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أثر استخدام استراتيجية التخيل في تدريس الرياضيات على تنمية القدرة المكانية
والتحصيل الدراسي لدى التالميذ المكفوفين بالصف الخامس االبتدائي

إعـداد

د/سمية محمود أحمد ربيع
قسم الرتبية اخلاصة -كلية الرتبية  -جامعة الطائف

الملخــــــص
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استراتيجية التخيل في تدريس الرياضيات على تنمية

الق دددرل الميا ي ددة والتحص دديل الد ارس ددي ل ددد التالميد د الميف ددنفين صالص ددف الخ ددامس ا ت دددا ي .وق ددد
اسددتخدم المددن ش هددلت التجريوددي و المجمنعددة الناةدددل وتكن ددت عينددت الد ارسددة مددن م ددة تالمي د

صالصددف الخددامس ا تدددا ي صمدرسددة النددنر للميفددنفين صالمنصددنرل واهددتملت أاوات الد ارسددة علددى

أاوات التجريد

والتددي تضدمنت اليددل المعلد واليددل البالد

فدي وةدددل " التحدنيالت ال ندسددية" فددي

ضنء استراتيجية التخيل وأاوات القياس والتي تضمنت ا تلار تحصيلي في النةدل وا تلار فدي

القدرل الميا ية في ال ندسة (من إعداا اللاةثة) وتنصلت الدراسة الي وجنا فروق االة اةصدا يا
في القدرل الميا ية والتحصيل الد ارسدي عندد م دتنل الد لدة  ٠.٠٥لصدال التبويدا اللعددل تعد ل
الدي اسدتراتيجية التخيدل وقددد لصدت الد ارسدة إلدى عدددا مدن التنصديات والمقترةدات ات الصددلة

والت ددي من ددا تنايد د

اس ددتراتيجية التخي ددل ف ددي ت دددريس الرياض دديات للتالميد د الميف ددنفين صالمرةل ددة

ا تدا ية.

الكلمـا املفتاحيــة اسدتراتيجية التخيدل الرياضديات القدددرل الميا يدة التحصديل الد ارسدي التالميد
الميفنفين.
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أثر استخدام استراتيجية التخيل في تدريس الرياضيات على تنمية القدرة المكانية والتحصيل
الدراسي لدى التالميذ المكفوفين

مقــــدمــــة:
تعددد ف ددة الميفددنفين مددن الف ددات الخاصددة التددي اهتمددت مختلددف الدددون والمنلمددات الدوليددة
تعليم ا وتنفير ال ول كافة لتي ير تعلم ا صما فدي لد

وتنفير لباقات إ تاجية ي تفيد من ا المجتمع.
ا
الفرص

الا دا العربيدة و لد تحقيقدا لموددأ تكداف

وينلغي أن تتجت تربية الميفنفين حن م اعدل التلمي الكفي

لجميع جنا

على تحقيا النمن الشدامل

هخصيتت الج مية والعقلية واللغنية وا فعالية وا جتماعية إلى أقصى ةد مميدن

ت م صت قدراتت وطويعة إعاقتت وتقدي نع اص من الورامش التعليمية وا ستراتيجيات التدري ية

التي تراعي اةتياجات

الناجمددة عددن إعدداقت

و صا ص

وت اعده على التغل

والتددي تد ثر دددورها علددى قدددرات

الدراسية المختلفة.

علدى المشديالت التعليميدة والنف دية

وتحصدديل

الد ارسددي فددي الم ارةددل والمدناا

وللرياضيات اور وأهمية كويرل للتالمي صصفة عامة وللتلمي الكفي

صصفة اصة و ل

رتلاط ددا صالحيددال ومجا ت ددا المختلفددة كمددا يل ددر أثرهددا فددي صددنرل تبويقددات وأ شددبة اجتماعيددة
ت ددنفر للتالميد د الميف ددنفين الفرص ددة ات دداا المع ددارا والم ددارات وا تجاه ددات الت ددي تش دديل ف ددي

مجمنع ددا مقنم دا أساسدديا مددن مقنمددات تكدديف

مددع الوي ددة وتددنفر ل د الفرصددة لممارسددة العمليددات

العقليدة الم مدة كمدا أ دا تعمدل علدى تنسديع قدددرات

العقليدة ومن دا القددرل الميا يدة والتدي تعدد مددن

أه د د القد دددرات المعرييد ددة الرياضد ددية التد ددي تحلد ددى صاهتمد ددام القد ددا مين والمتخصصد ددين فد ددي مند دداهش

الرياضيات واستراتيجيات تدري ا.

امددا أن القدددرل الميا يددة واةدددل مددن أهد القدددرات العقليددة التددي يحتدداذ إلي ددا التلميد الكفيد

لمددا ل ددا مددن أهميددة فددي تصددنر العددال المدداال المحددي صددت وهددي ج د ءا م مددا ومين ددا أساسدديا مددن
مين ات الحس الرياضي واةد أهداا تدريس الرياضيات في المرةلة ا تدا ية.

وي كددد  (1991, 11-16( Nielsenأن األطفددان المعدداقين صصدريا نتمينددنن مددن تبددنير

وعي صالعالقات الميا ية اون وجنا تأ ر كوير طالما تعرضنا لوي ات محفد ل ومال مدة ويتميندنن
من تعل مفاهي أساسية كلقاء األهياء عور النسا

ال معية واللم ية المال مدة .كمدا أن التدد ل

الملير وا ستراتيجيات الفعالة ل ا أهمية في تبنير الم ارات الحركية والمفاهي الميا ية األ ر .
امددا أهددارت صعددا الد ارسددات الددي التشدداصت ددين الملص درين والميفددنفين فددي صعددا عنامددل القدددرل

الميا ية (Laha, 2006؛ صل )2017
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إ أن غيدداا التجربددة اللص درية لددد الميفددنفين ن د ال ددال ه د إلددى آثددار معرييددة سددلوية
علددى القدددرل الميا يددة ات ا هميددة الكوي درل فددي العدنددد مددن األ شددبة الحياتيددة والتحصدديل الد ارسددي
أا دددت العدن ددد م ددن الد ارسد دات إل ددى وج ددنا عالق ددة ددين الق دددرل الميا ي ددة

اص ددة الرياض دديات ةيد د

المنخفضة وتد ي التحصيل في الرياضيات (المبرا ٢٠١٥؛ الج ني ٢٠١٦؛ العن ل )٢٠١٧
ولكي تغلد

علدى الصدعنبات التدي تفرضد ا طويعدة ااعاقدة اللصدرية ييمدا يخد

الميا ية للتالمي الميفنفين

القددرل

د من تنفير استراتيجيات تعليمية مناسلة ت اعد وت داه فدي تنميدة

القدرل الميا ية والتحصيل الدراسي كما ت اعد فدي مناج دة المشديالت الحياتيدة والتعامدل صفاعليدة

مع متبللات العصر وتحديات ااعاقة.

وتعد استراتيجية التخيل من ا ستراتيجيات المعرييدة التدي تفعدل عمدل هدبرل الددما

تشدجع التالميد علددى مد ذ قدددرات

لمختلف جنا

العقليددة وتحفد م ددارات

إ

األااايميددة وفددي لد تنميددة متكاملددة

النمن كما أن التخيل العقلي أةد أهيان التفكير األساسية التي نتمين الفدرا مدن

الل ددا تج دديد الناقددع اا ددل

ددقت التصددنرل كمددا نتددي الفرصددة للتعويددر عددن واألفكددار والمشدداعر

وا دفاع كما يقنم نايفة إةداث التكامل في الشخصية (أ ن اهي .)٢٠٠٨
ويلعد د

التخي ددل العقل ددي او ار كويد د ار ف ددي ةي ددال المتعلم ددين العقلي ددة إ يح ددنن األفك ددار ي ددر

المتراصبة إلى أفكدار متراصبدة وأاثدر صدالصة .كمدا أ دت أمدر م د وأساسدي فدي ةيدال اا دان ةيد
ي اعده على التصني

والتحرير ورب إاراااتت الحالية صخو ارتدت ال داصقة؛ ومدن ثد ي داعده علدى

التعل )Baddeley, A. , Wilson, B. & Watts, F. (2004

وي كدد ) )Campbell, 1991, 302أن اسدتراتيجية التخيددل هدي اسددتراتيجية فعالدة مددع

طللة المرةلة األساسية منخفضي الدافعية و ل لت يل ا نل

في المناقشات الصفية إ تقددم

قاعدددل للبفددل لدددع ثقتددت نف ددت وبقد ارتددت علددى التحدددث والتعويددر و ددداء ال درأل .ومددن ال د ل علددى
المعل د د إا د ددان اسد ددتراتيجية التخيد ددل فد ددي أل ر د ددامش صد ددفي و سد دديما التالمي د د الميفد ددنفين ف د ددي
ت اعده في التناصل مع ملكة الخيان التي يمتلكنها.

 -١مشكلــــــة الدراســــــة وأسئلتهــــــا:
عل دى الصددعيد العربددي ل د ت دراع القدددرل الميا يددة ل ددد التالمي د الميفددنفين صشدديل واا فددي

الد ارسددات ر د أهميددة القدددرل الميا يددة فددي جنا د

الحيددال صالن ددلة ل د صااضددافة إلددى أهميت ددا فددي

التحصيل األاداايمي في العدند من المنضنعات الدراسية و اصة الرياضيات .وقد ةليت القدرل
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أثر استخدام استراتيجية التخيل في تدريس الرياضيات على تنمية القدرة المكانية والتحصيل
الدراسي لدى التالميذ المكفوفين

الميا يددة للعدداانين فددي مختلددف الم ارةددل الد ارسددية د ارسددات عدندددل تناولددت العنامددل العدندددل المد ثرل
في ا ولكن الدراسات التي سعت إلدى تناون القدرل الميا ية للميفنفين ما ت ان قليلة
دداص ف ددي المنبقددة العربيددة ةي د

ل د نددت إج دراء ا ارسددات ة د

ويا وبشيل

اطددالع اللاةثددة تناولددت تنميددة

القدرل الميا ية للميفنفين ومن هندا فدإن مشيلة الد ارسدة الحاليدة تتحددا فدي ااجاصدة عدن التساؤل

الرئيسي التؤلي:

مددا أثددر اسددتخدام اسددتراتيجية التخيددل فددي تدددريس الرياضدديات علددى تنميددة القدددرل الميا يددة

والتحصيل الدراسي لد التالميد الميفدنفين صالصدف الخدامس ا تددا ي وينوثدا مدن هد ا ال د ان

مجمنعة األس لة التالية:

 -1ما صنرل وةدل (التحنيالت ال ندسية) المقررل علدى التالميد الميفدنفين صالصدف الخدامس
ا تدا ي والمعدل وفقا ستراتيجية التخيل

 -2مددا أثددر تدددريس وةدددل (التحددنيالت ال ندسددية) صاسددتخدام اسددتراتيجية التخيددل علددى تنميددة
القدرل الميا ية لد التالمي الميفنفين صالصف الخامس ا تدا ي

 -3ما أثر تدريس وةدل (التحنيالت ال ندسدية) صاسدتخدام اسدتراتيجية التخيدل علدى التحصديل
الدراسي للتالمي الميفنفين صالصف الخامس ا تدا ي لمحتنل تل النةدل

 -٢فـــروض الــدراســـــة:
تم صيؤغة فروض الدراسة على النحو التؤلي:
-1

-2

تنج ددد ف ددروق ات ا ل ددة إةص ددا ية ددين متنس ددبي الرتد د

التجريويددة فددي التبويقددين القولددي واللعدددل

صعديت ا اراك الميا ي والتصنر الميا ي

ل دددرجات تالميد د المجمنع ددة

تلددار القدددرل الميا يددة كيددل وفددي كددل صعددد مددن

تنج ددد ف ددروق ات ا ل ددة إةص ددا ية ددين متنس ددبي الرتد د

ل دددرجات تالميد د المجمنع ددة

التجريوية في التبويقين القولي واللعددل لال تلدار التحصديلي فدي كدل مدن التحصديل كيدل

وفي كل م تن من م تنياتت الثالثة (الت كر -الف  -التبويا).

 -٣أهـــــــداف الدراســـــــة:
تتمثل أهداف الدراسة فيمؤ يلي:
 -1التعرا على أثر تدريس وةدل (التحنيالت ال ندسدية) صاسدتخدام اسدتراتيجية التخيدل علدى
تنمية القدرل الميا ية لد التالمي الميفنفين صالصف الخامس ا تدا ي.
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 -2التعرا على أثر تدريس وةدل (التحنيالت ال ندسدية) صاسدتخدام اسدتراتيجية التخيدل علدى
تحصيل التالمي الميفنفين صالصف الخامس ا تدا ي لمحتن تل النةدل.

 -٤أهميــــــة الدراســــــة:
تكمن أهمية الدراسة الحؤلية في:
 -1تتناون منضنعا م ما ل نلاَ اللح

الكافي في الوي ة العربية والمحلية ةي

تنجدد

اراسة واةدل عن تنمية القدرل الميا ية وعالقت ا صالتحصديل الد ارسدي لدد الميفدنفين (فدي
ةددوا اطدالع اللاةثة).

 -2تنوثددا أهميددة الد ارسددة مددن إضددافت ا إلددى األا يددات المتعلقددة صمنضددنع الد ارسددة ومددا ن درتل
د ل من تقدم في تدريس التالمي الميفنفين

 -3تود ددري أهميد ددة الد ارسد ددة مد ددن د ددالن تنايف د ددا للجا د د

األيمد ددن مد ددن الد دددما مد ددع الجا د د

األي د ددر صشد دديل أاثد ددر فعاليد ددة مد ددن د ددالن اسد ددتراتيجية التخيد ددل وهد ددن مد ددا ل د د ند ددت تنايفد ددت

من قول مع ه ه الف ة.

 -4تقدم من جا لكيفية معالجة وةدل (التحنيالت ال ندسية) المقررل على التالميد الميفدنفين
صالص ددف الخ ددامس ا ت دددا ي صاس ددتخدام اس ددتراتيجية التخي ددل يمي ددن لمعلد د الرياض دديات أن
يحت ل صت في معالجة وةدات أ ر .

 -5قددد ي ددتفيد مددن ه د ه الد ارسددة المش درفنن التربنيددنن و ل د مددن ددالن تصددمي ورش عمددل
ت ت صالقدرل الميا ية وعالقت ا صالتحصيل الدراسي في الرياضيات للتالمي الميفنفين.

 -٥محـــــــددات الدراســـــــة:
 -1مجموعااة الثحا  :مجمنعددة مددن التالميد الميفددنفين صالصددف الخددامس ا تدددا ي صمدرسددة
الننر للميفنفين صمدننت المنصنرل ةي

محل إقامة اللاةثة.

 -2محدد زمني :أجريت الدراسة في الفصل الدراسي الثا ي للعام الدراسي٢٠١٨ /٢٠١٧م

 -3وحاااادل حالتحااااودسي ال ندساااااية  :مد ددن كتد دداا الرياضد دديات للصد ددف الخد ددامس ا تد دددا ي
للميفنفين ةي

ت م منضنعات تل النةدل صاستخدام استراتيجية التخيل في تدري ا

امددا أن للمضددامين ال ندسددية ممي د ات اصددة فددي تنمي دة التفكيددر والقدددرل الميا يددة عددالول
عل ددى تق دددي تج ددارا وأ ش ددبة ة ددية ملمنس ددة تمي ددن التالميد د الميف ددنفين م ددن معالجت ددا
وتناول ا صاستخدام معل ةناس

ما عدا ةاسة اللصر.
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 -4ا تلار في القدرل الميا ية يقتصر على عاملي ا اراك الميا ي والتصنر الميا ي

 -5ا تلار التحصيل الدراسي في الرياضيات في الم تنيات الثالثة األولى (الت كر -الف -
التبويددا) تلع ددا لتص ددني

الثالثة ةي

ل ددنم ليه ددداا المعرييددة واقتص ددرت اللاةثد دة د د ه الم ددتنيات

تر أن تحقيا التلمي الكفي

لم تنل التبويا كاييا إلى ةد ما.

