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فاعلية التعليم املتمايز يف حتسني مستوى الدافعية حنو تعلم
العلوم لدى التالميذ الصم باملرحلة االبتدائية
املقدمة:

ابت من املسلم به أن تعليم العلوم جلميع فئات املتعلمني مبا فيهم التالميذ الصم يستوجب توظيف
اسرتاتيجيات تدريسية حديثة وفعالة تراعى ما بني املتعلمني من تباينات وما يتفردون به من مسات
واحتياجات ،وتعمل على حتسني مستوى دافعيتهم حنو تعلم العلوم ،ومساعدهتم على امتالك مفاهيم
العلم األساسية ،ومن مث متكينهم من العيش كمواطنني مواكبني وفاعلني يف جمرايت األحداث ،وقادرين
على التعامل الناجح مع املصاعب والتحدايت اآلنية.
ورغم التحول وإعادة ا لتشكيل اجلوهرية للنظرة إىل جمتمع الصم ،حيث بدأ يسود مفهوم مكاسب الصمم
( )Deaf Gainمقابل احنسار مفهوم اخلسارة السمعية ( )Hearing Lossكنتاج ملا أصبح اثبتاً
علمياً من أن األفراد الصم طبيعيون عقلياً ( ;Gamble,1985; Braden,1991; Holt,1993

 ،)Paul & Quigley,1994والقناعة مبدى إسهامات جمتمع الصم بثقافته املميزة لإلنسانية أبسرها
( ،)Bauman & Murray,2009إال أن تعليم العلوم للتالميذ ذوي اإلعاقة عامة والصم على وجه
اخلصوص يرتبط ابلكثري من مشاعر اإلحباط ،تدين مستوى الدافعية للتعلم ،اإلخفاق األكادميي،
صعوابت االخنراط يف التعليم العام ،وفقدان الفرص املستقبلية يف اجملتمع ( Mastropieri, et

 ،)al,2009فضالً عن دالئل القصور الواضح يف إعداد تالميذ مثقفني علمياً وعلى مستوى كافة
الصفوف الدراسية ( ،)Yager&Hofstein,1968; Pomeroy,1994والرتاجع التدرجيي ملستوى
دافعية التالميذ لتعلم العلوم عرب صفوف املرحلة االبتدائية ومراحل التعليم املتتالية ( ;Naidoo,2008

.)Guvercin, et al,2010
وتشري الدراسات إىل أن معلمي العلوم يصعب عليهم يف كثري من األحيان حفز دافعية التالميذ للتعلم
داخل حجرات الدراسة ،حيث يالحظ عدم املشاركة ،قلة االهتمام ،وافتقار خربات التحدي
( ،)Reis,2011وال يقتصر ذلك على التالميذ العاديني ومن خمتلف البيئات الثقافية حيث جيدون
العلوم جماالً غري ذي صلة حبياهتم الواقعية (،)Atwater,1996; Barton,2000; Lemke,2000
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وإمنا يشمل التالميذ ذوي اإلعاقة واملوهوبني أيضاً ،وهو ما يعين أن هؤالء التالميذ لن يؤدوا على
اإلطالق وفق ما متكنهم قدراهتم الفعلية (.)Winebrenner & Berger,1994
ومن انحية أخرى ،جند أن معلمي العلوم غالباً ما يواجهون تالميذ ال يرغبون يف بذل اجلهد من أجل
التعلم املفاهيمي يف العلوم ،فغالبية التالميذ يستغرقون جل وقتهم وجهدهم يف املخرجات األقل أمهية
كتذكر املعارف العلمية ،بدالً من حتقيق الفهم العلمي ( ;Anderson & Roth,1989

 ،)Blumenfeld & meece,1988كما أهنم يعتمدون اسرتاتيجيات تعلم غري مالئمة مثل حتريف
املعرفة العلمية لتتواءم مع معارفهم القائمة ( ،)Chinn & Brewer,1998أو اإلجابة االرجتالية على
األسئلة ،وأداء املهام على حنو غري مكتمل (.)Anderson & Roth,1989
ويتفق الباحثون على أن مشكالت تدين مستوى الدافعية حنو تعلم العلوم لدى التالميذ ترتبط بشكل
كبري بطبيعة مناهج العلوم واسرتاتيجيات تدريسها التقليدية اليت ال تنظر بعني االعتبار مليول التالميذ
واستعد اداهتم وحاجتهم املتفردة ،وال تتيح هلم فرص التعلم ذي املعىن يف العلوم ( ;Anderson,1987

 ،) Driver,1987; Dweck,1986وعلى أن التالميذ ميكنهم حتقيق فهم أعمق يف العلوم إذا تنوعت
اسرتاتيجيات التدريس مبا يعزز فرص الفهم العلمي ،ومشاركتهم يف األنشطة اليت تتطلب درجة عالية من
االهنماك العقلي على النحو الذي يشبع فضوهلم واهتماماهتم ( ;Beeth & Hewson,1997

 .)Beeth,1998كما أن دافعية التالميذ لتعلم العلوم وتستلزم تفاعالً وأتثريا متبادال بني املنهج
واسرتاتيجيات التدريس وخصائص التالميذ العقلية والوجدانية وأمناطهم اخلاصة يف التعلم ( & Lee

 ،)Anderson,1993; Lee & Brophy,1996وأن مشكالت الدافعية تنشأ لدى التالميذ حينما
تتسم عمليات اختاذ القرار لديهم بعدم املنطقية ،فقد تؤدي مدركات التالميذ حول ذواهتم إىل أن يضعوا
قيمة منخفضة للهدف املتعلق ابلفهم العلمي ،أو إظهار توقعات متدنية للنجاح يف حتقيق هذا اهلدف،
وبدالً من بذل اجلهد لتحقيق الفهم العلمي ،خيتار هؤالء التالميذ أساليب تعلم بديلة مثل احلفظ
واالستظهار ( ،)Barlia,1999ومن مث تؤدي السمات العقلية والوجدانية للتالميذ الدور األساسي يف
ذلك ،ويصبح لزاماً على املعلمني لفهم مشكالت دافعية التالميذ لتعلم العلوم معرفة ملاذا وكيف يقرر
التالميذ االخنراط يف مهام حجرة الدراسة اليومية ،وما إذا كانوا يستخدمون اسرتاتيجيات تعلم مالئمة
(.)Lee & Anderson,1993; Lee & Brophy,1996
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وعلى ذلك ،تعكس أحباث تعليم وتعلم العلوم اهتماما متزايدا بدراسة املكوانت الوجدانية املؤثرة يف تعلم
التالميذ املفاهيمي ( Pintrich, et al,1993; Yilmaz & Cavas,2007; Sevinc, et

 )al,2011ومن أهم تلك املكوانت الدافعية للتعلم كوهنا جزء ال يتجزأ من عملية التعلم ،تستخدم
إلاثرة وتوجيه ودعم سلوك التالميذ إلجناز مهامهم التعليمية ()Schiefele & Rheinberg,1997
وتؤثر بقوة يف مستوى الثقافة العلمية ( ;Butler,2009; Jurisevic, et al,2009

 ،)Mantzicopoulios, et al,2013وعمليات التغيري املفاهيمي ،واسرتاتيجيات التدريس
( ،)Watters & Ginns,2000; Duit & treagust,2003فضالً عن حتسني مستوى االداء
والتحصيل يف العلوم(.)Wolters,1999;Boekaerts,2001;Cavas,2011
اإلحساس مبشكلة البحث :

توضح الدراسات أن التالميذ الصم من بني أكثر فئات ذوي اإلعاقة افتقاراً للدافعية حنو تعلم العلوم،
وذلك بفعل عوامل متعددة منها ما يتعلق بتوقعات املعلمني  ،فإذا كان دور معلم التالميذ الصم يتمحور
حول ما الذي يتم تدريسه؟ ،وكيف يتم تدريسه ؟ وكيف يشعر التالميذ الصم بذواهتم يف حجرة
الدراسة؟ ( )Mcintosh et ,al;1994; 481فإن بناء املعلمني توقعات غري موضوعية جتاه
تالميذهم الصم مستندة إىل ما تعانيه هذه الفئة من التالميذ ذوي اإلعاقة من مشكالت يف القراءة
والتواص ل تنطوي على خماطر كبرية ،فرغم حقيقة هذه املشكالت إال أنه ينبغي عليهم أن يدركوا أن
التالميذ الصم قادرون على التعلم ،وأن ذلك يعزز بشدة أتكيد الذات لديهم ودافعيتهم للتعلم (
 ،)Stinson,1984;Bat- Chava,1993; Andrews et al.2004; 130كما أن دافعيتهم
املرتفعة للقيام مبهام العلوم وإمتامها تدعم شعورهم ابلثقة وتعزز خرباهتم يف التعلم القائم على املالحظة
(.)Lang,2006;62
كما تتأثر دافعية التالميذ الصم حنو تعلم العلوم بعوامل أخرى مثل مشكالت التواصل خاصة ابلنسبة
لألطفال الصم من أابء سامعني (،)Vaccari & Marschark,1997; Sheetz,2004: 56
ومستوى الدعم واملتابعة األسرية وطبيعة اجتاهاهتا حنو املدرسة وتوقعاهتا جتاه أبنائهم الصم
( ،)Sheetz,2004:141; Naidoo,2008; Herzig,2009:2-3ابإلضافة إىل قيود ومعوقات
البيئة املدرسية بفعل نقص املصادر (.)Lang & prop,1982; Seeley,2004
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إال أن حتدايت حج رة الدراسة تعد من أهم عوامل تدين مستوى دافعية التالميذ الصم حنو تعلم العلوم،
حيث النطاق الواسع من التباين يف القدرات القرائية ،االستعدادات ،امليول واالهتمامات يف العلوم،
واخلربات ،واألساليب املفضلة يف التواصل والتعلم واليت جيب أن يتوقعها معلم العلوم ويبين عليها من
انحية ( ،)Mertins,1991; Parasnis,1997;Bat-Chava,2000; Mart,2011وعدم قدرة
املعلمني على ربط احملتوى ابهتمامات وميول التالميذ ،والقصور الواضح يف استخدامهم اسرتاتيجيات
التعلم والتعلم الفعالة والشيقة ،وافتقادهم خربات توظيف التعليم الفردي والتعلم املتمايز من جهة أخرى
( & Ford, et L, 1998; Seeley, 2004; Lopez & Schroder, 20008; Villanueva

.)Hand,2011
فالتالم يذ الصم ينخرطون يف حجرة الدراسة ولدى كل منهم نظرته اخلاصة للعامل احمليط ،كما أن أساليب
كل منهم يف املعرفة والتفكري قد ال تكون متوافقة مع املبادئ املرتبطة ابلعلوم ،فحينما تتعارض خرباهتم
اللغوية والثقافية مع ممارسات العلوم قد جيمحوا عن تعلمها ( ،)Lee,1997كما أن املهارات اللغوية
احملدودة تصيبهم ابإلحباط حينما يواجهون املصطلحات الدقيقة واألسلوب الرمسي يف صياغة احملتوى
املقروء يف كتب العلوم املدرسية ،وهو ما يدفعهم إىل االنسحاب أو اإلحجام عن تعلم العلوم
( .)Hodson,2009:290كما تشري دراسة أساليب التعلم لدى هؤالء التالميذ إىل أهنم يعتمدون
على التنظيم يف البيئة التعليمية حيث حيددون ما ينبغي أن يقوموا به طبقاً ملا يقدم هلم من تعليمات،
وجيدون صعوبة يف تطوير مهارات العمل االستقاليل والتوجيه الذايت مما ينعكس على دافعيتهم لتعلم
العلوم ( .)Lang,2006:60ويف كل ذلك ما يستوجب من معلمي العلوم أن يكونوا قادرين على
مواجهة التحدي املتمثل يف تباين وتعدد احتياجات التالميذ الصم من خالل إثراء التفاعالت معهم
بغرض استكشاف ما لديهم من معارف وما مييلون إليه وما يهتمون به وما يثري فضوهلم وما يستطيعون
القيام به ،وحتديد تصور حول التالميذ الصم كمتعلمني يف إطار نظرية الذكاءات املتعددة ( Truax,et

 ،)al, 2004كما يستوجب منهم أيضاً التخطيط لتلبية احلاجات الفردية للتالميذ الصم مبا جيعل العلوم
أكثر اتصاالً حبياهتم وأكثر إمتاعاً هلم ( ،)Naidoo, 2008وقد تناولت األدبيات والدراسات التعليم
املتمايز كواحد من احللول الفعالة لتحدايت التباين بني املتعلمني وسلبيات الطرق التقليدية للمعلمني يف
حجرة الدراسة ،فالتعليم املتمايز هنج منظم يوفر بيئة تعليمية قائمة على تنويع اسرتاتيجيات التدريس
وتقدمي جمموعة متنوعه من املهام اليت تضمن أكرب قدر ممكن من املشاركة النشطة جلميع التالميذ
4
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( ،)Tomlinson & Edison ,2003:3; Clark, 2010مما يؤدي إىل شعورهم ابلرضا وسعيهم
لتحقيق تقدم أكادميي أفضل خاصة على مستوى تالميذ صفوف املرحلة االبتدائية ملا جيدونه من جهد
يبذل من أجل تلبية حاجاهتم املتفردة ( .)Tomlinson,2000وهذا يعين أن التعليم املتمايز يقوم على
أساس اإلقرار مبا بني التالميذ من اختالفات ،وأنه من غري املنطقي جتاهلها من قبل املعلمني ،بل من
الضروري تقدمي تعليم متمايز يقابل تعدد وتنوع ميول وقدرات واحتياجات تالميذهم ،وعلى أنه إذا ما
أتيح للتالميذ فرص االختيار واملشاركة يف تنفيذ املنهج ،فإهنم سيكونون أكثر التزاماً واهنماكاً يف دراستهم
وميلئهم الشعور بتوكيد الذات (.)Benjamin, 2006
على أن التعليم املتمايز ليس جمرد جتميع جملموعة من اسرتاتيجيات التدريس ،ولكنه مبثابة دليل متقن
للتعلم املتمركز حول التلميذ قائم على تكييف احملتوى (ما يتم تدريسه) ،والعمليات (كيفية التدريس)،
واملنتج (كيفية التقومي) ،وذلك بغرض تشجيع النمو املتكامل ،ودمج التعلم يف إطار اجملموعات الكبرية
والصغرية والتعلم الفردي من أوجه متعددة ملقابلة مظاهر التباين يف القدرة األكادميية وامليول واالهتمامات
ومستوايت الدافعية وأساليب التعلم لدى املتعلمني (Tomlinson,1999; Goodnough, :247

