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 :مستخلصال
الوعي   على  النقالة   التكيفية  التعلم  بيئة  في  المتقدمة  المنظمات  أنماط  توظيف  إلى  البحث  هدف 
خالل  من   ، اإلعدادية  بالمرحلة  سمعيًا  المعوقين  الطالب  لدى  المستقبل  زمن  ومنظور  والمواطنة  السياسي 

في مقاطع  متقدم  منظم  ـ  تمهيدي   منظم بصري   ( المتقدمة  المنظمات  توظيف  أثر  للغة  تحديد  مترجمة  ديو 
اإلشارة ( في بيئة التعلم التكيفية النقالة لدى الطالب المعوقين سمعيًا بالمرحلة اإلعدادية ، وتكونت مجموعة 
عثمان   مساكن  بمنطقة  السمع  للصم وضعاف  األمل  بمدرسة  اإلعدادي  الثالث  الصف  من طالب  البحث  

األولى )   التجريبيةالب إلى مجموعتين المجموعة  طالب ، وتم تقسيم الط  22بمحافظة قنا وبلغ عدد الطالب  
تم توظيف نمط بصري تمهيدي  من خالل الصور الثابتة والمتحركة والصور التخيلية والكرتونية والنصوص 

الثانية )تم توظيف منظم متقدم مقاطع الفيديو المترجمة    يةالتجريبفي بيئة التعلم التكيفية الجوالة ( والمجموعة  
في بيئة التعلم التكيفية الجوالة ( ، وأشارت نتائج البحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية    للغة اإلشارة

ومقياس   المواطنة  واختبار  السياسي  الوعي  مقياس  في  والبعدي  القبلي  التطبيقين  في  الطالب  درجات  بين 
قدمة في بيئة التعلم  منظور زمن المستقبل لصالح التطبيق البعدي ويرجع ذلك لتوظيف أنماط المنظمات المت

التكيفية النقالة ، كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعة  
األولى والمجموعة التجريبية الثانية في درجات التطبيق البعدي في مقياس الوعي السياسي واختبار    التجريبية

 وقد البحث مجموعة من التوصيات والبحوث المقترحة .المواطنة ومقياس منظور زمن المستقبل  ، 
المنظمات المتقدمة ـ بيئة التعلم التكيفية للمعوقين سمعيًا ـ التعلم النقال ـ الوعي السياسي    المفتاحية:الكلمات  

 المستقبل. للمعوقين سمعيًا ـ قيم المواطنة للمعوقين سمعيًا ـ منظور زمن 
Employment of patterns of advanced Organizer in a mobile adaptive 

learning environment and its impact on developing political awareness and 
strengthening the values of citizenship and a future time perspective among 

students with a hearing impairment in the preparatory stage 
Research Abstract:  

The aim of the research is to employ the types of advanced Organizer in 
the adaptive learning environment carried on political awareness and citizenship 
and a future time perspective for students with hearing disabilities in the 
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preparatory stage, by defining the impact of the employment of advanced 
Organizer (introductory visual organizer - advanced organizer with translated 
videos for sign language) in The mobile adaptive learning environment for 
students with hearing impairment in the preparatory stage. The research group 
consisted of third preparatory students at the Amal School for the Deaf and Hard 
of Hearing in the Masaken Othman area of Qena Governorate. The number of 
students reached 22 students. The students were divided into two groups. The 
first experimental (an introductory visual style was employed through static and 
animated images, imaginary and cartoon images and texts in the mobile adaptive 
learning environment) and the second experimental group (an advanced organizer 
employed the sign language videos in the mobile adaptive learning environment), 
and the results of the research indicated differences Statistically significant among 
students ’scores in the pre and post applications in the scale of political 
awareness, citizenship test, and the scale of the future time perspective in favor 
of post-application, due to the employment of patterns of advanced Organizer in 
a mobile adaptive learning environment, as indicated by the results of Head to the 
absence of statistically significant differences between the group grades first 
Altejrebibh second experimental group in the posttest application degrees in 
political awareness of the scale and the citizenship test and measure the future 
perspective of time, research has proposed a set of recommendations and 
research. 
Key words: developed Organizer - an adaptive learning environment for the 
hearing impaired - mobile learning - the political awareness of the hearing 
impaired - citizenship values for the hearing impaired - a perspective of the 
future time. 
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 :مقدمة
ــون المحمــــول بــــين ســــاعد  انتشــــار أجهــــوة التلفــ

ظهـــور أشـــيال جديـــدة مـــن نظـــم الطـــالب علـــى 
، المحمـولالتعليم والتي من بينها أنظمـة الـتعلم 

ــدي يعــــــد شــــــياًل مــــــن أشــــــيال نظــــــم الــــــتعلم  والـــ
قــوي لتوظيــف الــتعلم  اتجــا هنــا  ، و االلكترونــي
ــيم   M-Learning النقــال فــي عمليــات التعل

 الطـالب لما لـ  مـن اثـار تتمثـل فـي زيـادة دافـع 
عبـــر مـــا  نحـــو الـــتعلم وتحســـين التواصـــل معهـــم

يســــتخدمون  مــــن أجهــــوة وتطبيقــــات تكنولوجيــــة 
ممــــــا قــــــد يــــــنعيب علــــــى تحســــــين اســـــــتيعابهم 

وتعـــــديل اتجاهـــــاتهم  اللمعـــــارف التـــــي يدرســـــونه
إيجابيًا نحو المعرفة والبيئة التعليمية والمقررات 

 . والتكنولوجيا
وفــى ظــل االنتشــار المتوايــد للهواتــف المحمولــة 

ــة المتميـــــوة و  ــام ذات اإلميانيـــــات الفنيـــ ذات نظـــ
التشــغيل المتطــور البــد مــن االســتفادة مــن هــد  
التقنيـــات مـــع فئـــات الطـــالب ذوى االحتياجـــات 
ــة الطــــالب  ــات فئــ ــد  الفئــ ــم هــ ــن أهــ ــة مــ الخاصــ
ــال  ــتعلم النقـ ــمعيًا ، حيـــث يســـمح الـ المعـــوقين سـ

ــدادا ــ جرا  إعــــــ ــة  ت للطــــــــالب بــــــ ــات قابليــــــ تقنيــــــ
ــول  ــى  Accessibilityالوصـــ ــل علـــ ــي تعمـــ التـــ

ين ســمعيا مــن االســتفادة تميــين الطــالب المعــوق
مــــــن تطبيقــــــات الهواتــــــف النقالــــــة ســــــوا  أثنــــــا  

العمليـــــــة التعليميـــــــة أو توظيفهـــــــا فـــــــي أنشـــــــطة 
ــا أن  ــة ، كمــ ــاتهم المختلفــ ــ   حيــ ــال لــ ــتعلم النقــ الــ

مهمــــــة فــــــي البيئــــــة التعليميــــــة للطــــــالب  اثــــــار
 الطـالب تتمثـل فـي زيـادة دافـع   المعوقين سمعياً 

مـــا نحـــو الـــتعلم وتحســـين التواصـــل معهـــم عبـــر 
 .يستخدمون  من أجهوة وتطبيقات تكنولوجية 

ــازي ) ــى 2017ويـــــري حجـــ ــيم التكيفـــ ( أن التعلـــ
حــــــق للطــــــالب ذوى االحتياجــــــات الخاصــــــة ، 
حيـث أنــ  يعمـل علــي إنشــا  بيئـة شــب  متكاملــة 
تعمــــل علــــى تلبيــــة احتياجــــات الطــــالب ، هــــد  
البيئة ييون النظام فيها قادر علـى تكييـف بيئـة 

ــتعلم وفقــًا الخــتالف  أنمــاط الطــالب ، بحيــث ال
تكــون قــادرة علــى تعــوع الطــالب عــن العجــو 
ــة  ــي حاســـــة أو مجموعـــ ــديهم فـــ أو الضـــــعف  لـــ
حواس وتكون حاًل مقنعـًا لالختالفـات التعليميـة 
إلنتـــاب خبــــرات تعليميـــة أكثــــر إقناعـــًا للطــــالب 
 .وتساعدهم على اإلقبال على العملية التعليمية

( علــى أهميــة   2017كمــا أكــدت دراســة علــى )
الــــــــتعلم التكيفــــــــي فــــــــي تميــــــــين الطــــــــالب ذوى 
االحتياجــــات الخاصــــة فــــي العمليــــة التعليمــــة ، 
كمــــــا أن التعلــــــيم التكيفـــــــى يويــــــد مــــــن دافعيـــــــة 
الطـالب تجــا  العمليــة التعليميـة  ، كمــا أشــارت 

( أن التعلــيم التكيفــي   2015)  Caralدراسـة 
الطــــــــالب ذوى  يعمــــــــل علــــــــى مراعــــــــاة قــــــــدرات 
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االحتياجــات الخاصــة ، كمــا أنــ  يراعــي ســرعة 
وصعوبة تعلمهم وحاجات واستعدادات الطالب 
بمـــــــا يعمـــــــل علــــــــى تحقيـــــــق أهـــــــداف العمليــــــــة 

 .التعليمية
ــة   ــة النقالــــ ــتعلم التكيفيــــ ــة الــــ ولكــــــي تحقــــــق بيئــــ

األهــــــداف التــــــي صــــــممت مــــــن أجلهــــــا ينبغــــــي 
االستفادة من إميانات المنظمات المتقدمـة ومـا 

من نظريات التعلم والمبادئ المشتقة من تقدم   
ــالل  ــن خــــ ــن مــــ ــد  النظريــــــات ، حيــــــث يميــــ هــــ
نظريــــات الـــــتعلم المختلفـــــة فهـــــم طبيعـــــة الـــــتعلم 
ــلوكية  ــ  الســ ــمعيًا وأنماطــ ــوقين ســ للطــــالب المعــ
ــ  وتفســــــير  ــة حدثــــ ــة وشــــــرط  ، وكيفيــــ المتنوعــــ
أسباب  والتنبؤ ب  ، مثل النظرية السـلوكية التـي 

ــادث  ــر الحــــ ــة التغيــــ ــتم بدراســــ ــلو   تهــــ فــــــي الســــ
الظـــاهري للطــــالب دون البحـــث فــــي العمليــــات 
العقلية الناتج عنهـا السـلو  ونظريـة المجـال أو 
اإلدرا  التي تري بأن سلو  الطالب هو نتيجة 
لتفاعلــــ  مــــع القــــوى والموجهــــات الموجــــودة فــــي 
البيئة الماديـة أو البيئـة الداخليـة داخـل الطـالب 

مـــات المعـــوقين ســـمعيًا، ونظريـــة معالجـــة المعلو 
التي تهتم بدراسة العمليات العقليـة التـي تحـدث 
فـــــــي المعرفـــــــة المخونـــــــة فـــــــي ذاكـــــــرة الطـــــــالب 
ــا  المعـــوقين ســـمعيًا وينـــتج عنهـــا الســـلو  و يرهـ

 من نظريات التعلم .

باإلضافة إلى دمج هد  النظريـات مـع نظريـات 
الـــتعلم التكيفـــي للطـــالب المعـــوقين ســـمعيًا مثـــل 

المعلومات  نظرية الحمل المعرفي التي تري أن
الجديدة للطالب المعـوقين سـمعيًا يجـب أن يـتم 
معالجتهــــــا فــــــي الــــــداكرة العاملــــــة قبــــــل أن يــــــتم 
تخوينهــا فــي الــداكرة طويلــة المــدى ، وحيــث أن 

ــدود  ــة محـــ ــداكرة العاملـــ ــتعلم  ةالـــ ــة الـــ ــ ن عمليـــ فـــ
ــا  ــلبًا إذا مــ للطــــالب المعــــوقين ســــمعيًا تتــــأثر ســ
تجــــــاوز قــــــدرة الــــــداكرة العاملــــــة علــــــى معالجــــــة 

علومــات ، وبالتــالي يجــب أن تكــون القوالــب الم
التعليمية للطالب المعوقين سمعيًا مرئيـة يميـن 
معالجتهــــــا فــــــي نطــــــاق ســــــعة الــــــداكرة العاملــــــة 
ــمعيًا  ــوقين ســــــــــــــــــــــــــــــ ــالب المعــــــــــــــــــــــــــــــ للطــــــــــــــــــــــــــــــ

(Arulchelvan,,2012,15  .) 
ــوقين  ــالب المعـ ــة للطـ ومنظمـــات الـــتعلم المتقدمـ

 Dualسـمعيًا تدعمـ  نظريـة الترميـو المـودوب 
Code Theory   والتــــي تفتــــرع أن

ــة  ــداكرة طويلـــ ــي الـــ ــون فـــ ــي تخـــ ــات التـــ المعلومـــ
المدى في شيلين بصري ونصـي ، يـتم تـدكرها 
بصــورة أفضــل مــن المعلومــات التــي تمثــل فــي 

( ، كمــا Rieber,2018,34شــيل واحــد فقــط )
أن اســـتخدام المنظمـــات المرئيـــة تدعمـــ  نظريـــة 

 Cognitive Load Theoryالحمل المعرفي 
إذ أن االنتبا  في مشاهدة مقطع الفيديو متـرجم 
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للغــة اإلشــارة ال يضــع أيــة قيــود أو أعبــا  علــى 
عمــــــل العقــــــل والتفكيــــــر وال يرهــــــق العقــــــل فــــــي 
اســــــتيعاب المعلومــــــات ممــــــا يعنــــــى أن الحمــــــل 

عقــل الطــالب مــن ناحيــة المعرفـي يقــل بالنســبة ل
الجهــد المبــدول مــن العقــل للــتعلم بمــا يويــد مــن 
معـــدل الـــتعلم للمعـــارف والمعلومـــات علـــى نحـــو 
يتصـــــــــف بالمتعـــــــــة والتشـــــــــويق ) الشـــــــــرنوبي ، 

2012 ،641-645 . ) 
ويعــد الطــالب المعــوقين ســمعيًا جــو  أساســي   

مـــن عمليـــة اإلصـــال  السياســـي الـــدي تقـــوم بـــ  
ك أن جوهر اإلصـال  القيادة السياسية ، وال ش

السياســي واالتجــا  نحــو الديمقراطيــة ومويــد مــن 
الحريــــــــة السياســــــــية يتوقــــــــف علــــــــى المشــــــــاركة 
السياســــــية للمعــــــوقين ســــــمعيًا ، وأن اإلصــــــال  
السياسي بجميع أبعاد  لن يتحقق إال بمواطنين 
ــا   ــديهم الــــــــوعي السياســــــــي واالنتمــــــ يتــــــــوافر لــــــ
ــدان يــــــدفعانهم إلــــــى المشــــــاركة  المجتمعــــــي اللــــ

ــادين العمــــل الفع الــــة والنشــــطة فــــي مختلــــف ميــ
السياســــــي واالجتمــــــاعي ، فبــــــالوعي السياســــــي 
يميــن للطــالب المعــوقين ســمعيًا معرفــة حقوقــ  
وواجباتــــــ  السياســــــية ، ويحمــــــون أنفســــــهم مــــــن 
التيـــــارات الفكريـــــة المتطرفـــــة التـــــي مـــــن شـــــأنها 
تــدمير عقــولهم وتحــولهم إلــى أد  يــتم اســتغاللها 

 في تخريب الوطن .

ــ ــوعي  2018مرى )ويــــــري الشــــ ــة الــــ ( أن تنميــــ
السياســي لطــالب المرحلـــة اإلعداديــة يجـــب أن 
ييون من أهـم األهـداف التعليميـة لهـد  المرحلـة 
، ويجــب أن ييــون للدولــة دور واضــح وأساســي 
فــي تنميــة الــوعي السياســي للطــالب وذلــك ألن 
المرحلـــة اإلعداديـــة مرحلـــة مهمـــة وأساســـية فـــي 

، كما أشارت   عملية الـتأهيل السياسي للمواطن
( إلى أهمية رفع الوعي  2016دراسة محمود )

السياســـــــي للمـــــــواطن المصـــــــري  وأن مســـــــتقبل 
التنمية في مصر مرهون بتكون مـواطن صـالح 
ــة  ــادر علـــى فهـــم العالقـ لديـــ  وعـــي سياســـي ، قـ

 بين السلطة والشعب .
ومــن أهــم المفــاهيم السياســية للطــالب المعــوقين 

ــر  ــة ، وينظـــ ــوم المواطنـــ ــمعيًا مفهـــ للمواطنــــــة ســـ
للطالب المعوقين سـمعيًا علـى أنهـا تركـو علـى 
الهويـــات السياســـية للمعـــوقين ســـمعيًا باعتبـــارهم 
مواطنين فاعلين بغض النظر عن هوياتهم فـي 
المجتمع ، وتؤكد المواطنة علـى حـق المعـوقين 
ــع  ــراد المجتمـ ــع أفـ ــتركة مـ ــة مشـ ــي هويـ ــمعيًا فـ سـ
ــوام المعـــوقين ســـمعيًا بالمشـــاركة المجتمعيـــة  وإلـ

االنــدماب المجتمعــي وذلــك بهــدف دعــم الهويــة و 
كأساس جوهري للممارسة الديمقراطية ، ويجب 

تنميــــة مهــــارات تســــعي إلــــي أن علــــى المدرســــة 
 الطــالب المعــوقين ســمعيًا وذلــكالمواطنــة لــدي 
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التــي تواجــ  هــد  تطــورات التحــديات و المواجهــة ل
حيث أن التقدم الحقيقي للوطن في ظل   الفئة ،

ــنع  ــتجدات العالميــــة تصــ ســــواعد وعقــــول  المســ
ــوقين  ــة المعـ ــيهم فئـ ــا فـ ــع بمـ ــراد المجتمـ ــع أفـ جميـ

، لــدلك فــ ن إكســابهم مهــارات المواطنــة ســمعيًا 
ــة فــــي  ــاركة الفعالــ ــية للمشــ ــوة األساســ ــد الركيــ يعــ
 التنميــــــة االجتماعيــــــة والسياســــــية واالقتصــــــادية

 للمجتمع . 
( علــى أهميــة تنميــة  2017ســليماني )ويؤكــد ال

ــدير  ــا علـــى تقـ ــمعيًا وأثرهـ ــة للمعـــوقين سـ المواطنـ
ــة دور  ــد علـــــى أهميـــ ــا يؤكـــ ــديهم ، كمـــ ــدات لـــ الـــ
ــن  ــا مـ ــدى أفرادهـ ــة لـ ــة  المواطنـ ــي تنميـ ــة فـ الدولـ
ــة  ــارت دراسـ ــا أشـ ــمع ، كمـ ــعاف السـ ــم وضـ الصـ

( إلى دور التربية من أجل   2019المسلمانى )
لمجتمعـــــــي المواطنــــــة فــــــي تحقيـــــــق االنــــــدماب ا

لطـــالب المرحلـــة الثانويـــة ، وأكـــدت علــــى دور 
ــ  قـــيم المواطنـــة مـــن  ــم فـــي إكســـاب طالبـ المعلـ
 أجل مساعدتهم أن ييونوا جو  من التنمية . 

الــــوعي السياســـي لـــدى الطــــالب ويعمـــل تنميـــة 
ــديهم  ــة لـ ــيم المواطنـ ــدعيم قـ ــمعيا وتـ ــوقين سـ المعـ

ــن  ــور زمــــ ــتقبل،علــــــي منظــــ ــالل  المســــ ــن خــــ مــــ
ي المســــــتقبل نحــــــو توقعــــــاتهم لمــــــا ســــــيحدث فــــــ

مواضـيع وقضـايا سياســية ، ويـري عبـد الوهــاب 
( أن منظور زمن المستقبل هو   22،   2011)

نتاب العمليات المعرفية والدافعيـة لـدي الطـالب 
، والتي تتمثـل فـي درايـة الطالـب بأهميـة الـومن 
النفســي لديــ  لكونــ  يعــد بعــدًا دافعــًا لــ  ، لــدالك 

ــتقبل ــور زمــــن المســ فــــي  يميــــن أن يســــهم منظــ
نجــــا  الطـــــالب المعــــوقين ســـــمعيًا فــــي إنجـــــاز 
 .أهدافهم سوا  في الوقت الحاضر أو المستقبل
ويعد منظور زمن المستقبل هـو نتـاب العمليـات 
المعرفيــــــة والدافعيــــــة لــــــدى الطــــــالب المعــــــوقين 
ــية  ــرة سياسـ ــديهم فكـ ــدين لـ ــالطالب الـ ــمعيًا ، فـ سـ
ــديهم منظــــور زمــــن مســــتقبل  ــى سياســــي لــ ووعــ

ب الطالب الدين يعانون سياسي إيجابي ، بعي
مـن عـدم وضــو  الرايـة السياســية وضـعف قــيم 
ــتقبل  ــن مســ ــور زمــ ــن منظــ ــانون مــ ــة يعــ المواطنــ
سـلبي ، ويتحـدد ذلــك مـن خــالل طبيعـة الهــدف 
السياسي الدى ييونـ  الطـالب المعـوقين سـمعيا  
فــى ضــو  الحقبــة الومنيــة التــى يعيشــونها ، لــدا 
ــتقبل فــــى  ــور زمــــن المســ يميــــن أن يســــهم منظــ

الطـــــالب المعــــوقين ســـــمعيًا فــــى إنجـــــاز  نجــــا 
أهدافهم سوا  فـى الوقـت الحاضـر أو المسـتقبل 

 ( .  22،  2011) عبد الوهاب ، 
وتوافـق فكـرة البحــث مـع نظريــة المرونـة العقليــة 

 (Mental Flexibility  ــي تلعـــب دور ( التـ
ــتقبلة لــــدى الطــــالب  هــــام فــــي التوجهــــات المســ
المعــوقين ســمعيًا التــي يشــملها الــوعي السياســي 
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ــدي  ــي الـ ــع السياسـ ــم للواقـ لـــدي الطـــالب وإدراكهـ
يعيشــون فيــ  ومــن ثــم ربطــ  بمهــارات المواطنــة 
ــة  ــاركة الحقيقـــة فـــي التنميـ لـــديهم ومحاولـــة المشـ
عيًا المجتمعيــة ، وانتقــال الطــالب المعــوقين ســم

من االعتماد على اآلخـرين فـي اقتـرا  القـوانين 
والتشــريعات التــي تحيــم عالقتــ  مــع الدولــة إلــى 

 االعتماد على أنفسهم  . 
توظيفففففففف أنمفففففففاط لويعـــــــد البحـــــــث محاولـــــــة   

المنظمات المتقدمة في بيئات الفتعلم التكيفيفة 
النقالففة وأثرهففا علففى تنميففة الففوعي السياسففي 

زمفن المسفتقبل وتدعيم قيم المواطنة ومنظور  
لفففففدي الطفففففالب المعفففففوقين سفففففمعيًا بالمرحلفففففة 

  اإلعدادية .
 مشكلة البحث.   
للطالب المعـوقين  تشييل الوعي السياسييعد   

ــة ــة اإلعداديـ ــي المرحلـ ــمعيًا فـ ــى  سـ ــة األولـ البدايـ
السياســـية التـــي تنـــدرب مـــن  الـــوعيمـــن مراحـــل 

ــة السياســـية ثـــم  االهتمـــام السياســـي إلـــى المعرفـ
ــية ، إال  التصـــويت السياســـي والمطالـــب السياسـ

ــة  ــام المنظومــ ــدم اهتمــ ــى عــ ــير إلــ ــع يشــ أن الواقــ
التعليميـــــة بتشـــــييل الـــــوعي السياســـــي للطـــــالب 
المعوقين سمعيًا في المرحلة اإلعداديـة ، حيـث 

عـدم أن    (  2008أشارت دراسة عبـد الـرحمن )
الــوعي السياســي لــدى  اهتمــام المدرســة بتشــييل

ــي مراحـــل التعلـــيم  ــالب المعـــوقين ســـمعيًا فـ الطـ
هو السبب المباشر أمام نشأة وتطور   األساسي

في المجتمـع تيارات التطرف بأشيالها المختلفة  
ــة المجتمعيــة التــى يعــانى  ، وظهــور حالــة العول
منهــا المعــوقين ســمعيًا ، ممــا أدى إلــى ضــعف 

 .السياسي لديهم  الوعي
 ,Dunsmore  دراســةأظهــرت نتــائج كمــا 

Kateand and Taso  (2018  ) أن
للمعـــوقين ضــعف المشـــاركة السياســـية والمدنيـــة 

علـــــــى  اعتمـــــــاد المدرســـــــةيرجـــــــع إلـــــــى  ســـــــمعياً 
 الــوعي السياســيفــي تنميــة  األســاليب التقليديــة 
أكــــدت الدراســــة علــــى  كمــــا، للمعــــوقين ســــمعيًا 
أســـاليب  يـــر تقليديـــة ة المدرســـأهميــة اســـتخدام 

مثــل التــدريب العملــي علــى المشــاريع اإلنتاجيــة 
لفئـــة  المعـــوقين  واإلنتـــاب اإلعالمـــي الشخصـــي

 سمعيًا . 

ــود  ــة محمــــ ــيات دراســــ ــم توصــــ ــن أهــــ وكانــــــت مــــ
ــوعي  2016) ــع الــــــــ ــة برفــــــــ ــوم الدولــــــــ ( أن تقــــــــ

السياســــي للطــــالب مــــن خــــالل بــــرامج سياســــية 
ــا  تخاطــــب كــــل فئــــة مــــن فئــــات المجتمــــع ، كمــ

( إلـــــى أهميـــــة البـــــرامج  2017يســـــي )أشـــــار ع
التكنولوجية في تنمية الوعي السياسـي للطـالب 
المعــوقين ســمعيًا ، ويــتم ذلــك مــن خــالل إنتــاب 
برامج تخاطب فئة المعوقين سـمعيًا تهـدف إلـى 
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ــ   تعـــرف فئـــة المعـــوقين ســـمعيًا بواجباتـــ  وحقوقـ
 السياسية .

ومن خالل اختالط الباحث بـالطالب المعـوقين 
ســــمعيًا أثنــــا  تطبيــــق برنــــامج رســــالة الــــدكتورا  
الحظ الباحث ضعف الوعي السياسي لدى فئة 
المعــــوقين ســــمعيًا ، ويظهــــر ذلــــك بوضــــح مــــن 
خــــــالل ضــــــعف القــــــيم واالتجاهــــــات والمبــــــادئ 
األساســية التــي تتــيح للطــالب المعــوقين ســمعيًا 
أن يشاركوا مشاركة فعالة في أوضاع المجتمـع 

ــن ــر مـــ ــة الكثيـــ ــدم درايـــ ــبعض  ، وعـــ ــالب لـــ الطـــ
ــا أن  ــة والسياســــــية ، كمــــ المشــــــيالت المجتمعيــــ
ــح  ــديهم موقـــــف واضـــ ــالب لـــــيب لـــ ــم الطـــ معظـــ
ومحــدد مـــن بعـــض القضـــايا السياســـية ، ولـــيب 

 لديهم طموحات سياسية .

ونتيجــة لضــعف الــوعى السياســي لــدى الطــالب 
المعوقين سمعيًا ، أدي ذلك إلـى سـلبية منظـور 
 زمــــن المســــتقبل السياســــي ، ويظهــــر ذلــــك مــــن

 خالل مجموعة من المؤشرات وهى :ـ 
ــتور ،  • ــتور المصــــــري ) دســــ ــم أن الدســــ ر ــــ

ــييل البرلمـــــــان  2014 ــب فـــــــي تشـــــ ( أوجـــــ
مشــاركة ذوى االحتياجــات الخاصــة فــي إال 
ــمعية  ــة الســ ــم يمثــــل فئــــة ذوى اإلعاقــ ــ  لــ أنــ
ضمن أعضـا  البرلمـان ) الـدورة التشـريعية 

(، أو أى مـــــــــن الـــــــــدورات  2015-2020

ــاري  البر  ــى تـ ــابقة فـ ــود السـ ــم وجـ ــان ، ر ـ لمـ
فئـــات أخـــري مـــن فئـــات ذوى االحتياجــــات 

 الخاصة ضمن أعضا  البرلمان. 
ــي  • ــمعيًا فـ ــوقين سـ ــدي المعـ ــووف لـ ــا  عـ هنـ

ــ  ال ،تــــولى المناصــــب السياســــية  حيــــث أنــ
يوجــد فــى مصــر أحــد مــن المعــوقين ســمعيًا 
تــــولى منصــــب قيــــادي ، بعيــــب المعــــوقين 

 بصريًا 
برنـامج ولقد أشار تقرير األمـم المتحـدة  ضـمن 

التنمية المسـتدامة فـي الـدول الناميـة إلـي أهميـة 
أن ييتســب الطــالب المعــوقين ســمعيًا المعــارف 
والمهارات الالزمة لـدعم التنميـة المسـتدامة عـن 
طريــق مجموعــة مــن الســبل علــى رأســها تعويــو 
قيمة المواطنة مـن خـالل إتبـاع أسـاليب العـي  
المســــتدامة ، وحقــــوق اإلنســـــان والمســــاواة بـــــين 

جنســــين وتعويــــو ثقافــــة الســــالم وعــــدم العنــــف ال
ــام  ــول عـ ــك بحلـ ــة وذلـ ــة العالميـ  2030والمواطنـ

(United Nations,2015,21  . ) 
ــى  ــ  فـــ ــالل عملـــ ــن خـــ ــث مـــ ــظ الباحـــ ــد الحـــ ولقـــ
ــة  ــة العمليــــ ــى مجموعــــــات التربيــــ ــراف علــــ اإلشــــ
لطـــالب شـــعبة التربيـــة الخاصـــة أن هنـــا  عـــدم 
اهتمـــــام بتنميــــــة قــــــيم المواطنــــــة لــــــدى الطــــــالب 

مطلبـا  ين سمعيًا ، ر م أن المواطنـة تعـد المعوق
إحــدى الحاجــات الضــرورية و فرديــا واجتماعيــا، 
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 الطـــــــالب المعـــــــوقين ســـــــمعياً لبنـــــــا  شخصـــــــية 
وضــمان توافقــ  النفســي واالجتمــاعي ومشــاركت  

، ولقـد أشـارت دراسـة ب يجابية في بنـا  مجتمعـ 
( أن هنــــــا  قصــــــور فــــــي  2017الســــــليماني )

يمة المواطنة لـدى المناهج الدراسية في تدعيم ق
ــة  ــدمت مجموعـ ــمعيًا ، وقـ ــوقين سـ الطـــالب المعـ
مــــــن التوصــــــيات مــــــن أهمهــــــا إدخــــــال مفــــــاهيم 
المواطنـــــة فـــــي المنـــــاهج الدراســـــية المخصصـــــة 

 لدوى اإلعاقة السمعية ، 

وفـــى دراســــة استكشـــافية قــــام بهـــا الباحــــث مــــن 
 42خالل توزيع استبان  على عينة ميونة مـن 
عــــدادي طالــــب مــــن طــــالب الصــــف الثالــــث اإل

بمدرسة األمل للصم وضعاف السمع بمحافظة 
الطـــــالب إدرا  األقصـــــر للتعـــــرف علـــــى مـــــدى 

ــمعياً  ــالواقع السياســـــــي  المعـــــــوقين ســـــ ــةبـــــ  للدولـــــ

، والتعــرف علـــى درايـــتهم واتجاهــاتهم السياســـية 
ــا  المجتمـــع ممـــا يـــؤثر  ــوقهم وواجبـــاتهم تجـ بحقـ
ــة  ــاتهم بدرجـــ ــوقهم وواجبـــ ــتهم لحقـــ ــى ممارســـ علـــ

ــيم  ةعاليــــــة مــــــن المســــــؤولي ــا يضــــــعف قــــ ، ممــــ
 ةالمواطنـــــــــــــة لـــــــــــــديهم ، وتوصـــــــــــــلت الدراســـــــــــــ

أن الطــالب المعــوقين ســمعيًا االستكشــافية إلــى 
ــديهم نســــــبة ضــــــعيفة مـــــن الــــــوعي بالمفــــــاهيم  لـــ
والمصــطلحات السياســية والوطنيــة التــي تشــيل 
الـوعي السياسـي والمواطنــة لـديهم ، لـدلك يجــب 
البعد عن الطـرق التقليديـة فـي تـدريب المفـاهيم 

والوطنيـــة للطــــالب المعـــوقين ســــمعيًا  السياســـية
واالعتمـــــاد علـــــى المـــــواد واألدوات التكنولوجيـــــة 

توظيف أنماط المنظمات المتقدمة الحديثة مثل 
 .في بيئات التعلم التكيفية النقالة

السياسفففية والمواطنفففة لفففدل الطفففالب المعفففوقين سفففمعيًا بالدراسفففة ( نسفففبة اإلجابفففة اللفففحيحة للمففففاهيم 1جفففدو   
 االستطالعية

 نسبة الوعي  المصطلح السياسي م نسبة الوعي  المصطلح السياسي م
 %6,89 األوتوقراطية 8 %6,89 السلطة التنفيدية  1
 %12,90 مجلب األمن القومي  9 %9.90 حقوق اإلنسان  2
 %9,93 المجلب القومي لشئون اإلعاقة 10 %10,90 المواطنة  3
 %12,90 األمم المتحدة  11 %12,90 القومية  4
 %12,90 الدستور  12 %9,93 اتفاقية كامب ديفيد 5
 %12,90 األحواب السياسية  13 %3,95   األرستقراطية 6
 %50.00 العروبة 14 %12,90 اإلمبرالية 7
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ويســــــــاعد وعــــــــي الطــــــــالب المعــــــــوقين ســــــــمعيًا 
ــة ــيم المواطنـــ ــن قـــ ــنهم مـــ ــي وتميـــ ــى  السياســـ علـــ

قــدرتهم علــى تصــور الطــالب المعــوقين ســمعيًا 
فمــــــن خــــــالل الــــــوعي  بمســــــتقبلهم،لمــــــا يتعلــــــق 

السياسي يمين للطالب المعوقين سمعيًا وضـع 
المســـتقبلية لمـــا يجـــب أن الخطـــط واالكتشـــافات 

ييـون عليــ  واقعهـم السياســي ، ومـن خــالل قــيم 
ــتقبلية  ــط المســـ ــع الخطـــ ــنهم وضـــ ــة يميـــ المواطنـــ
لمشـــــاركتهم المســـــتقبلية فـــــي التنميـــــة السياســـــية 
واالقتصـــــادية للمجتمـــــع ، ولـــــدلك يعـــــد منظـــــور 
زمــن المســتقبل جــو  أساســي مــن تنميــة الــوعي 
 .  السياسي والمواطنة للطالب المعوقين سمعياً 

ويعد منظور زمن المستقبل السياسي والمواطنة 
ــر الطـــالب  ــة نظـ ــمن وجهـ ــي يتضـ ــتعداد نفسـ اسـ
المعوقين سمعيًا المتضمنة من ميونات معرفية 
وعاطفية وسلوكية حـول مـا يحـدث فـي مسـتقبل 
األحـــداث السياســـية ومســـتقبل النظـــام السياســـي 
ومســتقبل الوحــدة الوطنيــة واالنــدماب المجتمعــي 

 السياسي. ومستقبل دورهم

وأوصــــــــت العديــــــــد مــــــــن المــــــــؤتمرات بأهميــــــــة  
إســـتخدام التقنيـــات اإللكترونيـــة فـــى تـــوفير بيئـــة 
تعلـــــم تكيفيـــــ  تتناســـــب مـــــع قـــــدرات وإميانيـــــات 
الطالب المعوقين سمعيًا ، حيث تبنى المـؤتمر 
الخــــــــامب والثالثــــــــين لعلــــــــم الــــــــنفب  )مــــــــارس 

( فكــر دمــج التقنيــات اإللكترونيــة فــي  2019،
ــيم للطــــــالب ذوى االحتي ــة التعلــــ ــات الخاصــــ اجــــ

ودورها في خلـف بيئـة تعلـم تكيفيـ  تتناسـب مـع 
قــــدرات وإميانيـــــات الطــــالب ذوى االحتياجـــــات 
ــؤتمر  ــيات المـ ــم توصـ ــة ، وكـــان مـــن أهـ الخاصـ
االهتمام ب جرا  الدراسات التـي تتعلـق بالكشـف 
عن اإليجابيات والسلبيات للتقنيـات اإللكترونيـة 
 مثل الـتعلم الجـوال وكيفيـة اسـتخدامها فـي خلـق
بيئــــة تعلـــــم تكيفيـــــ  للطـــــالب ذوى االحتياجـــــات 

 الخاصة . 
ــي    ــث فــ ــيلة البحــ ــد مشــ ــن تحديــ ضفففف ف ويميــ

الوعي السياسفي وقفيم المواطنفة لفدل الطفالب 
المعففففوقين سففففمعيًا بالمرحلففففة اإلعداديففففة بمففففا 
يففيدي إلفففى ضفففبابية منظفففور زمفففن مسفففتقبل م 

توظيف    وهدا يدعوا إلى  السياسي والوطني  
المنظمففات المتقدمففة فففي بيئففات الففتعلم أنمففاط 

 التكيفية النقالة للطالب المعوقين سمعيًا .

