
برنامج مقترح في المنطق لتنمیة بعض المھارات الحیاتیة واالتجاه نحو دراسة المادة  لدى 
الثانویة المعاقین بصریا طالب المرحلة   

 
  ......مقدمة 

 

لقد أدت متطلبات الحیاة فى العصر الحالي ، والتغیر في النظرة إلى دور التعلیم 
تأكید على ضرورة توفیر المھارات ، والتقدم العلمى والتكنولوجى المعاصر ، إلى ال

الحیاتیة التى تمكن الفرد من التعایش والتكیف مع تلك المتطلبات والتالؤم مع تلبیة 
احتیاجاتھ الیومیة ، ولعل سبب االھتمام بالمھارات الحیاتیة یتمثل فى كونھا تعد أحد 

حیاة فى المجتمع أشكال التغیر المطلوب إحداثھ فى التعلیم بھدف إعداد الفرد تعلیمیا لل
  .خاصة والمجتمع العالمى بصفة عامةالمحلى بصفة 

وإذا كان تنمیة المھارات الحیاتیة ذات أھمیة للطالب والمتعلمین بصفة عامة فإن 
تلك األھمیة تزداد وتتضاعف مع الطالب المعاقین بصریا، حیث أن طبیعة اإلعاقة 

من تلك المھارات بشكل تلقائى تفرض على ھؤالء الطالب الحرمان من اكتساب الكثیر 
من خالل مواقف الحیاة الیومیة ، كما أنھا تعوق عملیة الرغبة في االستكشاف والمعرفة 
لما یدور حولھ من أحداث وأشیاء وذلك بعكس الطالب العادیین ، لذلك تأتى المھارات 

یقھا لدى الحیاتیة لدى كثیر من خبراء التربیة الخاصة في مقدمة األھداف التي یجب تحق
  . تلك الفئة 
ویأتي اكتساب المعاقین بصریا للمھارات الحیاتیة متوافقا مع االحتیاجات  

التربویة الالزمة لتلك الفئة ، حیث أن البرامج التربویة للمعاقین بصریا البد أن تتضمن 
د تعلیمھم وتدریبھم على العدید من المھارات الحیاة الیومیة التى تمكنھم من االتصال الجی

مع اآلخرین ، وأیضا تنمیة مھاراتھم الخاصة بحل المشكالت واتخاذ القرار وتقویم آراء 
  . اآلخرین 
وإذا كانت المواد الدراسیة على اختالف طبائعھا ومناھجھا تھدف إلى تھیئة  

وتوفیر بیئة تعلیمیة فعالة تحاول من خاللھا إكساب المتعلمین المھارات التى تفیدھم في 
فان ھناك العدید من الدراسات واآلراء التى أوضحت فشل المنھج میة ، الحیاة الیو

التقلیدي للمنطق الذى یدرسھ الطالب فى المرحلة الثانویة فى تحقیق االستفادة الحقیقیة 
لمنطق على مجاالت الحیاة من دراسة المنطق أو مساعدة الطالب على تطبیق ا

الذى یعبر  الشكليالتفكیر  وأسس مبادئحیث یركز ھذا المنھج فى محتواه على ،الیومیة
والذي یفتقد إلى اآللیات والصیغ التى تمكنھ من  الصوريالمنطق  وإجراءاتعن قواعد 

  . مواجھة التفكیر الحیاتي للطالب فى مجال الحیاة الیومیة 
وبالتالي فان األمر یتطلب وجود منطق آخر یستطیع مقابلة التفكیر الیومي 

لتعبیر بشكل منطقى عن آرائھم ومواقفھم تجاه قضایا ومشكالت للطالب ویمكنھم من ا
الحیاة الیومیة ، وأیضا فھم وتقویم ما یعرضھ  اآلخرین من حجج وآراء تجاه تلك 

وقد تحققت تلك المطالب فیما عرف داخل أدبیات المنطق . القضایا والمشكالت 
راسات قدرتھ على تنمیة ، والذى أثبتت العدید من الدالمعاصرة  بالمنطق غیر الشكلي 

التفكیر الناقد ، اتخاذ القرار ، الكتابة المنطقیة ، : العدید من مھارات الحیاة الیومیة مثل 
  الخ ..... الحوار والجدل المنطقي ، تحلیل المواد المقروءة والمسموعة والمرئیة 

