسات اإلجتماعية من دراستيا لئلنسان وارتبا
عمى التكوين اإلجتماعي لؤلفراد، وُتحقق الدراسات اإلجتماعية وظيفتيا من خبلل جوانب 
تدريسيا سواء الجوانب الطبيعية، أو البشرية، أو العممية، وىذا يرجع إلى األىمية الخاصة 

سي، وذلك فيما يمي لمدراسات اإلجتماعية بين المواد والمناىج الدراسية في مرحمة التعميم األسا
 -(:17، 6..0: )منصور عبدالمنعم، وحسين عبدالباسط، 

عد اإلجتماعي في دراسة الظواىر الجغرافية بالبُ  باالىتمامالدراسات اإلجتماعية  عنيتُ  -
خضاعواألحداث التاريخية، واتخاذ البيئة)المجتمع( معمل لمتدريس،   الظاىرات وا 

 .العممي والتحميل لمدراسة اإلجتماعية
 من يستطيع والتي االجتماعية اإلجتماعي والتربية التعممالدراسات اإلجتماعية منبع  ُتعد -

 .مجتمعو وتقاليد عادات باكتسابو اإلجتماعية الحياة إلى الدخول المتعمم خبلليا
(، والمكان)من لمتاريخ دراستو خبلل)من الزمان في بوضعو التبصر عمى التمميذ ُتساعد -

 والبعيد القريب الماضي في الحاضر ودراسة، فيو يعيش الذي( يالمجغراف دراستو خبلل
سيامات مؤشرات تممس بقصد  من االستفادة إلى والسعي، الحاضر تشكيل في الماضي وا 

 .وتكيفاً  قبوالً  أكثر بجعمو المستقبل استشراف في معاً  والحاضر الماضي
 واالتجاه الراىنة، والسياسية واالقتصادية االجتماعية بالمشكبلت التبلميذ اىتمام من زيدتُ  -

 .وتحديات مشكبلت من المجتمع يواجو فيما الواعية الُمشاركة نحو
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 وقوانين الحكومية النظم لدراسة التعرضعمى فيم الضوابط اإلجتماعية من خبلل  ُتساعد -
 الُمتعارف المجتمع وقيم وتقاليد عادات عمى والتعرف اإلجتماعية والمؤسسات الييئات
 ..عمييا

 وفعبًل. قوالً  تطبيقو عمى وتعمل المجتمع في اإلجتماعي القيم نظام عمى ؤكدتُ  -
فالدراسات اإلجتماعية من أكثر المواد المسؤولة عن تنمية الميارات اإلجتماعية وذلك 
بحكم طبيعتيا ، كما أنيا من أكثر المواد الدراسية حساسية لما يجري في المجتمع من أحداث 

ت وتحديات، وحتى ُتحقق المادة الدور المنوط بيا البد من إتباع طرق وما يواجيو من ُمشكبل
وأساليب تدريس من شأنيا أن تعمل عمى إكساب وتنمية الميارات اإلجتماعية لدى 

 (.1.7، .0.1التبلميذ)وائل أحمد، 
 :في الحالي بالبحث الخاص النظري اإلطار من ةستفادالا تم وقد
 خدمة في تدريس دروس الوحدة الُمختارة.كيفية بناء خرائط السموك المست -1
إعداد قائمة ميارات التواصل اإلجتماعي البلزمة لتبلميذ الصف األول اإلعدادي من ذوي  -0

 اإلعاقة السمعية.
إعادة صياغة الوحدة المختارة قائمة عمى نظرية التعمم اإلجتماعي، وباستخدام استراتيجية  -3

 خرائط السموك.
 ة في : ومقياس ميارات التواصل اإلجتماعي.إعداد أداة البحث الُمتمثم -2
استخدام التخطيط المرئي اإللكتروني عند إعداد البرنامج في البحث الحالي، بحيث يتم  -5

الجمع فيو بين المغتين المفظية وغير المفظية عمى شاشة واحدة، األمر الذي ساعد عمى 
لسابقة وما بينيم من خمق بيئة فاعمة تراعي واقع التبلميذ مجموعة البحث وخبراتيم ا

 فروق فردية. 
تضمين البرنامج المقدم في البحث الحالي ألشكال التمثيل الرمزي التي تعين التبلميذ  -6

مجموعة البحث عمى تكوين صور ذىنية لؤلفكار والمفاىيم المتضمنة بالوحدة 
نيم المختارة،وعمى أنماًطا سموكية جديد، ومطالبة التبلميذ مجموعة البحث بمشاركة أرا

بمحاكاتيا وتكرارىا مما يساعد عمى االنتقاء الذاتي لتمك االستجابات وتنمية ميارات 
 التواصل مع اآلخرين. 
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التأكيد عمى خبرات التبلميذ السابقة عند بداية كل درس من دروس الوحدة المختارة، - -7
ابق فالسموك حسب نظرية التعمم االجتماعي يعد وظيفة لمجموعة المحددات المتعممة الس

 منيا والبلحق. 
 ثالثاً : إعداد مواد وأدوات البحث

تتمثل مواد البحث الحالي في قائمة ميارات التواصل اإلجتماعي وكتيب التمميذ، ودليل 
 المعمم اإلرشادي، وفيما يمي خطوات إعداد كل منيا:

 قائمة ميارات التواصل اإلجتماعي: 
إلجتماعي البلزمة لتبلميذ الصم بالصف األول اإلعدادي، إعداد قائمة ميارات التواصل اتم 

 وقد اتُبع في إعدادىا الخطوات التالية:
 اليدف من إعداد القائمة:-

 تحديد ميارات التواصل اإلجتماعي البلزمة لتبلميذ الصم بالصف األول اإلعدادي.
 تحديد مصادر اشتقاق القائمة: -

 د اشتقاق قائمة ميارات التواصل اإلجتماعي :تم االعتماد عمى المصادر التالية عن
االطبلع عمى األدبيات العربية واألجنبية سواء )القراءات أو الكتب أو المراجع( التي  -أ 

 تناولت موضوع ميارات التواصل اإلجتماعي.
 مراجعة اإلطار النظري الخاص بالبحث الحالي.  -ب 
 رات التواصل اإلجتماعي.نتائج البحوث والدراسات السابقة التي اىتمت بتنمية ميا -ج 
 طبيعة مادة الدراسات االجتماعية.  -د 
 طبيعة وخصائص تبلميذ الصم بالصف األول اإلعدادي.  -ه 
تحميل محتوى الوحدة المختارة من كتاب الدراسات االجتماعية لمصف األول اإلعدادي  -و 

   )الفصل الدراسي الثاني(.
 التوصل إلى القائمة المبدئية: 

بما تم تحديده في الخطوات السابق  لميارات التواصل اإلجتماعي،مبدئية تم إعداد القائمة ال 
 .ذكرىا
 ضبط القائمة المبدئية:  -

 (11بعد أن تم التوصل إلى الصورة األولية لقائمة ميارات التواصل اإلجتماعي تضم)
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تم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين ألبداء الرأى فى صحتيا العممية واختيار ، ميارة
الُصم مجموعة البحث ، وقد تم اجراء جميع التعديبلت  ذا ما ىو أكثر مناسبة لمتبلميمن بيني

