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  هلخص :

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى واقع استخدام الفصول االفتراضية في العممية 
التعميمية بالمرحمة الجامعية من وجية نظر الطالبات الصم وضعاف السمع، والكشف عن 

تحسين استخدام  صعوبات استخداميا، وكذلك التعرف عمى المقترحات التي تساىم في
( طالبة من الطالبات الصم وضعاف ٦٤الفصول االفتراضية. وتكونت عينة الدراسة من )

( طالبة من فئة ٤٫( طالبة من فئة الصم، و)٣٥السمع الممتحقات بجامعة الممك سعود، )
ضعاف السمع. ولتحقيق ىدف الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي، واالستبانة كأداة 

( عبارة، موزعة عمى ثبلثة محاور: )اآلراء، ٪٣بيانات، وتكونت االستبانة من )لجمع ال
 والصعوبات، والمقترحات(. وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزىا:

ساىمت الفصول االفتراضية في زيادة فرصة مشاركة الطالبات الصم وضعاف السمع، 
لصعوبات التي تواجو الطالبات عند استخدام وتحسن في أدائين األكاديمي. وكانت أبرز ا

الفصول االفتراضية ىو االنقطاع المفاجئ لشبكة االنترنت أثناء وقت المحاضرات، يمييا قمة 
خبرة األستاذة في معرفة احتياجات الطالبات الصم وضعاف السمع. كما أظيرت النتائج 

فصول االفتراضية من وجية المتعمقة بأبرز المقترحات التي تساىم في تحسين استخدام ال
نظرىن، فتبينت في أىمية التنوع بالطرق واألساليب التدريسية بما يتبلءم مع احتياجات 

 الطالبات الصم وضعاف السمع.
 الكممات المفتاحية:

 الفصول االفتراضية، التعميم عن بعد، التعمم االلكتروني، الصم، ضعاف السمع، التعميم العالي.
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The reality of use of virtual classrooms in the educational 

process at the Higher Education according to the review of deaf 

and hard of hearing students 
Abstract:  

     The current study aimed to identify the reality of using virtual 

classrooms in the educational process at the university level from the 

point of view of deaf and hard of hearing students, and to reveal the 

difficulties of using them, as well as identifying the proposals that 

contribute to improving the use of virtual classrooms. The study 

sample consisted of (42) deaf and hard of hearing students enrolled 

at King Saud University. To achieve the objective of the study, the 

researcher used the descriptive approach, and the questionnaire as a 

tool for data collection. The questionnaire consisted of (18) 

sentences, divided into three axes: (opinions, difficulties, and 

suggestions). The study concluded a number of results, the most 

important of which are: 

     That, virtual classes contributed to increasing the opportunity for 

deaf and hard of hearing students to participate, and improved their 

academic performance. The most prominent difficulties that 

students faced when using virtual classroom was the sudden break 

out of the internet during lectures, followed by faculty’s lack of 

experience in knowing the needs of deaf and hard of hearing 

students. The result related to the most prominent proposals that 

contribute to improving the use of virtual classrooms from students’ 

point of view, appeared in the importance of diversity of teaching 

methods and techniques in line with the needs of deaf and hard of 

hearing students. 

Key words: 

 Virtual classrooms, distance education, E-learning, deaf, hard of 

hearing, higher education. 
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 هقذهة: 

ساىمت االتجاىات الحديثة في تكنولوجيا التعميم إلى ظيور أنظمو متطورة في العممية 
تعميمية، مما أسيم في إحداث تغييرات في الطرق واألساليب التعميمية، والذي برز بشكل ال

واضح في مختمف المؤسسات التعميمية خاصة في مؤسسات التعميم العالي، حيث حرصت تمك 
المؤسسات عمى تفعيل بيئات التعميم اإللكتروني في تدريس المقررات لدعم وتطوير العممية 

(. وقد أتاح التعميم اإللكتروني فرصة لممعمم ٤1٤1؛ محمود، ٤1٣٨ي، التعميمية )الدوسر 
مكانية الحصول عمى  والمتعمم لمتفاعل والتواصل فيما بينيم دون اعتبار لممكان، أو الزمان، وا 

 (. Ellis & Goodyear, 2013المعمومات من مصادر متنوعة )
يم الجامعي في المممكة العربية ويعد التعميم اإللكتروني من أىم المرتكزات لسياسة التعم

السعودية، فقد اىتم التربويون بالتعميم اإللكتروني مع التركيز عمى نظام الفصول االفتراضية، 
بالرغم من أن التقدم في مجال تكنولوجيا التعميم ال يزال بحاجة إلى جيود تطويرية مكثفة 

                       عيد في المممكة ومستمرة لمفصول االفتراضية، باعتبار تمك التجربة حديثة ال
 (. ٤1٣٨)الغنيم، 

وقد برزت الفصول االفتراضية كأحد التقنيات التعميمية عبر شبكة االنترنت في مجال 
التعميم، والتي تعد أبرز مكونات أنظمة إدارة التعمم اإللكتروني، وأكثرىا حيوية وفعالية 

إحدى التقنيات التفاعمية المستخدمة في نظام (. وتعد الفصول االفتراضية ٤1٣٧)السبيعي، 
التعميم عن بعد، حيث تتيح لممتعمم التفاعل مع المعمم بالصوت والصورة من خبلل عرض 
مكانية الرجوع إلييا دون التقيد بمكان أو زمان، كما أعطت الفرصة  المحتوى التعميمي وا 

يا العناصر األساسية التي يحتاجيا لممتعممين لمتعمم بأسموب التعمم التفاعمي، والتي يتوفر في
تاحة الفرصة المتعممين لمتفاعل والمشاركة لممساىمة  المعمم والمتعمم في العممية التعميمية، وا 
في تحسين أدائيم األكاديمي، وتعزيز المسؤولية الفردية لمقيام بأدائيم ومياميم الموكمة إلييم 

(Dabbagh & Kitsants, 2004; Martin & Parker, 2014 ،؛ الحسن وعشابي
٤1٣٩.) 

( عمى أىمية توظيف البيئات اإللكترونية، بما في ذلك ٪٤1٣وقد أكد اليمص ودغمش )
الفصول االفتراضية في برامج التعميم العالي لجميع الطمبة السامعين بشكل عام، والطمبة الصم 

ة. ذلك الن وضعاف السمع عمى وجو الخصوص لما لو من دور في تطوير مياراتيم األكاديمي
الطمبة الصم وضعاف السمع يواجيون ضعف في الميارات األكاديمية، فمن األىمية بمكان 
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الحرص عمى محاولة تحسين مياراتيم األكاديمية، واستثارة دافعيتيم لمتعمم )الحمدان وكيبلني 
،٤1٤1 .) 

معية، ومع التوجيات الحديثة نحو تفعيل استخدام الفصول االفتراضية في المرحمة الجا
التي تناولت واقع استخدام  -في حدود عمم الباحثة –وأمام قمة الدراسات العربية والمحمية 

الفصول االفتراضية في العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية من وجيو نظر الطمبة الصم 
وضعاف السمع، جاءت فكرة الدراسة الحالية لمعرفة واقع استخدام الفصول االفتراضية في 

 ية التعميمية بالمرحمة الجامعية من وجيو نظر الطالبات الصم وضعاف السمع.العمم
 هشكلة الذراسة:

" عمى سير النظام التعميمي في جميع دول العالم، وتحول 19أثرت جائحة كورونا "كوفيد 
التعميم من الفصول التقميدية إلى نظام الفصول االفتراضية عبر منصات إلكترونية متنوعة، 

 مرارية العممية التعميمية في برامج التعميم العام والعالي.وذلك الست
( عمى أىمية التعميم ٤1٤1وقد شدد البيان الختامي لوزراء التعميم لمجموعة العشرين )

عن بعد، وتعزيز الوصول إلى تعميم عالي الجودة، كما أكد عمى أىمية إجراء البحوث 
التعمم )البيان الختامي لوزراء التعميم لمجموعة والبيانات لتقييم جودة التعميم عن بعد ونواتج 

( عمى أىمية إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث ٤1٣٨(. كما أكد الغنيم )٤1٤1العشرين،
لمتعرف عمى واقع استخدام الفصول االفتراضية، وىذا ما أكدتو العديد من التوصيات في 

. وفي ذات ٤1٣٧والتعميم عن بعد لعام  المؤتمرات كالمؤتمر الدولي الرابع لمتعمم اإللكتروني
( بضرورة االستفادة من الفصول االفتراضية في حل بعض ٪٤1٣السياق، أوصت النفجان )

المشكبلت التعميمية لبعض الحاالت الخاصة، وتوعية أعضاء ىيئة التدريس بجميع المميزات 
 العممية التعميمية.التقنية التي تتوفر في الفصول االفتراضية ليتم االستفادة منيا في 

( تحسن في األداء ٤1٣٨عبد العال، ؛ Wooten, 2014وقد أظيرت نتائج دراسة )
األكاديمي لمطمبة الصم وضعاف السمع عند استخدام الفصول االفتراضية. ومن زاوية أخرى، 

( نتائج عكسية، حيث أظيرت أن الطمبة Richardson et al., 2004أظيرت دراسة )
أقل درجات من الطمبة السامعين في التواصل الفعال مع الطمبة  الصم وضعاف السمع

 اآلخرين، والشعور بالعزلة عن المعممين والطمبة اآلخرين في التعميم عن بعد.
وتأسيسًا لما سبق، وانطبلقًا من عمل الباحثة كعضو ىيئة تدريس في جامعة الممك سعود، 

ميم عن بعد من خبلل استخدام الفصول ومن خبلل اعتماد مؤسسات التعميم العالي عمى التع
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"، من ىنا نشأت 19االفتراضية في تقديم المقررات األكاديمية خبلل جائحة كورونا "كوفيد 
الحاجة إلى التعرف عمى واقع استخدام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية بالمرحمة 

رفة آراء الطالبات الصم الجامعية من وجية نظر الطالبات الصم وضعاف السمع من خبلل مع
وضعاف السمع نحو استخدام الفصول االفتراضية، والصعوبات التي تواجييم، باإلضافة إلى 
 وضع أبرز المقترحات لتحسين استخدام الفصول االفتراضية مع الطمبة الصم وضعاف السمع.

 أسئلة الذراسة:

 تسعى الدراسة لئلجابة عمى السؤال الرئيسي:  
ام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية من وجية ما واقع استخد -

 نظر الطالبات الصم وضعاف السمع؟
 ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئمة التالية:

ما آراء الطالبات الصم وضعاف السمع حول استخدام الفصول االفتراضية في العممية  -٣
 التعميمية بالمرحمة الجامعية؟

وبات استخدام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية من ما صع -٤
 وجية نظر الطالبات الصم وضعاف السمع؟

ما أبرز المقترحات التي تساىم في تحسين استخدام الفصول االفتراضية في العممية  -٥
 التعميمية بالمرحمة الجامعية من وجية نظر الطالبات الصم وضعاف السمع؟ 

 هذاف الذراسة:  أ

 تسعى ىذه الدراسة إلى التعرف عمى: 
آراء الطالبات الصم وضعاف السمع حول استخدام الفصول االفتراضية في العممية  -٣

 التعميمية بالمرحمة الجامعية.
صعوبات استخدام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية في المرحمة الجامعية من  -٤

 وضعاف السمع. وجية نظر الطالبات الصم
أبرز المقترحات التي تساىم في تحسين استخدام الفصول االفتراضية في العممية  -٥

 التعميمية بالمرحمة الجامعية من وجية نظر الطالبات الصم وضعاف السمع.
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 أهوٍة الذراسة:

 تستمد الدراسة أىميتيا فيما يمي:
 : تكمن األىمية النظرية في التالي:األىمية النظرية

نحو التعمم الرقمي، والتي تنادي  ٤1٥1أتي ىذا الدراسة تحقيقًا ألىداف رؤية المممكة ت .٣
 بضرورة تفعيل التقنية، واالستفادة من أدواتيا في البيئات التعميمية.

استجابة لمتوصيات والمؤتمرات المحمية والعالمية التي تنادي بضرورة إجراء الدراسات  .٤
 مم اإللكتروني بما في ذلك الفصول االفتراضية.واألبحاث لتقييم واقع بيئات التع

إضافة لؤلدبيات التربوية ذات العبلقة باستخدام الفصول االفتراضية مع الطمبة الصم  .٥
 وضعاف السمع.

قد تسيم النتائج بتزويد القائمين عمى التعمم اإللكتروني لمعرفة واقع الفصول االفتراضية  .٦
كشف عن الصعوبات التي تواجييم عند في تعميم الطمبة الصم وضعاف السمع، وال

 استخداميا، والعمل عمى تحسينيا.
 : تكمن األىمية التطبيقية في التالي: األىمية التطبيقية

قد تسيم نتائج الدراسة في وضع بعض المقترحات العممية لتحسين البنية التحتية  .٣
 لمفصول االفتراضية حتى تتبلءم مع احتياجات الطمبة الصم وضعاف السمع.

قد تسيم نتائج الدراسة في التخطيط المستقبمي لتبي برنامج التعميم عن بعد في برامج  .٤
التعميم العالي لمطمبة الصم وضعاف السمع وتمكينيم من االلتحاق بتمك البرامج من 

 خبلل استخدام الفصول االفتراضية. 
 حذود الذراسة:

خدام الفصول االفتراضية في الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة الحالية عمى واقع است
 العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية من وجية نظر الطالبات الصم وضعاف السمع. 

