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 mail-E         JSROSE@foe.zu.edu.egالبريد اإللكتروني لممجمة 

فاعمية استخدام بيئة تعمم إلكترونى قائمة عمى نمط لغة اإلشارة لتنمية ميارات استخدام 
 الحاسب اآللى لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية المعاقين سمعيا  

 أ.د. أشرف أحمد عبدالطيف
 -وكيل كمية التربية  -أستاذ تكنولوجيا التعميم 

 جامعة األزىر. -بالدقيمية فرع تفينا األشراف 

 أ.د.  إيياب عبدالعزيز الببالوى 
وكيل كمية عموم ذوػ  -أستاذ التربية الخاصة 

 -اإلعاقة والتأىيل لمدراسات العميا والبحوث  -
 جامعة الزقازيق.

 د. عرفة أبوزيد السيد
كمية التربية النوعية  -مدرس تكنولوجيا التعميم 

 جامعة الزقازيق. -

  دمحم غريبمحمود 
كمية التربية  -باحث بقسم تكنولوجيا التعميم 

 جامعة الزقازيق  -النوعية 
 :البحثمقدمة 

وًسا في توظيف المستحدثات التكنولوجية يشيد العالم اليوم ثورة عممية ضخمة وتطوًرا ممم
وتقنيات المعمومات واإلتصاالت التي تفيد فئة ذوؼ اإلعاقة السمعية في تعمميم، ويعد التعيمم 

، كما أن نجاحو في تحقيق أىدافو لمستحدثات التي تنمو بشكل متسارعاإللكتروني من أىم ىذه ا
 المساعدة واإلرشاد والتوجيو. يعتمد عمى  التفاعل مع اإلقران والمحتوػ ، أو طمب

وتعد لغة اإلشارة من أىم أنماط التوجيو وعنصًرا أساسيا في بيئات ومواد التعميم 
اإللكتروني، وتصبح عممية التعميم والتعمم اإللكتروني ميمة صعبة فمذا يحتاج التمميذ ذوؼ 

رشاد لتعميمو في ضوء بيئات التعمم اإللكت  روني .اإلعاقة السمعية إلى توجيو وا 

( الى أن بيئة التعمم اإللكتروني تحقق 30 ص ، 0212) عبد العزيز طمبو وقد أشار
فوائد كثيرة لممتعمم منيا : الحرية التي توفرىا لممتعمم في إختيار ما يريد تعممو في الوقت الذػ 

مناسبو يناسبو وبالسرعة المطموبة حيث تمكنو من تخطى المستويات التعميمية التي يراىا غير 
 لمستواه وتوفر لو كم ىائل من المعمومات من المصادر اإللكترونية .
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باإلضافة إلى ذلك تقوم بيئات التعمم اإللكتروني بدعم التفاعل اإللكتروني والتشاركية بين 
التالميذ والمعممين من خالل إستخدام أدوات اإلتصال والتفاعل المتزامن وغير المتزامن التي 

اآلراء والخبرات التعميمية والحوارات والمناقشات اليادفة وعدم اإلقتصار عمى  ساعدت عمى تبادل
المعمم فقط كمصدر لممعرفة عن طريق ربط المقررات التعميمية بروابط إثرائية لمصادر تعمم 
أخرػ متاحة عمى الشبكة األمر الذؼ يساعد عمى تحسين وتنمية القدرات العقمية العميا والعمميات 

 & David)يكمية والتفكير المرن بشكل ممحوظ لدػ التالميذ ذوؼ االعاقة السمعية الحسية الي
Sigel , 2003 , p173) . 

وبيئات التعمم اإللكتروني ىي البيئات الوحيدة التي يمكنيا أن تشمتل عمى جميع وسائل 
انب األتصال المتزامن وغير المتزامن، وأيضا جميع الوسائل المفظية وغير المفظية معًا بج
ذوؼ عروض لغة اإلشارة في مقرر تعميمي إلكرتوني متكامل ، بما يحقق حاجات التالميذ 

 ,Daniel, 2004اإلعاقة السمعية في التعمم والتواصل والتفاعل مع االخرين عبر االنترنت )
P9. ) 

 اةعاقة السمعية مراعــد تصميم بيئة التعمم اإللكتروني لمتالميذ ذوؼ االويجب عن
شباع احتياجالفردية وخصائص الالفروق  مصطفى سامي د عميو كـاتيم وىذا ما أمتعممين وا 

 .(21 ص ، 0221)

أن المشكمة الرئيسية في تصميم بيئات التعمم اإللكتروني عموًما في عدم مراعاة خصائص 
أو  ومراعاة الفروق الفردية بينيم بالمعمم أو المصمم يصمم النظام بطريقة واحدة ثابتة ، المتعممين

الواحد عمى تالميذ مختمفون في الخصائص ، ويتخيل أن جميع المتعممين أنماط  يطبق النظام
شيء ليم نفس االمكانيات والقدرات أؼ أن المصمم يقوم بتصميم البرنامج  ثابتة متساوية في كل

من وجية نظره كما يراه ىو ، وال يضع في اإلعتبار كيفية تشغيل النظام والبحث فيو عن 
مومات وسوف يفيمون ويتمكنون من كل شيء ولكن عندما يدخل المتعممون بالفعل إلى المع

الموقع ال يعرفون ذلك فيشعرون بالفشل واإلحباط ، والسبب وراء ذلك كمو أن المصممين ليس 
أنفسيم والعممية لدييم الخبرة الكافية بكيفية تصميم البيئات التعميمية اإللكترونية وبالمتعممين 

 .(21 ص، 0221)مصطفى سامي ، ية ذاتياالتعميم
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( أن بيئة التعمم 25 ص ،0225)دمحم عبد الحميد معوض وفي ىذا الصدد يرػ 
االلكتروني تعتمد في بنائيا وعمل عناصرىا عمى األنظمة األلكترونية ، والرقمية في تحقيق 

بل تمتد إلى ىيكمة  األىداف ، وال تقف حدود بناء ىذه البيئة عمى توفير البيئية التحتية فقط ،
المعرفة والمعمومات لبناء المقررات وتنظيميا ، واتاحتيا لممتعمم ، وتحديد أساليب التفاعل مع 

 المقررات ، ومصادر المعمومات األلكترونية المختمفة ، بجانب اإلتصال مع المعمم والمؤسسة .

الذؼ يشتمل ( إلى أن نمط لغة اإلشارة 14ص،  0223)دمحم عطية خميس وقد أشار 
عمى تعميمات لفظية مكتوبة أو مسموعة مصحوبة بعروض بصرية وأمثمة توضيحية أفضل من 

 الذؼ يشتمل عمى تعميمات لفظية فقط أو أمثمة توضيحية فقط .

إلى أن  (0220) رفعت بيجات،  (0222) إبراىيم دمحم شعيركما اشارت دراسة كاًل من 
تمد عمى التمقين بالطريقة التقميدية من جانب المعمم دون واقع التدريس لذوػ االعاقة السمعية يع

إشراك التالميذ بصورة ايجابيو وفعالو في العممية التعميمية ودون اإلعتماد عمى التوجيو البصرػ 
بشكل كاٍف في التدريس باإلضافة إلى وجود قصور في إستخدام الوسائل التعميمية التي يتطمب 

لي لذوؼ اإلعاقة السمعية فضال عمى اإلىتمام بحفع التالميذ تحقيق أىداف تدريس الحاسب األ
مجدي عزيز ابراىيم ، لممعمومة النيائية دون قدراتيم عمى التعمم واالنجاز، كما أضاف كاًل من 

إلى أن التالميذ ذوػ اإلعاقة السمعية  Moyers, (2001, P155)، )223 ص ،0223)
في اإلنتباه وصعوبات في تعمميم نتيجة لعدم  يعانون من إنخفاض في التحصيل الدراسي ونقص

حتياجاتيم ، وفي ىذا الصدد تنادؼ بعض  مالئمة طرق التدريس المتبعة مع خصائصيم وا 
 ,Wolfinger, (2000،  (11 ص ،0222) أحمد عبدالحميداألدبيات واألبحاث مثل: 

p243)  بضرورة إستخدام المثيرات البصرية والحسية داخل بيئة التعمم اإللكتنرونى من خالل
نمط  لغة اإلشارة ، حيث أن المعاقين سمعًيا يتعممون بشكٍل أفضل بإستخدام المثيرات البصرية 
والحسية اليدوية والعممية، ونظًرا ألن التالميذ ذوؼ اإلعاقة السمعية لدييم قصور في نموىم 

ستخدامو لمغة المقروءة أو المكتوبة األمر الذؼ يحتم توفير المغو  ؼ ، مما يؤثر سمًبا عمى فيميم وا 
مثيرات أخرػ تعتمد عمى لغة األشارة في وجود بيئة تعمم إلكتروني تساعد عمى توصيل 

 . (254ص،  0223)مجدي ابراىيم، المعمومات واألفكار إلييم 
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تروني قائمة عمى نمط لغة اإلشارة لتنمية ميارات فمذا يقترح الباحث تصميم بيئة تعمم إلك
 إستخدام الحاسب اآللي لتالميذ الصف األول اإلعدادػ ذوؼ اإلعاقة السمعية .

 اإلحساس بالمشكمة :

الباحث إىتمام الدولة في اآلونة األخيرة بذوؼ اإلحتياجات الخاصة بصفو عامو وذوؼ  الحع -ٔ
ود من أجل حل مشكالتيم وأدرك الباحث أن من اإلعاقة السمعية بصفو خاصو وبذل الجي

أىم ىذه المشكالت مشكمة التواصل المفظي مع التالميذ ذوؼ اإلعاقة السمعية ومحاولة 
القائمين عمى رعايتيم وتممس كل السبل لحميا سواء بتطوير لغة اإلشارة أو اإلستعانة ببعض 

 لصمت لدييم .الوسائل التكنولوجية الحديثة لمساعدتيم عمى تخطى حاجز ا

المتكررة لمدرسة األمل لمصم بالزقازيق وجد الباحث من خالليا أن طريقة التدريس  اتالزيار  -ٕ
المستخدمة مع ىؤالء التالميذ من جانب المعمم يغمب عمييا اإللقاء والتمقين عن طريق اليدين 

يماءات الوجو ولغة الجسد أػ بالطرق التقميدية مما يجعل التمميذ سمبيًا  وال يتجاوب مع ما وا 
يشرحو المعمم مما يجعل المفاىيم والحقائق التي يتعمميا التمميذ ال تستقر في ذاكرتو وينساىا 
بسرعو لذا يجب تبني استراتيجيات تدريسية حديثة تناسب خصائص وطبيعة إعاقة ىؤالء 

ده عمى ربط التالميذ وتبنى أنماط توجيو متنوعة تفعل حاسة البصر لدييم أثناء التعميم وتساع
المفاىيم والحقائق التي يتعمميا التمميذ من خالل لغة األشارة داخل بيئة تعمم إلكترونية تراعى 

حتياجات التالميذ ذوػ اإلعاقة السمعية .  خصائص وا 

مالحظة الباحث مدػ إنخفاض مستوػ أداء التالميذ ذوػ اإلعاقة السمعية وتدني تحصيميم  -ٖ
 كد ذلك بعض معممي الحاسب اآللي .في مادة الحاسب اآللي وقد أ

باإلطالع عمى منيج الحاسب اآللي المقرر عمى تالميذ ذوػ اإلعاقة السمعية بالصف االول  -ٗ
اإلعدادؼ وجد أنو نفس منيج الحاسب اآللي المقرر عمى الصف االول اإلعدادؼ بالمدارس 

من خالل تقديم محتوػ اإلعدادية لمعاديين دون مراعاة إلعاقتيم السمعية وتعويضيم عنيا 
 يركز عمى الحواس األخرػ مثل حاسة البصر.

إنطالقا من مبدأ تكافؤ الفرص التي تعمل الدولة عمى تحقيقو تم تقديم بعض من الدراسات  -٘
واألبحاث في مصر وخارجيا حول إستخدام بيئات التعمم اإللكترونى في التدريس بجميع 



 

- 8 - 
  0202 يناير –(11) مسمسل العدد –األولالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

المختمفة والتي أكدت جميعيا عمى فاعمية استخداميا في  المراحل التعميمية في المواد الدراسية
 التدريس بصفو عامو ولذوؼ اإلعاقة السمعية بصفو خاصة .

 تحديد مشكمة الدراسة : 

في ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكمة الدراسة في تدني ميارات إستخدام الحاسب اآللي 
إستخدام إستراتيجيات وطرق تدريس لدػ تالميذ المرحمة اإلعدادية ذوػ اإلعاقة السمعية وعدم 

تتناسب مع طبيعة اإلعاقة وتنمي ميارات إستخدام الحاسب اآللي لدييم مما يؤدؼ إلى إنخفاض 
 في التحصيل الدراسي لدييم ، لذا تم صياغة مشكمة الدراسة فى السؤال الرئيسي التالي :  

ة لتنمية ميارات إستخدام كيف يمكن تصميم بيئة تعمم إلكتروني قائمة عمى نمط لغة اإلشار 
 الحاسب اآللي لدػ تالميذ المرحمة االعدادية ذوؼ اإلعاقة السمعية ؟

 ويتطمب ذلك االجابة عن التساؤالت الفرعية التالية :

 ما ميارات إستخدام الحاسب اآللي الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية ذوػ اإلعاقة السمعية  -ٔ

بيئة التعمم اإللكتروني القائمة عمى نمط )لغة اإلشارة( لتالميذ ما معايير فاعمية إستخدام  -ٕ
 المرحمة اإلعدادية ذوػ اإلعاقة السمعية .

