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 مستخمص البحث 
 أىداف البحث : 

" ما فاعمية برنامج مقترح : استيدؼ البحث الحالي اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي 
ميارات  لمطبلب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية بكمية التربية بأسيوط في تنمية بعض
 استخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا لذوى االحتياجات البصرية الخاصة " ؟ .

  مجموعة البحث :
( طالب وطالبة )مجموعة تجريبية( مف طبلب شعبة 55تكونت مجموعة البحث مف )

 الفرقة الرابعة لمعاـ –جامعة أسيوط  –بكمية التربية تعميـ أساسي  –الدراسات االجتماعية 
 . الفصؿ الدراسي الثاني 6506/6507الدراسي 

جراءات البحث :   مواد وأدوات وا 
تـ تطبيؽ بطاقة مبلحظة ميارات استخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا لذوى 

ثـ تطبيؽ البرنامج المقترح قبميا ،  االحتياجات البصرية الخاصة عمى طبلب مجموعة البحث
بطاقة المبلحظة عمى طبلب مجموعة عد ذلؾ تـ تطبيؽ ، وب عمى طبلب مجموعة البحث

 بعديا . البحث
 : نتائج البحث

       ( ومستوى  ,50كشفت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )  
لصالح التطبيؽ البعدي ، وقد بمغت  بطاقة مبلحظة الميارات( في متوسطات درجات  ,55) 

( وىي نسبة مرتفعة ، كما بمغت نسبة فاعمية البرنامج  ,99قترح ) نسبة حجـ أثر البرنامج الم
ميارات ( وىى نسبة مرتفعة أيضا ; مما يؤكد فاعمية البرنامج المقترح في تنمية 3,0المقترح )

الطبلب المعمميف شبة دراسات اجتماعية في استخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا 
 . صةلذوى االحتياجات البصرية الخا

 :  الكممات المفتاحية
ذوو االحتياجات البصرية  -برنامج مقترح لمطبلب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية 

        ذوي االحتياجاتلميارات استخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا  -الخاصة 
 . البصرية الخاصة
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Abstract 
The research group: consisted of (50) students (experimental 

group) of the fourth year students of Social Studies Division in the 
Faculty of Education - Assiut University ( 2016 -2017 ) second term . 

The research measures , Tools and materials : the note card 
was applied to use the museum in teaching Geography for visual 
special needs . The students were assigned a predefined research 
group, followed by the application of the proposed program to the 
students of the research group, and then the skills note card was 
applied to the students of the research group .  

The research results : revealed statistically significant differences 
at level (,01) and level (,05) Skills note card for application . And the 
percentage of  the Effect of the proposed program as a whole ( 0,99 ) 
which is high , and the effectiveness of the proposed program as a 
whole ( 1,3 ) which is high too ; Thus confirming the effectiveness of 
the proposed program for student- teachers of Social Studies Division 
in developing skills of using the school museum in teaching Geography 
to visual special needs . 
Keywords : proposed program for Teacher Educators of Social Studies 
Division – Visual special needs - Skills of using the school museum in 
teaching Geography for visual special needs . 
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 مقدمة البحث :
ت الثقافية التي مف خبلليا يتعرؼ الناس عمى البيئة يعد المتحؼ مف أىـ المؤسسا

والموروث الثقافي لمشعوب كالعادات والتقاليد ، فضبل  عف رسالتو التربوية والتعميمية ، إلى جانب 
 دوره في تنمية روح االنتماء والوالء لموطف .

ر عمى مف ىنا يتضح الدور التربوي الذي يقـو بو المتحؼ في تعميـ األطفاؿ كؿ ما يخط
الباؿ : مما لـ يروه ، أو يسمعوه في حياتيـ اليومية ، ومما لـ يطمعوا عميو مف حياة األمـ 
والشعوب ، وحضاراتيـ ، وتراثيـ ، ووسائؿ معاشيـ ، بؿ واالنتقاؿ بيؤالء الصغار إلى محاكاة 

ي ال تمؾ الشعوب في الممبس ، والمأكؿ والمشرب ، وما ذلؾ إال وسيمة مف وسائؿ التعمـ الت
             يمكف أف يعييا الطفؿ بالوسائؿ التمقينية التقميدية التي ال تحقؽ فائدة ، وال تجمب نفعا  

 ( .  1003) أحمد الزيمعي ، 
وليذا ارتبطت المتاحؼ بالمدارس وبمناىجيا الدراسية ، وتعد الدراسات االجتماعية بحكـ 

ث تتناوؿ الدراسات االجتماعية البيئة طبيعتيا مف أكثر المناىج ارتباطا بالمتاحؼ ، حي
تدريس الدراسات االجتماعية باستخداـ ومكوناتيا والمجتمع وقضاياه وآثاره وتاريخو . ويساعد 

المتاحؼ التمميذ في الكشؼ عف حقائؽ البيئة بنفسو ، كما أف التعمـ عف طريؽ المتاحؼ يزود 
، ت قصيركف إدراكيا واستيعابيا في وقالتبلميذ بمعمومات تاريخية وجغرافية مبسطة وصحيحة يم

         وينمى لدييـ الميارات المختمفة ، ويساعدىـ عمي تنظيـ المعمومات واألفكار ، كما
دراؾ المعاني           .يزودىـ بالخبرات الحية المباشرة التي توضح األشياء وتمكنيـ مف الفيـ وا 

  ( 203،  2880) أحمد المقانى وآخرون  ، 
تدريس تحقيؽ أىداؼ تت العديد مف الدراسات عمي فاعمية استخداـ المتحؼ في وقد أثب

 لمتعمـ ، واكتساب الشعور القابمية واالعتزاز بالذات ، وزيادة كالثقةالدراسات االجتماعية 
; ومف ىذه ، وتنمية التفكير الجغرافي وحب االستطبلع واالستكشاؼ لدي المتعمميف بالمواطنة 

إبراىيم القاعود ، ودراسة  Boyer (1996) ، ودراسة Robinson (1993)الدراسات دراسة 
 )  Bouck & others ، ودراسة ( 1006عبد الرؤوف الفقي )  ودراسة ،(  1002) 

          رضـا جمعة  ووالى أحمد  ودراسة،   Marcus et al (2011 ) ، ودراسة ( 2009
  .  ( 1024جمعة صالح ) ، ودراسة  ( 1023) 

، متحؼ في تحقيؽ العديد مف أىدافياجغرافيا كأحد أفرع الدراسات االجتماعية يساعد الوال
فعف طريؽ المتحؼ يمكف إعطاء الفرص لمطبلب الكتشاؼ عادات وتقاليد الشعوب األخرى ، 
واكتشاؼ العصور الجميدية وكيؼ ساىمت في تشكيؿ سطح االرض ، والمقارنة بيف المناخ قديما 

ما ، واكتشاؼ أنواع النباتات والحيوانات في اقاليـ العالـ والمقارنة بينيا وحاليا في منطقة 
Geoghegan ,  2010 , 1467-1468 )   ) وقد أثبتت دراسة .Olsen (2009) 

 عمي أىمية استخداـ المتاحؼ في تنمية االحساس بالمكاف والفراغ لدي المتعمميف .
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ذا كاف ىذا لمطبلب العادييف فما باؿ الطبلب ; الخاصةمف ذوي االحتياجات البصرية  وا 
حيث يسعي تعميـ ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس إلى تعميميـ بوسائؿ تتناسب مع 
قدراتيـ واستعداداتيـ ومع نوعية اإلعاقة الموجودة لدييـ ; مع تدريب الحواس المتبقية لدييـ 

         ـ بأنيـ أفراد يتمتعوفومساعدتيـ عمى التكيؼ مع المجتمع الذي يعيشوف فيو بما يشعرى
 ( 1020محمد فارس ) بنفس الحقوؽ وعمييـ ما عمييـ مف الواجبات . وىذا ما أكدتو دراسة 

         تية لدي التبلميذ والتي أثبتت دور مناىج الدراسات االجتماعية في تنمية الميارات الحيا
 .المعاقيف بصريا

ذوي االحتياجات البصرية الخاصة  وخاصةولكف يواجو ذوي االحتياجات الخاصة 
صعوبات كبيرة في التعمـ وخاصة تعمـ الجغرافيا ; وذلؾ بسبب طبيعة اإلعاقة الحسية التي 

لي العديد مف  حيث يعانوف منيا . تؤدي اإلعاقة البصرية إلي ضعؼ القدرة المكانية لدييـ وا 
 American Foundation for)،   (Andrews et al,1991,23)المشكبلت ، منيا

the Blind , 2012 )  : 
 مشاكؿ وعقبات في ادراؾ العالـ الخارجي المحيط بيـ . -0
 الخبرة العممية والمعرفة المكانية لدييـ ضعيفة ، غير مكتممة ، ومشوىة . -6
 التوجيو في الفراغ المحيط بيـ أو األماكف ضعيؼ بسبب فقر المعرفة المكانية . -3
 ت والعبلقات بيف االشياء .صعوبات في ادراؾ المسافات واالتجاىا -4
ادراؾ محدود لمعمميات والظاىرات الجغرافية المتحركة مع عدـ القدرة عمى مبلحظة التغيرات  -5

 في الطبيعة .
 عدـ القدرة عمي استخداـ الخريطة وادراؾ العبلقات بيف الظاىرات عمييا . -6

مف غيرىـ معمومات جغرافية أقؿ االحتياجات البصرية الخاصة وبذلؾ يكوف لدي ذوي 
عف البيئة ، كما أنيـ أقؿ قدرة عمى التخيؿ وتحديد االتجاىات ، ويعانوف مف تأخر في تعمـ 
المفاىيـ الجغرافية ، فيـ في أمس الحاجة إلى إدراؾ العالـ مف حوليـ ، والتفاعؿ والمشاركة مع 

، يـ في المجتمععناصره المختمفة المتوفرة في البيئة المحيطة بيـ ، حتي يشعروف بقيمتيـ وأىميت
ليذا يحتاج ذوو االحتياجات البصرية الخاصة إلي ممارسة أنشطة توظؼ حواسيـ األخرى 

مما يساعد عمي تحسيف العممية التعميمية كالممس والسمع في فيـ العالـ المحيط بيـ وادراكو ، 
حداث التعمـ المرغوب فيو لدييـ .   ليـ وا 

ـ الحػواس في التعمـ ، تعد المتاحؼ مف األنشطة المتحفية تعتمد عمى استخداوألف 
مداخؿ تعميـ التبلميذ ذوى االحتياجات البصرية الخاصة . حيث تساعد المتاحؼ التبلميذ ذوي 
االحتياجات الخاصة ) ذوي اإلعاقة ( عمى لمس النماذج والعينات واألشياء ، وتثير انتباىيـ 

وتراثيـ وحضارتيـ التي ينبغي أف تكوف  نحو مشكمة تيميـ دراستيا ، كما أنيا تعرفيـ بتاريخيـ
 ( . 1021) أروي أخضر ، أساسا  ومحورا  لكؿ تعميميـ 



 د/ ميا كمال حفني         شعبة الدراسات االجتماعية برنامج مقترح لمطالب المعممين
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إلى أف  (2885سميرة النجدي )وىذا ما أكدتو بعض الدراسات ، فقد توصمت دراسة 
المتاحؼ ىي البيئة المبلئمة لذوي االحتياجات البصرية الخاصة ، فتساعد المتاحؼ في حؿ 

ونفسيا ، وتفتح المجاؿ أماميـ الكتساب خبرات جمالية جديدة وبػصورة مػستقمة مػشاكميـ تربويا 
دراؾ كثير مف المواد التي ال يمكف  سوؼ تنعكس عمى سموكيـ ، كما تساعدىـ عمى تفيـ وا 
تصورىا إال عف طريؽ إدراؾ القيـ الموجودة داخؿ المتػاحؼ ، وتعتبر المتاحؼ بيذه الصورة 

عمي أىمية استخداـ  ( 1003) فاطمة الفقي ، ا أثبتت دراسة أشبو بفصوؿ دراسية . كم
 المتحؼ في التدريس لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات البصرية الخاصة .

األمر ، مما سبؽ تتضح أىمية استخداـ معمـ الدراسات االجتماعية لممتحؼ في التدريس   
         تخداـ المتحؼالذي يتطمب إعداد معمـ الدراسات االجتماعية وتدريبو عمي ميارات اس

       ليذا بتضميف تمؾ الميارات ضمف برامج إعداده بكميات التربية ، ; وذلؾ في التدريس 
         أوصت العديد مف الدراسات عمي ضرورة تضميف ميارات استخداـ المتحؼ ضمف برامج

       ودراسة،  ((Robinson , 1993كدراسة   إعداد معمـ الدراسات االجتماعية بكميات التربية
، ( Marcus & others , 2012 )ودراسة ،  ( 1002) نبيل عزمي وعبد الرحمن حسين ، 

         ودراسة ،  ( Memisoglu & Kamci , 2013) ودراسة،  ( ( Tas , 2012ودراسة 
 .  (1023) رضـا جمعة ووالى أحمد ، 

الجغرافيا لذوي دريس معمـ الدراسات االجتماعية لممتحؼ في تومع أىمية استخداـ 
إعداد معمـ الدراسات االجتماعية وتدريبو عمي االحتياجات البصرية الخاصة ، فمف الضروري 

أنصب ميارات استخداـ المتحؼ في التدريس لذوي االحتياجات البصرية الخاصة ، خاصة وأنو 
ية إعداد الطالب التي عقدت مؤخرا  عمى كيف( 6)والندوات( 0)الجزء األكبر مف توصيات المؤتمرات

; والتي منيا التدريس لذوي  المعمـ لتمبية احتياجات المتعمميف مف ذوي االحتياجات الخاصة
 . المتحفية التربيةاالحتياجات الخاصة باالستراتيجيات التدريسية القائمة عمي 

ضعؼ مستوى إعداد وعمي الرغـ مف ذلؾ أشارت نتائج الدراسات والبحوث السابقة إلي 
 Lindsay، ودراسة( 2885سميرة النجدي )تربية الخاصة بصفة عامة كدراسة معمـ ال

،  (1003خديجة السياغي )، ودراسة  (1002عبد العزيز الجبار )، ودراسة  (2003)
، وضعؼ مستوى ( 1025عائشة العمري ) ودراسة،  Howlin & others (2007)ودراسة 

ىناء الحتياجات الخاصة بصفة خاصة كدراسة إعداد معمـ الدراسات االجتماعية لمتدريس لذوي ا
، ودراسة  (1023عالء مرواد )ودراسة  ، (1023حنان الدسوقي ) ودراسة( ، 1008عمي )

                                                 
 . 6505اإلمارات  –الشارقة  –مؤتمر التربية الخاصة 0) )
 . 6505األردف  –عماف  –المؤتمر الدولي الثالث لمفئات الخاصة  -
 .  6504 - السعودية –الرياض  –اإلعاقة  ذوي وتأىيؿ تعميـ في المستجدات ندوة (6)

 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية مجمةال
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 Marcus et، ودراسة (1002عمي عبد الوىاب ، ، كما أكدت دراسة )( 1024أسماء معاذ )
al  (2012) مـ في التدريس والتي عمي عدـ استخداـ معممي الدراسات االجتماعية لمصادر التع
معممي الدراسات االجتماعية عمي استخداـ ، مما يدؿ عمي ضعؼ مستوي إعداد  منيا المتحؼ

في التدريس لذوي االحتياجات الخاصة بكميات التربية ، األمر الذي يتطمب إعادة  المتحؼ
خاصة النظر في برامج إعداداه بكميات التربية في ضوء خصائص ومطالب ذوي االحتياجات ال

 في التعميـ .
 مشكمة البحث : 

 من خالل ما سبق يمكن تحديد مشكمة ىذا البحث في :  
وجود صعوبات لدي ذوي االحتياجات البصرية الخاصة الشديدة والتامة في تعمـ الجغرافيا   -

يمكف التغمب عمييا باستخداـ المتحؼ في تدريس الجغرافيا ليـ . إال أف معممي الدراسات 
عانوف مف ضعؼ في ميارات تدريس الجغرافيا لذوي االحتياجات البصرية االجتماعية ي

 . ( 1022) فييد السبيعي ، الخاصة 
          كما يعاني معممو الدراسات االجتماعية مف ضعؼ في ميارات استخداـ المتحؼ -

           ، وىذا  ; وذلؾ بسبب ضعؼ إعداداىـ بكمية التربية في ىذا المجاؿفي التدريس
          ودراسة،  ((Robinson , 1993كدراسة أكدتو العديد مف الدراسات السابقة  ما

،  ( Marcus et al , 2012 )ودراسة ،  ( 1002) نبيل عزمي وعبد الرحمن حسين ، 
ودراسة ،  (Memisoglu & Kamci , 2013) ودراسة،  ( ( Tas, 2012ودراسة 

استخداـ المتحؼ في ؼ مياراتيـ في ما يعكس ضع (1023)رضـا جمعة ووالى أحمد ، 
 .لذوي االحتياجات الصرية الخاصة التدريس

( معمـ 65أجرتيا الباحثة عمي عينة قواميا ) (2)ممحق وقد أكدت دراسة استكشافية   -
ومعممة مف معممي الدراسات االجتماعية بالحمقة االبتدائية بمحافظة أسيوط بمدارس الدمج 

مي الدراسات االجتماعية لـ يتمقوا التدريب الكافي لمتدريس ومدرسة المكفوفيف عمي أف معم
لذوي االحتياجات البصرية الخاصة أثناء فترة إعدادىـ بالكمية خاصة استخداـ المتحؼ في 
تدريس الجغرافيا لذوي االحتياجات البصرية الخاصة ، كما أنيـ أكدوا عمي الصعوبات التي 

ـ الجغرافيا خاصة المكفوفيف ية الخاصة في تعميواجييا التبلميذ ذوي االحتياجات البصر 
، وليذا فيـ في أمس الحاجة لمتدريب عمي كيفية مواجية ىذه الصعوبات وتذليميا أماـ منيـ

 التبلميذ ذوي االحتياجات البصرية الخاصة في تعمـ الجغرافيا .
شعبة ( طالب وطالبة مف طبلب 75عمي ) (1)ممحق أجرت الباحثة دراسة استكشافية كما   -

