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  -المقدمة :

إن التطورات التكنولوجية المتالحقة في ىذا العصر كان ليا أثر إيجابي بالغ عمي 
جوانب الحياة المختمفة بصفة عامة، وعمى منظومة التعميم خاصة؛ فمع ظيور الثورة 
التكنولوجية فى تقنية المعمومات زادت الحاجة إلى تبادل الخبرات مع اآلخرين وحاجة 

غنية متعددة المصادر لمبحث والتطوير الذاتي، ويعد الكمبيوتر  الطالب إلى بيئات
ناتجًا من نواتج التقدم العممي والتكنولوجي المعاصر، يساعد عمى توفير بيئة تعميمية 
مناسبة تتيح لممتعمم االستفادة من أنواع متعددة ومختمفة من مصادر التعمم، وتييئ لو 

البحث واالستكشاف، وتمكن المعمم من إتباع فرص التعمم الذاتي، وتعزز لديو ميارات 
، 5002)عتمان،  أساليب حديثة في تصميم محتوى التعمم وتطويره وتنفيذه وتقويمو

 .(00صفحة 
ومن ىذا المنطمق تزايد االىتمام بتنمية وتطوير ميارات التعامل مع الكمبيوتر 

فى جميع أنحاء العالم وفى جميع المجاالت وعمى ىذا واإلفادة منو لدى مستخدميو 
األساس ففى جميع الدول المتقدمة يتزايد االىتمام كل يوم، ولذلك اىتمت المناىج 

 ,Wade, 2003) الدراسية بإدراج الميارا ت األساسية لمكمبيوتر كجزء اليتجزأ منيا.
p. 7). 

مبيوتر التعميمية أحد مصادر التعميم التي أثبتت فاعميتيا في وتعد برمجيات الك
العممية التعميمة بصفة عامة ولذوي االحتياجات بصفة خاصة، وىذا ما أكدت عمية 

 ،م(5002)الجزازوي،  ،م(5002)راشد ع.، عديد من الدراسات التربوية منيا:) 
( والتي أكدت نتائجيا التأثير الفعال لبرامج (5005)عبدالعال، ، م(5002)طمبو، 

 الكمبيوتر ودورىا البارز في زيادة التحصيل لدي الطالب، واختصار زمن التعمم.
أن االتصال عممية معقدة تؤدي فييا  (39م، صفحة 5002 )حامد م.،حيث يؤكد 

جميع الحواس دورًا ىامًاو وحاستا البصر والسمع ىما الحستان الميمتان المتان ليما 
السيادة، وتأتي العين عمي رأس االعضاء في االتصال البشري، وخاصة في ظل المغة 



 

984 

 أ . ىناء عبدالعال محمدأثر بعض متغيرات عرض المثيرات البصرية في برامج الكمبيوتر 
بصر مقداره كبير غير المفظية، حيث أن ما يحصمو اإلنسان عن طريق حاسة ال 

% من خبراتو عن طريق حاسة 29مقارنة بالحواس األخرى حيث يكتسب الفرد 
% من ىذة الخبرات عن طريق حاسة السمع؛ والباقي موزع عمي الحواس 00البصر، 
 األخرى.

كما أن المثيرات البصرية لم يتم التفكير فييا كبدائل تعميمية فعالة مع المعاقين 
يت المعممين تحديات إضافية في دورىم التعميمي تتمثل في سمعيًا إال عندما واج

صعوبة االتصال بالمعاقين سمعيًا، وجاءت المثيرات البصرية أداة تعميمية فعالة في 
عمميات االتصال والتعميم والتعمم لممعاقين سمعيًا، فأصبحت درجة إقبال المعاقين 

أكدت البحوث والدراسات  سمعيًا عمي استخداميا أكثر من األطفال العاديين؛ فقد
السابقة عمى استخدام تكنولوجيا التعميم والوسائط المتعددة والمثيرات البصرية فى تعميم 

-99م، الصفحات 5002)المردني،  ذوي اإلعاقة السمعية؛ منيا دراسة كل من:  
 . (32م، صفحة 5005)الحجار، ،  (002م، صفحة 5003ي، )بندار ، (92

فى اتفاقيتيا  (5002ديسمبر  09)المتحدة،  وذلك نصت منظمة األمم المتحدة
 الدول حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فى المادة التاسعة عمى الزام الدول تتخذ

 عمى اإلعاقة، ذوي األشخاص وصول إمكانية تكفل التي المناسبة التدابير األطراف
 والمعمومات النقل ووسائل المحيطة المادية البيئة إلى غيرىم، مع المساواة قدم

 والخدمات والمرافق واالتصال، المعمومات ونظم تكنولوجيات ذلك في بما واالتصاالت،
 عمى والريفية الحضرية المناطق في إلييم، المقدمة أو الجميور لعامة المتاحة األخرى
  .السواء

م" 5002وىذا ما نصت عميو وثيقة القمة العالمية لمجتمع المعمومات "تونس 
ينبغي أن تتاح لكل شخص فرصة اكتساب الميارات والمعارف الالزمة لفيم مجتمع 

الكاممة منيا. كما  المعمومات واقتصاد المعارف، والمشاركة فييما بنشاط، واالستفادة
ينبغي استعمال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت فى جميع مراحل التعميم والتدريب 
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وتنمية الموارد البشرية مع مراعاة االحتياجات الخاصة ألشخاص المعوقين والموىوبين 

 (.9م، صفحة 5000)الجالد، 
عموماتية وتطوير وبذلك نادى التربويون فى العديد من المؤتمرات فنجد مؤتمر الم

أوصى   (522م، صفحة 5002) مؤتمر المعموماتية وتطوير التعميم، أكتوبر  التعميم
باالىتمام المتزايد بتفعيل دور تكنولوجيا التعميم في العممية التعميمية من أجل تطوير 

حديات المعاصرة ومواكبة التعميم لمحصول عمي عائد تعميم قادر عمي مواجية الت
التطوير. والمؤتمر العممي لكمية التربية جامعة بنيا بالتعاون مع مديرية التربية والتعميم 

حيث  (32م، صفحة 5000)المؤتمر العممي لكمية التربية جامعة بنيا، بالقميوبية 
ت التعامل مع اإلنترنت وخدمات أوصى عمى أىمية  تصميم برامج لتنمية ميارا

االتصال اإللكتروني من أجل تطوير التعميم لحصول عمي عائد تعميم قادر عمي 
 مواجية التحديات المعاصرة ومواكبة التطوير.

)وزارة التربية والتعميم، وتحقيقًا لمرؤية القومية تسعي وزارة التربية والتعميم بمصر 
إلي دمج التكنولوجيا المتقدمة  (051، صفحة 5002جميورية مصر العربية ، 

والمناىج الدراسية واعتبارىا مكونًا رئيسًا بيا، بما يتماشي مع االتجاىات المعاصرة، 
ومواكبة التقدم المتسارع في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، األمر الذي 

التفكير، والقدرة عمي الحل االبتكاري وجمع يؤدي إلي تنمية قدرة الطالب عمي 
 المعمومات وتحميميا وتفسيرىا.

البحوث وعمى الرغم من أىمية ميارات االتصال االلكترونى واالىتمام بيا إال أن 
والدراسات السابقة أكدت وجود ضعف لدى التالميذ فى ميارات االتصال االلكتروني 

، (5002)عبدالوىاب، ، (5002)الجيزاوي، ، (5000)منصور، ومنيا دراسة: 
والتى  (5002)يوسف،  ، (5009)عمي س.، ، (5005)محمد أ.، ، (5002)طمبة، 

أشارت جميعًا إلى أن التالميذ تعاني من إنخفاض في المستوي التحصيل الدراسي 
 ومستوي ممارسة ميارات مادة الكمبيوتر.
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كما أوصت العديد من الدراسات بضرورة تنمية ميارت االتصال اإللكتروني  

)الفقي،  حتياجات، كما فى دراسةواإلنترنت لدى المتعممين األسوياء منعم وذوى اال
 .Ahmad & Tomkinson, .2 April 2006, pp) ، ودراسة (2، صفحة 5002

101-108) ، (Scardamalia & building:, 2006, pp. 97-108) 
،(Aapita, April 2012) ، ،.م (5000)سالمة ن.، ، م( 5000)عبدالعزيز أ ،

 .(52-59، الصفحات 5001)سويدان و الجزار،  ،(0333)عبدالكريم،  ،(5002)الفقي، 
  -مشكمة البحث :

 في ضوء ما سبق، ، تتحدد مشكمة البحث الحالى فى:
"يوجد ضعف ميارات االتصال االلكترونى لتالميذ ضعاف السمع، نظرًا لمدراستيم 

