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ها وخطة دراستها والنتـائج     يتناول هذا اجلزء ملخص البحث من حيث مشكلة البحث و أمهيت          
  . اليت مت التوصل إليها مث توصياا ومقترحات البحث

  :وفيما يلي عرض هلذه اجلوانب
   

 
ة لتـدريس الدراسـات      ال تزال من األهداف الرئيس      وتعلمها املفاهيم اجلغرافية  رغم أن تعليم  

ها، نظراً ملا تتسم    خيفقون يف تعلم   التالميذ الصم   أال أن    اجلغرافيا بصفة خاصة،  االجتماعية بصفة عامة و   
به هذه املفاهيم من سرعة النسيان وحدوث خلط فيما بينها لدي التالميذ الصم، حيث تـشري نتـائج            

إيل وجود بعض   ) اجلغرافيا(العديد من الدراسات والبحوث التربوية يف تدريس الدراسات االجتماعية          
عوبات يف تعلم املفاهيم اجلغرافية، وذلك نظراً لتفاوت املفاهيم اجلغرافية نفسها من حيث أنواعهـا            الص

  .وبساطتها وتعقيدها أو جتريدها
وترتب علي ذلك صعوبة يف استخالص املفاهيم البصرية، و اليت هي أحدي مهارات الـتفكري               

ـ       فمناهج الدراسات االجتماعية للصم تركز علي نقل وت        البصري،  يوصيل املعلومات بـصورة ال تنم
التفكري البصري، نتيجة عدم ربطها بني صورة املفهوم البصرية وإشارته الوصفية واهلجاء اإلصبعي، وإمنا 

فالتفكري البصري لدي التالميـذ الـصم        ،تعتمد علي الطريقة املعتادة واألسلوب النظري يف التدريس       
أكدت بعض الدراسات   ، وقد   هارات اليت ترتبط باحلياة   يساهم يف اكتساب املهارات املختلفة، خاصة امل      

 خاصـة    اإلعدادية احللقةأن املهارات احلياتية ال حتظ باهتمام كاف يف مناهج الدراسات االجتماعية يف             
 نتيجة سيادة اللفظية، من هنا كانت احلاجة ماسة الستخدام تكتولوجيا حديثة جتعل         لدي التالميذ الصم  
  .جلغرافيا وتعلمها وتساهم يف حتقيق أهدافهااملتعلم حمور تعليم ا

ويعترب التعلم اخلليط أحد حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خـالل دمـج الـتعلم           
ن يف منوذج واحد لالستفادة مبزايا كل منهما، خاصـة وأ       ) وجهاً لوجه (االلكتروين مع التعلم التقليدي     

 التعليم داخل الغرفة الصفية أصبح مطلبا رئيسا بـالغ          استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف    
  .لتعليمية، ورفع مستوى أداء الطالب يف عملييت التعليم والتعلماألمهية؛ إلجناح العملية ا

 املفاهيم اجلغرافيـة والـتفكري البـصري        تدين حتصيل وبذلك تتحدد مشكلة البحث احلايل يف       
برنـامج   "لقة اإلعدادية، لذا يسعى البحث احلايل إيل إعداد     واملهارات احلياتية لدي التالميذ الصم باحل     

قائم علي البنائية االجتماعية باستخدام التعلم اخلليط يف تدريس الدراسات االجتماعية وقياس فاعليته يف 
  . " تنمية املفاهيم اجلغرافية والتفكري البصري واملهارات احلياتية لدي التلميذ الصم باحللقة اإلعدادية
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  :حياول البحث احلايل اإلجابة عن األسئلة التالية

س الدراسات  ما فاعلية برنامج قائم علي البنائية االجتماعية  باستخدام التعلم اخلليط يف تدري-١
  ؟التالميذ الصم باحللقة اإلعداديةاملفاهيم اجلغرافية لدى بعض االجتماعية على تنمية 

ي البنائية االجتماعية باستخدام التعلم اخلليط يف تدريس الدراسات  ما فاعلية برنامج قائم عل  -٢
    تنمية التفكري البصري لدي التالميذ الصم باحللقة اإلعدادية؟بعض مهارات   تنميةاالجتماعية على

ما فاعلية برنامج قائم علي البنائية  االجتماعية باستخدام التعلم اخلليط يف تدريس الدراسات  -٣
  املهارات احلياتية لدي التالميذ الصم  باحللقة اإلعدادية ؟بعض  على تنمية االجتماعية