 التى أشار الييا المحكمون. 
 ( ترتيب ميارات التواصل االجتماعي من وجية نظر السادة المحكمين.1ويوضح جدول )

 اإلعداديترتيب ميارات التواصل اإلجتماعي البلزمة لمتبلميذ الصم بالصف األول ( 1جدول )
 من وجية نظر السادة المحكمين

 نسبة االختيار% الميـــــــــارة م
 %93 المبادئة بالتفاعل 1
 %89 مساعدة اآلخرين 0
 %85 الُمشاركة 3
 %83 تكوين األصدقاء 2
 %79 احترام اآلخرين 5
 %77 التخطيط 6
 %71 التفكير قبل الحديث 7
 %69 إتباع القواعد والتعميمات 8
 %65 ل المشكبلتح 9

 %.6 النظام والترتيب .1
 %52 المشاىدة والتعميق 11

 التوصل إلى القائمة النيائية:  -
في ضوء تعديبلت السادة الحكمين تم اعداد قائمة ميارات التواصل اإلجتماعي فى 

( 6والتي اشتممت عمى )صورتيا النيائية والخاصة بتبلميذ الصم بالصف األول اإلعدادي، 
وىى التى حصمت عمى أعمى نسب االختيار السادة المحكمين و الُمراد تنميتيا لدى  ميارات،

 مجموعة البحث.
وبذلك يكون قد تم التوصل لمصورة النيائية لقائمة الميارات اإلجتماعية الُمناسبة لمتبلميذ 

 الُصم بالصف األول اإلعدادي.
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خرائط السموك فى  إعداد برنامج قائم عمى نظرية التعمم اإلجتماعي باستخدام (1)
 الدراسات االجتماعية:

 مية بصفة عامة عبر شبكة االنترنت:يخطوات تصميم المواقع التعم -1
 وقد مر إعداد البرنامج في البحث الحالي بالمراحل التالية:

 أواًل: مرحمة اإلعداد: -
 تتضمن ىذه المرحمة الخطوات التالية: 
 تحديد المستيدفين وخصائصيم.  -أ 
 تحديد األىداف.  -ب 
 تحديد طريقة تنظيم وعرض المحتوى.  -ج 
 تحديد الوسائل التعميمية ومصادر التعمم.  -د 
 تحديد األنشطة.  -ه 
 تحديد طرق االتصال والتفاعل.  -و 
 تحديد طرق واستراتيجيات التدريس.  -ز 
 تحديد أساليب التقويم.  -ح 

 ثانيًا: مرحمة التصميم واالنتاج: -
 وتتضمن ىذه المرحمة الخطوات التالية:

 إعداد المحتوي.  -أ 
 إعداد الوسائل التعميمية ومصادر التعمم.  -ب 
 إعداد أدوات االتصال والتفاعل.  -ج 
 إعداد أدوات التقويم. -د 
تحديد لغة البرمجة المناسبة لمبرنامج المعروض عبر الموقع التعميمي )واالجيزة   -ه 

 والبرمجيات التي يتطمبيا تشغيل البرنامج(.
عداد واجية المستخدم.  -و   تصميم وا 
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 جريب:ثالثًا: مرحمة الت -
 تتضمن ىذه المرحمة الخطوات التالية:

تجريب الموقع التعميمي عمى عينة من التبلميذ الصم بالصف األول اإلعدادي لمتأكد من  -أ 
 صبلحيتو لمتطبيق.

 إجراء التعديبلت المناسبة لتطبيقو عمى عينة الدراسة األصمية. -ب 
 رابعًا: مرحمة العرض: -
 تتضمن ىذه المرحمة الخطوات التالية: 
 (.تالبرنامج عمى الشبكة الدولية )اإلنترن نشر -أ 
عرض البرنامج عمى مجموعة من السادة المحكمين لمتأكد من صبلحيتو. وتعديمو فى  -ب 

 ضوء آرائيم.
 خامسًا: مرحمة التطبيق المبدئي )التجربة االستطبلعية(: -

 تتضمن ىذه المرحمة الخطوات التالية:
 تطبيق الموقع عمى عينة استطبلعية. -أ 
 .وقع فى ضوء نتائج التجربة االستطبلعيةتعديل الم -ب 
 سادسًا: مرحمة االستخدام: -

 تتضمن ىذه المرحمة الخطوات التالية:
 التجييز الستخدام الموقع مع عينة الدراسة األساسية. -أ 
 إجراء تجربة البحث األساسية. -ب 
 سابعًا: مرحمة التقويم:  -

 تتضمن ىذه المرحمة الخطوات التالية:
 ألساسية.متابعة عينة الدراسة ا -أ 
 تقويم فاعمية البرنامج من خبلل تقييم نتائج التبلميذ. -ب 

وجاىزًا لمتطبيق عمى عينة الدراسة  وبأجراء التعديبلت أصبح البرنامج فى صورتو النيائية
 .األساسية من تبلميذ وتمميذات الصم بالصف األول اإلعدادي

 
 



 ..............فاعلٌة برنامج فى الدراسات االجتماعٌة قائم على نظرٌة التعلم اإلجتماعً

- 791 - 

 إعداد كتيب التمميذ اإلرشادي: -0
رشاده إلى كيفية تصفح تم إعداد كتيب لمتمميذ األصم  بالصف األول اإلعدادي لتوجييو وا 

األمر الذي  http://historyeg.comموقع "أمل الحياة لتعميم الدراسات اإلجتماعية" 
 يساعده عمى االستخدام األمثل لو وتحقيق االستفادة المثمى منو.

 ي:وقد تضمن الكتيب اإلرشادي ما يم
 مقدمة بسيطة توضح اليدف منو. -1
التعميمي الخاص بوحدة  http://historyeg.comخطوات اإلبحار داخل موقع  -0

 "مظاىر الحضارة المصرية القديمة".
وبعد االنتياء من إعدادا كتيب التمميذ اإلرشادي فى صورتو االولية تم بعرضو عمي 

 ادة المحكمين المتخصصين فى المناىج وطرق تدريس الدراسات االجتماعيةمجموعة من الس

وذلك لبلستفادة من آرائيم فيما يتعمق بمدى صبلحية الكتيب اإلرشادي لمتطبيق، وقد أقروا ، 
بالفعل صبلحيتو لمتطبيق عمى تبلميذ الصم بالصف األول اإلعدادي كمعين ليم عمى اإلبحار 

 . وقع التعميميوالتجول داخل محتويات الم
 دليل المعمم اإلرشادي الستخدام البرنامج: (0)

رشاده إلى كيفي االستخدام األمثل لمبرنامج المعروض عبر  تم إعداد دليل لممعمم لتوجييو وا 
"أمل الحياة لتعميم الدراسات اإلجتماعية"، ومتابعة التبلميذ أثناء تعامميم معو، والرد عمى 

يم ويعوقيم من مشكبلت متعمقة بالبرنامج وكيفية التعامل جميع استفساراتيم، وحل ما يواجي
 معو عبر الموقع.