حوؿ ما تعمموه مف  6506تعميـ أساسي بأسيوط ، خريجي عاـ  –الدراسات االجتماعية 
ميارات تدريسية لذوي االحتياجات البصرية الخاصة ، وأشارت النتائج إلي أنيـ بنسبة كبيرة 
لـ يتمقوا تدريبا عمميا كافيا عمي التدريس لذوي االحتياجات البصرية الخاصة ، وذلؾ ألنيـ 

قرر استراتيجيات التدريس لمفئات الخاصة نظريا وفقا لبلئحة الكمية ، كما أنيـ بنسبة درسوا م
لذوي االحتياجات البصرية % لـ يتدربوا عمي كيفية استخداـ المتحؼ في التدريس  055

الخاصة وىذا لعدـ وجود ما يخص تدريس الجغرافيا باستخداـ المتحؼ لذوي االحتياجات 
 إعدادىـ . البصرية الخاصة ببرنامج



 د/ ميا كمال حفني         شعبة الدراسات االجتماعية برنامج مقترح لمطالب المعممين
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 Koetsch، ودراسة  Robinson ( 1993)ورغـ توصية العديد مف الدراسات كدراسة   -
عمى أىمية استخداـ المتاحؼ في المدرسة االبتدائية  Boyer (1996)، ودراسة  (1994)

وكأحد المداخؿ التي تعيد إحياء الماضي وتثير اىتماـ التبلميذ وتشوقيـ ،  كمصادر تعميمية
يد مف الخبرات التعميمية . مما يجعؿ مف مادة الدراسات االجتماعية بصفة وتكسبيـ العد

عامة والجغرافيا بصفة خاصة مادة حية مشوقة يقبؿ عمييا التبلميذ ، كما يساعد عمي 
، التغمب عمي صعوبات تعمـ الجغرافيا لدي التبلميذ ذوي االحتياجات البصرية الخاصة 

ميارات استخداـ المتحؼ في التدريس لدي معممي وتوصية العديد مف الدراسات بتنمية 
) نبيل عزمي وعبد  ودراسة،  ((Robinson , 1993كدراسة الدراسات االجتماعية 

 ,Tas، ودراسة  ( Marcus et al , 2012 )ودراسة  ،  ( 1002الرحمن حسين ، 
) رضـا جمعة ودراسة ،  ( Memisoglu & Kamci , 2013) ودراسة،  ( ( 2012

، والتوصية باستخداـ المتحؼ في تدريس الجغرافيا لذوي االحتياجات  (1023أحمد ، ووالى 
، إال  Olsen (2009)دراسة البصرية الخاصة لمتغمب عمي ضعؼ القدرة المكانية لدييـ ك

أنو مازاؿ ال توجد قائمة بميارات استخداـ المتحؼ في التدريس لذوي االحتياجات البصرية 
 تعميـ أساسي بكمية التربية بأسيوط . –معمـ الدراسات االجتماعية ببرنامج إعداد الخاصة 

تعميـ  –الدراسات االجتماعية اختارت الباحثة تدريب طبلب شعبة ومع تعدد أنواع المتاحؼ   -
بأسيوط عمي استخداـ المتحؼ المدرسي في التدريس لذوي االحتياجات البصرية أساسي 

ينقؿ الخبػرة اإلنػسانية بطريقة سيمو مبسطة مف  الخاصة وذلؾ ألف ىذا النوع مف المتاحؼ
، كما أف وجوده الدائـ خبلؿ عممية االتصاؿ التي تػتـ بػيف المػتعمـ والقطعػة المعروضة 

بالمدرسة يشجع باستمرار عمي ممارسة األنشطة الحسية ، مما يحسف مف العممية التعميمية 
 لذوي االحتياجات البصرية الخاصة .

تمخيص مشكمة البحث في وجود صعوبات لدي ذوي االحتياجات مما سبؽ يمكف 
البصرية الخاصة الشديدة والتامة في تعمـ الجغرافيا يمكف التغمب عمييا باستخداـ المتحؼ في 
التدريس ، إال أف معممي الدراسات االجتماعية يعانوف مف ضعؼ في ميارات تدريس الجغرافيا 

لعدـ تمقييـ التدريب واالعداد الكافي بكميات التربية  لذوي االحتياجات البصرية الخاصة وذلؾ
عمي ذلؾ ، مع عدـ وجود قائمة بميارات استخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا لذوي 

تعميـ  –ببرنامج اعداد الطبلب المعمميف شعبة دراسات اجتماعية  االحتياجات البصرية الخاصة
بناء برنامج مقترح لمطبلب المعمميف شعبة الدراسات ػقامت الباحثة بػػأساسي بأسيوط ، ليذا 

ميارات  بأسيوط وقياس فاعميتو في تنمية بعض تعميـ أساسي بكمية التربية –االجتماعية 
استخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا لذوي االحتياجات البصرية الخاصة ، وفي ضوء 

 : التاليتحديد مشكمة البحث في السؤال الرئيس يمكف ذلؾ 
تعميـ أساسي  -) ما فاعمية برنامج مقترح لمطبلب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية 

بأسيوط في تنمية بعض ميارات استخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا لذوى 
 ؟ (االحتياجات البصرية الخاصة 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية مجمةال
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 أسئمة البحث :
تعميـ أساسي بأسيوط  -االجتماعية  لمطبلب المعمميف شعبة الدراساتما الميارات البلزمة  .0

 ؟الجغرافيا لذوي االحتياجات البصرية الخاصة المتحؼ المدرسي في تدريس الستخداـ 
 تعميـ أساسي -لمطبلب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية ما صورة برنامج مقترح  .6

 لذويالمتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا استخداـ بأسيوط لتنمية بعض ميارات 
 ؟االحتياجات البصرية الخاصة 

تعميـ أساسي  -ما فاعمية برنامج مقترح لمطبلب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية  .3
بأسيوط في تنمية بعض ميارات استخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا لذوى 

 ؟االحتياجات البصرية الخاصة 
تعميـ أساسي  -دراسات االجتماعية برنامج مقترح لمطبلب المعمميف شعبة الما حجـ أثر  .4

بأسيوط في تنمية بعض ميارات استخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا لذوى 
 ؟االحتياجات البصرية الخاصة 

تعميـ أساسي  -برنامج مقترح لمطبلب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية ما حجـ فاعمية  .5
ؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا لذوى بأسيوط في تنمية بعض ميارات استخداـ المتح

 ؟االحتياجات البصرية الخاصة 
 :  أىداف البحث

تعميـ أساسي  -تحديد فاعمية برنامج مقترح لمطبلب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية  .0
بأسيوط في تنمية بعض ميارات استخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا لذوى 

 ة .االحتياجات البصرية الخاص
تعميـ أساسي  -تحديد حجـ أثر برنامج مقترح لمطبلب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية  .6

في تنمية بعض ميارات استخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا لذوى بأسيوط 
 االحتياجات البصرية الخاصة .

تعميـ  -ية تحديد حجـ فاعمية برنامج مقترح لمطبلب المعمميف شعبة الدراسات االجتماع .3
في تنمية بعض ميارات استخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا أساسي بأسيوط 

 لذوى االحتياجات البصرية الخاصة .
 مصطمحات البحث : 

 Visual special needs ذوو االحتياجات البصرية الخاصة : -0
قصور والضعؼ أو تاـ ; " المتعمميف الذيف يكوف البصر لدييـ شديد اليقصد بيـ اجرائيا :       

 بحيث ال يمكنيـ القراءة والكتابة أو التعمـ إال بطريقة برايؿ ، ويتـ فصميـ بمدارس المكفوفيف".



 د/ ميا كمال حفني         شعبة الدراسات االجتماعية برنامج مقترح لمطالب المعممين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 proposed program for Teacher Educators : البرنامج المقترح -6
of Social Studies Division 

لؾ في شكؿ يقصد بو إجرائيا : " خطة موضوعة تتضمف عدة إجراءات مقترحة وذ 
يتـ إعدادىا مف قبؿ الباحثة ، مع تحديد األىداؼ والمحتوى واستراتيجيات وطرؽ تعميمية  جمسات

التدريس والوسائؿ التعميمية واألنشطة وأساليب التقويـ وأماكف ومواد التدريب لمجمسات ، بما 
اـ المتحؼ في استخد لطبلب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعيةيساعد عمى تنمية ميارات ا

 " .ذوي االحتياجات البصرية الخاصة الشديدة والتامة المدرسي في تدريس الجغرافيا ل
ميارات استخدام المتحف المدرسي في التدريس لذوي االحتياجات البصرية  -2

 Skills of using the school museum in teachingالخاصة : 
Geography for visual special needs 

إجرائيا : " الميارات األدائية والممارسات التي يقـو بو طبلب شعبة الدراسات يقصد بيا     
تعميـ أساسي ) مجموعة البحث التجريبية ( الستخداـ المتحؼ في  –الفرقة الرابعة  –االجتماعية 

وتتمثؿ تمؾ  لذوي االحتياجات البصرية الخاصة الشديدة والتامة بمتحؼ الكمية ،تدريس الجغرافيا 
 –التييئة  –تحميؿ المحتوى التعميمي  -سات في ميارات ) صياغة األىداؼ التعميمية الممار 

التقويـ ( ، ويقاس ذلؾ  –استراتيجيات التدريس  -الميارات التكنولوجية  -األنشطة التعميمية 
بالدرجات التي يحصؿ عمييا الطبلب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية في بطاقة المبلحظة 

 يذا الغرض " .  المعدة ل
 أىمية البحث : 

 ) أ ( األىمية النظرية : جاءت أىمية البحث ىنا من أنو :
يسيـ ىذا البحث في التغمب عمى بعض المعوقات التي تواجو معممي الدراسات االجتماعية  -0

 . لذوي االحتياجات البصرية الخاصةفي التدريس 
عداد متاحؼ المواد االجتماعية ب -6 المدارس االبتدائية واستخداميا في االىتماـ بتجييز وا 

 التدريس خاصة لذوي االحتياجات البصرية الخاصة .
في تنبيو القائميف بتخطيط برامج إعداد المعمـ عمى تضميف ميارات استخداـ المتحؼ  -3

ضمف برامج إعداد معمـ الدراسات االجتماعية التدريس لذوي االحتياجات البصرية الخاصة 
 بكميات التربية .

و القائميف بتصميـ المناىج عمى بناء مناىج الدراسات االجتماعية بالحمقة االبتدائية تنبي -4
 بمدارس المكفوفيف في ضوء المتحؼ المدرسي .لذوي االحتياجات البصرية الخاصة 

يتماشى البحث الحالي  مع االتجاىات التربوية الحديثة التي تسعى لمتدريب عمي استخداـ  -5
لذوي االحتياجات  سية حديثة في تدريس الدراسات االجتماعيةمداخؿ واستراتيجيات تدري

 . البصرية الخاصة



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية مجمةال
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 ) ب ( األىمية التطبيقية : جاءت أىمية البحث ىنا من أنو :
لذوي االحتياجات البصرية استخداـ المتحؼ المدرسي في التدريس قدـ قائمة بميارات  -0

لتربية لتضمينيا ببرامج إعداد الى مخططي برامج إعداد الطبلب المعمميف بكمية االخاصة 
 معمـ الدراسات اجتماعية .

تعميـ  -االجتماعية الدراسات قدـ بطاقة مبلحظة لقياس أداء الطبلب المعمميف شعبة   -6
لذوي االحتياجات البصرية في بعض ميارات استخداـ المتحؼ المدرسي في التدريس أساسي 
سي لمعممي الدراسات االجتماعية ، يمكف أف تستخدـ في تقييـ األداء التدري الخاصة

 بالمدارس االبتدائية في ىذا المجاؿ .
طبلب المعمميف شعبة الدراسات قد يكوف األوؿ محميا عمى حد عمـ الباحثة في إعداد ال -3

أساسي عمي استخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا لذوي  تعميـ -االجتماعية 
 لتامة .االحتياجات البصرية الخاصة الشديدة وا

 فروض البحث : 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطبلب المعمميف شعبة الدراسات  .0

بأسيوط ) مجموعة البحث التجريبية ( في التطبيقيف القبمي تعميـ أساسي  -االجتماعية 
استخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا لذوى ميارات والبعدي لبطاقة مبلحظة 

 لصالح التطبيؽ البعدي . تياجات البصرية الخاصةاالح
الطبلب ميارات توجد درجة تأثير ذات داللة إحصائية لمبرنامج المقترح في تنمية بعض   .6

بأسيوط في استخداـ المتحؼ المدرسي  تعميـ أساسي -المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية
 . لذوي االحتياجات البصرية الخاصةفي تدريس الجغرافيا 

الطبلب ميارات توجد درجة فاعمية ذات داللة إحصائية لمبرنامج المقترح في تنمية بعض   .3
بأسيوط في استخداـ المتحؼ المدرسي  تعميـ أساسي -المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية

 . لذوي االحتياجات البصرية الخاصةفي تدريس الجغرافيا 
 حدود البحث : اقتصر البحث عمى :

تعميـ أساسي  - بلب المعمميف الفرقة الرابعة شعبة الدراسات االجتماعيةمجموعة مف الط -0
جامعة أسيوط ، حيث يبدأ الطبلب في ىذه الفرقة  -طالب وطالبة (  55بكمية التربية ) 

 بدراسة مقرر استراتيجيات التدريس لمفئات الخاصة .
الجغرافيا لذوى قائمة لبعض الميارات األدائية الستخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس  -6

        تحميؿ –صياغة األىداؼ التعميمية البصرية الخاصة والمتمثمة في : )االحتياجات 
استراتيجيات  -الميارات التكنولوجية  -األنشطة التعميمية  -التييئة  –المحتوى التعميمي 

 التقويـ ( . –التدريس 
 نا لمتدريب .جامعة أسيوط مكا –متحؼ المواد االجتماعية بكمية التربية  -3
 ( . 6507ابريؿ  35/  6507مارس  0كاف التطبيؽ في  الفترة مف )  -4



 د/ ميا كمال حفني         شعبة الدراسات االجتماعية برنامج مقترح لمطالب المعممين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مواد البحث وأدواتو : قامت الباحثة بإعداد المواد واألدوات التالية :
قائمة ميارات استخداـ المتحؼ المدرسي في التدريس لذوى االحتياجات البصرية الخاصة  -0

 .تعميـ أساسي بأسيوط  -االجتماعية البلزمة لمطبلب المعمميف شعبة الدراسات 
 دليؿ البرنامج المقترح . -6
تعميـ أساسي  –بطاقة مبلحظة لبعض ميارات الطبلب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية  -3

 بأسيوط في استخداـ المتحؼ المدرسي في التدريس لذوى االحتياجات البصرية الخاصة  .
 منيج البحث :

عداد  في المنيج الوصفي التحميمي : - تحديد مشكمة البحث ، وكتابة اإلطار النظري ، وا 
 أدوات ومواد البحث .

في تطبيؽ أدوات البحث ، وفي تفسير النتائج ومناقشتيا ، وتقديـ  المنيج التجريبي : -
 التوصيات والمقترحات . 

 استخدـ البحث التصميـ التجريبي ذي المجموعة التجريبية التصميم التجريبي لمبحث : -
 . الواحدة

 أوال : اإلطار النظري لمبحث :
 يتضمف اإلطار النظري أربعة محاور رئيسة ىي :

 المحور األول : ذوي االحتياجات البصرية الخاصة :
عدد ذوي االحتياجات الخاصة وفقا لتعداد أجراه الجياز المركزي لمتعبئة واإلحصاء بمغ 

         ية وبدنية وسمعية % مف إجمالي عدد السكاف ; لدييـ إعاقات ذىن00ـ  6507عاـ 
            وحركية وبصرية ، وجاءت الحركية في المقدمة تبلىا السمعية والبصرية ثـ الذىنية 

. وىي نسبة ليست بالقميمة تحتاج إلي رعاية  ( 1027) محمد سالمان وسارة درويش ، 
بذوي االحتياجات  واىتماـ وتعميـ ، ليذا تعد التربية مف مجاالت ومظاىر اىتماـ المجتمعات

 الخاصة وتعميميـ ، وىي نوع مف أنواع التربية يسمي بالتربية الخاصة .
وتعد التربية الخاصة نوع مف التعميـ المختص بتعميـ األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة ; 
بحيث تمبي حاجات الطفؿ بأسموب يراعي الفروؽ الفردية بيف األطفاؿ مف حيث درجة اإلعاقة ; 

صى ما تسمح بو قابمياتيـ مف تحصيؿ وتكيؼ . ولقد تطورت المسميات التي أطمقت لبموغ أق
عمى ىذه الفئة ، حيث أطمؽ عمييا أسماء عديدة ، منيا فئة : المعاقيف ، وذوي العاىات ، 
وأصحاب العاىات ، وكؿ ىذه المسميات تنظر إلى ذوي االحتياجات الخاصة مف جوانب 

ب قوتيـ ، ثـ بعد ذلؾ ظير مصطمح الفئات الخاصة أو ضعفيـ وقصورىـ فقط وتيمؿ جوان
ذوي االحتياجات الخاصة ، وىو مصطمح أكثر قبوال  لما يحمؿ في طياتو مراعاة لمجوانب 

 اإلنسانية والنفسية ليـ ، ويستغؿ نقاط قوتيـ لمتغمب عمى نقاط ضعفيـ .