 أسئلة البحث . 
ــاط  • ــف أنمـــــ ــر  لتوظيـــــ ــور المقتـــــ ــا التصـــــ مـــــ

ــتعلم  ــات الــــ ــي بيئــــ ــة فــــ ــات المتقدمــــ المنظمــــ
الكيفيــــة النقالــــة للطــــالب المعــــوقين ســــمعيًا 

 بالمرحلة اإلعدادية ؟ 
مـا أثـر توظيــف أنمـاط المنظمـات المتقدمــة  •

بيئات التعلم الكيفيـة النقالـة علـى تنميـة   في
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الــــوعي السياســــي لــــدى الطــــالب المعــــوقين 
 سمعيًا بالمرحلة اإلعدادية ؟ 

مـا أثـر توظيــف أنمـاط المنظمـات المتقدمــة  •
في بيئات التعلم الكيفية النقالة على تـدعيم 
قيم المواطنة لدى الطالب المعوقين سمعيًا 

 بالمرحلة اإلعدادية ؟ 
أنمـاط المنظمـات المتقدمــة  مـا أثـر توظيــف •

ــة علــــــى  ــة النقالـــ فـــــي بيئـــــات الــــــتعلم الكيفيـــ
منظـــــــور زمـــــــن المســـــــتقبل لـــــــدى الطـــــــالب 
 المعوقين سمعيًا بالمرحلة اإلعدادية ؟ 

 فروض البحث .
توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية بــــــين  •

متوســط درجــات طــالب المجموعــة األولــى 
ــة  ــور ثابتـــــ ــدى صـــــ ــنظم بصـــــــري تمهيـــــ )مـــــ

كرتونيــــــــــة ومتحركــــــــــة وصــــــــــور تخيليــــــــــة و 
ونصــوص( والمجموعــة التجريبيــة الثانيــة ) 
مــنظم متقــدم مقــاطع فيــديو مصــحوب بلغــة 
اإلشارة ( في مقياس الـوعي السياسـي لـدى 
ــة  الطــــــــــالب المعــــــــــوقين ســــــــــمعيًا بالمرحلــــــــ

 اإلعدادية لصالح المجموعة الثانية .
توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية بــــــين  •

متوســط درجــات طــالب المجموعــة األولــى 
ــ ــنظم بصـــــ ــة )مـــــ ــور ثابتـــــ ــدى صـــــ ري تمهيـــــ

ومتحركــــــــــة وصــــــــــور تخيليــــــــــة وكرتونيــــــــــة 

ــة  ــة الثانيــ ــة التجريبيــ ونصــــوص( والمجموعــ
)منظم متقدم مقـاطع فيـديو مصـحوب بلغـة 
ــدى  ــة لـــــ ــار المواطنـــــ ــي اختبـــــ ــارة(  فـــــ اإلشـــــ
ــة  الطــــــــــالب المعــــــــــوقين ســــــــــمعيًا بالمرحلــــــــ

 اإلعدادية لصالح المجموعة الثانية.
توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية بــــــين  •

درجــات طــالب المجموعــة األولــى متوســط 
ــة  ــور ثابتـــــ ــري صـــــ ــدى بصـــــ ــنظم تمهيـــــ )مـــــ
ومتحركــــــــــة وصــــــــــور تخيليــــــــــة وكرتونيــــــــــة 
ــة  ــة الثانيــ ــة التجريبيــ ونصــــوص( والمجموعــ
)منظم متقدم مقـاطع فيـديو مصـحوب بلغـة 
اإلشارة( في مقياس منظور زمـن المسـتقبل 
لــــدى الطــــالب المعــــوقين ســــمعيًا بالمرحلــــة 

 نية.اإلعدادية لصالح المجموعة الثا

 أهداف البحث . 
ــاط  • ــف أنمـــــ ــر  لتوظيـــــ ــور مقتـــــ ــديم تصـــــ تقـــــ

ــتعلم  ــات الــــ ــي بيئــــ ــة فــــ ــات المتقدمــــ المنظمــــ
الكيفيــــة النقالــــة للطــــالب المعــــوقين ســــمعيًا 

 بالمرحلة اإلعدادية .
التعرف على أثر توظيف أنماط المنظمات  •

المتقدمـــة فـــي بيئـــات الـــتعلم الكيفيـــة النقالـــة 
علــى تنميــة الــوعي السياســي لــدى الطــالب 

 المعوقين سمعيًا بالمرحلة اإلعدادية.
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التعرف على أثر توظيف أنماط المنظمات  •
المتقدمـــة فـــي بيئـــات الـــتعلم الكيفيـــة النقالـــة 
علــــى تــــدعيم قــــيم المواطنــــة لــــدى الطــــالب 

 المعوقين سمعيًا بالمرحلة اإلعدادية.
التعرف على أثر توظيف أنماط المنظمات  •

الكيفيـــة النقالـــة المتقدمـــة فـــي بيئـــات الـــتعلم 
علــى منظــور زمــن المســتقبل لــدى الطــالب 

 المعوقين سمعيًا بالمرحلة اإلعدادية.
 أهمية البحث . 

 بالنسبة للطالب المعوقين سمعيًا 
يعــــــــد البحــــــــث محاولــــــــة لتوظيــــــــف أنمــــــــاط  •

ــتعلم  ــات الــــ ــي بيئــــ ــة فــــ ــات المتقدمــــ المنظمــــ
الكيفيــــة النقالــــة للطــــالب المعــــوقين ســــمعيًا 

ــيهم ال تغلــب علــى الكثيــر ممــا قــد يســهل عل
من المشيالت التعليميـة التـي تـواجههم فـي 
 .العملية التعليمية نتيجة إعاقتهم السمعية

ــي  • ــوعي السياسـ ــة الـ ــي تنميـ ــهم البحـــث فـ يسـ
لـــــدي الطـــــالب المعـــــوقين ســـــمعيًا ممـــــا قـــــد 
يســــاعد علــــى مشــــاركة الطــــالب المعــــوقين 
ــة  ــن الناحيـــ ــع مـــ ــا  المجتمـــ ــي بنـــ ــمعيًا فـــ ســـ

 والقانونية  .السياسية 
يسهم البحـث فـي تـدعيم قـيم المواطنـة لـدى  •

ــاعد  ــد يسـ ــا قـ ــمعيًا ممـ الطـــالب المعـــوقين سـ

الطــــالب علــــى مواجهــــة األفكــــار التكفيريــــة 
 التي تهدف على القضا  على الوطن .

ــن  • ــور زمـــ ــة منظـــ ــى تنميـــ ــث إلـــ ــهم البحـــ يســـ
المســـــتقبل السياســـــي والمجتمعـــــي للطـــــالب 
 المعـــوقين ســـمعيًا ومســــاعدتهم علـــى قــــرا ة

 مستقبلهم السياسي والوطني. 
 بالنسبة للمعلمين. 

أنماط المنظمـات المتقدمـة فـي يقدم البحث   •
ــتعلم الكيفيـــــــة النقالـــــــة للطـــــــالب  بيئـــــــات الـــــ
المعــوقين ســمعيًا ممــا قــد يســاعد المعلمــين 
ــائل  علــــــى تطــــــوير المــــــواد واألدوات والوســــ
التعليميــــة التــــي تســــتخدمونها مــــع الطــــالب 

 المعوقين سمعيًا.
لبحـــث فـــي لفـــت نظـــر المعلمـــين قــد يســـهم ا •

ــدى  ــي لــ ــوعي السياســ ــة الــ ــة تنميــ ــى أهميــ إلــ
الطــــــالب المعــــــوقين ســــــمعيًا ودور الــــــوعي 
السياسي في تكوين منظور زمـن المسـتقبل 

 لدى الطالب المعوقين سمعيًا.
يحاول البحث تقديم طريقة للمعلمـين تسـهم  •

فـــــي تـــــدعيم قـــــيم المواطنـــــة لـــــدى الطـــــالب 
قــــــــيم  المعــــــــوقين ســــــــمعيًا، وكيفيــــــــة قيــــــــاس
 المواطنة لدى الطالب المعوقين سمعيًا.
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ــين  • ــاعدة المعلمــ ــهم البحــــث فــــي مســ قــــد يســ
علــى تقــيم الــوعي السياســي وقــيم المواطنــة 

 لدى الطالب المعوقين سمعيًا.
لقففففا مين علففففى العمليففففة التعليميففففة بالنسففففبة ل

 للمعوقين سمعيًا. 
لفــت نظــر القــائمين علــى العمليــة التعليميــة  •

المعـوقين سـمعيًا إلـى أهميـة الـتعلم للطالب  
الجوال للطالب المعوقين سـمعيًا، وضـرورة 
تـوفير بيئـة تعلـم مناسـبة لقـدرات وإميانيـات 

 الطالب المعوقين سمعيًا.
ــت نظـــر القـــائمين  • ــد البحـــث محاولـــة للفـ يعـ

على العملية التعليمية للمعوقين سمعيًا إلى 
توصـــيات المـــؤتمرات والدراســـات واألبحـــاث 

ــ ــي أوصــــ ــوعي السياســــــي التــــ ــة الــــ ت بتنميــــ
ــة لــــــــدى الطــــــــالب  ــيم المواطنــــــ وتــــــــدعيم قــــــ
المعــوقين ســمعيًا وضــرورة ربطهــم بمنظــور 

 زمن المستقبل السياسي لديهم. 
 بالنسبة للمجتمع. 

يحاول البحث االستفادة من فئـة مهمـة مـن  •
ــية  ــة السياســـــ ــع فـــــــي التنميـــــ فئـــــــات المجتمـــــ

 واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع.
للتصــــــدي ل فكــــــار  يعــــــد البحــــــث محاولــــــة •

المتطرفــة التــي تهــدف إلــى اجتــداب الفئــات 

المهشمة الستخدامها فى عمليات التخريب 
 والفتنة. 

 محددات البحث. 
الفصــل الدراسـي الثـاني مــن  محفددات زمانيفة :
 .  2016/2017العام الدراسي 

: طـــــالب الصـــــف الثالـــــث المحفففففددات بشفففففرية
  اإلعدادي.

ــم  المحفففففددات المكانيفففففة: مدرســـــة األمـــــل للصـــ
ــان  ــاكن عثمـــــ ــمع بمنطقـــــــة مســـــ وضـــــــعاف الســـــ

 بمحافظة قنا. 

: كتــاب الفصــل الدراســي المحففددات موضففوعية
ــة  ــادة الدراســـات االجتماعيـــة   جغرافيـ ــاني لمـ الثـ
العــالم وتــاري  مصــر الحــديث   للصــف الثالــث 
ــية  ــاة السياسـ ــة   الحيـ ــدة الرابعـ ــدادي   الوحـ اإلعـ

 وعالقات مصر الدولية  .
 بحث. من ج ال

 يســـتخدم البحــــث المــــنهج التجريبــــي التربــــوي 

Educational Experiment  وذلـك للتعـرف
أنمــاط توظيــف فاعليــة المتغيــر المســتقل )علــى 

ــة  ــتعلم الكيفيـ ــة فـــي بيئـــات الـ المنظمـــات المتقدمـ
النقالـــــــة( علـــــــى المتغيـــــــرات التابعـــــــة ) الـــــــوعي 
السياســـــــــي ـ قـــــــــيم المواطنـــــــــة ـ منظـــــــــور زمـــــــــن 
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ــمعيًا  ــوقين ســــ ــالب المعــــ ــدي الطــــ ــتقبل( لــــ المســــ
 بالصف الثالث اإلعدادي .

 مجتمع وعينة البحث. 
تكون مجتمع البحث من طالب الصف الثالـث 

ــعاف اإلعــــــدادي  ــم وضــــ ــة األمــــــل للصــــ بمدرســــ
الســـمع بمنطقـــة مســـاكن عثمـــان بمحافظـــة قنـــا، 

طالبـــًا وتـــم  22وتكونـــت مجموعـــة الدراســـة مـــن 
 تقسيم  إلى مجموعتين تجريبيتين.

 التلميم التجريبي. 
تــــــم اســــــتخدام التصــــــميم التجريبــــــي للمجموعــــــة 
ــدي  ــي والبعـــــــــ ــين القبلـــــــــ ــدة ذات القياســـــــــ الواحـــــــــ
Experimental design of one set 
with tribal and remote dimensions  

 :كما يوضح الجدول التالي

 ( التصميم التجريبي للبحث  .2جدول )
 القياس البعدي  المعالجة التجريبية  القياس القبلي  المجموعة 

المجموعـــــــــة التجريبيـــــــــة األولـــــــــى 
ــدى ( 11) ــري تمهيـــــ ــنظم بصـــــ مـــــ

صـــــور ثابتـــــة ومتحركـــــة وصـــــور 
 تخيلية وكرتونية ونصوص

 مقياس الوعي السياسي

 إختبار المواطنة 

ــتقبل  ــور المسـ ــاس منظـ مقيـ
 السياسي 

ــات توظيـــف  ــاط المنظمـ أنمـ
المتقدمــة فــي بيئــات الــتعلم 

 الكيفية النقالة

 مقياس الوعي السياسي

 ة إختبار المواطن

مقيــاس منظــور المســتقبل 
 السياسي

المجموعــــــــــة التجريبيــــــــــة الثانيــــــــــة 
( منظم  متقدم مقاطع فيديو 11)

 مترجمة بلغة اإلشارة 

ــات توظيـــف  ــاط المنظمـ أنمـ
المتقدمــة فــي بيئــات الــتعلم 

 الكيفية النقالة

 اإلجرا ية .ملطلحات البحث 
تعففففففففففرف أنمففففففففففاط المنظمففففففففففات المتقدمففففففففففة 

Advanced system patterns  للطالب
:  أنفف  البحففث علففىالمعففوقين سففمعيًا فففي هفف ا 

المعـــوقين ســـمعيًا نمـــوذب يســـاعد الطـــالب أنهـــا 
على تنظـيم المعلومـات مـن خـالل ربطهـا ببنيـة 
إدراكيــة أكبــر تميــنهم مــن تكــوين صــورة ذهنيــة 

وهـــد  المعلومــــات هــــد  المعلومـــات ،  عـــنلهـــم 
شـــيل مرئـــي أو عنـــوان أو رســـم ب تقـــدم للطـــالب 

بياني أو سؤال أو قصة أو شر  يعرع هيياًل 
للمادة الجديدة من خالل ربطها بمعرفة المـتعلم 

ــ ة لتقــــديم المعلومــــات بشــــيل الحاليــــة، أو طريقــ
ــن  ــة مـ ــى الجوانـــب المهمـ ــو فقـــط علـ يبـــرز ويركـ

 . هد  المعلومات وبيان العالقات بينها
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 Mobileوتعرف بيئة التعلم التكيفية النقالة 
adaptive learning environment 

تطبيقـات الهواتـف في ه ا البحث علفى أن فا :  
النقالـــــة التـــــي تســـــتخدم مـــــع أنمـــــاط المنظمـــــات 

لمســــاعدة الطــــالب المعــــوقين ســــمعيًا  المتقدمــــة
للــــــتمين مــــــن مجموعــــــة مــــــن مهــــــارات الــــــوعي 
السياسي وقيم المواطنة ومنظور زمن المستقبل 
السياســـي وفقـــًا لنـــوع ومســـتوى اإلعاقـــة لتميـــنهم 
من هد  المهـارات دون االعتمـاد علـى مسـاعدة 

 اآلخرين .
 Politicalويعففففرف الففففوعي السياسففففي  

awareness  سففمعيًا فففي للطففالب المعففوقين
ــيم  هففف ا البحفففث علفففى أنففف  ــن القـ ــة مـ : مجموعـ

ــيح  ــي تتـــ ــية التـــ ــادئ األساســـ ــات والمبـــ واالتجاهـــ
للطــالب المعــوقين ســمعيًا أن يشــاركوا مشــاركة 
فعالــــــة فــــــي أوضــــــاع المجتمــــــع وتقــــــديم حلــــــول 
لمشـيالت مجتمعيـة وسياسـية ، ويحـددوا موقفـ  
ــية ، ويقومـــون بـــدورهم فـــي  ــيع سياسـ مـــن مواضـ

ــة بنـــا  المجتمـــع  السي اســـي المناســـب مـــن وجهـ
 نظرهم . 

للطفففففالب  Citizenshipوتعفففففرف المواطنفففففة 
: المعففوقين سففمعيًا فففي هفف ا البحففث علففى أن ففا

ــا   ــمان انتمـ ــمعياً ضـ ــى  الطـــالب المعـــوقين سـ إلـ
 مــن مجموعــة ةممارســمــن خــالل  وطننــا مصــر

ــع  ــيم المجتمــ ــاة قــ ــات مــــع مراعــ الحقــــوق والواجبــ
 والثقافية. وتوجهات  الفكرية واالجتماعية 

 Futureويعففرف منظفففور زمفففن المسففتقبل 
time perspective  للطفففالب المعفففوقين

: اســتعداد  سففمعيًا فففي هفف ا البحففث علففى أنفف 
نفسي ميتسب من خبرة الطالب المعوق سمعيًا 
السياســية والوطنيــة تــؤثر فــي توقعاتــ  السياســية 
ــبالد  ــتقبل للسياســــــي للــــ ــو المســــ ــتجابت  نحــــ واســــ

 والمتوقع حدوثها في المستقبل . 

 اإلطار النظري للبحث .

أنماط المنظمات المتقدمفة للطفالب المعفوقين  
 سمعيًا .

تعــــرف أنمــــاط المنظمــــات المتقدمــــة بأنهــــا تلــــك 
المنظمــات المرئيــة المصــورة أو مقــاطع الفيــديو 
التي تقدم للطالب قبـل عـرع موضـوع الـدرس 
الجديــد وييــون المحتــوى العلمــي لهــد  الوســائط 

ــ ــود فــــــي بنيـــ ــا هــــــو موجـــ ــرتبط بمـــ ة الطــــــالب مـــ
المعرفيــــــة وعلــــــى مســــــتوى عــــــال مــــــن التجريــــــد 

ــى ،  ــة ) علـ ــمول والعموميـ  171،  2014والشـ
( ، حيــث تســتخدم هــد  المنظمــات فــي تنشــيط 
البنية المعرفية للطالب المعـوقين سـمعيًا ، كمـا 
أنها تساعد على تجميع التفاصيل وتقديم إطار 

(  23،  2011عمل للتعلم ، ويصنف خميب )
 مة إلى :ـ المنظمات المتقد 
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 Comparativeالمـنظم المتقـدم المقـارن  •
Advance Organizer ويســتخدم هــدا :

المنظم عندما تكون المادة المتعلمة مألوفـة 
ــة بالمعلومـــــات الموجـــــودة  ــبيًا أو مرتبطـــ نســـ

 داخل البنية المعرفية للطالب. 
ــار   • ــدم الشـ  Expositoryالمـــنظم المتقـ

Advance Organizer وتســتخدم فــي :
اصــــيل الموضــــوع وتجميعهــــا فــــي توجيــــ  تف

 شيل نموذب مفاهيمي.

ول قـــوتهــدف المنظمـــات المتقدمـــة إلـــى تهيئـــة ع
الطــالب المعــوقين ســمعيًا الســتقبال المعلومــات 
والمفــاهيم الجديــدة بمـــا يــؤدي إلـــى تقويــة البنيـــة 
ــداث  ــى إحـ ــدف إلـ ــي تهـ ــة للطـــالب ، وهـ المعرفيـ
عالقات وروابط بين المعارف الموجودة بالفعـل 
فــي البنــا  المعرفــي للطــالب ومــا يقــدم لهــم مــن 
معـــــارف جديـــــدة ، وهـــــى تســـــتند إلـــــى مبـــــدأ أن 

نظم بشـيل هرمـي متسلسـل ، وهـدا المعلومات ت
يســـــهل اكتســـــاب المعلومـــــات وســـــرعة تخوينهـــــا 
ــا تســـاعد  ــا أنهـ ــوقين ســـمعيًا ، كمـ ــالب المعـ للطـ
علـــى ســـرعة تـــدكر المعلومـــات وطرحهـــا بشـــيل 
مرتــب ومتناســق ، وتعتمــد المنظمــات المتقدمــة 
للطـــــــالب المعـــــــوقين ســـــــمعيًا علـــــــى الوســـــــائط 
 المتعددة والتي تشمل أنمـاط متعـددة فـي الشـيل

 (Atomatofa,2013,3-7 ) يميــن تصــنيفها
 إلى:ـ  

 Visualالمنظمـــات المتقدمـــة البصـــرية  •
Organizers  وهـــــــى تلـــــــك المنظمــــــــات :

ــر لتشــــمل  ــة البصــ ــد علــــى حاســ التــــي تعتمــ
ــة  النصـــــــوص والصـــــــور الثابتـــــــة والمتحركـــــ
والرســــــوم والملصــــــقات التــــــي تعتمــــــد علــــــى 

 القرا ة والفهم في استقبلها . 
يــة المترجمــة للغــة المنظمـات المتقدمــة المرئ •

 Organizers Visualizedاإلشــــارة 
translation of the sign 

language وهــــى تلــــك المنظمــــات التــــي :
ــديو  ــاطع الفيـــــ ــتخدام مقـــــ ــى اســـــ ــد علـــــ تعتمـــــ

 المترجمة للغة اإلشارة .

وتتميــو المنظمــات المتقدمــة للطــالب المعــوقين 
ســمعيًا فــي بيئــة الــتعلم بمجموعــة مــن المميــوات 

 ( Anderson and Zeitz, 2018   التي )
تميوهــا عــن الطــرق التقليديــة للتــدريب للطــالب 

 :المعوقين سمعيًا من أهمها 

ــات التوجففففف  النظفففففري  • ــوم المنظمـــ : فتقـــ
المتقدمــــــة للطــــــالب المعــــــوقين ســــــمعيًا 

 على أساس نظري .  
تنظـــيم  مـــن خـــالل  :التمثيفففل البلفففري  •

ــا علـــــى هيئـــــة دوائـــــر  المعرفـــــة وتمثيلهـــ
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ــهم لتو  ــوط وأســـ ضــــــيح ومربعـــــات وخطـــ
ــا بشـــيل  المفـــاهيم والعالقـــات فيمـــا بينهـ

 .بصري 
بــــــدأ مــــــن األعلــــــى تحيــــــث : ال رميففففففة •

واألكثر عمومية، يليها المفاهيم األكثر 
تحديـــدا واألقـــل عموميـــة، ويعتمـــد ذلـــك 

وعلى السياق  على البنية الهرمية للعلم
 .الدي تطبق في 

وهــى روابــط تــربط  :الففروابو والعالقففات •
العالقات بينها، بين المفاهيم، وتوضح 

ــة  ــرة كليــ ــوين فكــ ــى تكــ ــاعد علــ ــا يســ ممــ
لبنية المحتوى، وإعـادة تنظيمـ  بطريقـة 

 .مبتكرة
ــة فهـــــيالواضفففففحة: البنيفففففة  • ــدم بنيـــ  تقـــ

ــحة تمامـــــــا  للطـــــــالب المعـــــــوقين واضـــــ
من البداية، حيث تعمل كمـنظم   سمعياً 

متقــدم، للمفــاهيم والموضــوعات الــواردة 
ــالمحتوى، ويميـــن  للطـــالب المعـــوقين بـ

استكشاف هد  البنية، واإلبحـار   سمعياً 
 .فيها

ــ: سففففففففف ولة التحريفففففففففر • هولة بنــــــــا  ســــــ
وســهولة مراجعتهــا، وســهولة  المعلومــة،

ــة  ــة، وإميانيــ ــروابط الديناميييــ ــا  الــ إنشــ

ــار  ــةتحويــــــــــل مســــــــ ــا  المعلومــــــــ ، وبنــــــــ
 .الوصالت المرنة

حيـث يشـتمل   إثراء المحتول العلمي : •
علــى كــل أشــيال المعلومــات الممينــة، 

ســــــومات مــــــن نصــــــوص، وصــــــور، ور 
ــديو ــاطع فيـــــ ــة، ومقـــــ ــة أو متحركـــــ  ثابتـــــ

 .المترجمة للغة اإلشارة 
تــــــــوفر روابــــــــط حيــــــــث   : التفاعليففففففففة •

ديناميييـة نشــطة يميـن الســيطرة عليهــا 
والــــــــــتحيم فــــــــــي المصــــــــــادر األخــــــــــرى 
المرتبطــة بهــا، فــيمين ربــط المفهــوم أو 
العنصــر بالعديــد مــن الوســائط األخــرى 
)صــفحة انترنــت، ملــف رســوم متحركــة 

، اختبــار PDF صــيغةفــال ، ملــف 
ــار داخــــل  ــهولة اإلبحــ ــع ســ ــير(، مــ قصــ

ــة   محتـــوى  ــيح الفرصـ ــا تتـ للطـــالب  بمـ
محتــوى الللتفاعــل مــع المعــوقين ســمعيًا 

 .التعليمي 
 ويميــن توظيــف المنظمـــات المتقدمــة أل ـــراع 

ــيم والـــتعلم  ــوقين ســـمعيًا التعلـ فـــي للطـــالب المعـ
ــتعلم   ,Suthersالكيفيــــة النقالــــة  )بيئــــة الــ

 النحو التالي: على ( 2018,5
اقتراضففففففي لدبحففففففار دا ففففففل  كففففففدليل •

تعمل كميسر لتوضـيح   حيث :   المقرر
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ــين  ــة بـ ــل المقـــرر،  الطالـــب العالقـ وهييـ
 كمـا تعمـلومحتوى البرنـامج الدراسـي،  

كمــــــــــنظم متقــــــــــدم لمصــــــــــادر المقــــــــــرر 
ــادر التـــي  ــل المصـ ــيم كـ ــة وتنظـ المختلفـ
ــن  ــاركين مــــ ــطة المشــــ ــتخدم بواســــ ستســــ

 .ررالمعلمين والطالب داخل المق
ــتخدمللطالفففففف كأنشففففففطة  •  : حيــــــث تســــ

وتوجيـ    الطالب ودعمـ كموج  لتعويو  
ــداف واألنشـــــــطة وتعميـــــــق  نحـــــــو األهـــــ

ــتخدم ــا تســـــ ــ ، كمـــــ ــا   تعلمـــــ ــأداة لبنـــــ كـــــ
ــب  ــتعلم الخــــاص بــــ   الطالــ لمحتــــوى الــ

كنشــاط معرفــي لتنشــيط  وإدارتــ  بنفســ 
 .معلومات المتعلم

علـى عمـل   حيث تركو : كأداة للتقييم •
حـــــــول عمليـــــــة  مواهتمامـــــــاته الطـــــــالب 
 التقييم.

ــالل  الثفففراء المففففاهيمي • ــن خـ ــرا  : مـ ثـ
األفكار التي تستخدم لوصـف موضـوع 

 التعلم وأهميت 
حيــث : التعففاوني كففأداة لبنففاء العمففل  •

تعمــل كــأدوات ميســرة للعمــل الجمــاعي 
ــا وســـيلة  التعـــاوني، وتســـتخدم باعتبارهـ
ــاوع  ــة، والتفـ ــات المناقشـ لتعويـــو عمليـ

تقنيــــــات الـــــــتعلم عبـــــــر  الطــــــالب بــــــين 

، وكـــــــأداة تعلـــــــم قويـــــــة لبنـــــــا  الجـــــــوال 
المعرفـــة التعاونيـــة بيـــنهم، وهـــدا يحـــدث 
ــدما يســـاهم العديـــد مـــن المشـــاركين  عنـ
ــيرات بالبنـــــــــــــا ــراكم التفســـــــــــ ــي تـــــــــــ   فـــــــــــ
والمالحظـــات، والتحويـــل والتكامـــل فـــي 

  ,قاعدة المعلومات المشتركة
،  2012ويلخص الفقـي و أبـو الرايـات  ) 

ــات  523-526 ــائص المنظمــــــــــــ ( خصــــــــــــ
 المتقدمة فيما يلي :ـ

وذلــــك أن ييــــون مبتكــــرًا ذو األصففففالة:  •
خاصــــية إبداعيــــة ويمتــــاز علــــى  يــــر  
بصفات جديدة صادر  عن  ويأتي ذلك 

مفــــاهيم والمبــــادئ مــــن خــــالل تمثيلــــ  لل
 والحقائق األساسية للموضوع. 

وتعنـــــى أن ييـــــون المـــــنظم الوضفففففو :  •
التمهيــدي مفهــوم مــن قبــل الطــالب وال 

 يحمل أكثر من معنى. 
حتـــى ييـــون المـــنظم المتقـــدم اإليجفففاز:  •

ذو تأثير يجب أن ييـون مـوجوًا يتكـون 
مــن مجموعــة قصــيرة مــن المعلومــات، 
حتــــــى يحظــــــى باســــــتقرار  فــــــي الــــــدهن 

 ليستطيع القيام بدور . 
يعمـــل علـــى نجـــا  المـــنظم الشفففمو  :  •

المتقـــــــــدم شــــــــــمول  لكافــــــــــة الجوئيــــــــــات 
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والتفاصــيل التــي تتعلــق بالمــادة العلميــة 
 المرتبطة بها . 

وهى أن ال يحتوى المـنظم مية :  العمو  •
ــًا  ــددًا أو مخصصــ ــيئًا محــ ــدي شــ التمهيــ
مــن المعلومــات التــي ســيجري تدريســها 
فيمــا بعــد ، بــل ييــون عامــًا فــي معنــا  

 ومحتوا  . 
ويعنـــى أن يعـــرع المـــنظم  التسلسفففل: •

التمهيـــدي بشـــيل متـــدرب وعلـــى أســـاس 
   منطقي وسييولوجي.

وهـى تقـديم المـنظم العرض المسفب  :   •
وتعلمهـــم لـــ  قبـــل معـــرفتهم أو للطـــالب 

تعلمهــم أليــ  معلومــات مفصــل  خاصــة 
 بموضوع  . 

ــوة التففففأثير:  • ــنظم قــ ــون للمــ ــو أن ييــ وهــ
تأثيريــة علــى عمليــة تنظــيم المعلومــات 
ــب  فــــــي العقــــــل، بحيــــــث يجهــــــو الطالــــ
بوســيلة تنظيميــة يســتوعب مــن خاللهــا 
تفاصـــــيل المـــــادة الجديـــــدة ممـــــا يســـــهل 

 علي  التعلم. 
يففففة النقالففففة للطففففالب بيئففففة الففففتعلم التكيف
 المعوقين سمعيًا .

بمثابـة الموقـف    ةالنقالـ  التكيفيـة  بيئة التعلم  تعد 
 تميـن الطـالب المعـوقين سـمعيًا التعليمـي الـدي 

ــن ــراط مـ ــا لـــتعلم متـــى افـــي  االنخـ ، والـــتعلم يشـ
المتنقــــل يعنــــي أن الــــتعلم منتشــــر هنــــا وهنــــا ، 

تشــعر فيــ ،  وموجــود فــي كــل زمــان وميــان، وال
بســهولة باســتخدام أجهــوة  إليــ ويميــن الوصــول 

التكيفيـــة الـــتعلم المحمـــول، وتتكـــون بيئـــة الـــتعلم 
ــن النقالــــة ــة  مــ ــة وأجهــــوة محمولــ كيانــــات تعليميــ

متنوعة متصلة معـا السـلكيا فـي فضـا  منتشـر 
، ويميـن الطالب المعوقين سمعيًا يتفاعل مع   

 2007) الدهشـــــــان ، تحديـــــــد هـــــــد  الكيانـــــــات 
 ( فيما يلي :ـ  34-37،
الكمبيـــوتر المحمـــول وكمبيـــوتر الجيـــب  •

والهاتف المحمول وجهـاز قـرا ة الكتـب 
 .االلكترونية والمساعدات الرقمية

تكنولوجيــــا الســــلكية وتشــــمل البلوتــــوث  •
 .والواي فاي

المحســـات وتســـتخدم فـــي الكشـــف عـــن  •
 الطالب.حضور 

واســتراتيجيات  خــادم بيئــة الــتعلم النقــال •
ــث يقــــــوم  ــدة بيانـــــات، حيـــ الـــــتعلم وقاعـــ

ــادم  ــ دارةالخـ ــا  بـ ــبية، بينمـ ــادر الشـ مصـ
بمســـاعدة وتعويـــو  ت االســـتراتيجياتقـــوم 
ــم  ــل الطـــــالب فهـــ ــق التفاعـــ ــن طريـــ ، عـــ

ــات  ــة، وتحليــــــل إجابــــ والتغديــــــة الراجعــــ
والمناقشـــــات،  األســـــئلةعلـــــى  الطـــــالب 
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ــا  وتقــــديم المعلومــــات الالزمــــة لهــــم، أمــ
م بتخــــــوين كــــــل قاعــــــدة البيانــــــات فتقــــــو 

ــتخدمين  ــوة والمسـ ــول األجهـ ــات حـ البيانـ
 .والتفاعالت التي تحدث بينهم

ــي للــــــــتعلم التكيفــــــــي  ــدف األساســــــ وإن الهــــــ
للطــالب ذوى اإلعاقــة الســمعية هــو التقليــل 
مـن المقارنــة االجتماعيــة لطالـب معــين مــع 
الطـــالب ، حيـــث يجـــب أن ينظـــر الطالـــب 
إلـــــى اإليجابيـــــات الخـــــاص هبـــــ  فقـــــط وأن 
يقــارن نفســ  بتطــور  الــداتي وأهدافــ  الفرديــة 
وهدا يجعل  يحافظ ويطـور مـن ثقتـ  بنفسـ  

التعلم التكيف على ثـالث خصـائص   ويقوم
(  15-12، 2017أساســـــي  ) حجـــــازي ، 

 هي :ـ 
ــدف  فلسفففففففففففففة التخلففففففففففففيص : • يهـــــــــ

ــرات  ــو الخبــــــ ــى تعويــــــ ــيص إلــــــ التخصــــــ
التحويليـــة لكـــل طالـــب لتميـــين عمليـــة 
ــع االحتياجــــــــات  ــريع مــــــ ــف الســــــ التكيــــــ
ــادًا علـــــــــى  ــة اعتمـــــــ ــة المختلـــــــ التعليميـــــــ
مجموعــة مــن المتغيــرات الســياقية التــي 

كــل طالــب علــى حــد  تــؤثر فــي الــتعلم ل
 . 

: عمليففة االسففتفادة مففن تعلففم الطففالب •
ــة أفكــــــار الطــــــالب  ــن خــــــالل مراقبــــ مــــ

ــاملهم مـــــــــع  وتصـــــــــرفاتهم وكيفيـــــــــة تعـــــــ
 التطبيقات المختلفة في بيئة التعلم. 