بعض متغيرات المثيرات  بطريقة تقميدية لذلك يوجد حاجة لبناء برنامج قائم عمي عمي
البصرية وقياس أثره عمي تنمية ميارات االتصال اإللكتروني، ولمتصدى ليذه المشكمة 

 -تطرح الباحثة التساؤل الرئيسي التالي:

  ما أثر بعض متغيرات عرض المثيرات البصرية فى برامج الكمبيوتر التعميمية عمى
 ؟  تنمية ميارات االتصال االلكترونى لدى ضعاف السمع

 :ويتفرع من ىذا السؤال التساؤالت الفرعية التالية-  

  ما المفاىيم والميارات األساسية االتصال االلكترونى الميمة لضعاف السمع؟ 

  ما أثر بعض متغيرات عرض المثيرات البصرية فى برامج الكمبيوتر التعميمية
دى ضعاف عمى تنمية الجانب المعرفي المرتبط  بميارات االتصال االلكترونى ل

 السمع؟
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  ما أثر بعض متغيرات عرض المثيرات البصرية فى برامج الكمبيوتر التعميمية

عمى تنمية الجانب األدائي المرتبط بميارات االتصال االلكترونى لدى ضعاف 
 السمع؟

 -أىداف البحث :
ييدف ىذا البحث إلي تنمية ميارات االتصال االلكتروني لتالميذ ضعاف السمع 

 -ل تحقيق األىداف اآلتية :وذلك من خال
  تحميل محتوي كتاب مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات المقرر عمى تالميذ

الصف الثانى اإلعدادى )مدارس األمل( بيدف تحديد ميارات االتصال 
 اإللكتروني التي يتضمنيا الكتاب.

 ع إعداد قائمة بميارات االتصال اإللكتروني األساسية لتالميذ )ضعاف السم
 بمدارس األمل(.

  تصميم برنامج كمبيوتر تعميمي قائم عمي متغيرات عرض المثيرات البصرية
 لتنمية ميارات االتصال اإللكتروني لتالميذ ضعاف السمع.

  الكشف عن أثر بعض متغيرات عرض المثيرات البصرية في تحصيل المعرفي
 لميارات االتصال اإللكتروني لدي تالميذ ضعاف السمع.

 ن أثر بعض متغيرات عرض المثيرات البصرية في اإلداء المياري الكشف ع
 لميارات االتصال اإللكتروني لدي تالميذ ضعاف السمع.
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 أىمية البحث:  

 : وىو تناولتو الذي الموضوع أىمية من راسةدال ىذه أىمية تكمن

"أثر بعض متغيرات عرض المثيرات البصرية في برامج الكمبيوتر التعميمية عمى 
 سةار دال أىمية تحديد ويمكن نمية ميارات االتصال االلكتروني لدى ضعاف السمع" ،ت

 :التالية النقاط في
يأتي البحث مواكًبا التجاه وزارة التربية والتعميم نحو تحويل المناىج الدراسية لممراحل  .0

 التعميمية المختمفة في صورة برامج كمبيوترية متعددة الوسائط مما قد يفيد في إنتاج
 برامج أخرى لباقي مواد الكمبيوتر.

يساعد في التغمب عمى بعض الصعوبات التي تواجو تالميذ ضعاف السمع في  .5
 التحصيل الدراسي عند دراسة ميارات االتصال اإللكتروني.

تقديم قائمة ميارات االتصال االلكتروني من خالل تحميل محتوي كتاب مادة  .9
ر عمى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات المقر 

 )مدارس األمل(.

توجيو أنظار القائمين عمى تصميم برمجيات الكمبيوتر متعددة الوسائط بضرورة  .2
نتاج برمجيات الكمبيوتر متعددة الوسائط المناسبة  مراعاة استخدام متغيرات تصميم وا 

 لعممية.لمموقف التعميمي مما يسيم في زيادة تحصيل الطالب ومياراتيم ا

يمكُن أن يستفيد تقديم برنامج كمبيوتر قائم عمي متغيرات عرض المثيرات البصرية  .2
 والتالميذمنيا المعممون عمى تنمية ميارات االتصال االلكتروني لدى ضعاف السمع 

 آخرون. وباحثون والمشرفون
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   -حدود البحث :

 سوف يقتصر البحث عمى الحدود التالية:
 : البحث من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي )ضعاف  مجموعة حدود بشرية

، مدرسة بزينيم السمع( بمدارس األمل )مدرسة االمل لمصم وضعاف السمع
األمل لمصم وضعاف السمع بالمنيرة، مدرسة األمل لمصم وضعاف السمع 
بشبرا الخيمة ، مدرسة األمل لمصم وضعاف السمع بالعباسية، مدرسة األمل 

ف السمع بالقناطر الخيرية( والتي تتراوح درجات اإلعدادية لمصم وضعا
 ( ديسبل.22-50مقياس السمعي لدييم بين ) 

 بعض ميارات االتصال اإللكتروني والتى يتم التوصل إلييا حدود موضوعية :
عن طريق تحميل محتوى كتاب الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات لمصف 

 الثانى اإلعدادى، والتي تضمنيا البرنامج.
 (.5002/5002العام الدراسي ) زمنية: حدود 
 :معمل الكمبيوتر / الوسائط المتعددة بمدارس األمل )مدرسة  حدود مكانية

، مدرسة األمل لمصم وضعاف السمع بزينيم االمل لمصم وضعاف السمع
بالمنيرة، مدرسة األمل لمصم وضعاف السمع بشبرا الخيمة ، مدرسة األمل 

مدرسة األمل اإلعدادية لمصم وضعاف لمصم وضعاف السمع بالعباسية، 
 السمع بالقناطر الخيرية(

 -أدوات البحث :
 تتمثل أدوات البحث الحالي في:

  إعداد قائمة بميارات االتصال اإللكتروني األساسية لتالميذ )ضعاف السمع
 بمدارس األمل(.
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   اختبار تحصيمي مرتبط بميارات االتصال االلكتروني من خالل

 باحثة(.االنترنت)إعداد ال

 .)بطاقة مالحظة أداء العينة لميارات االتصال االلكتروني)إعداد الباحثة 

 -متغيرات البحث:
 وتشتمل المتغير المستقل والمتغيرات التابعة وىي عمي النحو التالي:

التعمم باستخدام برنامج كمبيوتر تعميمي قائم عمي متغيرات المتغير المستقل: 
 رق لمعرض وىي:عرض المثيرات البصرية بثالث ط

 .عرض اإلحالل باستخدام النص والصور 

 .عرض التجاور باستخدام الفيديو ولغة اإلشارة الوصفية 

 .عرض البناء باستخدام النص بمغة اإلشارة اإلبجدية والصور 

 :المتغيرات التابعة 

  تحصيل تالميذ ضعاف السمع )في الجانب المعرفي( لبعض المفاىيم المتعمقة
 اإللكتروني. باستخدام االتصال

 .األداء المياري لتالميذ ضعاف السمع المتعمق باستخدام االتصال اإللكتروني 

 -التصميم التجريبي لمبحث:
في ضوء متغيرات البحث فإن الباحثة استخدمت التصميم التجريبي الذي يتضمن 

 مجموعتين إحداىما تجريبية واألخري ضابطة)مقارنة( مع القياس القبمي / البعدي.
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 (1شكل )

 يوضح التصميم التجريبي لمبحث

 -إجراءات البحث:
 لإلجابة عن أسئمة البحث واختبار فروضو, تم إتباع الخطوات التالية:

 بمجاالت  الصمة ذات واألجنبية العربية والكتابات الدراسات عمى اإلطالع
 بية لمبحث.الدراسة الحالية لالستفادة منيا فى إعداد الدراسة النظرية والتجري

 االتصال اإللكتروني الالزمة لتالميذ الصف الثاني  بميارات قائمة إعداد
 ضعاف السمع عن طريق ما يمي: اإلعدادي 

 اختيار عينة قصدية

 التعيين العشوائي

 لمجموعتي البحث
 تجريبية)أ( ضابطة)ب(

 التطبيق القبلي لألدوات:

.حةةبطاقة المال -اختبار تحصيلي  

 

  التطبيق القبلي لألدوات:
بطاقة المالحةة   -اختبار تحصيلي  

 التدريس باستخدام الطريقة
 التقليدية

 التدريس باستخدام البرنامج المقترح

        لألدوات: البعديالتطبيق 
بطاقة مالحةة -اختبار تحصيلي.  