 .٣٦٦٥الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة خبلل الفصل الدراسي األول من العام 
 الحدود المكانية: تم تطبيق الدراسة في جامعة الممك سعود. 

 لدراسة عمى جميع الطالبات الصم وضعاف السمع.الحدود البشرية: اقتصرت ا
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 هصطلحبت الذراسة: 

" فصول شبيية بالفصول التقميدية من  Virtual Classrooms: الفصول االفتراضية
حيث وجود المعمم والطالب ولكنيا عمى اإلنترنت حيث ال تتقيد بزمان أو مكان وعن طريقيا 

ستطيع الطمبة التجمع بواسطة الشبكات لممشاركة يتم استخدام بيئات تعمم افتراضية بحيث ي
 (.٤٨1، ص٤1٤1في حاالت تعمم تعاونية" )السنوسي،

بيئة إلكترونية تفاعمية قائمة عمى اإلنترنت، ُتمكن األستاذة من وتعرفو الباحثة إجرائيًا: 
ت، التواصل بشكل فعال مع الطالبات بواسطة الفيديو والصوت، باإلضافة إلى مشاركة التطبيقا

 وأدوات التواصل اإللكترونية المتنوعة. 
"المؤسسة التعميمية التي يمتحق بيا الطبلب  Higher Education: المرحمة الجامعية

والطالبات الصم وضعاف السمع، سواء الحكومية أو غير الحكومية التي تمي المرحمة 
طروحة" )الريس في التخصصات الم سالثانوية، لمحصول عمى درجة الدبموم أو البكالوريو 

 (.٨٤٦، ص، ٤1٣1والخرجي، 
مؤسسة تعميمية تمتحق بيا الطالبة الصماء وضعيفة السمع بعد وتعرفو الباحثة إجرائيًا: 

 التخرج من المرحمة الثانوية لمحصول عمى درجة البكالوريوس أو الدبموم.
( ٩1األشخاص الذي يعانون من عجز سمعي يصل لدرجة فقدان سمعي ) Deaf: الصم

يسيبل فأكثر، مما يحول دون اعتمادىم عمى حاسة السمع في فيم الكبلم، سواء باستخدام د
 (.Moores, 2008المعينات السمعية أو بدونيا )
: الطالبات الصم الممتحقات بالمرحمة الجامعية، ويستخدمن لغة وتعرف الباحثة الصم إجرائياً 
 اإلشارة أثناء عممية التواصل.

األشخاص الذين يتراوح الفقدان السمعي لدييم ما بين Hard of Hearing :ضعاف السمع
( ديسيبل، ويسبب ليم صعوبة في فيم الكبلم من خبلل األذن وحدىا، سواء ٨٫-٥٧)

 (.Moores, 2008باستخدام المعينات السمعية أو بدونيا )
، : الطالبات الممتحقات ببرنامج التعميم العاليوتعرف الباحثة ضعاف السمع إجرائياً 

 ويستخدمن المغة المنطوقة أثناء عممية التواصل.
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 اإلطبر الٌظري: 

يتناول اإلطار النظري محورين، وىما الفصول االفتراضية، والتعميم العالي لمطمبة الصم 
 وضعاف السمع في المممكة العربية السعودية.

 :الوحىر األول: الفصىل االفحراضٍة
 هفهىم الفصىل االفحراضٍة: 

االفتراضية إحدى التطبيقات الشائعة في المنظومات التعميمية سواء في  تعد الفصول
التعميم العام أو التعميم العالي، وقد تعددت التعريفات التي تناولت الفصول االفتراضية. 
وسميت بالفصول االفتراضية ألنيا تحاكي الفصول التقميدية حيث يكون التواصل بشكل مباشر 

عطاء وجيًا لوجو بين المعمم وا لمتعمم، ويكون لممعمم التحكم الكامل في إدارة الجمسة، وا 
 (.٤1٣٨الصبلحيات لآلخرين بالتحدث والمشاركة وغيرىا )شعيب، 

( الفصول االفتراضية بأنيا وسيمة لتقديم المحاضرات ٤1٣٩فقد عرف الحسن وعشابي )
يا المعمم والمتعمم والدروس عبر االنترنت والتي يتوفر فييا العناصر الرئيسية التي يحتاج

 إلحداث العممية التعميمية.
( بأنيا عبارة عن فصول تتوافر فييا العناصر Shauna et al., 2007كما عرفيا )

الرئيسية التي يحتاجيا المعمم والمتعمم، وتعتبر وسيمة رئيسية في نظام التعميم التفاعمي عن 
 بعد، ومن خبلليا يتم استحداث بيئات تعمم افتراضية.

( الفصول االفتراضية بأنيا إحدى األدوات اإللكترونية القائمة ٤1٣٧فت السبيعي )وعر 
عمى شبكة اإلنترنت، بحيث ُتمكن المعمم والمتعمم من التواصل والتفاعل بشكل فعال بواسطة 

 الصوت والفيديو وغيرىا من أدوات التواصل اإللكتروني.
أنيا تعتبر أسموب تعميمي حديث ( الفصول االفتراضية ب٤1٣٦وعرف الثبيتي ومناصرة )

ينقل المتعمم من النطاق التقميدي لممعرفة إلى نطاق افتراضي أوسع عمى شبكة االنترنت من 
خبلل فصول ذكية تحتوي عمى مميزات تعميمية وتفاعمية متعددة، يستطيع من خبلليا المتعمم 

المتعممين والمعمم في وقت الحصول عمى المادة العممية، وتبادل اآلراء والمناقشة والحوار مع 
 محدد يسمى تزامني، أو غير محدد ويسمى غير تزامني.

( الفصول االفتراضية بأنيا بيئة Parker & Martin, 2010وفي ذات السياق، عرف )
رقمية ُتمكن المعمم والمتعمم من التواصل بشكل فعال بواسطة الصوت، والفيديو، والحوار 
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ي التطبيقات، وغير ذلك من المميزات التي تساىم في تمكين المكتوب، مع إمكانية التشارك ف
  المعمم والمتعممين من التفاعل كما لو كانوا في غرفة الصف التقميدية.

 خصبئص الفصىل االفحراضٍة: 

؛ سبلمة ٤1٣٧تتميز الفصول االفتراضية بالعديد من الخصائص، فقد أشار )السبيعي، 
 الفصول االفتراضية، ومنيا: ( إلى العديد من خصائص٪٤11والدايل، 

 خاصية التخاطب المباشر بالصوت أو بالصوت والصورة. .٣
 المشاركة المباشرة لمبرامج والتطبيقات بين المعمم والمتعمم، وبين المتعممين أنفسيم. .٤
 إمكانية مشاركة وعرض العروض التقديمية والمقاطع والصور مع المتعممين. .٥
 كتابية والدروس إلعادة مشاىدتيا والرجوع إلييا.خاصية تسجيل المحاضرات الصوتية وال .٦
 إمكانية إرسال الممفات وتبادليا مباشرة بين المعمم والمتعمم. .٧
 إمكانية استخدام السبورة االلكترونية. .٨
 خاصية السماح لمكبلم من عدمو، والسماح بدخول الطالب أو إخراجو. .٩
 سيولة االستخدام والعمل في بيئة االنترنت. .٪

 ( خصائص الفصول االفتراضية، ومنيا:٪٤1٣)ش ومنصور وتضيف المنقو 
 ال تحتاج الفصول االفتراضية إلى قاعات دراسية ووسائل نقل وأدوات تعميمية مكمفة. .٣
 إمكانية تغطية عدد كبير من الطبلب في مناطق جغرافية مختمفة، وفي أوقت مختمفة. .٤
قنية في الفصول إعطاء الطمبة الفرصة لممناقشة والحوار من خبلل األدوات الت .٥

 االفتراضية مما يشجع الطمبة عمى المشاركة دون خوف أو خجل.
 إمكانية تقديم الدروس والجمع بين الصوت والنص والصورة. .٦

( بأن استخدام الفصول االفتراضية مع الطمبة (Vinoth & Nirmala, 2017وقد أشار 
محتوى التعميمي، وزيادة الصم وضعاف السمع في برامج التعميم العالي تساىم في تسييل ال

معارفيم وتحسين مياراتيم. ويمكن القول، أىمية تفعيل استخدام الفصول االفتراضية عند 
تعميم الطمبة الصم وضعاف السمع، واالستفادة من األدوات واإلمكانات المتوفرة فييا لتحسين 

 النتائج األكاديمية، وتحفيزىم عمى المشاركة والتفاعل مع أقرانيم.
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 هذاف الفصىل االفحراضٍة:  أ

 تسعى الفصول االفتراضية إلى تحقيق األىداف التالية: 
دعم التفاعل اإللكتروني بين المعمم والمتعمم من خبلل تبادل اآلراء والخبرات التعميمية  .٣

 المتنوعة من خبلل أدوات االتصال المتزامنة والغير متزامنة.
 ي يعترضان المعمم أو المتعمم.التغمب عمى مشكمة بعد الزمان والمكان الذ .٤
 اكساب المتعممين ميارات استخدام التقنية. .٥
 تطوير دور المعمم ليتواكب مع التطورات العمية والتكنولوجيا الحديثة. .٦
توسيع دائرة المعرفة لممتعممين من خبلل شبكة االنترنت، وعدم االقتصار عمى المعمم  .٧

 كمصدر وحيد لممعرفة.
مية متنوعة وغنية بالمثيرات البصرية والسمعية التي تجعل تقديم مواقف وخبرات تعمي .٨

 (.٤1٣٨المتعمم في موقف تعميمي فعال )حجاري ومحمد، 
 أًىاع الفصىل االفحراضٍة:

لمفصول االفتراضية نوعين، ويمكن تقسيميا حسب األدوات والبرمجيات المستخدمة في 
؛ ٤1٣1فتراضية )القحطاني، ىذه الفصول. وذكرت العديد من الدراسات أنواع الفصول اال

 (. ;٤11٧Allmendinger & Hamann, 2009زيتون، 
 (Synchronous). الفصول االفتراضية المتزامنة: ٣

ىي عبارة عن فصول رقمية متزامنة بين المعمم والمتعمم وىي فصول شبييو بقاعات 
ت لعرض المحتوى الدراسة، وتتيح لممعمم المقاء مع المتعممين بشكل مباشر عبر شبكة اإلنترن

التعميمي بكافة أشكالو بالصوت والصورة، وتمقي أسئمة الطمبة واإلجابة عمييا، واستخدام 
البيضاء، والمؤتمرات عن طريق الفيديو أو عن  ةاألدوات واإلمكانيات الموجودة فييا، كالموح

لتعمم طريق الصوت في آن واحد. وتعد الفصول االفتراضية أكثر التطبيقات التي تستخدم ا
 التزامني في بيئة التعمم االلكتروني، حيث تعتمد عمى محاكاة وظائف الفصول التقميدية.   

 (:(Asynchronous. الفصول االفتراضية غير التزامنية٤
ىي عبارة عن فصول رقمية ال تتقيد بزمان أو مكان، وتستخدم التقنيات الغير تزامنية، أي 

فس الوقت، لمحصول عمى الدروس، أو أداء الواجبات، ال يشترط وجود المعمم والمتعمم في ن
ويطمق عمييا البعض بأنظمة التعمم الذاتي، حيث ُتمكن الطمبة من مراجعة المادة التعميمية 
والتفاعل مع المحتوى التعميمي من خبلل شبكة االنترنت، وىذا ما يميز ىذا النوع عن التعميم 
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ي تعمم نفس المعمومات دون الحاجة الجتماعيم التقميدي في أن جميع المتعممين يشتركون ف
في نفس الوقت، ولكن وفقًا لظروفيم، كما تستخدم الفصول االفتراضية غير التزامنية برمجيات 

 وأدوات غير تزامنية تسمح لممعمم والمتعمم بالتفاعل معيا دون حدود لمزمان والمكان. 
 أدوات الفصىل االفحراضٍة: 

 ساسية المستخدمة في الفصول االفتراضية، والتي منيا:ىناك عدد من األدوات األ
. التحاور المباشر عمى الشبكة، وتتيح الفرصة لمتواصل المباشر مع المتعممين من خبلل ٣

 المناقشات الجماعية، واألنشطة التي يتم تنفيذىا.
ييا . السبورة اإللكترونية، والتي تمكن المعمم والمتعمم من الكتابة والرسم والمصق عم٤

رساليا بالبريد اإللكتروني.  باإلضافة إلى إمكانية حفظ المحتويات وا 
.  إمكانية التصفح عبر االنترنت، وذلك باستخدام شبكة االنترنت من خبلل الفصول ٥

 Uniform Resourceاالفتراضية لمبحث في موضوع ما، وذلك بكتابة العنوان )
Locator.المطموب في المكان المخصص لو ) 

طبيقات المشتركة، وفييا يتم تمكين المعمم من مشاركة سطح المكتب والممفات مع . الت٦
المتعممين، وتمكين المتعممين أيضًا من المشاركة مع اآلخرين عمى أحد برامج التطبيق 

 أو استخدام السبورة اإللكترونية. PowerPointكبرنامج 
في الفصول االفتراضية إلى . الغرف الجانبية، وفييا يمكن لممعمم تقسيم المتعممين ٧

 مجموعات جانبية )مجموعات التعمم التعاوني( لتبادل اآلراء والتفاعل فيما بينيم.
. االختبارات القصيرة، فيمكن لممعمم إجراء اختبار قصير أو استطبلع رأي يقيس بو نجاح ٨

؛ المنقوش ومنصور، ٤1٣٨الجمسة، ومدى تحقيق األىداف المنشودة )شعيب، 
٤1٣٪.) 