ما أثر فاعمية إستخدام بيئة تعمم إلكتروني قائمة عمى نمط )لغة اإلشارة( عمى الجانب  -ٖ
 عاقة السمعية المعرفي لميارات إستخدام الحاسب اآللي لدػ تالميذ المرحمة اإلعدادية ذوػ اإل

ما أثر فاعمية إستخدام بيئة تعمم إلكتروني قائمة عمى نمط )لغة اإلشارة( عمى الجانب  -ٗ
 اإلعدادية ذوػ اإلعاقة السمعية  الميارػ لميارات إستخدام الحاسب اآللي لدػ تالميذ المرحمة

 أىداف الدراسة :

 اإلعدادية ذوػ اإلعاقة السمعية.تحديد ميارات إستخدام الحاسب اآللي لدػ تالميذ المرحمة  -ٔ

لغة اإلشارة( عمى الجانب المعرفي نمط ) فاعمية إستخدام بيئة التعمم اإللكتروني القائمة عمى -ٕ
 لميارات إستخدام الحاسب اآللي لدػ تالميذ المرحمة اإلعدادية ذوػ اإلعاقة السمعية .



 

- 9 - 
  0202 يناير –(11) مسمسل العدد –األولالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

لغة اإلشارة( عمى الجانب )نمط  تحديد معايير تصميم بيئة التعمم اإللكتروني القائمة عمى -ٖ
الميارػ لميارات إستخدام الحاسب اآللي لدػ تالميذ المرحمة اإلعدادية ذوػ اإلعاقة 

 السمعية .

 أىمية الدراسة :

 تكمن أىمية الدراسة في أنيا يمكن أن :

  تزود القائمين عمى إعداد مناىج الحاسب اآللي وكذلك معممي الحاسب اآللي بمدارس األمل
بوحدة معاد صياغتيا بإستخدام بيئة تعمم إلكتروني القائمة عمى نمط لغة اإلشارة ويمكن لمصم 

 اإلستفادة منيا في إعداد وحدات مماثمة لمراحل تعميم أخرػ .

  تفيد معممي الحاسب اآللي في تقديم نموذج إجرائي لكيفية إستخدام بيئة تعمم إلكترونى  في
 وػ اإلعاقة السمعية في ضوء بيئة التعمم اإللكتروني .مجال تدريس الحاسب اآللي لمتالميذ ذ

  تساعد التالميذ ذوػ اإلعاقة السمعية في تحسين لرفع مستوػ أدائيم من الجانب المعرفي
 واألدائي وتنمية التحصيل الدراسي لدييم .

 م تسيم في ميدان تعميم الحاسب اآللي لمتالميذ ذوػ اإلعاقة السمعية نحو قمة البحوث التي تيت
 بيذه الفئة مما يزيد من أىميتيا ويجعمو تسيم في فتح الباب أمام دراسات أخرػ . 

 حدود الدراسة :

  عينة من التالميذ ذوػ اإلعاقة السمعية بالصف األول اإلعدادؼ بمدرسة األمل لمصم بمدينة
 سنة ( . ٖٔ – ٕٔالزقازيق وتتراوح أعمارىم ما بين ) 

 دة الحاسب اآللي المقرر عمى تالميذ الصف االول يختص ىذا البحث بتحميل محتوػ ما
 م ٕٕٓٓ/  ٜٕٔٓاإلعدادؼ ذوػ اإلعاقة السمعية في الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي 

 أدوات الدراسة : 

 إستخدمت الدراسة الحالية األدوات التالية :

 ميذ ذوػ إختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لميارات إستخدام الحاسب اآللي لدػ التال
 اإلعاقة السمعية .
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  بطاقة المالحظة لقياس الجانب األدائي لميارات إستخدام الحاسب اآللي لدػ التالميذ ذوػ
 اإلعاقة السمعية .

 عينة الدراسة :

تم إختيار عينة عشوائية من التالميذ ذوػ اإلعاقة السمعية بمدرسة األمل لمصم بالزقازيق 
بالصف األول اإلعدادؼ وتم تقسيميم إلى مجموعتين األولى  ( تمميذ وتمميذة ٕٗوبمغ عددىا ) 

المجموعة الضابطة ودرست بالطريقة التقميدية والثانية المجموعة التجريبية ودرست بنمط لغة 
 اإلشارة .

 فروض الدراسة :

يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية ) نمط لغة اإلشارة  .ٔ
تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدؼ الختبار الجانب المعرفي لميارات ( ودرجات 

 استخدام الحاسب اآللي لصالح تالميذ المجموعة التجريبية .

يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية ) نمط لغة اإلشارة  .ٕ
لبعدؼ لبطاقة مالحظة أداء ميارات ( ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق ا

 استخدام الحاسب اآللي لصالح تالميذ المجموعة التجريبية . 

 مصطمحات الدراسة :

 بيئة التعمم االلكتروني : 

بأنيا بيئة تعميمية حديثة توظف تكنولوجيا " (:02ص، 0223)دمحم عطيو خميس  يعرفيا
الكمبيوتر والشبكات التعميمية والوسائل المعمومات واإلتصاالت المتعددة وتقوم عمى أساس 

اإللكترونية مثل: المدارس والجامعات اإللكترونية والمعامل والمختبرات اإللكترونية والفصول 
 اإللكترونية والمتاحف اإللكترونية " .

 : Deafالصم 

( األصم : بأنو الفرد الذػ فقد حاسة 82 ص ،0221)عبد الرحمن سميمان يعرف 
وراثية أو مكتسبو سواء منذ الوالدة أوبعدىا األمر الذػ يحول بينو وبين متابعة السمع ألسباب 
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الدراسة وتعمم خبرات الحياة مع أقرانو العاديين وبالطرق العادية لذلك فيو في حاجة ماسو إلى 
( ديسيبل  ٓٚتأىيل يتناسب معو ومع قصوره الحسي ودرجة الفقد السمعي لديو ال تقل عن ) 

 .كثرفأ

 ات استخدام الحاسب اآللي : ميار 

يعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا : الحد األدنى من األداء المرتبط بالميارة المتعمقة بإستخدام 
الحاسب اآللي واإلنترنت التي تمكن التمميذ من التعامل مع ىذه التقنيات بسرعو ودقة وفيم سواء 

لتي يمكن قياسيا بإستخدام بطاقة داخل المؤسسات التعميمية أو خارجيا في الحياة العامة وا
 مالحظة األداء التي أعدت ليذا الغرض  .

 : Sign Languageلغة اإلشارة  : 

تعرف لغة اإلشارة بانيا " لغة مرئيو تستخدم مجموعة من حركات اليدين وأشكاليا لمتعبير عن 
 ( .Rochester institute, 2004, p55المفاىيم والكممات " )

 :لمبحثاإلطار النظري 

سعى البحث الحالى إلى تحقيق أىدافو من خالل اإلطار النظرػ الذػ يتضمن ثالث 
محاور المحور األول يعرض فيو الباحث  اإلعاقة السمعية ، أما المحور الثانى فيشتمل عمى 

 بيئات التعمم اإللكتروني، أما المحور الثالث فيشتمل عمى ميارات استخدام الحاسب اآللي .

 ول : اإلعاقة السمعية :الـمحـوراال 

تحتل حاسة السمع أىمية خاصة في حياة الفرد لذلك ذكر هللا تعالى ىذه الحاسة في أكثر 
 من موضع في القرآن الكريم مؤكدًا سبحانو وتعالى عمى أىميتيا لقولو تعالى في محكم كتابو : 

نَساَن ِمن نُّْطَفٍة َأْمَشاٍج نَّْبَتِمي ( )سورة االنسان(، ِٕو َفَجَعْمَناُه َسِميًعا َبِصيًرا )" ِإنَّا َخَمْقَنا اإْلِ
وبالتالي فالسمع والبصر، ىما القناتان الرئيسيتان المتان يحصل بيما االنسان عمى معارفو 
األساسية ، ويكون من خالليما صورتو عن نفسو وعن البيئة التي يعيش فييا، ويأتي السمع قبل 

ألىميتو في الحياة كما في قول الحق سبحانو وتعالى في  البصر في أغمب آيات القرآن الكريم
ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أولئك َكاَن َعْنُو   العديد من اآليات "َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِو ِعْمم   ِإنَّ السَّ
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ْمَع   َتْعَمُمونَ ُبُطوِن ُأمََّياِتُكْم اَل  مِّن ،" َوَّللاَُّ َأْخَرَجُكم( )االسراء(ٖٙ)َمْسُئوال  َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّ
ْمَع َواأْلَْبَصاَر (( ) النحلَٛٚواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة ۙ َلَعمَُّكْم َتْشُكُروَن ) ، " َوُىَو الَِّذؼ َأنَشَأ َلُكُم السَّ

 ( ) المؤمنون( .ٛٚ(َتْشُكُروَن  مَّا َقِمياًل  َواأْلَْفِئَدةَ 

ة السمعية عن غيرىا من اإلعاقات بأنيا لم تستدر العطف أو الرحمة، ولقد تميزت اإلعاق
فالرحمة ترتبط بالمظير البدني الذػ يبعث الخوف في قمب من يراه كما تكمن في صوت اإلنسان 
الدافئ الذػ يستحثو الناس ، وبالتالي كان المكفوفون في مقدمة من كسبوا عطف الناس في 

مثارًا لمسخرية في   –في كثير من األحيان  -ف السمع مجتمعيم بينما أصبح الصم وضعا
( ، ومن ثم 124 ص ،0221عبد الرحمن سميمان ،وسائل اإلعالم واألعمال الفنية وغير ذلك )

فاإلعاقة السمعية خطيرة في تأثيراتيا عمى التمميذ ، اذ أنيا تحرمو من إبداء اآلراء والتفاعل مع 
وتقف حائال دون إكتساب خبرات عممية وعممية دينامية  –خاصة مع إعاقة الصمم  –العاديين 

 . (230-231ص، 0223)مجدى عزيز،

 :تعريف اإلعاقة السمعية 

( بأنيا " وجود مشكمو تحول دون قيام الجياز 125 ص ، 0225) سمير شندييعرفيا 
اع األصوات المختمفة . وتتباين درجة السمعي لمفرد بوظائفو أو تقمل من قدرة الفرد عمى سم

اإلعاقة السمعية من البسيطة والمتوسطة التي ينتج عنيا ضعف السمع إلى الدرجة الحادة والتي 
ينتج عنيا الصمم . وبذلك نجد أن اإلعاقة السمعية مصطمح عام استخدم ليميز أؼ فرد يعاني 

يتراوح في حدتو من البسيط إلى من فقدان السمع بغض النظر عن درجة القصور السمعي الذػ 
 المركب .

 أسباب اإلعاقة السمعية :

عمى الرغم من التقدم العممي والطبي اليائل في القرن الحادؼ والعشرين فإن عممية تحديد 
سبب اإلعاقة السمعية ال تزال صعبة بالنسبة لبعض الحاالت إال أنو في معظم الحاالت أمكن 

وىى  (28 -24ص، 0222حسين التيامي )التوصل الى أسباب اإلعاقة السمعية، كما أوردىا 
 :تيكاأل
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 مل مسببة لإلعاقة قبل الوالدة :عوا-1

 . أسباب وراثية: زواج األقارب ، وزواج الصم من بعضيم البعض 
  " أسباب جينية: اإلصابة بمرضWarden  " والذػ من أعراضو تقوس الشفاه لمخارج

 وبروز االنف واختالف لون العينين عن بعضيما.
  من الحمل مثل الحصبة إصابة األم الحامل ببعض الفيروسات خالل الفترات األولى

 األلمانية واإللتياب السحائى .
 . تناول األم الحامل لبعض العقاقير الضارة خالل الثالثة شيور األولى لمحمل 

 عوامل مسببو لإلعاقة أثناء الحمل والوالدة : -0

وتتمثل ىذه العوامل في مجموعة الظروف والمتغيرات التي تحدث أثناء والدة الطفل ومن 
 ( :142- 143ص، 0222) عادل عبد هللا ىذه العوامل كما حددىا 

  الصدمات التي تؤدػ أػ حدوث نزيف بالمخ أثناء الوالدة نتيجة لإلستخدام الخاطئ لمجفت أو
مولود من رحم أمو خاصة إذا كان حجمو كبيرًا أو كان المالقط والتي يتم استخداميا إلخراج ال

لى تمف في  وضعو غير طبيعي إذ قد يتم الضغط عمى رأسو مما يؤدػ إلى نزيف في المخ وا 
 الخاليا السمعية يؤدػ بو الي اإلصابة بالصمم .

