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Abstract
The study aimed at exploring the impact of training using the concept
planning strategy to develop the university concepts and language skills of
deaf and hard of hearing students at King Saud University. The study sample
consisted of 30 deaf and hard of hearing students enrolled in the deaf and hard
of hearing project at King Saud University Second semester (2018, 1439).
The proposed training program, using the concept planning strategy, greatly
influenced the development of the cognitive aspects of deaf and hard of
hearing students. The concept planning strategy also helped deaf and weak
students organize and express their ideas.
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مستخلص البحث
هدفت الدراسة الكشف عن أثر التدريب باستخدام استراتيجية تخطيط المفهوم لتنمية المفاهيم
الجامعية والمهارات اللغوية لدى الطالب الصم وضعاف السمع بجامعة الملك سعود ،وتمثلت عينة
الدراسة من ( )03طالبًا من الطالب الصم وضعاف السمع الملتحقين بمشروع تعليم الصم وضعاف
السمع بجامعة الملك سعود ،وتم التطبيق فى الفصل الدراسي الثاني (8302م0301،هـ)،حيث كشفت
عن فاعلية االستراتيجية المستخدمة حيث اتصف البرنامج التدريبي المقترح باستخدام استراتيجية
تخطيط المفهوم بدرجة كبيرة من التأثير في تنمية الجوانب المعرفية لدى الطالب الصم وضعاف
السمع ،وأيضًا ساعدت استراتيجية تخطيط المفهوم الطالب الصم وضعاف في تنظيم أفكارهم والتعبير
عنها.
الكلمات المفتاحية :تخطيط المفاهيم ،المفاهيم اللغوية ،الصم وضعاف السمع.
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مقدمة
تعد المفاهيم من أهم نواتج التعلم التي بواسطططططططتها تنظم المعرفة العلمية في اططططططورة ذات
معني ،فهي الوحدات البنائية التي عن طريقها يتم التوااطططل بين األشطططخا  ،بل للمفاهيم دوراً فاعالً
في تنظيم كططل الخبرات التعليميططة ،فمن خاللهططا يمكن التعرف على البيئططة المشططططططططاركططة في مواجهططة
المشططكالت التي تقابلهم ،فهي األسططاا ال ي يبني عليا المتعلم معلوماتا وخبراتا الجديدة .ودائما تمثل
جوهر التركيب للبنية العقلية لدى األفراد ،بل محور رئيس لتنظيم الخبرة البشرية المتكاملة.
طططططططاسططططططططا درجططات عليططا من التجهي المعرفي Cognitive
فكثير من المفططاهيم تتطلططب أسط
ً
 ، Processingفالمفاهيم المجردة هي قواعد عن العالقات مثل الهوية أو المماثلة ،كما أن تحديد تعلم
ه ط ا المفططاهيم هو أداي دقيق مع اختبططار المثيرات الجططديططدة  .Novel Test Stimuliويعنى األداي
الدقيق بالمثيرات الجديدة أن الفرد قد تعلم قاعدة مجردة تنقل المثير التدريبي المعين ،وذلك األداي
النقلي هو ما يجعل تعلم المفهوم المجرد م يدا ً ومختلفا ً عن الصطططططور األخرى لتعلم المفهوم .فالمفاهيم
المجردة مختلفة عما يسمى بالمفاهيم الطبيعية ،فاألخيرة تؤكد على الخصائص األساسية لألشياي مثل
(السططيارات أو الكراسططي أو الظهور أو األشططخا أو الماي أو األشططجار) .وتتضططمن المفاهيم الطبيعية
تعلم خصطططططائص محددة يشطططططتر فيها نوع أو اطططططنف من البنود  .Itemsوعلى النقيض فإن المفاهيم
المجردة ال تتضططمن تعلم خصططائص المثيرات المحددة ،وبدالً من ذلك فإنها تتضططمن تعلم العالقات بين
البنود ،وب ط لططك فططإن المفططاهيم تتضططططططمن تعلم العالقططات في مقططابططل التعلم المحططدد للبنود & Katz
).)Bachevalier, 2002
فالمفاهيم التي ال تسططططتمد مباشططططرة من المالحظة والخبرة الحسططططية وتحتاي ه ا المفاهيم لى
مستويات أعلى من النمو العقلي وكفاية من الخبرات الحسية حيث يقوم تعلمها على أساا سليم (عبد
الحميد .)8330،ولقد تناولت العديد من األدبيات تعريف المفاهيم فيشططير اللقاني والجمل ( )8330لى
أن المفاهيم ال يمكن دراكها باستخدام الحواا ،أو عن طريق المالحظة بل عن طريق القيام بعمليات
عقلية وت صورات ذهنية .ويشير شحاتا والنجار ( )8330المفهوم على أنا :عبارة عن تكوين عقلي
ينشططأ عن تجري د خااططية ،أو أكثر من حاالت ج ئية (أمثلة) متعددة يتوافر في كل منها ه ا الخااططية
حيث تع ل الخااططططية مما يحيط بها ،فأي من ه ا الحاالت تعطى اسططططما ً أو مصطططططلحا ً .بينما المفاهيم
المجردة هي قواعططد من العالقططات (مثططل الهويططة بين الممي ات) ( Wright, Rivera & Katz,
.)2003
وتسطططاعد المفاهيم في تعلم الطالب بصطططورة سطططليمة وتسطططاعدهم على التعامل مع المشطططكالت
والتحكم فيها ،كما أنها تعمل على التقليل من ضططططططرورة عادة التعلم في أن يتعلم التلمي المفهوم حتى
يسططططتطيع تطبيقا مرات ومرات لى عدد كبير من المواقف التعليمية دون الحاجة لى تعلما من جديد،
كما تساهم المفاهيم في حل بعض اعوبات التعلم من خالل انتقال التلمي من اف دراسي لى آخر،
كما أنها تسططاعد على تنظيم الخبرات العقلية .ويشططير تيتـطططططططون ( )8330أنا ينبغي اعتماد المعلم على
مجموعة من اإلجرايات التعليمية التي يخططها مسبقا ً لتعينا على تنفي التدريس في ضوي اإلمكانات
المتاحة لتحقيق األهداف التعليمية بأقصطططى فعالية ممكنة ،وتسطططاعد الطالب على الفهم الصطططحي  .وعند
التخطيط الكتسطططططططاب المفاهيم الجديدة البد وأن تحدد السططططططمات والقواعد ،وذلك ألن ه ين المكونين
يسططيران في العادة جنبًا لى جنب في عملية التعلم ،فالمفاهيم من أهم نواتج العلم التي يمكن بواسطططتها
تنظيم المعرفة في اططورة ذات معنى ،ول لك أاططب التعلم ذو المعنى للمفاهيم العلمية هدفا ي رئيس طا ً من
أهداف التدريس (مصطفي.)8332 ،
كما أوضططططط عبد هللا ( )8332أن المفاهيم للصطططططم هي اللبنات األسطططططاسطططططية التي تبني عليها
الم عارف ال عا مة وال خااطططططططة ،فالم بادئ والقوانين والنظر يات ن ما هي عال قات تربط بين الم فاهيم
المختلفة ،حيث تسططططاعد الصططططم على تعلم اللغة ،ويتأثر ذلك من درا المفاهيم السططططائدة ،ومن التعامل
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مشكلة الدراسة
وبنا ًي على ما سبق يمكن تلخيص مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيس ايتي:
ما أثر استخدام استراتيجية تخطيط المفهوم لتنمية بعض المفاهيم الجامعية والمهارات اللغوية لدى
الطالب الصم وضعاف السمع بجامعة الملك سعود؟
ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت التالية:
 -0ما المفاهيم الجامعية المناسبة للطالب الصم وضعاف السمع؟
 -8ما المهارات اللغوية المناسبة للطالب الصم وضعاف السمع؟
 -0ما البرنامج التدريبي المقترح باستخدام استراتيجية تخطيط المفهوم لتنمية بعض المفاهيم
الجامعية والمهارات اللغوية لدى الطالب الصم وضعاف السمع؟
 -3ما أثر البرنامج التدريبي المقترح باستخدام استراتيجية تخطيط المفهوم لتنمية بعض المفاهيم
الجامعية والمهارات اللغوية لدى الطالب الصم وضعاف السمع؟
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والتفاعل والتوااططل .ويشططير الصططقير ( )8300أن فقدان السططمع عند الصططم يؤدى لى عدم اسططتطاعة
الفرد بالمشططاركة اإليجابية في عملية اكتسططاب اللغة التي تعد أكثر أشططكال االتصططال والتفاهم ،كما أنها
تؤدى لى عاقة النمو االجتماعي حيث تحد من مشطططاركاتا وتفاعالتا مع ايخرين .وتعد اسطططتراتيجية
تخطيط المفهوم  Concepts Diagram Strategyأداة تعليمية ذات البعدين وتسططططططم للمعلم بأن
يعرض المعلو مات المرتب طة بمفهوم رئيس ،فيتم من خالل ها عرض المعلو مات والعال قات بطري قة
حسططططن فهم التلمي واحتفااا بالمعلومات المفاهيمية ،وأنها ترك على المفهوم الرئيس وخصططططائصططططا
تُ ه
واألمثلة والال أمثلة وملخص للفهم )(Katz & Bachevalier, 2002
ويرى  (2003) Simonelli and Bouwensأن اسطططتراتيجية تخطيط المفهوم تسطططتخدم
لمسطططططططاعدة الطالب على تعلم وفهم المفهوم الجديد وتسطططططططاعدهم على فهم المفاهيم الصططططططعبة ،وهم
يستخدمون ه ا االستراتيجية لدراسة المفهوم .ويتناول البحث الحالي استراتيجية تخطيط المفهوم من
حيث يتم التركي على المفهوم الرئيس وخصطططائصطططا واألمثلة والال أمثلة ومدى فهم الطالب األاطططم،
ويعتم الباحث على الطرق التدريبية الفعالة وفق خصطططائص وطبيعة الطالب الصطططم وضطططعاف السطططمع
ومسططاعدتهم على اكتسططاب المفاهيم وممارسططتهم المفهوم من خالل توفير العديد من األمثلة واألنشطططة
التفاعلية حتى يصطططلوا الى مرحلة اكتسطططاب المفهوم .ومن خالل تناول العديد من الدراسطططات والبحو
أهمية تعلم المفاهيم واكتسططابها للطالب الصططم كدراسططة دراسططة انم ( ،)8302طلبة ( ،)8302دراسططة
اابر ( ،)8302دراسة محمد(  )8302دراسة بلدة ( ،)8303دراسة (Mathisen (2013دراسة
شاهين ( ،)8300ودراسة الشامي ( ،)8308الصقير( ،)8300دراسة (، Dimling )2010دراسة
( .Gustafson (2009ويتضطط من نتائج الدراسططات والبحو السططابقة تأكيدها على ضططرورة تنمية
المفاهيم للطالب الصطططم وضطططعاف السطططمع ،وقد أواطططت ه ا الدراسطططات والبحو بضطططرورة كسطططاب
المفاهيم للطالب الصططم وضططعاف السططمع واالهتمام بتدريبهم بشططكل مسططتمر ومنتظم لتنمية اللغة لديهم
وخااة في المراحل التعليمية المتقدمة.
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أهداف البحث
تهدف الدراسة الحالية لى ما يلي:
 الكشططف عن أثر اسططتخدام اسططتراتيجيات اكتسططاب المفاهيم األسططاسططية في البيئة الجامعية-بشططكلعام-في اكتسططططططاب بعض المفاهيم المرتبطة بالجامعة وخااططططططة قبول الجامعة طالب جدد من
الصم وضعاف السمع.
الكشططف عن أثر اسططتخدام اسططتراتيجية تخطيط المفهوم في اكتسططاب الطالب الصططم وضططعاف
السمع بجامعة الملك سعود المفاهيم.
أهمية البحث
تتض
-0