أداة التقنيففة لتطبيفف  الفلسفففة وتنفيفف   •
تقدم تطبيقات التعلم التكيفية  :العملية  

ــت  ــي الوقــــــ ــص فــــــ ــوى المخصــــــ المحتــــــ
اســـب الطالـــب وتـــوفر الحقيقـــي الـــدي ين

 خارطة طريق لتوجي  إتقان المحتوى .
ــري  ــا  Vassileva  (34,2018ويـــ ( أن هنـــ

ــة مـــــــن الموصـــــــفات للـــــــتعلم التكيفـــــــي  مجموعـــــ
 للطالب المعوقين سمعيًا وهى :ـ

حيـــــث يجـــــب أن ييـــــون  :البنيفففففةب الدرايفففففة •
ــى، أي ال ــاس المعنـ ــى أسـ ــي علـ ــوي مبنـ محتـ

منطــق العلــم وبنيــة الموضــوع، ولــيب علــى 
أســـــاس حاجـــــات محـــــددة، مثـــــل الحاجـــــات 

ــددة ــة محـ ــف تعليميـ ــدا ،  التعليميـــة لمواقـ وهـ
ــوي يســـهل اكتشـــاف  والتعـــرف عليـــ ،  المحتـ
ــول،  ــة ل صـــ ــات الفوقيـــ ــق البيانـــ ــن طريـــ عـــ
ــف التعليمـــــي،  ــب الموقـــ ــا يناســـ ــار مـــ واختيـــ
فتتكــون بنيــة المحتــوي، الــدي يشــتمل علــى 

 .دروس، والدروس تكون المقرر
ــ: الدرايففففة بففففالمعني •  ب أن ييــــون حيــــث يجــ

المحتــوي موســوم بالبيانــات الفوقيــة القائمــة 
 المحتــوي،علــى المعنــى، والتــي تحــدد نــوع 

لــدلك يســهل علــى محــر  البحــث اكتشــافها 
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ــا ــد العالقـــات بينهـ  ،والوصـــول إليهـــا، وتحديـ
فبمجــرد ذكــر المعنــي يعــرع لــك المحــر  
 ،كـــــل األصـــــول والكينونـــــات المرتبطـــــة بـــــ 
وبالتــــــالي يســــــهل علــــــى المصــــــمم اختيــــــار 

 .األصول المناسبة لبنا  الدرس بسرعة
يسهل على  وذلك حتى االكتشاف:س ولة   •

محركـــات البحـــث اكتشـــاف  والوصـــول إليـــ ، 
 .ألن  موسوم بالبيانات الفوقية

 :القابليففففة إلعففففادة االسففففتخدام والتشفففف يل •
المحتــوي إعــادة اســتخدام وذلــك حتــى يميــن 

ات الــتعلم بشــيل متكــرر وكينونــ االلكترونــي
فـــــــي مقـــــــررات ودروس ومواقـــــــف تعليميـــــــة 
أخرى، وإميانية تبادلـ  وتشـغيل  بـين الـنظم 
ــة، علـــــــى أســـــــاس  والتكنولوجيـــــــات المختلفـــــ

وهـدا يتطلـب أن يصـمم المحتـوي ى ، المعن
علـــــى أســـــاس معـــــايير موحـــــدة كـــــي يميـــــن 

 .إعادة استخدام 
حيث يمين  مع الحاجات  :القابلية للتكيف •

 .لمتعددةالتعليمية ا
التكيفيــــ  ال تقتصــــر تصــــميم بيئــــة الــــتعلم و

علــــــى  النقالــــــة للطــــــالب المعــــــوقين ســــــمعياً 
اســــتخدام األجهــــوة والهواتــــف الخلويــــة، بــــل 
ــة  ــة ديناميييــــــــ ــون منظومــــــــ يجــــــــــب أن تكــــــــ
ومفتوحــــــــــة، تتكامـــــــــــل فيهــــــــــا البرمجيـــــــــــات 

والتكنولوجيــا مــع الوســائل واألجهــوة وأدوات 
التطـوير، بحيــث يسـمح باســتخدامها وإعــادة 
اســـتخدامها علــــى أســــب مقبولــــة، ومعــــايير 
منطقية وموضوعية، من أجل زيادة مرونـة 

 التعلـــيم لـــدلك فهـــي تتكـــون مـــن وفاعليـــة
(Desmond,2010,112-114): 

 المعلمـين خدمات تطبيقية وتشمل خدمات   •
وهي خدمات المعلومات والميتبة   ب والطال

 والبطاقات.
التكامل من خالل خدمات الويب، بين كل  •

تنســـيقي،  وب طـــارمـــن المحتـــوى وتطبيقاتـــ  
بحيث يمين نقل البيانـات الصـورة والرسـوم 
 ومقـــــاطع الفيـــــديو المترجمـــــة للغـــــة اإلشـــــارة

 .أمنة ب دارةوتوزيع المحتوى 
خــــــــدمات التوصــــــــيل وتســــــــتخدم لتوصــــــــيل  •

المحتــوى العلمــي عبــر االنترنيــت باســتخدام 
األجهوة الالسلكية كالهـاتف الخلـوي والبريـد 
ي االلكتروني والكمبيوتر الشخصي الالسلك

 .وجهاز المساعد الرقمي

ويعد التعلم النقال من أهم الوسـائل التكنولوجيـة 
الحديثـــــة فـــــي عمليـــــة التعلـــــيم والـــــتعلم للطـــــالب 
المعــوقين ســمعيًا وخاصــة فيمــا يتعلــق ب كســاب 
الطــالب المعــوقين ســمعيا مهــارات أو اتجاهــات 

التطــــــــور الكبيــــــــر فــــــــي إميانــــــــات ، حيــــــــث أن 
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الماديـة   الهواتف المحمولـة مـن حيـث الميونـات 
أو البــرامج فمــن حيــث الميونــات الماديــة حــدث 
تطــــور هائــــل فــــي ســــرعة المعالجــــات الخاصــــة 
بــالهواتف المحمولــة ممــا زاد مــن ســرعة دخولهــا 

(  2015) الحلفاوى و زكـي ،   على اإلنترنت 
، كمــا زادت مســاحة وإميانيــات الشاشــة ولوحــة 
المفـــاتيح، وأيضــــا إميانيـــات وجــــودة الكــــاميرات 
ــد  ــرامج توجـ ــث البـ ــن حيـ ــالهواتف، ومـ ــة بـ الملحقـ
طفرة في البرامج والتطبيقات الخاصة بالهواتف 
المحمولــــة ومنهــــا تطبيقـــــات شــــبيات التواصـــــل 

( ،  2016) الغــــــــول ،  االجتماعيــــــــة الرقميــــــــة
( 152-151، 2011الحلفـــــــــــــــاوي ) ويـــــــــــــــدكر

مجموعـــة مـــن الخـــدمات التعليميـــة التـــي يقـــدمها 
ــا  ا ــال للطـــالب أثنـ ــتعلم النقـ ــة الـ ــة التعليميـ لعمليـ

 وهي :ـ 
يتــــــــيح المحتــــــــوى فــــــــي أي وقــــــــت وأي  •

 .ميان
يحســن عمليــات التفاعــل بــين الطــالب  •

 .والمعلمين
يقــــــــدم فرصــــــــًا  نيــــــــة للــــــــتعلم الفــــــــوري  •

 .وعمليات مراجعة المحتوى 
يحســـن عمليـــات الـــتعلم المرتكـــوة حـــول  •

 .الطالب 

يناشــد ويخاطــب الطالــب بــدكا  بســبب  •
 .البيئة الغنية بالوسائط المتعددة

ــدعم حاجــــــــــات الطالــــــــــب الفوريــــــــــة  • يــــــــ
 .والشخصية

يخفــــض ثقافــــة وموانــــع االتصــــال بــــين  •
ــائل  والمدرســــــةالطــــــالب  بواســــــطة وســــ

 .اتصال يفضلها الطالب 
يســــهل الــــتعلم التعــــاوني بــــين الطــــالب  •

عـــن طريـــا التواصـــل المتـــوامن و يـــر 
 .المتوامن

الففففففوعي السياسففففففي للطففففففالب المعففففففوقين 
  سمعيًا.

يعـــــرف الـــــوعي السياســـــي بأنـــــ  الرايـــــة العامـــــة 
الكلية أو معرفة الطالب وتوجها  التـي تتضـمن 
المصالح السياسـية ، والمعرفـة التـي تيسـر قـدرة 
الطالــب علـــى فهـــم مشـــيالت المجتمـــع ، والتـــي 
تحفو الطالب للمشـاركة فـي تغيـر المجتمـع فـي 
المســـــتقبل مـــــن خـــــالل المشـــــاركة الفاعلـــــة فـــــي 

والسياســـــــــــــــــــــية )  الجوانـــــــــــــــــــــب االجتماعيـــــــــــــــــــــة
Khalifa,2011,67  ويتضـــــمن الـــــوعي )

ــالث  ــمعيًا ثــــ ــوقين ســــ ــي للطــــــالب المعــــ السياســــ
 عناصر هي :ـ 

 المعرفة السياسية.  •
  السياسية.المصالح الفردية   •
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ــر  • ــية وتغيـــ ــاركة السياســـ ــدرة علـــــى المشـــ القـــ
 النظام السياسي . 

وتتأثر حالة الوعي السياسي للطالب المعـوقين 
ــالقوانين الالزمـــة ســـمعيًا بمـــدى  ــام الطالـــب بـ إلمـ

ــتقرار  ــن واالســ ــاواة واألمــ ــة والمســ ــق العدالــ لتحقيــ
ــؤوليات ــ  بمسـ ــع وإلمامـ ــل المجتمـ ــ    داخـ والتواماتـ

ــوقين  ــة المعـــ ــوق فئـــ ــوعي بحقـــ ــة والـــ ــا  الدولـــ تجـــ
ســــمعيًا ومـــــدى قيـــــام النظــــام السياســـــي بتـــــوفير 
الخدمات الخاصة بالمعوقين سـمعيًا ومسـاعدت  

ــ   يففففرل كاملــــة ، وعلــــى الحصــــول علــــى حقوقــ
Arthur (2018 ،238-241 ) ــوعي أ ن الـــــــــ
ــي  ــمعيًا السياسـ ــوقين سـ ــالب المعـ ــ  للطـ ــالث لـ  ثـ

 :مستويات هي
 وهـو  لدي  معلومفات  اطئفة:  الطال  ال ي •

طالــــــب لديــــــ  أفكــــــار خاطئــــــة تجــــــا  مــــــدى 
ــوفير  ــا  تـــــ ــي تجـــــ ــام السياســـــ حـــــــرص النظـــــ
الخــدمات الخاصــة لفئــة المعــوقين ســمعيًا ، 

ينتمــي لفئــة منغلقــة علــى أفكــار  حيــث أنــ  
متطرفة، وهدا االنتما  ييون نابعـا إمـا مـن 
أسـاس عـاطفي أو مـن شخصـية كاريوميـة، 
 وييون وجهة نظر مبنية على عقيدة معينة

اقم على المجتمع بما في  النظام وهى أن  ن
ويعرف القليل عن وجهات النظر السياسي  

يتســم بضــعف فــي وعيــ   أنــ  األخــرى، كمــا

ويركـــو فـــي المقـــام األول علـــى  بالمســـئولين
ــى  ــافة إلـ ــئولين، باإلضـ ــؤال  المسـ ــاوئ هـ مسـ
أنــ  يتصــف بنــوع مــن الحمــاس فــي دفاعــ  

ــة نظــــر  ــوقين عــــن وجهــ ــ  المعــ ــام زمالئــ   أمــ
 .سمعيًا 

يعـرف بعـض  طالب وهو  العادي :  الطال  •
المســـــئولين الحيـــــوميين، وبعـــــض القضـــــايا 

ــمعيًا  ــوقين ســـ ــة المعـــ ــة بفئـــ ــدا الخاصـــ ، وكـــ
الفروق بـين األحـواب السياسـية، وقـد ييـون 

ــ  حـــــــــافو قـــــــــوي حيـــــــــال قضـــــــــ ايا ذوى لديــــــ
 .االحتياجات الخاصة 

لديـــ  فهـــم  طالـــب : وهـــو  الطالففف  النشفففيو •
 السياسية دون االقتصار على  جيد للقضايا

ــة الســــــمعية  ــايا ذوى اإلعاقــــ ــرا ة قضــــ ، وقــــ
ــيلية  ــع تفصـ ــات المجتمـ ــع فئـ ــايا جميـ ، لقضـ

ــار  ــابع ل خبـ ــية، ومتـ ــارئ للكتـــب السياسـ وقـ
اليومية، وربما ييتب مقـاالت سياسـية، ولـ  
قــدرة علــى االتصــال المباشــر والبحــث عــن 

عالقــات المعلومــات ولديــ  مهــارة فــي بنــا  
 اجتماعية سياسية . 

ــة الـــوعي ــوقين  وتـــوداد أهميـ ــة المعـ السياســـي لفئـ
ســــــمعيًا فــــــالوعي السياســــــي يســــــاعد المعــــــوقين 
سمعيًا على معرف  حقوقهم وواجباتهم السياسـية 
، كما ان الوعي السياسي يحمى هد  الفئة مـن 
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ــي   ــاب والتهمــــــ ــي واالكتئــــــ ــوال المجتمعــــــ االنعــــــ
المجتمعــي ويســاعدهم علــى المشــاركة فــي بنــا  
 المجتمـــــع ، كمـــــا أن الـــــوعي السياســـــي يســـــاعد 
تنميـــــــة الفكـــــــر السياســـــــي لـــــــديهم ) الدجـــــــدب ، 

ــرى ( و  312-315، 2015 ــي )يــــــــــــ  الهيتــــــــــــ
( أن الــــــــــوعي السياســــــــــي 107 -2003،101

 :هي يتسم بعدد من الخصائص والسمات 

ييــــون  وهــــى أن  : المنظمفففففةالنظفففففرة  •
التفكيـــر فـــي القضـــايا وحـــل المشـــيالت 
علــى قــدر واضــح مــن التنظــيم، وعلــى 
هيئة سلسلة من الخطوات تتكامل فيما 
بينهــا، وأن ييــون لهــدا التفكيــر أســاليب 
ــمون، أي  ــا مضـ ــة ييـــون نجاحهـ منهجيـ

 . ال تكون عشوائية وجوافية
 وذلــك بــأن يــتم تنــاول: النظففرة ال ادفففة •

ي المشــــــيالت والمســــــائل األساســــــية فــــــ
المجتمــــــع، ال أن ييــــــون التفكيــــــر فــــــي 

 عابث.المجتمع مجرد نشاط عفوي أو 
وهـد  النظـرة تعنـى أن   :النظرة الواقعية •

ينصرف التفكير إلى الموضوع بأبعـاد  
وظروفــ  وعالقاتــ ، دون االنشــغال بمــا 
ــد  ــدات والبعـ ــق بالـ ــا يتعلـ ــل ومـ ــو دخيـ هـ
عن التأثر بالهوى، أو األفكار الجـاهوة 

ــة، أو ال ــام أو النمطيــ ــو  إلــــى األحيــ لجــ
 . المسبقة

ألن  :النظففففففرة التحليليففففففة والتركيبيففففففة •
ــون  البـــــــا  ــيالت والظـــــــواهر تكـــــ المشـــــ
مركبــة مــن عناصــر وعالقــات متعــددة، 
وعلي  ف ن النظرة التركيبية تأتي ميملة 

 للنظرة التحليلية
: خصوصــــا أن هنــــا  النظففففرة المرنففففة •

أحياما حول مجال المرونة فـي حياتنـا 
ــا فــــــي ذلــــــ ك المؤسســــــات العربيــــــة، بمــــ

 .التعليمية
وتعـــــــد مرحلـــــــة التعلـــــــيم األساســـــــي أنســـــــب 
المراحل التعليمية لعمليـة الــتأهيل السياسـي 
للطــــالب المعـــــوقين ســــمعيًا ، ألنهـــــا تمثـــــل 
ــديهم ،  ــية لـــ ــاهيم السياســـ ــو المفـــ ــة نمـــ مرحلـــ
حيـــــث أن االتجاهـــــات السياســـــية ل طفـــــال 
تتكون خالل مرحلـة التعلـيم االبتـدائي ، وال 
اًل ، يحدث لها من التغيير في الكبر إال قـي

ــار   ــوعي السياســــــــي أن يشــــــ ــمن الــــــ ويضــــــ
الطالب المعوقين سمعيًا مشاركة فعالة في 
أوضــاع مجتمعــة ومشــيالت فئــة المعــوقين 
ســــــــمعيًا ومشــــــــيالت المجتمــــــــع وتحليليهــــــــا 
ــم  ــا ويحيـ ــدد موقفـــ  منهـ ــا ويحـ والحيـــم عليهـ
عليهــا ، ويحــدد موقفــ  منهــا ، والتــي تدفعــ  
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للتحــــــر  مــــــن أجــــــل تغييرهــــــا وتطويرهــــــا ) 
 جراد ( ، وأشار   7-5،    2019،  العنوى  

أنــ  يوجــد عــدد مــن  إلــى (  44، 2010) 
ــمون  ــة علـــى مضـ ــيال الدالـ ومحتـــوى   األشـ

ــى  ــاد علــ ــك باالعتمــ ــي، وذلــ ــوعي السياســ الــ
لفئـــة المعـــوقين مالحظـــة الســـلو  السياســـي 

 :ومن بين هد  األشيال ما يلي سمعيًا 
ييــون  هــو: و الففوعي السياسففي السففلبي •

فــي أفكــار  وعباراتــ  ومعلوماتــ  توييــف 
ــة  للحقــــائق والمؤشــــرات، وال يملــــك رايــ
شاملة للقضايا المصـيرية، وال إحساسـا 
بالمســـئولية ودائمـــا لديـــ  نقـــد للمواقـــف، 
 .أما الر بة في التغيير فتبدو كارثية

: والدي يتولد الوعي السياسي المأزوم •
نتيجة الصراع بين مصـالح مجمـوعتين 

ن، كــــل واحــــدة منهمــــا لــــديها متناقضــــتي
راية شاملة تختلف عـن األخـرى، كمـا 
ــئولية إال  أن أي فئــــــة ال تشــــــعر بالمســــ
تجــــا  أصــــحاب رايتهــــا، ولكــــل منهمــــا 
الوســـــائل الكافيـــــة فـــــي تفســـــير الوقـــــائع 

 .واألحداث السياسية
: والــــدي الفففففوعي السياسفففففي المففففف دو  •

يتكـــــــون بفعـــــــل اســـــــتحداث جـــــــو  مـــــــن 

ــائع  الماضــــي القريــــب، إلــــى جانــــب وقــ
 .سياسية تاريخية

ــو الفففففوعي السياسفففففي اإليجفففففابي • : وهـــ
ــادر علــــى  ــليم القــ ــامل والســ ــوعي الشــ الــ
ــاب  ــات، وإنتـ ــع المتناقضـ ــتيعاب جميـ اسـ
 .لوحة سياسية وطنية بألوان متعددة

ــوقين  ــي للطـــالب المعـ ــوعي السياسـ ــد الـ ويعـ
ســــــمعيًا عمليــــــة مركبــــــة وتطوريــــــة ، فهــــــي 
ليست بسـيطة يميـن تعيينهـا ووصـفها بدقـة 

عــن مجموعــة مــن العمليــات  ، فهــي عبــارة
المتداخلــة أهمهــا جمــع المعلومــات وتشــييل 
األفكــــــار علــــــى نحــــــو يجعــــــل األفــــــراد ذوى 
اإلعاقــة الســمعية أكثــر تفــاعال مــع القضــايا 
السياســـــية والمجتمعيـــــة علـــــى نحـــــو يجعـــــل 
المعوقين سمعيًا أكثر تفاعال مع مجـتمعهم 
ومــا يــدور بــ  مــن أحــداث سياســية وييـــون 

النظـام السياسـي الـدي لهم دور في اختيـار 
يحيمهــــــم أو تغيــــــر  ، ومــــــن أهــــــم وظــــــائف 
الـــــــوعي السياســـــــي بلـــــــور  رايـــــــة الطـــــــالب 
المعـــوقين ســـمعيًا كميـــون مجتمعـــي للنظـــام 
السياســــــــي والعمليــــــــات السياســــــــية ويحــــــــدد 
ــي  ــاركتهم فــــــ ــدى مشــــــ ــا ومــــــ ــواقفهم منهــــــ مــــــ
نشـــــــاطاتها وصـــــــنع القـــــــرارات السياســـــــية ) 

ــى ،  ــي ،  2009حنفـــ (    2017& عيســـ
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ــة الــــوعي السياســــي للطــــالب وتتحــــدد أه ميــ
&  2017المعــوقين ســمعيًا ) الســليمانى ، 

( فــــــي عــــــدد مــــــن النقــــــاط  2018حنفــــــى ،
 أهمها :ـ 

يســـــاعد الـــــوعي السياســـــي علـــــى أثـــــارة  •
 قضايا المعوقين سمعيًا . 

يســـــــاعد الـــــــوعي السياســـــــي أن ييـــــــون  •
المعـــــوقين ســـــمعيًا جـــــو  مـــــن النهضـــــة 
الحضـــــــــــارية مـــــــــــن خـــــــــــالل المعرفـــــــــــة 

ت ودور التكنولوجيـا بالظروف والتطورا
ــد  ــة فــــــــــــــي مجــــــــــــــال التوويــــــــــــ الحديثــــــــــــ
بالمعلومــات، ممــا يســاعد علــى احتــرام 

 المجتمع ألفراد هد  الفئة. 
يعمـــــل الـــــوعي السياســـــي علـــــى تنميـــــة  •

ثقافــــــة المعــــــوقين ســــــمعيًا مــــــن خــــــالل 
ــوعية  ــورة موضـــ ــداث بصـــ ــل األحـــ تحليـــ
وعمليـــة بعيـــد عـــن العواطـــف وتـــأثيرات 
البيئــــــة والمبالغــــــة فــــــي رصــــــد عوامــــــل 

 لف. التخ
يساعد الوعي السياسي الموقين سمعيًا  •

فــي الحصــول علــى حقــوقهم كاملــة مــن 
 النظام السياسي.

 المواطنة للطالب المعوقين سمعيًا .

ــب  ــب الطالــــ ــن حــــ ــوم المواطنــــــة عــــ ــر مفهــــ يعبــــ
ــى  ــا  إلــ ــن انتمــ ــا مــ ــا فيهــ ــوطن بمــ ــ  للــ وإخالصــ
األرع والنـــــاس والعـــــادات والتقاليـــــد واالعتـــــواز 
بتاري  مجتمع  وأمت  والتفاني فـي خدمـة وطنـ  
، ومعنى االنتما  هو إحساس الطالب ان  جو  
مـــن أمـــ  يشـــاركها اجتماعيـــا وثقافيـــًا واقتصـــاديا 

ن أي تهديـد لبنائهـا )محمـد وسياسيًا ويحميهـا مـ
 تتحقــــق( ولكــــي 23، 2010وقطنــــاني ، 
 فــ نهم للطــالب المعــوقين ســمعياً  المواطنــة
 المجتمـع فـي فـاعلين ييونـوا أن إلـى بحاجـة
 ألدوارهـم ممارسـين المواطنــة لقـيم متمثلـين
 أن يتطلـب  وهـدا وجـ ، أكمـل علـى ولواجبـاتهم
 لوضعهم متقبلينلداتهم  جيد   تقدير لديهم ييون 

 أن نجـد  حـين فـيم ، بهـ المحيطـة وللظـروف
 الســمعية اإلعاقــة وبخاصــة اإلعاقــة ذوي 

 والتواصـل التفاعـل فـي صـعوبة يواجهـون 
 يعـرف ال فـالمجتمع ، المجتمـع فـي والمشـاركة
 مـع التواصـل يعرفـون  ال وهـم معهـم التواصـل
 بلغـة معرفـة لـديهم كانـت  إن إال المجتمـع
 المجتمـع، فـي يثقـون  ال وأحيانـا بـل اإلشـارة
 إعـاقتهم نتيجة سلبية تكون  ذاتهم إلى فنظرتهم

فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان نتيجـــة لعـــدم حصـــولهم 
علـــى حقـــوقهم كاملـــة فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان ، 
ــوقين  ــد الطــــــالب المعــــ ــة عنــــ ــوم المواطنــــ ولمفهــــ
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 ســــــــــمعيًا مجموعــــــــــة مــــــــــن األبعــــــــــاد الرئيســــــــــية

(Preuss,2019,23-28  ) هي: 
 ارتبـاط علـى يـدل وهـو  :السياسفي البعفد •

 وعالقتـ  سياسـية بسـلطة المعـوقين سـمعياً 
 .بالدولة

المعـوقين  يعطـي وهـو  :القفانوني البعفد •
 وكـدلك القـانون  خـالل مـن الحمايـة سـمعياً 
ــاوات  ــويا   مسـ ــواطنين األسـ ــع المـ ــيمـ  فـ
 .المواطنين من  ير  مع الحقوق 

المعــوقين  حـق وتشــمل  :المشففاركة بعفد •
 العمليــة فــي الفاعلــة المشــاركةســمعيًا 
 .السياسية

 المعوقين سمعياً  انتما  يعنيو  :ال وية بعد •
 مـن ذلـك يتضـمن ومـا معـين، مجتمـع إلى
 ومميوة خاصة هوية في بالمشاركة شعور 
 .المجتمع في أقران  مع

 حـق وتضـم :االجتمفاعي االنفدما  بعفد •
 المجتمعية، المشاركة فيالمعوقين سمعيًا 

 إطـار ضـمن ممارسـات، مـن تشـمل  ومـا
 .العام القانون 

 خاصــة وهــي  :الثقففافي التميفف  بعففد •
 المهتمـين والمتمدنين والمثقفين بالمتعلمين
مــن المعــوقين  والعلــوم والفــن الفكــر بعــالم
  ير وبين بينهم حدودا تضع مما سمعيًا،

 اسـتعداد  لـديهم لـيب الـدين أو المتعلمـين
 السياسية الدولة يخدم بما الثقافية للمشاركة

 .واالجتماعية
الســـائدة فـــي ويبـــرر الـــبعض حالـــة عـــدم الرضـــا 

 المجتمــع فــي الوقــت الحــالي تعــود فــي األســاس
إلــــى افتقــــار المــــواطن لمهــــارات المواطنــــة، وأن 

ضــعف اســتمرار هــدا الوضــع ســوف يــؤدى إلــى 
، ممـا قـد يجعـل  دور المواطن في بنا  الوطن 

عبور الفترة الحرجة مـن   مصر  ير قادرة على
ــًا ، والتــــي  البنــــا  الــــوطني الــــدي نمــــر بــــ  حاليــ
تتطلـب مشـاركة الجميـع فــي البنـا  الـوطني بمــا 

أن تنميـــــة فـــــيهم فئـــــة ذوى اإلعاقـــــة الســـــمعية ، 
ــدي  ــة لـ ــارات المواطنـ ــمعيةمهـ ــة السـ  ذوى اإلعاقـ

تعــد مــن أهــم ســبل مواجهــة تحــديات وتطــورات 
حيــث أن التقـــدم الحقيقـــي  ،الحاضــر والمســـتقبل

 للـــوطن فـــي ظـــل المســـتجدات العالميـــة تصـــنع 
ــول ــواعد وعقـ ــع سـ ــواطنين جميـ ــتثنا المـ   دون اسـ

ــة مـــن فئـــات المجتمـــع   ، لـــدلك فـــ ن إكســـاب فئـ
مهــارات المواطنــة يعــد الركيــوة  المعــوقين ســمعياً 

عالـــــــــة فـــــــــي التنميـــــــــة األساســـــــــية للمشـــــــــاركة الف
عبد  واالجتماعية والسياسية واالقتصادية )ط  

ــيم ،  ــة 13،  2013الحيـــــــــــــــــ (  ، وللمواطنـــــــــــــــــ
ــية )العطــــــــار  مجموعــــــــة مــــــــن األبعــــــــاد الرئيســــــ
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ــليمانى ، 2018، ــات و الســـــــ (  2017& بركـــــــ
 هي :ـ 

ــر   األمانفففة • ــا يتـ ــى مـ ــام علـ ــى الحفـ : بمعنـ
ــن ممتلكـــات أو مـــال أو أي شـــي   ــرد مـ الفـ

ــدلك ــرين ، وكـ ــ  أو  يخـــص اآلخـ ــدم الغـ عـ
ــي  ــة فــ ــاني األمانــ ــن معــ ــر ، ومــ ــا  الســ إفشــ
ــتغالل  ــدم اسـ ــمعيًا عـ ــوقين سـ ــة للمعـ المواطنـ
الوظيفة أو المنصب ألي  ـرع شخصـي 
أو مجد ذاتي وعدم التنفع بها فيما لـم تكـن 

 من أجل  . 
وهــي حالــة التماثــل بــين جميــع  :المسففاواة  •

فئات المجتمع أمام القـانون بصـرف النظـر 
ــاقتهم أو ال ــة أو عــــــن إعــــ ــة االجتماعيــــ طبقــــ

ــاواة  العقيـــــدة الدينيـــــة ، وتتمثـــــل قيمـــــة المســـ
للطـــــــالب المعـــــــوقين ســــــــمعيًا حقهـــــــم فــــــــي 
الحصــــــول علــــــى تعلــــــيم مناســــــب لقــــــدراتهم 
وكدلك الحصول على فـرص عمـل جيـدة ، 
وحقوقهم في المشـاركة فـي صـنع المسـتقبل 
السياسي للوطن بغض النظر عـن إعـاقتهم 

 . 
لمعـوقين وهو مطلب ضروري لفئة ا  :العد  •

ــل  ــ  مــــــن قبــــ ــمعيًا ، ويجــــــب االلتــــــوام بــــ ســــ
المجتمــــــع ومؤسســــــات  تجــــــا  ذوى اإلعاقــــــة 
السمعية مما يساعد علـى إدمـاب هـد  الفئـة 

فــي المشــاركة السياســية والمجتمعيــة ، ممــا 
يســاعد إلــى تماســك المجتمــع وكــدلك الفهــم 
المشــتر  الــدي يســاعد علــى تحقيــق الخيــر 

 العام لجميع فئات المجتمع . 
تعد الطاعـة قيمـة إيجابيـة تظهـر :    الطاعة •

ــالل إتبــــاع  ــن خــ ــمعيًا مــ ــوقين ســ ــدى المعــ لــ
ــام  القــــوانين والقواعــــد وطاعــــة والديــــ  والحيــ
ــاع النظــــام ، وقــــد لــــوحظ أن األطفــــال  وإتبــ
ــون  ــات ويرفضــ ــي بعــــض األوقــ ــون فــ يعصــ
االســـــتجابة بشـــــيل إيجـــــابي للقـــــوانين ويلـــــغ 
ــر  ــالل عمـ ــة خـ ــي البدايـ ــ  فـ ــيان ذروتـ العصـ

شــيل طبيعــي بعــد ذلــك الســنتين وينــاقض ب
قم تظهـر السـلبية مـرة أخـري خـالل سـنوات 
المراهقة ، فالطاعة ال تعنى تنفيد ما يطلب  
النظــام ولكــن هــي تنفيــد مــن يطلبــ  النظــام 
 بالطريقة والوقت المفيد للوطن والمواطن .

وهى حق من حقوق جميـع فئـات   الحرية : •
المجتمــــــع وعــــــن طريقهــــــا تتحقــــــق إنســــــانية 

الفـــرد أن يولـــد حـــرًا ،  المـــواطنين فمـــن حـــق
وهـــــدا حـــــق ال يتغيـــــر وإن اختلـــــف الومـــــان 
والميـان أو قــدرات المــواطن ، والحريــة هــي 
ــت  ــى الوقـ ــد وفـ ــا نريـ ــار مـ ــى اختيـ ــدرة علـ القـ
نفس  التمتع بقدرة مماثلة على عدم اختيار 
ما ال نريد ، كما أن الحرية مطلب أساسي 
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ــة  ــمل الحريــ ــع ، وتشــ ــات المجتمــ ــع فئــ لجميــ
ــالب المعـــوقي ــمعيًا حريـــة االعتقـــاد للطـ ن سـ

وممارســـة الشـــعائر الدينيـــة ، وحريـــة التنقـــل 
داخــــــل الــــــوطن ، وحريــــــة اختيــــــار النظــــــام 
 السياسي ومناقشة القضايا السياسية . 

ــي اســـــــــتعداد  تحمفففففففففل المسفففففففففئولية : • وهــــــ
المواطنين ذوى اإلعاقة السـمعية القيـام بمـا 
ــف  ــي المواقـــ ــات فـــ ــن واجبـــ ــيهم مـــ ــل إلـــ يوكـــ

ــؤولي ــة ، والمســــ ــتعداد فطــــــري  ةالمختلفــــ اســــ
ــع  ــدأ مـ ــي تبـ ــاقلين فهـ ــواطنين العـ ــع المـ لجميـ
أولـــــى خطـــــوات الطفـــــل منـــــد الطفولـــــة فـــــي 

تجــــــا  أســــــرت  ثــــــم توســــــع هــــــد    مســــــؤوليت
لتشــمل مســئولية المواطنــة تجــا   ةالمســؤولي

 دين  ووطن  وأهل  وعشيرتي  .
وهي قيمة إنسانية عامـة أولتهـا   االحترام  : •

 البشــــــرية عنايـــــــة واهتمــــــام ، لكـــــــن  لقيمـــــــة
االحتــرام مســاحة كبيــرة فــي قيمــة المواطنــة 
وهـــــدا مـــــا يؤكـــــد عليـــــ  ديننـــــا اإلســـــالمي ، 
وتشمل قيمـة االحتـرام للمعـوقين سـمعيًا فـي 
ــرام  ــدة واحتـ ــتالف العقيـ ــرام اخـ ــة احتـ المواطنـ
الجــــنب واللـــــون المختلــــف وكـــــدلك الـــــوطن 

 إلعاقة الشخص و يرها . 
تمثــــل قيمــــة حــــب الــــوطن  حفففف  الففففوطن : •

ث يشــير الحــب إلــى جــوهر المواطنــة ، حيــ

البعــد الوجــداني للقيمــة فهــو داللــة للتمســك 
والتوحـد بــين جميـع فئــات المجتمـع ، وحــب 
ــن  ــة ومــ ــاهر المواطنــ ــم مظــ ــن أهــ ــوطن مــ الــ
عوامــــل قوتهــــا ، فحــــب الــــوطن هــــو حـــــب 
ــل  ــن اجــ ــار مــ ــامح وإيثــ ــو تســ ــا   ، وهــ عطــ
التماســك والتــرابط الــوطني ، والقــوة والعمــل 

 ًا . من أجل حياة كريمة للمعوقين سمعي
وهـــو نـــووع طبيعـــي إلـــى  قيمفففة االنتمفففاء : •

الــــــوطن واالمــــــ  ، حيــــــث تنصــــــهر الــــــدات 
الفرديــة بالــدات الجماعيــة ، ويصــبح الــوال  
الخــاص والعــام جــوهر الوجــود الحقيقــي فــي 
ــيال  ــيل مــــن أشــ ــول إلــــى شــ الواقــــع ، فيتحــ

ــام بــــــين  فئــــــات الــــــوطن التضــــــامن وااللتحــــ
 والمعوقين سمعيًا . 

ــد و  ــالم اآلن عديــــ ــهد العــــ ــديات،  يشــــ مــــــن التحــــ
أخطرها ما يعرف بظاهرة العولمـة والتـي تحمـل 
 ،فـــي مضـــامينها تهديـــًدا كبيـــًرا لكـــل المجتمعـــات 
فمــــــع العولمــــــة ومــــــا يصــــــاحبها مــــــن تــــــداعيات 
اقتصادية، وثقافية، واجتماعيـة، وأيديولوجيـة لـم 

ــى ــا مضـ ــدنا فيمـ ــا عهـ ــالم كمـ ــد العـ ــدود  ،يعـ فالحـ
الثقافيـــة فـــي طريقهـــا إلـــى التالشـــي ممـــا يســـمح 
ــدات التـــي  ــار والمعتقـ ــر مـــن األفكـ ــال الكثيـ بانتقـ
تكــاد تقضــى علــى الخصوصـــية فــي كثيــر مـــن 
المجتمعـــــات، ممـــــا أدى إلـــــى التـــــأثير المباشـــــر 
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،  علـــى قـــيم ومبـــادئ وعـــادات وتقاليـــد الشـــعوب 
فالتغيرات التي شهدها العالم في العقود األخيرة 
من القرن الماضي قـد أدت إلـي زيـادة االهتمـام 

ــ ــة المواطنــ ــدي بتنميــ ــات المجتمــــع ة لــ ــع فئــ جميــ
وخاصـــــــة الفئـــــــات التـــــــي كانـــــــت مهمشـــــــة فـــــــي 
 الماضـــــــي مثـــــــل فئـــــــة ذوى اإلعاقـــــــة الســـــــمعية

ــاره ــيج  مباعتبــــــ ــك النســــــ ــان لتماســــــ ــمام أمــــــ صــــــ
المجتمعي للـدول والشـعوب مـن خـالل توويـدهم 
بالمعــارف والقــيم ومهــارات التفكيــر واالتجاهــات 
االجتماعيــــــــــة والسياســــــــــية واألخالقيــــــــــة التــــــــــي 

فــي التكيــف مــع هــد  التغيــرات تســاعدهم علــي 
مواجهة التحديات التي تفرضـها علـيهم إعـاقتهم 

،  2011الرنتيســـــــي ،  و)مرتجـــــــي  الســـــــمعية 
وباإلضـــــافة إلـــــى التحـــــديات العالميـــــة  (  162

ــا   ــيالت، فهنــ ــن المشــ ــد مــ ــر العديــ ــهد مصــ تشــ
العديــد مــن الظــواهر الســلبية المنتشــرة اآلن فــي 
المجتمــــع المصــــري كالتعصــــب والعنــــف وعــــدم 

ذوى اإلعاقــــــات كمســــــئولون عــــــن رســــــم قبــــــول 
والســلبية والالمبــاالة  الخريطــة السياســية للــوطن

ــوطن  ــا  للــــ ــالوال  واالنتمــــ ــعور بــــ وضــــــعف الشــــ
واالنســياق خلــف وجهــات النظــر المختلفــة دون 

 . إعمال للعقل
وبصفة عامة هنا  مجموعة من العوامـل التـي 
تتــداخل فيمــا بينهــا، وتــدفع األمــم إلــي االهتمــام 

ذوى المواطنة والعمـل علـي تنميتهـا لـدي   بتربية
ــليماني ،  اإلعاقــــــة الســــــمعية  ) بركــــــات و الســــ

& عدائكــــــة ، بوضــــــياف و عــــــدواني ،  2017
 :( هي  2019

ــ   • ــدي يعيشـــ ــل الـــ ــوجي الهائـــ ــدم التكنولـــ التقـــ
العــــــالم خاصـــــــة فــــــي مجـــــــال االتصـــــــاالت 

 .والمواصالت 
ــالم يتجــــــــــ  أكثــــــــــر وأكثــــــــــر نحــــــــــو  • أن العــــــــ

علــــــي الــــــدول الديمقراطيــــــة، وهــــــدا يفــــــرع 
 .للفئات المهمشة  االهتمام بتربية المواطنة

أحــدثت التغيــرات الســريعة و يــر المســبوقة  •
فــــــــــــي المجتمعــــــــــــات المعاصــــــــــــرة بعــــــــــــض 
ــيالت االجتماعيــــة واالقتصــــادية فــــي  المشــ
تلــــــك المجتمعــــــات، خاصــــــة وأن التغيــــــرات 
التــــــي حــــــدثت ومازالــــــت تحــــــدث لــــــم تكــــــن 
متوازنــــة ومتدرجــــة مـــــن ناحيــــة، ولــــم ييـــــن 

ا مــن ناحيــة بعضــها مخط ا دقيقــً ا تخطيطــً طــً
أخــري. وكــان لــدلك كلــ  اثــار  الســلبية علــي 
الشــباب بصــفة خاصــة تمثلــت فــي زعوعــة 
االنتمــا  الــوطني لــدي بعــض الشــباب مــن 

 .شرائح المجتمع المختلفة
بــروز فكــرة العولمـــة وانتشــار بعــض اثارهـــا  •

ــا يتوقــــــع لهــــــا مــــــن محاولــــــة الســــــيطرة  ومــــ
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ــن المجـــــــاالت  ــد مـــــ ــة علـــــــي العديـــــ  والهيمنـــــ
 .االقتصادية والثقافية والسياسية

منظففففور زمففففن المسففففتقبل السياسففففي للطففففالب 
 المعوقين سمعيًا . 

