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يف  القائم على الظواهر ميتدريس العلوم باستخدام التعل فاعلية
اليقظة العقلية و تصميم النماذجمهارات املفاهيم العلمية و تنمية

ا التاسع لدى تالميذ الصف
ً
 املعاقني مسعي

 إعداد
 مروة حممد حممد الباز

 أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المساعد
 كلية التربية جامعة بورسعيد

 : مستخلص
 على الظواهر التعليم القائمفاعلية تدريس العلوم باستخدام تعرف إلى هدف البحث 

الصف لدى تالميذ  اليقظة العقليةو  تصميم النماذج العلمية ومهاراتالمفاهيم في تنمية 
 العلوم مادةفي " انعكاس الضوء وانكساره" تدريس وحدتيتم و. االمعاقين سمعيً  التاسع

 على الظواهر التعليم القائمباستخدام  2021/ 2020لعام الدراسي لالفصل الدراسي األول 
تصميم المجموعتين الضابطة بعلى المنهج التجريبي  تم االعتماد ،لتحقيق ذلك الهدفو 

مت س   ، ق  اتلميذً ( 11البحث من ) مجموعةوتكونت ، ذات القياس القبلي البعدي والتجريبية
تجريبية واألخرى درست بالطريقة التقليدية،  ميذتال( 6هما ضابطة )إحدامجموعتين إلى 
: البحث، وهي ، وتم تطبيق أداوتعلى الظواهر التعليم القائمدرست باستخدام  ميذتال( 5)

 اليقظة العقلية، ومقياس تصميم النماذجمهارات وبطاقة مالحظة  المفاهيم العلمية اختبار
اختباري اد مجموعتي البحث قبلًيا وبعدًيا، وتمت معالجة النتائج إحصائًيا باستخدام على أفر 

، ومعامل االرتباط رتباط الثنائي لرتب األزواج المرتبطةويلككسون ومعامل اال مان وتني و 
تنمية في  على الظواهر التعليم القائملية استخدام اعف إلىوتوصل البحث  ،تبالثنائي للر  
قدم البحث مجموعة و ، اليقظة العقليةو  تصميم النماذجمهارات المفاهيم العلمية و  :كل من

 ضوء هذه النتائج.في من التوصيات والبحوث المقترحة 
تصميم مهارات  -المفاهيم العلمية – على الظواهر التعليم القائمالمفتاحية:  الكلمات
 المعاقين سمعًيا - اليقظة العقلية - النماذج
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Effectiveness of Teaching Science via Phenomena Based 
Education in Developing Scientific Concepts, Model Design 

Skills and Mindfulness of Hearing- Impaired Students 
By 
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Faculty of Education, Port Said University 
Abstract :  
The research aims at examining the effectiveness of teaching 

science through  phenomena based education in developing 

scientific concepts, model design skills and mindfulness of 

hearing- impaired ninth grade students . Thus, “Light Reflection” 

and “ Light Refraction” units of the ninth grade science 

curriculum  for the academic year 2020/2021 were  taught via  

phenomena based education. To achieve the study purpose the 

two groups experimental method was adopted. The sample 

consisted of (11) students; six of which composed the control 

group and five composed the experimental group, that were 

taught through phenomena-based education. The research tools 

were applied which included: scientific concepts’ test, an 

observation sheet for model design skills and mindfulness scale. 

The post and pre results were statistically processed using Mann 

Whitney and Wilcoxon ranks test, and the double correlation 

coefficient for the ranks of related couples. and the coefficient of 

double correlation for ranks, The study results proved the 

effectiveness of teaching science through phenomena based 

education in developing: scientific concepts, model design skills 

and mindfulness. The study offers several recommendations and 

suggestions for further research in the light of its results. 

Keywords: teaching science through phenomena-based education-

scientific concepts -model design skills - mindfulness - hearing- 

impaired students. 
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 مقدمة: 
؛ إذ أن والتواصل الحسي في عمليات اإلدراك األهمية بالغ ادورً حاسة السمع  تؤدي

معظم الدراسات والمراجع المعنية بهذا الشأن أشارت أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد 
يفقد الكثير  اإلنسان لها ، وبفقدحاسة البصر ويكتسب الفرد من خاللها الخبرات المختلفة

يتقبلها األفراد  والتي قد ال ،يلةبد بطريقال يمكنه التواصل إال و ، الحسية همن خبرات
عن طريق الكالم فيستطيع إذ أنه يسمع  ؛في حياة اإلنسان كبيرةوللسمع أهمية  العاديون،

ن ر من أحداث الحياة، وتحديد أماكوالتمييز بين الكثي ، ويستطيع التعلماألفرادالتفاهم مع 
ادرها إذا كانت مص فسه مناألشياء دون الحاجة للرؤية، ويميز بين األصوات فيحمي ن

، إال أن حاسة الحواس في عملية االتصال والتعلمغم من أهمية جميع الر  ىوعل ،ةضار 
ا ويتطور اجتماعيً  لها يتمكن اإلنسان من تعلم اللغةأهم هذه الحواس فمن خال  دعالسمع ت  
  بيئته. المختلفة في عناصرالويعي 

عدادهم ليكونوا وتسهم  دراسة المواد الدراسية المختلفة في تشكيل األفراد وا 
الدراسية التي عد مادة العلوم أحد المواد نافعين ألنفسهم ومجتمعاتهم، وت  صالحين مواطنين 

المفاهيم  :كل من ثر في تشكيل شخصية الفرد لما لها من دور بالغ في إكسابهؤ ت
ارات العلمية والعملية هوتنمية الم ،واالتجاهات العلميةوتكوين القيم  ،والمعارف العلمية

التي تسهم في مساعدة الفرد لفهم نفسه والبيئة من المرتبطة بالظواهر الطبيعية والكونية 
واالهتمام باألفراد ذوي االحتياجات الخاصة ومن بينهم ذوي اإلعاقة . ختلفةالمحوله 

اإلنسانية فأصبح تقدم  تالمجتمعاكافة  موضع اهتمامونة األخيرة السمعية أصبح في اآل
 .قاس بما تقدمه من عناية واهتمام بهذه الفئاتاألمم ي  

م العلوم ييتعلق بتعل فيما امتزايدً  اهناك قلقً وعلى الرغم من هذا االهتمام إال أن  
 وقد يرجع ذلك لبعض الخصائص الشخصية واألكاديمية لهذه الفئة؛ للطالب المعاقين،

بشكل  ذلك ويرجع منخفض نسبًيا؛ من تحصيل دراسيف السمع اضع الطالبيعاني حيث 
من ف ،العقليةوليس بسبب ضعف قدرتهم  ،للطالب اللغويةأساسي إلى ضعف القدرة 

م به أنه لكي يتمكن جميع الطالب من تحقيق النجاح في تعليم العلوم، يجب اعتبار سل  الم  
والكتابة عاماًل حاسًما عند تحديد األهداف التعليمية بين الطالب ذوي معرفة القراءة 
 .(Im & Kim,2014, 1399)اإلعاقة اللغوية 
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( إلى أن هناك بعض المشكالت التي تواجه 179، 2010) كما أشارت صيام وآخرون 
معلمو المعاقين  هيواجهما و  ضعف اكتسابهم للغة، ومن أهمها: ،تعليم العلوم للمعاقين سمعًيا

صعوبة في تعليم المفاهيم العلمية المجردة والخيال العلمي بسبب عدم وجود من سمعًيا 
انعدام الربط بين الحقائق العلمية التي و  وسائل معينة تساعد في توضيح تلك المفاهيم، 

عدم مالئمة في الكون، و يدرسونها في الكتب الدراسية وبين ما يحدث من ظواهر طبيعية 
توى كتب العلوم المدرسية من حيث االختيار والتنظيم والصياغة لقدرات التالميذ المعاقين مح

عدم مراعاة وسائل التقويم المتبعة في مدارس الصم لقدرات التالميذ المعرفية ، و سمعًيا
 واللغوية. 

ومن هنا تبرز الحاجة إلى االهتمام بتدريس العلوم للتالميذ ذوي اإلعاقة السمعية 
من  ساعدهم للتكيف مع نظرائهم العادييني بما ،ل إكسابهم هذا النوع من المعارفمن أج
كان الزما على  ، ومن هنامن زاوية أخرى  الظواهر المختلفة المحيطة بهموفهم  زاوية

البحث عن استراتيجيات تدريسية حديثة تساعد هذه  الباحثين في مجال التربية العلمية
 .مادة العلومالعقبات والصعوبات التي تواجههم في دراسة  علىالفئة من األفراد في التغلب 

التدريسية الحديثة التي اهتمت بتعليم العلوم بشكل واقعي  تاالستراتيجيا هذه ومن
التي تعليمية ال اتحركال إحدى من هأصول الذي يستمد، نشط التعليم القائم على الظواهر

إعداد الطالب بشكل أفضل للحياة بغرض  في نظام التعليمي الفنلندي 2016عام ظهرت 
ط في التعلم الذي انخر على اال الطالب  تساعدومن مزايا هذه االستراتيجية أنها ، الحقيقية

يحتوي على سياق أكثر لقضايا الحياة الواقعية، ويطبقون المعرفة والمهارات من مواضيع 
 وحل المشكالت والعمل االتصال والتفكير النقدي :مثل ،مختلفة، ويطورون مهارات مهمة

(Valamis - Learning Experience Platform, 2019). 
لطالب من جميع ان مك  ي  ويكتسب التعليم القائم على الظواهر أهميته من كونه 

المهم األعمار استخدام الظواهر، لتوليد األسئلة وحل المشكالت المتعلقة بالظاهرة وفهم ع
يمكن أن تكون الظواهر بمثابة الطريقة األولي إلشراك كما  ،سواء داخل الفصل أو خارجه

يمكنهم أيًضا استخدامها في تحمل مسئولية تعلمهم وتكوين فهم أعمق للطالب والطالب؛ 
بشكل مباشر العلمية ليس من الممكن تجربة أو مالحظة كل الظواهر ، لكن في مادة العلوم

الحظة الشخصية المباشرة في الفصل، فعندما يكون من الصعب أو غير المجدي الم
 . (Huncosky, 2019, 1)كون بدياًل فعااًل للواقع ت بحيثذج انمالللظاهرة يمكن استخدام 
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ونظرا ألهمية هذه االستراتيجية التدريسية فقد تناولتها بعض الدراسات ومنها على 
 (Valanne, et al,2017) (Symeonidis & Schwarz, 2016) سبيل الذكر دراسة كل من:

(Mitchell et al, 2019) ،(Nolkhom & Saifah, 2020)  . ولكن هذه الدراسات أجريت في
  بيئات أجنبية كما أنها لم تمس بشكل مباشر تدريس العلوم.

 -التي من بينها إنتاج وتصميم النماذج التعليمية - تنمية المهارات المختلفةو 
عديد من المناهج شددت  كماأحد األهداف التي يسعى معلمو العلوم إلكسابها لمتعلميهم، 

الوطنية وحركات إصالح تعليم العلوم الدولية على استخدام النماذج العلمية في تدريس 
فإن وبالرغم من هذا االهتمام والتشديد ، كأحد مهارات البحث العلمي العلوم وتعلمها

 ,Lee, et al) كل عام ال يعرفون كيفية تصور النماذج بشكل صحيحالطالب والمعلمين بش

2019,892) . 
مهم ال هادور  أهميتها من لنماذج العلميةايكتسب تنمية مهارة إنتاج واستخدام و

في تحسين تعليم العلوم فهي تقوم بتمثيل لوصف مبسط للظواهر العلمية المعقدة وتساعد 
وتمكن المعلم من تطوير التوضيحات والتفسيرات وتوفر في تحويل ما هو مجرد إلى مرئي، 

لظواهر العلمية، فمن المهم أن يعرف الطالب متى يستخدمون النموذج با ؤأساس للتنب
 (. 410، 2007المستخدم )عبد السالم،  النموذجوما نوع 

للنماذج العلمية أدوار مهمة في تعليم العلوم، فهي توفر وسيلة لتوليد كما أن 
من ناحية أخرى، يمكن  ،جديدة أو تعمل كموجز سهل الوصول للدراسات العلميةال معرفةال

تمثيالت للمفاهيم المجردة، وهي أيًضا أطر تنظيمية لتدريس  إلى من خاللهاالوصول 
وتعلم الحقائق التي يتعذر الوصول إليها. باعتبارها أجزاء ال غنى عنها في التعلم 

 & Yenilmez)علوم دام النماذج العلمية في فصول اليجب تعزيز استخو وممارسة العلوم، 

Oztekin, 2016, 220). 
واكتساب المفاهيم ونظرا ألهمية النماذج العلمية وما تلعبه من دور هام في تكوين 

: ومنها دراسة كل من ،العلمية فقد تناولتها بعض الدراسات بالبحث واالستقصاء
 & Price)(، 2015غانم، )(، 2015الطحان وآخرون، )(، 2007)عبدالسالم،

Rogers,2016)  ،(Forbes, et al, 2019)، (Lee, et al, 2019)، ،ا إال أن أيً  .(2019)المعمري
من هذه الدراسات لم يربط بين التعليم القائم على الظواهر والنماذج العلمية لدى التالميذ ذوي 

 عية.اإلعاقة السم
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انطالقا من ضعف المستوى التحصيلي للطالب ذوي اإلعاقة السمعية وضعف و 
فهناك حاجة ماسة إلى زيادة مستوى رغبتهم بعض الخصائص األكاديمية والمعرفية لديهم 
 ينهموتمكتعزيز األداء المعرفي واألكاديمي في التعلم ورفع مستوى كفاءتهم التعليمية، و 

كأحد المتغيرات أهمية اليقظة العقلية  من ظهرتلديهم  من إدارة الضغوط األكاديمية
 ، وهذا ما أشار إليه كل منالنفسية والتربوية التي يسعى المعلمون لتنميتها لدى متعلميهم

(Rempel, 2012,210)   ،(290، 2019)الفيل. 
العقود الثالثة الماضية اهتمام أكاديمي بفوائد اليقظة العقلية ومالها  شهدتقد ف
من خالل فك  واالكتئاب، وذلكالقلق واالنطواء  :مثل ،ر على الحاالت النفسيةمن آثا

السلوكية غير الصحية ومعالجتها  واألنماطالعالقة التلقائية بين تلك األفكار والعادات 
وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز التنظيم السلوكي  ،والتعايش معها بعقل منفتح

 .( 19، 2014الذاتي ) العاسمي، 
 التفحص الدقيق للتوقعات والتفكير باالعتماد على خبرات الفرد،وتشير اليقظة إلى 

 االجتماعية،وتحديد الجوانب الجديدة للمواقف التي تحقق للفرد االستبصار أثناء تعامالته 
موجوًدا بجسمه فالفرد حينما يكون يقًظا عقلًيا يمر بحالة متزايدة من التأمل المعرفي فيكون 

 (.12، 2010، ى)السند وعقله في تلك اللحظة اآلنية
واليقظة العقلية عكس التجول العقلي الذي يعني تحول تلقائي في االنتباه من 
المهمة األساسية إلى أفكار أخرى داخلية وخارجية، وتزداد أهمية إيجاد حل التجول العقلي 
في العصر الحالي أكثر من أي وقت مضى نظرا لتزايد مشتتات االنتباه والمثيرات المختلفة 

 هغيير ال يمكن لتب ذاتهم أن ميلهم للتجول العقلي وعدم يقظتهم الطال حولهم، واعتقاد
 (.289، 2019)الفيل، 

عد اليقظة الذهنية عاماًل حاسًما في عملية التعلم؛ فالتالميذ عندما يكونون يقظين وت  
ذهنًيا في عمليات تعلمهم فإنهم يستخدمون االبتكار والمرونة المعرفية، ويكونون قادرين على 

كرة من أجل االحتفاظ بالمعلومات، وبالتالي يتحسن لديهم النمو المعرفي مع جودة تعزيز الذا
 . (228، 2018،عمر) األداء األكاديمي

بدأ المعلمون والمؤسسات وقد بدأ استخدم اليقظة العقلية لتحسين الشخصية، ثم 
مفيًدا  يمكن أن اليقظةعلى تدريب فالالتعليمية مؤخًرا في استكشاف فائدتها في المدارس. 

لمساعدة الطالب على أن يكونوا متعلمين أكثر نجاًحا وأعضاء أكثر ارتباًطا في المجتمع 
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 أن فقد أثبتت عدة دراسات األكاديمية،يكونوا أكثر نجاًحا في مساعيهم  بحيث التعليمي
ألدنى، : تقليل تأثير التنمر إلى الحد امنها المجاالتمفيًدا في بعض  العقلية تعليم اليقظة

ومساعدة الطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم، تفيد الطالب الذين يتدربون في 
اليقظة الذهنية  برامج دمجلذا فإنه من المفيد وظائف ذات عاطفة عالية وتوتر وتدريب. 

 (.Leland,2015, 19ة )جني الفوائد األكاديمية والشخصيلمناهج الدراسية الفي 
العقلية كأحد المتغيرات التربوية والنفسية فقد تناولتها بعض ونظرا ألهمية اليقظة 

)عبد العليم، ( 2018( )عمر، 2017: )محمد، ومنها دراسة كل من كمتغير تابع، الدراسات
(، أال أن هذه الدراسات لم تربط بين 2020( )صالح الدين،2020)عمر وشكري، ( 2019

 ى التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية.اليقظة العقلية والتعلم القائم على الظواهر لد

مهارات المفاهيم العلمية، و بتنمية االهتمام  ةإلى ضرور الحاجة تبرز من هنا و 
دراستهم لمناهج  أثناء يقظتهم العقليةا وزيادة لدى التالميذ المعاقين سمعيً  تصميم النماذج
التلميذ  مشاركةاستخدام استراتيجيات تدريسية حديثة تعتمد على  ا علىالعلوم اعتمادً 

 النشطة. اإليجابية
 مشكلة البحث:

شعبة التربية  - العمليةا على طالب التربية الحظت الباحثة أثناء إشرافه
استخدام المعلمين والطالب المعلمين الستراتيجيات تدريس تقليدية ال تتناسب  -الخاصة

نتائج اختبارات الشهر للتالميذ إلى ضعف مستوى  ، كما أشارتامع فئة المعاقين سمعيً 
  .(%51 -44حيث تراوحت ما بين ) تحصيلهم للمفاهيم العلمية بشكل عام

نتائج بعض الدراسات السابقة إلى ضرورة إعادة النظر في طرق  أشارتكما 
هذه  سمعًيا، ومنمستخدمة في تدريس العلوم للتالميذ المعاقين الها واستراتيجياتالتدريس 

براهيم و ، (2012) وآخرون عبده و ، (2010) وآخرون  صيام :الدراسات دراسة كل من ا 
 .(2019)وحسين  (،2017)

وقد قامت الباحثة بدراسة استطالعية بهدف تعرف مستوى مهارات تصميم النماذج 
بطاقة تطبيق ب واليقظة العقلية لدى تالميذ الصف التاسع المعاقين سمعًيا، حيث قامت

من الصف  تالميذ( 4)على  اليقظة العقليةومقياس  تصميم النماذجمهارات  مالحظة
 تصميم النماذجمهارات التالميذ في  مستوى تدني  ما يلي:ى إلوأشارت النتائج  ،التاسع
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 اليقظة العقليةدرجات التالميذ في مقياس تدني و  (،%26)حيث حصلوا على نسبة مئوية 
 .(%48) نسبة مئويةحيث حصلوا على 

 التاسع الصف تالميذمستوى  ضعفمشكلة البحث الحالي في  تتحددبذلك و 
 اليقظة العقليةو  تصميم النماذجمهارات تحصيل المفاهيم العلمية و  فيا المعاقين سمعيً 

لية تدريس ما فاع ومن ثم تتحدد مشكلة البحث في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
تصميم مهارات المفاهيم العلمية و في تنمية  على الظواهر التعليم القائمالعلوم باستخدام 

 المعاقين سمعًيا؟ التاسعلدى تالميذ الصف  اليقظة العقليةو  النماذج
 :سئلة الفرعية التاليةاألن السؤال الرئيس موتفرع 

المفاهيم في تنمية  على الظواهر التعليم القائمما فاعلية تدريس العلوم باستخدام  .1
 ؟المعاقين سمعًيا التاسعلدى تالميذ الصف  العلمية

مهارات في تنمية  على الظواهر التعليم القائمما فاعلية تدريس العلوم باستخدام  .2
 ؟اسمعيً المعاقين  التاسعالصف لدى تالميذ  تصميم النماذج

اليقظة في تنمية  على الظواهر التعليم القائمفاعلية تدريس العلوم باستخدام ما  .3
 ؟االمعاقين سمعيً  التاسعالصف لدى تالميذ  العقلية

 البحث:أهداف 
 :تنمية في على الظواهر التعليم القائمعلية استخدام اتعرف فإلى هدف البحث  

 .المعاقين سمعًيا التاسعلدى تالميذ الصف  ةيمالمفاهيم العل .1

 المعاقين سمعًيا. التاسعلدى تالميذ الصف  تصميم النماذجمهارات  .2

 المعاقين سمعًيا. التاسعلدى تالميذ الصف  العقليةاليقظة  .3
 :أهمية البحث

 أسهم البحث في:   
المنهج نحو ضرورة َتَبن  ي استراتيجيات التدريس التي تعتمد  مطوري توجيه اهتمام  .1

 المتعلم مثل التعليم القائم على الظواهر. إيجابية ونشاطعلى 
المفاهيم العلمية توجيه اهتمام الباحثين نحو طرق التدريس التي تسهم في تنمية  .2

 مهارات تصميم النماذج واليقظة العقلية لدى التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية.و 
التعليم " باستخدام انعكاس الضوء وانكساره" تيفي وحد وراق عمل التلميذأإعداد  .3

 .على الظواهر القائم
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في معاونة المعلم ي سهم بما " انعكاس الضوء وانكسارهم في وحدة "إعداد دليل المعل .4
 .على الظواهر التعليم القائمباستخدام  تينفي تدريس الوحد

مهارات تصميم النماذج،  اختبار لقياس المفاهيم العلمية وبطاقة مالحظة لقياستقديم  .5
 المعاقين سمعًيا.الصف التاسع ومقياس اليقظة العقلية لتالميذ 

 :حدود البحث
 :تمثلت في    
المعاقين  التاسعتالميذ الصف على  تينالمقرر  "انعكاس الضوء وانكساره" تيوحد .1

 مجردة مفاهيم علميةمن  مالما تتضمنهنظًرا ؛ م2021/ 2020للعام الدراسي  اسمعيً 
 .على الظواهر التعليم القائميمكن تعليمها بصورة أفضل باستخدام 

انعكاس " التطبيق( في وحدتي -الفهم -)التذكرمستويات  عندبناء اختبار المفاهيم العلمية  .2
 ". الضوء وانكساره

؛ بما يتناسب مع التشبيهية العلمية تصميم النماذجمهارات ل بطاقة مالحظة بناء .3
التخطيط لعمل : )في خمسة أبعاد هي االمعاقين سمعيً  التاسعالصف خصائص تالميذ 