  

  

  

  مشكلة البحث 
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مرتبطة بدراسة تمثلت مشكلة البحث الحالي في قصور المھارات الحیاتیة ال
المنطق لدى طالب الصف الثاني الثانوي المعاقین بصریا وأیضا اتجاھھم السلبي نحو 

سھا الطالب في تلك ردراسة المنطق وذلك في ظل مناھج المنطق التقلیدیة التى ید
قدرة المنطق غیر الشكلى على  واآلراءوفى ظل تأكید العدید من الدراسات  .المرحلة 

صاغ لدى الطالب والتأثیر على اتجاھھم نحو دراسة المنطق  مھاراتعلى تنمیة تلك ال
  :       مشكلة البحث الحالي في التساؤل الرئیس التالي الباحث 

  

ما فعالیة برنامج مقترح في المنطق غیر الشكلي في تنمیة بعض المھارات الحیاتیة 
  ؟ قین بصریاالصف الثانى الثانوي المعاواالتجاه نحو دراسة المنطق لدى طالب 

  

  : وقد تفرع عن ھذا التساؤل األسئلة الفرعیة التالیة 
 بصریا  لطالب المعاقین ل والمناسبةما المھارات الحیاتیة المرتبطة بدراسة المنطق  -1
 ؟
ما صورة برنامج مقترح في المنطق غیر الشكلي لطالب الصف الثاني الثانوي  -2

المرتبطة بدراسة المنطق تیة تنمیة المھارات الحیا إلى المعاقین بصریا یھدف
  ؟الطالب ھؤالء االتجاه االیجابي نحو دراسة المنطق لدى و

ما فعالیة تدریس برنامج مقترح في المنطق غیر الشكلي لطالب الصف الثاني  -3
الثانوي المعاقین بصریا في تنمیة المھارات الحیاتیة المرتبطة بدراسة المنطق  لدى 

 ؟ ھؤالء الطالب 

ریس برنامج مقترح في المنطق غیر الشكلي لطالب الصف الثاني ما فعالیة تد -4
 ھؤالء تنمیة االتجاه االیجابي نحو دراسة المنطق لدىفي  الثانوي المعاقین بصریا

 ؟  الطالب

ما العالقة بین نمو المھارات الحیاتیة المرتبطة بدراسة المنطق ونمو االتجاه  -5
بصریا     لثاني الثانوي المعاقین االیجابي نحو دراسة المنطق لدى طالب الصف ا

 ؟ 
 

  أھمیة البحث 

  : البحث في النقاط التالیة ھذا تمثلت أھمیة 

یزود البحث الحالي واضعي ومصممي المناھج بمحتوى جدید فى المنطق غیر  -1
 . الشكلي لتنمیة المھارات الحیاتیة لدى طالب المرحلة الثانویة المعاقین بصریا 

اه القائمین والمشرفین على تعلیم فئة المعاقین بصریا في یلفت البحث الحالي انتب -2
مصر إلى ضرورة مراعاة خصائص واحتیاجات تلك الفئة فیما یقدم إلیھم من 

 . مناھج وما یختار لھم من أسالیب وطرق لتدریس تلك المناھج 

یلفت البحث الحالي انتباه القائمین على وضع وتصمیم مناھج المنطق للمرحلة  -3
إلى ضرورة تضمین تلك المناھج موضوعات فى المنطق غیر الشكلى الثانویة 

 . بشكل یراعى التطورات الحدیثة والمعاصرة لعلم المنطق 
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قد یسھم البحث الحالي في تنمیة اتجاھات ایجابیة نحو دراسة المنطق لدى طالب  -4
  .المرحلة الثانویة المعاقین بصریا 

 

  أھداف البحث 
  : البحث إلى  ھذا ھدف

ء برنامج مقترح فى المنطق غیر الشكلى لتنمیة المھارات الحیاتیة المرتبطة بنا  -1
بالمنطق واالتجاه نحو دراسة المنطق لدى طالب المرحلة الثانیة من الثانویة 

 . العامة المعاقین بصریا  
تحدید حجم تأثیر البرنامج وفعالیتھ في تنمیة المھارات الحیاتیة المرتبطة بدراسة  -2