النظــر إلــى المســتقبل هــو تصــور األفــراد  يعــرف
ــتقبلهم،  ــق بمسـ ــا يتعلـ ــي أي ألمـ ــر فـ ــا يظهـ ــ  مـ نـ

الفرد أنـ  ذو  يعتقد تقاريرهم الداتية ويتضمن ما 
ــة  ــم لدافعيــ ــو مهــ ــ  وهــ ــي حياتــ ــة ومعنــــى فــ أهميــ

ليب ما تدهب إلي  إنمـا مـا تبنيـ    ، وهواألفراد  
وهـــــــو خلفيـــــــة التـــــــي يظهـــــــر عليهـــــــا األهـــــــداف 
ــط واالكتشـــــــــــــــــــــــــــافات وصـــــــــــــــــــــــــــنع  والخطــــــــــــــــــــــــ

إدرا   ويعـد  .(Seginer, 2017, 35)رالقـرا
للبعــــــد المســــــتقبلي  الطــــــالب المعــــــوقين ســــــمعياً 

إدراكــــًا موجبــــًا إذا كــــان المســــتقبل منفــــتح علــــى 
ــباع  ــة ل شـ ــة وكافيـ ــر م ، فـــرص حقيقيـ ــى الـ علـ

ــا  ــعوبات ممـــ ــر مـــــن صـــ ــ  الحاضـــ ــوي عليـــ ينطـــ
لهـد  الفئـة وهـدا الميـون األساسـي مــن  وحرمـان

ويقــوم هــدا اإلدرا  الموجــب  ميونــات المجتمــع 
 همألهـداف الطـالب المعـوقين سـمعياً على تحديد  

إنجازهــا  وتســاعدهم إميانيــاتهم علــىمســتقبلية ال
وارتبــاط هــد  األهــداف بخطــط ومهــام مســتقبلية 

، وقدرات  الواقعيـة  الطالب تتناسب مع إميانات 
إلــــــى أن الفــــــرد الــــــدي يمتلــــــك وتشــــــير الــــــدالئل 

ــام  ــاز المهـ ــ  إنجـ ــًا يمينـ ــتقبليًا إيجابيـ منظـــورًا مسـ

التي تتميو بصـعوبة، وال يتـأتى ذلـك إال بوجـود 
دافعية تجعل  قادرًا على االستمرارية فـي إنجـاز 
ــن خبراتـــ  ــتفادة مـ ــالل االسـ ــن خـ ــك المهـــام مـ  تلـ

، ويتكـــون منظــــور   ( 166،  2015)أحمـــد ،
 هما  :ـ  زمن المستقبل من جانبين

 األدائيـةويتمثل في القيم    :المعرفيالجان    •
ــؤ  ــة التنبـــ ــي إميانيـــ ــهم فـــ ــي تســـ ــدف التـــ للهـــ

 .بتحقيق األهداف بعيدة المدى مستقبالً 

يشـــــــير إلـــــــى كفـــــــا ة  :الجانففففففف  الفففففففدافعي •
ــا، والتـــــي علـــــى  األهـــــداف العاليـــــة وأهميتهـــ

لية للفـــرد، ضــوئها تتحـــدد األهــداف المســـتقب
ــداف إال عــــن  ــك األهــ ــق تلــ ــن تحقيــ وال يميــ
طريق بدل الجهد والمثابرة لكي يصل الفرد 

 .إلى ما يصبو إلي  مستقبالً 

  Zimbardo and Boyedوقــد قســـم  
 منظـــــور زمـــــن المســـــتقبل (  23-25، 2019)

 :إلى خمسة أبعاد 
: يعبــر عــن التوجــ  إلــى الماضففي اإليجففابي •

الماضـــي للطـــالب المعـــوقين ســـمعيًا ســـجل 
واالعتمـــــــــاد علــــــــــى الخبـــــــــرات والمشــــــــــاعر 
اإليجابيــــة، ومــــا يجــــدب التوجــــ  نحــــو هــــدا 
البعد الشعوري لتبرير الـدور الـدي تتضـمن  
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ــجل فـــــــــي جانبهـــــــــا  معلومـــــــــات هـــــــــدا الســـــــ
 .اإليجابي

: يدل على النظـرة السـلبية الماضي السلبي •
للماضـــــي، يتميـــــو ال لتوجـــــ  نحـــــو تنشـــــيط 

شـــــــاعر الســـــــلبية المرتبطـــــــة العواطـــــــف والم
بالماضـــي، ومــــا يجــــدب التوجـــ  نحــــو هــــدا 
ــا  ــة إلـــى التعبيـــر عنهـ البعـــد، الشـــعور بحاجـ
ــي  ــجل الماضـ ــات سـ ــن محتويـ ــات مـ بمعلومـ

 .في جانب  السلبي
: يـــدل علـــى البحـــث عـــن الحاضفففر الممتفففع •

أحاسيب مؤثرة وممتعـة، التـي تطغـى علـى 
حاضــــــر الشــــــخص، تعبــــــر عنــــــ  وضــــــعية 

 .حاسيب الممتعةاالنقياد والبحث عن األ
: هـو سـمة اتخـاذ وضـعية الحاضر الحتمي •

معالجــة المواقــف حســب مــا يقتضــي  األمــر 
أو االنقيــــاد واالستســــالم واالعتقــــاد بحتميــــة 
 .وقوع األحداث التي تحصل في الحاضر

: هـــو حالـــة التوجـــ  نحـــو تحقيـــق المسفففتقبل •
ــرد  ــورها الفـ ــي يتصـ ــتقبلية التـ األهـــداف المسـ

ــد  ــن أجـــل تحقيقهـــا، وتـ ــط مـ ل عليهـــا ويخطـ
البنـــــــــا ات المعرفيـــــــــة النوعيـــــــــة المرتبطـــــــــة 

 .باألهداف المستقبلية

ويتضح من الميونات السـابقة أن منظـور زمـن 
ــمعيًا  ــوقين سـ ــالب المعـ ــي للطـ ــتقبل السياسـ المسـ

ــتقبل،  ــر والمســـ ــي والحاضـــ ــن الماضـــ ــون مـــ يتكـــ
واســتنادا إلــى مــا ســبق يميــن تصــنيف ميونــات 
زمـــــن المســـــتقبل السياســـــي للطـــــالب المعـــــوقين 

 سمعيًا إلى ثالث ميونات رئيسية هي:ـ 

: القيمــــة التــــي يعطيهــــا  المكففففود الففففدافعي •
الطالـــــــب للهـــــــدف الـــــــدي يســـــــعي لتحقيقـــــــ  
ــدد  ــوئها تتحــــ ــي علــــــى ضــــ ــتقباًل ، والتــــ مســــ
األهـــداف السياســـية المســـتقبلية للطالـــب وال 
يتحقق ذلك الهدف إال بالعمل وبـدل الجهـد 

 والمثابرة . 

وهــــي الوســــائل التـــــي  المكفففففود المعرففففففي: •
ــ   ــى هدفــــــ ــول إلــــــ ــب للوصــــــ ــا الطالــــــ يتبعهــــــ

 حقيق  في المستقبل. السياسي المتوقع ت

وهـــو يشـــتمل  :قلففف  المسفففتقبل السياسفففي  •
على التوقعات السلبية ومجاالت المخـاوف 
مــن المســتقبل السياســي والتــي مــن المميــن 
أن تهدد حقوق فئة المعوقين سمعيًا وتعمل 
علـــــــــى تهميشـــــــــهم ، وتوقعـــــــــ  أن إعاقتـــــــــ  
ــول  ــائق دون الحصــ ــون عــ ــد تكــ الســــمعية قــ
ور  علــــــــى حقوقــــــــ  السياســــــــية وممارســــــــة د 

ــا يعمــــل  السياســــي علــــى أكمــــل وجــــ  ، ممــ
علــى تهديــد الطالــب وتوقعــ  أحــداث مؤلمــة 
فــــــي مســــــتقبل حياتــــــ  وتســــــبب لــــــ  شــــــعورًا 
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ــي  ــا  النفســ ــدم االرتيــ ــيق وعــ ــالتوتر والضــ بــ
 تجا  المستقبل السياسي . 

  نظريات التعلم التي يرتك  علي ا البحث.

توظيــف أنمــاط المنظمــات المتقدمــة فــي يــرتبط 
التكيفية النقالة  للطالب المعـوقين بيئات التعلم  

ســمعيًا علــى النظريــة البنائيــة االجتماعيــة التــي 
ــياق  ــي ســـ ــة فـــ ــام التعليميـــ ــدم المواقـــــف والمهـــ تقـــ
اجتمــاعي نشــط ، حيــث أن الــتعلم عمليــة بنــا  
اجتمــــــــاعي يتلقــــــــى فيهــــــــا الطالــــــــب توجيهــــــــات 
ومســـاعدات خارجيـــة مـــن قبـــل أفـــراد أكثـــر منـــ  

ى التواصـــل خبـــرة وتعتمـــد هـــد  المســـاعدات علـــ
االجتمــــــــاعي ، كمــــــــا ينتبــــــــ  الطالــــــــب لوضــــــــع 
ــتعلم  ــات الـــ ــا بيئـــ ــتمل عليهـــ ــي تشـــ ــرات التـــ المثيـــ
ــد  ــد تصـــميم المثيـــرات البـ ــة ، فعنـ ــة النقالـ التكيفيـ
من مراعاة خصائص الطالب المعـوقين سـمعيًا 
وحرمانهم من حاسـة السـمع لـدلك يجـب أن يـتم 
االعتماد الكامل على المثير البصري واستبدال 

ــين  المثيـــرات  ــع بـ ــارة والجميـ ــة اإلشـ ــمعية بلغـ السـ
ــرات البصــــرية ولغــــة اإلشــــارة ، حيــــث أن  المثيــ
المعرفة تتكون من نظامين ) لفظـي ـ بصـري ( 
ــتقل  ــيل مســـ ــة المعلومـــــات بشـــ ــان بمعالجـــ يقومـــ
ــمح  ــات تســ ــط وعالقــ ــن خــــالل روابــ ومتــــوامن مــ
بالترميو الثنائي للمعلومات وفقًا لنظرية تجميـع 

لـــــــى ترميـــــــو المثيـــــــرات فـــــــ ن قـــــــدرة الطالـــــــب ع
خصــــائص أو مالمــــح معينــــة للكيــــان البصــــري 
تتطلـــــب ضـــــوابط تتمثـــــل فـــــي تنظـــــيم اســـــتخدام 
المثيــــرات بصــــورة بنائيــــة تكفــــل تصــــميمًا يتســــم 
ــة  ــتخدام لغـ ــتم اسـ ــدلك يـ ــة ، لـ بالسالســـة والفاعليـ
ــع الطــــالب  ــديل للمثيــــر الســــمعي مــ اإلشــــارة كبــ

 المعوقين سمعيًا . 

كمــا يرتكــو تصــميم المثيــرات فــي البحــث علــى 
نظرية الحمل المعرفي التي تري أن المعلومات 
الجديــــدة يجــــب أـــــن يــــتم معالجتهــــا فــــي الــــداكرة 
العاملة قبـل تخـوين هـد  المعلومـات فـي الـداكرة 
طويلـــة المـــدى ، وبمـــا أن ســـعة الـــداكرة العاملـــة 
للطـــالب المعـــوقين ســـمعيًا ســـعة محـــدودة فــــ ن 
عمليـــة الـــتعلم ســـتتأثر ســـلبًا إذا تـــم تجـــاوز قـــدرة 

العاملــــــة علــــــى معالجــــــة المعلومــــــات ،  الــــــداكرة
وبالتــالي يراعــي عنــد تصــميم أنمــاط المنظمــات 
ــة   ــة النقالـــ ــتعلم التكيفيـــ ــات الـــ ــي بيئـــ ــة فـــ المتقدمـــ
ــة  للطــــالب المعــــوقين ســــمعيًا أن تصــــمم بطريقــ
ــى  ــترجاعها علـــ ــا واســـ ــا وتخوينهـــ ــهل ترميوهـــ يســـ

 المدى الطويل . 

كمــا تــم تعمــد تعــدد المثيــرات للطــالب المعــوقين 
ظــــرا لظــــروف إعــــاقتهم الســــمعية التــــي ســــمعيًا ن

تفرع عليهم بعض القيود مما يقلـل مـن نسـب 
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تحصـــيلهم مقارنـــة بـــالطالب العـــاديين ، فتعـــدد 
المثيـــرات يمـــنح الطالـــب فرصـــة النتقـــا  المثيـــر 
ــر  ــل مثيـ ــتعلم فلكـ ــتعداد   للـ ــ  واسـ ــم لقدراتـ المالئـ
ــن  ــل مـ ــددة رد فعـ ــة المتعـ ــرات المجمعـ ــن المثيـ مـ

ن رد الفعـل ظـاهر قبل حـواس الطالـب وقـد ييـو 
أو كامنا لكن  يحدث تأثير في عملية جـدب أو 
نفـــور الطالـــب مـــن المحتـــوى العلمـــي المقـــدم لـــ  

 في بيئة التعلم .

 اإلجراءات المن جية للبحث .

قا مة المفاهيم السياسية التي تشفكل الفوعي  
السياسففي للطففالب المعففوقين سففمعيًا بالمرحلففة 

 اإلعدادية. 

هـدفت القائمـة إلـى تحديـد ال دف من القا مفة:  
المفاهيم السياسـية التـي تشـيل الـوعي للسياسـي 
ــة  ــة اإلعداديـ ــمعيًا بالمرحلـ للطـــالب المعـــوقين سـ
ــة مــــن خــــالل الخطــــوات  ــد تــــم إعــــداد القائمــ وقــ

 تالية:ـ ال

اإلطـــالع علـــى الدراســـات التـــي تناولـــت الـــوعي 
&  2019السياســية لــدى الطــالب ) العنــوى ، 

ــد ،  ( وذلــــــك  2017& عيســــــي   2017أحمــــ
ــيل  ــي تشــ ــية التــ ــاهيم السياســ للتعــــرف أهــــم المفــ
الوعي السياسي لدى الطالب فـي هـد  المرحلـة 

. 

تحليل محتوى الوحدة الرابعة   الحيـاة السياسـية 
الدولية    مـن كتـاب الدراسـات وعالقات مصر  

ــدادي الفصـــل  االجتماعيـــة للصـــف الثالـــث اإلعـ
ــد المفـــــــاهيم  ــك لتحديـــــ الدراســـــــي الثـــــــاني ، وذلـــــ
السياســـــــــية التـــــــــي تشـــــــــيل الـــــــــوعي السياســـــــــي 
المتضمنة بالوحدة ، كما قام زميل اخر بتحليل  
محتوى الوحدة لتأكـد مـن ثبـات التحليـل ، وبعـد 

ة االتفـاق التأكد مـن ثبـات التحليـل بمعادلـة نسـب
، ممـا يـدل علـى  %85والـدي وصـل إلـى نسـبة 

ثبــات التحليــل ، تــم التوصــل للقائمــة بصــورتها 
 مفهوم  .  30األولية وقد تكونت القائمة من 

ــى  ــة فـــي صـــورتها األوليـــة علـ ــم عـــرع القائمـ تـ
مجموعــــة مـــــن الســــادة المحيمـــــين مــــن الســـــادة 
أساتدة المناهج وطرق التدريب التاري  وأسـاتدة 

سياسية للتعرف على وجهة نظرهم فـي العلوم ال
مــــدى الســــالمة اللغويــــة للقائمــــة فــــي صــــيا تها 
ومدى مناسبة القائمة للطالب المعـوقين سـمعيًا 

. 
ــم  ــين تـ ــادة المحيمـ ــر السـ ــة نظـ وفـــى ضـــو  وجهـ
تعديل صيا ة بعض القيم السياسية التي تمثل 
ــدف بعـــض  ــاهيم ، وحـ ــة المفـ ــوم  بقائمـ ــل مفهـ كـ

سـبة اتفـاق أكثـر المفاهيم لعـدم حصـولها علـى ن
بــــين ارا  الســــادة المحيمــــين وبــــدلك  %80مــــن 

تكونت القائمة بعد إجـرا  التعـديالت مـن وجهـة 
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مفهــــوم  20نظـــر الســـادة المحيمـــين مـــن عـــدد 
يمثلـــون المفـــاهيم التـــي تشـــيل الـــوعي السياســـي 

 لدى الطالب المعوقين سمعيًا.
( قائمـة المفــاهيم التـي تشـيل الــوعي  3جـدول )

ــال ــدي الطـــــ ــوقين ســـــــمعيًا السياســـــــي لـــــ ب المعـــــ
 بالصف الثالث اإلعدادي

 المفهوم م المفهوم م

 11 الحياة النيابية  .1
الفئـــــــات المهشـــــــمة 

 سياسياً 

 الديمقراطية 12 الدستور  .2

 العولمة 13 البرلمان  .3

 احترام اآلخر 14 الحياة السياسية  .4

 عصبة األمم 15 السالم الوطني  .5

6.  
منظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
 المجتمع الوطني

16 
ــة  ــدول جامعــــــــــ الــــــــــ
 العربية

7.  
ــاركة  المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجتمعية
17 

ــدم  ــة عـــــــــــــــ حركـــــــــــــــ
 االنحياز

8.  
ــاركة  المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السياسية
 اإلتحاد اإلفريقي 18

 19 الوحدة الوطنية  .9
المنظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 اإلقليمية

 السلطة التنفيدية 20 حقوق المرأة   .10

قا مة قفيم المواطنفة للطفالب المعفوقين سفمعيًا 
 بالمرحلة اإلعدادية . 

هدفت القائمة إلى تحديد قيم المواطنـة للطـالب 
المعــــوقين ســــمعيًا بالمرحلــــة اإلعداديــــة وقــــد تــــم 

 إعداد القائمة من خالل الخطوات التالية:ـ 

ــيم  ــات التـــــي تناولـــــت قـــ اإلطـــــالع علـــــى الدراســـ
بركات و السـليمانى ، المواطنة لدى الطالب )  

ــار ،  2017 ــلمانى  2018& العطــــــــ & المســــــــ
( وذلــــك للتعــــرف أهــــم قــــيم المواطنــــة   2019،

 لدى الطالب في هد  المرحلة .
تحليل محتوى الوحدة الرابعة   الحيـاة السياسـية 
وعالقات مصر الدولية    مـن كتـاب الدراسـات 
ــدادي الفصـــل  االجتماعيـــة للصـــف الثالـــث اإلعـ

ــاني ــة   الدراســـي الثـ ــيم المواطنـ ــد قـ ــك لتحديـ ، وذلـ
المتضمنة بالوحدة ، كما قام زميل اخر بتحليل  
محتـوى الوحــدة للتأكــد مـن ثبــات التحليــل، وبعــد 
التأكد مـن ثبـات التحليـل بمعادلـة نسـبة االتفـاق 

، ممـا يـدل علـى  %85والـدي وصـل إلـى نسـبة 
ثبــات التحليــل ، تــم التوصــل للقائمــة بصــورتها 

 مفهوم  .  22قائمة من األولية وقد تكونت ال
ــى  ــة فـــي صـــورتها األوليـــة علـ ــم عـــرع القائمـ تـ
مجموعــــة مـــــن الســــادة المحيمـــــين مــــن الســـــادة 
أساتدة المناهج وطرق التدريب التاري  وأسـاتدة 
العلوم السياسية للتعرف على وجهة نظرهم فـي 
مــــدى الســــالمة اللغويــــة للقائمــــة فــــي صــــيا تها 
معيًا ومدى مناسبة القائمة للطالب المعـوقين سـ
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ــة باإلضــــافة والحــــدف  ــد تــــم ضــــبط القائمــ ، وقــ
 لتتفق مع وجهة نظر السادة المحيمين  .

ــم  ــين تـ ــادة المحيمـ ــر السـ ــة نظـ وفـــى ضـــو  وجهـ
تعــديل صــيا ة بعــض القــيم الوطنيــة ، وحــدف 
بعـــض القـــيم لعـــدم حصـــولها علـــى نســـبة اتفـــاق 

بـــــين ارا  الســـــادة المحيمـــــين  %80أكثـــــر مـــــن 
التعـديالت مـن  وبدلك تكونت القائمة بعد إجرا 

 14وجهــــة نظــــر الســــادة المحيمــــين مــــن عــــدد 
قيمة وطنيـة تمثـل القـيم الوطنيـة  لـدى الطـالب 

 المعوقين سمعيًا.
( قائمـــــة القـــــيم الوطنيـــــة المناســـــبة  4جـــــدول ) 

ــمعيًا بالصــــــف الثالــــــث  ــوقين ســــ للطــــــالب المعــــ
 اإلعدادي

 قيم المواطنة م قيم المواطنة م

ــتقالل  7 االنتما  الوطني  1 االســــــــــــــــــــــــــــــــ
 الوطني 

 الدعم السياسي  8 الرو  الوطنية  2
ــك  3 التماســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجتمعي
المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركة  9

 السياسية 
التعدديـــــة الفكريـــــة  4

 وتقبل اآلخر 
 الحرية  10

ــامح الــــــديني  5 التســــ
 والفكري 

 الطاعة 11

 ةالمســـــــــــــــــــــــــــــــــــؤولي 6
 الوطنية 

المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركة  12
 السياسية

المنظمفات المتقدمفة ففي بيئفات أنمفاط    تلميم
 التعلم التكيفية النقالة .

التصــميم التعليمــي للمحتــوى التعليمــي فــي بيئــة 
التعلم التكيفية النقالـة للطـالب المعـوقين سـمعيًا 
بيئـة متكاملــة تشـتمل علــى العديـد مــن المثيــرات 
، بحيث يتكامل فيها النص الميتوب  والصورة  

ــد  ــاطع الفيــ ــة ومقــ ــة والمتحركــ ــة الثابتــ يو المترجمــ
ــتراتيجيات تتناســـب  ــارة فـــي ضـــو  إسـ للغـــة اإلشـ
مع قدرات وإميانيـات الطـالب المعـوقين سـمعيًا 
ويتفاعــل معهــا الطــالب لتحقيــق أهــداف البحــث 
ــة  ــة النقالـ ــتعلم التكيفيـ ــة الـ ــودة بيئـ ــمان جـ ، ولضـ
للطــــــالب المعــــــوقين ســــــمعيًا تــــــم التركيــــــو فــــــي 
تصـميم البيئــات التعليميـة التكيفيــة علـى نمــوذب 

صــميم تعليمــي مقــنن  ، كمــا تــم االعتمــاد فــي ت
تصــــــــميم الوحــــــــدات التعليميــــــــة علــــــــى نمــــــــوذب 
عمليات التصميم والتطـوير التعليمـي الشـامل ) 

( بســبب مناســبة  2010نمــوذب عبــد العــاطى ،
النموذب لخصائص وقدرات وإميانيات الطالب 
ــمعيًا ، ويميــــن تلخــــيص خطــــوات  المعــــوقين ســ

يميــــــة وفقــــــًا التصــــــميم التعليمــــــي للــــــدروس التعل
 للمراحل اآلتية:ـ 

 أواًل : مرحلة التحليل . 
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ضــعف تحليفل المشفكلة وتقففدير االحتياجفات : 
الوعي السياسي لـدى الطـالب المعـوقين سـمعيا 
ــديهم  ــة لـــ ــيم الوطنيـــ ــا أدي إلـــــى ضـــــعف القـــ ممـــ
ــتقبل السياســــي ،  ــبابية منظــــور زمــــن المســ وضــ
ــة الـــــوعي  ــة بتنميـــ ــام المدرســـ ــدم اهتمـــ ــة عـــ نتيجـــ

 .  السياسي لديهم

تــم فــي هــد  المرحلــة تحليففل الم ففام التعليميففة: 
تحديـــد مهـــام الـــتعلم وأنشـــطت  التـــي يجـــب علـــى 
ــتعلم  ــة الـــ ــتهم بيئـــ ــد دراســـ ــا عنـــ الطـــــالب إنجازهـــ

 المقترحة وتلك المهام واألنشطة ما يلي:ـ 

ــفحت   • ــي علـــــى صـــ ــال سياســـ ــة مقـــ كتابـــ
ــل  ــى مواقــــــــع التواصــــــ ــية علــــــ الشخصــــــ
ــام  االجتمــــــــاعي عــــــــن ميونــــــــات النظــــــ

 . السياسي لمصر
ــة فـــــــي  • ــع األثريـــــ ــارة بعـــــــض المواقـــــ زيـــــ

المحافظــــة مثــــل معبــــدة دنــــدرة وكتابــــة 
كلمــــة الحــــائط تعبــــر عــــن فخــــر  ب ثــــار 

 مصر . 
المشاركة في تقيم النظام السياسـي فـي  •

مصر من خالل كتابة مقال في مجلـة 
 الحائط . 

أن يعبــر عــن حــب للــوطن مــن خــالل  •
رســائل يرســلها علــى البريــد اإللكترونــى 

 لومالئ  . 
رســــم لوحــــة فنيــــة يعبــــر فيهــــا عــــن أن ي •

 ميونات النظام الحاكم في مصر . 
اســـــــتنتاب حلـــــــول لمشـــــــيالت سياســـــــية  •

 تعانى منها مصر في الفترة الحالية  . 
كتابــــــــــة تقــــــــــارير فرديــــــــــة عــــــــــن أحــــــــــد  •

 .السياسيةموضوعات ال
ــد  • جمـــــــع صـــــــور ورســـــــوم تتعلـــــــق بأحـــــ

السياسـية أو الوطنيـة فـى   الموضوعات 
 .مصر

 .وطنية عمل مسرحية  •
ــة فـــي جمـــع  • ــداث الجاريـ ــتخدام األحـ اسـ

معلومـــــــــــــات متعلقـــــــــــــة بموضـــــــــــــوعات 
 .سياسية

ــى بعـــــــض  • ــة إلـــــ ــالة موجهـــــ ــداد رســـــ إعـــــ
الشخصــــــــيات المهتمــــــــة بموضــــــــوعات 

 .سياسية
ــارزة  • ــيات البــــ ــوة إحــــــدى الشخصــــ   دعــــ

ــرة قنـــا  ــن دائـ ــواب عـ ــب النـ عضـــو مجلـ
  وأمـــين مســـاعد حـــوب مســـتقبل وطـــن 

إلكترونيـًا عبـر برنـامج فـيب ومناقشتها  
 .سياسيةفي بعض موضوعات بو  
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السياســــية فــــى  المقــــاالت قــــرا ة بعــــض  •
 .جريدة اليوم السابع 

ــترا  فــــــي  • حــــــث الطــــــالب علــــــى االشــــ
النــــادي السياســــي الــــدي شــــيل  طــــالب 

 .العينة
أن يعبــــــــــر الطالــــــــــب عــــــــــن تطلعاتــــــــــ   •

ــية  ــ  السياســ ــدور  وتطلعاتــ ــتقبلية لــ المســ
ــال ــة مقــــــ ــر كتابــــــ ــى صــــــــفحة  عبــــــ علــــــ

 المجموعة عبر فيب بو  .

: نتيجـــة لظــــروف  تحليففففل  لففففا ص الطففففالب
ــا الطــــالب  ــانى منهــ ــمعية التــــي يعــ اإلعاقــــة الســ
تفـــرع علــــيهم بعــــض القيـــود ، كمــــا أن هنــــا  
ــايا  ــين فـــي مناقشـــة قضـ ــال مـــن قبـــل المعلمـ إهمـ
مهمــة سياســية أو وطنيــة مــع الطــالب باعتبــار 
ــى  ــا أدى إلـ ــة فـــي المجتمـــع ممـ ــم فئـــة مهمشـ أنهـ
ــايا  ــام بالقضـ ــن االهتمـ ــدى الطـــالب مـ عـــووف لـ
السياســــية والوطنيــــة ويميــــن تحديــــد خصــــائص 

 الطالب في النقاط التالية :ـ 

ــع  • ــدرة علــــى التعامــــل مــ ــديهم القــ الطــــالب لــ
 اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي. 

الطــــالب لــــديهم ر بــــة شــــديد فــــي اســــتخدام  •
المـــواد واألدوات التكنولوجيـــة أثنـــا  الدراســـة 

 . 

الطالب لـديهم هـاتف نقـال يسـتخدمون  فـي  •
كثير من األحيان وهـو فـي معظـم األحيـان 

 متصل باإلنترنت. 

الطـــالب لـــديهم رو  وطنيـــة عاليـــة ويظهـــر  •
ذلك بوضح في مشاهدة مباريـات المنتخـب 

ــا الـــوطني والتشـــجيع بح مـــاس للفـــرق العبينـ
 المحترفين بالخارب . 

: يـتم الـتعلم مـن خـالل دمـج   تحليل بيئة التعلم
وتكامل التعلم التكيفـي النقـال مـع مجموعـة مـن 
اإلســـــتراتجيات التدريســـــية واألنشـــــطة التعليميـــــة 
 التي يقوم بها الطالب خارب حجرة الدراسة . 

: ويميـن   تحيل الموارد والقيود في بيئة الفتعلم
 لها في مجموعة من النقاط وهي :ـ إجما

تفــرع اإلعاقــة الســمعية التــي يعــانى منهــا  •
الطالب تهيئة بيئة التعلم حتى تتناسب مع 

 قدرات وإميانيات الطالب. 

ــوفير  • ــة تفـــرع تـ ــة النقالـ ــتعلم التكيفيـ ــة الـ بيئـ
ــوة هــــــاتف نقــــــال بمواصــــــفات معينــــــة  أجهــــ

 وبرامج تعليمية بمواصفات معينة . 

ــ • ــد األنشـــــطة تـــــوفير إميانيـــــات معينـــ ة لتنفيـــ
 التعليمية . 

 توفير شبية إنترنت بسرعة مناسبة.  •
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 ثانيًا: مرحلة التلميم. 

تنميـــة الـــوعي السياســـي تحديفففد ال فففدف العفففام: 
ــة المواطنـــــــة ومنظـــــــور زمـــــــن المســـــــتقبل  وقيمـــــ
السياســــي للطــــالب المعــــوقين ســــمعيًا بالمرحلــــة 

 اإلعدادية. 

: ينــدرب تحــت الهــدف تحديففد األهففداف الفرعيففة
 م مجموعة من األهداف الفرعية وهي العا

إن يـــدر  الطالـــب مفهـــوم النظـــام السياســـي  •
 وميونات  .

ــي  • ــة دور  السياســ ــعر الطالــــب بأهميــ أن يشــ
ــاركة فـــــــــــي جميـــــــــــع  ــالل المشـــــــــ ــن خـــــــــ مـــــــــ

 االستحقاقات االنتخابية. 

أن يســــــــــتطيع الطالــــــــــب اختيــــــــــار النظــــــــــام  •
ــ   ــق أهدافـــ ــتطيع تحقيـــ ــدي يســـ ــي الـــ السياســـ

 السياسية واالجتماعية. 

أن ييــون للطالــب رأي سياســي واضــح فــي  •
 القضايا الوطنية . 

أن يــدر  الطالــب أهميــة الــوطن ودور  فــي  •
 بنا  المجتمع . 

أن يــــــدر  الطالــــــب أهميــــــة مشــــــاركت  فــــــي  •
 اختيار النظام السياسي الحاكم .

يشـــار  الطالـــب فـــي حملـــة الـــدفاع عـــن  أن •
الـــوطن بالطريقـــة التـــي تتناســـب مـــع قدراتـــ  

 وإميانيات  . 

أن يعبــــــر الطالــــــب عــــــن انتمــــــاا  الــــــوطني  •
 واإلقليمي . 

ــتقبل  • ــ  للمســـ ــب عـــــن رايتـــ ــر الطالـــ أن يعبـــ
 السياسي في مصر . 

ــي  • ــدور  السياسـ ــة لـ ــم الطالـــب خريطـ أن يرسـ
 فى المستقبل .

: تــم اســتخدام نمــط الــتعلم  تحديففد نمففو الففتعلم
الجمعــي ، كمــا تــم أحيانــا اســتخدام نمــط الــتعلم 
ــل  ــات صــــــغير  حيــــــث تتكــــــون كــــ فــــــي مجموعــــ
مجموعـة مـن ثــالث إلـى أربـع طــالب ، كمـا تــم 
استخدام نمط التعلم الفردي المستقل في بعـض 
األحيــــان مثــــل التعبيــــر عــــن رايــــة كــــل طالــــب 

 للمستقبل السياسي في مصر .

: تــم تحديــد محتــوى  ليمففيتحديففد المحتففول التع
ــات  ــية وعالقـــ ــاة السياســـ ــة   الحيـــ ــدة الرابعـــ الوحـــ
ــن كتــــــــــاب الدراســــــــــات  ــة   مــــــــ ــر الدوليــــــــ مصــــــــ
ــاري  مصـــــر  ــالم وتـــ ــا العـــ االجتماعيـــــة   جغرافيـــ
الحـــــديث   للمعـــــوقين ســـــمعيًا بالصـــــف الثالـــــث 
اإلعدادي الفصل الدراسي الثـاني حيـث تحتـوى 
الوحدة على الكثير من المفاهيم السياسـية التـي 
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ــن ت ــر مـ ــالب والكثيـ ــوعي السياســـي للطـ ــيل الـ شـ
 القيم الوطنية .

: تقـوم نظريـة البنـا    تنظيم المحتفول التعليمفي
المعرفــــــي علــــــى عـــــــدم تحديــــــد تتــــــابع عـــــــرع 
المحتــوى بشــيل صــارم مقــدمًا ، ألن ذلــك يمنــع 
ــة البنــــا  ، وفيمــــا يلــــي وصــــف تفصــــيلي  عمليــ
لتنظيم المقرر من منظور أزوبل ، حيث يجـب 

س مــــــــن الــــــــدروس علــــــــى أن يشــــــــتمل كــــــــل در 
 العناصر اآلتية :ـ 

 وال دف العام من الوحدة،    عنواد الوحدة •
. 

 . عنواد الدرس، واألهداف التعليمية •

بهـدف اسـتثارة   تقديم المنظمات المتقدمفة: •
 عقول الطالب نحو الدرس. 

وهـو عبـارة عـن كتابـة مقـال   م ام الفدرس: •
أو كتابة تعليق للكشـف عـن ميـول الطالـب 

و قـــرا ة موضـــوع أو مقـــال ووجهـــة نظـــر ، أ
أو تلخيص قصة ألحد الوطنين أو تحميـل 

 بعض الملفات من اإلنترنت.

: وهــي عبــارة عــن تكليفــات أنشففطة الففدرس •
ــفحة  ــا  صــ ــة أو إنشــ ــة فنيــ مثــــل عمــــل لوحــ
علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي لمناقشــة 

 قضايا سياسية . 

: وهــي عبــارة عــن روابــط الففدعم المعرفففي  •
علــى الـرابط مــن  إلكترونيـة بضــغط الطالـب 

تلفون  الشخصى بهدف وصول الـدعم إلـى 
 موضوع الدرس .  

: وهـي تشـمل ملخـص لمـا  الصة الدرس   •
ــداف  ــدرس وعـــرع ل هـ ــي الـ ــت  فـ ــم دراسـ تـ
التعليميـة التــي يتوقـع أن ييــون الطـالب قــد 

 تعلميها . 

تحديففد  طففة السففير فففي المحتففول وفقففًا لففنمو 
يتطلــب توصــيل الطــالب إلــى  المففنظم المتقففدم:

حـــل مهـــام الـــتعلم وأنشـــطت  مـــن منظـــور نظريـــة 
 القيام بالخطوات التالية :ـ  لأوزبي

ــدي • م المــــنظم المتقــــدم فــــي نمطــــين علــــى تقــ
 النحو التالي :  

المنظمــــات المتقدمــــة البصــــرية الففففنمو األو  : 
وهـــى تلـــك المنظمـــات التـــي تعتمـــد علـــى حاســـة 
ــر وتشــــــمل علــــــى النصــــــوص الميتوبــــــة  البصــــ
والصــور الثابتــة والمتحركــة أو الصــور التخيليــة 
ــة أو  ــوم بيانيـــــــ ــة أو رســـــــ ــوم المتحركـــــــ أو الرســـــــ

االت فـــــي الجرائـــــد ، ملصـــــقات تعليميـــــة أو مقـــــ
حيـــث تعتمـــد المنطـــات المرئيـــة المصـــورة علـــى 
القــــرا ة والفهــــم فــــي اســــتقبالها وتكــــون مصــــا ة 
علـــــى مســـــتوى عـــــال مـــــن العموميـــــة والشـــــمول 
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والتجريد وتـرتبط بالمفـاهيم السياسـية التـي سـبق 
 أن درسها الطالب .  