 .وصف النموذج، بناء النموذج، اختبار النموذج، تقييم النموذج(النموذج، 
، الوصف، التصرف الواعي، تقبل الخبرة )المالحظة :أبعادفي  اليقظة العقليةبناء مقياس  .4

يتناسب مع المرحلة العمرية ؛ بما (بدون إصدار الحكم، عدم التفاعل مع الخبرة الداخلية
 .ميذ المعاقين سمعًياالتلل

األمل للصم وضعاف  تيفي مدرس االمعاقين سمعيً  التاسعالصف  تالميذمجموعة من  .5
 بورسعيد ودمياط. بمدينتيالسمع 

 :مواد وأدوات البحث
 :(ةثإعداد الباح  جميعها ) اليةفي إجرائه على المواد واألدوات الت البحثعتمد ا

 في: االمعالجة التجريبية، وتمثلت مادتا .1
التعليم ستراتيجية الا وفقً " انعكاس الضوء وانكساره"تي وحدفي  التلميذعمل  أوراق .أ

 .على الظواهر القائم

على  التعليم القائموفًقا الستراتيجية " انعكاس الضوء وانكساره"تي وحددليل المعلم في  .ب
 .الظواهر
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 في: االقياس، وتمثلت واتدأ .2
 ."انعكاس الضوء وانكساره"تي وحداختبار المفاهيم العلمية في  .أ

انعكاس الضوء "تي وحدفي  العلمية تصميم النماذجمهارات ل مالحظة بطاقة .ب
 ."وانكساره

 .اليقظة العقليةمقياس  .ج
 مصطلحات البحث: 

 :Phenomena-Based Instruction  على الظواهر التعليم القائم
"نهج تعليمي يركز على المتعلم ويستند إلى استفسار الطالب وحل  عرف بأنهي   

مشاكل حقيقية  المتعلمون بالتحقيق في أسئلتهم وحلها من خالل تقديمالمشكالت، يقوم 
في الحياة ويطلب من المتعلمين أن يكتشفوا بنشاط المعرفة والمهارات المطلوبة 

 ..(Valamis - Learning Experience Platform, 2019)لحلها
يعتمد على تدريس الظواهر العلمية  نشط نهج تعليمي :ب أنَّه في البحث الحالي َعرَّف  يو 

وطرح  ة،في سياق واقعي عن طريق تقديم الظاهر انعكاس الضوء وانكساره المرتبطة بوحدتي 
وشرحها من خالل رسم وبناء نماذج علمية  ،ومحاولة اكتشافهاومالحظتها  ،أسئلة حولها

في تفسير سبب حدوث الظاهرة وتقييم  ين المعاقين سمعيا في الصف التاسعالمتعلمتساعد 
  الظاهرة. تفسيرمدى نجاح المتعلم في شرح و 

 :Scientific Conceptsالمفاهيم العلمية 
عملية عقلية يتم عن طريقها تجريد مجموعة الصفات  ي عرف المفهوم العلمي بأنه "

ذات  أو السمات أو الحقائق المشتركة، أو يتم عن طريقها تعميم عدد من المالحظات
 .( 10، 1996) الخليلي وآخرون، العالقة بمجموعة من األشياء"

كلمة أو مصطلح يربط بين مجموعة من الصفات أو  إجرائًيا بأنهويمكن تعريفه 
من  المعاقين سمعًيا الحقائق المشتركة بين األشياء، ويقاس بما يحصل عليه التالميذ

" عند مستويات انعكاس الضوء وانكساره" تياختبار للمفاهيم العلمية في وحد درجات في
 التذكر والفهم والتطبيق.
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 :Models Design Skills  العلمية النماذج تصميم مهارات
محاكاة لشيء ما أو حدث ما، ويستخدم كأداة لفهم العالم هي  اذج العلميةالنم

، وهو تمثيل بصري يبسط ويلخص النظام من خالل التركيز على المالمح الرئيسة الطبيعي
 . (Schwarz et al, 2009,633)للظاهرة العلمية وتوضيحها وتفسيرها والتنبؤ بها 

، أي جمع لعناصره وأجزائه عملية إنشاء ووضع خطة لمنتج :بأنهالتصميم ويعرف 
)المعجم  طاء شيء له وظيفة أو مدلولإلع ينعناصر من البيئة ووضعها في تكوين مع

 (.2020 المعاني،
المعاقين  التاسعالصف  طالب قدرةبأنها  :إجرائًيا مهارات تصميم النماذج ويمكن تعريف

التخطيط لعمل نماذج ووصفها وبناءها واختبارها وتقويمها عن الظواهر العلمية  علىسمعيا 
بما يحصلون عليه من  ووصفها وتقاس، "انعكاس الضوء وانكساره"تي وحدالمتضمنة في 

 لذلك.  المالحظة الم عدةبطاقة درجات في 

 
 Mindfulness  اليقظة العقلية

"قدرة الفرد الفائقة على استحضار كامل انتباهه  :عرف اليقظة العقلية بأنهات  
مع عدم انشغاله بتقييم ما  ،وتركيزه ووعيه لكل ما يحدث في اللحظة اآلنية دون غيرها

 .(286، 2019يحدث أو ربطه بما قد يحدث أو بما حدث" )الفيل، 
 علىا سمعيً المعاقين  التاسعتالميذ الصف  قدرة: نهاأب إجرائًيا ويمكن تعريفها

ات من خالل قدرتهم على مالحظة الخبر  العلومتنظيم انتباههم أثناء دراستهم لموضوعات 
وعدم التفاعل  ، وتقبلها بدون إصدار أحكام،في ضوئهاالحالية، ووصفها، والتصرف بوعي 

مما يعكس ثقتهم بأنفسهم في  ؛مع الخبرة الداخلية التي يمكن أن تؤثر سلًبا على التعلم
 عد لذلك.الم   المقياسبما يحصلون عليه من درجات في  اس  ، وتق  تعلم مادة العلوم

 Hearing Impairedسمعًيا المعاق 
والدته أو قبل تعلمه الكالم إلي  منذ حاسة السمع من رمح الذيالشخص هو 
سماع الكالم  علي غير قادرو  –حتى مع استعمال المعينات السمعية  –درجة تجعله 

التواصل  المنطوق، ومضطرًا الستخدام اإلشارة أو لغة الشفاه أو غيرها من أساليب
 (. 1985،336الشخص، )



مهارات تصميم المفاهيم العلمية و  تنميةالقائم على الظواهر في  تدريس العلوم باستخدام التعليم فاعلية
 مروة محمد محمد الباز                المعاقين سمعًياالتاسع  تالميذ الصفلدى اليقظة العقلية و النماذج 

- 334 - 
 م 2021يناير  2اجلزء  1العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد 

 
 

التلميذ الذي يعاني من فقدان للسمع كلى أو جزئي  :بأنه إجرائًيا تعريفهويمكن 
ويمكنه متابعة تعليمه واالستجابة لما يطلب  بمدارس األمل للصم وضعاف السمعوملتحق 

 منه من مهام وأنشطة علمية خالل تدريس مادة العلوم.
 النظري والدراسات السابقة: اإلطار
 : Hearing Impaired ن سمعًياوالمعاق أواًل:

 مفهوم المعاق سمعًيا:
المنظور  من تعددت التعريفات والمفاهيم التي تناولت مصطلح اإلعاقة السمعية

و القصور المزمن أو العلة أذلك النقص " :بأنها اإلعاقة السمعيةحيث تعرف  ،التربوي 
المزمنة التي تؤثر في قدرات الشخص، فيصير معوًقا سواء كانت اإلعاقة جسمية أو 
حسية أو عقلية أو اجتماعية األمر الذي يحول بين الفرد وبين االستفادة الكاملة من 
نه الخبرات التعليمية والمهنية التي يستطيع الفرد العادي االستفادة منها، كما تحول بي

 .(12، 1986وبين المنافسة المتكافئة مع غيره من العاديين في المجتمع" )حسين، 
 :  (57، 2012 ،عقلا هما )يميز األدب التربوي بين فئتين من المعاقين سمعيً و
الفرد الذي فقد حاسة السمع ألسباب وراثية أو مكتسبة وهو  Deaf  : صماأل -1

يحول بينه وبين متابعة الدراسة وتعليم خبرات الحياة مع أقرانه  وهذا ،منذ الوالدة أو بعدها
  العاديين وبالطرق العادية لذلك فهو في حاجة إلى تأهيل يتناسب مع قصوره الحسيمن 

الذي لديه قصور في حدة هو الفرد  :Hard of Hearing  ف السمعضعي -2
قع في حدود قدراته السمعية السمع بدرجة ما، وي مكنه االستجابة للكالم المسموع إذا و 

باستخدام المعينات السمعية أو بدونها، ويحتاج في تعليمه إلى تدريبات خاصة، أو هو من 
، أو بعد اكتساب اللغة والكالم، ولكن يمكنه استقبال الخبرات والدةفقد سمعه جزئًيا منذ ال

 بدونها.المعرفية من خالل بقايا السمع باستخدام المعينات السمعية أو 
 خصائص المعاقون سمعًيا 

، 2012ا كل من عقل )أشار إليها بمجموعة من الخصائص ن سمعيً وويتسم المعاق
 وهي على النحو التالي: ( 30-2017،21، طه )(68 -60
 مقاربمستوى ذكاء األطفال المعاقين سمعيًا  ا:سمعيً الخصائص العقلية للمعاقين  .1

ضعف لديهم  لكن، ومناسب لمستوى أعمارهم الزمنية ى ذكاء األطفال العاديينمستو ل
معدل في وزيادة ، تذكر المفاهيموضعف  رة على التركيز لفترة طويلة،قدال في
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وصعوبة اتباع التعليمات لفترة وتشتت االنتباه سرعة التعلم،  في بطءالنسيان، و
ال تعتمد على الحواس ك الخبرات اللفظية المجردة التي وعدم القدرة على إدرا ،طويلة

عدم و ، ستخدام استراتيجيات االستدعاءفي اا قصورً و ، المعاقاألخرى النشطة لدى 
وانخفاض دافعيتهم على مواصلة التعلم لفترات والمقارنة، المناقشة قدرتهم على 

 أقرانهمثالث سنوات عن  بما يقارب طويلة، وتأخر مستوى تحصيلهم األكاديمي
محدودية حصيلتهم اللغوية وحاجاتهم إلى ربط الكلمات التي يتعلمونها و ، العاديين

 .الحسيةبمدلوالتها 
 معاق سمعيااللغة لدى ال فين القصور الحادث إ :اللمعاقين سمعيً  اللغويةالخصائص  .2

يفكر أوال فيما  معاقترجمة األفكار إلى كلمات مفهومة، فال فييجعل هناك صعوبة 
، وتتمثل التعبير عن ذلك من خالل اإلشارات فييريد التعبير عنه ثم تبدأ األصابع 

عدم قدرة الطفل على التواصل مع البيئة المحيطة به؛ بسبب خصائصه اللغوية  في 
فقدان القدرة على  ، إلى جانبفقدانه للقدرة على سماع األصوات الصادرة حوله

مٍل  ، وجديدةاكتساب مفردات لغوية  صعوبة في تركيب الكلمات معًا للحصول على ج 
 مفيدة.

 فيمن قصور كبير  ى المعاقين سمعيايعان ا:سمعيً الجتماعية للمعاقين الخصائص ا .3
بعض من مشكالت سلوكية كالعدوان والسرقة اليعاني حيث ، المهارات االجتماعية

يقاع األذى باآلخرين، وعدم الثقة بالنفس، والميل إلى االنطواء،  مفهوم ولديهم وا 
قواعد  وال يعرفون  ن،يا من العادييا اجتماعً قل توافقً أ. كما أنهم سلبي عن الذات
المس ى التإل وقد يلجؤون ،  للعزلة مقارنة بالعاديينأكثر مياًل ، و السلوك المناسب

 .يعتمدون على اآلخرينو للمسئولية قل تحمالً وهم أ ،الجسدي للفت االنتباه إليهم

  المعاقين سمعًيا لدى طرق التواصل
 لتواصللإلى أن هناك طرًقا مختلفة  (37، 2017) وطه( 174، 2001عبيد ) يشير كل من

لغة و ، وهي: طريقة قراءة الشفاه، والطريقة اليدوية والتواصل الكلي، المعاقين سمعًيا مع
 .طريقة التواصل باألرقامو  ،، وهجاء األصابعساعدةاإلشارة، ولغة الشفاه، والتكنولوجيا الم
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المعاقين  لدىلتواصل إلى أن هناك ثالث اتجاهات ل (336، 2005القريطي ) يوضحكما 
 سمعًيا وهي: 

ويركز على أهمية التدريب السمعي وأنشطة االستماع في  :اللفظيالسمعي االتجاه  -1
المواقف العادية، وكذلك التدريب على الكالم، ويعتمد على أسلوبين وهما: التدريب 
السمعي وقراءة الشفاه أو قراءة الكالم وله طريقتان، وهما: القراءة التحليلية 

 والتركيبية. 
بصار كقناة للتواصل وأهمية النمو المبكر هو الذي يركز على اإل :االتجاه الشفوي  -2

على التدريب السمعي وقراءة الحديث واستخدام لغة ويركز للغة من خالل اإلشارة 
 .اإلشارة

واالستعانة بأي أسلوب  السابقين االتجاهين : وفيه يتم الجمع بيناالتجاه الكلي -3
 .المعاق سمعًيا يمكن أن يعود بالفائدة على الطفل

  االعلوم للمعاقين سمعيً  تدريس
تختلف طبيعة مادة العلوم عن طبيعة المواد األخرى، فهي تعتمد على إشراك 
المتعلمين في أنشطة علمية وممارسة عمليات العلم المختلفة مثل المالحظة واالستنتاج 
عدادهم إعداد علمي من  والتفسير والتنبؤ والتصنيف، ويمكن للمعاقين سمعًيا تعلم العلوم وا 
خالل التخطيط المتكامل لتكييف مناهج العلوم في المدارس على جميع مستوياتها، وحسن 
عادة النظر في الكتب المدرسية واستراتيجيات التدريس  عداد معلمي العلوم وا  اختيار وا 

 (. 133، 2008والوسائل التعليمية وأساليب التقويم )سيسل وآن، 
اللغة من أهم المشكالت التي تواجه التالميذ المعاقين سمعًيا في تعد مشكلة 

دراسة العلوم، ألن الضعف اللغوي يعيق نقل المعارف والمعلومات وتكوين المفاهيم العلمية 
وتعميق مستوى فهم التالميذ لها، واالنتقال بها من المستويات الدنيا إلى المستويات 

ال فطرق واستراتيجيات تدريس العلوم التقليدية  (.177، 2010صيام وآخرون، )العليا 
على حفظ الفرصة الكافية لممارسة التفكير حيث تقتصر ذ المعاقين سمعًيا لتالميتتيح ل

، 2005وتلقين الحقائق والمفاهيم العلمية دون توظيفها في الحياة العملية )الخطيب، 
154.) 
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تعليم العلوم للمعاقين ( إلى مشكالت 179، 2010قد أشارت )صيام وآخرون، و
 سمعًيا ومن أهمها:

أن التالميذ المعاقين سمعًيا لديهم ضعف في اكتساب المفاهيم العلمية بسبب عدم  -1
مثلة واقعية أو القدرة على الربط بين أقدرتهم على تحويل المفاهيم العلمية إلى 

 المثيرات، وتصنيف األشياء وترتيبها، وأيضا ضعف في القدرة على االحتفاظ
 بالمعرفة واكتشاف الحقائق بشكل تلقائي.

المعاقين سمعًيا صعوبة في تعليم المفاهيم العلمية المجردة والخيال العلمي  ويواجه معلم -2
، وهذا نتيجة عدم سعيهم بسبب عدم وجود وسائل معينة تساعد في توضيح تلك المفاهيم

 .نحو تطوير مستواهم المهني

التي يدرسونها في الكتب الدراسية وبين ما يحدث  انعدام الربط بين الحقائق العلمية -3
من ظواهر طبيعية كالكسوف وفصول السنة األربعة ونمو النبات، مما يصعب أن 
تكون مادة العلوم مادة ذات صلة بحياة التالميذ فتصبح دراستها تعتمد على الحفظ 

 بعيدا عن التطبيق العملي.

يث االختيار والتنظيم والصياغة عدم مالئمة محتوى كتب العلوم المدرسية من ح -4
 لقدرات التالميذ المعاقين سمعًيا.

لقدرات التالميذ المعرفية  في مدارس الصم عاة وسائل التقويم المتبعةاعدم مر  -5
  واللغوية.

عدد من التعليمات التي تساعد في تحسين تعليم  (69، 2012عقل )وقد اقترح 
ا سمعيً  ينللمعاق المختلفةأن يهتم التدريس بالتركيز على الحواس المعاقين سمعيا منها: 
، أيضا التركيز على البصرو واللمس  حاسة التذوق والشممثل  ،والعمل على تنميتها

يجب توفير بيئة تعليمية والوسائل التعليمية البصرية، كما  المعينات السمعيةاستخدام 
م  سمعيا االستجابة بفاعلية لما داعمة للتعلم ومحفزة له حتى يستطيع المعاق  له داخل ي َقدَّ

  .غرفة الصف

السابقة  الدراساتبعض فقد تناولته  ،اونظرا ألهمية تدريس العلوم للمعاقين سمعيً 
فاعلية نموذج بنائي لتدريس مادة  التي أثبتت (2011) وآخرون أحمد دراسة  :ومنها

، كما االمعاقين سمعيً  التاسعالعلوم في تنمية التحصيل والتفكير العلمي لدى تالميذ الصف 
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فعالية استخدام خرائط التفكير في تحصيل مادة ( 2012) وآخرون دراسة عبده أوضحت 
 .االمعاقين سمعيً السادس  تالميذ الصفالعلوم وتنمية بعض مهارات التفكير البصري لدى 

ان في العلوم عن خطر اإلدم وحدة اقترحت (2013) وآخرون  دراسة عيسىوفي  
تنمية بعض المهارات الحياتية لدي  وأثبتت فاعليتها فيباستخدام الوسائط التفاعلية 

  (Im & Kim,2014)دراسة  كما قدمتا، يً المعاقين سمعالصف الثالث اإلعدادي تالميذ 
 من ضعاف السمع لتدريس العلوم للطالب ذوي الكفاءة اللغوية المحدودة استراتيجية
التعبير الكتابي في سياق األنشطة العلمية العملية. كما تم  االستراتيجية على واعتمدت

لدى  ستقصاءفحص تأثير استراتيجية التدريس هذه على الكفاءة اللغوية ومهارات اال
تم تعزيزه من حيث  إتقان اللغة لدى الطالب قدالطالب ضعاف السمع. كشفت النتائج أن 

مجموعة ال، كما تم تحسين مهاراتهم االستقصائية مقارنة بالطالب في طالقة التعبير
 . المقترحة م استراتيجية التدريسستخدتلم التي ضابطة ال

البصري المكاني في تدريس  ( المدخل2014) وآخرون البغدادي استخدمت دراسة كما 
تنمية التحصيل ومهارات ما وراء المعرفة لدى تالميذ الصف  على أثره االيجابي وكشفتالعلوم 
  .االمعاقين سمعيً  التاسع

( برنامًجا قائًما على التعلم البصري في 2015) وآخرون قدمت دراسة خليل كما 
في اكتساب مهارات قراءة الصور والرسوم التعليمية  الفعال أثره وأكدتتدريس العلوم 

كما ، وبعض مهارات التفكير البصري المكاني لدى تالميذ الصف السادس المعاقين سمعًيا
فاعلية تدريس وحدة إثرائية عبر الويب في  إ لى( 2015دراسة سرحان ) أشارت نتائج

لبة ذوي اإلعاقة السمعية في العلوم لتنمية التحصيل ومهارات االتصال والتواصل لدى الط
 .غزةمدينة الصف العاشر ب

استخدام مختبر افتراضي في الدوائر فعالية    (Baladoh, et al, 2017)واثبتت دراسة  
تحسين فهم الطالب ضعاف السمع للمفاهيم ساهم في  اإللكترونية للطالب ضعاف السمع

سمح للطالب ببناء واختبار  حيث في التعامل مع الدوائر اإللكترونية. العملية ومهاراتهم
أثر المنظومة  التي أكدت( 2017دراسة العيسرية )و مجموعة متنوعة من الدوائر اإللكترونية. 

التفاعلية عبر األجهزة اللوحية في تنمية التفكير البصري نحو العلوم لدى تالميذ الصف 
 .في عمان الخامس ذوي اإلعاقة السمعية
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أثر برنامج تعليمي في العلوم قائم على تقنية  تعرف (2017دراسة إبراهيم ) وأثبتت
االنفوجرافيك في اكتساب المفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكير البصري والقابلية 

 كما عالجت، ا في المرحلة االبتدائيةالمعاقين سمعيً الصف الخامس لالستخدام لدى تالميذ 
طالب  ا لدىاالستيعاب المفهومي ومهارات التعلم المنظم ذاتيً َتَدن  ي ( 2019دراسة حسين )

 ،ا بمدينة أبهاسمعيً  الصف األول المتوسط المعاقين
تتناول المشكالت الحالية في تعليم  (Herring & Woolsey, 2020)وفي دراسة  

لألفراد الصم وضعاف  الصم ، بما في ذلك ضعف التقدم األكاديمي ونتائج التوظيف
 ،باإلضافة إلى تقديم اقتراحات لتحسين التحصيل األكاديمي العام لهذه الفئة ،السمع

 choral: االستجابة الكورالية هي  ثالث استراتيجيات تعليمية للمعلمين واقترحت

responding  وبطاقات االستجابة ،response cardsوتعليم الزمالء ، peer tutoring 

في الفصول  الصمأن هذه االستراتيجيات الثالث تزيد من استجابة الطالب  لنتائجوأشارت ا
( التي اثبتت فاعلية تدريس العلوم باستخدام التعلم 2021عزام ومحمد )ودراسة  ،الدراسية

 الترفيهي في تنمية الفهم العميق والكفاءة الذاتية لدى تالميذ الصف الثامن المعاقين سمعًيا.
باستخدام العديد من  اهتمتيتضح من خالل عرض الدراسات السابقة أنها   

المدخل ، الوسائط التفاعلية :مثل في تعليم العلوم للمعاقين سمعًيا المتغيرات المستقلة
، المنظومة التفاعلية عبر األجهزة اللوحية، فتراضياالمختبر ال، البصري المكاني

على  التعليم القائمستخدم استراتيجية تا من هذه الدراسات لم ، إال أن أيً االنفوجرافيك
 البحث الحالي. سيهتم به، وهذا ما الظواهر

  الظواهر:على  التعليم القائم - المحور الثاني
 مفهوم الظاهرة العلمية

في الكون.  تشير كلمة ظاهرة إلى ما يمكن مالحظته من حقائق أو أحداث تحدث
 السنة : الطقس وفصوليومية، مثلمعظم الظواهر طبيعية ليست غريبة، بل هي أحداث و 
 ، وغليان الماء وتجمده، ونضج الفاكهة، ودورات حياة النباتات والحيواناتالنجوم شكالوأ

(Huncosky, 2019, 1).  
هي أحداث تحدث في العالم الطبيعي وعالم من صنع اإلنسان يمكن مالحظتها و 
توفر ظواهر و  .(Science Resource Center, 2020) المرء يتساءل ويطرح أسئلةوتجعل 

في سياقها  كاملة،العالم الحقيقي الشاملة نقطة البداية للتعلم. تدرس الظواهر ككيانات 
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وتدرس المعلومات والمهارات المتعلقة بها من خالل عبور الحدود بين  الحقيقي،
    (Phenomenal Institute, 2019) الموضوعات

 ،ضها أكثر مالءمة للتعلم في الفصلليست متساوية؛ فبع العلمية ن كل الظواهرإ     
الظواهر محاور أساسية؛ حيث يظهر الطالب صفات معينة عند مواجهة الظواهر  دوتع

إن الظواهر معقدة بما  حيث للطالب،على التجارب اليومية، وهي بذلك مقنعة  المبنية
 فهيلول للمشاكل المتعلقة بالدرس؛ يكفي بحيث ال يستطيع الطالب شرحها أو تصميم ح

 تتطلب من الطالب استخدام مهارات القراءة والكتابة والتواصل والرياضيات لشرحها
ذلك فهمهم لتجارب العلوم والهندسة، و أثناء استكشاف الظواهر، يطور الطالب و . وتفسيرها

 المتعددة لتنمية المفاهيم NGSSمعايير تعليم العلوم للجيل القادم افق توقعات أداء يو 
 .(Penuel & Bell, 2016,1) واألفكار األساسية الموجودة في تلك التوقعات الشاملة

انطالق للمعلمين لتنمية فضول الطالب وتشجيع  العلمية نقطةوتوفر الظواهر 
الطالب تحدًيا في معرفة سبب حدوث الظواهر العلمية وكيفية  يواجهالتعلم النشط، حيث 

حدوثها وتطبيق ذلك لحل مشاكل العالم الحقيقي، وبذلك يعمل الطالب مثل العلماء 
والمهندسين، فهم من خالل العمل، يكتسبون فهًما أعمق للحقائق والمفاهيم العلمية 

(Next Generation Science Standards,2016) . 