 وقد روعي فى إعداد دليل المعمم ن يتضمن ما يمي:
 مقدمة الدليل: -1
 أىداف البرنامج: -0
 محتوى البرنامج: -3
 الوسائل التعميمية ومصادر التعمم: -2
 األنشطة التعميمية: -5
 طرق واستراتيجيات التدريس: -6
 أساليب التقويم: -7

http://historyeg.com/
http://historyeg.com/
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 وجييات عامة لممعمم:ت -8
 خطوات السير فى البرنامج: -9

وبعد االنتياء من إعداد دليل المعمم فى صورتو األولية تم عرضو عمى مجموعة من 
وذلك لبلستفادة من  ،المحكمين المتخصصين فى المناىج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية

التعديبلت طبقًا آلراء السادة  توجياتيم وآرائيم فيما يتعمق بمدى صبلحيتو لمتطبيق، وبأجراء
  وجاىزًا لمتطبيق. ، المحكمين أصبح دليل المعمم فى صورتو النيائية

 إعداد أداة البحث:

 وفيما يمي خطوات إعداد المقياس :، تتمثل أداة البحث فى مقياس ميارات التواصل
 اليدف من مقياس ميارات التواصل االجتماعي:  -

التواصل اإلجتماعي ىو قياس مدى توافر ميارات التواصل اليدف من مقياس ميارات 
اإلجتماعي لدى تبلميذ الصم بالصف األول اإلعدادي عينة البحث وذلك بتطبيق االختبار قبميًا 

 وبعديًا لمتعرف عمى أثر البرنامج التعميمي في البحث الحالي.
 تحديد الخطوط العريضة لمقياس ميارات التواصل اإلجتماعي: -

د مقياس ميارات التواصل اإلجتماعي فى صورة مواقف اجتماعية ولكل موقف ثبلثة تم إعدا
إجابات )بدائل( وطمب من التمميذ الضغط أمام العبارة المناسبة، واختياره ىذا يتوقف عمى 

 مدى وجود ىذه الميارة لديو.
 صياغة عبارات مقياس ميارات التواصل االجتماعي: -

اس ميارات التواصل اإلجتماعي موزعة عمى ستة ميارات ( موقفًا فى مقي06تم صياغة )
تم تحديدىا مسبقًا، بحيث تقاس كل قيمة من خبلل أربعة مواقف، وقد تم صياغة عبارات 

 المقياس.
 تعميمات مقياس ميارات التواصل االجتماعي: -

ات وتعنى الشرح المبسط لفكرة المقياس، وطريقة اإلجابة عن مفرداتو، وعند صياغة تعميم
المقياس وقد تم مراعاة ما يمي: صياغة التعميمات بمغة سيمة وواضحة، وأن يكون اليدف من 
المقياس مفيوم وواضح أمام التبلميذ، و تحديد طريقة اإلجابة عن بنود المقياس تحديدًا دقيقًا 

ص وذلك بقراءة كل عبارة جيدًا ثم الضغط أمام اإلجابة التى تعبر عن الرأي في المكان المخص
ليا أمام كل عبارة )بحيث يكون التمميذ صريحًا وصادقًا فى التعبير عن رأيو( وأن يوضح 
لمتبلميذ ضرورة اإلجابة عن جميع المواقف المتضمنة بالمقياس، وعدم ترك أي موقف دون 
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تحديد االستجابة الخاصة بو ،وأن يوضح لمتبلميذ بأنو ليس ىناك إجابات صحيحة وأخرى 
 خاطئة .

 س ميارات التواصل االجتماعي عمى السادة المحكمين:عرض مقيا -1
بعد االنتياء من إعداد المقياس فى صورتو األولية تم عرضو عمى مجموعة من 

 لمحكم عمى مدى صبلحيتو وسبلمتو العممية .  المحكمين
وبناًء عمى توصيات المحكمين تم تعديل المقياس وبذلك أصبح المقياس يحتوي عمى 

موقف ثبلثة بدائل واحد فقط ىو الصحيح ويعطى درجة واحدة، أي أن  ( موقفًا ولكل02)
 ( درجة.02الدرجة الكمية لممقياس )

 التجربة االستطبلعية لمقياس ميارات التواصل االجتماعي: -0
تم تطبيق الصورة المعدلة لممقياس عمى مجموعة استطبلعية من تبلميذ الصم بالصف 

ل لمصم بطيطا، محافظة سوىاج، من خارج العينة األول اإلعدادي )أولى/ب( بمدرسة األم
( تمميذًا و تمميذة بمساعدة اثنين من معممي الدراسات االجتماعية 17األصل وعددىا )

 ، وذلك بيدف : بالمدرسة
 حساب معامبلت صدق االتساق الداخمي )االرتباط(.  -
 حساب معامبلت ثبات االختبار.  -

لعمميات الحسابية واإلحصائية باستخدام ٌأجريت ا ، وبعد التصحيح ورصد الدرجات 
 spss,v "12" For windowsوبرنامج  Microsoft Excel, 2017برنامجي 

 لممعالجات اإلحصائية.
 حساب صدق اتساق عبارات المقياس.-
دالة عند  ارتباط عبارات المقياس بالمجموع الكمىأن جميع معامبلت   النتائج شيرتُ و  

 نى تمتع المقياس بمستوى صدق مقبول تربويًا.وىذا يع 0.05/  0.01مستوى 
 صدق اتساق ميارات المقياس -

 ارتباط ابعاد المقياس بالمجموع الكمىأن جميع معامبلت  (16)شير متضمنات الجدولوتُ 
 وىذا يعنى تمتع أبعاد المقياس بمستوى صدق مقبول تربويًا. 1...دالة عند مستوى 
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 مقياس ميارات التواصل اإلجتماعى والمجموع الكمى( )معامبلت االرتباط بين ميارات(0جدول)
 مستوى الداللة الداللة المجموع الكمي الميارات

 1... دال **566.. المبادئة بالتفاعل
 1... دال **5.1.. مساعدة اآلخرين

 1... دال 529..** المشاركة
 1... دال **609.. تكوين األصدقاء
 1... دال **591.. احترام اآلخرين

 1... دال **787.. التخطيط
 : Cronbqch( كرونباخ aحساب معامبلت الثبات باستخدام معادلة ألفا ) -

، حيث استخرجت معامبلت Cronbqch( كرونباخ aوقد استخدمت الباحثة معادلة ألفا ) 
( بطريقة كرونباخ من درجات العينة االستطبلعية، وكانت النتائج كما ىو aالثبات بحساب )

 ( وكانت النتائج كالتالي:6لجدول)موضح با
 ( بطريقة كرونباخ لمقياس ميارات التواصل اإلجتماعيaمعامل ثبات ألفا)(3جدول)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 83..معامل ثبات "ألفا كرونباخ" ألبعاد المقياس ككل بمغ )أن  (3)شير متضمنات الجدولتُ و 

 وىذا يعنى تمتع المقياس بمستوى ثبات مرتفع.
 