المنظمات المتقدمة التـي تعتمـد   :  المنو الثاني
لمترجمــــة للغــــة اإلشــــارة علــــى مقــــاطع الفيــــديو ا

ــة  ــن العموميــــ ــال مــــ ــتوى عــــ ــى مســــ ــون علــــ وتكــــ
والشـــمول والتجريـــد وتـــرتبط بالمفـــاهيم السياســـية 

 التي سبق أن درسها الطالب. 

تقــــــــديم المحتــــــــوى العلمــــــــي لطــــــــالب كــــــــل  •
مجموعـــة مـــن خـــالل بيئـــة الـــتعلم التكيفيــــة 

 النقالة .

يبحــث الطالــب عــن كــل مفهــوم سياســي ثــم  •
يعبر عن ما يعني  هدا المفهـوم بالنسـبة لـ  

 بعض المرور بالوسائط التعليمية. 

يعــــرع كــــل طالــــب مــــا توصــــل إليــــ  مــــن  •
معلومـــــــات مـــــــن خـــــــالل  ـــــــرف التواصـــــــل 
االجتمـــاعي لمناقشـــة الطـــالب فـــي قضــــايا 
ــا توصـــلت إليـــ   ــتم إرســـال مـ سياســـية، ثـــم يـ

 . أفراد المجموعة إلى الباحث 

ــا توصـــلت  • يعـــرع منســـق كـــل مجموعـــة مـ
إلي  مجموعت  من معلومات مرتبطة بمهـام 
 التعلم وأنشطت  على باقي المجموعات.

يتمثل دور الباحث في كل مرحلة بالتوجي   •
ــة  واإلرشـــاد واإلطـــالع علـــى المـــادة التعليميـ

وتحديـــد أنســــب أنــــواع المنظمــــات المتقدمــــة 
واختيـــــــــار وتنظـــــــــيم عـــــــــروع المنظمـــــــــات 

ترتيب المنظمـات ترتيـب منطقـي المتقدمة و 
وتحديـــد الوســـائط التـــي يميـــن أن تســـتخدم 
ــديم  ــى تقـ ــافة إلـ ــد  المنظمـــات باإلضـ ــع هـ مـ
المهام التعليميـة للطـالب وتشـجيع الطـالب 
علــى االنـــدماب فـــي حــوارات إلكترونيـــة مـــع 
بعضـــهم الـــبعض ، وتهيئـــة فـــرص للطـــالب 
ــدة  ــية جديـ ــارف سياسـ ــم ببنـــا  معـ ــمح لهـ تسـ

اني الوطنية ، كما وفهم عميق لبعض المع
ــع  ــارة جميــ ــجع الطــــالب علــــى إثــ ــوم بتشــ يقــ
التســااالت التــي تخطــر ببــالهم فيمــا يتعلــق 

 بالمواقف السياسية . 

كمـــا تـــم ترجمـــة المبـــادئ األساســـية ألوزبـــل فـــي 
التعلم إلى عدد من اإلجرا ات التي تـم إتباعهـا 
 عند تناول دروس المقرر وهى كما يلي :ـ  

موعـــات عمـــل تـــم تقســـيم الطـــالب إلـــى مج  •
متعاونة صغيرة، يتـراو  عـدد كـل مجموعـة 
بين ثالث إلى أربع طالب، بحيـث يتعـاون 
الطالب على تحقيق أنشطة ومهام تعليمية 

 محددة.  

تم تحديد منسق لكل مجموعة مسـئول عـن  •
إرســـــــال مـــــــا توصـــــــل إليـــــــة الطـــــــالب مـــــــن 
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معلومـات أو اسـتنتاجات إلــى الباحـث عبــر 
ــل  ــع التواصـــــ ــى موقـــــ ــفحة البحـــــــث علـــــ صـــــ

 جتماعي فيب بو  . اال

مشــاركة الباحــث فــي كــل مجموعــة كعضــو  •
 أساسي فيها للتوجي  واإلرشاد . 

لكـل طالـب   Portfolioإنشا  سجل إنجـاز   •
علــى حــد ، ولكــل مجموعــة، وذلــك لضــمان 
ــ   ــاز مهامـــــ جديـــــــة كـــــــل طالـــــــب فـــــــي إنجـــــ

 التعليمية. 

نظـرًا ألن  :المناسبةا تيار الوسا و التعليمية  
ــي  ــوعي السياســـ ــاول الـــ ــي يتنـــ ــوى التعليمـــ المحتـــ
والمواطنة للطالب المعوقين سمعيًا وبيئة التعلم 
 بيئــة تعلــم تكيفيــ  نقالــة ، فــ ن مــن أهــم الوســائط
التعليمية المسـتخدمة هـي اإلنترنـت التـي تجمـع 
فــي طياتهــا عــددا مــن الوســائط ، حيــث يتــوافر 
ــوم  ــة والرســـ ــة والمتحركـــ ــورة الثابتـــ ــنص والصـــ الـــ
ومقــاطع الفيــديو المترجمــة للغــة اإلشــارة و ــرف 
الحـــوار المباشـــر والكتــــب اإللكترونيـــة والمواقــــع 

 التاريخية ومواقع لشخصيات وطنية .

ــة  يسإسففففففتراتيجيات التفففففففدر  ــرًا ألن عينــــ : نظــــ
البحــــــث هــــــي الطــــــالب المعــــــوقين ســــــمعيًا تــــــم 
ــتخدام إســــــتراتيجيات تــــــدريب تتناســــــب مــــــع  اســـ
قدرات وإميانيات الطالب المعوقين سمعيًا مثل 

ــتراتيجية  ــدهني ، وإســــ ــتراتيجية العصــــــف الــــ إســــ
االكتشـــــــــــــــاف اإللكترونـــــــــــــــي ، إســـــــــــــــتراتيجيات 
ــتراتيجية  ــل المشـــــيالت ، وإســـ المشـــــروعات وحـــ

ــة اإلل ــتعلم المناقشـــــ ــتراتيجية الـــــ ــة ، وإســـــ كترونيـــــ
التعاوني ، وكل هد  اإلستراتيجيات يميـن فيهـا 

 توظيف المنظمات المتقدمة .

تحديد أسالي  الدعم والتوجي  في بيئة الفتعلم 
يمين تصـنيف أسـاليب الـدعم   النقالة:التكيفية  
 إلي 

وهــو نمــط تــم اســتخدام   المتفف امن:الففدعم  •
ا دون مــن خــالل الفصــول االفتراضــية ســنتر 

 التقيد بميان الطالب .

تــم اســتخدام  فــي   المتفف امن:الففدعم ريففر  •
ــدى  ــل منتـ ــدمات اإللكترونيـــة مثـ بعـــض الخـ
ــالل صــــفحة  ــن خــ ــي أو مــ ــباب السياســ الشــ
البحـــــث علـــــى موقـــــع فـــــيب بـــــو   أو مـــــن 

 خالل  رف الحوار والمناقشة . 

وهــــو الففففدعم المتفففف امن وريففففر المتفففف امن:  •
 ين. الدمج والتكامل بين النمطين السابق

تلففميم سففيناريو التفففاعالت التعليميففة ونمففو 
يمين تلخيص التفاعالت بـين المنظم المتقدم:  

الطالب وفقًا لـنمط المـنظم المتقـدم كمـا يوضـح 
 الجدول التالي. 
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 ( تلخيص التفاعالت التعليمية بين المجموعات  5جدول ) 

 المجموعة الثانية  المجموعة األولى  التفاعل 

وســــــــــــــــــــــــــــــائط 
 التفاعل 

تـــــــم التفاعـــــــل مـــــــن خـــــــالل النصـــــــوص الميتوبـــــــة 
ــة أو  ــور التخيليـ ــة والصـ ــة والمتحركـ والصـــور الثابتـ

 األشيال التوضيحية أو الصور المجردة 

تم التفاعل من خالل مقاطع الفيديو المترجمة للغة 
 اإلشارة  

أدوات 
 التفاعل

يميــن للطالـــب التفاعــل مـــع الباحــث ومـــع زمالئـــ  
ف الدردشــة الطـالب بشـيل متـوامن مـن خـالل  ـر 

 ومن خالل صفحة الدرس على موقع فيب بو  

ــ   ــع زمالئـ ــع الباحـــث ومـ ــل مـ ــن للطالـــب التفاعـ يميـ
الطــالب بشــيل متــوامن مــن خــالل  ــرف الدردشــة 
 ومن خالل صفحة الدرس على موقع فيب بو  

 ثالثًا : مرحلة التطوير .

المرحلـــة التـــي تـــم فيهـــا تطـــوير العمليـــات وهـــى 
التــي تــم مــن خاللهــا تنفيــد بيئــة الــتعلم التكيفيــة 
النقالة وفقًا إلستراتيجيات التعلم وتم فـي مرحلـة 
التطــوير اإلنتــاب الفعلــي للمحتــوى ، وتــم وضــع 
تصــور كامــل وخطــوط عريضــة لمــا ينبغــي أن 
ييــــــون عليــــــ  المحتــــــوى التعليمــــــي مــــــن حيــــــث 

مــن ارتباطــات لتشــمل  الصــفحات ومــا تتضــمن 
 على :ـ

: وهـــي صـــفحة البدايـــة اللففففحة الر يسففففة •
التــــي تظهــــر للطالــــب ويــــتم تحميلهــــا علــــى 
الهاتف الشخصي للطالب بمجرد أن ييتب 
عنوان الموقع، وتحتوى هد  الصـفحة علـى 
ــالة  ــام ورســــــ ــدف العــــــ ــات التالية:الهــــــ البيانــــــ

 ترحيب من الباحث.

: وهـــي عبـــارة عـــن صففففحة ال فففدف العفففام  •
صــــفحة تعـــــرب عـــــن الهـــــدف العـــــام وعـــــدد 

 الدروس .

وهــي عبــارة  صفففحة التعليمففات اإلرةففادية: •
عــن مجموعــة مــن اإلرشــادات التــي يقــدمها 

 الباحث لحسن التعامل مع الموقع. 

ــارة عــــــن صفففففففحة األهففففففداف  • : وهــــــي عبــــ
مجموعة من األهداف الفرعيـة التـي يهـدف 

 البحث لتحقيقها . 

ة : وهــي عبــار صفففحة المحتففول التعليمففي  •
 عن الدروس المتضمنة .

: وتوضـــــــــح صففففففففففحة التقفففففففففويم الففففففففف اتي •
اإلستراتيجية التي يتم من خالل تقويم أدا  

 الطالب في المقرر.  
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ــما  صففففحة التقفففارير  • ــة بأسـ ــم قائمـ : وتضـ
ــي  ــدهم اإللكترونــ ــاركين وبريــ الطــــالب المشــ
 وطريقة التواصل األمثل بالنسبة لهم . 

وتضــــم قائمـــة بــــالمواقع  صفففففحة المراجففففع: •
ترونيـــــــــــــة والصـــــــــــــفحات الشخصـــــــــــــية اإللك

لشخصيات وطنية المهم للطالب االستعانة 
 بها أثنا  البحث. 

: وهي عبارة عن صفحة منتدل المناقشة  •
ــل االجتمـــاعي  ــع التواصـ ــى موقـ ــفحة علـ صـ
فــيب بــو  يــتم مــن خاللهــا طــر  مواضــيع 
 سياسية للمناقشة تحقق هدف البحث .

: ويميــن للطالــب صفففحة الحففوار المباةففر  •
ر مباشـــــر بشــــيل متـــــوامن مـــــع إجــــرا  حـــــوا

 الومال  أو مع الباحث . 

: حيــث يميــن صفففحة البريففد اإللكترونففي  •
للطالــــب إرســــال األنشــــطة والتكليفــــات إلــــى 

 الباحث.

: صفففحة التكليفففات واألنشففطة التعليميففة  •
بحيــث يـــتمين الطالــب مـــن اإلطــالع علـــى 
أهــــم التكليفــــات واألنشــــطة المطلوبــــة ســــوا  

 أنشطة فردية أو جماعية . 

 رابعًا: مرحلة التقويم. 

تــــم مــــن خــــالل هــــد  المرحلــــة قيــــاس مــــدى  •
فاعليــة المقــرر فــي تحقيــق أهــداف البحــث، 
ــل  ــن قبـ ــي مـ ــتخدام الفعلـ ــد االسـ ــ  بعـ وفحصـ

 الطالب وتطوير  في ضو  النتائج. 
: وتم مـن خـالل تطبيـق تقويم أداء الطالب •

اختبـــــــار مواقـــــــف مـــــــرتبط بـــــــبعض الـــــــراى 
والرايـة المسـتقبلية السياسية والقيم الوطنيـة  

 ويطلب من الطالب تحديد استجابتهم.
: وتــم تقففويم بيئففة الففتعلم التكيفيففة النقالففة  •

مـن خاللهـا تقـويم مـدى مناسـبة بيئـة الــتعلم 
لقــــــــدرات وإميانيــــــــات الطــــــــالب المعــــــــوقين 

 سمعيًا .

  امسًا: مرحلة العرض والتجري  . 

: تــم مــن خاللهــا فحــص  تحكففيم المحتففول  •
المقرر قبـل العـرع الفعلـي علـى اإلنترنـت 
من خالل تطبيق بطاقة لتقـويم المقـرر مـن 
قبـــل الســـادة المحيمـــين مـــن أســـاتدة التربيـــة 
ــاهج وطــــــــــرق التــــــــــدريب  ــة والمنــــــــ الخاصــــــــ
وتكنولوجيا التعليم وأساتدة اإلعاقة السمعية  
للتعـــــــرف علـــــــى مـــــــدى مناســـــــبة المحتـــــــوى 

ب المعــــــــوقين لقــــــــدرات وإميانيــــــــات الطــــــــال
ســمعيًا ومــدى تحقيــق المقــرر للهــدف العــام 
من البحث ، وتم نشـر المقـرر لمـدة خمسـة 
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ــى موقـــــــــع تجريبـــــــــي :  ــر يومـــــــــًا علـــــــ عشـــــــ
 http://ahmedpoltchiring.com   ،

ــادة  ــة الســـ ــًا لرايـــ ــديل المحتـــــوى وفقـــ ــم تعـــ تـــ
 المحيمين.

وتـــم مـــن خاللهــــا  االسففففتطالعية:التجربففففة  •
 20عـــرع المحتـــوى التعليمـــي علـــى عـــدد 

طالــب مــن مدرســة األمــل للصــم وضــعاف 
الســمع باألقصــر ) يــر مجموعــة البحــث ( 
وذلــك للتأكــد مــن مناســبة المحتــوى لقــدرات 
وإميانيات الطالب المعوقين سمعيًا، وقـدرة 
المحتــــوى علــــى تحقيــــق الهــــدف العــــام مــــن 

 البحث.
ــديل • ــم تعــ ــد أن تــ ــائج  بعــ ــًا لنتــ ــوى وفقــ المحتــ

التجربة االستطالعية ، تم تحميل البرنامج 
علــــــــــى التلفونــــــــــات الشخصــــــــــية للطــــــــــالب 
مجموعة البحث ، كما تم نشر الرابط لمـدة 
ــى صـــفحة  ــامج علـ ــدة تطبيـــق البرنـ ــهرًا مـ شـ
البحــــث علــــى موقــــع التواصــــل االجتمــــاعي 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  

 hmedpoltchiring.comhttp://a   
. 

وبففف لك تكفففود قفففد تمفففا اإلجابفففة عفففن السفففيا  
مــا التصــور األو  مففن البحففث والفف ي نلفف    

المقتر  لتوظيف أنماط المنظمات المتقدمة فـي 

بيئــات الــتعلم الكيفيــة النقالــة للطــالب المعــوقين 
 سمعيًا بالمرحلة اإلعدادية ؟ 

 بناء أدوات البحث .
مقيفففففاس الفففففوعي السياسفففففي لفففففدل الطفففففالب 

 المعوقين سمعيًا بالمرحلة اإلعدادية . 
بعــد االنتهــا  مــن إعــداد قائمــة مفــاهيم الــوعي  

ــمعيًا بالصــــف  السياســــي للطــــالب المعــــوقين ســ
الثالـــــث اإلعـــــدادي، تـــــم إعـــــداد مقيـــــاس الـــــوعي 
ــوقين ســـــــمعيًا  ــالب المعـــــ ــدى الطـــــ ــي لـــــ السياســـــ
ات بالصف الثالـث اإلعـدادي مـن خـالل الخطـو 

 التالية: 
ــايي ــى بعـــض المقـ ــت  باإلطـــالع علـ ــي تناولـ التـ

& أحمـد ،  2019العنـوى ، الوعي السياسي  )
 Micheletti&  2017& عيســي   2017

and Dietlind, 2018  ــدف ــك بهـ ( وذلـ
التعرف على طريقة قيـاس مـدى وعـي الطـالب 
ــ   ــم مراجعــــ ــر، تــــ ــي  فــــــي مصــــ ــع السياســــ للواقــــ

دف الســــــابقة وذلــــــك الرتباطهــــــا بهــــــ بالمقــــــايي
الــدي يهــدف إلــى قيــاس وعــي الطــالب البحــث 

 السياسي .
ــيب تحديفففد أهفففداف المقيفففاس ــدف رئـ ــدد هـ : حـ

للمقيــاس وهــو قيــاس الــوعي السياســي للطــالب 
المعـــــوقين ســـــمعيًا بالصـــــف الثالـــــث اإلعـــــدادي 

http://ahmedpoltchiring.com/
http://ahmedpoltchiring.com/
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ــاة ــدة الحيــــ ــات  الخــــــاص بوحــــ ــية وعالقــــ السياســــ
  مصر الدولية.

: التـــوم الباحـــث بقائمـــة تحديفففد أبعفففاد اال تبفففار
مفاهيم الوعي السياسي لدى الطـالب المعـوقين 

 سمعيًا.
: تــم صــيا ة فقــرات  صففيارة فقففرات المقيففاس

البحــــث المقيــــاس بطريقــــة تتناســــب مــــع طبيعــــة 
ــدى  ــوعي السياســــــي لــــ ــف عــــــن الــــ ــي الكشــــ وهــــ
ــة  ــة اإلعداديـ ــمعيًا بالمرحلـ الطـــالب المعـــوقين سـ
ودورهـــا فـــي ممارســـة أنشـــطة معرفيـــة تســـهل أو 

ــية ــاركة السياســــ ــق المشــــ ــدى الطــــــالب ،  تعيــــ لــــ
وتكونــت عبــارات المقيــاس فــي صــورتها األوليــة 

وتــــم الحــــرص علــــى توزيــــع ( فقــــرة  ، 40مــــن )
عبـــــارات المقيـــــاس فـــــي ضـــــو  مفـــــاهيم الـــــوعي 
السياســــــي فــــــي ضــــــو  قائمــــــة مفــــــاهيم الــــــوعي 

 السياسي التي تم إعدادها .

: تـم   عرض المقيفاس علفى السفادة المحكمفين
عــــرع المقيــــاس علــــى مجموعــــة مــــن الســــادة 
المحيمـــين بهـــدف التعـــرف علـــي مـــدي مالئمـــة 
المقيــاس لطبيعــة الطــالب المعــوقين ســمعيًا مــن 
ــي الصـــــــــيا ة اللغويـــــــــة ،  ــث الوضـــــــــو  فــــــ حيــــــ
والبســاطة بحيــث تتناســب مفــردات المقيــاس مــع 
ثـــروتهم اللغويـــة ، والدقـــة فـــي الصـــيا ة بحيـــث 

 من أجل  .تقيب العبارة الهدف التي وضعت 

تعديل مفردات المقياس في ضوء آراء السادة 
ــم تعـــديل مفـــردات المقيـــاس فـــي  المحكمفففين : تـ

ــن  ــين ، وذلــــــك عــــ ــادة المحيمــــ ضــــــو  ارا  الســــ
ــا  ــارات بمـــ ــيا ة بعـــــض العبـــ ــادة صـــ ــق إعـــ طريـــ
يتناســـب مـــع الثـــروة اللغويـــة للطـــالب المعـــوقين 
ســـمعيًا بحيــــث تتناســــب الصـــيا ة اللغويــــة مــــع 
الطالب المعـوقين سـمعيًا ، كمـا تـم حـدف عـدد 

ــدف  ــبتها لهـ ــدم مناسـ ــردات لعـ ــة مفـ ــث ثمانيـ  البحـ
ــبح  ــين ، وبـــدلك يصـ طبقـــًا آلرا  الســـادة المحيمـ
المقيـــــاس صـــــالح للتطبيـــــق طبقـــــًا آلرا  الســـــادة 

ــبة اتفـــــــــاق  ــبح  %90المحيمـــــــــين بنســـــــ ، وأصـــــــ
 عبارة. 32المقياس يتكون من 

:  تـم وضـع ثـالث بـدائل تقدير درجة المقيفاس
أمام الطالب ) ال أهـتم، أحيانـًا، مهـتم ( وكانـت 

ــدرجات ) ــون  3، 2، 1الـــ ــدلك تكـــ ــة ( وبـــ الدرجـــ
 ( درجة.84الكلية للمقياس )

ــة التجربفففففة االسفففففتطالعية ــرا  التجربـــ ــم إجـــ : تـــ
االســـتطالعية للمقيـــاس بهـــدف حســـاب صـــدق، 
وتم تطبيق المقياس على طالب مدرسـة األمـل 
للصم وضعاف السمع بمحافظـة األقصـر علـى 

 طالب. 20عدد 
: تــم تحديــد زمــن المقيــاس عــن زمففن المقيففاس

ســـــتجابة طريـــــق حســـــاب متوســـــط أقـــــل زمـــــن ال
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ــول  ــع أطـــ ــتطالعية مـــ ــة االســـ طـــــالب المجموعـــ
 دقيقة.   40زمن، وكان زمن المقياس 

تم التأكـد مـن صـدق المقيـاس   صدق المقياس:
 بطريقين هما: 

ــدق الطريقفففة األولفففى:  ــاهري   صـ ــدق الظـ الصـ
المحيمــــين   وهــــو الــــدي يعتمــــد علــــى تقــــديرات 
ــي  ــارات التـــــ ــبة للعبـــــ ــين بالنســـــ ــادة المحيمـــــ الســـــ

 . 100-80افقة من حصلت على نسبة مو 

الطريقففة الثانيففة : صففدق االتسففاق الففدا لي : 
تــم فيهــا حســاب معــامالت االرتبــاط بــين درجــة 
كل عبـارة مـن عبـارات المقيـاس والدرجـة الكليـة 
للمقيـــاس ، وقـــد أشـــارت النتـــائج إلـــى أن جميـــع 

بينمـا  0,01عبارات المقياس دالة عنـد مسـتوى 

ا  يـر دالـة وتـم حــدفه 2،12،15،17العبـارات 
وبــــدلك يصــــبح المقيــــاس فــــي صــــورت  النهائيــــة 

 عبارة . 28ميون من 
للتأكــد مــن ثبــات المقيــاس تــم ثبففات المقيففاس. 

حســاب معــدالت ثبــات المقيــاس بطريقــة إعـــادة 
التطبيـــــق بفـــــارق زمنـــــي أســـــبوعان علـــــى عينـــــة 
اســـــتطالعية بمدرســـــة األمـــــل للصـــــم وضـــــعاف 
ــة  ــر، حيـــث بلغـــت قيمـ ــة األقصـ ــمع بمحافظـ السـ

ــات اإلعـــــــادة ل ــاط ثبـــــ ــتخدام ارتبـــــ ــاس باســـــ لمقيـــــ
ــون )  ــل  0,85بيرســـ ــم حســـــاب معامـــ ( كمـــــا تـــ

ــان )  ــداخلي وكـــ ــاق الـــ ــاس  0,86االتســـ ( للمقيـــ
 كيل ، كما يوضح الجدول .

( معامالت ثبات االتساق الداخلي )ألفا كرونباخ( ومعامالت ثبـات اإلعـادة ) بيرسـون   6جدول )  
 ( لمقياس الوعي السياسي 

 معامل ثبات االتساق الداخلي ) ألفا كرونباخ( معامالت الثبات بيرسون  عدد الفقرات المقياس

 0,86 0,85 28 المقياس كيل

 كما يوضح الجدول.( 28بدلك أصبح المقياس في صورت  النهائية صادقا وثابتا ويتكون من )
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 ( مقياس الوعي السياسي  7جدول ) 
أرقــــــــــــــــــــــــــــــام  المفهوم م

 العبارات
أرقـــــــــــــــــــــــــــــــــام  المفهوم م النسبة 

 العبارات
 النسبة 

ــمة  11 3,6 1 الحياة النيابية  1 الفئـــــــــــــــات المهشـــــــــــــ
 سياسياً 

12 3,6 

 7,2 6،8 الديمقراطية 12 7,2 7،10 الدستور 2
 3,6 9 العولمة  13 3,6 13 البرلمان 3
 7,2 11،26 احترام اآلخر 14 7,2 2،5 الحياة السياسية  4
 7,2 14،16 عصبة األمم  15 7,2 3،4 السالم الوطني 5
منظمــــــــــــات المجتمــــــــــــع  6

 الوطني 
 3,6 17 جامعة الدول العربية 16 3,6 21

 3,6 18 حركة عدم االنحياز 17 3,6 28 المشاركة المجتمعية  7
 3,6 15 اإلتحاد اإلفريقي  18 3,6 22 المشاركة السياسية  8
 7,2 20،23 المنظمات اإلقليمية  19 7.2 19،27 الوحدة الوطنية 9
 3,6 24 السلطة التنفيدية  20 3,6 25 المرأة حقوق  10

 األساسية . البحثوب لك يلبح المقياس في صورت  الن ا ية وجاه  للتطبي  على مجموعة 
ا تبففففار المواطنففففة  لففففدل الطففففالب المعففففوقين 

 سمعيًا بالمرحلة اإلعدادية .
بعد االنتها  من إعداد قائمة قيم المواطنـة لـدى 
ــمعيًا بالصــــــف الثالــــــث  ــوقين ســــ الطــــــالب المعــــ
ــيلي لــــدى  ــداد اختبــــار تحصــ ــم إعــ اإلعــــدادي، تــ
ــدة  ــمنة بوحــ الطــــالب المعــــوقين ســــمعيًا والمتضــ
ــة  ــر الدوليـ ــات مصـ ــية وعالقـ ــاة السياسـ ــي الحيـ فـ

ــة وفــــق الخطــــوات  ــنهج الدراســــات االجتماعيــ مــ
 التالية:ـ 

تـم اإلطـالع الدراسات السابقة :  اإلطالع على  
ــيم  ــابقة التــــــي تناولــــــت قــــ ــات الســــ علــــــى الدراســــ

المواطنـــة  لـــدى الطـــالب وكيفيـــة إعـــداد اختبـــار 
لقيـــــاس هـــــد  القـــــيم وعالقتهـــــا بـــــبعض األفعـــــال 
ــوقين  ــدى الطــــــالب المعــــ ــرى لــــ ــلوكية األخــــ الســــ

&  2017) بركـــات والســـليمانى ، ســـمعيًا مثـــل 
&  2019& المســــــلمانى ،  2018العطــــــار ، 

Micheletti and Dietlind, 2018   )
وذلــك للتعــرف علــى كيفيــة قيــاس قــيم المواطنــة 

 لدى الطالب .

ــدف رئـــيب تحديفففد أهفففداف اال تبففففار ــدد هـ : حـ
لالختبار وهو قياس قيم المواطنة لدى الطـالب 

 المعوقين سمعيًا. 
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: التوم الباحـث بقائمـة قـيم تحديد أبعاد اال تبار
ســـمعيًا التـــي المواطنـــة لـــدى الطـــالب المعـــوقين 

 قام الباحث ب عدادها. 

: روعــي عنــد صــيا ة صففيارة أسففئلة اال تبففار
مفــردات االختبـــار مجموعـــة مــن النقـــاط الهامـــة 
حتى ييون االختبار مناسب للطالب المعـوقين 

 سمعيًا من حيث:ـ 
ــة الصــــــيا ة  • ــبة مــــــن ناحيـــ ــون مناســـ أن تكـــ

 اللغوية للطالب المعوقين سمعيًا.
ة بدقــــــة تحديــــــد المطلــــــوب مــــــن كــــــل مفــــــرد  •

ــدى  ــبب لــــــ ــدث لــــــ ــو  حتــــــــى ال يحــــــ ووضــــــ
 الطالب.

 ارتباط المفردات بأهداف االختبار .  •
ان تكون األسـئلة مرتبطـة بالبيئـة الخارجيـة  •

 التي يعي  بها الطالب .
وقــد تكونــت أســئلة االختبــار مــن نــوع االختيــار 
مـــن متعـــدد ثنـــائي الشـــق، بحيـــث يتكـــون الشـــق 
 األول ل  مـن أربـع اختيـارات واحـد منـ  صـحيح
والشــق الثــاني يتكــون مــن أربــع تفســيرات تفســير 

 واحد منهم صحيح. 

: بعـــد االنتهـــا  مـــن  وضفففع تعليمفففات اال تبفففار
وضــــع مفــــردات االختبــــار تــــم وضــــع تعليمــــات 
االختبار للطالب المعوقين سمعيًا بحـث يشـمل 
في البداية البيانات الشخصـية للطالـب ، ثـم تـم 

إعطــا  مجموعــة مــن اإلرشــادات للطــالب حتــى 
دي االختبار للهدف الـدي وضـع مـن أجلـ  ، يؤ 

وبـــــدلك ييـــــون قـــــد تـــــم إعـــــداد الصـــــورة األوليـــــة 
 لالختبار . 

تحكففيم اال تبففار للتعففرف علففى مففدل صففالحية 
: بعــد أن تــم إعــداد  اللففورة األوليففة لال تبففار

الصـــورة األوليـــة لالختبـــار تـــم عـــرع االختبـــار 
ــاهج  علـــــى مجموعـــــة مـــــن الســـــادة أســـــاتدة المنـــ

ــدريب الد  ــرق تـ ــاتدة وطـ ــة وأسـ ــات االجتماعيـ راسـ
التــاري  والعلــوم السياســية بالجامعــات المصــرية 
وذلـــك للتعــــرف علــــى وجهــــة نظــــرهم فــــي مــــدى 
صالحية االختبـار لتحقيـق الهـدف الـدي وضـع 
من أجل  وكدلك للتعرف علـى سـالمة االختبـار 
مــن ناحيــة الصــيا ة اللغويــة والعلميــة ، وكــدلك 

انيــــات مناســــبة مفــــردات االختبــــار لقــــدرات وإمي
والثروة اللغويـة للطـالب المعـوقين سـمعيًا ، وقـد 
تم إجرا  التعديالت المقترحة من تعـديل بعـض 
مفــردات االختبــار وحــدف بعــض األســئلة التــي 

،  %80لم تنـل اتفـاق بـين المحيمـين أكثـر مـن 
ــى  ــاهو للتطبيـــق علـ ــار جـ ــبح االختبـ ــدلك أصـ وبـ

 العينة االستطالعية . 
ــم عــــرع  التجربففففة االسففففتطالعية : بعــــد أن تــ

ــار علـــــــى الســـــــادة المحيمـــــــين وإجـــــــرا   االختبـــــ
ــديالت المناســــبة وفــــق لوجهــــة نظــــرهم تــــم  التعــ
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ــدد  ــى عــ ــار علــ ــق االختبــ ــن  20تطبيــ ــب مــ طالــ
طالب الصف الثالث اإلعـدادي بمـدرس األمـل 
للصــــم وضــــعاف الســــمع بمحافظــــة األقصــــر ) 
 يــر مجموعــة البحــث (  وذلــك لحســاب ثبــات 

 وصدق وزمن االختبار . 
: تـــم حســـاب ثبـــات االختبـــار  بفففات اال تبففففارث

( 0,81بمعادلة ألفـا كرنبـا  ووجـد أنـ  يسـاوى )
ــم  ــا تـ ــة ثبـــات عاليـــة ، كمـ ــير إلـــى درجـ وهـــو يشـ

 Kuder and Richardsonاستخدام معادلة 
وقـــد وجـــد أن معامـــل ثبـــات االختبـــار يســــاوى  
( لالختبار مما يشير إلى أن االختبـار   0,79)

 ل  درجة ثبات عالية .

: تـــم حســـاب صـــدق االختبـــار ق اال تبفففارصفففد
 بطريقتين.

: وذلــك بعــرع االختبــار صففدق المحكمففين •
على السادة المحيمين للتعرف على صدق 
المحتــــــــوى، مــــــــن حيــــــــث تحقيــــــــق الهــــــــدف 
الرئيسي لالختبار وهـو قيـاس قـيم المواطنـة 
ــم  ــد تــ لــــدى الطــــالب المعــــوقين ســــمعيًا، وقــ

 التأكد من صدق االختبار. 

ك ب يجـــــاد الجـــــدر : وذلـــــاللفففففدق الففففف اتي  •
التربيعـــــــى لمعامـــــــل الثبـــــــات ، ولمـــــــا كـــــــان 
معامل ثبات االختبـار بمعادلـة ألفـا كرنبـا  

( ، إذن معامــل صــدق االختبــار   0.86)
، وهــــو  0,93  0,86الجـــدر التربيعـــي ل 

ــل صـــدق مرتفـــع ، كمـــا تـــم اســـتخدام  معامـ
 Kodar and Redchersonطريقــة 

، إذن معامــــل صــــدق  0,80ووجــــد أنــــ    
 0,80ر يســاوى الجــدر التربيعــي ل االختبــا
 وهو معامل صدق مرتفع . 0,89  

: تــم حســاب متوســط الــومن زمففن اال تبففار  •
ــن  ــة عـ ــي اإلجابـ ــتغرق  الطـــالب فـ ــدي اسـ الـ
مفـــــردات االختبـــــار وكـــــان متوســـــط الـــــومن 

 دقيقة .  60المناسب لالختبار 
: تــــــم إعــــــداد مفتــــــا  تلففففففحيح اال تبففففففار  •

لتصـــحي االختبـــار وقـــد تـــم تحديـــد درجتـــين 
لكل سـؤال بواقـع درجـة لكـل شـق مـن شـقي 

 السؤال . 
 20ر مـــن تكـــون االختبـــا درجفففة اال تبفففار: •

ســـؤال لكــــل ســــؤال درجتـــين وبــــدلك تصــــبح 
 درجة. 40الدرجة الكلية لالختبار 
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 ( الوزن النسبي الختبار المواطنة لدى الطالب لكل مفهوم 8جدول ) 
 أرقام األسئلة الوزن النسبي عدد األسئلة القيم الوطنية م

 1,7 %10 2 االنتما  الوطني   .1

 8 %5 1 الرو  الوطنية   .2

 5,6 %10 2 التماسك المجتمعي  .3

 2،10 %10 2 التعددية الفكرية وتقبل اآلخر   .4

 20,17 %10 2 التسامح الديني والفكري   .5

 3 %5 1 الوطنية  ةالمسؤولي  .6

 4،9 %10 2 االستقالل الوطني   .7

 11 %5 1 الدعم السياسي   .8

 12،15 %10 2 المشاركة السياسية   .9

 16 %5 1 الحرية   .10

 13،18 %10 2 القومية  .11

 14،19 %10 2 العروبة  .12

وبـــدلك يصـــبح االختبـــار فـــي صـــورت  النهائيــــة 
 جاهو للتطبيق.

مقياس منظور زمن المستقبل السياسفي لفدل 
 .المعوقين سمعيًا بالمرحلة اإلعداديةالطالب  

بعـــــد اإلطـــــالع علـــــى الدراســـــات التـــــي تناولـــــت 
ــي ،  ــتقبل ) علـــ ــن المســـ ــور زمـــ &  2018منظـــ

ــد ،  &   Carvalho,2015&  2015أحمـ
Tsal,2015   ــا ــادة بنــ ــام الباحــــث ب عــ ( قــ

العبــارات وصــيا تها فــي المقيــاس للتناســب مــع 

أهــداف البحــث وإجرا اتــ  وذلــك وفقــًا للخطــوات 
 تالية :ـ ال

: يهـــدف المقيـــاس إلـــى  ال فففدف مفففن المقيفففاس
ــمعيًا  ــتعداد الطـــــــالب المعـــــــوقين ســـــ قيـــــــاس اســـــ
ــى االهتمـــام باألهـــداف  ــة اإلعداديـــة علـ بالمرحلـ
 السياسية البعيدة والنظرة المستقبلية السياسية . 