  لألدوات: البعديالتطبيق 
بطاقة المالحةة  -اختبار تحصيلي  

قارنة نتائج المجموعتين )أ,ب( باستخدام اختبار )ت( م t-test 

 تحليل نتائج البحث وتفسيرها
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تحميل محتوي كتاب مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات المقرر عمى  .0 

تالميذ الصف الثانى اإلعدادى )مدارس األمل( بيدف تحديد ميارات 
 ي التي يتضمنيا الكتاب.االتصال اإللكترون

وضع الميارات التي تم التوصل إلييا في قائمة تمييدًا لعرضيا عمي  .5
 المحكمين.

عرض قائمة الميارات عمي مجموعة الخبراء والمحكمين الختيار الميارات  .9
 األكثر أىمية لتالميذ الصف الثانى اإلعدادى )ضعاف السمع (. 

ات األىمية؛ حيث تم  اختيار تحميل استبيانات الخبراء والمحكمين ودرج .2
% من آراء المحكمين وبذلك يتم الوصول 20الميارات التى حصمت عمى 

 إلى قائمة الميارات في شكميا النيائي. 

 .عرض نماذج تصميم برامج الكمبيوتر التعميمية وتصميم نموذج خاص بالبحث 

  ه إعداد سيناريو برنامج قائم عمي متغيرات عرض المثيرات البصرية بصور
المختمفة في ضوء األىداف التي تم تحديدىا وتحكيميا، وذلك وفق متغير البحث 

 المستقل ، وأيضًا خريطة السير في البرنامج.

  عرض السيناريو عمى مجموعة من الخبراء في مجال تكنولوجيا التعميم إلبداء
جراء التعديالت عمى السيناريو في ضوء آرائيم.  آرائيم حوليا وا 

  نتاج برنامج قائم عمي متغيرات عرض المثيرات البصرية بثالث طرق تصميم وا 
مختمفة من حيث مستويات المتغير المستقل المستخدم في ضوء تحديد األىداف 
وفقاً  لمميارات المستخدمة وفي ضوء الشكل النيائي لمسيناريو أيضًا، ثم عرضيا 

م إجراء عمى مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم ث
 التعديالت المقترحة.
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 بناء أدوات الدراسة المتمثمة في اآلتي:

االختبار التحصيمي لقياس الجانب المعرفي المرتبط بميارات اتصال  .0
جرا  اإللكترونى، وعرضو في صورتو األولية عمى مجموعة من المحكمين وا 

 ء التعديالت ثم إعداده في صورتو النيائية.

مي لميارات االتصال اإللكترونى، وعرضيا عمى بطاقة مالحظة األداء العم .5
جراء التعديالت المطموبة ثم إعدادىا  مجموعة من المحكمين المتخصصين وا 

 في صورتيا النيائية.

  )اختيار مجتمع الدراسة وىم تالميذ الصف الثانى اإلعدادى )ضعاف السمع
 بمدراس األمل.

   جراء التجر  بة االستطالعية. اختيار طالب عينة البحث االستطالعية وا 

  ،اختيار طالب عينة البحث األساسية، وتم توزيعيم عشوائياً  عمى مجموعتين
 مجموعة تجريبية، ومجموعة ضابطة وفق التصميم التجريبي لمبحث.

 بطاقة المالحظة( قبميًا عمى عينة  -تطبيق أدوات البحث )االختبار التحصيمي
 الدراسة.

 إجراء التجربة األساسية.
  بطاقة المالحظة( بعديًا عمى  -ا ت البحث )االختبار التحصيمي تطبيق أدو

 عينة الدراسة.

   معالجة البيانات المستقاة من التطبيقين القبمي والبعدي بالطرق اإلحصائية
 المناسبة لمتوصل إلى النتائج وعرض النتائج وتفسيرىا.
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  حوث عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا في ضوء اإلطار النظري ونتائج الب

 المرتبطة وفروض الدراسة.
 .تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا 

  -مصطمحات اإلجرائية لمبحث:
 تتناول الدراسة الحالية المصطمحات االتية:

 -:Visual stimuli)المثيرات البصرية )
يحتويو المحتوي البصري وتعرفيا الباحثة إجرائيًا فى ىذا البحث بأنيا "كل ما 

المقرر عمي الطالب من وسائل تدرك عن طريق البصر، يستمزم تصميميا تحديد 
الغرض التعميمي، ومستوي الطالب، وخصائصيم، باإلضافة إلي التقيد بالقواعد الفنية 

 في إخراجيا".
 :Educational computer programs)برامج الكمبيوتر التعميمية )

ثة إجرائيًا فى ىذا البحث بأنو "وحدة دراسية ُبرمجت بأحد البرامج وتعرفو الباح
الحاسوبية متضمنة مجموعة من األىداف والخبرات واألنشطة التربوية، التي تحقق 

 األىداف التربوية بما يناسب فئة ضعاف السمع".
  -(:The Skillالميارة )

التمميذ ضعيف السمع عمى وتعرفيا الباحثة إجرائيًا فى ىذا البحث بأنيا "إمكانية 
 تنمية ميارات االتصال االلكتروني " .  

 (:_    Electronic Instructional Communicatioاالتصال االلكتروني ) 
وتعرفو الباحثة إجرائيًا فى ىذا البحث بأنو " مجموعة اإلجراءات والخطوات 

االنترنت، واإللمام المطموبة لنقل وتبادل الخبرات التي تنفذ خالل استخدامات شبكة 
بالجوانب المعرفية واألدائية التى ترتبط بمياراتو المتعددة وتزيد فاعمية استخداميا في 

  العمميات التعميمية. 
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 -(:Hard of Hearingضعاف السمع ) 

ويمكن تعريف ضعيف السمع إجرائيًا في ىذا البحث بأنو : الذي لديو فقد سمع ما 
ي( في األدنين تم تشخيصو طبيًا، الممتحق ( ديسبل )حسي/عصب22-50بين) 

بمدارس األمل لمصم وضعاف السمع، والذي يواجو صعوبة في تمييز األصوات 
 باالعتماد عمي حاسة السمع. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 أواًل:المثيرات البصرية وأىميتيا لتعميم ضعاف السمع:

اآلونة األخيرة ليا معناىا  أصبحت المثيرات البصرية لغة العصر خاصة في
نتاجيا وأشار لذلك "الطوبجي" حيث  وداللتيا وأصوليا وقواعدىا، وفنيات تصممييا وا 

يري أن البصريات أصبحت لغة عالمية تختصر مضمون الرسالة في تكوينات خطية 
يسيل إدراكيا، وفيميا لقطاعات كبيرة من الجماىير رغم اختالف أعمارىم، وثقافتيم، 

. وتأتي فئة المعوقين سمعيًا عمي (03م، صفحة 5002)فرج، التعميم بينيم ومستوي 
رأس تمك القطاعات؛ حيث تمثل المثيرات البصرية ليم أحد أىم المكونات الفعالة في 

 طريقة االتصال الكمي بجانب لغة اإلشارة.
 مفيوم المثيرات البصرية: -1

بأن:"المثيرات التي يتم عن طريقيا التعمم  (2م، صفحة 0333)سيد ف.، يري 
الفعال نتيجة االتصال المباشر بين المعمم والمتعمم عن طريق استخدام أدوات 

 وأجيزة إلكساب التالميذ خبرات متكاممة تؤدي إلي تعديل السموك".
المثيرات البصرية تربويًا بأنيا:  (593م، صفحة 0339)المصيرتي، ويعرف 

"مجموعة من الوسائل التي تعبر عن األفكار، والحقائق، والعالقات عن طريق 
الخطوط، والصور، والرسوم، والكممات، ويكون ذلك في صورة واضحة ممخصة 

 ومختصرة".
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المثيرات البصرية عمي أنيا  (10-02، الصفحات 5002 )الحصري،ويعرف  

تعبير بالخطوط واألشكال والرموز المبسطة ألفكار أو عمميات أو أحداث أو ظواىر 
عممية أو قواعد أو قوانين ومبادئ أو عالقات أو تراكيب ومكونات شئ ما في صورة 

 مختصرة تسيل وتيسر إدراك وفيم ىذة األمور بالنسبة لمفرد..
عمي في التعريف اإلجرائي  (39م، صفحة 5002)حامد م.،  تفق الباحثة معوت

أن المثيرات البصرية ىي"كل ما يحتويو المحتوي البصري المقرر عمي الطالب من 
وسائل تدرك عن طريق البصر، يستمزم تصميميا تحديد الغرض التعميمي، ومستوي 

 م، باإلضافة إلي التقيد بالقواعد الفنية في إخراجيا.  الطالب، وخصائصي
 أىمية المثيرات البصرية في العمميو التعميمية لضعاف السمع : -2