 ،) 2010لذا يعتمد جناحه على قدرة املعلم على التعامل مع االختالفات بني التالميذ داخل حجرة
الدراسة من منطلق أهنم ال يتعلمون بطريقة واحدة ،وأن ما بينهم من تباينات يؤثر على سرعتهم يف
التعلم ،ويتطلب تقدمي املنهج بطرق متنوعة تتناسب مع تباين احتياجاهتم (جابر عبد احلميد:5002 ،
.)25
ويستمد التعليم املتمايز أمهيته من اتساقه مع التشريعات اليت تؤكد على ضمان فرص التقدم األكادميي
للتالميذ ذوي اإلعاقة ووصوهلم إىل أقصى ما متكنهم قدراهتم ،ومن أمهها تشريع عد امهال أي طفل (
 ،)VanSciver, 2005( )No Child Left Behind. NCLB.2001فضال عن التشريعات
العاملية اليت تنص على حق كل فرد يف احلصول على التعليم املناسب دون متييز (كوثر كوجك :5002
 ،)25واتساقاً مع ما يهدف إليه تعليم العلوم من إاتحة الفرص املتكافئة جلميع التالميذ لتعلم ذو جودة
يف العلوم ( ،)Atwater,1996:821يصبح التعليم املتمايز مطلباً اكثر إحلاحا للتالميذ الصم ابلنظر
إىل اتساع نطاق التباينات بينهم عما هو احلال بني التالميذ السامعني ،وذلك يف ضوء الفروق الفردية يف
االمكاانت اإلدراكية ،العصبية ،احلسية والبدنية ،النمو ،واخلربة ،وغريها مما تفرضه ظروف اإلعاقة
بعواملها املتعددة واملتشابكة.
5
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يشري ما سبق إىل تدين مستوى الدافعية حنو تعلم العلوم لدى التالميذ ذوي االعاقة عامة والتالميذ الصم
على وجه اخلصوص ( ;Mcintosh et al, 1994: Lee,1977; Andrews, et al,2004

 ،)Mastropieri, et al,2006; Lang,2006وذلك على الرغم من أمهيتها يف حتسني األداء
األكادميي ومستوى الثقافة العلمية للتالميذ ( ;Boekaerts,2001; Jurisevic, et al,2009

 ،)Mantzicopoulos, et al, 2013وأن هذا التدين يف مستوى الدافعية ال يشمل التالميذ على
مستوى كافة الصفوف الدراسية فحسب ( YAGER & Hofstein, 1986; Pomeroy,

 ،)1994; Barton,2000بل وينحدر مستوى الدافعية حنو تعلم العلوم عرب مراحل التعليم املتتالية
( ،)Guvercin, et al, 2010وأن ذلك مرجعه إىل عوامل عديدة من أمهها عجز املعملني عن
التعامل الناجح مع ما بني التالميذ الصم من تباينات وفروق فردية مع شيوع استخدامهم اسرتاتيجيات
تدريس تقليدية ال تتسق وهذا التباين ( Lopez & Schroder, 2008; Villanueva & Hand,

 .) 2011; Mart, 2011كما يتضح أن التعليم املتمايز يؤكد على ضمان حق التالميذ ذوي اإلعاقة
يف حتقيق أقصى ما متكنهم قدراهتم ( ،)VanSciver,2005ويتيح للمعلم فرصا واعدة ملواجهة
حتدايت تباين التالميذ ذوي اإلعاقة يف حجرة الدراسة( Truax, et al, 2004;Mastropieri, et

 ،)al, 2006;Anderson, 2007; Patterson, et al, 2009فضالً عن أمهيته الكبرية ابلنسبة
لتالميذ املرحلة االبتدائية (.)Tomlinson,2000; Benjamin,2006
إال أنه يالحظ حمدودية الدراسات العربية واألجنبية على السواء اليت تناولت استقصاء فاعلية التعليم
املتمايز على جوانب التعلم يف العلوم لدى التالميذ ذوي اإلعاقة عامة والتالميذ الصم على وجه
اخلصوص ،حيث تناولت معظم الدراسات األجنبية املتعلمني العاديني من حيث اجلوانب املتعلقة بكيفية
تنفيذ التعليم املتمايز johnsen, 2003, lewis & Batts, 2005, Patterson, et al, 2009,
) )clark,2010وتصورات املعلمني حول التعليم املتمايز وخمرجاته املتوقعة لدى التالميذ ( Mctighe

 ،)& Brown,2005; Flaherty & Hackler,2010; Ernest, et al,2011وتناول القليل
منها فاعلية التعليم املتمايز يف تدريس العلوم ،حيث إشارات دراسة ( )Koeze,2007إىل أن استخدام
املعلمني اسرتاتيجيات التعليم املتمايز يؤدي إىل حتسني التحصيل األكادميي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية
يف خمتلف جماالت احملتوى االكادميية ،كما خلصت دراسة ( )Ferrier, 2007إىل فاعلية التعليم
املتمايز مقارنة ابلطريقة التقليدية يف تنمية التحصيل يف العلوم لدى تالميذ الصف الثاين االبتدائي،
6
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وأظهرت دراسة ( ) Richards, 2005فاعلية استخدام الدروس املتدرجة يف تنمية التحصيل الدراسي
يف العلوم لدى طالب الصف األول الثانوي من ذوي مستوى التحصيل املنخفض واملتوسط .وال خيتلف
االمر على مستوى الدراسات العربية حيث تناول عدد حمدود منها أثر التعليم املتمايز يف تدريس العلوم
للتالميذ العاديني ،حيث أشارت دراسة (مريفت عرام )5005 ،إىل فاعلية اسرتاتيجية "أعرف-أريد أن
أعرف -تعلمت" يف تنمية املفاهيم العلمية ومهارات التفكري الناقد يف العلوم لدى طالبات الصف
السابع األساسي ،كما أظهرت دراسة (جيهان الشافعي )5005 ،فاعلية اسرتاتيجية تنويع التدريس
(اجملموعة املرنة ،واألنشطة املتدرجة) يف تنمية املهارات احلياتية ودافعية اإلجناز يف العلوم لدى طالب
الصف األول اإلعدادي ،وخلصت دراسة (فايز املهداوي ،اظهرت الدراسة  )5002إىل فاعلية التدريس
املتمايز يف تنمية التحصيل املعريف يف األحياء لدى طالب الصف الثاين الثانوي ،كما أظهرت دراسة
(حامت حممد ) 5002 ،فاعلية استخدام التدريس املتمايز يف تنمية املفاهيم العلمية لدي تالميذ الصف
اخلامس االبتدائي ،وعدم فاعليتها يف تنمية اجتاهات التالميذ حنو العلوم.
وفيما يتعلق ابلدراسات املتاحة اليت استهدفت تعرف فاعلية التعليم املتمايز يف تدريس العلوم للتالميذ
ذوي اإلعاقة ،أظهرت دراسة ( )Mastropieri,et al,2006أن استخدام التعلم ابألقران القائم على
متايز األنشطة العلمية يف العلوم سهل على التالميذ زوي االعاقات البسيطة تعلم حمتوى العلوم ،وأهنم
كانوا أكثر استمتاعاً أبنشطة العلوم من أقراهنم الذين تلقوا تدريساً تقليدايً .كما إشارات دراسة
( ) Simpkins, et al, 2009إىل أن استخدام التعلم ابألقران لكل الفصل القائم على األنشطة
املتدرجة يف فصول ال دمج اليت تشمل تالميذ من ذوي صعوابت التعلم أظهر فعالية يف تنمية حتصيل
تالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف العلوم ،كما أوضحت تقارير التالميذ واملعلمني شعورهم بدرجة
عالية من الرضا عن جتربة استخدام التعليم املتمايز.
من كل ما سبق ،وأتسيساً على ما انتهت إليه الدراسات السابقة ،واستناداً إىل ما يعكسه واقع تعليم
التالميذ الصم ابملرحلة االبتدائية ابململكة العربية السعودية من انفصال واضح بني املناهج الدراسية
املقدمة واخلربات التعليمية املتاحة وخصائص التالميذ الصم يف هذه املرحلة اهلامة حيث ال تتسق أهداف
املنهج مع طبيعة النمو اللغوي هلؤالء التالميذ ،وال تراعي ميوهلم واهتماماهتم وما بينهم من فروق فردية
كما أن الكتاب املدرسي ال يناسب خربات املتعلمني الصم وتركز أنشطته وتدريباته على التالميذ
السامعني ،كما ال يتاح دليل ملعلمي الصم (انصر ابراهيم5005 ،؛ غيثان العمري ،)5002 ،ويف ضوء
7
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مالحظات الباحث خالل زايراته املنتظمة وإشرافه امليداين على معلمي العلوم للتالميذ الصم مبعاهد
وبرامج األمل االبتدائية مبدينة جدة واليت تشري إىل منطية األداء التدريسي للمعلمني حيث يغلب عليه
التلقني اإلشاري املباشر وعدم التنويع يف أي من اسرتاتيجيات التدريس أو األنشطة واملهام التعليمية
التعلمية أو أساليب التقومي ،وهو ما ال يتسق والتباين بني هؤالء التالميذ ذوي االحتياجات املتفردة،
وميكن أن ينعكس سلباً على الكثري من جوانب تعلمهم خاصة دافعيتهم حنو تعلم العلوم ،وابلنظر إىل
أنه ويف حدود علم الباحث مل تتناول أية دراسة استقصاء فاعلية التعليم املتمايز يف حتسني مستوى
الدافعية حنو تعلم العلوم لدى التالميذ الصم ابملرحلة االبتدائية ،وجد الباحث أن مثة حاجة إلجراء هذا
البحث.
مشكلة البحث:

حتددت مشكلة البحث يف تدين مستوى الدافعية حنو تعلم العلوم لدي التالميذ الصم ابملرحلة االبتدائية،
الذي قد يرجع إىل عجز معملي العلوم عن مقابلة ما بني هؤالء التالميذ من اختالفات بفعل
استخدامهم طرائق تقليدية ال تتسق وهذا التباين يف القدرات واالستعدادات وامليول وأمناط التعلم،
وعزوفهم أو قصور خرباهتم يف استخدام االسرتاتيجيات احلديثة واملناسبة واليت ميكن أن تساهم يف حتسني
مستوى دافعية التالميذ الصم حنو تعلم العلوم.
وللتصدي هلذه املشكلة ،حياول البحث احلايل اإلجابة على التساؤل التايل:
ما فاعلية التعلم املتمايز يف حتسني مستوى الدافعية حنو تعلم العلوم لدى التالميذ الصم ابملرحلة
االبتدائية؟
هدف البحث:

ا ستهدف البحث احلايل تقصي فاعلية التعليم املتمايز يف حتسني مستوى الدافعية حنو تعلم العلوم لدى
التالميذ الصم ابملرحلة االبتدائية.
أهمية البحث:

 -0يستجيب للتشريعات اليت تؤكد بشكل عام على حقوق كل فرد يف احلصول على التعليم املناسب دون
متييز ،وبشكل خاص على ضمان فرص النمو االكادميي للتالميذ ذوي اإلعاقة.

8
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 -5يتسق ومفهوم "العلوم للجميع" الذي يؤكد على إاتحة الفرص املتكافئة جلميع التالميذ للحصول العلوم،
كما يواكب الفكر الرتبوي الذي يؤكد على دور املتعلم النشط يف عملية التعلم ،كما يفسح اجملال أمام
حبوث أخرى تعين ابلتعليم املتمايز لذوي اإلعاقة مبختلف فئاهتم.
 -5يسلط الضوء على واحدة من املشكالت امللحة يف ميدان تعليم العلوم للطالب ذوي اإلعاقة املتمثلة يف
تدين مستوى دافعية التالميذ الصم حنو تعلم املادة ،مما قد يسهم يف حتسني مستوى دافعيتهم وما هلا من
أثر ابلغ يف تعلمهم املفاهيمي وتثقيفهم العلمي.
 -2ميكن أن يفيد القائمني على برامج تدريب املعلم يف تطوير مهارات معلمي العلوم للتالميذ الصم وتعزيز
خرباهتم التدريسية ،كما ميكن أن يفيد معلمي العلوم يف معاهد وبرامج األمل حول كيفية التنفيذ الناجح
للتعليم املتمايز يف ضوء ما تضمنه دليل املعلم وكتاب التلميذ من توجيهات وإرشادات.
 -2إعداد مقياس للدافعية حنو تعلم العلوم لدى التالميذ الصم ميكن أن يفيد الباحثني يف تطوير أدوات مماثلة
لتقصي مستوى الدافعية حنو تعلم جماالت احملتوى املختلفة ولدي فئات ذوي اإلعاقة األخرى.
حدود البحث:

 التالميذ الصم ابلصف اخلامس االبتد ائي مبعاهد وبرامج االمل االبتدائية مبدينة جدة (معهد األملاالبتدائي ،مدرسة سليمان بن عبد امللك االبتدائية).
 الفصل التاسع "املقارنة بني أنواع املادة" من الوحدة اخلامسة "املادة" من كتاب العلوم للتالميذ الصمابلصف اخلامس االبتدائي -الفصل الدراسي الثاين 5002-5005م.
 استخدام اسرتاتيجيات (أعرف-أريد أن اعرف – تعلمت ،فكر – زواج – شارك ،التعلم معاً) ،منخالل تنظيم مصفوفة أفقية تشمل متايز احملتوى والعمليات واملنتج ،ومصفوفة عمودية للتمايز وفقاً لنمط
التعلم واالستعداد واالهتمامات وامليول لدى التالميذ الصم.
 تطبيق البحث خالل الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي 5002 -5002م (-02520251ه).
منهج البحث:

استخدام يف البحث احلايل املنج شبه التجرييب الذي يشمل على جمموعتني ،جمموعة جتريبية وجمموعة
ضابطة ،ويقوم على دراسة فاعلية التعليم املتمايز (العامل املستقل) يف حتسني مستوى الدافعية حنو تعلم
العلوم لدى التالميذ الصم (العامل التابع).
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مصطلحات البحث:
لتحديد مصطلحات البحث مت الرجوع إىل االدبيات والدراسات التاليةBrophy, 2004:15; ( :
Moores,2001:10; Tomlinson & Edison,2003:3; Sheetz,2004:17; Naidoo,
;2008:35-36
;Tomlinson,1999:10
Yilmaz
&
;Cavas,2007:136

)( Lvory,2007:10; Camble, 2008:2كوثر كوجاك52 :5002 ،؛ توفيق مرعي ،وحممد
احليلة ،22 :5002 ،حمسن عطية52 :5002 ،؛ ذوقان عبيدات ،وسهيلة أبو السميد :5002
.)005
 -0التعليم املتمايز :هو مدخل شامل للتعليم املتمركز حول التلميذ يقوم على تنويع وتكييف اسرتاتيجيات
وأنشطة التعليم والتعلم وأساليب التقومي ملقابلة التباين بني التالميذ الصم يف حجرة الدراسة من حيث
استعداتهم هلم وأمناط تعلمهم ،ويتضمن جمموعة من األجريات املنظمة اليت تتسم ابلتنوع يف مكوانهتا
لكل من احملتوى والعمليات واملنتج مبا يستجيب هلذا التباين بني التالميذ الصم ،ويتيح هلم فرص
االختيار واملشاركة النشطة يف مهام وأنشطة العلوم املختلفة ،ويسهم يف حتسني دافعيتهم لتعلم العلوم".
 -5الدافعية حنو تعلم العلوم :هي "املشاعر والرغبات اليت تدفع التالميذ الصم لالخنراط النشط يف مهام
العلوم لتحقيق فهم أفضل للعلوم واستخالص الفوائد املقصودة منها حياتيا ووظيفيا ،تقاس ابلدرجة اليت
يقدرها امللهم للتلميذ األصم على مقياس الدافعية حنو تعلم العلوم والذي يتضمن قيمة تعلم العلوم،
الفاعلية الذاتية ،التعلم النشط ،أهداف األداء واإلجناز ،والبيئة احملفزة لتعلم العلوم".
 -5التالميذ الصم :هم "التالميذ الذين يعانون من فقدان مسعي مقداره  50ديسيبل أو أكثر حبيث تعذر
عليهم اكتساب اللغة عرب األذن سواء ابملعينات السمعية أو بدوهنا ،ويستخدمون التواصل اليدوي
كأسلوب رئيس يف التواصل ،ويتلقون تعليمهم مبعاهد وبرامج األمل االبتدائية".
اإلطار النظري وأدبيات البحث:

