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 أوالين وأعانين به لالنتهاء من       علي ما   القدير فلله الواحد إن كان من شكر و تقدير       

 حبثي هذا 
 وبعد

اذكـر فيـه ذوي   مقام  من هذا املقام أنسبمن بركة العلم أن ينسب ألصحابه وان يرد الفضل إيل باذليه وليس        ف

/ األستاذ الـدكتور  ، أتقدم بكل الشكر إيل       وقناديل معرفه    كانوا يل مصابيح هداية    الذين   أساتذيت،  الفضل والعرفان   

أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد بكلية التربية بقنا ، الذي علمين كيـف يكـون            د الغين الديب عثمان     عيد عب 

 العطاء بال حدود فلم يدخر وقتا وال عزما وال توجيها عن متابعة الدراسة يف كل مراحلها إعداد وحبثـا وتـدقيقا ،                     

  السديد فجزاه اهللا عين خري اجلزاءونصحه الغزير بعلمه بذله من جهد وافر وعون صادق يف إمدادي أشكره علي ما 

 عبـد الباسـط     أمحدحسني حممد   / األستاذ الدكتور   وما كان هلذا البحث أن يري النور دون رؤية وتوجيهات           

أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد بكلية التربية بقنا ، الذي ما ترك يل زاوية إال وترك بصمه وما مرت مجلـة إال                      

 .تعليقاته عالمات فجزاه اهللا عين خري اجلزاء وكانت ل

 أستاذ املناهج وطـرق تـدريس الدراسـات         أمحد إبراهيم شليب  / السيد األستاذ الدكتور    وأتوجه بكل الشكر إيل     

 أسـتاذ املنـاهج وطـرق       حممد مصطفي زايد  / السيد األستاذ الدكتور   و االجتماعية كلية التربية جامعة عني مشس     

 لتفضلهما مبناقشة هذا العمـل العلمـي املتواضـع          جتماعية املتفرغ كلية التربية جامعة سوهاج     تدريس الدراسات اال  

 .وتكبدهم مشقة السفر 

وأتقدم بالشكر إيل أساتذيت بكلية التربية بقنا وخاصة أساتذة املناهج وطرق التدريس ملا قـدموا يل مـن تسـهيالت     

 أستاذ املناهج وطرق التدريس وعميـد كليـة         سامح رحيان / األستاذ الدكتور    بالشكر   وأخصساعدتين يف البحث    

 أستاذ املناهج وطرق التدريس ووكيل الكلية للدراسـات العليـا         حمسن مصطفي   / واألستاذ الدكتور   التربية بقنا ،    

 أستاذ ورئيس قسم املناهج وطرق التدريس بكلية التربية بقنا عبد الرحيم سالمه /  األستاذ الدكتور وكذلك

 
يزت هذه الدراسة بتنوع ااالت البحثية مما استلزم أن اطرق أبواب أصحاب املعرفة والعلماء الذين ما خبلـوا                  ولقد مت 

 أستاذ علم النفس التربوي املتفرغ بكلية التربية بقنا ،          حممود صفوت /  األستاذ الدكتور  وما قصروا بعلم وأخص منهم    

ذلـك يف  اهللا أتوجه بالدعاء هلم وان جيعـل  لية التربية بقنا مدرس الصحة النفسية بك  ممدوح كامل حساين /الدكتور  
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مدرس املناهج وطرق التدريس بكلية التربية بقنـا        منصور عبد الفتاح    / الدكتور  وأخص بالشكر    ،   ميزان حسنام 

جـزاه   ونصحه ووافر كرمه وجزيل فضله أكرمه اهللا و        عطائه ألعرب ا عن      كلمات الشكر    اختيار عن   أعجزوالذي  

 . اخلري كل

مسري عبد  / للسيد العميد    كل من قدم يد العون واملساعدة ففي مديرية األمن أتقدم بالشكر             كما يطيب يل أن اشكر    

علي ما قدموه من تسهيالت إلمتـام زيـارة    عماد رمضان اخلن/  العقيد دالسي ويف إدارة احلماية املدنية اشكر      الغين

راوية قصـي مصـطفي     / لطبيبة  اوالتقدير إيل   الشكر  ميات بقنا أتوجه ب   ويف مستشفي احل  ،  عينة البحث  إيل املطايف      

علي تفضـلها مبتابعـة    إبراهيم ريهام / والطبيبة  إيل املستشفي زيارة عينة البحث علي ما قدمته من تسهيالت إلمتام       

 ٠الزيارة 

 والسند اذكرهم وأدعـو هلـم أن        وال يفوتين وحنن يف مقام العرفان أن اذكر زمالئي وزمياليت الذين كانوا نعم العون             

 األخصـائي  خالد عبد القـادر  / الدكتوروأخص منهم     يؤجرهم اهللا خريا ويعوضهم عن اوقاتا قضوها يف مساعديت          

  / واألسـتاذة حسام صالح الدين    / واألستاذ  حممد سيد مبارك    / األستاذ  واالجتماعي مبدرسة التربية الفكرية بقنا      

 ٠ املشرق  مبدرسة الغدجنالء امحد محزة

ــم إيل       ــوفيهم حقه ــن أن ي ــاين ع ــز لس ــن يعج ــيب إيل م ــاس إيل قل ــب الن ــريا إيل أح  أيب وأخ

 وشقيقايت العزيزات  أجلياحلبيبة اليت طاملا وال زالت تضحي من         وأمي قدويت األوىل ونرباسي الذي ينري دريب     

متكنت من إمتام هـذا البحـث       أتقدم بكل حيب وتقديري هلم علي ما بذلوه من تضحيات وما عانوه من اجلي حىت                

 .فجزاهم اهللا عين خري اجلزاء وأطال اهللا يف عمرهم 

 

 واهللا املوفق واملستعان     

 

  الباحثة 
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 برنامج قائم علي التعلم النشط في الدراسات االجتماعية لتنمية بعض المهـارات الحياتيـة               أثر "  :العنوان

 "ن عقليا القابلين للتعلم معوقيدي التالميذ الوالتحصيل ل

 غادة قُصـي مصطفي عبد الكريم �:الباحثة 

  قسم المناهج وطرق التدريس– كلية التربية بقنا –جامعة جنوب الوادي  �:الجهة المانحة

  م٢٠٠٩/  هـ ١٤٣٠: سنة المنح 

 اللغة العربية�:لغة البحث 

 " التدريس الدراسات االجتماعية تخصص المناهج وطرق" ماجستير في التربية : الدرجة العلمية 

  عبد الباسطأحمدحسين محمد / د .   أعيد عبد الغني الديب عثمان  / د .أ :المشرفون 

 لدي التالميذ المعوقين عقليا القابلين      تحددت مشكلة البحث في وجود قصور في المهارات الحياتية        �:المشكلة  

 .للتعلم 

 :اإلجراءات 
تقـديم خلفيـة     نظري واألخر تجريبي ، تناول اإلطار النظري         أحدهما: بين  تحددت إجراءات البحث في جان    

، أما اإلطار التجريبي فقد تضمن إعداد قائمة بالمهارات الحياتية          المهارات الحياتية والتعلم النشط     نظرية عن   
ج مقترح قائم علـي     للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم ، وفي ضوء قائمة المهارات الحياتية تم بناء برنام             

اختبار مواقف ، واختبار تحصيل ، بطاقة مالحظـة  " التعلم النشط ، وتم بناء دليل للمعلم وكذا أدوات القياس       
، وتم تطبيق أدوات البحث قبليا ثم تطبيق البرنامج القائم علي التعلم النشط وتطبيـق أدوات     ) األداء المهاري   

 .القياس بعديا علي عينة البحث 

  :النتائج
أشارت نتائج البحث إلي فاعلية البرنامج المقترح القائم علي التعلم النشط في تنمية بعض المهارات الحياتيـة                 
والتحصيل لدي التالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم حيث وجدت فروق ذات دالله إحصائية بـين التطبيـق              

قف وبطاقة مالحظـة األداء المهـاري لصـالح         القبلي والتطبيق البعدي  في اختبار التحصيل واختبار الموا        
 .التطبيق البعدي 
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���� ا�������ت 

 ا����� �عــــــــــــا����

 ١١ : ١ مشكلة البحث وخطة دراستها: الفصل األول 
 مقدمة

 مشكلة البحث

 أسئلة البحث

 أهمية البحث

 أهداف البحث

 حدود البحث

 منهج البحث

 إجراءات البحث

 مصطلحات البحث

٢ 

٤ 

٦ 

٧ 

٧ 

٨ 

٨ 

٨ 

١١ 

 ٢٣ : ١٢ المهارات الحياتية: الفصل الثاني 
 مفهوم المهارات الحياتية

 أهمية اكتساب المهارات الحياتية

 خصائص المهارات الحياتية

 تصنيف المهارات الحياتية

الدراسات االجتماعية وتنمية المهارات الحياتية للتالميذ المعوقين القابلين 
 للتعليم

 
 

١٣ 

١٦ 

١٨ 

١٩ 

٢٢ 
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 ٣٨: ٢٤ التعلم النشط: الفصل الثالث 
 مفهوم التعلم النشط

 نبذه عن التعلم النشط

في تعليم الدراسات االجتماعية للتالميذ المعوقين عقليا  التعلم النشط أسس
 القابلين للتعلم

عقليا أهداف التعلم النشط تعليم الدراسات االجتماعية للتالميذ المعوقين 
 القابلين للتعلم

تعليم الدراسات االجتماعية للتالميذ المعوقين عقليا لتعلم النشط أهمية ا
 القابلين للتعلم

مبادئ التعلم النشط تعليم الدراسات االجتماعية للتالميذ المعوقين عقليا 
 القابلين للتعلم

بعض استراتيجيات التعلم النشط تعليم الدراسات االجتماعية للتالميذ 
 مالمعوقين عقليا القابلين للتعل

 تطبيق التعلم النشط مع التالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم

٢٥ 

٢٧ 

٢٧ 

 

٢٩ 
 

٣٠ 

 

٣١ 

 

٣٣ 

٣٧ 

  ٦٠ : ٣٩ جراءات البحث وإعداد أدوات القياس  إ:الفصل الرابع 

��א�������)�دאد�������	������א���:�و

 إعداد قائمة مبدئية للمهارات الحياتية -١

 دة المحكمينعرض القائمة المبدئية علي السا -٢

 القائمة النهائية للمهارات الحياتية -٣

�)�دאد�א�	������א�%��מ���
�א����מ�א��ط:�������

 األهداف العامة للبرنامج -١

 دروس البرنامج -٢

 االستراتيجيات المستخدمة في البرنامج -٣

 الوسائل التعليمية ومصادر التعلم -٤

٤٠ 

٤٠ 
٤١ 
٤٥ 
 

٤٨ 
 

٤٨ 
٤٨ 
٤٩ 
٤٩ 
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 تقويم البرنامج -٥

 بناء دليل المعلم -٦

�س	��-��دوא��א�%��:�������

 بناء اختبار المهارات الحياتية -١

 بناء اختبار التحصيل -٢

�بناء بطاقة المالحظة −٣

٥٠ 
٥٠  
 

٥٢ 
 

٥٢ 
٥٥ 
٥٨ 

 ٧٢ : ٦١  الدراسة التجريبية للبحث والنتائج والتوصيات:الفصل الخامس

��א�د�א���א�����	�����	�(:��و

 الهدف من تجربة البحث -١
 تجريبيةخطوات الدراسة ال -٢

 اختيار عينة البحث −
 التصميم التجريبي للبحث −

 متغيرات البحث −

 اإلجراءات العملية لتنفيذ تجربة البحث −

 تطبيق قبلي ألدوات البحث −

 تطبيق بعدي ألدوات البحث −

�������א�د�א���و��1���2:�������

 المهارات ضتحديد اثر البرنامج القائم علي التعلم النشط  في تنمية بع -١
 الحياتية

 ديد اثر البرنامج القائم علي التعلم النشط  في تنمية التحصيلتح -٢

 تفسير نتائج البحث -٣

 

 

٦٢ 
 

٦٢ 
٦٢ 
 

٦٢ 
٦٢ 
٦٢ 
٦٣ 
٦٤ 
٦٦ 
 

٦٦ 
 
٦٧ 
 
٦٨ 

 

٧٠ 
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 توصيات البحث -١
�البحوث المقترحة −٢

٧١ 
 

٧١ 
٧٢ 

 ���� ا����  

 ا���ا��  

٧٨ : ٧٣  

٨٨ : ٧٩ 
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 �����ا ا��#"ــــ!
���� 0/.��ء ا�,�دة ا���(�)' ) ١( ���!  

 !��� )٢ (  '(���� 72�0 ا���6رات ا��)�4)� ���#�)3 ا���2
 ;�9)ً� ا��0�9)' ���8�2 

���� 72�0 ا���6رات ا��)�4)� ��#�)3 ا��>  ) ٣( ���! 
 ا��ا�0 ا?�0<ا�= ا���2)' ;�9)ً� ا��0�9)' ���8�2

;�ف �0<ك ���> ا��ا�0 ا?�0<ا�= آ��ب ا����)3 ا ) ٤( ���! 
 ا���2)' ;�9)� ا��0�9)' ���8�2

 !��� )٥ (  �(�9; '(د�)F ا��8�2 ���> ا��ا�0 ا?�0<ا�= ا���2
 ا��0�9)' ���8�2

 ا���Kر ا����)I��J���� F ا����9ح ا;�ف �0<ك ) ٦( ���! 

 ا���Kر ا���ا> ����I��J ا����9ح ا;�ف �0<ك ) ٧( ���! 

� ��#"N� اMداء ا���6ري0 ) ٨( ���! �O 

 �<ول ��ا��Pت ا?���Kر ) ٩( ���! 

 !��� )١٠ ( �(Jا��)<ا �اء ا�<را.��T0 �9تU�� 

 �Pر ���2U '� V;�W)�ت ا���I��J ا����9ح ) ١١( ���! 

 !��� )١٢ (   �;�Wا�� �OXJM720 ا '� V;�W� ذج��J
3(�#��� 

٩٠ 
 

٩٣ 

 

٩٦ 
 

١٥٧ 

٢٣٢ 

٢٣٨ 

٢٤٥ 

٢٤٨ 

٢٥٠ 

٢٥٨ 
 

٢٦٤ 

  ا�[<اول -أ

 ا����� ;�Wان ا�[<ول ر8 ا�[<ول

١ 
���__� ��<�)__� ���6__�رات ا��)�4)__�    '( ���#�)__3 ا��2__�

 ;�9)ً� ا��0�9)' ���8�2
٤١ 

٢ '(���� �6J�)� ����6رات ا�#ز�� ���#�)3 ا���2 ٤٤ 

���� 72�0 ا���6رات ا�#ز�� ��#�)3 ا��> ا��ا�0 ٣ ٤٧ 
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 ٥٤ ��)�(4���aت ا���Kر ا���6رات ا ٤

٥ F(ر ا�������Kت ا��a ٥٧ 
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����� ���� ���	� ����� 
طة دراستها متضمنة أسئلة البحث ومنهجه وحدوده وأهميتـه         تتناول الباحثة في هذا الفصل مشكلة البحث وخ       

  . لذلكيوأهدافه وإجراءاته ومصطلحاته وفيما يلي عرض توضيح

 :مقدمة 

 العالمي المنادي بحقوق اإلنسان وبحقوق الطفل والمرأة تبرز أهمية الـدعوة بالطفـل              االهتماموسط  
ـ     ،  اإلقليمية والمحلية   التشريعات والقوانين الدولية و   المعاق ، وذلك من خالل       ر والتي أكدت على أهمية النظ

 ومن حيث ضـرورة إتاحـة    ،ق ضمن معيار اإلنسان العادي من حيث الحقوق والواجبات    اإلي اإلنسان المع  
،  شأن أي إنسـان عـادي         في ذلك  كافة الفرص له لالستفادة من البرامج والخدمات التربوية والتعليمية شأنه         

 المعيار األساسي لحضارة وتقدم دة التي تعتبره عبئا علي المجتمع ، والنظر إليه علي أنه       البائولتغيير المفاهيم   
 .الشعوب 

 وذلك لكونهم مثل غيرهم المعوقين عقليا القابلين للتعلممن هنا تزايد اهتمام المجتمعات بالتالميذ 
مهن ، ليكونوا منتجين في يملكون الحق في الحياة ، وفي النمو ، وفي التعليم والتدريب علي مهنة من ال

عبد العظيم شحاتة  ( ∗ .المجتمع ، واستغالل ما لديهم من قدرات وإمكانات واستعدادات إلي أقصي حد ممكن 
  ) .٥٢ ، ١٩٩١مرسي ، 

ويتصف التالميذ المعوقين عقليا بضعف الميل أو الرغبة في التعلم حيث تكون قدرتهم علي التعليم 
سرعة المعتادة لجماعتهم العمرية ومن ثم تكون قدرتهم علي التعلم منخفضة ، وال  أو أبطأ من القدرة والأقل

، وبالتالي يؤثر ذلك ) ٣٢ ،٢٠٠٣عمر بن الخطاب خليل ، . (يمكنهم اكتساب أي مهارة دون تعليم أو تدريب
دة مجاالت لديهم بعض المشكالت في عبهم ، كما أن  االجتماعي مع اآلخرين ومع البيئة المحيطة تكيفهمعلي 

الحياتية التي تجعلهم يتطورون بصورة المهارات والمهارات االجتماعية و، والتحدث ، منها مهارات االتصال 
 ولديهم قصور في قدراتهم علي التفكير المجرد ويفقدون القدرة علي المالحظة في لبطيئة بالنسبة لباقي األطفا

 National Information Center for Children(  .المواقف المختلفة من خالل الحياة اليومية العادية

and Youth with Disabilities (2002 ,1-4 (   . 

 التالميذ المعوقين عقليا ضرورة االهتمام بإكساب من حيث السابقة تالدارسابعض  وهذا ما أكدته
، وأكدت تعليمية مختلفة  المهارات الحياتية وذلك من خالل مواقف ومن بينهاعديد من المهارات الالزمة لهم ال

                                                 
اسم " ويشير ما بين األقواس إلي ApA" American Psychological Association"التوثيق يتبع طريقة  ∗

   "المؤلف ، السنة ، رقم الصفحة
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،  أحمد الحميضي (  .واتضح ذلك من خالل تعاملهم مع البيئة المحيطة  تلك المهاراتيعلي وجود قصور ف
  .)٢٦، ١٩٩٤عاطف عدلي فهمي ، (   ،) ٩٥،  ٢٠٠٤

وتعد مناهج الدراسات االجتماعية والبيئية من أكثر المناهج التي يدرسها التالميذ ارتباطا بـالمجتمع              
لكن عندما يتم تدريسها بمعزل عن المجتمع والبيئة المحلية التي تعد المعمـل الحقيقـي لدراسـة منـاهج                   و

 ) ١٣ ،  ١٩٩٠احمد حسين اللقاني وآخرون ، .(الدراسات االجتماعية فإنها بذلك تفقد أهم خصائصها 

 ألنها تعتبـر مـن      كما أنها تساعد الفرد علي التكيف والتفاعل االيجابي مع المجتمع الذي يعيش فيه            
أنسب المواد الدراسية التي يمكن من خاللها تنمية المهارات الحياتية وذلك ألنها من أكثر المـواد الدراسـية                  

  )٢، ٢٠٠٥عبير الشرقاوي ،( ارتباطا بالواقع الحياتي والمتغيرات الحياتية 

ين للتعلم علي استخدام وأشارت االتجاهات الحديثة الخاصة بمناهج التالميذ المعوقين عقليا القابل
المدخل الوظيفي الذي ثبت فاعليته في تعليم تلك الفئة ، حيث يركز هذا المدخل علي مجموعه من المهارات 
( الحياتية التي تضم مهارة العناية بالذات والمهارات الحركية ومهارات إدارة شئون المنزل ومهارات الشراء 

  ) ٢٥١-٢٤١ ،٢٠٠٤عاطف زغلول ،

 طرق حديثة من خالل تنمية حواسه بعدةوتدريبه عقليا لبعض ضرورة تعليم التلميذ المعاق لذا يري ا
الممارسة والمشاهدة راته العقلية من خالل  السلوك االجتماعي المقبول وتنمية قد وإكسابهومهاراته الحياتية

، ٢٠٠٤نبي السيد،السيد عبد ال( .اليومية وفي ضوء خصائص نموه العقلي والجسمي والنفسي واالجتماعي
٧٣-٧١ (  

 من الضروري أن يقوم أنه علي التالميذالتربويون والمهتمون بتعليم هؤالء وهذا ما أجمع عليه 
 ٢٠٠٢أمل الهجرسي ، ( بجسمه ويديه وعقله ، فيجب أن يعمل التلميذ المعاق عقليا تعليمهم علي النشاطات 

 ،٢٧٦ (  

تقوم علي مبدأ أساسي وهو جعل المعاق محور العملية وذلك باستخدام طرائق واستراتيجيات تدريس 
سعيد ( أو خطوات الدرس أو التقويم التعليمية ويكون له دور نشط في عملية التعلم سواء في عملية التهيئة 

  ) ١٣٩ ، ٢٠٠٦محمد السعيد ، 

أي الذي يناسب أي مستوي تعليمي خاصة ذوي االحتياجات الخاصة ووهذا ما يتفق والتعلم النشط 
 Ian Dawson -.( ةمرحلة سواء جامعية أو ابتدائية حيث انه يمكن أن يساهم بشكل فعال في العملية التعليمي

 11 , 2007 ( 

 :مشكلة البحث 

 من خالل معالجـة أوجـه    عقليا القابلين للتعلمنالمعوقي العالمية نحو االهتمام بالتالميذ      ت التوجها       تشير
ذ في جميع النواحي وذلك بإكسابهم عدداً من المهارات التي تساعدهم علي التكيف             القصور لدي هؤالء التالمي   
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(   تؤهلهم لمواجهة الضغوط الحياتية     المحيطة والتعامل مع اآلخرين من خالل تقديم خدمات تربوية         ةمع البيئ 
  )٤٤، ١٩٩٩زينب محمود شقير ، 

يذ ذوي اإلعاقة الذهنيـة بضـرورة       أوصت عديد من المؤتمرات التي عقدت بهدف االهتمام بالتالم        و
والتـي   "المؤتمرات القومية التحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين         "بينهاومن  ،  االهتمام بهذه الفئة    

توصي بضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين هذه الفئة وبين األسوياء وتدريبهم علي كافة ميـادين الحيـاة        
 ليكونوا مواطنين صالحين ألنفسهم وللمجتمع ، وتحقيق مستقبل أفضل للماليين           االجتماعية والثقافية والمهنية  

) ٦١،  ٢٠٠٢"( مؤتمرات اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعـوقين          "  في الوطن العربي   المعوقينمن  
،)٤٢ ، ٢٠٠٧. (  

ي لتالميذ اإلعاقة   بضرورة إقامة عالقة بين التعليم األكاديم     " التربية الخاصة بقطر  " كما أوصي مؤتمر  
مساعدتهم علي أن يكونوا مستقلين في المجتمـع ، وتهيئـة            وركز علي أهمية  ،  الذهنية واهتماماتهم الخاصة    

 المنـاهج   لتطـوير البيئة المدرسية من حيث المناهج المناسبة والمواد التعليمية المتنوعة، وإدخال تعـديالت             
 . ) ٢ ،  ٢٠٠٧المؤتمر الثالث للتربية الخاصة بقطر، ( وي والمواد التعليمية وطرق التدريس والتقويم الترب

ضرورة تهيئة بيئة ب" المؤتمر األول لذوي االحتياجات الخاصة بالكويت" المشاركون في وأوصي
المؤتمر الدولي األول لذوي ( تمكينية لذوي االحتياجات الخاصة باعتباره حقا رئيسيا من حقوق اإلنسان 

 .)٤ ، ٢٠٠٦كويت ،  الخاصة بالتاالحتياجا

لتأكيد ما جاء بالمؤتمرات السابقة " المؤتمر السنوي الخامس لإلغاثة اإلسالمية  "وجاءت توصيات  
حول ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لتكوين اتجاهات ايجابية تجاه األشخاص المعوقين وضرورة حصولهم 

  )٤٧، ٢٠٠٧امس لإلغاثة اإلسالمية ،المؤتمر الخ( .علي كافة حقوقهم وليس تلبية احتياجاتهم فقط 

االهتمام ضرورة  دول العالم والمؤسسات المعنية بUNICEF  منظمة الطفولة العالميةناشدتكما 
واقترحت تقديم عالج تعليمي يعبر عن رغبة ، في الرعاية والتعليم بالتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم 
 ٢٠٠٥طالل يوسف ، (  الخارجي در ممكن من التكيف مع محيطهمحقيقية في مساعدتهم علي تحقيق اكبر ق

 ،٦٥ ( . 

وعلي الرغم من هذه األصوات والدعوات المنادية باالهتمام بتعليم وتدريب يتوافق مـع متطلبـات               
التالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم من حيث االهتمام بتقديم برامج تتناسب وقـدراتهم ، غيـر أن هنـاك                   

مـا  هذا  وي تقديم برامج تربوية قائمة علي تلبية احتياجات تلك الفئة ، ومن بينها المهارات الحياتية                قصورا ف 
تدني المستوي المقدم لهذه الفئة وعدم توفير برامج تربوية ذات الصلة حيث أشارت إلي  نتائج الدراسات هأكدت

لعملي الذي يساعد علي تنمية تلـك       علي ضرورة التكامل بين الجانب النظري وا      ، وأكدت   متنوعة لرعايتهم   
لهم ، وتقديم برامج تقـوم علـي         ومراعاة القدرات العقلية     بتلك الفئة ،  المهارات عند إعداد المناهج الخاصة      

  كريستين مـايلز  ( ،)٣١، ٢٠٠٠، فاطمة محمد السيد (  ،  ) k,Kquigley, 2007, 30(األنشطة المتنوعة 
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سـهي   ) (٢٢٣ ،٢٠٠١أميرة بخـش ،   (  ،       )١٩، ٢٠٠٣  فوزي ،  فاطمةناجي قاسم ،    (  ،    )٤٥،  ١٩٩٤،
 )٨٥ ، ٢٠٠٩احمد ، رحاب صالح ، 

 من المهارات  التي تساعد علي التكيف مع المجتمع وتركـز  Life skillsوتعتبر المهارات الحياتية 
 الذاتي ، المهارات مسئوليه ، التوجيهالعلي النمو اللغوي ،تناول الطعام ، ارتداء المالبس ، القدرة علي تحمل 
 من المهارات األساسية في تعليم وتدريب   المنزلية ، األنشطة االقتصادية والتفاعل االجتماعي  وغيرها ، فهي         

والتي تشمل الجوانب الشخصية مثل االعتماد على الـذات ، وزيـادة       ،    عقليا القابلين للتعلم   نتالميذ المعوقي ال
 اكتساب مهارات أخرى مثل المهارات االجتماعية والمهنية واألكاديمية        ، التي يمكنهم من خاللها    نفس  ال ب الثقة
 ) ١٠ -٢ ، ٢٠٠٦نعمه مصطفي رقبان ، .( 

صية ،  إدارة األموال الشخللتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلمكما أن من المهارات الحياتية الالزمة 
تحمل  إشارات المرور ، تحقيق االستقاللية ، تحديد االحتياجات الشخصية ، إعداد وتجهيز الطعام ، إتباع

  )Joan.M.Good Ship, 1-8 , 2001( .المسئولية وتحقيق الوعي الحياتي لديهم 

 المهارات الحياتية المختلفة للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم بأنوأثبتت البرامج الدراسية 
وهذه المهارات يجب تعلمها ،   العادييناألفرادن  كغيرهم ماألعمالممارسة ضرورية لهم حتى تمكنهم من 

 ,Baker( هؤالء األطفال في حاجه إلي العيش بصورة مستقلة إنمن سن ثالث سنوات وحتى البلوغ حيث 

Bruce, L, 1-8 , 2004 )(  

علي أن التعلم النشط ساعد علي      ) ١٣٧ ،   ٢٠٠٦ ( رجاء عيد وعاطف سعيد     من وأشارت دراسة كل  
وذلـك مـن خـالل       االجتماعية وتنمية المهارات     تفي مادة الدراسا  اركة النشطة للتالميذ    توفير فرص المش  

  .استكشاف المعلومات والبحث والتنقيب
 تفاعلي  أنه يجعل الطالب   أسس التعلم النشط  علي أن من    ) ٦٩،   ٢٠٠٧  ( عبد الهادي عبد اهللا    وأشار
  .اته واهتماماتهوواقعه واحتياج  مع أقرانه وأسرته وأفراد مجتمعهويتواصل

 للتالميذ التي يمكن في ضوئها بناء برنامج دراسي يمكن ة المداخل التدريسيأحدويعتبر التعلم النشط 
ذوي اإلعاقة الذهنية من خالله اكتساب المهارات الحياتية ، حيث أكدت بعض الدراسات أن التالميذ في جميع 

 ( تضيف إليهم مهارات تعليمية مختلفةإنهاتقليدية حيث المراحل الدراسية يفضلون التعلم النشط عن الطرق ال
1998 , 22     Donald &.Faust(  

 توهذه البرامج المختلفة تكون من خالل المناهج الدراسية المرتبطة بالواقع الحياتي مثل الدارسا
إلي الخارج  ويجب الخروج لدراسة هذه المادة ال تكفيحيث أثبتت الدراسات أن قاعة الدرس ، االجتماعية 