 -٦منهج الدراسة والتصميم التجريبي ،واألساليب اإلحصائية المستخدمة:
اعتمدددت الد ارس ددة الحاليددة عل ددى المددن ش ه ددلت التجريوددي لقي دداس أثددر اس ددتخدام اس ددتراتيجية

التخيل (امتغيدر م دتقل) علدى كدل مدن القددرل الميا يدة والتحصديل الد ارسدي لدد مجمنعدة اللحد
(امتغيدرات تاصعددة) ةي د

اسددتخدمت الد ارسددة التصددمي التجريوددي للمجمنعددة الناةدددل ات القيدداس

القولي واللعدل وتمت معالجة النتا ش إةصا يا صاستخدام ا تلار ويلكنك نن للعينتين المرتلبتين

 -٧خطــــــوات الدراســــــة:
لإلجؤبة عن أسئلة الدراسة والتحقق من صحة الفروض تم إتثؤع الخطواي التؤلية:

ا مددا صددنرل وةدددل (التحددنيالت

أولا :لإلجؤبااة عاان الساوا ا و ماان أساائلة الدراسااة والا
ال ندس د ددية) المق د ددررل عل د ددى التالميد د د الميف د ددنفين صالص د ددف الخ د ددامس ا ت د دددا ي والمع د دددل وفق د ددا
ستراتيجية التخيل " قامت اللاةثة صما نلي:

 -1ا ارس ددة لري ددة للتع ددرا عل ددى التالميد د الميف ددنفين م ددن ةيد د  :صا صد د
ومشدديالت

وأسددالي

وةاج ددات

تعلددي الرياضدديات ل د وا طددالع علددى الد ارسددات واللحددنث التددي

تناولت استخدام استراتيجية التخيل لالستفاال من ا في إعداا اليل المعل .

 -2إعداا النةدل التجريوية وأاوات اللح

(اليل المعل  -اليل التلمي ).

 -3عددرا النةدددل التجريويددة واليددل المعل د علددى مجمنعددة مددن المحيمددين المتخصصددين فددي
مجدان تددريس الرياضديات ومجدان التربيدة الخاصدة و جدراء التعددنالت المناسدلة فدي ضددنء
آ ار

وتنصيات .

 -4إعددداا النةدددل التجريويددة صمددا تضددمنتت مددن سددينارينهات وفقددا سددتراتيجية التخيددل واليددل
للمعل في صنرت ا الن ا ية القا لة للتبويا.

ثؤ يؤ :لإلجؤبة عن السوا الثؤ ي والثؤل من أسئلة الدراسة وهي:
 مددا أثددر تدددريس وةدددل (التحددنيالت ال ندسددية) صاسددتخدام اسددتراتيجية التخيددل علددى تنميددة
القدرل الميا ية لد التالمي الميفنفين صالصف الخامس ا تدا ي
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 ما أثر تدريس وةدل (التحنيالت ال ندسية) صاسدتخدام اسدتراتيجية التخيدل علدى تحصديل التالميد
الميفنفين صالصف الخامس ا تدا ي لمحتنل تل النةدل ت اتلاع الخبنات التالية:

 -1إعداا ا تلار القدرل الميا ية صعامليت ا اراك الميا ي والتصنر الميا ي

 -2إعداا ا تلار تحصيلي في وةدل (التحنيالت ال ندسدية) المقدررل علدى التالميد الميفدنفين
صالصف الخامس ا تدا ي في ضنء ف ات التحليدل والم دتنيات الثالثدة األولدى لتصدني

لنم ليهداا المعريية والتأاد مدن صدالةيتت للتبويدا وفدا البدرق ال دليمة المتلعدة فدي

إعداا ا

تلارات التحصيلية.

 -3ا تيددار مجمنعددة الد ارسددة مددن مدرسددة النددنر للميفددنفين صددإاارل ددرا المنصددنرل التعليميددة
وعقد لقاءات لمعل الرياضيات صالمدرسة لشرح تجربة الدراسة وكيفية تنفي ها

 -4تبويا أاوات الدراسة قول تدريس النةدل التجريوية على عينت الدراسة
 -5تدريس النةدل التجريوية المعدل وفقا ستراتيجية التخيل
 -6تبويا أاوات الدراسة صعد تدريس النةدل التجريوية
 -7رصد الدرجات ومعالجت ا إةصا يا

 -8مناقشة النتا ش وتحليل ا وتف يرها ث تقدي المقترةات والتنصيات

 -٨مصطلحـــــات الدراســـــة:
التخيـــــــــــــــل

شاط عقلي هااا نتمثل في تخيل أهياء وأةداث منجدنال و يدر منجدنال معتمددا علدى

الخو درات الماضددية التددي مددر ددا الفددرا والتددي مددن هددأ ا أن تح ددن الحاضددر وتبددنر الم ددتقل
اعتمااا على ورات الماضي)Currie,2004

ويعرفت ( اجي  )١٩ ٢٠١٣صأ ت قدرل عقلية فريدل ت داعد الفدرا علدى التعامدل مدع جميدع

الصنر ال هنية اا ل الدما

واستحداث صنر فريدل

االسرتاتيجيـــــــــة

عرف ا (عبيدة  )٣٠ ٢٠١٨صأ دا د ال دير المنصدل الدى ال ددا وتشدمل الخبدنات

األساسية التي ب لت المدرس لغرا تحقيا أهداا المن ش فيد ل في ا كل فعل أو إجراء لدت
اية أو را.
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اسرتاتيجيـــــــــة التخيـــــــــل

عرف ا (محمنا  )٢٣ ٢٠١٢استراتيجية في التددريس ندت في دا صديا ة سدينارين تخيلدي

يصبح

المتعلمين فدي رةلدة تخيليدة ويحدث

سل ددلة مددن األفكددار التددي تقد أر علددي

علدى نداء عددا مدن الصدنر ال هنيدة أو التأمدل فدي

مددن قوددل المعلد نتكامددل في ددا اللصددر وال ددمع والشد والتد وق

والعناطف واألةاسيس.
وتعرف ددا اللاةث دة إج ار يددا صأ ددا :الجل ددة التددي تتضددمن تحركددات و ج دراءات ننجددت الل ددا
المدرس تالمي ه وفا بدنات مرتلدة صشديل تددريجي ليحفد ه للتفكيدر ونداء صدنر هنيدة للحقدا ا
والمفاهي التي ارسنها من الن الحناس المختلفة صاستثناء ةاسة اللصر.

القـــــــــدرة املكانيـــــــــة
يعرف ا (محمنا " )٢٢٨ ٢٠٠٦صأ ا القدرل على إاراك العالقدات الميا يدة والقددرل علدى
التصنر وتحدند المنقع وا تجاه ".

وتعرف ددا اللاةثددة إج ار يددا صأ ددا قدددرل التالميد علددى تصددنر األهدديان ال ندسددية وتخيل ددا فددي

أوضدداع ميا يددة مختلفددة وتقدداس صالدرجددة التددي يحصددل علي ددا التلمي د فددي ا تلددار القدددرل الميا يددة

الم تخدم في الدراسة.

التالميـــــــــذ املكفوفـــــــــون

مصبل يشددير إلددى األفدراا الد نن يعدا نن الفقددان اللصدرل ددرجات تتدراوح ددين ةدا ت

العم ددى الكل ددي ممددن

األ ر تماما فدي ةيدات

يملكددنن ااة دداس صالضددنء ويتعددين علددي

ا عتم دداا كليددا علددى ةناس د

الينميدة وتعلم د وةدا ت ااعاقدة الخفيفدة أل ااصصدار الج ددي التددي

تتف دداوت مق دددرات أص ددحا ا عل ددى التمييد د اللصددرل ليهددياء المر ي دة ويمي ددن

ااف دداال م ددن صقان ددا

صص ددره م م ددا كا ددت ارجت ددا ف ددي التنج ددت والحرك ددة وعملي ددات الد ددتعل المدرسد ددي س د دناء صاسد ددتخدام

المعينات اللصرية أو دو ا (ع ي
وتعرف

.)٧٥ ٢٠١٠

اللاةثدة إج ار يدا فدي الد ارسدة تالميد الصدف الخدامس ا تددا ي الد ل تصدل ةددل

أصصاره في العينين معا أو في العين األقن مع استخدام العدسدات واألاوات إلدى  ٦٠ /٦أو أقدل
من ل و ي تبيع القراءل إ صاستخدام طريقة رانل والمقونلين صمدرسة الننر للميفنفين.
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التحصيـــــــــل الدراســـــــــي

يعددرا التحصدديل الد ارسددي صأ ددت مددا نتعلمددت التلمي د فددي المدرسددة مددن معددارا متننعددة مددن

ددالن مدداال ا ارسددية تددنعيس فددي أاا ددت

تلددار ننضددع وفددا قناعددد معينددة تقدداس كميددا صالدددرجات.

ويعرا اج ار يا في الدراسة الحالية صأ ت مقدار اات اا التلمي الكفي

صالصف الخامس ا تدا ي

للمعلنمددات والمعددارا العلميددة المتضددمنة فددي وةدددل (التحددنيالت ال ندسددية) ويقدداس صالدرجددة التددي
يحصل علي ا في ا

تلار التحصيلي المعد ل ا الغرا

 -٩اإلطـــــار النظـــــري للدراســـــة:
أوالً التالميــــــذ املكفوفــــــون
الكفيـــــــف
التلمي الكفي

هن ل التلمي ال ل يعدا ي مدن إعاقدة صصدرية

تميندت مدن الرميدة ممدا

ي تل م إا ان تعدنالت ي ية في يا ية على ةجدرات الد ارسدة وتعددنالت من جيدة عدالول علدى تقددي

الرعاية المتخصصة لت وما نتبللت ل من مدناا وأاوات تعليميدة مناسدلة ةتدى ي دتبيع الد هاا

إلى المدرسة واات اا المعارا والخورات المتننعة ( Howard, 2007, 2; Jugune, 2009,2

وتعرفددت (هددقير  )٢٢٥ ٢٠٠٦صأ ددت الفددرا ال د ل يعج د عددن اسددتخدام صص دره فددي الحصددنن علددى
المعرفددة كمددا أ ددت يعج د

تيجددة ل د ل مددن تلقددي العل د فددي المدددارس العاايددة وبددالبرق العاايددة

والمناهش المنضنعة للتلمي العاال.

ويع د ددرا (ه د ددعير  )٥١ ٢٠٠٩الميف د ددنا صأ د ددت م د ددن فق د ددد صصد د دره أو ق د ددل ة د ددده اصص د دداره

عن( )٦٠/٦فدي كلتدا العيندين أو فدي العدين األقدن صعدد العدالذ والتصدحي
يرها ويعرا تربنيا صأ ت الفرا ال ل

ي تبيع أن يق أر أو ييت

خصائص التالميذ المكفوفين
الميفد د ددنفين مد د ددن ةي د د د
إن معرفد د ددة صد د ددا

صالنلدارات البويدة أو

ا صبريقة رانل.

مد د ددنه العقلد د ددي واللغد د ددنل وا جتمد د دداعي

وا فع د ددالي عملي د ددة ض د ددرورية لم د ددن يقنم د ددنن تص د ددمي د د درامش تعليمي د ددة أو ا تي د ددار اس د ددتراتيجيات

تدري د د ددية وسد د ددا ل ومعيند د ددات وأ شد د ددبة تعليميد د ددة ل د د د ت د د دداعد علد د ددي مد د ددنه الشد د ددامل ويميد د ددن
تلخد د د ددي

ه د د د د ه الخصد د د ددا

)٢٢٥ -٢٢٤؛ الشري

علد د د ددى النحد د د ددن ا تد د د ددي (ع ي د د د د

:)٢٠٨ -٢٠٦ ٢٠٠٧

٢٠١٠ ٨٣؛ جد د د ددات ٢٠٠٤
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 -1الخ ااؤئا اللقليااة :ااعاقددة اللصدرية

تد ثر علددى النمددن العقلددي صبريقددة ملاهدرل لكن ددا

ت ثر في قدرل الفرا على تكنين مفاهيمت.

 -2الخ ؤئا اللغودة :ننجد لد المعاق صصريا صعا القصنر وا ضبراصات في استقلان
اللغدة وتعلم ددا ف دن

في ف

ي ددتفيد مدن التلميحددات الصداارل مددن المتحددث وبالتددالي ند ثر لد

مشاعر وأةاسيس ا

رين عندما نتحدثنن معت.

 -3الخ ااااؤئا التح اااا لية :يختل ددف ت ددأثير ااعاق ددة اللصد درية عل ددى التحص دديل األا دداايمي
صا تالا ارجات ااعاقة ووقت ةدوث ا فااعاقة الشدندل والمليرل ت ثر على قدرل التلميد

الدراسية صالمقار ة مع يمال ت العاانين ال نن ندرسنن المقررات ف ا.

 -4الخ ؤئا الجتمؤعية وال فلؤلية :ننعيس تدأثير ااعاقدة اللصدرية علدى سدلنك المعداق
صصدريا علددى سددلنكت صأهدديالت المختلفدة وبالتددالي تد ثر علددى م دتن

و ارتددت التددي يحصددل

علي ا من العال الخارجي مما يقلل من كفاءتت وف مت للوي ة المحيبة وتفاعلت مع ا.

 -5الخ ااؤئا الحركيااة :النمددن الحركددي عنددد المعدداقين صصددريا يعتوددر م دنا طويعيددا
صااعاقة ف ن يخضع لقنا ين النمن البويعية وعلى الر من ل ف

نتددأثر

نناج نن التالمي

قصددن ار فددي م ددارات التناسددا الحركددي والتدديير العضددلي تيجددة لمحدوايددة فددرص النشدداط
الحرك ددي المتاة ددة والحرم ددان م ددن ف ددرص التقلي ددد للكثي ددر م ددن الم ددارات الحركي ددة ويت د د

التالميد د الميفنف ددنن صال ددلنك الحرك ددي النمب ددي أو الاليم ددات الحركي ددة كد د ل صد د ء ف ددي
التحددرك وصددعنبة فددي تحدنددد ا تجاهددات والف ار ددات والم دداةات والعنا ددا ممددا يعرض د
صبدام أو ال قنط.

مشكالت التالميذ المكفوفين وحاجاتهم التعليمية
نناجدت التالميد الميفنفددنن كثيددر مدن المشدديالت من ددا قيددنا فدي التنجيددت والحركددة صمفددراه

مم ددا يجعل د د يب ددنون مش دداعر الخ ددنا وتجند د
ااعاقد ددة والشد ددعنر ص د دالنق

التناص ددل ا جتم دداعي اض ددافة عل ددى ع دددم قو ددنن

وتفد ددرا تل د د المشد دديالت مجمنعد ددة مد ددن الحاجد ددات لد ددد التالمي د د

الميف ددنفين من ددا ااة دداس صالتقو ددل والرض ددا ع ددن ال ددنفس وااة دداس ص دداألمن و ثد دراء الحص دديلة
اللغنية وتدعي هدلية المعدا ي والدتمين مدن م دارات القدراءل والكتاصدة صبريقدة ارندل والعمدل علدي

تحقيا األهداا التربنية والتعليمية لتعليم

إع دداقت
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م ددتخدمة الب ددرق وا سددتراتيجيات التدري ددية والنسددا ل وأس ددالي

التقددني المال م ددة وأهميددة إلم ددام

المعلم ددين د د ه ا ةتياج ددات ليتميند دنا م ددن م دداعدل هد د ء التالميد د صش دديل فع ددان عل ددى تحقي ددا

األهداا التعليمية ومن ه ه ا ةتياجات:

 تنمية الحناس المختلفة مثل ال مع والت وق والش من الن األ شبة المختلفة.
 إتقددان الم ددارات اللم ددية (مثددل لغددة ارنددل) و تقددان اسددتخدام التقنيددات الحدنثددة التددي تعتمددد
على اللمس.