 .المعاقین بصریا  الصف الثاني الثانوىالب المنطق لدى ط
تحدید حجم تأثیر البرنامج وفعالیتھ في تنمیة االتجاه االیجابي نحو دراسة المنطق  -3

 .المعاقین بصریا  الصف الثاني الثانويلدى طالب 
تحدید العالقة بین نمو المھارات الحیاتیة واالتجاه االیجابي نحو دراسة المنطق   -4

 . المعاقین بصریا   ثاني الثانويالصف اللدى طالب 
  حدود البحث 

  : البحث على  ھذا اقتصر
لطالب ل والمناسبةالمرتبطة بدراسة المنطق  االجتماعیة والعقلیة المھارات الحیاتیة -1

 .المعاقین بصریا 
: طالب الصف الثاني الثانوي المعاقین بصریا بمدارس النور في محافظات   -2

 .  الفیوم ، والجیزة ، والقاھرة
 .  فئة المكفوفین كأحد فئات المعاقین بصریا   -3
موضوعات المنطق غیر الشكلى فى بناء البرنامج المقترح دون التعرض للمنطق   -4

 .   الصورى أو االستقرائي 
 

  أدوات البحث   
  : البحث على األدوات التالیة  ھذا اعتمد

  استمارة مقابلة لطالب الصف الثالث الثانوي المعاقین بصریا   -1
لموضوعات المنطق غیر الشكلي المقترح تدریسھا لطالب الصف الثاني قائمة   -2

  . الثانوي المعاقین بصریا
قائمة للمھارات الحیاتیة المرتبطة بدراسة المنطق والمناسبة للطالب المكفوفین   -3

 بالمرحلة الثانویة 
 . برنامج مقترح في المنطق غیر الشكلي   -4
 ".اختبار مواقف  "اختبار في المھارات الحیاتیة   -5
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 .مقیاس االتجاه نحو دراسة المنطق   -6
  منھج البحث

استخدم ھذا البحث المنھج الوصفى وذلك عند الحدیث عن اإلطار النظرى 
للبحث ، كذلك استخدم المنھج التجریبى التربوى وذلك فى التطبیق المیدانى لتجربة 

وھم طالب الصف  (وقد تضمن التصمیم التجریبي للبحث مجموعة واحدة . البحث 
وھى التى تدرس البرنامج المقترح فى المنطق غیر الشكلى ، ) الثاني الثانوي المكفوفین 

حیث یتم تطبیق االختبارات قبلیا وبعدیا لتقریر مدى تأثیر وفاعلیة البرنامج المقترح فى 
تنمیة بعض المھارات الحیاتیة واالتجاه نحو دراسة المنطق لدى طالب الصف الثاني 

  .المكفوفین ثانوي ال
  فروض البحث 

  : تمثلت فروض ھذا البحث فى الفروض التالیة 
یوجد فرق دال إحصائیا بین متوسطى درجات طالب عینة البحث فى التطبیقین   -1

  .القبلى والبعدى الختبار المھارات الحیاتیة لصالح التطبیق البعدى 
بحث في التطبیقین یوجد فرق دال إحصائیا بین متوسطى درجات طالب عینة ال  -2

 . القبلى والبعدى لمقیاس االتجاه نحو دراسة المنطق لصالح التطبیق البعدى 
توجد عالقة ارتباطیھ موجبة بین نمو المھارات الحیاتیة ونمو االتجاه االیجابي   -3

 .المنطق  نحو دراسة 
 

  خطوات البحث 
  : اتبع ھذا البحث الخطوات التالیة 

  : الخطوات التالیة  تم اتباعلبحث لالسؤال األول لإلجابة عن 
ة بشـكل         -1 ارات الحیاتـی ت تصـنیف المـھ ي تناوـل اإلطالع على األدبیات والدراسـات الـت

  . عام 
اإلطــالع علــى األدبیــات النظریــة التــي تناولــت أنــواع مــن المھــارات الحیاتیــة داخــل    -2

  .  مجال المنطق وخاصة المنطق غیر الشكلي 
ات النظریــة التــي تناولــت عالقــة المنطــق غیــر الشــكلي   اإلطــالع علــى بعــض األدبیــ  -3