  ), Stephen J.Thornton, 2005 (   من خالل التعلم النشط  ودراسة المحتوي الدراسي

المشاركة السلبية للتالميذ تجعل وصول المعلومات محدودة علي العكس المشاركة الفعالة تجعل و
أنفسهم حتى يكتسبوا المعلومة أكثر بقاء واستخداما في الحياة ويتطلب ذلك المشاركة الفعالة من المتعلمين 
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  Wilbert J. , 1998 , 1-8,(ط النش التعلمب  الطرق ما يسمىأفضلمن معلومات من السهل االحتفاظ بها و
McKeachie  ( 

من هنا يسعي البحث الحالي إلي التعرف علي أثر برنامج قائم علي التعلم النشط في الدراسات 
 .صيل لدي التالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم االجتماعية لتنمية بعض المهارات الحياتية والتح

 : تحديد مشكلة البحث

 لدي التالميذ المعوقين عقليا القابلين تحددت مشكلة البحث في وجود قصور في المهارات الحياتية
  .للتعلم

 :أسئلة البحث 

 -:تتحدد أسئلة البحث فيما يلي 

 ؟ عوقين عقليا القابلين للتعلم الم ما المهارات الحياتية الالزمة للتالميذ -١

المعـوقين  لتالميـذ   دي ا لوالتحصيل  المهارات الحياتية   بعض   لتنمية القائم علي التعلم النشط    ما البرنامج    -٢
 ؟ عقليا القابلين للتعلم 

ابلين المعوقين عقليا الق  المهارات الحياتية للتالميذ    بعض   تنمية في   القائم علي التعلم النشط    البرنامج   أثر ما   -٣
 ؟ للتعلم 

المعوقين عقليا القـابلين  المقترح في تنمية التحصيل لدي التالميذ القائم علي التعلم النشط   البرنامج   أثر ما   -٤
 ؟ للتعلم 

 :أهمية البحث 

  : تنبع أهمية البحث من عدة اعتبارات 

بناء برنامج قائم علي   هذا البحث بمثابة استجابة لما تنادي به المؤتمرات والبحوث ، حيث سعي إلي -١
 .التعلم النشط في الدراسات االجتماعية بالمرحلة االبتدائية يهدف لتنمية المهارات الحياتية لديهم 

حياتية من خالل مهارات لهم فرصة اكتساب لنشط يتيح تفاعل التالميذ مع أقرانهم من خالل التعلم ا أن -٢
 .ع المجتمع العمل الجماعي األمر الذي يساعدهم علي التكيف م

باع حاجاته إلشفرد ليس فقط  ال غني عنها للباعتبارها مهارات إنسانيهتنمية المهارات الحياتية  -٣
 استمرار التقدم وتطوير أساليب معايشة الحياة أجل مواصلة البقاء ولكن أيضا من أجلاالساسيه من 
  ) ٣٣ ، ٢٠٠١تغريد عمران ،  .( في المجتمع

 .ب وخصائص وقدرات المعوقين عقليا القابلين للتعلم يقدم برنامجا يتناس -٤
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استخدام برامج دراسية حديثة تساعد التالميذ علي النشاط والتفاعل مع أقرانهم وتعلم مهارات من أن  -٥
 .السهل تجعلهم يتكيفون مع المجتمع المحيط بهم 

 :أهداف البحث 

 : البحث الحالي إلي يسعى

 .ة للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم إعداد قائمة بالمهارات الحياتي -١

بناء برنامج قائم علي التعلم النشط لتنمية بعض المهارات الحياتية والتحصيل لتالميذ الصف الرابع  -٢
 .االبتدائي المعوقين عقليا القابلين للتعلم 

والتحصيل للتالميذ التعرف علي أثر البرنامج القائم علي التعلم النشط لتنمية بعض المهارات الحياتية  -٣
 . للتعلم نالمعوقين عقليا القابلي

 :حدود البحث 

 -:التزم البحث الحالي بالحدود التالية 

  الحد الموضوعي-١

 النشط في الدراسات االجتماعية من ثمانية دروس للتالميذ المعوقين عقليا القابلين            مبناء برنامج قائم علي التعل    
 .للتعلم بالصف الرابع االبتدائي 

  الحد المكاني -٢

التربيـة  مدرسة ( تطبيق البرنامج المقترح علي مجموعة البحث من تالميذ الصف الرابع االبتدائي بمدرستي        
 )قنا  لألشخاص ذوي اإلعاقة بمحافظة الغد المشرقمدرسة  ، بمحافظة قناالفكرية 

 الزمانى الحد -٣

 م  ٢٠٠٩ /  ٢٠٠٨الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  

 :منهج البحث 

يتبع البحث الحالي المنهج الوصفي في مراجعة نتائج البحوث والدراسات السابقة واالستفادة منها في 
إعداد قائمة بالمهارات الحياتية الالزمة في بناء برنامج قائم علي التعلم النشط ، كما يتبع المنهج التجريبي 

في تنمية بعض المهارات الحياتية والتحصيل لدي والتعرف علي أثره وذلك لتجريب البرنامج المقترح 
 .المعوقين عقليا القابلين للتعلم  التالميذ
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 :إجراءات البحث 

 -:تتمثل إجراءات البحث في 

 : وذلك من خالل إلقاء الضوء علي الجوانب التالية  النظرياإلطار:    أوال 

 عالقة الدراسات االجتماعية -األهمية – األهداف –المفهوم (من حيث : المهارات الحياتية  -١
 )التالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم بالمهارات الحياتية ودورها في تنميتها لدي 

 استراتيجيات  -أهداف التعلم النشط – أسس ومبادئ التعلم النشط–المفهوم (من حيث  : التعلم النشط -٢
  )عقليا القابلين للتعلممع التالميذ المعوقين  التعلم النشط تطبيق –التعلم النشط 

 اإلطار التجريبي: ثانيا    

 :وتم من خالل الخطوات التالية            

إعداد قائمة بالمهارات الحياتية للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم وقائمة ببعض المهارات الحياتية              -١
 :جوع إلي لتالميذ الصف الرابع االبتدائي القابلين للتعلم  وذلك من خالل الر

الخاصة بالخصائص النفسية واالجتماعية والمهاريـة للقـابلين         السابقة   توالبحوث والدراسا المراجع   -
 .للتعلم 

 مناهج الدراسات االجتماعية لتالميذ المرحلة االبتدائية بمدارس التربية الفكرية -

 . الكتب التي تعني بالتعلم النشط واالستراتيجيات المستخدمة  -

 :قائمة وذلك من خالل  ضبط ال-

 عرض القائمة علي بعض الخبراء تخصص المناهج وطرق التدريس والصحة النفسية وعلـم الـنفس                -
 .للتأكد من مناسبة القائمة للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم 

حياتيـة   ال ت بناء البرنامج القائم علي التعلم النشط في الدراسات االجتماعية لتنمية بعـض المهـارا              -٢
 :والتحصيل للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم  وذلك وفق الخطوات التالية 

  األهداف العامة للبرنامج-

  محتوي البرنامج-

  استراتيجيات التدريس-

  الوسائل التعليمية ومصادر التعلم-

  تقويم البرنامج-

  إعداد دليل المعلم-
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 : ضبط البرنامج المقترح وذلك من خالل -

أسـاتذة المنـاهج    :  عرض البرنامج علي مجموعه من السادة المحكمين في تخصصات مختلفة منها             -
 .وطرق التدريس ، أساتذة الصحة النفسية وعلم النفس ، خبراء في مجال اإلعاقة 

  إجراء تجربة استطالعية للبرنامج للتأكد من صالحيته-

 : إعداد أداوت القياس كما يلي –٣

  مواقفختبار ا إعداد -    أ

  تحديد أهداف االختبار-

  بناء االختبار-

  صياغة مفردات االختبار-

  ضبط االختبار-

  عرض االختبار علي مجموعه من السادة المحكمين-

  إعداد اختبار تحصيل-    ب

  تحديد أهداف االختبار-

  بناء االختبار-

  صياغة مفردات االختبار-

  ضبط االختبار-

 لي مجموعه من السادة المحكمين عرض االختبار ع-

  إعداد بطاقة مالحظة األداء المهاري -     جـ

  تحديد أهداف بطاقة المالحظة-

  بناء بطاقة المالحظة-

  تحديد مكونات البطاقة -

  صياغة مفردات البطاقة-

  تحديد تعليمات البطاقة-

  ضبط البطاقة وعرضها علي مجموعه من السادة المحكمين-
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 جراءات التطبيق الميدانيإ : ثالثا

  البحثعينة اختيار -١

 قبلياً تطبيق أدوات البحث -٢

  البحث عينة تدريس دروس البرنامج المقترح ألفراد -٣

  تطبيق أدوات البحث بعدياً-٤

  مناقشة النتائج وتفسيرها ومعالجتها إحصائيا-٥

  في ضوء نتائج البحث  وضع توصيات البحث ومقترحاته-٦

  )∗∗∗∗( بحث  التمصطلحا

 Active Learning التعلم النشط     

 :تعرف الدراسة التعلم النشط إجرائيا بأنه 

التعلم الذي يعتمد اعتمادا كليا علي األنشطة التي تسمح للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم المشاركة بفعالية            
توجيهات من المعلم ، وذلـك الكتسـاب        في عملية التعلم من بداية النشاط وحتى النهاية ، مع وجود بعض ال            

المهارات الحياتية الالزمة لهم ، مع تحمل المسئولية من خالل بيئة تعليمية تشجع علي القيام بمجموعه مـن                  
 .  األنشطة الفردية أو الجماعية 

 Life skills لمهارات الحياتيةا

 :تعرف الدراسة المهارات الحياتية إجرائيا بأنها 

درب عليها التالميذ المعوقون عقليا القابلين للتعلم من خالل برنامج قائم علي التعلم النشط ، المهارات التي يت
 علي العيش باستقاللية والتكيف داخل المجتمع ، وتتضمن كال من مهارات التفاعل االجتماعي موالتي تساعده

 .ومهارات السالمة واالنتقال والمهارات المهنية 

  edEducable Mentally Retardالقابلين للتعلم  التالميذ المعوقين عقليا 

 :بأنهم إجرائيا  القابلين للتعلم التالميذ المعوقين عقليا تعرف الدراسة

 القابلين للتعلم هم التالميذ الموجودين بمدارس وفصول التربية الفكرية  المعوقين عقليا يقصد بالتالميذ
 محدودة في القدرات العقلية ويحتاجون إلي أساليب  وهم ذو قدرة٥٠/٧٠تتراوح معامالت ذكائهم بين و

 تمكنهم من كسب عيشهم في حدود قدراتهم تتعليمية خاصة حتى يتمكنوا من اكتساب عادات ومهارا
  )٢٦ :٢٠٠٣الم رجب عبد الغفار ، أح.( واستعداداتهم

                                                 
 ي للبحث  تم صياغة التعريفات اإلجرائية من خالل اإلطار النظر ∗
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 لحياتيةالدراسات االجتماعية وتنمية المهارات ا

  للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الفصل الثاني

 مفهوم  المهارات الحياتية �

أهمية المهارات الحياتية للتالميـذ المعـوقين عقليـا          �
 القابلين للتعلم

خصائص المهارات الحياتية للتالميذ المعـوقين عقليـا         �
 القابلين للتعلم

ميذ المعـوقين عقليـا     تصنيف المهارات الحياتية للتال    �
 القابلين للتعلم

الدراسات االجتماعية وتنمية المهارات الحياتية للتالميذ       �
 المعوقين عقليا القابلين للتعلم
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 هذا الفصل عرضا للمهارات الحياتية من حيث المفهوم واألهمية والخصـائص ، وتصـنيفا               يتناول
لمعوقين عقليا القـابلين للـتعلم ،       للمهارات الحياتية للوصول إلي قائمة بالمهارات الحياتية الالزمة للتالميذ ا         

 .وفيما يلي عرض توضحي لذلك وعالقة المهارات الحياتية بالدراسات االجتماعية 

  مفهوم المهارات الحياتية 
تعتبر المهارات الحياتية من أهم المهارات التي تمثل ضرورة حتمية لجميع األفراد في أي مجتمـع                

ه خاصة فهي من المتطلبات التي يحتاجها األفراد لكي يتوافقـوا         بصفة عامه ولألشخاص المعوقين عقليا بصف     
مع أنفسهم ومجتمعهم الذي يعيشون فيه مما يساعدهم علي حل مشكالتهم اليومية والتفاعل مع مواقف الحيـاة    

 .  المختلفة 
  : فكانت علي النحو التالي وتعددت التعريفات التي قدمت لتوضيح مفهوم المهارات الحياتية 

 علي أنها عمليات ليست ثابتة ولكنها تتطلـب  ة المهارات الحياتيJones) 12 ,1991( جونز يعرف
تتابعات فعاله من االختيارات وهي تؤدي إلي الصحة العقلية فاألشخاص الغير قادرين علي امتالك المهارات               

"  تشمل ثالثة أبعـاد     احتياجاتهم األساسية من األشخاص األكثر مهارة وهي       إنجاز قدرة علي    أقلالحياتية هم   
 ". ، المهارة  االتجاه ،المعرفة

بأنها مجموعه من المهارات المرتبطة بالبيئـة التـي     .Hegner . D) 25 ,1992(ويعرفها هيجنر 
يعيش فيها الفرد وما يتصل بها من معارف وقيم واتجاهات يتعلمها بصورة مقصودة ومنظمة عـن طريـق                  

إلي بناء شخصيته المتكاملة بالصورة التي تمكنه من تحمـل المسـئولية            األنشطة والتطبيقات العملية وتهدف     
 .والتعامل مع مقتضيات الحياة اليومية بنجاح وتجعل منه مواطنا صالحا 

بأنها هي المهـارات التـي      ) ١٩٩٨،UNICEF،فمنظمة األمم المتحدة للطفولة، اليونيسي    (وتعرفها  
ه وتجعله قادرا علي التعامل مع متطلبات الحياة اليوميـة           في محيط  إيجابيتمكن الفرد من التكيف علي نحو       

 .وتحدياتها
 بأنها القدرات للقيـام بسـلوك تكيفـي         WHO) ٣،١٩٩٣( منظمة الصحة العالمية   بينما أشار تقرير  

وايجابي يمكن الفرد من التعامل بفعالية مع متطلبات وتحديات الحياة اليومية وتتضمن المهارات اتخاذ القرار               
  وعي الذات ،التعامـل مـع العواطـف   شكالت ، التفكير اإلبداعي ،التفكير الناقد، االتصال الفعال ،، حل الم 

 .والتعامل مع الضغوط 
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علي أنها سلوكيات طفل رياض األطفال تجاه ما        )  ٤ ،   ٢٠٠٠ (ي نجم ومحمد المقدم   ييح اكما عرفه 
لمواقف مثيرات تتطلب استجابات يعكسـها  يتعرض له من مواقف أثناء ممارسته لحياته اليومية باعتبار هذه ا       

  .نوع السلوك الصادر من الطفل 
أن المهارة الحياتية هي أي عمل يقوم به اإلنسان         ) ٢١٥،   ٢٠٠١(ويري أحمد اللقاني وفارعة حسن      

 هذه التفاعالت تحتاج فإنفي الحياة اليومية التي يتفاعل فيها مع أشياء ومعدات وأشخاص ومؤسسات وبالتالي 
 .الفرد أن يكون متمكنا من مهارات أساسية من 

 التي األساسية تلك المهارات بإنهاالمهارات الحياتية  ) ٢٠٠١،١٠(تغريد عمران وآخرون     كما عرفت 
ال غني للفرد عنها ليس فقط إلشباع حاجاته األساسية وإنما من اجل مواصلة البقاء واستمرار التقدم وتطوير                 

 .تمع أساليب معايشة الحياة في المج
المهارات الحياتية مستمرة باستمرار الحيـاة وتسـهم        أن  ) ٣٧،  ٢٠٠٣ (فايز محمد حجر   بينما يري 

بشكل فاعل بإكساب الفرد مجموعه من المهارات األساسية تمكنه من التكيف مع صعوبات البيئـة المحيطـة         
 .وتعزيز االيجابيات بما يكفل القدرة علي اتخاذ القرار وحل المشكالت 

المهارات الحياتية بأنها القدرات العقلية والوجدانية والحسية التـي         ) ٢٠٠٥،٥(تحية اللولو   فوتعرف  
 أو مواجهة تحديات تواجهه في حياته اليومية أو إجراء تعديالت علي أسلوب              ، تمكن الفرد من حل مشكالت    

 .حياة الفرد أو المجتمع 
التعامـل مـع    (الحياتية مـا هـي إال        اتفقت علي أن المهارات      تمما سبق يتضح أن جميع التعريفا     

وتتشابه المهـارات   ) متطلبات الحياة اليومية ، االعتماد علي النفس ، والتمكن من التكيف مع البيئة المحيطة               
الحياتية في أنها تشمل االتجاه والمعرفة والمهارة واتفقت جميعها في أنها تجعل اإلنسان يتكيف مـع البيئـة                  

 .المحيطة 

 للمعوقين عقليا الحياتية مفهوم المهارات 
بأن المهارات الحياتية هي مجموعـه مـن         ) ٨ ،   ٢٠٠٣ ( ناجي قاسم وفاطمة فوزي    يري كال من  

المهارات التي يتدرب عليها األطفال المعوقون عقليا حتى يكونوا قادرين علي االعتماد علـي أنفسـهم فـي                  
مهارات الحركية والنفسية مما يساعدهم علي      إمكانية قضاء حاجاتهم اليومية والتي تؤدي إلي تحسين بعض ال         

 .أن يعيشوا حياتهم االجتماعية بصورة طبيعيه 
بأنها المهارات التي يتدرب عليها األطفال المعاقون في إمكانية          )١٥، ١٩٩٥ ( نادر الزيود    ويوضح

ن يعيشوا حياتهم قضاء حاجاتهم اليومية والتي تزيد من قدرتهم علي االعتماد علي أنفسهم مما يساعدهم علي أ
 .االجتماعية 

المعارف والمهارات الوظيفيـة واالتجاهـات وثيقـة        " بأنها   ) ٦٥،  ١٩٩٦  (ويعرفها عاطف عدلي  
الصلة بالحياة اليومية الالزمة إلعداد المتعلم المعاق عقليا للحياة كمواطن  قادر علي التعامل مع مواقف الحياة 

 "اليومية 
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 المهارات الحياتية لألشخاص المعـوقين بأنهـا هـي    Katherine)   13  ,2007(وعرفت كاثرين 
المهارات األساسية للعيش باستقاللية داخل المجتمع وتشمل النظافة الشخصـية ،إعـداد الطعـام والتـدريب           

 .الوظيفي في المجتمع
يا عقلمن المهارات األساسية في تعليم وتدريب المعاقين تعتبر  المهارات الحياتية    ويتضح مما سبق أن   

والتكيف الناجح مـع البيئـة       والتي تشمل الجوانب الشخصية مثل االعتماد على الذات ، وزيادة ثقته بنفسه ،            
اكتساب مهارات أخرى مثل المهارات االجتماعية عقليا وتلك المهارات أساسية كي يستطيع المعاق ، المحيطة 

 .والمهنية واألكاديمية 
عقليا الوضع في االعتبار أنهم سينتقلون إلي المجتمع العام لـذا           لذا يجب عند تعليم التالميذ المعوقين       

فينبغي توفير المهارات   ،  يجب أن يتم تعليمهم بعض من المهارات الحياتية الالزمة للدخول إلي هذا المجتمع              
 ).,Hourcade   22 ,2003(للتكيف داخل المجتمع األكاديمية الوظيفية التي سوف تستخدم في الحياة اليومية 

من خالل الدراسات السابقة والبحوث التي تناولت تعريفـات المهـارات الحياتيـة أشـار جـونز                 
)(1991,25   Jones إلي أن المهارات الحياتية تندرج تحت ثالثة مداخل وهي : 

ارات الشخصية التي تسبب أو تزيد يواالخت ويعرف المهارات الحياتية بأنها مجموعة األداءات : א��د+ل�א4ول
 .الفرد عادة وفائدة وراحةمن س


المستخدمة فـي تحقيـق أهـداف     ويعرف المهارات الحياتية بأنها القدرات العقلية والحسية  :א��د+ل�א����
 .مرغوبة لدى الفرد

العمليات واإلجراءات التي من خاللهـا يسـتطيع    ويعرف المهارات الحياتية بأنها مجموعة : א��د+ل�א����5(�
 .تعديالت في مجاالت حياته ة تحدي أو إدخالالفرد حل مشكلة أو مواجه

 المهارات الحياتية تتكون من المكونات المعرفية لكيفية اختيار السلوك والمكونـات            بأنيتضح مما سبق    و
 . وتتمثل في تنفيذ المهارة ةالوجدانية والتي تدفع الختيار نمط سلوكي دون األخر والمكونات المهاري

 :التعريف اإلجرائي 
هي المهارات التي يتدرب عليها     : ي ذلك عرفت الباحثة المهارات الحياتية إجرائيا بأنها         وبناء عل 

التالميذ المعوقون عقليا القابلين للتعلم من خالل برنامج قائم علي التعلم النشط ، والتـي تسـاعده علـي                   
 ومهـارات   العيش باستقاللية والتكيف داخل المجتمع ، وتتضمن كال من مهارات التفاعـل االجتمـاعي             

 .السالمة واالنتقال والمهارات المهنية 
 

 أهمية المهارات الحياتية للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم

 أنهيشعر الفرد بالفخر واالعتزاز بالنفس ذلك تبرز أهمية المهارات الحياتية من أن التمكن من أدائها 
 هذا يشعر اآلخرين بالثقة فيه ويعطيه هو فإنلب منه عندما يطلب منه أن يؤدي عمال من اإلعمال ويتقن ما ط

حيث تعتبر المهارات الحياتية كثيرة متعددة ويحتاج إليها المرء في كل حياته سواء ، المزيد من الثقة بالنفس 
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 الفرد في حاجه إلي امتالك مهارات أنفي األسرة أو العمل أو في العالقات مع اآلخرين ومن ثم يمكن القول 
 يمارسها في كافة مجاالت الحياة وبالتالي فهي سبيل إلي سعادته وتقبله لآلخرين والحياة معهم أنيستطيع 

 . ) ٢٢٢ ، ٢٠٠١احمد حسين اللقاني ، فارعة حسن ، ( وكذا حب اآلخرين له وتقديرهم إياه 

هميـة  إلي أن اكتساب المهارات الحياتية له أ       ) ٦٧:٧٢ ،   ٢٠٠٣ (هبة اهللا حلمي عبد الفتاح       وتشير
قـف  امن خالل اكتساب المهـارة فـي المو        علي التواصل الفعال مع اآلخرين       خاصة تتمثل في تنمية القدرة    

المختلفة التعليمية داخل وخارج نطاق المدرسة ، حيث يتصل التلميذ بأفراد المجتمع ومـن خـالل اكتسـاب         
 والحوار يستطيع التلميذ تحقيق المهارات الخاصة بالتفاعل مع اآلخرين مثل التعاون والتصرف وقت األزمات   

 .التفاعل االيجابي مع المجتمع من حوله 
 :لمهارات الحياتية تتلخص فيما يلي  ابأن أهمية ) ٢٠٠٠ ، ٣٢:٢٤  (يوأوضحت  فاطمة مصطف

 تساعد علي إدراك الذات وتحقيق الثقة بالنفس -١

 تكسب الفرد القدرة علي تحمل المسئولية -٢

  االستقالل الذاتيتساعد علي تحقيق قدر كبير من -٣

 تنمي القدرة علي التعبير عن المشاعر وتهذيبها  -٤

 تكسب الفرد القدرة علي التحكم االنفعالي -٥

 تنمي التفاعل االجتماعي واالتصال الجيد مع اآلخرين -٦

 تنمي القدرة علي مواجهة مشكالت الحياة -٧

 توفر النمو الصحي الجيد للشخصية -٨

 ه ذاته وتجاه اآلخرين في مجتمعهتنمي المشاعر االيجابية داخل الطفل تجا -٩

 تنمي القدرة علي التخطيط الجيد للمستقبل  -١٠

 تساعد علي تنمية االبتكار واإلبداع  -١١

 ألنالمهارات الحياتية متصلة بواقع الفـرد وحياتـه         حيث أن   تمكن الفرد من العيش بشكل أفضل        -١٢
  .امتالك تلك المهارات يجعل الفرد في مواقف حياتية أفضل 

الدراسات في المدارس األمريكية بان المهارات الحياتية من الضروري إدراجها فـي             احديثبتت  وأ
 ,Gamble. Baxter, 69( .المناهج الدراسية حتى يصل التالميذ إلي النجاح العظيم فـي حيـاتهم العمليـة   

2006, 2  ( 
 بعض المشكالت إليبدوره ؤدي  المهارات والذي ي المعاق ذهنيا يفتقر إلي العديد منالتلميذن وحيث إ

، ١٩٩٩ مرسـي ،     كمال إبراهيم (سلبية والقلق والتوتر واالنسحابيه     السلوكية واالضطرابات االنفعالية مثل ال    
٥( 

 غير تـوافقي    وسلوكإذا لم يتم تنمية المهارات األساسية والتدريب عليها فيحدث نقص واضطراب            ف
يجـب تنميـة    ، ف يسية في سبيل نجـاح المعـوق        للمعوق ولذا فان عدم القدرة علي التكيف يعتبر العقبة الرئ         
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في سن مبكرة جدا حتى يتكيف الطفل مع أقرانه ومع المجتمع وحتى ال يحدث سـلوكيات                الحياتية  المهارات  
 )٧، السيد كمال ريشة (  في سن مبكرة غير توافقية وال بد من وضع البرامج التي تحدد احتياجات األطفال

أن من أهم المشكالت التي تواجه األطفال        ) ٥٢-٢٦ ،   ٢٠٠٢ ( كما أشارت دراسة السيد علي سيد     
المتخلفين عقليا وتؤثر علي الكثير من مهاراتهم الحياتية ، ضعف في الذاكرة العاملة لديهم وأوصت بضرورة                

 .بناء برامج لهؤالء األطفال ما يساعدهم علي تنمية المهارات المختلفة 
 ،   ٢٠٠٦ ،   سعيد محمد السـعيد   (  عقليا القابلين للتعلم ما يلي       لمعاقين الالزمة ل  حتياجاتالاومن أهم   

٤١ (  
 بنفس المرحلة العمرية مثل نركون فيها مع العاديين الذين يمروتاحتياجات عامه للتالميذ المعاقين يش    -١

 – مرافقة األقران    – احترام الذات    – تحقيق الذات    – التقبل االجتماعي    - التقدير –الحاجة إلي األمن    
 . والتواصل والتقبل والحب األسرةتقالل الذاتي والطعام والشراب وتكوين االس

معاقين وإعداد مناهج تناسـب  ة للحيث ينبغي توفير فرص التعليم المناسب   " ثقافية  " احتياجات تعليمية    -٢
احتياجاتهم وقدراتهم بما يساهم في إشباع االحتياجات التعليمية الالزمة لهم واستخدام أساليب تدريس             

 .ختلف عن تلك المتبعة مع العاديين وذلك للتغلب علي إعاقاتهم ت
ويقصد بها دراسة وتقييم قدرات وإمكانات المعـاق وطبيعـة إعاقتـه            "  تأهيليه" احتياجات تدريبية    -٣

بحيث يمكن توجيهه إلي اختيار المهنة المناسبة لقدراته وإتاحة الفرصة لـه            ،  واآلثار المترتبة عليها    
 .العمل بها للتدريب عليها و

في دراسة أجراها علي التالميذ المعاقين بصـريا إلـي أن     ) ٣٣ ،   ٢٠٠٦( كما أشار محمد عيد     
  وسلبياتهاإيجابياتها الحياتية تجعل المتعلم قادرا علي التفاعل االجتماعي مع الحياة اليومية بكل تالمهارا
فهم في حاجه إلي االعتماد علـي       ية ،   المعاقين من األشياء الضرور    للتالميذتعليم المهارات الحياتية    ف
علي الوالـدين المـرور    بأنه  Baker Bruce )8-1 ,2004(ي جميع المجاالت ، وكما أشار بيكر النفس ف

 المهارات  إلي القدرة علي االستقاللية من خالل تنمية بعض         في تعليم أبنائهم المعاقين    خطوة بخطوه للوصول  
 .ةالحياتي

لي أن أهمية المهارات الحياتية للمعوقين عقليا القابلين للتعلم تتمثل فـي            وتوصلت الباحثة مما سبق إ    
 : من النقاط األساسيةاًعدد
 مهارات أساسية ال غني عنها للفرد من اجل مواصلة البقاء -١
  أهمية التدريب عليها لتنميتها من خالل البرامج المختلفة -٢
  عهي مهارات تمكن الفرد للعيش باستقاللية داخل المجتم -٣
  تشمل سلوكيات الفرد وتصرفاته إزاء مواقف الحياة اليومية -٤
 هي خليط من المعرفة والسلوك واالتجاه -٥
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 خصائص  المهارات الحياتية للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم
 : مجموعه خصائص للمهارات الحياتية منها  )١٤ ،٢٠٠١(تغريد عمران وآخرون تحدد 

وانب المادية وغير المادية المرتبطـة بأسـاليب إشـباع الفـرد االحتياجـات              تتنوع وتشمل كل الج    -١
 ولمتطلبات تفاعله مع الحياة وتطويرها

 تختلف تبعا لطبيعة كل مجتمع وعاداته وتقاليده ودرجة تقدمه  -٢
 للزمان والمكان تختلف وفقا  -٣

جتمع والفرد ودرجة تأثير كل منهمـا   تعتمد علي طبيعة العالقة التبادلية بين الفرد والمجتمع وبين الم          -٤
 علي األخر

 تستهدف مساعدة الفرد علي التفاعل  الناجح وتطوير أساليب معايشة الحياة -٥
 :أنها إلي أن أهم خصائص المهارات الحياتية  ) ٣٠، ٢٠٠٦(مني أمين عبد العزيز كما تحدد 