يتضمن اإلطار النظري للبحث استعراض مبادئ التعليم املتمايز وعناصره وخطواته ،مضامينه يف تدريس
العلوم للتالميذ الصم ،واالسرتاتيجيات اليت تدعم مبادئ التعلم املتمايز ،ومناقشة مفهوم وأمهية الدافعية
حنو تعلم العلوم ،وأبعادها ،ومؤشراهتا ،وذلك يف ضوء ما ورد يف أحداث األدبيات والدراسات ذات
الصلة.
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التعليم املتمايز ومضامينه يف تدريس العلوم للتالميذ الصم:

مبادئ التعليم املتمايز:
ال يعد التعلم املتمايز مفهوماً جديداً ،فقد اختذ شكله من منو النتاج البحثي املتعلق أبفضل املمارسات
يف جمال دمج التالميذ ذوي اإلعاقة والتالميذ املوهبني مع أقراهنم العاديني لضمان حصول كل تلميذ
على الفرص اليت متكنه من بلوغ أقصى ما متكنه قدراته ( .)Anderson, 2007وجيمع الكثري من
الرتبويني على أن التعليم املتمايز ميثل حالً فعلياً للكثري من مشكالت التعليم ،حيث يؤكد على حق
التميز للجميع م ن منطلق أن املتعلم خبصائصه واحتياجاته املتفردة هو احملور واهلدف يف عملييت التعليم
والتعلم (كوثر كوجك وآخرون ،)5002:05 ،لذا جنده يستند إىل العديد من النظرايت الرتبوية احلديثة
مثل التعلم النشط ،البنائية االجتماعية ،والذكاءات املتعددة ،ابإلضافة للبحوث اإلمبرييقية املهتمة بنمو
الدماغ والعوامل املتعلقة ابالستعدادات واالهتمامات وأتثرياهتا يف دافعية املتعلمني واخنراطهم وتقدمهم
األكادميي يف عملية التعلم (.)Tomlinson & Allan,2000
وينطوي مصطلح التعليم التمايز على معاين متنوعة ،البعض يرى أن التمايز يعين ختطيط دروس منفصلة
لكل تلميذ ،يف حني يرى الكثري من اخلرباء أن التعليم التمايز أوسع بكثري من هذا التصور الضيق ،فهو
مبثابة مدخل شامل للتدريس ينطلق من افرتاض ضرورة تنويع وتكييف اسرتاتيجيات وطرائق التدريس مبا
يتواءم وتباين التالميذ يف حجرات الدراسة ( ،)Tomlinson, 1999; Hall, 2002وأن هذا التعدد
والتنوع يف طرائق التدريس يتطلب تعرف احتياجات التالميذ واستعداداهتم وأمناط تعلمهم املفضلة
(روبرت مارزانو ،وآخرون ،)52 :5002 ،وتوفري فرص متكافئة جلميع التالميذ لفهم واستيعاب املفاهيم
واستخدامها يف مواقف احلياة اليومية ،والسماح هلم بتحمل املسئولية جتاه تعلمهم من خالل اندماجهم
يف أنشطة تعليم وتعلم متنوعة (كوثر كوجك وآخرون.)52 :5002 ،
وعلى ذلك ،ينطلق التعليم املتمايز من جمموعة من املبادئ املهمة تشمل ما يليKerinan, 2000; ( :
Tomlinson, 2000; Broderick, et al, 2005; Ernest,et al , 2011).

 -0حق كل تلميذ يف تعليم ذي جودة ،وامتالك كل تلميذ القدرة على التعلم.
 -5التعليم املتمايز ليس تعليماً فردايً ،كما أنه ليس تعليماً عشوائياً أو فوضوايً ،أنه على النقيض من ذلك
اسلوب لتعظيم منو التالميذ من خالل التعامل مع كل تلميذ كحالة متفردة ،ومساعدته على الوصول إىل
أقصى ما متكنه قدراته من النمو والتميز.
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 -5فهم املعلم وتقديره لالختالفات بني التالميذ وتعرف الفروق الفردية بينهم والبناء عليها.
 -2تكييف احملتوى والعمليات والنواتج وفقا الستعدادات التالميذ وميوهلم وأساليبهم يف التعلم.
 -2إاتحة االختيار ،واملرونة ،والتقييم املستمر هي نتاج متايز احملتوى الذي يتم تدريسه.
 -1حتديد ما ينبغي أن يعرفه التالميذ وما ينبغي أن يتمكن كل تلميذ من عمله يف هناية الدرس.
 -5استخدام طرق تدريس متنوعة تليب احتياجات التالميذ التعليمية.
 -2التالميذ واملعلمون شركاء ومتعاونون يف التعلم.
عناصر التعليم املتمايز وخطواته:

يشمل التعليم املتمايز ثالثة عناصر رئيسة متثل جماالت التمايز وهي:
 -0متايز احملتوى :من خالل تنويع أساليب العرض هبدف تيسري عملية التعلم مبراعاة مستوى التالميذ
وقدراهتم وتفضيالهتم للطرق اليت يتعلمون هبا.
 -5متايز العمليات :ويشمل عمليات التعليم والتعلم من خالل تنويع طرائق التدريس واألنشطة التعليمية وما
تستلزمه من هتيئة وتنظيم بيئة حجرة الدراسة وما تتضمنه من مواد ومصادر ووسائط تكنولوجيا مساعدة
مبا يتيح مرونة يف التفاعالت ،ويليب جمموعة متنوعة من امليول واالهتمامات ،ويستجيب ألمناط تعلم
التالميذ الستثارة تفكريهم ومساعدهتم على معاجلة أفكارهم وتطوير معارفهم ومهاراهتم.
 -5متايز املنتج :ويتعلق مبا يتوقع املعلم من التالميذ أن يعرفوه ويقوموا به ،واملؤشرات اليت يثبت من خالهلا
التالميذ تعلمهم وفقاً لذكاءاهتم وأمناط تعلمهم ،وما يتطلبه ذلك من توظيف أساليب متعددة ملعرفة ما
أجنزه كل تلم يذ يتم حتديدها يف ضوء األهداف ،املهام ،والتباين بني التالميذ يف تفضيالهتم لطرق التقييم
(Tomlinson & Allan, 2000; Broderick, et al, 2005).

ويعتمد جناح التعليم املتمايز على تنفيذ اخلطوات التالية:
 -0التقومي القبلي الستكشاف التباين بني خصائص التالميذ وتصنيفهم من حيث أمناط تعلمهم املفضل أو
 .....وقدراهتم ومهاراهتم املتعددة واستعداداهتم عن طريق أدوات مجع البياانت واملالحظة واملقابلة
واالستبياانت للوصول إىل ما يعرفه كل تلميذ وما الذي حيتاجه ،ومن مث حتديد االهداف واملخرجات
املتوقعة ومعايري التقومي.
 -5حتديد أهداف التعلم واختيار املواد واألنشطة التعليمية ومصادر التعلم املناسبة.

12

جملة كلية الرتبية ،جامعة األزهر ،العدد 361( :اجلزء األول) أبريل لسنة  5132م

 -5هتيئة وتنظيم البيئة الفيزيقية وتصميم مواقف التعليم والتعلم واختيار وتكييف اسرتاتيجيات التدريس مبا
يالءم التباين بني التالميذ وتتيح فرص االختيار واملشاركة النشطة للجميع.
 -2حتديد وتنويع األنشطة واملهام اليت سيقوم هبا التالميذ لتحقيق أهداف التعلم.
 -2إجراء عملية التقومي لقياس منتج التعلم وخمرجاته ( ;Broderick, et al, 2005; Anderson,2007

ذوقان عبيدات ،سهيلة أبو السميد.)002 :5002 ،
وهناك عدة طرق أو إجراءات ميكن أن تساعد املعلم على استكشاف وتعرف خصائص تالميذه وطبيعة
األنشطة التعليمية اليت تتسق وقدراهتم ،ومن هذه الطرق أو اإلجراءات:
 -0االختبارات القصرية أو جدول التعلم (أعرف – أريد أن أعرف – تعلمت ) الستكشاف مستوى
استعداد التلميذ ،ومتابعة ومراجعة أعماله ومالحظة تفضيالته الستكشاف ميوله ،وكل ما يتوافر لدى
املعلم من معلومات من خالل مراجعة سجالت التالميذ وأيضاً حصيلة املالحظات املباشرة املستمرة
للتالميذ خالل أنشطة التعليم والتعلم مثل املستوى القرائي والكتايب ،القدرات واألنشطة اليت يتميز فيها
التلميذ ،اخللفية الثقافية ،وغري ذلك.
 -5تطبيق أحد مقاييس الذكاءات املتعددة جلاردنر.
 -5توجيه األسئلة للتالميذ من خالل استبياانت حول الطريقة اليت يفضلوهنا يف التعلم ،وميكن إاتحة
إجاابت متنوعة ليختار من بينها التالميذ ما يرون أهنا تنطبق عليهم مثل:
 أحب أن اعمل مبفردي  -مع أحد الزمالء – يف جمموعات). أحب أن اتعلم عن طريق (احلركة والعمل – واان جالس على مقعدي – االستماع واملشاهدة). -أحب أن (أصمم خطوايت بنفسي – أتبع خطوات دقيقة وحمددة) ( Decandido & Bergman,

 ،) 2006, 6:7وهنا ينبغي التأكيد على أن التخطيط واإلعداد اجليد للتعليم املتمايز تكون نتيجته
تالميذ أكثر اخنراطاً ومشاركة ،يغمرهم الشعور ابملتعة والتشويق وإمكانية اختاذ القرار يف تعلمهم بديالً
عن الشعور ابلضيق وامللل ،)Willis & Mann, 2000( ،كما أنه من الضروري عند إعداد خطط
الدروس وفق التعليم املتمايز ان يتم تنويع املواد واألنشطة التعليمية حبسب مستوى الصعوبة مثل مستوى
القرائي ،واملوضوع مثل اهتمامات التالميذ ،وأسلوب التعلم كالذكاءات املتعددة ( Kerianan,

 .) 2000كما ينبغي توجيه العمل يف حجرة الدراسة من خالل املبادئ العامة للتعليم املتمايز ،أبن يتسم
املعلم ابملرونة من خالل تكييف احملتوى األكادميي ،عملية التدريس ،خمرجات التقييم ،والبيئة التعليمية
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طبقاً لقدرات كل تلميذ أو ميوله أو اسلوبه يف التعلم ،وإبمكان املعلم تشكيل جمموعات التالميذ طبقاً
ألي من هذه العناصر ،فلتشكيل اجملموعات طبقاً مليول التالميذ ،ميكن السماح للتالميذ ابختيار املواد
التعليمية من بني جمموعة من البدائل ،وعند تشكيلها طبقاً للقدرة فإن املعلم قد حيتاج للمواءمة بني
اخلربات ابستخدام االختبارات القبلية أو التمهيدية ،كما أن توفري فرص اختيار نوع املخرجات املفضلة
يليب أسلوب التعلم أو الذكاءات املتعددة (.)Beam,2009

مضامني التعليم املتمايز يف تدريس العلوم للتالميذ الصم:
يتباين األطفال الصم يف قدراهتم ،استعداداهتم  ،ميوهلم واهتماماهتم ،وأساليبهم املفضلة يف التعلم واملعرفة،
وهذا التباين الشديد يف أي من هذه اجملاالت قد جيعل تعليم وتعلم هذه الفئة من التالميذ ذوي اإلعاقة
حتدايُ كبرياً ،كما تصبح احلاجة ضرورية لتكييف اسرتاتيجيات وأنشطة التعليم طبقاً خلصائص التعلم كل
تلمي ذ ،فكل لديه حاجات متفردة يف بناء املفاهيم وتطبيق املعارف واملهارات ،فقد يعاين تلميذ ما من
صعوابت يف املعاجلة اللغوية ،أو يف تركيز االنتباه ،وقد يعاين تلميذ آخر من صعوابت يف التجريد مبا
يعوق عملية الفهم ،أو جيد صعوبة يف التفاعل مع اآلخرين.
ومن هذ ا املنطلق ينطوي التعليم املتمايز على أمهية كبرية ابلنسبة للتالميذ الصم ،ابلنظر إىل كونه وسيلة
فعالة لتعليم مجيع أطياف التالميذ ذوي اإلعاقة ( ،)Beam, 2009وإىل أنه كلما اخنرط التالميذ الصم
يف مرحلة مبكرو يف التفاعل مع مواد تعليمية متنوعة ذات معىن ومغزى كلما زادت فرصهم لتوظيف
إمكاانهتم حلدها األقصى ( ،)Yoshinaga-Itano & Sedey, 2000لذا فإن توظيف التعليم
املتمايز يف تدريس العلوم للتالميذ الصم يرتكز على دراية املعلم بطبيعة هؤالء التالميذ ،وأحد املمارسات
الفعالة اليت تساعده يف ذلك هي رصد امليول واالهتمامات والقدرات ،فهي ال تساعد فقط يف تعرف
الذكاءات املتعددة للتالميذ ،ولكنها تساعد التالميذ على فهم أنفسهم بشكل أوضح وأفضل ،ومن مث
فإن التفكري يف الذكاءات اليت حددها جاردنر يسمح للمعلمني ليس فقط بتحديد كيف يفكر التالميذ
على تباينهم وتنوعهم ،ولكن أيضاً ما الذي يستمتعون به ،ما هي تفضيالهتم يف التعلم ،ما الذي
حيتاجونه لتحقيق النجاح.
وعلى ذلك ينبغي أن تتمحور أهداف معلمي التالميذ الصم حول بناء فهم حول األساليب املثلى
ملساعدة هؤالء التالميذ أن يتعلم وا كيف يتعلموا وأن يطبقوا ما تعلموه ،وأنه جيب النظر إىل نظرية
الذكاءات املتعددة ابعتبارها أساساً لفهم التالميذ الصم كمتعلمني ،وتطوير نطاق عريض من األنشطة
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التعليمية لدعم التالميذ كحالت متفردة وأيضاً كأعضاء مشاركني فعالني يف جمتمعهم التعلمي  ،فضال
عن هتيئة البيئة الفيزيقية واالجتماعية املالئمة هلم والرتكيز على األنشطة اليت توفر خربات تعلم املفاهيم،
من خالل حتديد أهداف للتالميذ فرادى وجمموعات ،وأنواع اخلربات اليت ميكن أن تقدم عرب الذكاءات
املتعددة ،ومن املهم أيضاً ملعلمي التالميذ الصم توقع ما الذي ميكن أن حيفز التالميذ على املشاركة ،وما
الذي ميكن أن يؤدوه ابستقاللية ،ومستوى الدعم الذي قد حيتاجونه (.)Truax, et al, 2004
وابلنظر إىل ما تؤكد عليه نظرية الذكاءات املتعددة من أن لكل تلميذ مساته املعرفية املتفردة ( Gardner,