 لصؼىببت الحً جىاجه اسحخذام الفصىل االفحراضٍة: ا

يمكن تحديد بعض الصعوبات التي تواجو استخدام الفصول االفتراضية، وقد ذكرت )المنقوش 
 ( الصعوبات التالية:٪٤1٣ومنصور، 

نقص التمويل وضعف البنية التحتية لمفصول االفتراضية، ويتمثل في عدم توفر  .٣
 طمبات الفصول االفتراضية.الميزانيات الخاصة لتحسين مت

نقص الوعي الكافي بالتعمم االلكتروني، مما يؤثر سمبًا عمى الوعي بأىمية الفصول  .٤
 االفتراضية في العممية التعميمية.
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 نقص الفنيين والمتخصصين لحل المشاكل الفنية في الفصول االفتراضية. .٥
يتطمب توضيح األدوار عدم وعي المعمم بالدور الجديد في ظل التعمم االلكتروني، مما  .٦

الجديدة لو، وتوعيتو بدوره عند استخدام وتفعيل الفصول االفتراضية في العممية 
 التعميمية، وأثرىا عمى المتعمم.

 انقطاع الكيرباء لساعات طويمة، وضعف سرعة االنترنت في بعض المناطق.  .٧
 ( بعض الصعوبات، ومنيا:٤1٣٧؛ السبيعي، ٤1٤1ويضيف )الجراح، 

 لصوت أثناء الدروس، وعدم وضوحو في بعض األحيان. انقطاع ا .٣
 قمة تفاعل المعمم مع المتعمم في الدردشات. .٤
 بطء شبكة االنترنت في بعض األحيان، وانقطاعيا المستمر. .٥
ضعف البينة التحتية وانشغال المتعممين ببرامج أخرى مثل األلعاب االلكترونية، وسائل  .٦

 التواصل االجتماعي. 
 لححسٍي اسحخذام الفصىل االفحراضٍة: أبرز الوقحرحبت 

( عدد من المقترحات التي تساىم في تحسين استخدام الفصول ٤1٣٧ذكرت السبيعي )
 االفتراضية، ومن أبرزىا:

عقد الدورات والمؤتمرات لمتوعية بأىمية الفصول االفتراضية ومدى فاعميتيا في العممية  .٣
 التعميمية.

 ت لممساىمة في تحسين الفصول االفتراضية.توفير البنية التحتية داخل الجامعا .٤
توفير البرامج التعميمية واألدلة المرئية التي توضح لممعمم والمتعمم آليو العمل بنظام  .٥

الفصول االفتراضية ووضعيا عمى موقع الجامعة، مع التحديث المستمر عند أي تغير 
 يطرأ عمى النظام.

 الفصول االفتراضية.تطوير المقررات الدراسية بما يتناسب مع نظام  .٦
 إتاحة الوقت الكافي لمتدريس في نظام الفصول االفتراضية. .٧
 االستفادة من تجارب الجامعات العالمية في تخطيط وتطبيق الفصول االفتراضية. .٨

( أن الفصول االفتراضية تحتاج عند تطبيقيا في ٪٤1٣وأضافت المنقوش ومنصور )
المتقن والمبني عمى أسس عممية لتحقيق األىداف المنظومة التعميمية إلى التخطيط والتنظيم 

التعميمية المنشودة، كما ينبغي تدريب الموارد البشرية عمى استخداميا وكيفية توظيفيا في 
 العممية التعميمية.
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 جؼلٍن الطلبة الصن وضؼبف السوغ فً الورحلة الجبهؼٍة ببلوولكة الؼربٍة السؼىدٌة:

وضعاف السمع بمثابة قضية حيوية في المنظومة يعد التعميم الجامعي لمطمبة الصم 
التعميمية، حيث يتوقف نجاحيم وتقدميم عمى توفير الخدمات واالحتياجات المناسبة ليم لمحد 

(. وقد ٤1٣1من المعيقات أو التحديات التي قد تحول دون نجاحيم )الريس والخرجي، 
السبق في مجال التربية الخاصة، استطاعت المممكة العربية السعودية في فترة وجيزة أن تنال 

األمر الذي أدى إلى الدور الريادي في تطبيق التوجيات التربوية الحديثة، والتي منيا فتح 
أبواب التعميم العالي لذوي اإلعاقة، واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ليم )الموسى، 

م التحوالت في من أى ٣٦٤٣(. كما يعتبر صدور قرار نظام رعاية المعوقين عام ٤11٪
تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة، ومنيم الطمبة الصم وضعاف السمع من التعميم العالي حسب 
مكاناتيم، فقد تكفل النظام في مادتو الثانية ما يمي: "تكفل الدولة حق المعوق في  قدراتيم وا 
 خدمات الوقاية والرعاية والتأىيل، وتقدم ىذه الخدمات ليذه الفئة عن طريق الجيات
المختصة في المجاالت المختمفة، ومنيا المجال التعميمي في جميع المراحل ما قبل المدرسة، 
والتعميم العام، والتعميم الفني، والتعميم العالي بما يتناسب مع قدراتيم واحتياجاتيم وتسييل 

 (.٣٦٤٣التحاقيم بيا )نظام رعاية المعوقين، 
احة الفرصة لمطمبة الصم وضعاف السمع وقد حرصت المممكة العربية السعودية عمى إت

الستكمال دراستيم في المرحمة الجامعية لتتوسع خبراتيم ومياراتيم األكاديمية، وإلتاحة 
الفرص ليم لمحصول عمى مين ووظائف مناسبة لتحسين مستواىم االقتصادي واالجتماعي، 

الوظائف القيادية وبالتالي يقل اعتمادىم عمى اآلخرين، كما يعطى ليم فرص الحصول عمى 
 (. ٤11٧)اخضر، 

( العديد من المتطمبات البلزمة لنجاح المرحمة الجامعية ٪٤11وفي ذات السياق، ذكر عمر )
 لمطمبة الصم وضعاف السمع، ومنيا:

 توفير الخدمات المناسبة ليم. .٣
 إعطاء الوقت اإلضافي ال يقل عن ثمث الوقت المخصص أثناء االختبارات. .٤
وضعاف السمع من التواصل مع أعضاء ىيئة التدريس بيسير  تمكين الطمبة الصم .٥

 وسيولة.
 نشر الوعي في المؤسسة التعميمية عن فئة الصم وضعاف السمع. .٦
 تيسير اإلجراءات اإلدارية داخل المؤسسة التعميمية. .٧
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مساعدة الطمبة الصم وضعاف السمع عمى االندماج العاطفي، واالجتماعي، والنفسي  .٨
 لضمان نجاحيم.

 اح لمطمبة الصم وضعاف السمع المشاركة في األنشطة الثقافية والرياضية.السم .٩
( أىمية توفير بيئة دراسية معدة لتمبيو احتياجاتيم الفردية، ٤1٣٩وأضاف عبد الرحمن )

وتبسيط المناىج حتى تتناسب مع خصائصيم وخبراتيم، واستخدام استراتيجيات تدريسية 
( إلى أىمية ٤1٣٧فية والمغوية. كما أوصى آل حاوي )مناسبة مرئية إلثراء حصيمتيم المعر 

العمل عمى تكييف المقررات التفاعمية والبرمجيات بما يتناسب مع خصائص الطمبة الصم 
وضعاف السمع، واالىتمام بتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام التقنية مع الطمبة 

إلى أىمية العمل عمى توفير الصم وضعاف السمع، ونشر المقررات اإللكترونية. إضافة 
الخدمات المساندة الحتياجات الطمبة الصم وضعاف السمع كمترجمي لغة اإلشارة مع االىتمام 

 (.(Napier& Barker, 2014بإعدادىم وتأىيمييم من الناحية العممية والتأىيمية 
 الذراسبت السببقة:

قة بموضوع الفصول سوف تتناول الدراسة عرضًا لبعض الدراسات السابقة ذات العبل
 االفتراضية.
( دراسة مسحية، ىدفت إلى تقييم المشاركة Richardson et al., 2004أجرى )

األكاديمية لمطبلب الصم وضعاف السمع مع الطبلب السامعين في التعميم عن بعد بالجامعة 
( من الطبلب الصم وضعاف ٤٨٩المفتوحة في بريطانيا، وتم توزيع استبيان لعينة بمغت )

( من الطبلب السامعين، وأظيرت النتائج أن الطبلب الصم وضعاف السمع ٪٣٩السمع، و)
أقل درجات من الطبلب السامعين، وأقل كذلك في مقياس التواصل والتفاعل الفعال مع الطبلب 

 اآلخرين، والشعور بالعزلة عن المعممين والطبلب األخرين.
دفت إلى معرفة رضا الطبلب عن ى Long et al., 2007)أجرىا ) وفي دراسة مسحية

المواد التي تقدم من خبلل التعمم االلكتروني مقارنة بالمواد التي تقدم بشكل تقميدي، وقد تم 
إرسال استبيان إلى جميع الطبلب المسجمين في معيد روشستر لمتكنولوجيا، والبالغ عددىم 

ات؛ الطبلب طالب، وتم تقسيم المستجيبين إلى أربع مجموع ٪٫1، واستجاب ٣٩٣٥
السامعين، الصم، ضعاف السمع، متعممي المغة اإلنجميزية، وأفاد الطبلب الصم وضعاف 
السمع بأن تفاعبلتيم مع المعمم والطبلب اآلخرين تحسن بشكل كبير في مواد التعمم 

 االلكتروني فقد ساعدت لوحة المناقشات واألدوات األخرى في التواصل الكتابي.  
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( ىدفت إلى استكشاف خبرات الطبلب الصم (Wooten, 2014رتيا وفي دراسة نوعية أج
طالب ممتحق ببرامج التعمم  ٣٨الممتحقين ببرامج التعمم عن بعد في الجامعة، وشارك فييا 

عن بعد، ولدييم خبرة سابقة في استخدام الفصول االفتراضية عبر االنترنت، وجمعت البيانات 
التركيز، وأظيرت النتائج، أن تمك البرامج حققت  من خبلل المقاببلت الفردية، ومجموعات

نتائج إيجابية في العممية التعميمية، وأشار عدد من المشاركين إلى تحديات التعميم عن بعد؛ 
مكانية الوصول، وقمة التفاعل والتواصل المباشر.   كانقطاع خدمة االنترنت، وا 

اقع استخدام أعضاء ىيئة ( ىدفت إلى التعرف عمى و ٤1٣٧وفي دراسة أجرىا آل حاوي )
التدريس في برنامج التعميم العالي لمطبلب الصم وضعاف السمع بجامعو الممك سعود، وقد 

( عضوًا، وزعت عمييم ٤٨استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي، وتكونت العينة من )
استبانة لتحقيق ىدف الدراسة، وأظيرت النتائج، أن ىناك ضعف الوعي لدى أعضاء ىيئة 
التدريس بأىمية التقنية عند تدريس الطمبة الصم وضعاف السمع، وأوصى بأىمية تعزيز 
الوعي بأىمية تدريب األعضاء عمى نشر المقررات اإللكترونية، وتكييفيا بما يتناسب مع 

 احتياجات وخصائص الطمبة الصم وضعاف السمع.
الطبلب الصم  ( من خبلل دراسة حالو استكشافية تجارب(Catherine, 2016وبحثت 

وضعاف السمع في التعميم عن بعد بالمرحمة الجامعية، ووضعت توصيات لمصممي مواد 
التعميم عن بعد لتعزيز إمكانية وصول الطبلب الصم وضعاف السمع إلى المواد، وتم جمع 
البيانات من خبلل عدة أدوات وىي؛ االستبيان االلكتروني، المقاببلت، مراجعة الوثائق، 

نتائج، إلى وجود الحواجز المتعمقة بإمكانية الوصول إال أن الطبلب كانوا قادرين وتوصمت ال
عمى التنقل بين المحاضرات مع تمقي المساعدة والدعم المحدود من المؤسسة، وأوصت 
الدراسة بضرورة تطوير جميع المواد عبر االنترنت وفقًا لمبادئ التصميم الشامل، والتوعية 

جيات مناسبة لممتعممين الصم وضعاف السمع في بيئة التعمم بأىمية اختيار استراتي
االلكتروني، ومبلئمة لخصائصيم واحتياجاتيم، كما يجب عمى المعممين وضع تعميقات عمى 

 جميع الميام التي تحتوي عمى مكون صوتي أو فيديو. 
( ىدفت إلى تقديم نموذج مقترح لتصميم ٤1٣٨وفي دراسة أجرىا عبد العال وآخرون )

صل افتراضي لمطبلب الصم وضعاف السمع، والتحقق من فاعميتو في التحصيل لممفاىيم ف
( ٤1العممية بماده الحاسب اآللي، وتم استخدام المنيج شبة التجريبي عمى عينة بمغت )
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( طبلب، والضابطة ٣1طالب من الصف الثالث االبتدائي، تكونت المجموعة التجريبية من )
ئج، وجود فروق دالة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية ( طبلب، وأظيرت النتا٣1)