  ببعض مجاالت الحیاة الیومیة  
  . تحدید الخصائص المختلفة لطالب المرحلة الثانویة المعاقین بصریا  -4
  .  تحدید االحتیاجات التربویة للطالب المرحلة الثانویة المعاقین بصریا  -5
ـــد     ومــن خــالل مراجعــة الدراســات واألدبیــات الن      -6 ظریــة الســابقة قــام الباحــث بتحدی

ات العالقــة بدراســة المنطــق غیــر الشــكلى والمناســبة لطــالب      ذالمھــارات الحیاتیــة  
  :  الصف الثانى الثانوى المعاقین بصریا فى المھارات الرئیسة التالیة 

  مھارة االتصال مع اآلخرین  
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 الحجج واآلراء مھارة تقویم  

  مھارة اتخاذ القرار 
  .ة من المھارات الفرعیة التى تندرج تحت كل مھارة رئیسیة تحدید مجموع -7
إثــارة : اســتخدام مصــطلحات المنطــق فــى تســمیة المھــارات الحیاتیــة الفرعیــة مثــل     -8

  الخ    0000الجدل المنطقى ، اتخاذ القرار المنطقى ، تحقیق اإلقناع المنطقي 
رح تنمیتھــا لــدى طـــالب   إعــداد الصــورة المبدئیــة لقائمــة المھـــارات الحیاتیــة المقتــ       -9

  .الصف الثاني الثانوي المعاقین بصریا 
عرض القائمة على مجموعة من المحكمین وذلك لتحدید المھارات الحیاتیة  -10

المرتبطة بدراسة المنطق وتراعى خصائص الطالب المعاقین بصریا ، وأیضا 
  .مدى صالحیة القائمة للتطبیق 

 .تعدیل القائمة في ضوء آراء المحكمین  -11
 .توصل إلى الشكل النھائي للقائمة ال -12

بناء برنامج مقترح فى المنطق غیر تم  للبحث السؤال الثانيولإلجابة عن 
الشكلي لتنمیة بعض المھارات الحیاتیة وزیادة االتجاه االیجابي نحو دراسة المنطق لدى 

  : تالیة طالب المرحلة الثانیة من الثانویة العامة المعاقین بصریا وذلك وفقا للخطوات ال

  ، االطالع على بعض األدبیات النظریة والتطبیقیة الخاصة بالمنطق غیر الشكلي
 .  خاصة األدبیات التي تناولت أنواع من المھارات الحیاتیة 

  من خالل األدبیات السابقة تم إعداد قائمة مبدئیة بموضوعات المنطق غیر الشكلي
 .    معاقین بصریا المقترح تدریسھا لطالب الصف الثاني الثانوي ال

  عرض الصورة المبدئیة لقائمة موضوعات المنطق غیر الشكلي المقترح تدریسھا
لطالب الصف الثاني الثانوي المعاقین بصریا على مجموعة من الخبراء 
والباحثین األجانب فى مجال المنطق غیر الشكلي ، وذلك للوقوف على درجة 

الحیاتیة المرتبطة بدراسة المنطق أھمیة تلك الموضوعات في تنمیة المھارات 
. غیر الشكلي ، أو إضافة موضوعات أخرى یرونھا مناسبة لتنمیة تلك المھارات 

وبالتالي تم التوصل إلى الصورة النھائیة لقائمة موضوعات المنطق غیر الشكلي 
 .  المقترح تدریسھا لطالب الصف الثاني الثانوي المعاقین بصریا 

   إعداد كراسة الطالب في البرنامج المقترح وذلك من خالل :  
  .تحدید األھداف العامة للبرنامج  -
 .  تحدید وحدات البرنامج في ثالثة وحدات أساسیة  -
تحدید األھداف السلوكیة الخاصة بكل وحدة من وحدات البرنامج بشكل  -

 .یراعى الخصائص والحاجات التربویة لھؤالء الطالب 
 . وعات الرئیسیة والفرعیة الخاصة بكل وحدة تحدید الموض -
 . اختیار الخبرات التعلیمیة  -
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 .  تنظیم الخبرات التعلیمیة  -
تحدید أسالیب وطرائق التدریس المستخدمة في تدریس البرنامج بشكل  -