 
  :يهدف البحث احلايل إيل

   .إلعدادي املهيناملفاهيم اجلغرافية لدى التالميذ الصم بالصف األول ابعض  تنمية -١
  . عدادي املهينإل التفكري البصري لدي التالميذ الصم بالصف األول ا مهارات تنمية بعض-٢
   .إلعدادي املهين تنمية بعض املهارات احلياتية لدي التالميذ الصم بالصف األول ا-٣

  .وذلك من خالل برنامج قائم علي البنائية االجتماعية باستخدام التعلم اخلليط

 
 وبعدي هلذه لصغر حجم العينة وسيقوم بتطبيق اختبار قبلينظراً اختار الباحث جمموعة واحدة ( 

  )العينة
  : حياول البحث اختبار صحة الفروض التالية 

بني متوسطى درجات التالميذ الصم ) ٠,٠٥(عند مستوي  يوجد فرق دال إحصائياً -١
بالصف األول اإلعدادي املهين قبل دراسة الربنامج القائم علي البنائية االجتماعية باستخدام التعلم 

  .لبعدى الختبار املفاهيم اجلغرافيةاخلليط وبعده لصاحل التطبيق ا
بني متوسطي درجات التالميذ الصم ) ٠,٠٥(عند مستوي  يوجد فرق دال إحصائياً -٢

بالصف األول اإلعدادي املهين قبل دراسة الربنامج القائم علي البنائية االجتماعية باستخدام التعلم 
  .ي الختبار التفكري البصربعده لصاحل التطبيق البعدياخلليط و
بني متوسطي درجات التالميذ الصم ) ٠,٠٥(عند مستوي  يوجد فرق دال إحصائياً -٣

 البنائية االجتماعية باستخدام التعلم  عليبالصف األول اإلعدادي املهين قبل دراسة الربنامج القائم
  . املهارات احلياتيةوبعده لصاحل التطبيق البعدي الختباراخلليط 

 
  :مهية البحث احلايل يف اآليتميكن حتديد أ

ماعية للتالميذ الصم  يقدم دروساً إجرائية عن كيفية استخدام التعلم اخلليط يف تدريس الدراسات االجت       -١
  . يفيد معلمي املادة يف معرفة كيفية تدريس مادم باستخدام هذا األسلوبمما 
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 توظيفه يف  الذي مت    وقع الكتروين امل الل وتعلمها من خ    قد يسهم يف حتسني تعليم الدراسات االجتماعية       -٢
البحث احلايل مما يساعد علي معاجلة أوجه القصور يف أساليب واستراتيجيات تعليم هذه املادة ومسايرة             

  .االجتاهات التربوية احلديثة يف استخدام املستحدثات التكنولوجية يف العملية التعليمية
  واختبار املهارات احلياتية التفكري البصريهيم اجلغرافية، واختبارملفا ا تقومي تتمثل يف اختبار يقدم أدوات-٣

لدراسات االجتماعية ميكن اإلفادة منها يف تنوع بعض جوانب تعلم الدراسات االجتماعية لـدي      ملادة ا 
  .التالميذ الصم

باحللقـة   يف تنمية التفكري البصري واملهارات احلياتية لدي التالميـذ الـصم              ميكن أن يسهم الربنامج    -٤
  . املهنيةاإلعدادية

 
  -:التزم الباحث عند إجراء هذا البحث باحلدود التالية 

  .دارس األمل للصم مبحافظة سوهاج الصف األول اإلعدادي املهين مبتالميذبحث من  جمموعة ال-١
الوحدة ( وتشمل :  من كتاب مادة الدراسات االجتماعية للتالميذ الصمثاين الفصل الدراسي ال وحديت-٢

 ).األخطار الطبيعية:وحدة الثانيةالاملناخ والنبات الطبيعي، :األويل
  ).، والتطبيقالفهمتذكر، (  التالميذ الصم عند مستوياملفاهيم اجلغرافية لدىبعض  قياس -٤
ستخالص  اكل البصري،التعرف علي الش.(  قياس بعض مهارات التفكري البصري لدي التالميذ الصم-٥

  ).ربط العالقات يف الشكل البصريهيم من الشكل البصري، املفا
االتصال "املهارات االجتماعيةمهارات رعاية الذات، ( ميذ الصم  قياس بعض املهارات احلياتية لدي التال-٦

  ).مهارة اكتساب املعرفة اجلغرافية، مهارة احملافظة علي البيئة ،"الفعال، والتعاون مع اآلخرين
 

 
  :إعداد املواد واألدوات التاليةواختبار صحة فروضه قام الباحث بلتحقيق أهداف البحث احلالي

