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 ملخص:

ذج" آدى وشاير" : فاعمية برنامج  مقترح قائـ عمى البنائية باستخداـ نمو عنواف البحث      
لدى التالميذ المعاقيف  في تدريس العمـو عمى التحصيؿ المعرفي وتنمية الدافعية لإلنجاز

  سمعيًا  بالمرحمة اإلعدادية
قائـ عمى البنائية باستخداـ  إعداد برنامج  مقترح في العمـو إلى الحالي ىدؼ البحث        

تو عمى التحصيؿ المعرفي وتنمية الدافعية نموذج" آدى وشاير" في تدريس العمـو وقياس فاعمي
ولتحقيؽ ذلؾ تـ إعداد البرنامج      لإلنجازلدى التالميذ المعاقيف سمعيًا  بالمرحمة اإلعدادية

المقترح , ودليؿ المعمـ , كما تـ اعداد اختبار التحصيؿ المعرفي , ومقياس الدافعية لإلنجاز, 
لمجموعة  الواحدة ذات القياسيف القبمي مع استخداـ المنيج شبو التجريبى وتصميـ ا

وؿ لصؼ ال ( تمميذًا وتمميذة  مف تالميذ ا13)مجموعة البحث مف  والبعدي. و تكونت 
,  و تمت المعالجة اإلحصائية بطيطا  وضعاؼ السمع مؿ لمصـاالعدادي بمدرسة ال

رنامج المقترح في الب باستخداـ اختبار ) ت ( ومعادلة بميؾ , وأسفرت نتائج البحث عف فاعمية
عمي زيادة التحصيؿ  "آدي وبشاير"تدريس العموـ القائـ عمي البنائية باستخداـ نموذج 

  ,المعرفي وتنمية الدافعية لإلنجازلدي التالميذ المعاقيف سمعيًا  بالمرحمة االعدادية
رة توفير ىتماـ بالتالميذ المعاقيف سمعيًا  بالمرحمة االعدادية وضرو اإلبضرورة  البحث يوصوأ

  . و خصائصيـ, عاقتيـ السمعية إناسب طبيعة توالمناىج التعميمية التي , البرامج 
برنامج مقترح, البنائية, المعاقيف سمعيًا , نموذج آدي و شاير, التحصيؿ الكممات المفتاحية: 

 نجاز.إل لدافعية الالمعرفي, 
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 مقدمة البحث:

تعانى منيا المجتمعات عمومًا سواء كانت متقدمة  تمثؿ اإلعاقة السمعية مشكمة حقيقية
أـ نامية, وخاصة إذا كانت تمؾ اإلعاقة بدرجة كبيرة, فقد تحوؿ اإلعاقة السمعية مف ممارسة 
المعاؽ سمعيًا  لموظائؼ  , والدوار التي تعد مكونات أساسية في الحياة اليومية مثؿ القدرة 

االجتماعية. كما تسبب اإلعاقة السمعية بعض عمى االعتناء بالنفس, ومزاولة العالقات 
المشكالت الناشئة عف طبيعتيا, وبخاصة في مجاالت القراءة, وذلؾ بسبب اعتمادىا أساسًا 

 عمى النمو المغوي, وىذا ينعكس بدوره عمى المجاالت الخرى كالعمـو والرياضيات. 
اًء العادييف أو المعاقيف, ولتدريس العموـ مف أجؿ الفيـ وتنمية التفكير لدى التالميذ سو 

فقد استندت مناىج العمـو عمى بعض النظريات مثؿ النظرية البنائية والتي تستند أساسًا عمى 
المالحظة والدراسة العممية حوؿ كيفية تعمـ التالميذ, والتي تفترض أف التالميذ يبنوف فيميـ 

ميذ يتعمموف مف خالؿ تنظيـ ومعرفتيـ لمعالـ المحيط بيـ مف خالؿ خبراتيـ بالشياء, فالتال
ومواءمة المعمومات الجديدة مع المعمومات الموجودة أصاًل في بنياتيـ المعرفية, وعمى ذلؾ 
فاف التمميذ يتعمـ بشكؿ أفضؿ عندما يكوف فاعاًل مشاركًا وايجابيًا في الموقؼ التعميمي 

 ()(. 72, 7002)عايش زيتوف ,
ياجية في البنائية المعرفية, وفيجوتسكى في البنائية وتنطمؽ البنائية مف أفكار كاًل مف ب

اإلجتماعية والتي يتضح فييا النشاط المستمر لممتعمـ عند بياجيو وكذلؾ التفاوض اإلجتماعي 
, 7002بيف المعمـ والتالميذ, والتفاوض بيف التالميذ أنفسيـ عند فيجوتسكى )محمد عمى ,

767.) 
نموذجًا لتسريع  "Adey, Philip & Shayer, Michael"وقدـ كاًل مف " آدي وشاير" 

النمو المعرفي لمتالميذ مستمدًا إطاره النظري مف النظرية البنائية المعرفية لبياجية والبنائية 
االجتماعية لفيجوتسكى, أطمؽ عمى النموذج اسـ "تسريع النمو المعرفي مف خالؿ تدريس 

  Cognitive Acceleration thorough Science Education"  (C A SE)العمـو 
(Shayer & Adey 2002, 2). 

عاـ أي في  31: 33وتـ استخداـ ذلؾ النموذج في تدريس العموـ لمتالميذ في سف 
 C A S)مرحمة المراىقة, وىو ما يوازي مرحمة التعميـ اإلعدادي, ويعمؿ نموذج "آدي وشاير" 

                                      
()  التوثيؽ المتبع: اسـ المؤلؼ, السنة, أرقاـ الصفحات.نظاـ 
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E) وىي : مرحمة االعداد,  ومرحمة  عمى تسريع النمو المعرفي مف خالؿ أربع مراحؿ إجرائية
التعارض المعرفي , و ومرحمة ما وراء المعرفة  , و مرحمة التجسير في كؿ مرحمة يقوـ 

 ( .732: 732, 7002التالميذ بأنشطة تيدؼ إلى نمو قدرتيـ عمى التفكير .)محمد عمى, 
بالعموـ  ويعد التحصيؿ المعرفي أحد الىداؼ التربوية التي تسعي إلي تذويد التمميذ

والمعارؼ التي تنمي مداركو وتفسح المجاؿ لشخصيتو لتنمو نموًا صحيحًا, مف خالؿ قياسو 
لمدي كفاءة العممية التعميمية في تنمية مختمؼ المواىب والقدرات لدي التمميذ مما يميد 
إلستغالؿ ىذه القدرات, حيث يجعؿ التمميذ يتعرؼ عمي حقيقة قدراتو وامكاناتو, فوصولو إلي 
مستوي تحصيؿ مناسب يبث في نفسو الثقة, ويدعوه الي المواصمة , والمثابرة ويزيد مف 

 (.  29 – 20,  7030دافعيتو لإلنجاز )عمي محمد  
يشير العمماء إلى أف أي سموؾ بشري البد أف يكوف وراءه دافع, فالدافعية توجو و     