 لظواهر العلميةأنواع ا
هناك نوعان من الظواهر تستخدم في تدريس العلوم القائم على الظواهر، وتسمي 

 Science) الظواهر األكبر بالظواهر الراسية والظواهر األصغر بالظواهر االستقصائية كما يلي

Resource Center, 2020): 

 Investigative Phenomena  الظواهر االستقصائية -أ
في عدة حصص تعليمية )عبر عدة دروس( لتزويد  ئيةظواهر االستقصاالت ستخدم 

الطالب بتجربة شخصية مع أحداث يمكن مالحظتها حيث يمكن بناء تفسير قائم على 
فمن خالل  ،األدلة. وغالًبا ما تتطلب فهم أو استخدام عدد أقل من أفكار العلوم لشرحها

 ظواهر الراسية.الوانب يبدأ الطالب في شرح ج ئيةشرح الظواهر االستقصا
 Anchoring Phenomena سيةاالظواهر الر  -ب

محور تركيز وحدة تعليمية وتربط تعلم أو ظواهر االرتكاز  الراسية ظواهرالتعد 
وغالًبا ما تتطلب فهًما كبيًرا أو متعمًقا للعديد من  الطالب عبر أسابيع متعددة من التدريس
 ،متعددة من األدلة والمنطق لتفسيرها بشكل مناسباألفكار العلمية باإلضافة إلى خطوط 
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نظًرا لحجمها أو مقياسها قد يكون الطالب قادرين فقط على شرح جوانب معينة لظاهرة و 
 .اإلرساء

 مفهوم التعليم القائم على الظواهر 
في السنوات األخيرة، انتقل تعليم العلوم من نقل المعرفة القائمة على الحقائق إلى 

قترح المطار اإل وقد أوضح ،الطالبقبل من  قصاءم القائم على النشاط واالستنموذج التعل
الرؤية التي يستخدم فيها جميع التالميذ من رياض  للجيل القادم، K-12تعليم العلوم ل

المفاهيم الشاملة والممارسات العلمية والهندسية و  الصف الثاني عشر،األطفال حتى 
تعلم ثالثي األبعاد؛ وذلك ال. يشارك الطالب في هذا األساسية األفكار لتعميق فهمهم لجوهر

، واكتساب أدوات الستخدامها في واقعية من خالل طرح األسئلة وحل مشاكل حقيقية
 (Huncosky, 2019, 1 ).المستقبلية حياتهم المهنية 

 من ناشئ مدعومعلمي  نهج تعليمي"بأنه م القائم على الظواهر يالتعل عرفي  و
يشجع  ،رغبة الطالب الطبيعية في فهم عالمهم يستغل ،NGSS القادممعايير العلوم للجيل 

اع المد أو تحطم زجاج بسبب ، مثل ارتفالب على مالحظة الظواهر الطبيعيةالط التعليمهذا 
كيفية  من خالله يتعلم الطالبو  ،يمكنهم بعد ذلك التحقيق في سبب حدوثهو ،الصوت

 .(Bendici, 2019) "عثور العلماء الفعليين على إجابات من خالل التفكير واالستفسار
نهج تعليمي متعدد التخصصات يركز على المتعلم ويستند " :عرف أيضا بأنهكما ي  

يقوم  بلال يتم تدريس أي مادة محددة، إذ  ،"إلى استفسار الطالب وحل المشكالت
تهم وحلها من خالل تطبيق الموضوعات ذات الصلة المتعلمون بالتحقيق في أسئل

بداًل من التعلم  إعداد المتعلمين لحل المشكالت في الحياة الواقعية، وذلك بهدف بالمشكلة
مشاكل حقيقية في الحياة ويطلب من حيث يقدم  المنفصلة،السلبي للمفاهيم المجردة أو 

 Valamis - Learning)المطلوبة لحلهاالمتعلمين أن يكتشفوا بنشاط المعرفة والمهارات 

Experience Platform, 2019)..  
على أنها مسارات تنقل يستخدمها المعلمون لتوجيه الطالب على  الظواهروتعرف 

م القائم ي، أما في التعللدرس التقليدي الذي يقوده المعلمطول مسارات التعلم على عكس ا
كما أنهم يتعاونون، ويكتشفون  ،سئلةقوده الطالب عن طريق طرح األعلى الظواهر ي

وهو  ،يفهمون ما يالحظونه النهاية،في ، و واهرالظ ، ويصممون النماذج لشرحالروابط
" الذي يتعلم فيه الطالب فقط كلمات ى االستقصاء يتجنب" الشره الفكري نهج القائم عل
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يحصلون على فهم ، فمن خالل تعليمهم عملية التفكير ها مرة أخرى في االختباردليردو 
 .(Bendici, 2019) أعمق لمفاهيم العلوم

التعلم القائم على و ، مع التعليم القائم على المشاريع متشابهالنوع من التعلم  وهذا
فإن االختالف الرئيس هو أن  ذلك،ومع  االستقصاء.والتعلم القائم على  كالتحل المش

عالمي ونهج متعدد واقعي يجب أن يكون له سياق  واهرالتعلم القائم على الظ
هذا يعني أن الموضوع يجب أن يكون قضية حقيقية أو "ظواهر" وأن  ،التخصصات

 Valamis)أجل دراسة الموضوع  المتعلمين يحتاجون إلى تطبيق وجهات نظر مختلفة من

- Learning Experience Platform, 2019). 
لم أصول التدريس ألنه يتطلب تنفيذ التعلم القائم على الظواهر تحواًل في عو 

، في ينخرط الطالب، بتوجيه من المعلم حيث يتضمن ديناميكية جديدة في الفصل الدراسي.
المناقشة أثناء تعلمهم الممارسات الهندسية والبدء في تصميم التجارب، لكن هذا التحول 

يفية كيفية وضع التعليمات وكعلق ببالمحتوى بقدر ما يت ال يتعلقفي علم أصول التدريس 
 .(Bendici, 2019)متابعة الطالب للمعرفة من خالل فهم الظواهر

في م القائم على الظاهرة من المالحظة المشتركة لظواهر العالم الحقيقي ييبدأ التعل
هر بشكل تتم دراسة الظوا بل واحدة؛ال تقتصر المالحظة على وجهة نظر  ،مجتمع التعلم

الحدود بين الموضوعات بشكل طبيعي ودمج ، وتجاوز كلي من وجهات نظر مختلفة
طرح األسئلة أو طرح خالل يبدأ فهم الظاهرة ودراستها من ، ثم الموضوعات المختلفة

 ,Phenomenal Institute) لماذا تطير الطائرة وتبقى في الهواء؟ :المثال، المشكالت

2019) . 
 :األساس النظري للتعليم القائم على الظواهر

لها جذورها في النظرية بل لتعلم القائم على الظاهرة ليس فكرة جديدة تماًما؛ ا
تقترح حيث التعلم االجتماعية والثقافية.  اتالبنائية ونظرية التعلم االجتماعي، وكذلك نظري

معرفته  في بناءشط النبل المتعلم هذه النظريات أن التعلم يتم تحقيقه بشكل أفضل من ق  
 ,Valamis - Learning Experience Platform) التدريس السلبي وخبرته، بداًل من

2019). 
حيث ي نظر إلى المتعلمين  البنائية، على النظريةالتدريس القائم على الظاهرة  يرتكزو 

وي نظر إلى المعلومات أنها مبنية كنتيجة لحل المشكالت، وهي  نشطة،على أنهم بناة معرفة 
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ومن يناسب الموقف الذي يتم استخدامه في ذلك الوقت. ما أجزاء صغيرة'' في كل "مبنية من 
عندما يحدث التعلم القائم على الظاهرة في بيئة تعاونية )يعمل المتعلمون في زاوية أخرى ف

عم نظريات التعلم االجتماعي البنائي والثقافي، حيث ال ي نظر إلى المعلومات د  ي   ذلك ، فإن(فرق 
ي نظر إلى المعلومات على أنها تتشكل في سياق  بل فقط؛نصر داخلي للفرد على أنها ع

 . (Phenomenal Institute, 2019) اجتماعي، يدعم النهج القائم على الظاهرة
 مراحل التعليم القائم على الظاهرة

وتتصف هذه لتعليم القائم على الظواهر عدة مراحل تتفق مع التعلم البنائي ل
، األخرى  المراحلفي  البالط مرحلةبالمرونة والتداخل، ويفيد التعلم في كل المراحل 
 :  (Spiegel, et al, 2016) كالتالي

 :التعريف بالظاهرة - المرحلة األولى
يبدأ التعليم القائم على الظواهر بتعريف الطالب بالظواهر وتعرضهم لها. وهنا يمكن 
للطالب مالحظة الظاهرة مباشرة من خالل حدث في الفصل الدراسي أو في العالم من حولهم 

من خالل وسائل اإلعالم المختلفة. وبناًء أو مالحظتهم للظاهرة أو عن طريق عرض المعلم. 
ولية يتم تشجيع الطالب على طرح األسئلة أو رسم ما يعتقدون أنه يحدث على مالحظاتهم األ 

ولماذا يحدث. خالل هذه المرحلة، يالحظ المعلم المعرفة السابقة لدى الطالب وكيف يربطونها 
  .مع الظاهرة وكذلك المفاهيم الخاطئة المحتملة لديهم

 :استكشاف الظاهرة -المرحلة الثانية

بعد التعريف بالظاهرة، يجب أن يتاح للطالب فرصة الخبرة المباشرة لمزيد من 
مالحظة الظاهرة والتحقيق فيها واستكشافها، يمكن للطالب تطوير أسئلة قابلة لالختبار، 
جراء االستقصاء، وتسجيل البيانات وتحليلها، في بعض الحاالت  والتخطيط لالستقصاء، وا 

أجرى االستقصاء الذي يريد من الطالب إجراؤه، وهنا ي طلب من قد يكون المعلم بالفعل قد 
  .الطالب تحليل البيانات التي تم جمعها بالفعل من قبل

 :شرح الظاهرة -المرحلة الثالثة
بمجرد أن يجمع الطالب األدلة من خالل المالحظة واالستقصاء، يبدأ الطالب في 

المرحلة، يستفيد الطالب من النصوص تطوير نموذج وبناء تفسيرات أولية، خالل هذه 
والوسائط والمناقشات المختلفة للحصول على أفكار ومفاهيم علمية للمساعدة في شرح 
الظاهرة، وكذلك اكتشاف أدلة إضافية يمكن استخدامها في تفسير أساس األدلة الخاصة بهم، 
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وتشكيل تفسيرات لكيفية يستخدم الطالب النماذج التي طوروها لشرح األفكار بناًء على األدلة، 
ولماذا تحدث الظواهر باستخدام األفكار األساسية والمفاهيم الشاملة المحددة في معايير تعليم 

  .العلوم للجيل القادم
 :نقد ومراجعة التفسيرات - المرحلة الرابعة

بينما يشارك الطالب التفسيرات والنماذج، فإنهم يستخدمون الجدل والنقد مع 
من أقرانهم لتنقيح ومراجعة تفكيرهم. مثل هذه المناقشات قد تؤدي إلى المزيد 

االستقصاءات، حيث يعود الطالب إلى المرحلة الثانية )استكشاف الظواهر( والمرحلة 
عة )النقد والمراجعة التفسيرات(، وغالًبا ما تحدث الثالثة )شرح الظواهر( ثم المرحلة الراب

جنًبا إلى جنب مع بعضها البعض، ألن الهدف من التدريس في هذه المراحل هو تطوير 
  .حسب األدلة المتوفرة وصقلها بتفسيراتاألدلة وتحسينها 
 :تقييم الشرح -المرحلة الخامسة

حهم الكتابي النهائي حول في المرحلة األخيرة من هذا النموذج، يقدم الطالب شر 
الظاهرة، ويتم عمل التقييم التكويني خالل مراحل التعليم كطالب تشارك في مهام عالية 
الجودة وهادفة. يمكن اعتبار الشرح الذي يقدمه الطالب في هذه المرحلة تقييًما نهائًيا، 

ر بطريقة كما يتم تقييم منتج الطالب من النموذج الذي يشرح كيف ولماذا تحدث الظواه
مناسبة على مستوى الصف، ولتقديم تفسير نهائي للظاهرة، يجب أن يستخدم الطالب 
فهمهم حول األفكار األساسية والمفاهيم الشاملة واستخدامها خالل مراحل التعليم باإلضافة 

 إلى وصف األدلة التي يتعين عليهم تقديمها في تفسيرهم.
  :على الظواهرتعليم القائم لا التدريس باستخدامخطوات 

عند استخدام التعليم القائم على الظواهر يمكن للمعلمين إتباع سلسلة من الخطوات   
 ,Huncosky), (Daehler & Folsom ,2016):يهالخطوات  وهذه ،للتخطيط وتنفيذ الدروس

2019,  4-5) 
للمستويات  NGSS المرتبطة بمعايير تعليم العلوم للجيل القادم داءاألتوقعات  مراجعة -1

 المختلفة التي يرى المعلم أنها ضرورية. 
 طالب.ال( التي من المتوقع أن يعرفها DCIsقراءة األفكار األساسية ) -2
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مثير لشيء العصف الذهني  موضع الدراسة ناتجة عن ظاهرةاليمكن أن تكون  -3
يرسخ ذلك ، حيث طالب ويمكن أن يقوم بهذا الدور الطالب مع زمالئهالالهتمام 
 .تعلمهم

التعليمي، ومع  موقفلالظاهرة التي تبدو مناسبة تماًما ل يجب على المعلم اختيار -4
 قد يطرحها الطالب عند مالحظتهم الظاهرة. التي سئلةاألفي  ضرورة التفكير

 حتاج إلى تطوير أي شيءيس انالدروس الحالية لمعرفة ما إذا كهدف  يحلل المعلم -5
لماضي يمكن استخدامه مرة أخرى مع في ا هديد أو إذا كان هناك شيء استخدمج

 الظاهرة المختارة.
 بإنشاء خطة لتقييم فهم الطالب للظاهرة. يقوم المعلم -6
 لتسلسل أنشطة الدرس المحتملة التي يقوم الطالب بها كما يلي: المعلم خططي -7

 الظاهرة. مالحظة واختيار 
  ،عن األشياء المتعلقة بـالظاهرة،  يالحظ ويسألأخذ إذن أو خطاب استكشافي

 جعل الطالب يشاركون المالحظات ويطرحون األسئلة.يو 
 شرح أولية لما يعتقدون أنه يمكن به  جرب األفكار أثناء تطوير الطالب لنماذجي

 الظاهرة.
 حول  درسلمحاولة اإلجابة على سؤال الستخدم الممارسات العلمية والهندسية ي

ب إجراء تحقيقات علمية وتحليل البيانات التي ظاهرة ما. مثال يمكن للطال
 يجمعونها.

 .تنقيح تفسيراتهم ونماذجهم للظاهرة 
  ،تعرف المزيد حول النظريات العلمية الموجودة وراء الظاهرة من خالل القراءة

 التفاعل مع خبير في المجال.
 جي النماذج بشكل تدري يبنون دما يتعلمون معلومات جديدة. و راجع تفسيراتهم عني

 إلضافتها إلى تفسيراتهم للظاهرة.
 نتقل إلى بناء نموذج جماعي لـلظاهرة. يشارك التفسيرات والنماذج و ي 

 التقييم. استكمالو خطة تقييم فهم الطالب الظاهرة،  مراجعة  -8
  بمرور الوقت.  خطوة تلو األخرى يبني الطالب أفكارهم 
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 إليها أحياًنا باسم قصة التعلم عملية االستفسار عدة مرات خالل الوحدة ويشار  تتكرر
 ودعم المعلمين.

 واكتشافهم. قصاءهمبتوجيه الطالب أثناء است يقوم المعلم 

  ،هل سيقوم الطالب بعمل ملصق، أو كتابة وصف، أو عمل يسأل المعلم نفسه
عرض تقديمي شفهي أو تصميم عرض شرائح أو القيام بشيء آخر إلظهار 

 لتي تعلموها؟فهمهم وتطبيق المفاهيم العلمية ا
 :العلميةاختيار الظواهر  معايير

 فيما يتعلق بتحديد ما يجب دراسته، ال يجب أن تكون الظواهر دائًما استثنائية،
بدء درس ما ببساطة عن طريق فتح إناء من زيت  للمعلم "على سبيل المثال، يمكن

"كيف برأيك تنتقل  :سأل الطالبيثم  ،النعناع وترك الرائحة تنجرف في حجرة الدراسة
 .(Bendici, 2019) الرائحة من الزجاجة إلى أنفك؟"

األسئلة مجموعة من  NGSSوقد حددت معايير تعليم العلوم للجيل القادم 
في تحديد ما إذا كانت الظاهرة قيد الدراسة مفيدة أم  المعلم والمعايير التوجيهية لمساعدة

 :(Science Resource Center, 2020)  ال

يمكن للطالب مالحظة و/أو التحقيق في الظاهرة إما من خالل تجارب مباشرة هل  -
مباشرة في الفصل الدراسي أو المختبر أو البيئة الخارجية( أو من خالل  :)مثال

من خالل عروض الفيديو أو العروض التوضيحية أو : تجارب شخص آخر )مثال
  تحليل أنماط البيانات(؟

ستخدام األفكار األساسية وممارسات العلوم والهندسة هل يتعين على الطالب فهم وا -
 والمفاهيم الشاملة لشرح كيف ولماذا تحدث هذه الظاهرة؟

على  / األهدافهل يبني الطالب فهًما لتوقعات األداء الظاهرة،من خالل فهم هذه  -
 مستوى الصف؟

 هل تفسيرات الطالب للظاهرة مناسبة على مستوى الصف؟ -
 البيئة المحلية للطالب؟ وقضايا العالم الحقيقي أهل الظاهرة ذات صلة ب -
  هل سيجد الطالب أن فهم الظاهرة ممتًعا ومهًما؟ -
هل تعلم الطالب المحتمل المتعلق بالظاهرة يبرر التكاليف المالية ووقت الفصل  -

 الدراسي الذي سيتم استخدامه؟
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  :دور المعلم في التعليم القائم على الظواهر
الموارد  ليست NGSSإن ما يحتاجه المعلمون في عصر الجيل القادم لتعليم العلوم 

أواًل: فهم  الرقمية أو وحدات منهج متسلسلة بالكامل أو أنشطة عملية فردية، بل يحتاجون 
 عميق للتعليم القائم على الظواهر، بما في ذلك كيف يدمج هذا التعليم في األبعاد الثالثة لـ

NGSS:الموارد واألدوات التي يمكنهم استخدامها؛ إلنشاء حصص تعليمية قائمة على  ، ثانيًا
  .(Mitchell, et al, 2019) الظواهر في الفصول الدراسية

تعلم العلوم؛  الطالب فيللمعلمين دوًرا مهًما في تعلم العلوم الذي يحركه تصور و 
األساليب التربوية لديهم مرونة في االختيار من بين مجموعة متنوعة من  حيث يكون 

وفي التعليم القائم للظواهر يكون للمعلم دور مهم كالتالي  وتسلسل األنشطة والموضوعات
(Huncosky, 2019,3): 

، اهتمامات وفضول طالبهم وتشجيعهم على بدء التعليم بناءيجب على المعلمين  -1
يجب ف ،او ليتعلميتم تحفيز جميع الطالب  واالنخراط معهم والمشاركة الفعالة؛ بحيث

إذا كان الهدف من فمع طالبهم.  اسيستخدمونهعلى المعلمين تحديد ظواهر التي 
كون استخدام الظواهر هو مساعدة الطالب على التعمق في دراسة العلوم، فيجب أن ت

ففي الظواهر  ،ذات صلة بالطالب ثقافًيا وشخصًياالظواهر التي يتم استخدامها 
الضوء على فكرة من األفكار العلمية التي يمكن أن تفسر  تسليطالمختارة يجب 

كالت التي تهم الطالب جوانب من العالم الحقيقي أو أن تساعد في تصميم حلول للمش
لن يكون لدى الطالب في جميع أنحاء البالد، أو حتى عبر فصل حيث  ،ومجتمعاتهم

 . دراسي واحد خلفيات متطابقة أو تتعلق بالظواهر بنفس الطريقة

عند اختيار الظواهر واالستعداد لدعم  متنوعة وجهات النظر أخذيحتاج المعلمون  -2
حول  ما سيكون تعليم الطالب في والية فمثال:مشاركة الطالب فيها بطرق مختلفة. 