  نقص األكسجين أثناء الوالدة خاصة في الوالدات المتعسرة وبالتالي عدم وصول األكسجين إلى
المخ لفترة من الوقت مما يؤدػ إلى حدوث تمف عصبي دائم يؤدػ إلى قصور سمعي حسي 

 عصبي .

 عوامل مسببة لإلعاقة بعد الوالدة : -3

تتمثل ىذه العوامل في كل ما يمكن أن يتعرض لو الطفل بعد مولده وخالل طفولتو 
سمعي بشكل معين وبدرجة ومراىقتو ورشده من عوامل ومتغيرات متباينة تؤثر سمبًا عمى جيازه ال

 معينة كذلك ، ومنيا :

  إصابة الطفل ببعض األمراض خصوصا في المراحل األولى من حياتو والتي قد تؤدػ إلى
إصابتو باإلعاقة السمعية ومن بين ىذه األمراض الحميات الفيروسية والميكروبية كالحمى 

نفمونزا، والحمى القرمزية والدفتريا المخية الشوكية أو اإللتياب السحائى والحصبة والتيفود واأل
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المطمب عبد) ي الخاليا السمعية والعصب السمعيويترتب عمى ىذه األمراض تأثيرات مدمرة ف
 (.310 ص ،0225 ،القريطى

  قد تدخل أجسام غريبة إلى األذن أو القناة الخارجية كالحصي والحشرات الصغيرة والخرز
يترتب عميو تراكم المادة الشمعية مما يؤدػ الى إنسداد والورق وعيدان الثقاب وما شابييا مما 

األذن فال تسمح بمرور الموجات الصوتيو بدرجة كافية أو واضحة فتصل عمى أثر ذلك 
مشوىو إلى الطبمو ، وفى كثير من األحيان قد يؤدػ دخول مثل ىذه االجسام إلى األذن إلى 

 ( .142 ص ،0222)عادل عبد هللا   احدوث ثقب بالطبمو أو إلى تمزقي

 تصنيفات اإلعاقة السمعية : 

 أوال  : من حيث العمر عند اإلصابة : 

 وتنقسم إلى ما يمي :

وىو ضعيف السمع منذ لحظة حيث يكون الفرد قد ولد  : congenitalإعاقو سمعيو والديو  -
 ( .142 ص ،0225سعيد عبد العزيز ، ) والدتو 

( إلى أنيا حاالت 142 ص ،0225)سعيد عبد العزيز يذكر  إعاقة سمعيو بعد تعمم المغة : -
الصمم التي تحدث بعد أن يكتسب الطفل ميارة الكالم والمغو وفى ىذه الحالو ال يتأثر النطق 

 أو الكالم عند الطفل .

( إلى أنيا حاالت 235 ص ،0223) مجدى إبراىيم يذكر إعاقة سمعيو ما قبل تعمم المغة : -
 ى تطور المغو والكالم عند الطفل الوالدة أو في مرحمة سابقة عم ضعف السمع التي تحدث منذ

 من حيث موقع اإلصابة :  :ثانيا  

 وتنقسم إلى ما يمي :

 ،0225قحطان الظاىر )،  (020 -021 ص ،0225عبد المطمب القريطى )يذكر كال من 
أن أنواع الصمم تصنف عمى أساس التشخيص الطبي ، وتبعا لطبيعة الخمل  (001 -021 ص

 الذػ قد يصيب الجياز السمعى في الفئات التالية : 
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 : Conductiveصمم توصيمي  -1

يحدث ىذا النوع عندما تعوق إضطرابات قناة أو طبمة األذن الخارجيو أو إصابة األجزاء 
او السندان أو الركاب عممية نقل الموجات أو  الموصمة لمسمع باألذن الوسطى كالمطرقو

الذبذبات الصوتيو التي يحمميا اليواء الى اال ذن الداخميو ومن ثم عدم وصوليا الى المخ وعادة 
ما يكون القصور السمعى الناتج عن الصمم التوصيمى  بسيطا او متوسطا حيث ال يفقد المريض 

 حاالت نادرة .( وحدة صوتيو إال في ٓٗفي الغالب أكثر من )

 : Sensorineuralصمم حسي عصبى  -0

ينتج ىذا النوع عن اإلصابو في األذن الداخميو أو حدث تمف في العصب السمعى 
الموصل إلى المخ مما يستحيل معو توصيل الموجات الصوتيو من األذن الداخميو ميما بمغت 

ي المخ بتحويميا إلى نبضات ، وبالتالي عدم إمكانية قيام مراكز الترجمة فو وصولياشدتيا أ
عصبيو سمعيو وعدم تفسيرىا عن طريق المركز العصبى السمعى ومن بين أىم أسباب ىذا النوع 
ستخدام بعض  من الصمم الحميات الفيروسية والميكروبيو التي تصيب الطفل قبل وبعد الوالدة وا 

باشر في األلياف الحسيو العقاقير الضارة بالسمع ومن الصعب عالج ىذا النوع نظرًا لمتمف الم
 والعصبيو .

 : Centralصمم مركزى  -3

يرجع إلى إصابة المركز السمعى في المخ بخمل ما ال يتمكن معو من تمييز المؤثرات 
 السمعية أو تفسيرىا وىو من األنواع التي يصعب عالجيا .

 : Mixedصمم مختمط  -2

وىوعبارة عن خميط من أعراض كل من الصمم التوصيمى والصمم الحسي والعصبى 
ويصعب عالج ىذا النوع نظرًا لتداخل أسبابو وأعراضو حيث إذا ماأمكن عالج ما يرجع منيا إلى 
الصمم التوصيمى فقد يبقى اإلضطراب السمعى عمى ما ىو عميو نظرًا لصعوبة عالج ىذا النوع 

 الحسي العصبي 

 :Hysterical مم ىستيرى  ص  -5
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 يرجع ىذا النوع الى التعرض لخبرات وضغوط انفعاليو شديدة صادمو وغير طبيعيو .

 ثالثا : من حيث شدة فقدان السمع :

 -302 ص ،0222) ( ، راضى الوقفى222 ص ،0222)عادل عبدهللا من كل ويقسم 
 ىذه الفئات كاألتى : (00 -19 ص ،0222) ، عصام النمر ،(302

 slightفقد سمع خفيف أو بسيط جدًا :  -1

 marginal or mildفقد سمع بسيط :  -0

 moderateفقد سمع متوسط :  -ٖ

 severeفقد سمع شديد :  -2

   profoundفقد سمع شديد جدًا :  -٘

 اإلشارة مع التالميذ ذوى االعاقة السمعية : لغة

من حركات اليدين وأشكاليا تعرف لغة اإلشارة بأنيا " لغة مرئيو تستخدم مجموعة 
 .( Rochester Institute, 2004, p55لمتعبيرعن المفاىيم والكممات "  )

ولغة اإلشارة عبارة عن رموز مرئية إيمائية تستعمل بشكل منظم ، وتتركب من إتحاد 
وتجميع بشكل اليد وحركتيا مع بقية أجزاء الجسم التي تقوم بحركات معينة تمشًيا مع حدة 

، ولغة اإلشارة وسيمة لمتواصل تعتمد إعتماًدا كبيًرا عمى اإلبصار، أوىي نظام حسي الموقف 
 بصرؼ يدوؼ يقوم عمى أساس الربط بين اإلشارة والمعنى . 

وتعد لغة اإلشارة لغة طبيعية أو كالمغة األم بالنسبة لمصم، ونسبة إكتسابيا وتعميم الصم 
عون لغتيم ، وتسير بنفس األطوار تقريًبا ، ومن لمغتيم ىي نفس النسبة التي يتعمم بيا السام

ن كان يتبع البرنامج الشفيي ويحضر عمية التعامل بمغة اإلشارة، فإنو  المالحع أن األصم وا 
 ( .182 ص ،0221ماجدة السيد عبيد : يتعمم اإلشارة أوال، أؼ قبل تعمم المغة الشفيية )

 

 



 

- 14 - 
  0202 يناير –(11) مسمسل العدد –األولالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 ة : أىمية لغة اإلشارة لمتالميذ ذوى االعاقة السمعي 

تؤكد نتائج الدراسات والبحوث عمى أن لغة اإلشارة تمثل أىمية قصوػ لألفراد الصم  
 مقارنة بالطرق األخرػ التي يستخدميا الصم وذلك لإلعتبارات التالية : 

لغة اإلشارة تمثل المغة الطبيعية لألفراد الذين يعانون من الصمم مثل الكالم الصوتي لمسامعين  -
. 

 بالنسبة لمصم لغة النفس التي يحدثون بيا أنفسيم وتعطييم تميًزا وقدرة وتفردًا .لغة اإلشارة  -

لغة اإلشارة لغة يرتاح ليا الصم ويمارسونيا بطالقة وقوة وميارة ال يماثميم فييا األفراد  -
 السامعون .

ومواقف تعد لغة اإلشارة وسيمة الصم لمعالجة كافة المواقف االجتماعية والنفسية والتعميمية  -
 الحياة اليومية .

من الناحية النفسية لغة اإلشارة لغة الصم الطبيعية التي تخصيم وال تشعرىم بالنقص مثميم  -
مثل األفراد السامعين الذين ليم لغتيم المفظية ، فيي تقمل من إحساسيم بالعجز والدونية ؛ 

 ولذلك فيم متمسكون بيا رغم وجود طرق أخرػ لمتواصل .

رة لغة غنية إلى أبعد الحدود بالجماليات التي ال يعرفيا إال من يستخدميا ويجد فييا لغة اإلشا -
 ( .32-09 ص ،0221دمحم فتحي عبدالحى ، ) الكفاية والراحة ووسائل التعبير المختمفة 

 خصائص لغة اإلشارة : 

ئص لغة اإلشارة مع العديد من المغات اإلنسانية المنطوقة األخرػ في العديد من الخصا
 إلى أن (02 ص ،0222)سامي سعيد جميل :  أشار والسمات منيا :

 اإلبداع :  -1

ويقصد بيا أن النظام المغوؼ يتيح إنشاء وفيم عدد غير محدود من العبارات بما في ذلك 
العبارات التي لم تكن معروفة من قبل ؛ فالتالميذ الصم الذين تعمموا لغة اإلشارة كمغة لم يصبحوا 

 توليد وفيم عدد ال محدود من العبارات وىو ما يعرف بعممية االكتساب المغوؼ . قادرين عمى

 االستبدالية :  -0
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وىي خاصية لغوية تمكننا من التحدث عن أحداث تنتمي لزمان ومكان بعيدين عن زمان 
 ومكان موضوع الحديث والحوار نفسو .

 التبادلية :  -3

إلى مستقبل ، وبالعكس ، فالمرسل فالمرسل في الحديث المغوؼ يمكن أن يتحول 
 والمستقبل يمكن أن يتبادلوا األدوار طالما أنيما يستخدمان النظام المغوؼ نفسو .

 إمكانية التعمم :  -2

وىي خاصية في المغة تجعل من الممكن ألؼ إنسان أن يتعمم المغة إذا توفرت السالمة 
 ئمة .الصحية والتعرض لنماذج ىذه المغة تحت ظروف بيئية مال

 المحور الثانى : بيئات التعمم اإللكتروني :

يعد التعميم اإللكتروني أحد أىم المستحدثات التي تنمو بشكل متسارع كما أن نجاحو في 
تحقيق أىدافو يعتمد بشكل كبير عمى قدر التفاعمية التي يوفرىا في بيئتو ، حيث يحتاج المتعمم 

المعمم واالقران والمحتوػ وفى طرق التعميم المختمفة أو  في بيئة التعمم اإللكتروني إلى التفاعل مع
طمب المساعدة واإلرشاد والتوجيو أوطرح األسئمة التي تحتاج إلى اإلجابة عنيا وذلك بإستخدام 
أدوات التفاعل واإلتصال التي توفرىا تمك البيئة ولذلك تسعى معظم دول العالم لنشرمثل ىذا 

 تعميمية المختمفة .النوع من التعمم في مؤسساتيا ال

وتعد أدوات التفاعل واإلتصال من المكونات الرئيسية لنظم التعمم اإللكتروني كما أنيا تنقل 
المتعمم إلى واقع إفتراضي يجمع بين أفراد ليم خصائص وميول وأىداف مشتركو ومن ثم يعد 

دمحم عبد لكتروني )إستخدام تقنيات وأدوات اإلتصال والتفاعل اإللكتروني جوىرعممية التعمم اإل
 ( .                                                             22-39 ص ، 0225الحميد ، 

 :تعريف بيئة التعمم اإللكتروني 

( بأنيا بيئة تعميمية حديثة توظف 05 ص ، 0223) دمحم عطيو خميسيعرفيا          
وتقوم عمى أساس الكمبيوتر والشبكات التعميمية تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت المتعددة 
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والوسائل اإللكترونية مثل : المدارس والجامعات اإللكترونية والمعامل والمختبرات اإللكترونية 
 والفصول اإللكترونية والمتاحف اإللكترونية .