  : برنامج قائم علي البنائية االجتماعية يف الدراسات االجتماعية باستخدام التعلم اخلليط ويتفرع منه-١  
  . مج احلاسب اآليل أعداد بعض دروس الوحدات باستخدام برا-          
  . إعداد صفحة الويب اخلاصة بالتالميذ لدراسة  موضوعات الربنامج-         
  . اخلاصة بالوحدات حمل الدراسةCD استخدام بعض  األقراص املدجمة -         

  .لمعلم لتدريس الربنامج القائم علي التعلم اخلليط دليل إرشادي ل-٢
  . يتضمن صياغة الدروس وفقاً للتعلم اخلليط كتيب التلميذ اخلاص بالربنامج-٥

 
 . اختبار املفاهيم اجلغرافية-١
  . اختبار التفكري البصري-٢
  .               املهارات احلياتيةاختبار -٣
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عة  الذي تقوم فكرته علي أساس استخدام جممو التربوياملنهج التجرييباستخدم الباحث 

ملتغريات    (pre- post test) ، حيث يستخدم البحث احلايل القياس القبلي والبعدي)١( واحدة
وهو التعلم اخلليط علي املوقف الذي مت ضبطه ملعرفة ) التجرييب(البحث، وفيه يدخل املتغري املستقل 

  ).ريات تابعةمتغ(فاعليته يف تنمية املفاهيم اجلغرافية والتفكري البصري واملهارات احلياتية 
  

 أما  ،   العينة  التصميم التجرييب ذو اموعة الواحدة، وذلك نظراً لصغر حجم         ستخدم الباحث   ا
  : املتغريات يف هذه الدراسة على النحو التايل

  .ليطاستخدام التعلم اخلبرنامج قائم علي البنائية االجتماعية : املتغري املستقل-١
 :  متثلت يف:املتغريات التابعة -٢

  . املفاهيم اجلغرافية-    أ
  . بعض مهارات التفكري البصري-ب   
   . بعض املهارات احلياتية-ج   

  
  :تبع الباحث اخلطوات التاليةالبحث واختبار صحة فروضه الإلجابة عن أسئلة 

 
  .لبنائية االجتماعية، وتطبيقاا التربوية، وعالقتها بالتعلم اخلليطدراسة نظرية عن الفلسفة ا -أ

تارخيه، خصائصه، ومميزاته، عيوبـه، عناصـره   ،  دراسة نظرية عن التعلم اخلليط من حيث ماهيته  -ب
وذلك مـن خـالل   ) اجلغرافيا(البشرية وغري البشرية،وأمهيته يف تدريس الدراسات االجتماعية  

  :الرجوع إيل
  .بيات التربويةاألد  -١
  .اإلطالع على البحوث والدراسات السابقة ذات العالقة  -٢
دراسة نظرية للمفاهيم اجلغرافية من حيث ماهيتها، وأمهيتها يف التعليم، ودورها يف حتقيق أهـداف         -ج

  .تدريس الدراسات االجتماعية
يفية تنميته، وعالقته مبادة  دراسة نظرية عن التفكري البصري ومهاراته من حيث ماهيته، وأمهيته، وك      -د

  .الدراسات االجتماعية
 دراسة نظرية عن املهارات احلياتية من حيث ماهيتها، وأمهيتها، وكيفية تنميتها، وعالقتها مبـادة               -هـ

  .الدراسات االجتماعية

                                                
املنـاهج وطـرق    -مية يف التربيـة   دليل إعداد اخلطة البحثية وكتابة الرسائل العل      "،  )٢٠٠٧(فكري حسن ريان      )١(

  .١١كلية التربية، ص:، جامعة عني مشس"التدريس
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  : الباحث يف هذا البحث مبا يليقام

  .اصة بوحدات الدراسة على شبكة االنترنت إعداد صفحة الويب للتلميذ اخل-١
  . إعداد بعض دروس وحدات الدراسة باستخدام برامج احلاسب اآليل-٢
  . اخلاصة مبادة الدراسات االجتماعية للصم CD  األقراص املدجمة -٣
 إعداد دليل املعلم لتدريس وحدة الدراسة باستخدام شبكة االنترنت يف تدريس الدراسات -٤

  .االجتماعية
 .إعداد اختبار املفاهيم اجلغرافية  -٥
 . إعداد اختبار التفكري البصري-٦
  . املهارات احلياتيةاختبار إعداد -٧
  .طها  طبقا ألراء السادة احملكمني على جمموعة من احملكمني دف ضب البحثواد واألدواتعرض م-٨
التفكري البصري، واختبار غرافية،  اجلم املفاهي اختبار( دوات البحثجراء التجربة االستطالعية أل إ-٩