 تراكمية -١
 متصلة -٢

 فردية -٣

 مترابطة -٤

 ارتقائية -٥

 حيطة واألسرة والمدرسةمحصلة تأثير البيئة الم -٦

 معرفية تتمثل في كيفية القيام بالعمل -٧

 فعلياتتمثل في تنفيذ الفعل تنفيذا  -٨

يتضح مما سبق أن من خصائص المهارات الحياتية أنها متنوعة ومترابطة وتستهدف مساعدة الفرد علي               
مـن تكيـف وتفاعـل مـع        التفاعل مع البيئة المحيطة من حوله ، وهذا كل ما يحتاجه التلميذ المعاق عقليا               

 بصـفه   المعوقينلدي  نمية المهارات الحياتية    العمل علي ت  المحيطين في العالم الخارجي ، لذا من الضروري         
أهـم  ومـن  ،  لديهم عجز شديد في هذه المهارات ويحتاجون إليهـا  ألن عقليا بصفه خاصة  والمعوقينعامه  

ـ   المهارات التي يجب العمل علي إكسابها للمعاقين المهار         مثـل التعـاون   ةات الحركية والمهارات االجتماعي
وتكوين حوار مشترك ومهارات مهنية وأكاديمية مثل التعرف علي ي وإتباع التعليمات والتفاهم والعمل الجماع
 .المهارات المتوافرة لدي المعاق تلك وإعداد األنشطة المختلفة الستخدام ، اآلالت البسيطة 

 ميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلمتصنيف المهارات الحياتية للتال
الذي يقسـم   ) ١٣ ، ٢٠٠٣فايز أبو حجر ،   ( وضعت عدة تصنيفات للمهارات الحياتية منها تصنيف        

 -:المهارات الحياتية إلي
هي المهارات التي تتضمن معرفة الذات ، خصائصها ، مصادر قوتها وضـعفها             :  مهارة الوعي الذاتي     -١

 يرغبه وتساعد المتعلم كأداة أساسية للتواصل مع اآلخرين وبناء العالقات والتعاطف            ،وما يرغبه الفرد وما ال    
 .معهم 
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مساعدة الطلبة  توي عال من النشاط المعرفي تسهم في        هي عملية عقلية ذات مس    :  اإلبداعي ر مهارة التفكي  -٢
 . التخاذ القرارات وحل المشكالت وتمكنهم من النظر ابعد من حدود خبراتهم 

هي القدرة علي تحليل المعلومات والتأثيرات االجتماعية والثقافية والخبرات بطريقة          : ارة التفكير الناقد   مه -٣
 .موضوعية 

 وبناء عالقات   ايجابيةهي المهارات التي تساعد المتعلم علي التواصل بطرق         :  مهارة االتصال والتواصل   -٤
 . وثقافته وغير اللفظي بما يتالءم مع ظروفهفظي  وذلك باستخدام أنواع االتصال والتواصل اللجيده وبناءه

ايجابيـة  هي تلك المهارات التي تساعد المتعلم علي التعامل بطرق          : مهارة حل المشكالت واتخاذ القرار       -٥
 من اتخاذ القرار البناء والمناسب في طلب المسـاعدة وتحديـد الحلـول              مع المشكالت التي تواجهه وتمكنه    

 .ت والتسويات لتلك المشكال
بان هناك عشرة مهارات حياتية أساسـية يحتاجهـا          ) ٦٣-٦١ ،١٩٩٩(وأشار أحمد حسين اللقاني     

 :الطالب ليهيئوا للقرن الواحد والعشرين وهي 
  مهارات االتصال الشفهية والكتابية-١
  مهارات التفكير الناقد واالستدالل وحل المشكالت-٢

االلتزام بالمبادئ األخالقية وكذلك مهـارة وضـع وتحديـد           القدرة علي ضبط الذات وتحمل المسئولية و       -٣
 األهداف

 األخرى مهارة استخدام أجهزة الحاسب وأنواع التقنية الحديثة -٤

  المطلوبة لتحقيق النجاح في الوظيفة والتي تشمل مهارة إقامة العالقات إنسانية مع اآلخرينت المهارا-٥

  مهارة التكيف والمرونة-٦
 ض والقدرة علي حسم الصراعات مهارة التفاو-٧
  القدرة علي إجراء البحث وتطبيق البيانات-٨

 )القدرة علي التحدث بأكثر من لغة ( لغات أجنبية ة معرف-٩
  مهارات القراءة الناقدة والفهم-١٠

 )٦١، ٢٠٠٦شيماء صبحي إبراهيم ،(أما تصنيف 
ارات النظافـة الشخصـية ، مهـارات     مهارات صحية ، مه   "وتصنف إلي   :  مهارات الحفاظ علي الحياة      -١

غذائية، مهارات وقائية وتشمل الوقاية من أخطار الكهرباء ،والوقاية من األمراض،واألمـان فـي المعمـل                
،الوقاية من أخطار الحريق،الوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية الزالزل،المهارات الخاصـة باإلسـعافات              

  .األولية
التعامل مع تكنولوجيا المعلومات ، التعامـل مـع األجهـزة    (وتصنف إلي  : مهارات علمية وتكنولوجية     -٢

  . اليوميةةالتكنولوجية في مواقف الحيا
 )االستغالل الرشيد للموارد البيئية والثروة ،الحفاظ علي البيئة (وتصنف إلي : مهارات بيئية -٣
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 الدراسات االجتماعيـة    المهارات التي يمكن تنميتها من خالل     ) ١٠٣ ،٢٠٠٣( هبة اهللا حلمي  وتري  
 :كالتالي 

  مهارات التواصل االجتماعي -١
  مهارة الكتابة التفسيرية-٢

  مهارة التفسير -٣

  مهارة حل المشكالت-٤

  مهارة اتخاذ القرار-٥

مهارات غذائية ، مهارات صحية  (المهارات الحياتية تصنف إلي      ) ١٠ ، ٢٠٠٥ (وتري فتحية اللولو  
 ) .رات بيئية ، مهارات يدوية ، مهارات وقائية ، مها

تنمي القدرة علي التواصل الفعال مع اآلخـرين فمـن خـالل     يتضح مما سبق أن المهارات الحياتية       
ومـن  ،  اكتساب المهارات والمواقف التعليمية داخل وخارج  نطاق المدرسة يتصل التلميذ بأفراد المجتمـع               

مثل التعاون والتصرف وقـت األزمـات والحـوار         خالل اكتساب المهارات الخاصة بالتفاعل مع اآلخرين        
  .يستطيع التلميذ تحقيق التفاعل االيجابي مع المجتمع من حوله

 
 : أما في مجال اإلعاقة العقلية فقد تم تصنيف المهارات الحياتية علي النحو التالي 

عاقين عقليا   الحياتية الالزمة للم   للمهارات ) ٢٥ ،     ٢٠٠٣ ( صنف ناجي قاسم ، وفاطمة فوزي     جاء ت 
 ي كالتال
وتعبر عن قدرة الطفل المعاق ذهنيا علي رعاية ذاته باستقاللية في حدود ما تسمح              :  مهارة رعاية الذات     -١

 .به قدراته 
تعبر عن قدرة الطفل المعاق ذهنيا علي إقامة عالقات جيدة مع زمالئـه ومشـرفيه               : مهارات اجتماعية    -٢

 .وأفراد أسرته 
 .تعبر عن قدرة الطفل المعاق ذهنيا علي التعامل المادي والتسوق والشراء  : مهارات اقتصادية-٣
تعبر عن قدرة الطفل المعاق ذهنيا علي اإللمام بالمعلومات والمعارف عن كـل مـا               :  مهارات معرفية    -٤

 .يحيط به من أشياء 
خدام اللغة في المواقـف     تعبر عن قدرة الطفل المعاق ذهنيا علي التعبير عن النفس واست          : مهارات لغوية    -٥

 . االجتماعية المختلفة 
 المهارات الحياتيـة   ) AAMR, 2002,34(وشمل تصنيف الجمعية األمريكية لذوي التخلف العقلي

 :الخاصة بالمعاقين كالتالي 
 "التعبير اللغوي،قراءة وكتابة ، استخدام النقود " مهارات التواصل وتشمل-١
 "صية ،مسئولية ،إتباع القوانين عالقات شخ"  مهارات اجتماعية -٢
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المهارات الشخصية أكل ، لبس ، نظافة ، وتشمل أيضا مهارات حياتية تجهيـز          "  مهارات عملية وتشمل     -٣
 "األكل واخذ الدواء واستخدام الهاتف وإدارة األموال واستخدام المواصالت 

  مهارات مهنية -٤
  مهارات المحافظة علي األمن-٥

بان من المهارات الحياتيـة الضـرورية    Katherine Quigley ( 2007 , 26 (كاثرين  وأشارت
 اإلعداد والتدريب المهنـي ، مهـارات   –الحياة اليومية "لتالميذ اإلعاقة العقلية المتوسطة تشمل ثالثة محاور  

 "اجتماعية شخصية 
دارة األسـرة ، رعايـة      إدارة الشئون المالية والشخصية ،االختيـار ، إ       " مهارات الحياة اليومية وتشمل      -١

، االستهالك ، العناية بـالمالبس ،        ، مهارات الشراء   مسئولية الزواج  تربية األطفال ،   الحاجات الشخصية ،  
 )المواطنة ، المسئولية ، استخدام الموافق الترفيهية ، التنقل 

 "ية ، التامين انتقاء الخيارات المهنية ، مهارات يدو"  مهارات اإلعداد والتدريب المهني وتشمل -٢
وعي الذات ، الثقة بالنفس ،تحقيق السلوك المقبول اجتماعيا ،تحقيق           " مهارات شخصية اجتماعية وتشمل      -٣

إظهـار   إتبـاع التعليمـات ،     حل المشكالت ، التواصل مع اآلخرين ، احترام حقوق اآلخرين ،            ، لاالستقال
السـتجابة لحـاالت الطـوارئ ،        ا  اتخاذ القرار ،   ، ، مهارات االستماع   السلوك المناسب في األماكن العامة    

  "االتصال بالهاتف
ومن خالل التصنيفات التي قدمت للمهارات الحياتية الخاصة بالتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم ،              
تي تم في هذا البحث تصنيف المهارات الحياتية طبقا ألبعاد حياة التلميذ المعاق عقليا ، وحسب االحتياجات ال                

تجعله يعيش باستقاللية داخل المجتمع عن طريق استغالل جميع طاقاته الكامنة حتى يصل إلي درجة التقبـل                
والرضا ، وتحقيقا لهذا تم تصنيف المهارات الحياتية إلي مهارات رئيسية ويندرج تحتها عدد من المهـارات                 

 ) . ٢ملحق رقم (معوقين عقليا القابلين للتعلم الفرعية وصوال إلي قائمة بالمهارات الحياتية الالزمة للتالميذ ال

 الدراسات االجتماعية وتنمية المهارات الحياتية للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم
 المهارات األساسية التي تسعي التربية إلي مسـاعدة المتعلمـين علـي             إحدي الحياتية   تتعد المهارا 

من أهم المتطلبات الضرورية والملحـة       ، فهي واحدة     مي مخطط اكتسابها وتنميتها بشكل واعي وبأسلوب عل     
 فالمهارات الحياتية تمثل الوسائل التي يحتاجها الفـرد إلدارة          ،لتكيف الفرد مع متغيرات العصر الذي يعيشه        

حياته وتكسبه االعتماد علي النفس لمواجهة العديد من المسئوليات والتحديات وتـزوده بالمهـارات الجيـدة                
  .الرضا النفسي مما يحقق  التكيف مع متغيرات العصر الذي نعيشهلتحقيق 
الدول المتقدمة تستهدف في مناهجها اكتساب األبناء المهارات الحياتية أي تلك المهارات التي تجعلهم ف

تويها وبالتالي تكون المعارف التي تح، يجابياتها وسلبياتها  مع الحياة اليومية الحالية بكل إقادرين علي التفاعل
هي عرض الجانب النظري للمهارات الحياتية علي أن يتم ذلك مع مـا             ة  الكتب المدرسية ذات وظيفة أساسي    

 ،  ٢٠٠١،  احمد اللقاني وفارعة حسن     ( كل ما درسه نظريا في واقع الحياة         لممارسةيتاح للمتعلم من فرص     
٢٢١-٢٢٠. (  
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تالميذ ليعيشوا كمواطنين صالحين في مجتمع ومادة الدراسات االجتماعية هي المجال المتسع إلعداد ال
ديمقراطي ، وذلك من خالل تنمية المهارات الحياتية لديهم بإعداد المواقف التي سوف يحتاجونها الكتسـاب                

هبـة  ( تتيح الفرصة للعمل الجماعي والتفاعل مع البيئة المحيطة          ة االجتماعي تتلك المهارات ، فمادة الدراسا    
والتلميذ المعاق عقليا كل ما يحتاجه هو التفاعل االجتماعي واكتساب العديد مـن              ) ٧٦ ،   ٢٠٠٣اهللا حلمي ،    

المعارف والمهارات والتقبل والرضا والعيش باستقاللية ، حيث إن هذه المادة نظمت فـي مرحلـة التعلـيم                  
مقررة علي تالميذ ومادة الدراسات االجتماعية الاألساسي لتوطيد العالقات بين الفرد والعائلة والمجتمع ككل ، 

تكسب التي  الصف الرابع االبتدائي في مدارس التربية الفكرية تضم في مجملها  العديد من المواقف الحياتية                
والتفاعل االجتماعي ، واألمن والسالمة     القدرة علي تحمل المسئولية     العديد من المهارات الحياتية مثل       التلميذ

 .األداء الوظيفي الناجح ، ومهارات مهنية تمكنهم من الوصول إلي 
 إلي حـد    الحاجة في مجال تعليم التالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم          خالل العمل حظ من   ومن المال 

 وال  المعـوق  للتلميذكبير إلي استراتيجيات تعليم واضحة المعالم وقائمة علي الفهم الصحيح للسلوك المدخلي             
عديل وتكييف أساليب تدريس مستخدمه في المدارس العادية والمتتبع         يزال تعليم هؤالء التالميذ يتم من خالل ت       

لتلك األساليب التعليم يجدها بعيدة عن المبادئ التعليمية المستخلصة من النظريات التي حاولت تفسير سـلوك         
 خصائص هـؤالء التالميـذ وال       تراعي ال   أنهاكما  ،  المتعلم لدي هؤالء األطفال في مواقف التعلم المختلفة         

 .تحاول استنباط تطبيقات تربوية تساعد علي تلبية احتياجاتهم التعليمية الناجمة من اتصافهم بتلك الخصائص  
المهارات الالزمة للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم التي يمكن تنميتها عبر الدراسات االجتماعية  ومن أهم   

 : والتي سعي البحث لتحقيقها ما يلي 

1-  ������	
���� ����	��� : 
تعد عملية التفاعل االجتماعي من المهارات التي يمارسها الفرد خالل حياته اليومية ، والتي تمكنـه                

 التأثير المتبادل بين سلوك األفراد والجماعات من        علي أنه التفاعل االجتماعي    ويعرف   من تحقيق المواطنة ،   
 ) ٤٣٧ ،١٩٩٢محمد عاطف غيث ،  ( لخالل عملية االتصا

 لتنميـة   ي برنامج تدريب  أثردراسة استهدفت التعرف علي     ) ٥٤ ،   ٢٠٠٠(وقد أجري فهد القحطاني     
بعض المهارات االجتماعية لعينة من األطفال المتخلفين عقليا القابلين للتعلم  وتـم تـدريب التالميـذ علـي               

النمذجة والتعزيز والتسلسـل  ات م الباحث فنيواستخد"  التطبيقات ،التدريبات، الوعي ،التوجيهات " المهارات  
 األطفال اكتسبوا مهارات إلقاء التحيـة وقـول شـكرا           بأنقصص وأداء الدور والتلقين وأوضحت النتائج       وال

 .واالعتذار 
إلي أهمية األنشطة الجماعية ودورها في تنمية التطبيع         ) ٨٣،  ٢٠٠٩( كما أشار عادل عبد العزيز      

 .العملية يتكيف المعاق مع الجماعة ويكتسب السلوك االجتماعي االجتماعي لدي المعوقين فعن طريق هذه 

2- ���	���� ����
� ������  
االنتقال في البيئة العربية وأهمية االهتمام بتدريب األطفال  السالمة وظهر االهتمام بأهمية مهارات

مهارات االنتقال  " Encyclopedia"، وعرفت الموسوعة التربوية لذوي االحتياجات الخاصة  عليها المعوقين
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 .Cecil R -علي أنها االداءات التي تمكن الفرد من االنتقال في المجتمع عبر األماكن المختلفة بشكل مستقل

Reynolds, 1987 ,1592 . ( 

3- ������ �������  
العامة بعد تخرجهم مـن  أن التالميذ في المدارس      علي   Gamble) (2-2006,1 جامبل   أثبتت دراسة 

يجدون صعوبة في وظائفهم فطالب المربون بضرورة كتابة مهارات حياتية في المنهج حتى يصـل  س  المدار
عن مواهبه وقدراته وميولـه ومقارنتهـا     عملية مساعدة الفرد والكشفيوه، الطالب إلي النجاح في العمل 

  . لنفسه في المجتمع  مكانإيجاد له ومساعدته على المتاحةبالفرص 
تسـاعدهم علـي      المعوقين عقليا القابلين للتعلم  في حاجة إلي مهـارات مهنيـة            وحيث أن التالميذ  

إلـي أن مـن   Katherine Quigley ( 2007 , 26  (كـاثرين   علي النفس ، أشارت واالعتماداالستقاللية 
التـي  المهارات يدويـة    انتقاء الخيارات المهنية ،     المهارات المهنية الالزمة للتالميذ المعوقين عقليا مهارات        

 .تساعدهم علي االعتماد علي أنفسهم في سوق العمل 
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�	
�	� ���	�  

"�#	� $�%�	� 
حيث مفهومه وأسسه وأهدافه وأهميتـه فـي تعلـيم          تتناول الباحثة في هذا الفصل التعلم النشط من         

الدراسات االجتماعية كما تم عرض لبعض استراتيجياته في تعليم الدراسات االجتماعيـة للمعـوقين عقليـا                
 .القابلين للتعلم ثم تطبيق التعلم النشط مع تلك الفئة وفيما يلي عرض توضيحي لذلك 

 مفهوم التعلم النشط 
) بولسون وفوسـت    ( لنشط فلقد عرفه    تي قدمها الباحثون والمؤسسات للتعلم ا     لقد تعددت التعريفات ال   

Paulson & Faust (1998 , 3) شئ يعمله الطلبة داخل الصف غير اإلصغاء السلبي لما يقولـه  أنه علي 
المعلم خالل المحاضرة ، بحيث يشمل بدال من ذلك اإلصغاء االيجابي الذي يساعدهم علي فهم ما يسمعونه ،                  

 تمارين أثناء ، والتعاون والتعقيب عليهتابة أهم األفكار الواردة فيما يطرحه من أقوال أو أراء أو شروح ،       وك
 اليوميـة   ت تطبيق ما تعلموه في مواقف حياتية مختلفة ، أو حل المشكال           المجموعات وأنشطتها بشكل يتم فيه    

 .المتنوعة 
يقة تعليم وتعلم فـي آن واحـد ، حيـث            بأنه طر  )  ٣٣ ،   ٢٠٠٦ (جودت سعادة وزمالؤه     ويعرفه

يشارك الطلبة في األنشطة والتمارين والمشروعات بفاعلية كبيرة من خالل بيئة تعليمية غنية متنوعة ، تسمح 
لهم باإلصغاء االيجابي والحوار البناء ، والمناقشة الثرية ، والتفكير الواعي ، والتحليـل السـليم ، والتأمـل         

ته أو كتابته أو طرحة من مادة دراسية ، أو أمور ، أو قضايا أو آراء ، بين بعضهم                   العميق لكل ما يتم قراء    
 .بعضا ، مع وجود معلم يشجعهم علي تحمل مسئولية تعليم أنفسهم تحت أشرافه الدقيق 

بأنه طريقة تـدريس يشـترك      تعريفا للتعلم النشط     )٢،  ٢٠٠٦ ( اإلدارة المركزية للتدريب     طرحتو
 .أشياء تدفعهم علي التفكير فيما يتعلمونه المتعلمين في عمل 

بأنه عندما يكون التعلم نشطا فان الطلبة يقومون بمعظم   Silberman)25 ,1996( ويرى سيلبرمان
العمل ويستخدمون عقولهم بفاعلية ويدرسون األفكار جيدا ويعملون على حل المشكالت من جهة وعلى تطبيق 

 .ى سرعة الفهم لديهم واالستمتاع  فيما يقومون به من أنشطة ما تعلموه من جهة ثانية مما يؤدى إل
أسلوب يشمل العديد من الممارسات التربوية ،       :  فتري انه     )٢ ،   ٢٠٠٦(وزارة التربية والتعليم    أما  

واإلجراءات التدريسية التي تهدف إلي تفعيل دور المتعلم من خالل العمل والتجريب ، واعتماد المتعلم علـي           
لحصول علي المعلومات ، واكتساب المهارات ، وتكوين القيم واالتجاهات ، والمشاركة مع المعلـم               ذاته في ا  

وزمالئه في اختيار نظام العمل وقواعده داخل الصف ، وتحديد األهداف اإلجرائية للدرس ، واختيار مصادر                
 .التعلم ، وتقويم نفسه وزمالئه 
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أنه التعلم الذي يجعل الطالب مشارك بفاعليـة فـي          ب ) ٦٦ ،   ٢٠٠٧(ويعرفه عبد الهادي عبد اهللا        
الموقف التعليمي من خالل ما يقوم به من بحث وقراءات وكتابة تقارير في الموضوعات االقتصادية تحـت                 

 .إشراف المعلم وتوجيهه 
علي أنها طريقة تدريس يشترك فيها المتعلمين في عمل أشياء          ) ٢٠٠٢( وعرفها عبد اللطيف حيدر     

 .  التفكير فيما يتعلمونه تجبرهم علي
 Lorenzen )24-2001,19( ومن بين أهم التعريفات الدقيقة لمفهوم التعلم النشط ما طرحة لورنزن          

طريقة لتعليم الطلبة بشكل يسمح لهم بالمشاركة الفاعلة في األنشطة التي تتم داخل الحجرة              أنه  الذي يرى فيه    
 من دور الشخص المسـتمع السـلبي الـذي يقـوم بتـدوين              بعدأالدراسية بحيث تأخذهم تلك المشاركة إلى       

المالحظات إلى الشخص الذي يأخذ زمام المبادرة في األنشطة المختلفة التي تتم مع زمالئه خـالل العمليـة                  
 يوجه الطلبة إلى وأن أقل يتمثل دور المعلم هنا في إن يحاضر بدرجة        أنعلى  داخل غرفة الصف ،     التعليمية  

  .عليمية التي تؤدى إلى فهم المنهج الدراسياكتشاف المواد الت
 البيئـة  أنه على ط بتعريف التعلم النشMyers & Jones)  (.354-336 ,1993 وجونز وقام مايرز

 والتأمل العميق وذلك من خالل استخدام       ة واإلصغاء الجيد والقراءة والكتاب    ثالتعليمية التي تتيح للطلبة التحد    
ل المشكالت والمجموعات الصغيرة والمحاكاة ودراسة الحالة ولعـب الـدور           تقنيات وأساليب متعددة مثل ح    

 . يقوموا بتطبيق في عالم الواقع أنوغيرها من األنشطة التي تتطلب من التالميذ 
 أن التعلم النشط عبارة عن طريقة ينهمك الطالب من خاللهـا  Mathews) 2 ,2006(وترى ماثيوز

ن إن يكون فردا سلبيا يتلقى المعلومات من غيره حيث يشجع التعلم النشط     في األنشطة الصفية المختلفة بدال م     
 .على مشاركة الطلبة في التفاعل من خالل العمل ضمن المجموعات 

الطالب  راكتهو اشعلي أن التعلم النشط " البحوث للتعليم والتعلم في والية متشجن " وأشار مركز
 ، شفهيا وبصريا  بدال من مجرد تلقي المعلوماتأنهيعني ذا ا وهلتعلم نفسهبشكل مباشر وفعال في عملية ا

 Center For Research On -(محاضرة إلي  جانب االستماع إلى الطالب في القيام بشيء راكتاش

Learning And Teachin,2007,2 ( 

علي أنه ذلك التعلم الذي يتطلب مـن التالميـذ كتابـة            ) ١١٧ ،   ٢٠٠٧( ويري عبد الرحمن كامل     
عات التعبير في ضوء ما قام به من أنشطة مثل القراءة والبحث واالطالع والمشاركة فـي األنشـطة                  موضو

 .الصفية والالصفية ذات الصلة بموضوع التعبير ويكون المعلم موجهها ومرشدا لعملية التعلم 
 اط التعلمنظرتها إلى هذا النمط المهم من أنمفي جميعها اتفقت التعريفات السابقة ويتضح مما سبق أن 

 :، وتعددت النقاط التي اتفقت فيها جميع التعريفات كما يلي 
 المتعلم هو القائم بالنشاط والمعلم موجه فقط -١

 عدم االكتفاء بنوع واحد من االستراتيجيات ولكنه يعتمد علي العديد من االستراتيجيات -٢

 ايجابية المتعلم في الموقف التعليمي بالكامل -٣
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 تماد علي األنشطة الصفية والالصفية تفعيل دور المتعلم واالع -٤

التعلم الذي يعتمد اعتمادا كليا علي األنشـطة التـي تسـمح            : ويقصد بالتعلم النشط في هذه الدراسة       
للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم المشاركة بفعالية في عملية التعلم من بداية النشاط وحتى النهاية ، مـع                  

معلم وذلك الكتساب المهارات الحياتية الالزمة لهم ، مع تحمل المسئولية مـن             وجود بعض التوجيهات من ال    
 .  خالل بيئة تعليمية تشجع علي القيام بمجموعه من األنشطة الفردية أو الجماعية 

  نبذة عن التعلم النشط 
د منذ مطلع   بدأ االهتمام الحقيقي بالتعلم النشط من التسعينيات من القرن العشرين واخذ االهتمام يتزاي            

القرن الحادي والعشرين في الواليات المتحدة األمريكية ودخل المنطقة العربية مع مطلع األلفيـة الثالثـة ،                 
 ،  فوتبنت الفكرة في مصر وزارة التربية والتعليم وبات مشروع مدارس المجتمع بالتعاون مع هيئة اليونيسي              

"  ، وصاحب المشروع برنامج مكثف لتدريب الميسرات        وكان التركيز فيها علي التعلم المتمركز حول المتعلم       
علي أساليب التعلم النشط وإدارة الفصل ، والتقييم الشامل والمستمر وصـاحب ذلـك مشـاركة                " المعلمات  

مجتمعية فعاله وايجابية ساعدت علي نجاح المشروع بدرجة أشادت بها التقارير المحلية والدوليـة ، ومـع                 
م النشط في رفع مستوي أداء التالميذ وتحصيلهم الدراسي ، باإلضافة إلي ما تكون              وضوح نتائج أساليب التعل   
 مستويات الجـودة فـي ضـوء        أعلي ، ومع االهتمام بتطوير التعليم ليحقق        إيجابيةلديهم من قيم وسلوكيات     

 .المعايير القومية ، رأت الوزارة تعميم التعلم النشط في كل مدارس مصر وعلي كافة المستويات 
ولضمان نجاح هذا التعميم بدأت الوزارة في تطبيق التعلم النشط في عدد محدود من مدارس التعلـيم                

، وتقوم الدراسة بهذه المدارس "  قنا – سوهاج –أسيوط " العام في المرحلة االبتدائية في ثالث محافظات هي 
 : علي فكرة التعلم النشط التي تتضمن عدة أسس  تتمثل في 

طة والمشروعات التعليمية والتفعيل والمشاركة واالندماج واسـتخدام الوسـائط التعليميـة            القيام باألنش  -
 المتعددة 

التأكيد علي التعلم الذاتي ، والتعلم التعاوني ، وتعلم األقران ، واالستفادة من خامات البيئـة المحليـة ،                    -
 واألدوات البسيطة 

اتية الالزمة للتعاون بثقة واقتدار مـع أنفسـهم ومـع           التأكيد علي تنمية القدرات العقلية والمهارات الحي       -
  )٤٠-٣٥ ، ٢٠٠٧، المركز القومي للبحوث (  .المجتمع 

 أسس التعلم النشط 
يعمل التعلم النشط علي التركيز علي المتعلم باعتباره محور العملية التربوية وبالتالي إلغـاء الـدور                

 :عتمد علي عدد من األسس السلبي له ، وي
 لتالميذ في اختيار نظام العمل وقواعدهاشتراك ا -١
 إشراك التالميذ في تحديد أهدافهم التعليمية -٢

 تنوع مصادر التعلم  -٣
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استخدام استراتيجيات التدريس المتمركز حول التلميذ والتي تتناسب مع قدراته واهتماماته وأنمـاط              -٤
 تعلمه والذكاءات التي يتمتع بها 

 ولزمالئهماالعتماد على تقويم التالميذ ألنفسهم  -٥

 إتاحة التواصل في جميع االتجاهات بين المتعلمين وبين المعلم  -٦

 تالميذ باإلدارة الذاتيةلالسماح ل -٧

  التعلم أثناءإشاعة جو من الطمأنينة والمرح والمتعة  -٨

 تعلم كل تلميذ حسب قدراته وسرعته الخاصة -٩

، مركز القـومي للبحـوث    ال(مساعدة التلميذ على فهم ذاته ،واكتشاف نواحي القوة والضعف لدية            -١٠
٤٤، ٢٠٠٧ (  
األسس التي تقوم عليها البرامج التعليمية المعدة للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم ما يتفـق               ومن  