-8
-0
-3

أهمية الدراسة الحالية مما يلي:
يمكن أن تسهم ه ا الدراسة في سد النقص في الدراسات المتعلقة باستخدام استراتيجيات اكتساب
المفاهيم في المواد الدراسية المختلفة بصفة عامة ،وتأهيل وتدريب الطالب الصم وضعاف
السمع بشكل أخص.
استخدام استراتيجيات جديدة لتدريس المفاهيم للطالب الصم وضعاف السمع في البيئة الجامعية.
قد تسهم ه ا الدراسة في تقديم نظريات جديدة في اكتساب المفاهيم للطالب الصم وضعاف
السمع وتساعد على النمو اللغوي وفهمها.
تقديم بعض االستراتيجيات الكتساب المفاهيم لمقررات جامعية بطريقة ميسرة ومبسطة حتى
يستفيد منها األستاذ الجامعي والمترجمين في تحسين المستوى التحصيلي لطالب الصم ضعاف
السمع في البيئة الجامعية.
حـدود البحـث

الحدود البشرية
تكونت عينة البحث من ( )03طالبا ً من الطالب الصم وضعاف السمع بكلية التربية جامعة
الملك سعود ،وذلك هو العدد المنتسب بالجامعة نظرا لحداثة تعليم الصم وضعاف السمع بالجامعة ،ذ
تم تقسيمهم لى مجموعة تجريبية ( )02طالباً ،ومجموعة ضابطة ( )02طالباً.
الحدود الموضوعية
 اقتصر البحث على المفاهيم الجامعية والمهارات اللغويةالحدود المكانية:
 اقتصر البحث عينة من الطالب الصم وضعاف بكلية التربية جامعة الملك سعود.الحدود الزمنية
 تم تنفي البحث بعد االنتهاي من اإلجرايات الالتمة لبناي البرنامج المقترح خالل العام الدراسي( ،)0301 - 8302في الفصل الدراسي الثاني.
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فروض البحث
ال يوجد فرق دال حصطططائيًا بين متوسططططي درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسطططيين
القبلي والبعدي للمفاهيم الجامعية والمهارات اللغوية.
ال يوجد فرق دال حصططططططائيًا بين متوسطططططططي درجات طالب المجموعة التجريبية التي تدرا
بطريقة تخطيط المفاهيم والمجموعة الضابطة التي تدرا بالطريقة السائدة في القياا البعدي
للمفاهيم الجامعية والمهارات اللغوية.
يتصططططف البرنامج التدريبي المقترح باسططططتخدام اسططططتراتيجية تخطيط المفهوم بدرجة كبيرة من
التأثير في تنمية الجانب المعرفي لدى الطالب الصم وضعاف السمع.
مصطلحات البحث
استراتيجية تخطيط المفهومConcept Diagram Strategy :
عبارة عن" :مجموعة من اإلجرايات التي تعرض المفهوم بطريقة تحسن فهم الطالب لا،
ويت فيها التركي على المفهوم الرئيس ال ي ينتمي ليا المفهوم المستهدف( .الباحث)
اكتساب المفهومConcept Acquisition :
عبارة عن " :قدرة الطالب على معرفة المفهوم وتطبيقا ،ويقاا جرائيا ً بالدرجات التي
يحصل عليها الطالب في مقياا اكتساب المفاهيم"( .الباحث) مجموعة من العناار
والصفات والسمات المشتركة ولها داللة لفظية تعبر عن مواقف أو حقائق معينة يطلق عليها
اسما ً أو رم اً.
المهارات اللغويةlanguage skills :
مجموعة من المهارات وتتضمن (التركي مع المتحد – التعبير بلغة مناسبة (لغة اإلشارة)
القراية الصامتة – الكتابة) ،تساعد الطالب على فهم الكلمات وبناي جمل جديدة بدون اعوبة
وتساعدا على تحقيق األهداف التعليمية المطلوبة منا بشكل احي .
الصم وضعاف السمع Deaf and hearing impaired :
هم األشططططططخا ال ين لديهم نقص وقصططططططور في حاسططططططة السططططططمع ،و ير قادرين على الكالم
المنطوق ،ويحتاجون لى اسططتخدام الوسططائل المعينة ،والطرق الخااططة في التعليم والتوااططل،
وينعكس ذلك على أدائهم التعليمي ،وهم من المنتسططبين لمشططروع تعليم الصططم وضططعاف السططمع
بجامعة الملك سعود.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوالً :استراتيجية تخطيط المفهوم Concept Diagram Strategy
أن اسططططتراتيجية تخطيط المفهوم تسططططتخدم لمسططططاعدة التالمي على تعلم وفهم المفهوم الجديد
وتسططاعدهم على فهم المفاهيم الصططعبة ،وهم يسططتخدمون ه ا االسططتراتيجية لدراسططة المفهوم من خالل
الخصائص ايتية:
 -0ما هو موجود دائماً.
 -8موجود أحياناً.
 -0ير موجود أبداً.
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ثم بعد ذلك يحدد التالمي األمثلة والال أمثلة ،ويتم تنظيم المعلومات بصطططريا ً من خالل شطططكل المخطط.
وبمجرد أن يتم سططططحب المفهوم ودراسططططتا يتم وضططططعا مرة أخرى من خالل عبارة مكتوبة باسططططتخدام
أيضطططططططططا الى اسططططططتراتيجيطططة تخطيط
جميع المعلومطططات الموجودة في المخطط نفسطططططططططا .ويشطططططططططار
ً
المفهوم " Concepts Diagram Strategyأداة تعليمية ذات بعدين تسططططططم للمعلم بأن يعرض
حسطططن فهم
المعلومات المرتبطة بمفهوم رئيس ،فيتم من خاللها عرض المعلومات والعالقات بطريقة ت ُ ه
التلمي واحتفااا بالمعلومات المفاهيمية ،وأنها ترك على المفهوم الرئيس وخ صائ صا واألمثلة والال
أمثلة وملخص للفهمSimonelli & Bouwens, 2003( .؛ أبو هاشططططططم8333 ،؛ ع ي 8338 ،؛
)Fisher, 1995
ويشطططططططار اليها في البحث "الحالي" مجموعة من اإلجرايات التي تعرض المفهوم بطريقة
تحسن فهم الطالب لا ،ويتم فيها التركي على المفهوم الرئيس ال ي ينتمي ليا المفهوم المستهدف".
ومن خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة والكتابات النظرية ذات العالقة بموضوع
الدراسة يمكن استنتاي الخصائص التالية الستراتيجية تخطيط المفهوم:
 -3تصل لالستخدام مع كل من ذوي اعوبات التعلم و يرهم من الفئات األخرى.
 -2تصل لالستخدام مع المفاهيم المعقدة والبسيطة.
 -2تمكن التالمي من تنظيم تفكيرهم.
 -2تصل لالستخدام مع المفاهيم المجردة.
 -2ه ا االستراتيجية تصل لالستخدام في جميع المراحل.
 -1يتم التعلم في ه ا االستراتيجية بطريقة تفاعلية.
 -03يتم فيها تحليل العالقات بين المفاهيم.
 -00ه ا االستراتيجية تضع تأكيداً على دور المعلم كوسيط في رشاد ومراقبة عملية التعلم.
 -08يعرض المعلم في االستراتيجية المعلومات بصورة بنائية تعمل على تحسين فهم التالمي
للمفاهيم.
 -00المعلم هو المخطط والوسيط.
 -03المعلم يلم لى التالمي باالنتباا لكل خطوة من خطوات االستراتيجية.
مميزات استراتيجية تخطيط المفهوم
ً
ن ه ا االستراتيجية يمكن أن تفيد كال من المعلمين والطالب.
أوالً -مميزاتها بالنسبة للمعلمين:
 -0تساعد المعلمين على أن يساعدوا الطالب على حدا تكامل بين المعرفة الجديدة والمعرفة
القديمة)Fisher & Schumaker, 1995, p. 1-20( .
 -8تساعد المعلم في تنظيم األمثلة وتكوين األسئلة لتشجيع الطالب.
 -0تساعد المعلم على أن يفكر في المعلومات الضرورية وينظم تعلم األمثلة التي تساعد التالمي
على تطوير و دخال المفهوم.
 -3تسم للمعلم بأن يتعرف على أساليب الطالب في التفكير وعمق فهمهم.
 -2تساعد ه ا االستراتيجية المعلمين على توضي سوي الفهم عن المفهوم ال ي سوف يناقشونا.
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ثانيا ً  -مميزاتها بالنسبة للطالب
تساعد الطالب على تصوير األفكار بطرق منظمة.
تساعد الطالب على التنظيم البصري للمفاهيم الهامة ومشاركة تفكيرهم مع ايخرين.
تبرت العالقات بوضوح بين التعريفات والخصائص واألمثلة.
تساعد الطالب على ت ويد العمل بالمعالجات من خالل مساعدة التالمي على استدعاي وتنظيم
وفهم المعرفة التي يتم الحصول عليها في العمل.
تسم للطالب بأن يكتسبوا – بشكل مستقل – معلومات جديدة (Simonelli & Bouwens,
).2003