ــاس ملففففادر بنففففاء المقيففففاس ــا  المقيــ ــم بنــ : تــ
اعتمــادًا علــى الدراســات واألدبيــات التــي تتنــاول 

 2018منظــور زمــن المســتقبل ) علـــي، قيــاس 
&  Carvalho, 2015&  2015& أحمـد، 
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Tsal, 2015  وتـــم االســـتفادة منهـــا فـــي )
اقتبــــاس عبــــارات وتوظيفهــــا فــــي قيــــاس الرايــــة 

عبارة موزعة  35السياسية وتكون المقياس من 
 كالتالي:ـ

مفـــردة  14: يتكـــون مـــن  الجانففف  الفففدافعي •
تشـــــير إلـــــى كفـــــا ة األهـــــداف والتـــــي علـــــى 

وئها تتحــــدد للطــــالب المعــــوقين ســــمعيًا ضــــ
 أهداف  السياسية المستقبلية .

مفــردة  12: يتكــون مــن الجانفف  المعرفففي  •
تشــير إلــى الوســائل واألســاليب التــي يتبعهــا 
ــالب المعــــوقين ســــمعيًا للوصــــول إلــــى  الطــ
الهـــــــدف السياســـــــي المتوقـــــــع تحقيقـــــــ  فـــــــي 

 المستقبل . 
مفردة تشـير  17يتكون من   قل  المستقل: •

إلى حالة التـوتر وعـدم االطمئنـان والخـوف 
من العولة السياسية التي يفرضها المجتمـع 

 ة المعوقين سمعيًا. على فئ
وتففم توزيففع عبففارات المقيففاس علففى الجوانفف  
المختلفففة لمنظففور زمففن المسففتقبل السياسففي 

 .وفقًا للجدو  التالي 
:  تـم   عرض المقياس على السادة المحكمفين

عــــرع المقيــــاس علــــى مجموعــــة مــــن الســــادة 
أستاذة العلوم السياسية والسـادة أسـاتدة المنـاهج 

ــادة وطــــــرق التــــــدريب وكانــــــت ارائ هــــــم فــــــي إعــــ

صيا ة بعض العبارات ،حدف بعض العبارات 
، وبالفعل تم حدف عدد خمـب عبـارات ، فيمـا 
ــادة  ــين ارا  الســ ــرًا بــ ــا كبيــ ــد اتفاقــ ــدا ذلــــك وجــ عــ
ــق  ــاس للتطبيــ ــين علــــى صــــالحية المقيــ المحيمــ

وأصــــــــبحت الصــــــــورة المبدئيــــــــة   %90بنســــــــبة 
 عبارة .  43للمقياس ميونة من 

را  التجربـــــة : تـــــم إجـــــ التجربفففففة االسفففففتطالعية
االســـــتطالعية للمقيـــــاس علـــــى بهـــــدف حســـــاب 

طالـــب  20صـــدق وثبـــات المقيـــاس علـــى عـــدد 
مـــــن طـــــالب مدرســـــة األمـــــل للصـــــم وضـــــعاف 
ــة  الســـــمع بمحافظـــــة األقصـــــر ) يـــــر المجموعـــ
 األساسية للبحث ( وكانت النتائج كالتالي :ـ 

: تـم التحقـق مـن االتسـاق   صدق المقيفاس •
 الداخلي للمقياس بطريقين :ـ 

معامــــل االرتبــــاط بــــين درجــــات العينــــة  حســــاب 
االســتطالعية علــى كــل عبــارة ودرجــاتهم الكليــة 
علــى البعــد الــدي تنتمــي إليــ  العبــارة وتراوحــت 

 0,87 – 0,79قــيم معــامالت االرتبــاط بـــين ) 
 .  0,05( وهي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى 

حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبـارة 
الكليــة للمقيــاس وقــد وجــد فــي المقيــاس والدرجــة 

ــتوى  ــد مســ ــة عنــ ــارات دالــ ــع العبــ  0,05أن جميــ
 فيما عدا ثالث عبارات تم حدفها .
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: تــــم التأكــــد مــــن ثبــــات  ثبفففففات المقيفففففاس •
المقياس عن طريـق حسـاب ثبـات االتسـاق 
ــاس ،  ــاد المقيــ ــن أبعــ ــد مــ ــل بعــ ــداخلي لكــ الــ

،  0,85وبلغــت قيمــة معامــل ألفاكرونبــاخ )
يمــــة معامــــل ( بينمــــا بلــــغ ق 0,81،  0,83

( ممــا يــدل علــى 0,82الفــا للمقيــاس كيــل )
أن المقياس علـى درجـة مقبولـة مـن الثبـات 
وصــالح للتطبيـــق ، وبهـــدا أصـــبح المقيـــاس 

( عبارة 35في صورت  النهائية ميون من )
 كما هو موضح بالجدول .

 نظور زمن المستقبل السياسي للطالب المعوقين سمعياً ( ميونات مقياس م  9جدول )  
 النسبة المئوية   العدد أرقام العبارات   المجال م 
 28,6 10 2،4،6،8،15،16،20،21،25،26 الجانب الدافعي 1
 28,6 10 1،3،10،11،12،13،14،17،18،19 الجانب المعرفي  2
 42,8 15 5،7،9،22،23،24،27،28،29،30،31،32،33،34،35 قلق المستقبل   3

 100 35 المجموع
 إجراءات تنفي  البحث . 

تــــم مقابلــــة الطــــالب مجموعــــة البحــــث فــــي  •
محاضرة عامة لالتفاق على أسلوب العمل 
والهــــدف مــــن البحــــث وتعيــــين منســــق لكــــل 
ــالب بمواعيـــــــــد  ــة وتعريـــــــــا الطـــــــ مجموعـــــــ
الحصــــــص الدراســــــية والحــــــد األدنــــــى مــــــن 

 المهارات المطلوبة. 
تم تحميل البرنامج على التلفون الشخصـي  •

لكــل طالــب مــن طــالب مجموعــة البحــث ، 
د من أن كل طالـب لديـ  كلمـة مـرور والتأك
خـــالل هاتفـــ  الشخصـــي ، وتـــم التأكـــد  مـــن

من أن كل طالب لديـ  هـاتف يتمتـع بالحـد 

ــفات المطلوبــــــة فــــــي  األدنــــــى مــــــن المواصــــ
 البحث. 

تــــم التأكــــد مـــــن انضــــمام كـــــل طالــــب مـــــن  •
طالب كل مجموعة إلى صفحة المجموعة 
على موقع التواصل االجتماعي فـيب بـو  

علــــى الــــدخول علــــى  وتــــم تــــدريب الطــــالب 
الموقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع اإللكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 http://ahmedpoltchiring.com  
تــــــم التأكــــــد مــــــن المتطلبــــــات والتجهيـــــــوات  •

 .الالزمة لتطبيق تجربة البحث 
ــث علــــــــى  • ــق القبلــــــــي ألدوات البحــــــ التطبيــــــ

 مجموعتي البحث . 

http://ahmedpoltchiring.com/
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ــافج وتجــــانب المجموعــــات  • ــد مــــن تكــ التأكــ
 جريبية . الت

تــم تطبيــق أدوات البحــث قبليــًا ) مقيــاس الــوعي 
السياســـي ـ اختبــــار المواطنـــة ـ مقيــــاس منظــــور 

زمـــن المســـتقبل ( علـــى مجمـــوعتي البحـــث وتـــم 
 رصد نتائج التطبيق القبلي ومعالجة البيانات. 

 (  11للفروق بين متوسط رتب درجات أدوات البحث ) ن    Mann – Whitney( نتائج اختبار  10جدول ) 
متوســــــــــــــــــــط  المجموعة  األداة 

 الرتب
ــوع  مجمــــــــــــــــــ

 الرتب
U Z Sig  الداللة 

ــوعي  ــاس الـــــــ مقيـــــــ
 السياسي 

 يــــــــــــــــر  0,23 0,154 23 81,41 17,67 منظم بصري تمهيدى  
ــديو  دال ــدم مقـــــــــاطع فيـــــــ ــنظم متقـــــــ مـــــــ

 مترجمة للغة اإلشارة
16,90 76.12 

 يــــــــــــــــر  0,31 0,109 19 31,89 6,78 منظم بصري تمهيدى   اختبار المواطنة 
ــديو  دال ــدم مقـــــــــاطع فيـــــــ ــنظم متقـــــــ مـــــــ

 مترجمة للغة اإلشارة
7,08 33,34 

مقيــــــــاس منظــــــــور 
 الومن

 يــــــــــــــــر  0,32 0,117 21 38,89 12,89 منظم بصري تمهيدى
ــدم  دال  ــنظم متقـــــــ ــديو مـــــــ مقـــــــــاطع فيـــــــ

 مترجمة للغة اإلشارة
11,78 36,78 

مـن الجـدول السـابق يالحــظ أنـ  ال توجـد فــروق 
( في   0,05ذات داللة إحصائية عند مستوى )

التطبيــق القلبــي ألدوات البحــث بــين المجموعــة 
تمهيـدى صـور منظم بصري  التجريبية األولى )

ــة وكرتونيـــــــة  ــة وصـــــــور تخيليـــــ ــة ومتحركـــــ ثابتـــــ
مـنظم ( والمجموعة التجريبية الثانيـة )ونصوص 

ــارة ــديو مصـــحوب بلغـــة اإلشـ ــاطع فيـ ــدم مقـ ( متقـ
فــــي مقيـــاس الــــوعي   Uحيـــث بلغـــت قيمــــة 

( وقيمــــــــة 0,154) Z(وقيمــــــــة  23السياســــــــي )
Sig  (0,23 )   وهـي قيمـة  يـر دالـة عنـد) 

فـــي اختبـــار   U( ، كمـــا بلغـــت قيمـــة  0,05
ــة  ) ــة  19المواطنــــ ( وقيمــــــة 0,109) Z(وقيمــــ

Sig  (0,31 )   وهـي قيمـة  يـر دالـة عنـد) 
فـــي مقيـــاس   U( ، كمـــا بلغـــت قيمـــة  0,05

(وقيمــة  21منظــور زمــن المســتقبل السياســي  )
Z (0,117 وقيمــة )Sig  (0,32 )   وهــي

( ، مما يدل على    0,05 (قيمة  ير دالة عند  
تجــانب أفــراد مجموعــة البحــث ويرجــع ذلــك أن 
ــول  ــرات والميـ ــديهم نفـــب الخبـ ــم الطـــالب لـ معظـ
ــال فـــي التوعيـــة  ــا  إهمـ ــا أن هنـ السياســـية ، كمـ
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ــن  ــمعيًا مـ ــوقين سـ ــالب المعـ ــدى الطـ ــية لـ السياسـ
قبــل المعلمــين باعتبــارهم فئــة مهمشــة ، كمــا أن 
الطــالب لـــيب لـــديهم ر بـــة فـــي مناقشـــة قضـــايا 

ية أو المشــــاركة فــــي األحــــداث السياســــية سياســــ
واالنتخابيـــة نتيجـــة إلهمـــال المجتمـــع ، كمـــا أن 
اقتصـــــر مفهـــــوم المواطنـــــة لـــــدى الطـــــالب فـــــي 
تشـــــــجيع المنتخبـــــــات الوطنيـــــــة فـــــــي األحـــــــداث 
ــرفين فــــي  ــا المحتــ ــجيع العبينــ الرياضــــية أو تشــ
الخـــارب ، ويرجـــع ذلـــك إلـــى أن معظـــم وســــائل 
ــو  ــة الطـــــالب المعـــ قين اإلعـــــالم ال تخاطـــــب فئـــ

 سمعيًا 
 تنفي  تجربة البحث.

طالبــــا مــــن  22تكونــــت مجموعــــة البحــــث مــــن 
طـــالب مدرســـة األمـــل للصـــم وضـــعاف الســـمع 
بمنطقة الكنوز محافظة قنا مـن طـالب الصـف 

الثالــث اإلعــدادي فـــي مجمــوعتين ) المجموعـــة 
مـــــنظم بصـــــري تمهيـــــدى صـــــور ثابتـــــة األولـــــي 

ـ  ومتحركــة وصــور تخيليــة وكرتونيــة ونصــوص 
مـــنظم  متقـــدم مقـــاطع فيـــديو الثانيـــة المجموعـــة 

( وتــم تطبيــق التجربــة  مصــحوب بلغــة اإلشــارة
وفقــا للقــا ات المتوامنــة مــن خــالل بيئــة تكيفيــ  
نقالــة مــن خــالل تحميــل البرنــامج علــى التلفــون 
الشخصــــي والــــدخول علــــى الموقــــع اإللكترونــــي 

 ing.comhttp://ahmedpoltchir  حيث ،
ــدريب  ــع طـــول فتـــرة التـ ــة الـــدخول للموقـ ــم إتاحـ تـ

 فقط. 
) مقيـــاس البحـــث التطبيـــق البعـــدي ألدوات  •

الوعي السياسي ـ اختبار المواطنة ـ مقياس 
ــتقبل السياســـي  ( علـــى  منظـــور زمـــن المسـ
ــوعتي البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث  مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في الشيل التالي .البحث ويمين تلخيص إجرا ات تنفيد 

 
 

 

 
 
 

 ( وصف التصميم التجريبي لمجموعات البحث  4شيل ) 

البحثمجموعات    

المجموعة التجريبية  
 األولى 

 مجموعة المنظم البصري 

 المجموعة التجريبية الثانية

مجموعة المنظم المرئى  

 المترجم للغة اإلشارة 

القبلى ألدوات  التطبيق 

 البحث 

 مقياس الوعي السياسي  

 إختبار المواطنة 

 مقياس منظور الزمن  

أنماط المنظمات المتقدمة في  
 بيئات التعلم التكيفية النقالة 

 المنظم البصري 

المنظم المرئى المترجم  

 للغة اإلشارة 

التطبيق البعدى  

 ألدوات البحث 

 مقياس الوعي السياسي  

 إختبار المواطنة 

 مقياس منظور الزمن  

http://ahmedpoltchiring.com/
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 :نتا ج البحث ومناقشت ا
والف ي البحفث  لدجابة عن السيا  الثفاني مفن  

مففففا أثففففر توظيففففف أنمففففاط المنظمففففات نلفففف    
المتقدمة في بيئات التعلم الكيفية النقالة على 
تنمية الوعي السياسي لدل الطالب المعفوقين 

 سمعيًا بالمرحلة اإلعدادية ؟ 
والتحق  من الفرض األو    توجفد ففروق  •

 ذات داللة إحلفا ية بفين متوسفو درجفات
طففالب المجموعففة األولففى  مففنظم بلفففري 
تم يفففدل صفففور ثابتفففة ومتحركفففة وصفففور 
تخيلية وكرتونيفة ونلفو( ( والمجموعفة 
التجريبيففة الثانيففة   مففنظم متقففدم مقففاطع 

فيفففففديو ملفففففحوب بل فففففة اإلةفففففارة ( ففففففي 
مقيفففاس الفففوعي السياسفففي لفففدل الطفففالب 
المعفففففوقين سفففففمعيًا بالمرحلفففففة اإلعداديفففففة 

 للالح المجموعة الثانية   .
ل جابــــــة عــــــن الســــــؤال والتحقــــــق مــــــن صــــــحة 

  Wilcox onالفــرع تــم اســـتخدام اختبــار
ــين متوســـــطات المجموعـــــات  ــة الفـــــروق بـــ لداللـــ
ــائج  ــد نتــــ ــم رصــــ ــث تــــ ــة حيــــ ــغيرة المرتبطــــ الصــــ
التطبيــق القبلــي والبعــدى لمجموعــة البحــث فــي 
مقياس الوعي السياسـي ومعالجـة نتـائج البحـث 

( وكانــت  SPSSإحصــائيا باســتخدام برنــامج )  
 النتائج كما يوضحها الجدول التالي .

للرتب لداللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي لمقياس   Wilcoxon( نتائج اختبار   11جدول ) 
 الوعي السياسي 

متوسط  العدد  الرتب ط المنظماتمن م
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Z Sig  الداللة 

مـــــــنظم بصـــــــري  1
 تمهيدي

 0 0 0 السالبةالرتب 
2,46 30,12 

ــتوى  ــد مســــــــ دالــــــــــة عنــــــــ
 32 5 11 الرتب الموجبة 0,05

مــــــــــنظم متقــــــــــدم  2
مقــــــــاطع فيــــــــديو 
مترجمــــــــة للغــــــــة 

 اإلشارة

 0 0 0 الرتب السالبة

2,44 31,31 
ــتوى  ــد مســــــــ دالــــــــــة عنــــــــ

0,05 
 32 5 11 الرتب الموجبة

 0 0 0 الرتب السالبة مجموعة البحث 3
4,21 32,78 

ــد  ــتوى دالــــــــــة عنــــــــ مســــــــ
 121 10,6 22 الرتب الموجبة 0,05

ــدول الســــابق أن قيمــــة ــظ مــــن الجــ   Zيالحــ
أي  0,05( وهي قيمة دالة عند مستوى  4,21)

ذات داللة إحصائية بين متوسـطي   ق يوجد فرو 
رتــــب درجــــات المجموعــــة التجريبيــــة األولــــى ) 
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مـــنظم بصـــري صــــور ثابتـــة ومتحركـــة وصــــور 
تخيليــــــــة وكرتونيــــــــة ونصــــــــوص ( والمجموعــــــــة 
التجريبيـــة الثانيـــة ) مـــنظم متقـــدم مقـــاطع فيـــديو 
مترجمــــة للغــــة اإلشــــارة ( علــــى مقيــــاس الــــوعي 
ــالح  ــمعيًا لصـــ السياســـــي للطـــــالب المعـــــوقين ســـ

 :ياس البعدى ويرجع ذلك إلىالق
خلق بيئة تكيفي  مناسبة لقدرات وإميانيـات  •

ــالب  ــاعد الطـ ــمعيًا سـ ــوقين سـ الطـــالب المعـ
المعـــــــوقين ســـــــمعيًا علـــــــى قبـــــــول توظيـــــــف 
تطبيقــات الهــاتف النقــال فــي تنميــة الــوعي 
ــق  ــي خلــ ــاعدهم فــ ــا ســ ــديهم ممــ ــي لــ السياســ
ــد  ــة عنـ ــة النفســـية خاصـ ــاعر مـــن الراحـ مشـ
التعامــل مــن قضــايا سياســية مرتبطــة بواقــع 

وقين سـمعيًا ، كمـا أن اعتمـاد الطالب المعـ
الطالب علـى أنفسـهم واسـتخدامهم هـواتفهم 
النقالــة دون الحاجــة إلــى مســاعدة األخــر ، 
وخصوصــــــًا فيمــــــا يــــــرتبط بــــــبعض المهــــــام 
ــث علـــــــى  ــرص الباحـــــ ــوتية التـــــــي حـــــ الصـــــ
معالجتهـــــا قبـــــل البـــــد  فـــــي البحـــــث ســـــاعد 
ــارات الـــــوعي  ــاب مهـــ الطـــــالب علـــــى اكتســـ

راســــة السياســــي ، وهــــدا يتفــــق مــــن نتــــائج د 
( التــــــــي أشــــــــارت إلــــــــى  2010مقــــــــدادي )

ــة  ــة المدركـــ ــا ة الداتيـــ ــتوى الكفـــ ــاع مســـ ارتفـــ
يــؤدي إلــى الشــعور بتقــدير الــدات والشــعور 

بالتكيف النفسي ، مما كـان لـ  أكبـر األثـر 
ــن  ــمعيًا مـ ــوقين سـ ــالب المعـ ــن الطـ ــي تميـ فـ

 مهارات الوعي السياسي . 
تمركــــو بيئــــة الــــتعلم التكيفيــــة النقــــال حــــول  •

علـــي زيـــادة إقبـــال الطـــالب الطالـــب ســـاعد 
ــاعد علــــى  ــا ســ تجــــا  المحتــــوى العلمــــي ممــ
تفاعــل الطــالب مــع زمالئــ  ، كمــا أن بيئــة 
الــتعلم التكيفيــة النقالــة ســاعد الطالــب علــى 
تقـــــديم المســـــاعدة والمعرفـــــة لـــــومالئهم مـــــن 
ــالل المناقشـــات اإللكترونيـــة ممـــا ســـاعد  خـ
علـى خلـق جـو مـن المنافسـة والتعـاون بـين 

رت بيئــة الــتعلم التكيفيــة الطــالب ، كمــا وفــ
النقالــة فرصــًا فعالــة لتقــديم أنشــطة متنوعــة 
تعتمـــد علـــى تبـــادل المعرفـــة السياســـية فيمـــا 
بين الطالب ، وهدا يتفـق مـع نتـائج دراسـة 

( التــي أشــارت نتائجهــا إلــى  2016علــى )
فعاليــــــــة الممارســــــــة النقالــــــــة علــــــــى الــــــــتعلم 
ــالب ذوى  ــدى الطــــ ــارات لــــ ــاب المهــــ واكتســــ

 اصة . االحتياجات الخ
للتعرف على حجم تأثير المتغير المستقل على 
المتغيــــر التــــابع تــــم حســــاب حجــــم التــــأثير مــــن 

ــا )  ( وفقــًا للمعادلــة n2خــالل حســاب مربــع إيت
 التالية : 
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                   Z2 
 n2ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

               4+Z2 

وتم االعتماد على قيم كوهين لتحديد مسـتويات 
حجم التأثير حسب قيمة مربع أتيا وفقًا للجدول 

 التالي . 
 ( حجم التأثير حسب قيمة مربع أيتا 12جدول )  

 مقياس الوعي السياسي

n2  حجم التأثير 

 كبير متوسط صغير

0,01 0,06 0,14 

 ومما سبق يمين حساب قيمة مربع إيتا لمجموعة البحث كما يوضح الجدول التالي . 
 ( قيمة مربع إيتا لمجموعة البحث  13جدول )  
 حجم التأثير Z Z2 4+Z2 n2 العدد المتغيرات  

 مرتفع 0.543 9.6198 5,6756 3,34 11 منظم بصري تمهيدى

مــنظم متقــدم مقــاطع فيــديو مترجمــة 
 للغة اإلشارة

 مرتفع 0.587 9.5326 5,5432 3,98 11

 مرتفع 0.783 14.3456 10.9833 5,01 22 مجموعة البحث

يالحـظ مــن الجــدول الســابق أن قيمــة مربــع إيتــا 
مرتفعـــــة وفقـــــًا ( وهـــــي قيمـــــة 0,14أكبـــــر مـــــن )

لجداول كوهين تدل على أن الفروق ذات داللة 
إحصائية بين التطبيقين القبلي والبعدى لم تكن 
ــف  ــأثير توظيـــ ــا كانـــــت بتـــ ــدفة وإنمـــ ــدة الصـــ وليـــ
المنظمــــات المتقدمــــة فــــي بيئــــة الــــتعلم التكيفيــــة 

 النقالة ويمين تفسير ذلك من خالل :ـ
تم تقديم المنظمات المتقدمة في بيئة التعلم  •

التكيفيــة النقالــة بصــورة تتناســب مــع قــدرات 

ــمعيًا ،  وإميانيــــــات الطــــــالب المعــــــوقين ســــ
حيث تم تصميم بيئـة المنظومـات المتقدمـة 
بصورة تتناسب مع قدرات المعوقين سـمعيًا 
مـــن حيـــث التركيـــو علـــى المـــنظم البصـــري 

ى زيـادة وتم إضافة لغة اإلشارة مما أدي إل
 إقبال الطالب على المحتوى التعليمي . 

تم إضافة مجموعـة مـن األنشـطة التعليميـة  •
فــي بيئــة الــتعلم التكيفيــة النقالــة التــي تعمــل 
علـــى أن ييـــون موقـــف الطـــالب نشـــط فـــي 
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ــون  ــى أن ييـ ــا أدى إلـ ــة ممـ ــة التعليميـ العمليـ
المحتوى مؤثر في سلو  الطالب وأفكارهم 

 واعتقاداتهم . 
ض الصــور ومقــاطع الفيــديو تــم إضــافة بعــ •

المترجمــــــة للغــــــة اإلشــــــارة فــــــي المنظمــــــات 
المتقدمـــة التـــي تويـــد مـــن إحســـاس الطـــالب 
بأهميـــــــة مشـــــــاركتهم السياســـــــية فـــــــي بنـــــــا  
ــة الــــوعي  ــاعد علــــى تنميــ ــا ســ ــع ممــ المجتمــ

 السياسي للطالب. 
ــة ســــــاعد فــــــي  • ــة الــــــتعلم التكيفيــــــة النقالـــ بيئـــ

إكســـاب الطـــالب الـــوعي السياســـي ، حيـــث 
الحصــول علـــى المســـاعدات  أتــا  للطـــالب 

بشــــيل مباشــــر مــــن زمالئهــــم وســــاعد ذلــــك 
ــى التركيــــو  ــدرة الطــــالب علــ ــى زيــــادة قــ علــ
والمتابعـــــة واالســـــتغراق ، وشـــــجع الطـــــالب 
ــية  ــايا السياســـ ــة بعـــــض القضـــ ــى مناقشـــ علـــ
ــات  ــاعد علــــى تقريــــب وجهــ ــا ســ المثــــارة ممــ
نظرهم فـي كثيـر مـن األمـور ممـا أدى إلـى 

  زيادة الوعي السياسي لدى الطالب .
تـــــم الحـــــرص علـــــى إدمـــــاب مجموعـــــة مـــــن  •

األنشــطة السياســية التــي تعمــل علــى تنميــة 
الوعي السياسي لدى الطالب وتنوعت هد  
األنشــــطة بــــين األنشــــطة االفتراضــــية التــــي 
يقــوم الباحــث واألنشــطة الحقيقــة الواقعيــة ، 

كمــــا تــــم الحــــرص علــــى مشــــاركة الطــــالب 
أنشطتهم التعليمية من خالل عرضها علي 

ــة  ــة بحـــث المجموعـ علـــى صـــفحة المجموعـ
التجريبية  ، وتتفق نتائج البحـث مـع نتـائج 

( التـــي أشـــارت أن 2018دراســـة الشـــمري )
بيئــات الــتعلم اإللكترونيـــة التــي ييــون فيهـــا 
ــة  ــاعد علـــى تنميـ موقـــف الطـــالب نشـــط يسـ
الــــــوعي السياســــــي لــــــدى طــــــالب المرحلــــــة 
اإلعداديـــة  ، كمـــا تتفـــق نتـــائج البحـــث مـــع 

ــد ال ( فـــي 2018ســـالم  )نتـــائج دراســـة العبـ
أهميــة بيئــة الــتعلم النقــال فــي تعلــم الطــالب 

 المعوقين سمعيًا . 
يمين تفسير نتائج البحث في ضو  نظرية  •

ــري أن الطــــــالب هــــــم  ــالية التــــــي تــــ االتصــــ
المتحيمـين فــي عمليــة الــتعلم ، وبنــا  علــى 
ذلـــــك فهـــــي تقـــــدم للطـــــالب بعـــــض المهـــــام 
والمعلومــــــــات ثــــــــم تعطــــــــي لهــــــــم الفرصــــــــة 

ــطته ــة أنشــــ ــة لممارســــ ــاتهم المعرفيــــ م وعمليــــ
العقليــــــــة واالجتماعيــــــــة والبنائيــــــــة ، ووفقــــــــًا 
لنظريــــــــــة التفاعــــــــــل واالتصــــــــــال لبورجيــــــــــ  
ــتغراق االنفعـــــالي فـــــي  هـــــولمبرب فـــــ ن االســـ
الدراســــــة واإلحســــــاس الخــــــاص بالعالقــــــات 
الشخصـــــية بـــــين طرفـــــي التعلـــــيم والـــــتعلم ، 
ــعور  ــين الطـــالب والشـ ــادث بـ ــا  الحـ واالرتيـ
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ــا بيـــــــنهم واالنت مـــــــا  لمجتمـــــــع باأللفـــــــة فيمـــــ
الممارسة ساهم في زيادة استغراق الطـالب 

( كــل  23،  2007فــي الــتعلم ) عومــي ، 
ــة  ــة النقالــ ــتعلم التكيفيــ ــة الــ ذلــــك وفــــرتهم بيئــ

 للطالب المعوقين سمعيًا . 

ولتتحقق من صحة الفرع تم استخدام اختبـار 
Mann-Whitney  لداللــــــــــــة الفــــــــــــروق بــــــــــــين

متوســطات درجــات التطبيــق البعــدى لمجموعــة 
 البحث في مقياس الوعي السياسي  . 

للتعــرف علــى داللــة الفــروق بــين مجموعــة البحــث   Mann-Whitney( نتــائج اختبــار  14جــدول ) 
 على مقياس الوعي السياسي

متوســــــــــــــط  العدد  نمط المنظمات  
 الرتب 

مجمــــــــــــــــــــــــــــوع 
 الرتب 

Z U  الداللة 

  ير دال 21,324 0,432 50,89 8,08 11 منظم بصري تمهيدى
مــنظم متقــدم مقــاطع فيــديو 

 مترجمة للغة اإلشارة
11 8,12 52,98 

ــابق أن قيمــــة    Zيالحــــظ مــــن الجــــدول الســ
وهـــــي قيمـــــة  يـــــر دالـــــة عنـــــد مســـــتوى  0,432
أي ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية  0,05

بــين متوســط رتــب درجــات المجموعــة التجريبيــة 
مفففنظم بلفففري تم يفففدل صفففور ثابتفففة األولـــى )

( ومتحركة وصور تخيلية وكرتونيفة ونلفو(
ــة ) ــة الثانيــ ــة التجريبيــ مففففنظم متقففففدم والمجموعــ
( علــى اإلةففارةمقففاطع فيففديو ملففحوب بل ففة 

ــوقين  ــوعي السياســـــي للطـــــالب المعـــ مقيـــــاس الـــ
ســمعيًا وبالتــالي ف نــ  تــم رفــض الفــرع وييــون 

 فرضًا صفريًا ويمين تفسير ذلك :ـ 

ــمعيا فـــــــي  • ــوقين ســـــ ــد الطـــــــالب المعـــــ يعتمـــــ
المنظمات المتقدمة على اكتساب مهـاراتهم 
من خـالل حاسـة البصـر وتـم االعتمـاد فـي 
ــن  ــة مــــ ــري علــــــى مجموعــــ ــوم البصــــ المنظــــ

ــدعم ا ــة التــــــي تــــ ــة والمتحركــــ ــور الثابتــــ لصــــ
ــوعي  ــاب الـــ ــي اكتســـ ــات الطـــــالب فـــ اتجاهـــ
السياســي للطــالب مــع تــدعيم هــد  الصــور 

 ببعض النصوص الميتوبة . 
ترجمة مقاطع الفيديو للغة اإلشارة للطالب  •

المعــوقين ســمعيًا قــد ال ييــون ذو تــأثير فــي 
كـــــــل المواقـــــــف التعليميـــــــة وبالتـــــــالي يقـــــــل 
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ــال ــب الطـــ ــو عيـــ ــا، وهـــ ب العـــــاديين تأثيرهـــ
ــة  ــات المرئيـــ ــأثير المنظومـــ ــون تـــ ــدين ييـــ الـــ

 المسموعة كبير على الطالب. 
ــن نظريــــات الــــتعلم  • ــق نتــــائج البحــــث مــ تتفــ

للطــالب المعــوقين ســمعيًا التــي تــدعو إلــى 
االعتمـــــاد علـــــى المنظمـــــات المرئيـــــة التـــــي 
ــر مـــن أي  ــر أكثـ ــد علـــى حاســـة البصـ تعتمـ
ــائج البحـــث مـــع  حاســـة أخـــري  ، وتتفـــق نتـ

( التي أكدت أن   2014ة على )نتائج دراس
ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية فــــي 
أنواع المنظومـات المتقدمـة عنـد اسـتخدامها 
في إكساب الطالب مجموعة من المهارات 

 التعليمية.
والف ي البحفث  لدجابة عن السيا  الثالفث مفن  

مففففا أثففففر توظيففففف أنمففففاط المنظمففففات نلفففف   
الة على المتقدمة في بيئات التعلم الكيفية النق

تففدعيم قففيم المواطنففة لففدل الطففالب المعففوقين 
 سمعيًا بالمرحلة اإلعدادية ؟   

والتحقفف  مفففن الففففرض الثففاني   توجفففد ففففروق 
ذات داللففففة إحلففففا ية بففففين متوسففففو درجففففات 
طفففففالب المجموعفففففة األولفففففى  مفففففنظم بلفففففري 
تم يدي  صور ثابتة ومتحركة وصور تخيلية 
وكرتونيففة ونلففو( ( والمجموعففة التجريبيففة 

لثانية   منظم متقدم مقفاطع فيفديو ملفحوب ا
ففففي ا تبفففار المواطنفففة لفففدل  بل فففة اإلةفففارة (

الطففالب المعففوقين سففمعيًا بالمرحلففة اإلعداديففة 
 للالح المجموعة الثانية   .

ل جابــــــة عــــــن الســــــؤال والتحقــــــق مــــــن صــــــحة 
  Wilcox onالفــرع تــم اســـتخدام اختبــار

ــين متوســـــطات المجموعـــــات  ــة الفـــــروق بـــ لداللـــ
ــائج  ــد نتــــ ــم رصــــ ــث تــــ ــة حيــــ ــغيرة المرتبطــــ الصــــ
التطبيــق القبلــي والبعــدى لمجموعــة البحــث فــي 
اختبــار المواطنــة وكانــت النتــائج كمــا يوضــحها 

 الجدول التالي .

 للرت  لداللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي ال تبار المواطنة Wilcoxon( نتا ج ا تبار 15جدو    
متوســـــــــــــــــــــط  العدد الرتب ط المنظماتمن  م

 الرتب
مجمـــــــــــــــــــــوع 

 الرتب
Z Sig  الداللة 

الرتــــــــــــــــــــــــــــــب    تمهيديمنظم بصري  1
 السالبة

0 0 0 

دالـــــــة عنـــــــد مســــــــتوى  32,51 3,32
الرتــــــــــــــــــــــــــــــب  0,05

 الموجبة
11 4 34 

ــاطع  2 ــدم مقـــ دالـــــــة عنـــــــد مســــــــتوى  33,32 3,12 0 0 0الرتــــــــــــــــــــــــــــــب مـــــنظم متقـــ
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فيــــــديو مترجمــــــة للغــــــة 
 اإلشارة

 0,05 السالبة
الرتــــــــــــــــــــــــــــــب 

 الموجبة
11 4 34 

الرتــــــــــــــــــــــــــــــب  مجموعة البحث 3
 السالبة

0 0 0 

دالـــــــة عنـــــــد مســــــــتوى  34,19 5,52
الرتــــــــــــــــــــــــــــــب  0,05

 الموجبة
22 9,7 134 

ــابق أن قيمــــة    Zيالحــــظ مــــن الجــــدول الســ
أي  0,05( وهي قيمة دالة عند مستوى  5,52)

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطي 
رتــــب درجــــات المجموعــــة التجريبيــــة األولــــى ) 
ــة  ــنظم بصـــري تمهيـــدي صـــور ثابتـــة ومتحركـ مـ
وصــــــــــــور تخيليــــــــــــة وكرتونيــــــــــــة ونصــــــــــــوص ( 
والمجموعـــــة التجريبيـــــة الثانيـــــة ) مـــــنظم متقـــــدم 

ــة اإلشــــارة (  ــاطع فيــــديو مترجمــــة للغــ علــــى مقــ
ــار المواطنــــة  للطــــالب المعــــوقين ســــمعيًا  اختبــ

 لصالح القياس البعدى ويرجع ذلك إلى :ـ 
تقــديم المنظمـــات المتقدمـــة فـــي بيئـــة الـــتعلم  •

ــمعيًا مــــــن  ــالب المعــــــوقين ســـ ــة للطـــ التكيفيـــ
خالل تنوع أساليب المثيـرات وتكاملهـا أدي 
إلــــــى اســــــتيعاب أفــــــراد المجموعــــــة لمعظــــــم 

قــدمت إلــيهم المعــارف والقــيم الوطنيــة التــي 
، باإلضافة إلى التعويو الفوري الدي يتلقا  
ــوا   ــ  ســ ــن الباحــــث إثنــــا  تعلمــ الطــــالب مــ
عبر صـفحة البحـث علـى موقـع فـيب بـو  
مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن الصـــور ومقـــاطع 

ــن  ــارة أو عـــ ــة اإلشـــ ــة للغـــ ــديو المترجمـــ الفيـــ
طريـــق إثـــارة موضـــوع ينمـــي لـــدى الطـــالب 
يــة قــيم المواطنــة وطرحــة للمناقشــة اإللكترون

ممـــا يتـــيح فرصـــة للطـــالب لتبـــادل األفكـــار 
السياســــــية والوطنيــــــة وطــــــرد الفاســــــد منهــــــا 
وتدخل الباحث لتعديل بعض األفكار التـي 

 ال تتفق مع هدف البحث . 
التخطـــــــــيط الجيـــــــــد لتوظيـــــــــف المنظمـــــــــات  •

المتقدمة في بيئة التعلم التكيفية النقالة مـن 
خالل وضو  األفكار وتنوع اإلستراتيجيات 

وتنـــــــــوع األنشـــــــــطة التعليميــــــــــة  التدريســـــــــية
وتحقيقهــا للهــدف العــام للبحــث ســاعد علــى 
ــا  ــيم الوطنيـــة ، كمـ ــين الطـــالب مـــن القـ تميـ
ساعدت بيئـة الـتعلم علـى اسـترجاع خبـرات 
الطــالب الوطنيــة مــن خــالل طــر  األســئلة 
المفتوحــة علــى صــفحة البحــث علــى موقــع 
فـيب بــو  وتقــديم أنشــطة تويــد مــن مســتوى 

تــم الحــرص علــى  اســتيعاب الطــالب ، كمــا
ــن خـــالل  ــة مـ ــلة أدا  األنشـــطة الداتيـ مواصـ
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ــا  الفرصــــة للقــــيم الوطنيــــة بــــأن تقــــدم  إعطــ
نفسها للطالب في أشيال متنوعة ومدمجـة 
ومنظمــة تســاعد الطــالب علــى الــربط بـــين 
الخبـرات الوطنيـة السـابقة ممـا يسـاعد علـى 
 نقل األثر واكتساب قيم وطنية جديدة  . 