)الفصل االفتراضي المقترح( عمى المجموعة الضابطة )الفصل التقميدي( في الجانب المعرفي، 
 واألداء العممي.
( بدراسة مسحية ىدفت إلى قياس رضا الطبلب Lago & Acedo, 2017كما قام )

ة الوصول إلى التعمم اإللكتروني عبر اإلنترنت، الصم وضعاف السمع نحو تجربتيم في إمكاني
سنة، وأسفرت النتائج، أن ىناك  ٨٦-٣٨(، تراوحت أعمارىم من ٦٪٦وبمغ عدد العينة )

نقص في إمكانية الوصول إلى التعمم اإللكتروني؛ كعدم وجود معممين متمكنين في لغة 
ن ىناك عبلقة إيجابية بين اإلشارة، وعدم ترجمة المقاطع والنصوص إلى لغة اإلشارة، كما أ

 المستوى التعميمي الجيد لمطبلب وبين رضاىم حول التعمم اإللكتروني.
( تناولت المعوقات التي ٪٤1٣وفي دراسة وصفية، أجرىا كبًل من اليمص ودغمش )

تواجو الطبلب الصم في توظيف التعمم االلكتروني في الجامعة اإلسبلمية وسبل التغمب عميو، 
فقرة موزعة عمى ستو مجاالت، وبمغ  ٩1انات من خبلل استبيان شمل عمى وتم جمع البي
طالبًا وطالبة من الصم، وأظيرت النتائج بأن المعوقات االلكترونية احتمت  ٧1عدد العينة 

المرتبة األولى، تمتيا المعوقات االجتماعية، كما أشار الطمبة الصم إلى أن التقنيات المتوفرة 
 سي لمطمبة الصم.ال تفي بالغرض التدري

( ىدفت لمتعرف عمى دور التعميم عن بعد في ٪٤1٣وفي دراسة مسحية أجرىا الزكري ) 
طالبًا وطالبة في  ٨٩توسيع فرص دخول الطمبة الصم لمتعميم العالي لعينة تكونت من 

المرحمة الجامعية، وتوصمت الدراسة إلى وجود رضا فوق المتوسط عن الخدمات المقدمة 
في الجامعة، وأوصت الدراسة بضرورة توفير كل الخدمات التي تتناسب مع  لمطمبة الصم

 خصائصيم واحتياجاتيم الخاصة.
( دراسة ىدفت إلى تقييم النتائج األكاديمية الستراتيجية Al-Ibrahim, 2019)وأجريت 

الفصل المقموب في تعميم الطالبات الصم وضعاف السمع، وتم تطبيقيا عبر نظام إدارة التعمم 
(Blackboard ،واستخدمت الدراسة المنيج المختمط، وشممت أدوات الدراسة، االستبيان ،)

( طالبة من الطالبات الصم وضعاف ٣٤وكتابة تقرير تأممي، وبمغ عدد الطالبات المشاركات )
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السمع، وأظيرت النتائج، فعالية االستراتيجية القائمة في الفصل االفتراضي عمى تعمم الطالبات 
  .ين وتفاعمين في األنشطة، إضافة إلى تطوير مياراتين البحثيةومشاركت

( ىدفت إلى التعرف عمى Alsadoon & Turkestani, 2020وفي دراسة قامت بيا )
المعوقات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس الذين يقومون بتدريس الطالبات الصم وضعاف 

منظمة شممت أسئمة مفتوحة مع  السمع عبر الفصول االفتراضية، وتم إجراء مقابمة غير
متعمقة  معوقاتوجود ( عضوة من أعضاء ىيئة التدريس، وأظيرت نتائج الدراسة، ٣٣)

بالتفاعل مع الطالبات حيث ال يمكن لمعضو مراقبة تفاعل الطالبات، كما أظيرت النتائج طول 
ال يشعرن  فالطالباتالمدة المستغرقة عند ترجمة أسئمة الطالبات في الفصل االفتراضي، 

 .سئمتيم عبر لوحة المحادثات نظرًا لضعف مياراتين الكتابيةأبالراحة في كتابة 
 الحؼلٍق ػلى الذراسبت السببقة:

 من خبلل استعراض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث يتضح اآلتي:
اف اتسمت بعض الدراسات بالتنوع في أىدافيا، فقد اتفقت ىدف الدراسة الحالية مع أىد .٣

 دراسة كبل من
 (Richardson et al., 2004; Long et al., 2007; Wooten, 2014; 

Catherine, 2016; lago & Acedo, 2017 (، بينما نجد اختبلف دراسة )اليمص، ؛
( عن ىدف الدراسة الحالية، حيث ركزت فقط عمى المعوقات التي تواجو ٪٤1٣ودغمش،

( Alsadoon & Turkestani,) 2020نما ىدفت الطبلب الصم في التعمم اإللكتروني، بي
عمى المعوقات التي توجو أعضاء ىيئة التدريس عند استخدام الفصول االفتراضية، كما 

( عمى واقع استخدام أعضاء ىيئة التدريس لتقنية المعمومات ٤1٣٧ىدفت دراسة )آل حاوي، 
-٤1٣٨Alرون، مع الطمبة الصم وضعاف السمع، في حين ركزت دراسة )عبد العال وآخ

Ibrahim, 2019; .عمى تقييم النتائج األكاديمية ) 
تكونت عينة غالبية الدراسات السابقة من طمبة المرحمة الجامعية، وىذا ما يتفق مع  .٤

( فقد تناول المرحمة ٤1٣٨عينة الدراسة الحالية، باستثناء دراسة )عبدالعال وآخرون، 
( فقد ٤1٣٧؛ آل حاوي، Alsadoon & Turkestani, 2020)االبتدائية، ودراسة 

 كانت العينة أعضاء ىيئة التدريس.
غالبية الدراسات السابقة استخدمت المنيج المسحي، وىذا ما يتفق مع منيجية الدراسة  .٥

( فقد تناول المنيج شبة ٤1٣٨الحالية، باستثناء دراسة )عبد العال وآخرون، 
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؛ Catherine, 2016; Wooten, 2014 التجريبي، بينما استخدمت دراسة )
Alsadoon & Turkestani, 2020 )(المنيج النوعي، واستخدمتAl-Ibrahim, 

 ( المنيج المختمط.2019
أكدت غالبية نتائج الدراسات السابقة عمى وجود نتائج إيجابية حول فعالية الفصول  .٦

ض االفتراضية في تحسين النتائج األكاديمية، وزيادة التفاعل مع األقران، كما أشارت بع
الدراسات إلى أن ىناك معيقات أو صعوبات عند استخدام الفصول االفتراضية مع الطمبة 
الصم وضعاف السمع كمعيقات فنية، ومعيقات في التواصل والتفاعل، وتتشابو نتائج 
الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة في النتائج اإليجابية لؤلداء األكاديمي لدى 

ف السمع، وتحسن التفاعل والتواصل مع أقرانيم، كما أن ىناك الطالبات الصم وضعا
 معيقات عند استخدام الفصول االفتراضية.

تتمثل استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد المنيج المتبع، وبناء  .٧
أداة البحث، وبناء اإلطار النظري، وتوظيف نتائج ىذه الدراسات في نتائج البحث 

  الحالي. 
 هٌهجٍة الذراسة وإجراءاجهب:  

 أ. منيجية الدراسة:
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي لتحقيق ىدف الدراسة، ويعتبر المنيج المناسب 
لمدراسة. حيث يقوم المنيج الوصفي عمى وصف الظاىرة المدروسة كما ىي في الواقع من 

الظاىرة وتفسيره  خبلل جمع معمومات وبيانات عن ظاىرة ما، بيدف التعرف عمى تمك
 (. ٤11٨وعرضو، وتحديد الوضع الحالي ليا )عباس وآخرون، 

 ب. مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطالبات الصم وضعاف السمع الممتحقات بجامعة الممك 

( طالبة، وفقًا ٪٧سعود في مرحمة البكالوريوس، وفي تخصصات متنوعة، والبالغ عددىن )
 (.٤1٤1مج التعميم العالي لمطالبات الصم وضعاف السمع )إلحصائية برنا

 ج. عينة الدراسة:
شممت عينة الدراسة عينة عشوائية من الطالبات الصم وضعاف السمع في مرحمة 

 ( طالبة.٦٤البكالوريوس بجامعة الممك سعود، وتكونت العينة من )
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 د. خصائص مفردات الدراسة:
ة لوصف مفردات الدراسة، وتشمل: )الحالة السمعية تم تحديد عدد من المتغيرات الرئيسي

 المستوى الدراسي(، وتفصيل ذلك فيما يمي: -الكمية  –لمطالبة 
 الحالة السمعية لمطالبة: (٣

 ( رىزَغ يفرزاد انسراسخ وفك يزغُر انحبنخ انسًؼُخ نهطبنجخ5-3جسول رلى )

 انُسجخ ٪ انزكرار انحبنخ انسًؼُخ نهطبنجخ

 35.2 53 طًبء

 02.2 02 خ سًغضؼُف

 %522 20 انًجًىع

٬ ٨٫.1( من مفردات الدراسة يمثمن ما نسبتو ٤٫( أن )٣- ٥يتضح من الجدول رقم )
٬ من إجمالي ٥٣.1( منين يمثمن ما نسبتو ٣٥الحالة السمعية لمطالبة ضعيفة سمع، بينما )

 مفردات الدراسة الحالة السمعية لمطالبة صماء.
 الكمية: (٤

 َغ يفرزاد انسراسخ وفك يزغُر انكهُخ( رىز0-3جسول رلى )

 انُسجخ % انزكرار انكهُخ

 22.1 51 انسُخ األونً انًشزركخ

 0..0 50 انزرثُخ

 52.2 . انسُبحخ واِثبر

 1.5 3 اِزاة

 ..2 0 انرَبضخ وانُشبط انجسٍَ

 %522 20 انًجًىع

٬ ٦1.٧بتو ( من مفردات الدراسة يمثمن ما نس٣٩( أن )٤- ٥يتضح من الجدول رقم )
٬ كميتين ٨.٪٤( من مفردات الدراسة يمثمن ما نسبتو ٣٤يدرسن بالسنة األولى المشتركة، )

٬ من إجمالي مفردات الدراسة كميتين ٣٫.1( منين يمثمن ما نسبتو ٪التربية، بينما )
٬ من إجمالي مفردات الدراسة كميتين ٩.٣( منين يمثمن ما نسبتو ٥السياحة واآلثار، و)

٬ من إجمالي مفردات الدراسة كميتين الرياضة ٪.٦( منين يمثمن ما نسبتو ٤)اآلداب، و
 والنشاط البدني.
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 المستوى الدراسي: (٥
 ( رىزَغ يفرزاد انسراسخ وفك يزغُر انًسزىي انسراس3ٍ-3جسول رلى )

 انُسجخ % انزكرار انًسزىي انسراسٍ

 20.2 .5 األول

 50.1 1 انثبنث

 ..2 0 انراثغ

 52.3 0 انربيس

 55.2 1 انسبزس

 ..2 0 انسبثغ

 ..2 0 انثبيٍ

 %522 20 انًجًىع

٬ ٦٤.٫( من مفردات الدراسة يمثمن ما نسبتو ٪٣( أن )٥- ٥يتضح من الجدول رقم ) 
٬ من إجمالي مفردات ٣٨.٩( منين يمثمن ما نسبتو ٩مستواىن الدراسي األول ، بينما )

٬ من إجمالي مفردات ٣٦.٥ن يمثمن ما نسبتو ( مني٨، و) الثالثالدراسة مستواىن الدراسي 
٬ من إجمالي ٣٣.٫( منين يمثمن ما نسبتو ٧الدراسة مستواىن الدراسي الخامس ، و)

٬ من إجمالي ٪.٦( منين يمثمن ما نسبتو ٤مفردات الدراسة مستواىن الدراسي السادس ، و)
٬ من إجمالي ٪.٦تو ( منين يمثمن ما نسب٤مفردات الدراسة مستواىن الدراسي الثامن ، و)
٬ من إجمالي ٤.٦( منين يمثمن ما نسبتو ٤مفردات الدراسة مستواىن الدراسي الرابع ، و)

 مفردات الدراسة مستواىن الدراسي السابع.
 أدوات الذراسة وإػذادهب:  

عمدت الباحثة إلى استخدام االستبانة أداًة لجمع البيانات؛ وذلك نظرًا لمناسبتيا ألىداف 
 ومنيجيا، ولئلجابة عمى تساؤالتيا. الدراسة، 

 أ. بناء أداة الدراسة:
أطمعت الباحثة عمى بعض الدراسات السابقة واألطر النظرية ذات العبلقة بالفصول 

؛ ٤1٣٨؛ السبيعي، ٤1٣٨؛ الغنيم، ٤1٣٩االفتراضية في مرحمة التعميم العالي )الحسن، 
ي إعداد االستبانة. وتكونت في (، وقد استعانت بيا الباحثة ف٪٤1٣المنقوش ومنصور، 

 صورتيا النيائية من قسمين:
القسم األول: يحتوي عمى البيانات األولية الخاصة بالطالبة، والمتمثمة في: )الحالة  -

 المستوى الدراسي(. –الكمية  –السمعية لمطالبة 
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-٥) ( عبارة، موزعة عمى ثبلثة محاور أساسية، والجدول٪٣القسم الثاني: ويتكون من ) -
 ( يوضح عدد عبارات االستبانة، وكيفية توزيعيا عمى المحاور.٦

 ( يحبور االسزجبَخ وػجبرارهب2-3جسول )