یناسب طبیعة وخصائص الطالب المعاقین بصریا وطبیعة مادة المنطق 
 .كمادة دراسیة  

 . الخاصة بكل وحدة من وحدات البرنامج المختلفة تحدید أسالیب التقویم  -
 .  صیاغة كراسة الطالب وإعادة كتابتھا بطریقة برایل  -

     ، رح امج المقـت ث  إعداد دلیل المعلم والخاص بطرق واستراتیجیات تدریس البرـن حـی
حیــث یوضــح الــدلیل كیفیــة  , تــم إعــداد دلــیًال للمعلــم لالسترشــاد فــي عملیــة التــدریس  

وقــد احتــوى الــدلیل علــى مــا   ,نــامج وفــق اإلســتراتیجیة المقترحــة برتــدریس دروس ال
 : یلي

  مقدمة الدلیل  -
 األھداف العامة للبرنامج  -
  المھارات الحیاتیة المرتبطة بدراسة المنطق غیر الشكلي  -
  إستراتیجیة التدریس المستخدمة فى تدریس محتوى البرنامج -
  الخطة الزمنیة للبرنامج المقترح -
  امج تدریس وحدات البرن -

  : الخطوات التالیة  تم اتباعالسؤالین الثالث والرابع للبحث ولإلجابة عن 
فى ضوء القائمة النھائیة " اختبار مواقف " إعداد اختبار في المھارات الحیاتیة  -1

  .للمھارات الحیاتیة 
 .إعداد مقیاس االتجاه نحو دراسة المنطق  -2
تأكد من صالحیتھم عرض االختبار والمقیاس على مجموعة من المحكمین لل -3

 . للتطبیق 
إجراء تجربة استطالعیة الختبار المھارات الحیاتیة ومقیاس االتجاه نحو دراسة  -4

المنطق عینة من طالب المرحلة الثانویة المكفوفین للتأكد من صدق وثبات 
 . االختبار والمقیاس وضبطھما قبل التطبیق القبلى 

رات الحیاتیة ومقیاس االتجاه نحو التوصل إلى الصورة النھائیة الختبار المھا -5
 . دراسة المنطق 

تحدید عینھ البحث وھم طالب الصف الثاني الثانوي المكفوفین بمدارس النور  -6
للمكفوفین بالفیوم ، المركز النموذجى بحلمیھ الزیتون بمحافظة القاھرة ، ومدرسة 

 .    النور واألمل للكفیفات بمصر الجدیدة بمحافظة القاھرة 
اختبار المھارات الحیاتیة ومقیاس االتجاه نحو دراسة المنطق قبلیا على تطبیق  -7

 .البحث  الطالب عینة 
 .تدریس البرنامج المقترح فى المنطق غیر الشكلى  للطالب عینة البحث  -8



 

 272 ملخـص البــحث باللغة العربیة

تطبیق اختبار المھارات الحیاتیة ومقیاس االتجاه نحو دراسة المنطق بعدیا على  -9
 .البحث  الطالب عینة 

تطبیق اختبار المھارات الحیاتیة ومقیاس االتجاه نحو دراسة المنطق  رصد نتائج -10
وإیجاد الفروق بین التطبیقین القبلى والبعدى ، وإیجاد معامل االرتباط بین درجات 
الطالب عینة البحث فى كل من اختبار المھارات الحیاتیة ومقیاس االتجاه نحو 

   .دراسة المنطق ، وذلك الختبار صحة فروض البحث 
تحلیل نتائج البحث وتحدید حجم تأثیر البرنامج وفاعلیتھ في تنمیة المھارات الحیاتیة  -11

المرتبطة بدراسة المنطق وزیادة االتجاه االیجابي نحو دراسة المنطق لدى طالب 
 .المرحلة الثانیة من الثانویة العامة المعاقین بصریا

 . تلخیص نتائج البحث وتفسیرھا  -12
 .  قترحات فى ضوء نتائج البحث تقدیم التوصیات والم -13
 

  النتائج التى تم التوصل إلیھا 
  :المعالجة اإلحصائیة لنتائج تجربة البحث عما یلى  أسفرت

فرق دال إحصائیا بین القائل بوجود من فروض البحث و الفرض األولصحة   -1
متوسطى درجات طالب عینة البحث فى التطبیقین القبلى والبعدى الختبار 