لقـدرات وإميانيـات توفير بيئة تعلم مناسبة ل •
الطالب الموقين سمعيًا فـى مناقشـة قضـايا 
سياسية ووطنية ، وتقـديم تغديـة راجعـة فـي 
المجمــــوعتين ســــاعد علــــى تميــــن الطــــالب 
مــن القــيم الوطنيــة ، وهــدا يتفــق مــع دراســة 

( التي أشـارات نتائجهـا  2017السليمانى )
أن تــــــــوفير بيئــــــــة تعلــــــــم مناســــــــبة لقــــــــدرات 

قين سمعيًا تساعد وإميانيات الطالب المعو 
على تنمية قيم المواطنة لـديهم ، كمـا تتفـق 

( التـي  2019)  Hohnمـع نتـائج دراسـة 
أشارت أن تـوفير بيئـة تعلـم مناسـبة يسـاعد 

 على تنمية قيم المواطنة للطالب . 
للتعرف على حجم تأثير المتغير المستقل على 
المتغيــــر التــــابع تــــم حســــاب حجــــم التــــأثير مــــن 

 إيتا خالل حساب مربع 
 ( قيمة مربع إيتا لمجموعة البحث  16جدول )  
 حجم التأثير Z Z2 4+Z2 n2 العدد المتغيرات  

 مرتفع 0,654 8,7845 6.8954 4,09 11 منظم بصري تمهيدى

منظم متقدم مقاطع فيديو مترجمـة 
 للغة اإلشارة

 مرتفع 0,598 8,5673 6,4537 3,89 11

 مرتفع 0,801 13,9854 11,6753 5,98 22 مجموعة البحث

يالحـظ مــن الجــدول الســابق أن قيمــة مربــع إيتــا 
( وهـــــي قيمـــــة مرتفعـــــة وفقـــــًا 0,14أكبـــــر مـــــن )

لجداول كوهين تدل على أن الفروق ذات داللة 
إحصائية بين التطبيقين القبلي والبعدى لم تكن 
ــف  ــأثير توظيـــ ــا كانـــــت بتـــ ــدفة وإنمـــ ــدة الصـــ وليـــ
المنظمــــات المتقدمــــة فــــي بيئــــة الــــتعلم التكيفيــــة 

 ين تفسير ذلك من خالل :ـ النقالة  ، ويم

قيم المواطنة للطالب المعوقين سـمعيًا هـي  •
 وطننــا مصـــرإلــى الطــالب ضــمان انتمــا  
ــن خـــــالل  ــوق مـــ ــة الحقـــ ــت  لمجموعـــ ممارســـ

ــع  ــيم المجتمــــــ ــاة قــــــ ــع مراعــــــ ــات مــــــ والواجبــــــ
  وتوجهاتـــــ  الفكريـــــة واالجتماعيـــــة والثقافيـــــة
وبالتــالي حرصــت المنظمــات المتقدمــة فــي 

ــة  ــتعلم التكيفيــ ــة الــ ــة بيئــ ــى توعيــ ــة علــ النقالــ
الطــالب بأهميــة الــوطن مــع إعطــا  بعــض 
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األمثلــة اإليجابيــة لــدور الــوطن فــي حمايــة 
أفــراد  كمــا تــم إكســاب الطــالب االتجاهــات 
اإليجابيـــة تجـــا  الـــوطن مـــن خـــالل إظهـــار 
دور الوطن في حماية فئة المعوقين سمعيا 
مـــن خـــالل القـــوانين والتشـــريعات الخاصـــة 

 . بفئة المعوقين سمعيًا  
فـي بيئـة الــتعلم التكيفيـة النقالــة تـم الحــرص  •

ــطة  ــن األنشـــــ ــة مـــــ ــافة مجموعـــــ ــى إضـــــ علـــــ
التعليمية التي تثير  ريـوة حـب الـوطن فـي 
نفـــــوس الطـــــالب المعـــــوقين ســـــمعيا خـــــالل 
دراســة المحتــوى العلمــي ، كمــا تــم الحــرص 
علــى إجــرا  بعــض المناقشــات اإللكترونيــة 
حــول بعــض القضــايا الوطنيــة واالجتماعيــة 

ساعد على اكتسـاب الطـالب الكثيـر ، مما  
 من القيم الوطنية . 

فــــي بيئــــة الــــتعلم التكيفيــــة النقالــــة تــــم نشــــر  •
ــول شخصــــــيات  ــن القصـــــص حـــ ــر مـــ الكثيـــ
وطنيــــــة مـــــــن ذوى االحتياجـــــــات الخاصـــــــة 
ــة ذوى  ــر ، وأن فئـــ ــم مصـــ ــع اســـ ــا رفـــ ودرهـــ
االحتياجات الخاصة دائما لهم دور وطنـي 
 ، مما ساعد على زيادة حماس الطالب .

ــ • ديم المنظمــــــات المتقدمــــــة للطــــــالب تــــــم تقــــ
مــن خـالل مقــاطع الفيــديو  المعـوقين ســمعياً 

المترجمــــــة للغــــــة اإلشــــــارة ومجموعــــــة مــــــن 

الصور الثابتة والمتحركة والصـور التخيليـة 
التي  تبرز دور ذوى االحتياجات الخاصة 
في حب الوطن ، وكدلك تم نشر مجموعـة 
ــيات ونمـــــاذب فـــــي  ــن القصـــــص لشخصـــ مـــ

ان لهــم دور كبيــر فــي تاريخنــا اإلســالمي كــ
نصــرة الدولــة اإلســالمية ر ــم إعــاقتهم ممــا 
ــاعد علــــــى تحقيــــــق المحتــــــوى التعليمــــــي  ســـ

 لهدف  . 
الــتعلم هــدفت المنظمــات المتقدمــة فــي بيئــة  •

علــــــــى التأكيــــــــد أن فئــــــــة  التكيفيــــــــة النقالــــــــة
المعـــــــوقين ســـــــمعيا ميــــــــون أساســـــــي مــــــــن 
ميونــــات المجتمــــع لهــــم دور وطنــــي ثابــــت 

 ومهم . 
تكيفيــــة النقالــــة ســــاعدت فــــي بيئــــة الــــتعلم ال •

إكســـاب الطـــالب الـــوعي السياســـي ، حيـــث 
أتــا  للطـــالب الحصــول علـــى المســـاعدات 
بشــــيل مباشــــر مــــن زمالئهــــم وســــاعد ذلــــك 
ــى التركيــــو  ــدرة الطــــالب علــ ــى زيــــادة قــ علــ
والمتابعـــــة واالســـــتغراق ، وشـــــجع الطـــــالب 
ــية  ــايا السياســـ ــة بعـــــض القضـــ ــى مناقشـــ علـــ
ــات  ــاعد علــــى تقريــــب وجهــ ــا ســ المثــــارة ممــ
نظرهم فـي كثيـر مـن األمـور ممـا أدى إلـى 

 تنمية قيم المواطنة لدى الطالب . 
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ــد  النتيجــــــة فــــــي ضــــــو   • ــير هــــ يميــــــن تفســــ
تطبيقات النظريـة البنائيـة التـي يـتم التركيـو 
فيهــا علــى أن الطالــب هــو مــن يقــوم ببنــا  
ــن خـــــالل  ــدث مـــ ــتعلم يحـــ معارفـــــ  ، وأن الـــ
ــلكها  ــي يســ ــاليب التــ ــائل واألســ تفاعــــل الوســ

تخدام مصادر  العقليـة والحسـية الطالب باس
ليصــل إلــى معرفــة جديــدة مــن خــالل البنيــة 
ــد  ــة الـــتعلم التـــي تعتمـ ــة بيئـ ــة لطبيعـ المعرفيـ
علـى دفــع الطــالب إلـى تقــديم أفكــار جديــدة 
ــيم مـــــــن خـــــــالل تفعيـــــــل  واستكشـــــــاف التعلـــــ
ــق  ــات وتحقيــ ــة بالمعلومــ ــادرهم الخاصــ مصــ
ــتعلم  ــائط الـــ ــالل وســـ ــن خـــ ــتعلم مـــ ــواتج الـــ نـــ

فيهــا المعلومــات بشــيل  الرقميــة التــي تتــا 
ــين  ــروابط بـــــ ــات والـــــ ــاد العالقـــــ ــرن إليجـــــ مـــــ
ــة  ــدة وإتاحـ ــة الجديـ ــة والمعرفـ ــة الحاليـ المعرفـ
ــة ربــــــط  ــك بمحاولـــ ــالب، وذلـــ ــة للطـــ الفرصـــ
الطــــالب للقــــيم الوطنيــــة الموجــــودة داخلهــــم 
مثـــل تشـــجيع المنتخـــب الـــوطني أو تشـــجيع 
العبينا المحترفين فـي الخـارب أو كـر  دولـة 

اق سياسـي أو كـر  قنـاة ليب بيننا وبينها وف
إخبارية تتناول الوضع السياسي في مصـر 
بصــورة مغلوطــة مــع القــيم الوطنيــة الجديــدة 
مثـــــل المشـــــاركة فـــــي األحـــــداث االنتخابيـــــة 

ــيم  والتوعيـــة السياســـية للغيـــر و يـــر مـــن القـ
 الوطنية . 

زيـــادة عـــدد األنشـــطة التعليميـــة فـــي بيئـــة الـــتعلم  •
عــــــرع التكيفيــــــة النقالــــــة للطــــــالب المعــــــوقين و 

األنشطة المتميوة للطالب أمـام زمالئهـم سـمعيًا 
ساعد على زيادة إقبـال الطـالب علـى األنشـطة 
التعليميــة ممــا ســاعد علــى تميــن  الطــالب مــن 

  Luffتفـق نتـائج دراسـة القـيم الوطنيـة ، وهـدا ي
( التــي أشــارت نتائجهــا إلــى أهميــة أن  2019)

ــيم  ــاب القــ ــي اكتســ ــط فــ ــون دور الطالــــب نشــ ييــ
ــة  ــا تتفــــــــق مــــــــن نتــــــــائج دراســــــ الوطنيــــــــة ، كمــــــ

ــلمانى ) ــارت إلــــى دور  2019المســ ــي أشــ ( التــ
ــالب  ــدى طـ ــة لـ ــيم المواطنـ ــو قـ ــة فـــي تعويـ التربيـ
ــة  ــة مـــن خـــالل البـــرامج التعليميـ ــة الثانويـ المرحلـ

 اإللكترونية . 
ــون  ــدلك تكــ ــؤال وبــ ــن الســ ــة عــ ــت اإلجابــ ــد تمــ قــ

 الثالث من البحث .
ولتتحقق من صحة الفرع تم استخدام اختبـار 

Mann-Whitney  لداللــــــــــــة الفــــــــــــروق بــــــــــــين
متوســطات درجــات التطبيــق البعــدى لمجموعــة 

 البحث في اختبار المواطنة  . 
ــدول )  -Mann( نتــــــــــــائج اختبــــــــــــار  17جــــــــــ
Whitney  ــين ــروق بــ ــة الفــ ــى داللــ للتعــــرف علــ
 ث  على اختبار المواطنةمجموعة البح
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متوســـــــــــــــــــــــط  العدد نمط المنظمات  
 الرتب 

 الداللة  Z U مجموع الرتب

  ير دال 19,786 0,786 44.78 9.04 11 منظم بصري تمهيدي  
ــاطع فيـــــــديو  ــدم مقـــــ ــنظم متقـــــ مـــــ

 مترجمة للغة اإلشارة
11 9.65 46,87 

ــابق أن قيمــــة    Zيالحــــظ مــــن الجــــدول الســ
(  وهــي قيمــة  يــر دالــة عنــد مســتوى 0,786)

أي ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية  0,05
بــين متوســط رتــب درجــات المجموعــة التجريبيــة 
األولــــى )مــــنظم بصــــري تمهيــــدي صــــور ثابتــــة 
ومتحركــة وصــور تخيليــة وكرتونيــة ونصــوص( 
والمجموعــــــة التجريبيــــــة الثانيــــــة )مــــــنظم متقــــــدم 

( علــــى ةمقــــاطع فيــــديو مصــــحوب بلغــــة اإلشــــار 
ــمعيًا  ــوقين ســـ ــالب المعـــ ــة للطـــ ــار المواطنـــ اختبـــ
وبالتــالي ف نــ  تــم رفــض الفــرع وييــون فرضــًا 

 صفريًا ويمين تفسير ذلك:ـ 
ــي  • ــة التـــ ــتعلم المتكافئـــ ــوفير فـــــرص الـــ ــم تـــ تـــ

يوفرها كل منظم داخل بيئة الـتعلم التكيفيـة 
النقالة للطالب المعوقين سـمعيًا مـن خـالل 

المعلومـــــــــات تهيئـــــــــة الطـــــــــالب الســـــــــتقبال 
وتنظيمهــــا فــــي البنيــــة المعرفيــــة باســـــتخدام 

 المنظمات المتقدمة .
إضافة عنصر اإلثارة والتشوق ساعد علـى  •

زيادة إقبـال الطـالب المعـوقين سـمعيًا علـى 

بيئة التعلم التكيفيـة النقالـة ، كمـا ان تـوفير 
بيئة تعليمية تتناسب مـع قـدرات وإميانيـات 
 الطــــــالب المعــــــوقين ســــــمعيًا ســــــاعد علــــــى
القضا  علـى الفـروق بـين المـنظم البصـري 
التمهيدي  والمنظم  المتقدم مقـاطع الفيـديو 

 المترجمة للغة اإلشارة . 
المحتــوى العلمــي لبيئــة الــتعلم يعــد موضــوع  •

ــة قـــيم المواطنـــة  ــم للطـــالب وهـــو مناقشـ مهـ
ودور الطالب في بنا  المجتمع مما ساعد 
علــى زيــادة إقبــال الطــالب علــى المنظمــات 

ــ ــاعد علـــى المتقدمـ ــا سـ ــديد ممـ ــاس شـ ة بحمـ
القضا  علـى الفـروق بـين المـنظم البصـري 
التمهيـــدي والمـــنظم المتقـــدم مقـــاطع الفيـــديو 
المترجمـــة للغـــة اإلشـــارة  ، وهـــدا يتفـــق مـــن 

التي Atomatofa (2013   )نتائج دراسة  
ــى  ــال الطــــالب علــ ــة إقبــ ــى أهميــ ــارت إلــ أشــ
المنظمــــــــات المتقدمــــــــة بحمــــــــاس ودافعيــــــــة 

لمنظمــــات المتقدمــــة يســــاعد علــــى تحقيــــق ا
 للهدف التي وضعت من أجل  .
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والف ي البحفث  لدجابة عفن السفيا  الرابفع مفن  
أثفففر توظيفففف أنمفففاط المنظمفففات  نلففف  ا مفففا

المتقدمة في بيئات التعلم الكيفية النقالة على 
منظور زمن المستقبل لدل الطفالب المعفوقين 

 سمعيًا بالمرحلة اإلعدادية ؟ 
والتحقفف  مففن الفففرض الثالففث   توجففد ففففروق 
ذات داللففففة إحلففففا ية بففففين متوسففففو درجففففات 
طفففففالب المجموعفففففة األولفففففى  مفففففنظم بلفففففري 
تم يدي صور ثابتة ومتحركة وصفور تخيليفة 
وكرتونيففة ونلففو( ( والمجموعففة التجريبيففة 
الثانية   منظم متقدم مقفاطع فيفديو ملفحوب 
بل ففففة اإلةففففارة ( فففففي مقيففففاس منظففففور زمففففن 

ل لففففدل الطففففالب المعففففوقين سففففمعيًا المسففففتقب
بالمرحلة اإلعدادية للفالح المجموعفة الثانيفة 

.    
ل جابــــــة عــــــن الســــــؤال والتحقــــــق مــــــن صــــــحة 

  Wilcox onالفــرع تــم اســـتخدام اختبــار
ــين متوســـــطات المجموعـــــات  ــة الفـــــروق بـــ لداللـــ
ــائج  ــد نتــــ ــم رصــــ ــث تــــ ــة حيــــ ــغيرة المرتبطــــ الصــــ
التطبيــق القبلــي والبعــدى لمجموعــة البحــث فــي 

اس منظــور زمــن المســتقبل ومعالجــة نتــائج مقيــ
(  SPSSالبحــث إحصــائيا باســتخدام برنــامج )  

 وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي .

  للرتب لداللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي لمقياس Wilcoxon( نتائج اختبار   18جدول ) 
 منظور زمن المستقبل 

متوســـــــــــــــــــط  العدد الرتب ط المنظماتنم م
 الرتب

مجمــــــــــــــــــــوع 
 الرتب

Z Sig  الداللة 

الرتـــــــــــــــــــــــــــــب    تمهيديمنظم بصري  1
 السالبة

0 0 0 

دالـــــــة عنـــــــد مســـــــتوى  33,34 3,78
الرتـــــــــــــــــــــــــــــب  0,05

 الموجبة
11 6 34 

مــــــــنظم متقــــــــدم مقــــــــاطع   2
فيـــــــــديو مترجمـــــــــة للغـــــــــة 

 اإلشارة

الرتـــــــــــــــــــــــــــــب 
 السالبة

0 0 0 

دالـــــــة عنـــــــد مســـــــتوى  34,54 3,18
الرتـــــــــــــــــــــــــــــب  0,05

 الموجبة
11 6 34 

الرتـــــــــــــــــــــــــــــب  مجموعة البحث 3
 السالبة

0 0 0 

دالـــــــة عنـــــــد مســـــــتوى  36,78 5,38
الرتـــــــــــــــــــــــــــــب  0,05

 الموجبة
22 12,6 124 
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ــابق أن قيمــــة    Zيالحــــظ مــــن الجــــدول الســ
أي  0,05( وهي قيمة دالة عند مستوى  5,38)

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطي 
رتــــب درجــــات المجموعــــة التجريبيــــة األولــــى ) 
ــة  ــنظم بصـــري تمهيـــدى صـــور ثابتـــة ومتحركـ مـ
وصــــــــــــور تخيليــــــــــــة وكرتونيــــــــــــة ونصــــــــــــوص ( 
والمجموعـــــة التجريبيـــــة الثانيـــــة ) مـــــنظم متقـــــدم 

ــة اإلشــــارة ( علــــى م ــاطع فيــــديو مترجمــــة للغــ قــ
ــتقبل للطــــــــالب  ــن المســــــ مقيــــــــاس منظــــــــور زمــــــ
المعوقين سمعيًا لصالح القيـاس البعـدى ويرجـع 

 ذلك إلى :ـ 
جـــودة المنظمـــات المتقدمـــة وعرضـــها علـــى  •

الطــــالب ومناقشــــتها لقضــــايا سياســــية ذات 
ــات  ــايا ذوى االحتياجــ ــرة بقضــ ــة مباشــ عالقــ
الخاصـــة ، ســـاهم فـــي وضـــع الطـــالب فـــي 
ــية  ــتهم السياســــــ ــا  رايــــــ ــاط لبنــــــ ــة نشــــــ حالــــــ
ــتقبلية وبــــدل أقصــــى جهــــد للحصــــول  المســ
علــى أعلــى درجــة فــي مقيــاس منظــور زمــن 

ببيئــة الــتعلم  المســتقبل ، وســاعدت الطــالب 
التكيفية في إكساب الطالب هـد  المهـارات 
ــي  ــدريب فـ ــتراتجيات التـ ــاعدت إسـ ــا سـ ، كمـ

 توسيع راية الطالب المستقبلية .
ــة الجوالـــة التـــي  • ــة الـــتعلم التكيفيـ ــة بيئـ طبيعـ

ــا دور الطالـــب نشـــط مـــن خـــالل   ييـــون فيهـ
إضــــافة مجموعــــة مــــن األنشــــطة التعليميــــة 
ب التــي تعمــل علــى أن ييــون موقــف الطــال

نشـــط فـــي العمليـــة التعليميـــة ممـــا أدى إلـــى 
أن ييـــــــون المحتـــــــوى مـــــــؤثر فـــــــي ســـــــلو  
ــية  ــارهم واعتقـــــاداتهم السياســـ ــالب وأفكـــ الطـــ
ــة  المســـتقبلية ، وهـــدا يتفـــق مـــع نتـــائج دراسـ

( التـــي توصـــلت إلـــى وجـــود  2018علــى )
عالقـــة ارتباطيـــ  بـــين بيئـــة الـــتعلم وإكســـاب 
 الطالب مهارات منظور زمن المستقبل. 

على حجم تأثير المتغير المستقل على للتعرف  
المتغيــــر التــــابع تــــم حســــاب حجــــم التــــأثير مــــن 

 خالل حساب مربع إيتا .
 ( قيمة مربع إيتا لمجموعة البحث  19جدول ) 

 حجم التأثير Z Z2 4+Z2 n2 العدد المتغيرات  
 مرتفع 0,476 8,7856 4,9856 4,12 11 منظم بصري تمهيدى

 مرتفع 0,498 8,9345 5,0034 4,23 11 منظم متقدم مقاطع فيديو مترجمة للغة اإلشارة 

 مرتفع 0,679 13,3576 10,1765 5,89 22 مجموعة البحث

يالحـظ مــن الجــدول الســابق أن قيمــة مربــع إيتــا 
( وهـــــي قيمـــــة مرتفعـــــة وفقـــــًا 0,14أكبـــــر مـــــن )

لجداول كوهين تدل على أن الفروق ذات داللة 
إحصائية بين التطبيقين القبلي والبعدى لم تكن 
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ــف  ــأثير توظيـــ ــا كانـــــت بتـــ ــدفة وإنمـــ ــدة الصـــ وليـــ
المنظمــــات المتقدمــــة فــــي بيئــــة الــــتعلم التكيفيــــة 

 ن تفسير ذلك :ـالنقالة ، ويمي
طبيعة الطالب المعوقين سمعيًا وإحساسهم  •

بـــالتهمي  السياســـي فعنـــدما يتـــأتى محتـــوى 
ــايا سياســــية تتعلــــق  ــم ينــــاق  قضــ مقــــدم لهــ
بـــواقعهم ومشـــاركتهم السياســـية ممـــا يـــؤدي 
إلى زيادة الجهد والمثابرة والدافعية ل نجاز 
نحـــــــــو أدا  المهـــــــــام المختلفـــــــــة ، كمـــــــــا أن  

سي لدى الطالب يؤدي ارتفاع الوعي السيا
إلـى زيـادة منظـور زمـن المسـتقبل السياســي 

  Tsaiلـــديهم ، حيـــث توصـــلت دراســـة 
( كلما زادت قـدرة الفـرد علـى أدائـ  2015)

للمهــام المطلــوب منــ  زاد معــ  قدرتــ  علــى 
ــة  ــتقبل ، وأظهـــرت دراسـ منظـــور زمـــن المسـ

( أن الممارسات التي تتم 2015الصادق )
بصـــــري فـــــي باســـــتخدام شـــــبيات التفكيـــــر ال

تنميــــة مهــــارات التفكيــــر المعرفيــــة وعــــادات 
 العقل لدي طالب المرحلة اإلعدادية .

تنميـــــــة الـــــــوعي السياســـــــي لـــــــدى الطـــــــالب  •
المعــــوقين ســــمعيًا ســــاعدهم فــــي توجهــــاتهم 
المســتقبلية ، وهــدا يتفــق مــع دراســة دســوقى 

( التي توصلت إلـى وجـود عالقـة   2011)
ــة  ــة المعرفيــــ ــاة مــــــع البنيــــ ــام الحيــــ بــــــين مهــــ

للطالب ، ألن المشيالت المعرفية الحاليـة 
تــــدفع بــــالطالب إلــــى حلهــــا فــــي التوجهــــات 

ل  ، كما أن المنظمات المتقدمة   المستقبلية
أظهرت تحسـن مسـتوى الطـالب فـي الـتعلم 
فــي بيئــة تكيفيــ  نقالــة فــي الــوعي السياســي 
ــر إيجــــابي فــــي توجهــــات  ــ  أثــ ــا كــــان لــ ممــ
الطالب لمنظور زمن المستقبل السياسي ، 
ــة الـــتعلم  ــدريب فـــي بيئـ ــلوب التـ ــا أن أسـ كمـ
التكيفيــــــة النقالــــــة أنعيــــــب علــــــى اكتســــــاب 

الوعي السياسي قد شـجع   الطالب لمهارات 
ــعيا  ــًا وسـ ــوا أكثـــر طموحـ ــأن ييونـ الطـــالب بـ
لتحقيق توجهات لمستقبلهم السياسي  وهـدا 

Carvalho  (2015 )يتفــق مــن دراســة 
التي أشارت إلى وجـود عالقـة إيجابيـة بـين 
منظــور زمــن المســتقبل ونــوع المعرفــة التــي 

 ييتسبها الطالب .
يمين تفسير ذلك في ضو  نظرية المرونـة  •

لعقليــــة التــــي توفرهــــا بيئــــة الــــتعلم التكيفيــــة ا
النقالــة ، وهــدا يتفــق مــع نتــائج دراســة عبــد 

ــاب ) ــلت إلـــى أن  2011الوهـ ــي توصـ ( التـ
الطالب مرتفعي القـدرة فـي المرونـة العقليـة 
ييــون لــديهم نظــرة مســتقبلية إيجابيــة ألنهــم 
يتميــــوون بقــــدرتهم علــــى مواجهــــة المواقــــف 

مــــــــــة والمشــــــــــيالت المتعــــــــــددة بنــــــــــوع الموائ
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والتكيف معها بعيدًا عن الجمود والتعصـب 
لفكرة محددة وبدلك يصبح قادرًا على فهم  
الواضــــــح ألهميــــــة األهــــــداف المســــــتقبلية ، 
ومـــدى االســـتفادة مـــن الخبـــرات الســـابقة لـــ  
فــي المســتقبل متطلعــًا إلــى مســتقبل أفضــل 
وقـــــد ظهـــــر ذلـــــك فـــــي أدا  الطـــــالب علـــــى 
مقيــاس الــوعي السياســي واختبــار المواطنــة 
والتــي أظهــرت الرايــة المســتقبلية اإليجابيــة 
ــعهم  ــين وضـ ــاوالتهم لتحسـ ــي محـ للطـــالب فـ

 السياسي . 
ــة    • ــو  النظريــ ــك فــــي ضــ ــير ذلــ يميــــن تفســ

الســـــــــلوكية المفســـــــــرة للســـــــــلو  )الفـــــــــريح ، 
( مــن خــالل اعتقــاد الطــالب 329، 2015

في أن معرفتهم السياسية وانتمائهم الوطني 

بل سوف يعوز أدائهـم السياسـي فـي المسـتق
ــية وانتمــــائهم  ــرفتهم السياســ ــا زادت معــ فكلمــ
ــا نظــــــر الطــــــالب المعــــــوقين  الــــــوطني كلمــــ
ســمعيًا علــى أنهــم فصــيل سياســي مهــم فــي 
المجتمع يجب عليهم المشاركة السياسـية ، 
وأن المشـــــاركة السياســـــية ليســـــت مقصـــــورة 
ــات  ــويا  ، وأن إميانيــــ علــــــى األفــــــراد األســــ
ــمعيًا ال  ــوقين ســــــ ــالب المعــــــ ــدرات الطــــــ وقــــــ

 ع مشاركتهم السياسية .  تتناقض م
ولتتحقق من صحة الفرع تم استخدام اختبـار 

Mann-Whitney  لداللــــــــــــة الفــــــــــــروق بــــــــــــين
متوســطات درجــات التطبيــق البعــدى لمجموعــة 

 البحث في مقياس الوعي السياسي  . 

للتعــرف علــى داللــة الفــروق بــين مجموعــة البحــث   Mann-Whitney( نتــائج اختبــار  20جــدول ) 
 على مقياس منظور زمن المستقبل

متوســـــــــــــــــــــــط  العدد نمط المنظمات  
 الرتب 

 الداللة  Z U مجموع الرتب

 44,78 9,05 11 منظم بصري تمهيدى

ــاطع  فيـــــــديو   ير دال 19,784 0,347 ــدم مقــــ ــنظم متقــــ مــــ
 مترجمة للغة اإلشارة

11 
8,89 41,98 

ــابق أن قيمــــة    Zيالحــــظ مــــن الجــــدول الســ
(  وهــي قيمــة  يــر دالــة عنــد مســتوى 0,347)

أي ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية  0,05

بــين متوســط رتــب درجــات المجموعــة التجريبيــة 
األولــى ) مــنظم بصــري تمهيــدي ( والمجموعــة 

ــدم  ــنظم متقـ ــة الثانيـــة )مـ ــاطع فيـــديو التجريبيـ مقـ
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ــور  ــاس منظـ ــى مقيـ ــارة ( علـ ــة اإلشـ ــة للغـ مترجمـ
ــمعيًا  زمـــــــن المســـــــتقبل للطـــــــالب المعـــــــوقين ســـــ
وبالتــالي ف نــ  تــم رفــض الفــرع وييــون فرضــًا 

 ـ صفريًا ويمين تفسير ذلك :
تشــــاب  مواقــــف الــــتعلم بــــين المجمــــوعتين ،  •

وتم تصميم هد  المواقف لتكون معبـرة عـن 
طبيعة توجهات الطـالب السياسـية مرتبطـة 
بواقع الطـالب ، فغالبيـة الطـالب المعـوقين 
ســــــمعيًا لــــــديهم دوافــــــع متقاربــــــة وتطلعــــــات 
سياســــية مســــتقبلية متشــــابهة تتناســــب مـــــع 
رايـــة الدولـــة فـــي أشـــار  ذوى االحتياجـــات 

 الخاصة في العملية السياسية . 
تشابهت ردود جميع الطالب في التحديات  •

ــ  الطـــالب  ــتقبلية التـــي تواجـ السياســـية المسـ
المعـــوقين ســــمعيًا فــــي المشــــاركة السياســــية 
في المستقبل ، وهدا ما أشار إليـ  الطـالب 
من التخوف من عدم مساندة أجهـوة الدولـة 
ــالم  ــام عـــ ــى اقتحـــ ــاعدتهم علـــ ــي مســـ ــم فـــ لهـــ

، باإلضافة إلى التخوف مـن دور   السياسة
المجتمــــع فــــي تقــــدم المســــاندة لهــــم للتغلــــب 
علــــى بعــــض القيــــود التــــي تفرضــــها عليــــ  
ــم  ــن تفســــير حجــ ــمعية ، ويميــ ــاقتهم الســ إعــ
األثــر فــي منظــور زمــن المســتقبل للطــالب 
ــة  ــات المعرفيـــــ ــة التوقعـــــ ــو  نظريـــــ ــي ضـــــ فـــــ

Expectancy Theory Cognitive 
ث بــين التــي تــري أن التوســط المعرفــي يحــد 

ــتجابة )  Luck andالمثيــــر واالســ
Lipp,2016  فالبنـــا  المعرفـــي السياســـي )

وتنميـــــــــة قـــــــــيم المواطنـــــــــة لـــــــــدى الطـــــــــالب 
ــات  ــل التوقعـــ ــمعيًا ســـــوف يقلـــ ــوقين ســـ المعـــ
الســـــلبية للطـــــالب فـــــي رايـــــتهم المســـــتقبلية 
السياســــية وبالتــــالي تــــوداد لــــديهم التوقعــــات 
اإليجابيـــة عـــن المشـــاركة السياســـية وتـــوداد 

 نظور اإليجابي لومن المستقبل .معها الم
 تفسير نتا ج البحث   

توظيــف أنمــاط يتضــح مــن نتــائج البحــث أهميــة 
المنظمــات المتقدمــة فــي بيئــات الــتعلم التكيفيـــة 
ــة الـــــوعي السياســـــي  ــا علـــــى تنميـــ النقالـــــة وأثرهـــ
وتـــدعيم قـــيم المواطنـــة ومنظـــور زمـــن المســـتقبل 
لـــــــدي الطــــــــالب المعـــــــوقين ســــــــمعيًا بالمرحلــــــــة 

 ويرجع ذلك لعدة أمور أهمها: اإلعدادية
ــدمت للطـــالب  • ــي قـ ــة التـ ــات المتقدمـ المنظمـ

ــة  ــور الثابتـــ ــمل الصـــ ــمعيًا تشـــ المعـــــوقين ســـ
ــور  ــة والصـــــ ــور التخيليـــــ ــة والصـــــ والمتحركـــــ
الكرتونيـــــــة والنصـــــــوص ومقـــــــاطع الفيـــــــديو 
المترجمــة للغــة اإلشــارة وهــي علــى مســتوى 
عـــــــال مـــــــن العموميـــــــة والشـــــــمول والتجـــــــرد 

ة والوطنيــة التــي وتــرتبط بالمفــاهيم السياســي
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ســبق الطالــب دراســتها، وهــدا مــا يتفــق مــع 
ــة علـــــــــــى ) ــارت 014دراســـــــــ ــي أشـــــــــ ( التـــــــــ

للمنظمــات المتقدمــة دور مهـــم فــي العمليـــة 
 التعليمية .