 التدري

على استخدام صقايا ااصصار في التعل لد التالمي ضعاا اللصر.

 تنمية القدرل الميا ية ليتمين من م ارات الحركة والتنقل.
 ت ددنفير ط ددرق ت دددريس تتناف ددا م ددع ا ددروا إع دداقت

ومص دداار تعلد د

اص ددة تمي ددن

م ددن

استخدام الحناس األ ر في التعل


ي ة أمنة و الية من المخاطر أو العنا ا.

معايير اختيار طرق واستراتيجيات تدريس المكفوفين
ينثغاااي أت يتاااوفر فاااي ااارر تااادردت واساااتراتيجيؤي تااادردت المكفاااوف ن عاااددا مااان
الملؤي ر من ؤ:
 تناس

طويعة التالمي الميفنفين وتراعي الفروق الفراية.

 تحقيا األهداا المنشنال وتتناس

مع المحتن .

 تودأ من ورات التالمي الفعلية وت اعد على استمرارها.
 تعتمد على تكننلنجيا التعلي المال مة ل .
 تقدم المعلنمات صبريقة وايفية.

 تنمي القدرات العقلية للتالمي وتك و

القدرل على التفكير صصنره المختلفة.

 تودأ صالبريقة الكلية ث نتقل من ا إلى التفاصيل.

 ت دداعد عل ددى عم ددل و ش دداط ج ددي ال دددما مع ددا األي ددر الد د ل ن دددرك المف دداهي والتت دداصع
والتحلي ددل واأليم ددن الخ دداص ص ددالرمني اللصد درية والص ددنر والتخ دديالت وعن دددما بو ددا تلد د

المعددانير علددى اسددتراتيجية التخيددل منضددنع الد ارسددة جدددا ت دنافر عدددا كويددر مددن المعددانير
ال اصقة ا.
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ثانيا اسرتاتيجيـــــة التخيـــــل
ماهيـــــة التخيــــل
اا ان كا ن ةي يالي وان ةياتت العقلية ترتل صمجمنعة مدن العمليدات المعرييدة ف دن
يحس ويدرك وينتلت ويت كر ويتصنر ويتخيل ويفكر مما م د لت التعل ل ل فعمليات التخيدل أو

التفكير من العمليات الراقية التي م دت لإل ان النصنن إلى ةقا ا ل يين من الممين إاراا ا
عن طريا الحناس (ة ن .)١٤٤ ٢٠٠٨

واسددتخدام التخيددل فددي التعلددي ي دداعد علددى ت دريع ااتقددان المعرفددي وتنسدديعت إ ي ددتخدم

المتعلمددين شدداطات التخيددل فددي ييدداال مع درفت

صددالمناا المعرييددة والمناضدديع األساسددية والم ددارات

التقنية واليدوية والمفاهي كما أ ا تعمل على من اتجاهات

ومينل

واافعيت .

والتخي ددل نع ددا م ددن العملي ددات العقلي ددة ات العالق ددة صالعدن ددد م ددن األ ش ددبة مث ددل التفكي ددر

والت كر وف

اللغة والمحاامة العقلية وتكنين المفاهي والعالقدات وبدالر مدن سد نلة الحددن

عددن التخيددل إ أن هندداك صددعنبة فددي إيجدداا تعري د

محدددا لددت فتعرفددت (جدداليي  )1993صأ ددت

عملية هنية نت من الل ا معالجة الصنر الح ية صحي
متخيل ددة عو ددر عق ددنل

يينن األفراا ا منقداانن فدي رةدالت

وي ددتجيونن ل د د ه األ يل ددة نس دداطة ص ددنر عقلي ددة يلعضد د

يقت ددرح أ يل ددة

اال ير في ةديقة جميلة أو التحدث إلى رجل ةيي ويقنم العقل المتخيل صخلا اللدروا التدي

تتفا مع ه ا المغ  .ويعرفت شنان ( )346 :2005صأ ت شاط عقلي يمثل تصنر األهياء يدر
المنج ددنال اس ددتنااا إل ددى الخود درات الماضد دية وه ددي تح ددن الحاض ددر وتب ددنر الم ددتقول ويتن دداون
األ شبة الفكرية جميع ا لإل ان في مختلف المجا ت اا ا ية والعلمية والبويعية.

ويعرفددت محمددد ( )٢٣٣ ٢٠١٦صأ ددت عمليددة عقليددة تقددنم علددى إ شدداء عالقددات جدندددل ددين

الخورات وتنليم ا في صنر وأهيان ليس للفرا ورل ا من قول ويعتمد على اسدترجاع المدتعل

للصنر الح ية المختلفة (اللصرية ال معية الشمية اللم ية ال وقية).

ممددا سددوا نتض د أن التخيددل ت د تعريفددت مددن ددالن يوايددا مختلفددة ةي د

ا بلقددت صعددا

التعريفات من ياوية ارتلاطدت صا تكدار واا دداع ومن دا مدن ركد ت علدى ياويدة الد اارل والتدي تتمثدل

في ا سترجاع وا ستعاال ومن ا من ا بلقت من كن ت نتضمن على قدرات عقلية متعدال.

ويعتقددد الددلعا أن طويعددة التخيددل صصدرية مددن ددالن إاراا د فددي ةددين نددر آ ددرون أن

التخيددل و طويعددة ميا يددة فضددا ية ولي ددت صص درية فدداألفراا ال د نن نلصددرون وال د نن
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ي ددتخدمنن العمليددات العقليددة ف د ا فددي التفكيددر والت د كر وه د ا م هددر علددى أن لددام التخيددل

يعني صالضرورل أن يينن صن ار عقلية متخيلة ات طاصع صصرل ( )Thomas, 1997,95ل قد
يأ

أهيا وصنر عدندل من ا:

 تخ ل سملي :أصنات مختلفة (صشرية ةينا ات آ ت منسيقى و يرها).
 تخ ل شمي :روا

أيهار.

 تخ ل ذوقي :أطعمة (ةلنل -مالحة -ةارل -سا نة -صارال).

 تخ ل لمسي :أهياء شنة أو اعمة وسا نة وبدارال كويدرل أو صدغيرل فالخيدان علدارل
عن تددفا منجدات مدن األفكدار التدي يميدن رميت دا أو سدماع ا أو استشدعارها أو تد وق ا
فددنحن تفاعددل عقليددا مددع كددل هدديء عوددر الخيددان والمقصددنا هنددا لي ددت الصددنر فقد
تكنن ار حة أو ملم ا أو م اقا.

فقددد

التخيل كاستراتيجية تدريسية:
-١أهمية التخيل كاستراتيجية تدريسية:
 نثير التخيل مشاركة فعالة وةقيقية من التالميد ألن التلميد ةدين نتخيدل ف دت كاتلدا أو
ممثال أو قبة ماء أو رل هعير فإ ت يصل طرفا فاعال في سلنك ه ه األهياء.

 ما تعلمت عن طريا التخيل هن أهلت صخورل ةية ةقيقية من ها ا أن تلقى في اارتنا.
 ال د ددتعل التخيل د ددي ي د ددتف الجا د د د

األيم د ددن م د ددن ال د دددما

إض د ددافة إل د ددى الجا د د د

األي د ددر

ممد ددا يجعلد ددت أاثد ددر ثلاتد ددا التخيد ددل يعلمند ددا معلنمد ددات وةقد ددا ا وعالقد ددات وأيضد ددا م د ددارات
تفكير وةل مشيالت.

 -2شروط ممارسة التخيل واستخدامه في الفصل
 ممارسة التخيل في ميان مري هاائ صعيدا عن الصخ
 تنفر وقت كداا ندتالءم مدع منضدنع التخيدل علمدا صأ ندا
ج ء من الدرس

والضجة
دتبيع أن مدارس التخيدل فدي

 وجنا مرهد يقنا التخيل ويعبي تنجي ات في أثناءه لال تقان من مرةلة إلى أ ر ومن
وضع إلى آ ر.

 يحتد د دداذ التخيد د ددل إلد د ددى تد د دددري

اتد د ددي يقد د ددنم صد د ددت التلمي د د د ويتخيد د ددل أوضد د دداعا مريحد د ددة أو

نتأمل هي ا يحلت.
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 يحتاذ التخيل إلى وضع يفر ال هن ييت ويرك التفكير في منضنع التخيل فق .
يمكن أت ُيقدم درس التخ ل بأسلوب ن:
 التخيل كمالةظ أو مراق الشيء يحدث ارجيا.

يعيش الحدث ف ت ويتنةد معت.

 التخيل كشخ

 -٣خطوات تنفيذ استراتيجية التخيل
نت إتلاع الخبنات التالية عند تنفي استراتيجية التخيل (محمنا  ٢٠١٢الداوا )٢٠١٧

 -1إعداد س نؤردو التخ ل :يقنم المعل صإعداا سينارين التخيل ويراعى ييت ما نلي:

 تكنن الجمل قصيرل و ير مركلة صشيل ي م للتلمي وناء صنر هنية للجملة.

 ت ددتخدم كلمددات ص دديبة وقا لددة للف د وفددي م ددتن التالمي د وا تعدداا عددن الكلمددات التددي
يصع

ف ما والتي تحدث تشنيشا على عملية التخيل وقد ت ال إلى ا قبداع ةودل تنليدد

الصنر ال هنية ي تح ن تكرار الكلمة عدل مرات إ ا اةتاذ األمر.

 وجنا وقفات مريحة ين العلارات ليتمين التالمي من تكنين صنر هنية ل د ه العلدارات
وقفة ةرل قصديرل نتدرك في دا المجدان للتلميد أن ي دل صخيالدت فدي عنالمدت الخاصدة لييمدل

المرةلة التخيلية التي دأها معت المعل .

 مخاطلددة مختلددف الح دناس و ل د صصدديا ة جمددل تخاط د
وااة اس صالح اررل والملمس و يرها.

ال ددمع واللصددر والش د والت د وق

 ا تعاا عن الكلمات الم عجة أل ا قد تقبع ةول الصنر ال هنية لد التالمي .
 تجري د

ال ددينارين قوددل تنفي د ه و ل د للنقددنا علددى العلددارات التددي ل د تددنج فددي اسددتثارل

الصنر ال هنية لد التالمي .

 -2البدء بأ شطة تخ لية تحض ردة:

وهي علارل عن مقاطع قصيرل لمنقف تخيلي ص ي وال دا من ا م داعدل التلميد هنيدا

للنشاط التخيلي الر ي ي ولتميين
 -٣تنف

شؤط التخ ل:

 ت ي ددة التالميد د تعد دريف
وطل د

مددن

من التخل

نشدداط التخي ددل وبي ددان أهميتددت ف ددي تنمي ددة قدددرات

ال دددوء والتركي د

عل ددى التفكي ددر

ومحاولددة ندداء صددنر هنيددة لمددا سي ددتمعنن إليددت وعدددم

الت رع في الودء في النشاط التخيلي.
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من التالمي ا

 البل

فس طنيل ث

 القراءل صصنت عان وببيء

 النقددنا فددي ميددان واض د وتجن د
ويصع

تكنن الصنر ال هنية لدن

لا أعين .
يشددتت التالمي د

الحركددة ال ا دددل أثندداء االقدداء ةتددى

 إعباء كل وقفة ةق ا

 -4ا سئلة التؤبلة:

يقددنم المعل د صبددرح عدددا مددن األس د لة علددى التالمي د ويبل د

مددن

الحدددن

عددن الصددنر

ال هنية التي قامنا ونا ا أثناء التخيل ويت إتلاع التعليمات التالية:
عما تخيلنه.

 إعبا

وقتا للحدن

 الترةي

وعدم ا عتراا والتعليا على ااجاصات والتخيالت.

 طرح أس لة عن الصنر التي قامنا ونا ا وليس عن المعلنمات التي ورات في ال ينارين.
 محاولة التقليل من م تن التنتر والقلا لدن

إلى أا ى م تن .

 ال د ان عددن جميددع الحدناس التددي اسددتخدمنها فددي التخيددل هددل عايشدنا روا د معينددة أو هددعن ار
صالح اررل أو الوروال أو ت وقنا هي ا ما.

 اتاصددة أو رسد د الرةلددة التخيلي ددة و لد د صالبل د

م ددن

كتاصددة أو رسد د م ددا عايشددنه ف ددي رةل ددت

التخيلية على هيل قصة يعورون في ا عن الصنر ال هنية التي مرت مع

التخيلية.

في أثناء رةلدت

ثالثا القــــــدرة املكانيــــــة
مفهوم القدرة المكانية:
عددرا ال يددات ( )٤٦ ٢٠٠٥القدددرل الميا يددة علددى أ ددا القدددرل علددى تصددنر األهدديان فددي

الف ار و اراك العالقات ين ا والتعرا على فس الشيل عندما يقدم وفقا لمحاور مختلفة.

وأض دداا ك ددل م ددن عفا ددة والخ دددار(  )٣٢٨ – ٣٢٧ ٢٠٠٤صأ ددا الق دددرل عل ددى إاراك

العال اللصرل الميدا ي دقدة والقددرل علدى التخيدل والرسد وتتضدمن القددرل علدى التصدنر اللصدرل
والتمثي ددل الوي ددا ي ليفك ددار ات البويع ددة اللصد درية أو الميا ي ددة و لد دا تمث دديالت مر ي ددة للع ددال ف ددي

الفضاء وتكييف ا هنيًّا وببريقة ملمنسة و اراك ا تجاه والتعرا على األماان و راي التفاصيل

و اراك المجان وتكنين تمثل عنت أل تصدنر ةركدة األج دام أثنداء تحرك دا ومدا سدت ون إليدت صعدد
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او ار ددا وتحددنن األهددياء الخفيددة اا ددل الرسددنم التخبيبيددة و اراا ددا ر د ا ددتالا أوضدداع ا فددي

الم تنيين ثنا ي وثالثي اللعد.

امدا وصدف ا جدارا ر ()٣٢٧ ٢٠٠٤صأ دا القددرل علددى لدا تصدنر هندي للعدال الناسددع

اما نراه البيار والمالح والقدرل على التعامل مع ه ا التصنر " ويتضمن عداا من القدرات التي
ترتل ييما ين ا رواص قنية  :كالقدرل على التعرا على ةا ت من فس العنصر والقدرل على
تحنيددل عنصددر إلددى أ ددر أو إاراك هد ا التغييددر والقدددرل علددى تكددنين صددنرل عقليددة ثد تحنيددل هد ه

الصنرل والقدرل على إ تاذ هويت تصنيرل لمعلنمات ميا ية
ومن أص

األمثلة على القدرل الميا ية هن معرفة التلمي صالج ات األربدع وقدرتدت علددى

معرفددة منضددعت فددي الميددان الد ل هددن ييددت والعالقددة ينددت وبددين أج ددام (ملددان وطددرق وأمدداان)
وبين ه ه األج ام ييما ين دا .وهد ه الم دارات

تل در فقد لددل الملصدرين دل تنجدد عندد يدر

الملصرين أيضا (ال لنن والدصا ي )٢٠١٤

وي كددد ) )Mathewson,1999,40علددى ضددرورل ا هتمددام صالقدددرل الميا يددة اللص درية

للمتعلمين من الن المنضنعات والم ارةدل التعليميدة المختلفدة ةيد

أ دا أسداس جميدع العمليدات

المعرييددة ف ددي ت دداعد علددى إاراك العالقددات وبندداء األ مدداط ددين مجمنعددة مددن األفكددار المتشدداصية
في عمل ال اارل الن ممارسة عمليات العل كالمقار دة والتصدني

و اراك العالقدات والقددرل علدى

ا ستد ن الميا ي .

