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  ةفلسفة في التربيالتوراه بحث مقدم للحصول علي درجة دك

  تخصص "مناهج وطرق تدريس العلوم"

  

  اعداد الباحثة


  بإدارة جهينة التعليمية وكيل

  بمحافظة سوهاج

  

  إشراف


  تدريس العلوم المتفرغالأستاذ المناهج وطرق 

 جامعة سوهاج -كلية التربية 

 
  أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المتفرغ

 جامعة سوهاج -كلية التربية 
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﴿ يماحلَك يملالع أَنت ا إنَّكتَنلَّما عا إالَّ ملَن لْمال ع انَكحبقَالُوا س﴾  

  صدق هللا العظمي
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 ً ً كثريا ً  امحلد  محدا ً  طيبا اراك انه إلمتام هذا البحث.  م ه اذ وفقين سب   ف

من كان سبباً في لي إبالجميل  وتعالي بالشكر والتقدير والعرفان وأتقدم بعد شكر اهللا سبحانه 
ستاذ المناهج أ / ةالدكتور ةستاذاأل إلى أستاذتى إتمام هذا البحث

بإشرافها علي هذا البحث،  نيتدريس العلوم كلية التربية جامعة سوهاج والتي شرفت وطرق
كرمتني بكثير من وقتها وتبنيها لي بكل معاني الود وحسن التعامل، وسعة الصدر ولقد أو

 ثاراًوكانت لجهودها البارزة آ،م عطائها يوعظ، يها وسديد رأ ،استفدت من غزير علمها
ور هذا البحث فجزاها اهللا عني خير الجزاء ومنحها موفور من سطواضحة في كل سطر 

  الصحة والعافية.

 ستاذ الدكتور/ عتزاز الي األسمي آيات الشكر واإلأتقدم بأكما  
شرف علي أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المتفرغ كلية التربية جامعة سوهاج والذي أ

 شراف فكان نعم العون الصادقوالتوجيه طيلة مدة اإل هتماموأمدني باإل، هذا البحث 
ل اهللا العظيم از هذا البحث، أسأنجإثر في ومعاملته الكريمة التي كان لها أكبر األ، توجيهاتهو
  ن يجزيه عني خير الجزاء. أ

االستاذ الدكتور/ كلية التربية جامعة سوهاج وعلي رأسها تقدم بالشكر والتقدير الي أكما 
    ةالدكتوركلية العميد /  المناهج  قسم رئيس

  وطرق التدريس علي ما قدموه من تسهيالت لخدمة البحث العلمي فجزاهم اهللا خير الجزاء. 

السادة و الرسالة على والحكم المناقشة لجنة أعضاء األجالء األساتذة إلى الشكر كل والشكر
دارة إ والشكر موصول الي .لبحث فجزاهم اهللا عني خير الجزاءدوات اوأ المحكمين لمادتا

عبد ستاذ/ والسيد األ ،محمد أحمد  عرفةستاذ/ السيد األومديرها  لصم بطهطااألمل لمدرسة 
  فكانوا نعم العون.  ةلباحثله من تسهيالت لما قدمو معلم أول العلوم  و النورأبالفتاح 

أطال اهللا في عمرها  والدتيجانبي بدعائها لي  من وقفتالشكر إلى أتقدم بأسمي آيات و
اخوتي وزوجي وأوالدي فلهم مني كل الشكر والتقدير وحفظهم اهللا لي من كل سوء ومكروه و

  جمعين أوادعو اهللا ان يرحم والدي ويغفر ألموات المسلمين 

هؤالء من ذكرتهم من أصحاب الفضل، أما من غفلتهم من غير قصد فلهم مني كل الشكر 
  لتقدير. وا
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   فاعلية برنامج مقترح قائم علي البنائية باستخدام نموذج آدي وشاير في تدريس العلوم علي

  ." المرحلة االعداديةالمعاقين سمعياً تالميذ و الحسي العلمي  لدي ال الدافعية لإلنجازالتحصيل المعرفي وتنمية 
مناهج العلوم للمعاقين سمعياً من حيث، أهدافها، ومحتواها، وطرق  عدم مالئمةلحالي في تحددت مشكلة البحث ا