نها أل  ؛من دراسة ظاهرة العواصف الرعدية نتباه الطالبال  جذبدراسة الزالزل أقل 
تحديد ظاهرة أو اثنتين من الظواهر لمعلمين ل الطالب، يمكنليست مرتبطة بحياة 

تحديد على تعليمية، وتشجيع الطالب المرتبطة بحياة الطالب؛ للوصول إلى األهداف ال
 قضاءليس من الضروري أن  ،ة بهم، والتي لها مغزى في حياتهمالظواهر المتعلق

شطة التي لكن األهم تسليط الضوء على األن ،نفس الفترة الزمنية في جميع الظواهر
  قام بها الطالب بأنفسهم.
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من المهم أيًضا تزويد الطالب بالفرص التي تتيح لهم التعمق في ظاهرة للكشف عن  -3
بركان لمها، مثل مشاهدة نموذج انفجار األفكار العلمية األساسية التي يتوقع منهم تع

اآلليات نشط، ويكون هذا مثيًرا للغاية، ولكنه ال يساعد الطالب بالضرورة على فهم 
، التضاريس بسبب النشاط البركاني الطبيعية والجيولوجية التي تتسبب في تكوين

تشجيع بحاجة أيضًا إلى  الظواهر ال تحتاج إلى مشاركة الطالب فقط، بل إنهاف
 . تكالهم التفسيرات العلمية أو حل المشالطالب على ف

 أهمية التعليم القائم على الظواهر
يس العلوم ثالثي األبعاد الذي القائم على الظواهر ليس فقط نهًجا لتدر  عليمإن الت

المعلمين و العلماء  لكل عيشجت ، بل هوNGSS ت إلية معايير تعليم العلوم للجيل القادمدع
بناء على بناء قاعدة تدريس العلوم والطالب وجميع أفراد الجمهور من جميع األعمار 

في استكشاف لدى الطالب الفضول  فرص إلشراكن تتاح الأو دراسة الظواهر.  على
يتحمل المعلمون مسؤولية إضافية لالستفادة من فضول الطالب ورعايتهم أثناء و الظواهر. 

اكتشاف الميزة الرائعة لعملية فف أنهم يريدون مواصلة تعلم العلوم. اتعلمهم العلوم. اكتش
 ,Mitchell, et al)الفرد بالسعادة  شعور عادة يسببالنجاح األول  هو أن، الظواهر

2019). 
م القائم على الظواهر يساعد الطالب على فهم الظواهر يإن التحول إلى التعل

المثيرة لالهتمام باستخدام التجارب العملية والحقائق. وبذلك يتعلم الطالب معلومات جديدة 
ويحلون المشكالت  ويطورون مهاراتهم، ويتم بناء تفسيرات الظواهر التي يبحثون عنها

التي ينطبق عليها فهمهم الجديد. إن هذا التحول في التعلم يدعو الطالب إلى معرفة لماذا 
وكيف يقع الحدث بداًل من مجرد تعلم الحقائق والتفاصيل المتعلقة به. إن تفاعالت الطالب 

وتعلم عد هذه طريقة جديدة في التفكير مع الظواهر تشجعهم على فهم األحداث. وبذلك ت  
 ,Huncosky) العلوم، وقد ال يكون بالضرورة الطريقة التي تعلم بها المعلمون أنفسهم

2019, 3). 
في التعليم القائم على الظواهر، يمكن للطالب البحث بشغف عن الحلول وتصميم ف

حيث ، وشرح ما يريدون شرحه، وطرح أسئلة جديدة خاصة بهم. استقصاءات علمية
إللهامهم؛ حيث تقدم هذه  امصدرً  دهائل من الظواهر والتي تعبعدد محاطون  الطالب
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 ام الطالب وأسئلتهم وتثري تعلمهماألحداث التي ال تنتهي إمكانيات للدروس التي تثير اهتم
(Mitchell, et al, 2019). 
بل يمكن  ،على المدرسة فقط االظواهر وتفسيرها ليس مقصورً كما أن مالحظة 

لم مين باألطفال أيضًا القيام بدور حاسم في تشجيعهم ودعمهم لتعتللوالدين والمه اأيًض 
جابية وآمنة في المنزل توفير بيئات إيمع ضرورة  ،العلوم في المنزل وفي مجتمعهم

شجع األطفال على المالحظة وطرح األسئلة والتجربة والبحث لتنمية الفهم توالمدرسة 
   (Spiegel, et al, 2016)الخاص بالظواهر
يعزز المشاركة بشكل أكبر في أهمية التعليم القائم على الظواهر في كونه  وتكمن
، والمهارات الجديدة ألن المتعلمين يعملون نحو ما يثير اهتمامهم شخصًيا تعلم المعرفة

المتعلمين يجرون اتصاالت عبر الموضوعات ويرون صلة  تمكن من التعلم األعمق ألن
المتعلمون مهارات أقوى في االتصال والعمل الجماعي  يطور، كما عملية بالحياة الواقعية

يصبح المتعلمون أكثر استقاللية عندما يصبحون ، فوالتفكير النقدي وحل المشكالت
ذاتًيا  مسؤولين عن تعلمهم؛ هذا يساعد على خلق قوة عاملة أكثر استقاللية واكتفاء

(Valamis - Learning Experience Platform, 2019). 
 تعليم القائم على الظواهر مزايا ال

 تضمنه التعليم القائم على الظواهرنظرة عامة سريعة على ما ي يالمعهد الفنلند يحدد
 ,Phenomenal Institute)كالتالي  الدراسيفي الفصل  استخدامه التدريسمزايا أثناء  من

2019):  
للتعليم القائم على الظواهر، العالم الحقيقي هو حجر األساس  حقيقة:الحصول على  -

حيث يوفر نقطة بداية تشتد الحاجة إليها وتتكرر في كل مرحلة. يختار الطالب 
أو ربما  الفضاء،السفر عبر  المطر،والمعلمون التركيز على ظاهرة في العالم الحقيقي: 

ويستخدمون  تهمهم،مثل تآكل التربة. يدرس الطالب ظاهرة  مشكلة،شيء ما يمثل 
زالة الغموض عنها.البحث   العلمي ومهارات حل المشكالت بهدف فهمها وا 

على الفضول، ولذلك بناء لتعليم القائم على الظواهر يزدهر ا :األسئلةأسئلة والمزيد من  -
منذ قرون، استخدم سقراط طريقة ، فيتم تشجيع الطالب على التساؤل عما يدور حولهم

كان  الصحيحة،من أجل العثور على اإلجابات  -مماثلة في االستجواب لتوجيه طالبه 
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 النهج،لتعليم القائم على الظواهر هذا اعليهم معرفة كيفية طرح األسئلة الصحيحة. يردد 
 ظات.مع إعطاء األولوية لكيفية تجاوز السبب من أجل إلهام الطالب إلبداء المالح

م القائم على الظاهرة روابط ملموسة بين نظرية المناهج والعالم ييبني التعل السياق:تحديد  -
الحقيقي، ولكنه يعمل أيًضا على ربط الموضوعات المختلفة والمنفصلة التي يتعلمها 

تعرض األهرامات المصرية معرفة دقيقة  المثال،الطالب في المدارس. على سبيل 
الهما يتطلب حسابات دقيقة ومعقدة. وبالمثل ، فإن دراسة الحفريات وك الفيزياء،بهندسة 

ساعدت العلماء على فهم  -وهي مزيج مثالي من الجغرافيا والعلوم  -والحفر المترسبة 
 التنوع البيولوجي لألرض منذ ماليين السنين.

ويغيره من  المعلم،لتعليم القائم على الظواهر يعيد صياغة دور ا :المعلمتغيير في دور  -
مزود المعرفة إلى دليل يساعد الطالب في العثور على المعرفة بأنفسهم. قد يكون هذا 

مشاهدة الطالب  -في البداية اقتراًحا غير مريح إلى حد ما لكل من المعلمين والطالب 
يكافحون يدفع العديد من المعلمين إلى الرغبة في القفز باإلجابة. لكن التزم ببنية الدرس 

 ال يزال الهدف هو تحقيق أهداف التعلم. ،دلةالمع
لتعليم القائم على الظواهر يدمج أيًضا تعلم المهارات االجتماعية المهمة، ا أخرى:مهارات  -

أيًضا على استخدام  وهو يشجع مثل التواصل الواضح والقدرة على العمل في فريق.
والتعلم القائم  المتكامل، والتعلم المشاريع،نماذج بيداغوجية أخرى: التعلم القائم على 

 .على االستفسار
دراسة ومنها: وقد اهتمت عدد من الدراسات بالتعليم القائم على الظواهر 

(Symeonidis & Schwarz, 2016) القائم على الظاهرة في  النهجاستكشاف  التي هدفت
في المنهج الدراسي، وأسسه النظرية  التعليم القائم على الظواهركيفية دمج ، و التدريس والتعلم

تم  ، حيثأيًضا آثاره على التدريس والتعلم من منظور الظواهر تستكشفواوارتباطاته بالبنائية. 
بالمنهج األساسي الجديد للتعليم األساسي في فنلندا،  القائم على الظاهرة بالتعليمد استرشاال

ت كفترات لدراسات المشروع القائمة على والذي أدخل رسمًيا وحدات تعليمية متعددة التخصصا
 في محاولة إلصالح التعليم. الظاهرة

هدفت معرفة أثر التعلم القائم على الظاهرة  التي (Valanne, et al,2017)ودراسة 
لدى الطالب  -كخبرة فنلندية-المرتبط بسرد القصص على مهارات القراءة والدافع للقراءة

األطفال الكالسيكية وتم إخراج الموضوعات ودمجها  اإلماراتيين. حيث تم اختيار قصص
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يتمتع  كان وفًقا لقصص مختلفة لبناء صورة شاملة وفق التعلم القائم على الظاهرة.
المعلمون بخلفية تعليمية فنلندية تتيح إمكانية دمج أفضل الممارسات من المنهج 

قدم القراءة باستخدام التعليمي الفنلندي إلى التعلم في مدرسة أبو ظبي، وقد تم فحص ت
أداة تقييم السجالت الجارية، أشارت النتائج إلى  تحسن في مهارات القراءة مع مجموعة 

ن وصلوا إلى ي( من الطالب اإلماراتي147( من أصل )44االختبار بأكملها. كما أن )
 المستوى الدولي وحتى المستوى فوق فئتهم العمرية في القراءة خالل الفصلين.

 NIH-SEPAالتي قدمت تقرير حول مشروع  (Mitchell et al, 2019)ودراسة 
معايير  منحول التطور والدروس المستفادة  Exploratoriumالخاص بمعهد المعلمين 

تتضمن التقرير مناقشات حول كيفية قيام ثالثة من المعلمين و . NGSSالعلوم للجيل القادم 
يؤكد استخدام المعلمين الثالثة  ،الظواهرذوي الخبرة بترسيخ تدريس العلوم القائم على 

للمناهج القائمة على الظواهر على جهودهم لجعل تعلم العلوم ليس فقط جذاًبا ولكن وثيق 
 الصلة بالطالب.

تأثير استخدام وسائل التواصل  التي بحثت   (Nolkhom & Saifah, 2020) دراسةو 
 والتفكير التأملي في محو األمية الرقمية على التعلم القائم على الظاهرةباالعتماد  االجتماعي

الصف الرابع إلى  تالميذمن ( تلميذ 20) ، وطبقت الدراسة علىالمدارس االبتدائية لتالميذ
المرحلة  تالميذمراقبة سلوكيات محو األمية الرقمية ل وأعد الباحثان نموذج ،السادس
الظاهرة في تحسن سلوكيات محو األمية وأشارت النتائج فاعلية التعلم القائم على  ،االبتدائية

 الرقمية لدى التالميذ.
على  التعليم القائمأنها استخدمت الدراسات السابقة و  األدبيات يتضح من عرض

َم ، كما متعددة التخصصاتفي تدريس مواد دراسية  الظواهر  على الظواهر التعليم القائما ْست خد 
إال  الرقمية،مهارات القراءة ومحو األمية  :التابعة مثلالمتغيرات بعض كمتغير تجريبي في تنمية 

اليقظة و  تصميم النماذجمهارات على  على الظواهر التعليم القائما منها لم يتناول تأثير أن أيً 
 .لدى المعاقين سمعًيا وهوما يهتم به البحث الحالي العقلية

  العلمية تصميم النماذجمهارات  - المحور الثالث
 :النماذج العلميةمفهوم 
"تصف أو تمثل الرؤية العلمية األكثر  :( بأنها406، 2007فها عبد السالم )عر  ي  

ف عر  ت  و  قبوال للمفهوم أو الفكرة فهي تزود المتعلم بوصف أو تمثيل أو شرح لعملية معقدة".
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تمثيل بصري يبسط ويلخص النظام من خالل التركيز على المالمح  :النماذج العلمية بأنها
 . (Schwarz et al, 2009,633)الرئيسة للظاهرة العلمية وتوضيحها وتفسيرها والتنبؤ بها 

تمثيل للظواهر العلمية والمفاهيم  :( بأنها563، 2015فها الطحان وآخرون )عر  وت  
التي تتضمنها هذه الظواهر، حيث يقوم المتعلم ببنائها في بنيته المعرفية وفق معتقداته 

لإلجابة عن تساؤالت أو حل مشكالت لفهم الظواهر واألحداث ويتم ومالحظاته اليومية 
 تعديلها في ضوء المعرفة الجديدة. 

 :وتصنيفهاأنواع النماذج العلمية 
( إلى أنواع النماذج العلمية المستخدمة في تدريس 406، 2007يشير عبد السالم )

 العلوم هي:
 وهي نسخة لألصل ويسهل رؤيتها مثل نماذج التشريح. :القياسنماذج  -1
وهي تبسط األصل وتستخدم لشرح الظاهرة مثل النماذج الجزيئية  نماذج التشابه: -2

 والذرية للذرات.

وهي تعبر عن موقف في صورة معادلة رياضية مثل قانون أوم،  النماذج الرياضية: -3
 قوانين الغازات.  

وهي توضح شرح للظاهرة قائم على معرفة سابقة وخبرات  النماذج النظرية: -4
 نموذج نظرية االنفجار الهائل. مثل:ومالحظات 

 An Analogical Modelبناء النماذج العلمية التشبيهية  البحث الحاليهتم وي

فقد أشار  والصفات،د تصنيفات عديدة للنماذج العلمية حسب الشكل والوظيفة توجو 
 تصنيفها كالتالي: ( إلى36، 2005سالم )

وهو يوضح خصائص الشيء ويسمي مقياس الرسم ويستخدمها  :المجسمالنموذج  -1
المعلم عند عدم توفر الخبرة المباشرة للتالميذ ألسباب تتعلق بالحجم أو الزمان مثل 
نموذج الكرة األرضية، نموذج البراكين، نموذج الجهاز الهضمي، وهي تتشابه مع 

الفصول الدراسية؛ ويجرى عليها تعديل؛ ليسهل التعامل معها في الشيء الحقيقي 
دراك العالقات بين أجزاء النموذج.  ولتوضيح المفاهيم وا 

: ويستخدم الرسوم بأنواعها المختلفة لوصف مكونات شيء ما النموذج التخطيطي -2
يضاح العالقة بين أجزائه، مثل خرائط التضاريس، الرسوم التوضيحية  :يراد وصفها وا 

 والبيانية.
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العلمية مثل قانون االنعكاس واالنكسار : ويتمثل في القوانين النموذج الرياضي -3
 العلوم الطبيعية.وهو يستخدم كثيًرا في  وقوانين الحركة

 :النماذج العلمية أهمية استخدام
أن استخدام النماذج العلمية في تدريس العلوم له أهمية كبيرة في توضيح الظواهر 

  (:27، 2016(، )وزارة التعليم، 407 ،2005)عبدالسالم،  تتمثل في العلمية
 حيث تسـاعد النماذج على تصور أو  ،بناء النماذج يسـاعد على اختبار الفرضية

وتسـتخدم النماذج أيضا لتمثيل أشـياء ، تخيل األشـياء التـي يصعـب رؤيتهـا أو فهمهـا
 ، أو بطيئة جدا. احداث سريعة جدقد تكون صغيرة جـدا، أو كبيرة جدا، أو أل

 خدم المعلمون النماذج لمساعدة الطالب ليحسوا بمالحظاتهم ولفهم األفكار يست
ر المجردة األفكاو المجردة من خالل تخيل العمليات التي يصعب رؤيتها مثل الهضم، 

 مالحظتها مثل الطبيعة الجسيمية للمادة.التي يصعب 

 ومنها: مهارة التعرف على التشابه  ،تساعد النماذج على تنمية مهارات وعمليات العلم
 بين األشياء، والتنبؤ بسلوك األشياء والظواهر المقدمة التي تمثلها.

  تساعد النماذج في زيادة طرح األسئلة وتواصل األفكار واختبار الفروض في مواقف
 مختلفة. 

  طالب العلوم الذين يستخدمون النماذج بدرجة نشطة في تعلمهم لديهم القدرة على
 ب الفهم العميق للمفاهيم والعمليات التي يتعلمونها.كس

 العلمية استخدامات النماذج
 هذهاستخدامات عديدة حسب طبيعة النموذج وخصائصه ومن  العلمية للنماذج

 (:28، 2016ستخدامات )وزارة التعليم، اال
 التواصـل العلمـي لنقـل المالحظـات واألفـكار  تسـتخدم بعـض النماذج في عمليات

األفكار عن طريق عمل نموذج يوضحها أسهل من الكتابة  لآلخريـن، فنقـل بعض
 كما أن النماذج تيسر على اآلخرين تصور األفكار بطريقة محسوسة. عنها لآلخرين،

 فمثال ،واختبار الفروض العلميةالنمـاذج الختبـار التوقعـات،  سـتخدم بعضت 
السيارات  اسة أثر الرياح على أداءاألنفاق الهوائية لدر في المهندسون مها يستخد

 والطائرات التي يصممونها.
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 جراء االختبـارات عليها أكثر  في بعض الحاالت تسـتخدم النماذج ألن التعامل معها وا 
اسـتخدام الَدمى بدال من البشـر  مثل أمانا وأقل تكلفة من اسـتخدام الجسـم األصلي.

ت في راكبيها، واسـتخدام وكاالت الفضـاء بيـن السـيارا الختبـار أثر حـوادث التصادم
 .ا تحاكـي الوضع في الفضاء لتدريب طاقـم رواد الفضاءتهيـئ ظروفً  لنماذج طائرات

 :العلمية النماذج تصميممهارات 
 تشـبه طريقة عمل النماذج عملية رسـم صورة لشـخص غير معروف، حيث يقوم

كانت  التي حصل عليها. وكلماالرسام برسم صورة ذلك الشخص من خالل األوصاف 
زادت كمية  األوصاف دقيقة كانت الصورة أفضل؛ أي أكثر مطابقة للشخص. وكذلك كلما

)وزارة التعليم،  المعلومات التي يجمعها العلماء حول شيء ما كان النموذج أكثر دقة
2016 ،27.) 
 النماذج العلمية المادية ما يلي: تصميممهارات  يقترح البحث الحاليو

ضح الهدف من و وتتضمن هذه المهارة قدرة التلميذ على أن: ي التخطيط لعمل النموذج -1
، يعرف الدور الذي سيقوم به في إعداد النموذج، إعداد النموذج )الظاهرة المدروسة(

يحدد األدوات والخامات المطلوبة لعمل ، يحدد الوقت المطلوب إلنجاز النموذج
يحدد ، الفصل( -المعمل -النموذج )المنزل مكان المناسب لصنعاليحدد ، النموذج

 .خطوات عمل النموذج وفق تسلسل منطقي

وتتضمن هذه المهارة قدرة التلميذ على أن: يرسم شكل تخطيطي عن  وصف النموذج -2
جزاء أيصف العالقة بين ، يحدد أجزاء النموذج، النموذج يعبر عن الفكرة العلمية

متر المستخدمة في تصميم النموذج، يصف يصف القياسات الطويلة بالسنتي ،النموذج
 .األلوان المستخدمة في أجزاء النموذج 

وتتضمن هذه المهارة قدرة التلميذ على أن: يجهز األدوات والخامات  بناء النموذج -3
يستخدم أدوات ومواد متاحة من خامات البيئة غير المكلفة ، الالزمة لصنع النموذج

لخطوات التي وضحها في التخطيط بتسلسل اآلمنة، يصنع اجزاء النموذج وفق او 
 .يصنع أجزاء النموذج بجودة واتقان، منطقي

وتتضمن هذه المهارة قدرة التلميذ على أن: يتأكد من مطابقة النموذج  اختبار النموذج -4
يحدد ، يتأكد من تضمين النموذج الظاهرة العلمية المدروسة، المصنوع لخطة تصميمه

يتأكد من وضوح وصحة البيانات ، الظاهرة العلميةمدى نجاح النموذج في تفسير 
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يتأكد من مراعاة الجوانب الجمالية الفنية في النموذج، يتأكد من ، على النموذج
يتأكد من فهم التالميذ اآلخرين ، صالحية النموذج للعمل والعرض على المعلم

 .للنموذج المصنوع

السلبيات و أن: يحدد االيجابيات وتتضمن هذه المهارة قدرة التلميذ على  تقويم النموذج -5
يعالج وينفذ ، يقترح تعديالت على النموذج لمعالجة السلبيات فيه، في النموذج

ينتج النموذج بشكل نهائي بجودة ، التعديالت لمعالجة السلبيات الموجودة في النموذج
 .واتقان

دراسة  وقد اهتمت عدة دراسات باستخدام النماذج العلمية في تدريس العلوم ومنها:
وكيفية  العلمية وأنواعها( التي قدمت إطار نظري حول مفهوم النماذج 2007)عبدالسالم،

استخدام النماذج في تدريس العلوم، وكيفية االستخدام الفعال للنمذجة، ومهارات التفكير 
في العلوم المرتبطة بصنع واستخدام النماذج، كما قدمت أمثلة لنماذج التدريس 

 .العلوم المدرسيةالمستخدمة في 
( التي هدفت تقديم برنامج تدريبي مقترح في 2015ودراسة )الطحان وآخرون، 

البات المعلمات بكلية النمذجة والنماذج العلمية وأثبتت أثره في تنمية عادات العقل لدى الط
( التي هدفت إعداد وحدة في التكنولوجيا الخضراء قائمة 2015دراسة )غانم، البنات،  و 
لية التصميم التكنولوجي، وأثبتت فاعليتها في تنمية مهارات تصميم النماذج على عم

التكنولوجية واتخاذ القرار في مقرر العلوم البيئية لطالب الصف الثالث الثانوي، وأعدت 
بطاقة مالحظة لمهارات تصميم النماذج التكنولوجية تضمنت المهارات التالية: تكوين رؤية 

نموذج التصميم، صنع نموذج التصميم، اختبار نموذج عن نموذج التصميم، وصف 
 التصميم، اختبار النموذج وتقويم النموذج وتعديله. 