المفاهيم وطرق اكتسابها
تعد المفاهيم من اهم نواتج التعلم التي بواسطططططططتها تنظم المعرفة العلمية في اططططططورة ذات
معنى ،فهي الوحدات البنائية للعلم وعن طريقها التوااطططل بين األفراد ،وقد تعددت تعريفات المفاهيم،
فيعرف المفهوم على أنا :اورة ذهنية تدل على مجموعة من األشياي أو الوحدات أو األشخا التي
تشتر في خا اية واحدة أو أكثر تمي ها عن يرها ،ويعبر عنا بكلما أو تركيب بسيط (أبو هاشم،
 .)8333ويشار اليا أيضا ً بأنا تجرديا ً عقليا ً للصفات المشتركة لمجموعة من األشياي ،أو الخبرات أو
الظواهر( .ع ي .)832 . ،8338 ،
أهمية تعليم المفاهيم
تعلم المفاهيم يعد أحد األهداف الرئيسططة لتعليم الصططم في جميع مراحل التعليم ،حيث ن تعلم
المفاهيم بطريقة اططحيحة وفعالة تسططاعد على التعلم الناج  ،ويقصططد بتعلم المفهوم يقصططد با نشططا من
المتعلم أن يجمع بين شطططئين أو حادثتين  ،أو أكثر من أجل التصطططنيف ،وه ا النشطططاط من المفترض أن
تؤدى لى نمو المفاهيم ،بحيث يستطيع المتعلم تصنيف األشياي الجديدة تصنيفا ً احيحاً.
وت شير العديد من الدرا سات الى أهمية تعلم المفاهيم لل صم لتعميق فهم المتعلمين للمادة الدرا سية ،حل
المشطططكالت التى تقابل المتعلم ،تعلم المواقف والمعلومات الجديدة ،تيادة التوااطططل مع المعلم – المادة
المتعلمة ،تيادة فهم الطالب لطبيعة المادة المقررة
تقويم تعلم المفاهيم
لتقويم المفاهيم وفقا ً لنموذي "كالوتمير"  "Klausemierوضطع "فراير" وآخرون نموذجا ً
الختبار مسطططتويات تعلم المفهوم يعرف بنموذي "وسطططكونسطططن"  Wisconsinويقيس مسطططتويات تعلم
المفهوم من خالل عشطططر مهام اثنين منها تمثل المسطططتوي األدني ،وثمانية منها تمثل المسطططتويات العليا
هي حميدة ( )0112وهي كما يلي:
 -0وضع اسم المفهوم ،ويختار الطالب المثال الص للمفهوم
 -8وضع اسم المفهوم ،ويختار الطالب المثال الصحي للمفهوم.
 -0وضع المثال الموجب للمفهوم ،ويختار الطالب اسم المفهوم.
 -3وضع المثال الموجب للمفهوم ،ويختار الطالب اسم المفهوم.
 -2وضع اسم المفهوم ،ويختار الطالب الخااية ير الممي ة للمفهوم.
 -2وضع معنى المفهوم ،ويختار الطالب اسم المفهوم.
 -2وضع اسم المفهوم ،ويختار الطالب معنى المفهوم.
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 -2وضع اسم المفهوم ،ويختار الطالب المفهوم األعلى.
 -1وضع اسم المفهوم ،ويختار الطالب المفهوم األدني.
 -03وضع اسم لمفهومين ،ويختار الطالب المبدأ ال ي يربط بينهما .
وهنا العديد من الدراسطططات السطططابقة والبحو التي اهتمت بتنمية المفاهيم للطالب الصطططم وضطططعاف
السمع ،ومنها ما يلي:
تناولت دراسة انم ( )8302فاعلية برنامج مقترح لتنمية الثقافة العلمية وبعض عمليات
العلم األساسية لدي التالمي المعاقين سمعيا ً بالمرحلة اإلعدادية المهنية تعتبر فاعلية تدريس مادة العلوم
للتالمي المعاقين سمعيا من القضايا المؤثرة على نمو قدرتهم على التواال واكتساب مفاهيم جديدة،
نظرا لما تشير ليا البحو السابقة من انخفاض قدرتهم على اكتساب اللغة والتي تؤثر على
وذلك ً
قدرتهم على حل المشكالت اللفظية ونظرا للطبيعة الخااة لمادة العلوم التي يمر بها العلماي في فهمهم
وتطويرهم للمعرفة العلمية.
واستهدفت دراسة طلبة ( )8302محاولة عالي ه ا النقص في معلومات المعلمين عن طريق
استخدام ملفات اإلنجات اإللكترونية القائمة على السحابة اإللكترونية ومعرفة مدى فاعليتا في تنمية
المفاهيم والمهارات البيئية لديهم ،وتكونت مجموعة البحث من ( )23من معلمي ذوي االحتياجات
الخااة بمحافظة أسيوط ،تم تقسيمهم في مجموعتين واحدا ضابطا واألخرى تجريبية ،والعينة الثانية
تجريبية عددها ( )03طالبًا من ذوي االحتياجات الخااة سمعيًا (الصم).
واممت دراسة اابر ( )8302برنامج كمبيوترى قائم على استراتيجية اللفظ المنغم لتنمية
بعض المفاهيم اللغوية لدى األطفال ضعاف السمع ،وذلك من خالل تحديد المستويات المعيارية الالتمة
لتصميم البرنامج الكمبيوتري المقترح ،وقياا فاعليتا في تنمية بعض المفاهيم اللغوية لألطفال ضعاف
السمع ،وتم تطبيق البرنامج المقترح وأداة القياا على المجموعة التجريبية للبحث المكونة من ()03
أطفال فئة ضعاف السمع بالجمعية المصرية لتأهيل الصم وضعاف السمع بمحافظة القاهرة ،وبينت
النتائج فاعلية البرنامج الكمبيوتري المقترح في تنمية بعض المفاهيم اللُغوية لدى األطفال ضعاف
السمع.
ووافت دراسة سمية ( )8302استراتيجية ال كايات المتعددة في تدريس العلوم الكتساب
المفاهيم العلمية وتنمية االتجاا نحو تعلم العلوم لدى الطالب الصم بالصف األول الثانوي المهني هدف
ه ا البحث لى التعرف على أثر استخدام استراتيجية ال كايات المتعددة في تدريس العلوم الكتساب
المفاهيم العلمية وتنمية االتجاا نحو تعلم العلوم لدى الطالب الصم بالصف األول الثانوي المهني .فعالية
استخدام استر اتيجية ال كايات المتعددة في اكتساب المفاهيم العلمية المتضمنة في وحدتي ” خوا
المادة واألمواي ” عند مستوى الت كر ،الفهم ،التطبيق.
وأسست دراسة بلدة ( )8303معمل افتراضي مقترح لتنمية مفاهيم ومهارات الدوائر
اإللكترونية لدى الطالب الصم تهدف الدراسة الى -0 :القاي الضوي على مدى الحاجة الى تكنولوجيا
الواقع االفتراضي بصفة عامة والمعامل االفتراضية بصفة خااة للتغلب على المشكالت المختلفة في
المجال التربوي بصفة عامة والطالب الصم بصفة خااة -8 .تحديد مؤشرات جودة تصميم وبناي
المعامل االفتراضية للطالب الصم.
وسعت دراسة ماثيسن ( (Mathisen, 2013لى تطبيق االستراتيجيات الحديثة في تعليم
الصم وضعاف السمع واستخدام تعلم المفاهيم واالستراتيجيات الجديدة في القراية واللغة في مدرسة
سانت آن ريد في سانت آن ،لينوي حيث تم التطبيق على مجموعة من التالمي في الصف الثاني
والصف الخامس لديهم ضعف شديد في اللغة والقراية .وبعد العمل معهم ،أاب التالمي في الصف
الثاني اين أعلى مستوى ،بينما استخدم تطبيق استراتيجيات أخرى لدى تالمي الصف الخامس منهاي
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الصف الثالث ،ومن نتائج المهمة للدراسة تحسن التالمي من خالل تعلم التالمي جديدة من خالل الفيديو
واإلنترنت .وتشجيعهم على فهم ما يقرأون ومن خالل التفاعل المباشر مع بعضها البعض ،وتطبيق
أفكارهم الخااة ،ومن ثم وتقييمهم وتلخيصهم للموضوعات من خالل التعليم المتماي ال ي يسم في
تدريبهم العملي ،ومساعدتهم على تحمل المسؤولية عن تعلمهم.
وكشفت دراسة عبد شاهين ( )8300عن فاعلية تدريس هندسة م ودة ببعض أفكار هندسة
الفراكتال باستخدام البرمجيات التفاعلية في تنمية التحصيل في الهندسة ومهارات التفكير البصري لدى
التالمي الصم بالمرحة االبتدائية ،مما ساعد في تنمية التحصيل الدراسي في الهندسة المدرسية وهندسة
الفراكتال لدى التالمي الصم بالصف السابع االبتدائي.
وهدفت دراسة الشامي ( )8308لى التعرف على فاعلية استخدام برنامج كمبيوترى في تدريس
االقتصاد المن لي لتالمي الصم وضعاف السمع تكونت عينة الدراسة على عدد ( )٦٢طالبًا وطالبة من
طالب الصف األول الثانوي لمدارا األمل لإلعداد المهني للصم والبكم بمحافظة المنوفية .أسفرت
نتائج الدراسة عما يلي :اتصف برنامج الكمبيوتر المقترح بالفاعلية في تنمية المعارف النظرية
والمهارات ،واالتجاهات نحو مادة االقتصاد المن لي ونحو استخدام الكمبيوتر في التدريس.
وكشفت دراسة الصقير( )8300عن أثر استخدام برنامج وسائل متعددة في تنمية بعض
مفاهيم الجغرافيا لدى التالمي الصم بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية ،هدف البحث لى
التعرف على أثر استخدام برنامج الوسائل المتعددة في تنمية بعض مفاهيم الجغرافيا لدى التالمي الصم
بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية ،ولتحقيق هدف البحث استخدم الباحث المنهجين
الوافي والتجريبي ،وتم تحديد قائمة المفاهيم الجغرافية المتضمنة ( )80مفهو ًما ،كما تم بناي اختبار
تحصيلي للمفاهيم الجغرافية المتضمنة في برنامج الوسائل المتعددة.
وسعت دراسة ) (Dimling, 2010لى تنمية المفردات والمفاهيم والتدخل لتالمي الصف
الثاني حيث ساهمت في 'تطوير المفردات الكلمات وقد تم التحقيق في استراتيجية تعليمية تناولت
احتياجات الطالب الصم وضعاف السمع من خالل التدخل المفهومي لغة اإلشارة المفردات التدخل .تم
استخدام تصميم متعدد األسطر متعدد المواضيع لتحديد آثار تدخل المفردات على التعرف على
الكلمات ،واإلنتاي ،والفهم .وشار ستة طالب في التدخل لمدة ( )03دقيقة على مدى ( 2)-2أسابيع،
وتعلم ( )08المفردات الجديدة كل أسبوع.
وهدفت دراسة ) (Gustafson, 2009لى تنمية مفاهيم ومهارات تخطيط و دارة اإلنتاي
وتنمية مهارات ومفاهيم التفكير الناقد لدى الطالب الصم وضعاف السمع بالمعهد التقني الوطني للصم
ومعهد روتشر للتكنولوجيا ،ومن نتائج ه ا الدراسة كسال مفاهيم ومهارات تخطيط ومهارات التفكير
الناقد لديهم مما ساعدهم في التواال مع المجتمع وتأهيلهم لسوق العمل.
ووضحت دراسة ) (Topolosky, 2003لى التعرف على أثر برنامج تعليمي بمساعدة
الكمبيوتر يقدما المعلم لتالمي الصف الثالث من الصم والسامعين ال ين تم دمجهم ،وذلك إلكسابهم
المعلومات والمفاهيم المختلفة التي يتضمنها مقرر العلوم ،واتض أن ذلك البرنامج قد أدى لى شباع
الحاجات التعليمية لألطفال الصم ،وقد أدى لى اكتسابهم المفاهيم المختلفة الى ساهمت في تيسير
تواالهم مع أقرانهم السامعين بالفصل.
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ويتض من الدراسات والبحو السابقة أن الطالب الصم وضعاف السمع بحاجة مستمرة
الى تنمية و كساب المفاهيم بشكل مستمر واالهتمام بهم من مراحل مبكرة في التعليم ،و كسابهم
المعلومات والمفاهيم المختلفة التي يتضمنها كل مقرر لمساعدتهم على التواال بشكل احي ،
اا لقياا أثر
وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة حيث تقدم الدراسة الحالية نموذ ًجا خا ً
التدريب باستخدام استراتيجية تخطيط المفهوم لتنمية المفاهيم الجامعية والمهارات اللغوية لدى الطالب
الصم وضعاف السمع بجامعة الملك سعود.
ثانيًا :الصم وضعاف السمع
مفهوم اإلعاقة السمعية
يُعرف عبد المطلب القريطى ( )002 . ،8332اإلعاقة السمعية أو القصور السمعي على
نها مصل عام يغطى مدى واسعا ً من درجات فقدان السمع يتراوح بين الصمم أو الفقدان الشديد ال ي
يعوق عملية تعلم الكالم واللغة ،والفقدان الخفيف ال ي ال يعوق استخدام األذن في فهم الحديث وتعلم
الكالم واللغة.
وتشير المهيري ( )8332بأن اإلعاقة السمعية بصفة عامة هي حدو خلل أو اضطرابات
في جهات السمع وهو األذن بأج ائها الثال  :الداخلية والوسطى والخارجية ،فالمعاق سمعيا ً هو ذلك
الفرد ال ي أايب جهاتا السمعي بتلف أو خلل عضوي ،فمنعا من استخداما في الحياة العامة بشكل
طبيعي ،وه ا الخلل أو االضطراب في الجهات السمعي لا درجات تتراوح بين الشدة والضعف.
الخصائص العامة للصم وضعاف السمع
يبدو أن بيئة المعاقين عالم لا أسسا وخصائصا حيث يدفعا للشعور واإلحساا بما يراا أو يلمسا،
فكل شيي بالنسبة ليا ساكن ومن أهم الصفات البارتة في شخصية الطفل المعاق سمعيا ً (النجار،
8302؛ الريس8303 ،؛ حنفي ،)8332 ،وتتمثل خصائصهم العديدة والمتنوعة ومنها ما يلي:
 -0ميلا لى االنطواي واالنسحاب من المجتمع ،ول ا فهو ير ناضج اجتماعيا ً بدرجة كافية.
 -8شعورا دائما ً بأنا أقل من تميلا العادي ،نتيجة قصورا العضوي ال ي يؤدى لى شعورا بالنقص
والدونية.
 -0معاناتا من بعض المشكالت السلوكية مثل السرقة ،والعدوان ،والر بة في التنكيل ،والكيد
لألخرين.
 -3ميلا لى اإلشباع المباشر لحاجاتا ،بمعنى أن مطالبا يجب أن تشبع بسرعة.
 -2التكيف االجتماعي ير واض لديا.
 -2معاناتا من عج واض في قدرتا على تحمل المسئولية.
 -2أقل حبا ً للسيطرة ،ونضجا االجتماعي أقل من نضج الشخص العادي.
 -2المخاوف وتظهر بصورة واضحة لدى البنات الصم ،أكثر من البنين ،وأكثرها اهوراً هي
الخوف من المستقبل.
 -1الطفل األام عصابي ،ومصاب بعدم ات ان عاطفي.
 -03يعاني من الشعور بالنقص ،واليأا ،والقلق ،واالنطواي ،وفقدان األمل في المستقبل ،والحساسية
المفرطة لتصرفات الناا ،والشك في المحيطين.
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أوالً :أسلوب االتصال اليدوي .Manual Communication
هو أسططططلوب يعتمد على لغة اإلشططططارة “ ”Sign Languageواإليمايات وحركات الجسططططم
ويتم التعبير بها عن األفكار وتختلف ه ا اللغة – اإلشططططططارة – باختالف البيئة والثقافة التي نشططططططأ فيها
المعاق سمعيا ً وتعتمد اعتمادا ً أساسيا ً على حاسة البصر .النجار (.)8332
ثانيا ً :أسلوب قراءة الشفاه Oral Communication
ً
هو فن معرفة أفكار المتكلم بمالحظة حركات فما ،ويطلق عليها أحيانا قراية الكالم أو
القراية البصرية ،وذلك على أساا أن تعبيرات الوجا المختلفة ،وك لك حركات المتكلم لها تأثير
كبير في درا معاني ما يقال ...وله ا الطريقة أهمية كبيرة بالنسبة لألام ،فهي تساعدا على معرفة
ما يقال أماما ،باإلضافة لى مساعدتا على فهم رموت الكلمات( .عبد الراتق 0112 ،؛ عبد الفتاح،
.)0112
ثالثاً :أسلوب االتصال الكلى Total Communication
يعتمد أسلوب االتصال الكلى على استخدام جميع األساليب المتاحة والوسائل الممكنة بحيث
يشمل جميع الطرق السابقة من لغة شارة وهجاي ابعي أو قراية شفاا وتعبيرات الوجا والقراية
والكتابات والرسم والتمثيل والمعينات البصرية والسمعية( .عبد العليم)0112 ،
منهجيــة البحـث وإجــراءاتـه
ب عد أن عرض اإل طار النظري للب حث ال حالي-المتم ثل في الم فاهيم األسطططططططاسطططططط ية وتنم ية
المهارات اللغوية لدى الصططططططم ،تم بنا ًي على ذلك العرض الواططططططول لى الخصطططططططائص والخطوات
اإلجرائية السططططططتراتيجية (تخطيط المفهوم) .وفيما يلي عرض التصططططططميم والمنهج التجريبي للبحث
وآليات بناي األدوات وكيفية تطبيق ألدوات البحث.