 ػسز انؼجبراد انًحىر

 0 االرجبهبد َحى اسزرساو انفظىل االفزراضُخ

 1 انظؼىثبد ػُس اسزرساو انفظىل االفزراضُخ

 1 انًمزرحبد نزحسٍُ اسزرساو انفظىل االفزراضُخ

 ػجبرح .5 جبَخاالسز

وقد استخدمت الباحثة مقياس ليكرت الخماسي لمحصول عمى استجابات مفردات الدراسة، 
غير موافق  -غير موافق  -محايد  –موافق  –وفق درجات الموافقة التالية: )موافق بشدة 

 بشدة(. ومن ثم التعبير عن ىذا المقياس كميًا، بإعطاء كل عبارة من العبارات السابقة درجة،
( درجات، غير موافق ٥( درجات، محايد )٦( درجات، موافق )٧وفقًا لمتالي: موافق بشدة )

 ( درجة واحدة.٣( درجتان، غير موافق بشدة )٤)
ولتحديد طول فئات مقياس ليكرت الخماسي، تم حساب المدى بطرح الحد األعمى من الحد 

(، وبعد 1٪.1=  ٧÷  ٦س )(، ثم تم تقسيمو عمى أكبر قيمة في المقيا٦=  ٣ –٧األدنى )
(؛ لتحديد الحد األعمى ليذه الفئة، ٣ذلك تم إضافة ىذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )

 وىكذا أصبح طول الفئات كما ىو موضح في الجدول التالي: 
 ( رمسُى فئبد يمُبس نُكرد انرًبسٍ )حسوز يزىسطبد االسزجبثبد(1-3جسول )

 انفئخ و
 حسوز انفئخ

 إنً يٍ

 1.22 2.05 يىافك ثشسح 5

 2.02 3.25 يىافك 0

 3.22 0.05 يحبَس 3

 0.02 5..5 غُر يىافك 2

 2..5 5.22 غُر يىافك ثشسح 1

وتم استخدام طول المدى في الحصول عمى حكم موضوعي عمى متوسطات استجابات 
 مفردات الدراسة، بعد معالجتيا إحصائيًا. 

 ب. صدق أداة الدراسة:
 اىري )صدق المحكِّمين(:. الصدق الظ٣

لمتعرف عمى مدى الصدق الظاىري لبلستبانة، والتأكد من أنيا تقيس ما وضعت لقياسو، 
تم عرضيا بصورتيا األولية عمى عدد من المحكمين المختصين في مجال التربية الخاصة، 
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من  ( محكمين، وقد ُطمب٩وتقنيات التعميم، والمغة العربية، حيث وصل عدد المحكمين إلى )
السادة المحكمين تقييم جودة االستبانة، من حيث قدرتيا عمى قياس ما أعدت لقياسو، والحكم 
عمى مدى مبلءمتيا ألىداف الدراسة، وتحديد مدى وضوح العبارات، وانتمائيا لممحور، 

بداء ما يرونو من تعديل، أو حذف، أو إضافة لمعبارات. وبعد  وأىميتيا، وسبلمتيا لغويًا، وا 
راء، واالطبلع عمى المبلحظات، تم إجراء التعديبلت البلزمة التي اتفق عمييا غالبية أخذ اآل

( عبارة موزعة ٪٣المحكمين، ومن ثم إخراج االستبانة بصورتيا النيائية والتي تكونت من )
 ( محاور.٥عمى )

 . صدق االتساق الداخمي:   ٤
تم التأكد من تماسك وتجانس عبارات االستبانة فيما بينيا بحساب معامل ارتباط بيرسون 

(Pearson's Correlation Coefficient) ؛ لمتعرف عمى درجة ارتباط كل عبارة من
 عبارات االستبانة بالدرجة الكمية لممحور. وذلك بعد تطبيقيا عمى العينة االستطبلعية.

 د اررجبط ثُرسىٌ نؼجبراد انًحىر األول يغ انسرجخ انكهُخ نهًحىر( يؼبيال0-3انجسول رلى )

 انًحىر األول

 )االرجبهبد َحى اسزرساو انفظىل االفزراضُخ(

 يؼبيم االررجبط ثبنًحىر رلى انؼجبرح يؼبيم االررجبط ثبنًحىر رلى انؼجبرح

5 2..21** 2 2.002** 

0 2.115** 1 2.002** 

3 2.1.0** 0 2.1.2** 

 فأقل  1.1٣ال عند مستوى الداللة ** د 
( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورىا موجبة، ٨–٥يتضح من الجدول )

( فأقل؛ مما يشير إلى صدق االتساق الداخمي بين 1.1٣ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
 عبارات المحور األول، ومناسبتيا لقياس ما ُأعدت لقياسو. 

 ( يؼبيالد اررجبط ثُرسىٌ نؼجبراد انًحىر انثبٍَ يغ انسرجخ انكهُخ نهًحىر1-3رلى )انجسول 

 انًحىر انثبٍَ

 )انظؼىثبد ػُس اسزرساو انفظىل االفزراضُخ(

 يؼبيم االررجبط ثبنًحىر رلى انؼجبرح يؼبيم االررجبط ثبنًحىر رلى انؼجبرح

5 2.011** 1 2.111** 

0 2.112** 0 2.135** 

3 2.015** 1 2.0.3** 

2 2.011** = = 

 فأقل  1.1٣** دال عند مستوى الداللة  
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( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورىا موجبة، ٩–٥يتضح من الجدول )
( فأقل؛ مما يشير إلى صدق االتساق الداخمي بين 1.1٣ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 ا لقياس ما ُأعدت لقياسو. عبارات المحور الثاني، ومناسبتي
 ( يؼبيالد اررجبط ثُرسىٌ نؼجبراد انًحىر انثبنث يغ انسرجخ انكهُخ نهًحىر.-3انجسول رلى )

 انًحىر انثبنث

 )انًمزرحبد نزحسٍُ اسزرساو انفظىل االفزراضُخ(

 يؼبيم االررجبط ثبنًحىر رلى انؼجبرح يؼبيم االررجبط ثبنًحىر رلى انؼجبرح

5 2.010** 2 2..12** 

0 2.011** 1 2..11** 

3 2...1** = = 

 فأقل  1.1٣** دال عند مستوى الداللة  
( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورىا موجبة، ٪–٥يتضح من الجدول )

( فأقل؛ مما يشير إلى صدق االتساق الداخمي بين 1.1٣ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
 الثالث، ومناسبتيا لقياس ما ُأعدت لقياسو.عبارات المحور 

   . ثبات أداة الدراسة:٥
تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خبلل استخدام معامل الثبات ألفاكرونباخ )معادلة ألفا 

( قيم معامبلت الثبات ٫-٥ويوضح الجدول رقم )(، Cronbach's Alpha)كرونباخ( 
 بانة.ألفاكرونباخ لكل محور من محاور االست

 ( يؼبيم أنفب كروَجبخ نمُبس ثجبد أزاح انسراسخ2-3جسول رلى )

 ثجبد االسزجبَخ ػسز انؼجبراد االسزجبَخ

 03..2 0 االرجبهبد َحى اسزرساو انفظىل االفزراضُخ

 21..2 1 انظؼىثبد ػُس اسزرساو انفظىل االفزراضُخ

 22..2 1 انًمزرحبد نزحسٍُ اسزرساو انفظىل االفزراضُخ

 02..2 .5 بد انؼبوانثج

(، وىذا يدل ٤1٪.1( أن معامل الثبات العام عاٍل حيث بمغ )٫-٥يتضح من الجدول رقم )
عمى أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عمييا في التطبيق الميداني 

 لمدراسة.
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 إجراءات جطبٍق الذراسة:

حيتيا لمتطبيق، قامت الباحثة بتطبيقيا ميدانيًا بعد التأكد من صدق )االستبانة( وثباتيا، وصبل
 باتباع الخطوات التالية: 

 .  إرسال االستبانة إلكترونيًا.٣
 ( ردًا من الردود اإللكترونية. ٦٤.  جمع االستبانة، وقد بمغ عددىا )٤
 . تحميل االستبانة، ومناقشة النتائج.٥
 . صياغة التوصيات.٦

 أسبلٍب الوؼبلجة اإلحصبئٍة:

حقيق أىداف الدراسة، وتحميل البيانات التي تم تجميعيا، فقد تم استخدام العديد من لت
 Statisticalاألساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

Package for Social Sciences ( والتي يرمز ليا اختصارًا بالرمزSPSS.) 
 حصائية التالية:وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإل

. التكرارات، والنسب المئوية؛ لمتعرف عمى خصائص مفردات الدراسة، وتحديد استجاباتيم ٣
 تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنيا أداة الدراسة.

وذلك لمتعرف عمى متوسط "؛ Weighted Mean. المتوسط الحسابي الموزون )المرجح( "٤
كل عبارة من عبارات المحاور، كما أنو يفيد في ترتيب استجابات مفردات الدراسة عمى 

 العبارات حسب أعمى متوسط حسابي موزون. 
"؛ وذلك لمعرفة مدى ارتفاع، أو انخفاض استجابات مفردات Mean. المتوسط الحسابي "٥

الدراسة عن المحاور الرئيسة، مع العمم بأنو يفيد في ترتيب المحاور حسب أعمى 
 متوسط حسابي.

؛ لمتعرف عمى مدى انحراف استجابات "Standard Deviation"نحراف المعياري . اال ٦
مفردات الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل محور من المحاور 
الرئيسة عن متوسطيا الحسابي. ويبلحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في 

متغيرات الدراسة، إلى جانب المحاور  استجابات مفردات الدراسة لكل عبارة من عبارات
 الرئيسة، فكمما اقتربت قيمتو من الصفر تركزت االستجابات، وانخفض تشتتيا.

 

 



 م2122 يناير(    01دد  )ع                                           ..........  واقع استخدام الفصول االفتراضية

Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  084 -الصفحة - 

 ًحبئج الذراسة:

إجابة السؤال األول: ما آراء الطالبات الصم وضعاف السمع حول استخدام الفصول 
 االفتراضية في العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية؟

راء الطالبات الصم وضعاف السمع حول استخدام الفصول االفتراضية في لمتعرف عمى آ
العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية، تم حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات 
الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب الستجابات مفردات الدراسة عمى عبارات آراء 

استخدام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية  الطالبات الصم وضعاف السمع حول
 بالمرحمة الجامعية، وجاءت النتائج كما يمي:

( اسزجبثبد يفرزاد انسراسخ حىل آراء انطبنجبد انظى وضؼبف انسًغ حىل 5 - 2جسول رلى )

اسزرساو انفظىل االفزراضُخ فٍ انؼًهُخ انزؼهًُُخ ثبنًرحهخ انجبيؼُخ يررجخ رُبزنُبً حست 

 ىسطبد انًىافمخيز

 انؼجبراد و

 زرجخ انًىافمخ انزكرار

انًزىسظ 

 انحسبثٍ

االَحراف 

 انًؼُبرٌ
 انفئخ

جخ
رر

ان
 انُسجخ 

يىافك 

 ثشسح
 يحبَس يىافك

غُر 

 يىافك

غُر 

يىافك 

 ثشسح

0 

زازد فرص يشبركزٍ 

يغ األسزبشح فٍ 

انفظىل االفزراضُخ 

ػٍ انحضىر فٍ 

انمبػبد انسراسُخ 

 مهُسَخانز

 0 5 0 51 00 ن

2.02 5.252 
يىافك 

 ثشسح
5 

% 10.3 31.1 2.. 0.2 2.. 

2 

سبهى انزؼهى يٍ ذالل 

انفظىل االفزراضُخ 

فٍ رحسٍُ يسزىاٌ 

 األكبزًٍَ

 - 5 . 52 52 ن

2.05 2..20 
يىافك 

 ثشسح
0 

% 21.3 33.3 52.2 0.2 - 

1 

أزي انزؼهى فٍ 

انفظىل االفزراضُخ 

زىي إنً رفغ يس

انزفبػم االجزًبػٍ يغ 

 زيُالرٍ

 0 3 5 51 52 ن

 3 يىافك 5.221 2.52
% 21.0 22.1 0.2 1.5 2.. 