 :ج وأنشطة متنوعة للتلميذ كما يليوأسس التعلم النشط حيث أنها تقوم في حد ذاتها علي تقديم برام
 من حيث األهداف -١

 عليمية في ضوء طبيعة وخصائص هؤالء التالميذأن تصاغ األهداف الت −
 أن ترتبط األهداف التعليمية لهؤالء التالميذ باألهداف العامة لتعليمهم −

 أن تثير األهداف التعليمية دافعية التعلم لدي هؤالء التالميذ −

 الجانب الوجداني لهؤالء التالميذأن تغطي األهداف التعليمة  −

 من حيث المحتوي -٢

  المحتوي مرتبطة بحياة التالميذ وان تكون وظيفية أن تكون موضوعات −
 أن تكون كلمات المحتوي سهلة النطق بالنسبة لهؤالء التالميذ ودارجة في حياتهم اليومية −

 أن يناسب المحتوي المرحلة العمرية لهؤالء التالميذ −

 أن يشمل المحتوي مجموعه متنوعة من النشاطات مع التركيز علي التكرار  −

 التدريسمن حيث طرق  -٣

  علي التالميذ ا كلياأن تكون طرق التدريس تعتمد اعتماد −
 أن تتيح طرق التدريس تكرار المهارات ، حتى يتمكن هؤالء التالميذ من اكتسابها −

 من حيث األنشطة والوسائل التعليمية  -٤

 أن تكون الوسائل التعليمة مرتبطة بأهداف الدرس −
 أن تفيد في توضيح المحتوي لهؤالء التالميذ  −

أن توفر بيئة مليئة بالمثيرات السمعية والبصرية واللمسية واستخدامها بأسلوب جيد يتناسـب وعينـة                −
 البحث من حيث النوع والشكل والحجم حيث تعتمد علي القنوات الحسية للتالميذ

 أن تكون الوسيلة مناسبة لمستوي التالميذ العقلي وتخاطب القنوات الحسية لهذه الفئة  −

 ألنشطة الممارسة مع خصائص وميول وقدرات التالميذ أن تتناسب مع ا −
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 أن تتنوع بحيث تراعي الفروق الفردية بين التالميذ −

  األنشطة المقدمة فترة قصيرة لتنفيذها لتتناسب مع فترة تركيز التالميذتستغرق −

 إثارة التالميذ لممارسة األنشطة عن طريق التدعيم المادي والمعنوي −

 من السهل إلي الصعب ومن البسيط إلي المركبمراعاة التدرج باألنشطة  −
 من حيث التقويم  -٥

 أن تتنوع أساليب التقويم من اختبار للتحصيل إلي بطاقة مالحظة السلوك المهاري  −
 أن يراعي في االختبارات المقدمة للتالميذ التنوع في األسئلة المقدمة للتالميذ −

زينب (مرارية ، التكامل ، التناسق مع األهداف          الشمول ، االست  " أن يراعي األسس العامة للتقويم من        −
 )١٨١، ٢٠٠٨زيدان ، 

   أهداف التعلم النشط
تهدف العملية التعليمية إلي النهوض بالتالميذ إلي مستوي عالي من األداء فالتعلم النشط بدورة يهدف               

 ٢٠٠٦(ت سعادة وآخرون جود أهم أهداف التعلم النشط ما أشار إلية العملية التعليمية ، ومنمستوي إلي رفع 
 ،٣٣. (  

تشجيع الطلبة على اكتساب مهارات التفكير الناقد فمرور هؤالء الطلبة بخبرات تعليميـة متنوعـة                -١
فردية أو جماعية لوحدهم أو تحت إشراف وتوجيه معلمهم سوف يكسـبهم مهـارات االسـتنتاج و                 

 .االستقراء وهى من مهارات التفكير الناقد 
لقراءة الناقدة حيث توجههم األنشطة الكثيرة التي يقومون بها على تفحـص مـا   تشجيع الطلبة على ا  -٢

يقومون بقراءته بتمعن بحيث يفهمون معانية جيدا ويطرحون األسئلة العديدة حوله حتى يزاد فهمهم              
 .له ويبنون علية أفكار وآراء جديدة بالتعاون مع زمالئهم وتحت إشراف معلمهم 

يمية المالئمة للطلبة لتحقيق األهداف التربوية المنشودة فطبيعة التعلم النشط          التنويع في األنشطة التعل    -٣
 . في األنشطة التي تتناسب مع حاجات الطلبة عتحتم ضرورة التنو

 .دعم الثقة بالنفس لدى المتعلمين نحو ميادين المعرفة المتنوعة  -٤
 .مساعدة المتعلمين على اكتشاف القضايا المهمة  -٥
 .طرح األسئلة المختلفة تشجيع الطلبة على  -٦
 .تشجيع الطلبة على حل المشكالت  -٧
 .تحديد كيفية تعلم الطلبة للمواد الدراسية المختلفة  -٨
 .قياس قدرة الطلبة على بناء األفكار الجديدة وتنظيمها  -٩
 .تشجيع الطلبة وتدريبهم على إن يعلموا أنفسهم بأنفسهم  -١٠
 .ل والتواصل مع اآلخرين تمكين الطلبة من اكتساب مهارات التعاون والتفاع -١١
 . اإلبداعية لدى الطلبة األعمالزيادة  -١٢
 .اكتساب الطلبة المعارف والمهارات واالتجاهات المرغوب فيها  -١٣
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 .تشجيع الطلبة على المرور بخبرات تعليمية وحياتية حقيقة  -١٤
 تشجيع الطلبة على اكتساب مهارات التفكير العليا كالتحليل والتركيب والتقويم  -١٥

اف السابقة يتضح أن مناهج الدراسات االجتماعية بحكم طبيعتها تسمح بشكل كبير باالعتمـاد              من األهد 
علي التعلم النشط ، حيث إنها تسهم في إكساب التالميذ اتجاهات وقيم ومعارف والمرور بخبرات تعليميـة                 

 .وإكسابهم مهارات التفكير العليا التركيب والتحليل والتقويم 
 :علي أن التعلم يكون أفضل في عدة حاالت هي ) ٦٧،  ٢٠٠٧( عبد اهللا عبد الهادي حيث أشار 

  .عندما يكون الطالب هو محور العملية التعليمية -١
  .عندما يراعي قدرات الطالب وسرعة نموه وإيقاع وأسلوب تعلمه -٢

 .عندما يرتبط بحياة المتعلم وواقعه واحتياجاته واهتماماته  -٣
 .ب وتواصله مع أقرانه وأسرته وأفراد مجتمعه يحدث التعلم من خالل تفاعل الطال -٤

ويتضح مما سبق أن جميع أهداف التعلم النشط تعمل علي إكساب المتعلم للمعلومة عن طريق المرور 
بالخبرات المختلفة وبطرق متنوعة تذهب الملل وهذا بدورة يساعد علي تحفيز المتعلم وتشجعيه علي تعلـيم                

 .نفسه 

 مبادئ التعلم النشط 
طرائـق  وناهج الدراسية أداه لتربية الفرد القادر علي التفكير السليم والمـتفهم لطبيعـة عصـره                الم

لذا فاألمر يتطلب إعادة النظر في هذه الممارسـات   ،   مكونات هذه المناهج     إحديالتدريس وأنشطة التعلم تعد     
 ألن المتطلبـات ونظـرا    تعلم جديدة وتجربتها لتحقيـق هـذه  وأشكالالتدريسية الحالية والبحث عن أساليب  

 تم تطبيق تجربة    فظ واالستظهار ال الفهم والتفكير،     تصب التالميذ في قوالب جامدة من الح       ةاألساليب التقليدي 
 .في المدارس المصرية التعلم النشط 

 : عشرة مبادئ للتعلم النشط تتلخص في اآلتي   Bonk  ( 2006 , 22 (طرح بونك و
يقة كثيرة عن العديد مـن الموضـوعات والحـوادث واألشـخاص             توفر بيانات ومعلومات خام حق     -١

   . واألشياء واألمور
    .  شخصا مستقال من جهة ومستقصيا لألمور من جهة ثانيةماعتبار المتعل -٢

 .مات الطلبة المفيدة وذات العالقة التركز على اهتما -٣
   . ربط مواقف التعلم النشط بالمعارف السابقة للطلبة -٤
   . تيار وعنصر التحديتوفر عنصر االخ -٥
   .  المعلم ميسرا لعميلة التعلم ومشاركا للمتعلمراعتبا -٦
  . ز على التفاعل االجتماعي  والحواريالترك -٧

  .  االهتمام بالتعلم القائم على تعامل الطلبة مع المشكالت -٨

   . اعتماد واجهات النظر المتعددة -٩
   . س مهمة للتعلم النشطاالعتماد على كل من التعاون والتفاوض والتأمل  كأس -١٠
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سبعة من المبادئ أو األسس التي تقوم عليها الممارسات التعليمية السليمة التي تـدعم الـتعلم            توجد  و
 :النشط وتتمثل هذه في اآلتي  

  على زيادة التواصل الحقيقي بين المعلم والمتعلم ةتشجع الممارسات التدريسية السليم -١

 يمة على التعاون والتفاعل بين الطلبة   السلةتشجع الممارسات  التدريسي -٢

 تشجع الممارسات التدريسية على التعلم النشط -٣

 تعمل الممارسات السليمة  على تقديم تغذية راجعة فورية  -٤

 تؤكد الممارسات التدريسية السليمة على الوقت الكافي والمطلوب للتعلم  -٥

 لية تعمل الممارسات التدريسية السليمة على الوصول إلى توقعات عا -٦

جـودت  ( تعمل الممارسات التدريسية السليمة على تقدير المواهب المختلفة وطرق التعلم المتنوعة               -٧
  ) ٥٠-٤٧ ،  ٢٠٠٦ ، سعادة وآخرون

والتعلم النشط يعني التعلم بعمق حيث يمارس التلميذ النشاط ويشارك من خالل خيارات مختلفة 
مساعدة المتعلم على اكتساب مجموعة من  لم النشط هيإن غاية التعواتخاذ القرارات وربط المعلومات ، 

من استراتيجيات التعلم التي تمكنه من حل مشكالته  المعارف والمهارات واالتجاهات ، وتطوير مجموعة
  Stella Cottrel, 2003,22 ) (والتعلم باستقاللية مدى الحياة .الحياتية وتحمل مسؤولية تعلمه

هلهم لالندماج فـي المجتمـع   قليا أن نضعهم في مواقف حياتية تؤميذ المعوقين ع ما ننشده في تعليم التال     فأهم
، والـتعلم   .بتعقيداته وذلك من خالل تعليم قائم علي مواقف بسيطة نضع فيها التلميذ في صورة نشاط يومي                 

مثيرات هو مجموعة عمليات تحدث داخل المتعلم وبناء على رغبته الذاتية وتنشيط هذه العمليات عن طريق ال              
 .والحوافز التي تتوافر في البيئة المحيطة بالمتعلم 

 أهمية التعلم النشط في تعليم الدراسات االجتماعية للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم
تظهر أهمية التعلم النشط من النتائج االيجابية التي يحدثها عند المتعلم من حيث المعرفة والمهـارات                

 إلى انه عندما نشـجع الطلبـة   Meyers &Jones)  340 , 1993(أشار مايرز وجونزواالتجاهات ، حيث 
على المشاركة في األنشطة التي تؤدى بهم إلى المناقشة وطرح األسئلة والتوضـيحات الخاصـة بمحتـوى                 

 ساعد أيضا علـى ات الخاصة بالمادة الدراسية بل ون  المساق فإننا ال نعمل فقط على االحتفاظ األفضل للمعلوم        
  .تنمية قدرات التفكير لديهم

 :بأن أهمية التعلم النشط تكمن في أنها ) ٢٠٠١،٥٣( رضا مسعد السعيد ويري
 ظهر قدرة المتعلم علي التعلم بدون سلطة مما يعزز ثقته بذاتهت -
تعلمه  مهارات التفكير العليا فضال عن       ساعد المتعلم في أن يتعلم أكثر من المحتوي المعرفي فهو يتعلم          ت -

  يعمل مع آخرين يختلفون عنه كما يتعلم طرق الحصول علي المعرفة كيف

  الجديدة تعزيزات كافية حول فهمه للمعارف تتيح للمتعلم -
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 Dale"s Coneمخروط ديل  بأن ,Michael)(7-2 ,2003أشار ميشيل وإلثبات أهمية التعلم النشط 
ديـل  (  التي أجراها    ة الميدانية والتجريبي   الدراسات والبحوث  ، حيث أشارت  يبرهن على فعالية التعلم النشط      

Dale (  طرق التعلم فعالية ما يقع في قمة الهرم والـذي يتضـمن             أقل أن من القرن العشرين     تفي الستينيا 
التعلم من المعلومات التي يقدمها على شكل رموز لفظية أو مجرد ألفاظ كالمية يتم اإلصغاء إليها من خـالل            

في الوقت الذي تقع فيه أكثر طرق التعلم فعالية في قاع هذا المخـروط والتـي   ، حديث أو محاضرة مباشرة  
 ،تشمل الخبرات التعليمية المباشرة والهادفة كالخبرات والدراسات الميدانية أو التجارب المخبريـة المباشـرة             

 .التعلم  عملية ح التعلم النشط وما يركز علية من خبرات مباشرة يزيد من أهمية النجاعلي أنوهذا يدل 
فالبيئة الصفية المشجعة علي التعلم النشط تؤدي إلي زيادة التفاعل يبن المعلم والمتعلم من جهة وبين                

 ، فالمتعلم إذا اعتمد علي نفسه يكـون  ةالمتعلمين وأنفسهم من جهة أخري وتكوين اتجاهات ايجابية نحو الماد      
هر بأن التعلم النشط له أثر إيجابي فـي عمليـة           ، مما يظ   % ٩٠بقاء اثر التعلم أكثر ولمدة أطول تصل إلي         

 .التعلم
يمثـل الهـرم التعليمـي    فيما  أهمية التعلم النشط Medinat F. Salman ( 2009 , 1-13) نوأظهر سالما

Learning Pyramid  عن النسبة المئوية لالحتفاظ بالمعلومات والمعارف والتي أوضحت بان طريقة ، وهو
 فقط وعلى العكس من ذلـك       %5رم من حيث قلة نسبة االحتفاظ والتي لم تتجاوز           تقع في قمة اله    ةالمحاضر
 من احتفاظ أعلي في قاع الهرم تقع الطريقة التي تركز على تدريس اآلخرين من جانب الطلبة وبنسبة أننجد 

  .%90تصل إلى 
 :لتعلم تكمن فيما يلي مما سبق تري الباحثة أن أهمية التعلم النشط للتالميذ المعوقين عقليا القابلين ل

 يجعل التلميذ المعاق مشاركاً وفعاالً  -١
 ينمي االتجاهات والقيم والمعارف لديه -٢

 يزيد تفاعله مع البيئة المحيطة وإكسابه مهارات حياتية عديدة -٣

 االنتقال بين عديد من االستراتيجيات يبعد عنه الشعور بالملل -٤

 ل إليه من أعماليزيد ثقة التلميذ المعاق بنفسه لنجاحه فيما يوك -٥

 بعض استراتيجيات التعلم النشط في تعليم الدراسات االجتماعية
     Active Learning Strategies  للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم    

تتمثل أهم أساليب ووسائل التعلم النشط في أساليب وممارسات تدريسية عديدة تعتمد علـي التفاعـل                
يذ والمعلم وقد قامت الباحثة باختيار مجموعه من االستراتيجيات المتعـددة فـي تطبيـق               شترك بين التالم  الم

 :ما يلي تم اختيار هذه االستراتيجيات بناء علي تجربة البحث  وقد 
طبيعة مادة الدراسات االجتماعية التي تمهد بشكل مباشر االعتماد علي مثل هذه االستراتيجيات التي               -١

يذ معارف بنائية ومهارات وظيفية وذلك بسبب تنوع أنشطة التعلم التـي            تساعد علي اكتساب التالم   
 .يمارسها التالميذ 
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مالءمة تلك االستراتيجيات للمحتوي التعليمي في البرنامج المقترح والذي يناسب العمر العقلي لتلك               -٢
 .الفئة 
ام إستراتيجية واحدة    استخد فانتطبيق التعلم النشط يتطلب التنوع في استخدام استراتيجيات التدريس          ف

 , Richard ,F. 2003 (في تحقيق األهداف التعليميـة وال مقبولة في جميع المواقف التعليمية لم تعد فعاله 

282-283 .(  
 البد من اسـتخدام     فإنهحتى يحقق التعلم النشط األهداف التربوية والتعليمية الكثيرة المرغوب فيها           و

 ونظرا ألنه ال يوجد أسلوب واحد       ، المعلمون مع الطلبة بشكل مستمر     مجموعة من األساليب التي يتعاون فها     
 . التنويع في هذه األساليب ع األهداف المنشودة فإنه البد من تحقيق جميهيمكن عن طريق

علـي عبـد   (ودراسة  )  ٦٨ ،   ٢٠٠٧ ،   عبد الهادي عبد اهللا     ( دراسة  بعض الدراسات السابقة أمثال     أكدت  و
جـودت سـعادة    (ودراسة   )  ١٥٧ ،   ٢٠٠٩فاطمة بنت خلف اهللا عمير،      ( راسة  ود ) ٢٠٠٥،٦٨الوهاب ،   
عديدة من علي أن استخدام استراتيجيات ) ٤٨ ،   ٢٠٠٨هاله الشاروني ،    (ودراسة    ) ٩٧،  ٢٠٠٣،وزمياله  

 .المادة زيادة التحصيل واالتجاه نحو ساهمت في التعلم النشط 

     Cooperative Learningإستراتيجية التعلم التعاوني : أوال 
 األساليب الفعالة للتعلم النشط ، ويقصد به مجموعة اإلجراءات واألساليب التي يـتم مـن                أحدوهو  

ليعملوا مع بعضهم البعض ويجمعهم هـدف        ) ٦-٢(خاللها تقسيم الطالب إلي مجموعات غير متجانسة من         
مهم وتعلم زمالئهم ويكون دور المعلـم       مشترك نحو أداء مهمة معينه أو حل مشكلة ما مع تحمل مسئولية تعل            

 )٩٤ - ٨٨، ١٩٩٩ جابر ،  جابر عبد الحميد ( ومرشد ومقومهموج
التعلم التعاوني هو أسلوب تعلم يتم فيه تقسيم التالميذ إلي مجموعات صـغيرة متجانسـة أو غيـر                  و

أفـراد  ) ٩-٤(متجانسة أي تضم مستويات معرفية مختلفة حيث يتراوح عدد أفراد كل مجموعه مـا بـين                 
ويتعاون تالميذ المجموعة الواحدة في تحقيق هدف أو أهداف مرسومه في إطار اكتساب معرفي أو اجتماعي                
( يعود عليهم جماعه وأفراد بفوائد تعليمية جمة ومتنوعة أفضل مما يعود عليهم في أثناء تعلمهـم الفـردي                   

  ) ٤٨،  ٢٠٠٥ ، "دليل التعلم النشط" وزارة التربية والتعليم 
تعلم مناسبة تسمح للتالميـذ أن يعملـوا سـويا فـي            علم يتم فيه تنظيم وتهيئة بيئة       وهو نوع من الت   

 مهام أكاديمية محددة حيث تعكف المجموعة الصغيرة مشـتركه          إنجازمجموعات صغيرة غير متجانسة تجاه      
يق األهـداف المرجـوة     علي التعيين الذي كلفت به إلي أن ينجح جميع األعضاء في فهم وإتمام التعيين وتحق              

ومن ثم يلمس التالميذ أن لكل منهم نصيبا في نجاح بعضهم البعض وعليه يصبحون مسـئولين عـن تعلـم                    
 ) .١١٥ ، ٢٠٠٦عيد ، رجاء  سعيد ،   عاطف(بعضهم وذلك تحت إشراف وتوجيه المتعلم  

 : ما يلي لتعلم التعاونيلالعناصر األساسية ومن 
  Positive Interdependenceبة على بعضهم االعتماد االيجابي للطل )١(
 Individual Accountabilityالمسؤولية الفردية  )٢(

 Interaction Face_    to_   Face) وجها لوجه(التفاعل المباشر )٣(
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 Inter Personal and Small Group Skillsالعالقات الشخصية ومهارات المجموعات الصغيرة ) ٤(

  )١٥٥-١٥٣،  ٢٠٠٦جودت سعادة وزمالئه ،  ( Group Processingعمل المجموعة ) ٥(
   )٦-٢(وقد التزمت الباحثة باإلستراتيجية أثناء تطبيق البرنامج مع األخذ في االعتبار نظام المجموعة 

     Peer Teaching األقرانتدريس : ثانيا 
بني علي أساس أن التعلـيم      نظام تدريس يساعد فيه المتعلمون كل منهم اآلخر وي         يقصد بتعلم األقران  

موجه أو متمركز حول الطالب مع األخذ في االعتبار بيئة التعلم الفعالة التي تركز علي اندماج الطالب بشكل                  
كامل في عملية التعلم وتعلم األقران يعتبر صورة من صور التعلم التعاوني يعتمد علي قيام الطالب بتعلـيم                  

 )٥٥ ،٢٠٠٥دليل التعلم النشط ، ة التربية والتعليم ، وزار( بعضهم بعضا تحت إشراف المعلم 
 البد إن تقوم بتعليم شـخص مـا         فإنهيعتقد بعض الناس بأنه حتى تتعلم شيئا ما بشكل فعال وناجح            و

فإعطاء الطلبة الفرصة للمشاركة في متطلبات التدريس اليومي يلزمهم معرفة موضوع الـدرس ومصـادر               
 زمالئهم داخل الحجرة    أمامعرضة   المادة التعليمة حوله وذلك تمهيدا لتقديمه أو      المعلومات المتعلقة به وإعداد     

 .ة المناقشات المفيدة التي يعلمون فيها أقرانهم  إثارأجلالدراسية من 
متخلفين عقليا صعوبة اكتساب األطفال ال) ١٥٢، ٢٠٠٣ (ماجدة صالح ، سهي أمين  منوالحظت كل 
 القدرة علي تقدير المسافات وعـدم       مة المرتبطة باالتجاهات المكانية وعد     الرياضية وخاص  للمهارات الحياتية 

التمكن من تحديد مواقع األشياء بسهولة وأكدت الباحثتين علي أن إستراتيجية تعلـيم األقـران مـن أفضـل            
ـ              تاالستراتيجيا ة  التي تساهم في تهيئة هؤالء األطفال ومساعدتهم علي التفاعل مع المجتمع والبيئة الخارجي

 . بشكل يساعد علي توفير فرص يعتمدون فيها علي أنفسهم ويكتسبون مهارات تساعدهم علي حل المشاكل 
 أن أفضل مناهج تعليم  Scholss , Smith  )   64 ,1999(سكولز وسميث   كل منوأكدت دراسة
مية تتكون مـن     الخاصة هو ما يقوم بواسطة األقران وهو أسلوب يتضمن بيئة تعلي           تاألطفال ذوي االحتياجا  

عجز خفيف ومتساويين في العمر العقلي ويشتركون فـي تعلـيم   واآلخر ذو زوج من األطفال احدهما عادي    
 متلقي وأثبتـت تلـك   آخر األطفال بتعليم المهارة لطفل أحد يقوم فيه ) one-way( موازي ذو وجهه واحدة   

 . والقرائية لذوي االحتياجات الخاصة الدراسة فاعلية هذه اإلستراتيجية في تعليم المهارات التفاعلية
 الدراسة الحالية تستخدم إستراتيجية تعلم األقران كان ال بد من الوقوف علي الزمن المحدد               إنحيث  و

ـ    Wang )(40-33 ,1996 )ونـج وبـرش   (ان للدمج وأظهرت بعض النتائج منها ما توصل إليـة الباحث

&Birch وذلك عن طريق تحليل العديد من الدراسات فـي هـذا   بتحديد الزمن الالزم الستراتيجيات الدمج 
 .المجال وتوصال إلي أن زمنا قدره نصف ساعة يوميا هو األنسب في الدمج مع األقران لتحقيق تعلم أفضل 

ورأت الباحثة أثناء تطبيق البرنامج واستخدام إستراتيجية تدريس األقران بان زمن قـدرة حصـتان               
و األنسب في الدمج مع األقران لتحقيق األهداف المطلوبة خاصة أثناء تنفيـذ              دقيقة ه  ٩٠يوميا أي ما يعادل     

 .الدمج باستخدام التعلم النشط 
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 Discussion strategyإستراتيجية المناقشة :ثالثا 
حوار منظم يعتمد علي تبادل األفكار واآلراء وتفاعل الخبرات بين األفراد داخل            هي  طريقة المناقشة   

تهدف إلي تنمية مهارات التفكير لدي المتعلمـين وقـد تسـتخدم إسـتراتيجية المناقشـة                قاعة الدرس فهي    
وزارة التربيـة والتعلـيم ،        ( األخرىكإستراتيجية مستقلة أو كجزء من بنية معظم االستراتيجيات التعليمية          

 .)  ٣٢، ٢٠٠٥دليل التعلم النشط ، 
 التدريس التي تعتمد علي ت استراتيجياحدأالمناقشة علي أنها )  ١١١، ٢٠٠٣(زيتون ويعرف حسين 

الحوار بين المعلم وطالبه وتلعب األسئلة واألجوبة دورا أساسيا في تحقيق أهداف تلك اإلستراتيجية  هذا ويتم 
 :تنفيذ تلك اإلستراتيجية من خالل المرور بالمراحل التالية 

  إثارة دافعيتهم للتعلم وفيها يقوم المعلم بتهيئة الطالب بالمشاركة من خالل: التهيئة  -١
 يقوم المعلم بتقديم وإيضاح محتوي الدرس وطرح أسئلة علي الطالب: بدء المناقشة  -٢

يراقب المعلم تفاعالت الطالب للتأكد من استيعابهم وقدرتهم علي إدراك العالقـات  : متابعة المناقشة   -٣
 وذلك أن يطرح أسئلة ويبين القواعد األساسية لسير المناقشة 

يلخص المناقشة من خالل إيجاز محتوي الـدرس مـن نقـاط            : المناقشة واستخالص النتائج    انتهاء   -٤
  النجاح في تحقيق أهداف المناقشة وربطها بعضها البعض باإلضافة إلي تقييم

 .وهذه الخطوات هي التي التزمت بها الباحثة في دراستها 

 Role Play strategyإستراتيجية لعب الدور :رابعا 
 األدوار التي   أحدخطط المحاكاة في موقف يشابه الموقف التعليمي حيث يتقمص التلميذ           هي خطه من    

 أثرتوجد في الموقف الواقعي ويتفاعل مع اآلخرين في حدود عالقة دوره بأدوارهم وتعتبر هذه الطريقة ذات                 
الفصل تفاعال أكثر   فعال في مساعدة التالميذ علي فهم أنفسهم وفهم اآلخرين وهي تتميز كذلك بأنها تخلق في                

 )  ٦٧،   ٢٠٠٥دليل التعلم النشط ، وزارة التربية والتعليم ، ( ايجابية وحيوية 
 عبارة عن أنهبسط تعريف له على ليب الفعالة للتعلم النشط ويمثل أيعتبر أسلوب لعب الدور من األسا     

 أو الجماعات في موقف حياتي فرادلألإيجاد نظام محاكاة معين يفترض فيه من الطلبة القيام باألدوار المختلفة 
 . حقيقي

 أن قصص األطفال أو األنشـطة       إلي) ١٠٠-٩٧ ،   ٢٠٠٧ ( شيماء عبد المنعم      حيث أشارت دراسة  
القصصية لها دور هام بالنسبة للطفل المعاق فيمكن من خاللها تقديم المفاهيم التي يرغب المعلم في تقـديمها                  

 بتدريبات بدنية بطريقة مشـوقه      ايمثل تمثيل تلقائي  أي انه     ، ليا بالتمثيل للتالميذ ، حيث يقوم الطفل المعاق عق      
 مختلفة كشخص يستحم في البحر أو فالح يعمل فـي           أدوارعن طريق التمثيل الحر المعبر حيث يقوم بتمثيل         

في  يالحقل أو نجار أو رجل شرطة ويساعد الطفل علي التركيز والمالحظة واالنتباه ويستخدم العالج الدرام              
تدعيم الصحة النفسية وتنمية القدرات الشخصية للمعاقين عقليا حيث يشعر المعاق بذاته ويستخدم الدراما في               

 .التفريغ عن االنفعاالت السلبية 
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وهذا ما التزمت به الباحثة في استخدام هذه اإلستراتيجية حيث رأت بان استخدام لعب الدور مع تلك                 
ات التي ساعدت علي توصيل المعلومة للتالميذ دون تـدخل مـن المعلـم              الفئة يعتبر من أبسط االستراتيجي    
 .وباالعتماد علي التالميذ أنفسهم 

 Instructional Gamesاأللعاب التعليمية : خامسا 
وقت محدد  في  األلعاب التعليمية على أساس تربوي هادف ضمن قوانين وأنظمة وإجراءات تنفذ            تقوم  

رف ألنشطة التي يطبقها الطفل الكتسـاب معـا       ا المختلفة ومجموعة من     يةالعمروأهداف تتناسب مع الفئات     
 .ومهارات واتجاهات مرغوب فيها 

نشاط المتعلم وفاعليتـه ويثيـر      بأنها نشاط تعليمي يعتمد علي      إستراتيجية األلعاب التعليمية    وتعرف  
هداف تعليمية محدده ويتم هـذا      الدافعية نحو التعلم القائم علي التفاعل فيما بين الطالب بهدف الوصول إلي أ            