المثيرات البصرية ليا دور كبير في العممية التعميمية بوجة عام، والمعاقيين سمعيًا 
ع المعاقين تمثل أحد أىم المكونات الفعالة فى طريقة االتصال الكمى م بوجة خاص

سمعيًا، والتى تجمع معيا أيضًا لغة اإلشارة داخل ىذه الطريقة الفعالة فى االتصال 
بالمعاقين سمعيًا، حيث تمثل لغة اإلشارة والمثيرات البصرية لغة خاصة بيؤالء 

، ويتمثل في تسييل عممية التعمم التالميذ، وعمى درجة كبيرة من األىمية بالنسبة ليم
ل ربط ما يتعممو المتعمم بمثير بصري، يسيل من تبسيط وفيم لممتعممين من خال

موضوع التعمم من خالل التنوع بمتغيرات عرض المثيرات البصرية كما تقوم المثيرات 
 البصرية بمجموعة من األدوار التربوية اليامة التي تساعد المتعمم عمي ما يمي:

 :جذب االنتباه 
إلي أن المتعممين يفضمون  (520-523، الصفحات 5000)الحيمو، يشير 

استخدام المثيرات البصرية في األدوات التعميمية المعروضة عمييم، وخاصة األوان 
لما ليا من أىمية في جذب انتباىيم وتساعدىم عمي التذكر، وتزيد من االحتفاظ 

يتم التركيز عمي موضوع ال  بالتعمم، كما يمكن أن تسيل التعمم وخاصة عندما
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يمكن جذب االنتباه إلية بطريقة أخري، كما أن ليا وظيفة ىامة لتسييل التعمم وذلك 
 عندما يركز االنتباه عمي المثيرات البصرية التي من الممكن اال يالحظيا المتعمم.

 :االستعداد لمتعمم 
ور الممخص تساعد المثيرات البصرية عمي تحسين إدراكو وفيمو، حيث تقوم بد

والموضح لمنقاط الغامضة وتظيرىا لممتعمم، كما ليا دور فعال في توفير وقت 
 .(51، صفحة 5001)أحمد،  وجيد المتعمم .

ونظرًا لذلك فقد تناولت العديد من الدراسات والبحوث المثيرات البصرية في 
جيا إلي أن استخدام المثيرات البصرية ُتحدث العممية التعميمية؛ وتوصمت فى  نتائ

تأثيرًا إيجابيًا وفعااًل يشجع التالميذ ويدفعيم إلي التعمم ويساعد فى تحقيق األىداف 
التعميمية، وأوصت جميع الدراسات بضرورة استخداميا في التعميم ومن ىذه 

، واقترحت (Kinay, April 2016) سة،ودرا (5001)الغزاوي، الدراسات دراسة 
فكرة استخدام المثيرات البصرية  (Lai, Liu, Liu, & Huang, 2016)دراسة 

 كمكافأة عند  تقديم الطالب اإلجابات الصحيحة.
لتالميذ كما اىتمت الدراسات باستخدام المثيرات البصرية وتفعيميا لدى ا

 ,Blatt-Vallee, Kelly, Gaustad)المعاقين سمعيًا كما فى دراسة كل من: 
Porter, & Fonzi, 2007)  حامد م.، ، ودراسة (5003)بنداري، ، ودراسة(

)شيبل و وآخرون، ، ودراسة  م(5005)الحجار،  ، وكذلك دراسةم(5002
5005) . 

 طرق عرض المثيرات البصرية داخل برامج الكمبيوتر التعميمية: -3
يعتبر ترتيب عناصر الوسائط المتعددة عمي الشاشة الكمبيوتر أمرًا بالغ األىمية 

تعميمية، فاليدف ليس جمع عدد من الوسائط في إطار لمصممي برامج الكمبيوتر ال
واحد بل البد من أن يتكامل معًا، ولكي يتحقق أقصي استفادة ممكنة من ىذه الوسائط 
يجب مراعاة القواعد الخاصة بدمج وتوظيف الوسائط والربط بينيما في واجة التفاعل، 
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ترتيب العناصر عمي خاصة البصرية منيا، كما يجب مراعاة العالقات البنائية في  

شاشة الكمبيوتر، ومراعاة تحقيق ىدف كل عنصر من عناصر الوسائط المتعددة 
ومواقعو وطريقة وزمن عرضة، كما البد أن يراعي المصمم وجود مسار واضح لعين 
 المتعمم لكي يسير فيو بطريقة تمكنو من قراءة المثيرات البصرية من شاشة الكمبيوتر.

لتأكيد عمي وجود عرض لمثيرات البصرية دخل برامج وفي ذلك السياق يجب ا
الكمبيوتر التعميمة تناولتيا البحوث والدراسات السابقة، كالعرض الكمي ، والعرض 
البنائي، والعرض الجزئي، والعرض التبادلي، وأنواع أخري من طرق العرض 
ستراتيجيتو، حيث تناولت الدراسات متغير طريقة عرض المتثيرات البصرية  وا 
باتجاىات مختمفة عن بعضيا البعض، فالبعض تناول البصريات وعالقتيا بالنص 

)الشيخ،  ( ودراسة5000(، ،ودراسة )حسن، 5002الشارح ليا كدراسة )راشد، 
(، ودراسة 5002، و دراسة )الشمري،  (5002)عامر م.، ، ودراسة (5001

 .  (5002)عبدالعزيز إ.، 
وىناك ما أىتم بتوقيت عرض المثيرات البصرية وموقعيا وعالقتيا بالتعميق المفظي 

)عبدالعزيز ا.، ، ودراسة (5002)إسماعيل،  المسموع كما فى  دراسة كل من:
 . (5000)خمف، ، دراسة (5005)شوقي،  ، ودراسة(5002

ما سبق عرضو ساعد الباحثة عمي تحديد متغيرات عرض المثيرات البصرية 
المناسبة لمبرنامج الكمبيوتر التعميمي لتالميذ المرحمة اإلعدادية، كما أن ىناك 

مق بالمثيرات البصرية تساعد في عممية التصميم، وذلك من أسس نظرية تتع
خالل: تصميم عناصر المثيرات البصرية بصورة متقاربة بحيث يصبح المثير 
كوحدة واحدة؛ مما يسيل عمي التمميذ إدراك المعمومات المتضمنة داخل المثير 

لمتمميذ  البصري، وتوفر في العناصر المكونة لممثير البصري عامل األلفة بالنسبة
من خالل تشابو العناصر ، وعرض المثير البصري بصورة متكاممة، حيث أن 
التكامل يؤدي إلي سيولة اإلدراك، وتتوافر في عناصر المثير البصري عوامل 
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البساطة والتناسق والتنظيم عند تصميم تمك المثيرات بيدف تسييل عممية اإلدراك، 

تصميم المثيرات البصرية دور االنتباه ومراعاة التباين بين الشكل والخمفية في 
والخبرة السابقة لمتمميذ في استخالص المعاني واألفكار المتضمنة داخل المثيرات 

 البصرية.
نتاج برامج الكمبيوتر التعميمية في تنمية ميارات ضعاف السمع :ثانيًا: تصميم وا   

 برامج الكمبيوتر التعميمية: -1
الحاسوب من أىم سمات التميز والتقدم  أصبحت التقنيات الحديثة وفي مقدمتيا

التي تتصف بيا مناىج اليوم ووسائميا التعميمية؛ ومن ثم أصبح من الضروري 
التزود من ىذا العمم الجديد والتجدد حتى يمكنيا اإلسيام في العممية التعميمية 
وتطويرىا، حيث أدي استخدام الحاسوب إلي ظيور وانتشار مفاىيم جديدة في 

 التعمية لم تكن موجودة من قبل.التربية و 
وتعتمد برامج الحاسب عمي تعدد صور معالجة المعمومات مما يؤدي إلي تنوع 
طرق تقديم الموضوعات بيذه البرمجيات، ومعني ىذا أن ىذه البرمجيات تعد 
بمثابة قوالب متعددة المحتوي )نص، صورة، صوت، ....( موضوعة في صيغة 

وعرضيا عن طريق الكمبيوتر وقدراتو المتطورة،  رقمية يتم تصميميا وتخزينيا
، ويتطمب ذلك مراعاة (52، صفحة 5002)طاىر،  وتستخدم بطريقة تفاعمية

 Invalid sourceحسن تصميم ىذه الشاشات حتي تبدو فاعمية لممتعمم
specified.دت وجيات النظرفي تعريف مفيوم البرمجيات التعميمية ، ، ةتعد

بأنيا:" تمك  (021، صفحة 5009)خميس، منتوجات تكنولوجيا التعميم، فيعرفيا 
البرامج اإللكترونية متعددة أنماط اإلثارة التي تنتج وتستخدم من خالل الكمبيوتر 