0 

سبػسٍَ انزؼهى فٍ 

انفظىل االفزراضُخ 

ػهً رًُُخ يهبرارٍ 

 انجحثُخ وانؼهًُخ

 3 - 1 05 55 ن

 2 يىافك 5.225 ...3
% 00.0 12.2 50.1 - 1.5 

3 

أزي انزؼهى فٍ 

االفزراضُخ  انفظىل

إنً رُىع يظبزر 

 انًؼرفخ نسٌ

 5 - 50 02 2 ن

 1 يىافك 23..2 0..3
% 05.2 21.0 0..0 - 0.2 

5 

أشؼر ثبنرضب ػٍ 

رؼهًٍ فٍ انفظىل 

االفزراضُخ ػٍ 

حضىرٌ فٍ انمبػبد 

 انسراسُخ

 3 3 0 .5 50 ن

 0 يىافك 5.512 3.12
% 0..0 20.2 52.3 1.5 1.5 

 يىافك 2.132 2.23 انًزىسظ انؼبو
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( أن مفردات الدراسة موافقات عمى آراء الطالبات الصم وضعاف ٣-٦يتضح في الجدول )
السمع حول استخدام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية بمتوسط 

(، وىو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس ٧.11من  ٦.1٥حسابي بمغ )
(، وىي الفئة التي تشير إلى خيار موافق عمى أداة الدراسة. ٦.٤1إلى  ٥.٦٣)من  الخماسي

( أن مفردات الدراسة موافقات بشدة عمى أثنين من ٣-٦ويتضح من النتائج في الجدول )
عبارات آراء الطالبات الصم وضعاف السمع حول استخدام الفصول االفتراضية في العممية 

( المتين تم ترتيبيا تنازليًا حسب ٦، ٨ة تتمثبلن في العبارتان رقم )التعميمية بالمرحمة الجامعي
 موافقة مفردات الدراسة عمييما بشدة، كالتالي:

( وىي:" زادت فرص مشاركتي مع األستاذة في الفصول االفتراضية ٨جاءت العبارة رقم )
مفردات الدراسة  عن الحضور في القاعات الدراسية التقميدية" بالمرتبة األولى من حيث موافقة

(، وقد تفسر ىذه النتيجة بأن الفصول ٧من  ٦.٤٫عمييا بشدة بمتوسط حسابي بمغ ) 
االفتراضية تسيل عمى الطالبات الصم وضعاف السمع دون اعتبار لمزمان والمكان مما زاد من 

 ,.Long et al)فرص مشاركتين مع األستاذة، وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )
التي أظيرت بأن الفصول االفتراضية تساىم في زيادة ( (Ibrahim, 2019سة ودرا 2007

 تفاعل ومشاركة الطمبة الصم وضعاف السمع. 
( وىي:" ساىم التعمم من خبلل الفصول االفتراضية في تحسين ٦وجاءت العبارة رقم )

ا بشدة بمتوسط مستواي األكاديمي " بالمرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات الدراسة عميي
(، وقد تفسر ىذه النتيجة بأن الفصول االفتراضية مكنت الطالبات ٧من  ٦.٤٣حسابي بمغ )

الصم وضعاف السمع من االعتماد عمى ذاتين في التعمم مما ساىم في تحسين أدائين 
ودراسة )عبد العال (، (Wooten, 2014األكاديمي. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 

التي أظيرت تحقيق نتائج إيجابية في األداء األكاديمي لدى الطمبة في (، و ٤1٣٧وآخرون، 
، والتي (Richardson et al., 2004الفصول االفتراضية. كما تختمف مع نتيجة دراسة )

 بينت أن الطبلب الصم وضعاف السمع أقل درجات من الطبلب السامعين.  
دراسة موافقات عمى أربعة من ( أن مفردات ال٣-٦ويتضح من النتائج في الجدول )

عبارات آراء الطالبات الصم وضعاف السمع حول استخدام الفصول االفتراضية في العممية 
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( التي تم ترتيبيا تنازليًا ٣، ٥، ٤، ٧التعميمية بالمرحمة الجامعية تتمثل في العبارات رقم )
 حسب موافقة مفردات الدراسة عمييا، كالتالي:

( وىي:" أدى التعمم في الفصول االفتراضية إلى رفع مستوى التفاعل ٧وجاءت العبارة رقم )
االجتماعي مع زميبلتي" بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة مفردات الدراسة عمييا بمتوسط 

(، وقد تفسر ىذه النتيجة بأن الفصول االفتراضية مكنت الطالبات ٧من  ٦.1٨حسابي بمغ )
لتقنية مع زميبلتين مما ساىم في زيادة تفاعمين الصم وضعاف السمع من التواصل عبر ا

بوجود تفاعل ومشاركة بين الطالبات  ((Al-Ibrahim, 2019معين. وتتفق مع دراسة 
 ,.Richardson et alالصم وضعاف السمع. كما تختمف ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )

صل والتفاعل (، والتي بينت أن الطبلب الصم وضعاف السمع أقل في مقياس التوا2004
 الفعال مع الطبلب اآلخرين، والشعور بالعزلة عن المعممين والطبلب اآلخرين.

( وىي:" ساعدني التعمم في الفصول االفتراضية في تنمية مياراتي ٤وجاءت العبارة رقم )
البحثية والعممية" بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة مفردات الدراسة عمييا بمتوسط حسابي بمغ 

(، وقد تفسر ىذه النتيجة بأن الفصول االفتراضية مكنت الطالبات الصم ٧من  ٧٪.٥)
وضعاف السمع من االستفادة من مزايا األدوات التقنية مما ساىم في تنمية مياراتين العممية 
والبحثية، وقد يتم استخدام طرق تدريسية أو تكاليف جماعية تساىم في تنمية تمك الميارات 

، والتي بينت أن ((Wooten, 2014وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة  لدى الطالبات.
( Al-Ibrahim, 2019تمك البرامج حققت نتائج إيجابية في العممية التعميمية، ودراسة )

والتي بينت تطوير الميارات البحثية لدى الطالبات الصم وضعاف السمع في الفصول 
 االفتراضية.

ىي:" أدى التعمم في الفصول االفتراضية إلى تنوع مصادر ( و ٥وجاءت العبارة رقم )
المعرفة لدي" بالمرتبة الخامسة من حيث موافقة مفردات الدراسة عمييا بمتوسط حسابي بمغ 

(، وقد تفسر ىذه النتيجة بأن الفصول االفتراضية مكنت الطالبات الصم ٧من  ٧٪.٥)
مما ساىم في تنوع مصادر المتنوعة  االستفادة من المصادر اإللكترونيةوضعاف السمع من 

من إمكانية الحصول عمى  (Ellis & Goodyear, 2013المعرفة لديين. وىذا ما ذكره )
 المعمومات من مصادر متنوعة في البيئات االفتراضية.
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( وىي:" أشعر بالرضا عن تعممي في الفصول االفتراضية عن ٣وجاءت العبارة رقم )
اسية" بالمرتبة السادسة من حيث موافقة مفردات الدراسة عمييا حضوري في القاعات الدر 

(، وقد تفسر ىذه النتيجة بأن الفصول االفتراضية سيمت ٧من  ٥.٩٨بمتوسط حسابي بمغ )
عمى الطالبات الصم وضعاف السمع عممية التعمم مما ساىم في زيادة شعورىن بالرضا. 

(، والتي أظيرت وجود رضا فوق ٪٤1٣وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )الزكري، 
 & Lago)المتوسط عن الخدمات المقدمة لمطمبة الصم في الجامعة. كما تتفق مع دراسة 

Acedo, 2017 والتي أظيرت رضا الطمبة الصم عن التعمم اإللكتروني، وارتباطو )
 بالمستوى المستوى التعميمي الجيد. 

ول االفتراضية في العممية التعميمية بالمرحمة إجابة السؤال الثاني: ما صعوبات استخدام الفص
 الجامعية من وجية نظر الطالبات الصم وضعاف السمع؟

لمتعرف عمى صعوبات استخدام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية بالمرحمة 
الجامعية من وجية نظر الطالبات الصم وضعاف السمع، تم حساب التكرارات، والنسب 

طات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب الستجابات مفردات الدراسة المئوية، والمتوس
عمى عبارات صعوبات استخدام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية 

 من وجية نظر الطالبات الصم وضعاف السمع، وجاءت النتائج كما يمي:
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ىل طؼىثبد اسزرساو انفظىل االفزراضُخ ( اسزجبثبد يفرزاد انسراسخ ح0 - 2جسول رلى )

فٍ انؼًهُخ انزؼهًُُخ ثبنًرحهخ انجبيؼُخ يٍ وجهخ َظر انطبنجبد انظى وضؼبف انسًغ يررجخ 

 رُبزنُبً حست يزىسطبد انًىافمخ

 انؼجبراد و

 زرجخ انًىافمخ انزكرار

انًزىسظ 

 انحسبثٍ

االَحراف 

 انًؼُبرٌ
 انفئخ

جخ
رر

ان
 انُسجخ 

يىافك 

 ثشسح
 يحبَس يىافك

غُر 

 يىافك

غُر 

يىافك 

 ثشسح

3 

االَمطبع انًفبجئ نشجكخ 

االَزرَذ أثُبء ولذ 

يحبضرارٍ فٍ انفظىل 

 االفزراضُخ

 3 2 53 2 53 ن

 5 يىافك 5.035 3.02
% 35.2 05.2 35.2 2.1 1.5 

5 

لهخ ذجرح األسزبشح فٍ 

يؼرفخ احزُبجبد انطبنجبد 

انظى وضؼبف انسًغ ػُس 

 بء انًحبضرادإػط

 3 0 51 1 55 ن

 0 يحبَس 5.035 3.22
% 00.0 50.1 31.1 52.3 1.5 

1 

طؼىثخ فهى انًحزىي 

انزؼهًٍُ فٍ انفظىل 

االفزراضُخ ثسجت لهخ 

اسزرساو انىسبئظ انًزؼسزح 

 فٍ انؼروع انزمسًَُخ.

 . 0 53 1 52 ن

 3 يحبَس 5.205 3.21
% 03.. 55.2 35.2 52.3 52.2 

0 

جس طؼىثخ فٍ فهى أ

انزرجًخ االشبرَخ فٍ 

 انفظىل االفزراضُخ

 2 55 51 1 1 ن

 2 يحبَس 5.521 0.21
% 55.2 50.1 31.1 00.0 2.1 

2 

نُس نسٌ يهبراد كبفُخ 

حىل نهًشبركخ انفؼبنخ فٍ 

 انفظىل االفزراضُخ

 2 52 2 0 2 ن

0.11 5.010 
غُر 

 يىافك
0 

% 2.1 52.3 05.2 33.2 05.2 

1 

أجس طؼىثخ فٍ انزىاطم 

وانؼًم انجًبػٍ يغ 

زيُالرٍ ػُس انمُبو 

 ثبنزكبنُف انجًبػُخ

 50 50 55 3 2 ن

0.22 5.015 
غُر 

 يىافك
1 

% 2.1 1.5 00.0 0..0 0..0 

0 

أشؼر ثبنرجم يٍ 

انًشبركبد انكزبثُخ ػجر 

 chat انشبد

 52 50 2 2 3 ن

0.21 5.00. 
غُر 

 يىافك
. 

% 1.5 2.1 2.1 0..0 21.3 

 يحبَس 02..2 1..0 انًزىسظ انؼبو

( أن مفردات الدراسة محايدات في موافقتين حول صعوبات ٤-٦يتضح في الجدول )
استخدام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية من وجية نظر الطالبات 

و متوسط يقع في الفئة (، وى٧.11من  ٩٪.٤الصم وضعاف السمع بمتوسط حسابي بمغ )
(، وىي الفئة التي تشير إلى خيار ٥.٦1إلى  ٤.٨٣الثالثة من فئات المقياس الخماسي )من 

 محايد عمى أداة الدراسة.
( أن مفردات الدراسة موافقات عمى واحد من ٤-٦ويتضح من النتائج في الجدول )

حمة الجامعية من وجية نظر صعوبات استخدام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية بالمر 
( وىي:" االنقطاع المفاجئ لشبكة ٥الطالبات الصم وضعاف السمع، تتمثل في العبارة رقم )
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من  ٥.٨1االنترنت أثناء وقت محاضراتي في الفصول االفتراضية" بمتوسط حسابي بمغ ) 
محاضرات في (، وقد تفسر ىذه النتيجة بأن االنقطاع المفاجئ لشبكة االنترنت أثناء وقت ال٧

الفصول االفتراضية يعطل تعمم الطالبات الصم وضعاف السمع مما يزيد من صعوبات استخدام 
( والتي بينت (Wooten,2014الفصول االفتراضية، وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

 تحديات التعميم عن بعد؛ انقطاع خدمة االنترنت.
الدراسة محايدات في موافقتين حول  ( أن مفردات٤-٦ويتضح من النتائج في الجدول )

أربعة من صعوبات استخدام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية من 
( التي تم ترتيبيا ٤، ٧، ٣وجية نظر الطالبات الصم وضعاف السمع تتمثل في العبارات رقم )

 تنازليًا حسب حيادية مفردات الدراسة حوليا، كالتالي:
( وىي:" قمة خبرة األستاذة في معرفة احتياجات الطالبات الصم ٣ءت العبارة رقم )جا

وضعاف السمع عند إعطاء المحاضرات " بالمرتبة الثانية من حيث حيادية مفردات الدراسة 
(، وتفسر ىذه النتيجة بأن قمة خبرة األستاذة في ٧من  ٥.٦1حوليا بمتوسط حسابي بمغ )

ت الصم وضعاف السمع عند إعطاء المحاضرات يقمل من تمبية معرفة احتياجات الطالبا
حاجات الطالبات الصم وضعاف السمع عند استخدام الفصول االفتراضية. وتتفق مع دراسة 

( أن ىناك ضعف وعي لدى أعضاء ىيئة التدريس بأىمية التقنية عند ٤1٣٧)آل حاوي، 
لوعي بأىمية تدريب األعضاء تدريس الطمبة الصم وضعاف السمع، وأوصى بأىمية تعزيز ا

عمى نشر المقررات اإللكترونية، وتكييفيا بما يتناسب مع احتياجات وخصائص الطمبة الصم 
 وضعاف السمع.

( وىي:" صعوبة فيم المحتوى التعميمي في الفصول االفتراضية ٧وجاءت العبارة رقم )
بالمرتبة الثالثة من حيث بسبب قمة استخدام الوسائط المتعددة في العروض التقديمية". 