  . البعدى    حیاتیة لصالح التطبیقالمھارات ال
بوجود فرق دال إحصائیا بین من فروض البحث والقائل  الثانيالفرض صحة   -2

متوسطى درجات طالب عینة البحث في التطبیقین القبلى والبعدى لمقیاس 
 االتجاه نحو دراسة المنطق لصالح التطبیق البعدى 

عالقة ارتباطیھ موجبة بوجود لبحث والقائل من فروض ا الفرض الثالثصحة   -3
  .بین نمو المھارات الحیاتیة ونمو االتجاه االیجابي نحو دراسة المنطق 

البرنامج المقترح في المنطق غیر الشكلي كان لھ تأثیر كبیر وفعالیة في تنمیة  إن  -4
المھارات الحیاتیة المرتبطة بدراسة المنطق بشكل عام لدى طالب الصف الثاني 

  . الثانوي المكفوفین
البرنامج المقترح كان لھ تأثیر كبیر على تنمیة كل مھارة حیاتیة رئیسیة على  إن  -5

وآراء اآلخرین ، االتصال مع اآلخرین ، تقویم حجج  : ات حده ، وھى مھار
 . اتخاذ القرار 

أكثر المھارات الحیاتیة تأثرا بالبرنامج المقترح تصال مع اآلخرین تعد مھارة اال  -6
 .  م حجج وآراء اآلخرین ، ثم أخیرا مھارة اتخاذ القرار ، یلیھا مھارة تقوی

البرنامج المقترح في المنطق غیر الشكلي كان لھ تأثیر كبیر وفعالیة في تنمیة  إن -7
لدى طالب الصف الثاني الثانوي  بشكل عام االتجاه االیجابي نحو دراسة المنطق

  .  المكفوفین
كــان لــھ تــأثیر كبیــر علــى تنمیــة     فــى المنطــق غیــر الشــكلى   البرنــامج المقتــرح  إن -8

 .  االتجاه نحو دراسة المنطقكل بعد من أبعاد  فىاالتجاه االیجابي 
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باتجــاه الطــالب نحــو أھمیــة المنطــق واســتخدامھ فــي     یعــد البعــد الثالــث والخــاص   -9
ر     و أكـث ة ـھ د        الحیاة الیومـی ھ البـع رح ، یلـی امج المقـت أثرا بالبرـن اد االتجـاه ـت ألول اأبـع

، ثــم أخیــرا  لطــالب نحــو االھتمــام والرغبــة فــي دراســة المنطــق ااتجــاه الخـاص ب و
ي      اتجاه یأتي البعد الثاني الخاص ب دریس الـت م المنطـق وطـرق الـت الطالب نحو معـل

 .  كأقل األبعاد تأثرا بالبرنامج المقترح  یستخدمھا
االرتبــاط الموجــب بــین نمــو المھــارات الحیاتیــة ونمــو االتجــاه االیجــابي نحــو       إن -10

ى مسـتوى االتجـاه بشـكل عـام          دراسـة الم  ط عـل ن فـق م یـك ان    ، نطـق ـل ا أیضـا ـك وإنـم
اد االتجـاه           ن أبـع د ـم ل بـع و ـك ة ونـم ارات الحیاتـی و المـھ ھناك ارتباط موجب بین نـم

    . الثالثة 
ـــة المنطـــق  یعـــد البعـــد الثالـــث مـــن االتجـــاه والخـــاص  -11 باتجـــاه الطـــالب نحـــو أھمی

تجــاه ارتباطــا بنمــو المھــارات   ھــو أكثــر إبعــاد اال   واســتخدامھ فــي الحیــاة الیومیــة  
اد ارتباطـا           ل األبـع اني كأـق د الـث أتي البـع م ـی د األول ، ـث ك البـع الحیاتیة ، ویلیھ فى ذـل

  . بنمو تلك المھارات 
 

 توصیات البحث 
  

  :  فى ضوء موضوع البحث والنتائج التى أسفر عنھا یوصى بما یلى
ة   -1 ى ضـرورة إحـداث     لفت انتباه القائمین على تطویر منھج المنطق بالمرحـل ة إـل الثانوـی