عمم مباشرة وكاماًل إلي المتعممين لتحقيق أىداف تعميمية إلدارة التعميم أو نقل الت
 محددة ترتبط بمقررات دراسية كجزء من تعمميم الرسمي النظامي".
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بأنيا  (223، صفحة 5000)الحيمة، التكنولوجيا التعميمية التعميمة، وعرفيا  
الحاسوب من أجل تعمميا وتعتمد عممية :"تمك المواد التي يتم برمجتيا بواسطة 

إعدادىا عمي طريق سكنر المبنية عمي مبدأ االستجابة والتعزيز حيث تركز ىذه 
النظرية عمي أىمية االستجابة المستحبة من المتعمم بتعزيز إيجابي من قبل 

 المتعمم أو الحاسوب".
لتعميمي وفي ضوء ما سبق يمكن لمباحثة تعريف الربنامج الكمبيوتري ا     

"وحدة دراسية برمجت بأحد البرامج الحاسوبية متضمنة مجموعة  -إجرائيًا بأنو:
من األىداف والخبرات واألنشطة التربوية, التي تحقق األىداف التربوية بما 

 يناسب فئة ضعاف السمع".
 استخدام برامج الحاسوب في ميدان تنمية ميارات ذوي اإلعاقة السمعية: -2

 اقين سمعيًا تبدو األىمية فيما يمى:بالنسبة لتعمم المع
تساعد عمى االىتمام بتصميم عروض الوسائط المتعددة لتحقيق الجوانب  -0

المختمفة ألىداف التعمم المعرفية و الميارية والوجدانية. ففى الجانب المعرفي 
نجدىا توفر الوقت وتساعد عمى الفيم وتبعد الممل عن المتعممين وفى الجانب 

نا بالغرض العممى لمميارة المراد تعمميا وفى الجانب الوجدانى تؤدى الميارى تمد
 دورًا ميمًا فى تعديل سموك المتعممين تدريجيًا. 

تجذب انتباه المتعمم المعاق سمعيًا أثناء عممية التعمم عن طريق ما تقدمو  -5
ىذه البرامج من صور ورسومات وموسيقى باإلضافة إلى الحركة واألنشطة النشطة 

مصور والفيديو، وتحدث تجديدا يسيم فى جذب االنتباه ويزيد من خبرات المتعمم ل
 ويثير واقعيتو نحو التعمم .

تساعد فى تعمم المفاىيم الميارات المجردة بتفاعمية أكثر، وتمكن المتعمم  -9
 من المادة الدراسية ، من خالل تزويده بالتغذية الراجعة من آن آلخر 



 

997 

 2017والثالثون  السادسالعدد             مجمة دراسات فى التعميم الجامعى          
ن الدراسات الستخدام الحاسوب في تنمية ميارات ذوي ولذلك أجريت العديد م
حيث استيدفت  (Matja & Ambroie, .2-1-2002) اإلعاقة السمعية منيا دراسة

استخدام الحاسوب فى تعميم ذوى اإلعاقة السمعية فى مادة الجغرافيا، وىدفت 
 .Yang, H., Lay, Y., Liou, C., Tsao, W. and Lin., 2007, pp)دراسة

الكشف عن فاعمية برنامج تدريبي لغوى بمساعدة الحاسوب فى  (.466-476
 التدريس لطالب ضعاف السمع لميارات التحدث ، وىدفت دراسة كل من:

(Mortenson, 2009)(Karala & G.and Stonaell, N., 2010, pp. 1-
 ، ودراسة(5005)المممي،  ، ودراسة (Cannon, 2010, p. 63) ، ودراسة  (48

)شرادقة و    (5000)ممكاوي و إبراىيم حسين أبوعميم ، ، ودراسة (5005)العجيمي، 
الكشف عن فاعمية برنامج محوسب فى تنمية المغة  (5005إبراىيم حسين أبوعميم، 

 التعبيرية لدى األطفال الصم. 
-إجراءات البحث:  

الميدانى عمى مدارس  اقتصر الباحث فى التطبيقاختيار عينة البحث:  .أ 
وتم تقسيم األمل لمصم وضعاف السمع فى محافظتي ىى القاىرة، والقميوبية ، 
( توزيع 0مجموعات الدراسة إلي مجموعتين تجريبية وضابطة، ويوضح الجدول)

أفرد مجموعة الدراسة ؛ وذلك بعد اختيار التالميذ المناسبة لعينة الدراسة من 
 ميذ.خالل التقارير السمعية لمتال

 بكل محافظة ( أعداد عينة البحث من المدارس1جدول )

 المدرسة اإلدارة التعميمية المحافظة

عدد التالميذ 
الصف الثاني 

 االعدادى

عدد المجموعة 
التجريبية 

بالصف الثاني 
 االعدادى

عدد المجموعة 
 الضابطة

 7 7 30مدرسة األمل لمصم  إدارة الويمي التعميمية القاىرة
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 المدرسة اإلدارة التعميمية المحافظة

عدد التالميذ 
الصف الثاني 

 االعدادى

عدد المجموعة 
التجريبية 

بالصف الثاني 
 االعدادى

عدد المجموعة 
 الضابطة

 وضعاف السمع

مدرسة األمل لمصم  إدارة السيدة زينب زينيم
 3 2 10 وضعاف السمع

مدرسة األمل لمصم  إدارة السيدة زينب المنيرة
 2 2 11 وضعاف السمع

 القميوبية
 
 

مدرسة األمل لمصم  إدارة شرق شبرا الخيمة
 6 7 25 وضعاف السمع

 إدراة القناطر الخيرية
مدرسة األمل 
اإلعدادية لمصم 

 سمعوضعاف ال
22 5 5 

 23 23 98 5  الجممة

 -:التعميمي المحتوى وتحديد اختيار .ب 
الختيار الموضوعات الدراسية المتضمنة لميارات االتصال االلكترونى قامت 
الباحثة بتحميل كتاب الكمبيوتر تكنولوجيا المعمومات المقرر عمى تالميذ الصف 

 :الثاني اإلعدادي بمدارس األمل وفقًا لمخطوات التالية
استيدف تحميل محتوي كتاب الكمبيوتر المقرر عمي  :اليدف من التحميل .0

تالميذ الصف الثاني اإلعدادي )مدارس األمل(، تحديد الموضوعات 
 المتضمنة ميارات االتصال االلكتروني.

عينة التحميل:  تحدد عينو التحميل في جميع الموضوعات الواردة بمحتوي  .5
يذ الصف الثاني اإلعدادي )مدارس األمل( كتاب الكمبيوتر المقرر عمي تالم

. 
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استخدمت الباحثة الموضوع وحدة لمتحميل، حيث أن ذلك يفي : وحدة التحميل .9

بالغرض من التحميل وىو تحديد الموضوعات المتضمنة ميارات االتصال 
 االلكترونى بالكتاب.

 فئة التحميل: بما أن اليدف من التحميل حصر لميارات االتصال االلكتروني .2
المتضمنة في الكتاب عينة التحميل، فقد استخدمت الباحثة ميارات االتصال 

 االلكتروني فئة لمتحميل.
: ىناك عدة ضوابط البد من مراعتيا عند تحميل المحتوي ضوابط التحميل .2

 أىميا:
االقتصار عمي ميارات االتصال اإللكتروني دون غيرىا من الميارات  .2

 األخري.
 رة عند ذكرىا ميما تكررت.تحسب تكرارات كل ميارة م .1
تصنيف الميارات بعد تحميميا إلي ميارات رئيسية وميارات فرعية ووضعيا  .2

 في استمارة التحميل أمام كل موضوع. 
ثبات التحميل: بقصد بثبات التحميل أن يعطي التحميل نفس النتائج عند  .3

 إعادة تطبيقو عمي نفس عينة البحث وتحت نفس الظروف ونفس الشروط
 .(223، صفحة 0331)دالين و واخرون، 

 لمتأكيد من ثبات التحميل قامت الباحثة باستخدام طريقة ىولستي: .00
تم حساب ثبات التحميل عبر الزمن؛ حيث قامت الباحثة بتحميل محتوي  .00

الكتاب )عينة التحميل( مرتين يفصل بينيا فترة زمنيو قدرىا شيرًا، األمر 
لذي من شأنو أن يقمل تذكر الباحثة لمتحميل األول أثناء القيام بالتحميل ا

 وىي:  (Holisti", 1969) الثاني، وحساب معامل الثبات بطريقة ىولستي
a. (وىذة القسمة 32.0وقد اشارت النتائج إلي معامل ثبات التحميل يساوي )%

 ن ثبات التحميل.تشير إلي قيمة مقبولة م
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نتائج لتحميل: وقد اسفرت عممية التحميل لكتاب الكمبيوتر المقرر عمي    .05 

تالميذ الصف الثاني اإلعدادي )مدارس األمل( عن وجود ثالثة موضوعات 
متضمنة لميارات االتصال اإللكترونى وىى: اإلنترنت، البحث عن 

ت ثالث ميارات المعمومات، البريد اإللكترونى وقد تضمنت تمك الموضوعا
 اتصال إلكترونى رئيسية وستة وعشرون ميارة فرعية.