( النشاط تحت إشراف المعلم وتوجيهه ويكتسب التلميذ من خالله المعلومات والمفاهيم والمهارات واالتجاهات 
 )٦٠، ٢٠٠٥دليل التعلم النشط ، وزارة التربية والتعليم ، 

 وهذا ما التزمت به الباحثة في استخدام هذه اإلستراتيجية

 Curricula Dramatization Approach: ج مسرحة المناه: سادسا 
وضع المناهج   المناهج تعني    بأن مسرحة ) ١٦٤ ،   ٢٠٠٣( يعرفه احمد حسين اللقاني ، علي الجمل        

 وتمثيلها في مكـان مخصـص       الدراسية في قالب مسرحي من خالل تجسيد المواقف واألحداث التي بداخلها          
 .لذلك 

دراسات االجتماعية ويمكـن مسـرحتها شخصـيات        حيث أن من الموضوعات المرتبطة بمناهج ال      
 وحوادث تاريخية معارك حربية شهيرة قصص ومواقف حياتية معينة المهارات الحياتيـة اليوميـة               ةتاريخي

 .القصص التاريخية األحداث الجارية 
عالقة المدخل المسرحي بالمهارات الحياتيـة فـي         ) ٦١ ،   ٢٠٠٧(د أوضحت سونيا هانم قزامل      وق
راسات االجتماعية حيث أن الدراسات االجتماعية ذو طبيعة إنسانية بالدرجة األولي وتحتاج إلـي              تدريس الد 

 الوقائع والظواهر البعيـدة      بل إلي إدخال الحياة فيها وتقريب      استراتيجيات تدريس ال تركز علي المعرفة فقط      
لي تكوين اتجاهات ايجابية لدي     عن المالحظة المباشرة إلي أذهان التالميذ وان الدراسات االجتماعية تعمل ع          

، التالميذ والدراما تعمل علي تدريب المتعلم علي حب العمل واالعتماد علي النفس والتعاون مـع اآلخـرين        
ومن المهارات الحياتية التي عرضتها الباحثة مهارات التفكير واالتصال الفاعل وتكوني عالقات ايجابية مـع     

 .ن واتخاذ القرار اآلخري
 ت الباحثة باإلستراتيجية أثناء تطبيق البرنامج وقد التزم

 Discovery strategyإستراتيجية االكتشاف : سابعا 

حيـث أن   يقصد باالكتشاف أن يصل التلميذ إلي المعلومات بنفسه معتمدا علي جهده وعمله وتفكيره              
أو ة المـتعلم بموقـف      يركز علي مواجه  الذي  المدخل االستكشافي   الستراتيجيات التي تنمي التفكير      أهم ا  من
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وزارة التربيـة   ( . عنهـا    اإلجاباتة استقصاء وبحث ليجد     ي يثير لدية عديد من التساؤالت فيقوم بعمل       همشكل
 )٤٤،  ٢٠٠٥دليل التعلم النشط ، والتعليم ، 

التعلم باالكتشاف انه تعلم يحدث حين يواجه الطالب        )  ٩٤-٨٨،    ١٩٩٩(جابر عبد الحميد     ويعرف
وقـد التزمـت الباحثـة       .ن يفكروا علي نحو مستقل لكي يستخلصوا معناها وان يفهموهـا            خبرات عليهم أ  

 .باإلستراتيجية أثناء التطبيق 

 تطبيق التعلم النشط مع التالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم 
 بينت بحوث علم النفس المعرفي في مجال التفكير أن العمليات المعرفية العليا ليست مقصورة علـي               

 مهارات التفكير واالستدالل وما تتضمنه من قـدرة علـي حـل             إنالمراحل المتقدمة في النمو العقلي حيث       
المشكالت ترتبط بدرجه كبيرة بالتعلم النشط الفاعل حتى المستويات المبكرة وفي مختلف المواد التدريسـية               

التوصل إلي استدالالت وأحكام واتضح     فلقد تبين أن األطفال بطئ التعلم يمكننهم أيضا القيام بحل المشكالت و           
  ) Gardner ,4 , 1983(.ذلك في كثير من البرامج التربوية العالجية لهؤالء األطفال 

 من األساليب التدريسية الحديثة والذي يشجع التالميذ علي Active Learningيعد التعلم النشط و
ارات التي يكتسبها المتعلم النشط ال تقتصر  المهإناكتساب مهارات التفاعل والتواصل مع اآلخرين ، حيث 

.( علي الصفوف الدراسية فقط ولكنها مهارات حياتية تخدمه في مراحل حياته المختلفة وفي حياته المستقلة
ERP , 2007 (  

بأنه عندما يكون التعلم نشطا فان الطلبة يقوموا بغالبيـة   Silberman   95 ,1996) (سلبرمانأكد و
 فهم يستخدمون عقولهم بفاعلية ويدرسون األفكار المطروحة بدقـة ويعملـون علـى حـل                العمل األكاديمي 

وم على أساس قدرات الطلبة وسرعتهم في اكتساب        قالمشكالت العديدة ويطبقون ما قد تعلموه فالتعلم النشط ي        
صـية مـن    يمثل عملية مسلية وداعمة لمعلومات الطلبة ومهاراتهم ومشجعة على المشاركة الشخ فهواألمور  

 .هم الدراسية ويفكروا بصوت مرتفعجانب كل طالب بحيث غالبا ما يكونوا خارج مقاعد
لمسـالة تطبيـق     من تعرض  أولMeyers & Jones )  354-336 , 1993( وجونزوكان مايرز

 التعلم النشط في المقررات الدراسية المدرسية والجامعية وقد أشار كل واحـد منهمـا إلـى وجـود                   أسلوب
 :اآلتي  ضرورية للبيئة التعليمية الصالحة للتعلم النشط وتشمل عناصر٤
 تحديد عناوين المقررات الدراسية ومحتوياتها -١
 يجاد جو ايجابي للتعلم النشط داخل الحجرة الدراسية إ -٢

 التأقلم الجيد مع مكان التدريس -٣

 التعرف أكثر على الطلبة  -٤
هو الطالب الذي يتحمل المسئولية الكبرى في ) Glasgow, 1996(و والمتعلم النشط من نظر جالسج

إن يعلم نفسه بحيث يقوم بدور أكثر حيوية في إقرار كيف وماذا يحتاج حتى يتعرف إلى األمـور واألشـياء           
 . يمكنه التطبيق وتعليم نفسه بنفسهأنه يفعل إزاءها ، أي أنالمختلفة وماذا ينبغي علية 
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 مجـردة  ال فظيةلل المفاهيم ا   استخدام عليهيصعب  يذ المعاق ف  لدي التلم قصور في التفكير    المع وجود   و
 بشكل بطئ لذلك يتم تدعيمه بالمحسوسات ،      ينمو معدل النمو    ألن التفكير ،  فيلذلك يتم استخدام المحسوسات     

، معنى ذك البعد عن التلقين والتحفيظ بل إعطاء مزيد من  الوظيفة أو الشكل أساس على األشياءويتم تعريف 
عن تحقيق أهداف  ال  مسئو ، في عملية التعليم والتعلم      ا نجعل المتعلم عضوا فاعال ومشارك     بأن ، وذلك ة  الحري

 .يتعلم عن طريق البحث واالكتشاف ويشارك في  اتخاذ القرارات المرتبطة بتعلمه ، التعليم بالممارسة 
 يدور من حولهم ومحاولة من طبيعة التالميذ المعوقين عقليا الرغبة في معرفة ما      مما سبق يتضح انه     

اكتشاف األشياء بأنفسهم فالتلميذ المعاق يتطور إدراكه باألشياء حيث انه يميل إلي التفكير الملمـوس الـذي                 
 بصورة متكررة مـن خـالل مواقـف         تيؤدي بدورة إلي أحداث مباشرة ، وهو في حاجة إلي تعلم المهارا           

تب هذه األشـياء علـي بعـض        السوق أفضل من أن يك    ملموسة بالبيئة المحيطة كأن يتعلم شراء أشياء من         
 ويستطيع المعلم اختيار اإلستراتيجية المناسـبة لجعـل         هاألوراق وخالل التعلم النشط بالتنوع في استراتيجيات      

البيئة الصفية نشطة وفعاله ، وإمكانية تطبيقه علي مختلف المراحل وفي معظم المواد الدراسـية ، وتعـددت     
لتي أشادت بالتعلم النشط ومساهمته الفعالة في تنمية االتجاهات والتحصيل لدي التالميذ ،             الدراسات السابقة ا  

ولكن انفردت الدراسة الحالية في استخدام التعلم النشط مع التالميذ المعوقين عقليا القـابلين للـتعلم وتعتبـر                  
اسة عربية منشورة عن الـتعلم      الدراسة األولي في استخدام التعلم النشط مع هذه الفئة حيث لم يعثر علي در             

 ) . علي حد علم الباحثة ( النشط مع المعوقين عقليا القابلين للتعلم 
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 إعداد البرنامج وأدوات القياس
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 إعداد قائمة مبدئية للمهارات الحياتية -١

 عرض القائمة المبدئية علي السادة المحكمين -٢
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 األهداف العامة للبرنامج -١

 دروس البرنامج -٢

 االستراتيجيات المستخدمة في البرنامج -٣

 مية ومصادر التعلمالوسائل التعلي -٤

 تقويم البرنامج -٥

 بناء دليل المعلم -٦
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 المواقفبناء اختبار  -١

 بناء اختبار التحصيل -٢

 بناء بطاقة المالحظة -٣
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 :يتناول هذا الفصل عرضا إلجراءات البحث وذلك من خالل ثالثة محاور أساسية 

 اد قائمة المهارات الحياتيةإعد: أوال

 التصور المقترح للبرنامج: ثانيا 

 بناء أدوات القياس: ثالثا 

 :وفيما يلي عرض توضحي لذلك 

1�0�:������ )�دאد�������א�����א��א�

 البحث الحالي يهتم بتنمية بعض المهارات الحياتية لدي التالميذ المعوقين عقليـا القـابلين               ألننظرا  
 :ستلزم إعداد قائمة بهذه المهارات ، وقد مر ذلك تبعا للخطوات التالية للتعلم ، فانه ا

 .إعداد قائمة مبدئية بالمهارات الحياتية   -١
 .عرض القائمة المبدئية علي السادة المحكمين  -٢
   للتعلمن القابلياالقائمة النهائية للمهارات الحياتية الالزمة لتالميذ الصف الرابع االبتدائي المعوقين عقلي -٣

  إعداد قائمة مبدئية بالمهارات الحياتية -١

  الهدف من بناء القائمة -

تهدف القائمة إلي تحديد المهارات الحياتية المناسبة للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم والتي يمكن              
يسية يندرج تحتها االستعانة بها في بناء البرنامج المقترح ، وقد اشتملت القائمة المبدئية علي ثالث مهارات رئ

  .بعض المهارات الفرعية ويندرج تحت كل مهارة فرعية عدد من المهارات

  مصادر اشتقاق القائمة- 

 : تم اشتقاق بنود القائمة من خالل 

 . البحوث والدراسات السابقة التي اهتمت بتنمية المهارات الحياتية -١
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  . القراءات والمراجع التي تناولت المهارات الحياتية-٢

 . طبيعة وخصائص التالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم -٣

 . طبيعة مناهج الدراسات االجتماعية لتالميذ التربية الفكرية -٤

 :كما بالجدول التالي وبناء علي ذلك تم إعداد قائمة ببعض المهارات الحياتية المناسبة لهذه الفئة 
 

 
 )١(جدول                                                            

المهارات الحياتية وعدد المهارات الفرعية التي تضمنتها القائمة المبدئية للمهارات الحياتية الالزمة 
 للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم

 اإلجمالي العدد المهارات الفرعية المهارات الرئيسية
 ٧ التفاعل االجتماعي
 ٩ التعاون والصداقة

 
     التواصل االجتماعي

 ٩ المواطنة

٢٥ 

 ٧ في المنزل
 ٧ األمن البيئي

 
 األمن والسالمة

 ٦ في الطريق

٢٠ 

 ٥ اتخاذ القرار
 ٩ تحمل المسئولية

 
 المهنية

 ٦ الثقة بالنفس

٢٠ 

 ٦٥ ٦٥ المجموع
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 أن كل مصدر من هذه المصادر       حأتضوعند االنتهاء من اشتقاق المهارات الحياتية من مصادرها المختلفة ،           
 أن كثير من هذه المهارات مكررة في المصادر وغيـر      أتضحال يشتمل علي قائمة شاملة لتلك المهارات كما         

مصنفة أو مرتبة ، ولذلك فقد قامت الباحثة بتجميع كل هذه المهارات في قائمة واحده شملت جميع المهارات                  
صادر ، وتم تصنيفها إلي مهارات أساسية ، ومهارات فرعيـة ، ثـم              الحياتية التي تم اشتقاقها من جميع الم      

تحليل كل مهارة من المهارات الفرعية المندرجة تحت كل مهارة أساسية يختلف عدد كل منها تبعا لطبيعـة                  
 .المهارة 

  عرض القائمة المبدئية علي السادة المحكمين- ٢

مكونه من التخصصات  ) ١ملحق رقم (كمين المبدئية علي مجموعة من السادة المحتم عرض القائمة 
بعض الخبراء في مجال     والصحة النفسية وعلم النفس التربوي و      المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية    

 اإلعاقة

  :لضبطها موضوعيا وذلك في ضوء ما يلي
 

 مدي مالئمة الصياغة العلمية للمهارات الرئيسية والفرعية -
 ذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم مدي مناسبة القائمة للتالمي -

  مناسبة لعينة البحثأخريإضافة ما يرونه من مهارات حياتية  -

وقد قامت مجموعة المحكمين بإضافة وتعديل وحذف بعض المهارات الحياتية مما كان له اثر إيجابي             
 :في ضبط القائمة وقد كانت آرائهم علي النحو التالي 

  المهارات الحياتية المبدئية الالزمة للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلمآراء السادة المحكمين  لقائمة
 مهارات التواصل االجتماعي: أوال 

  التفاعل االجتماعي-١
 

" إظهار مشاعر الحب والكراهية في المواقف االجتماعية        " من  )  ٥-١-١( تعديل صياغة المهارة رقم        -
 ."ي المواقف االجتماعية في ضوء طبيعة الموقف إظهار مشاعر الحب والكراهية ف"  إلي

المبادرة في الحـديث   "إلي " المبادأة في الحديث مع اآلخرين   " من   )  ٢-١-١(  تعديل صياغة المهارة     -
 " .مع اآلخرين في بعض المواقف كما تقتضي قيم وأخالق المجتمع 

تقبل اآلخرين والثنـاء    " إلي  " ء عليهم   تقبل اآلخرين والثنا  " من  ) ٦-١-١( تعديل صياغة المهارة رقم      -
 أعم، وقد أشار احد المحكمين إلي أن مهارات التفاعل االجتماعي           "عليهم كما تقتضي قيم وأخالق المجتمع       

واشمل من مهارات التواصل االجتماعي وأكد علي أن التفاعل االجتماعي يعد مهارة رئيسـية والتواصـل                
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 للباحثة أن التفاعل االجتماعي يشتمل علي       أتضحالل اإلطار النظري    االجتماعي يعد مهارة فرعية ، ومن خ      
عدة محاور من ضمنها التواصل االجتماعي ، وبهذا  تم التعديل بوضع مهارات التفاعل االجتماعي كمهارة                

 .رئيسية والتواصل االجتماعي كمهارة فرعية 

  التعاون والصداقة - ٢ 

االختالف في الـرأي    " إلي"  االختالف في الرأي مع األقران       "نم ) ٧-٢-١( تعديل صياغة المهارة رقم      -
 " .مع األقران كما تقتضي المواقف االجتماعية 

 طلب   "إلي"  طلب مساعدة من األقران عند مواجهة صعوبة         "من ) ٨-٢-١( تعديل صياغة المهارة رقم     -
 ."مساعدة من األقران عند مواجهة بعض الصعوبات 

التعاطف وقت األزمات مع األقران ، مساندة األقران وقت         (  )  ٤-٢-١(،   ) ٢-٢-١( حذف المهارات    -
 ) .طلب مساعدة من األقران عند مواجهة صعوبة  (  )٨-٢-١ (لتكرارها مع المهارة) الحاجة 

  المواطنة– ٣

 ومـن " تفضل احد السادة المحكمين بتوضيح أن هناك خلط بين المصطلحات المواطنة والوطنية والقومية              
هنا رأت الباحثة ضرورة تغيير مصطلح مهارات المواطنة ليكون مهارات االنتماء حيث أن االنتماء يشتمل               

 .علي الهوية والوالء وااللتزام وهذا ما يهدف البحث للوصول إلية من خالل البرنامج المقترح 

-٣-١ (مع المهارة لتكرارها  ) الحرص علي المشاركة في تأدية تحية العلم           ()٢-٣-١ ( حذف المهارة -
 ) .النشيد الوطنيترديد المشاركة في ( ) ٣

 مهارات األمن والسالمة: ثانيا 

  األمن والسالمة في المنزل– ١
" التصرف في المواقف الطارئة التي قد تحدث في المنـزل           " من   ) ٢-١-٢(  تعديل صياغة المهارة رقم      -
 ."  قد تحدث في المنزل التصرف بطريقة سليمة في المواقف الطارئة التي" إلي 
إلـي  " ممارسة العادات الحركية السليمة لحماية الجسد من األخطـار          "  ) ٣-١-٢(  تعديل المهارة رقم     - 

  . "ممارسة العادات السلوكية السليمة لحماية الجسد من األخطار
  األمن والسالمة في الطريق-٢

بعض ي الطريق ضرورية بالنسبة لهذه الفئة لمواجهة أشار أغلبية المحكمين إلي أن مهارات األمن والسالمة ف
 .األمور باستقاللية  

  األمن البيئي– ٣
تجنب الملوثات الهوائية والمائية ، تجنـب اإلضـرار          ) " ٤-٣-٢( ،   ) ٥-٣-٢ (  رقم  حذف المهارات  -

 " .الحفاظ علي البيئة من التلوث  ) " ١-٣-٢( لتكرارها في المهارة  رقم " بالبيئة
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 .  إلي مهارات السالمة واالنتقال والسالمةغيير مصطلح مهارات األمن  ت-
 

 المهارات المهنية: ثالثا 
تأهيلـه  المجاالت ال سـيما    في جميعالتالميذ إمكانيةتطوير أكد األغلبية علي أن هذه المهارات تعمل علي 

ل عملية التعليم ، وأشار البعض إلـي         وهذا ما يحتاجه التالميذ المعوقين القابلين للتعلم من خال         لمجال المهني ل
مادة الدراسات االجتماعية علي اعتبار أن هـذه المـادة    كجزء من المهنية يتم تدريس النشاطات  انه يجب أن  

 مـع    معينة تتناسب  هي مهن  مهارة  اكتساب إلى التالميذ توجيه   تدرس في المرحلة االبتدائية فقط ، من هنا يجب        
 . المهنية والمناسبة لقدراته ت السوق رغباته وكفاءاته ومع احتياجا

 ).التمكن من أداء المهمة  (إلي) إنهاء المهمة في الوقت المحدد ( ) ١-٢-٣(  تعديل صياغة المهارة-
خيارات المهنيـة   االنتقاء بين ال  (إلي  ) االنتقاء بين الخيارات المهنية     ()  ٣-٢-٣(  تعديل صياغة المهارة     -

  .)بما يتفق وقدراته
التكيف مع التغيرات في    (إلي  ) التكيف مع التغيرات في مجال العمل       ()  ٥-٢-٣( ل صياغة المهارة     تعدي -

  .)مجال العمل كما يقتضي الموقف أو المهمة
 الالزمة للتالميذ المعوقين عقليـا      ةللمهارات الحياتي  في ضوء آراء السادة المحكمين تم إعداد القائمة النهائية        و

وقد اشتملت القائمة النهائية للمهارات الحياتية علـي عـدد مـن المهـارات               ) ٢ق رقم   ملح( القابلين للتعلم   
 : في الجدول التالي كما الفرعية الرئيسية ، يندرج تحت كل منها عدد من المهارات الحياتية 

  )٢( جدول 
اتية الالزمة للتالميذ للمهارات الحيالنهائية المهارات الحياتية وعدد المهارات الفرعية التي تضمنتها القائمة 

 المعوقين عقليا القابلين للتعلم
 اإلجمالي العدد المهارات الفرعية المهارات الرئيسية

 ٧ التواصل االجتماعي
 ٧ التعاون والصداقة

 
     التفاعل االجتماعي

 ٨ االنتماء

٢٢ 

 ٧ في المنزل
 ٥ األمن البيئي

 
 األمن والسالمة

 ٦ في الطريق

١٨ 

 ٥ اتخاذ القرار
 ٩ تحمل المسئولية

 
 هنيةالم

 ٦ الثقة بالنفس

٢٠ 

 ٦٠ ٦٠ المجموع
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  ) ٢ملحق رقم   ( لمعوقين عقليا القابلين للتعلم   لتالميذ ا وبذلك تم إعداد قائمة المهارات الحياتية النهائية ل       
لحياتية للمعوقين عقليـا    ، وال بد من القول هنا انه ال يمكن الوصول إلي إجماع عام بشأن تحديد المهارات ا                

القابلين للتعلم ، أي أن هذه القائمة ليست مطلقة ، ولكنها قابله للتعديل ، وذلك بالحذف أو باإلضافة أو تعديل                    
 .الصياغة وذلك وفق المتغيرات التي منها طبيعة وخصائص هذه الفئة 

 ما المهـارات الحياتيـة      :ومن هنا يمكن القول بأنه قد تمت اإلجابة عن السؤال األول للبحث وهو              
  عقليا القابلين للتعلم  ؟ نالالزمة لدي التالميذ المعوقي

 

 القائمة النهائية للمهارات الحياتية الالزمة لتالميذ الصف الرابع االبتدائي المعوقين عقليا             -٣
 القابلين للتعلم

محتـوي  ك المهارات مـا يناسـب       بعض من تل  اختيار  القائمة النهائية للمهارات الحياتية تم      االنتهاء من   بعد  
 القائمة علي   ، ثم تم عرض   القابلين للتعلم   المعوقين عقليا    يتالميذ الصف الرابع االبتدائ   الدراسات االجتماعية ل  

مجموعه من السادة المحكمين تخصص الصحة النفسية والمناهج وطرق التدريس وبعض المتخصصين فـي              
 : إلبداء الرأي حول ما يلي مجال اإلعاقة

 دي مناسبة المهارات الحياتية المختارة لتالميذ الصف الرابع االبتدائي المعوقين عقليا القابلين للتعلم م -١
 .مدي مالئمة تلك المهارات لمنهج الدراسات االجتماعية  -٢

وقد قامت مجموعة المحكمين بإضافة وتعديل وحذف بعض المهارات ويمكن عرض آراء السادة المحكمـين               
 :علي النحو التالي 

آراء السادة المحكمين  لقائمة المهارات الحياتية الالزمة لتالميذ الصـف الرابـع االبتـدائي               
 القابلين للتعلم

 مهارات التفاعل االجتماعي : أوال 
 مهارات التواصل االجتماعي -١
 ضوء طبيعة الموقفإظهار مشاعر الحب والكراهية في )  ٥-١-١( حذف المهارة رقم -
 التعبير عن مشاعر الذات ) ٧-١-١(حذف المهارة رقم  -
 يحسن آداب التحدث واالستماع  ) ٦-١-١(  إضافة المهارة رقم-

 مهارات التعاون والصداقة -٢

 حسن التعامل مع أقرانه)  ٢-٢-١(  حذف المهارة رقم -
 طيبة الحفاظ علي عالقات صداقة ) ٤-٢-١(حذف المهارة رقم  -
 الرأي مع أقرانه االختالف في  ) ٥-٢- ١( حذف المهارة رقم -
 التصرفات الغير مالئمة ألقرانه تجاهل)  ٧-٢-١(  حذف المهارة رقم -
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 االندماج مع التالميذ العاديين في األنشطة المختلفة ) ٤-٢-١( إضافة المهارة -
 مهارات االنتماء -٣
 االعتزاز واالنتماء للوطن)  ١-٣-١(  حذف المهارة رقم -
 لتزام بقوانين وأنظمة المجتمعاال)  ٥-٣-١( حذف المهارة رقم  -
 لحفاظ علي الملكية العامةا)  ٧-٣-١(حذف المهارة رقم -
 الحفاظ علي الملكية الخاصة)  ٨-٣-١(  حذف المهارة رقم -
  يعرف نفسه لآلخرين)٥-٣-١ (إضافة المهارة رقم -

 مهارات السالمة واالنتقال : ثانيا 
  حذف مهارات األمن البيئي -
 تجنب العنف والتحامل عند التعامل مع أفراد أسرته)  ٤-١-٢(  رقم  حذف المهارة -
 ممارسة العادات الحركية السليمة لحماية الجسد من األخطار) ٣-١-٢( حذف المهارة رقم -
 التصرف بطريقة سليمة في المواقف الطارئة التي قد تحدث في المنزل ) ٢-١-٢( حذف المهارة رقم -
  استخدام حزام األمان إثناء التواجد داخل السيارة)  ١-٢-٢(  حذف المهارة رقم -
  التمييز بين العالمات المرورية المتعلقة بحركة السيارات والمشاة)  ٣-٢-٢(  حذف المهارة رقم -
  استخدام مختلف وسائل النقل بأمان)٤-٢-٢( حذف المهارة رقم -
 وب الحريقاالتصال بالمطافي عند نش  ) ٥-١-٢(   إضافة المهارة رقم -

 المهارات المهنية : ثالثا 
 مهارات تحمل المسئولية -١
  مناسبة لقدراتهةالبحث عن وظيف ) ١-١-٣ (حذف المهارة رقم -
 إتقان أداء بعض المهن المناسبة لقدراته ) ٤-١-٣ ( حذف المهارة رقم -
 تحمل نتائج األخطاء الشخصية في العمل) ٥-١-٣ (حذف المهارة رقم -
  الحفاظ علي مواعيد العمل) ٧-١-٣ ( رقمحذف المهارة -
 إظهار العزم والتحمل في مجال العمل)  ٨-١-٣ (حذف المهارة رقم -
 إتباع الدور في مجال دون إشراف) ٩-١-٣ (حذف المهارة رقم -
 مواجهة المواقف المفاجئة في العمل)  ٦-١-٣(  حذف المهارة رقم -
  مهارات اتخاذ القرارات-٢
 تجنب األعمال الصعبة الغير مناسبة لقدراته)  ٢-٢-٣(قمحذف المهارة ر -
 االنتقاء السليم بين الخيارات المهنية بما يتفق وقدراته)  ٣-٢-٣(حذف المهارة رقم -
 التوقف في منتصف العمل ألخذ قسط من الراحة كما تقتضي المهمة) ٤-٢-٣(حذف المهارة رقم -
 رات في مجال العملالتكيف مع التغي)  ٥-٢-٣(حذف المهارة رقم -
 الحرص علي اكتساب المهارات المهنية ) ٢-٢-٣ -( ضافة المهارة رقم  إ-
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  مهارات الثقة بالنفس-٣
 المثابرة في أداء المهمة) ١-٣-٣ (حذف المهارة رقم -
  تقبل النقد البناء من اآلخرين)٢-٣-٣ (حذف المهارة رقم -
 ألمانة في التعامالت المهنية بالصدق وامااللتزا) ٤-٣-٣ (حذف المهارة رقم -
  التحكم في الغضب عند التعامل مع اآلخرين) ٥-٣-٣ (حذف المهارة رقم -
  الرأي بطريقة مقبولةن التعبير ع) ٦-٣-٣ (حذف المهارة رقم -
 المشاركة في التدريبات المهنية بحماس) ٢-٣-٣(المهارة رقم إضافة   -

هارات الحياتية الالزمة لتالميذ الصف الرابع االبتدائي المعـوقين         وفي ضوء ذلك تم وضع القائمة النهائية للم       
  )٣ملحق رقم ( عقليا القابلين للتعلم 

 : الحياتية كما يوضحها الجدول التالي توبذلك أصبح عدد المهارا
  )٣( جدول 

 
 اإلجمالي العدد المهارات الفرعية المهارات الرئيسية

 ٦ جتماعيالتواصل اال
 ٤ التعاون والصداقة

 
     التفاعل االجتماعي

 ٥ االنتماء

١٥ 

  ٥ في المنزل
 ٣ في الطريق السالمة واالنتقال

٨ 

 ٢ اتخاذ القرار
 ٢ تحمل المسئولية

 
 المهنية

 ٢ الثقة بالنفس

٦ 

 ٢٩ ٢٩ المجموع
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تحـدد إطـار    من خالل اإلطار النظري والقائمة النهائية للمهـارات الحياتيـة   قي ضوء ما تم الوصول إلية    
  :كالتالي البرنامج 

 األهداف العامة للبرنامج  -١
يهدف البرنامج إلي إكساب التالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم المهارات الحياتية التـي تـؤهلهم لـألداء                 

عينة البحث مما يزيد من شعورهم بالرضا عن الـنفس وعـن            المستقل والذي يتم في حدود قدرات التالميذ        
 :اآلخرين في جو يسوده المرح والسرور وذلك من خالل 

 .الحياتية التي تتناسب مع قدراتهمإكساب التالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم بعض المهارات  −
لتعلم النشـط حيـث يكـون    زيادة التفاعل االجتماعي من خالل العمل الجماعي واألنشطة باستخدام ا  −

 .التلميذ هو القائم بالنشاط 
زيادة روح التعاون واإلخاء والمشاركة بين التالميذ مما يتيح الفرصة لتكوين عالقات مرضـية مـع                 −