تغییــر جــذرى فــى محتــوى المنطــق بتلــك المرحلــة وذلــك مــن خــالل وضــع أولویــة          
ق وظـائف         ى تحقـی ر ـف أثیر كبـی ة وـت ن أھمـی لموضوعات المنطق غیر الشكلى لما لھا ـم

ـــق اال  ـــى تحقی ـــة ومســـاعدة الطـــالب عل ـــة مـــن دراســـة  المنطـــق المختلف ســـتفادة الحقیقی
  . المنطق

ة        لفت انتباه القائمی -2 ى ضـرورة مراعـاة طبیـع ة الخاصـة إـل اھج التربـی ن على تصمیم مـن
اإلعاقــة البصــریة عنــد بنــاء وتصــمیم مــنھج المنطــق المقــدم للطــالب  المكفــوفین فــى     
ة ،           ك الفـئ ة لتـل ار لالحتیاجـات التربوـی ن خـالل وضـع اعتـب ك ـم المرحلة الثانویة ، وذـل

 .    یة واللغویة واإلدراكیة وأیضا خصائصھم األكادیمیة واالجتماعیة والعقلیة والنفس
ة    -3 ة الثانوـی لفت انتباه المعلمین القائمین بتدریس المنطق للطالب المكفوفین  فى المرحـل

ع     ا ـم بضرورة اختیار طرق تدریس تتناسب أوال مع طبیعیة اإلعاقة البصـریة ، وثانـی
 . طبیعة  المنطق كمادة دراسیة 

دم للطـالب      -4 ى تـق ادة      ضرورة أن تراعى  األنشطة الـت دریس ـم ن خـالل ـت وفین ـم المكـف
ك األنشـطة إجـراءات أو          ال تتضـمن تـل ة ، ـف ك الفـئ المنطق طبیعة اإلعاقة البصـریة لتـل
ثال      ة ـم واد تلفزیونـی خبرات تتطلب استخدام حاسة البصر ، فاألنشطة التى  تتضـمن ـم

 . یجب أن تصاغ بشكل صوتى مسموع وال تتطلب الرؤیة فى تنفیذھا 
ة      لفت انتباه القائمین -5 ة الثانوـی ى المرحـل وفین  ـف على تصمیم وبناء مناھج المنطق المكـف

ى           ى تسـاعد عـل ارف الـت رات واألنشـطة والمـع اھج الخـب ك المـن بضرورة أن تتضـمن تـل
تنمیــة المھــارات الحیاتیــة لتلــك تلــك الفئــة ، لمــا لتلــك المھــارات مــن أھمیــة بالغــة فــى     

لبصــریة ، وأیضــا مســاعدة التغلــب علــى بعــض  اآلثــار الناتجــة عــن طبیعــة اإلعاقــة ا  
اة        ف الحـی ع اآلخـرین خـالل مواـق د ـم ھؤالء الطالب على التكیف واالتصال بشكل جـی

 .   الیومیة 
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ى             -6 اھج المنطـق ـف ى وضـع مـن ائمین عـل یم والـق ة والتعـل ى وزارة التربـی دعوة إـل ھ اـل توجـی
المرحلــة الثانویــة إلــى وضــع اختبــارات ومقــاییس ، أو اســتخدام اختبــارات ومقــاییس     

ة للمنطـق       معده اھج الحالـی ة المـن دى فعالـی من قبل بحیث تكون مقننھ وذلك للتأكد من ـم
فــى تلــك المرحلــة فــى تحقیــق وظــائف المنطــق كمــادة دراســیة ،  أو فعالیتــھ فــى ربــط   
دف           ك كـھ ة وذـل اة الیومـی ى مجـاالت الحـی ق المنطـق عـل ومى وتطبـی الطالب بالتفكیر الـی

 .    استھ اساسى یسعى المنطق إلى تحقیقھ من خالل در
روءة           -7 ة و المسـموعة و المـق ى المسـئولین عـن وسـائل اإلعـالم المرئـی توجیھ الدعوة إـل

لاللتــزام بقواعــد الحــوار الجیــد فیمــا یعــرض مــن بــرامج ونقاشــات وااللتــزام بالدقــة        
 .والموضوعیة فیما یعرض من كتابات وتحلیالت صحفیة 