منهــج البحـــث
استخدم البحث الحالي المنهج الوافي في مس وواف األدبيات التربوية والدراسات
والبحو السابقة التي بـ (استراتيجية تخطيط المفاهيم – المهارات اللغوية للصم) حيث تم االستفادة
منها أثناي عداد مواد وأدوات البحث وك لك أثناي كتابة اإلطار النظري للبحث ،كما استخدم البحث
المنهج التجريبي نظام المجموعتين (الضابطة – التجريبية) وال ي يعتمد على القياا القبلي والبعدي
للمجموعتين لقياا أثر التدريب باستخدام استراتيجية تخطيط المفهوم (كمتغير مستقل) لتنمية المفاهيم
الجامعية والمهارات اللغوية لدى الطالب الصم بجامعة الملك سعود( .كمتغير تابع).
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طرق التواصل مع الصم وضعاف السمع
بعد االطالع على العديد من الدراسات الخااة بالصم وضعاف السمع والتي منها:
(عبد الغفار 8330 ،؛ حنفي 8331 ،؛ عبد الرحمن 8303 ،؛ الريس 8303،؛ عبد الغفار 8302 ،؛
النجار ،)8302 ،قد تبين أن أساليب التواال مع المعاقين سمعيا ً ما يلي:
أوالً :أسطططلوب االتصطططال اليدوي  ،Manual Communicationثانياً :أسطططلوب قراية الشطططفاا Oral
 ،Communicationثالثاً :أسلوب االتصال الكلى .Total Communication
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إجراءات البحث
لإلجابة على أسئلة البحث والتحقق من ادق فروضا اتبع الباحث اإلجرايات التالية:
أوالً :لإلجابة على السؤال األول للبحث وال ي ينص على " ما المفاهيم الجامعية المناسبة للطالب
الصم وضعاف السمع التي ينبغي تنميتها لدى الطالب الصم بجامعة الملك سعود " قام الباحث بالتالي:
استبانة المفاهيم الجامعية
 -0الهدف من االستبانة:
هدفت االستبانة لى معرفة بعض المفاهيم الجامعية الالتمة لدى الطالب الصم وضعاف السمع
بجامعة الملك سعود ،وذلك لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث الحالي :ما المفاهيم الجامعية المناسبة
للطالب الطالب الصم وضعاف السمع؟
والسبب في ذلك يرجع لى أهمية التعرف للمفاهيم الجامعية الجديدة مناسبة لما يحتاجون ليا ،في بداية
الحلقة الجامعية الجديدة وبالتالي يسهل عليهم استعمال اللغة والتواال بشكل سليم داخل البيئة الجامعية.
 -9مصادر اشتقاق االستبانة:
اعتمد البحث في بناي االستبانة على العديد من المصادر التالية:
 الدراسات السابقة ،والبحو التي تناولت ه ا المجال منها الدراسات التي تناولت المفاهيم وآلياتتعليمها للصم وضعاف السمع.
 المقابالت مع بعض المتخصصين في مجال التربية الخااة ،ومجال المناهج وطرق التدريس،وأعضاي هيئة التدريس واالستفادة من آرائهم حول المفاهيم الجامعية المناسبة للطالب الصم
وضعاف السمع بالمرحلة الجامعية والتأكيد عليها.
االستبانة في صورتها األولية:
تكونت االستبانة في اورتها المبدئية من افحتان ،الصفحة األولى توض الغرض من
االستبانة ،وهو التعرف على المفاهيم الجامعية المناسبة للطالب الصم وضعاف السمع بالمرحلة
الجامعية ،أما الصفحة الثانية  ،المفاهيم الجامعية المناسبة للطالب الصم بالمرحلة الجامعية التي تم
التوال ليها وهم/0( :لبحث العلمي  /8االختبارات  /0المقرر الدراسي  /3اإلن ار األكاديمي  /2عضو
هيئة التدريس  /2المكتبة  /2الفصل الصيفي  /2األعمال الفصلية /1درجة األعمال الفصلية /03
المحاضرة الجامعية  /00الفصل الدراسي  /08طالب جامعي /00الساعات المكتبية  /03المن
الدراسية  /02األنشطة الجامعية  /02الوحدات الدراسية) ،وتم وضع المفاهيم السابقة في قائمة ،وأمام
كل مفهوم ثال خانات هم (مناسب ،مناسب جداً ،مناسب ،ير مناسب) ،وكان المطلوب وضع عالمة
( √ ) في الخانة التي تعبر عن رأى المحكمين لتحديد مدى المناسبة للمفهوم بالنسبة لطالب الصم
ُتر ي في نهاية االستبانة فراغ لهيئة التحكيم ،إلضافة أي
وضعاف السمع بجامعة الملك سعود  ،كما ِ
مجال آخر يراا المحكم ،وبه ا أابحت االستبانة في اورتها المبدئية.
وب لك فقد تضمنت االستبانة (ملحق )0المفاهيم الجامعية للطالب الصم وضعاف السمع بجامعة الملك سعود،
وتحتوي على ستة عشر مفهوم ( )02في البيئية الجامعية.
 االحية االستبانة:للتأكد من االحية االستبانة تم وضعها في اورة استبانة للعرض على مجموعة من المتخصصين في
مجال المناهج وطرق التدريس ،والتربية الخااة ،واإلرشاد الطالبي وقد ُطلب بداي الرأي فيما يلي:
 دقة االختيار للمفاهيم المطروحة مناسبة ه ا المفاهيم للصمً
 اإلضافة أو الح ف أو التعديل لما يرونا مناسبا له ا المهارات.194
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جدول رقم 0