 مميزات بيئة التعمم االلكترونى : 

لتعمم اإللكتروني أنيا تعمل عمى ( إلى أن من مميزات بيئة ا0222) الغريب زاىر أشار
زيادة إعتماد التالميذ عمى أنفسيم تعميميا وتمبى إحتياجات التالميذ وتعمل عمى اشباعيا 
ثاره المتعمم  تكنولوجيا وتخمق لمتالميذ فرصا تعميمية عالميو متنوعو وأيضا تعمل عمى جذب وا 

وىذا ما أكدتو دراسة  ،عممية التعميميةنحوالتعمم وتخفف وقت وجيد وتكاليف البطريقة تجعمو إيجابيا 
(2004 (Song et al.,  حيث ىدفت إلى الكشف عن عناصر القوة والضعف فى بيئات التعمم

اإللكتروني كما يدركيا التالميذ  وقد توصمت الدراسة إلى أن أكثر العوامل المساعدة عمى تعمميم 
، وكذلك  اإللكترونية ، إدارة الوقت اإللكتروني ىي جودة تصميم المقررراحة إستخدام التقنيات

 القدرة عمى أداء الواجبات والميام في أؼ وقت .

( إلى أن بيئة التعمم اإللكتروني تحقق 33 -30ص،  0212)عبدالعزيزطمبو كما أضاف 
فوائد كثيرة لممتعمم منيا : الحرية التي توافرىا  لممتعمم في إختيارمايريد تعممو في الوقت الذػ 

وبالسرعة المطموبة حيث تمكنو من تخطى المستويات التعميمية التي يراىا غير مناسبو يناسبو 
 لمستواه ، وتوفر لو كم ىائل من المعمومات من مصادرىا اإللكترونية .

 خصائص بيئة التعمم اإللكتروني :

 -تتسم بيئة التعمم اإللكتروني بالعديد من الخصائص منيا:     

 متنوعة عالميًا . إنيا تخمق فرصًا تعميمية -ٔ

 استخدام سيل لمخدمات التعميمية . -ٕ

 القدرة عمى اإلتصال المباشر مع إدارة المؤسسة التعميمية وخدمات اإلنترنت . -ٖ     

 تزيد من إعتماد التالميذ عمى أنفسيم  تعميميا . -ٗ

 تكون عالقات ايجابيو بين التالميذ مع بعضيم البعض ومع المجتمع والثقافة العامة . -٘

 مل عمى تخفيف وقت وجيد وتكاليف العممية التعميمية .تع -ٙ
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وتعمل عمى تنوع المصادر اإللكترونية التي تساعد التالميذ عمى اإللمام بالمادة التعميمية  -ٚ
. 

 تدعم ميارات المتعممين والمعممين في تقنيات اإلتصال والمعمومات . -ٛ

                لكترونية عن بعدوالواجبات بطريقة إتسمح بعمميات التسجيل واإلدارة والمتابعة واإلختيارات 
(David, W., Hung, 2001. ) 

 لغة اإلشارة فى بيئة التعمم االلكترونى :  

ني لمتالميذ ذوػ االعاقة تعتبر لغة اإلشارة عنصرا أساسيا في بيئات التعميم اإللكترو         
لخدمة أدوات ومواد التعمم اإللكتروني ، وبدون لغة اإلشارة التي يتم تطويعو بالكامل السمعية

، لذا فإن ترجمة لغة اإلشارة عمى اإللكتروني ميمة مستحيمة تقريبا تصبح عممية التعمم والتعميم
شبكة االنترنت ىي طريقة واعدة لجعل مواقع شبكة اإلنترنت بصفة عامة وبيئات التعمم 

ميذ ذوػ اإلعاقة السمعية ، ولغة اإللكتروني بصفة خاصة أكثر إنتفاحا وأسيل إستعماال لمتال
 اإلشارة عمى االنترنت ليا عدة اشكال أىميا : 

 لغة اإلشارة الطبيعية المسجمة مسبقا  -ٔ

 لغة اإلشارة اإلصطناعية شبة األتوماتيكية  -ٕ

 لغة اإلشارة ذات الروابط المدمجة / الفائقة  -ٖ

 عاقة السمعية :  وسائل تيسير بيئة التعمم االلكترونى لمتالميذ ذوى اال

أنو من الضرورؼ مالحظة أن لكل تمميذ وتمميذه إحتياجاتيم الخاصة عمى الرغم من أنو 
يمكن " قياس " وتحديد قدرة السمع بمختمف الطرق؛ ان القدرة عمى فيم الكالم ىي عممية معقدة 

بضعف  جدا تحتاج الى كل من العين واالذن والعقل، لذلك فانو من الممكن لمتمميذ المصاب
السمع ان يفيم ما يقال افضل من التمميذ الذػ يستمتع بقدرة أكبر عمى السمع اذا توفرت لو 

 الوسائل واألدوات التي تعينو عمى ذلك 

Wald, (2006, P9-20), Henderson & et al., (2005, P11-16), Wald, 
(2001, P1-13); Richard & Thomas, (2007, 261-265) :وىى 
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 الصوتية والترجمة النصية . المعمومات -ٔ

 ترجمة لغة اإلشارة . -ٕ

 تسجيل المحاضرات المباشرة . -ٖ

 الترجمة الحرفية في الزمن الحقيقي . -ٗ

 تدوين المالحظات . -٘

 االتصال النصي . -ٙ

 نسخ النص في الزمن الحقيقي في المحاضرات بإستخدام تكنولوجيا تمييز الكالم . -ٚ

 سمكية .وسائل المساعدة الال -ٛ

 إجراءات البحث : 

 أوال : متغيرات البحث : 

 إشتمل البحث الحالى عمى متغير مستقل ومتغير تابع :

  : المتغير المستقل ويتمثل في 

 بيئة تعميم الكتروني قائمة عمى نمط لغة األشارة .

  : المتغير التابع ويتمثل في 

  اإلعاقة السمعية .تنمية ميارات إستخدام الحاسب اآللي لدػ التالميذ ذوؼ 

 ثانيا : المنيج المستخدم في البحث :

إستخدم الباحث المنيج شبو التجريبي، لمعرفة أثر بيئة التعمم االلكترونى القائمة عمى نمط 
 )لغة االشارة( ، عمى )تنمية ميارات استخدام الحاسب االلى( .

 ثالثا : التصميم التجريبي لمبحث :

عة تجريبية ومجموعة ضابطة فى التصميم التجريبي ، إعتمد البحث الحالي عمى مجمو 
، ثم تم إجراء تطبيق (بطاقة المالحظة -وقد تم إجراء تطبيق قبمي ألدوات البحث )اختبارتحصيمي
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بطاقة المالحظة(، ثم تم حساب الفرق بين المجموعتين  -بعدؼ ألدوات البحث )اختبار تحصيمي
 في البعدؼ، وبحسب داللة الفروق .

 تصميم بيئة التعمم االلكترونى : رابعا :

حيث كان اليدف من الدراسة الحالية ىى تصميم بيئة تعمم الكتروني قائمة عمى نمط لغة 
ة االعدادية ذوؼ اإلعاقة اإلشارة لتنمية ميارات استخدام الحاسب اآللي لدػ تالميذ المرحم

التعميمي المناسبة لبيئة  ، لذلك قام الباحث باإلطالع عمى مجموعة من نماذج التصميمالسمعية
التعمم اإللكتروني، ومن بين تمك النماذج التي إطمع عمييا الباحث نموذج التصميم التعميمى العام 

ADDIE, (1988) (0212عبدالعزيز طمبة )، ونموذج  (0228نبيل جاد عزمى )، ونموذج 
 ، وغيرىا من نماذج التصميم المختمفة . (0213عبدالمطيف الجزار )، ونموذج 

وتصميم بيئة التعمم اإللكتروني يتطمب أن يتبع الباحث في عممية التصميم أحد نماذج 
التصميم والتطوير التعميمي التي تتناسب مع  تصميم بيئة تعمم الكتروني قائمة عمى نمط لغة 

افظة عمى إستمرار إىتمام اإلشارة ، كما أن نموذج التصميم التعميمي الجيد يضمن المح
ثارة دافعيتيم نحو التعمم ، لذا قام الباحث بتصميم بيئة التعمم االلكترونى وفق نموذج  المتعممين وا 

 وذلك لألسباب التالية : ADDIEالتصميم التعميمي العام 

يعد األساس لجميع نماذج التصميم التعميمي وأن جميع النماذج تنبثق منو ، وأنو يشتمل عمى  -
 جميع العمميات المتضمنة في النماذج األخرػ من تصميم وتطوير تعميمي .

أنو يتصف بالسيولة والوضوح والشمول بشكل كبير والمرونة التي تسمح بالتطويع فيو بما  -
 يتناسب مع طبيعة البحث الحالي .

 :Analysis المرحمة األولي: مرحمة التحميل 

وتيدف الي ميم ، كما أنيا األساس التي ُيبني عمييا، ُتعد مرحمة التحميل من أىم مراحل التص
 وتتضمن ىذه المرحمة عددًا من اإلجراءات التالية :إعداد رؤية عامة وكاممة ، 

 تحديد األىداف التعميمية : -1
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وقد قام الباحث بإعداد قائمة باألىداف التعميمية التي ينبغي أن يحققيا التمميذ من خالل دراستو 
 م االلكترونى ، وقد روعي في تحديد األىداف السموكية المعايير التالية :فى بيئة التعم

 الصياغة في عبارات واضحة ومحددة .  -
 أن تكون واقعية ويسيل مالحظتيا وقياسيا .  -
 مناسبة ىذه األىداف لخصائص عينة البحث . -

 تحميل المحتوى ، واألنشطة التعميمية : -0

من خالل تحديد األىداف التعميمية في صورتيا النيائية، تم استخالص محتوػ بيئة التعمم 
االلكترونى  الذؼ يغطي ىذه األىداف ويعمل عمى تحقيقو، وبناءًا عمي ما سبق أعد الباحث 

باالطالع عمي الكتاب  ،المحتوؼ التعميمي الخاص ببيئة التعمم االلكترونى في الصورة النيائية 
، وتتضمن المحتوؼ عدادػبمقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات لمصف األول اإل الخاص

 مجموعة من الموضوعات الرئيسية .

 تحميل وتحديد أنواع التغذيو الراجعة : -3

ستفساراتو داخل كل  تم تقديم التغذية الراجعة الفورية لمتمميذ من خالل الرد عمى تعميقاتو وا 
التعميق عمي المحتوػ داخل بيئة التعمم االلكترونى ومتابعة الباحث موديول من خالل إتاحة 

لتعميقات التالميذ وامكانية الرد عمى ىذه التعميقات والتعديل فييا بمساعدة معمم الفصل في حالة 
وجود أؼ أخطاء بيا حيث كان ليذا النوع األثر الواضح في تعزيز مشاركة التالميذ من خالل 

 اء والتعميقات البناءة حيث كانت تعميقات التالميذ ىادفو ومثمرة .التواصل وتبادل اآلر 

 تحميل وتحديد طرق تقييم التالميذ : -2

تم وضع إختبار بعدؼ لقياس مستوؼ تقدم التمميذ في الجانب المعرفي المرتبط بمقرر 
الكمبيوتر وتكنوجيا المعمومات ومدػ إكتساب التالميذ لميارات استخدام الحاسب األلى وتم تنظيم 
الموديوالت التعميمية وترتيبيا بطريقة منطقية بحيث يشتمل كل موديول عمي ما يمي: مبررات 

واالىداف التعميمية والمحتوؼ التعميمي الخاص بالموديول والذؼ يتكون من عناصر  الدراسة
رئيسية مرتبة ترتيبًا منطقيًا والتي يتخمميا مجموعة من األنشطة التعميمية التي يقوم بيا التمميذ 
بحيث يمكن لمتمميذ التأكد من صحة إجابتو فور استجابتو ، واإلختبار البعدؼ لقياس نسبة 
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ل المعرفي بعد دراسة الموديول التعميمي فإذا اجتاز التمميذ اإلختبار بنسبة اإلتقان التحصي
%( فأكثر فسوف يوجو التمميذ لدراسة الموديول التالي بالضغط عمي أيقونة ٘ٛالمحددة وىي )

الموديول لإلنتقال إلى المحتوؼ التعميمي لمموديول الثانى وىكذا حتي نياية دراسة الموديوالت 
 عة .االرب

 : Designالمرحمة الثانية: مرحمة التصميم 

وتعد مرحمة التصميم من المراحل األساسية ألػ نموذج تصميم تعميمى، حيث يتم فييا 
تصميم جميع العمميات التى يحتاجيا الباحث لتنفيذ بيئة التعمم االلكترونى ، وتشمل تحديد 

ستراتيجية التع مم العامة، وتتضمن مرحمة التصميم األىداف وتحميل المحتوػ وطرق تقديمو وا 
 مجموعة من اإلجراءات وىى:  

 تصميم السيناريو : -1

في ضوء قائمة األىداف التعميمية والمحتوػ التعميمي، تم بناء محتوػ السيناريو المبدئي 
لبيئة التعمم اإللكترونى القائمة عمى نمط  لغة اإلشارة عمى األساس المشترك في جميع 

 ريبية من خالل خمسة أعمدة رئيسة ىي :المعالجات التج

، بحيث تأخذ بيئة التعمم االلكترونى رقم اإلطار: حيث تم تحديد رقم لكل شاشة عرض داخل  -
 كل شاشة رقمًا وحيدًا.