  -:اإلجرائية التعميمية األىداف وصياغة تحديد .ج 
تم تحميل األىداف العامة لمبرنامج إلى أىداف إجرائية، وقد أعدت الباحثة قائمة 
بيذه األىداف اشتممت فى صورتيا المبدئية، ثم تم وضعيا فى استبانة لعرضيا 

سادة المحكمين، وبعد االنتياء من إجراء تعديالت السادة المحكمين عمى عمى ال
(  02قائمة األىداف وفق ما اتفقوا عميو ، أصبح عدد األىداف العامة لمبرنامج ) 

( أىداف لمديول 2( أىداف لمديول استخدام متصفح األنترنت، )1ىدفًا منيا )
لبريد اإللكتروني، وبمغ عدد ( أىداف لمديول  استخدام ا2البحث عن المعمومات،)

( 52( ىدفًا مصنفة طبقا لمستويات بموم فكانت )20األىداف اإلجرائية السموكية )
( 1( ىدفًا لمديول استخدام متصفح األنترنت، )00ىدفًا معرفيًا مقسمة إلى: )

( أىداف لمديول  استخدام البريد 1أىداف لمديول البحث عن المعمومات،)
( ىدفًا لمديول استخدام متصفح 55ىدفًا مياريًا مقسمة إلى: )( 92اإللكتروني، و )

( أىداف لمديول  استخدام 1( أىداف لمديول البحث عن المعمومات،)1األنترنت، )
 البريد اإللكتروني.

 وبذلك أمكن التوصل إلي قائمة النيائية لألىداف السموكية لكل موديول .
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-ا:بناء أدوات القياس الخاصة بالبحث وضبطي  

 -أواًل: إعداد االختبار التحصيمى اإللكترونى:
استيدف االختبار قياس قدرة تالميذ الصف الثاني  :االختبار من اليدف .1

اإلعدادي لمدارس األمل )مجموعة البحث(، عمي تذكر وفيم وتطبيق 
 ميارات االتصال اإللكتروني الواردة بالقائمة.

بالتأكد من صدق الختبار  قامت الباحثة :االختبار مواصفات جدول إعداد .2
 -عن طريق وضح جدول مواصفات بيين توزيع األىداف بمستوياتيا)التذكر

التطبيق( عمي المديوالت الثالثة، وأوزانيا النسبية بكل مديول، كما  -الفيم
 يوضحيا الجدول التالي:

 (2جدول)
مواصفات اختبار التحصيل المعرفي لميارات االتصال اإللكتروني )محل 

 سة(الدرا

. 

 تطبيق فيم تذكر
المجموع 
الكمي 
 لألىداف

المجموع 
الكمي 
 لألسئمة

األوزان 
النسبية 
 لألىداف

األوزان 
النسبية 
 لألسئمة

عدد 
االىدا
 ف

عدد 
االسئم
 ة

عدد 
األىدا
 ف

عدد 
االسئم
 ة

عدد 
 األىداف

عدد 
 األسئمة

 %50 %48.5 16 33 11 22 3 6 2 5 األول

 %25 %22 8 15 4 7 1 1 3 6 الثاني

 %25 %29.4 8 20 4 7 2 5 2 2 الثالث

المجموع 
   32 68 19 43 6 12 7 13 الكمي

األوزان 
 النسبية

%
19.1 

21.8
7% 

%
17.6 

18.7
5% 

%
63.2 

59.3
7% 

  100% 100% 

زود االختبار ببعض التعميمات التي تيدف إلي  :االختبار تعميمات صياغة .1
فقرات االختبار والسير  مساعدة التمميذ عمي أن يجيب بسيولة وسرعة عن
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بنظام ، ودقة في اإلجابة، وقد راعت الباحثة عند صياغة تعميمات االختبار ما  

يمي: تحديد اليدف من االختبار ، وصف االختبار وكيفية االجابة عميو، 
 ضرورة اإلجابة عمي جميع األسئمة، زمن األجابة عن االختبار.

االختبار التحصيمي عمي مجموعة تم تطبيق  :لالختبار االستطالعية التجربة .2
استطالعية من تالميذ مدرسة األمل لمصم والبكم وضعاف السمع شبين 

( تالميذ من 2( بمغ عددىم )5002-5002القناطر في بداية عام الدراسي )
 الصف الثاني اإلعدادي ؛ وذلك لتحديد ما يمي:

 طريق  الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار: تم تحديد زمن االختبار عن
حساب زمن إجابة التمميذ األول بأضافة إلي زمن إجابة أخر تمميذ وقسمتيا 

 (:5عمي )
 20=    20+20زمن إجابة االختبار=  

                           5 
دقيقة باإلضافة إلي عشر دقائق إللقاء  20وكان نتيجة المعادلة زمن اإلجابة 

 دقيقة. 20لكمي لالختبار ىو التعميمات، وتوضيحيا، وبيذا يكون الزمن ا
  معامل الصعوبة لفقرات اإلختبار: تم حساب معامل الصعوبة، وقد ترواحت

(     0.02،    0.22معامالت السيولو والصعوبة لمفردات االختبار  بين )  
 لجميع األسئمة وىي نسبة مقبولة.

 تم حساب معامل التمييز، وقد : حساب معامل التمييز لمفردات االختبار
(     0.20،    0.92تراوحت معامالت التميز لمفردات االختبار  بين   )  

 وىي قيم مقبولة من الناحية اإلحصائية 
  :بعد االنتياء من تصميم االختبار قامت الباحثة حساب صدق االختبار

بعرضو عمي السادة المحكمين؛ وذلك بغرض إبداء آرائيم ومقترحاتيم فيما 
 الختبار من حيث:يتعمق بسالمة ومصدقية ا
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 .مدي قياس كل سؤال لمميارة التي يقيسيا 
 .مدي قياس كل سؤال لممستوي الذي وضع لو 
 .مدي صحة المادة الواردة باالختبار 
 .مدي مناسبة الصياغة المغوية لتالميذ الصف الثاني ضعاف السمع 
 .إضافة أو حذف أو تعديل ما يرونو في حاجة إلي ذلك 

تي اقترحيا الساده المحكمين أصبح االختبار صالحًا وبعد إجراء التعديالت ال
 لمتطبيق في صورتو األولية.

  حساب معامل الثبات لالختبار: استخدمت الباحثة طريقة التجزئة
(، مما يشير إلي 0.22وكانت نتائج معامل الثبات االختبار )النصفية 

أن االختبار عمي درجة عالية من الثبات، مما يعني االطمئنان إلي 
 استخدامو كأداة لمقياس في ىذا البحث.

أصبح االختبار فى صورتو النيائية مكونًا من  :لالختبار النيائية الصورة .0
( مفردة من 02( مفردة من نمط أسئمة الصواب والخطأ و)02( مفردة؛ )95)

نمط االختيار من المتعدد، و قد روعي عند برمجة االختبار أن يتم االستفادة 
نامج في تصحيح االختبار أوتوماتيكيا ً؛ بحيث يعطى من إمكانيات البر 

 الطالب فى النياية تقريًرا بدرجتو الكمية عمى االختبار.
 ثانيًا: إعداد بطاقة مالحظة ألداء ميارات االتصال اإللكتروني: 

ىدفت البطاقة قياس أداء تالميذ  :المالحظة بطاقة من اليدف تحديد .0
تصال اإلكتروني عبر اإلنترنت لدى الصف الثاني اإلعدادي لميارات اال

 مجموعة البحث قبل تطبيق البرنامج المقترح وبعده.
تمثمت في قائمة الميارات التي تم  مصادر بناء بطاقة المالحظة: .5

 التوصل إلييا، وصياغتيا في صورتيا النيائية تم إعداد بطاقة المالحظة 
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تي اشتممت عمييا : تم اشتقاق الميارات الرئيسية البنود بطاقة المالحظة .9 

بطاقة المالحظة من األىداف التعميمة، وقد قسمت إلي بطاقة المالحظة 
عمي ثالث محاور، كل محور يتضمن عددًا  من الميارات الفرعية، 
وذلك في ضوء تحميل العمل وبالرجوع إلي كتاب الكمبيوتر المقرر عمي 

 م. 5002تالميذ الصف الثاني االعدادي
بدأت تعميمات استخدام البطاقة بتوضيح ظة: تعميمات بطاقة المالح .4

اليدف منيا، والميارات المتضمنة فييا ، وتوضوح مختصر لكيفية 
 المتابعة والمالحظة لجوانب أداء العينة، ودرجات تقدير كل أداء.