المفاهيم المتفق عليها من المحكمين
النسبة
المفهوم
النسبة
المفهوم
٪28
درجة األعمال الفصلية
٪033
البحث العلمي
٪033
المحاضرة الجامعية
٪22
االختبارات
٪23
الفصل الدراسي
٪033
المقرر الدراسي
٪10
طالب جامعي
٪21
اإلن ار األكاديمي
٪13
الساعات المكتبية
٪033
عضو هيئة التدريس
%22
المن الدراسية
%21
المكتبة
%22
األنشطة الجامعية
%22
الفصل الصيفي
%23
الوحدات الدراسية
%23
األعمال الفصلية
يت ض من جدول رقم ( )0أن المفاهيم ال سبع المختارة هي التي اتفق عليها المحكمين بن سبة
ال تقططل عن ( ) %22أمططا بططاقي المفططاهيم فلم تحظ بططدرجططة عططاليططة من االتفططاق ،ومن خالل المقططابالت
الشططخصططية المقننة ،تناول البحث مناسططبة كل مجال من خالل ه ا المقابالت ،وأن ه ا المجاالت على
درجة عالية من األهمية لجميع الطالب الصم وضعاف السمع ،ألن الطالب وال الى مرحلة جامعية
مختلفة ،وأن باقي المفاهيم سوف يستوعبا مفهوم تلو ايخر وأنها متشابكة مع المفهوم األساسي وهو
األكثر اتفاقا ً بين المحكمين ،وبعد دمج الطالب األاطططم وضطططعيف في البيئة الجامعية وقراية اللوحات،
والتوجيا والدعم من المرشدين ،والخدمات المساندة لهم بالكلية سوف تنمو عندا المفاهيم كاملة.
وبعد ه ا العرض الموج لالسطططتبانة تم اإلجابة عن السطططؤال األول ما المفاهيم الجامعية المناسطططبة للطالب
الصم وضعاف السمع بجامعة الملك سعود؟
استبانة المهارات اللغوية المناسبة للطالب الصم وضعاف السمع
 -0الهدف من االستبانة
هدفت االستبانة لى معرفة بعض المهارات اللغوية المناسبة لدى الطالب الصم وضعاف السمع بجامعة
الملك سعود ،وذلك لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث الحالي :ما المهارات اللغوية المناسبة للطالب
الصم وضعاف السمع بجامعة الملك سعود.
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وقد تم التوضي للسادة المحكمين الهدف من جراي البحث ،وقد تم عرضها على عدد من المتخصصين
وقد أبدى السادة المحكمون بعض التعليقات التي من أهمها:
وقد أشار بعض المحكمين لى أهمية ه ا المفاهيم وخا اة أنها مرحلة جديدة بالجامعة والطالب ال يعرف
آليات التعامل مع األشططططططخا واألماكن داخل الجامعة ،وقد أخ ت البحث ،بما اتفق عليا المحكمين حتى
اار االستبيان ،في اورتا النهائية.
ً
وقد رأى المحكمين :أن المفاهيم المناسطططبة جدا للطالب الصطططم وضطططعاف السطططمع في البيئة الجامعية ما
يلي:
-0طالب جامعي  –8عضو هيئة التدريس  –0الساعات المكتبية -3المقرر الدراسي  –2المحاضرة
الجامعية  –2االختبارات  –2البحث العلمي ،وه ا المفاهيم السبع؛ هي التي اتفق عليها المحكمين بنسبة
ال تقل عن ( )%22كما يوضحها الجدول التالي:
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والسبب في ذلك يرجع لى أهمية التعرف لمهارات مناسبة لما يحتاجون ليا ،في التعبير والتواال السليم
حيث يسهل على الطالب الصم وضعاف السمع  ،الفهم والوعي اللغوي وكيفية توايف المفاهيم ومعرفة
الحقوق والواجبات لهم ،ومن ثم استعمال اللغة دون عناي مع فهمهم بأهمية كل مهارة ،تم عداد االستبانة
لتحديد المهارات اللغوية المناسبة للطالب الصم وضعاف السمع بجامعة الملك سعود.
 -9مصادر اشتقاق االستبانة
اعتمد البحث في بناي االستبانة على العديد من المصادر التالية:
 الدراسات السابقة ،والبحو التي تناولت ه ا المجال منها الدراسات التي تناولت المهارات اللغوية
للصم وضعاف السمع.
 المقابالت مع بعض المتخصصين في مجال التربية الخااة ،ومجال المناهج وطرق التدريس،
ومعلمي الصم وضعاف السمع واالستفادة من آرائهم حول المهارات اللغوية للصم وضعاف السمع
وآليات تنميتها عند الصم وضعاف السمع بالمرحلة الجامعية.
 .3االستبانة في صورتها األولية
المهارات اللغوية المناسبة للطالب الصم وضعاف السمع في البيئة الجامعية
 تحديد األفكار الرئيسة وتميي ها عن األفكار الثانوية.
 تخمين بعض معاني المفردات من خالل السياق.
 تكوين و عطاي التصور المبدئي عن النص بعد االطالع عليا.
 تكوين تصور مبدئي يساعد على معرفة ما يدور حولا.
 ملي النماذي واألوراق الرسمية (طلب التحاق أو الحصول على منحة دراسية).
صا وافيًا.
 تلخيص النصو المقروية تلخي ً
 ايا ة اإلعالنات والالفتات.
 استخدام الكتابة في التعليق على الصور ،والقصااات التي قد يدون فيها الطالب سؤاالً أو مالحظة.
 السعي لترتيب األفكار وتسلسلها وترابطها.
 مراعاة الضبط النحوي والصرفي للموضوع.
وب لك فقد تضمنت االستبانة المهارات اللغوية للطالب الصم وضعاف السمع بجامعة الملك سعود ،وتحتوي
على عشرة مهارة ()03
 .3صالحية االستبانة
وللتأكد من االحية االستبانة تم وضعها في اورة استبانة للعرض على مجموعة من المتخصصين في
والمناهج وطرق التدريس ،مجال والتربية الخااة ،اإلرشاد الطالبي وقد ُطلب بداي الرأي فيما يلي:
 دقة الصيا ة للمهارات المطروحة.
 مناسبة ه ا المهارات للصم وضعاف السمع.
 اإلضافة أو الح ف أو التعديل لما يرونا مناسبا ً له ا المهارات.
وقد تم التوضي للسادة المحكمين الهدف من جراي البحث ،وقد تم عرضها على عدد من المتخصصين وقد
أبدى السادة المحكمين لى اعوبة وعدم مناسبة بعض المهارات للطالب الصم وضعاف السمع بالجامعة
وخااة ربما لم يتم التدريب عليها بإتقان في المراحل المتقدمة وقد أخ ت البحث ،بما اتفق عليا المحكمين
حتى اار االستبيان.
وبعد ه ا العرض الموج لالسطططتبانة تم اإلجابة عن السطططؤال الثاني ما المهارات اللغوية المناسطططبة للطالب
الصم وضعاف السمع بجامعة الملك سعود؟
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لإلجابة على السثال ما أثر البرنامج التدريبي المقترخ باستخدام استراتيجية تخطيط المفهوم لتنمية
بعض المفاهيم الجامعية والمهارات اللغوية لدى الطالب الصم وضعاف السمع؟
أعد الباحث اختبار تحصططططططيلي لقياا الجانب المعرفي للمفاهيم الجامعية والمهارات اللغوية لدى
الطالب الصططططم وضططططعاف بجامعة الملك سططططعود ،حيث تم بناي مفرداتا وفق نمط (االختيار من متعدد)،
(اطط  ،وخطأ) وقد بلد عدد مفرداتا ( )83مفردة ،تم توتيعهم على أربعة أبعاد رئيسططة للمحتوى تمثلت
في موضططوعات الوحدات التدريبية المقترحة وثالثة مسططتويات للتعلم في المجال المعرفي وهي( :الت كر
– الفهم – التطبيق) كما هو موض في جدول رقم (.)8
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لإلجابة على السؤؤؤؤؤؤثال الثاني للبحث وال ي ينص على ل ما البرنامج التدريبي المقترخ باسؤؤؤؤؤؤتخدام
اسؤؤؤتراتيجية تخطيط المفهوم لتنمية بعض المفاهيم الجامعية والمهارات اللغوية لدى الطالب الصؤؤؤم
وضعاف السمع ل .
أعد الباحث برنامج تدريبي قائم على باسططططططتخدام اسططططططتراتيجية تخطيط المفهوم لتنمية المفاهيم الجامعية
والمهارات اللغوية لدى الطالب الصطططم وضطططعاف السطططمع بجامعة الملك سطططعود؛ وذلك باتباع الخطوات
التالية:
 .0تحديد المفاهيم والمصطططططططلحات التربوية التي تتعلق بالبرنامج التدريبي من خالل قائمة المفاهيم
المناسبة والمهارات الجامعية.
 .8تحديد أسس ومرتك ات البرنامج التدريبي المقترح.
 .0تحديد اإلرشططادات الالتمة للطالب الصططم وضططعاف السططمع والتي ينبغي االلت ام بها أثناي تطبيق
البرنامج.
 .3تحديد األهداف العامة والتعليمية الخااططططة للبرنامج التدريبي المقترح واألهداف السططططلوكية لكل
وحدة تدريبية.
 .2وضططع تصططور عام لمحتوى البرنامج التدريبي المقترح يتضططمن( :عناوين – أهداف-عنااططر -
أنشطططططة الوحدات التدريبية -عدد السططططاعات النظرية والعملية) حيث بلد عدد السططططاعات النظرية
والعملية للبرنامج التدريبي ( )08ساعة بواقع ( )02ساعة نظرية و ( )02ساعة عملية.
 .2عداد سطططبع وحدات تدريبية باسطططتخدام اسطططتراتيجية تخطيط المفهوم وهي كالتالي -0 ( :جامعتي
 -8معلمي قدوتي  -0من أنا  –3قدراتي  –2محاضرتي  -2تيارة لمكتب أستاذي  2-مشروعي
البحثي) تتضطططططمن كل وحدة تدريبية كل من( :العنوان– األهداف-عنااطططططر -أنشططططططة الوحدات
التدريبية).
ً
 .2عداد دليل للمعلم ودليال للطالب يتضططمن مجموعة من التوجيهات تسططاعدهم على تنفي الوحدات
التدريبية بسهولة باستخدام استراتيجية تخطيط المفهوم .
 .2عرض كططل من البرنططامج التططدريبي ودليططل المططدرب على مجموعططة من الخبراي والمحكمين في
مجططال منططاهج وطرق تططدريس والتربيططة الخططااطططططططة واإلرشطططططططاد الطالبي للتعرف على آرائهم
ومقترحاتهم حول البرنامج التدريبي ،ثم تعديل البرنامج التدريبي في ضططططططوئها ووضططططططعا في
اورتا النهائية للتطبيق.
وب لك يكون قد تمت اإلجابة على السططططؤال الثالث للبحث وهو " :ما البرنامج التدريبي المقترح
باسطططتخدام اسطططتراتيجية تخطيط المفهوم لتنمية بعض المفاهيم الجامعية والمهارات اللغوية لدى
الطالب الصم وضعاف السمع " .
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جدول 8