قامت بدراسة حالة لمساعدة الطالب في التي   (Price & Rogers,2016)دراسةوفي 
األنشطة المتعلقة ببناء فهم طبيعة العلم من خالل النماذج العلمية، وأثبتت أن المناقشة و 

 ، حيثاذج العلمية فعالة بشكل خاص في مساعدة الطالب على فهم طبيعة العلومالنم
فحص لتم إجراؤه في كلية إيثاكا، نيويورك، مشروع ممول  مؤسسة العلوم الوطنيةقدمت 

جرى الطالب وقد أ ،عة العلم وبناء إطار معرفي مناسبطرق مساعدة الطالب على فهم طبي
لتشمل  دات المتأصلة في المعرفة العلميةالقيم والمعتقمناقشات صريحة حول طبيعة العلم و 

 . باستخدام النماذج العلمية تفاعالت العلوم والمجتمع
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التي استخدمت النمذجة العلمية لدراسة دورة  (Forbes, et al, 2019)وفي دراسة 
 حيث مكنتالنمذجة العلمية هي طريقة مثمرة الماء في الطبيعة في منهج العلوم، وأكدت أن 

البدء في التفكير في أنظمة األرض وتصور وتمثيل هذه العمليات غير المرئية من لطالب ا
المرحلة  تالميذغالًبا ما يعبر ، فعبارة عن نظام كبير ومعقد اءدورة الم، فالمتعلقة بالمياه

االبتدائية عن أفكار بديلة حول أنظمة المياه، ويرجع ذلك جزئًيا إلى صعوبة مالحظة بعض 
 دورة المياه )على سبيل المثال، بخار الماء والمياه الجوفية(. عناصر 

حول  الطالب والمعلمين تصورات تستكشفالتي ا (Lee, et al, 2019)ودراسة 
 Perception of Models in Scienceالنماذج العلمية باستخدام تصور النماذج في العلوم )

"PMS"،)  وهي أداة مطورة ذاتًيا مصممة لتجميع تصورات المشاركين النموذجية بين
من معلمي العلوم في  (57)طالًبا في الصف الرابع والسادس والثامن، بما في ذلك  (218)

. بعديعالجتها إحصائًيا من خالل تحليل التباين والتحليل التم مالمدارس الخاصة بهم، و 
الب والمعلمين اتفقت على أن التمثيل النموذجي األكثر أظهرت النتائج أن مجموعات الط

ولكنهم ظلوا غير متأكدين من إمكانية تقديم النموذج من خالل التمثيالت  ،قبواًل هو الواقع
غير الواقعية )أي الرسم البياني والرسم البياني والرمز والكتابة(. لم يختلف المشاركون 

تمثيل كل نموذج وكان لديهم ثالثة أنواع من تصورات اختالًفا كبيًرا في شدة اإلدراك لرؤية 
خطط عمل  اقترحت الدراسةالنموذج: اللغة اليومية واللغة االنتقالية واللغة العلمية. وعليه 
 .إلدارة هذا المنظور االنتقالي في تعلم مفاهيم النماذج العلمية

القائم على بناء النماذج لتعلم التكراري ( أثبتت األثر الفعال ل2019)المعمري،ودراسة 
، في تحصيل مادة العلوم وتنمية مهارات التفكير البصري لدى طالب الصف التاسع األساسي

بمحافظة الظاهرة في سلطنة عمان، وأكد الدراسة على أهمية تعليم الطالب بناء وتصميم 
 النماذج العلمية خالل تدريس مادة العلوم.

الدراسات قد تناول  من هذه دراسةوجد تال يتضح من عرض الدراسات السابقة أنه 
لدى عينة من ذوي اإلعاقة  تصميم النماذجمهارات في تنمية  على الظواهر التعليم القائمتأثير 

 السمعية وهو ما يتميز به البحث الحالي عن الدراسات السابقة.
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 العقلية:اليقظة  -المحور الرابع 
 ة:عقلياليقظة ال مفهوم

لها عالقة بصفات معينة من االهتمام والوعي التي يمكن صقلها  عقليةاليقظة ال
"الوعي الذي ينشأ من  :وتطويرها من خالل التأمل، ويمكن تعريف اليقظة العقلية بأنها

في اللحظة الحالية، وبدون إصدار أحكام لتكشف التجربة لحظة  خالل االنتباه عن قصد
 (.Kabat-Zinn, 2003, 145بلحظة"  )

"عملية تنظيم االنتباه للوعي بالخبرة الحالية، واالرتباط بها،  :بأنهاكما تعرف 
  .(Bishop, et al, 2004, 233واالنفتاح عليها بفضول، وتقبل، وبدون إصدار أحكام عليها")

دراك  وهي أيضا "الوعي الذي يطرح نفسه من خالل الحضور عمًدا بطريقة منفتحة، وا 
   .( Shapiro, et al, 2006,375رة")الحاض وقبول كل ما ينشأ في اللحظة

"وعي الفرد وتركيز انتباهه، والحضور بشكل  :بأنها عقليةاليقظة ال عرَّفت  وكذلك 
هادئ في اللحظة الحاضرة، ومراقبة ومعايشة الخبرات فيها كما هي، ومقاومة األحكام 

وعي الذاتي ممارسة تنمية االنتباه لزيادة ال ، وهي تعني(335، 2016العقلية" )الضبع، 
 ومعرفة الذات حول األفكار والمشاعر واألحاسيس، وكيف يمكن أن تؤثر على أفعال الفرد

 (.(Browning,2020, 1مكمل لمناهج التعلم االجتماعي والعاطفي وهي جزء
تدل على الوعي النشط والتقبل المستمر للخبرات الحاضرة بهدف المواجهة  وهي

واألفراد كما هي في الواقع دون إصدار حكم مسبق عليها  المرنة اإليجابية للمواقف
 (.241، 2019)الصادق وعطا، 

 مكونات اليقظة العقلية
وهذه المكونات تمثل جوانب متكاملة ومتداخلة  ،جد ثالث مكونات لليقظة العقليةيو

 ,Shapiro)، (Bishop, et al, 2004, 235)من عملية دورية واحدة تحدث في وقت واحد وهي 

et al, 2006,376) : 
همية كبيرة في أوهي المكون األساسي والمركزي في اليقظة العقلية ولها : Intentionالنية  -1

 ككل.فهم العملية 
: االنتباه يثمل جوهر اليقظة العقلية ويتضمن مالحظة الفرد للعمليات Attentionاالنتباه  -2 

 والخارجية.لسلوكيات الداخلية لحظة بلحظة فهي تعتمد على قدرة الفرد على استدعاء ا
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وهو التوجه إلى الخبرة ويتضمن الفضول والقبول واالنفتاح حتى لو  Attitude :االتجاه  -3
كانت الخبرة في هذه اللحظة صعبة ومؤلمة او غير سارة، قيمكن أن يكون الفرد منفتح 

 وفضولي بدال من الهروب منها.
 وهي: ،ت اليقظة العقلية( تصور عن مكونا288، 2019وقد وضع الفيل )

االنتباه والمالحظة اآلنية: ويمثل قدرة الفرد على المالحظة المستمرة الدقيقة واالنتباه  -1
والمقصود والمنظم لكل ما يحدث في اللحظة اآلنية التي يعيشها بكل تفاصيلها وأحداثها 

 الراهنة.
اواعي مع كل ما يحدث في التعامل الواعي والتأملي: ويمثل قدرة الفرد على التعامل  -2

اللحظة اآلنية وأحداثها الراهنة التي يعيشها بكل تفاصيلها وأبعادها وأيضا قدرة الفرد على 
 تأمل العالقات بين مكونات اللحظة اآلنية.

القبول واستبعاد الحكم: ويمثل قدرة الفرد على قبول كل ما يحدث في اللحظة اآلنية  -3
منه على طبيعة األحداث الجارية أو التفاصيل المكونة لما واالنصياع له بدون وجود حكم 

 يحدث.
 أهمية تنمية اليقظة العقلية 

قد أشارت دراسات عديدة إلى فوائد اليقظة الذهنية لألشخاص من جميع األعمار ل
في المجاالت المتعلقة بالصحة البدنية والعقلية، حيث تعمل ممارسات اليقظة العقلية على 

بشكل أساسي، بما في ذلك الوعي الذاتي والمعرفة الذاتية لألفكار والمشاعر  تنمية االنتباه
واألحاسيس وكيفية تأثيرها على أفعال الفرد. وهذه الممارسات هي نهج مهم لمساعدة 
المعلمين والطالب على تطوير الوعي الذاتي ومهارات التنظيم الذاتي المرتبطة بالنجاح في 

 تعد مهارات الذهن مكملة للتعلم االجتماعي والعاطفي المدرسة. باإلضافة إلى ذلك،
(Browning & Romer, 2020, 1). 

)الفيل، (Rempel, 2012,210) تكمن أهمية اليقظة العقلية في كونها تساعد الفرد علىو 
2019 ،290:) 
 التعليمية. مزيادة مستوى الرغبة في التعلم لدى المتعلمين ورفع مستوى كفاءته 

  األوقات الصعبة وليس محاولة تجنب هذه األوقات والتهرب منها فهي التعلم في
تساعد الفرد أن يستجيب بدقة فال يرد بتلقائية أو بغضب، حيث يتخلص من األنماط 

 السلوكية غير الصحية واألفكار والعادات التلقائية.
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  وتمكنه من إدارة الضغوط األكاديمية، وتؤثر للفردتعزيز األداء المعرفي واألكاديمي ،
من جميع جوانبه، كما أنها تزيد من قدرته على تركيز  للفردفي النمو الشامل 

 .االنتباه حتى عندما تكون هناك مثيرات مشت  تة له

  رؤية وقبول األشياء كما هي، وليس كما يتمناها الفرد فمثال تساعد في التعامل مع
 وت.المحتمية المرض أو 

  وضح فمثال ال أعدم اتخاذ األمور بصفة شخصية ورؤية الشخص اآلخر بصورة
 ينشغل بإدانة شخص آخر يسبب له ألم أو ازعاج.

  تخفيف انشغاله مع الذات ومع القلق، كما تساعده أن يكون حاضر في العالقات
 ويدعهم.ويقدم التعاطف لآلخرين 

  األفكار الجديدة واستحداث حلول جديدة واالنفتاح على التعامل بحساسية مع البيئة
 للمشكالت وتزيد من الوعي بوجهات النظر المختلفة والمساهمة في حل المشكالت.

 :الظواهرالعقلية ودراسة اليقظة 
مما  "،غالًبا ما يتم الحديث عن اليقظة بشكل مترادف على أنها تأمل "البصيرة

العالم. تتطلب هذه الرؤية روح االستفسار يقة وغير مفاهيمية لطبيعة يعني رؤية عم
وتجاه "من  الوعي،تجاه كل ما ينشأ في  -مثل "ما هذا؟"  -واالستقصاء الدائم والمستمر 

"من يرى"، "من يتأمل". وقد أدى دورها في االستقصاء العميق وتنمية البصيرة  "،يحضر
أن ي علم القضايا الحاسمة في إلى القول بأن هذا اليقظة العقلية توفر منظوًرا فريًدا يمكن 

العلوم المعرفية والظواهر العصبية ومحاوالت فهم األسس المعرفية لطبيعة التجربة البشرية 
 .(Kabat-Zinn, 2003, 146)نفسها 
أن اليقظة العلمية تهتم بالوعي الدقيق لما يحدث داخل الظواهر وليس Chiesa ويشير     

ئيًسا في تطوير اليقظة العقلية وينبغي تطوير مهارات خارجها فقط، ويلعب التأمل دوًرا ر 
المالحظة المركزة والمفتوحة بهدف الحفاظ على العقل الواعي لحظة بلحظة )الفيل، 

2019 ،291  .) 
تعتمد بشكل أساسي على تركيز االنتباه من اليقظة العقلية تنمية وفي ضوء ذلك، فإن       

اقبة، الوصف وهي عمليات تمثل مراحل مهمة في خالل عمليات المالحظة، التأمل، المر 
التعليم القائم على الظواهر، حيث التعليم القائم على الظواهر يبدأ بمرحلة اكتشاف الظاهرة 
والتي تؤكد على االنفتاح والفضول تجاه الموقف لحظة بلحظة، ثم مرحلة شرح الظاهرة التي 
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الظاهرة  تعتمد على القدرة على التوجيه ثم مرحلة نقد ومراجعة  تعتمد على تركيز االنتباه
، فمن المالحظ ارتباط التعليم القائم الواعي والتوسع والتركيز على الجوانب المختلفة للخبرة

 على الظواهر بقدرة التلميذ على اليقظة العقلية طوال فترة دراسة الموقف التعليمي.
 اليقظة العقلية لدى المعاقين سمعًيا 

 قين سمعًيا يميلون للعزلة نتيجة شعورهم بعدم المشاركةإن التالميذ المعا
لدى  يسير بمعدل أبطأ منه لديهم ، فالنضج االجتماعياالجتماعية مع أقرانهم العاديين

أن  فمن الضروري السامعين، وهم أكثر عرضه للضغوط النفسية والقلق واإلحباط؛ لذا 
التصدي لهذه الضغوط ويحقق له يتمتع المعاق سمعًيا باليقظة العقلية التي تمكنه من 

 (.228، 2019عطا، الصادق و التكيف الناجح مع متغيرات الحياة )
ما هو  مع كلمرونة الفرد والقدرة على التعامل حيث تعمل اليقظة العقلية على 

، وتقضي على الجمود والسلوك اآللي، فهي تساعد على تحويل النفس من جديد في البيئة
حالة الوعي لألفعال فهي تحرر الفرد من القيود  ة التلقائية إلىحالة رد الفعل المستمر 

وتخلصه من العادات الذهنية التي تميل غلى الرتابة والتكرار بشكل تدريجي وتفتح الذهن 
 .(Lau, et al,2006, 1449)لرؤية اآلخرين والعالم بشكل أفضل 

العقلية مهمة في ( إلى إن اليقظة 255، 2019وقد أشار كل من الصادق وعطا )
 مثل التمييز االنفعالي،  تنمية الكثير من الجوانب النفسية والذهنية لدى المعاقين سمعًيا

التعريف برنامج قائم على اليقظة العقلية للمعاقين سمعًيا تناول عدة أبعاد هي:  اوأعد
رض نماذج باليقظة العقلية، عوامل اليقظة العقلية، سمات األفراد ذوي اليقظة العقلية، وع

حياتية لليقظة العقلية، التدريب على اليقظة العقلية باستخدام الوعي الحسي من خالل: 
الضغط على أجزاء الجسم(، وترويض العقل واستشعار  -التنفس -البصر -)اللمس

االختالف بين األفكار النمطية وبين الوعي المتعقل، التفكير اإليجابي ومرونة األفكار، 
 االستبصار.  

 ؛متغيرات نفسية لديهمعدة ا لها تأثير كبير على المعاقين سمعيً  لدىفاليقظة العقلية      
تعود إلى قدرة اليقظة العقلية على تغيير عالقة الفرد بأفكاره فيما يعرف بعدم التمركز وعدم 

ندماج، مما يتيح الفرص خالل المواقف المختلفة لمراقبة ومالحظة األفكار واالنفعاالت اال 
، اليقظة العقلية لها سمة التقبل التي تفرض على الفرد درجة اعتبار ألي واقع آخردون 
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)الصادق وعطا،  كبيرة من المرونة في المواقف المختلفة التي يتعرض لها المعاق سمعًيا
2019 ،269.) 
طرق و وقد اهتمت عدد من الدراسات بتنمية اليقظة العقلية من خالل استراتيجيات      

 اتفي إحدى جامعكعضو هيئة تدريس روجت  ( التيTrube,2017دراسة ) ومنها:مختلفة 
 مقررهاالمعلمين المسجلين في الطالب من قبل  العقلية الواليات المتحدة لممارسة اليقظة

لمعلمين على االنخراط في ممارسات لطالب اتم تشجيع احيث كأعضاء في مجتمع التعلم، 
جلسات  األعلى عبرالمبتدئ و  يينعلى مستو  دراسة المقرراليقظة والتفكير فيها خالل 

الطالب تعزيز تحول  بغرض ، وذلكالتفكير والتغذية للخبرات الميدانية والتدريب المهني
من خالل توجيه األقران  الثالثالمعلمين في مرحلة ما قبل الروضة حتى برامج الصف 

 . لممارسة اليقظة العقلية والمشاركة الواعية
رس االبتدائية ومدربة االمدفي أحد معلمة  تم مناقشة (Kurtzman,2017)دراسة في و      

، بدًءا من في الفصل العقلية كيف جلبت اليقظة Barbara Kurtzmanاليقظة الذهنية 
ثم مع المدرسة االبتدائية بأكملها. وأوضحت أن أخذ بضع دقائق فقط يومًيا  واحد فصل

وجدت أن  كما ،ساعدها وطالبها على التركيز بشكل أكبر على المهمة التي يقومون بها
 طالبها يستخدمون اليقظة أيًضا خارج حجرة الدراسة. 

ي قائم على مدخل فاعلية تصور مقترح لمشروع تعليم ( أثبتت2017دراسة )محمد، و     
STEM  تنمية أبعاد القوة الرياضية في لدى مجموعة من تالميذ الصف الثالث االبتدائي

وهي ) التمييز اليقظ، االنفتاح على الجديد، التوجه نحو الحاضر،  ومكونات اليقظة العقلية
 الوعي بوجهات النظر المختلفة(.

إلى الكشف عن فاعلية تدريس مقرر األحياء ( التي هدفت 2018 )عمر، دراسةوفي  
باستخدام استراتيجية محطات التعلم في تنمية اليقظة الذهنية واالستيعاب المفاهيمي لدى 

في أربعة أبعاد هي:  مقياس اليقظة الذهنيةأعد الباحث طالب الصف األول الثانوي، و 
وكشفت النتائج  ام،أحكالمالحظة، الوصف، التصرف الواعي، تقبل الخبرة بدون إصدار 

عن فاعلية تدريس مقرر األحياء باستخدام استراتيجية محطات التعلم في تنمية اليقظة 
 الذهنية واالستيعاب المفاهيمي لدى طالب الصف األول الثانوي.

تعرف أثر التلميحات البصرية متعددة الكثافة ( التي هدفت 2019)عبد العليم، ودراسة     
يمية على تنمية اليقظة الذهنية لدى التالميذ المعاقين عقليا القابلين بالقصة الرقمية التعل
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 Kentucky ت اليقظةاار هكنتسكي لم" مقياس اليقظة الذهنيةاستخدام وتعريب للتعلم، وتم 

Inventory of Mindfulness Skills(KIMS) " ،مكون من أربعة أبعاد هي: المالحظة
فعالية القصص الرقمية ، وأوضحت النتائج الصفيةالوصف، التصرف الواعي، قبول األحداث 

  لدى المعاقين عقليا القابلين للتعلم. في تنمية اليقظة الذهنية
فعالية برنامج قائم على اليقظة العقلية أكدت التي ( 2019ودراسة )الصادق وعطا،      

حثان حيث أعد البا المراهقين الصمعشرة طالب من في تنمية التمييز االنفعالي لدى 
 .مقياس لليقظة العقلية في بعدين هما الوعي والتقبل

استكشاف جدوى تقديم تمارين اليقظة هدفت (Westlund, et al, 2020)  وفي دراسة   
الذهنية لتحسين االتصال الكتابي في الفصول الدراسية الجامعية التمهيدية الكبيرة. 

الدراسة جدوى تلك التمارين في ، وأكدت لمالحظات على مدار ثمانية أسابيعباستخدام ا
 تحسين التواصل الكتابي.

أساليب متعددة تبحث في  قدمت التي (Beers Dewhirst & Goldman, 2020)ودراسة    
 ،إعداد معلم تعليم الطفولة المبكرة برنامجفي  العقلية استخدام التدخل القائم على اليقظة

تم جمع البيانات  ،قبل الخدمة شارك في الدراسة عشرين معلًما في مرحلة الطفولة المبكرة
من خالل االستطالعات واالستبيانات. أفاد مدرسو ما قبل الخدمة بفوائد من ممارسات 

ومع ذلك، تشير النتائج إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من  العقلية؛ اليقظة
وجد معلمو ما قبل  العقلية لديهم، كما طول لتحسين سمات اليقظةالتدريب المتكرر والم
وكشفت  ،وها أداة مفيدة ألنفسهم ولألطفالممتعة واعتبر  عقليةاليقظة ال الخدمة أن مقدمة

ة وبالتالي رغبتهم في استخدام عقليلمعلمين قبل الخدمة لليقظة العن تغيير في دوافع ا
 راسية المستقبلية. هذه الممارسة التربوية في فصولهم الد

في تجارب معلمي المرحلة االبتدائية في ( التي بحثت (Di Bratto, 2020ودراسة       
تصورات المعلم لكيف  تستكشفاو  بدمج اليقظة الذهنية في فصولهم الدراسية كيفية قيامهم

إلى ممارسات تعليمية لدعم مناخ الفصل  العقلية ت ترجم المشاركة في تدخالت اليقظة
الدراسي والعالقات بين الطالب والمعلمين بغرض زيادة الوعي بتدخالت اليقظة التي تدعم 

باستخدام المقابالت شبه  المعلم. أجريت الدراسة على نطاق صغير السعادة النفسية
ة الذهنية في المنظمة وجهًا لوجه، الستكشاف تجارب المعلمين الذين يمارسون اليقظ

، حياتهم الشخصية وجمع معتقداتهم حول كيفية تأثير الذهن على ممارساتهم التعليمية
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باإلضافة إلى للمعلم  سعادة النفسيةالكشفت النتائج أن هناك عالقة إيجابية بين اليقظة و 
في ممارسات التدريس يرتبط بالعالقات الهادفة بين  العقلية ذلك فإن دمج تدخالت اليقظة

طالب والمعلم والمناخ اإليجابي للفصل الدراسي، والذي يدعم خبرات التدريس والتعلم ال
الدور المؤثر الذي يلعبه الذهن في التعليم لدعم المعلمين  وهذا يدل على ،المدروسة

 .وممارستهم 
فاعلية برنامج لتعلم استراتيجيات اليقظة الذهنية ( 2020وأثبتت دراسة )الخولي، 

الدراسي في كلية التربية التحصيل  منخفضيعلى تقديرات القدرة للطالب  المنظمة ذاتياً 
، وأعدت دراسة )عمر وشكري، ضوء النظرية الكالسيكية والحديثة في جامعة السويس

وحدة مقترحة في االقتصاد المنزلي قائمة على استراتيجية المحطات العلمية ( 2020
اليقظة العقلية والرضا عن التعلم لطالبات المدعومة بمتحف تعليمي افتراضي في تحسين 

  وأثبتت أثرها االيجابي في تحسين اليقظة العقلية. المرحلة الثانوية
برنامج إثرائي مقترح في ضوء الفلسفة ( التي أعدت 2020)صالح الدين، ودراسة

بكلية  الواقعية لتنمية اليقظة العقلية والتفكير القائم على الحكمة لدى الطالب معلم الفلسفة
)االنتباه، الوعي  وأثبتت فاعليته في تنمية أبعاد اليقظة العقلية وهي التربية جامعة حلوان

 بوجهات النظر المتعددة، التمييز اليقظ(.
العام في مواد كانت في مراحل التعليم معظمها  ضح من عرض الدراسات السابقة أنيت 
، كما ال يوجد من هذه المعاقين سمعًيا دراسة واحد المراهقين مختلفة، وتناولتدراسية 

به  يتفردما  العقلية وهو اليقظةعلى  على الظواهر التعليم القائمالدراسات ما تناول تأثير 
 عن الدراسات السابقة. - ةفي حدود علم الباحث -البحث الحالي 

 ض البحث:وفر
 :ةض التاليو سعى البحث للتحقق من اختبار صحة الفر  
( بين متوسطي رتب درجات أفراد 0.05يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى ) .1

 الختبار تحصيل المفاهيم العلميةالبعدي  -المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي 
 لصالح التطبيق البعدي.