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية مجمةال
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ات والييئات وفي الوقت الحاضر لـ يعد يستخدـ مصطمح العوؽ في العديد مف المؤسس
واألفراد والعامميف في مجاالت الرعاية الصحية والتربوية والسموكية واالجتماعية لذوي االحتياجات 
الخاصة ، ويعرؼ مفيـو لذوي االحتياجات الخاصة بأنو : " وجود اختبلؼ جوىري عف 

صة ، المتوسط أو العادي ، وعمى وجو التحديد ، فما ي قصد بالطفؿ مف ذوي االحتياجات الخا
أنو الطفؿ الذي يختمؼ عف الطفؿ العادي أو الطفؿ المتوسط مف حيث القدرات العقمية ، أو 
الجسمية ، أو الحسية ، أو مف حيث الخصائص السموكية ، أو المغوية أو التعميمية إلى درجة 

ريدة ي صبح ضروريا  معيا تقديـ خدمات التربية الخاصة والخدمات المساندة لتمبية االحتياجات الف
لدى الطفؿ " ، وي فضؿ معظـ التربوييف حاليا  استخداـ مصطمح األطفاؿ ذوي االحتياجات 
الخاصة ، ألنو ال ينطوي عمى المضاميف السمبية التي تنطوي عمييا مصطمحات العجز أو 

 ( 26،  1002) جمال الخطيب ، اإلعاقة  وما إلى ذلؾ . 
فئات ، تضـ كبل مف المعاقيف ويمكف تصنيؼ ذوي االحتياجات الخاصة إلى عدة 

  ( : 763،  2883) عبد المنعم الحفني ، والموىوبيف كما يمي 
ويندرج تحت فئات ذوي االحتياجات الخاصة الموىوبوف مف أصحاب  الموىوبون :  -0

المواىب والمتفوقيف ، ومف سمات الموىوبيف توافر الذكاء العالي والمواىب السامية ، كما أف 
 ف أقرانيـ بمستوى مرتفع يصموف إليو في المجاالت المختمفة لمحياة . خصائصيـ تميزىـ ع

وىـ المعاقوف نتيجة لما ي عانوف مف إصابات مرجعيا عوامؿ وراثية أو خمقية أو  المعاقون :  -6
بيئية مكتسبة ، مما يتسبب عنيا قصور وظيفي جسمي أو عقمي ويترتب عف القصور آثارا  

تحوؿ بيف المصاب بالعوؽ وبيف تعمـ واكتساب وأداء بعض صحية أو اجتماعية أو نفسية ، 
األعماؿ واألنشطة الفكرية أو الجسمية التي يؤدييا الفرد العادي ، بدرجة كافية مف الميارة 
والنجاح ، وقد يكوف العوؽ جزئيا  أو تاما  ، وأحد تمؾ االعاقات اإلعاقة البصرية . وقد تناوؿ 

، وذلؾ ألنو مصطمح محايد  حتياجات البصرية الخاصةاالالبحث ىذه الفئة تحت اسـ ذوي 
 وال يحمؿ بيف طياتو قيما أو دالالت قد تكوف موجبة أو سالبة .

 : مفيوم ذوي االحتياجات البصرية الخاصة وتصنيفيم 
ظيرت تعريفات متعددة لذوي االحتياجات البصرية الخاصة بعضيا ركز عمى الجوانب 

عمى الجوانب التربوية ، وقد ظير تعريؼ ذوي االحتياجات القانونية ، والبعض اآلخر ركز 
البصرية الخاصة مف الناحية القانونية قبؿ تعريؼ ذوي االحتياجات البصرية الخاصة مف الناحية 

ذلؾ "  التربوية ، ويركز التعريؼ القانوني عمى حدة البصر ويشير إلى أف الشخص الكفيؼ ىو :
قدـ عمى العيف األخرى بعد التصحيح  ،   65/655الشخص الذي ال تزيد حدة بصره عف 

ومعنى ذلؾ أف الشخص الكفيؼ يحتاج لتقريب الشيء الذي يراه الشخص العادي مف مسافة 
) تيسير كوافحة وفواز عبد العزيز ، قدـ حتى يرى الشخص الكفيؼ "  65قدـ إلى  655

ؼ ىو : " الذي فقد بصره  أما التعريؼ التربوي فيشير إلى أف اإلنساف الكفي( .  71،  1020
 بالكامؿ وال يستطيع تعمـ القراءة والكتابة إال بطريقة "برايؿ" .



 د/ ميا كمال حفني         شعبة الدراسات االجتماعية برنامج مقترح لمطالب المعممين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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—65/75والضعؼ البصري وفقا لمتعريؼ القانوني : " فيو حدة بصر تتراوح بيف 
وحالة ضعؼ ال تمنع الطفؿ مف استخداـ بصره كامبل ، فثمة قدرات بصرية متبقية   65/655

  ( . 14،  1007) صالح الداىري ، أدوات التكبير "  لديو لمقراءة باستخداـ
ويتـ تصنيؼ ذوى االحتياجات البصرية الخاصة إلي مجموعتيف : أوليما تشمؿ األفراد 

والتربوي لمكفيؼ وييتـ المكفوفيف كميا ، وىي تمؾ المجموعة التي ينطبؽ عمييا التعريؼ القانوني 
اقيف بصريا جزئيا وىي تمؾ المجموعة التي تستطيع بيا البحث الحالي ، والثانية : مجموعة المع

 . أف تقرأ الكممات المكتوبة بحروؼ مكبرة أو باستخداـ النظارة الطبية أو أي وسيمة تكبير
ولقد تعددت األسباب التي تؤدي إلى اإلصابة باإلعاقة البصرية فيناؾ أسباب ما قبؿ 

يئية : كتناوؿ العقاقير جينية ، والعوامؿ البالوالدة أو أثنائيا كالعوامؿ الوراثية ) العوامؿ ال
، والحوادث ، واإلصابة ببعض األمراض وااللتيابات وغيرىا ( التي تؤدي إلى جعؿ واألدوية

الطفؿ كفيفا كميا أو جزئيا ، وىناؾ أسباب ما بعد مرحمة الوالدة تؤدي الى اإلصابة باإلعاقة  
 (  16،  1007صالح الداىرى  ، . ) البصرية كسوء التغذية والحوادث واألمراض 

ونظرا لبلختبلؼ في درجة اإلعاقة  البصرية وفى مسبباتيا  تختمؼ خصائص األفراد 
ذوى االحتياجات البصرية الخاصة مف درجة لدرجة ومف فئة ألخرى ; وذلؾ ألنيـ ليسوا جميعا 

 مجموعة متجانسة .
  االحتياجات البصرية الخاصةخصائص ذوى : 

ى االحتياجات البصرية الخاصة الشديدة أو التامة بالعديد مف الخصائص يتسـ األفراد ذو 
 : (208 – 207،  1006)وليد خميفة ومراد سعد ،  والصفات العامة منيا

الخبرات التي يحصميا الكفيؼ عف العالـ الذي يعيش فيو دوف مستوى المبصر ، إال  -0
 اإلحساسات التي تأتيو عف طريؽ الحواس التي يممكيا .

 واس األربعة الباقية لمكفيؼ ) الممس والسمع والتذوؽ والشـ ( ىي أساس تعممو .الح -6
تتسـ حركة الكفيؼ المحدودة  بكثير مف الحذر واليقظة حتى ال يصطدـ بعقبات أو يقع عمى  -3

األرض ، ونتيجة لذلؾ فيو إما يعتمد بدرجة كبيرة عمى عبلقاتو االجتماعية باألفراد 
 موقفا مغايرا مف المساعدة التي تقدـ إليو فيرفضيا تماما. المحيطيف بو ، وأما يتخذ

نظرا ألف الكفيؼ يستخدـ حواسو األربعة في انجاز بعض األعماؿ التي يعتمد بدرجة كبيرة  -4
عمى حاسة البصر، فإنو يبذؿ طاقة وجيد كبيريف أثناء حركتو وذلؾ يعرضو كثيرا لئلجياد 

 العصبي والشعور بعدـ األمف وخيبة األمؿ .
 إف تحصيؿ الخبرات عف الكفيؼ تكوف أقؿ مقارنة بالطفؿ المبصر. -5
 يتقبؿ الكفيؼ إعاقتو أو يرفضيا عمى ضوء االتجاىات الوالدية نحوه . -6
تؤكد نتائج بعض الدراسات أف الميوؿ العدوانية الصريحة تبدو في السموؾ العدواني الظاىر  -7

 أو المفظي لدى الكفيؼ.
التي تتعمؽ بالوظائؼ المعرفية والحركية والتجواؿ وكذلؾ  تؤثر المشكبلت وخاصة المشكبلت -8

 المشكبلت الشخصية التي تتعمؽ باإلعاقة البصرية عمى حياة الكفيؼ .



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية مجمةال
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تفرض المواقؼ المكانية عمى الكفيؼ أف يعيش في عالميف عالـ المبصريف وعالمو الخاص  -9
عمى عالـ المبصريف  المحدود ، لذلؾ يتولد عمى نفسو صراع اإلقداـ واإلحجاـ ، ) إقداـ

حجاـ عف عالمو الضيؽ ( .  وا 
يقع الكفيؼ تحت تأثير صراعات عديدة مثؿ : التمتع بمباىج الحياة واالنزواء طمبا لؤلماف،  -05

 االستقبلؿ والرعاية وذلؾ يؤثر عمى بناء شخصية مستقمة لو دوف تدخؿ مف اآلخريف.
ألفراد المحيطيف بو ، ولكونو قد ال يشعر الكفيؼ بالرضا عف المساعدة المقدمة لو مف ا -00

 كفيفا فإنو يرفض المساعدة التي تقدـ إليو ألنو يرفض أساسا عجزه .
وتظير أىمية التعرؼ عمى خصائص ذوى االحتياجات البصرية الخاصة في التوصؿ 
إلى أفضؿ الطرؽ واألساليب لمتعامؿ معيـ ، وذلؾ كي يتمكف مف تأدية دوره في بيئتو ، وحينئذ 

تو وقيمتو في المجتمع ، وقد كانت تمؾ الخصائص أحد محددات قائمة ميارات يشعر بأىمي
تعميـ أساسي الستخداـ المتحؼ المدرسي في  –الطبلب المعمميف شعبة دراسات اجتماعية 

 تدريس الجغرافيا .
  االحتياجات البصرية الخاصةالمبادئ التعميمية لذوى : 

ذوى االحتياجات البصرية الخاصة التامة أو  يرى كثيرا مف التربوييف أف تعميـ التبلميذ 
 الشديدة يجب أف يقـو عمى:

          استخداـ البرامج الفردية والتدريب في البيئة الطبيعية لتطوير ميارات التحرؾ والتنقؿ  -
 لمطفؿ الكفيؼ .

 تدريب الطفؿ الكفيؼ عمى الميارات الحياتية اليومية . -
ات التواصؿ باستخداـ نظاـ بريؿ/ آالت كاتبة/ الكتب تدريب الطفؿ الكفيؼ عمى ميار  -

 الناطقة/ مسجبلت وأشرطة... الخ .
تدريب الطفؿ الكفيؼ عمى تقوية حاسة الممس والسمع الى جانب الحواس االخرى كالشـ  -

 لمتفاعؿ والتواصؿ مع البيئة المحيطة .
تعميـ عدة مبادئ يجب مراعاتيا عند  ( 202،  2886كمال سيسالم ) ويضيؼ 
 المكفوفيف وىى :

 اجراء تعديبلت في المحتوى العاـ لممنيج بما يتناسب مع قدرات الكفيؼ . -0
 توفير األجيزة السمعية والبصرية التي تيسر عمى الكفيؼ فيـ الموضوعات الدراسية . -6
 مراعاة الفروؽ الفردية بيف المعاقيف بصريا . -3
 رية .توفير النماذج والمجسمات التي تمثؿ المفاىيـ البص -4
 إتاحة الفرصة لممعاؽ بصريا لممارسة األنشطة الذاتية . -5

. في التعميـ كالسمع والممسوتعكس تمؾ المبادي أىمية استخداـ الحواس األخرى لمكفيؼ 
مف ذوي حيث أثبتت الدراسة أف األطفاؿ  ( Vaz , 2013 ) وىذا ما أكػػػػػػػدتو دراسػػػػػػػػػػػة

اعوا إف يميزوا الكثير مف النماذج عف طريؽ الممس والتمييز استط االحتياجات البصرية الخاصة
يجب أف توفر وسائؿ تعميمية متعددة ومتنوعة تخاطب حواس  ليذا.  بيف األصوات والنغمات

 الطفؿ ذوي االحتياجات البصرية الخاصة . 



 د/ ميا كمال حفني         شعبة الدراسات االجتماعية برنامج مقترح لمطالب المعممين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ذوي االحتياجات وىناؾ الكثير مف الفوائد التعميمية لموسائؿ التعميمية المستخدمة مع 
، كمعالجة المفظية ، االيجابية واثارة االىتماـ ، توسيع مجاالت الخبرة ، تعمـ  لبصرية الخاصةا

خبرات مف الصعب مف الصعب عمييا ، اثارة النشاط الذاتي ، مراعاة الفروؽ الفردية ، تنمية 
،  ( 241-238،  1002) عبد الرحمن حسين ، التفكير ، تنمية االدراؾ الحسى .

)http://uqu.edu.sa(  
وقد أثبتت العديد مف الدراسات عمى فوائد استخداـ الوسائؿ التعميمية في تعمـ األطفاؿ 

          ودراسة( ،  1002) محمود الدمرداش ، ذوى االحتياجات البصرية الخاصة كدراسة 
( Ohuchi & others , 2006 )  فعالية والتي أثبتت  ( 1005) أحمد الحسيني  ، ودراسة

، الجغرافية لدى الطبلب المكفوفيف استخداـ النماذج المجسمة في تنمية بعض المفاىيـ والميارات
عمى أىمية تدريب الطبلب  ( 1002) نبيل عزمي وعبد الرحمن حسين ، دراسة وليذا أكدت 

 .  المعمميف عمى تصميـ وانتاج الخرائط لممكفوفيف
ات ومعدات خاصة لكى يستطيع األطفاؿ ذوي االحتياجات البصرية كما يجب توفير أدو 

الخاصة استخداميا لمقراءة والكتابة ، والتنقؿ ، والتواصؿ ، ويمكف تمخيص أىـ تمؾ األدوات 
 :  (  80 - 41،  1021) خالد الرشيدي ، والمعدات كالتالي 

نقاط ،  ويمكف الكتابة ببرايؿ وىو نظاـ لمقراءة الممسية يستخدـ خميو مف ست  نظام برايل : -0
باستخداـ آلة برايؿ أو باستخداـ مثقب يدوي ، وجميع المناىج مطبوعة بطريقة برايؿ مف 

 الرسومات مثؿ الخرائط ووسائؿ اإليضاح في الكتب.
يمكف استخداـ اآللة الكاتبة العادية مف قبؿ األطفاؿ الذيف يعانوف مف  اآلالت الكاتبة :-6

طيعوف الكتابة يدويا بشكؿ مقروء وواضح ، ويمكف تدريب األطفاؿ ضعؼ بصري وال يست
 المكفوفيف أيضا عمى استخداـ اآلالت الكاتبة البارزة .

ىناؾ أجيزة خاصة إلعداد نسخ مسجمة مف الكتب أو المجبلت المختمفة  الكتب الناطقة : -3
 التي يحتاج الطبلب المكفوفوف إلى قراءتيا .

ستخدـ لتدويف المبلحظات في غرفو الصؼ أو اإلجابة شفويا عف وت مسجالت األشرطة : -4
أسئمة االمتحاف أو االستماع لمكتب الناطقة المسجمة ، وىناؾ مسجبلت خاصة تستخدـ 
الكبلـ المضغوط ، وىو كبلـ يتـ تسجيمو في فترة أقصر مف الفترة العادية ولذلؾ فيي تتطمب 

 فترة استماع قصيرة .
لقد أصبحت ىذه الوسيمة مستخدمة عمى نطاؽ واسع في تعميـ  ية المغمقة :الدائرة التمفزيون -5

األطفاؿ ضعاؼ البصر في السنوات القميمة الماضية ، وىي تشمؿ عرض المعمومات أو 
المواد المطبوعة عمى شاشة التمفزيوف مف أجؿ قراءتيا . ومف الدراسات في ىذا المجاؿ 

تصور مقترح لبرامج اذاعية الباحثة بوضع حيث قامت  ( 1002) منى الدىان ، دراسة 
  سمعيا ( وأسرىـ . 5عقميا  –وتميفزيونية موجية لممعوقيف ) بصريا 

أداة تكنولوجية معقدة لمقراءة تحوؿ المادة المكتوبة إلى ذبذبات لمسية يستطيع  أوبتاكون : -6
 الطفؿ الكفيؼ لمسيا بإصبعو .

http://uqu.edu.sa/
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ـ المكتوب أو استخداـ أدوات بصرية لمتكبير تحمؿ وىي تشمؿ تكبير الكبل أدوات التكبير : -7
 باليد كالعدسات المكبرة. 

وىو جياز يحوؿ المادة المكتوبة إلى مادة مسموعة وىو يستخدـ  جياز كرزويل لمقراءة : -8
 عادة لمقراءة .

ومف األدوات األخرى المستخدمة المعداد الحسابي )األبيكاس( إلجراء  أدوات أخرى : -9
 الحسابية ، والحاسب الناطؽ والخرائط الممسية وغير ذلؾ . العمميات 

وحتى تتحقؽ الفائدة القصوى مف تمؾ الوسائؿ واألدوات السابقة ، ينبغي جمعيا فيما  
يسمى بغرؼ مصادر التعمـ حتى يتسنى لذوي االحتياجات البصرية الخاصة استخداميا وممارسة 

كتاب المدرسي والفصؿ الدراسي العادي في تعميـ االنشطة ، فمف الخطأ االعتماد الكمى عمى ال
ذوي االحتياجات البصرية الخاصة ، فما عادت عممية التعميـ  تقتصر عمى ما يمقيو المعمـ عمى 
الطبلب ، بؿ يجب الرجوع الى مصادر أخرى لمتعمـ داخؿ أو خارج الفصؿ ، فمف الضروري أف 

تستفيد مف بيئات يمكنيا أف تساىـ في التربية تمتد التربية خارج الجدراف والصفوؼ التعميمية ل
كبيئة المتاحؼ ، وتعد المتاحؼ مف مصادر تعمـ ذوي االحتياجات البصرية الخاصة ، والتي 

حداث التعمـ المرغوب فيو .   تساعد عمى تحسيف العممية التعميمية ليـ وا 
 المحور الثاني : المتحف التعميمي :

 : مفيوم المتحف وأنواعو 
المتحؼ بأنو : " المكاف الذي يجمع ويأوي مجموعة مف  ( 1021سعد )  محمدعرؼ 

المعروضات واألشياء الثمينة بقصد الفحص والدراسة ، ولحفظ التراث الثقافي لمشعوب عمى مر 
العصور مف عمـو وفنوف وكافة أوجو الحياة لمتعرؼ عمييا ودراستيا لمعرفة مراحؿ تطور الحياة 

نجازاتيا الحض  ارية " .البشرية وا 
بأنو : " مكاف يجمع بيف جنباتو مقتنيات مف  ( 1024) مصطفي جودت ، كما عرفو 

 أزمنة ماضية قد تتراوح بيف عدة سنوات إلى ألوؼ السنيف " .
) محمد سعد ،  ومف ىذه التعريفات يمكف تقسيـ المتاحؼ الحديثة إلى عدة أنواع ، ىي 
1021  : )  

رض الموحات الفنية باإلضافة إلى أعماؿ النحت والخزؼ ويدخؿ في نطاقيا ع متاحف فنية : -0
 العناصر الفنية الرفيعة ومف أشير المتاحؼ الفنية متحؼ الموفر في باريس . وغيرىا مف

التراث لمحضارات المختمفة مف أدوات كانت  التي تعرض وتشمؿ المتاحؼ متاحف تراثية : -6
          ما نحف عميو اآلف ، كما وتعرض تطور ىذه األدوات حتى وصمت إلى تستخدـ قديما

متحؼ مدينة  المتاحؼ التراثية عمى قاعات لمدراسة والترميـ ومف التراثي يحتوى المتحؼ
 السويداء السورية .