جدول مواافات االختبار التحصيلي لقياا الجوانب المعرفية للمفاهيم الجامعية والمهارات اللغوية
لدى الطالب الصم وضعاف السمع بجامعة الملك سعود

الوزن
عدد
رقم
أبعاد االختبار
م
مفردات النسبي
المفردة
03
8
03- 2
البحث العلمي
0
03
8
2- 8
آداب التواال مع أعضاي هيئة التدريس بالجامعة
8
03
8
83-02
آداب التواال مع ال مالي بالجامعة
0
03
8
2-00
المحاضرة الجامعية
3
03
8
1-0
النظام الجامعي
2
03
8
08-3
التقييم الجامعي
2
03
8
01-02
رسالة الجامعة
2
03
8
02-2
األنشطة الجامعية
2
03
8
02-2
أعضاي هيئة التدريس
1
03
8
00- 0
 03الساعات المكتبية
%033
83
83
المجموع
كما تم حسططططططاب اططططططدق االختبار من خالل عرضططططططا على مجموعة من المحكمين في مجال
المناهج وطرق التدريس وعلم نفس التربوي والتربية الخااططططططة ،وتطبيقا على العينة االسططططططتطالعية
لحسططاب معامل ثباتا ،ثم اسططتخدام معادلة ( كيودر– ريتشططاردسططون  )83لحسططاب معامل ثبات االختبار
(اطططالح الدين عالم )028 :8338 ،وبتطبيق المعادلة السطططابقة حيث بلد معامل ثبات االختبار ()3.22
وهو معامل ثبات مرتفع ويشطططططير لى اطططططالحية االختبار للتطبيق ،كما تم حسطططططاب معامالت السطططططهولة
والصططعوبة لكل مفردة من مفردات االختبار فكانت في حدود القيمة المقبولة لمعامل السططهولة والصططعوبة
والتي تتراوح ما بين ( ( )3.2 – 3.0جابر عبد الحميد )330 :0112 ،كما تم وضطططع مفتاح لتصطططحي
االختبار وتحديد تمن اإلجابة عليا بواقع ( )13دقيقة فقط.
إعداد مقياس التثبت من فاعلية اإلجراءات التجريبية:
مقيطاا التثبطت من فطاعليطة اإلجراي التجريبي السططططططتراتيجيطة تخطيط المفهوم لتنميطة بعض
المفاهيم الجامعية والمهارات اللغوية لدى الطالب الصم وضعاف السمع .
أعد الباحث مقياس طا ً للتحقق من اططحة اإلجرايات الخااططة باسططتراتيجية تخطيط المفهوم ،كما يوض ط
المقياا أيضططططا ً مدى الت ام الباحث باإلجرايات التي تم عدادها لتنفي السططططتراتيجية تخطيط المفهوم،
وتم مراعاة ما يلي:
 التعريف اإلجرائي الستراتيجية تخطيط المفهوم المستخدمة في البحث.
 الخطوات اإلجرائية وخصائص استراتيجية تخطيط المفهوم.
 دور كل من عضو هيئة المعلم والمتعلم في العلمية التدريبية
 أن يكون أمام كل عبارة ثالثة اختيارات هي( :نعم – أحيانا ً – ال) ،بحيث يختار الطالب أقرب
اإلجابات المالئمة لا بناي على ما تم أثناي التدريب والتدريس.
 مراعاة الصيا ة وترجمة لغة اإلشارة لتوايل المعلومة بشكل احي .
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جدول 0

نسب االتفاق بين المحكمين لمالئمة عبارات مقياا التثبت الستراتيجية تخطيط المفهوم
نسب االتفاق
رقم
العبارة

مدى قياس كل
عبارة
لإلجراءات

نسب االتفاق
رقم
العبارة

مدى مالئمة
صياغة
العبارة

مدى قياس كل
عبارة
لإلجراءات

مدى مالئمة
صياغة العبارة
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2
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0
%033
%033
2
%033
%033
8
%033
%033
1
%033
%033
0
%22.21
%22.21
03
%033
%22.21
3
%033
%033
00
%033
%033
2
%033
%033
08
%033
%033
2
يتضططططط من الجدول رقم ( )0أن نسطططططب االتفاق بين المحكمين على عنااطططططر التحكيم على
عبارات مقياا التثبيت من اططططططحة اإلجرايات التجريبية السططططططتراتيجية تخطيط المفهوم تتراوح بين
( ) %033( ،)%22.21وهي نسطططططب عالية تدل على اطططططدق مقياا التثبيت من اطططططحة اإلجرايات
التجريبية ،وتم حسططاب ثبات المقياا باسططتخدام طريقة معامل ألفا ،وقد بلد معامل الثبات السططتراتيجية
تخطيط المفهوم( )3.282وه ا نسب مرتفعة تدل على أن المقياا يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.
ثم قام الباحث بتصحي عبارات المقياا على نحو متدري ،بحيث يحصل الطالب األام وضعيف
السططمع ال ي يختار "نعم " على ثال درجات ويحصططل الطالب ال ي يختار " أحيانا ً " على درجتين،
ويحصل الطالب ال ي يختار "ال" على درجة واحدة.
إجــراءات تنفي البرنامــج التـدريبي المقـــترخ
تم تنفي البرنامج التدريبي المقترح باتباع الخطوات التالية:
 .0توفير اإلمكانات المادية والفنية لتنفي البرنامج التدريبي والتي تتمثل في توفير قاعة وبعض
أجه ة الكمبيوتر والعرض بكلية التربية ،جامعة الملك سعود لتنفي الجانب النظري من البرنامج
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الخصائص السيكومترية للمقياس
للتأكد من اططططططدق المقياا قام الباحث بعرض المقياا في اططططططورتا األولية على الخبراي
والمتخصطططصطططين من أسطططات ة علم النفس والمناهج وطرق التدريس ومعلمين للطالب الصطططم وضطططعاف
السمع وكان عددهم ( )03ألبداي رأيهم فيما يلي:
 مدى قياا كل عبارة لإلجرايات التي تم التدريب عليها.
 مدى مالئمة ايا ة العبارة للطالب الصم.
وقد راعى الباحث أن تتضططمن الصططورة المعروضططة على المحكمين الخطوات اإلجرائية السططتراتيجية
تخطيط المفهوم ،وقد الت م الباحث بإجراي عدد من التعديالت في المقياا بناي على آراي المحكمين
الخااة ببعض العبارات.
ويتكون المقياا في اططططططورتا النهائية من ( )08عبارة السططططططتراتيجية تخطيط المفهوم وطبق على
الطالب الصم وضعاف السمع في نهاية البرنامج.
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وال ي تمثل في تنفي سبع وحدات تدريبية للبرنامج استغرقت ( )03ساعة نظرية بواقع ساعتان
لكل وحدة تدريبية ،كم تم التعاون مع بعض المترجمين للغة اإلشططارة لمراجعة بعض اإلشططارات
للمسططططططططاعططدة في تنفي ط خطوات اسططططططتراتيجيططة تخطيط المفهوم  ،كمططا تم توفير مجموعططة من
المحاضرات لتطبيق الجانب العملي واألنشطة التدريبية للبرنامج والتي استغرقت هي األخرى
( )03ساعة عملية بواقع ساعتان لكل وحدة تدريبية.
 .8تم االتفاق مع عينة البحث من الطالب الصم وضعاف السمع وفق جدولهم الدراسي حتى ال يتم
تعطيل برنامجهم اليومي ،وتهيئتهم واستثارة الدافعية لديهم لحضور البرنامج التدريبي.
 .0تم تطبيق االختبار التحصططططططيلي ومقياا التثبت قبليًا على عينة البحث (المجموعة الضططططططابطة –
المجموعة التجريبية) وراد النتائج ومعالجتها حصائيًا.
 .3تم تطبيق االختبار التحصططططططيلي ومقياا التثبت قبليًا على عينة البحث (المجموعة الضططططططابطة –
المجموعة التجريبية) وراد النتائج ومعالجتها حصائيًا.
عـرض نتـائـج البحث التـجريبيـة
لإلجابة على السؤال البحثي " ما أثر البرنامج التدريبي المقترح باستخدام استراتيجية تخطيط
المفهوم لتنمية بعض المفاهيم الجامعية والمهارات اللغوية لدى الطالب الصم وضعاف السمع؟
قام الباحث بمعالجة نتائج تطبيق أدوات البحث حصائيًا ببرنامج ) (SPSSاإلادار ( )88وذلك كالتالي:
حسططاب الفروق بين متوسطططات رتب المجموعتين الضططابطة والتجريبية في التطبيق البعدي
لالختبار التحصططيلي لقياا الجانب المعرفي المفاهيم الجامعية والمهارات اللغوية لدى الطالب الصططم
وضعاف السمع:
حيث تم استخدام معادلة مان ويتني  Mann-Whitney Testللعينات المستقلة فكانت النتائج على
النحو الموض في جدول (.)3
جدول 3