 .المحيطين 
 . تنمية وتأكيد وعي التلميذ بذاته وذلك بالنجاح في أداء األنشطة المتنوعة  −
 .ية في األداء الوظيفي تهيئة التلميذ ورفع القصور الملموس لد −
 .التركيز علي الجانب العملي الذي يساعد التلميذ المعاق علي اإلحساس بادائة بعض األعمال بنفسه  −

 لبرنامجمحتوي ا  -٢
قين عقليـا    الحياتية للمعو  ت الرجوع إلي نتائج القائمة الخاصة بالمهارا      تم تحديد محتوي البرنامج بعد    

األنشطة التي تنظمها تلك المهارات الحياتية في إطار عـام يحـدده ميـول              قد تم حصر    القابلين للتعلم ، و   
 :ك فقد تضمن المحتوي علي ما يلي ورغبات أفراد عينة البحث وبناء علي ذل
  : دروس٨محتوي البرنامج والذي يشتمل علي 

 ) أنشطة ٦( ويتضمن " المكان من حولي " الدرس األول بعنوان * 
 ) أنشطة ٥( ويتضمن " محافظتي " الدرس الثاني بعنوان * 
 ) أنشطة ٥( ويتضمن " أنا مصري " الدرس الثالث بعنوان *
 ) أنشطة ٢( ويتضمن " اعرف أجدادك " الدرس الرابع بعنوان * 
 ) أنشطة ٥( ويتضمن " بيئتي" الدرس الخامس بعنوان * 
 ) أنشطة ٣( ويتضمن " فصول السنة " الدرس السادس بعنوان * 
 ) أنشطة ٦( ويتضمن " كلنا نعمل " ابع بعنوان الدرس الس* 
 ) أنشطة ٥( ويتضمن " أمنك وسالمتك " الدرس الثامن بعنوان * 
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  استراتيجيات التدريس المستخدمة -٣
 التعلم التعاوني -١
 تعلم األقران -٢

 االكتشاف -٣

 الحوار والمناقشة -٤

 العمل في مجموعات -٥

 األلعاب التعليمية -٦

 لعب الدور -٧

 "ليم المبرمج التع" التعلم الذاتي  -٨
 : في ضوء توقد تم اختيار هذه االستراتيجيا

 ت طبيعة مادة الدراسات االجتماعية التي تمهد وبشكل مباشر االعتماد علي مثل هـذه االسـتراتيجيا               -١
والتي تساعد علي اكتساب التالميذ معارف بنائية ومهارات وظيفية وذلك بسبب تنوع أنشطة التعلم التـي           

 فالمعرفة ينشئها التالميذ أنفسهم عندما يحاولون تمثل المعلومات والخبرات والمشـاعر            يمارسها التلميذ ،  
 الجديدة والمعلومات من مصـادر      توالعالقات الجديدة كما أنهم يحصلون علي األفكار والمفاهيم والعالقا        

 .ومجاالت وأنظمة متعددة مما يساعد علي ربط المعرفة الجديدة بما سبق لهم فهمه وتمثله 
 حيث أن الهدف من البحث تنمية التحصيل والمهارات الحياتية لدي التالميذ المعوقين عقليا القابلين -٢

 .للتعلم وان هذه االستراتيجيات المستخدمة تساعد في تنمية تلك المهارات والتحصيل 

  أهمية تدريس البرنامج -٤
 .الحياتية التي تتناسب مع قدراتهم إكساب التالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم بعض المهارات -١
 .زيادة التفاعل االجتماعي من خالل العمل الجماعي واألنشطة  -٢
زيادة روح التعاون واإلخاء والمشاركة بين التالميذ مما يتيح الفرصة لتكوين عالقات مرضية مـع                -٣

 .المحيطين 
 .وعة  تنمية وتأكيد وعي التلميذ بذاته وذلك بالنجاح في أداء األنشطة المتن -٤

  ومصادر التعلمالوسائل التعليمية -٥
 وإثراء عملية   لمشاركة الفعالة لالوسائل التعليمية من أهم عناصر المنهج ، حيث أنها تدفع التالميذ               
وحيث أن البرنامج قائم علي التعلم النشط فقد استخدم العديد من مصادر التعلم مثـل المصـادر         التعلم ،   

ومصادر منتجـة   ) أجهزة الكمبيوتر ( ومصادر تكنولوجية   ) دانية والرحالت   الزيارات المي (المكانية مثل   
يدويا كالنماذج والبطاقات والرسوم والعرائس ومصادر تعتمد علي أنشطة التالميذ أنفسـهم كالمسـرحية              

   .ءوالغنا
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  تقويم البرنامج -٦
 :تنفيذ الدروس من خالل ما يليويتمثل التقييم في استمرارية عملية التقييم إثناء : التقييم المرحلي  -
 تشجيع التلميذ علي القيام بالمهارة والحكم علي مدي صحة األداء -١
تطبيق بطاقة المالحظة المرتبطة بكل المهارات ، عن طريق مالحظة سلوك التلميذ إثناء قيامـة ببيـان                  -٢

 .عملي للمهارة داخل أو خارج الفصل 
ة مالحظة المهارات الحياتية  واالختبارات ، والتي تهدف إلي التحقـق            وذلك بتطبيق بطاق  : التقييم النهائي    -

من مدي فاعلية البرنامج القائم علي التعلم النشط  في تنمية هذه المهارات لدي األطفال المعوقين عقليا القابلين 
 .للتعلم 

  إعداد دليل المعلم-٧
تعين بها المعلم في تنفيذ البرنـامج  حيـث          تم إعداد دليل المعلم ويتضمن اإلرشادات والتوجيهات التي يس        

التدريس المتبعة  ثم استراتيجيات   يتضمن خطوات البرنامج وكذلك الخطة الزمنية المتبعة في تنفيذ البرنامج           
داخل البرنامج ثم أنشطة التقويم وقد تكون الدليل من ثمانية دروس وكل درس يحتوي علـي عـدد مـن                    

 .األنشطة 

 ح  ضبط البرنامج المقتر-٨
 :للتأكد من صالحية البرنامج المقترح ودليل المعلم اتبع البحث الحالي الخطوات التالية 

  عرض البرنامج علي السادة المحكمين-أ 
  عمل دراسة استطالعية-ب 
����ض�א�	��������
�א���د�7א�����6ن−�

�: مما يلي  وذلك للتحقق) ١ ملحق رقم (  عرض البرنامج علي مجموعة من السادة المحكمين تم
  مدي صحة البرنامج ومدي مناسبة ما جاء فيه من دروس لمستوي التالميذ عينة البحث-١
  أية مقترحات يرون إضافتها أو حذفها-٢
  الدقة اللغوية لمحتويات البرنامج-٣
   مدي مالئمة األنشطة لمستوي التالميذ-٤

دة منها في تعديل البرنـامج المقتـرح وكانـت          وقد ابدي السادة المحكمين آرائهم حول البرنامج وتم االستفا        
 : كالتالي آراؤهم

 

1�0�:��)��*
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 عمل مقدمة وفهرس لكتاب التلميذ •
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وضع محتوي علمي للدروس وبناء علي ذلك تم وضع محتوي بسيط مناسب للتالميذ عينـة                •
 .البحث 

يعـرف انـه    "  إلي   في درس أنا مصري   ) يتعرف على بلده مصر     ( تعديل صياغة الهدف     •
 " .مصري 

 "دة أغرس ور" إلى ) بيئتي ( في الدرس الخامس ) أزرع وردة  ( تعديل اسم النشاط  •
 عن صالح الدين األيوبي في البداية قبل البدء في المسرحية للتالميذ توضيح قصة بسيطة  •

  حـدد    "إلي  ) أمنك وسالمتك   ( في الدرس الثامن    ) اكتشف األخطاء   (تعديل عنوان النشاط     •
 األخطاء

بدل من الصورة التوضيحية التي توجد      ) محافظتي  (عمل ماكيت للخريطة في الدرس الثاني        •
 .في صورة النشاط في كتاب التلميذ 

واالعتماد " فكر وقل من أنا     " إلي  )  بيئتي  ( تغيير نشاط الفالح النشيط في الدرس الخامس         •
 علي إستراتيجية األلعاب التعليمية 

 )بيئتي ( دوق البطاقات في الدرس الخامس حذف نشاط صن •
 )كلنا نعمل (حذف النشاط أصبحت قادرا في الدرس السابع  •


��
���-��������א�/*.�:�2��

 أشاد أغلبية المحكمين بدليل المعلم واعتبروه جهد علمي في تنسيق األنشطة واعتبروا وضـع دور للمعلـم                 
 . جديد رودور للمتعلم في الدليل ابتكا

 .األهداف علي كل نشاط بعض  صياغة تعديل •

����8��6א�����ذ���ل�د�א���א��ط'���−�8

تم عمل دراسة استطالعية للتأكد من مدي مالئمة الكتاب بالنسبة لتالميذ الصف الرابع االبتـدائي المعـوقين                 
 :عقليا القابلين للتعلم وظهرت بعض المالحظات أثناء عمل الدراسة االستطالعية كما يلي 

الرتباط الشـمس   )  المكان من حولي     ( األول    أنشطة الدرس  جميعستعانة بصورة الشمس في     االتم   -١
  .بجهة الشرق عند التالميذ

  .وضع بعض الصور للمحاصيل الزراعية مثل الفول والقمح والعدس -٢

 .وضع صورة لرجل اإلطفاء  -٣
 .كة بان تكون كل الطرق تؤدي إلي السم) بيئتي ( تبسيط نشاط المتاهة في الدرس  -٤
 تغيير حوار المسرحية إلي اللغة العامية  -٥

 تغيير كلمة طبيب إلي دكتور  -٦

   )سيارتي(إلي ) المكان من حولي ( تغيير اسم النشاط حرك الدمية في الدرس األول  -٧
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حث واالكتفاء  تالميذ عينة الب  للحذف كلمة الصليبيين وحطين في نشاط المسرحية لعدم أهميتها بالنسبة            -٨
 .األيوبي بطل عربي شجاع  الدين حبأن صال

 وبذلك أصبح كتاب التلميذ ودليل المعلم في الصورة النهائية

 
�	
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 :المواقف الخطوات التالية  اتبع البحث الحالي في بناء اختبار

1�0:��-
���א�1��2�3א�0

ما لدي التالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم من مهارات حياتية من خـالل عمـل               قياس  ختبار إلي   اال هدف
 .عينة البحث اختبار قبلي واختبار بعدي لقياس مستوي التالميذ 

�
��
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 :مر بناء االختبار بالخطوات التالية 
 االختبار تحديد نوع  �

موقف يعتبر مشكلة نضـع فيهـا التلميـذ          ) ٢٠( تم تحديد نوع االختبار وهو اختبار للمواقف ويتكون من          
 .والمطلوب اختيار احد البدائل الثالث 

 صياغة مفردات االختبار  �
 :صياغة أسئلة االختبار تم مراعاة ما يلي عند 
 . تالميذ عينة البحث لالزم تنميتها لدي أن تكون أسئلة االختبار مرتبطة بالمهارات الحياتية ا −
 .عينة البحث أن تكون مناسبة لمستوي التالميذ  −
أن تكون مصاغة بطريقة يسهل علي التالميذ أو أن المعلم يقراها للتالميـذ باللغـة العاميـة نظـرا                    −

 .لظروف هذه الفئة 
 أن تكون أسئلة االختبار شامله لمحتوي البرنامج  −

 .قط ليختار منها التالميذ وقد روعي أن تكون البديالت سهلة الفهم تم وضع ثالثة بديالت ف
 جدول مواصفات االختبار  �

لتحديد األسئلة التي تقـيس المهـارات الحياتيـة ويهـدف جـدول             لالختبار  تم إعداد جدول مواصفات     
عناصـر المحتـوى أو      الشمول المطلوب في كل اختبار مما يتيح تغطية جميـع         المواصفات إلي تحقيق    
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المهارات الحياتيـة   ختبار والتأكد على أنه يقيس      تحقيق التوازن في اال    و ،تم تدريسها   يالموضوعات التي   
تصنيف األسئلة فـي     ) ٩ ملحق رقم    ( ويوضح   ومحتوى المادة الدراسية التي يراد قياس التحصيل فيها       

 .ضوء المهارات الحياتية المراد تنميتها 

� �-
��א�0��*/��

ختبار عنصرا هاما في توضيح الغرض من االختبار وطريقة التعامل معه وقد تـم وضـع                تمثل تعليمات اال  
  في اإلجابة علي أسئلة االختبار ليساعد بها التالميذوليس للتلميذ لظروف الفئة مجموعة من التعليمات للمعلم 

� ��-
�:-�9א�0
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 موعه من السادة المحكمين  عرض االختبار علي مج-١ 
 :تم إعداد صورة مبدئية لالختبار وعرضها علي مجموعه من السادة المحكمين إلبداء الرأي حول ما يلي 

 قدرة مفردات االختبار لما وضعت من اجله  −

 صحة مفردات االختبار من الناحية اللغوية −

 اقتراح ما يرونه من إضافة أو حذف أو تعديل  −

 :دة المحكمين كالتالي وقد كانت آراء السا

 ضرورة وضع بديل رابع ألسئلة االختبار −

لتصبح موقف ايجابي   ) ؟   يردد النشيد الوطني فماذا تفعل       سمعت زميل لك ال   (تعديل صياغة الموقف     −
 "سمعت زمالئك يرددون النشيد الوطني ،  فماذا تفعل ؟ "  الموقف ايجابي

  التجربة االستطالعية لالختبار– ٢
 االختبار مناسب للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم تم تطبيقه علي مجموعه            أنرة ميدانية من    للتحقق بصو 

 :من تالميذ مدرسة التربية الفكرية بقنا ، وذلك لحساب ما يلي 
 معامالت السهولة والصعوبة ألسئلة االختبار −
 معامل ثبات االختبار −

 معامل صدق االختبار −

من وهم  بقنا  التربية الفكرية   مدرسة  خمسة تالميذ من تالميذ      ) ٥( ي عينة قوامها    وقد تم تطبيق االختبار عل    
  .عليهانفس المجموعة التي تم تطبيق البرنامج 

 معامل السهولة والصعوبة لالختبار  •

 : تم حساب معامل السهولة والصعوبة لمفردات االختبار بالمعادلة التالية 
 ابة الصحيحة للسؤال     اإلج  =        معامل الصعوبة 

  اإلجابة الخاطئه+ إلجابة الصحيحة ا                              
  معامل الصعوبة – ١= معامل السهولة 
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  ٠,٥٧=  ومعامالت السهولة ما بين ٠,٤٣وقد تراوحت معامالت الصعوبة ما بين 

• �-
��א�0-; 

 الممتحنين منطيها أداة التقويم إذا ما طبقت على عينة      درجة االتساق في النتائج التي تع      االختبار بثبات   يقصد
وتم حساب ثبات االختبار بطريقة إعادة تطبيق االختبار علـي          ،   أكثر من مرة في ظروف تطبيقية متشابهة      

 . تالميذ بفاصل زمني أسبوع وتم حساب معامل االرتباط  بـين التطبيقـين األول والثـاني                  ٥عينة قوامها   
 ألنهـا أكثـر     )بيرسـون  ( معادلة  طريقة إعادة االختبار وذلك عن طريق       تم استخدام  تالثبا معامل   ولحساب

  وبعد إجراء العمليات الحسـابية باسـتخدام        ، للفقراتشيوعاً في تقدير الثبات، وقياس مدى االتساق الداخلي         
SPSS 17.0 for Windows   اآلتي تم التوصل إلي النتائج كما يوضحها الجدول: 

  )٤( جدول 
 المواقفتائج ثبات اختبار ن

 
 معامل الثبات ر ٢مج ص  ٢مج س مج ص مج س ن

٠,٩٢ ٧١٣ ٣٧٥ ٥٩ ٤٣ ٥ 
 
 

ر      ����ت ا�� ٩٢ ٠ =    ر      
    

 ���ق�א	����� •

 

�٠,٩٥=        صدق االختبار بات                  الث       =            صدق االختبار 

��)�'�����&�א�%$�#��و�!� ������א������א��א
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يهدف اختبار التحصيل إلي قياس مدي ما لدي التالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم من مهارات حياتية مـن                 
 .خالل عمل اختبار قبلي واختبار بعدي لقياس مستوي التالميذ التحصيلي للبرنامج 
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 :مر بناء االختبار بالخطوات التالية 
 تحديد نوع االختبار  �

 .تم االعتماد علي االختبارات الموضوعية وذلك ألنها تالءم مع عينة البحث 
 صياغة مفردات االختبار  �
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 : عند صياغة أسئلة االختبار تم مراعاة ما يلي 
  منها االختيار من متعدد والمطابقة صياغة أسئلة االختبار علي عدة أنواع من األسئلة −

 . أن تكون أسئلة االختبار مرتبطة بالمهارات الحياتية الالزم تنميتها لدي تالميذ عينة البحث  −
 .أن تكون مناسبة لمستوي التالميذ عينة البحث  −
أن تكون مصاغة بطريقة يسهل علي التالميذ أو أن المعلم يقراها للتالميـذ باللغـة العاميـة نظـرا                    −

 .لظروف هذه الفئة 
 .أن تكون أسئلة االختبار شامله لمحتوي البرنامج  −
 .تم وضع ثالثة بديالت فقط ليختار منها التالميذ وقد روعي أن تكون البديالت سهلة الفهم  −
 جدول مواصفات االختبار  �

 لتحديد األسئلة التي تقـيس المهـارات الحياتيـة ويهـدف جـدول            لالختبار  تم إعداد جدول مواصفات     
عناصـر المحتـوى أو      الشمول المطلوب في كل اختبار مما يتيح تغطية جميـع         المواصفات إلي تحقيق    
تحقيق التوازن في االختبار والتأكد على أنه يقيس عينة ممثلة ألهداف            و ،تم تدريسها   يالموضوعات التي   

تصـنيف   ) ٩ ملحـق رقـم   ( ويوضح التدريس ومحتوى المادة الدراسية التي يراد قياس التحصيل فيها       
 .األسئلة في ضوء المهارات الحياتية المراد تنميتها 

� �-
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تمثل تعليمات االختبار عنصرا هاما في توضيح الغرض من االختبار وطريقة التعامل معه وقد تـم وضـع                  
علـي أسـئلة     في اإلجابة    ليساعد بها التالميذ  وليس للتلميذ وذلك لظروف الفئة      مجموعة من التعليمات للمعلم     

 .االختبار 
 

� ��-
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 :تم ضبط االختبار بإتباع الخطوات التالية 

  عرض االختبار علي مجموعه من السادة المحكمين -١ 
 :تم إعداد صورة مبدئية لالختبار وعرضها علي مجموعه من السادة المحكمين إلبداء الرأي حول ما يلي 

 قدرة مفردات االختبار لما وضعت من اجله  −

 صحة مفردات االختبار من الناحية اللغوية −

 اقتراح ما يرونه من إضافة أو حذف أو تعديل  −

 :وقد كانت آراء السادة المحكمين كالتالي 

 ضرورة وضع بديل رابع ألسئلة االختبار −

 وضع صور لبعض األسئلة للتوضيح −

 تغيير السؤال الخامس أكمل الفراغات إلي االختيار من متعدد −
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 الستطالعية لالختبار التجربة ا– ٢
للتحقق بصورة ميدانية من أن االختبار مناسب للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم تم تطبيقه علي مجموعه                

 :من تالميذ مدرسة التربية الفكرية بقنا ، وذلك لحساب ما يلي 
 معامالت السهولة والصعوبة ألسئلة االختبار −
 معامل ثبات االختبار −

 ختبارمعامل صدق اال −

  من وهمبقنا  التربية الفكرية   مدرسة  خمسة تالميذ من تالميذ      ) ٥( وقد تم تطبيق االختبار علي عينة قوامها        
  .عليهانفس المجموعة التي تم تطبيق البرنامج 

 معامل السهولة والصعوبة لالختبار  •

 : تم حساب معامل السهولة والصعوبة لمفردات االختبار بالمعادلة التالية 
      اإلجابة الصحيحة للسؤال  =        ل الصعوبة معام

  اإلجابة الخاطئة+ اإلجابة الصحيحة                               
  معامل الصعوبة – ١= معامل السهولة 

 ٠,٦٢ ومعامالت السهولة ما بين ٠,٣٨وقد تراوحت معامالت الصعوبة ما بين 

 (����א	����� •

 الممتحنين من االتساق في النتائج التي تعطيها أداة التقويم إذا ما طبقت على عينة           درجة االختبار بثبات   يقصد
 ، وتم حساب ثبات االختبار بطريقة إعادة تطبيق االختبار علـي            أكثر من مرة في ظروف تطبيقية متشابهة      

 . الثاني  تالميذ بفاصل زمني أسبوع وتم حساب معامل االرتباط  بين التطبيقين األول و٥عينة قوامها 
 (  معادلـة وذلك عن طريق تالميذ   ٥علي عينة من     طريقة إعادة االختبار      تم استخدام  الثبات معامل   ولحساب
 وبعد إجراء العمليـات  ، للفقرات ألنها أكثر شيوعاً في تقدير الثبات، وقياس مدى االتساق الداخلي   )بيرسون  

ل إلي النتائج كما يوضحها الجـدول  تم التوص و SPSS 17.0 for Windows الحسابية باستخدام 
 :اآلتي 
 

  )٥( جدول 
 نتائج ثبات اختبار التحصيل

 
 معامل الثبات ر ٢مج ص  ٢مج س مج ص مج س ن

٠,٨٤ ٣٧٧ ٣٠٢ ٤٣ ٣٨ ٥ 
 

ر            ر  ����ت ا��=٨٤ ٠ 
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����ق�א	����� •

 

�٠,٩١=   صدق االختبار                                     الثبات           =      معامل الصدق 

�

� )٦ملحق رقم ( و�!� ������א	������'�����&�א�%$�#���

�

 

٣−��;���	��-�	ط����א��'

انطالقا من أن المهارات الحياتية مرتبطة بحياة التالميذ بالتالي كان ال بد مـن مالحظـة مجموعـة                
لذلك قامت الباحثة بإعداد بطاقة مالحظة تتناول النقاط        الدراسة في أدائهم للمهارات الحياتية الواردة بالبرنامج        

 . اآلتية

�د�د�א��د:��ن�−١���;���	ط����א��'

 .هدفت بطاقة المالحظة إلي قياس ما لدي مجموعة البحث من مهارات حياتية 

٢−��;���	��-�	ط����א��'

 :وذلك في الخطوات التالية 
�د�د��6و����א�	ط���−�������

مهارات التفاعل االجتماعي ، مهـارات السـالمة واالنتقـال ،           ( بحيث تتضمن مهارات    تم تحديد مكونات    
اشتملت بطاقة المالحظة في الصورة األولية علي ثالثة مهارات رئيسية وتحتوي كل            ، و  )المهارات المهنية   

 :مهارة منها علي عدد من المهارات الفرعية كالتالي 
  مهارة ١٣ مهارات التفاعل االجتماعي ، اشتملت علي −
  مهارات ٤مهارات األمن والسالمة ، اشتملت علي  −

  مهارات٨المهارات المهنية ، اشتملت علي   −

 . فرعي من المهارات الحياتية أداء ) ٢٥( وبذلك نجدان بطاقة المالحظة قد اشتملت علي 

��!��>����2دא��א�	ط���−8

اء والصياغة مع المهارات مـع أهـداف        راعت الباحثة عند صياغة مفردات بطاقة المالحظة تطابق األد        
 . الفرعي المكون لها بطاقة المالحظة ، لذا اهتمت الباحثة بتحديد العالقة بين المهارات األساسية واألداء

 أن تكون العبارات إجرائية ومحدده يمكن مالحظتها وقياسها −
 صياغة عبارات األداء في صيغة المضارع −

 أن تقيس كل عبارة أداء واحد فقط −
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�د�د����و����א4دא-−ج���

 :مقياس متدرج لحساب التقدير الكمي لألداء علي النحو التالي تم وضع 
 يدل علي القيام باألداء علي مستوي جيد)  ٣( المستوي رقم  −
 يدل علي القيام باألداء علي مستوي متوسط)  ٢ (المستوي رقم  −

 يدل علي عدم القيام باألداء)  ١ (المستوي رقم  −

������א�	ط������د�د����−د

�:تم صياغة تعليمات البطاقة كمل يلي 

  .استخدام البطاقة لقياس أداء التالميذ لبعض المهارات الحياتية باستخدام التعلم النشط −
 .مالحظة التالميذ من البداية حتى النهاية  −
 .في المكان المناسب كل أداء حسب سهولته ودقته   ) �(  وضع عالمة  −
الذي لـم يقـم     ) ١(لألداء المتوسط ،    ) ٢(درجات لألداء الجيد ،     ) ٣(معدل  توزيع درجات البطاقة ب    −

 .باألداء 

51−�;���<	ط�	ط����א��'

بعد االنتهاء من الصورة األولية لبنود بطاقة المالحظة كان ال بد من ضبطها وعرضها علي المحكمين إلبداء                 
 :الرأي ومرت عملية الضبط بمرحلتين هما 

 ق بطاقة المالحظةالتأكد من صد: أوال  
للتاكد من صدق بطاقة المالحظة تم عرضها في صورتها االولية علي مجموعه من السادة المحكمـين مـن                  

 :خبراء المناهج وطرق التدريس والصحة النفسية لتحديد االتي 
  المحدد ، ومدي ارتباطه بالمهارة األداءدقة صياغة  -١
  األداءوضوح صياغة العبارات التي تصف  -٢
  لقياس وتقدير السلوك المهاريالمستخدمةسبة مستويات التقديرات الكمية مدي منا -٣

  :اآلتية التعديالت إجراءوقد اقترح السادة المحكمين 
 حذف المهارة يشعر بالحب واالنتماء لألسرة والمدرسة −

 حذف المهارة يختار المالبس المناسبة للظروف الجوية −

 ران ألنها تتطلب مالحظة من قبل الوالدينحذف المهارة يحرص علي زيارة األقارب والجي −

  )٨ملحق رقم ( بطاقة المالحظة شكلها النهائي  وبعد إجراء التعديالت أخذت
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 حساب ثبات بطاقة المالحظة : ثانيا 
بعد التأكد من صدق بطاقة المالحظة من المحكمين كان ال بد من حساب ثبات البطاقة وقد تم اسـتخدام                   

ين في عناصر المالحظة ، وقد تمت المالحظة من قبل الباحثة ، وقد ثبت معالجـة           أسلوب اتفاق المالحظ  
 .ة  نتيجة المالحظإليهاالنتائج التي تم التوصل 

  المهاري مع مراعاة لألداء التالميذ عينة البحث أداء الزميالت لمالحظة بأحدي االستعانةلقد تم 
 معلمة الزميلةة والبالنسبة للباحث المالحظة وتنتهي وقت واحد تبدأ أن -١
  من سالمة البيانات للتأكدتسجيل البيانات بعد مالحظتها مباشرة  -٢

 بحساب  والمعلمة نتيجة المالحظة المزدوجة للباحثة      إليهاوقد ثبت معالجة النتائج التي تم التوصل        
 لحسـاب نسـبة االتفـاق       )معادلة كوبر ( باستخدام   والمعلمةمدي االتفاق واالختالف بين الباحثة      

 :واالختالف علي النحو التالي 
 

 عدد مرات االتفاق                              
 ١٠٠×                                                       =  نسبة االتفاق 

     عدد مرات االختالف +                  عدد مرات االتفاق   
 

 :فجاءت النتائج علي هذا النحو  
 

  )٦( جدول 
 

 النسبة املئوية عدد مرات االختالف عدد مرات االتفاق عدد بنود البطاقة
٨٠ ٥ ٢٠ ٢٥% 

٧٢ ٧ ١٨ ٢٥% 

٧٦,٤ ٤ ١٣ ٢٥% 

٧٩ ٥ ١٩ ٢٥% 

٧٧,٧ ٦ ٢١ ٢٥% 

حيث تدل هذه النسبة علي ثبات بطاقة المالحظة  % ) ٨٠(   اعلي نسبة اتفاق    أنومن الجدول السابق يتضح     
 .وصالحيتها للتطبيق 

� )٨ملحق رقم ( و�!� ����.-�������א�,+*��'�����$��א�%$�#���
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 الدراسة التجريبية للبحث والنتائج والتوصيات
�

�

�

�

��

 الفصل الخامس

��א�د�א���א�����	�����	�(:��و

 الهدف من تجربة البحث .١
 خطوات الدراسة التجريبية .٢

 اختيار عينة البحث −
 لتجريبي للبحثالتصميم ا −

 متغيرات البحث −

 اإلجراءات العملية لتنفيذ تجربة البحث −

 تطبيق قبلي ألدوات البحث −

 تطبيق البرنامج −

 تطبيق بعدي ألدوات البحث −
�������א�د�א���و��51���2:�������

تحديد اثر البرنامج القائم علي التعلم النشط  في تنمية  -١
  المهارات الحياتيةضبع

قائم علي التعلم النشط  في تنمية تحديد اثر البرنامج ال -٢
 التحصيل

 تفسير نتائج البحث -٣

�������:���א��و!����وא�	�و(�א��%��

 توصيات البحث -١
 البحوث المقترحة -٢
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��  :!"#$
 ��#%&'	
� �(��)
� 
١−�)���א��د:��ن����	��א�	

 :هدفت تجربة البحث إلي التعرف علي ما يلي 
 .المهارات الحياتية لمجموعة البحث بعض  اثر البرنامج القائم علي التعلم النشط في تنمية -
 .لمجموعة البحث  اثر البرنامج القائم علي التعلم النشط في تنمية التحصيل -