الجانب المرئي : وفيو يتم عرض كل ما يظير في اإلطار، سواء أكان نصًا مكتوبًا أو صورًا  -
 ركة أو سؤااًل أو إجابة أو تغذية راجعة أو تعميمات إرشادية .ورسومات ثابتة أو متح

وفيو تم عرض لمموسيقى المصاحبة لصفحات البرنامج سواء أكانت موسيقى  الجانب المسموع :
 .موسيقة زر وىكذا لكل شاشات البرنامج  -خفيفة 

 . الجانب االشارػ : وفيو يتم وصف كل المحتوػ التعميمى عن طريق لغة اإلشارة -

وصف اإلطار : وفيو يتم وصف كيفية ظيور اإلطار، سواء أكان ظيورًا تدريجيًا لإلطار  -
بأكممو أو ألجزاء منو، أم ظيورًا فوريًا لإلطار بأكممو أو ألجزاء منو، باإلضافة إلى وصف 
عمميات التفاعل التي تحدث من قبل المتعمم لالنتقال من إطار آلخر، باإلضافة إلى وصف 
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التي تحدث عند اإلجابة عن سؤال من جانب المتعمم ، ورقم اإلطار الذؼ سيتم البدائل 
 اإلنتقال إليو في كمتا الحالتين .

 تصميم واجية المستخدم : -0

تم تصميم واجية المستخدم وفقا لممعايير التربوية التي ينبغي مراعاتيا عند تصميم بيئة التعمم  -ا
  .اإللكترونى

تخطى المقدمة تظير نافذة التسجيل ويتطمب كتابة إسم المستخدم بمجرد الضغط عمي زر  -ب
  .وكممة المرور

فتح البرنامج : بعد كتابة التمميذ لمبيانات الخاصة بو في المكان المحدد لذلك، يتم دخولو  -جـ
مباشرة لمواجية الرئيسية الخاصة ببيئة التعمم اإللكترونى والتي تضم الجانب األيمن لمزر 

  .نقل داخل بيئة التعمم األلكترونىالخاص بالت

 تصميم أدوات التحكم واالبحار: -3

إشتممت بيئة التعمم االلكترونى المصممة في ضوء نمط ) لغة االشارة ( عمي العديد من 
األدوات واأليقونات التي تيسر لممتعمم التحكم في بعض خصائص بيئة التعمم االلكترونى 

التعمم المطموبة وتتمثل وفقا ليذا بيئة التعمم االلكتروني فيما  واألنتقال بين صفحاتو ألداء ميام
 يمي:

وىي قائمة يمين الشاشة تحتوؼ عمى عدة أزرار لإلبحار داخل بيئة التعمم  : القائمة الرئيسية -
 االلكترونية 

 والذؼ يضم أدوات التحكم واإلنتقال المستخدمة في بيئة التعمم : شريط التحكم لممديوالت -
 اإللكترونى داخل كل موديول من موديوالت البرنامج 

ويقصد بو تحديد عناصر المحتوؼ ووضعيا في تسمسل  تصميم المحتوي واختيار عناصره: -2
مناسب حسب ترتيب لتحقيقيا خالل فترة زمنية محدده حيث يتم تنظيم عرض المحتوػ 
بإستخدام إستراتيجية الموديوالت التعميمية وتم ترتيب الموضوعات ترتيبًا منطقيًا، وكافيًا 
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د في تحقيق األىداف التعميمية إلعطاء فكرة واضحة ودقيقة عن المحتوػ التعميمي، ويساع
 وقد تم تقسيم المحتوؼ التعميمي الي أربع موديوالت تعميمية وىي كالتالي:

 .الموديول األول: أساسيات نظام وتشغيل الكمبيوتر 
 .الموديول الثاني: التعامل مع الممفات والمجمدات وشبكات الكمبيوتر 
 . نشاء رسومات جديدة  الموديول الثالث: تصميم وا 
 موديول الرابع: أدوات الرسم .ال 

 :Developmentالمرحمة الثالثة: مرحمو التطوير 

 إنتاج مصادر التعمم ووسائطو المتعددة: -1

تم تحديد المصادر والوسائط المتعددة المناسبو لتحقيق أىداف الدراسة، والتي شممت: )لغة 
وتم تحديدىا في ضوء المواصفات والمعايير الواجب توافرىا في تمك المصادر المحدده  شارة(اإل

  .بالمحتوؼ التعميمي

 تحقيق األمان والسريو :  -0

تم تحقيق األمان وعمل كممة سر لتسجيل الدخول إلى بيئة التعمم االلكتروني ، وكان ذلك 
عن طريق دخول كل تمميذ بإسم المستخدم وكممة المرور الخاصة بو، وتم حفع البيانات الخاصة 
بالتالميذ بممفات حماية ليا كممة مرور حتي ال يتمكن أحد من اإلطالع عمييا إال األدمن 

 من خالل الحساب الخاص بو. )الباحث( 

 :Implementationالمرحمة الرابعة: مرحمو التنفيذ 

 إعداد دليل االستخدام وتضمينو بالبرنامج :  -1

السير في البرنامج بشكل  حيث قام الباحث باعداد التعميمات التي توضح لمتالميذ كيفية
ي البرنامج اإللكتروني بسيط وواضح والذؼ يوضح لمتمميذ المتطمبات األساسية لمدخول عم

وضرورة توافر جياز كمبيوتر وتم صياغة التعميمات بعبارات واضحة مع االستعانة بضوابط 
  .كتابة تمك التعميمات مع كتابو
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كممو المرور(  الخاصة بكل تمميذ عمي حده في دليل مطبوع قد قام  -)اسم المستخدم 
 .الباحث بتوزيعو عمي معممى مادة الحاسب اآللى بالمدرسة 

 إتاحة الموديوالت التعميمية لمتالميذ وطرق الوصول الييا:  -0

 تم توضيحيا فيما يمي : تم تقديم إرشادات يتبعيا التالميذ أثناء السير في البرنامج اإللكتروني

 قراءة مبررات دراسة الموديول التعميمي. -
التعرف عمي األىداف اإلجرائية المراد تحقيقيا بعد اإلنتياء من دراسة الموديول  -

 التعميمي.
 عرض المحتوؼ الخاص بالموديول.  -
 اإلجابو عن اإلختبار القبمى الموجود في بداية كل موديول . -
 .البعدؼ الموجود في نياية كل موديولاإلجابو عن اإلختبار  -
 .إتباع الموحة المسارية والتي توضح كيفية السير في البرنامج  -

 :Evaluationالمرحمة الخامسة : مرحمة التقويم 

وتم ذلك من خالل أدوات التقويم الخاصة بموضوع الدراسة الحالية وىي اإلختبار 
مي عينة الدراسو الحالية ثم دراسة الميام وتم تطبيقيا قبميًا عالتحصيمي وبطاقة المالحظة 

التعميمية وتطبيق أدوات القياس بعديا مع وجود إختبارات بعدية  لكل موديول من الموديوالت 
 %( فأكثر.٘ٛ) األربعة ال يتخطاىا التمميذ إال بحصولو عمي نسبة

 مراجعة عناصر الموديوالت :   -1

الموديوالت التعميمية بالبرنامج وتم تصحيح كافة وتمت المراجعة الشاممة لكافة عناصر 
 األخطاء الموجودة بيا حتي يتم إخراج البرنامج بصوره مناسبو الئقة .

 إستطالع آراء المحكمين:   -0

تم عرض بيئة التعمم االلكترونى القائمة عمى نمط ) لغة اإلشارة ( عمي مجموعة من 
ميم إلبداء الرأؼ في الصورة النيائية لمبرنامج الخبراء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التع

مكانية إتاحة البرنامج لمتطبيق حيث أضاف المحكمين مجموعة من التعديالت لضمان خروج  وا 
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البرنامج بالشكل المتكامل في التصميم الذؼ يتناسب مع أىداف الدراسة وعينتيا وتم إجراء 
 من البرنامج صالحا لمتطبيق. التعديالت التي أبداىا السادة المحكمين التي جعمت

 خامسا : أدوات الدراسة :

 تطمب البحث إعداد األدوات التالية:ي

 اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لمقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات :

تم إعداد اإلختبار التحصيمي المعرفي المرتبط بمقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات في 
 البرنامج، ومحتواه التعميمي وقد مرت ىذه العممية بالمراحل التالية :ضوء أىداف 

 تحديد اليدف من االختبار: -أ

إستيدف اإلختبار قياس مدػ تحصيل تالميذ الصف األول اإلعدادػ بمدرسة األمل لمصم 
ى بالزقازيق لمجانب المعرفي المرتبط بمقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات ، وذلك لمتعرف عم

مدػ تحقيق التالميذ لألىداف المعرفية الخاصة ببيئة التعمم اإللكترونى فى ضوء بعض 
 المستويات المعرفية: )التذكر، الفيم، التطبيق فما فوقو(.

 تحديد نوع االختبار ومفرداتو: -ب

تم تحديد نوعين من األسئمة )الصواب أو الخطأ(، و)اإلختيار من متعدد(، حيث ذكر 
أن تمك النوعية من أنسب أنواع المفردات، ألنيا تقيس كفاءة  (002 ص ،0225سامى ممحم )

النواتج البسيطة لمتعمم، وتتميز بوضوح األسئمة والسرعة فى التصحيح، كما تتميز بالموضوعية 
 فى التصحيح والدقة في القياس وثبت أن ىذه األسئمة أكثر ثباتًا.

 وضع تعميمات االختبار: -ج

ي الصفحة األولي قبل البدء فى اإلجابة عمى أسئمة اإلختبار، وىي تم وضع التعميمات ف
تتضمن وصفًا مختصرًا لإلختبار وتركيب مفرداتو، وطريقة اإلجابة عمييا، مع تعريف التمميذ 

 بزمن االختبار واليدف منو.
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 تقدير الدرجة وطريقة التصحيح : -د

اإلختبار اإللكترونى بإستخدام  تم إعداد نموذج اإلجابة وبناء عميو تم وضع مفتاح تصحيح
الحاسب دون تدخل الباحث وقد تم تقدير درجة واحدة لكل إجابة صحيحة، وصفر لكل إجابة 

( درجة ، وىي تساوؼ عدد مفردات اإلختبار، ٓ٘) خاطئة، عمى أن تكون الدرجة الكمية لإلختبار
ميذ فى اإلجابة عمي مفرداتو ويقوم البرنامج بحساب درجات كل تمميذ ، والزمن الذػ إستغرقو التم

 ، وذلك فور إنتيائو من اإلجابة عمي جميع مفردات اإلختبار.

 التحقق من صدق اإلختبار: -ىـ

يقصد بصدق اإلختبار قدرتو عمي قياس ما وضع لقياسو ، وقد تم تقدير صدق اإلختبار في 
 البحث بطريقتين ىما:

ورقية( عمي مجموعة من الخبراء )في صورة  ختبارتم عرض اإل صدق المحكمين: -
والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم، عمي أن يقوم كل محكم بتوضيح رأيو في إستمارة 

 استطالع الرأؼ المرفقة مع اإلختبار، وتحديد صالحية اإلختبار لمتطبيق .

 الصدق الداخمي: -

التأكد منو عن طريق تحديد ويعني تمثيل اإلختبار لمجوانب التي وضع لقياسيا، والذؼ يتم 
مدؼ إرتباط المفردات اإلختبارية بمستويات األىداف المراد قياسيا، وتم التأكد من الصدق 
الداخمي لإلختبار عن طريق وضع جدول مواصفات ، يبين توزيع األىداف بمستوياتيا ) التذكر 

مفردات اإلختبارية التي التطبيق فما فوقو( عمي الموديوالت االربعة ، وكذلك عدد ال –الفيم  –
 تغطي تمك األىداف وأوزانيا النسبية بكل موديول.

 التجريب اإلستطالعي إلختبار التحصيل المعرفي : -و

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية من خالل الكشوف الخاصة بأسماء تالميذ 
وبمغ عدد  ٕٕٓٓ/  ٜٕٔٓ الصف االول اإلعدادػ بمدرسة األمل لمصم بالزقازيق لمعام الدراسى

  ( تالميذ ، وتيدف التجربة االستطالعية إلي:ٓٔأفراد العينة فى التجربة االستطالعية )
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 حساب معامل ثبات االختبار التحصيمي :

ى نفس المقصود بثبات االختبار ىو أن يعطى اإلختبار نفس النتائج إذ أعيد تطبيقو عم
ثبات اإلختبار ىو معرفة مدػ خمو اإلختبار من  ، واليدف من قياساألفراد في نفس الظروف

 األخطاء التي قد تغير من أداء الفرد من وقت ألخر عمى نفس اإلختبار .