كي يحدث التعمـ, كما أف  سموؾ التمميذ نحو اليدؼ, وتساعده عمى تحديد أوجو النشاط
الدافعية ىي القوة التي تحرؾ اإلنساف نحو شيء معيف, وتبدأ بالحاجة والحمـ والرغبة في 
إنجاز شيء أو عمؿ معيف, فيمجأ الفرد إلى ابتكار أفكار ومشروعات مف أجؿ إنجاز وتحقيؽ 

 (. 329, 7001الفكار التي يتبناىا)حمدي الفرماوى, 
عية لإلنجاز إىتمامًا كبيرًا مف قبؿ عمماء النفس والتربية بإعتبارىا وقد حظيت دراسة الداف

ىدفًا ذاتيًا ينشط السموؾ ويوجيو, ويعد دافع اإلنجاز مف المكونات , أو العناصر الميمة 
 ( .373, 7000لمنجاح الكاديمي )عبد الرحمف الزرؽ, 

ـ يتناسب مع طبيعة مف العرض السابؽ يتبيف  ضرورة  إعداد برنامج في تدريس العمو 
اإلعاقة السمعية ويعمؿ عمى إسراع النمو المعرفي لدى ىذه الفئة , ويزيد مف مستوى 

 التحصيؿ والدافعية لإلنجاز لدييـ وىذا ىو موضوع البحث الحالي. 
 مشكلة البحث 

بالرغـ مف المحاوالت التي بذلت مف جانب المسئوليف بوزارة التربية والتعميـ لتوفير سبؿ 
ـ العمـو لمتالميذ المعاقيف سمعيًا  إال أف ىناؾ نتائج بعض البحوث والدراسات التي كشفت تعمي

 عف وجود بعض المشكالت بمدارس المؿ لتعميـ الصـ والبكـ منيا :
( والتي أشارت نتائجيا إلى عدـ وضوح الىداؼ 7001دراسة أحالـ عبد الغفار) 

وعدـ استخداـ الوسائؿ التعميمية التي تجذب  التعميمية لدى بعض العامميف في ىذا المجاؿ,
 المعاقيف سمعيًا  .  
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(, والتي أشارت نتائجيا إلى قصور طرؽ وأساليب 7001ودراسة أسماء مصيمحي ) 
 التدريس المستخدمة بمدارس المؿ لتعميـ الصـ والبكـ عف تحقيؽ بعض أىدافيا .

مالئمة مناىج العمـو لطبيعة وبإستقراء نتائج البحوث والدراسات السابقة تبيف عدـ 
اإلعاقة السمعية وىذا ما دفع الباحثة إلى إعداد برنامج في تدريس العمـو يناسب طبيعة 
اإلعاقة السمعية وقياس فاعميتو عمي التحصيؿ المعرفي وتنمية الدافعية لإلنجاز كيدفيف 

 اإلعدادية.ميميف مف أىداؼ تدريس العمـو لدي التالميذ المعاقيف سمعيًا  بالمرحمة 
مف العرض السابؽ تحددت مشكمة البحث الحالي في عدـ مالئمة مناىج العمـو لممعاقيف 
سمعيًا  مف حيث, أىدافيا, ومحتواىا, وطرؽ تدريسيا وأساليب تقويميا لطبيعة اإلعاقة 
السمعية , مما دعا البحث الي إعداد برنامج مقترح  قائـ عمي البنائية باستخداـ نموذج آدي 

ر وقياس فاعميتو عمي التحصيؿ المعرفي وتنمية الدافعية لإلنجاز لدي التالميذ المعاقيف وشاي
 سمعيًا  بمدارس المؿ.  

 أسئلة البحث:

 أجاب البحث الحالي عف السئمة التالية:
كيؼ يمكف  إعداد برنامج في العمـو يتناسب مع طبيعة اإلعاقة السمعية لتالميذ مدارس  -3

 ج آدي وشاير؟المؿ وفقًا لنموذ
ما فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى البنائية باستخداـ نموذج "آدي وشاير" في تدريس -7

 العمـو عمى التحصيؿ المعرفي  لدى التالميذ المعاقيف سمعيًا  بالصؼ الوؿ اإلعدادي؟
ي تدريس ما فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى البنائية باستخداـ نموذج "آدي وشاير" ف -1

 العمـو في تنمية الدافعية لإلنجازلدى التالميذ المعاقيف سمعيًا  بالصؼ الوؿ اإلعدادي؟
 هدفا البحث:

 ىدؼ البحث الحالي إلى:
 إعداد برنامج في تدريس العمـو  قائـ عمى البنائية باستخداـ نموذج "آدي وشاير".  -3
 قياس فاعمية البرنامج المقترح عمي كؿ مف:  -7
 رفي لدى التالميذ المعاقيف سمعيًا  بالصؼ الوؿ اإلعدادي.التحصيؿ المع - أ
 تنمية الدافعية لإلنجاز لدى التالميذ المعاقيف سمعيًا  بالصؼ الوؿ اإلعدادي. - ب
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 أهمٌة البحث:

 اتضحت أىمية البحث الحالي مف خالؿ:
يمكف أف يفيد مخططي مناىج العمـو لمتالميذ  الصـ وضعاؼ السمع في إعداد مناىج  -3

صة بيـ تراعي طبيعة المعاقيف سمعيًا  باستخداـ نموذج آدي وشاير مما يساعد خا
 عمي زيادة التحصيؿ المعرفي لدييـ. 

قد يفيد معممي العمـو بمدارس المؿ لمصـ وضعاؼ السمع  في استخداـ نموذج "آدى  -7
 وشاير" في تدريس العموـ لتحقيؽ تنمية الدافعية لإلنجاز بوصفيا مف الىداؼ اليامة

 في تعميـ  العمـو لمتالميذ المعاقيف سمعيًا .  
 حدود البحث:

 التـز البحث الحالي بالحدود التالية:
طبؽ ىذا البحث عمى التالميذ المعاقيف سمعيًا  بالصؼ الوؿ اإلعدادي وذلؾ نظرًا  -3

 الحتواء كتاب العمـو عمى بعض الموضوعات التي ال تتناسب وطبيعة اإلعاقة السمعية. 
البحث عمى مجموعة واحدة مف تالميذ الصؼ الوؿ اإلعدادي المعاقيف  طبؽ ىذا -7

سمعيًا ً بمدرسة المؿ لمصـ , وضعاؼ السمع بمدينة طيطا , وذلؾ في الفصؿ الدراسي 
 ـ  7032 \7036الثاني مف العاـ الدراسي 

 قياس مستويات التحصيؿ وىي : التذكر , الفيـ , التطبيؽ.  -1
ز وىي :  ) التقبؿ االجتماعي , مستوي الطموح , المثابرة , أبعاد دافعية اإلنجاقياس  -1

 الرغبة في النجاح , الحاجة لمتقدير , التوجو لمتحصيؿ ( .
 منهج البحث:

استخدـ البحث الحالي المنيج شبو التجريبي وتصميـ المجموعة الواحدة الذي يعتمد عمى 
احثة بدراسة فاعمية البرنامج القياسيف القبمي والبعدى لمتغيرات البحث, , حيث تقـو الب

