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البحثمستخلص  
ــرح :عنــوان البحــث ــامج مقت ــة برن ــتخدام   فاعلي ــة باس ــة االجتماعي ــى البنائي ــائم عل ق

والميـول العلميـة    علـى تنميـة بعـض المفـاهيم     في تدريس العلومستراتيجية شكل البيت الدائري ا
.الحلقة اإلعداديةب ى التالميذ الصمرات الحياتية لدوالمها 

مسـتوى تحصـيل التالميـذ     ضـعف  فـي مشـكلة البحـث الحـالي     تتحدد مشكلة البحث
المهـارات  و وانخفـاض مسـتوى الميـول العلميـة     الصم بالصف األول اإلعدادي للمفاهيم العلميـة, 

س التـي  سـتراتيجيات التـدري  اذلك نتيجة قصـور فـي محتـوى العلـوم و    يرجع و يهم؛الحياتية لد
  يستخدمها المعلم في تدريس العلوم للتالميذ الصم.

تنميـة المفـاهيم والميـول العلميـة والمهـارات الحياتيـة لـدى         واستهدف البحث احلايل
مـن خـالل البرنـامج المقتـرح القـائم علـى البنائيـة         بالصـف األول اإلعـدادي   التالميذ الصم

  .  المعززة بالوسائط الفائقة ياالجتماعية باستخدام استراتيجية شكل البيت الدائر
مجموعة البحـث وهـي مـن التالميـذ الصـم بمدرسـة األمـل        اختيار تم  الهدف ولتحقيق ذلك

ـ  ,يالتجريبشبه ستخدم المنهج اُوبطهطا,   م, وتمـت علـيه  اًتلميـذ  )٣٣(البحـث مـن    ةوتكونت عين
العلميـة, وبطاقـة    الميـول ومقيـاس   ,لمفـاهيم العلميـة  ااختبـار   موطبق عليه ,المعالجة التجريبية

    .مالحظة المهارات الحياتية

  لى النتائج التالية.الحالي إ توصل البحث نتائج البحث
 بين متوسطي درجات تالميذ مجموعة البحث ).,٠٥(عند مستوى داللة فرق دال إحصائياً  وجود .١

االجتماعيـة   في اختبار المفاهيم العلمية قبل وبعد دراسة البرنامج المقترح القائم علـى البنائيـة  
    ستراتيجية شكل البيت الدائري المعززة بالوسائط الفائقة لصالح التطبيق البعدياباستخدام 

بين متوسطي درجات تالميذ مجموعة البحـث  .),٠٥عند مستوى داللة(فرق دال إحصائياً  وجود  .٢
جتماعيـة  دراسة البرنامج المقترح القـائم علـى البنائيـة اال   قبل وبعد  الميول العلميةفي مقياس 
   ستراتيجية شكل البيت الدائري المعززة بالوسائط الفائقة لصالح التطبيق البعدياباستخدام 

بطاقـة مالحظـة   إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ مجموعة البحـث فـي    فرق دال وجود .٣
ام دراسة البرنامج المقترح القائم على البنائيـة االجتماعيـة باسـتخد   قبل وبعد  لحياتيةالمهارات ا
عنـد مسـتوى    ستراتيجية شكل البيت الدائري المعززة بالوسائط الفائقة لصالح التطبيق البعـدي ا

  .,٠٥داللة 
 ـ بالمرالصـم  التالميـذ  الهتمام ببا  ةحل

 ل وطرقتعليمية تتناسب مع خصائصهم, وتنوع وسائ ومناهج , وضرورة توفير برامجاإلعدادية
  .تعلمهم

استراتيجية شكل  -  التالميذ الصم -ة االجتماعية   البنائي -برنامج مقترح   :الكلمات املفتاحية
  .المهارات الحياتية –الميول العلمية  -المفاهيم العلمية    - البيت الدائري  



Research abstract  
 Title of  the Research:  Effectiveness of  a Suggested Program based on 

Social Constructivism Using Roundhouse Diagram Strategy in  Teaching 
Science on Developing some Concepts, Scientific Interests and Life Skills of  
Deaf Prep School Students. 

Problem of the Research:  The Problem of the current research was 
identified in the low level of achievement by the first-year prep school deaf 
students in Science concepts, Science interests, and life skills they have as a 
result of deficiencies in science content and teaching strategies used by the 
teacher in teaching science for deaf students. 

The current research aimed at Developing some Science concepts, some 
Science interests, some life skills of the first-year prep school deaf students 
using a suggested program based on Social Constructivism using Roundhouse 
Diagram Strategy enhanced by Hypermedia.to achieve this goal a group of the 
deaf students at Al-Amal School in Tahta was selected and using  quasi-
experimental design.The sample consisted of (33) students  submitted to the 
experimental treatment and Post-testing  Science concepts test, Science interest 
scale,, and  life skills observation checklist. 
Findings of  the Research: The current research found the following results. 

1. There is a statistically significant difference at the (0.05) level between 
the mean scores of the research group in Science concepts test before and 
after administering the suggested program based on Social Constructivism 
using the Roundhouse Diagram Strategy enhanced by Hypermedia in 
favor of the post-measurement. 

2. There is a statistically significant difference at the (0.05) level between 
the mean scores of the research group in Science interest scale before and 
after administering the suggested program based on Social Constructivism 
using the Roundhouse Diagram Strategy enhanced by Hypermedia in 
favor of the post-measurement. 

3. There is a statistically significant difference at the (0.05) level between 
the mean scores of the research group in life skills observation checklist 
before and after administering the suggested program based on Social 
Constructivism using the Roundhouse Diagram Strategy enhanced by 
Hypermedia in favor of the post-measurement.  

In light of the outcome of the research results , the researcher 
recommended the necessity of  taking care of the  deaf students middle school, 
and the need to provide educational programs and curriculum fit with their 
characteristics  and the variety of means and methods of their Learning. 

Keywords:  Suggested Program - Social Constructivism - Deaf Students - 
Roundhouse Diagram Strategy - Scientific Concepts - Scientific Interests - Life 
Skills. 