وعلى الر من أن العدند من ا تلارات الد كاء تتضدمن فقدرات لقيداس القددرل الميا يدة إ أن

مين دات أو نيددة هد ه القدددرل مدا ايلددت ةتدى ا ن – إلددى ةدد مددا -أقدل تحدندددا و ًّأيدا كا ددت الفقدرات التددي

تقيس القدرل الميا ية فإ ا تشترك فدي معلم دا فدي اصدية المعالجدة ال هنيدة أو العقليدة ليهديان كمدا

هي أو مقلنبة أو معينسة كما تل ر في المرأل واعتمااا على صعدنن أو ثالثة أصعاا.

عوامل تكون القدرة المكانية:
ن كر ( )Linn& Peterso,1985,1479أن العنامدل المين ة للقددرل تتضمن:

أ) اإلدراك المكاااااااؤ ي :ويتمث د د ددل فد د ددي الق د د دددرل علد د د ددى التع د د ددرا عل د د ددى العالقد د ددات الميا ي د د ددة م د د ددع
الحفاظ على هي ت ا.

ا) التاااادودر اللقلااااي :ويتمثددل صالقددرل علددى ت دددوير األه ددكان هنيددا فددي صع دددنن أو ثالث ددة أصعدداا
ص درعة واقددة.
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ذ) الت ااور المكااؤ ي :وهددن القدددرل علددى ف د الحرك ددة المتخيل ددة ف ددي المي ددان الثالث ددي اللع ددد أو
الق دددرل عل ددى معالجددة األهدياء فدي الخيدان.
اإلعاقة البصرية وأثرها على القدرة المكانية
يمين إ كار أهمية الدور ال ل ن ايت األصصار في من الفرا في القدرات العقلية ومن دا

القدرل الميا ية ةي

أن األصصار يقدم معلنمات مفصلة واقيقة ةنن صا

األهياء المين ة

للوي دة كمدا يميدن جمدع المعلنمدات اللصدرية ال امدة صشديل ملاهدر عودر الحركدة فدي الوي دة ةيد
يقددنم األصصددار تثويددت هدديل ومل ددر المحددي

ددالن الحركددة ممددا يميددن مددن فصددل وتحدنددد الونددي

الثا تة في الوي ة)  (Fletcher, 1980; Schenazi, 2008; Andreou,2011ويشير اللداةثنن
إلى أن الدراسات ةنلت القدرل الميا ية لد الميفنفين يمين تصنيف ا ضمن ثالث لريات

 -1ظردااة اللجاا  :وتشددير إلددى أ ددت األصصددار أساسددي فددي تشددييل التمثدديالت العقليددة وه د ه
النلريد ددة

تحلد ددي د دددع العدند ددد مد ددن اللد دداةثين وتشد ددير ه د د ه النلريد ددة إلد ددى أن األف د دراا

الميفددنفين من د دايددة و ات د د

يددر قدداارين علددى ن دداء ا بلاعددات كليددة مددن المعلنم ددات

المتننعة والمتلاننة ةنن الوي ة والتي ندت جمع ا عور الحدناس المختلفدة كمدا أ د

يدر

قد دداارين علد ددى التفكيد ددر الميد ددا ي أل د د لد د د نتعرضد د دنا للعملي ددة الح د ددية الضد ددرورية لف د د
الترتيلات الميا ية ()Andreo,2011

 -2ظردااة عاادم الكفااؤءل :وتشددير إلددى أن الميفددنفين قدداارون علددى ف د وتناي د
الميا ية ولكن معرفت

الميا ية تكنن أا ى من الملصرون

 -3ظردة الختسف :وتشير إلى أن الميفنفين مت اويين وايفيا ألق ار

المفدداهي

الملصرون فدي قددرت

عل ددى معالج ددة المعلنم ددات الميا ي ددة ولك ددن صبريق ددة مختلف ددة تتميد د ددل ء أاو ددر وعو ددر وس ددا ل
مختلفة كما أادت النلرية أن الميفنفين والمعنقين صصدريا قداارين علدى التعامدل مدع المفداهي
الميا ية ولكن تمثيالت العقلية يدر ميتملة مقار دة دا لدد أقار

الملصرين.

وفددي هد ا الصدددا أجددر (De Volder) &( Collignon. 2009ا ارسددة هدددفت إلددى

مقار ة القدرات اا تلاهية الميا يدة لدد كدل مدن الملصدرين والمعدنقين صصدريا فدي كنددا .وأا درت
النتددا ش أن الدق ددة فددي الق دددرات ا تلاهيددة الميا ي ددة كا ددت متش ددا ة ل ددد المجم ددنعتين عنددد ت ددنفر
محف د ات س ددمعية ولم ددية ولك ددن لددد الميف ددنفين وق ددت اس ددتجاصة أقصددر مقار ددة صالملصددرين ف ددي

التعرا على األهداا الميا ية.
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أثر استخدام استراتيجية التخيل في تدريس الرياضيات على تنمية القدرة المكانية والتحصيل
الدراسي لدى التالميذ المكفوفين

امدا أجدر ((Wang & Chen, Huang. 2010ا ارسدة هددفت إلددى تحدندد الفروقدات

ف ددي الد د اارل العامل ددة الميا ي ددة ددين المع دداقين صصد دريا والملص د درين وتنايد ددف المحف د د ات ال ددمعية

واللصرية واللم ية وأهارت النتا ش الي عدم وجنا فروق دين أااء المعداقين صصدريا صالعالقدة مدع
المحف ات اللم ية مقار ة صأااء الملصدرين صالعالقدة مدع المحفد ات اللصدرية .كمددا أا ددرت النتددا ش

ق دددرل المعدداقين صص دريا فددي مرةلددة عمريددة ةقددة علددى تشددييل وتنلددي المعلنمددات الميا يددة عوددر
النسا

اللم دية وال معية ناء على الخورات اللصرية ال اصقة.

 -١٠الدراســـــــــات السابقـــــــــة:
احملور األول الدراسا اليت تناولت اسرتاتيجية التخيل

نتناون ه ا المحنر الدراسات التي تناولت استراتيجية التخيدل وتد عدرا تلد الد ارسدات

وفقددا لت ل ددل ا ال منددي مددن األقدددم إلددى األةدددث كمددا قامدت اللاةثدة صالتعقيد

علددى الد ارسددات فددي

اية المحنر.

قامت ( Szubielska,2014دراسة هدفت الي التعرا علي أثر اسدتراتيجيات التخيل

الميد ددا ي الم د ددتخدمة لد ددد كد ددل مد ددن الملص د درين والميفد ددنفين وقد دددرت

علد ددى تناي د ددف التخ د دديالت

الميا ية .وقد تضمنت عينة الدراسة مجمنعتين :اهتملت األولى ( )١٤مدن الميفدنفين الونلنددنين
( )١٤من الملصرين الونلنددنين وتماثلددت المجمنعتدان فدي كدل مدن التعلدي والعمدر .وقدد أا درت
النتدا ش أن اقدة األااء فدي م مدة التخيدل كا دت متشددا ة لدد مجمدنعتي الميفدنفين الد نن لد تكددن
لدن

كريدات صصدرية ولدد الملصدرين .كمددا أا درت النتدا ش وجدنا ا تالفدات فدي اسدتراتيجيات

التخيل المفضلة ةي

كا ت استراتيجية تصنر المصفنفات الميا يدة هدي األاثدر اسدتخداما لدد

الملصرين ينما كا ت استراتيجية النقر هي ا ستراتيجية األاثر استخداما لدل الميفنفين.
اجدرل ) Hsu, 2014ا ارسدة هددفت الدي ا ارسدة أثدر التخيدل علدى األااء األاداايمي فدي
ال من العلنم وال ندسة في ثما ي جامعات في مختلف منداطا تداننان .تد تق دي المشداركين فدي
ه د ه الد ارسددة إلددى مجمددنعتين .تألفددت المجمنعددة األولددى مددن  ٤٢٩تخص د

عل دنم ينمددا تألفددت

المجمنعددة الثا يددة مددن  ٥٢٣تخصصددا هندسدديا .وأجريددت ا ارسددة استقصددا ية وأا ددرت النتددا ش ا ددت
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استخدام التخيل لت تأثير م يمن على األااء األااايمي صالن لة للعلنم أاثر من ال ندسة وأوصدت
الدراسة صأهمية استخدام الخيان والتفكير اا داعي في التدريس.
أجددرل مساافر القر ااي ح ٢٠١٦ا ارسددة ةددنن أثددر اسددتخدام اسددتراتيجية التخيددل فددي تدددريس
العل ددنم عل ددى تنمي ددة ا س ددتيعاا المف دداهيمي صجنا ل ددت ال ددت (التنض ددي

التف ددير التبوي ددا اتخ ددا

منلنر المشاركة النجدا ية معرفة القدرل ال اتية) لدد تالميد الصدف ال دااس ا تددا ي و تألفدت
عين ددة اللحد د م ددن ثالث ددة فص ددنن الص ددف ال ددااس ا ت دددا ي صإة ددد الم دددارس الحينمي ددة صمنبق ددة

البددا ف ت د ا تيددار فصددلين من ددا صبريقددة عش دنا ية أةدددهما تمثددل المجمنعددة التجريويددة وبل د عدددا
أفرااها ( )٣٢تلمي ا ينما مثل الفصل ا

ر المجمنعة الضداصبة وبلد عددا أفرااهدا ( )٣١تلميد ا.

وتنصلت الدراسة الي وجنا فرق اان إةصا يا ين متنسبات ارجات المجمنعة التجريوية (ارسدت

صاستراتيجية التخيل المنجت) ومتنسبات ارجات المجمنعة الضاصبة (ارست صالبريقة ال دا دل) فدي

ا تلار ا ستيعاا المفاهيمي في ماال العلنم لصال تالمي المجمنعة التجريوية.

وتناولددت ا ارسددة فااؤي محماادح ٢٠١٦التعددرا علددى فاعليددة اسددتخدام اسددتراتيجية التخيددل

المنجددت ف ددي ت دددريس ال ندس ددة الفراغي ددة ف ددي تنمي ددة المف دداهي الرياض ددية وم ددارات التفكي ددر الت ددأملي

وا تجاه حن الرياضيات لدل طالا الصف الثال

الثا نل العام وتنصدلت الد ارسدة الدي الد لدة

ااةص ددا ية للف ددرق د ددين متنس ددبي ارجد ددات الب ددالا للمجم ددنعتين والت ددي كا ددت لص ددال طد ددالا

المجمنع ددة التجريويدددة وف ددي ضدددنء ت ددا ش اللح د د
الرياضيات وتدريو

أوص ددت الد ارس ددة صعق ددد اورات تدريويد ددة لمعلمدددي

على استخدام استراتيجية التخيل المنجت في التدريس.

امددا أجددرل بسااؤم إااارا(يم ح ٢٠١٦ا ارسددة ةددنن استقصدداء فعاليددة اسددتخدام اسددتراتيجية

التخيددل المنجددت فددي تدددريس العلددنم البويعيددة فددي ف د المفدداهي العلميددة وتنميددة م ددارات التفكيددر
اا ددداعي ل ددد طلل ددة كلي ددة العل ددنم التربني ددة وا ااا ف ددي األران ولتحقي ددا هد د ا ال دددا طلق ددت

الد ارسددة علددى أفدراا الد ارسددة المين ددة مددن ( )٦٠طاللددا وطاللددت مددن طللددة م ددتن ال ددنة الثا يددة فددي
تخص

معل صف من كلية العلنم التربنية التاصعة لنكالة الغنث الدولية منيعين على هدعوتين

ارسنا وةدتين من م اق العلنم البويعية لتمثل إةداهما المجمنعة التجريوية وعداها ( )٣٠طاللا

وطاللت ارسنا صاستخدام استراتيجية التخيل المنجت واأل ر ضاصبة وعداها ( )٣٠طاللا وطاللت

ارسنا المحتن التعليمدي ف دت صالبريقدة ا عتياايدة .وقدد أا درت النتدا ش وجدنا فدروق ات ا لدة
إةصا ية ين طللة المجمنعتين التجريوية والضاصبة في كل من ف

المفداهي العلميدة وم دارات
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التفكير اا داعي .وقدد لصدت الد ارسدة إلدى عددا مدن التنصديات والمقترةدات ات الصدلة والتدي

من ا تناي

استراتيجية التخيل المنجت في تدريس الم اقات الجامعية.

وهدفت اراسة ميلؤد الس ار ح ٢٠١٧الي التعرا علدي أثدر اسدتراتيجية التخيدل المنجدت

في م ارات التفكير التأملي لد طاللات الصدف الثدا ي المتنسد فدي مداال الرياضديات ولتحقيدا
ه د ا ال دددا وضددعت اللاةثددة الفرضددية الصددفرية التاليددة:

ننجددد فددرق و ا لددت إةصددا ية عنددد

م ددتن ( )٠.٠٥ددين متنسد د ارج ددات طالل ددات المجمنع ددة التجريوي ددة الت ددي س ددتدرس عل ددى وف ددا
استراتيجية التخيل المنجت ومتنس ارجات المجمنعة الضاصبة التي سدتدرس علدى وفدا البريقدة

ا عتيااية في ا تلار م ارات التفكير التأملي في ماال الرياضديات .وتنصدلت الد ارسدة الدي وجدنا

ف ددرق ددين المجم ددنعتين التجريوي ددة والمجمنع ددة الض دداصبة ف ددي ا

تل ددار م ددارات التفكي ددر الت ددأملي

لص ددال التجريوي ددة .وأوص ددت الد ارس ددة تش ددجيع مدرس ددي الرياض ددات س ددتخدام اس ددتراتيجية التخي ددل
المنجت في التدريس من الن أهراا

في اورات تدريوية

ه ا ستراتيجية

ام ددا ه دددفت ا ارس ددة عاااؤيل الحاااؤرثي ح ٢٠١٧الكش ددف ع ددن أث ددر اس ددتخدام اس ددتراتيجية

التخيددل فددي تدددريس مدداال التربيددة ا جتماعيددة والنطنيددة علددى تنميددة م ددارات التفكيددر الناقددد لددد
طددالا الصددف ال ددااس ا تدددا ي فددي المملكددة العربيددة ال ددعناية اتلعددت الد ارسددة المددن ش هددلت

التجريوددي وفددا التصددمي مددن ددنع قولددي صعدددل ةيد

لد عدددا أفدراا عينددة الد ارسددة  ٥٠طاللددا مددن

طددالا الصددف ال ددااس ا تدددا ي وتد تنييددع العينددة إلددى مجمددنعتين :المجمنعددة التجريويددة وعدددا

أفرااهددا  ٢٥طاللددا ارس دنا صاسددتخدام اسددتراتيجية التخيددل والمجمنعددة الضدداصبة وعدددا أفرااهددا ٢٥
طاللا (ارسدنا صالبريقدة ا عتياايدة و أا درت النتدا ش وجدنا فدروق ات ا لدة إةصدا ية فدي تدا ش
ا تلار التفكير الناقد ين التبويقين القولي واللعدل لصال التبويا اللعددل كمدا تودين وجدنا أثدر
ستخدام استراتيجية التخيل في تنمية م ارات التفكير الناقد.