المقترح باستخداـ نموذج "آدي وشاير" القائـ عمى البنائية في تدريس العمـو )كمتغير مستقؿ( 
عمى التحصيؿ المعرفي, وتنمية دافعية اإلنجاز, )كمتغيريف تابعيف( لدى التالميذ المعاقيف 

 سمعيًا  بالمرحمة اإلعدادية. 
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 مواد وأدوات البحث:

 اؼ البحث الحالي قامت الباحثة بإعداد المواد والدوات التالية:لتحقيؽ أىد
 البرنامج المقترح باستخداـ نموذج آدي وشاير. -3
 دليؿ المعمـ القائـ عمى تطبيؽ البرنامج. -7
 اختبار التحصيؿ المعرفي في مستويات )التذكر, الفيـ, التطبيؽ(. -1
الجتماعي , مستوي الطموح , المثابرة , ) التقبؿ امقياس دافعية اإلنجاز في أبعاد:  -1

 . الرغبة في النجاح , الحاجة لمتقدير , التوجو لمتحصيؿ ( 
 فرضا البحث:

( بيف متوسطي درجات تالميذ 09,0ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي داللة ) -3
الصؼ الوؿ اإلعدادي المعاقيف سمعيًا  في اختبار التحصيؿ المعرفي  قبؿ وبعد 

 لبرنامج المقترح. تطبيؽ ا
( بيف متوسطي درجات تالميذ 09,0ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي داللة ) -7

الصؼ الوؿ اإلعدادي المعاقيف سمعيًا  في مقياس الدافعية لإلنجازقبؿ وبعد تطبيؽ 
 البرنامج المقترح.
 مصطلحات البحث:

الحالي بأنيا مدى وتعرؼ إجرائيا في البحث  :The Effectiveness ( الفاعمية: 3)
تأثير البرنامج المقترح باستخداـ  نموذج "آدي وشاير" عمى نمو التحصيؿ المعرفي, 
وتنمية دافعية اإلنجاز, في مادة العمـو لدى التالميذ المعاقيف سمعيًا  بالمرحمة 

 اإلعدادية.
وى ويقصد بو إجرائيًا بأنو مخطط يشتمؿ عمي الىداؼ والمحت :Programالبرنامج: ( 7)

التعميمي المقترح, والذي يتناسب مع طبيعة اإلعاقة السمعية لتالميذ مدارس المؿ 
والمنظـ وفقًا لنموذج آدي وشاير والمدعـ ببعض وسائط تكنولوجيا التعميـ , كما أنو 

 يتضمف بعض أدوات التقويـ وذلؾ لمتأكد مف مدي تحقيؽ الىداؼ.
 C A S)نموذج "آدي وشاير" الباحثة  تعرؼ     :(C A S E)نموذج "آدي وشاير" ( 1)

E)  بأنو نموذج تدريسي يستخدـ في تدريس موضوعات البرنامج المقترح في العموـ
يؤدى إلى تسريع النمو المعرفي لدى تالميذ الصؼ الوؿ اإلعدادي المعاقيف سمعيًا  
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 مف خالؿ أربعة مراحؿ إجرائية وىي  : مرحمة اإلعداد, ومرحمة التعارض المعرفي,
 ومرحمة ما وراء المعرفة, ومرحمة التجسير.

تعرؼ البنائية بأنيا: عممية استقباؿ لممعمومات تحوى  Constructivism لبنائية:( ا1)
إعادة بناء التالميذ لمعاني جديدة داخؿ سياؽ معرفتيـ الحالية مع خبراتيـ السابقة 

ب العمميات العقمية, وبيئة التعمـ, وىى تعبر عف الكيفية التي يتـ مف خالليا اكتسا
 وتطويرىا, واستخداميا .

ما يكتسبو  تالميذ الصؼ  مقدار Cognition Achievementالتحصيؿ المعرفي ( 9)
الوؿ اإلعدادي المعاقيف سمعيًا  مف حقائؽ  ومفاىيـ , ومباديء  , وتعميمات 

يحصؿ وقوانيف ونظريات  نتيجة دراستيـ لمبرنامج المقترح , ويقاس بالدرجات التي 
 عمييا في اختبار التحصيؿ المعرفي.

وتعرفيا الباحثة بأنيا رغبة  :Motivation  Achievement:  ( دافعية اإلنجاز6) 
نجاز النشطة والمياـ التي  التمميذ المعاؽ سمعيًا  في االستمرار في دراسة البرنامج وا 

 فعية لإلنجاز.يكمؼ بيا, والتغمب عمى العقبات التي تواجييـ , وتقاس بمقياس الدا
ويعرؼ المعاؽ سمعيًا  في ىذا البحث بأنو  Hearing Impaired ( المعاؽ سمعيًا :2)

ديسيبؿ يجعمو غير قادر عمى  20الفرد الذي يعاني مف فقداف سمعي أعمى مف 
.  االستفادة مف حاسة السمع في تعمـ العمـو

 خطوات البحث:

صحة فروضو, اتبعت الباحثة اإلجراءات  لتحقيؽ أىداؼ البحث واإلجابة عف أسئمتو واختبار
 التالية:

إعداد اإلطار النظري مف خالؿ االطالع عمى الدراسات والدبيات والبحوث السابقة التي  (3)
 ليا عالقة بموضوع البحث الحالي.

 إعداد مادتا البحث واشتممت عمي: (7)
 إعداد البرنامج المقترح باستخداـ نموذج آدي وشاير. -أ 
 قائـ بتدريس البرنامج.إعداد دليؿ المعمـ ال -ب
 عرض البرنامج والدليؿ عمى مجموعة مف المحكميف لمتأكد مف صالحيتيما لمتطبيؽ. (1)
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الدراسة اإلستطالعية لتجريب البرنامج عمي مجموعة مف تالميذ الصؼ الوؿ اإلعدادي  (1)
 المعاقيف سمعيًا .

 از.إعداد أداتى البحث وىما: اختبار التحصيؿ المعرفي ومقياس دافعية االنج (9)
 عرض أداتى البحث عمى مجموعة مف المحكميف لمتأكد مف صالحيتيا لمتطبيؽ.  (6)
 إجراء التجربة اإلستطالعية لمضبط اإلحصائى لداتى البحث. (2)
اختيار مجموعة البحث مف تالميذ الصؼ الوؿ اإلعدادي بمدرسة المؿ لمصـ وضعاؼ  (2)

 السمع بإدارة طيطا التعميمية.
 ث.التطبيؽ القبمي لداتى البح (2)
 إجراء تجربة البحث باستخداـ البرنامج المقترح. (30)
 التطبيؽ البعدي لداتى البحث. (33)
 رصد النتائج وتحميميا وتفسيرىا. (37)
 تقديـ التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج البحث. (31)

 االطار النظري للبحث:

 المحور االوؿ : المعاقيف سمعيًا 
معاقيف سمعيًا  تشتمؿ عمى فئتيف ( أف فئة ال302, 7001ويرى إبراىيـ الزريقات )

:ىما فئة الصـ, وفئة ضعاؼ السمع وفقًا لدرجة ونوع الصمـ, فيو إما أف يكوف صمما كميًا, 
أو جزئيًا أو والديا أو مكتسبًا أو متأخرًا فيـ يمثموف مجموعة غير متجانسة مف الفراد تتبايف 

 خصائص السمع لدييـ.
( المعاؽ سمعيًا  بأنو شخص تتراوح نسبة Peterson ,2010, 10وتعرؼ بيترسوف )

الفقداف السمعي لديو مف فقداف سمعي بسيط إلي فقداف سمعي شديد باستخداـ معينات 
 سمعية. 

