
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص الدراسة

 

 

 

 

 

 
 



 

 ٢٩٧

 ملخص الدراسة
 

 :الهدف من الدراسة وأهميتها  .١

استهدفت الدراسة الحالية معرفة دور المواد اليدوية الملموسة في رفع مستوى تحصيل التالميذ             

 المعاقين بصريا لوحدة الحدود والمقادير الجبرية المقررة على تالميذ الصف األول اإلعدادي بمـدارس      

 . ، وذلك مقارنة بطرق التدريس التقليدية المتبعة ٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٢النور في العام الدراسي 
 

 :وترجع أهمية الدراسة الحالية إلى ما يلي 

 المعلمين وواضعي البرامج الخاصة بالطالب المعاقين بصريا في التعـرف علـى             دراسةفيد ال ت .١

 التي تستغل الحواس المتبقية لدى ـنشطة  خالل بعض األالمواد اليدوية الملموسة كيفية استخدام 

 . في تدريس بعض مفاهيم ومهارات الرياضيات وتنميتها ـالطالب المعاق بصريا 

التي يمكن استخدامها مع     المواد اليدوية الملموسة و    ىتصميم بعض األنشطة القائمة عل    قد تساعد    .٢

 .الطالب المعاقين بصريا 

٣.     ا بأهمية استخدام المواد اليدوية الملموسة فـي تـدريس          تبصير معلمي الطالب المعاقين بصري

 . الرياضيات للطالب المعاقين بصريا 

 المساهمة بقدر متواضع في سد الحاجة المتزايدة إلى العديد من الدراسات العربيـة فـي مجـال         .٤

لطالب المعاقين بصريا والوحدة المقترحة تعتبر خطوة على طريق تصـميم           تدريس الرياضيات ل  

 .دام برامج مقننة لهؤالء الطالب واستخ
 

  :دراسة واألسئلة التي تجيب عنها الدراسةمشكلة ال .٢

ى لعدم مناسبة الكتب المقررة عل     انظر      لما أسـفرت    ا المكفوفين لطبيعة اإلعاقة البصرية ، ونظر 

 ضوء ما أشـارت     ى نتائج االستبيان من عدم وجود إطار محدد لتدريس الرياضيات للمكفوفين وعل           هعن

 السابقة في مجال تعليم الرياضيات بصفة عامـه          والمشروعات البحثية  إلية نتائج وتوصيات الدراسات   



 

 ٢٩٨

ـ                 ىوتعليم المكفوفين بصفة خاصة من أهمية تدريس الرياضيات للمكفوفين بطريقة يدويـة تعتمـد عل

 : في السؤال الرئيس التالي دراسة تحديد مشكلة التمالحواس أكثر من غيرها ، فإنه 

  تحصيل التالميذ المعاقين بصريا في الرياضيات ؟وىر المواد اليدوية الملموسة في رفع مستما دو

 :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية 

المقادير الجبرية باستخدام المواد اليدويـة الملموسـة        الحدود و كيف يمكن إعادة صياغة وحدة       .١

 عاقين بصريا ؟ لتدريسها لتالميذ الصف األول اإلعدادي الم

فاعلية المواد اليدوية الملموسة في رفع مستوى تحصيل تالميـذ الصـف األول اإلعـدادي              ما   .٢

 ؟المعاقين بصريا في وحدة الحدود والمقادير الجبرية 
 

  :دراسةفروض ال .٣

 ى عل ة الحالي دراسة صياغة فروض ال   تم ،    السابقة والمشروعات البحثية    لدراساتافي ضوء   

  :النحو التالي

 (درجات مجموعتي الدراسة    رتب  بين  ) ٠,٠٥( داللة   ىيوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستو       .١

المقادير  وحدة الحدود ووذلك في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي في)   الضابطةـالتجريبية  

 .التجريبية  الجبرية للصف األول اإلعدادي ، لصالح المجموعة

لة في رفع مستوى تحصيل تالميذ الصف األول اإلعدادي المعـاقين           المواد اليدوية الملموسة فعا    .٢

 .بصريا في وحدة الحدود والمقادير الجبرية ، حيث تزيد نسبة بليك عن الواحد الصحيح 
 

  : دراسةحدود ال .٤

 : في إطار الحدود التالية ة الحاليدراسةتحرك الت
 . األول اإلعدادي  المقادير الجبرية من كتاب الصف الحدودوحدة : ىعينة محتو .١

                                                 
  السابقة واملشروعات البحثيةانظر الدراسات  



 