الفروق بين متوسطات رتب المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لالختبار
التحصيلي المقابلة لها وقيمة )(z
أداة
البحث
االختبار
التحصيلي

المجموعة

ن

متـوسط مجموع
الرتب
الرتب

الضابطة

02

2.3

12

التجريبية

02

02.0

823.2

قيمة
U
3

قيمة
Z
0823

أقل
قيمة
للداللة
3.332

مستوى
الداللة
3.30

يتضطططط من جدول ( )3أن أقل قيمة للداللة بلغت ( )38332وه ا يدل على وجود فروق بين
متوسططططات رتب المجموعتين الضطططابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصطططيلي لصطططال
المجموعة التجريبية ،وه ا الفروق دالة حصططططططائيًا عند مسططططططتوى ( )3.30ومن ثم يتم رفض الفرض
األول للبحث ،وهو " ال يوجد فرق دال حصطططائيًا بين متوسططططي درجات طالب المجموعة التجريبية
في القياسيين القبلي والبعدي للمفاهيم الجامعية والمهارات اللغوية" ،وبحساب الفروق بين متوسطات
رتب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار التحصططططططيلي لقياا الجانب المعرفي
لكفايات التدريس التخصططططصططططية الالتمة لمعلمي التاريل بالمرحلة الثانوية :حيث تم اسططططتخدام معادلة
ولكوكسططططططون للعينططات المرتبطططة  Wilcoxon Signed Ranks Testفكططانططت النتططائج على النحو
الموض في جدول (.)2
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أداة
البحث

اتجاه الرتب

االختبار
التحصيلي

قبلي الرتب
(السالبة)
بعدى الرتب
(الموجبة)

ن

متـوسط مجموع
الرتب
الرتب

0

0

0

15

5.5

55

قيمة
Z

0

أقل
قيمة
للداللة

أقل
قيمة
للداللة

0.005 2.820

مستوى
الداللة

0.01

ويتض من جدول( )2أن أقل قيمة للداللة بلغت ( )3.332وه ا يدل على وجود فروق بين
متوسطات رتب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي لصال التطبيق
البعدي ،وه ا الفروق دالة حصائيًا عند مستوى ( )3.30ومن ثم يتم رفض الفرض الثاني للبحث ".ال
يوجد فرق دال حصائيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية التي تدرا بطريقة تخطيط
المفاهيم والمجموعة الضابطة التي تدرا بالطريقة السائدة في القياا البعدي للمفاهيم الجامعية
والمهارات اللغوية.
ولقياا مدى التثبت من فاعلية اإلجراي التجريبي باسططططططتخدام اسططططططتراتيجية تخطيط المفهوم
لتنمية بعض المفاهيم الجامعية والمهارات اللغوية لدى الطالب الصم وضعاف السمع ،استخدم الباحث
م عا مل االرت باط الث نائي لر تب األتواي المرتب طة (Matched- Pairs Rank biserial )rprb
 correlationلمعرفة حجم تأثير البرنامج ،أو قوة العالقة بين المتغيرين المسطططتقل والتابع في التطبيق
البعدي للمجموعتين الضططططططابطة والتجريبية ،حيث بلد معامل ( )3.220( )rprbوه ا يدل على وجود
عالقة قوية أو حجم تأثير قوي ألنا أكبر من (( . )3.2ع ت عبد الحميد محمد حسن.)823 ،8300 ،
وب لك يكون قد تمت اإلجابة على السؤال الثالث للبحث وهو " ما أثر البرنامج التدريبي
المقترح باستخدام استراتيجية تخطيط المفهوم لتنمية بعض المفاهيم الجامعية والمهارات اللغوية لدى
الطالب الصم وضعاف السمع؟ وقبول الفرض الثالث أيضا ً وهو يتصف البرنامج التدريبي المقترح
باستخدام استراتيجية تخطيط المفهوم بدرجة كبيرة من التأثير في تنمية الجانب المعرفية لدى الطالب
الصم وضعاف السمع.
مناقشــة نتائــج البحــث
يتضطططططط من جدول ( )3أن أقل قيمة للداللة بلغت ( )38332وه ا يعني وجود فروق دالة
حصطططططططائيا ً بين متوسطططططططي درجات التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية الثانية باسططططططتخدام
اسطططتراتيجية تخطيط المفهوم ،كما يتضططط من التحليل اإلحصطططائي أن حجم تأثير المتغير المسطططتقل في
المتغير التابع كبير وبه ا ال يتحقق الفرض األول ،وتتفق ه ا النتيجة مع دراسطططططططة انم (،)8302
ودراسطة يمان اطابر ( ،)8302ودراسطة ماثيسطن ،ميغان ( ،Mathisen, Megan (2013ودرا سة
).)Dimling, 2010
ويمكن تفسير ذلك بما يلي:
 أن استخدام استراتيجية تخطيط المفهوم في اكتساب المفاهيم ترك على المفهوم الرئيس ال ي
ينتمي ليا المفهوم المستهدف المراد اكتسابا وخصائصا.
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جدول 2
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المقابلة لها وقيمة )(z
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 تسطططاعد اسطططتراتيجية تخطيط المفهوم الطالب الصطططم وضطططعاف السطططمع على الفهم الدقيق للغة
والمفهوم ذاتا
سططططاعدت اسططططتراتيجية تخطيط المفهوم الطالب الصططططم وضططططعاف السططططمع في تنظيم تفكيرهم

والتعبير عنها.
تفاعل الطالب الصطططم وضطططعاف السطططمع في البرنامج المقترح باسطططتخدام اسطططتراتيجية تخطيط

المفهوم مما ساعدهم على الفهم والت كر والتطبيق للمعلومات المقدمة لهم.
 ساعدت استراتيجية تخطيط المفهوم الطالب ال صم و ضعاف السمع على الم شاركة اإليجابية
والفعالة.
 تفاعل الطالب الصم وضعاف السمع من خالل أنشطة البرنامج وجعل الطالب األام شريك
في العلمية التعليمية وليس مستقبل فقط للمعلومات.
 استخدام الطالب الصم وضعاف السمع العمليات المعرفية لديهم حيث التفكير والتحليل وربط
المفاهيم بمفاهيم أخري لديهم ،مما يتطلب عمال العقل والتفكير بشكل احي
 خصطططائص وطبيعة اسطططتراتيجية تخطيط المفهوم التي تعتمد على المشطططاركة النشططططة والتفاعل
بين مع أفراد العلمية التعليمية داخل القاعة الصفية.
 اختيار األنشطة المحببة للطالب الصم وضعاف السمع مع األمثلة الواقعية ساعد على توايل
المعلومات بشكل احي وسليم.
 اسططططتراتيجية تخطيط المفهوم سططططاعدت الطالب الصططططم وضططططعاف السططططمع على تسططططجيل كافة
المالحظات والتوااطططل بشطططكل فعال من خالل "قروبات الواتس أب" مما سطططاعد بشطططكل أكثر
على تبادل الخبرات وتكوين المفاهيم بشكل احي .
 شغف الطالب الصم وضعاف السمع بالتعليم وخااة توفير اإلمكانات التعليمية بالجامعة.
 سططاعدت اسططتراتيجية تخطيط المفهوم الطالب الصططم على تنظيم المحتوى المراد تعلما لهم مع
مراعاة المواد األخرى التي تقدم محتوى فقط بدون أنشطة تدريبية وتكليفات محببة لهم.
ويهدف المقياا لى التأكد من التماي بين خطوات سططططططير الدروا التي المتعبة بالبرنامج
وذلك من خالل اسطططتجابات الطالب الصطططم وضطططعاف السطططمع على مفردات مقياا التثبت من اطططحة
اإلجرايات التجريبية ما بـ (نعم) أو (أحياناً) أو (ال).
والجدول التالي ( )2يوضططط النسطططب المئوية لتكرارات اسطططتجابات الطالب والطالبات على مقياا
التثبيت من احة اإلجرايات التجريبية:
جدول 2

النتائج الخااة بمقياا التثبيت من فاعلية اإلجرايات التجريبي
مقياس التثبيت الستراتيجية تخطيط المفهوم
م
0
8
0
3
2

أحيانا ً

نعم

ال

ك

%

ك

%

ك

%

02
88
88
88
88

22.3
10.23
10.23
10.23
10.23

2
0
8
8
0

83.2
3.83
2.03
2.03
3.83

0
0
0

3.83
3.83
3.83
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2.03
08.2
3.83
82.3
3.8

8
2
0
-

2.03
81.83
3.83
-

يتضطططط من الجدول رقم( ) 2أن نسططططبة من أجابوا بـطططططططططط (نعم) على العبارات الخااططططة به ا
االسططططتراتيجية تتراوح ما بين( )% 033 – 20.1وهي نسططططب مرتفعة تشططططير لى اططططحة اإلجرايات
التجريبية .بيبنما النسب األقل ( )% 01.0ال تؤثر في احة اإلجرايات و يتض من الجدول السابق
أن نسبة من أجابوا على العبارات بـطططططط( نعم ) كانت تتراوح ما بين ( )% 033 - % 23.2وهي نسب
مرتفعة تشططير لى اططحة اإلجرايات التجريبية ،ما عدا عبارة واحدة كانت نسططبتها ( ،)% 23.8وه ا
النسبة ال تؤثر في احة اإلجرايات ،بينما نسبة من أجابوا بـططط (أحياناً) كانت تتراوح ما بين (% 3.8
 ، )%08.2وهي نسطططبة منخفضطططة تشطططير لى اطططحة اإلجرايات التجريبية ،ما عدا عبارتين تتراوحنسططبتهما ما بين( )% 82.3 – 83.2وهي نسططبة ال تؤثر في اططحة اإلجرايات التجريبية  ،بينما كانت
نسطبة من أجابوا بـططططططط (ال) تتراوح ما بين ( )% 2.8 - % 3.8وه ا نسطبة منخفضطة تشطير لى اطحة
اإلجرايات ،ما عدا عبارة واحدة كانت نسبتها( ،)% 81.8وه ا النسبة ال تؤثر في احة اإلجرايات
التجريبية.
توصيات البحث ومقترحاته
توصيات البحث
في ضوي ما أسفرت عنا نتائج الدراسة الحالية يقدم الباحث التوايات التالية:
 ضرورة االهتمام باكتساب المفاهيم في باقي المقررات الدراسية بالجامعة.
 عقد الورش التدريبية لتدريب المعلمين – أعضططاي هيئة التدريس -مترجمين على اسططتراتيجية
اكتساب المفاهيم.
 تطبيق استراتيجية اكتساب المفاهيم لباقي المقررات.
 توايف الوسائل التعليمية المناسبة لتنمية المفاهيم لدى الطالب الصم وضعاف السمع.
 تدريب الطالب بكليات التربية والسططططنة األولي المشططططتركة على اسططططتخدام اسططططتراتيجيات تعلم
المفهوم.
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البحوث المقترحة
في ضوي نتائج البحث الحالي يقترح الباحث الدراسات ايتية:
 فعالية برنامج قائم على تخطيط المفاهيم لتنمية مهارات التفكير النا قد لدى الطالب الصططططططم
وضعاف السمع؟
 أثر استخدام األنشطة التكاملية لتنمية مهارات التعبير الوايفي وأثرها في اكتساب المفاهيم لدى
الصم وضعاف السمع؟
 فعالية برنامج مقترح لتدريب معلمي التربية الخااطططة والمناهج واسطططتخداماتا في تعليم الطالب
الصم وضعاف السمع.