( بين متوسطي رتب درجات أفراد 0.05يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى ) .2
 الختبار تحصيل المفاهيم العلميةالمجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي 

 لصالح أفراد المجموعة التجريبية.
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( بين متوسطي رتب درجات أفراد 0.05يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى ) .3
تصميم مهارات  لبطاقة مالحظةالبعدي  -التطبيق القبلي  يبية فيالمجموعة التجر 

 .لصالح التطبيق البعدي النماذج

( بين متوسطي رتب درجات أفراد 0.05يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى ) .4
تصميم مهارات  لبطاقة مالحظةتجريبية في القياس البعدي المجموعتين الضابطة وال

 .لصالح أفراد المجموعة التجريبية النماذج

( بين متوسطي رتب درجات أفراد 0.05يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى ) .5
لصالح  اليقظة العقليةالبعدي لمقياس  -المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي 

 التطبيق البعدي.

( بين متوسطي رتب درجات أفراد 0.05يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى ) .6
لصالح  اليقظة العقليةلمجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي لمقياس ا

 .أفراد المجموعة التجريبية
 إجراءات البحث:

 تم إتباع اإلجراءات التالية: ،هضو البحث والتحقق من صحة فر  أسئلةلإلجابة عن  
عمل التلميذ ودليل المعلم في  أوراقوالمتمثلة في  أوالًـ إعداد مادة املعاجلة التجريبية

 وإلعدادهما تم اتباع الخطوات التالية:، "انعكاس الضوء وانكساره"تي وحد
 :تينتحديد الوحد .1

الصم  التاسعلصف ا على تالميذ تينالمقرر " انعكاس الضوء وانكساره"تي وحدتم اختيار  
 :، منهاوضعاف السمع لعدة أسباب

وانكسار الضوء  بانعكاسمرتبطة  من مفاهيم مجردة تيندا لما تشتمل عليه الوحنظرً  .أ
في حاجة المعاق سمعًيا التلميذ  يجعل مما هندسيةالرسوم بعض الو، والمرايا والعدسات

حدوث الظواهر المرتبطة بانعكاس الضوء تجسيد هذه المفاهيم وفهم كيفية  إلى
 اليوميةكما أن هذه المفاهيم والظواهر تالمس بشكل كبير حياته  ؛وانكساره

 العادي عد للتلميذلصم وضعاف الصم م  األمل لمدارس  فييتم تدريسه  الذي المنهج .ب
منهج مخصص لهذه  ال يوجدو  ،في مرحلة اإلعدادية المهنية )أي ضعيفي التحصيل(

 .بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئةتكييفه  تطلبمما ي الفئة،
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، وبناًء على الظواهر التعليم القائمفلسفة ل تهامناسباتضح  تينبعد االطالع على الوحد .ج
 على ما سبق تم اختيارها لتكون موضًعا إلجراء هذا البحث. 

 تمت إجراءات التحليل وفًقا لما يلي:تحليل المحتوي:  .2
، وتكونت من محورين: تينأ عدت بطاقة لتحليل محتوى الوحد تصميم أداة التحليل: .أ

 أفقي: خاص بالمفاهيم العلمية.محور رأسي: خاص بالموضوعات، ومحور 
 ."انعكاس الضوء وانكساره"تي وحدهدف التحليل: تحديد المفاهيم العلمية في  .ب

موضع  تينالكلمة كوحدة لتحليل محتوى الوحد: استخدمت تهوفئ تهوعينالتحليل وحدة  .ج
(، ومثلت وحياة اإلنسان العلوم) ول، الفصل الدراسي األ التاسعالدراسة، من كتاب الصف 

 المفاهيم العلمية فئة التحليل.

،  ثم إعادة التحليل مرة اخرى بفارق زمنى أسبوع إجراء عملية التحليل تمثبات التحليل:  .د
وجاء معامل الثبات مقدًرا بـ ، ستيعامل الثبات باستخدام معادلة هولوتم حساب م

(0.91.) 

نتائج عملية التحليل إلى أن محتوى الوحدة يتضمن مجموعة  أشارتنتائج التحليل:  .ه
االنعكاس غير  -االنعكاس المنتظم -انعكاس الضوء هي: العلمية من المفاهيم

انكسار  -المرايا الكرية -المرايا المستوية -زاوية االنعكاس - زاوية السقوط -المنتظم
 زاوية االنكسار. -العدسات -الضوء

على  التعليم القائم باستخدام تينصياغة الوحدتم إعادة : تينإعادة صياغة الوحد .3
 ، وذلك وفًقا للخطوات التالية:الظواهر

 .على الظواهر التعليم القائم معَيتَّف ق  تحديد األهداف العامة: وذلك بما  .أ

ة دروس بما يتفق ثمانيإلى  تينإلى دروس: تم تقسيم الوحد تينتقسيم محتوى الوحد .ب
 لصم وضعاف السمع. األمل لمدارس  فيمع الخطة الدراسية لوزارة التربية والتعليم 

السلوكية لكل  تحديد األهداف السلوكية للدروس: تم تحديد مجموعة من األهداف .ج
استراتيجية واألدوات المتاحة و  فق مع طبيعة التالميذبما يت تيندرس من دروس الوحد

 ة.التدريس المستخدم
وفحص بعض األنشطة وأوراق العمل تمثلت في مجموعة من تحديد األنشطة التعليمية:  .4

نتاج الصور ومقاطعستخدام األدوات، وا باستخدام خامات  العلمية النماذج الفيديو، وا 
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 باالعتماد علىا ، بما يتناسب مع احتياجات التالميذ المعاقين سمعيً البسيطةالبيئة 
 .استخدام الحواس األخرى 

للمفاهيم  بعض الصور واألشكال التوضيحيةتمثلت في تحديد أدوات ومصادر التعليم والتعلم:  .5
، وورق )مقوى، فوم، كرتون(، وخيوط، "انعكاس الضوء وانكساره"تي وحدالمتضمنة في 

وجهاز حاسب آلي،  ،الضوء عن وصمغ، وفلين، وبعض خامات البيئة، وأفالم ومقاطع فيديو
 .وجهاز عرض 

 على الظواهر التعليم القائماالعتماد على  تم المستخدمة:تحديد استراتيجية التدريس  .6
وذلك باتباع خطوات محددة في عملية  تينستراتيجية أساسية في تدريس الوحدكا

نقد ومراجعة ، تفسير الظاهرة ،اكتشاف الظاهرة مقدمة عن الظاهرة، التدريس وهي:
الرسوم ، وتم االعتماد بشكل أساسي على كل من الظاهرة تقويم تفسير، تفسير الظاهرة

وقامت معلمة الفصل  تينبالمفاهيم المرتبطة بالوحد التعليميةالتوضيحية والنماذج 
 .بترجمة ذلك بلغة اإلشارة

تخدم أسلوبتحديد أساليب التقويم:  .7   ن للتقويم، وهما:ااس 
وأداء ، متعلقة بالموضوعات موضوعية تم من خالل طرح أسئلةالتقويم التكويني:  .أ

 ، وتنفيذ أوراق العمل.درس، وحل األسئلة نهاية كل األنشطة
 .تينفي نهاية الوحدل مجموعة أسئلة مختلفة األنواع تم من خال التقويم النهائي:  .ب

 إعداد دليل المعلم: .8

 التعليم القائمباستخدام  تينتم إعداد دليل للمعلم لالسترشاد به عند تدريس الوحد .أ
 التعليم القائممقدمة توضح الهدف من الدليل، فلسفة  على، وأشتمل على الظواهر
التدريس المستخدمة، مصادر التعليم  استراتيجية، األهداف العامة، على الظواهر

، واإلرشادات واإلجراءات التي يمكن تين، والخطة الزمنية، موضوعات الوحدوالتعلم
جابة األسئلة الوااستخدامها مع تدريس كل موضوع،  ردة بأوراق عمل التلميذ، وا 

 .التي يمكن الرجوع إليها المراجعو 

تم عرض دليل المعلم بعد االنتهاء من إعداد على مجموعة من المحكمين إلبداء الرأي  .ب
عمل التلميذ، وصالحيته  أوراقفي الصحة العلمية واللغوية له، واتساق دليل المعلم مع 
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الدليل في  المحكمين، وأصبحلتعديالت في ضوء آراء السادة للتطبيق، وقد تم إجراء ا
 1صورته النهائية

يقوم  تينعة من أوراق العمل الخاصة بالوحدتم إعداد مجمو  :2إعداد أوراق عمل التلميذ .9
 .تينتنفيذ الوحد أثناءا المعاقين سمعيً  التاسعبها تالميذ الصف 

اـ إعداد أد
ً
 : بحثال واتثاني

 : 3وفًقا للخطوات التاليةتم إعداده اختبار المفاهيم العلمية:  .1

 التاسعيهدف االختبار إلى قياس تحصيل تالميذ الصف  :االختبارد الهدف من يتحد -1
 ".انعكاس الضوء وانكساره" تيًيا للمفاهيم العلمية الواردة في وحدسمعالمعاقين 

 وعددها تينالموضوعات الواردة بالوحدختبار تضمنت أبعاد اال :االختبارتحديد أبعاد  -2
 موضوعات. (8)

: تم صياغة مفردات االختبار نمط االختيار من متعدد وأشتمل وضع مفردات االختبار  -3
ات على در فوقد وزعت هذه الم مفردة،( 24االختبار في صورته األولية على )

 )تذكروفق األوزان النسبية لها بحيث تقيس المستويات المعرفية  تينموضوعات الوحد
 . وتم صياغة تعليمات االختبار وفهم وتطبيق(

: وذلك بعرضه على مجموعة من المحكمين للتأكد من Validityصدق االختبار  -4
الصحة العلمية واللغوية للمفردات ومالئمتها للمستوى المعرفي المقاس وتم تعديل وحذف 

  النهائية.( مفردة في صورته 22المفردات وبلغ عدد مفردات االختبار )بعض 

تم إجراءها على مجموعة من تالميذ الصف  :إجراء الدراسة االستطالعية لالختبار -5
األمل لضعاف بمدرسة  2020/2021المقيدين بالعام الدراسي المعاقين سمعًيا  التاسع
 ( تالميذ وذلك لحساب ما يأتي:4في محافظة بورسعيد، مكونة من ) الصم
كرونباخ  تم حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة ألفا االختبار:معامل ثبات  -أ

(، حيث إنها األنسب لنمط اختبارات االختيار من متعدد, 459، 1977)خيري،  للثبات
( وهو معامل ثبات 0.88ســاوي )وذلك بتطبيق االختبار مـرة  واحدة , َفوجد أنه ي

 مناسب .

                                                           
 ( دليل املعلم يف وحديت "انعكاس الضوء وانكساره" للصف التاسع. 1ملحق ) 1

 ( أوراق عمل التلميذ يف وحديت " انعكاس الضوء وانكساره" للصف التاسع.2ملحق ) 2
 ب( مفتاح تصحيح االختبار -3أ( اختبار املفاهيم العلمية يف وحديت "انعكاس الضوء  وانكساره" وملحق ) -3ملحق )  3
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( دقيقة 45كان زمن االختبار ) متوسط الزمن، وقدعن طريق حساب  االختبار:زمن  -ب
 وهو زمن مناسب ألداء االختبار.

تم حساب معامل السهولة لمفردات االختبار  :4للمفردات السهولة والتمييزمعامل  -ج
تم حساب قدرة كل مفردة على التمييز بحساب التباين  (، كما1978،449، )البهي

 وحصلت المفردات على معامالت سهولة وتمييز مناسبة  .  (1978،456البهي،  )
تحديد درجات االختبار بإعطاء درجة واحدة عند اختيار  : تمالدرجاتنظام تقدير  -6

ذلك وبذلك تصبح  اإلجابة الصحيحة من بين البدائل الخاصة بكل سؤال وصفًرا لما دون 
وبذلك تم وضع الصورة النهائية لالختبار حيث  ( درجة.22الدرجة العظمى لالختبار )

واصفات أصبح على درجة مناسبة من الصدق والثبات وصالح للتطبيق والجدول التالي م
 اختبار المفاهيم العلمية:

 " وانكسارهانعكاس الضوء " تياختبار المفاهيم العلمية في وحد مواصفات( 1جدول )
 مستويات التعلم م

 األبعاد
 المجموع تطبيق فهم تذكر

 الكلي
 الوزن 
أرقام  النسبي

 المفردات
أرقام 
 المفردات

أرقام 
 المفردات

 %13.6 3 3 2 1 طبيعة الموجات الضوئية 1
 %13.6 3 6 5 4 قانونا االنعكاس 2
 %13.6 3 9 8 7 االنعكاس بالمرايا المستوية 3
 %13.6 3 12 11 10 بالمرايا الكريةاالنعكاس  4
 %9.09 2 - 14 13 انكسار الضوء 5
انتقال شعاع ضوئي من الهواء  6

 إلى الماء
15 16 17 3 13.6% 

إثر االنكسار على رؤية بعض  7
 األجسام في حياتنا

18 19 - 2 9.09% 

 %13.6 3 22 21 20 العدسات وانكسار الضوء 8
 %100 22 6 8 8 المجموع 
  %100 %27.2 %36.4 %36.4 النسبة المئوية 
 

                                                           
 ج( بيان حتليل مفردات اختبار املفاهيم العلمية -3ملحق ) 4
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  5 مهارات تصميم النماذجداد بطاقة مالحظة إع -ب
 التاسع ى تالميذ الصفمهارات تصميم النماذج لدقياس  :البطاقةتحديد الهدف من  -1

 .المعاقين سمعًيا

وصف  ،عمل النموذجلتخطيط  تم تحديد أبعاد البطاقة وهي: :البطاقةتحديد أبعاد  -2
 وذج.تقويم النم ،اختبار النموذج ،بناء النموذج ،النموذج

 فيها:: تم صياغتها في صورة عبارات إجرائية روعي صياغة مفردات بطاقة المالحظة -3
وأال يكون لها أكثر من  ،أن تكون محددة وواضحة وتصف كل عبارة نمًطا أدائًيا واحًدا

ويوضح الجدول التالي أبعاد بطاقة المالحظة والمهارات التي  ،تفسير للحكم عليه
  تقيسها:

 والمهارات الفرعية المتضمنة بها مهارات تصميم النماذجبطاقة مالحظة  ( أبعاد2جدول )
 الوزن النسبي عدد مؤشرات األداء الرئيسةالمهارات  م
 %21.4 6 عمل النموذجلتخطيط  1
 %17.85 5 وصف النموذج 2
 %17.85 5 بناء النموذج 3
 %25 7 اختبار النموذج 4
 %17.85 5 تقويم النموذج 5

 %100 28 المجموع
وروعي فيها الدقة والوضوح، وقد تضمنت توضيح  :المالحظةصياغة تعليمات بطاقة  -3

 الهدف من البطاقة وطبيعتها وكيفية تسجيل بها .

من أساتذة  مجموعة من المحكمين: تم عرضها على Validityصدق بطاقة المالحظة  -4
ن بسالمة العبارات من حيث الصياغة واالنتماء و، وقد أقر المحكمالمناهج وطرق التدريس

 للمهارة الرئيسة.
ك باالشتراك تم استخدام أسلوب اتفاق المالحظتين، وذل :حساب ثبات بطاقة المالحظة -5

 التاسعة من تالميذ الصف حيث تم تطبيق البطاقة على مجموع مع أحد مدرسي العلوم
بمحافظة بورسعيد، بمدرسة األمل لضعاف السمع  2020/2021الدراسي  المقيدين بالعام
 ( تالميذ. وتم حساب نسبة االتفاق من خالل معادلة كوبر:4مكونة من )

 
                                                           

 ( بطاقة مالحظة مهارات تصميم النماذج لتالميذ الصف التاسع املعاقني مسعًيا 4ملحق ) 5
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 عدد مرات االتفاق                                        
     X 100نسبة االتفاق= _____________________________________    

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف                                              
 %70مستوى الثبات بداللة نسبة االتفاق، إذا كان أقل من  Cooperوقد حدد كوبر     

 وهي %81.4االتفاق ( وقد كانت نسبة 465، 2000 دليل انخفاض ثبات البطاقة )خطاب،
لدى التالميذ  البطاقة في قياس مهارات تصميم النماذج نسبة تدل على ارتفاع ثبات

 سمعًيا.المعاقين 

 

 أربعحيث تم تحديد لكل مهارة فرعية أسلوب تسجيل والتقدير الكمي لألداء في البطاقة:  -6
 خانات تمثل درجة تحقيق األداء مقدرة تقديًرا كمًيا كاآلتي:

 كبيرة. المهارة بدرجةثالث درجات إذا حقق التلميذ أداء  -
 درجتان إذا حقق التلميذ األداء بدرجة متوسطة. -
 قليلة.درجة واحدة إذا حقق التلميذ األداء بدرجة  -
 صفر إذا لم يؤد التلميذ األداء مطلقًا. -

( 56( درجة والدرجة المتوسطة )84النهاية العظمى لكل البطاقة )وبذلك بلغ تقدير 
  .( فأقل28درجة والدرجة الصغرى )

حيث أصبحت البطاقة على درجة عالية من الصدق وضع الصورة النهائية لبطاقة  -7
   .والثبات وصالحة للتطبيق

 :ان سمعيً يالمعاق التاسعلتالميذ الصف  اليقظة العقليةمقياس  -ج

 إعداده وفًقا للخطوات التالية:تم 

 .ان سمعيً يالمعاق التاسعلتالميذ الصف  اليقظة العقليةقياس  هدف المقياس: .1
 ،المالحظةاألول  أبعاد، وهي: خمسةتكون المقياس من أبعاد المقياس:  تحديد .2

التصرف الواعي، الخبرة بدون إصدار أحكام، عدم التفاعل مع الخبرة  ،الوصف
 .الداخلية

مستوى صيغت عبارات المقياس في كل محور لتعكس صياغة مفردات المقياس:  .3
( ثالثي Likert، وذلك باستخدام نموذج ليكرت )سمعًيا لدى المعاق اليقظة العقلية
( عبارة وقد 20( وقد بلغ عدد عبارات المقياس )نادًرا –ا أحيانً  - غالًبااألبعاد وهي: )
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ن تكون: ممثلة للبعد الذي تقيسه بدقة، تجانس روعي أثناء صياغة عبارات المقياس أ
 أعداد العبارات الموجبة والسالبة، واضحة وبسيطة وال تحتمل العبارة أكثر من معنى. 

البحث،  مجموعةلتوضيح استجابات  الثالثيتم اختيار التدريج طريقة تصحيح المقياس:  .4
(، وتعطى العبارات السالبة 1,2,3)( بحيث تعطى العبارات الموجبة نادًرا ،أحيانا ،دائماوهو: )

( درجة والدرجة المتوسطة 60وبذلك بلغ تقدير النهاية العظمى لكل المقياس )، (3,2,1)
 ( درجة.20( درجة والنهاية الصغرى )40)

 مكونة منط بق المقياس على عينة استطالعية حساب الثوابت اإلحصائية للمقياس:  .5
للعام الدراسي  ولا في الفصل الدراسي األ سمعيً ين من التالميذ المعاق ميذ( تال4)
 :( للتحقق من2021/ 2020)

من أفراد  كانت واضحة لم يستفسر عنها أي  وضوح التعليمات وعبارات المقياس:  (1
 العينة االستطالعية.

وحساب معامل  التطبيقوقد تم حسابه باستخدام طريقة إعادة  المقياس:ثبات  (2
 ( وتعتبر درجة مالئمة لثبات المقياس.0.72االرتباط وقد بلغ معامل ثبات )

المقياس ع ر َض  حيث تم صدق المحكمين صدق المقياس ـ تم حسابه من خالل (3
س وطرق تدريس على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال علم النف

انتماء العبارات لألبعاد، وصحة الصياغة اللغوية العلوم، وأشارت نتائجه إلى 
َع للعبارات، ومناسبتها لعينة البحث مما يشير إلى أن المقياس يقيس ما  ض  و 

  البحث.لقياسه، وأنه يصلح للتطبيق على أفراد 
تم حساب زمن المقياس من خالل حساب ( حساب الزمن الالزم لتطبيق المقياس: 4

( 30فيها التالميذ اإلجابة عن المقياس وقد تم تحديد زمن )متوسط األزمنة التي انتهى 
 دقيقة.

عبارة، صالًحا للتطبيق كأداة  (20)وأصبح المقياس في صورته النهائية مكوًنا من 
 :اليقظة العقليةوالجدول التالي يوضح أبعاد مقياس ، البحث الحاليللقياس في 

 الصف التاسع المعاقين سمعًيا( أبعاد مقياس اليقظة العقلية لتالميذ 3جدول )

 البيانات
 البعد

 النسبة المئوية عدد العبارات العبارات السالبة العبارات الموجبة

 %20 4 4، 3 2، 1 المالحظة
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 %20 4 8، 7 6، 5 الوصف

 %20 4 12، 11 10، 9 التصرف الواعي

 %20 4 16، 15 14، 13 الخبرة بدون إصدار أحكام

 %20 4 20، 19 18، 17 الداخليةعدم التفاعل مع الخبرة 

 100 20 10 10 اإلجمالي

 
ً
البحث األساسية في  مجموعةالبحث على  ومواد تم تطبيق أدوات تطبيق البحث: - اثالث

( 7/12/2020إلى 1/11/2020الفترة من ) ( في2020/2021للعام الدراسي ) ولالفصل األ 
 .اأسبوعيً حصص  3بواقع 
 
ً
 وإجراءات البحث:التصميم التجريبي  -ا رابع

استخدم البحث الحالي المنهج التجريبي القائم على المعالجة تحديد منهج البحث:  .1
 واتمع القياس القبلي والبعدي ألد المجموعتين التجريبية والضابطة اتالتجريبية ذ
 القياس.