 طرؽ التواصؿ مع المعاقيف سمعيًا  :
يقصد بالتواصؿ الشفيي تدريب   :Oral communicationالتواصؿ الشفيي( 3)

ميارة قراءة الشفاه, وفيميا أي يفيـ حركة الفـ والشفاه إثناء التمميذ المعاؽ سمعيًا  عمي 
كالـ اآلخريف الذيف يتحدثوف إليو, المر الذي يجعؿ التمميذ المعاؽ سمعيًا  أكثر قدرة عمي 

 (.137 -7003فيـ الكممات )سعيد العزة ,
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 ,7002وعرفيا دنياؿ ىاالىاف و جيمس كوفماف ):    Lip Rea dingقراءة الشفاه  -أ
طريقة قراءة الشفاه بأنيا طريقة لتعمـ المعاؽ سمعيًا  تتضمف قراءة الشفاء باستخداـ  '(71

واستغالؿ المعمومات البصرية لفيـ ما يوجو إلييـ مف كممات مف خالؿ تنمية, وقدرة , وميارة 
ؿ الفرد المعاؽ سمعيًا  عمي قراءة, ومعرفة أفكار المتكمـ بمالحظة اإليماءات التي تمثؿ دالئ

 إرشادية مرسومة عمي وجو المتحدث, والتي تساعد عمي ذلؾ رموز الكالـ.
يشمؿ التدريب السمعي عمي تدريب   د: Auditory trainingالتدريب السمعي  -ب 

الطفؿ المعاؽ سمعيًا  عمي توظيؼ كؿ ما يممكو مف قدرات سمعية, وىي عممية تيدؼ إلي 
اؽ سمعيًا  وتدريبو عمي االستماع إلي بعض  االستفادة مف بقايا السمع لدي الطفؿ المع

الكممات  , وأيضا التدريب عمي التميز بيف الصوات المختمفة وكمما قمت درجة الفقداف 
, 7037السمعي كمما كانت عممية التدريب السمعي أفضؿ وأكثر فاعمية )زياد الالال وآخروف ,

733.) 
يعد التواصؿ اليدوي نظاـ : Manual Cmmunicationطريقة التواصؿ اليدوي ( 7)

يعتمد عمي استخداـ رموز يدوية إليصاؿ المعمومات لآلخريف ولمتعبير عف المفاىيـ والفكار 
والكممات ويشمؿ ىذا النظاـ إلي التواصؿ باستخداـ طريقتيف أساسيتيف ىما لغة االشارة , 

 (.26, 7000والتواصؿ الكمي )مصطفى القمش ,
, 7030يعرؼ أكـر صبحي ): Total Communication طريقة التواصؿ الكمي( 1)

( التواصؿ الكمي بأنو أسموب تواصؿ مع المعاؽ سمعيًا  يضـ الصور الكاممة لألنماط 19
المغوية متمثمة في الحركات التعبيرية التي يقـو بيا الطفؿ مف تمقاء ذاتو, ولغة اإلشارة والكالـ 

ذلؾ بغية تطور قدرة المعاقيف سمعيًا  عمي التواصؿ وقراءة الشفاه وىجاء الصابع والكتابة و 
تاحة الفرصة لو لمتعبير عف حاجاتو ورغباتو ومشاعره.  وا 

وتـ اختيار طريقة التواصؿ الكمى عند تطبيؽ البرنامج المقترح نظرًا لنيا الطريقة الكثر 
ضًا المعمميف. حيث تتيح فاعمية, والكثر استحسانا, وقبواًل لدى التمميذ المعاؽ سمعيًا ً  وأي

أماـ المعمـ فرصًا عديدة لمتفاوض مع المعاؽ سمعيًا  بما يتماشى مع ميولو, واحتياجاتو, 
ووفقًا لدرجة الفقداف السمعي لديو و مقتضيات الموقؼ وأنواع الخبرات المراد تعمميا عالوة 

اقيف سمعيًا  ىي عمى ما سبؽ مف مبررات استخداـ طريقة التواصؿ الكمى مع التالميذ المع



 ......تنمٌة التفكٌر  ىفً تدرٌس الدراسات االجتماعٌة عل اإللكترونٌة توظٌف القصص

- 00 - 

أيضا الطريقة المستخدمة في مدرسة المؿ لممعاقيف سمعيًا  بطيطا وىى مدرسة تطبيؽ 
 البحث الحالي.

 المحور الثاني :البنائية ونموذج آدي وشاير
( النظرية البنائية بأنيا فمسفة تربوية مؤداىا أف 13, 7002تعرؼ مديحة حمدي )

صة التي يخزنيا بداخمو فمكؿ شخص معارفو الخاصة التي التمميذ يقـو بتكويف معارفو الخا
يتممكيا, وأف التمميذ يكوف معرفتو بنفسو أما بشكؿ فردي أو مجتمعي بناء عمى معارفو 
الحالية وخبراتو السابقة حيث يقـو التمميذ بانتقاء وتحويؿ المعمومات وتكويف الفرضيات واتخاذ 

 التي تمكنو مف القياـ بذلؾ.القرارات معتمدا عمى البنية المفاىيمية 
أف البنائية تعني اإلعتماد عمى Chadwick, 2009, 216) ويضيؼ شادويؾ )

المعرفة التي لدى الطالب, والتعمـ فييا يركز عمى الطالب حيث يكوف عميو أف يبني معرفتو 
 بنفسو.

 نموذج "آدي وشاير" :
صؼ الثمانينيات بواسطة مركز بحوث ظير نموذج "آدي وشاير" القائـ عمي البنائية منت

وقدـ المشروع  "The Social Science Research Councilالعمـو االجتماعية بانجمترا 
وكاف  "Adey Shayer & Yates"كؿ مف مايكؿ شايرو, فيميب آدي, وكاروليف ييتس 

تيـ اليدؼ مف ىذا البرنامج ىو تخطيط المياـ التي يتدرب عمييا التالميذ, لتنمية قدرا
 .(Adey & Shayer, 1990)المعرفية والعقمية والنظرية والتربوية 

وصمـ نموذج "آدي وشاير" مف أجؿ تسريع مستويات التفكير عند التالميذ إلى مستويات 
أعمى حتى يمكنيـ مف تحقيؽ أىداؼ المنيج بشكؿ أفضؿ مف خالؿ اإلجابة عمى سؤاؿ ميـ 

 (:767, 7002)محمد عمى , مراحؿ اجرائية وىيوىو كيؼ يتعمـ التالميذ مف خاؿ أربع 
:     تعد مرحمة اإلعداد الخطوة Concerp Prepartion Stageمرحمة اإلعداد ( 3)

التمييدية الجوىرية لمنموذج حيث تؤكد عمى الفيـ الولى لممشكمة لدى التالميذ, وتكويف 
اقشات بيف التالميذ في معنى حقيقي لممفاىيـ الخاصة بالمشكمة عند التالميذ, وتدور المن