مراجع البحث
أوالً :المراجع العربية
الصقير ،براهيم .)8300( .أثر استخدام برنامج وسائل متعددة في تنمية بعض مفاهيم الجغرافيا لدى
التالمي الصم بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية ،رسالة ماجستير ير
منشورة ،جامعة عين شمس -كلية التربية  ،قسم المناهج وطرق التدريس ،القاهرة.
أبو هاشم ،محمد .)8333( .فعالية استخدام استراتيجيات ال كاءات المتعدة في تنمية بعض المفاهيم
العلمية ومهارات التفكير المركب في مادة العلوم لدى تالمي المرحلة االبتدائية ،رسالة
دكتوراة ير منشورة ،كلية البنات ،جامعة عين شمس ،القاهرة.
بلدة ،السيد .)8303(.بناء معمل افتراضي مقترخ لتنمية مفاهيم ومهارات الدوائر اإللكترونية لدى
الطالب الصم ،رسالة دكتوراة ير منشورة ،جامعة المنصورة .كلية التربية النوعية .قسم
مناهج وطرق تدريس الحاسب ايلي ،القاهرة.
جابر ،عبد الحميد .)0112( .التقويم التربوي والقياس النفسي ،ط  ،0القاهرة :دار النهضة العربية .
حميدة ،فاطمة ( .)0112المواد االجتماعية ،أهدافها ،ومحتواها واستراتيجيات تدريسها ،القاهرة:
مكتبة النهضة.
حنفي ،على .)8332( .األسرة والبرنامج التربوي الفردي للمعوق سمعيا ً ( الواقع والتحديات) المثتمر
العلمي األول لجمعية التأهيل االجتماعي ل وي االحتياجات الخاصة ،مديرية الشئون
االجتماعية ،محافظة الشرقية.83-02 .
حنفي ،على .)8331( .مدخل لى اإلعاقة السمعية ،المثتمر الدولي السابع  .القاهرة :معهد الدراسات
التربوية بجامعة القاهرة.
الريس ،طارق & المنيعي ،عثمان .)8303( .الفهم القرائي والتعبير الكتابي لدى الطالب الصم
الملتحقين بكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية،
مجلة التربية الخاصة والتأهيل.008 – 20 ،)8( 0 ،
الريس ،طارق .)8303( .نجاحات الصم في التعليم العالي وإنجازاتهم قصص واقعية .موقع الدكتور
الريس
طارق
http://faculty.ksu.edu.sa/10361/DocLib4/Forms/AllItems.aspx
تيتـون  ،عبد الحميـد .)8330( .التدريس (نماذجه ومهاراته) .القاهرة :عالم الكتب.
سعادة ،جودت  ،واليوسف يعقوب ( .)0122تدريس مفاهيم اللغة العربية والرياضيات والعلوم
والتربية االجتماعية ،بيروت :دار الجيل.
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سيد ،عبد الراتق :)0112 ( .طرق وفنيات التواصل باألصم ،محاضرات مرك التدريب الرئيسي
ببور سعيد التابع لوتارة التربية والتعليم.
الشامي ،سارة .)8308( .فاعلية برنامج كمبيوتري لتدريس االقتصاد المنزلي علي التحصيل المعرفي
للطالب الصم وضعاف السمع واتجاههم نحو المادة والكمبيوتر ،رسالة دكتوراة ير
منشورة ،جامعة المنوفية .كلية االقتصاد المن لي .قسم االقتصاد المن لي والتربية ،القاهرة.
شاهين ،سالفا.)8300( .فاعلية تدريس هندسة مزودة ببعض أفكار هندسة الفراكتال باستخدام
البرمجيات التفاعلية في تنمية التحصيل في الهندسة ومهارات التفكير البصري لدى
التالمي الصم بالمرحة االبتدائية  ،رسالة ماجستير ير منشورة ،جامعة عين شمس .كلية
التربية .قسم المناهج وطرق التدريس ،القاهرة.
شحاتا ،حسن والنجار ،تينب .)8330( .معجم المصطلحات التربوية والنفسية( ،مراجعة حامد
عمار) ،القاهرة :الدار المصرية اللبنانية.
َّ
اابر ،يمان .)8302( .تصـميم برنامج كُمبيوترى قائم على استراتيجية اللفظ ال ُمنغـم لتنمية بعض
سـمع ،رسالة ماجستير ير منشورة ،جامعة القاهرة.
المفاهيم اللُّغوية لدى األطفال ِضعاف ال َّ
كلية الدراسات العليا للتربية .قسم تكنولوجيا التعليم ،القاهرة.
طلبة ،حسام .)8302( .استخدام ملفات اإلنجاز االلكترونية القائمة علي السحابة اإللكترونية لتنمية
المفاهيم والمهارات البيئية لدى معلمي ذوى االحتياجات الخاصة وأثر ذلك على الطالب،
رسالة ماجستير ير منشورة ،جامعة عين شمس .معهد الدراسات والبحو البيئية .قسم
العلوم التربوية واإلعالم البيئي ،القاهرة.
عبد العليم ،محمد .)0112( .تقويم بعض الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمي العلوم للتالمي الصم،
رسالة ماجستير ير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األتهر ،القاهرة.
عبد الفتاح ،أحالم .)8330(.الرعاية التربوية للصم والبكم وضعاف السمع ،كلية التربية ،جامعة عين
شمس ،دار الفجر للنشر والتوتيع.
عبد الفتاح ،مصطفى .)0112 ( .أساليب االتصال لتعليم ذوى االحتياجات الخاصة ،القاهرة ،دار
الطباعة.
عبد الموال ،أسامة.)8303( .فاعلية برنامج قائم على البنائية االجتماعية باستخدام التعلم الخليط في
تدريس الدراسات االجتماعية على تنمية المفاهيم الجغرافية والتفكير البصري والمهارات
الحياتية لدى التالمي الصم بالحلقة اإلعدادية ،رسالة دكتوراا ير منشورة ،كلية التربية،
جامعة سوهاي ،القاهرة.
عبدالرحمن ،نعمة .)8302( .فعالية برنامج مقترخ في تنمية بعض المهارات الحياتية لزيادة دافعية
اإلنجاز لدى األطفال الصم ،رسالة ماجستير ير منشورة ،كلية التربية ،قسم تربية الطفل،
جامعة المنيا ،القاهرة.
عبدالكريم ،فائقة .)8308(.فاعلية خرائط المفاهيم في تعليم أطفال الروضة و كسابهم بعض المفاهيم،
مجلة الطفولة والتربية ( كلية رياض األطفال – جامعة اإلسكندرية)831-888 ،)0(3 ،
عبدهللا ،عادل وعبداللطيف ،أشرف .)8332( .فعالية برنامج تدريبي بمساعدة الكمبيوتر في تنمية
بعض المفاهيم الخلقية لألطفال الصم ،مجلة كلية التربية بالزقازيق  ،ع08 - 0 .22
ع ي  ،مجدى .)8338( .التدريس الفعال ،ماهيته ،مهاراته ،إدارته ،القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية.
عالم ،االح الدين ( .)8338القياس والتقويم التربوي والنفسي ،أساليبه ،تطبيقاته ،توجهاته
المعاصرة ،القاهرة :دار الفكر العربي.
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انم ،هشام .)8302( .فاعلية برنامج مقترخ لتنمية الثقافة العلمية وبعض عمليات العلم األساسية
لدي التالمي المعاقين سمعيا ً بالمرحلة اإلعدادية المهنية ،رسالة ماجستير ير منشورة،
جامعة المنوفية .كلية التربية .قسم المناهج وطرق التدريس ،القاهرة.
القريطى ،عبدالمطلب .)8332( .سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة  ،ط، 3القاهرة :دار الفكر
العربى
اللقاني ،أحمد حسين ،والجمل علي ( .)8330معجم المصطلحات التربوية والمعرفة في المناهج
وطرق التدريس .القاهرة :عالم الكتب.
محمد ،سميا .)8302( .استخدام استراتيجية ال كاءات المتعددة في تدريس العلوم الكتساب المفاهيم
العلمية وتنمية االتجاه نحو تعلم العلوم لدى الطالب الصم بالصف األول الثانوي المهني،
رسالة ماجستير ير منشورة ،جامعة المنيا .كلية التربية .قسم المناهج وطرق التدريس.
مدكور ،على .)0110 ( .تدريس فنون اللغة العربية ،معهد الدراسات والبحو التربوية ،الرياض:
دار الشواف.
مصطفي ،محمد .)8332( .طرق تدريس العلوم بين النظرية والتطبيق ،الرياض :مكتبة الرشد.
أبو دنيا ،نادية .)8330(.المفاهيم العلمية :القاهرة ،المكتبة األكاديمية ،الطبعة التجريبية.
المهيري ،عوشة .)8332( .كيف تنمى التفكير االبتكاري لدى طفلك المعاق سمعيا ً ،القاهرة :دار الفكر
العربي.
النجار ،خالد .)8332( .فعالية استخدام طريقة حل المشكالت في تنمية مهارات التعبير الكتابي
الوظيفي لدى التالمي المعاقين سمعيًا بالمرحلة اإلعدادية المهنية  .رسالة ماجستير ير
منشورة ،كلية التربية  ،جامعة األتهر.
النجار ،خالد .)8302( .فعالية برنامـج قائم على نظرية ال كـايات المتعـددة في تحسين مهارات القراية
الصامتة والكتابة اإلبداعية لدى الطالب الصم بجامعة الملك سعود ،مجلة رابطة التربويين
العرب )22( ،شهر مايو.
نشواتي ،عبد المجيد .)0110( .علم النفس التربوي ،األردن :دار الفرقان ،ط .2
يونس ،على .)0112( .تعليم اللغة العربية للمبتدئين ( الصغار والكبار ) القاهرة :مطبعة الكتاب
الحديث.
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