ـــوزا   -8 ـــابع ل ـــاھج الت ـــى  مركـــز تطـــویر المن ـــدعوة إل ـــھ ال ـــى توجی ـــیم إل ـــة والتعل رة التربی
ة     ضرورة وضع  مقرر مصغر فى المنطق غیر الشكلي یدرسـھ طـالب الشـعب العلمـی

ق المنطـق           ى تطبـی رر عـل ذا المـق ز ـھ ث یرـك ارى ، بحـی فى المرحلة الثانویة بشـكل اجـب
رة          درة كبـی ن ـق ذا المنطـق ـم ا لـھ ك لـم ة ، وذـل غیر الشكلي على القضایا العلمیة والیومـی

العامــة للمرحلــة الثانویــة وقــدرة علــى إكســاب ھــؤالء الطــالب    علــى تحقیــق األھــداف 
ة      ن قضـایا وأحـداث یومـی . القدرة على ممارسة التفكیر المنطقي فیما یعرض علیھم ـم

دفا        ون ـھ ة سـلیمة یجـب أن یـك ة منطقـی وال شك أن تدریب الطالب على التفكیر بطریـق
  .سیة نسعى إلى تحقیقھ مع طالبنا بمختلف تخصصاتھم ومراحلھم الدرا

س الشــعب إلــى       -9 ة شــئون التعلــیم بمجـل ر التربیــة والتعلــیم ولجـن ھ الــدعوة إلــى وزـی توجـی
ادة     ة ـم ة العاـم ضرورة إصدار قرار بجعل مادة المنطق فى المرحلة الثانیة من الثانوـی

وذلــك لمــا لدراســة  . إجباریــة وال تقــدم للطــالب كمــادة اختیاریــة قــد یتركھــا الطالــب     
تنمیــة تفكیــر الطــالب ودفعھــم إلــى التصــرف بشــكل       المنطــق مــن أھمیــة كبیــرة فــى   

موضــوعى خــالل مواقــف وأحــداث الحیــاة الیومیــة ، مســاعدتھم علــى تقیــیم األمــور       
  .    بشكل منطقى سلیم 

 
 البحوث المقترحة 

  

  :  فى ضوء ما توصل إلیھ البحث من نتائج یوصى بإجراء البحوث التالیة   
وســائل اإلعــالم فــي ضــوء قواعــد وأســس      تقیــیم الخطابــات السیاســیة ومــا تعرضــھ     -1

  . المنطق غیر الشكلي 
 .  مقرر مقترح في المنطق غیر الشكلى لطالب الشعب العلمیة بالمرحلة الثانویة   -2
تقیــیم المــنھج التقلیــدي للمنطــق بالمرحلــة الثانویــة فــى ضــوء وظــائف المنطــق كمــادة     -3

 . دراسیة 
 .  ة فى ضوء المھارات الحیاتیة تصور مقترح لمنھج المنطق فى المرحلة الثانوی  -4
 –المــنھج التقلیــدي للمنطــق فــي المرحلــة الثانویــة وتنمیــة مھــارات الحیــاة الیومیــة           -5

 .    دراسة تشخیصیة
وحــدة مقترحــة فــى المنطــق غیــر الشــكلى لتنمیــة مھــارات االســتماع لــدى طــالب             -6

 . المكفوفین   المرحلة الثانویة
علم النشــط فــى تــدریس المنطــق علــى تنمیــة   فاعلیــة اســتخدام بعــض اســتراتجیات الــت    -7

 . مھارات االتصال مع اآلخرین لدى طالب المرحلة الثانویة 
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اقین              -8 ة للطـالب المـع ى االحتیاجـات التربوـی ائم عـل ر الشـكلي ـق ي المنطـق غـی امج ـف برـن
 . بصریا بالمرحلة الثانویة 

دریس ا      -9 روءة كأنشـطة مصـاحبة لـت ى   فاعلیة استخدام المواد المسموعة والمـق لمنطـق ـف
 . تنمیة اتجاه الطالب نحو دراسة المنطق 

ات   تصور مقترح لتطویر منھج المنطق بالمرحلة الثانویة فى ضو  -10 ء بـعض التوجـھ
 .   العالمیة 