 ،) 1995وأهنا تنطوي على مضامني عريضة لذوي اإلعاقة كوهنا تركز على نطاق واسع ومتنوع من
القدرات مبا يتيح للمربني أن يدركوا الطفل ذي اإلعاقة ككل وكشخصية متتلك نواحي قوة يف جماالت
كثري من الذكاءات (جابر عبد احلميد ،)555 :5005 ،فهي بذلك تفسح اجملال جلعل تدريس العلوم
متاحاً جلميع التالميذ ،حيث تقدم للمعلمني إطاراً الختاذ القرارات التعليمية اليت حتفز التعلم الفردي
واجلماعي يف العلوم ابس تثمار الذكاءات املتعددة للتالميذ ،وتركيز االهتمام على املداخل اليت تقوم على
حاجات التالميذ وميوهلم وأساليبهم يف التعلم ( ،)Kaya, 2008كما أهنا تتيح توظيف نطاق عريض
من اسرتاتيجيات التدريس مبا يتسق وقدرات التالميذ مما جيعلهم أكثر اخنراطاً ومشاركة يف تعلم العلوم،
فاألنشطة التعليمية اليت تقوم على الرسم ،وقصص العلوم ،واالستقصاء ،متكن التالميذ من التعلم يف
سياق قدراهتم اخلاصة أو ذكاءاهتم املتعددة ،وخالل هذه األنشطة يكون التالميذ قادرون على التعبري عن
افكارهم ،ممارسة العمل اليدوي واملعملي ،تكوين روابط قوية مع أقراهنم يف حجرة الدراسة سواءً يف إطار
اجملموعات الصغرية أو الكبرية ،وتوظيف ذكاءاهتم لتلقي التغذية الراجعة يف تعلمهم العلوم ( Kaya, et

.)al, 2007
وهذه النوعية من التعليم والتعلم املستندة إىل الذكاءات املتعددة حتسن بال شك البناء املفاهيمي
والتحصيل لدى التالميذ يف العلوم ،وأيضاً اجتاهاهتم حنوها ،وذلك على النقيض من التدريس التقليدي
الذي يتمحور حول تدريس احلقائق العلمية عرب الذكاءات اللغوية واملنطقية الرايضية ،والذي تشري
الدراسات إىل أنه ال حيسن التحصل أو االجتاه حنو العلوم حىت ابلنسبة للتالميذ الذين يتمتعون بقوة يف
هذين اجملالني من الذكاءات ( ،)Ebenezer & Zoller, 1993يف حني أن اسرتاتيجيات التدريس
القائمة على دمج الذكاءات املتعددة لتحديد اخلصائص واحلاجات املتفردة للمتعلمني ميكن أن حتسن
بشكل واضح أداء التالميذ وإجنازهم يف العلوم (.)Armstrong, 2000
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والتالميذ الصم رغم فقد هم حاسة السمع فهم ميتلكون إمكاانت فطرية كمتعلمني للغة عرب مهاراهتم يف
أساليب التواصل البصرية خاصة لغة اإلشارة ،فاملكوانت األولية للغة اليت تشكل جمال الذكاء اللغوي
تشمل الكفاءة العلمية اليت تنعكس من خالل القدرة العالية على التفاعل االجتماعي ،واليت ميكن
حتسي نها لدى التالميذ الصم ابلرتكيز على مساقات التواصل املتاحة هلؤالء التالميذ مثل األقران واألدوار
احملتملة يف األنشطة التعليمية واستثارهتا بشكل مستمر ،ابإلضافة إىل الكفاءة الداللية اليت تنعكس من
خالل احلساسية للفوارق بني املعىن احلريف للكالم والسياق العام للحديث ،وتلك ميكن حتسينها لدي
التالميذ الصم من خالل االهنماك يف األنشطة القرائية والكتابية والتعامل مع النماذج البصرية املتنوعة
قبل وأثناء وبعد هذه اخلربات والربط بني ما هو معروف ومألوف وما هو جديد وغري مألوف مبا يتيح
فرصاً إضافية لتنمية املفاهيم وبناء املعىن (.)Haggerty, 1995
من انحية أخرى فإن التالميذ الصم بفعل فقد حاسة السمع مييلون بشدة لتوظيف حاسة البصر
والتفاعل مع النماذج البصرية ،ويستمتعون ابلتعلم من خالل العمل وممارسة األنشطة احلركية اجلسدية
اليت تتضمن توظيفاً مكثفاً لأليدي ،فضالً عن أن مهاراهتم يف العمليات احلسابية تفوق قدراهتم القرائية،
وهو ما ينبغي أن يلقي اهتماما خاصاً من املعلم .فالتالميذ الذين يتمتعون بذكاء منطقي رايضي
يستمتعون ابلتدريس الذي يتضمن التساؤالت ،العمليات احلسابية ،األلغاز ،والتجريب ،كما أن الرباهني
العلمية والتصنيف والتمييز متثل حوافز جيدة هلذه النوعية من التالميذ .أما التالميذ الذين يتمتعون بذكاء
بصري مكاين فهم يتعلمون بشكل أفضل من خالل الصور واألشكال البيانية ولقطات الفيديو والرسم
والتصميم .وابلنسبة لتالميذ ذوي الذكاء اجلسمي احلركي فهم يستمتعون ابحلركة وبناء وتركيب األشياء
أو أي شيء ذو طبيعة يدوية (.)Haggerty, 1995
وابلنظر إىل أن التالميذ ذوي الذكاء الشخصي مييلون للهدوء ،وحيبون العمل االستقاليل والتعلم الذايت،
فقد يكون من املناسب إاتحة الفرصة للتالميذ الصم للقيام ببعض املشاريع الفردية ،كتابة وتلخيص
النقاط اهلامة ،تقدمي املهام والواجبات املنزلية متعددة اخليارات .أما التالميذ ذوي الذكاء االجتماعي
ينمو ابلتناغم مع الذكاء اللغوي يف تواصلهم مع اآلخرين ،فهم منفتحون ،يستقدون من تبادل األفكار،
يستمتعون ابلعمل التعاوين وعادة ما يكونوا قادة يف جمموعاهتم يف حجرات الدراسة .والتالميذ الصم
بطبيعة ثق افتهم مييلون ملثل هذه النوعية األنشطة ،لذا فإنه ابإلمكان تعزيز فرصهم لتعلم كيفية التفاعل
االجتماعي الفعال مع اآلخرين داخل حجرة الدراسة من خالل األنشطة اجلماعية يف إطار التعلم
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التعاوين ،أو تعلم العمل يف أزواج أو يف جمموعات أكرب إلمتام املهام على أن يتم ذلك بتخطيط جيد من
املعلمني ( .)Truax & Kretschmer, 1993ويعكس استخدام التالميذ لألشكال اإليقاعية
والتناغمية ألغراض التواصل وإظهار و ما تعلموه عن البيئة من حوهلم قدراهتم املتعلقة ابلذكاء املوسيقي،
ويتوقع التالميذ الصغار أن يستخدمون ذكاءهم املوسيقي وذكاءهم اللغوي وإيضاً الذكاء اجلسمي احلركي
من خالل آتزر حركات األيدي واجلسم يف أنشطة تعليمية مثل األانشيد ،وهنا ينبغي عدم اغفال توفري
فرص احتكاك وتفاعل التالميذ الصم مع اخلربات املوسيقية إذا كان ممكناً ،حيث تتيح بعض التقنيات
املتقدمة اإلحساس ابلسمات املتنوعة للموسيقى حركياً وبصرايً (.)Truax, et al, 2004
االسرتاتيجيات التدريسية اليت تدعم مبادئ التعليم املتمايز:
تشري االدبيات والدراسات إىل انه ميكن استخدام جمموعة متنوعة من االسرتاتيجيات وفق التعليم املتمايز
مثل اجملموعات املرنة ،األنشطة املتدرجة ،األنشطة الثابتة ،أركان التعلم ،وغريها (كوثر كوجك ،وآخرون،
 ،)052-050 :5002وقد تبىن البحث احلايل توظيف عدد من االسرتاتيجيات ملا تتسم به من
بساطة يف اإلجراءات ودعمها القوي ملبادئ التعليم املتمايز ،ويشمل ذلك االسرتاتيجيات التالية:
 -0اسرتاتيجية فكر – زواج – شارك :وهي من االسرتاتيجيات اليت تدعم التعليم املتمايز والتعلم النشط يف
آن واحد ،حيث تتيح جلميع التالميذ فرص التفكري الفردي واملشاركة التعاونية والتعليم التباديل بني
األقران ،ميكن تنفيذها عرب ثالثة خطوات رئيسة حددها (جابر عبد احلميد  )005-20 :0222على
النحو التايل:
أ -التفكري الفردي يف تساؤالت املعلم حول ما مت شرحه بشأن مهمه أو نشاط ما.
ب -املناقشة الثنائية وتبادل األفكار بني األقران للوصول إىل تصور مشرتك.
ت -املشاركة اجلماعية حيث يعرض كل زوج ما مت توصل إليه من حلول للسؤال أو النشاط حمل
البحث ،ويعقب ذلك قيام املعلم بتلخيص أفكار التالميذ ملصلحة الفصل الكامل.
 -5اسرتاتيجية أعرف – أريد أن اعرف – تعلمت :وهي من اسرتاتيجيات التعلم البنائي اليت تتسم مبرونة
عالية وأثر فعال يف تنمية مهارات التفكري ما وراء املعريف لدى التالميذ ،حيث تقوم على تنشيط معارفهم
السابقة كنقطة انطالق ملساعدهتم على ربطها ابملعرفة اجلديدة وبناء املعىن وتكوينه قبل اندماجهم يف
مشاهدة عرض أو قراءة نص ،وفيها حيدد كل تلميذ ما الذي يعتقد أن يعرفه عن املوضوع ،وما الذي
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يريد ان يعرفه ،وما الذي تعلمه بعد االخنراط يف النشاط او املهمة ،وقد أشار ( حمسن عطية:5002 ،
 )522-552إىل خطوات هذه االسرتاتيجية على النحو التايل:
أ-

يهيئ املعلم التالميذ لالسرتاتيجية بعرض جدول ثالثي األعمدة (أعرف – أريد أن أعرف –
تعلمت) على السبورة متضمناً موضوع الدرس وكيفية تعبئته ،ومن مث تقسيم التالميذ يف
جمموعات صغرية وتوزيع اجلداول عليهم.

ب-

استثارة معارف التالميذ السابقة وتوجيه اجملموعات لتدوين املعلومات يف خانة (أعرف) ،ومن مث
سؤال التالميذ عما يريدون معرفته أثناء دراسة املوضوع وتشجيعهم على طرح األفكار
والتصورات وتدوينها يف خانة (أريد أن أعرف) يف شكل تساؤالت و استفسارات ،وميكن
للمعلم تلقى استجاابت التالميذ وتسجيلها يف اجلدول،

ت-

يقوم املع لم بعرض املوضوع مستعينا ابلعروض التقدميية أو لقطات الفيديو مع توزيع أوراق
النشاط على اجملموعات ،ومن مث توجيه اجملموعات لقراءة املوضوع العلمي والبدء يف تدوين
املعارف اليت مت التواصل إليها يف خانة (تعلمت).

ث-

يتابع املعلم عمل التالميذ بدقة ،ويقدم التغذية الراجعة ،ويصحح األخطاء ،ويوجههم لالستعانة
مبصادر إضافية لتعديل أفكارهم ومفاهيمهم السابقة قبل التعلم اجلديد ،ويقدم التعزيز
للمجموعات اليت حققت تعلماً أفضل.

ج-

تقدم اجملموعات ملخصاً هنائياً يشمل كل جزء من جدول التعلم ،حيث تعرض كل جمموعة
امام الفصل ما يعرفونه ،وما يريدون تعلمه ،وما تعلمونه والذي ميكن إعداده يف شكل خريطة
مفاهيمه.

 -5اسرتاتيجية التعلم معاً :وهي اسرتاتيجية تؤكد على تعزيز مهارات التفاعل والتواصل واالعتماد املتبادل بني
التالميذ خالل عملهم ضمن جمموعات صغرية على مهام ذات أهداف مشرتكة ،وميارس فيها التالميذ
أدوار متنوعة عرب الدروس املتتالية مثل دور القائد امللخص ،احملفز ،املقرر ،أو املسجل .وتسري هذه
االسرتاتيجية وفق جمموعة من اخلطوات الدقيقة املنظمة حددها (ذوقان عبيدات ،سهيلة أبو السميد،
 )055-050 :5002على النحو التايل:
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أ-

حيدد املعلم األهداف التدريسية واألهداف التعاونية للدرس ويقسمها يف صورة مهام يوضحها
للتالميذ ،مث يشكل اجملموعات طبقاً لطبيعة املهام ميول التالميذ بواقع ( 2-5تالميذ) يف كل
جمموعة.

ب-

ينظم املعلم حجرة الدراسة يف شكل دوائر مبا يضمن حرية احلركة وأداء املهام أبرحيية ،مث يوزع
املهام واألدوار طبقاً مليول واستعدادات التالميذ (قائد ،مسجل ،ملخص ،)......،ويزود
اجملموعات ابملواد التعليمية املناسبة للتنفيذ املهمة ،وحيدد هلم الوقت الالزم إلمتامها.

ت-

ي شرح املعلم املهمة ويعطي االمثلة ويطرح األسئلة للتأكد من فهم التالميذ هلا ويوضح معايري
النجاح ومستوى األداء املقبول ،مع التأكيد على االعتماد املتبادل بني التالميذ ،وبفضل توزيع
مواد مطبوعة على كل تلميذ يف اجملموعة تتضمن طبيعة مسئولياته ضمن جمموعته وتعليمات
العمل التعاوين وضوابطه السلوكية.

ث-

يوجه املعلم سلوك التالميذ عند بدء عمل جمموعات من خالل املالحظة املستمرة لإلجراءات،
وتوجيه األسئلة ،وتقدمي الدعم عند الضرورة لتحسني املهارات التعاونية لدى التالميذ الذين
يفتقدون هذه املهارات ،وتقدمي احلوافز للتالميذ ذوي االمناط السلوكية الناجحة.

ج-

خيتم املعلم الدرس ابلتأكد من أن كل تلميذ قادر على تلخيص عمل اجملموعة ،حيث تعرض
كل جمموعة عملها ،ويقيم املعلم مستوى أداء اجملموعة ككل ،مع استخدام االختبارات الفردية،
وحساب متوسط درجات كل جمموعة ،وتوضيح أسباب جناح جمموعة ما ،ومن مث تقدمي
املكافآت.