وىي تعرض األساليب العممية واالكتشافات التي مف خبلليا يتـ االستفادة  متاحف عممية : -3
عية ومف ىذه المتاحؼ متحؼ أكاديمية العمـو في تطور شتى العمـو البيئية والمعممية والصنا

 بوالية كاليفورنيا.



 د/ ميا كمال حفني         شعبة الدراسات االجتماعية برنامج مقترح لمطالب المعممين
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ويعرض فييا أنواع مختمفة مف مفردات البيئة كاألخشاب والمعادف المتنوعة  متاحف بيئية : -4
 واألحياء الطبيعية وغيرىا مف عناصر الطبيعة حولنا .

ؼ ذاتو أي الحفاظ وىذه الفئة مف المتاحؼ تستمد تعريفيا مف وظيفة المتح متاحف قومية : -5
        عمى التراث الفني لمبمد ، وىذه المتاحؼ تحتاج إلى اإلضافات والتجديدات المستمرة
      لتطوير طرؽ العرض وتحديث المجموعات الفنية أو األثرية المعروضة ، فمف الضروري

يذه أف يأخذ المتحؼ القومي الطابع التذكاري باإلضافة إلى إضفاء الفخامة المطموبة ل
 المباني التذكارية .

ويقدـ ىذا المتحؼ التطور الطبيعي البيولوجي لئلنػساف والحيػواف  متحف التاريخ الطبيعي : -6
والنبػات ، فيو يقـو بدور المحافظة عمى المصادر الطبيعية لمعرفة مدي نمػو تمػؾ األحياء 

 . أو عدـ نموىا وتطورىا وكيفية المحافظة عمييا مف االندثار واالنقراض
وىي األماكف التي تعرض فييا عينات مف المواد التي تخدـ النواحي  متاحف تعميمية : -7

العممية والثقافية ، وتقـو بدور نقؿ المعرفة والمعمومات بعد تنظيميا وتبوبييا لتكوف مصدر 
مػف مصادر التعمـ األساسية والمباشرة ، فيذا النوع مف المتاحؼ ينقؿ الخبػرة اإلنػسانية 

سيمو مبسطة مف خبلؿ عممية االتصاؿ التي تػتـ بػيف المػتعمـ والقطعػة المعروضة ،  بطريقة
 الجامعات ، والمتاحؼ المدرسية ، وىذا ما يتبناه البحث الحالي . كمتاحؼ

وفى مصر تـ تنفيذ تجربة مدرسة المتحؼ المصري بفصمو الصيفي بالتنسيؽ بيف وزارة    
وتضـ التجربة متحؼ أسواف والمتحؼ اليوناني واإلسبلمي الثقافة والمجمس األعمى لآلثار ، 

 والقبطي ، وتستيدؼ التجربة تنمية الوعى األثري لدى جميع طوائؼ الشعب المصري .
 : الدور التربوي لممتحف وأىميتو 

 : (  1022يتمثل دور المتحف التعميمي والتربوي في اآلتي ) فييمة رزقي ،     
 ف والمعرفة عند الطفؿ وحثو عمى العمؿ واإلبداع .إثارة وتنمية حب العمـ والف -
إتاحة الفرصة لكؿ مف الطفؿ والتمميذ والطالب في التحرر مف الوصاية والقيود المنزلية  -

والمدرسية والجامعية ، مما يساىـ في حسف تكويف شخصيتيـ ، وينمي عندىـ حب الحياة 
 حياة الجدية .الحر ة الواعية ، واالنفتاح بتفاؤؿ ووعي ونشاط عمى ال

تنمية الحس الحضاري والشعور اإلنساني الناتج عف تجوؿ الشخص في قاعات المتحؼ  -
 وتأممو في المجموعات األثرية والممتمكات الثقافية .

تحقيؽ تعميـ الثقافة ونشر المعرفة ، وتنمية الكفاءة الفني ة والخبرة العممية ، وتزيد مف  -
 عيـ .معمومات الزائريف وتوسع مف آفاؽ اطبل

يوفر المتحؼ فرص مفيدة لمتعاوف الفعاؿ في عممية الدراسة ، وينمي في الطمبة اتجاىات  -
خاصة مثؿ دقة المبلحظة ، والتفكير المنطقي السميـ والمسؤولية الممزمة ، وقدرة المرء عمى 

 تفيـ مركزه في بيئتو المحمية ، ومدى عظمة التطور التاريخي والحضاري والفني .
اة آداب المجتمع عند الدخوؿ والتجوؿ والتنقؿ والخروج واالطبلع والعمؿ تأكيد مراع -

 واإلبداع... والتحدث مع اآلخريف بمطؼ وىدوء واحتراـ متبادؿ .
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يتضح مما سبؽ أف المتاحؼ تساعد المتعمميف في بناء الميارات ، وتنمية الحواس ، 
ثراء العقؿ الوطنية اليوية الفرد وتأكيد وبناء شخصية  والفنية والحضارية، الثقافية اىيـوالمف القيـ رقىبأ وا 

 باعتبار أنو مؤسسة لمتعميـ والتعمـ تسعى لنشر الوعي الثقافي والفيـ الفكري والوجداني .
وقد أكدت العديد مف الدراسات والبحوث السابقة عمي دور المتحؼ في نقؿ عددا  أكبر 

وتنمية العديد مف الميارات واالتجاىات والقيـ مف الحقائؽ إلى المتعمميف عف التعميـ التقميدي ، 
عبير دياب  ،  Rhodes (1998)  ،Rodney (1998)التربوية المرغوبة لدييـ كدراسة

        فاتف عبد المطيؼ  ( ،6556سناء السيد ) ( ،6550) ايناس الشافعي، (0999)
دنيا زكى ( ، 6554)( ، ىبة عمي  6554سناء السيد  )( ، 6553ابراىيـ القاعود )( ، 6556)
 Burchenal and Grohe( ،6557أمير القرشي )( ، 6556محمد الضويحي )( ، 6556)

، (6557( ، مرفت برعي )6557( ، فاتف عبد المطيؼ )6557عبد الرؤوؼ الفقي )، (2007)
 & Bouck( ، 6558، محمد صالح )(  6558( ، مني عمي )6558رحاب شرقاوي )
others (2009) ، ( 6559ورداني )عزيزة ال،Olsen (2009)   ،( 6500عفاؼ عبدالرازؽ )

، (6506رشا حسف )،  Marcus & others ( 2012)،( 6500، محمود العطيفي )
Sederberg (2013) ، ( 6503( ، سمر حمدوف )6503أميرة العكية)  ، رضػا جمعة ووالى

دراسات السابقة وتتفؽ ال ( .6505، جمعو صالح ) Watermeyer (2015)، ( 6504أحمد )
في أف المتاحؼ ارتبطت بالمدارس وبموادىا الدراسية ، وأصبحت تخاطب األجياؿ جميعيـ في 

 مختمؼ المراحؿ التعميمية والعمرية سواء العادييف منيـ أو مف ذوي االحتياجات الخاصة .
االحتياجات المعمم واستخدام المتحف في التدريس لذوى  المحور الثالث :

 : صةالبصرية الخا
 فيمكف لممتاحؼيجب أف تتاح المتاحؼ لمجميع ، وىذا ىو جوىر العدالة االجتماعية ، 

 الشعور اكتساب في ميمشة اجتماعية فئات مف يأتوف الذيف وأولئؾ المحبطيف الناس تساعد أف
، وأفضؿ المتاحؼ ىي تمؾ التي تمبى  آفاقيـ بالمواطنة واالنتماء الى المجتمع ، وتوسيع

لناس مف مختمؼ األعمار والخبرات مف المبتدئيف اليواة إلى الخبراء ، بؿ وحتى احتياجات ا
 ( 7،  6503األشخاص مف ذوي االحتياجات البصرية الخاصة . ) رابطة المتاحؼ ، 

أف لممتاحؼ دورا ميما في التدريس ; حيث أنيا تساعد (  1023) أروي أخضر ، وتري 
شاىدة النماذج والعينات واألشياء واألفبلـ ، وتثير التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة عمى م

انتباىيـ نحو مشكمة تيـ دراستيا ، كما أنيا تعرفيـ بتاريخيـ وحضارتيـ التي ينبغي أف تكوف 
أساسا  ومحورا  لكؿ تعميميـ ، وتسيـ في تقديـ كؿ أدبيات الفف والمعمومات المتصمة بو . وبذلؾ 

عمي تحقيؽ العديد مف األىداؼ التعميمية لذوي االحتياجات يساعد استخداـ المتحؼ في التدريس 
 : (1021)أروى أخضر ، الخاصة ، منيا 

 زيادة دافعية المعاؽ والتشوؽ لدراسة المواد الدراسية النظرية . -
زالة أنماط الفيـ الخاطئ لممفاىيـ التي يدرسيا المعاؽ  - تجسيد النظريات الغيبية المجردة ، وا 

 ؿ لممكفوفيف.باستخداـ طريقة براي



 د/ ميا كمال حفني         شعبة الدراسات االجتماعية برنامج مقترح لمطالب المعممين
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ثارة الفضوؿ العممي لدى ذوي االحتياجات البصرية الخاصة بالتركيز عمى الطريقة  - إشباع وا 
 العممية في التفكير والتي تعتمد عمى التجربة .

 توفير الوقت والجيد الذي يبذلو المعمـ في عممية الشرح والوصؼ . -
الفيـ الصحيح لمعديد مف  تنبيو ومخاطبة أكبر عدد ممكف مف حواس الكفيؼ حتى يتمكف مف -

 الظواىر ويزيؿ أنماط الفيـ الخاطئ لممفاىيـ التي يدرسيا .
أف التدريس بالمتاحؼ يجسد النظريات الغيبية المجردة ، كما تساعد التربية المتحفية في  -

 تكويف المفاىيـ والمدركات بصورة أوضح وأبسط .
زمف  مثؿ معينة زمنية اصة حقبةالخ البصرية أف تشرح لذوي االحتياجات المتاحؼ تستطيع -

خبلؿ زيارة واحدة  مف لديو صورة ذىنية متكاممة أشكاؿ مختمفة فتتكوف مثبل  في الديناصورات
 لممتحؼ .

وقد أثبتت بعض الدراسات أىمية استخداـ المتاحؼ في التدريس وتحقيؽ أىداؼ تعميـ ذوي      
( ،  1021رؤيات الخطيب )  ةودراس( ،  1004مني صبح )  االحتياجات الخاصة كدراسة

 .  ( 1022انجي عزيز )  ودراسة
وبالنسبة لذوي االحتياجات البصرية الخاصة . أصبح التعميـ داخؿ المتحؼ ذا أسس       

ومبادئ تيدؼ إلى إيجاد عبلقة بيف مقتنيات المتحؼ والمتعمميف مف ذوي االحتياجات البصرية 
 الخاصة ، ومف ىذه األسس :

 وح ومطموب أيضا  . الممس مسم  -
 استخداـ األسموب المبسط في شرح العينة المعروضة في المتحؼ .  -
 تكبير الصوت.  مجيزة بوسائؿ القاعة أف تكوف يفضؿ صوتي مثؿ البانوراما ىناؾ شرح كاف إذا -
وشاشات مزودة بالمؤثرات الضوئية  Data Showأف يتوفر بكؿ قاعة أجيزة عرض  -

 بة ( لضعاؼ البصر .والصوتية ) صوت وصورة وكتا
 استخداـ النظارات المكبرة ) في سينما البانوراما ثبلثي األبعاد( ) لضعاؼ البصر ( . -
 تصغير بعض النماذج المعروضة ليتمكف ) الكفيؼ ( مف تحسسيا.  -
 توفير الكتابة بخط برايؿ عمى كافة المجسمات المعروضة ليتمكف ) الكفيؼ ( مف لمسيا . -
 حؼ في صالة العرض ) لضعاؼ البصر ( .عدـ تعتيـ إضاءة المت -
        توفير جياز صوتي يعرؼ بالقطعة أو المجسـ الموجود بشكؿ آلي ومستمر ليتمكف  -

 ) الكفيؼ ( مف معرفة القطعة المعروضة  .
         وبذلؾ يتوفر في المتحؼ خبرات واقعية مباشرة ممموسة يمكف تقديميا لمتبلميذ

            سميرة النجدي خاصة في جميع المراحؿ الدراسية ; فتػشير ذوي االحتياجات البصرية ال
إلى أىمية استخداـ جميع حواس األخرى لمتمميذ الكفيؼ في التعمـ داخؿ  (203،  1002)

، وتعتبر المتاحؼ التعميمية حيث يكتسب التمميذ داخؿ المتحؼ العديد مف الخبرات الحسية 
التبلميذ ذوى استخداـ حواس  راسية وأساس ا فعاال  فيالمتاحؼ بيذه الصورة أشبو بفصوؿ د

االحتياجات البصرية الخاصة مما يسيؿ عممية نقؿ المعمومات إلييـ ، واستيعاب وفيـ المناىج 
فاعمية متحؼ مقترح في تنمية (  1023فاطمة الزىراء الفقي ) الدراسية . وقد أثبتت دراسة 

 مسئوليتو عمى المعمـ . المفاىيـ لمطفؿ الكفيؼ . األمر الذى تقع
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  في المتحف :االحتياجات البصرية الخاصة أدوار معمم ذوي 
مف أسس استخداـ المتاحؼ في التعميـ : االىتماـ بإعداد كوادر متحفيو متخصصة في 

  كدراسةأداء الدور التعميمي مف خبلؿ المتاحؼ . ليذا حددت العديد مف الدراسات ىذه األدوار 
(Rhodes , 1998)  ، ( 1007محمد صالح )، ودراسة  (1000سناء السيد )ودراسة ،

 ، عمى النحو التالي : (1020رشا حجازي )، ودراسة  (1025حنان غنيم وىالة عمر)ودراسة 
  التخطيط والتنظيـ لمبرامج الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة .  -
 المرونة في تنفيذ األنشطة المتحفية .  -
 عميمية تناسب مستويات التبلميذ . القدرة عمى التخطيط لمواقؼ ت -
 التواصؿ الدائـ مع المؤسسات التعميمية والثقافية المختمفة .  -
 تنظيـ برامج تعميمية تناسب الفئة العمرية لمزوار مف الطبلب .  -
 تنظيـ برامج عممية فى ورش عمؿ داخؿ المتحؼ .  -
لتعاوف مع متخصصيف إعداد نشرات ومطبوعات ووسائط تناسب الفئات العمرية المختمفة با -

 في المجاؿ . 
االستعانة بالكفاءات البلزمة في تخصصو إلنتاج ما يمـز مف مواد تناسب الطبلب في كافة  -

 . الصفوؼ الدراسية
( أن من أدوار ومسؤوليات 37،  1008كما تري ) دينا إسماعيل ، 

 المعمم في المتحف ما يمى : 
 والتشكيؿ بالخامات المختمفة .اإللماـ بالميارات الفنية كالرسـ والتمويف  -
عجائف الصمصاؿ  –تجييز المتحؼ باألدوات البلزمة لو ) كموحات تطور المواصبلت  -

 والمجسمات كمجسـ المجموعة الشمسية ( .
 ربط محتويات المتحؼ بالبيئة والمجتمع والمنيج الدراسي . -
 توفير أنشطة تثير حواس الطفؿ وتجذب انتباىو . -
 واالجابة عمييا .الطبلب  تسجيؿ اسئمة -

أف مف  ( 1021) أروى أخضر ،  أما بالنسبة لمعمـ ذوي االحتياجات الخاصة ; فتري
  أدوار معمـ ذوي االحتياجات البصرية الخاصة في المتحؼ ما يمى :

التنسيؽ والتخطيط لموضوع درسو لتمبية احتياجات ومطالب ذوي االحتياجات البصرية   •
 الخاصة .

وي عميو المتحؼ مف معروضات تناسب موضوع درسو حتى يتمكف مف تحقيؽ اإللماـ بما يحت •
 أىدافو بشكؿ فعاؿ .

تزويد التبلميذ مف ذوي االحتياجات البصرية الخاصة بخمفية عف المعمومات قبؿ زيارتيـ  •
 لممتحؼ بحيث يستطيعوف الربط بينيا وبيف ما يشاىدوف مف معروضات .



 د/ ميا كمال حفني         شعبة الدراسات االجتماعية برنامج مقترح لمطالب المعممين
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ذوي االحتياجات  مف مع تبلميذه مف خبلؿ خروجو إلى تحقيقيا ـالتي يسعى المعم األىداؼ تحديد •
 البصرية الخاصة إلى المتحؼ ، بحيث تتماشى تمؾ األىداؼ مع أىداؼ المنيج ككؿ .