وجاءت اراسة جوى سسمة ح ٢٠١٨للتعرا على فاعلية استخدام استراتيجية التخيل

الحددر فددي تنميددة صعددا م ددارات كتاصددة القصددة لددد تالميد المرةلددة ااعداايددة وتكن ددت مجمنعددة
اللح د د

مد ددن ثمد ددا ين تلمي د د ا مد ددن تالمي د د الصد ددف األون ااعد ددداال وق د ددمت عيند ددة اللح د د

إلد ددى

مجمنعتين :األولى :تجريوية وعدا تالمي ها أربعنن تلميد ا تد تدري د ا القصدة وفدا اسدتراتيجية
التخيددل الحددر والثا يددة :ضدداصبة وعدددا تالميد ها أربعددنن تلميد ا تد تدري د ا صالبريقددة التقليديددة
وقددد أهددارت تددا ش اللح د
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ارجات تالمي مجمنعتي اللح

تلار اللعدل لم دا ارت كتاصدة القصدة

التجريوية والضاصبة في ا

ايل -لصال المجمنعة التجريوية وك ل وجنا فرق اان إةصا يا عند م تن ( )٠.٠١ينمتنسددبي ارجددات تالميد المجمنعددة التجريويددة فددي التبويقددين القولددي واللعدددل فددي ا تلددار م ددارات

اتاصة القصة -ايل -لصال المتنس األعلى وهن للقياس اللعدل.

التعقيب على دراسات المحور
من خس ا سع الثؤحثة على الدراسؤي السؤبقة ذاي ال لة بؤستراتيجية التخ ل اتضح
مؤ يلي:

 تناولت الدراسات استخدام استراتيجية التخيل في مناا اراسية مختلفة مثل العلدنم كد ارسدة
م ددفر القر ددي ( )٢٠١٦والرياضدديات مثددل ا ارسددة ميعدداا ال درال ()٢٠١٧؛ فددان منصددنر

( )٢٠١٦واللغة العربية مثل اراسة جن سالمت ( )٢٠١٨والتربية ا جتماعية والنطنية
ادراسة عايا الحارثي ()٢٠١٧

 تناول ددت هد د ه الد ارس ددات أث ددر أو فاعلي ددة اس ددتراتيجية التخي ددل عل ددى عنام ددل متع دددال من دددا
ا ستيعاا المفاهيمي م فر القر ي ( )٢٠١٦والتفكير اا داعي مثل اراسة ص دام إ دراهي

( )٢٠١٦والتفكيدر التدأملي ميعدداا ال درال ( )٢٠١٧ومن ددا التفكيدر الناقددد كد ارسدة عددايا
الحارثي ()٢٠١٧

 أجريت ه ه الدراسات على ف ة البالا والتالمي في الم ارةدل الد ارسدية المختلفدة جامعيدة
مثل اراسة ص ام إ راهي ( )٢٠١٦ثا نية مثل فان محمد ( )٢٠١٦متنسدبة مثدل ا ارسدة
ج ددن س ددالمة ( )٢٠١٨وا تدا ي ددة كد ارس ددة ع ددايا الح ددارثي ( )٢٠١٧ولد د تحل ددي ف ددة

المعاقين دراسات في ه ا الجا

ومن

الميفنفين

احملور الثاني الدراسا اليت تناولت القدرة املكانية

مددن منبلددا األهميددة العقليددة والعمليددة ل د ه القدددرل فقددد تنالددت علي ددا الد ارسددات س دناء التددي

تناولت ددا عل ددى ة ددده أو الت ددي تناول ددت عالقت ددا ص ددالمناا الد ارس ددية المختلف ددة وس دديت التركيد د عل ددى

الدراسات في مجان الرياضيات وال ندسة.

اجددرل سااا ل صاااؤلحة وعاااد ؤت اللؤااااد ح ٢٠١٤دراساااة هدددفت الددي الكشددف عددن إثددر

ر ددامش تعليمددي مدددع صالتددأثيرات الضددن ية فددي ةددل الم ددالة الرياضددية والقدددرل الميا يددة لددد طللددة

الصف ال اصع األساسي في فل بين .تكن ت عينت اللحد

مدن ( )٦٧طاللدة ا عتيداال أا درت
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تا ش الدراسة وجنا فرق اان إةصا يا عند م تنل ( )٠.٠٥في ةل الم الة الرياضية يع

الي

الور دامش المددع صالتددأثيرات الضدن ية كمددا أا درت النتدا ش وجددنا فدرق اان إةصددا يا عندد م ددتنل

( )٠.٠٥في القدرل الميا ية يع ل إ لى الور امش المدع صالتأثيرات الضن ية

امددا أجددرل رافلااي حس ا ن ح ٢٠١٥ا ارسددة هدددفت إلددى معرفددة القدددرل الميا يددة وعالقت ددا

صقلا الرياضيات لد التالميد ول صدعنبات تعلد الرياضديات والعداانين .وتكن دت عيندة الد ارسدة
مددن( )٣٢تلميد ا مددن ول صددعنبات تعلد الرياضدديات صمتنسد عمددرل ( )١١٤.٢١هد ار ()٣٢
مددن العدداانين صمتنس د عمددر ( )١١٣٠٥٨ه د ار ) ت د ا تيارهددا مددن ددين تالمي د الصددف ال ارصددع
ا تدددا ي مددن صعددا مدددارس مدننددة أ ددا صالمملكددة العربيددة ال ددعناية واسددتخدمت الد ارسددة ا تلددار
القدرل الميا ية (ا تلار م تنل الماء ا تلار تدوير اللباقات ا تلدار طدي النرقدة) ومقيداس قلدا
الرياضيات (إعداا :اللاة ) وأا رت تا ش الدراسة وجنا ارتلاط سال

اان إةصا يا ين القدرل

الميا ية (األصعاا الدرجة الكلية) وقلا الرياضيات لدل التالمي ول صعنبات تعلد الرياضديات
ا د ل أا ددرت وجددنا فددروق االددت إةصددا يا نددون متنسددبي ارجددات التالمي د ول صددعنبات تعل د
الرياضدديات والع دداانين ف ددي الق دددرل الميا يددة (األصع دداا الدرج ددة الكلي ددة) لصددال الع دداانين وف ددي قل ددا
الرياض دديات لصد ددال

و الصد ددعنبات تعلد د الرياضد دديات كمد ددا أا ددرت الد ارسد ددة أن أصعددداا القددددرل

الميا ية تتنلأ صشيل اان إةصا يا صقلا الرياضيات لدل التالمي ول صعنبات تعل الرياضيات
وه دددفت ا ارس ددة خؤلااااد المطاااار ح ٢٠١٥إل ددى قي دداس الق دددرل الميا ي ددة وتحدن ددد عالقت ددا
صالتخصد

األادداايمي والتحصدديل الد ارسددي والقدددرات العامددة لبللددة ال ندسددة وطللددة التربيددة الفنيددة

في جامعة المل ييصل في الفصل الدراسي األون من عدام ١٤٣٤ه د وتدتلخ

صددأن القدددرل الميا يددة
تخصد د

تقدداس قوددل ا ددنن البالد د

مشديلة الد ارسدة

للجامعددة مددع ارتلدداط ه د ه القدددرل صالنجدداح ف ددي

ال ندس ددة والتربي ددة الفني ددة .وتكن ددت عين ددة الد ارس ددة م ددن ط ددالا ال ددنة الثالث ددة ف ددي كلي ددة

ال ندسة وكلية التربية-ق

التربية الفنيدة فدي جامعدة الملد ييصدل واللدال عدداه ( )١١٩طاللدا.

واسددتخدمت هد ه الد ارسددة مقيدداس ددنراو المعدددن للقدددرل الميا يددة (The Revised Purdue

Spatial Visualization Test).ووافددت الد ارسددة المددن ش النصددفي لتقصددي القدددرل الميا يددة

وعالقت ددا تخص د

البددالا وتحصدديل

وقدددرات

العامددة .وقددد ينددت تددا ش الد ارسددة أ ددت تنجددد

فروق ات ا لة إةصا ية ين البالا في القدرل الميا ية تلعا لمتغير التخصد
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لصال طالا ال ندسة كما أا رت النتا ش أن البالا ول التحصيل العالي نتفنقنن في القدرل

الميا ية على البالا ول التحصيل المنخفا.

وتناول ددت ا ارس ددة إيمااااؤت قؤساااام ح )٢٠١٦الكش ددف ع ددن فاعلي ددة اس ددتراتيجية التخي ددل ف ددي

ال ندسة لتنمية القدرل الميا ية لد تالميد المرةلدة ا تدا يدة وقدد اسدتخدم المدن ش هدلت التجريودي
و المجم ددنعتين الض دداصبة والتجريوي ددة وتكن ددت مجمنع ددة الد ارس ددة م ددن ( )٦٠تلميد د م ددن تالميد د

الصف الخامس ا تدا ي ت تق ديم إلدى  ٣٠تلميد للمجمنعدة التجريويدة و ٣٠تلميد للمجمنعدة
الضاصبة وتنصل اللح إلى وجنا فرق و ا لة إةصا ية عند م دتن ( )٠.٠١دين متنسدبي
ارجددات تالمي د المجمددنعتين التجريويددة والضدداصبة فددي التبويددا اللعدددل

لصال المجمنعة التجريوية.

تلددار القدددرل الميا يددة

وأجددرت عؤئشااة الج نااي ح ٢٠١٦ا ارسددة هدددفت إ لددى الكشددف عددن العالقددة ددين م ددتن

التفكير ال ندسي ل وم تن القدرل الميا ية لدد الباللدات فدي المرةلدة الثا نيدة صالمدنندة المندنرل
وتكن ت عيندة الد ارسدة مدن ( )٦٠طاللدة مدن طاللدات الصدف الثالد

ثدا نل الق د العلمدي صمنبقدة

المدننددة المنددنرل وقددد تنصددلت الد ارسددة الددى تددد ي م ددتن التفكيددر ال ندسدي لددد طاللددات المرةلددة
الثا ني ددة .ةيد د

كا ددت الن ددلة األاو ددر م ددن عين ددة الد ارس ددة ض ددمن الم ددتن الث ددا ي م ددن م ددتنيات

الثا نية .ةي

كا ت الن لة األاور من عيندة الد ارسدة ضدمن الم دتن األون مدن م دتنيات القددرل

التفكيددر ال ندس دي وهددن الم ددتن التحليلددي .وتددد ي م ددتن القدددرل الميا يددة لددد طاللددات المرةلددة
الميا يددة وهددن م ددتن اااراك الميددا ي .كمددا اا ددرت الد ارسددة وجددنا عالقددة منجلددة اان إةصددا يا
ين م تن التفكير ال ندسي وم تن القدرل الميا ية .وفي ضنء النتا ش قدمت صعا التنصيات
والمقترةات من ا ا هتمام تنمية م تن التفكير ال ندسي لد الباللات صاستخدام طرق تدري دية

مننعدة مثددل ا اتشداا المنجددت وةدل المشدديالت وا تعداا عددن األااء الروتيندي القددا علدى ةفددظ

صعا النلريات وبراهين ا.

اما أجرل أحمد صثح ح ٢٠١٧اراسة هدفت إلى مقار ة م تن كل من القدرل الميا ية

وسعة ال اارل العاملة لدد كل من األطفان الملصرين والميفنفين .تألفت عينة الدراسة من ()٨٠

طاللددا وطاللددة مددن الص ددف األون إلددى ال ددااس األساسددي كددان مددن

( )٤٠طاللددا وطاللددة مددن

األطفددان الملص درين و( )٤٠طاللددا وطاللددة مددن األطفددان الميفددنفين فددي مدننددة ةيفددا وأا ددرت
تا ش الدراسة أن القدرل الميا يدة لدد األطفددان الميفددنفين جدداءت صم ددتن متنسد

وكد ل مثل دا

لددد األطفددان الملصدرين وأ ددت تنجددد فددروق االددة اةصددا يا فددي القدددرل الميا يددة لصدداح الملصدرين
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عنددد م ددتنل الد لددة ٠.٠٥وييمددا نتعلددا ص ددعة ال د اارل العاملددة فقددد أهددارت النتددا ش أ ددا جدداءت

صم تن مرتفع لد كل من الميفنفين والملصرين.

وهدفت اراسة سلود اللن ح ٢٠١٧إلدى تعدرا طويعدة العالقدة مدا دين القددرل الميا يدة
ِّ
ِّ
ومقدمددة فددي التصددمي ال ندسد ِّدي)
ات هندسددي ةة ورس د ة هندسددي
ومتنس د ارجددات مقددررات (رياضددي ة
لد طالا كلِّية ال ندسة في جامعدة الحددوا ِّ
الشدمالية؛ وصدن إلدى معرفدة القيمدة التنو يدة للقددرل

الميا يددة صمتنس د ارجددات
الميا ية ومعد ت

فددي المقددررات الثالثددة وك د ل تعددرا طويعددة العالقددة مددا ددين القدددرل

التراامية في ال نة األولى؛ وصن إلى معرفة القيمة التنو يدة للقددرل الميا يدة

صمعددد ت الترااميددة وتنصددلت الد ارسددة الددي وجددنا ارتلدداط منجد اان إةصددا يا مددا ددين ارجددات
في ا تلار القدرل الميا ية ومتنسبات ارجات في المقدررات الثالثدة ووجدنا ارتل ج
داط منجد ج اان
إةصا يا ما ين ارجات

في ا تلار القدرل الميا ية ومعد ت

التراامية في ال نة األولى

تعقيب على دراسات المحور
 تعدددات الد ارسددات ال ددلقة التددي تناولددت القدددرل الميا يددة لف ددات مختلفددة ول د تحلددي ف ددة
التالمي الميفنفين دراسات كايية في ه ا الجا

فل تقف اللاةثة علدى ا ارسدات للقددرل

الميا ية للميفنفين سنل اراسة (أةمد صل
 الت تا ش ِّ
الدراسات ال اصقة التي تناولت القدرل الميا ية والمبلقة على مر ِّ
اة َدل تعليميدة
متدرجة من المرةلة ا تدا ية إلى المرةلة الجامعية على وجدنا عالقدة إيجا يدة واالدة
)٢٠١٧

إةصا يا ين ه ه القدرل والتحصيل الرياضي عامة والتحصيل ال ندسي اصة

 -١١إعداد الوحدة التجريبية وأدوات الدراسة:
 -1إعداد الوحدة التجريبية

تم إعداد الوحدل التجردبية ثقؤا للخطواي التؤلية:
أ) اختيار الوحدة موضع التجريب:
ت ا تيار وةدل (التحنيالت ال ندسية) المقررل على التالمي الميفنفين صالصدف الخدامس
ا تدا ي و ل ليسلاا التالية:

 -1للمضامين ال ندسية ممي ات اصة ت م صاستخدام استراتيجية التخيل.
 -2ال ندسددة مجددا

الحلنن المبلنبة.