 �+طوא��א�د�א���א�����	���−٢

�−�)���א+����������א�	

الختيار عينة البحث تم الحصول علي موافقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بالقاهرة لتنفيـذ                
ـ                 ملت تجربة البحث االستطالعية واألساسية وذلك بناء علي الخطاب الموجه من عميد كلية التربية بقنا ، وش

 لصغر عددمن التالميذ القابلين للتعلم بمدارس التربية الفكرية بقنا ، ونظرا عشرين تلميذاً    ) ٢٠(عينة البحث   
وبذلك  ) ١١(  بالمدرسة    عدد تالميذ الصف الرابع االبتدائي     إنفي مدرسة التربية الفكرية بقنا حيث       التالميذ  

ألخذ باقي " مقر عمل الباحثة " التأهيل االجتماعي للمعاقين تم التوجه إلي مدرسة الغد المشرق التابعة لجمعية  
تالميذ وبذلك   ) ٩ (تالميذ هذه المرحلة في المدرسة        حيث إن عدد    العينة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي       

ة من  س للتعلم حيث أن العينة متكافئة ومتجان      نمن تالميذ الصف الرابع االبتدائي القابلي      ) ٢٠( بلغ عدد العينة    
 .علي حساب مقياس ذكاء ستانفورد بينية حيث المستوي العقلي 

8−)�	���
��א��!��מ�א�����	

 .المجموعة الواحدة ذات القياس القبلي والبعدي ذو تم استخدام المنهج التجريبي في هذه الدراسة 

����?��א��א�	�(−ج

 المتغيرات التجريبية −

 لقائم علي التعلم النشطادا وهو البرنامج المقترح تضمنت الدراسة التجريبية متغيرا تجريبيا واح

 المتغيرات التابعة −
 المهارات الحياتية ، التحصيل : تضمنت الدراسة التجريبية اثنين من المتغيرات التابعة وهما 
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��א@��א-א��א�����������2ذ�)��א-א��א�	�(−د

 يذ تجربة البحث تم إجراء ما يلي لتنف

�:�������2ذ�א����	���و����א@������6א���د�−١

 :قبل البدء في التجربة تم تجهيز وإعداد األدوات التي تم استخدامها في البرنامج المقترح كما يلي 
 وذلك السـتخدامها    المقويورق  الإعداد لوحه توضيحية عن االتجاهات األربعة وهي مصنوعة من           -١

 ) .المكان من حولي ( في الدرس األول 
 في النشاط الثالث من الدرس األول وسيارة مطافي استخدمتارات التي   تجهيز بعض اللعب مثل السي     -٢

 . )كلنا نعمل (   في درسوالتليفون الستخدامهم
 ) .محافظتي ( عمل لوحة من الفلين مرسوم عليها خريطة لمصر في الدرس الثاني  -٣

 األلغاز  علم مصر وسيارة المطافي وتم االستعانة في عمل رسومات "puzzle " قطع األلغازعمل  -٤

puzzle""             وتقطيعه إلي أربعة أجزاء ليناسب مستوي التالميذ عينة البحث ببعض المتخصصين في 
  )∗( مجال الفوتوشوب 

  مدرسي التربية الفكريةأحدبتعاون الباحثة مع ، وذلك إشارات المرور مجسم عمل الوسيلة التعليمية  -٥

ت التي يختار منها التالميذ شـعار  لمجموعة من الشعارا"   PowerPoint " عمل عرض تقديمي  -٦
 .المحافظة 

  يتعرض لها التالميذ في المنزل يعن األدوات الخطر الت"    PowerPoint " عمل عرض تقديمي  -٧

 .عن فصول السنة األربعة "    PowerPoint "  عمل عرض تقديمي  -٨
 . عمل لعبة تعليمية مبرمجه عن فصول السنة األربعة   -٩
 )أنا مصري( الموسيقية لنشاط هيا نغنى نشيد بالدي في الدرس الثالث تجهيز بعض اآلالت -١٠
 - كانسـون ورق" انة بها في بعض األنشطة مثـل     تجهيز بعض الخامات واألدوات التي تم االستع       -١١

 " ورق االستنسل – رمل –قماش ابيض  – صلصال –ألوان 
 ن األيوبي  عمل األقنعة والسيوف والمالبس الخاصة بمسرحية صالح الدي-١٢

�:����2ذ�א����	��+ط��א�ز�����)�دאد�א��−٢

وذلـك  بقنـا   تم التنسيق مع مدرسي الصف الرابع االبتدائي بمدرستي التربية الفكرية ومدرسة الغد المشرق              
لضمان عدم وجود تعارض بين مواعيد تطبيق البرنامج ومواعيد الحصص ، وعلي هذا تم تخصيص خمس                

ص لتنفيذ تجربة البحث والحصة الخامسة لمراجعة ما تـم فـي األنشـطة          حصص أسبوعيا منها أربعة حص    
  . دقيقة٤٥السابقة علي أن ال تزيد الحصة عن 

�:�����2ذ�א����	��א@دא�����و����א@�������6−٣

 :ومنها ما يلي   )١٠ ملحق رقم ( موافقات من بعض الجهات لتطبيق البرنامج أخذتم 

                                                 
 أخصائي برمجيات بجمعية التأهيل االجتماعي للمعوقين : أسامه محمد محمود سيد  / أ  ∗
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 التربية الفكرية   لقاهرة لتطبيق البرنامج علي مدارس     العامة واإلحصاء با   موافقة الجهاز المركزي للتعبئة   -
 .بقنا 
 . موافقة مديرية التربية والتعليم بقنا علي التطبيق في مدرسة التربية الفكرية بقنا -
  . موافقة اإلدارة التعليمية بقنا علي التطبيق بمدرسة التربية الفكرية بقنا-
رسة الغد المشرق التابعة    قين للتطبيق في مد   جمعية التأهيل االجتماعي للمعا   رة   موافقة رئيس مجلس إدا    -

 .للجمعية 
  . موافقة مدير مستشفي الحميات بقنا علي الزيارة الميدانية للتالميذ عينة البحث-
لي علي الزيارة الميدانية للتالميذ عينة البحث إ      ومدير إدارة الحماية المدنية     مديرية امن قنا    من   موافقة   -

  . المطافي
  . موافقة مدير عام هيئة آثار قنا علي الزيارة إلي معبد دندرة-

�51−)���א��ط	�ق�א�%	�
�4دوא��א�	

علي عينة البحث قبـل     ) ، بطاقة المالحظة    المواقفاختبار التحصيل ، اختبار     ( تم تطبيق أدوات القياس     
قبليا تم تصحيحه وفق مفتاح التصحيح المعـد        دراسة البرنامج المقترح وبعد االنتهاء من تطبيق االختبار         

  ) .٢٠٠٩ /٣/ ٢٨(  مسبقا ورصدت الدرجات تمهيدا لمعالجتها إحصائيا وذلك في يوم 

 ��ط	�ق�א�	��������
����و���א�	�(�−و�

عشـرة  لتدريس البرنامج المقترح تم االجتماع مع عينة البحث في المدرستين واستغرق تطبيق البرنامج مدة               
تم التطبيق بواسطة الباحثة نفسها خوفا من عدم قدرة المعلمين األصليين علي التـدريس المناسـب                أسابيع و 

للبرنامج ، وقد نتجت بعض االنطباعات علي عينة البحث والباحثة أثناء تطبيق البرنامج وقد ظهـرت فـي                  
 : صورة ايجابيات وسلبيات وفيما يلي عرض توضحي لذلك 

�א���	����;��������-�א��ط	�ق

 .كان لتعاون إدارة المدارس التي تم فيها التطبيق والمعلمين أثر كبير في إنجاح البرنامج  -١
مما كان له اثر جيد فـي نجـاح         في أنشطة تعلم األقران     مع عينة البحث    تفاعل التالميذ العاديين       -٢

 .البرنامج 
حث تهوي األنشطة الفنية     في نجاح البرنامج نظرا ألن التالميذ عينة الب        مكان لألنشطة الفنية دور مه     -٣

 .بشكل كبير
النشاط الرياضي ألنهم خرجوا خارج حجرة الدراسة إلي الملعب مما كان           عينة البحث   أحب التالميذ    -٤

 . للتالميذ تحسين اللياقة البدنية والصحة العامةو علي فهم واستيعاب األنشطة إيجابي أثرله 
ل وتم فيها إعطاء واجب منزلي للتالميذ في حـين          تم االستعانة بكراسات للمتابعة للوالدين في المنز       -٥

 .أحبوا التالميذ الواجبات ألنهم نجحوا في حلها في أول األمر
من خالل عبارات الثناء والمديح ألداء        التعزيز موالمكافأة ألداء التالميذ واستخد   تم استخدام التعزيز     -٦

واستبدل به وجـود الباحثـة وحـب         – المرات   إحدى في   – تم استبعاد التعزيز المادي      االتالميذ كم 
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التالميذ لها كنوع من التعزيز وذلك عندما صدر من التالميذ سلوكيات غير مرغوبة وعدم تعـاونهم        
 .وعدم أدائهم لبعض األنشطة 

 .كان لتعاون أغلبية الجهات التي تم فيها الزيارات الميدانية أثر كبير في إنجاح البرنامج  -٧

�-���������א��ط	�ق�!�و	���وא����א�	�

 : من المشكالت أثناء تطبيق البرنامج كما يلي عدداًواجهت الباحثة 
 . من المدرستين مما أدي إلي إعادة بعض األنشطة كلتافي التالميذ غياب ازدياد نسبة  -١
ظهرت مشكلة في النطق بالنسبة ألغلبية التالميذ حيث أن كلمات الدروس كانت جديـدة وصـعبة                -٢

كان له اثر جيد بالنسبة      باللغة العامية الدارجة مما      ما أدي بالباحثة للتحدث   مبالنسبة لعينة البحث ،     
 .ولكن مع التدريب المستمر والتكرار بدأت الكلمات تخرج صحيحة نوعا ما للتالميذ 

المكان من حولي   ( اليد اليسار في الدرس األول      وعدم معرفة بعض التالميذ الفرق بين اليد اليمين          -٣
( . 
وأثناء تلوين التالميذ علـم مصـر طلـب         ) أنا مصري   ( صر في الدرس الثالث     في نشاط علم م    -٤

التالميذ اللون األبيض لتلوين العلم وأجابت الباحثة بأنه يمكن االستغناء عنه بلون الورقـة ألنهـا                
 وإعطائه للتالميـذ    أبيضالباحثة إلي البحث عن لون      ب لم يقتنع التالميذ بذلك مما أدي        أبيضلونها  
قويم النشاط علم مصر أعطت الباحثة للتالميذ واجب منزلي هو تلوين علـم مصـر فـي                 وأثناء ت 

بـاأللوان  المنزل وفي اليوم التالي فوجئت الباحثة بان تلميذين من عينة البحث قاموا بتلوين العلم               
ناً ابيضاً   الباحثة عن األسباب أجاب التلميذين بأنهم لم يجدوا لو         سألتسود وعندما   أزرق و أحمر وأ 

 ( قطع األلغاز باللون األزرق مما اضطر الباحثة إلي إعادة النشاط بطريقة     للتلوين وقاموا باستبداله  
PUZZLE (              وبطريقة طبع العلم علي قطعة من القماش لونها ابيض واقتنع التالميذ بلون القطعة

 .ستغنوا عن اللون األبيض بلون القماش فا ءالبيضا
لتالميـذ  نظرا للظروف الصـحية لـبعض ا      رحلة  اب أوالدهم لل  عدم تقبل بعض أولياء األمور لذه      -٥

  . بالرحلةونظرا لحالة الجو الحار في حين أن البعض أبدي إعجابه

االستقبال من قبل الطبيب المختص بالزيارة ولكـن تمـت          تم  المستشفي  الزيارة الميدانية إلي    في   -٦
ض المعدية فـي المستشـفي      من وجود بعض األمرا   لزيارة سريعا نظرا للظروف في هذه الفترة        ا

حيث لم يسمح لنا بالدخول إلي غرف المرضي واكتفت الباحثة بالتوجه إلي الغرفة الخاصة بالعيادة    
مما أدي بالباحثة إحضار الخارجية للمرضي ونظرا لضيق حجم الغرفة وعدم استيعابها عدد العينة           

بعد بتغيير الزيارة إلـي مركـز       وتوصي الباحثة فيما    األدوات مرة أخري للتالميذ في المدرسة ،        
 .اإلسعاف الطبي بدال من المستشفي 

مما اضـطر   )فصول السنة (  صعوبة فهم التالميذ عينة البحث لفصلي الربيع والخريف في درس  -٧
الباحثة إلي عمل عرض تعليمي عن طريق الصور المتحركة عن تساقط أوراق الشـجر بالنسـبة          

 .عينة البحث  نتائج ايجابية بالنسبة لأظهرفصل الربيع مما  وتفتح الزهور بالنسبة لالخريفلفصل 
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مرور خمسة أيام تم إجراء التطبيق البعـدي ألدوات البحـث        وبعد  بعد االنتهاء من تدريس البرنامج المقترح       
رين لتحديد مـدي مـا حققـه        بهدف مقارنة نتائج التطبيق القبلي والبعدي وحساب داللة الفروق بين االختبا          

 .والتحصيل البرنامج المقترح من ايجابيات في ارتفاع مستوي أداء التالميذ للمهارات الحياتية 

����* :�+,�-� ./�	�
� ��$0 
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 :لإلجابة عن السؤالين الثالث والرابع وهما 

دي تنمية بعض المهارات الحياتية لماعية لفي الدراسات االجت برنامج قائم علي التعلم النشط أثر ما -١
 لتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم؟ا

تنمية التحصيل لدي التالميذ المعوقين الدراسات االجتماعية ل برنامج قائم علي التعلم النشط في أثر ما -٢
 عقليا القابلين للتعلم ؟

 للكشف عـن الفـروق بـين      )∗( حصائية  للمعالجات اإلSPSS 17.0 for Windowsتم استخدام برنامج 
، بطاقـة  المواقـف  التحصيل ، اختبـار  اختبار( أدوات القياس االختبارين فيما يتعلق بمتوسط رتب درجات    

للكشـف عـن الداللـة      الالبـارامتري    ) Wilcoxon ( ن، وذلك باستخدام اختبار ولكوكسـو     ) المالحظة  
 :علي النحو التالياإلحصائية في الجداول ويمكن عرض ذلك تفصيليا 

 الحياتيـة   تالمهارابعض  تنمية   االجتماعية ل  تالدراسالتحديد اثر برنامج قائم علي التعلم النشط في          -١
  ؟ عقليا القابلين للتعلملدي التالميذ المعوقين

 :تم القيام بما يلي 
 المواقفمقارنة متوسطات درجات مجموعة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي في اختبار             - أ

 :الالبارامتري كما في الجدول التالي  ) Wilcoxon( ولكوكسون عن طريق معادلة 

 
 )٧(جدول 

 المواقفداللة الفروق في اختبار 

 مستوي الداللة  النظرية     T المحسوبة   T حجم العينة

 دالة إحصائيا ٥٢ ١٠,٥ ٢٠

 

                                                 
SPSS 17.0 for Windows: available on /  http://www.brothersoft.com/spss-download-72110.html  ) ∗ (  
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 حيث  ،المواقفدرجات في اختبار اليتضح من الجدول أعاله وجود فروق داله إحصائيا بين متوسطات رتب          
،  ) ٢٠=  والحجم الفعلي للعينـة  ٠,٠٥عند مستوي داللة  ( ٥٢=  النظرية  T و١٠,٥=  المحسوبة    Tأن
 وعلي ذلك فانه توجد داللـه  ٠,٠٥دالة عند مستوي  المحسوبة    T النظرية أي أن  T<  المحسوبة    Tإذن 

 فـي   إحصـائية مما يشير إلي وجود فروق ذات دالله        البعدي ،    لصالح التطبيق    ٠,٠٥إحصائية عند مستوي    
 .درجات التالميذ لصالح التطبيق البعدي بين متوسطات الرتب 
 الفروق بين متوسطات الرتب بين درجات االختبار القبلي واالختبار البعـدي الختبـار              )١(ويوضح الشكل   

 : بيانيا  المواقف
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )١(شكل 
 
 
 

 المواقفلفرق بين درجات االختبار القبلي واالختبار البعدي في اختبار رسم بياني يوضح ا
 

 مالحظـة  البعـدي لبطاقـة      – مقارنة متوسط درجات مجموعة البحث في التطبيق القبلي          - ب

كمـا فـي    الالبارامتري   ) Wilcoxon( ولكوكسون  عن طريق معادلة    المهارات الحياتية   

 :الجدول التالي 
 )٨(جدول 
  بطاقة المالحظةداللة الفروق في

 مستوي الداللة  النظرية     T المحسوبة   T حجم العينة

 دالة إحصائيا ٥٢ صفر ٢٠
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بطاقة مالحظـة األداء   درجات في   اليتضح من الجدول أعاله وجود فروق داله إحصائيا بين متوسطات رتب            
 والحجم الفعلـي  ٠,٠٥لة عند مستوي دال  ( ٥٢=  النظرية  Tصفر و=  المحسوبة    T  حيث أن ،المهاري
 وعلي ذلك ٠,٠٥دالة عند مستوي  المحسوبة   T النظرية أي أن  T<  المحسوبة    T، إذن  ) ٢٠= للعينة 

مما يشير إلي وجود فروق ذات داللـه        لصالح التطبيق البعدي ،     ٠,٠٥فانه توجد دالله إحصائية عند مستوي       
 . التطبيق البعدي  في متوسطات الرتب درجات التالميذ لصالحإحصائية

واالختبـار  لبطاقة المالحظة    الفروق بين متوسطات الرتب بين درجات االختبار القبلي          )٢(ويوضح الشكل   
 :البعدي بيانيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )٢(شكل 
 رسم بياني يوضح الفرق بين درجات االختبار القبلي والبعدي في بطاقة المالحظة لألداء المهاري

 
ـ  التحصيلتنمية   االجتماعية ل  تفي الدراسا م علي التعلم النشط     لتحديد اثر برنامج قائ    -٢ دي التالميـذ    ل

  ؟لمعوقين عقليا القابلين للتعلما

 :تم القيام بما يلي 
عـن  قبلي والبعدي في اختبار التحصـيل       مقارنة متوسطات درجات مجموعة البحث في التطبيقين ال        −

 :جدول التالي  في الالالبارامتري كما ) Wilcoxon( ولكوكسون طريق معادلة 

 )٩(جدول 
 داللة الفروق في اختبار التحصيل

 مستوي الداللة  النظرية     T المحسوبة   T حجم العينة
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 داله إحصائيا ٦٠ ٢ ٢٠

  ، في اختبـار التحصـيل    درجات  اليتضح من الجدول أعاله وجود فروق داله إحصائيا بين متوسطات رتب            
 ) ٢٠=  والحجم الفعلي للعينة ٠,٠١عند مستوي داللة   ( ٦٠= ظرية  الن T و٢=  المحسوبة    T حيث أن
 ، وعلي ذلك فانـه توجـد   ٠,٠١دالة عند مستوي  المحسوبة   T النظرية أي أن  T<  المحسوبة    T، إذن 

 في إحصائيةمما يشير إلي وجود فروق ذات دالله لصالح التطبيق البعدي ، ٠,٠١دالله إحصائية عند مستوي 
 .ت الرتب درجات التالميذ لصالح التطبيق البعدي متوسطا

واالختبار البعـدي الختبـار      الفروق بين متوسطات الرتب بين درجات االختبار القبلي          )٣(ويوضح الشكل   
 :التحصيل بيانيا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )٣(شكل 

 لرسم بياني يوضح الفروق بين درجات االختبار القبلي واالختبار البعدي الختبار التحصي

8�−������2�)� ������א�	

 درجـات  بـين متوسـطات      ٠,٠٥  أثبتت نتائج البحث إلي وجود فروق ذات دالله إحصائية عند مستوي           -
 وبطاقة مالحظة األداء المهاري لصالح التطبيق البعدي ، كما أشارت إلي المواقفمجموعة البحث في اختبار 

 االجتماعية لتنمية بعض المهارات الحياتية لدي التالميذ        تسافاعلية البرنامج القائم علي التعلم النشط في الدرا       
 .المعوقين عقليا القابلين للتعلم 

 درجـات بـين متوسـطات     ٠,٠١ أثبتت نتائج البحث إلي وجود فروق ذات دالله إحصائية عند مستوي            -
مج القـائم علـي   مجموعة البحث في اختبار التحصيل لصالح التطبيق البعدي ، كما أشارت إلي فاعلية البرنا         

 . االجتماعية لتنمية التحصيل لدي التالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم تالتعلم النشط في الدراسا
 :وقد يرجع هذا إلي 
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 للـتعلم ،    نالتحديد الدقيق للمهارات الحياتية من حيث أنها تناسب التالميذ المعـوقين عقليـا القـابلي               −
تخدام صور معبره عن الواقع الحيـاتي والرسـوم واأللـوان ،         واإلعداد الجيد للبرنامج من حيث اس     

 ، بطاقات كان له اكبر األثر سواء في ممارسـة           ألعابوتنوع الوسائل ما بين مجسمات ، لوحات ،         
 . أنشطة البرنامج أو في اإلجابة علي االختبارات 

علم النشط مما ساهم في زيادة   تفاعل التالميذ االيجابي أثناء تطبيق البرنامج العتماد البرنامج علي الت          −
التفاعل االجتماعي ، االعتماد علي النفس ، تحمل المسئولية وشعور التالميذ باالستقاللية ، ومن بين               
األنشطة التي أظهرت التفاعل االيجابي ، نشاط الزراعة حيث اظهر نتائج ايجابية في زيادة التفاعـل     

 القماش وأنشطة الزيارات الميدانية ، ونشـاط        االجتماعي ، ونشاط طباعة علم مصر علي قطعه من        
 .لعبة فصول السنة علي الكمبيوتر ، ونشاط إشارات المرور 

كان لتـدريس األقـران دور      حيث  االستراتيجيات التي استخدمت كان لها اثر في فاعلية البرنامج ،            −
علي أن  ) ١٨١،  ٢٠٠٣ ، ماجدة صالح ، سهي أمين    (مثلما توصلت دراسة    ايجابي في نجاح البرنامج     

 ومساعدتهم التالميذ المعوقين التي تساهم في تهيئة تإستراتيجية تعليم األقران من أفضل االستراتيجيا   
علي التفاعل مع المجتمع والبيئة الخارجية بشكل يساعد علي توفير فرص يعتمدون فيها علي أنفسهم               

 التالميذ المعوقين عقليا مـن      ، مما كان له تأثير علي     ويكتسبون مهارات تساعدهم علي حل المشاكل       
ارتباطهم بالتالميذ العاديين وذلك من حيث شعورهم بالذات وأنهم ذو قيمه حينما يتفاعل مع التلميـذ                
العادي ويشجعه ويعزز تعلمه ، كما ظهر تأثر التالميذ العاديين أيضا من خالل التعلم القـرين فقـد                  

وا معهم وسعدوا  لنجاح زمالئهم الغير عـاديين         تعدل سلوكهم تجاه هذه الفئة ، حيث أحبوهم وتفاعل        
 .وان شابهم بعض الملل عند تأخر االستجابة أو صدور استجابات غير صحيحة منهم 

في برنامجها الذي أعدتـه  ) Katherine Quigley, 2007(واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة 
كانت تعلم التالميذ المعـوقين      في كل أسبوع    أسابيع ٧ البرنامج   مدةت  كانللمعاقين عقليا القابلين للتعلم و    

إبقـاء   ،   انجاز السلوك المسئول اجتماعيـا     ،   اكتساب الثقة بالنفس   ،    الذاتي الوعيمهارة   ،   مهارة معينة 
االتصال مع اآلخرين وقامت بتعلـيم عشـرات مـن           ،   اتخاذ القرار  ،   االستقالل ،   المهارات الشخصية 
نون من التخلف العقلي وكان هدف البرنامج هو التعلـيم   الريفية يعاالثانوية في المناطقالطالب المدارس  

 .الوظيفي والتركيز والتدريب علي مهارات محدودة تعود بالنفع علي الطالب في مرحلة البلوغ 
إلي فاعلية التعلم النشط فـي تنميـة        ) ٢٠٠٦عيد ،   رجاء   سعيد ،  عاطف( كما اتفقت مع دراسة    

 .لدراسات االجتماعية لتالميذ المرحلة اإلعدادية المهارات الحياتية في مادة ا
وإجماال يمكن القول بان نتائج الدراسة الحالية اتفقت مع العديد من النتائج السابقة التي استهدفت تنمية      
المهارات الحياتية للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم باستخدام عدد من البرامج المتنوعة ، حيث توصـلت          

 Hourcade ( ،)Baker ،   2003( ،) ٢٠٠٣فاطمة فوزي وناجي قاسم ، (، ) ٢٠٠٠ القحطاني ، (دراسة 

Bruce , 2004 (   إلي فاعلية تقديم برامج تقوم علي األنشطة المتنوعة في تنمية المهارات الحياتية للتالميـذ
 .المعوقين عقليا القابلين للتعلم 
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 :التالية  بعض التوصيات تقديمفي ضوء نتائج الدراسة يمكن 
إعادة صياغة مقرر الدراسات االجتماعية للمراحل االبتدائية للتالميذ القابلين للتعلم بما يتفق والـتعلم               −

 .النشط 
 .االهتمام بالزيارات الميدانية لهذه الفئة والخروج بهم إلي خارج الصف الدراسي  −
 برامج الدمج في مدارس التعليم العام مما في الدمج فوائد تنعكس علي التالميذ المعـوقين                التوسع في  −

 .عقليا القابلين للتعلم 
ضرورة إعادة النظر فيما يعرف بطريقة التدريس المعروفة بالخطة الفردية فقد الحظت الباحثة أنها               −

 المعوقين عقليا القابلين للتعلم ألنها      تعيق وبشكل كبير نمو المهارات التفاعل االجتماعي لدي التالميذ        
 . مع بعضهم أثناء الحصص الدراسية لال تتيح لهم فرصة التفاع

 .تثقيف األسر بأهمية المناهج المقدمة للتالميذ ودورها في تنمية المهارات المختلفة  −
 .االهتمام بتدريب الطالب المعلمين علي استخدام التعلم النشط   −
لدراسات االجتماعية موضوعات وظيفية مفيدة في مجال اإلعداد المهني         الحرص علي تضمين كتب ا     −

 .للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم واختزال الموضوعات غير المفيدة لهم 
  .لتالميذ المعوقين عقليال أخري استخدام التعلم النشط في تعليم مقررات ترجي الباحثة −
لة اإلعدادي المهني كما يطلقون عليهـا مـن مراحـل           ضرورة وضع مادة دراسات اجتماعية للمرح      −

  .المدارس الفكرية
الهتمام بتنظيم حجرة الدراسة وتوافر مصادر التعلم المختلفة وتهيئة مناخ التعلم المناسـب لتطبيـق               ا −

  .استراتيجيات التعلم النشط

لعام ومدارس  ترجي الباحثة ضرورة زيادة عدد حصص مادة الدراسات االجتماعية بمدارس التعليم ا            −
 .التربية الفكرية حتى تتيح للمعلم فرصة الستخدام التعلم النشط 

وفي النهاية توصي الباحثة بأهمية تفعيل دور المؤسسات الدينية من خالل األئمة والخطباء في توجيه                −
ـ             وفـق تعـاليم الـدين       ةوإرشاد المجتمع بأهمية التقرب من تلك الفئة والتعامل معهم بطريقة إيجابي

 .سالمي اإل

−����א�	�و(�א��%��

في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج للدراسة وما قدم من تفسيرات لنتائج البحث فهناك بعـض المجـاالت                    
 :تحتاج الهتمام الباحثين والدارسين نحوها ومنها ما يلي 

تالميـذ  أثر استخدام التعلم النشط في الدراسات االجتماعية لتنمية الوعي البيئي والمـروري لـدي ال       -١
 .المعوقين عقليا القابلين للتعلم 
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أثر برنامج قائم علي التعلم النشط في الدراسات االجتماعية لتنمية مهارات السالمة واالنتقـال لـدي       -٢
 .التالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم 

جتماعي في  أثر برنامج قائم علي التعلم النشط في الدراسات االجتماعية باستخدام مهارات التفاعل اال             -٣
 .تنمية القيم لدي التالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم 

اثر برنامج تدريبي لمعلمي الدراسات االجتماعية بمدارس التربية الفكرية في مجال التدريس بأسلوب              -٤
 .التعلم النشط 
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تمام العديد من ميادين العلم والمعرفة ، وأدي  ظاهرة اإلعاقة العقلية من الظواهر التي حظيت باهتعد
  زاوية منمإليه وعدم النظرعلي استغالل المهارات لديهم ،  القدرة زاوية من هذه الفئةالنظرة إلي هذا إلي 
وليسهل دمجهم في المجتمع بعد ،   للتمتع بالفرص المتاحة في المجتمع لتنميتهم وإتاحة الفرصة له ،العجز

 وتأهيلهم وتدريبهم ووضع البرامج اإلعالمية والتعليمية المتكاملة إلزالة الشوائب العالقة في القيام بتعليمهم
 ، وتشير كثير من التشريعات بعض الممارسات تجاههم وتسهيل إشراكهم في العمل والحياة الطبيعية

ن حيث الحقوق ق ضمن معيار اإلنسان العادي ماإلي اإلنسان المعر أهمية النظوالقوانين الدولية إلي 
ومن حيث ضرورة إتاحة كافة الفرص له لالستفادة من البرامج والخدمات التربوية والتعليمية  ، والواجبات

 حيث تخطي  ،، والنظر إليه علي أنه المعيار األساسي لحضارة وتقدم الشعوب  إنسان عاديشأنه شأن أي
وفي   ،رتقاء بالجودة مواكبا للمعايير الدولية مفهوم االإليكونه مفهوم فرص متاحة تعليم المعوقين عقليا 