 

 عدد العبارات البعد
Cronbach's 

Alpha 
 69.. 2 المبادئة بالتفاعل
 67.. 2 مساعدة اآلخرين

 71.. 2 المشاركة
 72.. 2 تكوين األصدقاء
 68.. 2 احترام اآلخرين

 69.. 2 لتخطيطا
 83.. 02 المقياس ككل
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  مقياس ميارات التواصل االجتماعي في صورتو النيائية: -8
لباحثة من تعديبلت في ضوء مبلحظات السادة بناًء عمى ما سبق ، وما قامت بو ا

وأصبح  المحكمين وحساب صدق وثبات المقياس تم التوصل الى الصورة النيائية لممقياس
 جاىزًا لمتطبيق عمى التبلميذ الصم بالصف األول اإلعدادي. 

 رابعاَ : إجراءات البحث التجرٌبٌة ونتائجها

 اليدف من تجربة البحث: -1
حالي إلى تقصي "فاعمية برنامج فى الدراسات االجتماعية قائم عمى ىدفت تجربة البحث ال

نظرية التعمم اإلجتماعي باستخدام خرائط السموك تنمية ميارات التواصل االجتماعى لدى 
التبلميذ الُصم بالحمقة اإلعدادية"، وذلك بمقارنة نتائج التبلميذ مجموعة البحث في التطبيقين 

والتي ُأعدت لغرض البحث الحالي ، والتي تمثمت فى مقياس  القبمي والبعدي ألداة البحث
 ميارات التواصل اإلجتماعي .

 اإلعداد لتجربة البحث:   

اختيار مدرسة األمل لمُصم بإدارة تم االعداد لتجربة البحث باتخاذ االجراءات التالية: 
ي لمعام الدراسي سوىاج التعممية لتطبيق تجربة البحث فييا عمى تبلميذ الصف األول اإلعداد

 م خبلل الفصل الدراسي الثاني 0.16/0.17
 الموافقات اإلدارية عمى تجربة البحث: -1

تم تطبيق تجربة البحث بعد موافقة السادة الُمشرفين عمى البحث، واألستاذ الدكتور/عميد كمية 
دارة سوىاج التع ميمية في التربية جامعة سوىاج، والجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، وا 

 م. 0.17/ 0.16العام الدراسي 
 اختيار عينة البحث: -0

تم اختيار عينة البحث االساسية من تبلميذ الصف األول اإلعدادي بمدرسة األمل لمُصم 
بإدارة سوىاج التعميمية؛ بطريقة عشوائية وبعد استبعاد التبلميذ غير المنتظمين في الدراسة ، 

تمميذه من فصمى )أولي/أ(، و)أولي/ب( لبلشتراك في تجربة تمميذًا و  .0إذ وقع االختيار عمى 
 م .0.16/0.17البحث في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
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 ُمتغٌرات تجربة البحث: 

 تضمن البحث الحالي الُمتغيرات التالية: 
 الُمتغير التجريبي:   -1

البرنامج القائم عمى يتمثل المُتغير التجريبي )المستقبل( الخاص بالبحث الحالي في  
برنامج قائم عمى نظرية التعمم اإلجتماعي باستخدام خرائط السموك والمنشور عبر الشبكة 
الدولية )االنترنت( وذلك لتدريس وحدة "مظاىر الحضارة المصرية القديمة" المقررة ضمن 
منيج الدراسات االجتماعية لمصف األول اإلعدادي والمعروضة في شكل خرائط سموكية 

 إليكترونية عبر شبكة االنترنت. 
 الُمتغير التابع:  -0

 تمثل المتغير التابع الخاص بالبحث في بعض ميارات التواصل اإلجتماعي.
 توفير االمكانيات المطموبة لتنفيذ التجربة، وقد تم ذلك من خبلل:

  تنظيم معمل الحاسب اآللي بطريقة تسمح بتخصيص جياز لكل تمميذين، مع توفير فرص
معمل فى مجموعات فى أوقات تم االتفاق عمييا مع الُمعمم القائم بتنفيذ دروس ليم ل

 البرنامج .
 .التأكد من توافر خدمة االنترنت داخل معمل الحاسب اآللي 
  تنزيل الموقع التعميمي الخاص بالبحث الحالي في قائمة المفضمة عمى جميع أجيزة معمل

 اشرة من القائمة. الحاسب اآللي، وذلك لتسييل الدخول عميو مب
  تنزيل نسخة احتياطية من الموقع التعميمي عمى جميع أجيزة الحاس اآللي في المعمل

 الستخداميا في حالة انقطاع شبكة االنترنت. 
  إعطاء كل تمميذ بريد الكتروني وكممة سر الخاصة بو، مع شرح كيفية التعامل مع الموقع

 وتصفحو. 
 الجدول الدراسي، بحيث يكون ىناك مواعيد ثابتة  التنسيق مع إدارة المدرسة وتنظيم

لمباحثة طوال فترة التطبيق مع مراعاة عدم التعارض مع الحصص لمتبلميذ واالستفادة من 
 الحصص االحتياطية.

 .تزويد كل تمميذ بُكتيب التمميذ لدراسة الوحدة الُمختارة 
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 التطبيق القبمي ألدوات القياس :   -1
 عمى مجموعة البحث وذلك يوم االربعاء  واصل اإلجتماعيتم تطبيق مقياس ميارات الت

 م. 16/3/0.17
 تطبيق البرنامج القائم عمى نظرية التعمم اإلجتماعي باستخدام خرائط السموك:  -0

بدأت عممية تطبيق البرنامج باجتماع الباحثة مع تبلميذ مجموعة البحث والمعممين 
 المشاركين في التطبيق وذلك ألجل: 

  ة العامة لمبرنامج واليدف منو، وكيفية دراسة الوحدة المختارة "مظاىر توضيح الفكر
 الحضارة المصرية القديمة" من خبلل موقع "أمل الحياة لتعميم الدراسات اإلجتماعية". 

  توضيح فكرة التعمم بأن يتعمم كل تمميذ منيم عمى جياز كمبيوتر مستقل ويتعامل مع
 الموقع وفق قدراتو الخاصة. 

 لتبلميذ مجموعة البحث عمى معرفة المفاتيح الخاصة بالموقع وقد استوعب تدريب ا
 التبلميذ ىذا بسيولة خبلل وقٍت قصير. 