االىتماـ بدوره التعميمي مف حيث الشرح والتعميؽ واإلجابة عمى استفسارات األشخاص ذوي   •
 االحتياجات البصرية الخاصة في المتحؼ .

نقؿ الخبرات المتحفية إلى غرفة الصؼ عف طريؽ إعداد ممخصا  أو كتابة تقريرا  عف   •
 األنشطة المتحفية  .

التبلميذ ذوى االحتياجات توظيؼ حواس  والمتاحؼ بيذه الصورة تصبح أساس ا فعاال  في
ات البصرية الخاصة مما يسيؿ عممية فيـ واستيعاب المناىج الدراسية المختمفة كمناىج الدراس

 االجتماعية . 
االحتياجات تدريس الجغرافيا لذوى المعمم واستخدام المتحف في المحور الرابع : 
 : البصرية الخاصة

تتسـ مادة الجغرافيا باحتوائيا عمي الكثير مف المعمومات المكانية مما يزيد مف تعقيدىا 
يا وربطيا عف طريؽ وصعوبتيا ، ليذا يحتاج المتعمـ في دراستيا إلي جمع المعمومات وتنظيم

. ليذا تحتاج الجغرافيا  (Johnson,2000,14)قوة المبلحظة والتخيؿ وتوليد الصور الذىنية 
 في تعمميا إلي توظيؼ جميع حواس المتعمـ خاصة البصر والسمع.

 : المتحف وتحقيق أىداف تدريس الجغرافيا 
ؽ المتحؼ تحقيؽ وألف األنشطة المتحفية تخاطب جميع حواس المتعمـ ; فيمكف عف طري

أىداؼ تدريس الجغرافيا وذلؾ بإعطاء الفرصة لمطبلب الكتشاؼ عادات وتقاليد الشعوب األخرى 
في حياتيـ ، واكتشاؼ العصور الجميدية ، وكيؼ ساىمت في تشكيؿ سطح األرض ، والتغيرات 

اف المناخية ، وفحص األدلة عمى حدوث الكوارث الطبيعة والكوارث التي حدثت بفعؿ االنس
(Geoghegan , 2010, 1467-1468 . ) 

يساعد المتحؼ عمى تحقيؽ العديد مف أىداؼ تدريس الجغرافيا األخرى ، منيا  كما
(Mcghie , 2014 , 2-5   ): 
 تنمية المعرفة باألماكف . -
 فيـ الخصائص الطبيعية والبشرية لمظاىرات الجغرافية . -
 الجغرافية . تنمية القدرة عمى تحميؿ وريط واختيار المعمومات -
 التعرؼ عمى الحيوانات والنباتات مف أماكف كثيرة في العالـ . -
 التعرؼ عمى الحيوانات والنباتات الموجودة بالبيئة المحمية . -
 اكتشاؼ عادات وتقاليد وثقافات الشعوب األخرى . -
 المقارنة بيف المناخ حاليا والمناخ قديما خبلؿ العصور الجيولوجية المختمفة . -
 مى كيفية تطور الزراعة .التعرؼ ع -
 اكتشاؼ كيفية  أف توزيع  بعض الظاىرات الجغرافية قد تغير مع مرور الوقت . -
استخداـ خرائط جوجؿ ، وقواميس األسماء الجغرافية والعينات لتحديد الخصائص الجغرافية  -

 الطبيعية والبشرية .
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ى أنو يحتاج إلى والتمميذ الكفيؼ ىو طفؿ قبؿ كؿ شيء ، فكونو كفيؼ وكونو طفؿ يعن
كؿ ما يحتاجو األطفاؿ مف قدرة عمى فيـ وجمع المعمومات عف البيئة والفضاء أو الفراغ المحيط 
بو ، وتنمية الحس االتجاىي لديو ، وتنمية قدرتو عمي التخيؿ وتعمـ المفاىيـ المكانية ، ولكف 

ألخرى عف طريؽ إعاقتو تقؼ حائؿ في تحقيؽ ذلؾ ، ليذا فيو في حاجة الي توظيؼ حواسو ا
 األنشطة المتحفية . 

  استراتيجيات التدريس بالمتحف وتحقيق أىداف تدريس الجغرافيا لذوى
 االحتياجات البصرية الخاصة :

ويوجد العديد مف االستراتيجيات التدريسية التي يتيحيا المتحؼ لتحقيؽ أىداؼ تدريس 
 , Macular Society ) الجغرافيا لذوى االحتياجات البصرية الخاصة ، وىي كالتالي

2017, 3-4 )   : 
 االعتماد عمى وسائؿ االتصاؿ األخرى كالسمع وحاسة الشـ  والممس والشعور .  -
استخداـ حاسة الشـ في تثبيت المواقع واالماكف في ذىف الطبلب مف ذوي االحتياجات   -

 البصرية الخاصة .
ج والصور وأجيزة الصوت إلعطاء استخداـ شاشات الممس والرسـو البيانية والخرائط والنماذ  -

 المعمومات الجغرافية .
: ف عمى الخرائط ، عمى سبيؿ المثاؿاستخداـ حاسة الشـ والممس في تحديد المواقع  واألماك  -

 الروائح لتمييز شاطئ البحر والمروج والغابات والبمداف المختمفة .
 إحداثيات الخريطة .استخداـ نماذج التضاريس والسيما عند تدريس خطوط الكنتور أو   -
تشجيع الطبلب عمى الشعور باألنواع المختمفة مف الصخور والمعادف الستكشاؼ كيؼ   -

 تختمؼ في أوزانيا ، ومممسيا وتركيبيا . 
مما سبؽ ذكره يتضح أف ىناؾ العديد مف الفرص التي يتيحيا المتحؼ في تحقيؽ أىداؼ 

، فعف طريؽ المتحؼ يستطيع الطبلب ذوى تدريس الجغرافيا لذوى االحتياجات البصرية الخاصة 
االحتياجات البصرية الخاصة المشاركة بصورة كمية في العممية التعميمية لمادة الجغرافيا ، وتعمـ 
الميارات الجغرافية بصورة مستقمة ، وذلؾ عف طريؽ استخداـ معروضات المتحؼ كالخرائط 

الزراعية والفواكو والخضروات ، المجسمة الحائطية ، واألفقية ، وعينات بعض المحاصيؿ 
والمبلبس الخاصة بالبيئات المختمفة لئلنساف ومجسمات لمكرة األرضية ، وأعبلـ الدوؿ وخاصة 

 دوؿ الوطف العربي ....الخ . 
ليذا يجب أف تتوائـ وتتكيؼ المناىج الدراسية مع خصائص التبلميذ ذوى االحتياجات 

عمى أىمية مواءمة المناىج  ( 1022سماح عمية ) ة البصرية الخاصة . فقد أسفرت نتائج دراس
ونوا التربوية مع احتياجات ذوي االحتياجات البصرية الخاصة التي ال يمكف االستغناء عنيا ليك

أفردا مندمجيف بشكؿ طبيعي داخؿ مجتمعيـ وىي : الحاجة إلى االتصاؿ والتواصؿ ، الحاجة 
إلى شغؿ أوقات الفراغ ، الحاجة إلى المعرفة واالستكشاؼ ، الحاجة لمشعور باالنتماء . وىذا ما 

 يمكف تحقيقو باستخداـ المتحؼ في تدريس المناىج الدراسية المختمفة .
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 تحف التعميمية لتدريس الجغرافيا لذوى االحتياجات أنشطة ووسائل الم
 البصرية الخاصة :

ومف أكثر األنشطة التي يمكف أف يمارسيا ذوي االحتياجات البصرية الشديدة أو التامة 
في المتحؼ ىو استخداـ الخريطة لمتعرؼ عمي العالـ المحيط بيـ ، وتعد الخرائط الجغرافية مف 

يـ ، وعمي الرغـ مف شغؼ بعض الطبلب والتبلميذ بالخرائط أىـ وسائؿ اإليضاح بالنسبة ل
وقضاؤىـ وقتا ممتعا لفؾ طبلسميا باالستعانة بمفتاح الخريطة ، إال أف المتخصصيف في تعميـ 
المكفوفيف ال يكادوف ييتموف باختبار المكفوفيف في معرفتيـ بالخرائط ، ومع أف دراسة الخرائط 

قدرة عمى إدراؾ االتجاىات )وىو أمر حيوي بالنسبة تنمي الحس االتجاىي وترقي مف ال
لممكفوفيف( إال أف جيات التقييـ المدرسية والتعميمية ال تحرص عمى ضـ األنشطة الجغرافية 

. ويمكف التغمب  ( 1008) وائل زكريا ، الخاصة بالخرائط إلى المقررات المعتمدة لممكفوفيف 
ط البارزة بالمتحؼ المدرسي ومساعدة التبلميذ عمي ىذه الصعوبة بممارسة أنشطة عمي الخرائ

ذوي االحتياجات البصرية الخاصة عمي رسميا بالصمصاؿ أو بتثبيت سمؾ عمى الخشب بييئة 
 الخريطة المراد رسميا. 

كما يحتاج معمـ الدراسات االجتماعية إلي تقديـ الخرائط بشكؿ سيؿ لمطبلب ذوي 
ؿ رسـ لمسي مع عبلمات مرتفعة أو کتمثيؿ االحتياجات البصرية الخاصة ، إما عمي شک

بصري موسع أو مبسط ، واعطاء الفرصة لمطبلب ذوي االحتياجات البصرية الخاصة لممارسة 
تعمـ ميارات قراءة الخرائط وغيرىا مف الوسائؿ المماثمة ، مثؿ الرسـو البيانية الدائرية والرسـو 

ماذج تساعد الطبلب ذوي اإلعاقات البصرية البيانية الشريطية ، والجداوؿ الزمنية ، وتقديـ ن
عمى استيعاب المفاىيـ الجغرافية ، عمى سبيؿ المثاؿ ، قد يجمب المعمـ نموذجا لمبركاف حتى 
يتمكف الطالب الكفيؼ مف فيـ أفضؿ لكيفية تدفؽ الحمـ البركانية ، واالعتماد أيضا عمى 

 American Foundation for the) المثيرات الصوتية في وصؼ الظاىرات الجغرافية
Blind, 2017) . المتحؼ المدرسي القياـ بو داخؿ االجتماعية مف الدراسات ما يمكنو معمـ وىذا. 

عمي أف ىناؾ صعوبات تواجو  ( 1022فييد السبيعي ) ورغـ ذلؾ فقد أكدت دراسة  
ت تدريس المعمـ في تدريس الجغرافيا لذوي االحتياجات البصرية الخاصة وىي افتقاره لميارا

الجغرافيا لذوي االحتياجات البصرية الخاصة ، إذ أف ىذه المادة تحتاج إلى توفير وسائؿ خاصة 
كالخرائط البارزة والمجسمات ، وذلؾ حتى يستطيع التمميذ مف ذوي االحتياجات البصرية الخاصة 

رائط البارزة يحتاج استيعاب الميارات والمفاىيـ الجغرافية التي تتضمنيا المادة ، إال أف قراءة الخ
إلى ميارات البد لممعمـ مف امتبلكيا اوال حتي يعمميا لطبلبو كي ينمي لدييـ الوعي والمعرفة 
باالتجاىات ) يميف / يسار، فوؽ / تحت / وسط ، والرموز المطموبة لفيـ الخرائط مثؿ مفاتيح 

تماعية قادرا عمي إعداد الخريطة ( ، كما تجدر اإلشارة إلى ضرورة أف يكوف معمـ الدراسات االج
الخرائط البارزة بشكؿ منظـ وحذر حتى ال تكوف خريطة مزدحمة بالمعمومات مما قد يربؾ 
التبلميذ ذوي االحتياجات البصرية الخاصة ، ولذا يفضؿ أف تحتوي عمى المعمومات ذات 

التبلميذ  العبلقة بالدرس فقط دوف المجوء إلى إقحاـ معمومات أخرى إلييا قد تتسبب في إرباؾ
  مف ذوي االحتياجات البصرية الخاصة .

أي أنو يجب عمى معمـ الدراسات االجتماعية عند وصؼ أي ظاىرة جغرافية طبيعية أو 
 بشرية لمتبلميذ ذوى االحتياجات البصرية الخاصة بالمتحؼ مراعاة اآلتي :



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية مجمةال
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ئ لممعرفة الدراؾ الخاطا يؤدى ذلؾ الى ال فقط حتى عمى الشرح النظري عدـ االعتماد -
 .الشمية ما يقـو بو المعمـ مف شرح، بؿ يجب أف تدعـ الوسائؿ الممسية والسمعية و الجغرافية

 .قالب جغرافي في التشبييات عف طريؽ والظاىرات لؤلشياء األساسية وتوضيح الخصائص  شرح -
 تعريؼ المفاىيـ والظاىرات والعمميات الجغرافية بطريقة واضحة ومفيومة وحسية . -
ـ العديد مف الوسائؿ التعميمية المساعدة عمى الشرح كالنماذج والمجسمات والخرائط استخدا -

 البارزة والوسائؿ السمعية .
 ( 2) ممحق وانطبلقا مما سبؽ ، فمعمـ الدراسات االجتماعية مطالب بامتبلؾ ميارات 
، إال  لخاصةاستخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا لمتبلميذ ذوي االحتياجات البصرية ا

، األمر الذى يتطمب تضميف تمؾ الميارات في برامج أنو يعاني مف ضعؼ في تمؾ الميارات 
 إعداده بكميات التربية وتدريبو عمييا عمميا حتي يتقنيا .

 ثانيا : إجــــراءات البـــــــــحث :
اختيار مجموعة البحث : )أ(  
لب وطالبة مف طبلب الفرقة الرابعة ( طا55تكونت مجموعة البحث مف مجموعة تجريبية ) -

 بأسيوط .تعميـ أساسي  –شعبة الدراسات االجتماعية 
( اعداد مواد البحث :ب)  

 قامت الباحثة بإعداد مواد البحث التالية :
قائمة ميارات استخدام المتحف المدرسي في تدريس الجغرافيا لذوى   ( أ)

 : االحتياجات البصرية الخاصة
ئمة ميارات استخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا لذوى قامت الباحثة بإعداد قا

 االحتياجات البصرية الخاصة البلزمة لطبلب الفرقة الرابعة شعبة المواد االجتماعية مف خبلؿ :
االطبلع عمي بعض الكتابات النظرية والدراسات العربية واإلنجميزية ، كما جاء باإلطار  -

 النظري لمبحث .
         رة األولية لقائمة ميارات استخداـ المتحؼ في تدريس الجغرافيا لذوى إعداد الصو  -

 –االحتياجات البصرية الخاصة البلزمة لطبلب الفرقة الرابعة شعبة الدراسات االجتماعية 
( المتخصصيف 7تعميـ أساسي ، ثـ عرضيا عمي مجموعة مف السادة المحكميف )ممحؽ

اؿ التربية الخاصة ، بيدؼ التأكد مف مدي مناسبة بمجاؿ المناىج وطرؽ التدريس ومج
        عمي نتيجة  بناء التعديبلت بعض وتـ إجراء ، العممية والمغوية ليا رات والدقةالميا

ميارات ( والتي تمثمت في 3صورتيا النيائية )ممحؽ التحكيـ ، ثـ التوصؿ إلي القائمة في
 -األنشطة التعميمية  -التييئة  -تعميميتحميؿ المحتوى ال - )صياغة األىداؼ التعميمية

السؤاؿ األوؿ  ( ، وبذلؾ تـ اإلجابة عفالتقويـ –استراتيجيات التدريس -تكنولوجية الميارات ال
لمطبلب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية " ما الميارات البلزمة : عمي لمبحث والذي ينص

الجغرافيا لذوي االحتياجات ي تدريس المتحؼ المدرسي فتعميـ أساسي بأسيوط الستخداـ  -
 ؟ "البصرية الخاصة 



 د/ ميا كمال حفني         شعبة الدراسات االجتماعية برنامج مقترح لمطالب المعممين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 دليل البرنامج المقترح : ( ب)
شعبة الدراسات االجتماعية وىى ميارات طبلب  :لفمسفة التي يبنى عمييا البرنامجتحديد ا -0

 .االحتياجات البصرية الخاصة لذوي المتحؼ في تدريس الجغرافيا استخداـ في تعميـ أساسي –
بإعداد معمـ ذوى  التي اىتمت األدبيات والدراسات والبحوث السابقة االطالع عمي بعض -6

           ( ودراسة عبد العزيز عبد الجبار 0996كدراسة سميرة النجدي )االحتياجات الخاصة 
عداد  6504( ودراسة عائشة العمري )  6554( ودراسة خديجة السياغي )  6553)  ( ، وا 

( ودراسة  6559كدراسة ىناء عمي )  الحتياجات الخاصةمعمـ الدراسات االجتماعية لذوى ا
( ،  6505( ودراسة أسماء معاذ ) 6504( ودراسة عبلء مرواد ) 6504حناف الدسوقي ) 

سناء السيد والدراسات التي اىتمت بالتدريب عمي أو تحديد كفايات استخداـ المتحؼ كدراسة 
( ،  6506ف غنيـ وىالة عمر ) ، ودراسة حنا( 6558محمد صالح ) ، ودراسة (  6555) 

والدراسات التي اىتمت بتدريب الطبلب المعمميف عمي استخداـ المتحؼ مع ذوي االحتياجات 
أوصت بتضميف ، والدراسات التي ( 6505رشا حجازي )الخاصة )اإلعاقة السمعية( كدراسة 

 ة بكميات التربيةميارات استخداـ المتحؼ في التدريس ببرامج إعداد معمـ الدراسات االجتماعي
 ( 6553) نبيؿ عزمي وعبد الرحمف حسيف ، ودراسة ، ( (Robinson , 1993كدراسة   ،

 Marcus & others , 2012 )، ودراسة   ( Marcus & others , 2011 ) ودراسة، 
ودراسة ،  ( Memisoglu & Kamci , 2013) ودراسة،  ( ( Tas, 2012، ودراسة   (

 ( ، وذلؾ لبلستفادة منيا في بناء البرنامج المقترح .6504د ، ) رضػا جمعة ووالى أحم
 وذلك باتباع التالي ::  التخطيط لبناء البرنامج -2
 تحديد اإلرشادات العامة لمدليؿ . -
تنمية بعض ميارات الطبلب المعمميف شعبة الدراسات  وىى :تحديد األىداؼ العامة لمبرنامج  -

المدرسي في تدريس الجغرافيا لمتبلميذ ذوى  االجتماعية بأسيوط عمي استخداـ المتحؼ
 االحتياجات البصرية الخاصة .