مفهوم الدافعية حنو تعلم العلوم وأمهيتها:
استخدمت تعريفات متعددة لتوضيح مفهوم الدافعية يف األدب الرتبوي ،وبشكل عام تعرف الدافعية
أبهنا "احلالة الداخلية اليت تعمل على تفعيل وتوجيه ودعم السلوك ( ،)Palmer,2005ومن املنظور
الرتبوي فإن الدافعية للتعلم تنطبق على أية عملية تنشط وحتافظ على سلوكيات التعلم
(.)Palmer,2005
وتعرف الدافعية لتعلم العلوم أبهنا "اخنراط التالميذ النشط يف املهام املتعلقة ابلعلوم لتحقيق فهم أفضل
للعلوم وتفعيل اسرتاتيجيات لتعلم العلوم أيضاً" ( .)Lee & Brophy, 1996وهذا يعين أن بناء
التالميذ فهمهم للعلوم مرتبط بدافعيتهم لتعلم العلوم ( ،)Beeth, 1998فالدافعية ميكن أن تؤثر يف كل
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من التعلم اجلديد والسلوكيات سابقة التعلم ،وتؤثر أيضا يف ماذا وأين وكيف يتعلم التالميذ ( Schunk,

 .) 1991وعلى ذلك حتفز الدافعية لتعلم العلوم البناء املفاهيمي لدى التالميذ يف العلوم ،كما حتفز كال
من التعلم اجلديد واملهارات والسلوكيات سابقة التعلم ( ،)Barlia, 1999كما ان أهداف التالميذ يف
التعلم متثل أمهية كبرية يف بناء معارفهم العلمية املستندة إىل قيمة واسرتاتيجيات التعلم ( Tuan, et al,

.)2005
أبعاد الدافعية حنو تعلم العلوم:

تعد دافعية التالميذ حنو تعلم العلوم ظاهرة معقدة تتأثر ابلعديد من العوامل مثل املنهج ،واسرتاتيجيات
التدريس ،وخصائص التالميذ الفردية ،ومسات املعلم ( .)Lee & Brophy, 1996وقد أشارت بعض
الدراسات إىل العوامل املؤثرة يف دافعية التالميذ لتعلم العلوم مثل طبيعة احلياة األسرية ،التوقعات الوالدية،
وضغوط مجاعة األقران ( ،)Martin, 2002; Singh, et al, 2002ومتثل هذه العوامل الفردية حتدايً
كبرياً للمعلم ابلنظر إىل أن أايً منها ال يقع حتت سيطرته ،يف حني أن عوامل أخرى تقع يف نطاق سيطرة
املعلم مثل مناخ حجرة الدراسة ،بيئة املدرسة ،اسرتاتيجيات وأساليب التدريس ،وما يتعلق مبحتوى املادة
( ;Ames, 1992; Eccles, et al, 1993; Druger,2000; Swanson, 1995

.)Weinberg, et al,2011
وقد خلصت بعض دراسات احلالة اليت تناولت دافعية التالميذ ابملرحلة املتوسطة حنو تعلم العلوم بغرض
التأكد من أبعادها ،أن الدافعية لتعلم العلوم ترتبط بذوات التالميذ ،أداء املعلم ،ومدى ارتباط حمتوى
العلوم حبياهتم اليومية ،وأن أهداف التالميذ من تعلم العلوم كانت خارجية مثل املنافسة واحلصول على
إاثبة من املعلم ،وأيضاً داخلية مثل إشباع فضوهلم اخلاص ( Tuan & Chin, 1999; 2000; Wu

 .) & Tuan, 2000كما خلصت دراسات أخرى تناولت دافعية تالميذ املرحلة االبتدائية حنو تعلم
العلوم إىل وجود فروق دالة يف مستوى الدافعية تعزى ملستوى التحصيل ومعتقدات التالميذ حول قيمة
العلوم وتصوراهتم حول قدراهتم الذاتية على تعلم العلوم ( ;Debacker & Nelson, 2000

 .)Yaman & Deda, 2007وتشري الدراسات إىل أربعة أبعاد جوهرية للدافعية التعلم ،وتشمل هذه
األبعاد؛ األهداف ،القيم ،الفعالية الذاتية ،واملعتقدات املسيطرة ( ;Pintrich, et al, 1993

.)Wigfield, et al, 1998
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فيما يتعلق أبهداف التعلم توجد مستان مهمتان مها؛ حتديد اهلدف االلتزام ابهلدف .يشري حتديد اهلدف
إىل اهلدف الفعلي الذي حياول التالميذ احلصول عليه واملدى الذي حياولون الوصول إليه يف حتقيق
اهلدف ،أما االلتزام ابهلد ف فيشري إىل مدى قوة ارتباط التالميذ ابهلدف ،أو مدى محاستهم جتاهه ،أو
ماهية قرارهتم لتحقيقه (.)Locke & Latham, 1990
أما القيم فهي اليت توجه إدراك التالميذ وسلوكهم من خالل معايري ومعتقدات ضرورية لتجنب
السلوكيات غري املرغوبة .وطبقاً لكل من ( )Eccles & Wigfield, 1995هناك أربعة مناذج لقيمة
املهمة تشمل؛ قيمة اإلجناز وتعين أمهية أداء مهمه ما بشكل جيد وقيمة امليل الداخلي وتعين استمتاع
التلميذ ابخلربة عند أداء مهمة ما أو عندما تتالقى ميوله مع مضمون املهمة ،وقيمة املنفعة اخلارجية
وت عىن مدى جدوى املهمة للتالميذ ابلنظر ألهدافهم املستقبلية ،وقيمة التبعات وتعين اجلوانب السلبية
الواضحة عند االخنراط يف مهمة ما.
وتشري الفعالية الذاتية إىل أحكام املتعلمني على قدراهتم لتنظيم وتنفيذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق أنواع
حمددة من األداءات ،وابلنسبة التالميذ ذوي الفعالية الذاتية املنخفضة إلجناز مهمة ما فهم يلجؤون
أحياانً اىل جتنب تلك املهمة ،أما هؤالء الذين يعتقدون أهنم فعالون وقادرون على أداء مهمة ما ،فإهنم
غالباً ما يشاركون يف أدائها وخاصة حينما تواجههم صعوابت حيث يبادرون ببذل مزيد من اجلهد
واإلصرار (.)Barlia, 1999
كما تعد املعتقدات املسيطرة من أبعاد الدافعية اهلامة ،وتشري إىل مدى سيطرة التلميذ على سلوكه أو
خمرجات أداء ما ،وهناك ثالثة معتقدات مسيطرة بشكل عام ،سيطرة داخلية ،وسيطرة خارجية ،وسيطرة
غري حمددة ،وابلنسبة للتالميذ الذين يعتقدون يف امتالكهم سيطرة داخلية على تعلمهم وأدائهم على
عكس التالميذ املوجهني بسيطرة خارجية أو غري حمددة ،عادة ما يؤدون بشكل أفضل يف املدرسة
(.)Barlia, 1999
وقد حددت ( )Tuan, et al, 2005ستة أبعاد رئيسة لدافعية تعلم العلوم يف إطار الدمج بني نظرايت
التعلم البنائي والدافعية ،يتمثل البعد األول يف "الفاعلية الذاتية" ويعين ابعتقاد التالميذ يف قدراهتم الذاتية
على األداء بشكل جيد يف مهام العلوم ،ويتمثل البعد الثاين يف "قيمة تعلم العلوم" ويعين أبنه إذا ما كان
يف وسع التالميذ إدراك جمموعة من القيم اهلامة للعلوم فإن ذلك يعين امتالكهم الدافعية لتعلم العلوم،
ويتضمن ذلك إاتحة الفرص للتالميذ الكتساب كفاءة حل املشكالت ،التمرس على أنشطة
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االستقصاء ،إاثرة وحفز تفكريهم اخلاص ،وإدراك نواحي االرتباط بني العلوم وحياهتم اليومية ،أما البعد
الثالث فيمثل يف "اسرتاتيجيات التعلم النشط" ويعين بقيام التالميذ بدور نشط يف استخدام جمموعة
متنوعة من االسرتاتيجيات لبناء املعرفة اجلديدة على أساس فهمهم السابق ،ويتمثل البعد الرابع يف
"أهداف األداء" ويعين أبهداف التلميذ يف تعلم العلوم كالتنافس مع التالميذ اآلخرين واحلصول على
االهتمام من املعلم ،يف حني يتمثل البعد اخلامس يف أهداف اإلجناز ،ويعين حبالة االرتياح اليت يشعر هبا
التالميذ حينما حيسنون من كفاءهتم وإجنازهم خالل تعلم العلوم ،أما البعد السادس فيتمثل يف "حمفزات
بيئة التعلم" ويعين بتأثري البيئة احمليطة يف حجرة الدراسة مثل املنهج وأساليب املعلم يف التدريس
والتفاعالت بني التالميذ يف دافعيتهم لتعلم العلوم.
مؤشرات الدافعية حنو تعلم العلوم:

ميكن االستدالل على وجود الدافعية لتعلم من خالل مالحظة أنشطة حجرة الدراسة حينما ينخرط
التالميذ يف املهام املختلفة ( ،)Lee & Anderson, 1993وقد حدد كل من ( & Pintrich

 )Schunk, 1996أربعة مؤشرات للدافعية تشمل ،اختيار املهمة ،اجلهد ،املثابرة ،واإلجناز .وينطوي
مؤشراً اختيار املهمة على أمهية خاصة ابلنسبة لتالميذ املرحلة االبتدائية يف حني قد ال يكون مؤشراً
مفيداً يف االستدالل على دافعي الطالب بصفوف املرحلة الثانوية حيث تكون اختيارات املهام حمدودة
وقد ال تتاح أية اختيارات ( .)Brophy, 1983وابلنسبة ملؤشر اجلهد ،فإن التالميذ ذوي الدافعية
للتعلم يتسمون ببذل جهد عقلي كبري خالل التعلم ويوظفون اسرتاتيجيات معرفية هي األنسب لتحسني
تعلمهم ،مثل تنظيم املعلومات وربط املعارف اجلديدة ابملعرفة السابقة ( Pintrich & Degroot,

 .)1990وفيما يتعلق مبؤشر املثابرة ،جند أن التالميذ ذوي الدافعية للتعلم يصرون على مواصلة املهام
خاصة حينما تواجههم عقبات شخصية ،وكلما زاد اإلصرار ارتفع األداء ( Pintrich & Schunk,

 .) 1996ويعد مؤشر اإلجناز من املؤشرات القوية على الدافعية للتعلم وذات العالقة املوجبة مع ابقي
مؤشراهتا ،فالتالميذ الذين يشاركون يف املهام ،ويبذلون اجلهد ،ويثابرون حيققون مستوى عال من األداء
واإلجناز (.)Schunk, 1991
كما ميكن االستدالل على وجود الدافعية للتعلم من مسات التالميذ ،فالتالميذ ذوي الدافعية للتعلم
يتسمون ابملشاركة النشطة يف أنشطة حجرة الدراسة ،ينظمون األفكار واملواد عقلياً ،يدونون
املالحظات ،يتأكدون من مستوى فهمهم بشكل دوري ،ويطلبون املساعدة حينما جيدون أهنم ال
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يفهمون املادة املتعلمة ( .)Wigfield, et al, 1998وميثل االخنراط يف أنشطة العلوم مؤشراً جوهرايً
على دافعية التال ميذ ،ويرتبط أبربع عوامل تشمل تفسري التالميذ ملهام العلوم الصفية ،جناح أو فشل
التالميذ يف حتقيق تقد م فهمهم العلمي ،التوجه حنو األهداف أثناء تعلم العلوم ،وميول التالميذ جتاه
العلوم (.)Barlia, 1999
وتعد ميول التالميذ جتاه العلوم أحد السمات اهلامة جداً لدافعيتهم للتعلم ،حيث تؤثر يف االنتباه
والتفكري واألداء واإلجناز ،وعادة ما توجه امليول يف العلوم حنو أنشطة أو موضوعات بعينها ( Barlia,

 .)1999على ان الدافعية لتعلم العلوم كما تركز على اجلوانب الوجدانية  ،فهي تركز أيضاً على اجلوانب
املعرفية ،فسواء وجد التالميذ أم مل جيدوا مهمة ما يف العلوم شيقة ممتعة ،فإن التالميذ ذوي الدافعية لتعلم
العلوم يبذلون قصارى جهدهم من أجل فهم احملتوى واتقان املهارات ( ،)Brophy, 1987وهذا يعين
أنه ال ينبغي الربط بشكل مطلق بني الدافعية لتعلم العلوم واالجتاهات وامليول واالهتمامات ،فقد جند
بعض التالميذ حيبون العلوم ولكنهم يفتقدون الدافعية لتعلمها والعكس (.)Barlia, 1999
يتضح من العرض السابق وما تناوله اإلطار النظري للبحث أن تدريس العلوم للتالميذ الصم وفق التعليم
املتمايز يرتكز على دراية معلم العلوم خبصائص هؤالء التالميذ ورصد ميوهلم واهتمتاهم وأمناط تعلمهم
وقدراهتم ومقابلة بينهم يف حجرات الدراسة من خالل تكييف وتنويع احملتوى والعمليات واملنتج لضمان
املشاركة النشطة والفعالة جلميع التالميذ ،كما يتضح أن الدافعية حنو تعلم العلوم مكون ابلغ األمهية
واألثري يف تعلم العلوم ميكن حتسينها لدى التالميذ الصم من خالل عوامل عديدة من أمهها توظيف
معلم العلوم السرتاتيجيات التدريس اليت تتيح تلبية احتياجاهتم املتفردة ،وممارساته وسلوكياته وتوقعاته
املوضوعية جتاه التالميذ الصم اليت تعكس تفهما إلمكاانهتم وثقة يف قدراهتم على تعلم العلوم.
إجراءات البحث:
ً
أوال :فروض البحث :يف ضوء ما سبق ،وأتسيساً على ما انتهت إليه الدراسات السابقة ،متت صياغة

الفرضني التاليني.
 -0يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ( )0000 ≤بني متوسطي رتب درجات التالميذ الصم ابجملموعة
الضابطة اليت درست ابلطريقة التقليدية والتالميذ الصم ابجملموعة التجريبية اليت درست وفق التعليم
املتمايز يف التطبيق البعدي ملقياس الدافعية حنو تعلم العلوم على مجيع أبعاده ،وعلى املقياس ككل،
وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية يعزي للتدريس وفق التعليم املتمايز.
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 -5يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ( )0000 ≤بني متوسطي رتب درجات التالميذ الصم ابجملموعة
التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس الدافعية حنو تعلم العلوم على مجيع أبعاده ،وعلى املقياس
ككل ،وذلك لصاحل التطبيق البعدي يعزي للتدريس وفق التعليم املتمايز.
اثنياً :التصميم التجرييب :مت استخدام املنهج شبه التجرييب والتصميم ذو اجملموعتني التجريبية والضابطة،
حيث مت تطبيق أداة البحث قبلياً ،مث املعاجلة التجريبية ابلتدريس وفق التعليم املتمايز للمجموعة التجريبية
والطريقة التقليدية للمجموعة الضابطة ،ومن مث تطبيق أداة البحث بعدايً ،كما يف اجلدول (.)0
جدول ()3
التصميم التجرييب للبحث
اجملموعة
التجريبية
الضابطة