 ( توضيح كيفية استخدام البريد االلكترونيE–mail .وكممة السر لمدخول إلى الموقع ) 
 توضيح كيفية الدخول إلى صفحة التواصل اإلجتماعيFacebook . 
 تبلميذ واستفسارىم المختمفة فيما يتعمق بالموقع وكيفية استخدامو االجابة عن اسئمة ال

  والدخول عميو في أوقات مختمفة.
  ،توضيح كيفية تصفح محتوى الموقع والتنقل داخمو بسيولة، باالستعانة بكتيب التمميذ

 ودليل المعمم اإلرشادي .
 التطبيق البعدي ألدوات القياس:  -3

بحث وتدريس الوحدة المختارة لمتبلميذ مجموعة قامت بعد االنتياء من تنفيذ تجربة ال
عمى التبلميذ "  مقياس ميارات التواصل اإلجتماعي" الباحثة بتطبيق أداة القياس تطبيقًا بعدياً 

 م.01/2/0.17الصم بالصف األول اإلعدادي وذلك يوم الخميس الموافق 
ا إحصائيًا ، وذلك وقد تم تصحيح الدرجات ورصدىا في كشوف خاصة تمييدًا لمعالجتي

بيدف تقصى فاعمية البرنامج فى الدراسات اإلجتماعية القائم عمى نظرية التعمم باستخدام 
خرائط السموك  عمى تنمية وبعض ميارات التواصل لدى تبلميذ الصم بالصف األول اإلعدادي 

 . والمعروض عبر شبكة االنترنت خبلل موقع  أمل الحياة .
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 تائج:المعالجة اإلحصائية لمن -2
 وقد مرت المعالجة اإلحصائية لنتائج البحث بالخطوات اآلتية:

 استخبلص نتائج البحث: -أ 
 حيث تم تفريغ النتائج ومعالجتيا إحصائيًا بإتباع الخطوات اآلتية:

 رصد الدرجات الخام لمجموعة البحث في التطبيقين القبمي والبعدي ألدوات البحث. -1
المعيارية لدرجات تبلميذ مجموعة البحث في  حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات -0

 .(Spss,v,22التطبيق البعدي ألدوات البحث، وقد تم استخدام البرنامج اإلحصائي)
( لمتحقق من وجود أو عدم وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي 5..اعتمد مستوى) -3

 درجات التبلميذ مجموعة البحث في التطبيقين القبمي والبعدي ألدوات البحث.
لعينتين مرتبطتين لمعرفة اتجاه ومقدار ىذا الفرق  (T.Testاستخدام اختبار "ت" ) -2

 وداللتو اإلحصائية الختبار مدى صحة فروض البحث.
حساب قيمة وداللة حجم األثر باستخدام اختبارات" واالنحراف المعياري وقيمة مربع إيتا،  -5

ي وميارات التواصل اإلجتماعي وذلك لمعرفة حجم أثر البرنامج في تنمية التحصيل المعرف
 والقيم اإلجتماعية.

 نتائج البحث :تحميميا وتفسيرىا:  -ب 
تمميذًا وتمميذه؛ وجب اختيار مدى امكانية استخدام اإلحصاء  .0لما كان عدد افراد العينة 

البارامتري وذلك من خبلل توفر عدة شروط ىي: االعتدالية، العشوائية، االستقبللية، المترية، 
س. ويتم اختبار شرط التجانس احصائيًا في حالة تحميل التباين األحادي. أما شرط التجان

االعتدالية فيتم اختباره احصائيًا فى حالة عينتين مستقمتين أو غير مستقمتين وبقية الشروط 
يتم التأكد منيا نظريًا. وعميو فسيتم اختبار شرط االعتدالية في ىذه الدراسة. وذلك كما يتضح 

 ( التالى :2ول)من الجد
 سيمرنوف" لدراسة اعتدالية التوزيع االحتمالى -نتائج اختبار "كمومجروف(2جدول )

 احصائي االختبار
(Z) 

 درجة الحرية
(df) 

 االحتمال المناظر
Sig(p-value) 

..108 19 ..0.. 
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( Zسيمنروف" أن قيمة ) –يتضح من نتائج التحميل االحصائي الختبار "كمومجروف 
وىى أكبر من مستوى المعنوية  ..0..وقيمة االحتمال المناظر تساوى  108..تساوى 
وبالتالي فإن بيانات التبلميذ عينة الدراسة مسحوبة من مجتمع تتبع بياناتو التوزيع  5...

الطبيعى. وعميو سوف تستخدم الباحثة اإلحصاء البارامتري. )اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين 
Paired Sample t Test)  

 ختبار صحة فرض البحث، وتحميل النتائج وتفسيرىاا
( بين 5..." ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) ينص فرض البحث عمى أنو

متوسطى درجات التبلميذ مجموعة البحث قبل دراسة البرنامج القائم عمى نظرية التعمم 
عدى لمقياس ميارات اإلجتماعي باستخدام خرائط السموك وبعده فى التطبيقين القبمي و الب

 التواصل االجتماعي.
 والختبار صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين وذلك لحساب ما يمي:

متوسط الفرق بين درجات التبلميذ مجموعة البحث فى التطبيقين القبمي والبعدى  -أ 
 لمقياس ميارات التواصل االجتماعي .

ين درجات التبلميذ مجموعة البحث فى التطبيقين االنحراف المعياري لمتوسط الفرق ب -ب 
 ( ذلك تفصيميًا.5القبمي و البعدى لمقياس ميارات التواصل االجتماعي، ويوضح جدول)

متوسط الفرق بين درجات التطبيقين القبمي والبعدي واالنحراف المعياري وقيمة ( 5جدول )
 "ت" واالحتمال المناظر لمقياس ميارات التواصل اإلجتماعي

 ن الميارة
درجة  التطبيق البعدي التطبيق القبمي

 الحرية
 قيمة
 االحتمال "ت"

 ع م ع م
 المبادئة بالتفاعل

0. 

1.65 ..75 3.6. ..59 

19 

1..56 ..... 
 ..... 7.27 .6.. 3.25 83.. .1.8 مساعدة اآلخرين

 ..... 8.03 62.. 3.05 76.. 1.55 المشاركة
 ..... .11.1 .6.. 3.55 86.. .1.7 تكوين األصدقاء

 ..... .7.9 61.. .3.5 59.. 1.85 اآلخرين احترام
 ..... 6.27 .6.. 5..3 86.. .1.7 التخطيط

 ..... 19.35 0.08 .2..0 0.00 05..1 المقياس ككل
يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة لكل بعد من االبعاد والمقياس ككل 

( عمى الترتيب، واالحتمال 19.35، 6.27، .7.9، .11.1، 8.03، 7.27، 56..1)
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مما يعنى وجود فروق ذات  5...( وىو أقل من مستوى معنوية .....المناظر لكل منيم)
داللة إحصائية درجات التبلميذ في التطبيقين القبمى والبعدي لصالح درجات التبلميذ في 

، 3.25، .3.6من االبعاد والمقياس ككل ) التطبيق البعدى والذي بمغ متوسطيا في كل بعد
( وىو اكبر من متوسطات درجات التبلميذ في .2..0، 5..3، .3.5، 3.55، 3.05

(. 05..1، .1.7، 1.85، .1.7، 1.55، .1.8، 1.65التطبيق القبمى بنفس الترتيب )
ند وقبول الفرض البديل " يوجد فرق دال إحصائيًا ع وىذا يقودنا الى رفض  فرض البحث.