( وقد تفسر ىذه النتيجة ٧من  ٥.1٩حيادية مفردات الدراسة حوليا بمتوسط حسابي بمغ )
بأن المحتوى التعميمي في الفصول االفتراضية قد تم تصميمو بطريقة مناسبة. وتختمف ىذه 

حيث أظيرت أن الطمبة الصم يواجيون صعوبة في  ((Wooten, 2014النتيجة مع دراسة
 إمكانية الوصول لممحتوى التعميمي. 

( وىي:" أجد صعوبة في فيم الترجمة االشارية في الفصول ٤وجاءت العبارة رقم )
االفتراضية" بالمرتبة الرابعة من حيث حيادية مفردات الدراسة حوليا بمتوسط حسابي بمغ 
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االفتراضية كانت  (، وقد تفسر ىذه النتيجة بأن الترجمة االشارية في الفصول٧من  ٤.٫٧)
يعتمدون عمى المغة المنطوقة دون لغة اإلشارة.  نواضحة، وقد تفسر بأن غالبية المستجيبي

( في عدم وجود معممين Lago & Acedo, 2017وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة )
 متمكنين في لغة اإلشارة لتسييل وصول المحتوى العممي.

أن مفردات الدراسة غير موافقات عمى ثبلثة من ( ٤-٦ويتضح من النتائج في الجدول )
صعوبات استخدام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية من وجية نظر 

( التي تم ترتيبيا تنازليًا ٨، ٩، ٦الطالبات الصم وضعاف السمع تتمثل في العبارات رقم )
 حسب عدم موافقة مفردات الدراسة عمييا، كالتالي:

( وىي:" ليس لدي ميارات كافية لممشاركة الفعالة في الفصول ٦جاءت العبارة رقم )
االفتراضية" بالمرتبة السادسة من حيث عدم موافقة مفردات الدراسة عمييا بمتوسط حسابي 

(، وقد تفسر ىذه النتيجة بأن الطالبات يجدن الدعم والتوجيو مما يقمل من ٧من  ٤.٧٩بمغ )
ات المتعمقة بامتبلكين الميارات الكافية لممشاركة الفعالة في الفصول مواجيو الصعوب

االفتراضية، كما قد تفسر بأن لدى الطالبات الصم وضعاف السمع ميارات رقمية في كيفية 
 التعامل مع التقنية مما أسيم أيضًا في الحد من الصعوبات.

لعمل الجماعي مع زميبلتي عند ( وىي:" أجد صعوبة في التواصل وا٩وجاءت العبارة رقم )
القيام بالتكاليف الجماعية" بالمرتبة السابعة من حيث عدم موافقة مفردات الدراسة عمييا 

(، وتفسر ىذه النتيجة بأن الطالبات الصم وضعاف السمع ٧من  ٤.٦1بمتوسط حسابي بمغ )
، واالستفادة من لديين اإلمكانية في التواصل مع بعضين البعض لمقيام بتكاليفين الجماعية

األدوات التقنية المتنوعة لمتواصل والقيام بالتكاليف الجماعية. التي وتختمف ىذه النتيجة مع 
( والتي بينت تحديات التعميم عن بعد؛ قمة التواصل (Wooten, 2014نتيجة دراسة 

 والتفاعل.
"  chat الشات ( وىي:" أشعر بالخجل من المشاركات الكتابية عبر٨وجاءت العبارة رقم )

من  ٤.1٧بالمرتبة الثامنة من حيث عدم موافقة مفردات الدراسة عمييا بمتوسط حسابي بمغ )
(، وقد تفسر ىذه النتيجة بأن الطالبات الصم وضعاف السمع يجدن التشجيع أثناء العممية ٧

في  التعميمية مما يقمل من شعورىن بالخجل، ويقمل من صعوبات استخدام الفصول االفتراضية
 ,Alsadoon & Turkestaniعممية التعمم. وتختمف ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )
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حيث أظيرت أن الطالبات ال يشعرن بالراحة في كتابة أسئمتيم عبر لوحة المحادثات ( 2020
 نظرًا لضعف مياراتين الكتابية.

فصول االفتراضية إجابة السؤال الثالث: ما أبرز المقترحات التي تساىم في تحسين استخدام ال
 في العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية من وجية نظر الطالبات الصم وضعاف السمع؟

لمتعرف عمى أبرز المقترحات التي تساىم في تحسين استخدام الفصول االفتراضية في 
العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية من وجية نظر الطالبات الصم وضعاف السمع، تم 

رارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب حساب التك
الستجابات مفردات الدراسة عمى عبارات أبرز المقترحات التي تساىم في تحسين استخدام 
الفصول االفتراضية في العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية من وجية نظر الطالبات الصم 

 لنتائج كما يمي:وضعاف السمع، وجاءت ا
( اسزجبثبد يفرزاد انسراسخ حىل أثرز انًمزرحبد انزٍ رسبهى فٍ رحسٍُ 3 - 2جسول رلى )

اسزرساو انفظىل االفزراضُخ فٍ انؼًهُخ انزؼهًُُخ ثبنًرحهخ انجبيؼُخ يٍ وجهخ َظر انطبنجبد 

 انظى وضؼبف انسًغ يررجخ رُبزنُبً حست يزىسطبد انًىافمخ

 انؼجبراد و

 زرجخ انًىافمخ رارانزك

انًزىسظ 

 انحسبثٍ

االَحراف 

 انًؼُبرٌ
 انفئخ

جخ
رر

ان
 انُسجخ 

يىافك 

 ثشسح
 يحبَس يىافك

غُر 

 يىافك

غُر 

يىافك 

 ثشسح

0 

انزُىع فٍ انطرق واألسبنُت 

انزسرَسُخ ثًب َزالءو يغ 

احزُبجبد انطبنجبد انظى وضؼبف 

 انسًغ

 - 5 1 52 02 ن

2.00 2..0. 
يىافك 

 ثشسح
5 

% 21.0 33.3 50.1 0.2 - 

5 

رطىَر انًمرراد انسراسُخ ثًب 

َزُبست يغ َظبو انفظىل 

 االفزراضُخ

 - 5 0 00 53 ن

 0 يىافك 2.132 2.50
% 35.2 10.3 52.3 0.2 - 

3 

رىػُخ ػضى هُئخ انزسرَس 

ثبحزُبجبد وذظبئض انطبنجبد 

انظى وضؼبف انسًغ ػُس 

فزراضُخ فٍ اسزرساو انفظىل اال

 انؼًهُخ انزؼهًُُخ

 0 - 1 51 50 ن

 3 يىافك 2.221 2.21
% 3..2 22.1 50.1 - 2.. 

1 

ضرورح رحسٍُ انجُُخ انزحزُخ فٍ 

األَظًخ انزمُُخ نزىفُر كبفخ 

انرسيبد وانزسهُالد انزٍ رًُكٍ 

انطبنجبد انظى وضؼبف انسًغ يٍ 

إيكبَُخ انىطىل إنً انًحزىي 

 انزؼهًٍُ

 0 - . 51 51 ن

 2 يىافك 5.222 2.20
% 31.1 22.1 52.2 - 2.. 

2 

رسجُم انًحبضراد يرئُبً 

وطىرُبً يغ وجىز انزرجًخ 

 االشبرَخ

 2 3 2 55 51 ن

 1 يىافك 5.023 3.15
% 31.. 00.0 05.2 1.5 2.1 

 يىافك 2.113 2.22 انًزىسظ انؼبو

ات عمى المقترحات التي تساىم في ( أن مفردات الدراسة موافق٥-٦يتضح في الجدول )
تحسين استخدام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية من وجية نظر 
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(، وىو متوسط يقع ٧.11من  ٦.1٦الطالبات الصم وضعاف السمع بمتوسط حسابي بمغ )
ة التي تشير (، وىي الفئ٦.٤1إلى  ٥.٦٣في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي )من 

 إلى خيار موافق عمى أداة الدراسة.
( أن مفردات الدراسة موافقات بشدة عمى واحدة من ٥-٦ويتضح من النتائج في الجدول )

المقترحات التي تساىم في تحسين استخدام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية 
( ٤تمثل في العبارة رقم )بالمرحمة الجامعية من وجية نظر الطالبات الصم وضعاف السمع ت

وىي:" التنوع في الطرق واألساليب التدريسية بما يتبلءم مع احتياجات الطالبات الصم 
(، وقد تفسر ىذه النتيجة بأن التنوع في ٧من  ٦.٤٨وضعاف السمع" بمتوسط حسابي بمغ ) 

يدعم  الطرق واألساليب التدريسية بما يتبلءم مع احتياجات الطالبات الصم وضعاف السمع
تمبية احتياجاتيم، ويحد من صعوبات استخدام الفصول االفتراضية. وتتفق ىذه النتيجة مع 

التي أكدت عمى أىمية اختيار استراتيجيات مناسبة لممتعممين  ((Catherine, 2016دراسة 
 الصم وضعاف السمع في بيئة التعمم االلكتروني.

دراسة موافقات عمى أربعة من ( أن مفردات ال٥-٦ويتضح من النتائج في الجدول )
المقترحات التي تساىم في تحسين استخدام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية 

، ٣بالمرحمة الجامعية من وجية نظر الطالبات الصم وضعاف السمع تتمثل في العبارات رقم )
 تالي:( التي تم ترتيبيا تنازليًا حسب موافقة مفردات الدراسة عمييا، كال٦، ٧، ٥

( وىي:" تطوير المقررات الدراسية بما يتناسب مع نظام الفصول ٣وجاءت العبارة رقم )
االفتراضية" بالمرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات الدراسة عمييا بمتوسط حسابي بمغ 

(، وقد تفسر ىذه النتيجة بأن تطوير المقررات الدراسية بما يتناسب مع نظام ٧من  ٦.٣٤)
ل االفتراضية يحسن من عممية تعمم الطالبات. وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الفصو

Catherine, 2016) ) والتي بينت ضرورة تطوير جميع المواد عبر االنترنت وفقًا لمبادئ
 التصميم الشامل.

( وىي:" توعية عضو ىيئة التدريس باحتياجات وخصائص الطالبات ٥وجاءت العبارة رقم )
وضعاف السمع عند استخدام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية" بالمرتبة الثالثة  الصم

(، وقد تفسر ىذه ٧من  ٦.1٩من حيث موافقة مفردات الدراسة عمييا بمتوسط حسابي بمغ )
النتيجة بأن توعية عضو ىيئة التدريس باحتياجات وخصائص الطالبات الصم وضعاف السمع 
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االفتراضية في العممية التعميمية يدعم تمبية احتياجات الطالبات مما  عند استخدام الفصول
يحد من صعوبات استخدام الفصول االفتراضية. وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

Catherine, 2016) في أىمية توعية المعممين الختيار االستراتيجيات المناسبة )
 لتعمم االلكتروني.لخصائص واحتياجات الصم وضعاف السمع في بيئة ا

( وىي:" ضرورة تحسين البنية التحتية في األنظمة التقنية لتوفير ٧وجاءت العبارة رقم )
كافة الخدمات والتسييبلت التي ُتمكن الطالبات الصم وضعاف السمع من إمكانية الوصول 

بمتوسط إلى المحتوى التعميمي" بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة مفردات الدراسة عمييا 
(، وقد تفسر ىذه النتيجة بأن تحسين البنية التحتية في األنظمة ٧من  ٦.1٤حسابي بمغ )

يسيل عممية التعمم، ويساىم في دعم وتمبيو االحتياجات الخاصة لدى الطالبات التقنية 
( ٤1٣٧وتتفق ىذه النتيجة مع ما ذكرتو السبيعي )لموصول إلى المحتوى العممي بسيولة. 