على جمموعة من التالميذ الصم من خارج العينة األصل وذلك دف ) املهارات احلياتيةاختبار و
 . لتلك األدواتحساب الصدق والثبات وزمن التطبيق

 مبحافظة بالصف األول اإلعدادي املهين مبدارس األمل  اختيار جمموعة الدراسة من التالميذ الصم-١٠
  .سوهاج

 .التطبيق القبلي ألدوات البحث علي التالميذ عينة الصم -١١
  . الدراسة لتالميذ اموعة التجريبية باستخدام التعلم اخلليط تدريس  وحديت– ١١
 . بحث على التالميذ عينة البحثالبعدى ألدوات الالتطبيق  -١٢
  . ئج  وحتليلها تفسريها رصد نتائج التطبيق ومعاجلتها إحصائيا والتوصل إىل النتا-١٣
  . تقدمي جمموعة من التوصيات واملقترحات يف ضوء ما تسفر عنه الدراسة من نتائج-١٤

 
  :توصلت الدراسة احلالية للنتائج اآلتية

بني متوسطي درجات التالميذ جمموعة البحـث        ) ٠,٠٥( وجود فرق دال إحصائياً عند مستوي        -١
 التعلم اخلليط وبعده يف مباستخدا" ، األخطار الطبيعية" خ والنبات الطبيعياملنا"قبل دراسة وحديت 

  .التطبيق القبلي والبعدي لصاحل اختبار املفاهيم اجلغرافية
بني متوسطي درجات التالميذ جمموعة البحث  قبل ) ٠,٠٥(وجود فرق دال إحصائياً عند مستوي -٢

 التعلم اخلليط وبعـده يف      مباستخدا" ار الطبيعية ، األخط " املناخ والنبات الطبيعي  "دراسة وحديت   
  .التطبيق القبلي والبعدي لصاحل اختبار التفكري البصري
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بني متوسطي درجات التالميذ جمموعة البحـث        ) ٠,٠٥(وجود فرق دال إحصائياً عند مستوي        -٣
اخلليط وبعده يف  التعلم مباستخدا" ، األخطار الطبيعية" املناخ والنبات الطبيعي"قبل دراسة وحديت 

  .التطبيق القبلي والبعدي لصاحل اختبار املهارات احلياتية
 أن استخدام برنامج قائم علي البنائية االجتماعية باستخدام الـتعلم اخللـيط يف تـدريس                -٤

الدراسات االجتماعية له فاعلية علي تنمية املفاهيم اجلغرافية والتفكري البصري واملهـارات            
  . ذ الصف األول اإلعدادي املهين للصماحلياتية لدي تالمي

 

 
  :يف ضوء النتائج اليت توصل إليها البحث احلايل، يوصي الباحث باأليت

 
  : فيما يلى جمال مناهجتتمثل توصيات الباحث ىف

االجتماعية يف احللقة اإلعدادية املهنية للصم وفقاً للـتعلم         إعادة صياغة وتنظيم وحدات الدراسات       -١
 من حتـصيله ملفـاهيم      داخلليط حبيث يصبح التلميذ األصم عضواً إجيابياً يف العملية التعليمية مما يزي           

  .  اجلغرافية، وتنمية مهارات التفكري البصري
مسعيـاً    لغة اإلشـارة،    ضرورة وضع مناهج خاصة بالصم ختتلف عن العاديني حبيث تستخدم فيها           -٢

بالصور، والرسوم، واألشكال التوضيحية، والصور املتحركة، وتكون أكثر ارتباطاً حبياة التالميـذ             
 .الصم، مع ربطها مبواقع تعليمية الكترونية

باملراحل التعليمية املختلفة   ) اجلغرافيا( تضمني التربية احلياتية يف حمتوي مناهج الدراسات االجتماعية          -٣
 ..يذ الصم بشكل متتابع ومستمر من مرحلة التعليم األساسي حىت املرحلة الثانويةللتالم

 اليت توصل إليها البحث احلاىل يف مناهج الدراسـات االجتماعيـة   بصريتضمني مهارات التفكري ال   -٤
 حسب مستويات ومتطلبات كل صف ،بشكل متتابع ومتكامل ومستمر، لفة  التعليمية املخت   حلااملرب

  . دراسي
بشبكة االنترنت، ومواقعها   واالستعانة  ، م االعتماد على الكتاب املدرسي وحده كمصدر للمعرفة       عد -٥

 .يف تنمية املفاهيم اجلغرافية والتفكري البصري اجلغرافية
 

  : الدراسات االجتماعية فيما يلىطرق تدريستتمثل توصيات الباحث ىف جمال 
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، جتمع بني لفظ املفهوم كتابة، وجبانبها صورة لـه،          املفاهيم تدريس   ات واستراتيجي استخدام طرق  -١
 لدى  اجلغرافية ماألمر الذي يساعد يف تكوين املفاهي     وإشارته الوصفية، وإشارته باهلجاء اإلصبعي      