342

صددلا للتدددري

علددى كيفيددة اسددتخدام أ مدداط التفكي در فددي النصددنن إلددى

العدد ( )117يناير ج(2019 )2

مجلة كلية التربية ببنها

 -3مددن أفضددل المجددا ت التددي يميددن اسددتثمارها فددي تنميددة القدددرل الميا يددة مددن ددالن إاراك
المتعل للعالقات ال ندسية.
ب) تحديد األهداف التعليمية للوحدة:
ت د د د اهد د ددتقاق األهد د ددداا التعليميد د ددة للنةد د دددل مد د ددن األهد د ددداا العامد د ددة لمد د دداال الرياضد د دديات
للتالميد د د الميف د ددنفين صالمرةل د ددة ا تدا ي د ددة ثد د د اس د ددتخدم ا ف د ددي تحدن د ددد األه د ددداا ال د ددلنكية لك د ددل
ارس من اروس النةدل.
ج) تحليل محتوى الوحدة طبقا للخطوات اآلتية:
تحديد فئؤي التحل ل
ت تحدند ف ات التحليل في ثالثة ف ات (المفاهي التعميمات الم ارات)
ثثؤي التحل ل:
للتأاددد مددن ثلددات التحليددل تد إعدداال تحليددل النةدددل صعددد مددرور هد ر ثد ة ددوت قيمددة
ا تفاق ين التحليلين صاستخدام " معاالة هنل تي كما هن موين صالجدون التالي:
جدول ( )١نتائج ثبا عملية حتليل حمتوي وحدة التحويال اهلندسية
الــــــــــــــــــدروس
األشكال املتماثلة وحمور التماثل

حتديد مواضع أعداد علي شعاع
اجملمــــــــــــــــــوع

فئا
التحليل
املفاهيم
التعميما
املهارا
املفاهيم
التعميما
املهارا

ددلة

عدد املفردا يف
التحليل األول

عدد املفردا يف
التحليل الثاني

عدد املفردا
املتفق عليها

معامل
الثبا

٦
١
٣

٧
١
٤

٦
١
٣

٠.٩٢
١
٠.٨٦

٣
٣

٣
٤

٣
٣

١
٠.٨٦

١٦

١٩

١٦

٠.٩١

نتض من الجدون ال ا ا أن معامل الثلات ي اول ( )٠.٩١وهي قيمة تددن علدى ثلدات

التحليل.
صدر التحل ل:
ت التأاد من صدق التحليل مدن ةيد الصديا ة واضدحة ومحددال وهدمنن ف دات التحليدل
علددى جميددع المفدداهي والتعميمددات والم ددارات المتضددمنة فددي اروس النةدددل صعرضددت التحليددل علددى
مجمنعددة مددن ال دداال المحيمددين وقددد ت د تعدددنل صعددا الم ددارات وب د ل ت د التنصددل إلددى سددالمة
التحليل وصدقت.
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د) التوصل إلى القائمة النهائية لجوانب التعلم:
فددي ضددنء الخب دنات ال دداصقة ت د التنصددل إلددى قا مددة ا يددة لجنا د
النةدل المختارل للتجري .

الددتعل ال دنارال فددي

 -2أدوا املعاجلــــة التجريبيــــة
أ) إعداد دليل المعلم وتصميم الدروس وفقا الستراتيجية التخيل لتدريس الوحدة:
نتضمن ه ا الدليل بنط تفصيلية تنضد ود ل عدن اسدتراتيجية التخيدل وأهدداا النةددل
وال د ددينارينهات المعد دددل وفقد ددا سد ددتراتيجية التخيد ددل و رهد ددااات م مد ددة لتد دددريس النةد دددل صاسد ددتخدام

ا سددتراتيجية ومعرفددة أهميت ددا فددي تنميددة القدددرل الميا يددة وللتأاددد مددن صددالةية اليددل المعل د ت د

عرضددت علددى مجمنعددة ال دداال المحيمددين المتخصصددين فددي المندداهش وطددرق تدددريس الرياضدديات

والتربي د د ددة الخاص د د ددة د د دددا تحي د د ددي ال د د دددليل و د د ددداء وج د د ددة ل د د ددره يي د د ددت م د د ددن ةيد د د د :

الدقة العلمية في صيا ة الدليل وضنح تعليماتت.

 مناسلة ال ينارينهات المعدل وفقا ستراتيجية التخيل
 عناصر إعداا الدروس ألاراك القدرل الميا ية
 صالةية الدليل لالستخدام
ب) إعداد دليل التلميذ
تد اعدداا الددليل وأوراق العمدل فدي وةددل " التحدنيالت ال ندسدية " للفصدل الد ارسدي الثدا ي
مددن مقددرر كتدداا الرياضدديات للصددف الخددامس ا تدددا ي فددي ضددنء اسددتراتيجية التخيددل صعددد تحدنددد

األهداا التعليمية لدروس النةدل ووضع األمثلة والتمارين واأل شبة في ضنء استراتيجية التخيل

وقد تد عدرا هد ا الددليل علدى مجمنعدة مدن ال داال المحيمدين المتخصصدين فدي منداهش وطدرق

تدددريس الرياضدديات والتربيددة الخاصددة و لد ا ددداء أراءهد عددن مددد مناسددلة هد ا الدددليل لم ددتن

تالمي د الصددف الخددامس ا تدددا ي صمدددارس النددنر ومراعاتددت ألهددداا النةدددل والدقددة العلميددة فددي

صيا تت ومد إس امت في تنمية القدرل الميا ية وت تعدنل الدليل في ضنء أراء المحيمين.

 -3أدوا القيـــــــاس
 -1اختبار القدرة المكانية في الهندسة
ت إعداا ا تلار القدرل الميا ية في وةدل " التحنيالت ال ندسية" تلعا للخبنات التالية
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الهدف من االختبار:
ن دا ا تلار القدرل الميا ية في وةدل ال ندسدة إلدى قيداس مدد امدتالك التالميد لعداملي
القدرل الميا ية وهما (ا اراك الميا ي والتصنر الميا ي)
جدول مواصفات االختبار
وهددن ننض د عدددا األس د لة التددي يشددتمل علي ددا ا

تلددار لكددل مددن عدداملي القدددرل الميا يددة

(ا اراك الميا ي والتصنر الميا ي) والجدون التالي ننض مناصفات ا تلار القدرل الميا ية
جدول ( )٢مواصفا اختبار القدرة املكانية
أرقام األسئلة حسب عوامل

عوامل القدرة املكانية

القدرة املكانية

لعدد الفقرا

االدراك املكاني

١٢-١

١٢

٪٦٠

التصور املكاني

٢٠-١٣

٨

٪٤٠

٢٠

٪١٠٠

اجملموع

صياغة فقرات االختبار وتعليماته
تد د ص دديا ة ( )٢٠فقد درل م ددن ددنع ا
ا

عدد األسئلة

الوزن النسيب

تيد ددار م ددن متع دددا والم اوج ددة وص دديغت تعليمدددات

تلار صأسلنا س ل صعيدا عن التعقيد و ل في الصفحة األولى من ا

تلار وتد تخصدي

ارجة لكل س ان وبلغت الدرجة العلمى لال تلار ( )٢٠ارجة
صــــدق االختبــــار
ت التأاد من صدق ا تلار (الصددق اللداهرل) مدن دالن عرضدت فدي صدنرتت األوليدة
علددى مجمنعددة مددن ال دداال المحيمددين المتخصصددين صمندداهش وطددرق تدددريس الرياضدديات والتربيددة
الخاصة و ل للتأاد من صالةيتت وصدقت كدأاال لقيداس القددرل الميا يدة لتالميد الصدف الخدامس
ا تدا ي الميفنفين.
ثبات االختبــــار
ت د التأاددد مددن ثل ددات ا
ا

ا

تلددار عددن طري ددا التج ددة النصددفية لال تل ددار ةي د

ت د تج ددة

تلار إلى مجمنعتين متكاف تين من األس لة وت ة اا معامدل ا رتلداط دين ارجدات صدفي

تلار صاستخدام معاالة يرسنن وكان معامل ا رتلاط ( )٠.٦١وهن معامل ثلات مناسد
تلار

ندن على ثلات ا
زمــــن االختبــــار
ت ة اا يمن ا

تلار و ل عن طريا تبويا ا

ممدا

تلار على عينت استبالعية مين ت

من م ة تالمي من ير تالمي عينت الدراسة ومن اا دل مجتمدع الد ارسدة وة داا الد من الد ل
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استغرقت كل تلمي في ااجاصة على ا

لال تلار د ( )٥٠اقيقة

تلدار ثد ة داا المتنسد لكدل التالميد وتد تحدندد الد من

الصورة النهائية لالختبار
ت د التنصددل الددي الصددنرل الن ا يددة لال تلددار صعددد ة دداا يمددن ا
وثلاتت وبعد إجراء التعدنالت على مفراات ا

تلددار وة دداا صدددقت

تلار في ضنء آراء ال اال المحيمين

 -٢االختبار التحصيلي
هــــدف االختبــــار:
وهن قياس م تن التحصيل المعرفي للتالمي الميفنفين صالصف الخدامس ا تددا ي فدي
وةدل (التحنيالت ال ندسية)

تحديــــد أبعــــاد االختبــــار:
ت ا قتصار على الم تنيات الثالثة ا ولي من م تنيات لنم (الت كر الف

والتبويا)

في تحدند الم تنيات المعريية لمخرجات التعل المراا قياس ا وقدد اسدتقرت اللاةثدة فدي ضدنء مدا

سوا على قياس مجمنعة من األهداا ال لنكية المنضحة صالجدون التالي:

جدول ( )٢األهداف السلوكية الواردة بوحدة (التحويال اهلندسية)
م

اهلــــدف السلوكــــي موضــــع القيــــاس

املستوي حسب تصنيف بلوم

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧

أن يُعرف التلميذ حمور التماثل كما ورد يف الكتاب املدرسي
أن يقسم التلميذ الشكل اهلندسي باستخدام خط التماثل
أن يذكر التلميذ مفهوم االنعكاس بأسلوبه اخلاص
أن يستنتج التلميذ معين حمور االنعكاس
أن حيدد التلميذ صورة نقطة باالنعكاس يف مستقيم
أن حيدد التلميذ صور حتول املثلث الثالثة
أن يستنتج التلميذ معين حمور التماثل
أن يذكر التلميذ مفهوم االنتقال كما يف الكتاب املدرسي
أن يقارن التلميذ بني مفهوم االنتقال والدوران
أن يُوجد التلميذ صورة قطعة مستقيمة باالنعكاس يف مستقيم
أن مييز صورة شكل هندسي باالنعكاس يف مستقيم
أن حيدد التلميذ الشعاع الرأسي
أن حيدد التلميذ الشعاع األفقي
ان حيدد التلميذ مواضع نقاط علي شعاع أفقي
أن ميثل التلميذ أعداد علي شعاع االفقي
أن يذكر التلميذ مفهوم زوج مرتّب بأسلوبه اخلاص
ان حيدد التلميذ مواضع نقاط علي شعاع رأسي
أن ميثل التلميذ أعداد علي شعاع رأسي

تذكر
تطبيق
فهم
فهم
تطبيق
تذكر
فهم
تذكر
فهم
تطبيق
تطبيق
تذكر
تذكر
تذكر
تطبيق
فهم
تذكر
فهم

346

العدد ( )117يناير ج(2019 )2

مجلة كلية التربية ببنها
أن حيدد التلميذ نقطة يف املستوي االحداثي
أن ينشأ التلميذ مستوي احداثي

١٩
٢٠

تطبيق
تطبيق

جدول المواصفات لالختبار التحصيلي:
قام د دت اللاةث د دة صإعد ددداا جد دددون المناصد ددفات لال تلد ددار التحصد دديلي فد ددي ضد ددنء األهد ددداا
ال لنكية التي ت تحدندها واروس النةدل والجدون التالي ننض تنييع عدا أس لة ا

األهداا المختلفة.

تلار على

جدول ( )٣مواصفا االختبار التحصيلي يف وحدة (التحويال اهلندسية)
عدد األسئلة يف كل مستوي

موضـــــــوع الـــــــدرس

التذكر

اجملموع

الفهم التطبيق

األهمية النسبية
ألسئلة كل درس

األشكال املتماثلة وحمور التماثل

٣

٤

٤

١١

٪٥٥

حتديد مواضع أعداد علي شعاع

٣

٢

٤

٩

٪٤٥

اجملمـــــــوع

٦

٦

٨

٢٠

-

األهمية النسبية لدرجة كل مستوي

٪٣٠

٪٣٠

٪٤٠

-

٪١٠٠

مددن الجدددون ال ددا ا نتوددين أ ددت يميددن قيدداس كددل هدددا مددن األهددداا ال ددلنكية للنةدددل
صمفرال من مفراات ا

تلار وب ل يينن العدا ااجمالي لمفراات ا

صياغة مفردات االختبار:
ت د د د د صد د د دديا ة مفد د د ددراات ا

تلد د د ددار مد د د ددن د د د ددنع ا

تلار هن ( )٢٠مفرال.

تيد د د ددار مد د د ددن متعد د د دددا أل د د د ددا تمتد د د دداي

صمنض د ددنعت ا وسد د د نلة تص د ددحيح ا كم د ددا أ د ددا مناس د ددلة للتالميد د د ول ااعاق د ددة اللصد د درية وق د ددد

ارعد ددت اللاةث د دة عند ددد صد دديا ة مفد ددراات ا

تلد ددار أن تتناس د د

مد ددع صد ددا

و و د درات التالمي د د

الميفنفين صالصف الخامس ا تدا ي.
كتابة تعليمات االختبار:
تضددمنت تعليمددات ا

تلددار ال دددا منددت وطريقددة ت ددجيل ااجاصددات صبريقددة ارنددل ةي د

تأ د د األس د د لة أرقد ددام ١ ٢ ٣وتأ د د ااجاصد ددات أ ا ذ وك د د ل يمد ددن ا
التنليمية التي ت اعد علي جنال سير ا

تلار

نظام تقدير الدرجات وطريقة تصحيح االختبار:
ةيد تد تحدنددد ارجددة واةدددل لكددل مفددرال مددن مفددراات ا

ج
وصفر لإلجاصة الخاط ة أو المتروكة.
إجاصة صحيحة

تلد ددار وبعد ددا الن د دناةي

تلددار التددي يجيد

عن ددا التلميد
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تجريب الصورة األولية لالختبار:
ث تبويا ا تلار على عينت قنام دا م دة تالميد مدن يدر تالميد عيندت الد ارسدة ومدن

اا ل مجتمع الدراسة و ل

تلدار  -تحدندد

دا التأاد من ة ن الصيا ة اللغنيدة لمفدراات ا

يمن ا تلار –ة اا ثلات ا
صــــدق االختبــــار
أ صدددق المحتددن  :وييددت ت د مقار ددة تحليددل محتددن وةدددل (التحددنيالت ال ندسددية) صمحتددن
ا

تل ددار ةيد د

تلار عن طريا اعااتت

تد د التأا ددد م ددن أن ا

تتضمن ا النةدل.

تل ددار نتض ددمن عين ددة ممثل ددة لجنا د د

الص دددق الل دداهرل أو ص دددق المحيم ددين للتحق ددا م ددن ص دددق ا

ال ددتعل الت ددي

تل ددار تد د عرضد دت عل ددى

مجمنعة من المحيمين فدي مجدان المنداهش وطدرق تددريس الرياضديات والتربيدة الخاصدية

للتحقا مدن الصدحة العلميدة لال تلدار ومدد صدالةية كدل مفدرال مدن مفدراات ا
لقيدداس ال دددا ال ددلنكي المبلددنا ومالءمددة لغددة ا

الخددامس ا تدددا ي ووضددنح تعليمددات ا

عليت المحيمين
ثبات االختبــــــــــــار:
ث د ت د تبويددا ا

تلدار

تلددار للتالمي د الميفددنفين صالصددف

تلددار و لنهددا مددن اللددلس .وتد تعدددنل مددا اتفددا

تلددار م درل ثا يددة علددى العينددة ا سددتبالعية ث د صح دداا معامددل ارتلدداط

يرسنن وجد أ ت ي اول ( )٠.٠٩مما ندن على أن ا

تلار على ارجة مناسلة من الثلات.