 صورة مجموعات صغيرة بينيـ وبيف المعمـ بيدؼ فيـ التالميذ لتفاصيؿ ىذه المشكمة.
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يطرح المعمـ خالؿ :    Cognitive Conflict Stageمرحمة التعارض المعرفي ( 7)
مرحمة التعارض المعرفي موقفا محير بالنسبة لممتعمميف يخالؼ توقعاتيـ ويصعب عمييـ 

 قدراتيـ الحالية بيدؼ وصوؿ التالميذ إلى مرحمة عدـ االتزاف.تفسيره ب
في ىذه المرحمة يصدر  : Metacognition Stageمرحمة ما وراء المعرفة  (1)

التمميذ أحكاما عمى مدى دقة وسالمة عمميات التفكير التي اتبعيا, ومدى كفاءة خطط الحؿ 
التي وضعيا, ومدى مناسبة االستراتيجيات التي اتبعيا لمحؿ والتعامؿ مع الموقؼ الذي واجيو 

و, فيظير مدى في المرحمة السابقة, كما يحدد السباب التي ساعدتو والمعوقات التي واجيت
 وعيو بتفكيره في مسار عمميات فكره الذاتي.

وتعني الربط بيف الفيـ الجديد, والفيـ الموجود, وفييا يتـ نقؿ  :Bridgingرابعًا: التجسير 
واستخداـ أساليب التفكير والمفاىيـ العممية والفكار والمصطمحات التي تعمميا التالميذ في 

خرى, ومواد دراسية أخرى, وفي الحياة اليومية عمى أف سياؽ معيف إلى مواقؼ  وسياقات أ
 تكوف ذات صمة بالموضوع أو مشابية لو.

 المحورالثالث : دافعية االنجاز
( إلى اف الدافعية لإلنجازىي (Davis & Wilson ,2000, 2يشير ديفيس وولسوف   

مة لمنجاح وتحقيؽ استعداد داخمي لدى الفرد يعمؿ عمى توجيو سموكو وتزويده بالطاقة الالز 
ىدؼ ما وفقآ لمعيار معيف مف االمتياز والتقدير وكذلؾ المحافظة عمى المستوى مف خالؿ 
قياـ الفرد بمياـ مختمفة معتمدًا عمى قدرتو وجيده المبذوؿ, يكوف ىذا النوع مف الدافعية 

 مصبوغ بالمؿ, والرجاء في تحقيؽ النجاح وفي الوقت نفسو مشوب بالخوؼ مف الفشؿ.
( أف الدافعية لإلنجاز ىي الحاجة إلي النجاح,  Scott, t. R 2004, 23ويرى سكوت )

ونيؿ البراعة, وىي الدافع الساسي وراء كؿ العماؿ والتي تتضمف مزيج مف الرغبات 
والحاجات والطموحات  في الحياة فيو بالطبع يؤثر عمي طريقة التمميذ في أدائو لممياـ 

 المكمؼ بيا.
البحث الحالي أف الدافعية لإلنجاز ىي : استعداد ورغبة التمميذ المعاؽ سمعيًا   يري

لتحقيؽ أىداؼ معينة متغمبًا عمى الصعوبات التي تواجيو في دراستو لمادة العموـ بشكؿ 
مناسب, بأفضؿ طريقة ممكنة واستعداده لتحمؿ المسئولية, وتحقيؽ ذاتو مف خالؿ رغبتو في 
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اس إجرائيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في مقياس الدافعية النجاح والتفوؽ, وتق
 لإلنجازالمعد خصيصًا ليذا العرض.

 أنماط الدافعية لإلنجاز:
تتكوف الدافعية لإلنجاز مف مجموعة مف االنماط واالبعاد المتداخمة والمتفاعمة فيما بينيا  

انواع متباينة مف السموؾ لذا زاد  في مواقؼ االنجاز المختمفة, ويتشكؿ دافع االنجاز مف
االىتماـ بو ليشمؿ عالقتو ببعض المتغيرات االجتماعية والتربوية والنفسية, خاصة انو يمكف 
اكتسابو وتنميتو مف خالؿ تفاعؿ الفرد مع البيئة المحيطة بو, ونظرًا لكؿ ىذه االنواع واالنماط 

 نجاز مف االنماط التالية:المتابينة وعالقتيا وتفاعالتيا فقد يتكوف دافع اال 
: مستوي االنجاز الذي يرغب التمميذ في Academic Aspirationالطموح الكاديمي  -3

 الوصوؿ اليو أو الذي يشعر انو يستطيع تحقيقو 
: مدى زيادة ميؿ الطالب نحو اليدؼ أو إنو قياـ الطالب Succeaaالتوجو لمنجاح  -7

 بجيد ما لمحصوؿ عمي النجاح وتجنب الفشؿ.
: شعور الطالب بميؿ قوي إلحراز Need For Achievementحاجة لمتحصيؿ ال -1

 النجاح في انجاز كؿ ما يقوـ بو مف اعماؿ في الحياة.
: الحاجة الي المعرفة والفيـ واالستيعاب وحؿ Cognitive Driveالحافز المعرفي  -1

ة الموكمة المشكالت وينشأ مف عمميات التفاعؿ المتبادلة بيف الطالب والميمة التعميمي
 اليو مما يجعمو مدركا لمتطمبات ىذه الميمة ومحاوال السيطرة عمييا.

: ىو مثابرة الطالب عمي ميمة ما ليس مف اجؿ Ego Enhancementاعالء النا  -9
المعرفة وانما بدافع تاميف الشعور بالمكانة االجتماعية وتأكيد وجودىا وسط الجماعة 

 الذات. مما يترتب عميو نشأة االحساس وتقدير
: محاولة الطالب السيطرة عمي المياـ Need Affiliationالحاجة إلى اإلنتماء  -6

المطموبة منو تعمميا في المواقؼ التعميمية, والتي تتطمب موافقة اولياء المور مف أباء 
ومعمميف ممف يؤثروف في تكويف ذاتو لتحقيؽ المكانة  االجتماعية التي يريدىا أو أنيا 

ؿ في إنشاء عالقات وجدانية وعاطفية مع االخريف بشكؿ عاـ والفراد الرغبة أو المي
 والجماعات الميمة في تكويف حياة الطالب بشكؿ خاص.
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: حالة نفسية غير مريحة تتسـ بتدني Opportunism Tendencyالنزعة الوصولية  - 2
 الدافعية واالتكاؿ عمي االخريف وترتكز عمي النا وحب الذات.

: حالة شعورية تنجـ عف رضي الطالب Sentimental Stabilityاطفي االستقرار الع 2
عف ذاتو ومحيطو السري االجتماعي ويتمثؿ بجوانب الحب والمودة واالنسجاـ مع بيئتو 

 واقرانو.
 عالقة الدافعية لإلنجازبالتحصيؿ المعرفي.