استخدمت الباحثة التقدير الكمي  :التقدير الكمي لبطاقة المالحظة .5
 ميذ في األداء: بالدرجات حتي يمكن تعرف مستويات التال

 بمساعدة األخرين(. -تشتمل البطاقة عمي مستويين اكتشاف الخطأ )بنفسو .2
 بمساعدة األخرين(. -تشتمل البطاقة عمي مستويين تصحيح الخطأ) بنفسو 
 : يتم توزيع درجات التقيم وفق مايمي 

 المستوى )بنفسو( درجة. -أ 
 المستوى )بمساعدة األخرين ( صفر. -ب 
 المستوى )بنفسو( درجة. -ج 
 المستوى )بمساعدة األخرين ( صفر. -د 

( أمام المستوي األداء ، √ويتم تسجيل أداء التمميذ لمميارات بوضع عالمة)
وتجميع ىذه الدرجات يتم الحصول عمي الدرجة الكمية ليا، والتي من خالليا يتم 

 الحكم عمي أداءىا فيما يتعمق بالميارات المدونة بالبطاقة
: بعد االنتياء من تحديد اليدف من حظةالصورة األولية لبطاقة المال .0

بطاقة المالحظة، وتحميل المحاور الرئيسية لمبطاقة إلي الميارات الفرعية المكونة 
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ليا واألداءات المتضمنة فييا، تمت صياغة البطاقة في صورتيا األولية، والتي 

 ة.( ميارة فرعي021( ميارة رئيسية بمغ عدد األداءات المتضمنة ليا )52مكونة )
يقصد بعممية ضبط بطاقة المالحظة التحقق من ضبط بطاقة المالحظة:  .2

صدق البطاقة وثباتيا لمعرفة مدي صالحية استخداميا كأداة لتقويم الميارات 
 المطموب أدائيا في ىذا البرنامج وقد تم التحقق من ذلك وفق اإلجراءات التالية:

تم عرضيا عمي التحقق من صدق البطاقة: ولمتحقق من صدق البطاقة،  - أ
مجموعة من المحكمين والخبراء المتخصصين في مجاالت )مناىج وطرق تدريس، 

 وتكنولوجيا التعميم( بيدف التأكد من :
 .مدي وضوح عبارات البطاقة ومناسبتيا لألىداف 
 .مدي ارتباط بنود البطاقة مع الميارات المتضمنة بالموديول التعميمية 
 ة. مدي الدقة المغوية لبنود البطاق 
 .مدي مناسبة أسموب تصميم البطاقة لتحقيق أىدافيا 
 .إضافة أو تعديل في العبارات 
 .حذف أي بنود غير مناسبة من وجية نظركم 

 وقد اقترح السادة المحكمون بعد التعديالت والتي منيا :
 .حذف بعض الميارات واستبداليا بميارات اخري 
 ديالت المقترحة.إعادة صياغة بعض بنود البطاقة. وتم إجراء التع 
ثبات بطاقة المالحظة: تم حساب معامل ثبات البطاقة بأسموب تعدد  - ب

المالحظين عمي أداء الطالب الواحد ، وتم حساب معامل االتفاق بين تقديراتيم 
 ". Cooperباستخدام معادلة كوبر"

لمالحظة أداء مجموعة استعانت الباحثة بمعمم الحاسب اآللي واخصائي التطوير 
عية من تالميذ مدرسة األمل لمصم وبكم وضعاف السمع شبين القناطر في استطال

(  تالميذ من الصف الثاني 9( بمغ عددىم )5002-5002بداية عام الدراسي )
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اإلعدادي بعد أن أوضحت ليما اليدف من بطاقة المالحظة، وكيفية التعامل معيا،  

معامل االتفاق بين وطبيعة الميمة المطموب منيما، ثم ويوضح الجدول التالي 
 المالحظين في حاالت التالميذ الثالثة.

 (9جدول )
 معامل االتفاق بين المالحظين في حاالت المعممين الثالثة

معامل االتفاق في 
 حالة التمميذ األول

معامل االتفاق في 
 حالة التمميذ الثاني

معامل االتفاق في 
 حالة التمميذ الثالث

92% 89% 87% 
باستقراء التنائج في الجدول يتضح أن متوسط معامل اتفاق المالحظين في    

%(، مما يعني أن 23حالة التالميذ الثالثة عمي مجموع الميارات الفرعية يساوي )
 بطاقة المالحظة عمي درجة عالية من الثبات مما يؤىميا لالستخدام كأداة لمقياس.

لتعديالت فى ضوء آراء السادة المحكمين بعد القيام با الصورة النيائية لمبطاقة: .9
 والتأكد من صدق بطاقة المالحظة، وثباتيا أصبحت البطاقة فى شكميا النيائى .
وبيذا يمكن استخدام ىذه البطاقة كأداة لقياس أداء تالميذ الصف الثاني 

 اإلعدادي بمدارس الصم وضعاف السمع لميارات االتصال اإللكتروني
 إعداد البرنامج:

 -د الصورة األولية لمسيناريو:إعدا .أ 
 وقد تم تصميم السيناريو فى صورتو األولية من خالل أحد عشر عمودًا وىى:

 العنوان: يكتب فيو اسم البرنامج. •
 عنوان الشاشة: يوضح عنوان كل شاشة من البرنامج. •
 رقم اإلطار: يحدد رقم لكل شاشة داخل البرنامج. •
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ار نصًا مكتوبًا، أو صورة شكل الشاشة: عرض كل ما يظير في اإلط •

معروضة، أو رسومًا ثابتة ،أو فيديو، أو سؤااًل، أو تغذية راجعة، أو تعميمات 
 إرشادية، أو أنشطة.

 نصوص: وصف النصوص المكتوبة عمي الشاشة. •
أصوات: وصف لكل األصوات، والموسيقي، والمؤثرات الصوتية التي ترتبط  •

 باإلطار في لحظة ما.
لثابتة والمتحركة واألشكال والصور التي تحتوييا شاشة صور: وصف لمرسوم ا •

 البرنامج.
 وسائط أخري: وصف لموسائط األخري التي يمكن استخداميا داخل البرنامج. •
نمط عرض المثير البصري: وصف نمط عرض المثير البصري داخل  •

 الشاشة.
األحداث والحركات: وصف عمميات تفاعل المتعمم مع المحتوي، وكيفية  •

 اإلطار.ظيور 
مالحظات: إضافة تعميقات قد تكون في شكل سؤال أو تعقيب أو توضيح  •

 يساعد المبرمج.
  -تصميم الشاشات ) واجيات التفاعل (: .ب 

 وقد تناول تصميم واجيات التفاعل النواحى التالية:
استخدم البحث المغتين المفظية وغير  -صياغة إطارات البرنامج: -

مج، فتمثل استخدام المغة المفظية المكتوبة ، المفظية فى صياغة إطارات البرنا
والمغة المفظية المسموعة في تقديم المحتوى العممى لمبرنامج، عمى أن ال يقل 
عدد الوسائط التى تتواجد داخل اإلطار عن ثالث حتى تتحقق صفة التعددية 

 لموسائط داخل البرنامج.
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تتابع  واستخدم البحث الحالي نمطين من أنماط -أنواع الشاشات: - 

 الشاشات وىما:
نمط حركة الشاشات المتتالية: وفييا يتم االنتقال إلى الشاشات السابقة  .0

 بالضغط عمى مفتاح السابق واإلطارات التالية بالضغط عمى مفتاح التالي.
نمط حركة الشاشات المركبة: وفييا يتم االنتقال إلى الشاشات السابقة  .5

والشاشات التالية بالضغط  (Link)بالضغط عمييا مباشرة؛ ألنيا أصبحت
 عمى مفتاح التالي.