تحديد محتوى البرنامج : يتـ اختيار محتوى البرنامج عمى ضوء األىداؼ المحددة لو ، وفي  -
 ضوء القائمة السابقة .

تحديد استراتيجيات وطرائؽ التدريس لمبرنامج : وقد تنوعت ما بيف الشرح والتدريس المصغر  -
 وحؿ المشكبلت والمناقشة ....الخ  ; وذلؾ داخؿ متحؼ الكمية .

 اختيار الوسائؿ التعميمية المناسبة ألىداؼ البرنامج . -
 تصميـ األنشطة التعميمية المناسبة ألىداؼ البرنامج . -
تحديد أساليب التقويـ لمبرنامج المقترح : وقد راعت الباحثة تنويع أساليب التقويـ ما بيف  -

ذاتي والجماعي والعممي ، والقبمي والمرحمي والنيائي ، وطرح األسئمة المقالية التقويـ ال
 والموضوعية عمي الطبلب أثناء التدريب . 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية مجمةال
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ويحدد لكؿ جمسة األىداؼ السموكية الخاصة بيا والمحتوي  تقسيم البرنامج إلى جمسات : -4
 قويـ .وطرائؽ التدريس والوسائؿ التعميمية واألنشطة التعميمية وأساليب الت

( 7)ممحؽ بعرضو عمى مجموعة مف المحكميف  ضبط البرنامج والتأكد من صالحيتو :  -5
جراء التعديبلت المناسبة عميو ، حتى أصبح البرنامج في صورتو النيائية         إلبداء آرائيـ وا 

ما صورة  ( ، وبذلؾ تـ االجابة عف السؤاؿ الثاني لمبحث والذي ينص عمي :"5)ممحؽ 
بأسيوط لتنمية  تعميـ أساسي-لمطبلب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعيةرح برنامج مقت

لذوي االحتياجات البصرية المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا استخداـ بعض ميارات 
 ؟ ".الخاصة 

البحث : إعداد أدوات )ج(  
 قامت الباحثة بإعداد أدوات البحث التالية :

تحف المدرسي في تدريس الجغرافيا بطاقة مالحظة ميارات استخدام الم -2
 : االحتياجات البصرية الخاصةلذوي 

، ودليؿ البرنامج المقترح ، شرعت الباحثة في إعداد ميارات بعد االنتياء مف إعداد قائمة ال 
بطاقة مبلحظة ميارات الطبلب المعمميف شعبة دراسات اجتماعية في استخداـ المتحؼ المدرسي 

 كالتالي :  االحتياجات البصرية الخاصةي في تدريس الجغرافيا لذو 
 : تحديد اليدف من البطاقة 
ىدفت البطاقة الى قياس أداء طبلب الفرقة الرابعة شعبة المواد االجتماعية في ميارات   -

 . االحتياجات البصرية الخاصةاستخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا لذوى 
 : تحديد محاور البطاقة 
ة بقائمة ميارات استخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا لذوى التزمت الباحث  -

تحميؿ  -صياغة األىداؼ التعميمية موزعة كالتالي : ) االحتياجات البصرية الخاصة
استراتيجيات  -الميارات التكنولوجية  -األنشطة التعميمية  -التييئة  -المحتوى التعميمي

 ة رئيسة مف عدة ميارات فرعية. ( ، وتتكوف كؿ ميار التقويـ –التدريس 
 : صياغة مفردات البطاقة 
إلعداد مفردات البطاقة قامت الباحثة بالرجوع إلى قائمة ميارات استخداـ المتحؼ المدرسي   -

، وبعض البحوث التي أعدت بطاقات  االحتياجات البصرية الخاصةفي تدريس الجغرافيا لذوى 
 مبلحظة في الميارات التدريسية .

صياغة ء قائمة الميارات النيائية ، تـ تقسيـ البطاقة إلى ميارات رئيسة وىى : )في ضو و   -
الميارات  -األنشطة التعميمية  -التييئة  -تحميؿ المحتوى التعميمي -األىداؼ التعميمية 

  ( ، وكؿ ميارة تتكوف مف عدة ميارات فرعية . التقويـ –استراتيجيات التدريس  -التكنولوجية 
ارتباط المفردات   -صياغة مفردات البطاقة : تحديد المطموب مف كؿ مفردة وروعي عند   -

أف توزع مفردات البطاقة عمى  -ارتباط المفردات بالميارة التي تنتمى ليا  -بأىداؼ البطاقة 
 سبلمة الصياغة المغوية لمفردات البطاقة . –جميع الميارات 



 د/ ميا كمال حفني         شعبة الدراسات االجتماعية برنامج مقترح لمطالب المعممين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  : التجربة االستطالعية لمبطاقة 
 قة :صدق محتوى البطا - أ
قامت الباحثة بعرض الصورة المبدئية لمبطاقة عمى مجموعة مف السادة المحكميف   -

، وذلؾ لمتأكد مف مدى مناسبة البطاقة لؤلىداؼ التي وضعت  ( 7) ممحق المتخصصيف 
مف أجؿ قياسيا ، وقد تـ إجراء التعديبلت المقترحة استرشادا بآراء المحكميف ، وأصبحت 

  طبيؽ عمى العينة االستطبلعية .بذلؾ البطاقة قابمة لمت
 ثبات البطاقة : -ب

وفقا لمتعديبلت السابقة ، أصبحت البطاقة صالحة لمدراسة االستطبلعية ، وقد تـ حساب 
،  ( 5) ممحق اتفاؽ المبلحظيف لحساب نسبة  ( cooper ) معادلة ثبات البطاقة باستخداـ 

( مف طبلب  05ينة عشوائية قواميا ) حيث قامت الباحثة وزميؿ آخر بتطبيؽ البطاقة عمى ع
شعبة الدراسات االجتماعية بالفرقة الرابعة ، وقد جاءت معامبلت االتفاؽ بيف الباحثة وزميؿ آخر 

 عمى البطاقة كما يوضحيا الجدوؿ التالي : 
 (2جدول رقم )

استخدام المتحف معامالت االتفاق بين الباحثة وزميل آخر عمى بطاقة مالحظة ميارات 
 مدرسي في تدريس الجغرافيا لذوى االحتياجات البصرية الخاصةال

 النسبة المئوية 46عدد الميارات =  الطبلب
 عدد االختبلؼ عدد االتفاؽ

0 35 7 3,83% 
6 36 05 76% 
3 33 9 5,78% 
4 45 6 6,95% 
5 35 7 3,83% 
6 34 8 9,85% 
7 34 8 9,85% 
8 36 6 7,85% 
9 37 5 88% 
05 34 8 9,85% 
00 34 8 9,85% 
06 35 7 3,83% 
03 35 7 3,83% 
04 36 05 76% 
05 30 00 8,73% 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية مجمةال
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الصورة النيائية لمبطاقة : -ج
يتضح مف النتائج السابقة مدى ارتفاع معامؿ ثبات بطاقة مبلحظة ميارات استخداـ 

لطبلب شعبة  ةاالحتياجات البصرية الخاصالمتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا لمتبلميذ ذوى 
 . ( 3) ممحق ( ميارة  46الدراسات االجتماعية الفرقة الرابعة ، والمكونة مف  )

 تصحيح البطاقة : -د
(  تقابؿ البدائؿ أو  0،  6،  3،  4،  5لتصحيح البطاقة ، فقد كانت األوزاف )  -2

ى بدرجة االختيارات التالية ) يؤدى بدرجة كبيرة جدا  ( ، ) يؤدى بدرجة كبيرة ( ، ) يؤد
متوسطة ( ، ) يؤدى بدرجة قميمة ( ، ) يؤدى بدرجة نادرة ( ، وبذلؾ تصبح النياية العظمى 

 (  . 0× 46درجة  )  46( ، والنياية الصغرى ىي  5×  46درجة )   605لمبطاقة  
 البحث :تنفيذ تجربة  ) د(

مجموعة البحث ،  تطبيؽ بطاقة المبلحظة قبميا عمى التطبيق القبمي لبطاقة المالحظة : - أ
بيدؼ الوقوؼ عمى المستوى المبدئي لميارات الطبلب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية 

 . االحتياجات البصرية الخاصةفي استخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا لذوى 
: تـ تطبيؽ البرنامج المقترح عمى طبلب شعبة الدراسات تطبيق البرنامج المقترح   -ب 

 ( 6507ابريؿ  35 – 6507مارس  0، في الفترة مف )جتماعية وفقا لمبرنامج الزمنى لو اال
 بمتحؼ الكمية .

تطبيؽ بطاقة المبلحظة بعديا عمى مجموعة البحث ،  التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة : -ج 
ة بيدؼ الوقوؼ عمى المستوى النيائي لميارات الطبلب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعي

 . االحتياجات البصرية الخاصةفي استخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا لذوى 
 : ثالثا : رصد نتائج التطبيق وتفسيرىا ومناقشتيا 

وىى النتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ التطبيقيف القبمي والبعدي لبطاقة المبلحظة  
 بعة )مجموعة البحث( ، وىى كاآلتي :عمى طبلب شعبة الدراسات االجتماعية الفرقة الرا

           قامت الباحثة برصد درجات طبلب شعبة الدراسات االجتماعية الفرقة الرابعة   -0
استخداـ المتحؼ )مجموعة البحث( في التطبيقيف القبمي والبعدي لبطاقة مبلحظة ميارات 

ساب المتوسط ، وح االحتياجات البصرية الخاصةالمدرسي في تدريس الجغرافيا لذوى 
الحسابي ، وذلؾ  لحساب قيمة )ت( لمفرؽ بيف متوسطي التطبيقيف القبمي والبعدي لبطاقة 
المبلحظة عمى مجموعة البحث التجريبية ، وذلؾ باستخداـ معادلة اختبار "ت" لمجوعتيف 

 ، كالتالي  :  ( 5) ممحق  49بدرجات حرية  6ىي نفسيا ف  0متساويتيف ، ف 



 د/ ميا كمال حفني         شعبة الدراسات االجتماعية برنامج مقترح لمطالب المعممين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (  1جدول ) 
تعميم  –ة الفروق بين متوسطي درجات الطالب المعممين شعبة الدراسات االجتماعية دالل

أساسي الفرقة الرابعة ) مجموعة البحث ( في التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة 
 ميارات استخدام المتحف المدرسي في تدريس الجغرافيا لذوى االحتياجات البصرية الخاصة

( يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات 6وبالنظر في جدوؿ ) 
ي طبلب شعبة المواد االجتماعية الفرقة الرابعة )مجموعة البحث( في التطبيقيف القبمي والبعد

االحتياجات البصرية استخداـ المتحؼ في تدريس الجغرافيا لذوى لبطاقة مبلحظة ميارات 
 -صياغة األىداؼ التعميمية )ككؿ وكؿ محور مف محاورىا والمتمثمة عمى الترتيب في  الخاصة

            -تكنولوجية الميارات ال -األنشطة التعميمية  -التييئة  -تحميؿ المحتوى التعميمي
         ، (6,73)(،4,284) المحسوبة تساوي "تحيث إف قيمة " ،(التقويـ –اتيجيات التدريساستر 

 وىذه القيـ المحسوبة دالةعمى الترتيب ، ( 82)(،287)(،4,230)،(202)(،1,46)(،6,46)
ثر االيجابي لمبرنامج ، مما يدؿ عمى األ)5 ,55(  ومستوى )5.50عند مستوى )إحصائيا 

مجموعة البحث ( ميارات طبلب شعبة الدراسات االجتماعية الفرقة الرابعة ) المقترح في تنمية 
        ، وبذلؾاالحتياجات البصرية الخاصة استخداـ المتحؼ في تدريس الجغرافيا لذوى عمي 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تتحقؽ صحة الفرض األوؿ لمبحث وينص عمى : " 
         تعميـ أساسي بأسيوط -عبة الدراسات االجتماعية متوسطي درجات الطبلب المعمميف ش

) مجموعة البحث التجريبية ( في التطبيقيف القبمي / البعدي لبطاقة مبلحظة ميارات استخداـ 
المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا لذوى االحتياجات البصرية الخاصة لصالح التطبيؽ 

" ما فاعمية برنامج مقترح الث لمبحث وينص عمي : " ، كما تـ اإلجابة عف السؤاؿ الثالبعدي 
تعميـ أساسي بأسيوط في تنمية بعض ميارات  -لمطبلب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية 

 استخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا لذوى االحتياجات البصرية الخاصة ؟

 ميارات المتحؼ

 ة التجريبيةالمجموع
 الدرجة الكمية 55ف = 

قيمة "ت" 
التطبيؽ القبمي /  مستوى الداللة اإلحصائية المحسوبة

 النياية البعدي
 العظمى

 النياية
 ؼ ²مجػ ح ـ ؼ الصغرى

 ،(55دالة إحصائيا عند ) 5,095 46 605 668 99 البطاقة ككؿ
صياغة األىداؼ 

 (,55لة إحصائيا عند )دا 7,84 3 05 53,06 96,6 التعميمية

 (,55دالة إحصائيا عند ) 7,57 3 05 36 7 تحميؿ المحتوى التعميمي
 (,55دالة إحصائيا عند ) 6,57 3 05 67 6 التييئة

 (,55دالة إحصائيا عند ) 053 6 35 39 03 األنشطة التعميمية
 (,55دالة إحصائيا عند ) 5,045 05 55 65 66 الميارات التكنولوجية

 (,55دالة إحصائيا عند ) 398 06 65 06 30 تيجيات التدريساسترا
 (,55دالة إحصائيا عند ) 90 5 65 57 04 التقويـ
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يارات استخداـ المتحؼ في تحديد حجـ أثر وفاعمية البرنامج المقترح في تنمية بعض م -6
             لدى طبلب شعبة الدراسات االحتياجات البصرية الخاصةتدريس الجغرافيا لذوى 

( ، حيث تـ تحديد حجـ األثر بمعادلة مربع إيتا ة الفرقة الرابعة )مجموعة البحثاالجتماعي
 ، كالتالي : ( 5ممحق )

 ( 2جدول ) 
ميارات استخدام المتحف المدرسي في تدريس بعض  البرنامج المقترح في تنميةحجم أثر 

طالب شعبة الدراسات االجتماعية الفرقة  الجغرافيا لذوى االحتياجات البصرية الخاصة لدى
 الرابعة ) مجموعة البحث (

 حجـ األثر قيمة مربع إيتا 6قيمة  ت  قيمة ت ف البياف
 مرتفع ,99 65,38665 5,095 55 البطاقة ككؿ 

 مرتفع ,99 59,7074 7,84 55 اؼ التعميميةصياغة األىد
 مرتفع ,98 75,3307 7,57 55 تحميؿ المحتوى التعميمي

 مرتفع ,98 84,3670 6,57 55 التييئة
 مرتفع ,99 05659 053 55 األنشطة التعميمية

 مرتفع ,99 65,09745 5,045 55 الميارات التكنولوجية
 رتفعم ,99 058454 398 55 استراتيجيات التدريس

 مرتفع  ,99 837508 90 55 التقويـ

( يتضح أف قيمة مربع إيتا وىو حجـ أثر البرنامج المقترح في  3وبالنظر إلى جدوؿ )  
تنمية ميارات استخداـ المتحؼ في تدريس الجغرافيا لمتبلميذ ذوى االحتياجات البصرية الخاصة 

تحميؿ المحتوى  -األىداؼ التعميمية  ) صياغةككؿ وكؿ ميارة فرعية والمتمثمة عمى الترتيب في 
 -استراتيجيات التدريس  -الميارات التكنولوجية  -األنشطة التعميمية  -التييئة  –التعميمي 

      ( ، ,99( ، ) ,99( ، ) ,99( ، ),98( ، ) ,98( ، ) ,99( ، ) ,99، وتساوي ) التقويـ(
(  647،  6555( ) صبلح مراد ،  ,05) أكبر مف ( عمى الترتيب ; وىي قيـ مرتفعة , 99)

مما يدؿ عمي أف التبايف في درجات الطبلب المعمميف في التطبيؽ البعدي لبطاقة المبلحظة 
( 6555وتتفؽ ىذه النتائج مع ما توصمت اليو دراسة سناء السيد ) يرجع الي البرنامج المقترح ، 

ممة رياض األطفاؿ كمدخؿ لتربية والتي أسفرت عف فعالية البرنامج في تنمية الوعي المتحفي لمع
( والتي أسفرت عف تنمية ميارات مقرر المتاحؼ  6558الطفؿ جماليا ، ودراسة محمد صالح ) 

نتاج المواد التعميمية لدى طبلب قسـ تكنولوجيا  والمعارض التعميمية العممية البلزمة لتصميـ وا 
ية البرنامج في رفع مستوى ( والتي أسفرت عف فعال 6505التعميـ ، ودراسة رشا حجازي ) 

األداء العاـ لطبلب التربية الفنية في استخداـ ميارات التعامؿ مع زائري المتاحؼ المعاقيف 
 & Memisogluسمعيا  ، كما تتفؽ النتائج السابقة مع ما أوصت بو بعض الدراسات كدراسة 

Kamci (2013)  عمى استخداـ  ، حيث أوصى الباحثاف عمى ضرورة تدريب الطبلب المعمميف
( والتي أوصت باستخداـ معممي الدراسات 6504المتحؼ ، ودراسة رضػا جمعة ووالى أحمد )

االجتماعية لممتحؼ مدخبل  لمتدريس بجانب مداخؿ التدريس األخرى وتدريب معممي الدراسات 
مية االجتماعية عمى إجراءات استخداـ المتحؼ في التدريس ، وعقد دورات تدريبية لممعمميف لتن



 د/ ميا كمال حفني         شعبة الدراسات االجتماعية برنامج مقترح لمطالب المعممين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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كفاياتيـ في كيفية استخداـ المتحؼ في التدريس ، وبذلؾ تتحقؽ صحة الفرض الثاني والذى 
" توجد درجة تأثير ذات داللة إحصائية لمبرنامج المقترح في تنمية بعض ميارات ينص عمى : 

تعميـ أساسي بأسيوط في استخداـ المتحؼ  -الطبلب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية
، كما تـ اإلجابة عف السؤاؿ  ي تدريس الجغرافيا لذوي االحتياجات البصرية الخاصة "المدرسي ف

ما حجـ أثر برنامج مقترح لمطبلب المعمميف شعبة الدراسات الرابع لمبحث وينص عمي : " 
تعميـ أساسي بأسيوط في تنمية بعض ميارات استخداـ المتحؼ المدرسي في  -االجتماعية 

 االحتياجات البصرية الخاصة ؟ " . تدريس الجغرافيا لذوى
كما تـ تحديد حجـ فاعمية البرنامج المقترح عف طريؽ معادلة نسبة الكسب المعدؿ لػ  -3

black   : كالتالي 
 ( 3جدول ) 

ميارات استخدام المتحف المدرسي في تدريس البرنامج المقترح في تنمية بعض  حجم فاعمية
طالب شعبة الدراسات االجتماعية الفرقة  اصة لدىالجغرافيا لذوى االحتياجات البصرية الخ

 الرابعة ) مجموعة البحث (

امج المقترح في تنمية ميارات ( يتضح أف قيـ حجـ فاعمية البرن 4وبالنظر إلى جدوؿ )  
استخداـ المتحؼ في تدريس الجغرافيا لذوى االحتياجات البصرية الخاصة ككؿ وكؿ ميارة فرعية 

 -التييئة  –تحميؿ المحتوى التعميمي  -) صياغة األىداؼ التعميمية والمتمثمة عمى الترتيب في 
، (3,0، وتساوي ) التقويـ( -التدريس استراتيجيات  -الميارات التكنولوجية  -األنشطة التعميمية 

( عمى الترتيب ، وىذه القيـ تقع 0, 4( ، )3,0( ، )6,0( ، ) 3,0( ، )6,0( ، )4,0( ، )3,0)
( حتى تعد فاعمية البرنامج أو الطريقة  6( ) ممحؽ 0  :6)  Blackفي المدى الذى حدده 

لمقترح في تنمية بعض ميارات استخداـ مقبولة ، وتدؿ ىذه القيمة عمى الفاعمية الكبيرة لمبرنامج ا
المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرافيا لذوى االحتياجات البصرية الخاصة لدى طبلب الفرقة 

 الرابعة شعبة الدراسات االجتماعية . 