بيا, كما ال  تحث الدافعية لإلنجاز التمميذ عمي القياـ بالمياـ التي يتوجب عميو القياـ
يحدث التعمـ إال بوجود دافع يدفع نحو التعمـ, أفضؿ المواقؼ التعميمية ىي التي تقـو عمي 
شعارىـ بأىمية استثارتيا, ودفع التالميذ نحو التعمـ, لذا يجب أف  مراعاة دوافع التالميذ , وا 

 ترتبط موضوعات التعمـ بمشكالت التالميذ ونواحي حياتيـ. 
( أف المدرسة مف  البيئات  الميمة 60, 7002ي سعده إبراىيـ ) وفي ىذا السياؽ تر 

التي تساعد عمي تنمية الدافعية لإلنجازلدي التمميذ مما يؤثر ايجابيًا عمي مستوي التحصيؿ 
المعرفي لديو مف خالؿ أسموب التربية الذي تتبعو, وكذلؾ المناىج, وما تحويو مف معرفة 

قة لىدافيـ, وكذؿ طرؽ التدريس التي تخمؽ منافسة تكوف مرتبطة بحياة التالميذ, ومحق
 بيتيـ إضافة إلي ربط المواد العميمة بحياة. 

( أف الدافعية لإلنجاز تقوـ بدور ميـ في رفع  730, 7002ويضيؼ سعدة إبراىيـ ) 
مستوى التحصيؿ المعرفي لدى التمميذ, وليذا اىتـ عمماء النفس بدراسة الدافعية لإلنجاز, 

الفراد ال يقوموف بنشاط ما إال إذا كاف ىناؾ وراء ما يقوموف بو مف عمؿ فميس  وأضحوا أف
ىناؾ فرد يقـو بعمؿ معيف دوف أف يكوف لو في ىذا العمؿ ىدؼ ما وراء اإلنجاز يتمثؿ في 
محاولة الفرد لموصوؿ إلي أعمى مستوى ممكف مف مختمؼ أوجو النشاط, وتساعد التنشئة 

 جيع المعمميف في المدرسة عمى تنمية دافعية اإلنجاز.السميمة داخؿ السرة وتش
 تنفيذ تجربة البحث النيائية

ـ,  3/1/7032ـ, الربعاء 72/7/7032( تـ تطبيؽ أداتى البحث قبميًا يومى الثالثاء   3)
وذلؾ بمساعدة معمـ العمـو بالمدرسة, وقد راع البحث عدـ تطبيؽ أكثر مف اختبار أو 

 حتى ال يشعر التالميذ بالممؿ مف كثرة اإلختبارات. مقياس في اليوـ الواحد
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تطبيؽ البرنامج  المقترح عمي تالميذ الصؼ االوؿ االعدادي المعاقيف سمعيًا  مجموعة  (7)
ـ, وحتى يـو الثالثاء الموافؽ 1/1/7032البحث مف يـو السبت الموافؽ 

 ـ.1/1/7032
دافعية لإلنجاز بعد االنتياء مف ( التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ المعرفي ومقياس ال1) 

تنفيذ تجربة البحث, وقد تـ التنبيو عمى تالميذ مجموعة البحث بمكاف وموعد تطبيؽ 
أداتى البحث, وتـ إجراء التطبيؽ البعدي تحت نفس الشروط والظروؼ التي خضع ليا 
التطبيؽ القبمي, وبعد ذلؾ تـ تصحيح اإلختبار والمقياس ورصد الدرجات تمييدًا 

 عالجتيا والوصوؿ لنتائج البحث ومناقشتيا.لم
 نتائج البحث وتفسٌرها

 ( اختبار صحة الفرض الوؿ مف فروض البحث: 3)
( بيف متوسطي درجات تالميذ 0 ,09ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة )

د الصؼ االوؿ اإلعدادي في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار التحصيؿ المعرفي قبؿ وبع
 تطبيؽ البرنامج المقترح .

بحساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري  وقد تمت معالجة ىذا الفرض إحصائياً 
لدرجات البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي لمجموعة البحث في اختبار التحصيؿ المعرفي 

الي ىذه ( الت3ككؿ, ولمستويات االختيار وىي )التذكر, والفيـ, والتطبيؽ( ويوضح جدوؿ )
 النتائج.
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة )ت( لدرجات التطبيؽ القبمي والبعدي  (3جدوؿ )

 الختيار التحصيؿ المعرفي ومستوياتو الثالث ولالختبار ككؿ

 االختبار
 ومستوياتو

درجة 
 الحرية
10 

التطبيؽ القبمي 
 لالختبار

التطبيؽ البعدي 
قيمة "ت"  لالختبار

 المحسوبة
قيمة "ت" 
 الجدولية

مستوى 
الداللة عند 

 ع ـ ع ـ 09,0
الدرجة 
الكمية 
 لالختبار

 

21,1 62,3 21,70 73,7 72,16 
01,7 

داؿ 
 إحصائياً 

 21,76 022,3 17,2 061,3 76,3 التذكر
داؿ 

 إحصائياً 
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 االختبار
 ومستوياتو

درجة 
 الحرية
10 

التطبيؽ القبمي 
 لالختبار

التطبيؽ البعدي 
 لالختبار

قيمة "ت" 
 المحسوبة

قيمة "ت" 
 الجدولية

مستوى 
الداللة عند 

09,0 
داؿ  09,73 60,3 22,2 292,0 31,3 الفيـ

 إحصائياً 

داؿ  13,70 62,0 63,1 66,0 19,3 التطبيؽ
 إحصائياً 

( 09,0)( السابؽ اف ىناؾ فرؽ داؿ احصائيًا عند مستوي داللة 3ويتضح مف جدوؿ )
بيف متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار التحصيؿ المعرفي 

( لمدرجة الكمية لالختبار بينما " ت "   72,16حيث بمغت قيمة ) ت ( المحسوبة  )  
( أي أف قيمة 09,0)( لمستوي داللة   01,7( تساوي )    10ية عند درجة الحرية ) الجدول

ت المحسوبة أكبر مف قيمة ت الجدولية وىذا يدؿ عمي أف تالميذ مجموعة قد تفوقوا في 
التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ المعرفي بعد دراسة البرنامج المقترح مما أدي الي رفض 

 فروض البحث .  الفرض الصفري االوؿ مف
 ( إجابة السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث: 7)
ما فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمي البنائية باستخداـ نموذج آدى وشاير في تدريس  -

 العمـو عمي التحصيؿ المعرفي لدي التالميذ المعاقيف سمعيًا  بالصؼ الوؿ اإلعدادي؟ 
بحث تـ حساب نسبة الكسب المعدؿ لػ )بميؾ( لالجابة عمي السؤاؿ الثاني مف اسئمة ال

BLak  ( التالي :7وكانت النتائج كما ىو موضح بجدوؿ ) 
نسبة الكسب المعدؿ )لبميؾ( في اختيار التحصيؿ المعرفي ومستوياتو لدي تالميذ  (7جدوؿ ) 

 مجموعة البحث
االختبار 
 ومستوياتو

النياية العظمى 
 لالختبار ومستوياتو

متوسط الدرجات 
التطبيؽ القبمي  في

 لالختبار

متوسط الدرجات 
في التطبيؽ البعدي 

 لالختبار

نسبة الكسب 
 المعدؿ لبميؾ

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة الكمية 
 داؿ إحصائياً  71,3 21,70 21,1 10 لالختبار