وفير البنية التحتية داخل الجامعات لممساىمة في تحسين الفصول االفتراضية. عمى أىمية ت
( حيث أشار الطمبة الصم إلى أن التقنيات ٪٤1٣كما تتفق مع دراسة )اليمص ودغمش،

 المتوفرة ال تفي بالغرض التدريسي لمطمبة الصم.  
وجود الترجمة  ( وىي:" تسجيل المحاضرات مرئيًا وصوتيًا مع٦جاءت العبارة رقم )

االشارية" بالمرتبة الخامسة من حيث موافقة مفردات الدراسة عمييا بمتوسط حسابي بمغ 
(، وقد تفسر ىذه النتيجة بأن تسجيل المحاضرات مرئيًا وصوتيًا مع وجود ٧من  ٥.٩٣)

رساليا إلى بريد الطالبة يسيل لمطالبات الوصول لممعرفة مما يحد من  الترجمة االشارية وا 
بات استخدام الفصول االفتراضية، كما أنو يساعد الطالبات في االستعانة بو عند الحاجة صعو 

التي أكدت ( (Catherine, 2016لمراجعة المحتوى العممي لممحاضرات. وتتفق مع دراسة 
عمى أىمية وضع تعميقات عمى جميع الميام التي تحتوي عمى مكون صوتي أو فيديو 

 لمطمبة. لتسييل وصول المحتوى العممي
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 هلخص ػبم للٌحبئج:

 أىم النتائج المتعمقة بالسؤال األول، والذي نص عمى اآلتي:
. ما آراء الطالبات الصم وضعاف السمع حول استخدام الفصول االفتراضية في العممية ٣

 التعميمية بالمرحمة الجامعية؟
تخدام كشفت النتائج أن الطالبات موافقات بشدة عمى اثنين من العبارات حول اس

 الفصول االفتراضية في العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية، تتمثل في:
. زادت فرص مشاركتي مع األستاذة في الفصول االفتراضية عن الحضور في القاعات ٣

 الدراسية التقميدية.
 . ساىم التعمم من خبلل الفصول االفتراضية في تحسين مستواي األكاديمي.٤

 الطالبات موافقات عمى ثبلثة من العبارات، تتمثل في:كما كشفت النتائج أن 
 . ساعدني التعمم في الفصول االفتراضية عمى تنمية مياراتي البحثية والعممية.٣
 . أدى التعمم في الفصول االفتراضية إلى تنوع مصادر المعرفة لدي.٤
 اسية.. أشعر بالرضا عن تعممي في الفصول االفتراضية عن حضوري في القاعات الدر ٥

 أىم النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني، والذي نص عمى اآلتي:
. ما صعوبات استخدام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية من ٤

 وجية نظر الطالبات الصم وضعاف السمع؟
كشفت النتائج أن الطالبات موافقات عمى واحدة من العبارات حول صعوبات استخدام 

 فصول االفتراضية في العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية، تتمثل في:ال
 . االنقطاع المفاجئ لشبكة االنترنت أثناء وقت محاضراتي في الفصول االفتراضية.٣ 

 وكشفت النتائج أن الطالبات محايدات في موافقتين عمى ثبلثة من العبارات، تتمثل في:
اجات الطالبات الصم وضعاف السمع عند إعطاء . قمة خبرة األستاذة في معرفة احتي٣

 المحاضرات.
. صعوبة فيم المحتوى التعميمي في الفصول االفتراضية بسبب قمة استخدام الوسائط ٤

 المتعددة في العروض التقديمية.
 . أجد صعوبة في فيم الترجمة االشارية في الفصول االفتراضية. ٥
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 ت عمى ثبلثة من الصعوبات، وتتمثل في:كما كشفت النتائج أن الطالبات غير موفقا
 . ليس لدي ميارات كافية حول لممشاركة الفعالة في الفصول االفتراضية.٣
 . أجد صعوبة في التواصل والعمل الجماعي مع زميبلتي عند القيام بالتكاليف الجماعية.٤
 .chat . أشعر بالخجل من المشاركات الكتابية عبر الشات٥

 ة بالسؤال الثالث، والذي نص عمى اآلتي:أىم النتائج المتعمق
. ما أبرز المقترحات التي تساىم في تحسين استخدام الفصول االفتراضية في العممية ٥

 التعميمية بالمرحمة الجامعية من وجية نظر الطالبات الصم وضعاف السمع؟
ت التي كشفت النتائج أن الطالبات موافقات بشدة عمى واحدة من العبارات حول المقترحا 

تساىم في تحسين استخدام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية، 
 تتمثل في:

. التنوع في الطرق واألساليب التدريسية بما يتبلءم مع احتياجات الطالبات الصم وضعاف ٣
 السمع.

 كما أن الطالبات موافقات عمى أربعة من المقترحات، وتتمثل في: 
 المقررات الدراسية بما يتناسب مع نظام الفصول االفتراضية.. تطوير ٣
. توعية عضو ىيئة التدريس باحتياجات وخصائص الطالبات الصم وضعاف السمع عند ٤

  استخدام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية.
ت التي . ضرورة تحسين البنية التحتية في األنظمة التقنية لتوفير كافة الخدمات والتسييبل٥

 ُتمكن الطالبات الصم وضعاف السمع من إمكانية الوصول إلى المحتوى التعميمي.
 . تسجيل المحاضرات مرئيًا وصوتيًا مع وجود الترجمة االشارية.٦
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  جىصٍبت الذراسة:

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا، فإن الباحثة توصي بما يمي:
  نظمة التقنية لتوفير كافة الخدمات والتسييبلت العمل عمى تحسين البنية التحتية في األ

 التي ُتمكن الطالبات الصم وضعاف السمع من إمكانية الوصول إلى المحتوى التعميمي. 
  العمل عمى التنوع في الطرق واألساليب التدريسية في الفصول االفتراضية بما يتبلءم مع

 احتياجات الطالبات الصم وضعاف السمع.
 لمقررات الدراسية بما يتناسب تقديميا عبر الفصول االفتراضية.االىتمام بتطوير ا 
  توعية عضو ىيئة التدريس باحتياجات وخصائص الطالبات الصم وضعاف السمع عند

 استخدام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية.
 رساليا إلى بريد الطال  بة.تسجيل المحاضرات مرئيًا وصوتيًا مع وجود الترجمة االشارية وا 

 :إجراء دراسات مستقبمية حول
  أثر استخدام أساليب وطرق تدريسية حديثة في الفصول االفتراضية مع الطالبات الصم

 وضعاف السمع بالمرحمة الجامعية. 
  صعوبات استخدام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية لمطالبات الصم وضعاف

 السمع بالمرحمة الجامعية. 
 ت استخدام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية لمطالبات سبل الحد من صعوبا

 الصم وضعاف السمع بالمرحمة الجامعية.
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  الوراجغ
 أوالً: الوراجغ الؼربٍة:

(. تجربة المممكة العربية السعودية في إلحاق الصم بالتعميم العالي الرياض. ندوة ٥٠٠٢أخصر، فوزية )
 الخاصة بجامعة الممك سعود. التربية 

-٦-٠٠، تم استرجاعه بتاريخ البيان الوزاري(. ٥٠٥٠البيان الختامي لوزراء التعميم لمجموعة العشرين )
 الرابط من  ٥٠٥2

/G20%20Riyadh%20Summithttps://www.g20.org/ar/media/Documents
%20Leaders%20Declaration_AR.pdf 

(. معوقات استخدام الفصول االفتراضية في تعميم المغة ٥٠2٢الثبيتي، سمطان ومناصرة، أحمد )
الثانوية من وجهة نظر المعممين والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف  اإلنجميزية لممرحمة 

 أم القرى.  عة )رسالة ماجستير غير منشورة(. جام
(. واقع استخدام الفصول االفتراضية في برامج التعمم عن بعد في ظل جائحة ٥٠٥٠الجراح، فيصل )

المجمة الدولية لنشر " من وجهة نظر المعممين في األردن. 2١"كوفيد  كورونا المستجد 
 .٢٢-٥٥(، ٠)٢، الدراسات العممية

يئة التدريس والهيئة المساندة لتقنية المعمومات (. واقع استخدام أعضاء ه٥٠2٢آل حــاوي، محمد )
(، 2٠١)٠3، رسالة الخميج العربيالتعميم العالي لمصم وضعاف السمع.   واالتصال في برامج

3١-٢3. 
(. معايير جودة الفصول االفتراضية من وجهه نظر أعضاء ٥٠2٦حجازي، عبد المنعم وسعد، محمد )

 .ؤتمر العربي السادس لضمان جودة التعميم العالي. المبجامعة الممك سعود هيئة التدريس 
(. واقع استخدام الفصول االفتراضية في برامج التعميم عن بعد ٥٠23الحسن، عصام وعشابي، هناء )

مجمة إتحاد  أعضاء هيئة التدريس جامعة السودان المفتوحة أنموذجًا. من وجهة نظر 
 .3٢-٢٢(، 2)2٢ الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس، 

(. مستويات اإلنجاز األكاديمي لدى الصم وضعاف السمع ٥٠٥٠الحمدان، منال، والكيالني، محاسن )
 .7٦-3٠(، 73)٥٠، مجمة دراسات الطفولةالمصرية والكويتية: دراسة مقارنة.  في البيئة 

نية في واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس المنصات التعميمية اإللكترو (. ٥٠2٦الدوسري، محمد )   
)رقم  في جامعة الممك سعود   تدريس المغة اإلنجميزية 

 ( رسالة ماجستير، جامعة اليرموك. دار المنظومة.3٢٠٥٦3النشر.
(. واقع ومعوقات برامج التعميم العالي لمطالب الصم وضعاف ٥٠2٠الريس، طارق والخرجي، منال )

 .٦7٠-٦2١(، ٠٢)٢، مجمة كمية التربيةبمدينة الرياض.  السمع 

https://www.g20.org/ar/media/Documents/G20%20Riyadh%20Summit%20Leaders%20Declaration_AR.pdf
https://www.g20.org/ar/media/Documents/G20%20Riyadh%20Summit%20Leaders%20Declaration_AR.pdf
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(. دور التعميم عن بعد في توسيع فرص دخول الطمبة الصم لمتعميم العالي: ٥٠2١الزكري، محمد )
، مجمة العموم التربويةتجربة الجامعة العربية المفتوحة. –البرامج المتاحة وجودة الخدمات المقدمة

(23 ،)2١- 2٠٦     .  
. الدار لمفهوم، القضايا، التطبيق، التقويمرؤية جديدة في التعميم اإللكتروني ا(. ٥٠٠٢زيتون، حسين )

    الصوتية لمنشر والتوزيع. 
 . دار الخريجي لمنشر والتوزيع.مدخل لتكنولوجيا التعميم(. ٥٠٠7سالمة، عبد الحافظ والدايل، سعد )

(. تقويم استخدام الفصول االفتراضية في برامج التعميم عن بعد: جامعة اإلمام ٥٠2٢السبيعي، الجوهرة )
 .7٥-٢٢(، 2٠٠)٥٦، مجمة كمية التربيةسعود اإلسالمية أنموذجًا.  محمد بن 

(. اتجاهات طمبة كمية التربية نحو استخدام الفصول االفتراضية في العممية ٥٠2٦الغنيم، حمد )
 .١٢-٢٠(، 2)٥٢العميا لمتربية،  كمية الدراسات التعميمية. 

 . دار الزهراء.ترونية في العصر الرقميبيئات التعمم اإللك(. ٥٠٥٠السنوسي، هاله )    
واقع استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعميم عن بعد من وجهه (. ٥٠2٠القحطاني، ابتسام )

)رسالة ماجستير غير  التدريس بجامعة الممك عبد العزيز بمدينة جدة نظر أعضاء هيئة 
 منشورة(. جامعة أم القرى. 

تالف نمطي الفصول االفتراضية )المتزامن/ الال متزامن( عمى التحصيل (. أثر اخ٥٠2٦شعيب، إيمان )
. مجمة العموم إنتاج األلعاب اإللكترونية لدى طالبات رياض األطفال وتنمية مهارات 

 .٢23-٢3٦ (،2)2التربوية،
مدخل إلى مناهج البحث في (. ٥٠٠3عباس، محمد ونوفل، محمد والعبسي، محمد وأبو عواد، فلاير )   

 .دار المسيرة لمنشر والتوزيعالنفس.    لتربية وعمم ا
 -(. معوقات التعميم العالي لمطالب الصم وضعاف السمع: التشخيص٥٠23عبد الرحمن، سعيد )

 . ٥٢7-٥٢2(، ٠٢، )الجمعية العربية لتكنولوجيا التربيةالمقترحة.  الحمول والتوصيات 
(. فاعمية فصل افتراضي في ٥٠2٦هد، سهام )عبد العال، مصطفى والقاضي، رضا وفرج، محمد ومجا

مركز تطوير التالميذ المعاقين سمعيًا لمفاهيم الحاسب اآللي بالمرحمة اإلعدادية.  تحصيل 
 .٠١7-٠7٠ (، ٠٥)٠٥، التعميم الجامعي

(. صعوبات التعميم العالي لدى األشخاص فاقدي السمع ٥٠٠7 -أبريل -٠٠-٥7عمر، سهير )
أوراق عمل الندوة العممية الثامنة لالتحاد العربي لمهيئات العاممة مع مواجهتها،  ومتطمبات 

والتأهيل لألشخاص الصم وضعاف السمع" ضمن محور التعميم العالي  الصم" تطوير التعميم 
 ومتطمباته )ندوة(. الرياض.
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(. اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام الفصول ٥٠27المنقوش، حميمة ومنصور، هاجر )
 .٥2٢-2٦١(، 7، )مجمة كمية الفنون واإلعالمبكمية التربية في جامعه مصراته.  الفتراضية ا

( الرياض، مركز الممك سممان ألبحاث 2٢٥2نظام رعاية المعوقين في المممكة العربية السعودية ) 
 code-.org.sa/ar/disabilityhttps://www.kscdrاإلعاقة. 
(. واقع استخدام الفصول االفتراضية في التعميم عن بعد لتدريس مقررات السنة ٥٠27النفجان، نجالء )

-272(، 2١٦، )مجمة القراءة والمعرفةلطالبات جامعة الممك عبد العزيز بجدة.  التحضيرية 
٥٠3. 

اجه الطالب الصم في توظيف التعمم (. المعوقات التي تو ٥٠27الهمص، مصطفى ودغمش، صادق )
. مجمة الجامعة اإلسالمية التغمب عميه: الجامعة اإلسالمية أنموذجاً  االلكتروني وسبل 

 .٠٥٦  -٥١٢(، ٢)٥٦لمدراسات التربوية والنفسية،
(. استخدام استراتيجيتي التعميم التشاركي والحوسبة السحابية في تنمية مهارات ٥٠٥٠محمود، عبير )
المجمة لدى طمبه الدراسات العميا بكمية الفنون الجميمة بجامعة أسيوط.  لعممي البحث ا
 .٢2-2(، ٠)٠٦، العممية

(. مسيرة التربية الخاصة في المممكة العربية السعودية من العزل إلى الدمج. ٥٠٠7الموسى، ناصر )
 دار القمم.
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