التطبيق القبلي

املعاجلة

التطبيق البعدي

مقياس الدافعية

التدريس وفق
التعليم املتمايز

مقياس الدافعية

حنو تعلم العلوم

التدريس وفق
الطريقة التقليدية

حنو تعلم العلوم

اثلثاً :اختيار العينة :متث ل جمتمع البحث يف مجيع التالميذ الصم ابلصف اخلامس مبعاهد وبرامح األمل
االبتدائية للبنني التابعة إلدارة جدة التعليمية للعام الدراسي 5002 -5002م نظراً لتواجدها قرب
مكان عمل الباحث وقيامه ابإلشراف على التدريب امليداين بشكل دوري هبما ،وجتارب إدارة الرتبية
اخلاص ة إبدارة تعليم جدة بتقدمي التسهيالت الالزمة لتطبيق البحث ،وقد بلغ إمجايل عدد التالميذ ()50
تلميذاً منهم ( )00تلميذاً مبعهد األمل االبتدائي (فصل واحد) ،و ( )00تالميذ مبدرسة سليمان بن
عبد امللك االبتدائية (فصل واحد) ،وقد مت اختيارهم مجيعاً بعد استبعاد حالة واحدة من معهد األمل
االبتدائي لعدم االنتظام ،بذلك تكونت عينة البحث من ( )50تلميذاً ،ضمت اجملموعة التجريبية
تالميذ معهد األمل االبتدائي ،يف حني ضمت اجملموعة الضابطة تالميذ مدرسة سليمان بن عبد امللك
االبتدائية كما يف اجلدول (.)5
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جدول ()5
توزيع عينة البحث على اجملموعتني التجريبية والضابطة
املعهد /املدرسة

اجملموعة

عدد التالميذ

معهد األمل االبتدائي

التجريبية

 00تالميذ

سليمان بن عبد امللك االبتدائية

الضابطة

 00تالميذ

رابعا :إعداد مواد املعاجلة التجريبية (دليل املعلم وكتاب التلميذ وفق التعليم املتمايز):
مت إعداد دليل املعلم للتدريس وفق التعليم املتمايز يف الفصل التاسع "املقارنة بني أنواع املادة" من الوحدة
اخلامسة "املادة" للتالميذ الصم ابلصف اخلامس االبتدائي ،حيث تضمن:
 -0مقدمة وتوضيح أهداف الدليل ،املبادئ العامة للتعليم املتمايز.
 -5اإلرشادات التوجيهية للتعليم املتمايز يف العلوم للتالميذ الصم ،وقد مشل ذلك:
أ -التخطيط لدرس العلوم للتالميذ الصم وفق التعليم املتمايز:
 صباغة األهداف يف درس العلوم املتمايز. تنويع اسرتاتيجيات وأنشطة تعليم وتعلم العلوم.ب-

تنفيذ درس العلوم للتالميذ الصم وفق التعليم املتمايز:

 استكشاف أمناط التعلم لدى التالميذ الصم. اعتبارات التواصل اليدوي والكلي مع التالميذ الصم. اسرتاتيجيات دعم التالميذ الصم يف التعليم املتمايز. استخدام اسرتاتيجيات (التعلم معاً ،وأعرف – أريد أن أعرف – تعلمت ،وفكر – زواج – شارك) يفدرس العلوم املتمايز.
 املواد والوسائل التعليمية الالزمة لتنفيذ الدروس وفق التعليم املتمايز. األنشطة الالزمة لتنفيذ الدروس املختارة وفق التعليم املتمايز. اعتبارات تقومي فعالية درس العلوم املتمايز للتالميذ الصم ،واألساليب واألدوات املالئمة لتقومي تعلمالتالميذ الصم يف درس العلوم املتمايز.
أ -التقييم الذايت ملدي تنفيذ املعلم لدرس العلوم وفق التعليم املتمايز.
 -5أهداف دروس الفصل التاسع "املقارنة بني أنواع املادة" من الوحدة اخلامسة "املادة".
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 -2خطط الدروس حيث مت تنظيمها يف مصفوفة أفقية تشمل متايز احملتوى والعمليات واملنتج ،ومصفوفة
رأسية للتمايز وفقاً لنمط التعلم واالستعداد واالهتمامات وامليول.
كما مت إعداد كتاب التلميذ ملساعدة التالميذ الصم على تعلم موضوعات الفصل التاسع "املقارنة بني
أنواع املادة" وفق التعليم املتمايز ،حيث تضمن استطالعا من سبعة قوائم ملساعدة التالميذ الصم حتت
إشراف املعلم على استكشاف وتعرف أساليبهم املفضل ة يف التعلم مت إعدادها يف ضوء ما تضمنته بعض
الدراسات ذات الصلة منها دراسة (فايز املهداوي ،)5002 ،ودراسة (عدانن البدور ،)5002 ،ودراسة
(سامل اجلعافرة ،)5005 ،كما تضمن الكتاب إرشادات وتوجيهات للعمل قبل الدروس ،وإرشادات
العمل يف إطار اسرتاتيجيات (فكر -زواج – شارك ،وأعرف – أريد أن أعرف – تعلمت ،والتعلم معاً)،
وعرض الدروس وصياغة احملتوى العلمي وفق التعليم املتمايز مبا تتضمنه من مهام وأنشطة وأسئلة تقومي
متنوعة .وقد خضع كل من دليل املعلم وكتاب التلميذ للتحكيم من قبل جمموعة من احملكمني
املتخصصني يف جمال الرتبية اخلاصة وطرائق تدريس العلوم ،حيث مت إجراء التعديالت الالزمة يف ضوء ما
قدم من مالحظات ومقرتحات ،وبذلك اصبح دليل املعلم( ، )وكتاب التلميذ ( )يف صورهتا النهائية.
خامساً :بناء مقياس الدافعية حنو تعلم العلوم :مت ذلك ابتباع اإلجراءات التالية:
 -0حتديد اهلدف من املقياس :استهدف املقياس تعرف فاعلية التعليم املتمايز يف حتسني مستوى الدافعية حنو
تعلم العلوم لدى التالميذ الصم ابلصف اخلامس االبتدائي.
 -5حتديد أبعاد املقياس وصياغة عباراته :يف ضوء مراجعة األدبيات والدراسات املهتمة مبقياس دافعية التعلم
عامة ودافعية تعلم العلوم خاصة ،واالستفادة من بعض املقاييس املتاحة ( & Pintrich

 ،)DeGroot,1990; Tuna,et al.2005; Kosal,2012مت حتديد أبعاد املقياس وصياغة عباراته
والتعليمات اخلاصة بتطبيقه ،حيث تضمن املقياس يف صورته األولية ( )25عبارة روعي فيها الدقة
والوضوح والقصر ومالءمتها للمستوايت اللغوية للتالميذ الصم وسهولة ترمجتها للغة اإلشارة ،وقد مت
توزيعها على مخسة أبعاد هي:

( )ملحق( )0دليل املعلم للتدريس وفق التعليم املتمايز يف الفصل التاسع "املقارنة بني أنواع املادة" من الوحدة اخلامسة "املادة" من كتاب
العلوم للتالميذ الصم ابلصف اخلامس االبتدائي.
( )ملحق ( )5كتاب التلميذ مصاغاً وفق التعليم املتمايز يف الفصل التاسع "املقارنة بني أنواع املادة" من الوحدة اخلامسة "املادة" من
كتاب العلوم للتالميذ الصم ابلصف اخلامس االبتدائي.
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أ-

قيمة تعلم العلوم :ويعين إبدراك التالميذ الصم للقيم اهلامة للعلوم من حيث تقبلهم إلعاقتهم،
ومتكينهم من اكتساب كفاءة حل املشكالت ،التمرس على أنشطة االستقصاء ،إاثرة تفكريهم
اخلاص ،وإدراك صلة العلوم حبياهتم اليومية.

ب-

الفعالية الذاتية :ويعىن ابعتقاد وثقة التالميذ الصم يف قدرهتم الذاتية على األداء بشكل جيد يف
مهام العلوم رغم إعاقتهم السمعية.

ت-

التعلم النشط :ويعين بدأب التالميذ الصم للقيام بدور نشط يف استخدام جمموعة متنوعة من
االسرتاتيجيات لبناء املعرفة اجلديدة على أساس فهمهم السابق.

ث-

أهداف االداء واإلجناز :ويعين بتمحور أهداف التالميذ الصم يف تعلم العلوم حول التنافس مع
األقران واحلصور على االهتمام من املعلم ،وشعورهم ابلرضا واالرتياح حينما حيققون تقدماً يف
أدائهم وإجنازهم خالل تعلم العلوم.

ج-

البيئة احملفزة لتعلم العلوم :ويعىن بعوامل البيئة احمليطة يف حجرة الدراسة املؤثرة يف دافعية التالميذ
الصم لتعلم العلوم كاملنهج وأساليب املعلم يف التدريس ومهارات التواصل والتفاعل الصفي.

 -5طريقة تصحيح املقياس :حددت االستجابة على عبارات املقياس وفقاً ملقياس ليكرت اخلماسي حيث
تراوحت درجة االستجابة بني (أوافق بشدة ،أوافق ،ال أدري ،أرفض ،أرفض بشدة) ،وأعطيت الدرجات
( )0 ،5 ،5 ،2 ،2لالستجاابت املوجبة ،والدرجات ( )2 ،2 ،5 ،5 ،0لالستجاابت السالبة.
 -2الصدق الظاهري للمقياس :مت عرض املقياس يف صورته األولية على عدد من أعضاء هيئة التدريس
أبقسام الرتبية اخلاصة واملناهج وطرائق التدريس وعلم النفس الرتبوي جبامعة امللك عبد العزيز للتأكد من
مدى دقة صياغة ومضمون كل عبارة ومالءمتها لغوايً للطالب الصم ،ومدى انتماء ومتثيل العبارات
ألبعاد املقياس ،وقد مت استيفاء التعديالت لالزمة طبقاً لنسبة اتفاق  %20فأعلى بني آراء السادة
احملكمني ،حيث أصبح املقياس يتضمن مخسة أبعاد يندرج حتتها ( )25عبارة منها ( )52عبارة موجبة و
( )05عبارة سالبة ،ويوضح اجلدول ( )5مواصفات "مقياس الدافعية حنو تعلم العلوم".
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جدول ()1
مواصفات "مقياس الدافعية حنو تعلم العلوم"
م

العبارات

األبعاد
املوجبة

،02 ،05 ،5 ،5
قيمة تعلم العلوم ،52 ،55 ،52 ،55
21

0

،20 ،55 ،1 ،0
22

5

الفاعلية الذاتية

5

التعلم النشط

،25 ،51 ،50 ،55
25

اهداف األداء

،52 ،50 ،00 ،2

واإلجناز

25 ،52 ،55

إمجايل

الوزن النسيب

العبارات

%

الدرجة الكلية

السالبة
-

2

02 ،022

22

،52 ،50 ،05
50 ،55

00

50 ،551

20

،02 ،02 ،2 ،5
-

2

020022

22

51 ،05 ،2

00

500551

20

2

البيئة احملفزة
لتعلم العلوم

،52 ،52 ،02 ،2
22 ،20

52 ،01 ،00

2

020022

22

مج

2

52

05

25

000

552

2

 -2التجريب االستطالعي للمقياس :مت تطبيق املقياس يف صورته األولية على عينة قوامها ( )51تلميذاً
يشكلون مجيع التالميذ الصم ابلصف اخلامس مبعاهد وبرامج األمل االبتدائية يف كل من مكة املكرمة
(معهد األمل االبتدائي ،ابن ماجة االبتدائية) ،الطائف (معهد األمل االبتدائي) ،الليث (امللك فهد
االبتدائية) ،وذلك بغرض:
أ-

حتديد متوسط الزمن الالزم لإلجابة على املقياس :نظراً لطبيعة املستوايت القرائية للتالميذ الصم
وما يتطلبه املقياس من ترمجة إشاريه ،وجد أن الزمن املناسب النتهاء مجيع التالميذ الصم من
اإلجابة على عبارات املقياس بعد إلقاء التعليمات هو ( )22دقيقة.
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ب-

حساب صدق االتساق للمق ياس :مت استخدام معامل بريسون لالرتباط بني درجات كل عبارة
من عبارات املقياس والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه وبني كل الدرجات كل بعد من أبعاد
املقياس والدرجة الكلية للمقياس ،كما يف اجلدول ( )2واجلدول ()2على التوايل.
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جدول ()4
معامل االرتباط بني درجات كل عبارة من عبارات "مقياس الدافعية حنو تعلم العلوم" والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه
البعد

1
2
2

الفاعلية

00
05

02
02
50
50

التعلم

00

05

55
55
52

51
55
52
52
50

أهداف األداء واالجناز

5

01

52

**0055
**0022
**0050
* 0052
**0052
**0020
**0022
**0022
**0012
**0022
**0025
**0015

50
55
55
52
52
51

** دالة عند مستوى  * 0000دالة عند مستوى 0002
يتضح من اجلدول ( )2أن مجيع عبارات املقياس مرتبطة ارتباطاً داالً إحصائياً مع الدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه.
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55

**0025
**0020
**0025
**0012
* 0052
* 0052
* 0020
**0012
* 0020
**0015
**0020

52
52
20
20

البيئة احملفوة لتعلم العلوم

قيمة تعلم االعلوم

2

02

الذاتية

2

البعد

5

02

النشط

5

* 0055
** 0055
**0022
* 0020
**0052
**0050
**0022
**0025
* 0055
**0012
**0022
**0022

05

**0010
**0022
**0015
* 0052
**0025
**0025
**0025
* 0055
**0050
**0021
**0025
**0020

البعد

0

االرتباط

االرتباط

البعد

رقم الفقرة

معامل

رقم الفقرة

معامل

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

25
25
22
22
21
25
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جدول ()2
معامل االرتباط درجات كل بعد من أبعاد "مقياس الدافعية حنو تعلم العلوم" والدرجة الكلية
للمقياس
عدد

معامل

العبارات

االرتباط
00205

دال عند مستوى 0000
دال عند مستوى 0000

مستوى الداللة

م

األبعاد

0

قيمة تعلم العلوم

2

5

الفعالية الذاتية

00

00251

5

التعلم النشط

2

00250

دال عند مستوى 0000

2

اهداف األداء واإلجناز

00

00211

دال عند مستوى 0000

2

البيئة احملفزة لتعلم العلوم

2

00255

دال عند مستوى 0000

يتضح من اجلدول ( )2أن مجيع أبعاد املقياس مرتبطة ارتباطاً داالً إحصائياً عند مستوى  0000مع
الدرجة الكلية للمقياس.
ح -حساب معامل ثبات املقياس :حلساب معامل ثبات املقياس مت استخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ كما
يف اجلدول (.)1
جدول ()6
معامالت ثبات ألفا كرونباخ "ملقياس الدافعية حنو تعلم العلوم"
م

األبعاد

عدد العبارات

معامل الثبات

0

قيمة تعلم العلوم

2

00512

5

الفاعلية الذاتية

00

00200

5

التعلم النشط

2

00555

2

اهداف األداء واإلجناز

00

00222

2

البيئة احملفزة لتعلم العلوم

2

00522

25

00225

"مقياس الدافعية حنو تعلم العلوم" ككل
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يتضح من اجلدول ( )1ان قيم معامالت الثبات ألبعاد "مقياس الدافعية حنو تعلم العلوم" واملقياس ككل
مناسبة ،وهو ما يعد مؤشرا جيدا على ثبات املقياس .وطبقاً لنتائج حساب الصدق والثبات اصبح
املقياس يف صورته النهائية ( )صاحلاً للتطبيق على عينة البحث.