 داؿ إحصائياً  10,3 17,2 76,3 33 تذكر
 داؿ إحصائياً  13,3 22,2 31,3 33 فيـ

 20,0 63,1 19,3 2 تطبيؽ
غير داؿ 

 إحصائياً 
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باستقراء نتائج الجدوؿ السابؽ يتضح أف نسبة الكسب المعدؿ بالنسبة لمقياس الدافعية 
( أي أنيا تجاوزت الحد الدنى لمحكـ 7ػ  3لإلنجازتقع في المدي الذي حدده بميؾ وىو مف )

(, كما 71,3) عمي استخداـ البرنامج المقترح حيث بمغت نسبة الكسب المعدؿ لممقياس ككؿ
(, لمستوى التطبيؽ 13,3(, والفيـ )10,3بمغت نسبة الكسب لمستويات االختبار التذكر )

(20,0.) 
وىذا يدؿ عمي أف استخداـ البرنامج المقترح حقؽ فاعمية في زيادة التحصيؿ المعرفي 

حقؽ لدي مجموعة البحث في الدرجة الكمية ككؿ وفي مستوى التذكر, ومستوى الفيـ, ولـ ي
 الفاعمية المطموبة في مستوى التطبيؽ.

 ( اختبار صحة الفرض الثاني مف فروض البحث:   1) 
 والذي ينص عمي:   

( بيف متوسطي درجات تالميذ 0 ,09ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة )
الصؼ االوؿ اإلعدادي المعاقيف سمعيًا  في مقياس الدافعية لإلنجاز قبؿ وبعد تطبيؽ 

 "البرنامج المقترح.
والختبار مدي صحة ذلؾ الفرض تـ حساب المتوسط الحسابي , واالنحراؼ المعياري 
لدرجات التطبيؽ القبمي , والبعدي لمقياس الدافعية لإلنجازككؿ , وبكؿ يوجد فرؽ داؿ 

( بيف متوسطي درجات تالميذ الصؼ االوؿ اإلعدادي 0 ,09إحصائيًا عند مستوي داللة )
سمعيًا  في الختيار التحصيؿ المعرفي قبؿ وبعد تطبيؽ "البرنامج المقترح  كؿ محور المعاقيف 

مف محاور, تـ استخداـ اختبار )ت( لممجموعة الواحدة لمعرفة اتجاه الفرؽ, وداللتو 
 ( التالي ذلؾ. 1اإلحصائية  ويوضح جدوؿ )
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فرؽ لممجموعة المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة )ت( وداللة ال (1جدوؿ )
 الواحدة في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس دافعية اإلنجاز

 االختبار
 ومستوياتو

درجة 
 الحرية
10 

التطبيؽ القبمي 
 لممقياس

التطبيؽ البعدي 
قيمة "ت"  لممقياس

 المحسوبة 
قيمة "ت" 

 الجدولية

مستوى 
الداللة عند  

 ع  ـ  ع  ـ  09,0
الدرجة الكمية 

 لممقياس

 

69,12 93,7 06,21 12,6 22,11 

01,7 

 داؿ إحصائياً 

 داؿ إحصائياً  32,32 16,7 12,31 96,0 71,6 حب االستطالع

 داؿ إحصائياً  96,71 21,3 63,31 ,62 36,6 مستوى الطموح

 داؿ إحصائياً  92,31 21,3 17,37 02,3 32,6 المثابرة

الرغبة في 
 النجاح

 ؿ إحصائياً دا 21,31 29,7 21,31 22,0 17,6

 داؿ إحصائياً  226,32 372,7 97,39 10,3 01,2 الحاجة لمتقدير

التوجو 
 داؿ إحصائياً  23,30 20,7 72,37 09,3 63,6 لمتحصيؿ

( بيف 0 ,09( السابؽ انو: يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي )1يتضح مف جدوؿ )
بعدي لمقياس الدافعية لإلنجازلصالح متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي وال

التطبيؽ البعدي حيث بمغت  قيمة "ت" المحسوبة لمدرجة الكمية لمقياس الدافعية 
 (.01,7( تساوي )10( بينما "ت" الجدولية عند درجة الحرية )22,11لإلنجاز)

 ( إجابة السؤاؿ االثالث مف أسئمة البحث: 1) 
 نص السؤاؿ االثالث مف أسئمة البحث عمي:

ما فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمي البنائية باستخداـ نموذج آدى وشاير عمى تنمية 
 الدافعية لإلنجازالتالميذ المعاقيف سمعيًا  بالصؼ الوؿ اإلعدادي؟

لإلجابة عمي السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث تـ حساب فاعمية "برنامج مقترح قائـ عمي 
اير" عمي تنمية بعض محاور الدافعية لإلنجازوىي: حسب البنائية باستخداـ نموذج آدى وش

االستطالع, مستوي الطموح, المثابرة, الرغبة في النجاح,  الحاجة لمتقدير, التوجو لمتحصيؿ 
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(, وكانت النتائج Blackلدي تالميذ مجموعة البحث باستخداـ معادلة الكسب المعدؿ لػ )بميؾ 
 ( التالي 1كما ىو موضح بجدوؿ )

 نسبة الكسب المعدؿ لػ )بميؾ( لمجموعة لبحث مقياس دافعية اإلنجاز. (1جدوؿ )

 المقياس
 ومستوياتو

النياية العظمى 
لممقياس 
 ومستوياتو

متوسط الدرجات 
في التطبيؽ القبمي 

 لممقياس

متوسط الدرجات 
في التطبيؽ 
 البعدي لممقياس

نسبة الكسب 
 المعدؿ لبميؾ

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة الكمية 
 داؿ إحصائياً  09,3 06,21 69,12 302 قياسلمم

التقبؿ 
 داؿ إحصائياً  36,3 12,31 71,6 32 االجتماعى

مستوى 
 داؿ إحصائياً  32,3 63,31 36,6 32 الطموح

 
 26,0 17,37 32,6 32 المثابرة

غير داؿ 
 إحصائياً 

الرغبة في 
 النجاح

 داؿ إحصائياً  09,3 21,31 17,6 32

 داؿ إحصائياً  79,3 97,39 01,2 32 الحاجة لمتقدير
التوجو 
غير داؿ  22,0 72,37 63,6 32 لمتحصيؿ

 إحصائياً 
باستقراء نتائج الجدوؿ السابؽ يتضح أف نسبة الكسب المعدؿ بالنسبة لمقياس الدافعية 

( أي أنيا تجاوزت الحد الدنى لمحكـ 7ػ  3لإلنجازتقع في المدي الذي حدده بميؾ وىو مف )
 (.09,3امج المقترح حيث بمغت نسبة الكسب المعدؿ لممقياس ككؿ )عمي استخداـ البرن

 تفسٌر نتائج البحث 

 ارتفاع التحصيؿ والدافعية لإلنجاز لدي مجموعة البحث يرجع إلي العوامؿ  التالية :
ساعد نموذج آدى وشاير عمي تسريع النمو المعرفي لدي مجموعة البحث وذلؾ مف  - 3

 و في عممية التعمـ . خالؿ ايجابية التمميذ ونشاط
ساىـ نموذج آدي وشاير في خمؽ بيئة الفصؿ الدراسي المشجعة عمي التعمـ مما جعؿ  -7

التمميذ المعاؽ سمعيًا  أكثر تقباًل لمتعميـ, وأظير حماسًا واضحًا نحو التعميـ مف خالؿ 
 التفاعؿ مع النشطة .
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, وليس كمتمقي سمبي مف  أكد نموذج آدي وشاير عمي دور المعاؽ سمعيًا  الفعاؿ - 1
 خالؿ تقديـ أنشطة تعميمية نقاشية يشترؾ فييا المعاؽ سمعيًا  مع أقرانو.