( بين متوسطات درجات التبلميذ عينة الدراسة قبل دراسة البرنامج التعميمي 5...مستوى )
وبعده في التطبيقين القبمي والبعدي لميارات التواصل االجتماعي والمقياس ككل لصالح درجات 

 التبلميذ في التطبيق البعدى.
 اإلجابة عن سؤال البحث والذي ينص عمى: -

الدراسات االجتماعية قائم عمى نظرية التعمم اإلجتماعي باستخدام ما فاعمية برنامج فى 
خرائط عمى تنمية بعض ميارات التواصل االجتماعى لدى التبلميذ الصم بالصف األول 

 االعدادى.
ولئلجابة عن ىذا السؤال قد تم حساب داللة حجم أثر البرنامج   كــ "متغير مستقل" عمى 

، وقد جاءت النتائج (µ 0عي("متغير تابع" باستخدام مربع إيتا)تنمية )ميارات التواصل اإلجتما
 كاآلتي:

 ومقدار حجم األثر في ميارات التواصل اإلجتماعي(µ 0قيمة مربع إيتا)(6جدول )

 درجة الميارة
 الداللة مربع ايتا قيمة "ت" الحرية

 المبادئة بالتفاعل

19 

1..56 ..85 

 كبير

 75.. 7.27 مساعدة اآلخرين
 78.. 8.03 المشاركة

 87.. 11.1 تكوين األصدقاء
 77.. 7.9 احترام اآلخرين

 69.. 6.27 التخطيط
 95.. 19.35 المقياس ككل
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( السابق يتضح أن قيمة حجم تأثير المتغير المستقل )البرنامج القائم 6من خبلل جدول)
في المتغير التابع )ميارات التواصل  عمى نظرية التعمم اإلجتماعي باستخدام خرائط السموك(

، مما يدل عمى أن 12..اإلجتماعي في وحدة "مظاىر الحضارة المصرية القديمة"(أكبر من 
 لمبرنامج تأثير واضح عمى ميارات التواصل اإلجتماعي وأن حجم تأثير البرنامج كبير.

واصل االجتماعي ولحساب نسبة الكسب المعدل باستخدام معادلة "بميك" لقياس ميارات الت
 جاءت النتائج كما يمي:

حساب نسبة الكسب المعدل باستخدام معادلة "بميك" لقياس ميارات التواصل ( 7جدول )
 االجتماعي

النياية  الميارة
 العظمى

قيمة معامل  متوسط التطبيق
 الداللة "بميك"

 بعدي قبمي
 فاعل  163 366 1665 2 المبادئة بالتفاعل
 فاعل 160 3625 168 2 ن مساعدة اآلخري

 فاعل 162 367 1655 2 المشاركة
 فاعل  163 3655 167 2 تكوين األصدقاء
 فاعل  163 .365 1685 2 احترام اآلخرين 

 فاعل  160 366 167 2 التخطيط 
 فاعل  160 0162 1.605 02 المقياس ككل

" لميارة المبادئة ( أن نسبة الكسب المعدل باستخدام معادلة "بميك7يتضح من جدول )
(، واحترام 163(، تكوين األصدقاء )162(، والمشاركة )160(، وميارة مساعدة اآلخرين )163)

(، وىذا يدل عمى ان البرنامج المقدم 163(، والمقياس ككل )163(، والتخطيط )163اآلخرين )
جموعة في البحث الحالي لو فاعمية في تنمية ميارات التواصل االجتماعي لدى تبلميذ م

 البحث. 
 تفسير النتائج المتعمقة بالفرض الثاني من فروض البحث، والسؤال الثاني من أسئمة البحث:

إن تفوق درجات مجموعة البحث في التطبيق البعدي لمقياس ميارات التواصل  
اإلجتماعي ككل، والذي ُيعزى إلى استخدام البرنامج القائم عمى نظرية التعمم اإلجتماعي وفقًا 

 :يمكن تفسير ذلك في ضوء ما يميائص خرائط السموك، لخص
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 تبلميذ لدى ميارات التواصل اإلجتماعي تنمية في ساىم قد استخدام خرائط السموك 
 خبلليا من يمارسون داخمية وعبلقات (Links)الدراسة، بما توفره من روابط  مجموعة

 ميارات التواصل اإلجتماعي مع المعمم واألقران.
 ج التعميمي بما يتيُحو من تحقيق التواصل والمراسمة بين التبلميذ والمعمم طبيعة البرنام

من جية والتبلميذ وبعضيم من جية أخرى عبر صفحة التواصل اإلجتماعي، مما انعكس 
 بدوره عمى ميارات التواصل اإلجتماعي لدييم. 

  تنفيذ بعض اتاحة الُفرص لمتبلميذ مجموعة البحث لمعمل فى مجموعات أثناء التعمم وفى
األنشطة المرتبطة بموضوعات الوحدة الُمختارة والتواصل مع الباحثة واألقران من خبلل 
صفحة الفيس بوك المتوفرة بالبرنامج مما أسيم فى اكتسابيم سموكيات مرغوب فييا و 

 تنمية ميارات التواصل اإلجتماعى لدييم .
 بلميذ مجموعة البحث فرص تكرار طبيعة التعمم اإلجتماعى وخرائط السموك التى أتاحت لمت

السموك المستيدف أكثر من مرة، مما انعكس بدوره عمى إتقان السموكيات المطموبة 
 منيم وممارستيا مما أدى إلي تنمية ميارات التواصل االجتماعي لدييم .

 -رابًعا: توصٌات البحث:

 في ضوء النتائج التي أسفر عنيا البحث الحالي، توصى الباحثة باآلتي:
 في مجال المناىج الدراسية:  -أ 
  إعادة صياغة وتنظيم وحدات منيج الدراسات االجتماعية في المرحمة اإلعدادية وفقًا

لخرائط السموك بشكل إليكتروني، بحيث يصبح المتعمم ايجابيًا ومشاركًا في مسئولية 
 تعميمو مما يزيد من تحصيمو الدراسي، وينمى لديو ميارات التواصل االجتماعى . 

  عادة تنظيم محتواىا بما االىتمام بتطوير مناىج الدراسات االجتماعية لمطبلب الصم، وا 
يتمشي مع خصائص خرائط السموك، بحيث يتم تقديم محتوى ىذه المناىج في صورة غير 

 .خطية )مرئية( مما يسيم في توضيح العبلقات بين الظواىر الجغرافية واألحداث التاريخية
 في مجال طرق التدريس -ب 
  الدراسات االجتماعية لمتبلميذ الصم  تدريس في المعتاد األسموب عدم اإلعتماد ُكميًا عمى

مراعاة لخصائص الطبلب  دون المعمومات، والحفظ واالستظيار سرد عمى يعتمد والذي
 .بينيم الفردية الصم ودون مراعاة لمفروق
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 تبلميذ الصم كخرائط استخدام طرق التدريس الحديثة في تدريس الدراسات اإلجتماعية لم
السموك المعدة بشكل إليكتروني لتنمية ميارات التواصل اإلجتماعية لدييم بوصفيما من 

 األىداف الرئيسة التي تسعي ىذه المادة لتحقيقيا.
  االىتمام بالتعمم اإلجتماعي كأحد المستحدثات التربوية العصرية في مجال تدريس

صم، مما يساعد عمى تحقيق التواصل الدراسات االجتماعية وخاصة في مدارس ال
 اإلجتماعي بين المتعممين وبعضيم، وبين المتعممين والمجتمع .