  وتمثلت في:تحديد متغيرات البحث ـ  .2

التعليم  مباستخداوحدتي "انعكاس الضوء وانكساره" تدريس المتغير المستقل:  .أ
 .على الظواهر القائم

 المتغيرات التابعة: وتمثلت في: .ب

 .وحدتي "انعكاس الضوء وانكساره"المفاهيم العلمية في  (1

وحدتي "انعكاس الضوء وانكساره" العلمية المتضمنة في  مهارات تصميم النماذج (2
 المعاقين سمعًيا.  التاسعالصف لدى تالميذ 

 . االمعاقين سمعيً  التاسعالصف تالميذ دى ل اليقظة العقلية (3
 :صميم التجريبي للبحثالتالي يوضح التجدول وال 

 ( التصميم التجريبي لتجربة البحث4جدول )
 التطبيق البعدي المعالجة التطبيق القبلي المجموعة
 التجريبية

 القياس واتأد
 على الظواهر التعليم القائمتدريس الوحدة باستخدام 

 تدريس الوحدة باستخدام الطريقة التقليدية الضابطة القياس واتأد
 ةبمدرس التاسعتم اختيار المجموعة التجريبية من تالميذ الصف  اختيار أفراد البحث: .3

 2021/ 2020في العام الدراسي  بورسعيدبمدينة  للصم وضعاف السمع األمل
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والمجموعة  ،على الظواهر التعليم القائمباستخدام  ودرست ( تالميذ5وعددهم )
( 6وعددهم ) بدمياط األمل للصم وضعاف السمع الضابطة تم اختيارها من مدرسة

 ودرست الوحدة بالطريقة التقليدية.  تالميذ

المفاهيم العلمية وبطاقة  تم تطبيق كل من اختبار :القياس واتالتطبيق القبلي ألد .4
على تالميذ المجموعتين مالحظة مهارات تصميم النماذج ومقياس اليقظة العقلية 

 ونظرًا لصغر حجم العينة فقد تم استخدام اختبار مان ويتني والتجريبية،الضابطة 
( للعينات الصغيرة وذلك للتحقق من داللة U( لحساب قيمة )355، 1978)البهي، 

 كما يوضحها الجدول التالي:ميذ المجموعتين الفروق بين تال
المفاهيم العلمية وبطاقة مالحظة مهارات تصميم  ختبارال( نتائج التطبيق القبلي 5جدول )

 ةالتجريبيالضابطة و على تالميذ المجموعتين النماذج ومقياس اليقظة العقلية 

 مستوى الداللة U Z مجموع الرتب متوسط الرتب األداة

 التجريبية الضابطة التجريبية الضابطة

غير دالة  0.782- 11.00 34.00 32.00 6.80 5.33 اختبار المفاهيم العلمية
 0.01عند 

بطاقة مالحظة مهارات 
 تصميم النماذج

5.67 6.40 34.00 32.00 13.00 -0.387 غير دالة  
10.0عند   

2.154- 3.500 41.50 24.50 8.30 4.08 مقياس اليقظة العقلية غير دالة  
10.0عند   

، مما يدل 0.01( غير دالة عند مستوى Uيتضح من الجدول السابق أن قيمة )
على عدم وجود فرق دال إحصائيا بين درجات تالميذ المجموعتين في التطبيق القبلي لكل 
من اختبار المفاهيم العلمية وبطاقة مالحظة مهارات تصميم النماذج ومقياس اليقظة 

ميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية ، وهذا يشير إلى تجانس العقلية على تال
   المجموعتين في قبل تنفيذ التجربة . 

تم التواصل مع معلمة العلوم التي تقوم بالتدريس ألفراد  تطبيق تجربة البحث: .5
المجموعة التجريبية بهدف توضيح الغرض من البحث، وأهميته، وفلسفته، واإلجراءات 

، على الظواهر التعليم القائمالتدريسية التي ستتبعها المعلمة عند التدريس باستخدام 
، تينللوحد المعلم دليلكذلك تم تقديم يذ تجربة البحث، ودورها، ودور التالميذ أثناء تنف

 .دت عليه أثناء تنفيذ تجربة البحثواعتم
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 نتائج البحث وحتليلها وتفسريها
في جداول تمهيًدا لمناقشتها، من تطبيق تجربة البحث  بعد االنتهاءتم رصد النتائج 

 ساليبعن طريق استخدام األ ،هاختبار صحة فروضو  البحث أسئلةلإلجابة عن  وتفسيرها
 اإلحصائية المناسبة.

 إجابة السؤال األول: .1

ما فاعلية تدريس العلوم  "لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث والذي نصه: 
باستخدام التعليم القائم على الظواهر في تنمية المفاهيم العلمية لدى تالميذ الصف 

 األول والثاني:م ذلك من خالل التحقق من صحة الفرضين " ت؟التاسع المعاقين سمعًيا

 عرض نتائج الفرض األول: .أ

يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى : "هالذي نصللتحقق من صحة الفرض األول 
البعدي  -( بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي 0.05)

ا لصغر حجم العينة فقد ونظرً ، "الختبار تحصيل المفاهيم العلمية لصالح التطبيق البعدي
َم  ( Zللمجموعات المرتبطة لحساب قيمة ) Wilcoxon Testاختبار ويلككسون ا ْست ْخد 

للعينات الصغيرة، وذلك للتحقق من داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات التطبيقيين 
 هذه النتائج. ي َبي  ن  ( 6وجدول ) ،(SPSS)القبلي والبعدي باستخدام برنامج 

 (rوقيمة ) التجريبية للمجموعة المفاهيم العلمية الختبار البعديالقبلي  ينالتطبيق نتائج( 6جدول )
متوسط  ن الرتب التعلممستويات 

 الرتب

مجموع 
 الرتب

مستوى  Zقيمة 
 الداللة

حجم  rقيمة 
 التأثير

- 0 0 0 السالبة تذكرال
2.041 

دالة عند 
0.04 

 قوي جًدا 1

 15 3 5 الموجبة

 - - 0 المتساوية

 - - 5 المجموع

- 0 0 0 السالبة فهمال
2.236 

دالة عند 
0.02 

 قوي جًدا 1

 15 3 5 الموجبة

 - - 0 المتساوية

 - - 5 المجموع

- 0 0 0 السالبة التطبيق
2.060 

دالة عند 
0.04 

 قوي جًدا 1

 15 3 5 الموجبة

 - - 0 المتساوية

 - - 5 المجموع
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- 0 0 0 السالبة المجموع
2.041 

دالة عند 
0.04 

 قوي جًدا 1

 15 3 5 الموجبة

 - - 0 المتساوية

 - - 5 المجموع

( 0.04 -0.02داللة ) ( وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى 6يتضح من جدول )
لالختبار ككل تساوي ( Zكانت قيمة )حيث ، وجميع مستوياته ،المفاهيم العلميةفي اختبار 

وكانت (، 2.236) فهمال في مستوى وكانت ، (2.041)التذكروكانت في مستوى (، 2.041)
وفي ضوء هذه النتائج يتضح وجود فرق دال إحصائًيا عند (، 2.060)التطبيق في مستوى 
التطبيق لصالح ألفراد المجموعة التجريبية  المفاهيم العلمية( في اختبار 0.05مستوى )
 البعدي.

اختبار لتعرف الفروق بين المتوسطات فقد تم  ويلككسون ونظًرا ألن اختبار 
 ،معامل االرتباط الثنائي لرتب األزواج المرتبطة لحساب فاعلية الفروق )حسناستخدام 

انعكاس " تيير المستقل المتمثل في تدريس وحدحجم تأثير المتغلتعرف ( 280، 2011
في المتغير التابع المتمثل في  على الظواهر التعليم القائمباستخدام  "وانكسارهالضوء 

 .قويةفاعلية درجة وهي تدل على  (1) تساوي  r قيمةووجد أن  ،المفاهيم العلمية
في  على الظواهر التعليم القائم استخدام أن األول، مما يدل علىالفرض ي ْقَبل  وبهذا 
 أثر كان ذا االمعاقين سمعيً  التاسعالصف  " لطالبوانكسارهنعكاس الضوء ا"تي تدريس وحد

ألفراد المجموعة التجريبية القياسين القبلي والبعدي رتب  يمتوسطعند المقارنة بين  اجدً  قوي 
 لصالح القياس البعدي.

 :الثانيعرض نتائج الفرض  .2

يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى  الذي نصه: " الثانيللتحقق من صحة الفرض 
( بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس 0.05)

"، ونظرا لصغر البعدي الختبار تحصيل المفاهيم العلمية لصالح أفراد المجموعة التجريبية
 المستقلةللمجموعات  Mann- Whitney Testمان وتني ستخدم اختبار فقد ا   ،حجم العينة

( للعينات الصغيرة، وذلك للتحقق من داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات Uلحساب قيمة )
لرتب لحساب ل، ومعامل االرتباط الثنائي (SPSS)التطبيقيين القبلي والبعدي باستخدام برنامج 

 ( يبين هذه النتائج. 7فاعلية الفروق وجدول )
 وقيمةالبعدي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس وداللتها اإلحصائية  Uقيمة ( 7جدول )
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(r) 
مستويات 
 التعلم

متوسط  ن المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U  قيمة
Z 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
r 

حجم 
 التأثير

- 0.00 21 3.5 6 الضابطة التذكر
2.803 

دالة عند 
0.005 

 قوي جًدا 1.00

 45 9 5 التجريبية

- 0.00 21 3.5 6 الضابطة فهمال
3.028 

دالة عند 
0.002 

 قوي جًدا 1.00

 45 9 5 التجريبية

- 0.00 21 3.5 6 الضابطة التطبيق
2.844 

دالة عند 
0.004 

 قوي جًدا 1.00

 45 9 5 التجريبية

- 0.00 21 3.5 6 الضابطة المجموع
2.796 

دالة عند 
0.005 

 قوي جًدا 1.00

 45 9 5 التجريبية

في  (0.005 -0.002) من ( وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى 7يتضح من جدول )
وجميع ( لالختبار ككل U، حيث كانت قيمة )ومستوياته الثالثة ككل اختبار المفاهيم العلمية

( في 0.005وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى ) مما يدل على، (0.00تساوي )مستوياته 
الضابطة  فراد المجموعتينأعند المقارنة بين متوسط رتب درجات  اختبار المفاهيم العلمية

 .لصالح أفراد المجموعة التجريبية التطبيق البعديفي التجريبية و 
اختبار لتعرف الفروق بين المتوسطات فقد تم  مان وتنيونظًرا ألن اختبار 

( 280، 2011)حسن  لحساب فاعلية الفروق  ام معامل االرتباط الثنائي للرتباستخد
 وحدتي "انعكاس الضوء وانكساره"لتعرف حجم تأثير المتغير المستقل المتمثل في تدريس 

، المفاهيم العلميةفي المتغير التابع المتمثل في  على الظواهر التعليم القائمباستخدام 
  .( وهي تدل على درجة فاعلية قوية1تساوي ) rووجد أن قيمة 

 على الظواهر التعليم القائم ما يدل على أن استخدام، مالثانيالفرض ي ْقَبل  وبهذا   
له المعاقين سمعيا  التاسعالصف  لطالب" وحدتي "انعكاس الضوء وانكسارهفي تدريس 

القياس أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية في  رتبمتوسط عند المقارنة بين  قويةفعالية 
 أفراد المجموعة التجريبية.لصالح البعدي 
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   والثاني: األول ينتفسير نتائج الفرض

 إلى: البحث مجموعةأفراد للتالميذ  المفاهيم العلميةقد يرجع تنمية 
 للتالميذ "انعكاس الضوء وانكساره  " تيالتعليم القائم على الظواهر لتدريس وحداستخدام  .أ

 يهمربط المفاهيم والمعارف الجديدة المرتبطة بالوحدة بما لد ساعد على المعاقين سمعًيا
 .والمفاهيم الفرعية المرتبطة به الضوء مفهومحول  من معارف وخبرات سابقة

 العلمية المفاهيم ستيعاباساعدت في  المجسمة النماذجببعض  العلمية م األنشطةيدعت .ب
 المفاهيم من الصورة المجردة إلى الصورة الحسية. تدرجتوتطبيقها حيث 

المعاقين سمعًيا إلى جذب انتباه التالميذ  على الظواهر التعليم القائماستخدام أدى  .ج
لما تتميز به من  تعلمهاوزيادة دافعيتهم نحو  تينالواردة بالوحدالعلمية للموضوعات 

 المعقد.مراحل متدرجة من البسيط إلى 
بعض الخامات البسيطة كالورق المقوى التالميذ في مرحلة اكتشاف الظاهرة ل استخدام .د

نتاج وابتكار بعض  البالستيكية فيالخيوط واألعواد و  التعليمية المرتبطة  النماذجتصميم وا 
 تين وهذا بدوره ساهم في استيعاب المفاهيم العلمية بالوحدتين.بمفاهيم الوحد

على نشاط المتعلم بشكل إيجابي كبير حيث كان  على الظواهر التعليم القائم اعتماد  .ه
 محور العملية التعليمية بداًل من التعليم المباشر من قبل المعلم للمجموعة الضابطة.

،  (Valanne, et al,2017) من:وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل 
(Nolkhom & Saifah, 2020)  في على الظواهر التعليم القائمظهرت فاعلية استخدام أ التي 

 المتغيرات.تنمية العديد من 
 إجابة السؤال الثاني:

فاعلية تدريس ما لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث والذي نصه: "
لدى تالميذ  مهارات تصميم النماذجفي تنمية  على الظواهر التعليم القائمالعلوم باستخدام 

 الثالث" تم ذلك من خالل التحقق من صحة الفرضين ؟المعاقين سمعًيا التاسعالصف 
 لرابع.وا

 :الثالثعرض نتائج الفرض  -1

الذي نصه: "يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى  الثالثللتحقق من صحة الفرض 
البعدي  -( بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي 0.05)
َم ا لصغر حجم العينة فقد نظرً ف"، مهارات تصميم النماذج بطاقة مالحظةل اختبار ا ْست ْخد 



مهارات تصميم المفاهيم العلمية و  تنميةالقائم على الظواهر في  تدريس العلوم باستخدام التعليم فاعلية
 مروة محمد محمد الباز                المعاقين سمعًياالتاسع  تالميذ الصفلدى اليقظة العقلية و النماذج 

- 378 - 
 م 2021يناير  2اجلزء  1العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد 

 
 

( للعينات الصغيرة، وذلك للتحقق من داللة Zويلككسون للمجموعات المرتبطة لحساب قيمة )
، (SPSS)الفروق بين متوسطي رتب درجات التطبيقيين القبلي والبعدي باستخدام برنامج 

( يبين هذه 8ط الثنائي لرتب األزواج المرتبطة لحساب فاعلية الفروق وجدول )ومعامل االرتبا
 النتائج. 
 للمجموعة التجريبية مهارات تصميم النماذج بطاقة مالحظةل البعديالقبلي  يننتائج التطبيق( 8جدول )

 (rوقيمة )
مهارات أبعاد 

 تصميم النماذج

قيمة  الداللةمستوى  Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن الرتب
r 

 حجم التأثير

عمل لتخطيط 

 النموذج
 

- 0 0 0 السالبة
2.041 

1.0 0.04دالة عند 

0 
 قوي جًدا

 15 3 5 الموجبة

 - - 0 المتساوية

 - - 5 المجموع

- 0 0 0 السالبة وصف النموذج
2.070 

1.0 0.04دالة عند 

0 
 قوي جًدا

 15 3 5 الموجبة

 - - 0 المتساوية

 - - 5 المجموع

 بناء النموذج

 
- 0 0 0 السالبة

2.060 
1.0 0.04دالة عند 

0 
 قوي جًدا

 15 3 5 الموجبة

 - - 0 المتساوية

 - - 5 المجموع

 اختبار النموذج

 

- 0 0 0 السالبة
2.032 

1.0 0.04دالة عند 

0 
 قوي جًدا

 15 3 5 الموجبة
 - - 0 المتساوية
 - - 5 المجموع

- 0 0 0 السالبة النموذج تقويم
2.032 

1.0 0.04دالة عند 

0 
 قوي جًدا

 15 3 5 الموجبة
 - - 0 المتساوية
 - - 5 المجموع

- 0 0 0 السالبة المجموع
2.032 

1.0 0.04دالة عند 

0 
 قوي جًدا

 15 3 5 الموجبة

 - - 0 المتساوية

 - - 5 المجموع

بطاقة ( في 0.04( وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى )8يتضح من جدول )
تساوي  بطاقة ككل( لZ، حيث كانت قيمة )أبعاده، وجميع مهارات تصميم النماذج مالحظة
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(، 2.032) (،2.06)(، 2.07(، )2.041)بالترتيب  خمسةبعاد الاأل(، وكانت في 2.032)
( 0.04وفي ضوء هذه النتائج يتضح وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى ) (،2.032)

ألفراد المجموعة التجريبية لصالح التطبيق  مهارات تصميم النماذج بطاقة مالحظةفي 
 البعدي.

تم ونظًرا ألن اختبار ويلككسون اختبار لتعرف الفروق بين المتوسطات فقد 
)حسن استخدام معامل االرتباط الثنائي لرتب األزواج المرتبطة لحساب فاعلية الفروق 

وحدتي "انعكاس  ( لتعرف حجم تأثير المتغير المستقل المتمثل في تدريس280، 2011
في المتغير التابع المتمثل في  على الظواهر التعليم القائمباستخدام الضوء وانكساره" 

 .( وهي تدل على درجة فاعلية قوية1تساوي ) rووجد أن قيمة  ،مهارات تصميم النماذج

 على الظواهر التعليم القائما يدل على أن استخدام ، ممالثالثالفرض ي ْقَبل  وبهذا 
كان ا المعاقين سمعيً  التاسع" لطالب الصف  انعكاس الضوء وانكساره"تي وحد في تدريس 

القياسين القبلي والبعدي ألفراد المجموعة التجريبية عند المقارنة بين ا فاعلية قوية جدً  اذ
 لصالح القياس البعدي.

 :الرابععرض نتائج الفرض  -2

الذي نصه: "يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى  الرابعللتحقق من صحة الفرض 
( بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس 0.05)

لصالح أفراد المجموعة التجريبية"، ونظرا  مهارات تصميم النماذج مالحظةبطاقة لالبعدي 
َم لصغر حجم العينة فقد  ( Uاختبار مان وتني للمجموعات المستقلة لحساب قيمة )ا ْست ْخد 

للعينات الصغيرة، وذلك للتحقق من داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات التطبيقيين 
، ومعامل االرتباط الثنائي للرتب لحساب فاعلية (SPSS)ج القبلي والبعدي باستخدام برنام

 هذه النتائج. ي َبي  ن  ( 9الفروق وجدول )
وداللتها اإلحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس  Uقيمة ( 9جدول )

 (r) وقيمة مهارات تصميم النماذج بطاقة مالحظةلالبعدي 
أبعاد مهارات 
 تصميم النماذج

متوسط  ن المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U  قيمة
Z 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
r 

حجم 
 التأثير

التخطيط لعمل 
 النموذج

- 0.00 21 3.5 6 الضابطة
2.783 

دالة عند 
0.005 

 قوي جًدا 1.00

 45 9 5 التجريبية

 قوي جًدا 1.00دالة عند - 0.00 21 3.5 6 الضابطة وصف النموذج
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 0.005 2.803 45 9 5 التجريبية

- 0.00 21 3.5 6 الضابطة بناء النموذج
2.777 

دالة عند 
0.005 

 قوي جًدا 1.00

 45 9 5 التجريبية

- 0.00 21 3.5 6 الضابطة اختبار النموذج
2.770 

دالة عند 
0.006 

 قوي جًدا 1.00

 45 9 5 التجريبية
- 0.00 21 3.5 6 الضابطة تقويم النموذج

2.823 

دالة عند 
0.005 

 قوي جًدا 1.00

 45 9 5 التجريبية
- 0.00 21 3.5 6 الضابطة المجموع

2.817 

دالة عند 
0.005 

 قوي جًدا 1.00

 45 9 5 التجريبية

 (0.006 -0.005( وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى )9يتضح من جدول )
( Uحيث كانت قيمة ) وجميع أبعادهككل،  مهارات تصميم النماذج بطاقة مالحظةفي 
ويتضح في ضوء هذه النتائج وجود فرق دال  (0.00تساوي ) وجميع أبعادها ككل بطاقةلل

عند المقارنة بين متوسط رتب درجات أفراد المجموعتين ( 0.05إحصائًيا عند مستوى )
 التجريبية.الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لصالح أفراد المجموعة 

اختبار لتعرف الفروق بين المتوسطات فقد تم  مان وتنيونظًرا ألن اختبار 
( 280، 2011استخدام معامل االرتباط الثنائي للرتب لحساب فاعلية الفروق )حسن 

 وحدتي "انعكاس الضوء وانكساره"لتعرف حجم تأثير المتغير المستقل المتمثل في تدريس 
مهارات تصميم في المتغير التابع المتمثل في  على الظواهر التعليم القائمباستخدام 
 .( وهي تدل على درجة فاعلية قوية1تساوي ) rووجد أن قيمة  ،النماذج

في  على الظواهر التعليم القائم ما يدل على أن استخدام، مالرابعالفرض ي ْقَبل  وبهذا 
ا له فعالية المعاقين سمعيً  التاسع" لطالب الصف  انعكاس الضوء وانكساره" تيتدريس وحد

درجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية في رتب  يقوية عند المقارنة بين متوسط
 لصالح أفراد المجموعة التجريبية. مهارات تصميم النماذج بطاقةالبعدي لالقياس 

 : الثالث والرابعين ب. تفسير نتائج الفرض
لدى التالميذ أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق  تصميم النماذجقد يرجع تنمية مهارات 

 البعدي إلي:
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ساعد  العلوم تدريسكنوع جديد من استراتيجيات  على الظواهر التعليم القائماستخدام  .1
واالنخراط  المشاركة  بضرورةالتالميذ  حيث شعر نشطة وايجابيةعلى توفير بيئة تعلم 

 .ميفي التعل الطرق التقليديةمن بداًل  وتصميم النماذج المختلفة في تعلم العلوم

 من على الظواهر التعليم القائم في مراحلتالميذ الالتي مر بها  المتعددة الخبرات تعزز  .2
مستوى قدرة التالميذ على عمل وانجاز النماذج العلمية المختلفة حيث يعتمد مرحلة 

لمية ويفسرها في اكتشاف الظاهرة على رسم الظاهرة وتصميم نموذج يمثل الظاهرة الع
  المرحلة التالية.

ساهم في  بإتقان للنشاط بأيديهمممارسة التالميذ على تعليمية األنشطة ال اعتماد  .3
 .العلمية تصميم النماذجتحقيق خبرات تعزيز و 

تنوع األنشطة التعليمية التي طرحت في الوحدتين وفًقا للتعلم القائم على الظواهر جعلت  .4
مما أسهم في تنمية ، إيجابي وفعال ومرن في تنفيذ األنشطةالتالميذ يشاركون بشكل 

 مهارات تصميم النماذج لديهم.

رسم الظاهرة  على مواصلة العمل في بلغة اإلشارة تشجيع المعلم المستمر للتالميذ .5
ساعد على بخامات بسيطة  عنها ذجالعلمية موضع الدراسة ومحاولة تصميم النمو 

 ى التالميذ بشكل كبير.تنمية مهارات تصميم النماذج لد
تنمية اهتمت ببعض الدراسات التي نتائج مع ما توصلت إليه نتائج هذه الوتتفق 
 & Price)(، 2015غانم، )دراسة كل منمثل  ،تصميم النماذجبعض مهارات 

Rogers,2016)  ،(Lee, et al, 2019) ،،(2019)المعمري.  
 :لثإجابة السؤال الثا

فاعلية تدريس ما من أسئلة البحث والذي نصه: " لثلسؤال الثالإلجابة عن ا
على الظواهر في تنمية اليقظة العقلية لدى تالميذ الصف  التعليم القائمالعلوم باستخدام 

 خامسالل التحقق من صحة الفرضين ال؟" تم ذلك من خالمعاقين سمعًيا التاسع
 .سادسوال
 :خامسعرض نتائج الفرض ال -1

الذي نصه: "يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى  خامسفرض الللتحقق من صحة ال
البعدي  -( بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي 0.05)

َم اختبار ويلككسون  لمقياس اليقظة العقلية"، فنظًرا لصغر حجم العينة فقد ا ْست ْخد 
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ذلك للتحقق من داللة الفروق ( للعينات الصغيرة، و Zللمجموعات المرتبطة لحساب قيمة )
، ومعامل (SPSS)بين متوسطي رتب درجات التطبيقيين القبلي والبعدي باستخدام برنامج 

( يبين هذه  االرتباط الثنائي لرتب األزواج المرتبطة لحساب فاعلية الفروق وجدول )
 النتائج. 