ضوء الدراسات السابقة يتضح ضرورة تقديم برامج تعتمد علي األنشطة للتلميذ المعاق  عقليا لتنمية مهاراته 
 .الحياتية والعيش باستقاللية داخل المجتمع 

 : تحديد مشكلة البحث

 لدي التالميذ المعوقين عقليا القابلين تحددت مشكلة البحث في وجود قصور في المهارات الحياتية
 .للتعلم 

 :أسئلة البحث 

 :تتحدد أسئلة البحث فيما يلي 

 ؟ المعوقين عقليا القابلين للتعلم  ما المهارات الحياتية الالزمة للتالميذ -١

لمعـوقين  التالميـذ   دي ا لوالتحصيل  المهارات الحياتية   بعض   لتنمية القائم علي التعلم النشط    ما البرنامج    -٢
 ؟ عقليا القابلين للتعلم 

المعوقين عقليا القابلين   المهارات الحياتية للتالميذ    بعض   تنمية في   القائم علي التعلم النشط    البرنامج   أثر ما   -٣
 ؟ للتعلم 

المعوقين عقليا القـابلين  المقترح في تنمية التحصيل لدي التالميذ القائم علي التعلم النشط   البرنامج   أثر ما   -٤
 ؟ لتعلم ل
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 :أهمية البحث 

  : تنبع أهمية البحث من عدة اعتبارات 

  هذا البحث بمثابة استجابة لما تنادي به المؤتمرات والبحوث ، حيث سعي إلي بناء برنامج قائم علي -١
 .التعلم النشط في الدراسات االجتماعية بالمرحلة االبتدائية يهدف لتنمية المهارات الحياتية لديهم 

حياتية من خالل مهارات لهم فرصة اكتساب لنشط يتيح تفاعل التالميذ مع أقرانهم من خالل التعلم ان  أ-٢
 .العمل الجماعي األمر الذي يساعدهم علي التكيف مع المجتمع 

باع حاجاته إلشفرد ليس فقط  ال غني عنها للباعتبارها مهارات إنسانيهتنمية المهارات الحياتية  -٣
 استمرار التقدم وتطوير أساليب معايشة الحياة أجل مواصلة البقاء ولكن أيضا من أجلاالساسيه من 
  ) ٣٣ ، ٢٠٠١تغريد عمران ،  .( في المجتمع

 .يقدم برنامجا يتناسب وخصائص وقدرات المعوقين عقليا القابلين للتعلم  -٤

 أقرانهم وتعلم مهارات من استخدام برامج دراسية حديثة تساعد التالميذ علي النشاط والتفاعل معأن  -٥
 .السهل تجعلهم يتكيفون مع المجتمع المحيط بهم 

  :أهداف البحث

 : البحث الحالي إلي يسعى

 .إعداد قائمة بالمهارات الحياتية للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم  -٤

ميذ الصف الرابع بناء برنامج قائم علي التعلم النشط لتنمية بعض المهارات الحياتية والتحصيل لتال -٥
 .االبتدائي المعوقين عقليا القابلين للتعلم 

التعرف علي اثر البرنامج القائم علي التعلم النشط لتنمية بعض المهارات الحياتية والتحصيل للتالميذ  -٦
 . للتعلم نالمعوقين عقليا القابلي

 :إجراءات البحث 

 تم ؟ المعوقين عقليا القابلين للتعلمالالزمة للتالميذ ما المهارات الحياتية : ولإلجابة عن السؤال األول وهو 
إعداد قائمة بالمهارات الحياتية الالزمة للتالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم  والوصول إلي بعض المهارات 

 :الحياتية لتالميذ الصف الرابع االبتدائي القابلين للتعلم  وذلك من خالل الرجوع إلي 

الخاصة بالخصائص النفسية واالجتماعية والمهاريـة للقـابلين         السابقة   تث والدراسا والبحوالمراجع   -
 .للتعلم 

 مناهج الدراسات االجتماعية لتالميذ المرحلة االبتدائية بمدارس التربية الفكرية - 
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التحصـيل  والمهارات الحياتية   بعض   لتنمية القائم علي التعلم النشط   ما البرنامج    :ولإلجابة عن السؤال الثاني   
 تم تصميم برنامج قائم علي التعلم النشط من خالل اإلطار العام            ؟ المعوقين عقليا القابلين للتعلم     لتالميذ  دي ا ل

 :للبرنامج وذلك بتحديد أهداف البرنامج ومحتوي البرنامج وقد تكون البرنامج من ثمانية دروس وهي

 )نشطة  أ٦( ويتضمن " المكان من حولي " الدرس األول بعنوان * 
 ) أنشطة ٥( ويتضمن " محافظتي " الدرس الثاني بعنوان * 
 ) أنشطة ٥( ويتضمن " أنا مصري " الدرس الثالث بعنوان *
 ) أنشطة ٢( ويتضمن " اعرف أجدادك " الدرس الرابع بعنوان * 
 ) أنشطة ٥( ويتضمن " بيئتي" الدرس الخامس بعنوان * 
 ) أنشطة ٣(  ويتضمن "فصول السنة " الدرس السادس بعنوان * 
 ) أنشطة ٦( ويتضمن " كلنا نعمل " الدرس السابع بعنوان * 
 ) أنشطة ٥( ويتضمن " أمنك وسالمتك " الدرس الثامن بعنوان * 

المهـارات الحياتيـة    بعـض    تنمية في   القائم علي التعلم النشط    البرنامج   أثرما  :ولإلجابة عن السؤال الثالث     
 تلميذ من مدارس    ٢٠ تم تجريب البرنامج المقترح علي عينة قوامها         ؟ لقابلين للتعلم   المعوقين عقليا ا  للتالميذ  

 :التربية الفكرية بقنا وذلك وفق الخطوات التالية 

 تم إعداد اختبار للمواقف وكذلك بطاقة مالحظة األداء المهاري -١

 تطبيق أدوات القياس قبليا -٢

 تدريس البرنامج القائم علي التعلم النشط  -٣

 ألدوات بعديا لمعرفة الفرق بين متوسطات درجات عينة البحث في التطبيق القبلي والبعدي تطبيق ا -٤

 .تم تصحيح االختبار البعدي ورصد درجاته ثم معالجة الدرجات إحصائيا  -٥

المعـوقين  للتالميـذ  التحصيل  تنمية في القائم علي التعلم النشط البرنامج  أثرما  :ولإلجابة عن السؤال الرابع     
 تلميذ من مدارس التربية الفكريـة       ٢٠ تم تجريب البرنامج المقترح علي عينة قوامها         ؟ لقابلين للتعلم   عقليا ا 

 :بقنا وذلك وفق الخطوات التالية 

 تم إعداد اختبار للتحصيل -٦

 تطبيق أدوات القياس قبليا -٧

 تدريس البرنامج القائم علي التعلم النشط  -٨

 طات درجات عينة البحث في التطبيق القبلي والبعدي تطبيق األدوات بعديا لمعرفة الفرق بين متوس -٩

 .تم تصحيح االختبار البعدي ورصد درجاته ثم معالجة الدرجات إحصائيا  -١٠
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 :نتائج البحث 

مجموعة البحث في اختبـار      درجات بين متوسطات    ٠,٠٥  وجود فروق ذات دالله إحصائية عند مستوي       -
 التطبيق البعدي ، كما أشارت إلي فاعلية البرنامج القائم علي           المواقف وبطاقة مالحظة األداء المهاري لصالح     

 االجتماعية لتنمية بعض المهارات الحياتية لدي التالميذ المعوقين عقليـا القـابلين             تالتعلم النشط في الدراسا   
 .للتعلم 
مجموعة البحث فـي اختبـار       درجاتبين متوسطات   ٠,٠١  وجود فروق ذات دالله إحصائية عند مستوي       -
 تلتحصيل لصالح التطبيق البعدي ، كما أشارت إلي فاعلية البرنامج القائم علي التعلم النشط فـي الدراسـا                 ا

 االجتماعية لتنمية التحصيل لدي التالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم

   :توصيات البحث

 :التالية  بعض التوصيات عرضفي ضوء نتائج الدراسة يمكن 
اسات االجتماعية للمراحل االبتدائية للتالميذ القابلين للتعلم بما يتفق والـتعلم           إعادة صياغة مقرر الدر    −

 .النشط 
 .االهتمام بالزيارات الميدانية لهذه الفئة والخروج بهم إلي خارج الصف الدراسي  −
التوسع في برامج الدمج في مدارس التعليم العام مما في الدمج فوائد تنعكس علي التالميذ المعـوقين                  −

 .يا القابلين للتعلم عقل
ضرورة إعادة النظر فيما يعرف بطريقة التدريس المعروفة بالخطة الفردية فقد الحظت الباحثة أنها               −

تعيق وبشكل كبير نمو المهارات التفاعل االجتماعي لدي التالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم ألنها              
 .دراسية  مع بعضهم أثناء الحصص اللال تتيح لهم فرصة التفاع

 .تثقيف األسر بأهمية المناهج المقدمة للتالميذ ودورها في تنمية المهارات المختلفة  −
 . االهتمام بتدريب الطالب المعلمين علي استخدام التعلم النشط   −
الحرص علي تضمين كتب الدراسات االجتماعية موضوعات وظيفية مفيدة في مجال اإلعداد المهني              −

 .ا القابلين للتعلم واختزال الموضوعات غير المفيدة لهم للتالميذ المعوقين عقلي
  .لتالميذ المعوقين عقليال أخري استخدام التعلم النشط في تعليم مقررات ترجي الباحثة −
ضرورة وضع مادة دراسات اجتماعية للمرحلة اإلعدادي المهني كما يطلقون عليهـا مـن مراحـل                 −

  .المدارس الفكرية
لدراسة وتوافر مصادر التعلم المختلفة وتهيئة مناخ التعلم المناسـب لتطبيـق            الهتمام بتنظيم حجرة ا   ا −

  .استراتيجيات التعلم النشط

ترجي الباحثة ضرورة زيادة عدد حصص مادة الدراسات االجتماعية بمدارس التعليم العام ومدارس              −
 .التربية الفكرية حتى تتيح للمعلم فرصة الستخدام التعلم النشط 
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توصي الباحثة بأهمية تفعيل دور المؤسسات الدينية من خالل األئمة والخطباء في توجيه             وفي النهاية    −
ـ             وفـق تعـاليم الـدين       ةوإرشاد المجتمع بأهمية التقرب من تلك الفئة والتعامل معهم بطريقة إيجابي

 .اإلسالمي 

  :البحوث المقترحة

ت لنتائج البحث فهناك بعـض المجـاالت        في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج للدراسة وما قدم من تفسيرا            
 :تحتاج الهتمام الباحثين والدارسين نحوها ومنها ما يلي 

أثر استخدام التعلم النشط في الدراسات االجتماعية لتنمية الوعي البيئي والمـروري لـدي التالميـذ         -٥
 .المعوقين عقليا القابلين للتعلم 

االجتماعية لتنمية مهارات السالمة واالنتقـال لـدي   أثر برنامج قائم علي التعلم النشط في الدراسات     -٦
 .التالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم 

أثر برنامج قائم علي التعلم النشط في الدراسات االجتماعية باستخدام مهارات التفاعل االجتماعي في               -٧
 .تنمية القيم لدي التالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم 

ي لمعلمي الدراسات االجتماعية بمدارس التربية الفكرية في مجال التدريس بأسلوب           اثر برنامج تدريب   -٨
 .التعلم النشط 
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 المراجع العربية :أوال 
المؤتمر  ، "معا علي طريق الدمج الشامل" ، ) ٢٠٠٢(اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين  -١

 )١٨(، السنة ) ٧٢(عدد ، القاهرة ، نشرة دورية ، الالقومي الثامن لالتحاد 
المؤتمر القومي  "   المستقبل   -الحاضر  " ،  ) ٢٠٠٧(اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين        -٢

 ) ٢٣(  ، السنة) ٨٨(، القاهرة ، نشرة دورية ، العد التاسع لالتحاد 

 السنوي   المؤتمر ،" حقوق الطفل المعوق  "،  ) ٢٠٠٧(اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين        -٣
 ) ٢٣  ( ، السنة)٨٨ ( نشرة دورية ، العدد،  ، القاهرة الخامس لإلغاثة اإلسالمية

القـاهرة ، دار      ، الرعاية التربوية لذوي االحتياجات الخاصـة      ،) ٢٠٠٣(أحالم رجب عبد الغفار      -٤
 الفجر 

منـاهج  معجم المصطلحات التربوية المعرفة فـي ال      ،   ) ٢٠٠٣ (أحمد حسين الللقاني ، علي الجمل      -٥
  ، القاهرة ، عالم الكتبوطرق التدريس

 ، القاهرة ، عالم     مناهج التعليم بين الواقع والمستقبل    ،  ) ٢٠٠١( حسين اللقاني ، فارعة حسن     أحمد -٦
 الكتب

عـالم  ،   ، القـاهرة     تدريس المواد االجتماعية الجزء األول     ،) ١٩٩٠( حسين اللقاني وآخران     أحمد -٧
 الكتب 

 معجم المصطلحات التربوية المعرفة فـي المنـاهج         ،) ١٩٩٩( الجمل   أحمد حسين الللقاني ، علي     -٨
  ، القاهرة ، عالم الكتبوطرق التدريس

فعالية برنامج سلوكي لتنمية بعض المهارات االجتماعية لـدي    "  ،) ٢٠٠٤(أحمد عبد اهللا الحميضي      -٩
 نايف العربية للعلـوم      ،جامعة رسالة ماجستير  ،    " عينة من األطفال المتخلفين عقليا القابلين للتعلم      

 األمنية ، الرياض 

ــدريب  -١٠ ــة للتــــ ــط "،   ) ٢٠٠٦(اإلدارة المركزيــــ ــتعلم النشــــ " الــــ
http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/Departments/cdist 

   ،القاهرة ، دار الفكر العربيتربية األطفال المعاقين عقليا  ،)٢٠٠٢(أمل معوض الهجرسي  -١١
علية برنامج تدريبي مقترح ألداء بعض األنشطة المتنوعة علـي   فا" ،   ) ٢٠٠١( أميرة طه بخش     -١٢

مجلة مركز البحـوث التربويـة      " تنمية المهارات االجتماعية لألطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم         
  ، يناير ١٩العدد ) ١٠(جامعة قطر ، السنة :

 هراء الشرق  ، القاهرة ، مكتبة زالمهارات الحياتية، ) ٢٠٠١(تغريد عمران وآخرون  -١٣
 قاهرة ، دار الفكر العربي ال،   التدريس والتعلمتاستراتيجيا، )١٩٩٩(جابر ٠جابر عبد الحميد -١٤

،مكتبـة  القاهرة   ،   التعلم النشط بين النظرية والتطبيق    ،    )٢٠٠٦ ( جودت احمد سعادة وآخرون    -١٥
 الشروق 
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أسلوب التعلم النشط في     اثر تدريب المعلمات الفلسطينيات علي       "،  )٢٠٠٣ (جودت سعادة وزمياله   -١٦
 : مجلة العلوم التربوية والنفسـية    "  التحصيل اآلتي والمؤجل لديهن في ضوء عدد من المتغيرات          

 )٤(، مجلد ) ٢(عدد الجامعة البحرين ، 
،   التدريس رؤية معاصرة لطرق التعلـيم والـتعلم        تاستراتيجيا،   )٢٠٠٣(حسن حسين زيتون     -١٧

 عالم الكتب ، القاهرة 
فاعلية أسلوب التعلم النشط القائم علي المواد اليدوية التناولية في          "  ،) ٢٠٠١(السعيد  رضا مسعد    -١٨

 )٤(المجلد  : مجلة تربويات الرياضيات"  حات الجبريةتدريس المعادالت والمتراج
برنامج مقترح لتحسين مهارات القراءة والكتابـة لتالميـذ         " ،  ) ٢٠٠٨:(زينب أحمد محمد زيدان      -١٩

 ، كلية التربية ، جامعة      دكتوراه رسالة،  " ائية المعاقين ذهنيا بمدارس التربية الفكرية       المرحلة االبتد 
  عين شمس

مكتبة النهضـة    ، القاهرة ،سيكولوجية الفئات الخاصة والمعوقين  ،) ١٩٩٩( زينب محمود شقير   -٢٠
 المصرية 

كـر والتطبيـق    برامج التربية الخاصة ومناهجها بين الف      ،) ٢٠٠٦(سعيد محمد السعيد وآخرون      -٢١
  القاهرة ، عالم الكتب والتطوير ،

فاعلية برنامج لألنشطة المقترحة فـي  " ، )٢٠٠٩(سهي احمد أمين ، رحاب صالح محمد برغوت       -٢٢
تنمية الذاكرة العاملة لألطفال متالزمة داون القابلين للتعلم وأثره في تحسين مستوي أدائهم لـبعض               

 ، يناير ) ٦٢( عددالزقازيق  :مجلة كلية التربية" المهارات اللغوية 
 تفاعلية استخدام مسرحة المناهج في تـدريس مـادة الدراسـا          " ،   ) ٢٠٠٧( سونيا هانم قزامل     -٢٣

   " الحياتية لدي تالميذ المرحلة االبتدائية وأثرة علي تحصيلهم        تاالجتماعية علي تنمية بعض المهارا    
 )  ١٢١(العدد ، فبراير ،   التدريسالجمعية المصرية للمناهج وطرق، كلية التربية بالعريش ، 

 ، القـاهرة ،     األنشطة التربوية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة      ،)٢٠٠٤(السيد عبد النبي السيد      -٢٤
  المصرية األنجلو

ذاكرة العاملة لدي كل من األطفال المتخلفين عقليا القـابلين للـتعلم            " ،   )٢٠٠٢(السيد علي السيد     -٢٥
 ، معهد الدراسات التربوية العليا للطفولة ، عين شمس ،           دراسات الطفولة مجلة  " وأقرانهم العاديين   

  )  ١٦(، العدد) ٥(المجلد 
اضطرابات المهارات األساسية وعالقتهـا بالسـلوك التـوافقي         " ،  )  ت   -د  ( السيد كمال ريشة     -٢٦

 /ar/com.gulfkids://http ،أطفال الخلـيج ، جامعة أسيوط ، " ألطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
available on 

تنمية بعض المهارات الحياتية واالتجاه نحو مادة العلوم لـدى تالميـذ            ،  ) ٢٠٠٦(شيماء صبحي    -٢٧
 ، كلية التربيـة ، جامعـة        رسالة ماجستير ،  " المرحلة اإلعدادية باستخدام مصادر التعلم المجتمعية       

 عين شمس 
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نامج أنشطة جماعية في تخفيض درجة      فاعلية بر " ،     )٢٠٠٧( شيماء عبد المنعم نعيم محمد نجيد        -٢٨
 ،  رسالة ماجسـتير  ،  " الشعور بالوحدة النفسية لدي عينة من األطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم            

  جامعة حلوان
 ، عمان    المعوقين –التربية الخاصة في رعاية ذوي االحتياجات الخاصة         ،)٢٠٠٥(طالل يوسف    -٢٩

 ، دار أسامه للنشر
فاعلية التعزيز والنمذجـه فـي تنميـة مهـارات التطبيـع            " ،   ) ٢٠٠٩( يزعادل علي عبد العز    -٣٠

، بقنـا   ، كليـة التربيـة   رسالة ماجستير ،" متخلفين عقليا القابلين للتعلم االجتماعي لدي األطفال ال  
 جامعة جنوب الوادي 

بلين االتجاهات الحديثة في مناهج األطفال المعاقين عقليـا القـا         ،  ) ٢٠٠٤ (عاطف حامد زغلول     -٣١
 تربيـة األطفـال ذوي االحتياجـات        "المؤتمر العلمي الثاني لمركز رعاية وتنمية الطفولة      للتعلم ،   

  مارس ٢٥-٢٤من ،  جامعة المنصورة ، " الخاصة في الوطن العربي الواقع والمستقبل

منهج مقترح في الدراسات البيئية للتالميذ المتخلفين عقليـا فـي           " ،  ) ١٩٩٤(عاطف عدلي فهمي     -٣٢
، رسالة دكتوراه   ،  " مرحلة االبتدائية في ضوء المتطلبات الثقافية الحياتية وطبيعة قدراتهم العقلية           ال

 عين شمسجامعة 

اثر استخدام بعض استراتيجيات الـتعلم       ،    )٢٠٠٦( عاطف محمد سعيد ، رجاء احمد محمد عيد          -٣٣
لمشكالت لدي تالميـذ    النشط في تدريس الدراسات االجتماعية علي التحصيل وتنمية مهارات حل ا          

 )١١١( عدد الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ، ، "المرحلة اإلعدادية
تقويم تجربة التعلم النشط في المدرسة االبتدائيـة        " ،   ) ٢٠٠٧(عايدة عباس أبو غريب ، آخرون        -٣٤

 المركز القومي للبحوث   مصر العربية ةفي جمهوري
استراتيجيات التعلم النشط والتقويم الواقعي فـي تنميـة         اثر بعض   ،   ) ٢٠٠٧( عبد الرحمن كامل   -٣٥

دراسات في المناهج وطرق  ،" بعض مهارات التعبير التحريري لدي تالميذ الصف األول اإلعدادي          
 )  ١٢٩  ( ، أكتوبر ، عدد، كلية التربية ، جامعة عين شمس التدريس 

 ، القاهرة ، مكتبة النهضة      ين عقليا التأهيل المهني للمتخلف    ،  )١٩٩١( عبد العظيم شحاتة مرسي      -٣٦
 المصرية 

 ، جامعــة اإلمــارات كليــة التربيــة،   "الــتعلم النشــط"  ، ) ٢٠٠٢(عبــد اللطيــف حيــدر  -٣٧
 9083=php?t.showthread/vb/com.moudir.www 
 التعلم النشط فـي     تفاعلية تنوع استخدام استراتيجيا   " ،  ) ٢٠٠٧ (عبد الهادي عبد اهللا احمد علي      -٣٨

قتصاد علي التحصيل واالتجاه نحو دراسة االقتصاد لدي طالب المرحلة الثانوية بسـلطنة           تدريس اال 
 )  ١٢٠(يناير ، العدد  ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس" عمان 

برنامج لتنمية بعض مهارات الحياة لدي عينة من أطفال         " ،  )٢٠٠٥(عبير عبد الرحمن الشرقاوي      -٣٩
  ، كلية التربية ، جامعة طنطا ررسالة ماجستي ،  " الرياض

http://dr-banderalotaibi.com



فاعلية استخدام بعض االستراتجيات التعلم النشط فـي تـدريس          " ،   ) ٢٠٠٥ (علي عبد الوهاب     -٤٠
مجلـة   "التاريخ لتنمية مهارات التفكير  التاريخي واالتجاه نحو المادة لدي طالب المرحلة الثانويـة   

 ) ٥٠( العدد : الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية 
"   وأساليب تشخيصه  – وتصنيفاته   – تعريفة   –التخلف العقلي   "  ،) ٢٠٠٣(عمر بن الخطاب خليل      -٤١

 ) ١٩(، السنة ) ٧٦( ، نشرة دورية ، العددمؤتمر اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين، 

بتكـاري   التعلم النشط في تنمية التفكيـر اال       أثر" ،   ) ٢٠٠٩(فاطمة بنت خلف اهللا عمير الزايدي        -٤٢
والتحصيل الدراسي بمادة العلوم لدي طالبات الصف الثالث المتوسط بالمدارس الحكومية بمدينة مكة             

 قرى ، السعودية  ، جامعة أم ال، كلية التربيةرسالة ماجستير، " المكرمة 
تصور مقترح لتطوير مدارس التربية الفكرية في جمهورية        " ،  )  ٢٠٠٠(فاطمة محمد السيد علي      -٤٣

  )١( ، العدد )٢( المجلد : مجلة التربية"   عربية في ضوء أهم االتجاهات العالمية المعاصرةمصر ال
فاعلية مواقف تعليمية مقترحه في تنمية بعض المهارات        " ،  ) ٢٠٠٠(فاطمة مصطفي عبد الفتاح      -٤٤

  ، جامعة حلوان رسالة ماجستير، " الحياتية لطفل ما قبل المدرسة 
 برنامج تدريبي مقترح في ضوء المهارات الحياتيـة  أثر" ،  ) ٢٠٠٣ (فايز محمد فارس أبو حجر    -٤٥

، رسالة ماجستير ،  " علي الفاعلية التدريسية لدي معلمي العلوم والصحة في المرحلة األساسية الدنيا            
 كلية التربية ، جامعة عين شمس

علوم الفلسـطينية    المتضمنة في مناهج ال    ةالمهارات الحياتي " ،  )  ٢٠٠٥(فتحية صبحي سالم اللولو      -٤٦
مؤتمر الطفل الفلسطيني بـين تحـديات الواقـع وطموحـات            ،   "للصفين األول والثاني األساسين     

 .، كلية التربية الجامعة اإلسالمية المستقبل 
فاعلية برنامج تدريبي في تنمية بعض المهارات االجتماعية للتالميـذ          " ،   )٢٠٠٠(فهد القحطاني    -٤٧

 ، جامعة الخليج العربي ،      رسالة ماجستير  ،    "لمملكة العربية السعودية  ذوي التخلف العقلي البسيط با    
 البحرين 

 ، ورشة المـوارد   ، لبنانالتربية المختصة دليل لتعليم المعوقين عقليا  ،  )١٩٩٤(كريستين مايلز    -٤٨
 العربية  

 ية ، دار انشر الجامع، القاهرة ،  مرجع في علم التخلف العقلي،  ) ١٩٩٩ (كمال إبراهيم مرسي  -٤٩
،  كلية التربية    " التدخل المبكر التحديات والطموحات   "  ،) ٢٠٠٧ (المؤتمر الثالث للتربية الخاصة    -٥٠

  2007Last Visit DEC / com.qataru..available on www، جامعة قطر  ،
فاعلية برنـامج مقتـرح باسـتخدام       " ،   )٢٠٠٢ ( ماجدة محمود محمد صالح ، سهي احمد أمين        -٥١

م األقران في تنمية بعض المهارات  الرياضية الحياتية لدي األطفال المتخلفين عقليا             إستراتيجية تعلي 
   )٨٩ (عدد،  ، أكتوبر دراسات في المناهج وطرق التدريس ، ٢٠٠٢، " القابلين للتعلم 

  ، اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعيةقاموس علم االجتماع ،) ١٩٩٢ ( عاطف غيث محمد -٥٢
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دور مناهج الدراسات االجتماعية في تحقيق أهداف التربيـة         " ،  ) ٢٠٠٦ (محمد عيد فارس محمد    -٥٣
رسـالة   ، " الحياتية لدي التالميذ المعاقين بصريا وفعالية برنامج مقترح لتحقيق بعض هذه األهداف           

  ، جامعة جنوب الواديبقنا  ، كلية التربية دكتوراه
المؤتمر الدولي األول لـدور     ،  " لمعلوماتالنفاذ إلي ا  " ،    ) ٢٠٠٦(معهد الكويت لألبحاث العلمية      -٥٤

/ 2007LAST VISIT DEC  ، الكويـت   ذوي االحتياجات الخاصة في بناء مجتمع المعلومات
kw.edu.kisr..  available on www 
برنامج لتنمية المهارات الحياتية األسرية لدي الفتيـات        " ،   ) ٢٠٠٦ (دمني أمين عبد العزيز السي     -٥٥

 ، جامعة القاهرة هد الدراسات التربوية مع، رسالة ماجستير، " اإليوائية المقيمات بالمؤسسات 
فاعلية برنامج ترويحي علـي تنميـة       " ،  ) ٢٠٠٣(ناجي محمد قاسم ، فاطمة فوزي عبد الرحمن          -٥٦

، " ) القـابلين للـتعلم     (بعض المهارات الحياتية والنفسية والحركية لدي األطفال المعـاقين ذهنيـاً            
)pages34 (com.Gulfkids. www/  TPavailable on HT 
  ، عمان  ، دار الفكر تعليم األطفال المتخلفين عقليا:  )١٩٩٥( نادر فهمي الزيود  -٥٧

ورقة عمـل الملتقـى      ،"  ات الحياتية وتأهيل المعاقين    المهار  "،) ٢٠٠٦(نعمه مصطفي  رقبان      -٥٨
 لعربية المتحدة ، جامعة اإلمارات ا" صحتك بين يديك " الثالث للمهارات الحياتية 

فاعلية برنامج التعلم النشط في تنمية بعض المهارات        " ،  ) ٢٠٠٨( هاله الشاروني يعقوب اسحق      -٥٩
، معهـد   رسـالة ماجسـتير     ،  " االجتماعية لدي التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالمدرسة االبتدائية         

 الدراسات والبحوث التربوية ، كلية التربية ، جامعة القاهرة 
تقويم منهج الدراسات االجتماعية للصف األول اإلعدادي في ،  ) ٢٠٠٣(حلمي عبد الفتاح   هبة اهللا    -٦٠

  ، كلية التربية ، جامعة عين شمس رسالة ماجستير ،" ضوء المهارات الحياتية  

  ، دليل المعلم النشط الموسوعة المرجعية للتعليم النشط،  ) ٢٠٠٥(وزارة التربية والتعليم  -٦١

 ، الدليل المرشد للموسوعة     الموسوعة المرجعية للتعلم النشط    ،   )٢٠٠٥(تعليم  وزارة التربية وال   -٦٢
 المرجعية للتعلم النشط 

 ، الدليل المرجعي للقضـايا      الموسوعة المرجعية للتعلم النشط    ،) ٢٠٠٥(وزارة التربية والتعليم     -٦٣
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