 -١٢نتائــــــــج الدراســــــــة:
 لإلجاص ددة ع ددن ال د د ان الث ددا ي م ددن أسد د لة الد ارس ددة" :م ددا أث ددر ت دددريس وة دددل (التحدددنيالت

ال ندسددية) صاسددتخدام اسددتراتيجية التخيددل علددى تنميددة القدددرل الميا يددة للتالمي د الميفددنفين
صالصددف الخددامس ا تدددا ي ت د التحقددا مددن ص دحة الفددرا األون مددن فددروا الد ارسددة

الد ل صددت "

تنجددد فددروق ات ا لددة إةصددا ية ددين متنسددبي الرتد

المجمنعة التجريوية في التبويقين القولي واللعددل

لدددرجات تالميد

تلدار القددرل الميا يدة كيدل وفدي كدل

صعددد مددن صعديددت (ا اراك الميددا ي والتصددنر الميددا ي) ت د اسددتخدام ا تلددار ويلكنك ددنن

لد لد ددة الفد ددروق لعينتد ددين م د درتلبتين كأةد ددد أسد ددالي

ااةصد دداء الالصد ددارامترل للمجمنعد ددات

الصغيرل و ل صالن لة للقدرل الميا ية كيل ولكل عامل مدن عنامل دا عدن طريدا ة داا

قيمة zواراسة ا لت ا ااةصا ية كما هن موين في الجدون التالي:

جدول ( )4داللة الفروق بني متوسطي رتب درجا التطبيقني القبلي والبعدي على اختبار القدرة املكانية
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القدرة املكانية

جمموع رتب

جمموع رتب

متوسط رتب

متوسط رتب

وعواملها

الفروق املوجبة

الفروق السالبة

الفروق املوجبة

الفروق السالبة

١٥

صفر

٣

صفر

٢.١٢١

التصور املكاني

١٥

صفر

٣

صفر

٢.٠٣٢

القدرة املكانية

١٥

صفر

٣

صفر

٢.٠٣٢

االدراك
املكاني

(قيمة) Z

الداللة
االحصائية
دالة عند
مستوي ٠.٠٥
دالة عند
مستوي ٠.٠٥
دالة عند
مستوي ٠.٠٥

نتضد مدن الجددون ال دا ا وجدنا فدروق ات ا لدة إةصدا ية عندد م دتن ( )٠.٠٥دين
متنسددبي الرت د

لدددرجات التالمي د الميفددنفين صالصددف الخددامس ا تدددا ي فددي التبويقددين القولددي

واللع دددل صالن ددلة للق دددرل الميا ي ددة كي ددل وف ددي ك ددل صع ددد م ددن صع دددن ا عل ددى ة ددده (ا اراك المي ددا ي
والتصنر الميا ي) وه ا يعني عدم قونن الفرا األون من فروا اللح

وقونن الفرا الودنل

وبالتالي وجنا ا لة إةصا ية وتتفا هد ه النتيجدة مدع تدا ش الد ارسدات التدي تنصدلت إلدى فعاليدة
اسددتراتيجية التخيددل فددي تنميددة القدددرل الميا يددة فددي ال ندسددة مثددل ا ارسددة ايمددان قاس د ( ) ٢٠١٦
وا ارسددة عا شددة الج نددي (  ) ٢٠١٦ويميددن تف ددير ا لددة تلد الفددروق فددي متغيددر القدددرل الميا يددة
وفي كل صعد من صعدن ا على النحن ا تي:
 اسددتخدام اسددتراتيجية التخيددل سدداعد علددي تصددنر األهدديان ال ندسددية وتخيل ددا فددي أوضدداع
ميا ية مختلفة مما ساعد على تنمية القدرل الميا ية لد التالمي
 ارتلدداط القدددرل الميا يددة صم مددات التخيددل فددأن تكددنين ةلددنن تخيليددة ليهدديان ال ندسددية مددن
قول التالمي ساعد على يياال القدرل الميا ية لدن .
 استخدام استراتيجية التخيل ساه في تنمية م تنل التفكير ال ندسي لدل التالميد والد ل
لت عالقة ملاهره صالقدرل الميا ية
 وفددرت اسددتراتيجية التخيددل للتالمي د متعددت فددي الدددرس ممددا سدداعد التالمي د علددى التركي د
صجميع ةناس

فكا نا أاثر سيبرل على معالجة األهياء المجرال وبد ل سداه فدي تنميدة

القدرل الميا ية.
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ولإلجاص ددة ع ددن ال د د ان الثالد د

م ددن أسد د لة الد ارس ددة :م ددا أث ددر ت دددريس وة دددل (التح ددنيالت

ال ندس ددية) صاس ددتخدام اس ددتراتيجية التخي ددل عل ددى التحص دديل الد ارس ددي للتالميد د الميف ددنفين صالص ددف
الخامس ا تدا ي لمحتنل تل النةدل ت التحقا من صحة الفدرا الثدا ي مدن فدروا الد ارسدة
الد ل صددت

تنجدد فددروق ات ا لدة إةصددا ية دين متنسددبي الرتد

لدددرجات تالميد المجمنعددة

التجريوية في التبويقين القولي واللعدل لال تلار التحصيلي في كل مدن التحصديل كيدل وفدي كدل
م تن من م تنياتت الثالثدة (التد كر -الف د  -التبويدا) تد اسدتخدام ا تلدار ويلكنك دنن لد لدة
الفددروق لعينتددين م درتلبتين كأةددد أسددالي

ااةصدداء الالصددارامترل و ل د صالن ددلة للتحصدديل كيددل

وللتحصديل فدي م دتنياتت الثالثدة عدن طريدا ة داا قيمدة  zوا ارسدة ا لت دا ااةصدا ية كمدا هدن
موين في الجدون التالي
جدول ( )٥داللة الفروق بني متوسطي رتب درجا التطبيقني القبلي
والبعدي علي االختبار التحصيلي ومستوياته الثالثة
مستويا التحصيل

جمموع رتب

جمموع رتب

متوسط رتب

متوسط رتب

املعريف

الفروق املوجبة

الفروق السالبة

الفروق املوجبة

الفروق السالبة

التذكر

١٥

صفر

٣

صفر

٢.٠٤١

الفهم

١٥

صفر

٣

صفر

٢.٠٤١

التطبيق

١٥

صفر

٣

صفر

٢.٠٣٢

التحصيل الكلي

١٥

صفر

٣

صفر

٢.٠٣٢

(Zقيمة )

الداللة
االحصائية
دالة عند
مستوي ٠.٠٥
دالة عند
مستوي ٠.٠٥
دالة عند
مستوي ٠.٠٥
دالة عند
مستوي ٠.٠٥

نتضد مدن الجددون ال دا ا وجدنا فدروق ات ا لدة إةصدا ية عندد م دتن ( )٠.٠٥دين
متنسددبي الرت د

لدددرجات التالمي د الميفددنفين صالصددف الخددامس ا تدددا ي فددي التبويقددين القولددي

واللعددل صالن ددلة للتحصدديل الكلددي وفددي كددل م دتنل مددن م ددتنياتت لصددال التبويددا اللعدددل وهد ا
يعني عدم قونن الفدرا الثدا ي مدن فدروا الد ارسدة وقودنن الفدرا الوددنل ويميدن تف دير ا لدة
تل الفروق في التحصيل الكلي وفي كل م تنل من م تنياتت على النحن ا تي:
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 إن اسددتراتيجية التخيددل تد وا التالميد صصددنر هنيددة تخيليددة كمددا أ ددا تميددن التالميد مددن
تنمية الخيان وتميي المفداهي ال ندسدية والدرب

على تحقيا م تنل الت كر ليهداا المعريية

ين دا وا تد ان أاق التفاصديل ممدا سداعد

 إن التدددريس صاسددتخدام اسددتراتيجية التخيددل نتددي عددرا المفدداهي ال ندسددية المحدددال فددي
النةدددل صبريقددة جدندددل تختلددف عددن الددنم التقليدددل فددي الكتدداا المدرسددي ةي د

ييددنن

للتلمي د د اور إيجد ددا ي فاعد ددل فد ددي الحصد ددنن علد ددى المف د ددنم مد ددن د ددالن الصد ددنر ال هنيد ددة
وتلخيصد ا ومناقشددت ا للنصددنن إلددى المف ددنم صصددنرتت الصددحيحة ممددا سدداه فددي تحقيددا

األهداا في م تنل الف

 إن تنلددي الخو درات فددي صددنرل تخيليددة هنيددة ننض د مددا ددين ه د ه الخو درات مددن عالقددات
متلاالة ومتدا لة ومتفاعلة كما نوري أهمية كل ورل على ةدل وأهميت ا صالن لة للصدنر

ال هنيددة صمددا ي دداعد المددتعل علددى الددتعل ل المعنددى ومددن ثد تحقيددا م ددتنل الف د فددي
األهداا ال لنكية.

 أن استخدام است ارتيجية التخيل هجع على الحنار والمناقشة دين المعلد والتالميد ؛ ممدا أا إلدى
اسددتدعاء المفدداهي ال دداصقة ات الصددلة صالمفدداهي الجدندددل وهددن مددا جعددل التالميد أاثددر إيجا يددة
الن عمليتي التعلي والتعل مما ساعد على ت كر وف المفاهي ال ندسية.

 أن التدددريس صاسددتراتيجية التخيددل ي د

فددي تناي د

المفدداهي وااتشدداا العالقددات ين ددا

وبقا ا في الونية المعريية للتالمي وه ا ساعد على تنمية م تنل التبويا.

 أن اسددتراتيجية التخيددل فددي التعلددي والددتعل ت ددت د ارسددة العمليددات العقليددة التددي تددت اا ددل عقددل
المددتعل مثددل :طريقددة اات دداصت للمعرفددة وتنليم ددا وتخ ين ددا فددي اارتددت وطريقددة اسددتخدامت ل د ه
المعرفة في تحقيا الم يد من التعل ةي ساه ل في تحقيا م تنل التبويا.

 -١٣توصيــــــات الدراســــــة:
 -1ا هتمام تبويا استراتيجية التخيل في التدريس للميفنفين لكن ا ت

في امش الصنر

ال هنية والتخيل صالتعلي وتنمي التفكير والقدرات العقلية ومن ا القدرل الميا ية.

 -2ا هتمددام صإعدداال النلددر فددي محتددن المندداهش والم دناا التعليميددة للتالمي د الميفددنفين صشدديل
ي اعد على تنمية القدرات العقلية المختلفة لدن

الخصنص.

صصفة عامة والقدرل الميا يدة علدى وجدت
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 -3ا هتمام تضمين مناهش الرياضيات للميفنفين أ شبة قا مة على التخيل تمين التالميد

من تبويا المفاهي والم ارات والمعلنمدات الم مدة التدي نتعلمن دا فدي مناقدف ةياتيدة

ولنقل ما نت تعلمت إلى مناقف جدندل في عال الناقع.

 -4ضد ددرورل تضد ددمين مقد ددررات طد ددرق تد دددريس الميفدددنفين صيليد ددات التربيد ددة س د دناء فد ددي مرةلد ددة
الليالنرينس أو في الدراسات العليا استخدام استراتيجية التخيل في التدريس

 -5تدددري

معلمددي المد دناا الد ارسددية المختلفددة ومعلم ددي الرياضدديات صصددفة اص ددة فددي أثن دداء

الخدمة على كيفية إعداا سينارين اسدتراتيجية التخيدل صشديل ي دم للتالميد ونداء صدنر
هنية وك ل تناي

ا ستراتيجية في التدريس.

 -6استخدام استراتيجية التخيل في تددريس ال ندسدة لصدفنا وم ارةدل تعليميدة أ در
على استخدامت لتدريس مناا اراسية مختلفة ير ماال الرياضيات

 -7ا هتمددام تدددري

عدالول

تالمي د المرةلددة ا تدا يددة الميفددنفين علددى اسددتراتيجية التخيددل صاعتلددار

أ ا ترهد العقل وتنج ت الي إاراك العالقات الميا ية التي ل ا أهمية اصة ل

 -8عقد ورهات عمل واورات للمعلمين لتعريف

صالقدرل الميا يدة وتدنعيت

ددورها فدي القددرل

علددى تعل د المناضدديع ال ندسددية صشدديل دداص والرياضدديات صشدديل عددام وتدددريو

صعا الم ام الميا ية.

علددى

 -١٤البحـــــوث المقترحـــــة:
 -1إج دراء ا ارسددات وبحددنث مش دا ة لللح د

الحددالي فددي صعددا الم دناا الد ارسددية األ ددر مثددل

الجغراييا في تنمية القدرل الميا ية للميفنفين

 -2تجريد د د

اس د ددتخدام اس د ددتراتيجية التخي د ددل م د ددع التالميد د د ول ا ةتياج د ددات الخاص د ددة ي د ددر

الميف د د د د ددنفين مث د د د د ددل الصد د د د د د و ول ص د د د د ددعنبات ال د د د د ددتعل و ول ااعاق د د د د ددات العقلي د د د د ددة

 ........و يره .

 -3اراسة فاعلية استراتيجية التخيل في تنمية متغيرات أ ر مثل التفكير التأملي وعمليات
العل األساسية والتكاملية والدافعية وتنلي ال ات وا تجاه التالمي الميفنفين

 -4ر د ددامش تد دددريوي مقتد ددرح لمعلمد ددي الرياضد دديات فد ددي أثند دداء الخدمد ددة قد ددا علد ددى تناي د د
اسد ددتراتيجية التخيد ددل فد ددي تدري د د

المختلفة.
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مراجـــــــع الدراســـــــة
املراجع العربية
 -1الحرب د ددي إ د د دراهي ( .)٢٠١١م د ددتن التص د ددنر اللص د ددرل المي د ددا ي ل د ددد ط د ددالا أق د ددام
الرياضيات صجامعة أم القر

اراسة مقار ة مجلة كلية التربية صأسنان العدا .25

 -2هددعير إ دراهي محمددد ( .)٢٠٠٩تعلددي المعدداقين صص دريا – أس ددت -اسددتراتيجياتت– وسددا لت
ط( )١القاهرل اار الفكر العربي.
 -3صددل

أةمددد ( .)٢٠١٧القدددرل الميا يددة وس ددعة الد د اارل العامل ددة ل ددد األطف ددان الميف ددنفين

رسالة ماج تير جامعة اليرمنك األران.

 -4العددامرل تددنن ( .)٢٠٠٨م ددارات التفكيددر الرياضددي الاليمددة لباللددات رياضدديات الصددف
األون متنس

رسالة ماج تير كلية التربية جامعة أم القر .

 -5إ د دراهي ص ددام ( .)٢٠١٦فاعلي ددة ت دددريس العل ددنم البويعي ددة صاس ددتخدام اس ددتراتيجية التخي ددل
المنجددت فددي ف د المفدداهي العلميددة وتنميددة م ددارات التفكيددر اا ددداعي لددد طللددة كليددة العلددنم

التربنيددة وا ااا ف ددي األران مجلددة اتح دداا الجامع ددات العربيددة لللح ددنث فددي التعل ددي الع ددالي
تحاا الجامعات العربية  -األما ة العامة.

 -6جدداليي صفددرن( .)١٩٩٣صصدديرل العقددل الددتعل مددن ددالن التخيددل التخدديالت /لمنج ددة للندداس
مددن جميددع األعمددار( .متددرج  :ليددل ننسددف ليددل وهددفيا فددالح عالو ددة) عمددان -مع ددد
التربية .األو روا  /الين ين.