وقد تم حساب معامل ثبات اإلختبار عمى عينة التجربة االستطالعية التى بمغ عددىم 
ريقة التجزئة ( تالميذ ، حيث رصدت نتائجيم فى اإلجابة عمى اإلختبار ، وقد إستخدمت طٓٔ)

النصفية ، حيث تعمل تمك الطريقة عمى حساب معامل اإلرتباط بين درجات نصفى اإلختبار ، 
حيث تم تجزئة اإلختبار إلى نصفين متكافئين : تضمن القسم األول مجموع درجات التالميذ فى 

، وتضمن القسم الثانى مجموع درجات التالميذ فى األسئمة الزوجية ختباراألسئمة الفردية من اإل
 ( . SPSSبينيما باستخدام )  Correlationمن اإلختبار ، ثم تم حساب معامل اإلرتباط 

تضح أن معامل االرتباط بين درجات تالميذ العينة اإلستطالعية في المفردات الفردية  وا 
( ، أؼ أن االرتباط بين درجات ٖٛ.ٓر التحصيمي بمغ )ودرجاتيم في المفردات الزوجية لإلختبا

 المفردات الفردية والمفردات الزوجية لالختبار التحصيمي إرتباط مـــوجب جزئـــي .

ولحساب معامل ثبات االختبار من معامل االرتباط يتم استخدام المعادلة التي أشار إلييا فؤاد 
 البيى كاألتى :

 

( وىذه النتيجة تدل عمى ثبات ٜٚٓ.ٓالثبات لإلختبار قد بمغ )مما سبق يتضح أن معامل 
% ( وىي تعتبر نسبة عالية لثبات اإلختبار ، وىذا  ٚ.ٜٓعالى لإلختبار التحصيمي بنسبة ) 

يعنى خمو اإلختبار من األخطاء التى يمكن أن تغير من أداء الفرد من وقت آلخر ، ومن ثم 
 التي يتم الحصول عمييا عند تطبيقو . يمكن الوثوق واإلطمئنان إلى النتائج

 حساب معامل السيولة لكل مفردة من مفردات اإلختبار التحصيمي :

معامل السيولة ىو نسبة عدد اإلجابات الصحيحة إلى عدد اإلجابات الصحيحة والخاطئة 
في كل مفردة ، وقد تم حساب معامل السيولة لكل مفردة وقد تراوحت معامالت السيولة لمفردات 

ألنيا تقع داخل الفترة المغمقة . ، وىى قيم مناسبة لمعامالت السيولة ٓٛ. : ٓ٘اإلختبار بين 
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، وقد تم اإلبقاء عمييا ألن  ٗٗ،  ٖٖ،  ٖٓ،  ٕٙ،  ٜٔ،  ٚ[ ماعدا المفردات ٓٛ.ٓ -ٕٓ.ٓ]
 معامل تمييزىا مناسب .

 حساب معامل السيولة المصحح من أثر التخمين لكل سؤال من أسئمة االختبار التحصيمي : 

ة وتتأثر مفردات اإلختبار التي تبنى عمىإختيار إجابة واحدة من بديمين أو بدائل متعدد
، ويقل أثره كمما  بالتخمين ويزداد أثر ىذا التخمين كمما قل عدد اإلحتماالت المحددة لكل مفردة

، ويبمغ التخمين أقصاه عندما يصل ىذا العدد إلى إحتمالين ، ويضعف أثره عندما زاد ىذا العدد
ن يصل إلى ستة إحتماالت، وقد قام الباحث بحساب معامل السيولة المصحح من أثر التخمي

 ٓٛ.ٓلكل سؤال من أسئمة االختبار، وقد اعتبرت أسئمة اإلختبار التي بمغ معامل سيولتيا )
فأكثر( أسئمة شديدة السيولة ، ولذا يجب حذفيا إال إذا كانت تقيس معمومات ميمة أساسية ، 

فأقل ( أسئمة شديدة الصعوبة ولذا  ٕٓ.ٓوا عتبرت أسئمة االختبار التي بمغ معامل سيولتيا )
حذفيا ، إال إذا كان معامل تمييزىا مناسبًا ، وقد وقعت معامالت السيولة المصححة من  يجب

[  وىى قيم مناسبة لمعامالت ٛٚ.ٓ -ٗٗ.ٓأثر التخمين لمفردات اإلختبار في الفترة المغمقة ]
[ ، ماعدا  ٓٛ.ٓ -ٕٓ.ٓالسيولة المصححة من أثر التخمين ألنيا تقع داخل الفترة المغمقة ] 

 ، وقد تم اإلبقاء عمييا ألن معامل تمييزىا مناسب .   ٗٗ،  ٖٖ،  ٖٓ،  ٕٙ،  ٜٔ،  ٚات المفرد

 حساب معامل التمييز لكل سؤال من أسئمة االختبار التحصيمي:

يعبر معامل التمييز عن قدرة السؤال عمى التمييز بين التمميذ الممتاز والتمميذ الضعيف ، 
 لباحث بإتباع الخطوات التالية : ولحساب معامل التمييز لكل سؤال قام ا

ترتيب أوراق إجابات تالميذ المجموعة اإلستطالعية لمبحث ترتيبًا تنازليَا حسب الدرجة الكمية  -
 الحاصل عمييا التمميذ في اإلختبار . 

تقسيم درجات تالميذ المجموعة اإلستطالعية إلى طرفين عموؼ وطرف سفمي ، بحيث يتألف  -
% من الطرف الممتاز ، ويتألف الطرف ٖٖدرجات التي تكون نسبة القسم العموؼ من ال

 % من الطرف الضعيف .ٖٖالسفمي من الدرجات التي تكون نسبة 

 حساب عدد اإلجابات الصحيحة عمى المفردة من تالميذ الطرف الممتاز . -

 حساب عدد اإلجابات الصحيحة عمى المفردة من تالميذ الطرف الضعيف . -
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 معامالت التمييز لمفردات االختبار وذلك بإستخدام طريقة الفروق الطرفيةثم حساب 

ويتضح من النتائج  التي تم التوصل إلييا أن معامالت التمييز لمفردات اإلختبار تراوحت 
، وذلك يعنى أن أسئمة االختبار ذات قوة تمييز مناسبة ويمكن أن تميز بين  ٓ.ٔ. : ٖٖبين 

[ ، ماعدا  ٓٓ.ٔ -ٖٓ.ٓذ الضعيف ، ألنيا تقع داخل الفترة المغمقة ] التمميذ الممتاز والتممي
، وقد تم اإلبقاء عمييا ألنيا تقيس جوانب ميمة من المحتوػ  ٜٗ،  ٗٗ،  ٕٗ،  ٕٔالمفردات 
 المعرفي .

 تحديد زمن االختبار التحصيمي :

يذ العينة تم حساب زمن اإلختبار ، وذلك بحساب الزمن الذؼ إستغرقو كل معمم من  تالم
 اإلستطالعية لإلجابة عمى أسئمة االختبار .

ثم تم حساب متوسط زمن اإلجابة ، وذلك بقسمة مجموع أزمنة اإلجابة لجميع تالميذ 
  ( دقيقة .ٗ.ٔٗالعينة عمى عدد التالميذ ، وقد بمغ متوسط زمن االختبار التحصيمي )

 تصميم بطاقة مالحظة األداء :

اد بطاقة مالحظة لقياس ميارات إستخدام الحاسب األلى ، وقد تم تطمب الدراسة الحالية إعد
 بناؤىا وفق الخطوات التالية : 

 ىدف بطاقة مالحظة األداء : -1
تيدف ىذه البطاقة إلى الحصول عمى مقياس ثابت وصادق بدرجة مطمئنة لمتعرف عمى 

أدائيم لميارات ولقياس مستوػ  –عينة الدراسة  –مدػ اكتساب تالميذ الصف األول اإلعدادؼ
 إستخدام الحاسب االلى ، مقاسًا بمعدل أداء التالميذ ليذه الميارات .

 تصميم بطاقة مالحظة األداء :  -0
عمى ضوء قائمة تحميل الميارة وقائمة األىداف التعميمية ، والمحتوػ العممي لممقرر ، قام 

 سب االلى.الباحث بتصميم بطاقة لمالحظة األداء العممى لميارات إستخدام الحا
( عبارة تصف أفعال المتعمم المطموبة فى كل ٗٓٔوقد تكونت بطاقة مالحظة األداء من )

 .خطوة من خطوات األداء بحيث تشمل الجوانب األدائية المختمفة لمميارات
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 وضع تعميمات المستخدم : -3
،  تم صياغة تعميمات البطاقة ووضعيا فى بداية بطاقة المالحظة ليسترشد بيا المالحع

 وقد إشتممت عمى اليدف من البطاقة ، ومكوناتيا ، وطريقة إستخدميا ، وكيفية تقدير الدرجات .
 تقدير القيم الوزنية لبطاقة المالحظة :

تم إستخدام أسموب التقدير الكمي بالدرجات لمتوصل إلى معرفة مستويات إمتالك التالميذ 
 تم تحديد مستويان ألداء التمميذ ،ىى :لكل ميارة من ميارات إستخدام الحاسب اآللى ، وقد 

 أدغ الميارة يقدر بدرجة واحدة فقط  . -
 لم يؤد الميارة يقدر بصفر . -

درجة( وىى قيم األداء ٗٓٔوبالتالي تكون القيمة الوزنية بالدرجات لكل الميارات )
ىى ( وبذلك تكون ميمة مالحع أداء الميارات ٗٓٔالصحيح لجميع الميارات والتي بمغ عددىا )

 المحددة الخانة فى( √مالحظة التمميذ فى أدائو لكل ميارة من الميارات ، ووضع عالمة )
  .المياره يؤد لم -  الميارة أداء لمستوػ 

 ضبط بطاقة المالحظة : 
 تم ضبط  بطاقة مالحظة األداء العممى لمميارات باتباع ما يمى : 

 صدق بطاقة المالحظة : 
مالحظة األداء وبنائيا فى صورتيا األولية ، ثم عرضيا عمى  بعد اإلنتياء من تصميم بطاقة

 مجموعة من المحكمين المتخصصين إلستطالع رأييم فى :
 مدػ تحقيق بنود بطاقة المالحظة لألىداف التعميمية . -

 دقة الصياغة المغوية لكل ميارة . -

 شمولية بطاقة المالحظة لجميع الميارات . -

 صالحية البطاقة لمتطبيق . -

معالجة إجابات المحكمين إحصائيا بحساب النسبة المئوية لمدػ تحقيق كل بند من  ثم تم
بنود البطاقة لميدف التعميمى المرتبط بو ، وتقرر إعتبار البند الذػ يجمع عمى تحقيقو لميدف أقل 
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ٝ من المحكمين ال يحقق اليدف بالشكل المطموب ، وبالتالي يتطمب إعادة النظر فيو ٘ٚمن 
 وجييات المحكمين .بناء عمى ت

 وقد أسفرت آراء السادة المحكمين عن مدػ تحقيق بنود بطاقة المالحظة لألىداف كالتالي :

 ٝ .٘ٚجميع بنود البطاقة جاءت نسبة تحقيقيا لألىداف أكثر من  -

إعادة صياغة بعض مفردات البطاقة التى أتفق عمييا أكثر من محكم قام الباحث  -
 .بتعديميا وفق أراء المحكمين 

 ( مفردةٗٓٔوبذلك أصبحت بطاقة المالحظة فى صورتيا النيائية وتتكون من )
 : حساب معامل ثبات بطاقة المالحظة

تم حساب ثبات بطاقة مالحظة األداء بأسموب تعدد المالحظين عمى أداء التمميذ الواحد، 
ات ، وقد تم حيث يقوم ثالثة مالحظين كل منيم مستقل عن اآلخر بمالحظتو أثناء أدائو لمميار 

اإلستعانة باثنين من معممى مادة الحاسب االلى بمدرسة االمل لمصم ، وقد قام الباحث وزمالئو 
أفراد ( من تالميذ ٓٔكل منيم مستقل عن اآلخر ، بحيث يبدؤون وينتيون معًا، بمالحظة أداء )

عمي كل تمميذ ، وبعد االنتياء تم حساب نسبة اتفاق المالحظين عمى أداء العينة االستطالعية
، وقد تم التوصل إلى أن بطاقة مالحظة األداء تم   Cooper: حده باستخدام معادلة كوبر

تجريبيا صالحة لمقياس ،حيث بمغ متوسط نسبة اتفاق المالحظين الثالثة فى التالميذ أفراد العينة 
 ٝ( لبنود البطاقة مما يعنى أنيا ثابتة إلى حد كبير . ٖٛاإلستطالعية )

 : تطبيق التجربة االستطالعية :سادسا  

تم تطبيق التجربة اإلستطالعية عمي مجموعة من تالميذ الصف األول اإلعدادػ بمدرسة 
( تالميذ تم ٓٔ، بمغ قواميا ) ٕٕٓٓ – ٜٕٔٓاألمل لمصم بالزقازيق ، في العام الدراسى 

، حيث طبقت  اختيارىم ممن ليس لدييم معرفة مسبقة بموضوع ميارات إستخدام الحاسب االلى
عمييم أدوات القياس بعد تعرضيم لبيئة التعمم اإللكترونى ، وجاءت إجراءات التجربة 

 اإلستطالعية عمي النحو التالي :

أعد الباحث شرحًا تمييديًا مختصرًا يعرض فكرة البرنامج اإللكترونى بمغة اإلشارة بمساعدة  -
 أحد معممى مادة الحاسب اآللى بالمدرسة واليدف منو.
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ختيار معمل الحاسب اآللي بمدرسة االمل لمصم والبكم بالزقازيق لتنفيذ إجراءات التجربة إ -
 اإلستطالعية لمدراسة. 