 (rوقيمة ) التجريبية للمجموعةلية البعدي لمقياس اليقظة العقالقبلي  يننتائج التطبيق( 10جدول )
اليقظة أبعاد 

 العقلية

قيمة  مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن الرتب
r 

 حجم التأثير

- 0 0 0 السالبة المالحظة
2.060 

1.0 0.04دالة عند 

0 
 قوي جًدا

 15 3 5 الموجبة

 - - 0 المتساوية

 - - 5 المجموع

- 0 0 0 السالبة الوصف
2.032 

1.0 0.04دالة عند 

0 
 قوي جًدا

 15 3 5 الموجبة

 - - 0 المتساوية

 - - 5 المجموع

التصرف 
 الواعي

- 0 0 0 السالبة
2.070 

1.0 0.04دالة عند 

0 
 قوي جًدا

 15 3 5 الموجبة

 - - 0 المتساوية

 - - 5 المجموع

تقبل الخبرة 
إصدار  بدون 

 الحكم

- 0 0 0 السالبة
2.041 

1.0 0.04دالة عند 

0 
 قوي جًدا

 15 3 5 الموجبة
 - - 0 المتساوية
 - - 5 المجموع

عدم التفاعل 
مع الخبرة 
 الداخلية

- 0 0 0 السالبة
2.041 

1.0 0.04دالة عند 

0 
 قوي جًدا

 15 3 5 الموجبة
 - - 0 المتساوية
 - - 5 المجموع

- 0 0 0 السالبة المجموع
2.032 

1.0 0.04دالة عند 

0 
 قوي جًدا

 15 3 5 الموجبة

 - - 0 المتساوية

 - - 5 المجموع

( في مقياس 0.04( وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى )10يتضح من جدول )
(، وكانت 2.032ككل تساوي ) مقياس( لZاليقظة العقلية، وجميع أبعاده، حيث كانت قيمة )

وفي ضوء  (2.041(، )2.041) (،2.07(، )2.032(، )2.06بالترتيب ) خمسةفي األبعاد ال
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( في مقياس اليقظة العقلية 0.05هذه النتائج يتضح وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى )
 ألفراد المجموعة التجريبية لصالح التطبيق البعدي.

لككسون اختبار لتعرف الفروق بين المتوسطات فقد تم ونظًرا ألن اختبار وي
استخدام معامل االرتباط الثنائي لرتب األزواج المرتبطة لحساب فاعلية الفروق )حسن 

وحدتي "انعكاس ( لتعرف حجم تأثير المتغير المستقل المتمثل في تدريس 280، 2011
لمتغير التابع المتمثل في على الظواهر في ا التعليم القائمباستخدام  الضوء وانكساره"

 .( وهي تدل على درجة فاعلية قوية1تساوي ) rووجد أن قيمة مقياس اليقظة العقلية، 

على  التعليم القائم، مما يدل على أن استخدام خامسوبهذا ي ْقَبل  الفرض ال
المعاقين  التاسع" لطالب الصف انعكاس الضوء وانكساره" تيالظواهر في تدريس وحد

سمعًيا كان ذا فاعلية قوية جًدا عند المقارنة بين القياسين القبلي والبعدي ألفراد 
 المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي.

 :سادسعرض نتائج الفرض ال -2
الذي نصه: "يوجد فرق دال إحصائًيا عند  سادسللتحقق من صحة الفرض ال

( بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية في 0.05مستوى )
القياس البعدي لمقياس اليقظة العقلية لصالح أفراد المجموعة التجريبية"، ونظرا لصغر 

َم اختبار مان وتني للمجموعات المستقلة لح ( Uساب قيمة )حجم العينة فقد ا ْست ْخد 
للعينات الصغيرة، وذلك للتحقق من داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات التطبيقيين 

، ومعامل االرتباط الثنائي للرتب لحساب فاعلية (SPSS)القبلي والبعدي باستخدام برنامج 
 ( ي َبي  ن  هذه النتائج. 11الفروق وجدول )

مجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي وداللتها اإلحصائية بين ال Uقيمة ( 11جدول )
 (rوقيمة )لمقياس اليقظة العقلية 

أبعاد اليقظة 
 العقلية

متوسط  ن المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U  قيمة
Z 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
r 

حجم 
 التأثير

- 0.00 21 3.5 6 الضابطة المالحظة
2.823 

دالة عند 
0.005 

 قوي جًدا 1.00

 45 9 5 التجريبية

- 0.00 21 3.5 6 الضابطة الوصف
2.823 

دالة عند 
0.005 

 قوي جًدا 1.00

 45 9 5 التجريبية

التصرف 
 الواعي

- 0.00 21 3.5 6 الضابطة
2.837 

دالة عند 
0.005 

 قوي جًدا 1.00

 45 9 5 التجريبية



مهارات تصميم المفاهيم العلمية و  تنميةالقائم على الظواهر في  تدريس العلوم باستخدام التعليم فاعلية
 مروة محمد محمد الباز                المعاقين سمعًياالتاسع  تالميذ الصفلدى اليقظة العقلية و النماذج 

- 384 - 
 م 2021يناير  2اجلزء  1العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد 

 
 

تقبل الخبرة 
بدون إصدار 

 الحكم

- 0.00 21 3.5 6 الضابطة
2.817 

دالة عند 
0.005 

 قوي جًدا 1.00

 45 9 5 التجريبية

عدم التفاعل 
مع الخبرة 
 الداخلية

- 0.00 21 3.5 6 الضابطة
2.817 

دالة عند 
0.005 

 قوي جًدا 1.00

 45 9 5 التجريبية

- 0.00 21 3.5 6 الضابطة المجموع
2.764 

دالة عند 
0.006 

 قوي جًدا 1.00

 45 9 5 التجريبية

( 0.006 -0.005( وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى )11يتضح من جدول )
وجميع  ككل مقياسلل( Uفي مقياس اليقظة العقلية ككل، وجميع أبعاده حيث كانت قيمة )

(، ويتضح في ضوء هذه النتائج وجود فرق دال إحصائًيا عند 0.00تساوي ) أبعاده
ند المقارنة بين متوسط رتب درجات أفراد ( في مقياس اليقظة العقلية ع0.05مستوى )

 المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية.
ونظًرا ألن اختبار مان وتني اختبار لتعرف الفروق بين المتوسطات فقد تم 

( 280، 2011استخدام معامل االرتباط الثنائي للرتب لحساب فاعلية الفروق )حسن 
 وحدتي "انعكاس الضوء وانكساره"لتعرف حجم تأثير المتغير المستقل المتمثل في تدريس 

ووجد على الظواهر في المتغير التابع المتمثل في اليقظة العقلية،  التعليم القائمباستخدام 
 .( وهي تدل على درجة فاعلية قوية1تساوي ) rأن قيمة 

على الظواهر  التعليم القائممما يدل على أن استخدام  سادس،وبهذا ي ْقَبل  الفرض ال
ين سمعيا له فعالية المعاق التاسع" لطالب الصف  انعكاس الضوء وانكسارهفي تدريس وحدة " 

لتجريبية في قوية عند المقارنة بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين الضابطة وا
 اليقظة العقلية لصالح أفراد المجموعة التجريبية. مقياسالقياس البعدي ل

 : خامس والسادسسير نتائج الفرضين الب. تف
المجموعة التجريبية في التطبيق قد يرجع تنمية اليقظة العقلية لدى التالميذ أفراد 

 البعدي إلي:
يعتمد على القيام ببعض العمليات العلمية المهمة على الظواهر  التعليم القائماستخدام  .1

مثل عمليتي المالحظة والوصف وهما بعدين اساسين لليقظة العقلية وهو ما أكد على 
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في تحسين مستوى التعليم القائم على الظواهر في مرحلة وصف الظاهرة؛ مما ساهم 
 اليقظة العقلية لدى التالميذ.

يعتمد التعليم القائم على الظواهر على تفسير سبب حدوث الظاهرة والتفكر والتأمل في  .2
أسبابها في مرحلتي اكتشاف وتفسير الظاهرة، وأيضا يعد ذلك تهيئة مناسبة لبعدي 

 لديهم.العقلية  تنمية اليقظةالتصرف الواعي وتقبل الخبرة وهذا بدوره ساهم في 

استخدام األنشطة التعليمية بصورة فردية وجماعية والمقارنة بين النماذج العلمية التي  .3
انتجها كل تلميذ، ساهم في التعلم من األخطاء التي يقع في التلميذ وكذلك زمالئه 
اآلخرين، أيضا التعاون مع الزمالء وتبادل اآلراء وتقبلها وهي كلها تفاعالت اجتماعية 

 ة ساهمت في تحسين اليقظة العقلية للتلميذ.مهم
وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه نتائج بعض الدراسات التي استخدمت 

، مثل دراسة كل من: اليقظة العقليةبعض استراتيجيات التدريس كمتغير مستقل في تنمية 
 (.(Di Bratto, 2020، (Westlund, et al, 2020)، (2019العليم،  )عبد، (2018)عمر،

 وحدتيفي تدريس  على الظواهر التعليم القائماستخدام أن يتضح من نتائج البحث   
له درجة  االمعاقين سمعيً  التاسعالصف طالب على المقررة  "انعكاس الضوء وانكساره"
 .اليقظة العقلية ،تصميم النماذجمهارات المفاهيم العلمية و  في كل من:علية كبيرة اف

 توصيات البحث:
طرق التدريس التي تهتم  من خالل االعلوم للمعاقين سمعيً ضرورة االهتمام بتدريس  .أ

 .على الظواهر التعليم القائممثل بإيجابية المتعلم 

االهتمام في بناء مناهج العلوم للمعاقين سمعيا باألنشطة العملية التي تنمي لدى  .ب
 .النماذج  مهارات تصميمالمتعلم 

إعادة النظر في أساليب التقويم الم ستخدمة في مناهج العلوم للمعاقين سمعيا؛ بحيث  .ج
مهارات ال تقتصر على الجوانب المعرفية بل تتضمن أيضا الجوانب المهارية مثل 

 .اليقظة العقلية هاتصميم النماذج وكذلك الجوانب النفسية المختلفة ومن

وطرق  استراتيجياتلتدريبهم على  اسمعيً  العلوم للمعاقينمعلمي ل ةتدريبعقد دورات  .د
، التعليم القائم على التصميم، على الظواهر التعليم القائم مثلالتدريس الحديثة 

 . القائم على التحديالتعليم 
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مع  تتالءمبحيث بجميع الصفوف ا إعادة النظر في مناهج العلوم للمعاقين سمعيً  .ه
 المهنية.ومتطلباتهم للحياة المستقبلية قدراتهم 

 البحوث املقرتحة:

 يقترح البحث إجراء البحوث التالية: 
لبات التعليم متط ضوء في االبتدائية بالمرحلة اسمعيً  ينهج العلوم للمعاقاتقويم من .أ

 القائم على الظواهر

برنامج تدريبي مقترح لمعلمي العلوم في تدريس العلوم للمعاقين سمعًيا في ضوء  .ب
 على الظواهر.متطلبات التعليم القائم 

عمق المعرفة في تنمية  على الظواهر التعليم القائمباستخدام  العلومعلية تدريس اف .ج
 .المعاقين سمعًيا المرحلة الثانويةلدى طالب  والتفكير التأملي 

تنمية في  بصرًيافي تدريس العلوم للمعاقين على  التعليم القائمفاعلية استخدام  .د
 الحسية واليقظة العقلية .المفاهيم العلمية والمهارات 
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 املراجع: 
(. أثر برنامج تعليمي في العلوم قائم على تقنية اإلنفو جرافيك 2017إبراهيم، رضا إبراهيم )

في اكتساب المفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكير البصري والقابلية لالستخدام لدى 
جامعة  -: كلية التربية، مجلة التربيةسمعيا في المرحلة االبتدائيةالتالميذ المعاقين 

 . 411 - 340(. 3)175األزهر، 

أثر استخدام  .(2014البغدادي، محمد رضا، صديق، مروة سيد، وجرجس، ناجي خليل )
المدخل البصري المكاني في تدريس العلوم للتالميذ الصم وضعاف السمع على تنمية 

: رابطة التربية مجلة رابطة التربية الحديثةر وراء المعرفة. التحصيل ومهارات ما
 . 142 - 111(، 20) 6الحديثة، 

دار الفكر  :القاهرة، علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري . (1978فؤاد ) ،البهي
 العربي. 

االحصاء النفسي والتربوي تطبيقات باستخدام  .(2011حسن، عزت عبد الحميد محمد )
 دار الفكر العربي. :القاهرة، SPSS18برنامج 

(. أثر تدريس العلوم باستخدام الخرائط الذهنية على 2019حسين، أشرف عبد المنعم )
االستيعاب المفاهيمي ومهارات التعلم المنظم ذاتيا لدى طالب الصف األول المتوسط 

بنات كلية ال -: جامعة عين شمس مجلة البحث العلمي في التربيةالمعاقين سمعيا. 
 .39 - 1(. 5)20لآلداب والعلوم والتربية، 

دار  :اإلسكندرية، سيكولوجية غير العاديين وتربيتهم .(1986حسين، محمد عبد المؤمن )
 الفكر الجامعي.

 ،واالجتماعيةالقياس والتقويم في العلوم النفسية والتربوية  .(2000علي ماهر ) ،خطاب
 مكتبة األنجلو المصرية. :, القاهرة 2ط 

دار  :عمان األردن،، استخدام التكنولوجية في التربية الخاصة .(2005الخطيب، جمال )
 وائل للنشر

خليل، عمر سيد؛ األنور، عبد هللا محمد؛ عبد العزيز، شيماء محمد؛ وأبو ناجي، محمود سيد 
فاعلية برنامج قائم على التعلم البصري في تدريس العلوم في اكتساب  .(2015)

مهارات قراءة الصور والرسوم التعليمية وبعض مهارات التفكير البصري المكاني لدى 
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، جامعة أسيوط، مركز تطوير دراسات في التعليم العاليالتالميذ المعوقين سمعيا، 
 . 346 - 312(، 8التعليم الجامعي، )

 .(١٩٩٦)، خليل يوسف؛ حيدر، عبد اللطيف حسين؛ ويونس، محمد جمال الدين الخليلي
دار القلم  :، دولة اإلمارات العربية المتحدة تدريس العلوم في مراحل التعليم العام

 للنشر والتوزيع.

فاعلية برنامج لتعلم استراتيجيات اليقظة الذهنية المنظمة  .(2020الخولى، هشام محمد )
ديرات القدرة للطالب منخفضي التحصيل الدراسي في ضوء النظرية ذاتيًا على تق

كلية  -، جامعة كفر الشيخ مجلة كلية التربيةالكالسيكية والحديثة، 
  .184 – 93، (2)20التربية،

، المواد واألجهزة التعليمية في منظومة تكنولوجيا التعليم .(2005سالم، أحمد محمد ) 
 دار الزهراء. :الرياض

فاعلية تدريس وحدة إثرائية عبر الويب في العلوم  .(2015هاء الدين محمد. )سرحان، ب
لتنمية التحصيل ومهارات االتصال والتواصل لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في 

 رسالة ماجستير، جامعة األزهر، غزة.  الصف العاشر بغزة.

بالنزعة االستهالكية لدى اليقظة العقلية وعالقتها  .(2010السندى، سعد أنور بطرس )
، رسالة  ماجستير، كلية اآلداب، جامعة بغداد، العراق، موظفي الدولة

http://thesis.mandumah.com/Record/112161 

 :جمةتدريس الطلبة ذوي مشكالت التعلم، تر  .(2008سيسيل د. ميرسر وآن ر. ميرسر )
 .دار الفكر :عمان ،األردن هللا،الجمال، رضا مسعد ورزيقات، ابراهيم عبد 

دراسة لجحم مشكلة النشاط الزائد بين األطفال وبين  .(1985)الشخص، عبد العزيز 
، جامعة عين مجلة كلية التربيةاألطفال الصم وبعض المتغيرات المرتبطة به، 

 .359 -333، (9)شمس، 

(. دور مناهج العلوم في الوفاء بمتطلبات التربية الوقائية 2005) شعير، إبراهيم محمد
جامعة دراسات في المناهج وطرق التدريس:  .بمدارس األمل للصم وضعاف السمع

، 102الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس،  -كلية التربية  -عين شمس 
146- 208 . 

http://thesis.mandumah.com/Record/112161
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لية برنامج قائم على اليقظة فعا .(2019الصادق، عادل محمد وعطا، اسامة أحمد )
، مجلة التربية الخاصةالعقلية في تنمية التمييز االنفعالي لدى المراهقين الصم، 

 .287 – 226(28)كلية علوم اإلعاقة والتأهيل،  -جامعة الزقازيق 

مشكالت تدريس العلوم  .(2010صيام، محمد وحيد و المللي، سهاد والرفاعي، عالية )
سمعيا في مرحلة التعليم األساسي من وجهة نظر معلميهم، للتالميذ المعاقين 

، سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية
32(5) ،175-191. 

(. اليقظة العقلية وعالقتها بالسعادة الدراسية لدى 2016الضبع، فتحي عبد الرحمن )
، 91، لمجلة المصرية للدراسات النفسيةاعينة من تالميذ المرحلة االبتدائية، 

325-366. 

برنامج  .(2015الطحان، رشا أحمد محمد وزكي، سعد يسي وحسين، منى عبد الهادي )
تدريبي مقترح في النمذجة والنماذج العلمية وأثره على تنمية عادات العقل لدى 

 -561، (16)، مجلة البحث العلمي في التربيةالطالبات المعلمات بكلية البنات، 
584 . 

 األنجلومكتبة  :القاهرة، اإلعاقة السمعية وعادات العقل .(2017طه، نجاة فتحي سعيد )
 المصرية.

الشفقة بالذات وعالقتها ببعض سمات الشخصية لدى  .(2014نايل ) العاسمي، رياض
مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية عينة من طالب جامعة الملك خالد، 

 .56 -17 ،1، ع30، سوالنفسية

النماذج وطبيعة النمذجة وتدعيم التربية  .(2007عبد السالم، مصطفى عبدالسالم )
الجمعية  المؤتمر العلمي الحادي عشر "التربية العلمية إلى أين"،العلمية، 

 .436 -405المصرية للتربية العلمية، القاهرة، يوليو، 

دة الكثافة بالقصة الرقمية التلميحات البصرية متعد  .(2019عبد العليم، رجاء على )
التعليمية وأثرها في تنمية اليقظة الذهنية لدى التالميذ المعاقين عقليا القابلين 

، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية، دراسات وبحوث -للتعلم، تكنولوجيا التربية 
 . 330 – 261، 3ع
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(: فعالية استخدام 2012)عبده، أماني ربيع، يوسف، فادية ديمتري، وشعير، إبراهيم محمد 
خرائط التفكير في تحصيل مادة العلوم وتنمية بعض مهارات التفكير البصري لدى 

: جامعة مجلة كلية التربية بالمنصورةالتالميذ المعاقين سمعيًا بالمرحلة االبتدائية. 
 .32 - 1(، 1) 8كلية التربية.  -المنصورة 

دار  :عمان ،تدريس ذوي الحاجات الخاصمناهج وأساليب  .(2001عبيد، ماجدة السيد )
 صـفاء للنـشر والتوزيـع.

ل يَّ (. 2021عزام، محمود رمضان، محمد، هالة إسماعيل ) ب است خَدام   الع ل وم  تدريس   ة  َفاع 
َية   التَّرف يه ي    التََّعلُّم  يذ   الذَّات يَّة   الَكَفاَءة  وَ  الَعم يق   الَفْهم  في َتْنم  ف   الثَّام ن   َلَدى َتالم   الصَّ

يًّا،   443، (1) 81كلية التربية،  -، جامعة سوهاج المجلة التربويةالم َعاق يَن َسْمع 
– 504. 

. عم ان: دار المسيرة للنشر التدريس لذوي اإلعاقة السمعية(. 2012عقل، سمير محمد )
 والتوزيع.

فاعلية وحدة مقترحة في االقتصاد  .(2020عمر، زيزي حسن وشكرى، تريزا إميل )
المنزلي قائمة على استراتيجية المحطات العلمية المدعومة بمتحف تعليمي 
افتراضي في تحسين اليقظة العقلية والرضا عن التعلم لطالبات المرحلة الثانوية، 

 .450 – 382، 71كلية التربية،  -، جامعة سوهاج المجلة التربوية

فاعلية تدريس مقرر األحياء باستخدام استراتيجية  .(2018) عمر، عاصم محمد إبراهيم
محطات التعلم في تنمية اليقظة الذهنية واالستيعاب المفاهيمي لدى طالب الصف 

 12، جامعة السلطان قابوس، مجلة الدراسات التربوية والنفسيةاألول الثانوي، 
(2) ،226- 245. 

مة التفاعلية عبر األجهزة اللوحية في تنمية أثر المنظو  .(2017العيسرية، رحمة بنت سالم )
التفكير البصري نحو العلوم لدى ذوي اإلعاقة السمعية بالصف الخامس في سلطنة 

 . رسالة ماجستير. جامعة السلطان قابوس. مسقط. عمان

وحدة في التكنولوجيا الخضراء قائمة على عملية  .(2015غانم، تفيدة سيد أحمد )
فاعليتها في تنمية مهارات تصميم النماذج التكنولوجية التصميم التكنولوجي و 

التربية  مجلةواتخاذ القرار في مقرر العلوم البيئية لطالب الصف الثالث الثانوي، 
  .54 -1، (1)18 الجمعية المصرية للتربية العلمية ،العلمية
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، وتوطينتأصيل  -متغيرات تربوية حديثة على البيئة العربية .(2019الفيل، حلمي )
 مكتبة األنجلو المصرية. :القاهرة

. 4ط سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتهم.(. 2005القريطي، عبد المطلب أمين )
 القاهرة: دار الفكر العربي.

تصور مقترح لمشروع تعليمي قائم على مدخل  .(2017محمد، إيهاب السيد شحاتة )
STEM ظة العقلية لدى تالميذ المرحلة لتنمية مكونات القوة الرياضية واليق

، 90، رابطة التربويين العرب، عدراسات عربية في التربية وعلم النفساالبتدائية، 
97 – 144. 

تعريف ومعني كلمة تصميم في معجم المعاني الجامع   .(2020معجم المعاني )
https://www.almaany.com/ar/dict/ar- 

أثر التعلم التكراري القائم على بناء النماذج في  .(2019المعمرى، راشد سالم راشد )
التحصيل بمادة العلوم وتنمية مهارات التفكير البصري لدى طالب الصف التاسع 

 ، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، عمان.األساسي

العلوم للصف األول المتوسط الفصل الدراسي األول، مكتبة الملك  .(2016وزارة التعليم )
المملكة العربية السعودية،   فهد الوطنية،

http://albayan.edu.sa/imgweb/1/sincestd1.pdf 
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