 -7الددداوا تمددا ار ( .)٢٠١٧أثددر اسددتخدام التخيددل المنجددت علددي تحصدديل المفدداهي العقديددة لدددل
طلل ددة الص ددف ال ارص ددع األساس ددي ف ددي األران رس ددالة ماج ددتير ( ي ددر منش ددنرل) جامع ددة آن

الويت األران.

 -8ة ددن ثندداء ( .)٢٠٠٨إثددر اسددتراتيجية مقترةددة فددي التفكيددر اللصددرل علددى تنميددة الخيددان

األا ي والتعوير اا داعي لد تالمي المرةلة ا تدا ية مجلة ا ارسدات فدي المنداهش وطدرق
التدريس مجلد ج ء  ٢العدا.١٩٢-١٣٢ ١٣٢
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أثر استخدام استراتيجية التخيل في تدريس الرياضيات على تنمية القدرة المكانية والتحصيل
الدراسي لدى التالميذ المكفوفين

 -9طالفحدة ةامدد .)٢٠١٢( .أثدر اسدتخدام اسدتراتيجية التخيدل فدي تددريس مداال التداري علدى
تنمية التفكير اا داعي وا تجاهات حن الماال لد طالا الصدف ال دااس األساسدي فدي

األران .اراسات العلنم التربنية المجلد .٢٩٧-٢٧٤ )١(٣٩
 -10المبددرا

الددد ( :)٢٠١٥عالق دة القدددرل الميا يددة صالقدددرات العامددة والتحصدديل لددد طللددة

ال ندس دة والتربيددة الفنيددة .مجلددة جامعددة الشددارقة للعلددنم اا ددا ية والجامعيددة مددش ١٢ع١
.١١٠ -٨١

 -11ال ل ددنن ارف ددع و الدصا ي ل دددون(: )٢٠١٤الق دددرل الميا ي ددة وعالقت ددا ص ددالتفكير اا ددداعي

والتحصدديل لدددل طددالا كليددة الحجدداول لل ندسددة والتكننلنجيددا المجلددة األرا يددة فددي العلددنم

التربنية مش ١٠ع.٥٠١-٤٨٩ ٤
 -12رف د د د دداعي ة د د د ددين .)٢٠١٥( .الق د د د دددرل الميا ي د د د ددة وعالقت د د د ددا صقل د د د ددا الرياض د د د دديات ل د د د ددد

التالميد د د د د ول ص د د د ددعنبات تعلد د د د د الرياض د د د دديات والع د د د دداانين جامع د د د ددة األيه د د د ددر  -كلي د د د ددة

التربية مش ٣ع.٦٢ -١٢ .١٦٥
-13

جددات رفعددت ( .)٢٠٠٤أسددالي

الددتعل ليطفددان ول ا ةتياجددات الخاصددة القدداهرل

عال الكت .
 -14الحناول يكريدا ( .)٢٠١١فاعليدة اسدتخدام المدد ل اللصدرل الميدا ي فدي تنميدة المفداهي
والح ددس المي ددا ي ل ددد تالميد د المرةل ددة ا تدا ي ددة كلي ددة التربي ددة جامع ددة أس ددينط المجل ددة

العلمية المجلد  ٢٧ص.٣٨٩-٣٤٩
 -15هقير يين

( .)٢٠٠٦دمات ول ا ةتياجات الخاصة :الدمش الشدامل التدد ل المليدر

التأهيل المتكامل سل لة سيينلنجية الف ات الخاصة والمعنقين مش  ٣ط .٣
داايمي
 -16العند ل سددعنا ( .)٢٠١٧القيمددة التنو يددة للقدددرل الميا يددة وعالقت ددا صالتحصدديل األاد ِّ
لدد طددالا كلِّيدة ال ندسددة رسدالة التربيددة وعلد الدنفس الجمعيددة ال دعناية للعلددنم التربنيددة
والنف ية جامعة المل سعنا ع.١٥٢-١٣٥ ٥٧
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 -17أ ددن مصددبفى س د يلة ( .)٢٠١٠العالقددة ددين القدددرل الميا يددة والتحصدديل الرياضددي لددد
طللة الصف ال ااس األساسي صمدارس وكالة الغنث رسالة ماج تير ير منشنرل كلية

التربية الجامعة ااسالمية.

 -18صد د ددالحة س د د د يل وعد د ددد ان العا د د ددد ( :)٢٠١٤اثد د ددر ر د د ددامش تعليمد د ددي مد د دددع صالتد د ددأثيرات
الضدد ددن ية فدد ددي ةد د ددل الم دد ددالة الرياضد د ددية والقدد دددرل الميا يد د ددة لد د ددد طللد د ددة الص د ددف ال د د دداصع
األساس د د د ددي ف د د د ددي فل د د د ددبين .مجل د د د ددة جامع د د د ددة النج د د د دداح ليصح د د د دداث (العل د د د ددنم اا د د د ددا ية)

مش ٢٨ع.٢٧٣٢-٢٦٩٧ ١٢
 -19ع ي

سامية ( .)٢٠١٠الرعاية ا جتماعية للمعاقين صصريا مدرسدة طدت ة دين لصدغار

الميفنفين ( من جا) اراسات ف ية وتربنية ع.٤

 -20محمنا صفية ( .)٢٠١٢فاعليدة تنايد

اسدتراتيجية التخيدل المنجدت فدي تنميدة المفداهي

وم ارات التفكير التأملي في العلنم لدل تالمي الصف التاسع األساسدي رسدالة ماج دتير

( ير منشنرل) الجامعة ااسالمية

ل.

 -21محمد دنا ص ددالح ال دددنن ( :)٢٠٠٦التفكي ددر ددال ة دددوا رم تربني ددة معاصد درل ف ددي تعل ددي
التفكير وتعلمت عال الكت

مصر القاهرل.

 -22الج ن ددي عايش ددت ( .)٢٠١٦العالق ددة ددين م ددتن التفكي ددر ال ندسد دي ل وم ددتن الق دددرل
الميا ية لد الباللات فدي المرةلدة الثا نيدة صالمدنندة المندنرل المجلدة العربيدة للعلدنم و شدر

األصحاث المرك القنمي لللحنث صغ ل مش ٢ع.٨٥-٦٤ ٦

 -23الحددارثي عددايا ( .)٢٠١٧أثددر اسددتخدام اسددتراتيجية الددتعل التخيلددي فددي تدددريس التربيددة
ا جتماعيددة والنطنيددة علددى تنميددة م ددارات التفكيددر الناقددد لددد طددالا الصددف ال ددااس فددي
دل

المملكددة العربيددة ال ددعناية مجلددة العلددنم التربنيددة والنف ددية المرك د القددنمي لللحددنث

فل بين مش .١ع.١٥-١ ٧
 -24الشد دري

عو ددد الفت دداح ( .)٢٠٠٧التربي ددة الخاص ددة ف ددي الوي ددت والمدرس ددة الق دداهرل ميتل ددة

األ جلن المصرية.

 -25دداجي عوددد الفتدداح ( .)٢٠١٣أثددر ر ددامش تدددريوي قددا علددى التخيددل فددي تنميددة التفكيددر
ا داعي لدل طللة الصف الثال

األساسي رسالة اكتنراه جامعة اليرمنك األران.

355

د/مسية حممود أمحد ربيع

أثر استخدام استراتيجية التخيل في تدريس الرياضيات على تنمية القدرة المكانية والتحصيل
الدراسي لدى التالميذ المكفوفين

 -26ع د و عفا ددة و ا لددة الخ دددار .)٢٠٠٤( .م ددتنيات ال د كاء المتعدددا لددد طللددة مرةلتددي
التعلددي األساسددي صغد ل وعالقت ددا صالتحصدديل فددي الرياضدديات والميددل حنهددا مجلددة الجامعددة

ااسالمية صغ ل سل لة الدراسات اا ا ية مجلد ( )١٢العدا (.)٢

 -27محمددد فددان ( .)٢٠١٦فاعليددة اسددتخدام اسددتراتيجية النخيددل المنجددة فددي تدددريس ال ندسددة
الفراغيد ددة فد ددي تنميد ددة المفد دداهي الرياضد ددية وم د ددارات التفكيد ددر التد ددأملي وا تجد دداه حد ددن مد دداال
الرياضد دديات لد ددد طد ددالا المرةلد ددة الثا نيد ددة العامد ددة مجلد ددة الجمعيد ددة المص د درية لتربنيد ددات

الرياضيات مش ١٩ع.٤

 -28علاس ييصل ( .)٢٠١٢ال كاء والقياس النف ي لونان :اار المن ل اللونا ي.
 -29ال يددات فتحددي ( .)٢٠٠٥األس دس المعرييددة للتكددنين العقلددي وتج ي د المعلنمددات سل ددلة
عل النفس المعرفي (ط  )٣المنصنرل :اار النفاء للنشر والتنييع.

 -30أ ن اهددي منددى ( :)٢٠٠٨فعاليددة صعددا اسدتراتيجيات التخيددل العقلددي علددى القدددرل الميا يددة
واات دداا المفدداهي العلميددة لددد تلمي د ات الصددف الثددا ي ااعددداال صمنبقددة جددايان .مجلددة
الية التربية وعل النفس جامعة عين همس (.١٦٨-١٢٧ )٣٢

 -31عبية مح ن ( .)٢٠٠٨ا ستراتيجيات الحدنثة في التددريس الفعدان األران اار صدفاء
للنشر والتنييع.

 -32قبد دداول محم د ددد ( .)٢٠٠٧طد ددرق ت د دددريس الد ارسد ددات ا جتماعي د ددة اار الفكد ددر اه د ددرون
ومنيعنن عمان األران.

 -33القددرن م ددفر ( .)٢٠١٦أثددر اسددتخدام اسددتراتيجية التخيددل المنجددت فددي تنميددة ا سددتيعاا
المفاهيمي لد تالمي الصف ال ااس ا تدا ي صمدننة البا ف مجلة اللح

التربية كلية الونات لآلااا والتربية جامعة عين همس ذ ٢ع.١

العلمي في

 -34سددالمة ج دنل ( .)٢٠١٨فاعليددة اسددتخدام اسددتراتيجية التخيددل الحددر فددي تنميددة صعددا
م ارات كتاصة القصة لد تالمي المرةلة ااعدااية مجلة جامعة عين همس كلية الونات

لآلااا والعلنم والتربية ع ١٩ذ.٩

 -35ع ددامر محم ددد ن ددي ( .)٢٠٠٨هد د ارت تربني ددة( .ط  )١إرب ددد :م س ددة ةم دداال للد ارس ددات
الجامعية للنشر والتنييع.
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 استراتيجية التخيل المنجت فدي تحصديل مداال الرياضديات.) ٢٠١٧( ميعاا جاس

 ال ار-36

٤  كلية التربية العراق العدا- لد طاللات الصف الثا ي المتنس الجامعة الم تنصرية

 التفكي ددر العلم ددي والتربي ددة العلمي ددة األران اار الفرق ددان للنش ددر.)٢٠٠٥(  شد دنان يعق ددنا-37
.والتنييع

املراجـــــع األجنبيـــــة
38- Andreou, Y. (2011). Investigating the spatial understanding of
children who are blind through the use of the child's voice. Doctoral
dissertation, University of Birmingham).
39- Baddeley, A. , Wilson, B. & Watts, F. (2004). Handbook of Memory
Disorders, New York: Johnwiley and Sons Publishing.
40- Brainerd, C & Kingmen, J. (1985). On the independence short term
memory and working memory in cognitive development. Cognitive
Psychology, 17(2) .247 – 21.
41- Campbell, C. (1991). Group Guidance for Academically under
motivated children. Elementary School, Guidance and Counseling,
25, (4): 302-307.
42- Currie, G. (2004). Visual Imagery as Simulation of Vision, Mind
and Language, 10: 25- 34.
43- Chen, M., Huang, C., & Wang, C. (2010). Working memory for
spatial construction in blind and sighted individuals. Journal of the
Chinese Institute of Industrial Engineers, 27(3), 199-208.

357

أثر استخدام استراتيجية التخيل في تدريس الرياضيات على تنمية القدرة المكانية والتحصيل
الدراسي لدى التالميذ المكفوفين

مسية حممود أمحد ربيع/د

44- Collignon, O., & de Volder, A. (2009). Further evidence that
congenitally blind participants react faster to auditory and tactile
spatial targets. Canadian Journal of Experimental Psychology,
63(4), 287-293
45- Fletcher, J. (1980). Spatial representation in blind children:
Development compared to sighted children. Journal of Visual
Impairment and Blindness, 74(10), 381-85.
46- Jgune, G. W. (2009): “Inclusion of blind children in primary
schools: A Case study of teachers’ opinions in Moroto districtUganda”, MA. D. Thesis, Norway, University of Oslo.
47- Howard, W. (2007): “Teaching strategies for the blind and visually
impaired”, San Diego, CA, Disability Support Programs and
Services,

1-4.

Retrieved

February

17,2014,from http://www.sdcity.edu/dsps/
48- Hsu, Ming-Chieh; Chiang, Chenwei; Liang, Chaoyun,The mediator
effects of imagination between learning environment and academic
performance: a comparison between science and engineering
majors nternational Journal of Technology & Design Education.
Nov2014, Vol. 24 Issue 4, p419-436.
49- ILahav, O. (2006). Using virtual environment to improve spatial
perception by people who are blind. Cyber Psychology & Behavior,
9(2), 174-177

358

2019 )2() يناير ج117( العدد

مجلة كلية التربية ببنها

50- Lajoie, S. (2003) : Individual Differences In Spatial Ability.
Developing Technologies To Increase Strategy Awareness And
Skills Educational
51- Linn, M. & Peterson, A. (1985). Emergence and characterization of
sex differences in spatial ability: A meta-analysis. Child
Development, 56(6), 1479 – 1498.
52- Mathewson, J. (1999): Visual Spatial Literacy on Aspect of Science
over looked by Educators Science Education, vol. 83, Issue1, pp.33,
Retrieved from
53- Nielsen, L. (1991). Spatial relations in congenitally blind infants: A
study. Journal of Visual Impairment and Blindness, 85, 11-16.
54- Schinazi, V. (2008). Representing space: the development, content
and accuracy of mental representations by the blind and visually
impaired. United Kingdom: University College of London
55- Szubielska, M. (2014). Strategies for constructing spatial
representations used by blind and sighted subjects. Studia
Psychologica, 56(4), 273-285
56- Thomas, n. (1997). Imagery & the coherence of imagination :
critique of white. Journal of philosophical research, (22), 95-127
57- waittime, M. B. (2004). 'Wait-Time: slowing Ddown may be a way
of speeding up. "Journal of Teacher Education ,37:43-50

359

أثر استخدام استراتيجية التخيل في تدريس الرياضيات على تنمية القدرة المكانية والتحصيل
الدراسي لدى التالميذ المكفوفين

مسية حممود أمحد ربيع/د

Abstrac

This research aims to show the effectiveness of imagination
strategy in mathematics for developing the spatial ability and educational
achievement among the primary stage blind students.
The quasi-experimental approach for control and experimental
group used and the study group comprised (5) students from among the
fifth primary grade students who attended Al-Noor School in Mansoura
city, and the research tools included the experimentation tools which
contained the and the teacher's guide and student's guide in the unit of "
geometry conversions" in the light of imagination strategy, and
measurement tools which include a unit achievement test and the test of
spatial ability in geometry (prepared by the researcher) and the results
showed that a statistically significant difference (α=0.05) ascribed to the
imagination strategy. Therefore, the research concludes relative
recommendations and suggestions such as paying attention to
imagination strategy as a way to teach mathematics to the blind students
in primary stage.
Keywords:

Imagination strategy, mathematics, Spatial ability educational
achievement, blind students.
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