تم تعريف كل تمميذ وتمميذه بالبرنامج وتزويدىم بالباسورد الخاص بفتح البرنامج ودراسة  -
 المحتوػ التعميمى داخل البرنامج .

بيئة التعمم اإللكترونى ، قام الباحث بتمقي التعميقات  أثناء دراسة البرنامج التعميمي من خالل -
 المختمفة من التالميذ وتدوين الميم من ىذه المالحظات.

بعد إنتياء عرض مواد المعالجة التجريبية قام الباحث بمناقشة التالميذ فيما درسوه والرد عمي  -
ستطالع رأؼ معممى مادة الحاسب اآللى بمدرسة الصم  حول جودة البرنامج إستفسارتيم، وا 

خراجو وذكروا أن ىناك بعض المشاكل فى الصور الموجود مع  التعميمي، وأسموب تصميمو وا 
 المحتوؼ وتم عالج ىذه المشكمة .

تم تطبيق اإلختبار التحصيمي ، وبطاقة المالحظة عمى المجموعة اإلستطالعية بعد  -
برنامج  في تنمية التحصيل تعرضيم لبيئة التعمم اإللكترونى لمتأكد من مدؼ فاعمية ال

المعرفي لمقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعومات وتنمية ميارات إستخدام الحاسب اآللى ، 
كتشاف العقبات التي  وكذلك لمتأكد من ثبات اإلختبار التحصيمي ، وبطاقة المالحظة ، وا 

 تعوق إستخداميا.
لتأكد من فاعمية البرنامج عمي ضوء التجريب الميداني لمبرنامج  وأدوات البحث ، تم ا

ومواد المعالجة التجريبية والتأكد من صالحيتيا لإلستخدام عمى المستوؼ الميداني وكذلك التأكد 
من ثبات كل من اإلختبار التحصيمي، وبطاقة المالحظة ، وتحديد زمن اإلختبار التحصيمي، 

ة اإلستطالعية لتالفييا باإلضافة إلي تحديد الصعوبات التي واجيت الباحث وتالميذ المجموع
 عند إجراء التجربة األساسية لمبحث .      

 سابعا: المعالجة اإلحصائية المستخدمة :

 إستخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية :

الختبار فروض الدراسة : تم إستخدام حزمة البرامج االحصائية لمعموم االجتماعية 
 جات اإلحصائية إلجراء المعال "SPSS"باستخدام برنامج 
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بعد االنتياء من إجراء التجربة األساسية بشكل نيائى والتأكد  : تفسير النتائج ومناقشتيا
من دراسة جميع أجزاء المقرر من قبل المجموعتين بالتجربة يتم إجراء األختبار التحصيمى 
وبطاقة المالحظة بشكل كامل عمى المجموعات الرئيسية الموجودة بالبحث ويتم مناقشة النتائج 

 وتفسيرىا . 
ي تم التوصل إلييا عن طريق إجراء التجربة األساسية لمبحث ، تم عرض النتائج الت

متبوعة بتحميل تمك النتائج وتفسيرىا ، والتعرف عمى متضمنات النتائج ، وكيفية اإلفادة منيا 
عمى المستوػ التطبيقي ، باإلضافة إلى تقديم التوصيات ، والبحوث المستقبمية المقترحة . وفيما 

ضوء إجراءات التطبيق القبمي وتطبيق التجربة األساسية ، تفصيمي لذلك في  يمي عرض
وتصحيح ورصد درجات التالميذ عينة البحث ؛ من تالميذ المرحمة االعدادية ذوػ اإلعاقة 
السمعية في إختبار تحصيل الجوانب المعرفية لميارات إستخدام الحاسب اآللي ، وفي بطاقة 

 يذ ، قام الباحث بما يمي:مالحظة مستوػ أداء تمك الميارات لدػ التالم

التحقق من كفاءة بيئة التعمم اإللكترونى المقترحة ؛ تم القيام بعرضيا عمى مجموعة من 
 السادة المحكمين المتخصصين ، وذلك بغرض التأكد من صالحية البرنامج لمتطبيق .

يئة التعمم حيث قام السادة المحكمون باإلستجابة عمى فقرات إستمارة التحكيم عمى مدػ كفاءة ب
 اإللكترونى ؛ حيث جاءت النتائج عمى النحو التالي :

 ثانيا: اإلجابة عمى السؤال الثانى : والذي نص عمى :

" ىل يوجد فرق دال إحصائيًا بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بيئة تعمم 
سب اآللي لدػ تالميذ الكتروني في تنمية مستوػ تحصيل الجانب المعرفي لميارات استخدام الحا

الثانى لمبحث قام الباحث بما ولإلجابة عمى السؤال  المرحمة اإلعدادية ذوػ اإلعاقة السمعية ؟ "
 :يمي

 والذي نص عمى أنو :إختبار صحة الفرض االول :  -1

" يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية التى درست 
بمغة االشارة ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة التى درست بالطريقة التقميدية في التطبيق 
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البعدؼ إلختبار الجانب المعرفي لميارات إستخدام الحاسب اآللي لصالح تالميذ المجموعة 
 التجريبية " . 

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض قام الباحث بالتحميل اإلحصائي لنتائج التطبيق البعدؼ 
إلختبار تحصيل الجوانب المعرفية لميارات إستخدام الحاسب اآللي لتالميذ العينتين الضابطة 

 والتجريبية .

ستخدم الباحث أسموب إختبار مان  لعينتين مستقمتين ،  Mann – Whitneyويتني  -وا 
لمتعرف عمى الفرق بين متوسطات الدرجات في مستوػ التحصيل البعدؼ لتالميذ المجموعة 
التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدؼ لإلختبار التحصيمي ، وكانت النتائج عمى 

 النحو التالى :

 
ين متوسطات درجات لمفروق ب Mann – Whitneyويتني  -مان  إختبار نتائج :(1جدول )

التحصيل لتالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 
 لالختبار تحصيل لمجوانب المعرفية المرتبطة بميارات استخدام الحاسب اآللي

 إحصائى اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي متوسط الرتب
Zاإلختبار 

مستوى 
 ضابطة تجريبية ضابطة تجريبية ضابطة تجريبية الداللة

ٔٙ.ٛٛ ٛ.ٕٔ ٗ٘ ٕٗ.ٕ٘ ٔ.ٛ٘ ٔ.ٙٓ ٖ.ٓ٘ٙ ٓ.ٕٓٓ 
( وىي أقل من ٕٓٓ.ٓ( أن قيمة مستوػ الداللة تساوؼ )ٔويتضح من نتائج جدول )

( أؼ أنيا دالة إحصائيًا ، مما يؤكد وجود فرق ذو داللة إحصائية عند ٘ٓ.ٓمستوػ الداللة )
تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدؼ بين  ٘ٓ.ٓمستوػ الداللة 

إلختبار مستوػ تحصيل الجوانب المعرفية لميارات إستخدام الحاسب اآللي ، لصالح المجموعة 
التجريبية األعمى في متوسط الدرجات ، حيث بمغ متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية في 

 ( .ٕ٘.ٕٗسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة )( ، ومتو ٘ٗالتطبيق البعدؼ )
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وىذا يعني أن مستوػ التحصيل البعدؼ لمجوانب المعرفية لميارات غستخدام الحاسب 
اآللي لتالميذ المجموعة التجريبية ، أكبر من مستوػ التحصيل البعدؼ لتالميذ المجموعة 

 الضابطة  

الي ، وىذا يعني أنو يوجد فرق وعمى ذلك يمكن قبول الفرض البحثي الثالث لمبحث الح
دال إحصائيًا في مستوػ تحصيل الجوانب المعرفية لميارات إستخدام الحاسب اآللي ، لتالميذ 
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدؼ لإلختبار التحصيمي لصالح المجموعة 

 التجريبية .

 ثالثا: اإلجابة عمى السؤال الثالث : والذي نص عمى :

ىل يوجد فرق دال إحصائيًا بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بيئة تعمم "
الكتروني في تنمية مستوػ أداء ميارات استخدام الحاسب اآللي لدػ تالميذ المرحمة االعدادية 

 ذوػ اإلعاقة السمعية ؟ "

 ولإلجابة عمى السؤال الثالث لمبحث قام الباحث بما يمي :

 والذي نص عمى أنو :إختبار صحة الفرض التانى :  -1

" يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية ) لغة االشارة ( 
ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة  في التطبيق البعدؼ لبطاقة مالحظة أداء ميارات إستخدام 

 " الحاسب اآللي لصالح تالميذ المجموعة التجريبية

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض قام الباحث بالتحميل اإلحصائي لنتائج التطبيق البعدؼ 
لبطاقة مالحظة الجوانب اآلدائية لميارات إستخدام الحاسب اآللي لتالميذ المجموعتين التجريبية 

 والضابطة.

ستخدم الباحث  أسموب إختبار مان  لعينتين مستقمتين ،  Mann – Whitneyويتني  -وا 
عرف عمى الفرق بين متوسطات الدرجات في مستوػ اآلداء البعدؼ لتالميذ المجموعتين لمت

التجريبية والضابطة  في التطبيق البعدؼ لبطاقة المالحظة ، وكانت النتائج عمى النحو التالى 
:- 
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لمفروق بين متوسطات درجات  Mann – Whitneyويتني  -مان  إختبار نتائج :(0جدول )

مستوى األداء لتالميذ المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية في التطبيق البعدي 
 لبطاقة مالحظة الجوانب األدائية لميارات استخدام الحاسب اآللى 

 إحصائى االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي متوسط الرتب

Zاإلختبار 

مستوى 
 ضابطة تجريبية ضابطة تجريبية ضابطة تجريبية الداللة

ٔٛ.٘ ٙ.٘ ٜٖ.ٖٛ ٛٗ.ٓٛ ٕ.٘ٔ ٕ.ٜٖ ٗ.ٔٙٔ ٓ.ٓٓٓ 

( وىي أقل من ٓٓ.ٓ( أن قيمة مستوػ الداللة تساوؼ )ٕويتضح من نتائج جدول )
( أؼ أنيا دالة إحصائيًا ، مما يؤكد وجود فرق ذو داللة إحصائية عند ٘ٓ.ٓمستوػ الداللة )
تالميذ المجموعتين التجريبة والضابطة في التطبيق البعدؼ لبطاقة بين  ٘ٓ.ٓمستوػ الداللة 

جريبية مالحظة آداء الجوانب األدائية لميارات إستخدام الحاسب اآللي ، لصالح المجموعة الت
ألولى في ، حيث بمغ متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية ااألعمى في متوسط الدرجات

 ( .ٛٓ.ٗٛط درجات تالميذ المجموعة الضابطة )، ومتوس(ٖٛ.ٖٜالتطبيق البعدؼ )

وىذا يعني أن مستوػ اآلداء البعدؼ لمجوانب اآلدائية لميارات إستخدام الحاسب اآللي 
 لتالميذ المجموعة التجريبية ، أكبر من مستوػ األداء البعدؼ لتالميذ المجموعة الضابطة . 

الية ، وىذا يعني أنو يوجد فرق وعمى ذلك يمكن قبول الفرض البحثي الثانى لمدراسة الح
دال إحصائيًا في مستوػ آداء الجوانب اآلدائية لميارات إستخدام الحاسب اآللي ، لتالميذ 

 الحظة لصالح المجموعة التجريبيةالمجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدؼ لبطاقة الم

 سابعا  : توصيات البحث :

 نتائج يوصي الباحث بما يمي : في ضوء ما توصل إليو الدراسة من

 ( في تنمية ميارات إستخدام لغة االشارةاستخدام بيئات التعمم االلكترونى القائمة عمى نمط )
، وذلك لفعاليتيا في ربط الجوانب النظرية بالجوانب العممية ورفع مستوػ لىالحاسب اآل

 .عدادية ذوػ االعاقة السمعيةالتحصيل لدػ تالميذ المرحمة اإل
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   إستخدام ضرورة تدريب التالميذ ذوػ اإلعاقة السمعية بالمرحمة اإلعدادية عمى ميارات
 ، وفقا لمميارات التي توصمت إلييا الدراسة الحالية.الحاسب اآللى

  تدريب القائمين عمى إنتاج البرمجيات التعميمية بمراكز التطوير التكنولوجي عمى كيفية عمل
 االشارة، وخاصة لدؼ المرحمة اإلعدادية . برامج تعميم قائمة عمى نمط لغة

  االىتمام بإعداد معممى التربية الخاصة وخاصة معممى الصم من الناحية العممية والعممية من
طالع عمى كل ، ومستمرًا يمكنيم من اإلامالً خالل تدريبيم قبل وأثناء وبعد الخدمة تدريبا ش

، وحثيم عمى تطبيقو لالستفادة من حسيةثات التكنولوجية والوسائط ال، والمستحدماىو جديد
 التقنيات العممية الحديثة فى عمميات التدريب والتدريس عمى حد سواء .