ــع  • ــة تتناســــب مــ ــة النقالــ ــتعلم التكيفيــ ــة الــ بيئــ
قــدرات وإميانيــات الطــالب المعــوقين حيــث 
تــم االعتمــاد علــى المثيــرات البصــرية حتــى 

قـــــدرات وإميانيـــــات الطـــــالب تتناســـــب مـــــع 
المعــوقين ســـمعيًا ، كمـــا تـــم ترجمـــة مقـــاطع 
الفيــديو إلــى لغــة اإلشــارة حتــى يــتم التغلــب 
علـــى القيـــود التـــي تفرضـــها علـــيهم إعـــاقتهم  
ــة  ــائج دراســ ــق مــــع نتــ ــدا يتفــ ــمعية ، وهــ الســ

( التي أشارت إلى أهمية أن 2018حنفى )
تكون بيئة الـتعلم للطـالب المعـوقين سـمعيًا 

 قدرات والطالب وإميانياتهم  .مناسبة ل
ــرية فـــي  • ــرات البصـ ــافة بعـــض المثيـ ــم إضـ تـ

بيئـــة الـــتعلم التكيفيـــة النقالـــة بغـــرع جـــدب 
انتبـا  الطـالب تجـا  المحتـوى المقـدم لهـم ، 
كمــــــا تــــــم الحــــــرص علــــــى تنــــــوع األنشــــــطة 
التعليميـــــــة والتكليفــــــــات حتـــــــى ييــــــــون دور 
ــتعلم ،  ــة الـ ــي بيئـ ــط فـ ــابي ونشـ الطالـــب إيجـ

تـــدخل الباحـــث فـــي  كمـــا تـــم الحـــرص علـــى
ــاهيم  ــديل بعــــض المفــ الوقــــت المناســــب لتعــ
ــديل بعــــــــض  ــة أو تعــــــ ــية المغلوطــــــ السياســــــ

األفكـــــار ، وهـــــدا يتفـــــق مـــــع نتـــــائج دراســـــة 
ــدوانى ) (  2019عدائكــــــة وبوضــــــياف وعــــ

التـي  أشـارت إلـى أهميـة توظيـف المثيـرات 
التكنولوجيــة البصــرية فــي العمليــة التعليميــة 

 للمعوقين سمعيًا  .
 ت تنــــــوع اإلســــــتراتيجيا تــــــم الحــــــرص علــــــى •

التدريســية التــي تعتمــد علــى نشــاط الطــالب 
، وتـــم الحـــرص علـــى أنشـــا  صـــفحة علـــى 
موقــــــع التواصــــــل االجتمــــــاعي فــــــيب بــــــو  
بغرع أن ييون هنا  نوع مـن المناقشـات 
السياســـية اإللكترونيـــة بـــين الطـــالب ، كمـــا 
تــم الحــرص علــى إنشــا  ملــف إنجــاز لكــل 

ــة الطالـــب السيا ــية طالـــب يـــدون فيـــ  رايـ سـ
وأفكـــــــار  ومعتقداتـــــــ  الوطنيـــــــة ، ورايـــــــتهم 

 السياسية المستقبلية . 
ــة  • ــة التعليميــــ ــوال فــــــي العمليــــ توظيــــــف الجــــ

ــدًا  ــر جـــــ ــمعيًا مثيـــــ ــوقين ســـــ ــالب المعـــــ للطـــــ
للطـــــــالب ممـــــــا أضـــــــفى عنصـــــــر اإلثـــــــارة 
والتشويق والحماس خالل البحث ، كما أن 
تنوع المثيرات أضفى نوع من النشاط لدور 
المــتعلم ، كمــا أن ارتبــاط القضــايا التــي تــم 
إثارتها في المحتـوى العلمـي بواقـع الطـالب 

ــوق ــية أدي المعـ ــاتهم الشخصـ ــمعيا وحيـ ين سـ
ــوى  ــى المحتـ ــالب علـ ــة الطـ ــادة قابليـ ــى زيـ إلـ
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( 2010العلمـــي ، وهـــدا يتفـــق مـــع الفـــايو )
ــتعلم  ــة توظيــــف الــ ــى أهميــ ــارت إلــ ــي أشــ التــ
النقــــــال فــــــي العمليــــــة التعليميــــــة للمعــــــوقين 

 سمعيًا  . 
إثـــــــــارة قضـــــــــايا سياســـــــــية خاصـــــــــة بـــــــــدوي  •

ــة  ــفة عامــــــــ ــة بصــــــــ ــات الخاصــــــــ االحتياجــــــــ
ــمعياً  ــوقين ســـ ــط  والمعـــ ــة وربـــ ــفة خاصـــ بصـــ

ــاهيم والخبـــــــــرات الســـــــــابقة للطـــــــــالب  المفـــــــ
المعـــــوقين ســـــمعيًا أدي إلـــــى زيـــــادة الـــــوعي 
ــا   ــا أن إعطـــــــ السياســـــــــي للطـــــــــالب ، كمـــــــ
ــار  ــة قضــــــايا وأفكــــ ــة مناقشــــ الطــــــالب حريــــ
سياسية معين دون التقيد بالمحتوى العلمي 
أدى إلــــــــى زيــــــــادة إقبــــــــال الطــــــــالب علــــــــى 
ــائج  ــع نتـ ــق مـ ــدا يتفـ ــي ، وهـ ــوى العلمـ المحتـ

( التــي أشــارت إلــى 2018ســة العنــوى )درا
أهميــــــة مناقشــــــة القضــــــايا السياســــــية عبــــــر 
ــوعي  ــة الــ ــى تنميــ ــة علــ ــائل التكنولوجيــ الوســ

 السياسي لدى الطالب  .
أشارت نتائج الدراسة أن قيم المواطنة لـدى  •

الطالب المعوقين سمعيًا تحتاب إلى تدعيم 
ــر الطـــالب  ــات نظـ ــن خـــالل تقريـــب وجهـ مـ

الدولــــة فــــي  بـــين وجهــــات نظــــرهم فـــي دور
دعــــــم فئــــــة المعــــــوقين ســــــمعيًا ، حيــــــث أن 
الطالب المعوقين سمعيًا لديهم قيم مواطنـة 

ــدا  ــحيح ، وهـ ــ  صـ ــي توجيـ ــاب إلـ ــن تحتـ ولكـ
ــة  ــائج دراســـــــ ــع نتـــــــ  Rapoportيتفـــــــــق مـــــــ

ــة دور  2019) ــارت أهميــــــــــ ( التــــــــــــي أشــــــــــ
ــة للطـــالب  ــيم المواطنـ ــم قـ ــي دعـ ــع فـ المجتمـ
المعوقين سمعيا عن طريـق دعـم المشـاركة 

 الوطنية لهد  الفئة .السياسية و 
وتدعيم قيم المواطنة  تنمية الوعي السياسي •

للطالب المعوقين سـمعيًا يعمـل علـى زيـادة 
ــتقبل السياســــــي لــــــدي  منظــــــور زمــــــن المســــ
الطـــــالب ، وهـــــدا يتفـــــق مـــــع دراســـــة علـــــى 

( التــي أشــارت إلــى أهميــة المعرفــة 2018)
الســابقة فــي التوجهــات المســتقبلية للطــالب 

 . 
ــث  • ــرت نتـــائج البحـ ــد فـــروق  أظهـ أن ال توجـ

ذات داللــة إحصــائية فــي درجــات الطــالب 
ــار  ــي واختبـــ ــوعي السياســـ ــاس الـــ ــى مقيـــ علـــ
ــتقبل  المواطنـــة ومقيـــاس منظـــور زمـــن المسـ
ــنظم  ــة التجريبيـــة األولـــى ) مـ ــين المجموعـ بـ
بصـــــري تمهيـــــدى ( والمجموعـــــة التجريبيـــــة 
الثانية ) منظم متقدم مقاطع فيديو مترجمة 

 للغة اإلشارة ( .
 ربوية للبحث . القيمة الت

تظهر القيمة التربوية للبحث في تنميـة  •
الــوعي السياســي وتــدعيم قــيم المواطنــة 
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ومنظــور زمــن المســتقبل لــدى الطــالب 
ــا لــــ  مــــن أهميــــة  المعــــوقين ســــمعيًا ومــ
كبيرة في مناقشة قضايا سياسية تعمـل 
علـــى تنميـــة الشـــعور الـــوطني للطـــالب 
المعـــــــوقين ســـــــمعيًا ، وكـــــــدلك تــــــــدعيم 

اسية للطالب ، ومحاولة المشاركة السي
ــى  ــادر علـ ــاهم واعـــي قـ ــديم مـــواطن فـ تقـ
ــة  ــ  لديـــ  رايـ ــا  وطنـ ــاهمة فـــي بنـ المسـ
ــوطني  ــم دور  الـ ــية ترسـ ــتقبلية سياسـ مسـ

 في المستقبل .
يعمـل البحـث علـى توظيـف المنظمـات  •

ــة فــــــي بيئــــــة الــــــتعلم التكيفيــــــة  المتقدمــــ
الجوالــة للطــالب المعــوقين ســمعيًا ومــا 

ن نـواتج لها من أهميـة كبيـرة مـن تحسـي
الـتعلم للطـالب المعـوقين سـمعيًا ، كمــا 
أن لها دور في تقديم بيئة تعلم تناسب 
ــوقين  ــات الطــــالب المعــ قــــدرات وإميانيــ

 سمعيًا . 
يقـــــــــدم البحـــــــــث صـــــــــورة مـــــــــن صـــــــــور  •

االســــتفادة مــــن الشــــغف لــــدى الطــــالب 
ــالجوال والبــــــرامج  ــوقين ســــــمعيًا بــــ المعــــ
ــف  ــالجوال وكيـ ــة المرتبطـــة بـ اإللكترونيـ
ــة  ــك فــــــــي العمليــــــ ــتفادة مــــــــن ذلــــــ االســــــ
ــمعيًا ،  ــوقين سـ ــة للطـــالب المعـ التعليميـ

كمــا يقــدم البحــث صــورة لكيفيــة تكيــف 
ــدرات  ــع قــ ــب مــ ــا يتناســ ــتعلم بمــ ــة الــ بيئــ
 وإميانيات الطالب المعوقين سمعيًا .

ــع  • ــم للمجتمــ ــية مهــ ــاق  البحــــث قضــ ينــ
وللطالب المعوقين سمعيًا وهـي قضـية 
الــــــوعي السياســــــي واالنتمــــــا  الــــــوطني 

لطالب المعوقين سـمعيًا وكيـف يميـن ل
للمجتمــع االســتفادة مــن هــد  الفئــة فــي 
عمليـــة البنـــا  السياســـي، وكيفيـــة كســـر 
حــاجو العولــة السياســية لفئــة المعــوقين 

 سمعيًا.
تقــدم البحــث رايــة للمجتمــع لتنميــة قــيم  •

ــوقين ســــمعيًا،  ــالب المعــ ــة للطــ المواطنــ
ــث رايــــــة لالســــــتفادة  ــا يقــــــدم البحــــ كمــــ

المعـــوقين ســـمعيًا،  المجتمعيـــة مـــن فئـــة
كمــــــــــا ينــــــــــاق  البحــــــــــث قضــــــــــية دور 
ــوقين  ــولى المعـــ ــل تـــ ــع فـــــي تقبـــ المجتمـــ

 سمعيًا مناصب سياسية.
ضفففوء نتففا ج البحففث تفففم  فففي التوصففيات:

 يات وهي:صتقديم مجموعة من التو 
ــات  • ــديم المنظمـــــ ــام بتقـــــ ــتفادة واالهتمـــــ االســـــ

المتقدمــــة فــــي مقــــررات الطــــالب المعــــوقين 
ــمعيًا، مــــــع مراعــــــاة التنــــــوع فــــــي ت قــــــديم ســــ

ــا   ــرية وإعطـــــ ــة البصـــــ ــات المتقدمـــــ المنظمـــــ
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أولوية للمثيرات البصـرية التـي تتناسـب مـع 
قدرات وإميانيات الطالب المعـوقين سـمعيًا 
التــــــــي تســــــــاعد علــــــــى بقــــــــا  أثــــــــر الــــــــتعلم 

 واالحتفام بالمعلومات لدى الطالب. 
االســتفادة مــن اإلميانيــات والمميــوات التــي  •

ــتعلم  ــتعلم الجـــــوال فـــــي بيئـــــة الـــ يضـــــفيها الـــ
للطــالب المعــوقين ســمعيًا، ومحاولــة توجيــ  
الــنهم لــدى الطــالب المعــوقين ســمعيًا تجــا  
اســــــتخدام الهــــــاتف الجــــــوال أثنــــــا  العمليــــــة 

 التعليمية التوجي  الصحيح. 
تكيــف بيئــة الــتعلم بمــا يتناســب مــع قــدرات  •

ــمعيًا عـــن وإميا نيـــات الطـــالب المعـــوقين سـ
طريـــــــــق اســـــــــتخدام األجهـــــــــوة اإللكترونيـــــــــة 
المخصصــــــة لفئــــــة المعــــــوقين ســــــمعيًا مــــــع 
اإلكثــار مــن المثيــرات البصــرية مــع تــدعيم 
ــة  ــديو المترجمــ ــاطع الفيــ ــد  المثيــــرات بمقــ هــ
للغة اإلشارة أو بعـض النصـوص الميتوبـة 
الموجوة التي ال تؤدي إلى الملـل ، وبعـض 

تراضـــية والرســـومات التخيليــــة المواقـــف االف
 والكرتونية .

االهتمام بالممارسات الجيـدة ألدوات الـتعلم  •
ــة الـــتعلم للطـــالب  ــوال المتاحـــة فـــي بيئـ الجـ
المعوقين سمعيًا، ومحاولة تدريب المعلمين  
علـى كيفيـة توجـ  الطـالب تجـا  االسـتخدام 

ــة  ــي العمليـــــــ ــة فـــــــ ــد للهواتـــــــــف النقالـــــــ الجيـــــــ
 التعليمية. 

مناقشـــــة قضـــــايا سياســـــية ووطنيـــــة تخـــــص  •
منـــــــاهج  الطــــــالب المعـــــــوقين ســـــــمعيًا فـــــــي

الطـــالب المعـــوقين ســـمعيًا ومحاولـــة تـــدعيم 
الــــوعي السياســــي وقــــيم المواطنــــة للطــــالب 
ــى  ــا  علـ ــة القضـ ــمعيًا، ومحاولـ المعـــوقين سـ
ــتقبل السياســــي  ــا  المســ ــلبية تجــ ــة الســ الرايــ

 للطالب المعوقين سمعيًا. 
محاولة قيام المدرسة بدورها في تدعيم قـيم  •

ــمعيًا،  المواطنـــة لـــدى الطـــالب المعـــوقين سـ
ا يجـــــب أن تقـــــوم المدرســـــة فـــــي تنميـــــة كمـــــ

 الوعي السياسي للطالب المعوقين سمعيًا. 
كســــر حــــاجو العولــــة السياســــية المفــــروع  •

علـــــــى فئـــــــة المعـــــــوقين ســـــــمعيًا، ومحاولـــــــة 
ــة  ــا  الدولـ ــي بنـ ــة فـ ــد  الفئـ ــن هـ ــتفادة مـ االسـ
ــي مــــــن ميونــــــات  ــارهم ميــــــون أساســـ باعتبـــ

 المجتمع. 
ــية  • ــرات السياسـ ــن الخبـ ــتفادة مـ ــة االسـ محاولـ

نتمـــا  الـــوطني لـــدى الطـــالب المعـــوقين واال
ــمعيًا فــــي تــــدعيم قــــيم المواطنــــة وتنميــــة  ســ
الـــوعي السياســـي لـــدى الطـــالب واالســـتفادة 

 من رايتهم السياسية المستقبلية. 



 2020العدد الخامس، ديسمبر     (SRC_IJES) امعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربويةمجلة ج

 

77 
 

ــة علــــى  • ــوم الدولــ ــوانين تلــ ــع قــ ــة وضــ محاولــ
ــمعيًا فــــي  ــة المعــــوقين ســ ــتفادة مــــن فئــ االســ
عمليــــة مناقشــــة القــــوانين التــــي تــــتحيم فــــي 

اركة ذوى االحتياجـــــات نســـــب وكيفيـــــة مشـــــ
الخاصــة فــي المجــالب النيابيــة والتشــريعية 
مــع ضــرورة مشــاركة فئــة المعــوقين ســمعيًا 

 في تشييل هد  المجالب.
إصـــــدار القـــــوانين التـــــي تقـــــوى رو  الـــــوال   •

ــة  ــات الخاصـ ــة ذوى االحتياجـ ــا  لفئـ واالنتمـ
للمجتمــع، وييــون هــدف هــد  القــوانين نشــر 
ات، مبــــــدأ المســــــاواة فــــــي الحقــــــوق والواجبــــــ

ــق  ــي تعيــــ ــية التــــ ــواجو السياســــ ــر الحــــ وكســــ
ــاة  ــي الحيـ ــمعيا فـ ــوقين سـ ــة المعـ ــاركة فئـ مشـ

 السياسية.
أن تقــوم المدرســـة بــدورها بالنســـبة للطـــالب  •

حقـوق ب  المعوقين سمعيًا عن طريـق تعريفـ 
 تجــا  المجتمــع ، وتنميــة وواجباتــ  المواطنــة

وأن  ال   لدي     فكرة تالزم الحقوق والواجبات 
تقـديم الواجـب قبـل  حق بـال واجـب ووجـوب 
تنميــة االتجاهــات ، و  الحصــول علــى الحــق

ــالحة  ــة الصـــــــ ــالب االجتماعيـــــــ ــدى الطـــــــ لـــــــ
،  كالتعـــــــاون والتكامـــــــلالمعـــــــوقين ســـــــمعيًا 

ــة و  ــالح نحـــو الديمقراطيـ ــا  الصـ تنميـــة االتجـ
وتكـــــوين المهـــــارات الالزمـــــة لهـــــا والوقـــــوف 

على مفاهيمها الصـحيحة وتكـوين المفـاهيم 
،  الحريــــــةالصــــــحيحة ل شــــــيا  كالملكيــــــة و 

ــرة مســــــتقبلية  ومســــــاعد  علــــــى تكــــــوين فكــــ
 إيجابية تجا  دور  السياسي في المستقبل .

والواجبـــــات ضـــــرورة ممارســـــة الحقـــــوق  •
داخـــــــــل للطـــــــــالب المعـــــــــوقين ســـــــــمعيًا 

المدرســـــــة باعتبارهـــــــا مـــــــن ســـــــلوكيات 
المواطنة الحقيقية التي تساعد في رقي 

 وتقدم .مجتمعهم 
 البحوث المقترحة.  

ــوير بيئـــات الـــتعلم التكيفيـــة النقالـــة فـــي  • تطـ
ــيم  ــا تعلـ ــة لتكنولوجيـ ــايير العالميـ ــو  المعـ ضـ
ــتعلم  ــا بقــــا  أثــــر الــ المعــــوقين ســــمعيًا وأثرهــ

 والتحصيل لدي الطالب .
المنظمـــــات المتقدمـــــة فـــــي توظيـــــف أنمـــــاط  •

العملية التعليميـة للطـالب المعـوقين سـمعيًا 
ــة  ــال الطـــالب علـــى العمليـ ــادة إقبـ ــا زيـ وأثرهـ

 التعليمية.
ــيم  • ــي وقـ ــوعي السياسـ ــين الـ ــة بـ ــة مقارنـ دراسـ

المواطنــــــة ومنظــــــور زمــــــن المســــــتقبل بــــــين 
الطالب العادين والطالب المعـوقين سـمعيًا 

 . 
ــامج  •  النقـــــــــالقائمـــــــــة علـــــــــى الـــــــــتعلم  برنـــــــ

الصـــــم لمـــــوديالت لتنميـــــة وعـــــي معلمـــــي وا
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فـي ضـو  التنـور العلمــي  وضـعاف السـمع 
ــايا  والمشــــيالت السياســــية والوطنيــــة بالقضــ

 .السياسية لفئة المعوقين سمعيًا 
ــر  ل • ــطة تصــــــــــور مقتــــــــ ــميم أنشــــــــ تصــــــــ

ــن  ــية تميـــ ــات تدريســـ ــالب ومعالجـــ الطـــ
 المعــــوقين ســــمعيًا بالمرحلــــة اإلعداديــــة
مــن ممارســة قــيم المواطنــة، تقليديــة أو 
تكنولوجيــة تنطلــق مــن ميــول وحاجــات 

 الطالب.  
 

 :مراجع البحث
( .  2017حمـــــــــد ، فـــــــــرب عبـــــــــد  . )أ

ــة  ــك المعرفــــــ ــع بيــــــ ــف موقــــــ ــة توظيــــــ فاعليــــــ
المصـــــــري فـــــــي تنميـــــــة الـــــــوعي السياســـــــي 
اإللكتروني وعالقت  بالمفاهيم التكنوسياسية 
لــــــدى طــــــالب المرحلــــــة الثانويــــــة ، رابطــــــة 
التربــويين العــرب ،مجلــة بحــوث عربيــة فــى 

 .  76-43( ، 1) 88التربية ،  

ــيد . ) ــي الســـ ــد ، ميمـــ .  ( 2015أحمـــ
العالقة بين منظور زمن المستقبل ودافعيـة 
اإلنجـــــاز فـــــي ضـــــو  الجـــــنب والتخصـــــص 
الدراســـي لـــدى طلبـــة جامعـــة الملـــك خالـــد ، 
ــة  ــة ، مجلــــ ــة التربيــــ ــازيق كليــــ ــة الوقــــ جامعــــ

 . 165-121( ، 1) 88التربية ، 

الحلفــاوى ، وليــد ســالم و زكــى ، مــروة 
( . فاعليـــة نمـــوذب للـــدعم  2015زكــى . )

فقـًا ل سـاليب المعرفيـة فـي التكيفى النقال و 
تنمية التحصيل المعرفي والدافعية ل نجـاز 
ــات  ــدى طـــالب الدراسـ ــداعي لـ والتفكيـــر اإلبـ
العليا التربوية بجامعة الملك عبـد العويـو ، 
رابطـــــة التربـــــويين العـــــرب ، مجلـــــة بحـــــوث 

 92-41( ، 1) 58عربيــة فــى التربيــة  ، 
 .  

(. التعلـيم 2011) ، وليد سالم .   لحلفاوي ا
االلكترونــــــــي تطبيقــــــــات مســــــــتحدثة، . دار 

 .: القاهرة  الفكر العربي

(  2015الدجــدب ، عائشــة عبــد الفتــا  . )
. دور منظمــات المجتمــع المــدني فــي نشــر 
ثقافة المواطنة والوعي السياسي ، المـؤتمر 
السنوي الثالث عشر : العقـد العربـي لمحـو 

: توجهــات وخطــط  2024-2015األميــة 
وبــرامج ، مركــو تعلــيم الكبــار جامعــة عــين 

 .  325-311( ، 1شمب ، )

ــان ا ــال علــــــــــى . لدهشــــــــ (. 2007)، جمــــــــ
الجـــامعة االفتـراضيـــة أحــد األنمــاط الجديــدة 
ــة  ــل مقدمـ ــة عمـ ــامعي. ورقـ ــيم الجـ ــي التعلـ فـ
إلـــى المـــؤتمر القـــومي الرابـــع عشـــر لمركـــو 
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الجـــامعي  أفــاق جديـــدة فـــي  تطــوير التعلـــيم
ــيافة، التعلـــــيم الجـــــامعي ا لعربـــــي  دار الضـــ
 . 79-54( ، 1، ) جامعة عين شمب

( .   2017السليمانى ، أحمد بـن سـالم . )
أثـــر تقــــدير الــــدات علــــى مفــــاهيم المواطنــــة 
ــي  ــيج فــ ــة الخلــ ــمعيًا بيليــ ــاقين ســ لــــدى المعــ
سلطنة عمان في ضو  بعض المتغيرات ، 
ــوم واآلداب ،  ــة العلـ ــتير ، كليـ ــالة ماجسـ رسـ

 جامعة نووي : عمان . 

( .  2012نوبي ، هاشــــــم ســــــعيد . )الشــــــر 
ــف  ــرات توظيـ ــتالف بعـــض متغيـ ــة اخـ فاعليـ
 0,2الفيــــــديو فــــــي تصــــــميم مواقــــــع الويــــــب 

ــارات  ــة مهــ ــة فــــي التحصــــيل وتنميــ التعليميــ
تصميم وإنتاب الفيديو الرقمـي لطـالب قسـم 
تكنولوجيــا التعلــيم بيليــات التربيــة ، جامعــة 

 147األزهر كلية التربية ، مجلة التربية ، 
(2 ، )639-751  . 

( . 2018الشـــــــمري ، محمـــــــد عـــــــارف . )
ــتعلم  إســــــتراتيجية مقترحــــــة قائمــــــة علــــــى الــــ
النشـط لتنميـة الـوعي السياسـي لـدى تالميــد 
المرحلة المتوسطة بدولـة الكويـت ، جامعـة 
القاهرة كلية الدراسـات العليـا للتربيـة، مجلـة 

 .343-306( ، 1) 26العلوم التربوية ، 

ــد المعطــــــــى . ــة عبــــــ ــادق ، نهلــــــ  الصــــــ
ــة بعـــــــض مهـــــــارات  2015) ( . تنميـــــ

التفكيـــــــــر المعرفيـــــــــة وعـــــــــادات العقـــــــــل 
ــري  ــر البصـــ ــبيات التفكيـــ ــتخدام شـــ باســـ
لتــــدريب العلــــوم لــــدى تالميــــد المرحلــــة 
ــية  اإلعداديـــــة ، رابطـــــة الصـــــحة النفســـ
وعلـــم الـــنفب ، مجلـــة دراســـات عربيــــة 

( ، 1) 27فـــي التربيـــة وعلـــم الـــنفب ، 
127-170  . 

ســـــــي . العبـــــــد الســـــــالم ، عبـــــــد العويـــــــو مو 
( . فعاليــة برنــامج وســائط متعــدد  2017)

توضــيحية علـــى فهـــم معــاني القـــران الكـــريم 
لــــدى الطـــــالب الصــــم فـــــي الصــــف الرابـــــع 
والخـــامب اإلبتـــدائي ، كليـــة علـــوم اإلعاقـــة 
والتأهيل جامعة الوقـازيق مركـو المعلومـات 
ــة  ــة التربيـ ــة ، مجلـ ــية والبيئيـ ــة والنفسـ التربويـ

 .  376-353( ، 1)21الخاصة، 

( .  2018عطــــــار ، محمــــــد محمــــــود . )ال
دور المؤسســـــات التربويـــــة فـــــي تنميـــــة قـــــيم 
المواطنــــة لــــدى األطفــــال المؤسســــات ألفــــي 
ــجد  ــعودية : المســــــ ــة الســــــ ــة العربيــــــ المملكــــــ
نموذجــــــًا ، جامعــــــة األزهــــــر كليــــــة التربيــــــة 

 559-503( ، 2) 179،مجلة التربية ، 
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( . 2019العنـــــــــوى ، عبـــــــــد   ســـــــــعد . )
لكـــــويتي لمواقـــــع عالقـــــة تعـــــرع الشـــــباب ا

التواصــــــل االجتمــــــاعي بــــــالوعي السياســــــي 
لديهم : دراسة مسحية ، رسالة ماجستير ، 
 كلية اإلعالم جامعة اليرمو  : األردن . 

الغامــــــــدى ، عبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن علــــــــى . 
( . قــــــيم المواطنــــــة لــــــدى طــــــالب  2010)

الثانويــة وعالقتهــا بــاألمن الفكــري ، رســـالة 
لعلــــوم ماجســـتير ، جامعــــة نــــايا العربيــــة ل

 األمنية : الرياع  . 

ــد . ) ــام محمــــــــ ــول ، ريهــــــــ ( .  2016الغــــــــ
تصـــــميم بيئـــــات الـــــتعلم بتكنولوجيـــــا الواقـــــع 
المعوز لدوى االحتياجات الخاصـة : رايـة 
ــة  ــة التربـــويين العـــرب ،مجلـ مقترحـــة ، رابطـ
بحـــوث عربيــــة فـــى التربيــــة ، عـــدد خــــاص 

(1 ، )259-275  . 

( .  2015الفــريح ، ســعاد عبــد العويــو . )
قصــى نوايــا الطالبــات المعلمــات فــي تبنــي ت

فـــــي تدريســـــهن فـــــي  2,0تطبيقــــات الويـــــب 
المســـــــتقبل باســـــــتخدام النظريـــــــة التفســـــــيرية 

، جامعــــــة  BTPBللســــــلو  المخطــــــط لــــــ  
الملــــك ســــعود كليــــة التربيــــة ،مجلــــة العلــــوم 

 .  347-323( ، 1) 32التربوية ، 

الفقـــــي ، محمــــــد محمــــــد و أبــــــو الرايــــــات ، 
( . فاعليـــــــــة  2012عـــــــــال  المرســـــــــي . )

استخدام المنظم المتقدم ومستويات المعرفة 
السابقة في تدريب حسـاب المثلثـات لتنميـة 
ســـلو  حـــل المشـــيالت الرياضـــية والتفكيـــر 
ــانوي  ــف األول الثـ ــالب الصـ ــدى طـ ــد لـ الناقـ
،جامعـــة طنطـــا كليـــة التربيـــة ، مجلـــة كليـــة 

 .  551-511( ، 1) 45التربية ، 

ــد . ) ــروة محمــــ ( .  2016المحمــــــدي ، مــــ
تصـــميم بيئـــة تعلــــم إلكترونيـــة تكيفيـــ  وفقــــًا 
ألســاليب الــتعلم فــي مقــرر الحاســب وأثرهــا 
فـــــــي تنميـــــــة مهـــــــارات البرمجـــــــة والقابليــــــــة 
لالســتخدام لــدي تالميــد المرحلــة اإلعداديــة 
ــا  ــات العليــ ــة الدراســ ــالة دكتــــورا  ، كليــ ، رســ

 للتربية ، جامعة القاهرة : القاهرة . 

ــراهيم . ) ــا  إبـ ــلماني ، لميـ ( .  2019المسـ
تعويــو التربيــة مــن أجــل المواطنــة العالميــة 
لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة فــي مصــر : 
تصــــــور مقتــــــر  ، جامعــــــة ســــــوهاب  كليــــــة 

ــة العلــوم التربويــة ،  (  1) 59التربيــة ، مجل
 ،735- 812  . 
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( 2003) ، هـــــــــــادي نعمـــــــــــان .  لهيتـــــــــــيا
إشــــــيالية المســــــتقبل فــــــي الــــــوعي العربــــــي، 

 : بيروت .  مركو دراسات الوحدة العربية
بركــــــات ، مطــــــاوع محمــــــد و الســــــليماني ، 

ــد ســــــالم . ) ــل أبعــــــاد  2017أحمـــ ( . تمثيـــ
المواطنة في المرحلة الجامعية لدي الطلبـة 
ــا  ــمعية ومقارنتهــــــ ــة الســــــ ــن ذوى اإلعاقــــــ مــــــ
ــة  ــدولي للتربيــــــ ــؤتمر الــــــ ــامعين ، المــــــ بالســــــ

لخاصــة فــي ضــو  التحــديات المعاصــرة ، ا
 .  11-1(، 1عمان ، )

ــراد   ــور  . جـــــــ ــة  .  (2010)، أنـــــــ التربيـــــــ
ــا  ــات وعالقتهـ ــة الجامعـ ــدى طلبـ ــية لـ السياسـ
بـــــــبعض المتغيـــــــرات، رســـــــالة ماجســـــــتير ، 

 . وة : جامعة األزهر
(  2017حجــازي ، طــارق عبــد المــنعم . )

  Adaptive Learning. الـتعلم التكيفـي 
 : httpالــــــرابط ، متــــــا  عبــــــر 

//drgawdat.edutech-
Portal.net/archives/14620   تــــــاري

 ( .  2018-8-8أخر زيارة )

ــي . ) ــد النبــ ــى عبــ ( .  2009حنفــــي ، علــ
التكنولوجيـــــا المســـــاندة ودورهـــــا فـــــي تفعيـــــل 
أهــــداف تعلــــيم الطــــالب الصــــم فــــي معاهــــد 

وبرامج الدمج   دراسة تحليليـة   ، المـؤتمر 
فــــي مطلـــع األلفيــــة الـــدولي الســــابع التعلـــيم 

الثالثـــــة الجـــــودة  ـ اإلتاحـــــة ـ التعلـــــيم مـــــدى 
ــة  ــة جامعـ ــات التربويـ ــد الدراسـ ــاة ، معهـ الحيـ

 . 218 -193( ، 1القاهرة  ، )

(  2018حنفــي ، علــي عبــد رب النبــي . )
. التعلـــيم العـــالي لـــدوى اإلعاقـــة : الواقـــع ، 
ــدمات المســـاندة ذوو  ــات ، دور الخـ المتطلبـ

 ، جامعة المنوفيـة اإلعاقة السمعية نموذجاً 
 33كليــة التربيــة ، مجلــة العلــوم التربويــة ، 

 . 258-240) عدد خاص ( ،  

( .  2011خمــــــــيب ، محمــــــــد عطيــــــــة . )
ــا  ــة لتكنولوجيـــ ــة والتاريخيـــ ــول النظريـــ األصـــ
التعلـــــــــــيم اإللكترونـــــــــــي ، دار الســـــــــــحاب : 

 القاهرة . 

ــد . ) ( .  2011داود ، عبــــد العويــــو محمــ
لمواطنــة لــدى دور الجامعــة فــي تنميــة قــيم ا

الطلبة   دراسة ميدانية بجامعة كفر الشـي  
  ، رســالة ماجســتير ، كليــة التربيــة جامعــة 

 كفر الشي  : كفر الشي   . 

( .  2011دسوقي ، شيرين محمد . )
البنــــــــا  العــــــــاملى للقــــــــدرة علــــــــى حــــــــل 
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ــيم  ــتراتيجيات التنظـــــــ ــيالت واســـــــ المشـــــــ
ــة  ــوة الســـيطرة المعرفيـ ــداتي للـــتعلم وقـ الـ

التربيـــة ببورســـعيد ،  لـــدى طـــالب كليـــة
جامعـــة الوقـــازيق كليـــة التربيـــة ، مجلـــة 

 .  75-11( ، 1) 72كلية التربية ، 
( .  2008شــــــــحاتة ، حســــــــن حســــــــين . )

إستراتيجيات التعلـيم والـتعلم الحديثـة، الـدار 
المصـــــــــرية اللبنانيـــــــــة للطباعـــــــــة والنشـــــــــر: 

 القاهرة.

،  عبـد الحيـيم   و  ط  ، أمـاني محمـد  
ــر .  ــاروق جعفــــــ ــة (2013) فــــــ . تربيــــــ

المواطنة بين النظرية والتطبيق. ميتبة 
 : القاهرة .  االنجلو المصرية

( .   2008عبد الرحمن ، محمد خليفة . )
فاعليــــــة اســــــتخدام المــــــنظم التمهيــــــدي فــــــي 
ــة مفـــــــــاهيم  ــة لتنميــــــ الدراســــــــات االجتماعيــــــ
المواطنــــة والـــــوعي السياســـــي لـــــدى تالميـــــد 
الصـف الثالـث اإلعـدادي المعـاقين ســمعيًا، 

مر العلمـــــي األول   تربيـــــة المواطنـــــة المـــــؤت
ومنــــــاهج الدراســــــات االجتماعيــــــة، جامعــــــة 

 . 653-630( 2عين شمب ، )

( .  2010عبد العاطى ، حسن البـاتع . )
التصــــميم التعليمــــي عبــــر اإلنترنــــت : مــــن 

السلوكية إلى البنائية ، نماذب وتطبيقـات ، 
 دار الجامعة الجديدة : اإلسيندرية . 

(  2011شـريا . )  عبد الوهاب ، صال 
. المرونـــــــة العقليـــــــة وعالقتهـــــــا بيـــــــل مـــــــن 
ــتقبل وأهــــداف اإلنجــــاز  منظــــور زمــــن المســ
ــة ،  ــدريب بالجامعــ ــة التــ ــا  هيئــ لــــدي أعضــ
ــة  ــة النوعيـــ ــة التربيـــ ــورة كليـــ ــة المنصـــ جامعـــ

( ، 1) 20،مجلــة كليــة التربيــة النوعيــة  ، 
20-78  . 

ــامية  ــة و   ;عدائكـــة ، سـ ــياف ناديـ بوضـ
( . االتجاهات   2019عدوانى ، حنان . )

الحديثــــة فـــــي التكنولوجيــــا التعليميـــــة لـــــدوى 
االحتياجـــات الخاصــــة : اإلعاقــــة الســــمعية 
ــًا ، المؤسســـــــة العربيـــــــة  والبصـــــــرية نموذجـــــ
ــوم  ــة العلــــ ــوم واآلداب ، مجلــــ ــة والعلــــ للتربيــــ

 .  112-89( ، 1) 6التربوية ، 

( . نظريـات  2007عومي ، نبيل جاد . )
 الـــــــتعلم عـــــــن بعـــــــد ومصـــــــطلحات التعلـــــــيم
 اإللكتروني ، ميتبة بيروت : مسقط .

( . توظيــف 2014علــى ، أكــرم فتحــي . )
أنمــاط المنظمــات المتقدمــة فــي نظــام إدارة 

 EMESبيئـــة الـــتعلم اإللكترونـــي عـــن بعـــد 
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علــى التحصــيل المعرفــي وبقــا  أثــر الــتعلم 
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في التعلم وتنميـة بعـض المهـارات الحياتيـة 
لــــدى الطــــالب الميفــــوفين والكفــــا ة الداتيــــة 

التربيــة العربــي لــدول  المدركــة لــديهم، كتــب 
 .  90-69( ،  38) 143الخليج ، 

( . استخدام  2017على ، أكرم فتحي . )
( لتقصــى TAMنمــوذب قبــول التكنولوجيــا )

فاعليـــة التكنولوجيـــا المســـاندة القائمـــة علـــى 
تطبيقات التعلم التكيفية النقالة لتميين ذوى 
اإلعاقة البصرية من التعلم ،جامعة األزهر  

ــ ــة التربيـ ــة ، كليـ ــة التربيـ ( 1) 176ة ، مجلـ
،56-111 . 

( . تصــميم  2018علــى ، أكــرم فتحــي . )
ــالواقع  ــتعلم بــــ ــي الــــ ــريعة فــــ ــتجابة الســــ االســــ
المعــوز وأثرهــا علــى قــوة الســيطرة المعرفيــة 
والتمثيــــــــــل البصــــــــــري إلنترنــــــــــت األشــــــــــيا  

ومنظـــــــور زمـــــــن المســـــــتقبل لـــــــدى طـــــــالب 
الماجســـتير تقنيـــات تعلـــم ، جامعـــة ســـوهاب  

 53كليـــة التربيـــة ، مجلـــة العلـــوم التربويـــة، 
(1 ، )19-78  . 

( . فاعلية  2017عيسي ، أحمد نبوي . )
ــة  ــي تنميــ ــاعي فــ ــل االجتمــ ــبيات التواصــ شــ
المهارات االجتماعية للطالب الصـم ، دار 
سمات للدراسات واألبحاث ،  مجلة العلـوم 

 .  272-259( ، 1) 6التربوية ،

(  2016محمود ، فاطمة الوهرا  سـالم . )
. رفــع الــوعي السياســي للمــواطن المصــري 
ــى  ــائم علــــ ــيم القــــ ــو  مــــــدخل التعلــــ فــــــي ضــــ
المواطنـــــــة المســـــــتدامة : رايـــــــة مقترحـــــــة ، 
المــؤتمر الســنوي الرابــع عشــر : مــن تعلــيم 
الكبــار إلــى الــتعلم مــدى الحيــاة للجميــع مــن 
أجــل تنميــة مســتدامة ، مركــو تعلــيم الكبــار 

ــمب ، )، جا ــين شـــــ ــة عـــــ -895( ، 2معـــــ
914  . 

،  الرنتيســي  و  زكــي رمــوي ،  مرتجــي
ــد .  ــود محمـــــــ ــيم 2011)محمـــــــ (. تقيـــــــ

ــوي منــــــــــاهج التربيــــــــــة المدنيــــــــــة  محتــــــــ
للصـــــــفوف الســـــــابع والثـــــــامن والتاســـــــع 
ــة ــيم المواطنــ ــو  قــ ،  األساســــي فــــي ضــ
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