السمعية ، مما دفع الباحثة الي إعداد برنامج مقترح في تدريس العلوم قائم  اإلعاقة تدريسها وأساليب تقويمها لطبيعة 
والحس لمعرفي، وتنمية الدافعية لإلنجاز ياس فاعليته علي التحصيل استخدام نموذج آدي وشاير وقة بإيعلي البنائ

  العلمي لدي التالميذ المعاقين سمعياً بمدارس األمل.  
آدي قائم على البنائية باستخدام نموذج "والالعلوم  المقترح فى برنامج مادتى البحث وهما ال وقامت الباحثة بإعداد

يل المعرفى ومقياس الدافعية لإلنجاز ومقياس الحس مواد البحث وهى اختبار التحصوأيضا إعداد ودليل المعلم  "وشاير
والتى اشتملت  العلمى والضبط اإلحصائى لهم. واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبى وتصميم المجموعة الواحدة

وتم تطبيق أدوات  وتلميذة، اًتلميذ ٣١وعددهممل للصم بطهطا جميع تالميذ الصف األول االعدادي بمدرسة األعلى 
فاعلية قبليا ثم تدريس البرنامج المقترح ثم تطبيق األدوات بعديا، ثم المعالجة اإلحصائية، وقد أسفرت النتائج عن  البحث

التحصيل مستوى زيادة  فىالبرنامج المقترح في تدريس العلوم القائم علي البنائية باستخدام نموذج آدي وبشاير 
ودي التالميذ المعاقين سمعياً بالمرحلة االعدادية. والحس العلمي ل الدافعية لإلنجازالمعرفي وتنمية  

تناسب طبيعة لبرامج والمناهج التعليمية التي توفير اوعدادية ميذ المعاقين سمعياً بالمرحلة اإلهتمام بالتالاإل
  عاقتهم السمعية و خصائصهم. إ

ية، المعاقين سمعياً، نموذج آدي و شاير، التحصيل مقترح، البنائال البرنامج الكلمات المفتاحية:
  ، والحس العلمي.الدافعية لإلنجاز المعرفي،
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Research abstract 
Research Title: The effectivness of a suggested program based on 
constructivism using ”Adey& Shayer” model in teaching science on 
congnitive achievement, developing, achivement motivation and 
scientific sense of impaired hearing for prep school students 
Research problem: The problem of the research was represented in 
unsuitable of the science curriculum's at Alamal School for impaired 
hearing student in aims, content, teaching strategies and their follow-ups 
ways to the nature of impaired hearing and lead to specific defects in the 
level of students' cognitive achievement, achievement motivation and 
scientific sense. . 
Research objective: The present study aimed at increasing the congnitive 
achievement and developing achievement motivation and scientific sense for 
impaired hearing student in the first grade of preparatory school.  

The research group:The  group of this study was represented in all of first 
prep grade at Al Amal school for deaf in Tahta city. 
The sample consisted of 31 students submitted to the "one group semi 
experimental treatment" 

The research results: The presented research found the following results: 

1- there is astatistically significant difference in the level of significance (0,05) 
of the grades average of the research group in testing the congnitive 
achievement before and after examining the proposed program based on 
constractivism using "Adey & Shayer" model. in favour of the post 
application. 

2- There is astatistically significant difference in the level of significance 
(0,05) of the grades average of the research group in testing the 
achievement motivation before and after examining the proposed program 
based on constractivism using "Adey & Shayer" model in favour of the 
post application.   

3- There is astatistically significant difference in the level of significance 
(0,05) of the grades average of the research group in testing the scientific 
sense before and after examining the proposed program based on 
constractivism using "Adey & Shayer " model in favour of the post 
application . 

4- The effectiveness of the suggested program, in teaching science based on 
constructivism using "Adey & Shayer" model in increasing the cognitive 
achievement and developing achivement motivation and scientific sense 
of impaired hearing for prep school students. 

Due to the results of the research the researcher recommended:  
1- Talking care of prep school impaired hearing students. 
2- Providing educational programs and curriculum the fit their characteristics. 

Key Words:Suggested program – constructivism –theory – hearing impaired 
students - Adey & Shayer model – cognitive achievement – achievement 
motivation – scientific sense 