متوسط التطبيؽ  المتغيرات
 القبمي

 متوسط التطبيؽ
 البعدي

درجة البطاقة 
 العظمى

حجـ 
 الفاعمية

 الفاعمية

 فعاؿ 3,0 605 7,089 8,95 البطاقة ككؿ
 فعاؿ 3,0 05 04,5 8 صياغة األىداؼ التعميمية

 فعاؿ 4,0 05 04,5 7 توى التعميميتحميؿ المح
 فعاؿ 6,0 05 04 8 التييئة

 فعاؿ 3,0 35 68 04 األنشطة التعميمية
 فعاؿ 6,0 55 46 09 الميارات التكنولوجية
 فعاؿ 3,0 65 54 64 استراتيجيات التدريس

 فعاؿ 4,0 65 5,63 05 التقويـ
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( والتي أسفرت عف فعالية 6555وتتفؽ ىذه النتائج مع ما توصمت اليو دراسة سناء السيد ) 
ي المتحفي لمعممة رياض األطفاؿ كمدخؿ لتربية الطفؿ جماليا ، ودراسة البرنامج في تنمية الوع

( والتي أسفرت عف تنمية ميارات مقرر المتاحؼ والمعارض التعميمية 6558محمد صالح )
نتاج المواد التعميمية لدى طبلب قسـ تكنولوجيا التعميـ ، ودراسة رشا  العممية البلزمة لتصميـ وا 

ت عف فعالية البرنامج في رفع مستوى األداء العاـ لطبلب التربية ( والتي أسفر 6505حجازي )
الفنية في استخداـ ميارات التعامؿ مع زائري المتاحؼ المعاقيف سمعيا  ، كما تتفؽ النتائج السابقة 

، حيث أوصى   Memisoglu & Kamci (2013)مع ما أوصت بو بعض الدراسات كدراسة 
المعمميف عمى استخداـ المتحؼ ، ودراسة رضػا جمعة  الباحثاف عمى ضرورة تدريب الطبلب

( والتي أوصت باستخداـ معممي الدراسات االجتماعية لممتحؼ مدخبل  6504ووالى أحمد )
لمتدريس بجانب مداخؿ التدريس األخرى وتدريب معممي الدراسات االجتماعية عمى إجراءات 

عمميف لتنمية كفاياتيـ في كيفية استخداـ استخداـ المتحؼ في التدريس ، وعقد دورات تدريبية لمم
توجد درجة فاعمية المتحؼ في التدريس ، وبذلؾ تتحقؽ صحة الفرض الثالث وينص عمي : " 

ذات داللة إحصائية لمبرنامج المقترح في تنمية بعض ميارات الطبلب المعمميف شعبة الدراسات 
رسي في تدريس الجغرافيا لذوي تعميـ أساسي بأسيوط في استخداـ المتحؼ المد -االجتماعية

ما " ، كما تـ اإلجابة عف السؤاؿ الخامس لمبحث وينص عمي : "  االحتياجات البصرية الخاصة
تعميـ أساسي بأسيوط  -حجـ فاعمية برنامج مقترح لمطبلب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية 

فيا لذوى االحتياجات في تنمية بعض ميارات استخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس الجغرا
 البصرية الخاصة ؟ " .

 مناقشة النتائج : - 3
تعزي الباحثة فاعمية البرنامج المقترح في تنمية بعض ميارات الطبلب المعمميف شعبة 

تعميـ أساسي بأسيوط عمي استخداـ المتحؼ المدرسي في تدريس  –الدراسات االجتماعية 
 ة إلى :الجغرافيا لذوى االحتياجات البصرية الخاص

 أف محتوى البرنامج المقترح كاف شامبل  لمعظـ المعارؼ ، والميارات الضرورية . -
أف أىداؼ البرنامج المقترح واضحة وشاممة لكؿ ميارات استخداـ المتحؼ المدرسي في  -

 تدريس الجغرافيا لذوى االحتياجات البصرية الخاصة .
االجتماعية ) مجموعة البحث التجريبية ( تطوع بعض طبلب الفرقة الرابعة شعبة الدراسات  -

لمعمؿ مع الباحثة ، وعدـ شعورىـ بالضغط النفسي والمراقبة وأنيـ تحت االختبار ، ول د لدييـ 
شعورا  باالطمئناف والراحة النفسية والرضا ، ما شك ؿ لدييـ رغبة ودافعا  لممشاركة في البرنامج 

 مرغوب .التدريبي ، والمضي بو قدما  إلى األداء ال
أف البرنامج التدريبي غنى باألنشطة والوسائؿ التعميمية ، التي وضعت بغرض توضيح  -

ثارة المناقشة حوليا وممارسة الميارات . برازىا وا   األفكار وا 



 د/ ميا كمال حفني         شعبة الدراسات االجتماعية برنامج مقترح لمطالب المعممين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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تنوع أساليب التدريب ما بيف اسموب التدريس المصغر إلسموب المناقشة والحوار إلسموب حؿ  -
 ..الخ  . المشكبلت لمتدريب العممي ....

تنوع وسائؿ التقويـ التي تقيس مدى التقدـ الذي وصؿ إليو الطبلب ، كذلؾ أثر التغذية  -
الراجعة المقدمة لمطبلب أثناء وبعد قياميـ بممارسة أنشطة البرنامج المقترح ، وطرح األسئمة 

 المقالية والموضوعية .
حؼ المواد االجتماعية بالكمية ; إتاحة الفرص لمطبلب لؤلداء العممي المتكرر لمميارات بمت -

وذلؾ عمبل بتوصيات بعض الدراسات السابقة باستخداـ المتحؼ في إعداد الطالب المعمـ 
،  ( 1007محمد صالح  ) ، ودراسة  ( 1006وليد الحمفاوي ) بكمية التربية كدراسة 

         فني ميا ح ودراسة( ،  1022أميرة  العكية ) ، ودراسة  ( 1020رشا حجازي ) ودراسة 
 ; مما ساعد عمى ارتفاع مستوى األداء لدي الطبلب )مجموعة البحث التجريبية( . (1026)

قاـ طبلب شعبة الدراسات االجتماعية بالتدريب عمي تصميـ الوسائؿ التعميمية البلزمة  -
لتدريس الجغرافيا لذوى االحتياجات البصرية الخاصة بأنفسيـ ، تحت اشراؼ وتوجيو مف 

 حثة بمتحؼ الكمية .البا



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية مجمةال
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 رابعا : توصيات البحث : 
توصؿ البحث إلي فاعمية برنامج مقترح لمطبلب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية في 
تنمية بعض ميارات استخداـ المتحؼ المدرسي في التدريس لذوى االحتياجات البصرية الخاصة 

 ، وفي ضوء نتائج البحث يوصي البحث باآلتي : 
تياجات التدريبية لمعممي الدراسات االجتماعية في مجاؿ التدريس لذوى رصد االح .0

 .االحتياجات البصرية الخاصة 
 تضميف التربية المتحفية في برامج إعداد معممي الدراسات االجتماعية قبؿ الخدمة وأثنائيا . .6
تضميف ميارات استخداـ المتحؼ في التدريس لمفئات الخاصة في برامج إعداد معممي  .3

 راسات االجتماعية قبؿ الخدمة وأثنائيا .الد
إدخاؿ التربية العممية بمدارس المكفوفيف والدمج ضمف برنامج إعداد معمـ الدراسات  .4

 االجتماعية بكميات التربية لطبلب الميسانس .
إضافة ساعات عممية لمقرر استراتيجيات التدريس لمفئات الخاصة بالفرقة الرابعة شعبة  .5

 .المواد االجتماعية 
يجب توفير متاحؼ لممواد االجتماعية بجميع كميات التربية تساعد عمى تدريب الطبلب  .6

 .االحتياجات البصرية الخاصة المعمميف عمى كيفية استخداـ المتاحؼ في التدريس لذوى 
إنشاء وتصميـ متاحؼ بمدارس المكفوفيف وتزويدىا بالخرائط والموسوعات الجغرافية  .7

ما يساعد األطفاؿ المكفوفيف عمى البحث واستكشاؼ ومعرفة العالـ واألطالس بطريقة برايؿ ب
 مف حوليـ .

تباع مداخؿ تدريسية تناسب وتنمي ميارات األطفاؿ ذوي  .8 مسايرة االتجاىات الحديثة وا 
 كالمدخؿ المتحفي . االحتياجات البصرية الخاصة

ؿ في استخداـ العمؿ عمى إنشاء مراكز أكاديمية لتخريج كوادر تعميمية عمى مستوي عا .9
 طريقة برايؿ .

االحتياجات تدريب المعمميف قبؿ وأثناء الخدمة عمى التكنولوجيا المساعدة في تعميـ  ذوي   .05
 .البصرية الخاصة 

 خامسا : بحوث مقترحة : 
فاعمية برنامج تدريبي في التربية المتحفية لمطبلب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية  -0

 لدييـ . في تنمية الوعي المتحفي 
فاعمية برنامج تدريبي مقترح لمعممي الدراسات االجتماعية لتنمية ميارات استخداـ  -6

 التكنولوجيا المساعدة في تعميـ  ذوي االحتياجات البصرية الخاصة .
برنامج مقترح لمطبلب المعمميف شعبة الجغرافيا لتنمية ميارات استخداـ المتحؼ في التدريس  -3

 الخاصة .لذوى االحتياجات البصرية 
برنامج مقترح لطبلب الدبمـو المينية شعبة الدراسات االجتماعية لتنمية ميارات استخداـ  -4

 المتحؼ في تدريس الجغرافيا لذوى االحتياجات البصرية الخاصة .



 د/ ميا كمال حفني         شعبة الدراسات االجتماعية برنامج مقترح لمطالب المعممين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة المراجع
 أوال : المراجع العربية :

دد ( : " نحو دور تربوي حقيقي لممتحؼ!! " ، ع 6554حمد بف عمر الزيمعي ) أ .0
،  جريدة الرياض -مؤسسة اليمامة الصحفية ،   39، سنة   03548

 .www.Alriyadh-np.comمتاح في : 
،  0، ج تدريس المواد االجتماعية( :  0995أحمد حسيف المقاني وفارعة حسف محمد )  .6

 القاىرة ، عالـ الكتب .
ة في تنمية ( : " فعالية استخداـ النماذج المجسم 6556أحمد محمد الحسيني أحمد )  .3

بعض المفاىيـ والميارات الجغرافية لدى طبلب المرحمة اإلعدادية 
، معيد الدراسات التربوية ، رسالة ماجستير غير منشورة المكفوفيف " ، 

 القاىرة .
( : " فعالية استخداـ المتحؼ التعميمي في تحصيؿ  6553إبراىيـ عبد القادر القاعود )  .4

ية الحس اإلبداعي لدييـ في تعميـ طبلب الصؼ السابع األساسي وتنم
، جامعة  مجمة مركز البحوث التربويةالمواد االجتماعية في األردف " ، 

قطر ، السنة الثانية عشر، العدد الثالث والعشروف ، يناير ، ص 
 . 638- 659ص

( : " تطوير تعميـ ذوي اإلعاقة  مف خبلؿ التربية  6506أروى عمي عبد اهلل أخضر )  .5
مسئولية  –) ورقة عمؿ ( " ، ندوة تعميـ وتأىيؿ ذوي اإلعاقة  المتحفية  

متاح في :  متكاممة ( ، جامعة نزوي ، سمطنة عماف ،
www.unizwa.edu.om . 

( : " استراتيجيات التدريس وفؽ التوجيات الحديثة  6504ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  )  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .6
لذوي اإلعاقة   " ، ندوة المستجدات في تعميـ وتأىيؿ ذوي اإلعاقة  " ، 

جامعة االماـ محمد بف سعود ، كمية العمـو المعاقيف ،  األطفاؿ جمعية
 www.imam1.netاالجتماعية ، متاح في  : 

( : " برنامج تدريبي مقترح لمعممي الدراسات  6505أسماء محمد عبد الحميـ معاذ )  .7
االجتماعية عمي أساليب تقويـ التبلميذ ذوي اإلعاقة البسيطة المدمجيف 

، العدد  الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةفي التعميـ العاـ " ، 
 .  686 -635بريؿ ، ص ص الثالث والسبعوف ، أ

أغسطس ،  65 – 07( : الفترة مف  6505المؤتمر الدولي الثالث لمفئات الخاصة )  .8
 www.speconference.comعماف ، األردف ، متاح في : 

http://www.unizwa.edu.om/
http://www.unizwa.edu.om/
http://www.imam1.net/


 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية مجمةال
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( : " فاعمية برنامج مقترح عف األماكف التاريخية فى  6557أمير إبراىيـ أحمد القرشى )  .9
الجمعية ميذ المرحمة اإلعدادية " ، تنمية بعض المفاىيـ األثرية لتبل

، العدد الحادي عشر ، إبريؿ ، ص ص  التربوية لمدراسات االجتماعية
007-043 . 

( : " فعالية الدمج بيف المتاحؼ الواقعية  6503أميرة احمد فؤاد حسف العكية  )  .05
واالفتراضية عمى التحصيؿ المعرفي والتفكير االبتكاري  واالنطباعات 

رسالة دكتوراه كنولوجيا التعميـ المستقميف والمعتمديف ، " لدى طبلب ت
 ، كمية التربية النوعية ، جامعة طنطا .  غير منشورة

( : " دور المتحؼ في التنمية الثقافية والتربوية لؤلطفاؿ العادييف  6503انجي عزيز )  .00
واألطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة : أىمية المتحؼ كمؤسسة ثقافية 

، أغسطس ، 0، ج  35، ع  مجمة اإلرشاد النفسيتعميمية " ، وتربوية و 
 . 488-477ص ص  

( : " فعالية برنامج نشاط فى الدراسات  6550إيناس الشافعي محمد عبد الفتاح )  .06
االجتماعية لتنمية الوعى األثري لدى تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي " 

 عة عيف شمس . ، كمية التربية ، جام رسالة ماجستير غير منشورة، 
، عماف  4، ط  مقدمة في التربية الخاصة( :  6505تيسير كوافحة وفواز عبد العزيز )  .03

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة .
( : " أثر استخداـ المتاحؼ التاريخية ) الواقعية  6505جمعة زكريا محمد صالح )  .04

المفاىيـ التاريخية  واالفتراضية ( في تدريس تاريخ مصر القديـ عمى تنمية
رسالة ماجستير والوعى السياحي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي " ، 

 ، كمية التربية ، جامعة األزىر فرع الدقيمية . غير منشورة
( : "برنامج مقترح لتنمية كفايات اكتشاؼ ذوي  6504حناف ابراىيـ الدسوقي محمد )  .05

يس ليـ لدي الطالب معمـ االحتياجات الخاصة القابميف لمتعمـ والتدر 
،  63، ع  مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةالتاريخ " ، 

 . 78 – 39سبتمبر ، ص ص 
( : " كفايات المربي المتحفي ألطفاؿ الروضة في ضوء  6506حناف غنيـ وىالة عمر )  .06

، كمية رياض  مجمة الطفولة والتربيةبعض المتغيرات المجتمعية " ، 
، أبريؿ ، ص ص  8، س  66جامعة االسكندرية ، ع  األطفاؿ ،

087-665 . 
، جامعة الممؾ  تكنولوجيا التعميم في التربية الخاصة( :  6506خالد محمد الرشيدي )  .07

 عبد العزيز ، مغمؼ جامعي .