ً
سادسا :جتربة البحث:

 -0التطبيق القبلي ملقياس الدافعية حنو تعلم العلوم :مت تطبيق املقياس قبلياً على اجملموعتني التجريبية
والضابطة يف األسبوع األول من الفصل الدراسي الثاين 5002 -5002م (0251-0252ه) وذلك
للتأكد من تكافؤ جمموعيت البحث ،وقد مت استخدام اختبار "مان ويتين" كما يف اجلدول (.)5
جدول ()7
نتائج اختبار مان ويتين ( )Uلداللة الفروق بني متوسطي رتب درجات اجملموعتني التجريبية
والضابطة يف التطبيق القبلي ملقياس الدافعية حنو تعلم العلوم
أبعاد املقياس

متوسط

جمموع

الرتب

الرتب

اجملموعة

العدد

التجريبية

00

001000 00010

الضابطة

00

00020

002000

التجريبية

00

00022

002000

الضابطة

00

00002

000000

التجريبية

00

00050

005000

الضابطة

00

00020

002000

أهداف األداء
واإلجناز

التجريبية

00

00010

001020

الضابطة

00

2020

220000

البيئة احملفزة لتعلم

التجريبية

00

00012

001020

العلوم

الضابطة

00

2051

25020

التجريبية

00

00000

000000

الضابطة

00

2020

22000

قيمة تعلم العلوم
الفاعلية الذاتية
التعلم النشط

املقياس ككل

( )ملحق ( )0مقياس الدافعية حنو تعلم العلوم لدى التالميذ الصم.

32

قيمة U

قيمة Z

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

22000

00051

00250

غري دالة

21020

00512

00521

غري دالة

00552 250000

00225

غري دالة

..520

00252

00251

غري دالة

52020

00252

00525

غري دالة

22000

00222

00122

غري دالة
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يتضح من اجلدول ( )5عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات رتب درجات التالميذ الصم يف
اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق القبلي ملقياس الدافعية حنو تعلم العلوم وذلك على مجيع األبعاد
وعلى املقياس ككل ،مما يشري إىل تكافؤ اجملموعتني وإمكانية اختيارمها كمجموعيت حبث.
 -5التدريس وفق التعليم املتمايز :قبل بدء جتربة البحث بثالثة أسابيع قام الباحث مبقابلة معلم العلوم مبعهد
األمل االبتدائي (معلم اجملموعة التجريبية) حيث مت توضيح اهلدف من البحث والتعريف ابسرتاتيجية
التعليم املتمايز وإجراءاهتا وتزويده بنسخة من دليل املعلم وكتاب التلميذ وقرص مدمج يتضمن العروض
التقدميية ومقاطع الفيديو التعليمية ،وطلب الباحث من املعلم قراءة الدليل قراءة مستفيضة وتسجيل
استفساراته على مدار أسبوع كامل حيث تاله عقد بقاء آخر مت خالله مناقشة وتوضيح مجيع
االستفسارات ،كما مت استعراض العروض التقدميية ولقطات فيديو ومراجعتها وتوجيه املعلم النتقاء
العروض التقدميية ولقطات الفيديو طبقاً ملا ورد يف الدليل ،كما مت التأكد من جاهزية وتوافر مجيع
األدوات والوسائل التعليمية الالزمة لتنفيذ خطط الدروس املتضمنة ابلدليل خاصة البطاقات اإليضاحية
أبنواعها املختلفة وما تطلبه أنشطة التجريب من مواد وأدوات ،كما مت التأكد من توفري نسخ كافية من
أوراق العمل وبطاقات للتعليمات اخلاصة أبنشطة األلعاب التعليمية اخلاصة بكل درس ،وكذلك التأكيد
على املعلم بتسليم كل تلميذ نسخته اخلاصة من كتاب التلميذ ومتابعة تطبيق القوائم اخلاصة
ابستكشاف أمناط التعلم املفضلة لدى التالميذ قبل البدء يف التدريس .وقد بدأ املعلم تدريس الفصل
التاسع من الوحدة اخلامسة وفق التعليم املتمايز طبقاً للخطة الدراسية ملنهج العلوم مبعاهد وبرامج األمل
االبتدائية وذلك خالل األسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاين 5002 -5002م وعلى مدار ثالثة
اسابيع مبعدل ثالثة حصص أسبوعياً مع متابعة مستمرة من الباحث ،وذلك ابلتزامن مع قيام معلم
العلوم مبدرسة سليمان بن عبد امللك االبتدائية (معلم اجملموعة الضابطة) ابلتدريس وفق الطريقة التقليدية
املعتمدة على التعليم املباشر والتلقني اإلشاري واملهام واألنشطة والتقييمات واملتطابقة جلميع التالميذ
الصم.
 -5التطبيق البعدي ملقياس الدافعية حنو تعلم العلوم :مت تطبيق املقياس بعدايً على جمموعيت البحث يف
األسبوع السادس من الفصل الدراسي الثاين 5002 -5002م ،ومن مث رصد النتائج ومعاجلتها
إحصائياً.
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نتائج البحث:

فيما يلي عرض لنتائج البحث ،ومن مث مناقشتها وتفسريها:
لإلجابة عن سؤال البحث الذي نصه "ما فاعلية التعليم املتمايز يف حتسني مستوى الدافعية حنو تعلم
العلوم لدى التالميذ الصم ابملرحلة االبتدائية؟" مت اختبار صحة فروض البحث على النحو التايل:
أوالً :اختبار صحة الفرض األول للبحث :الختبار صحة الفرض األول الذي نصه "يوجد فرق
دال إحصائياً عند مستوى ( )0000 ≤بني متوسطي رتب درجات التالميذ الصم ابجملموعة الضابطة
اليت درست ابلطريقة التقليدية والتالميذ الصم ابجملموعة التجريبية اليت درست وفق التعليم املتمايز يف
التطبيق البعدي ملقياس الدافعية حنو تعلم العلوم على مجيع أبعاده ،وعلى املقياس ككل ،وذلك لصاحل
اجملموعة التجريبية يعزي للتدريس وفق التعليم املتمايز ".مت استخدام اختبار مان ويتين (ع) لداللة الفروق
بني متوسطات اجملموعات الصغرية املستقلة كما يف اجلدول (.)2
جدول ()8
نتائج اختبار مان ويتين ( )Uلداللة الفروق بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية
واجملموعات الضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس الدافعية حنو تعلم العلوم
أبعاد املقياس
قيمة تعلم العلوم
الفاعلية الذاتية
التعلم النشط
أهداف األداء
واإلجناز
البيئة احملفزة لتعلم
العلوم

متوسط

جمموع

الرتب

الرتب
021020

اجملموعة

العدد

التجريبية

00

02012

الضابطة

00

1025

15020

التجريبية

00

02050

025000

الضابطة

00

2020

22000

التجريبية

00

02050

025000

الضابطة

00

1050

15000

التجريبية

00

02022

022020

الضابطة

00

1002

10020

التجريبية

00

02022

022020

الضابطة

00

1002

10020
34

U

Z

50022

20200

50210

مستوى الداللة
دالة عند مستوى
0000

دالة عند مستوى
50000
0000

50021

دالة عند مستوى
20000
0000

50550

دالة عند مستوى
20200
0000

50525

دالة عند مستوى
10200
0000
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املقياس ككل

التجريبية

00

02020

022000

الضابطة

00

1050

10500

50525

دالة عند مستوى
50000
0000

يتضح من اجلدول ( )2وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( )0000على مقياس الدافعية حنو تعلم
العلوم وذلك يف مجيع األبعاد والدرجة الكلية للمقياس بني تالميذ اجملوعة التجريبية وأقراهنم ابجملموعة
الضابطة ،وكانت الفروق لصاحل اجملموعة التجريبية ،مما يشري إىل فاعلية التدريس وفق التعليم املتمايز يف
حتسني مستوى الدافعية حنو تعلم العلوم لدى التالميذ الصم ابجملموعة التجريبية مقارنة أبفراهنم يف
اجملموعة الضابطة اليت درست وفق الطريقة التقليدية ،وهو ما حيقق صحة الفرض األول من فروض
البحث.
اثنياً :اختبار صحة الفرض الثاين للبحث :الختبار صحة الفرض الثاين الذي نصه "يوجد فرق دال
إحصائياً عند مستوى ( )0000 ≤بني متوسطي رتب درجات التالميذ الصم ابجملموعة التجريبية يف
التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس الدافعية حنو تعلم العلوم على مجيع أبعاده ،وعلى املقياس ككل ،وذلك
لصاحل التطبيق البعدي يعزي للتدريس وفق التعليم املتمايز" ،مت استخدام اختبار ويلكوكسون ()W
لداللة الفروق بني متوسطات اجملموعات الصغرية املرتبطة كما يف اجلدول (.)2
جدول ()9
نتائج اختبار ويلكوكسن ( )Wللفروق بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني
القبلي والبعدي ملقياس الدافعية حنو تعلم العلوم
البيان

متوسط

جمموع

الرتب

الرتب
0000

التطبيق

املتوسط

نوع الرتب

القبلي

05020

الرتب السالبة

0000

البعدي

52020

الرتب املوجبة

2020

22000

القبلي

01000

الرتب السالبة

0000

0000

البعدي

50020

الرتب املوجبة

2020

22000

القبلي

02050

الرتب السالبة

0000

0000

البعدي

51050

الرتب املوجبة

2020

22000

أهداف األداء

القبلي

02020

الرتب السالبة

0000

0000

واإلجناز

البعدي

50050

الرتب املوجبة

2020

22000

البعد
قيمة تعلم
العلوم
الفاعلية
الذاتية
التعلم النشط
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قيمة
Z

مستوى الداللة

 50250دالة عند 0000
 50202دالة عند 0000
 50202دالة عند 0000
 50202دالة عند 0000
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البيئة احملفزة
لتعلم العلوم
املقياس ككل

القبلي

01050

الرتب السالبة

0000

0000

البعدي

55050

الرتب املوجبة

2020

22000

القبلي

22050

الرتب السالبة

0000

0000

البعدي

025020

الرتب املوجبة

2020

22000

 50202دالة عند 0000
 50205دالة عند 0000

يتضح من اجلدول ( )2وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( )0000بني متوسطي رتب درجات
التالميذ الص م ابجملموعة التجريبية على مقياس الدافعية حنو تعلم العلوم ككل ،وعلى مجيع أبعاده يف
التطبيقني القبلي والبعدي ،وكانت الفروق لصاحل التطبيق البعدي ،حيث كانت متوسطات درجات
التطبيق البعدي أعلى منها يف التطبيق القبلي يف مجيع أبعاد املقياس ،وكذلك يف الدرجة الكلية للمقياس
حيث بلغ املتوسط يف التطبيق البعدي ( )015000يف حني كان املتوسط يف التطبيق القبلي (،)22050
وهو ما يشري اىل فاعلية التدريس وفق التعليم املتمايز يف حتسني مستوى الدافعية حنو تعلم العلوم لدى
التالميذ الصم ابجملموعة التجريبية ،وهو ما حيقق صحة الفرض الثاين من فروض البحث.
مناقشة النتائج وتفسريها:

أظهرت النتائج حتقق صحة فرضي البحث ،وتعكس هذه النتائج مدى أمهية التعليم املتمايز يف تدريس
العلوم للتالميذ الصم يف ضوء ما إشارات إليه من فاعليته يف حتسني مستوى الدافعية حنو تعلم العلوم
لدى التالميذ الصم ابجملموعة التجريبية ،فقد أوضحت نتائج اختبار مان ويتين (Mann – )U

 Whitneyأن التحسن يف الدافعية حنو تعلم العلوم لدى التالميذ الصم ابجملموعة التجريبية أفضل منه
لدى أقراهنم ابجملموعة الضابطة ،كذلك أوضحت نتائج اختبار ويلكوكسون (Wilcocson )Z

حدوث حتسن يف مستوى الدافعية حنو تعلم العلوم لدى التالميذ الصم ابجملموعة التجريبية بعد دراستهم
وفق التعليم املتمايز بفرق دال إحصائياً عند مستوى (.)00000
ويعتقد الباحث أن فاعلية التعليم املتمايز يف حتسني مستوى الدافعية حنو تعلم العلوم لدى التالميذ الصم
ابجملموعة التجريبية ميكن أن يعزى إىل عاملني أساسيني؛ يتمثل العامل األول فيها تتسم به التعليم املتمايز
من مزااي ،وما يرتكز عليه من مبادئ ،فهو يقوم على فهم املعلم وتقديره لالختالفات بني التالميذ الصم
وتعرف الفروق الفردية بينهم والبناء عليها ،وتوجيهه لتهيئة البيئة التعليمية والفيزيقية يف حجرة الدراسة
وتصميم مواقف التعليم والتعلم ابختيار وتكييف اسرتاتيجيات التدريس وتوفري األنشطة ومصادر التعلم
املتنوعة وإاتحة فرص االختيار واملشاركة النشطة مبا يالئم هذا التباين بني التالميذ الصم ويتسق وأمناطهم

36

جملة كلية الرتبية ،جامعة األزهر ،العدد 361( :اجلزء األول) أبريل لسنة  5132م

يف التعلم وذكاءاهتم املتعددة ،وكذلك متكني مجيع التالميذ الصم من إشباع وتلبية حاجاهتم املتفردة اليت
تعكسها التباينات بينهم ،والسماح هلم بتحمل املسئولية جتاه تعلمهم من خالل اندماجهم يف أنشطة
العلوم املختلفة ،وعلى أن من أهم ما قد يعكس هذه النتيجة هو ارتكاز التعليم املتمايز على أن كل
تلميذ أصم قادر على التعلم وأن على املعلم أن يرتجم ذلك يف ممارساته الفعلية مع تالميذه ،فالتالميذ
الصم عادة ما يعانون من فقد الثقة ابلنفس نتيجة التوقعات املتدنية من احمليطني هبم خاصة املعلمني،
كما جيدون صعوبة يف تعلم العلوم يف ظل أساليب املعلمني التدريسية الشائعة اليت تغفل متاماً
استعداداهتم وميوهلم وأمناط تعلمهم ،وهو ما خيتلف كلية يف ظل التعليم املتمايز يف ضوء ما أظهرته نتيجة
الفرض األول من وجود فروق دالة لصاحل اجملموعة التجريبية على املقياس ككل وعلى مجيع أبعاده،
حيث وجد التالميذ الصم يف ممارسات معلم العلوم تقديراً وتفهماً ورغبة حقيقية يف استكشاف وإشباع
ميوهلم واهتمتاهم واالستجابة ألساليبهم املفضلة يف التعلم ،ومن مث عربوا عن ثقتهم يف قدراهتم على تعلم
العلوم ،وشعورهم بقيمة العلوم واستمتاعهم أبنشطتها ،وأهنا جتعلهم أكثر تقبالً إلعاقتهم ،وأكثر فهماً
للبيئة من حوهلم ،وأن إعاقتهم السمعية ال حتول دون ذلك وإمنا تدفعهم لتحدى هذه اإلعاقة ببذل
اجلهد لتعلم مفاهيم العلوم ،وأهنم يف إطار التعليم املتمايز متكنوا من بناء معارفهم اجلديدة على أساس
فهمهم السابق يتوظف اسرتاتيجيات تعلم متنوعة ،كما أهنم أصبحوا أكثر محاسة لتعلم العلوم بفعل
استخدام املعلم اسرتاتيجيات متنوعة وجذابة مالئمة هلم .ويدعم تلك النتيجة ما أكد عليه ( Beam,