 في مجال إعداد وتدريب المعممين: -ج 
 تدريبية لمعممي الدراسات االجتماعية في أثناء الخدمة  برامج عقد دورات تدريبية و إعداد

خرائط السموك لبلزمة الستخدام بالحمقة اإلعدادية بيدف اكتسابيم الميارات والكفايات ا
بنجاح في التدريس، وتطوير قدراتيم عمى تصميم التدريس بيذا األسموب، مما يجعميم  

 أكثر ُقدرة عمى تحقيق أىداف تديس مادتيم.
 بواسطة دروسيم تحضير عمى التربية بكميات التاريخ والجغرافيا شعبة طبلب تدريب 

 العممية التدريس، والتربية طرق مقرر خبلل منوفقًا لخصائص خرائط السموك  الكمبيوتر
 .بالمدارس

 في مجال التقويم -د 
 في مجال التقويم يوصى باآلتي

 المختمفة، خاصة ميارات  بأنواعيا الميارات عمى المتعممين قدرة قياس عمى التركيز
 التواصل اإلجتماعي.

 ي و القيم ُمراجعة أساليب التقويم الحالية بحيث تحتل ميارات التواصل اإلجتماع
 اإلجتماعية جانبًا ُميمًا في عمميات التقويم.

  اإلستعانة بأدوات التقويم الُمستخدمة في البحث الحالي في تقويم تعمم التبلميذ الصم
 بالمرحمة اإلعدادية، في وميارات التواصل اإلجتماعي.
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 خامًسا: البحوث المقترحة

و الحاجة إلى إجراء مزيد من البحوث في ضوء ما توصل إليو البحث الحالي من نتائج تبد
 التربوية في ىذا المجال مما يزيده عمقًا وثراء، لذا تقترح الباحثة البحوث التالية:

فاعمية برنامج قائم عمى التعمم الذاتي باستخدام خرائط السموك في تدريس الدراسات  -أ 
ية الراىنة لدى اإلجتماعية عمى تنمية الميارات الحياتية والوعي بالُمشكبلت االقتصاد

 التبلميذ الصم بالمرحمة اإلعدادية
فاعمية استخدام برامج التعمم المرئي في تدريس مادة الدراسات اإلجتماعية عمى تنمية  -ب 

 التحصيل المعرفي والقيم البيئية لدى التبلميذ الصم بالمرحمة االبتدائية.
يس مادة التاريخ عمى فاعمية استخدام خرائط القصة المعززة بالوسائط المتعددة في تدر  -ج 

 التفكير السابر لدى الطبلب الصم بالمرحمة الثانوية. وميارات التواصل اإلجتماعيوتنمية 
فاعمية تدريس وحدة ُمقترحة في الدراسات اإلجتماعية باستخدام خرائط السموك عمى  -د 

ُصم تصويب التصورات الخاطئة لبعض المفاىيم وتنمية التفكير االستداللي لدى التبلميذ ال
 بالمرحمة اإلعدادية.
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: لمراجع  
 القاىرة: عالم الكتب. صم)التخطيط والبناء والتنفيذ(،مناىج ال(: 1999أحمد المقاني، وامير القرشي )

(: "فاعمية برنامج قائم عمى البنائية االجتماعية باستخدام .0.1أسامة عبد الرحمن أحمد عبدالموال )
التعمم الخميط فى تدريس الدراسات االجتماعية عمى تنمية المفاىيم الجغرافية والتفكير البصرى 

، كمية التربية جامعة رسالة دكتوراهلتبلميذ الصم بالحمقة اإلعدادية"، والميارات الحياتية لدى ا
 سوىاج. 

، دسوق: دار العمم تعميم الدراسات االجتماعية الواقع والمأمول(: .0.1امام محمد عمي البرعي )
 واإليمان.

توى (: "فاعمية استخدام خرائط السموك لتنمية بعض القيم المتضمنة فى مح9..0أمانى سعد جابر )
، معيد الدراسات رسالة ماجستيرمادة االقتصاد المنزلى لدى طالبات الصف األول اإلعدادي"، 

 والبحوث التربوية، جامعة القاىرة.
(: فاعمية برنامج تدريبي مقترح ألداء بعض األنشطة المتنوعة عمى تنمية 0..0أميرة بخش)

، جامعة مركز البحوث التربويةمتعمم، الميارات االجتماعية لؤلطفال المعاقين عقميًا القابمين ل
 قطر.

(: أثر طبيعة عبلقة المعاقين سمعيًا بوسائل االتصال في تشكيل 9..0إنجي كاظم مصطفي فييم )
 ، كمية اإلعبلم، جامعة القاىرةرسالة ماجستيرسموكيم التوافقي، 

والسموك العدوانى لدى  ( : العبلقة بين اساليب المعاممة الوالدية1995ايياب عبد العزيز اليمباوى )
 ، كمية التربية، جامعة الزقازيق .رسالة ماجستيرذوى االعاقة السمعية ، 

 ، عمان، دار السيرة0، طالمتعمم فى عمم النفس التربوى(: 1999بدر عمر العمر )
، ترجمة مكتبة جرير، الرياض: مكتبة جرير الكتاب االمثل لخرائط العقل(: 7..0تونى بوزان )

 النشر .لمطباعة و 
، قطر: مجمة التربية(: البيئات االفتراضية فى تربية ذوى االحتياجات الخاصة، 5..0تيسير صبحى )

(، السنة الرابعة والثبلثون، يونيو، 153المجنة الوطنية القطرية لمتربية والثقافة والعموم، العدد)
60-89 . 

 –طرق البحث  -النمو -اتالدينامي –نظريات الشخصية ط البناء (: .199جابر عبد الحميد )
 ، القاىرة: دار النيضة العربية. التقويم"

،  مناىج البحث فى التربية وعمم النفس( : 1996جابر عبد الحميد جابر ، احمد خيرى كاظم ) 
 القاىرة : دار التيضة الغربية .

 ، غزة: دار الشروق لمنشر والتوزيع.تدريس ميارات التفكير(، 3..0جودت أحمد سعادة)
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: منيجية البحث العممى وتطبيقاتيا فى الدراسات التربوية ( 0..0مدى ابو الفتوح  عطيفة ) ح
 ، القاىرة .: دار النشر لمجامعات. والنفسية

( : تعديل بعض الخصائص السموكية  لبلطفال المرفوضين من االقران 1998خميل ابو قورة )
رنامج قائم عمى العبلج السموكى باستخدام برنامج لمتدريب عمى الميارات االجتماعية وب

 ، كمية التربية بكفر الشيخ، جامعة طنطا. رسالة دكتوراهالمعرفى ، 
(: "فعالية برنامج مقترح في التغذية والعبلج باألطعمة الطبيعية 3..0رجب السيد عبدالحميد )

ات التربية والنباتات واألعشاب قائم عمي خرائط السموك والتعمم الذاتي لطبلب شعب العموم بكمي
(، مارس، 1(، عدد)6، كمية التربية، جامعة عين شمس، مجمد)مجمة التربية العممية"، 

131-010. 
(: فعالية برنامج تدريبي في تخفيف بعض اضطرابات المغة لدى 0.12سامي عبدالسبلم السيد )

، اهرسالة دكتور عينة من األطفال ضعاف السمع لتحسين ميارات التواصل اإلجتماعي لدييم، 
 كمية التربية، جامعة بنيا.