  استخدام بيئات التعمم االلكترونى بشكل أكثر فاعمية ألىميتيا وفاعميتيا في التعميم وزيادة أداء
 التالميذ وخاصة ىذه الفئة من التالميذ .

  ب مع ، بحيث تستخدم أساليب تقويم تتناسالتالميذ ذوػ االعاقة السمعيةيم تطوير أساليب تقو
، مثل برمجيات الكمبيوتر متعددة الوسائط وماتتضمنو من خصائص وقدرات التالميذ الصم

 ترجمة لألسئمة بمغة اإلشارة .
 يراعى فييا خصائصيم وقدراتيم ، بحيث اىج تعميمية خاصة بالتالميذ الصمضرورة وضع من ،

 االىداف التربوية والتعميمية واالجتماعية . تحقق

 ثامنا  : مقترحات ببحوث مستقبمية  :

 في ضوء نتائج وتوصيات الدراسة الحالية اقترح الباحث الموضوعات البحثية اآلتية : 

إجراء دراسة بحثية مماثمة عمى عينة مختمفة من التالميذ الصم المرحمة الثانوية ، ممن  -ٔ
أكبر لمتعرف عمى تفاعل الخبرة البصرية مع نمط عرض لغة اإلشارة يمتمكون خبرة بصرية 

 وأثره عمى النواحى التعميمية المختمفة .

نتاج برمجيات الكمبيوتر  -ٕ إجراء دراسة بحثية مماثمة لمتعرف عمى متغيرات أخرػ لتصميم وا 
 ة المختمفة .التعميمية متعددة الوسائل الموجية لمتالميذ الصم ، وأثرىا عمى النواحى التعميمي
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ستخدام المثيرات  -ٖ إجراء دراسات تتناول تطوير الكتب الدراسية الخاصة بالتالميذ الصم ، وا 
 البصرية ولغة االشارة المناسبة لكل مادة دراسية .

إجراء دراسات تتناول بناء وتطوير قاموس إشارػ كمبيوترػ موحد لمغة اإلشارة لمدول العربية  -ٗ
 إلشارة  .، ونمط توجيو آخر لعرض لغة ا

إجراء دراسة حول بيئات التعمم اإللكترونى القائمة عمى نمط لغة األشارة فى تنمية الميارات  -٘
 المعرفية واألدائية بالمواد العممية االخرػ مثل " عموم ، والرياضيات " .

 مستخمص البحث: 

ييدف البحث الحالي إلى تصميم بيئة تعمم إلكترونى قائمة عمى نمط لغة اإلشارة ومعرفة 
تالميذ أثرىا عمى الجوانب المعرفية والجوانب اآلدائية لميارات إستخدام الحاسب اآللى لدػ 

( تمميذ وتمميذة من ٕٗ، وتكونت عينة الدراسة من )عاقة السمعيةالمرحمة اإلعدادية ذوػ اإل
تالميذ الصف األول اإلعدادؼ بمدرسة األمل لمصم، وتم توزيعيم عمى مجموعتين ىما المجموعة 

االشارة(، الضابطة والتى درست بالطريقة التقميدية والمجموعة التجريبية والتى درست بنمط )لغة 
وتم إعداد أدوات الدراسة والتأكد من صدقيا وثباتيا وىى إختبار تحصيمي لمجانب المعرفى 
لميارات إستخدام الحاسب اآللى، وبطاقة مالحظة لقياس الجانب اآلدائي لميارات إستخدام 

صميميا، الحاسب األلى، ثم تم إعداد البرنامج اإللكترونى داخل بيئة التعمم األلكترونى التى تم ت
وتم القيام بتجربة الدراسة وتطبيق األدوات قبميًا وبعديًا ومعالجة البيانات إحصائيًا لمتحقق من 

وجود تأثير لبيئة التعمم اإللكترونى  -ٔصحة فروض الدراسة وقد أسفرت النتائج عن األتى :
اإللكتروني قد  عمى نتائج المجموعة التجريبية والتى استخدمت نمط لغة اإلشارة في بيئة التعمم

أسيم بفاعمية كبيرة في رفع مستوػ أداء الجوانب األدائية لميارات إستخدام الحاسب اآللي لدػ 
ستخدام أيضا وجود فرق دال إحصائيًا في مستوػ أداء ميارات إ -ٕ تالميذ المجموعة التجريبية.

ي والبعدؼ لبطاقة ، لتالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيقين القبمالحاسب اآللي
كما أن نمط لغة اإلشارة قد أسيم بفاعمية كبيرة في رفع  -ٖالمالحظة لصالح التطبيق البعدؼ.

مستوػ تحصيل الجوانب المعرفية واألدائية لميارات استخدام الحاسب اآللي لدػ تالميذ 
 المجموعة التجريبية .
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 : المراجـــــــــع

 القرآن الكريم .
 .اإلعاقة السمعية ، األردن ، دار وائل   .(0223( إبراىيم عبد هللا الزريقات

واقع الوسائل التعميمية التي يتطمبيا  .(0222إبراىيم دمحم شعير ، إسماعيل دمحم إسماعيل )
تدريس العموم بمدارس ذوػ اإلحتياجات الخاصة دراسة تقويمية مجمة كمية التربية جامعة 

 .ٗٗالمنصورة ، ع 
 . ٖمقدمة في اإلعاقة السمعية ، عمان، دار الفكر، ط   .(0228جمال الخطيب )

تربية األطفال المعاقين سمعًيا في ضوء االتجاىات  .(0222حسين أحمد التيامي )
 العالمية المعاصرة ، القاىرة ، الدار العالمية .

فعالية استخدام طريقة حل المشكالت في تنمية ميارات   .(0225خالد دمحم محمود النجار )
عبير الكتابي الوظيفي لدػ التالميذ المعاقين سمعيًا بالمرحمة اإلعدادية المعنية ، رسالة الت

 ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة األزىر .
فاعمية برنامج كمبيوترؼ متعدد الوسائط في تصيب   .(0225خميس حامد عبد الحميد )

ػ طالب المرحمة الثانوية الفنية لدػ المعاقين الخطأ لممفاىيم الدينية وتنمية الوعي الديني لد
 سمعيًا ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة األزىر . 

لغة اإلشارة تواصل مع الحياة ، اإلسكندرية ، جمعية  .(0222سامي سعيد جميل ) 
 أصدقاء لرعاية المعاقين سمعًيا .

 الرياض السعودية ، مكتبة الرشد . ‘ عميم منظومة تكنولوجيا الت .(0223عادل سرايا ) 
فاعمية برنامج كمبيوترؼ متعدد الوسائط فى تنمية  .(0222صبري إبراىيم عبد العال الجيزاوي ) 

مفاىيم منيج الدراسات االجتماعية والتفكير الناقد وتقدير الذات لدػ تالميذ المرحمة العادية 
 اه غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة األزىر .المينية المعاقين سمعيًا ، رسالة دكتور 

فعالية استخدام الموديالت التعميمية المصورة ومتعددة الوسائط في تنمية ). 0221 (عادل سرايا 
التحصيل الدراسي واإلتجاه نحو الكمبيوتر لدػ التالميذ الصم ، مجمة البحث في التربية 

 . ٘ٔ وعمم النفس ، كمية التربية بالمنيا  ، ع
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تطبيقات الحاسوب والوسائط المتعددة فى التعميم ،   .(0223عادل سرايا ، احمد دمحم سالم )
 . ٔعمان ، دار البداية لمنشر ، ط

التعميم اإللكترونى ومستحدثات تكنولوجيا التعميم ،  .(0212عبد العزيز طمبة عبد الحميد )
 المنصورة ، المكتبة العصرية لمنشر .

بناء المعنى فى كتابات العموم لمتالميذ الصم بالمرحمة االعدادية  .(0220راىيم )عبد هللا عمى إب
 .ٜٓٔفى ضوء استراتيجيات الكتابة لمتعمم ، مجمة كمية التربية ، جامعة األزىر، ع 

ذوؼ االحتياجات الخاصة وتربيتيم ، القاىرة ،  سيكولوجية). 0225عبد المطمب أمين القريطي )
 .ٖدارالفكرالعربي ، ط

وسائل االتصال والتكنولوجيا فى التعميم ، عمان ، دار الفكر  .(0221عبد الحافظ دمحم سالمو )
 . ٖ، ط

تقويم مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة المتوسطة فى المممكة  .(0222عبدالرؤف الفقى )
حو المادة ، العربية السعودية لمتالميذ المعاقين سمعيًا في ضوء احتياجاتيم ومقياس ميوليم ن

 . ٘ٗمجمة كمية التربية بدمياط ، جامعة المنصورة ، ع
، ٗسيكولوجية ذوؼ االحتياجات الخاصة وتربيتيم، ط  .(0225عبد المطمب أمين القريطي )

 القاىرة، دار الفكر العربي .
سمسمة تعمم الكمبيوتر بسيولة ، القاىرة ، دار الكتب  .(0220دمحم عزب ، أنور عبد الحميد )

 عممية لمنشر والتوزيع .ال
 اإلعاقة السمعية ، عمان، دار اليازورؼ  . .(0224عصام حمدي الصفدي )

 دليل العمل مع الصم ، األردن ، دار المسرة . .(0222عصام نمر يوسف  )
مناىج وأساليب تدريس ذوؼ االحتياجات الخاصة ، عمان ، دار  .(0221ماجدة السيد عبيد )

 الصفاء.
مناىج تعميم ذوػ االحتياجات الخاصة فى ضوء متطمباتيم  .(0223ابرىيم )مجدي عزيز 

 مكتبة االنجمو مصرية .‘ اإلنسانية والمعرفية ، القاىرة 
تدريس الرياضيات لمتالميذ المعوقين سمعيًا ، القاىرة، عالم  .)0222( مجدي عزيز إبراىيم

 الكتب .
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المثيرات البصرية في الكتاب المدرسي  تطوير .(0222دمحم عبدالمقصود ، عبد هللا حامد )
لممعاقين سمعًيا من وجية نظر المعممين والتالميذ ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، 

 جامعة حموان .
سمسمة تعميم الكمبيوتر بسيولة ، القاىرة ، دار  .(0220دمحم عزب ، أنور عبد الحميد محمود )

 . الكتب العميمة لمنشر والتوزيع 
 . ٔعمميات تكنولوجية التعميم ، دار الحكمة القاىرة ، ط .(0223دمحم عطية خميس )

اإلعاقة السمعية وبرنامج إعادة التأىيل ، القاىرة ، دار الكتاب  .(0221دمحم فتحي عبد الحي )
 الجامعي .

، البرونية السمبي عمى المعمم والطتأثير بيئة المدرسة اإللكت  .(0221مصطفى سامي محمود )
، مؤتمر الجمعية لتكنولوجيا التعميم ، القاىرة ، في الفترة من راسات وبحوث المدرسة االلكترونيةد

 أكتوبر . ٖٔـ ٜٕ
ة، مركز اإلسكندرية ، القاىر مقدمة في الحاسب اآللي، ولغاتو .(0224ميسا محروس ميران )

 .لمكتاب
، واالنترنت الرياض، السعوديةسب مقدمة في الحا .(0222عبدهللا بن عبد العزيز الموسى )

 فيرسة الممك فيد الوطنية .
 التصميم التعميمي لموسائط المتعددة، القاىرة ، دار الميدؼ لمنشر.  .(0221نبيل جاد عزمي )

فاعمية نموذج بنائي لتدريس مادة العموم فى تنمية التحصيل  .(0228ىالة السيد أحمد ). ٖٖ
دائية، رسالة لدػ التالميذ المعاقين سمعيًا لممرحمة االبت والتفكير العممي والذكاء الوجداني

 . ، جامعة قناة السويسدكتوراه غير مشورة، كمية التربية باإلسماعيمية
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The Effectiveness of Using an E-Learning Environment 

Based on the Sign Language Style to Develop the Skills 

of Using Computers for Preparatory Students with Hearing 

Impairment 

Abstract: 

The current research aims to design an e-learning environment based on 

the pattern of sign language and know its impact on the cognitive and 

performance aspects of computer use skills for preparatory stage students 

with auditory disabilities, the study sample consisted of (24) male and 

female students from the first preparatory grade school at the Hope 

School for the Deaf, They were divided into two groups: the control 

group, which was studied in the traditional way, and the experimental 

group, which was studied in the style of (sign language,) The study tools 

were prepared and checked for their honesty and reliability, and they are 

an achievement test of the knowledge side of the skills of using the 

computer, and a note card to measure the performance side of the skills of 

using the computer. The data is statistically validated to verify the 

hypotheses of the study. The results resulted in the following: The 

presence of the effect of the e-learning environment on the results of the 

experimental group, which used the sign language style in the e-learning 

environment, has contributed significantly effectively in raising the level 

of performance of the performance aspects of computer skills for the 

experimental group students. There is also a statistically significant 

difference in the level of performance of using computer skills for 

students of the experimental and control group in the pre and post 

applications of the observation card in favor of the post application. The 

pattern of sign language has contributed greatly to raising the level of 

achievement of the cognitive and performance aspects of computer skills 

for students of the experimental gro 