 ) 2009من أن التعليم املتمايز وسيلة فعالة لتعليم مجيع أطياف التالميذ ذوي اإلعاقة ،وما خلص إليه
( ) Beeth, 1998من أن تنويع اسرتاتيجيات التدريس ميكن التالميذ من حتقيق فهم أعمق ويشبع
فضوهلم يف العلوم ،وما أشاء إليه ( )Lang, 2006:62من أن دافعية التالميذ الصم املرتفعة للقيام مبهام
العلوم وإمتامها تدعم شعورهم ابلثقة ،كما تتسق هذه النتيجة مع ما أشار إليه كل من ( Yoshinaga-

 )Itano & Sedey, 2000من انه كلما اخنرط التالميذ الصم يف مرحلة مبكرة يف التفاعل مع مواد
تعليمية متنوعة ذات مغزى كلما زادت فرصهم لتوظيف إمكاانهتم حلدها األقصى ،وما أوضحه
( )Armstrong, 2000من أن اسرتاتيجيات التدريس القائمة على دمج الذكاءات املتعددة ميكن أن
حتسن بشكل واضح أداء التالميذ وإجنازهم يف العلوم ،وما أشار إليه ( )Andrews, et al, 2004من
أن تبين املعلمني توقعات موضوعية جتاه تالميذهم الصم يعزز أتكيد الذات لديهم ودافعيتهم للتعلم .كما
تعكس هذه النتائج أن الطريقة التقليدية الشائعة بني معلمي العلوم للتالميذ الصم ال تسهم يف حتسني
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دافعية التالميذ الصم حنو تعلم العلوم ،ويتسق ذلك مع إشارات إليه عدد من الدراسات من أن
مشكالت تدين الدافعية لدى التالميذ تعزى بشكل أساسي إىل طبيعة مناهج العلوم واسرتاتيجيات
تدريسها ( ،) Anderson, 1987; Driver, 1987وعدم قدرة معلمي العلوم على ربط احملتوى
مبيول واهتماماهتم وأمناط تعلمهم املفضلة ( .)Lopez & Schroder, 2008كمما تتفق مع ما
خلص إليه ( )Mastropierl, et al, 2006من أن املمارسات احلالية يف تعليم العلوم للتالميذ ذوي
اإلعاقة انعكست سلباً على العديد من جوانب التعلم لديهم من أمهها تدين الدافعية للتعلم واإلخفاق
األكادميي ،وما أشار إليه ( )Lee, 1997من أن التعارض بني خربات التالميذ الصم اللغوية والثقافية
وأساليبهم يف املعرفة وممارسات معلمي العلوم تؤدي إيل إحجامهم عن تعلم العلوم ،وكذلك مع ما
أوضحه ( )Hodson,2000من أن التالميذ الصم يصابون ابإلحباط بفعل األسلوب الرمسي يف صياغة
احملتوى املقروء يف كتب العلوم املدرسية ،وما أشارت إليه ( )Naidoo, 2008من االحنسار التدرجيي
لدافعية التالميذ الصم لتعلم العلوم عرب مراحل التعليم املتتالية ،ما أوضحه كل من ( & Ebenezer

 )Zoller, 1993من أن شيوع طرائق التدريس التقليدية بني معلمي العلوم يف حجرات الدراسة واليت
تتمحور حول تدريس احلقائق العلمية ال حتظى بتقدير التالميذ وال حتسن من حتصيلهم أو اجتاهاهتم حنو
العلوم  ،وما بينه ( )Winebrenner & Berger, 1994من قصور يف اداء معلمي العلوم حلفز
دافعية تالميذهم لتعلم العلوم حيث جيد هؤالء التالميذ العلوم جماالً رتيباً غري ذي صلة حبياهتم اليومية.
ويتمثل الع امل الثاين الذي يعتقد الباحث أن يفسر فاعلية التعليم املتمايز يف حتسني مستوى دافعية
التالميذ الصم ابجملموعة التجريبية حنو تعلم العلوم فيما تضمنه دليل املعلم من توجيهات وإرشادات
إجرائية ومواد تعليمية من عروض تقدميية ومقاطع فيديو تعليمية وأوراق عمل وأنشطة متنوعة تتسق يف
جمملها مع املالمح الرئيسة للتعليم املتمايز ،حيث وضعت يف االعتبار خصائص واحتياجات التالميذ
الصم ،وكيفية استكشاف قدراهتم وأمناط تعلمهم ،وتفعيل أساليب متنوعة يف التواصل معهم ،مما مكن
معلم العلوم من التدريس وفق التعليم على أفضل حنو ممكن ،هذا ابإلضافة إىل تزويد التالميذ الصم
بكتاب التلميذ الذي مت إعداده مبا يراعي قدراهتم اللغوية ونزوعهم للتعلم البصري ،حيث مت الرتكيز على
الرسوم والصور اإليضاحية واألنشطة املتنوعة الفردية واجلماعية اليت تراعي تنوع امليول واالهتمامات
بينهم ،وتوفر هلم خربات تعلم املفاهيم والعلوم ،وتتيح هلم تطبيق ما تعلموه ،وهذا فضالً عن مساعدهتم
على استكشاف أساليبهم املفضلة يف التعلم من خالل االستبانة املتضمنة يف الكتاب مما حفزهم على
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التفاعل مع احملتوى ومكنهم من فهم أنفسهم استثمار قدراهتم بشكل أفضل أيضاً .ويتسق ذلك مع ما
أشار إليه ( )Willis & Mann, 2000من أنه إذا مت اإلعداد للتعليم املتمايز بشكل جيد تكون
النتيجة تالميذ أكثر أخنراطاً ومشاركة ،يغمرهم الشعور ابملتعة والتشويق بديالً عن الشعور ابلضيق وامللل،
وما أوضحه ( )Ebenezer & Zoller, 1993من أن التالميذ يفضلون أساليب تعليم وتعلم العلوم
اليت تتيح هلم فرص املشاركة النشطة والفعالة واالستجابة ألمناطهم اخلاصة يف التعلم وأيضاً ذكاءاهتم
املتعددة ،وما أكد عليه ( )Kerinan, 2000من أنه عند إعداد خطط الدروس وفق التعليم املتمايز
ينبغي تنويع املواد واألنشطة التعليمية حبسب املوضوع مثل اهتمامات التالميذ ،أو أساليبهم يف التعلم
وذكاءاهتم املتعددة ،كما يتسق ذلك مع ما أوضحه ( )Tomlinson, 1999من ضرورة أن يتسم
املعلم ابملرونة عند العمل يف إطار مبادئ التعليم املتمايز وذلك يف ضوء احملتوى األكادميي ،عملية
التدريس ،خمرجات التقييم ،والبيئة التعليمية طبقاً لقدرات كل تلميذ أو ميوله أو أسلوبه يف التعلم ،ومع
ما أكد عليه ( )Truax, et al, 2004من أن أهداف معلمي التالميذ الصم ينبغي أن تتمحور حول
بناء فهم حول األساليب املثلى ملساعدة هؤالء التالميذ أن يتعلموا كيف يتعلموا وأن يطبقوا ما تعلموه،
وما الذي ميكن أن حيفزهم على املشاركة النشطة يف التعلم.
توصيات ومقرتحات البحث:

يف ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج يقدم الباحث التوصيات واملقرتحات التالية:
أ  -التوصيات:
 -0اهتمام موجهي العلوم بتشجيع معلمي العلوم مبعاهد وبرامج األمل للصم على التدريس وفق التعليم
املتمايز ،وتقدمي التوجيهات اليت متكنهم من ذلك على النحو األمثل نظراً ملا يتمتع به التعليم املتمايز من
مزااي وآثره اإلجيايب يف حفز دافعية التالميذ الصم حنو تعلم العلوم خاصة مع ما أشارت إليه الدراسات
من تدين مستوى دافعيتهم حنو تعلم املادة .
 -5اهتمام مؤسسات إعداد وتدريب املعلم بتطوير مهارات التدريس وفق التعليم املتمايز لدى معلمي العلوم
للتالميذ عامة والتالميذ الصم خاصة ،وكيفية حتقيق التمايز ابحملتوى والعمليات واملنتج.
 -5توفري تدريب مكثف ملعلمي العلوم على كيفية استكشاف أمناط التعلم والذكاءات املتعددة لتالميذهم
الصم ابستخدام األدوات املناسبة لذلك من بطاقات مالحظة أو استباانت ابعتبارها نقطة البداية يف
التنفيذ اجليد للتعليم املتمايز.
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 -2إاتحة التدريب املناسب للتالميذ الصم على مستوى كافة صفوف ومراحل التعليم فيما يتعلق مبهارات
وسلوكيات وضوابط العمل يف إطار اجملموعات الصغرية أو الكبرية أو القرين كوهنا أحد أنشطة التعليم
والتعلم الرئيسة اليت يتبناها التعليم املتمايز.
 -2تركيز االهتمام على هتيئة البيئة احملفزة لتعلم العلوم لدى التالميذ الصم من خالل مراعاة اشرتاطات البيئة
الفيزيقية وتوفري التجهيزات واملستلزمات الصفية من اجهزة عرض حديثة ووسائل تعليمية متنوعة وإاتحة
املختربات اجملهزة ابعتبارها من متطلباً جوهرايً لنجاح التعليم املتمايز والذي يدعم التعلم النشط وتنوع
أنشطة التعليم والتعلم.
ب -املقرتحات:
 -0دراسات حول فاعلية التعلم املتمايز يف تنمية التحصيل ومهارات التفكري العلمي واالجتاه حنو العلوم لدى
التالميذ الصم ابلصفوف الدراسية املختلفة.
 -5دراسات حول معوقات تدريس العلوم وفق التعليم املتمايز للتالميذ ذوي اإلعاقة من وجهة نظر املعلمني
واملوجهني،
 -5دراسات حول آثر بعض املتغريات كالنوع ،النظام التعليمي ،مهارات التواصل ،و فئة العاقة يف تدريس
العلوم وفق التعليم املتمايز يف معاهد وبرامج الرتبية اخلاصة.
 -2دراسات تتناول استقصاء مستوى معارف ومهارات معلمي العلوم للتالميذ الصم يف تدريس العلوم وفق
التعليم املتمايز.
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املراجع

أوالً :املراجع العربية:
توفيق امحد مرعي ،وحممد حممود احليلة ( :)5002ملناهج الرتبوية احلديثة ،مفاهيمها وعناصرها وأسسها
وعملياهتا ،عمان ،األردن ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
جابر عبد احلميد (يناير  :)5005الذكاءات املتعددة والرتبية اخلاصة ،جملة العلوم الرتبويةـ عدد خاص
عن الرتبية اخلاصة.552-555 ،
جابر عبد احلميد جابر ( :)5002حجرة الدراسة الفارقة والبنائية ،عامل الكتب ـ القاهرة.
جابر عبد احلميد ( :)0222اسرتاتيجيات التدريس والتعلم ،ط ،0القاهرة ،دار الفكر العريب.
جيهان أمحد حممود الشافعي ( :) 5005فاعلية اسرتاتيجيات تنويع التدريس يف تنمية بعض املهارات
احلياتية والدافعية لإلجناز يف مادة العلوم لدى طالب املرحلة اإلعدادية ،دراسات عربية يف الرتبية
وعلم النفس ( ،)ASEPع( ،(20ج(.22-05 ،)5
حامت حممد مرسي ( :) 5002فاعلية مدخل التدريس املتمايز يف تدريس العلوم على تنمية املفاهيم
العلمية واالجتاه حنو العلوم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ابململكة العربية السعودية ،جملة الرتبية
العلمية ،ع ،0مج .521-502 ،02
ذوقان عبيدات ،سهيلة أبو السميد ( :)5002اسرتاتيجيات التدريس يف القرن احلادي والعشرين دليل
املعلم واملشرف الرتبوي ،ط ،5عمان ،األردن ،ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع.
روبرت مارزوانو ،وآخرون ( :)5002أبعاد التعلم ،ترمجة جابر عبد احلميد ،صفاء األعسر ،القاهرة ،عامل
الكتب.
سامل سليمان محد اجلعافرة ( :)5005العالقة بني الذكاءات املتعددة لدى الطلبة املعاقني مسعياُ ومتغريات
درجة اإلعاقة واجلنس والعمر ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الدراسات الرتبوية العليا،
جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان األردن.
عدانن على حممد البدور ( :)5002أثر استخدام اسرتاتيجيات الذكاءات املتعددة يف تدريس العلوم يف
التحصيل واكتساب عمليات العلم لدى طلبة الصف السابع األساسي .رسالة دكتوراه غري
منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان ،األردن.
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غيثان صاحل العمري ( :) 5002مشكالت تطبيق مناهج التعليم العام يف معاهد وبرامج األمل االبتدائية
للصم مبدينة جدة من وجهة نظر املعلمني واإلداريني ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية،
جامعة امللك سعود ،الرايض.
فايز حممد عبد الكرمي املهداوي ( :)5002أثر استخدام اسرتاتيجية التدريس املتمايز يف تنمية التحصيل
ملقرر األحياء لدى طالب الصف الثاين الثانوي رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية،
جامعة أم القرى.
كوثر حسنني كوجئك وآخرون ( :)5002تنويع التدريس يف الفصل :دليل املعلم لتحسني طرق التعليم
والتعلم يف مدارس الوطن العريب ،بريوت ،مكتب اليونسكو االقليمي للرتبية يف الدول العربية.
حمسن على عطية ( :)5002اجلودة الشاملة واجلديد يف التدريس ،عمان األردن ،دار صفاء للنشر
والتوزيع.
مريفت سليمان عرام ( :)5005أثر استخدام اسرتاتيجية ( )K-W-Lيف اكتساب املفاهيم ومهارات
التفكري الناقد يف العلوم لدى طالبات الصف السابع األساسي ،رسالة ماجستري غري منشورة،
كلية الرتبية ،اجلامعة اإلسالمية-غزة.
انصر محد الرباهيم ( :)5005املشكالت اليت تواجه مديري املدارس امللحق هبا فصول دمج املعوقني
مسعياً بوزارة املعارف ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود ،الرايض.
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