( : نموذج قبول التقنية : نحو دراسة تأصيمية نظرية من .0.1سعيد بن صالح عبد اهلل القحطانى )
 .020 -012( ،1،)37عمادة البحث العممى،  دراسات العموم االدارية ،منظور اسبلمى ، 

السمعية " االصم والكفيف بين سيكولوجية ذى االعاقة (: 0.19سميمان عبدالواحد ،يوسف ابراىيم )
 القاىرة: مكتبة البتراء لمنشر والتويع . الطاقة عبد اهلل عمى المعطمة والمنتجة،

سيكولوجية الطفل األصم ومتطمبات إرشاده، المؤتمر الدولي الثاني لمركز (: 1995قنديل، ) شاكر
 ة عين شمس الخاصة، كمية التربية، جامع اإلرشاد النفسي لؤلطفال ذوي االحتياجات

(: فاعمية السيكودراما فى تنمية بعض الميارات االجتماعية لدى .0.1عبد الفتاح رجب عمى مطر )
 ،كمية التربية ببنى سويف ، جامعة القاىرة رسالة دكتوراهااللطفال الصم ، 

فى (: اثر استخدام استراتيجيتى الخرائط المعرقية وخرائط السموك 3..0عبد اهلل عمى محمد السيد ) 
رسالة تدريس العموم عمى التحصيل وتنمية االتجاه لدى تبلميذ الصف االول االعدادى ، 

 كمية التربية جامعة بنيا. دكتوراه ،
(، القاىرة: 2، ط)سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة وتربيتيم(: 5..0عبد المطمب أمين القريطى )

 دار الفكر العربى
عمم النفس، النظرية (: 0.12ناصر الجراح، معاوية أبو غزالة )عدنان العتوم، شفيق عبلونو، عبد ال

 ، عمان : دار المسيرة لمنشر5، طوالتطبيق
( : فاعمية برنامج ارشادى فى تنمية الكفاية االجتماعية لتحسين جودة 0.13عمر السيد حماده )

 امعة بنيا.، كمية التربية،ج رسالة دكتوراهالحياة لدى عينة من االطفال المعاقين سمعيًا، 
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(: فاعمية استراتيجيتي خرائط السموك ولعب األدوار في تنمية ميارات 0.10فاتن عطية محمد العربي)
التحدث وبعض القيم المتضمنة في مادة المغة العربية لتبلميذ الصف الخامس االبتدائي، 

 ، كمية التربية، جامعة حموان.رسالة ماجستير
، الطبعة الثامنة، القاىرة: مكتبة األنجمو م النفس التربويعم(: 2..0فؤاد أبو حطب وآمال صادق)

 المصرية.
اتجاىات حديثة في المناىج وطرق التدريس "التطبيقات في مجال (: 6..0كوثر حسين كوجك )
 ، القاىرة: عالم الكتبالتربية األسرية"

إلجتماعية لدي (: فعالية استخدام النمذجة في تنمية الميارات ا1998مايفيل عمي مصطفي رضوان )
 ، كمية التربية ببورسعيد، جامعة قناة السويس.رسالة ماجستيراألطفال الصم، 

فاعمية إستراتيجيات متكاممة في تعميم الميارات االجتماعية (: 1995محمد اسماعيل عبد المقصود )
، كمية التربية: جامعة حموان، مستقبل التربية العربية، لدي تبلميذ الصف األول األساسي

 .132 - 133( أبريل، 0ع)
( : استخدام لغة االشارة  وعبلقتيا بالمناخ االسرى والتوافق النفسى .0.1محمد سيد عبد المطيف )

،معيد الدراسات التربوية، جامعة  رسالة ماجستيرواالجتماعى لدى الطبلب المعاقين سمعبًا ،
  القاىرة.

ية خرائط السموك فى تدريس العموم لتبلميذ (: استخدام استراتيج1..0محمد عبد الرحمن أبو ىاشم )
 ، كمية البنات، جامعة عين شمسرسالة ماجستيرالصف الخامس االبتدائي، 

(: تنمية الميارات االجتماعية لؤلطفال الموىوبين ذوى 0.10محمود عكاشة ، امانى عبد المجيد)
 . 127-116( 2)3 ، الكويت، المجمة العربية لتطوير التفوقالمشكبلت السموكية المدرسية،

 الرياض : مكتبة الرشد .نظريات التعمم، (: 0.11محمود مندوه محمد )
تدريس الدراسات اإلجتماعية (: 6..0منصور أحمد عبدالمنعم، وحسين محمد أحمد عبدالباسط، )

 ، القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.واستخدام التكنولوجيا الُمتقدمة
(: استخدام خرائط السموك إلعداد وحدة دراسية 1997سعيد ) منى عبد اليادى حسين، أيمن حبيب

الجمعية المصرية لمتربية مقترحة لتنمية الثقافة الصحية لدى تبلميذ المرحمة الثانوية، 
(، أبو 0، المؤتمر العممى األول، التربية العممية لمقرن الحادى والعشرين، مجمد)العممية
 81 – 52( أغسطس، 13-.1قير)

(: فاعمية برنامج مقترح فى االقتصاد المنزلى قائم عمى خرائط 9..0ح اهلل بدير نوير )يا فتم -37 
السموك فى تنمية السموكيات البيئية االيجابية والقدرة عمى اتخاذ القرار لمتبلميذ المكفوفين 

ىد محمد عبد ، كمية االقتصاد المنزلى، جامعة حموان.رسالة دكتوراهبالمرحمة االبتدائية، 
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(: "فاعمية استخدام خرائط السموك فى تنمية الثقافة الصحية لدى المرحمة ...0ح )الفتا
 ، كمية التربية، جامعة حموان.رسالة دكتوراهاالبتدائية"، 

(: فعالية تدريس العموم باستخدام كل من خرائط السموك والبنائية 5..0ىناء محمد عبد الجميل )
وعى طبلب المرحمة اإلعدادية بالمشكبلت الصحية االجتماعية فى تنمية التربية األخبلقية و 

 ، كمية التربية، جامعة الزقازيق.رسالة دكتوراهالمعاصرة، 
( : فاعمية استراتيجية التعمم التعاونى فى تدريس الدراسات االجتماعية .0.1وائل ابو قاعود احمد ) 

ع االبتدائى فى مدارس والبيئية عمى تنمية بعض الميارات االجتماعية لدى تبلميذ الصف الراب
 ، معيد البحوث والدراسات التربوية، جامعة القاىرة.رسالة ماجستيرالتربية الفكرية ، 
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