 د/ ميا كمال حفني         شعبة الدراسات االجتماعية برنامج مقترح لمطالب المعممين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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( : " الكفايات البلزمة لممعمـ في ظؿ رعاية ودمج ذوي  6554خديجة أحمد السياغي )  .08
المؤتمر العممي السادس ي مدارس العادييف " ، االحتياجات الخاصة ف

،  عشر ، تكوين المعمم ، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس
 .  674 -634يوليو ، ص ص  60-66

 ، القاىرة ، عالـ الكتب .  المتاحف التعميمية االفتراضية( :  6559دينا أحمد إسماعيؿ )  .09
منيج موازى مقترح قائـ عمى التربية ( : " فاعمية  6556دينا عادؿ حسف زكى  )  .65

، كمية التربية  رسالة دكتوراه غير منشورةالمتحفية لممرحمة االبتدائية " ، 
 النوعية ، جامعة القاىرة .

( : " المتاحؼ تغي ر حياة الناس ) رؤية رابطة المتاحؼ حوؿ  6503رابطة المتاحؼ )  .60
، متاح في :  06 - 0أثر المتاحؼ ( " ، يوليو ، 

www.meusumsassociation.org/meusums-change-
lives. 

( : " التربية المتحفية وأثرىا في تنمية القدرات  6558رحاب أحمد شرقاوي أحمد )  .66
، كمية  رسالة ماجستير غير منشورةاإلبداعية لدى طفؿ الروضة " ، 

 ياض األطفاؿ ، جامعة اإلسكندرية .ر 
( : " برنامج تدريبي مقترح إلكساب طبلب  6505رشا صبحي محمد عبداهلل حجازي  )  .63

التربية الفنية بعض ميارات التعامؿ مع زائر المتحؼ المعاؽ سمعيا " ، 
 ، كمية التربية ، جامعة عيف شمس . رسالة دكتوراه غير منشورة

( : " برنامج مقترح لورش عمؿ متحفية في  6506) رشا كماؿ عبد القادر حسف   .64
رسالة دكتوراه غير التصوير المعاصر لتنمية التعبير الفني لؤلطفاؿ " ، 

 ، كمية التربية الفنية ، جامعة حمواف .  منشورة
( : " فاعمية برنامج مقترح قائـ  6504رضػا ىندي جمعة  ووالى عبد الر حمف أحمد )  .65

لتنمية الوعى األثري والحس الوطني لدى تبلميذ عمى التربية المتحفية 
الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي بسمطنة عماف " ، جامعة بنيا ، متاح 

-http://www.bu.edu.eg/staff/redamassoud8في :  
publications 

( : " نموذج مقترح لبيئة تعمـ في ضوء برنامج  6506ف الخطيب ) رؤيات أحمد حساني .66
          التربية المتحفية لتنمية ميارات التكامؿ الحسي لمتبلميذ المعاقيف ذىنيا 

، كمية التربية ، جامعة  رسالة دكتوراه غير منشورة) قابمي التعميـ (  ، 
 حمواف .

http://www.meusumsassociation.org/meusums-change-lives
http://www.meusumsassociation.org/meusums-change-lives
http://www.bu.edu.eg/staff/redamassoud8-publications
http://www.bu.edu.eg/staff/redamassoud8-publications
http://www.bu.edu.eg/staff/redamassoud8-publications


 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية مجمةال
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بوية حسب حاجات المعاقيف بصريا " ، ( : " تكييؼ المناىج التر  6503سماح عمية )  .67
، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة  رسالة دكتوراه غير منشورة

 محمد خيضر بسكرة ، الجزائر .
( : " تطوير تفعيؿ التربية المتحفية لتنمية  6503سمر محمد عمى محمود حمدوف )  .68

رسالة ح ( " ، الوعى الثقافي لتبلميذ المرحمة اإلعدادية ) تصور مقتر 
، معيد الدراسات والبحوث التربوية ، جامعة  ماجستير غير منشورة

 القاىرة .
( : " تصور مقترح إلعداد معمـ التربية الخاصة " ،  0996سميرة أبو زيد عبدة النجدي )  .69

المؤتمر القومي لتطوير إعداد المعمم وتدريبو ورعايتو  ، الجمعية 
، القاىرة ،  عاون مع وزارة التربية والتعميمالمصرية لمتنمية والطفولة بالت

 أكتوبر . 64 – 09مف 
المتحف الممسي لذوي الحاجات الخاصة لتنمية ( :  6550ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )  .35

 اء الشرؽ .، القاىرة ، مكتبة زىر  التذوق الفني
( : " تنمية  الوعي المتحفي لمعممة رياض األطفاؿ  6555سناء عمى محمد السيد )  .30

المؤتمر العممي السنوي بعنوان : طفل كمدخؿ لتربية الطفؿ جماليا " ، 
، كمية  الروضة ، تربيتو ورعايتو وتحديات القرن الحادي والعشرون

 رياض األطفاؿ ، جامعة القاىرة ، ابريؿ .
( : " دور المتحؼ في إثراء ثقافة الطفؿ العربي " ،  6556ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) ػػػػػػ .36

ورشة عمل بعنوان ثقافة الطفل العربي واأللفية الثالثة ، دراسة مقدمة 
 يونيو.  07- 05، ة والتنميةلممجمس العربي لمطفول

 -( : " تجارب تطبيقية في التربية المتحفية  6554ػػػػػ ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .33
قميمية ومحمية  " ،  ة الطفولة المبكرة ورقة عمل مقدمة في ندو عالمية وا 

خصائصيا واحتياجاتيا ، المجنة الوطنية السعودية لمطفولة بوزارة  -
، المممكة العربية  التربية والتعميم ومركز الممك فيد الثقافي والرياض

 .36-0أكتوبر ، ص ص  06-05السعودية ، 
شر ، دار صفاء لمن سيكولوجية رعاية الكفيف واألصم( :  6558صالح حسف الداىري )  .34

 والتوزيع ، األردف .
 األساليب اإلحصائية في العموم النفسية والتربوية واالجتماعية( :  6555صبلح مراد )  .35

 ، القاىرة ، األنجمو المصرية .
( : " توظيؼ التقنية الحديثة في برامج تأىيؿ وتعميـ 6506عائشة بمييش محمد العمري )  .36

 –الخميجية لإلعاقة الممتقي السادس عشر لمجمعية ذوي اإلعاقة " ، 
، مجمع  تأىيل األشخاص ذوي اإلعاقة  أحدث الممارسات لغد واعد

 أبريؿ. 06-05الجفالي لمرعاية والتأىيؿ بعنيزة ، 



 د/ ميا كمال حفني         شعبة الدراسات االجتماعية برنامج مقترح لمطالب المعممين
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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، القاىرة ، دار  تربية المكفوفين وتعميميم( :  6553عبد الرحمف ابراىيـ حسيف )  .37
 .الكتب

ترحة في التربية المتحفية لتنمية ( : " فعالية وحدة مق 6557عبد الرؤوؼ محمد الفقي )  .38
، ع مجمة التربية الوعي األثري لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي " ، 

 . 646 -607، ابريؿ ، ص ص   6، ج  036
( : " البرامج التدريبية البلزمة لمعممي التربية  6553عبد العزيز بف محمد عبد الجبار )  .39

، ص 60، الرياض ، ع مجمة رسالة التربية وعمم النفس الخاصة ، 
 . 039 – 085ص 

،  القاىرة ،  4، طموسوعة عمم النفس والتحميل النفسي ( : 0994عبد المنعـ الحفني ) .45
 مكتبة مدبولي. 

( : " برنامج مقترح لمتربية المتحفية كمدخؿ لمتذوؽ  0999عبير صبحى محمد دياب  )  .40
ية الفنية ، ، كمية التربرسالة ماجستير غير منشورة الفني لمطفؿ " ، 

 جامعة حمواف .
( : " دور التربية المتحفية في تبسيط بعض المفاىيـ  6559عزيزة محمد الورداني )  .46

، كمية رسالة ماجستير غير منشورة الجيولوجية لطفؿ الروضة " ، 
 رياض األطفاؿ ، جامعة االسكندرية . 

في تنمية بعض ( : " دور المتاحؼ المفتوحة  6500عفاؼ ممدوح محمد عبدالرازؽ )  .43
المفاىيـ الجيولوجية وادارة النشاط لدى معممة الروضة في ضوء الخبرات 

كمية رياض  -، جامعة القاىرة رسالة دكتوراه غير منشورة الدولية " ، 
 االطفاؿ .

( : " برنامج مقترح في ضوء متطمبات إعدادا معمـ  6504عبلء عبد اهلل أحمد مرواد )  .44
عايير القومية لمجودة واالعتماد المرتبطة بيا الدمج التربوي لتحقيؽ الم

مجمة الجمعية التربوية لدي طبلب شعبة الدراسات االجتماعية " ، 
 . 55 – 04، نوفمبر ، ص ص  64، ع  لمدراسات االجتماعية

( : " مدى استخداـ معممي الدراسات االجتماعية  6553عمي جودة محمد عبد الوىاب )  .45
البيئة المحمية وتوظيفيا في تدريس الدراسات  لمصادر التعمـ المتاحة في

دراسات في المناىج االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية بسمطنة عماف" ، 
 .  000-67، أغسطس ، ص ص  88، ع  وطرق التدريس

( : " التربية المتحفية ضرورة حتمية لؤللفية الجديدة " ،  6556فاتف ابراىيـ عبد المطيؼ )  .46
العربي ، دراسة مقدمة لممجمس القومي  ورشة عمل ثقافة الطفل

 ، القاىرة . لألمومة والطفولة
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( : " األنشطة المتحفية وتنمية ميارات التفكير  6557ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )  .47
، جامعة  مجمة كمية التربيةمدرسة " ، االجتماعي  لطفؿ ما قبؿ ال

 . 606-057، ص ص 6، ع 07االسكندرية ، مج 
( : " تصور مقترح لمتحؼ الطفؿ الكفيؼ في  6554فاطمة الزىراء عبد المنعـ الفقي  )  .48

رسالة ماجستير غير مرحمة ما قبؿ المدرسة في ضوء حاجاتو " ، 
 عة القاىرة  . ، معيد الدراسات والبحوث التربوية  ، جام منشورة

( : " المشكبلت التدريسية التي تواجو معممي اإلعاقة  6500فييد محسف السبيعي )  .49
رسالة البصرية في دولة الكويت مف وجية نظر المعمميف والموجييف " ، 

 ، كمية العمـو التربوية ، جامعة الشرؽ األوسط . ماجستير غير منشورة
رىا في التربية والتعميـ ومدى مساىمتيا في (  : " المتاحؼ ودو  6503فييمة رزقي  )  .55

تكويف شخصية الفرد " ، مؤتمر األياـ الدراسية حوؿ النصوص القانونية 
ديسمبر ، متاح  06-00واقع وتطمع  ،  -لتسيير المتاحؼ في الجزائر 

في:
http://adnsolution.net/constantine/index.php?mact
=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=17&cntnt

01returnid=95. 
، القاىرة ،  خصائصيم ومناىجيم –المعاقون بصريا ( :  0997كماؿ سالـ سيسالـ )  .50

 الدار المصرية المبنانية.
( : " الدليؿ الموحد لمصطمحات اإلعاقة والتربية الخاصة  6550جماؿ محمد الخطيب )  .56

مجمس  والتأىيؿ " ، مجمس وزراء العمؿ والشئوف االجتماعية لدوؿ
التعاوف لدوؿ الخميج العربي ، متاح في : 

http://coretechlab.com/gcccd7/pages.php 
مكانات  6556محمد بف حسيف بف عبد اهلل الضويحي )  .53 ( : " المتاحؼ ودورىا التربوي وا 

تحقيؽ التربية المتحفية بمدارس المممكة العربية السعودية ومتاحفيا " ، 
، كمية التربية الفنية ، جامعة  ية والفنونمجمة بحوث في التربية الفن

 ،  فبراير . 07، ع  07حمواف ، المجمد 
عاـ رد االعتبار لؤلشخاص ذوي  6508( : "  6508محمد سالـ وسارة درويش )  .54

حمما لتخفيؼ معاناة الصـ وضعاؼ السمع  08االحتياجات الخاصة .  
وفرصة .. " لسنا  والمكفوفيف واألقزاـ .. أحبلميـ البسيطة .. وعي ودعـ

عاجزيف ولكف مف حقنا أف نعيش حياة أقؿ صعوبة  " ، فبراير ، متاح 
 . m.youm7.comفي : 
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( : " أسس ومعايير تصميـ المتاحؼ" ، متاح في :  6506محمد سعد )  .55
http://architectebook.blogspot.com.eg/2012/01/blo

g-post_23.html. 
( : " برنامج مقترح لتنمية ميارات مقرر  6558محمد عنتر محمد حسف صالح  )  .56

رسالة المتاحؼ والمعارض التعميمية لدى طبلب قسـ تكنولوجيا التعميـ ، 
 ، كمية التربية النوعية ، جامعة عيف شمس . ماجستير غير منشورة

( : " دور مناىج الدراسات االجتماعية في تحقيؽ  6505س محمد ) محمد عيد فار  .57
أىداؼ التربية الحياتية لدي التبلميذ المعاقيف بصريا وفاعمية برنامج 

، كمية   رسالة دكتوراه غير منشورةمقترح لتحقيؽ ىذه األىداؼ " ، 
 التربية ، جامعة جنوب الوادي .

لمواد اليدوية الممموسة فى رفع مستوى ( : " دور ا 6553محمود السيد الدمرداش )  .58
مجمة كمية التربية تحصيؿ التبلميذ المعاقيف بصريا في الرياضيات " ، 

 ، جامعة المنصورة . بدمياط
( : " فاعمية المتاحؼ اإللكترونية في  6500محمود حسف السيد فيمي سبلمة العطيفي  )  .59

ف الرقمي " ، تنمية اتجاىات تبلميذ مرحمة المراىقة الوسطى نحو الف
، ص  0: دراسات وبحوث ،  ديسمبر، ج مجمة تكنولوجيا التربية

 . 046-069ص
( : " التربية المتحفية ودورىا في تطوير التعميـ النوعي  6557مرفت حسف برعى  )  .65

المؤتمر العممي السنوي بمصر والوطف العربي ) منظور تنموي ( " ، 
عنوان ) معايير ضمان الجودة الثاني لكمية التربية النوعية المنصورة ب

أبريؿ  06-00،  واالعتماد في التعميم النوعي بمصر والوطن العربي (
 . 563- 547، ص ص 

( :" المتاحؼ االفتراضية في التعميـ "، متاح فى:  6505مصطفى جودت )  .52
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14326 

( : " تصور مقترح لبرامج اذاعية وتميفزيونية موجية  6550منى حسيف الدىاف )  .66
،  مجمة كمية التربيةسمعيا ( وأسرىـ " ،  5عقميا  –لممعوقيف ) بصريا 

 . 65، ع  0مجمد 
ية االبتكار ( : " فاعمية برنامج أنشطة متحفية لتنم 6558مني عبد السبلـ السيد عمي  )  .63

، معيد الدراسات  رسالة ماجستير غير منشورةلدي طفؿ الروضة " ، 
 العميا لمطفولة ، جامعة عيف شمس.

http://architectebook.blogspot.com.eg/2012/01/blog-post_23.html
http://architectebook.blogspot.com.eg/2012/01/blog-post_23.html
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14326
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14326
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( : " فاعمية برنامج أنشطة متحفية مقترح لتنمية  6555منى عبدالسبلـ السيد صبح )  .64
رسالة بعض جوانب السموؾ االجتماعي لدى األطفاؿ المعاقيف ذىنيا " ، 

 ، كمية رياض االطفاؿ  ، جامعة القاىرة .  منشورة ماجستير غير
( : " متحؼ المواد االجتماعية ودوره في اإلعداد األكاديمي  6507ميا كماؿ حفني )  .65

ورقة عمل ، لطبلب شعبة الجغرافيا بكميات التربية ) تصور مقترح ( " ، 
المؤتمر العممي السادس لكمية التربية جامعة أسيوط بعنوان : منظومة 

مارس ،  04-00،  التحديات وسياسات التطوير –كوين المعمم ت
 .  439-406األقصر ، ص ص  

( : " توصيات مؤتمر التربية الخاصة " ، الشارقة  ،  6505مؤتمر التربية الخاصة )  .66
 recomend_uae.pdfيناير ، متاح في :  04-06اإلمارات ، 

رنامج مقترح لتدريب طبلب شعبة (  : " فاعمية ب6553نبيؿ عزمي وعبد الرحمف حسيف )  .67
المؤتمر العممي التربية الخاصة عمى تصميـ وانتاج خرائط المكفوفيف " ، 

السنوي التاسع لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم باالشتراك مع 
 . جامعة حموان

( : " أثر التربية المتحفية في تنمية الوعي البيئي  6554ىبة حسيف طمعت حامد عمي  )  .68
، معيد الدراسات  رسالة دكتوراه غير منشورةاؿ الروضة " ، ألطف

 التربوية  ، جامعة القاىرة .
( : " فاعمية برنامج قائـ عمي التفكير الجمعي في تنمية  6559ىناء حسني عمي )  .69

ميارات التدريس لذوي االحتياجات الخاصة والوعي بحقوقيـ لدي معممي 
حقوق اإلنسان  –الثاني  المؤتمر العمميالدراسات االجتماعية ، 

يوليو ، الجمعية التربوية  67 – 66،  ومناىج الدراسات االجتماعية
 لمدراسات االجتماعية ، المجمد السادس .

( : " كيؼ يتعامؿ التبلميذ والطبلب المكفوفوف مع الخرائط الجغرافية  6559وائؿ زكريا )  .75
 يوليو ، متاح في : 6؟ " ، 

 http://blindopedia.kenanaonline.com/posts/86154 
كيف يتعمم المخ ذو اإلعاقة ( :  6557وليد السيد أحمد خميفة ومراد عمي عيسي سعد )  .70

، القاىرة ، دار الوفاء الدنيا  البصرية : المكفوفين بين النظرية والتطبيق
 لمطباعة والنشر . 

عبر اإلنترنت ( : " نموذج مقترح لمتحؼ إلكتروني  6557وليد سالـ محمد الحمفاوي )  .76
،  رسالة دكتوراه غير منشورةوفعاليتو عمى طبلب تكنولوجيا التعميـ " ، 
 كمية التربية النوعية ، جامعة عيف شمس .
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