  . الصم التالميذ
، ميذ لدى التال  التفكري البصري استخدام االستراتيجيات واملداخل التدريسية الىت تساعد يف تنمية          -٢

 كالنظم اخلبرية الكمبيوترية، الربجميات التوليدية، والتعلم اخلليط        ومن أمثلة هذه الطرق التدريسية    
  .وغريها

 حماولة االستفادة من النظريات والبحوث اليت أجريت يف جمال تصميم التعلم االلكتروين للصم ،               -٣
 ، ولطبيعـة الدراسـات      ملعرفة أفضل مناذج التصميم وأكثرها مالءمة خلصائص التالميذ الـصم         

 . االجتماعية، وأهداف تدريسها باملراحل التعليمية املختلفة

 
  : مبا يلى"دراسات اجتماعية"الطالب املعلمني ختصص يوصى الباحث ىف جمال إعداد       

ا املتقدمة يف تعليم الدراسـات       تدريب املعلمني علي استخدام التعلم االلكتروين ودمج التكنولوجي        -١
 .االجتماعية للتالميذ الصم

مـدرب علـي اسـتخدام      ) معلم الفئات اخلاصة  ( إعداد قسم متخصص بكليات التربية لتخريج        -٢
 . التكنولوجيا يف العملية التعليمية

 إعداد دليل ملعلم التربية اخلاصة بصفة عامة ، ومعلم الصم بصفة خاصة يرشده علي كيفية تعلـيم                  -٣
  .لدراسات االجتماعية وتعلمها للتالميذ الصما

  

 
  :يلي مبا تقومي تالميذ املرحلة اإلعداديةيوصى الباحث ىف جمال             

والـتفكري   اجلغرافية حبيث متثل املفاهيم  املهنية للصم،مراجعة أساليب تقومي تالميذ املرحلة اإلعدادية   -١
، والتركيز علي اجلانب اخلاص باألسـئلة        جانباً أساسياً ىف تقوميهم    ف احلياتية البصري، واختبار املواق  

 . املوضوعية

 مراعاة اعتماد أسئلة التقومي علي الذاكرة البصرية للصم أي استخدام الصور يف تقومي املتعلم األصم،  -٢
 .ومراعاة التركيز علي استخدام التقومي البنائي، والنهائي يف كل درس

٢-  
 إىل دراسة وحبث ىف حاجةشعر الباحث أثناء القيام ذا البحث أن هناك بعض املشكالت األساسية 

  :ولذلك يقترح إجراء البحوث التالية ،علمي ىف هذا اال
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يف تدريس الدراسات االجتماعية علي تنميـة       " أبصار"فاعلية استخدام التعلم اخلليط وبرنامج       -١
 . ارات احلياتية لدي التالميذ املعاقني بصرياً باحللقة اإلعداديةاملفاهيم اجلغرافية وامله

 برنامج قائم علي التعلم اخلليط يف تدريس الدراسات االجتماعية علي تنميـة الـتفكري               فاعلية -٢
 . باحللقة اإلعدادية التباعدي واستشراف املستقبل، واالجتاه حنو املادة لدي التالميذ الصم

وين يف تدريس اجلغرافيا علي تنمية التحصيل املعريف والتفكري التقارىب          فاعلية تصميم موقع الكتر    -٣
 .والوعي البيئي لدي التالميذ الصم باملرحلة الثانوية

أثر استخدام التعلم اخلليط يف تدريس اجلغرافيا علي عالج صعوبات تعلم مهارات اخلرائط لدي               -٤
 .التالميذ الصم باحللقة االبتدائية

علم اخلليط يف تدريس الدراسات االجتماعية باحللقة االبتدائيـة مبـدارس    معوقات استخدام الت  -٥
 ..األمل للصم من وجهة نظر املعلمني واملوجهني

 فاعلية تصميم موقع الكتروين يف تدريس اجلغرافيا علي تنمية املفـاهيم اجلغرافيـة والـتفكري                -٦
 .باملرحلة الثانويةاالبتكاري والوعي بتكنولوجيا املعلومات لدي التالميذ املتفوقني 

 يف تدريس اجلغرافيا علي تنمية  (Web Quests ) أثر توظيف الرحالت املعرفية عرب الويب -٧
 . التفكري االستداليل و التنور التكنولوجي لدي تالميذ الصف األول الثانوي العام

  

 

 

  
  