 ٢٩٩

بمدارس النور ، من تالميذ الصـف األول        عاقين بصريا   عينة من التالميذ الم   : مجموعة أفراد    .٢

  . والقاهرةالدقهليه ودمياطمحافظات اإلعدادي ، ب
 

 :متغيرات الدراسة  .٥

 :تصنف المتغيرات التي تتناولها الدراسة الحالية على النحو التالي 

في هذه الدراسة ويتمثـل فـي        على المتغير التابع     المتغير المراد قياس أثره   : المتغير المستقل    .١

م القائم علـى اسـتخدام المـواد اليدويـة          يأسلوب التعليم المستخدم و له مستويان أسلوب التعل       

م المعتاد والذي يتعـرض     يالملموسة الذي يتعرض له تالميذ المجموعة التجريبية وأسلوب التعل        

 .الضابطة له تالميذ المجموعة 
المتغير المراد قياس أثره على المتغير المستقل عليه قبل المعالجـة التجريبيـة         : المتغير التابع    .٢

 التحصـيلي مـن     ر ويتمثل في التحصيل الدراسي في الرياضيات كما يقاس باالختبا         ،وبعدها  

 .إعداد الباحث 
 

   : دراسةأدوات ال .٦

تحديـدها فـي حـدود       والتي تم    قادير الجبرية اختبار تحصيلي في وحدة الم    قام الباحث بإعداد    

 .من إعداد الباحث  بعد كتابته بطريقة برايل ، دراسةال
 

  :دراسةإجراءات ال .٧

 :لإلجابة على تساؤالت الدراسة والتحقق من صدق فروضها اتبع الباحث اإلجراءات التالية 

الحـدود   ( يس وحـدة  عاقة البصرية ، أثناء تـدر      مواد يدوية ملموسة لتناسب طبيعة اإل      تصميم .١

 .المقررة على تالميذ الصف األول اإلعدادي بمدارس النور ) والمقادير الجبرية 

لتالميـذ الصـف األول اإلعـدادي       ) الحدود والمقادير الجبرية    ( إعادة صياغة محتوى وحدة      .٢

 وذلك باالستفادة مـن اإلطـار النظـري         ،بمدارس النور بما يتالءم وطبيعة اإلعاقة البصرية        

 .حث والدراسات والمشروعات البحثية السابقة للب



 

 ٣٠٠

إعداد دليل المعلم للوحدة وتضمينه إشارات ومبادئ تساعد المعلم في تدريس الوحـدة للتالميـذ                .٣

 .المعاقين بصريا 

 ) .الحدود والمقادير الجبرية ( إعداد اختبار تحصيلي في وحدة  .٤

اء والتربويين للحكم علـى مـدي       عرض الوحدة ودليل المعلم واالختبار التحصيلي على الخبر        .٥

 .وإجراء التعديالت المناسبة في ضوء مقترحاتهم . مناسبتهم لطبيعة اإلعاقة البصرية 

 .حتى يتسنى تطبيقها على التالميذ ) بطريقة برايل ( إعادة طباعة الوحدة واالختبار التحصيلي  .٦

ه وحساب معامـل ثباتـه      إجراء التجربة االستطالعية لالختبار التحصيلي بهدف تحليل مفردات        .٧

 .وتحديد زمن االختبار 

 .تطبيق االختبار التحصيلي قبليا علي المجموعتين التجريبية والضابطة  .٨

تدريس وحدة الحدود والمقادير الجبرية باستخدام المواد اليدوية الملموسة لتالميـذ المجموعـة              .٩

 .التجريبية 

 .تجريبية والضابطة  تطبيق االختبار التحصيلي بعديا على المجموعتين ال .١٠

 . جمع البيانات ومعالجتها إحصائياً وتفسيرها واإلجابة على أسئلة الدراسة  .١١

 . تقديم التوصيات والمقترحات المناسبة لالستفادة من نتائج الدراسة  .١٢
 

 :نتائج الدراسة  .٨

 :أسفرت الدراسة الحالية عن النتائج التالية 

درجات مجموعتي  رتب  بين متوسط   ) ٠,٠٥(  داللة ىد فرق ذو داللة إحصائية عند مستو      ووج .١

 وحـدة  وذلك في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي فـي )   الضابطةـالتجريبية   (الدراسة 

 .المقادير الجبرية للصف األول اإلعدادي ، لصالح المجموعة التجريبية و الحدود

الصف األول اإلعدادي   فاعلية المواد اليدوية الملموسة المعدلة في رفع مستوى تحصيل تالميذ            .٢

  .المعاقين بصريا في وحدة الحدود والمقادير الجبرية