لـ يساىـ البرنامج المقترح بشكؿ مرِض في زيادة التحصيؿ المعرفي في مستوي  - 1
التطبيؽ , وقد يرجع ذلؾ إلى أف التالميذ المعاقيف سمعيًا  لدييـ ضعؼ في القدرة عمي 

 حسي والعقمي عف اقرانيـ العادييف .االدراؾ ال
لـ يساىـ البرنامج المقترح في تنمية محور المثابرة, ومحور التوجو لمتحصيؿ بشكؿ   -9

مقبوؿ , وقد يرجع ذلؾ إلى خصائص المعاؽ سمعيًا  التي تميزه عف غيره مف أقرانو 
مف نشاط  السامعيف وصعوبة التعامؿ معيـ  حيث كثيرا ما يشعروف الخموؿ , وينتقموف

 إلى أخر بشكؿ مشتت .
 .التوصٌات والبحوث المقترحة

 .توصيات البحث
 في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا البحث الحالي, توصي الباحثة باآلتي:

إعادة صياغة وتنظيـ وحدات العموـ  في الحمقة اإلعدادية المينية لممعاقيف سمعيًا   - 3
لتمميذ المعاؽ سمعيًا  عضوًا إيجابيًا في العممية وفقًا لنموذج أدي وشاير بحيث يصبح ا

 التعميمية مما يزيد مف تحصيمو المعرفي وزيادة دافعيتو لإلنجاز.  
ضرورة وضع مناىج خاصة بالمعاقيف سمعيًا  تختمؼ عف العادييف بحيث تستخدـ   - 7

بحياة  فييا لغة اإلشارة, والصور, والرسوـ, والشكاؿ التوضيحية, وتكوف أكثر ارتباطاً 
 التالميذ المعاقيف سمعيًا .

استخداـ نماذج واستراتيجيات تدريس حديثة, تجمع بيف لفظ المفيـو كتابة, وبجانبيا  -  1
شارتو الوصفية المر الذي يساعد في تنمية التحصيؿ المعرفي لدى التالميذ  صورة لو, وا 

 المعاقيف سمعيًا 
ير في التدريس عامة وتدريس العمـو تدريب معممي العمـو عمى استخداـ نموذج آدي وشا 1

 خاصة وتعمـ النشطة والتجارب المعممية
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 .البحوث المقترحة
فاعمية نموذج أدي وشاير في تدريس العمـو عمى تنمية المفاىيـ العممية وعادات العقؿ -   

 لدى التالميذ الصـ.
واالتجاه فاعمية نموذج أدي وشاير في تدريس العموـ عمى تنمية التحصيؿ المعرفي  - 3

 نحو التعمـ لدى التالميذ المتخمفيف عقميًا.
فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى البنائية االجتماعية  باستخداـ نموذج أدي وشاير في - 7

 تدريس العمـو عمى تنمية ميارات التفكير البصري لدى التالميذ الصـ.
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 : لمراجع

 السمعية. دار وائؿ لمنشر والتوزيع. عماف: الردف. ( : اإلعاقة 7001ابراىيـ عبد اهلل الزريقات )
( : الرعاية التربوية لمصـ والبكـ وضعاؼ السمع. القاىرة: دار الفجر 7001أحالـ رجب عبدالغفار )
 لمنشر والتوزيع.

( : فاعمية برنامج مقترح في العموـ قائـ عمى نظرية فنورشيف في تنمية 7031أحمد حسف أحمد ) 
زوبقاء أثر التعمـ وبعض ميارات التفكير المركب لدى التالميذ المعاقيف سمعيًا  الدافعية لإلنجا

 بالمرحمة االبتدائية. رسالة دكتوراه. كمية التربية: جامعة أسيوط.
( : فعالية بعض استراتيجيات التعمـ البنائي االجتماعي في تنمية 7002أسماء ذكي محمد صالح ) 

ادة التاريخ لدى طالب المرحمة الثانوية. رسالة دكتوراه. كمية التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو م
 البنات: جامعة عيف شمس.

 ( : التربية الخاصة لغير االختصاص. الردف: دار الجناف لمنشر والتوزيع7033أكـر محمد صبحي ) 
لمعاصرة. ( : الدافعية لإلنجازبيف النظريات المبكرة واالتجاىات الحديثة ا7001حمدي عمي الفرماوي )

 القاىرة: دار الفكر العربي.
( : سيكولوجية الطفاؿ غير العادييف وتعميميـ. 7002دانياؿ. ب. ىاالىاف, وجيمس كوفماف ) 

 ترجمة عادؿ محمد عبد اهلل. عماف: دار الفكر ناشروف وموزعوف.
ؿ الشرماف, وائؿ زياد كامؿ الالال, شريفة الزبيدي, صائب الالال, فوزي الجالمدة, مأموف حسونة, وائ 

( : أساسية التربية الخاصة. عماف: دار المسيرة 7037العمي, يوسؼ العابد,و يحيى القبالي )
 لمنشر والتوزيع والطباعة.

 ( : الدافعية لإلنجاز)دراسة تنموية( .القاىرة: مكتبة النيضة المصرية.7002سعدة أحمد إبراىيـ ) 
لذوي اإلعاقات العقمية والبصرية والسمعية والحركية.  ( : التربية الخاصة7003سعيد حسني العزة ) 

 عماف. الردف: الدار العممية الدولية لمنشر والتوزيع.
. عماف: دار الشروؽ. 7002عايش محمود زيتوف )  ( : النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العمـو

 القاىرة.
 ميف. ليبيا: طرابمس العممية العالمية.( : عمـ النفس التربوي لممعم7003عبد الرحمف صالح الزرؽ )

( : طرؽ التواصؿ لممعوقيف سمعيًا  )دليؿ 7030عمي عبدالنبي حنفي وعبد الوىاب السعدوف ) 
 المعممة والوالديف والميتميف( الرياض: دار الزىراء.

(: التدريس نماذج وتطبيقات في العمـو والرياضيات والمغة العربية 7002محمد السيد عمي ) 
 دراسات االجتماعية. القاىرة: دار الفكر العربي.وال
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(: فعالية استخداـ نموذج التعمـ البنائي في تنمية التحصيؿ 7002مديحة عبد الخالؽ حمدي ) 
والتفكير العممي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية. رسالة ماجستير. معيد البحوث التربوية: 

 جامعة القاىرة.
السمعية واضطرابات النطؽ والمغة. عماف: دار الفكر لمطبع  (: اإلعاقة7000مصطفى القمش ) 
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