ضبط التفاعالت: وىذه الخطوة تيدف إلى التركيز من خالل تصميم  -
السيناريو عمى المواقع التى يحدث فييا تفاعل بين المتعمم والبرنامج، 
وتحديد نوع ىذا التفاعل، وما الحدث الذى سينتج عن ىذا التفاعل؟ وما ىو 

 إليو البرنامج؟اإلطار الذى سيتفرع 
  -تقديم التعزيز والتغذية الراجعة: .ج 

وفى ىذه المرحمة تم تحديد طرق تقديم التعزيز والتغذية الراجعة لممتعمم، وتم ذلك 
 من خالل:
تعزيز اإلجابة الصحيحة عمى أسئمة التقويم التكوينى الموجودة في  -

 المديول بسماع التمميذ لصوت تصفيق.
أسئمة التقويم التكوينى الموجودة بين تعزيز اإلجابة الخاطئة عمى  -

دروس الوحدة بسماع التمميذ لصوت جرس مع تقديم تغذية راجعة فورية 
 تتمثل في انتقالو مباشرة لإلطار الخاص بيذا الجزء لمراجعتو.

تعزيز إجابة التمميذ عمى أسئمة االختبار الخاص بكل موديول تعممي  -
ر شاشة عقب االنتياء من ، وتقديم تغذية راجعو مرجأه من خالل ظيو 

اإلجابة تعرض فييا النسبة المئوية لدرجة التمميذ والتى تقرر انتقالو لمموديول 
 التالي أو لنفس الموديول.
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تعزيز األداء الميارى الخاص بالموديوالت بالبرنامج ويتم ذلك عن  -

 طريق المعمم مع تقديم التغذية الراجعة الفورية المناسبة.
 لسيناريو إلى برنامج كمبيوتر حقيقى وخطواتيا كالتالى:ما تم صياغتو فى ا

قامت الباحثة باختيار برنامج         اختيار نظام التأليف وتحديد البرامج المساعدة:
(Director الستخدامو فى إنتاج البرنامج؛ وذلك نظراً ألنو برنامج يسمح بإعداد )

نتاجيا وتنفيذىا دون الحا جة إلى معرفة معمومات متخصصة برامج الوسائط المتعددة وا 
فى البرمجة بأى لغة من لغات الكمبيوتر عالوة عمى إتقان الباحثو لميارات التعامل 

، Microsoft office Word2010معو، واستخدمت الباحثة البرامج المساعدة )
Sound Forge 7 ،Camtasia Studio  ، Print Screen  ، Adobe 
Photoshop Cs5، movie maker) 

 -التجربة األساسية لمبحث:
تنفيذ التجربة: بعد االنتياء من التطبيق القبمى لالختبار التحصيمى وبطاقة 

 المالحظة تم تنفيذ تجربة البحث األساسية كالتالي: 
 :تحديد مواعيد تطيبق تجربة البحث والجداول التالية توضح ذلك 

 (2جدول)
 يوضح الخطة الزمنية لدراسة البرنامج

ء في تاريخ البد
 دراسة الموديول

 ميارات الموديول عنوان الموديول 

 مدرسة المنيرة 
مدرسة زينيم  -

 األحد الموافق
20/3/2016 

استخدام متصفح 
 األنترنت

تحديد تبعية ومكان )بمد( أي موقع من خالل  (1
 .URLعنوانو 

كتابة عنوان موقع والتوجو إلي موقع المكتوب  (2
 في شريط العنوان.



 

444 

 أ . ىناء عبدالعال محمدأثر بعض متغيرات عرض المثيرات البصرية في برامج الكمبيوتر 
ء في تاريخ البد 

 دراسة الموديول
 ميارات الموديول عنوان الموديول 

مدرسة القناطر 
 مدرسة شبرا  -

 االثنين الموافق
21/3/2016 

 التشعبي. استخدام االرتباط (3
 حفظ صورة من اإلنترنت. -ا
 .حفظ نص من اإلنترنت. -ب
 حفظ صفحة الويب. -ت
 ( خيارات االنترنت4
 تغير الصفحة الرئيسية لممستعرض. -أ
التحكم في الخط المعروض عمي شاشة  - أ

 البرنامج.

 مدرسة العباسية
 لموافق الثالثاء ا

22/3/2016 

 مدرسة المنيرة  
 مدرسة زينيم -

 األحد الموافق
27/3/2016 

عن  البحث
 المعمومات

 اختيار محرك بحث مناسب لموضوع البحث. (1
 تحميل محرك بحث. (2
 استخدام احد محركات البحث المتعددة. (3
البحث عن معمومة محددة باستخدام كممات  (4

 رئيسية.
 عبارة.البحث عن معمومة محدد باستخدام  (5
 استخدام المفضمة في حفظ نتائج البحث. (6
 كيف تستخدم بعض الرموز لتحديد نتائج البحث. (7
 كيف تبحث عن صورة. (8

مدرسة القناطر 
 مدرسة شبرا -

 االثنين الموافق
28/3/2016 
 

 مدرسة العباسية
 الثالثاء الموافق

29/3/2016 
 مدرسة المنيرة 

مدرسة زينيم  -
 األحد الموافق

3/4/2016 

استخدام البريد 
 اإللكتروني

انشاء بريد الكتروني جديد من خالل احد المواقع  (1
 االنجميزية

إنشاء بريد الكتروني جديد من خالل احد الموقع  (2
 العربية.
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ء في تاريخ البد

 دراسة الموديول
 ميارات الموديول عنوان الموديول 

فتح صندوق البريد اإللكتروني واالطالع عمي  (3 
 الرسائل الواردة.

رساليا. (4  تحرير رسالة الكترونية جديدة وا 
" برسائل البريد Attachmentإرسال مرفقات " (5

 اإللكتروني.
االطالع عمي أحد الممفات المرفقة مع رسالة  (6

 إلكترونية.
 تمرير رسالة إلكترونية لشخص آخر. (7

مدرسة القناطر 
 مدرسة شبرا  -

 االثنين الموافق
4/4/2016 

 مدرسة العباسية
 الثالثاء الموافق

5/4/2016 

 :إعدد المجموعات التجريبية لدراسة البرنامج 
  تم عمل كشوف بأسماء التالميذ لتسجيل الحضور، وكان التطبيق بمعدل ثالث

 أيام فى األسبوع.
  وقامت الباحثة فى بداية كل موعد مخصص لمتجريب بإعداد وتجييز األجيزة

والبرنامج المخصص لكل مجموعة بحيث يكون البرنامج جاىزًا لمتشغيل بمجرد 
 الضغط عمى األيقونة المخصصة لذلك.

  كل تمميذ فى دراسة البرنامج بترتيب محدد لمموديوالت وفق سرعتو وخطوه سار
الذاتى؛ حيث إن التعميمات داخل البرنامج توضح لو ذلك، ويبدأ الموديول 
بأىدافو ثم قائمة بميارت الموجودة بو، ويتخممو أسئمة تقويم تكوينى. يقدم فيو 

العودة لمراجعة الجزء  تعزيز وتغذية راجعة تبين لو صحة إجابتو أو خطأىا مع
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الذى أخطأ فيو فى حالة الخطأ، وتقدم أيضًا شاشات األنشطة التعميمية الخاصة  

 بميارات االتصال اإللكتروني.
  ويقوم التمميذ بأداء ميارات االتصال اإللكتروني التى تعمميا من جزئيات

 المحتوى عمى نفس الجياز.
ذا حقق 4 (  22الطالب درجة اإلتقان )  يوجد بين الموديوالت اختبار بعدى ، وا 

فأكثر فيو فإنو يتقدم لدراسة الموديول التالي، أما إذا لم يصل إلى مستوى اإلتقان 
المحدد، فإنو يعود مباشرة لدراسة محتوى نفس الموديول السابق مرة أخرى، ثم يعود 
لإلجابة عن االختبار البعدى وىكذا حتى يصل لدرجة اإلتقان والتى ينتقل بيا 

 مموديول التالي. وىكذا حتى ينيى جميع موديوالت البرنامج.ل
 تطبيق أدوات البحث بعديًا: 

بعد انتياء تالميذ المجموعة التجريبية من دراسة البرنامج، وكذلك المجموعة 
 الضابطة من دراسة المحتوى بالطريقة التقميدية تم تطبيق أدوات البحث التالية:

 جموعتين )التجريبية والضابطة( عن طريق االختبار التحصيمي المعرفى لمم
الكمبيوتر ) داخل معمل الكمبيوتر(، وتم تسجيل درجة التالميذ فى الكشوف 

 المخصصة.
  بطاقة مالحظة األداء لميارات االتصال اإللكتروني عمى المجموعيين

 )التجريبية والضابطة( ، حيث تم تطبيقيا بمعمل الكمبيوتر.
( بيدف التعرف عمى الفرق     00/2/5002   وتم ذلك فى الفتر ة من )  

بين تحصيل ومعدل أداء الميارات قبل التعرض لمبرنامج وبعده بالنسبة 
 لممجموعتيين )التجريبية والضابطة( وتوضح الجداول التالية  مواعيد التطيبق:
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 (2جدول )

 يوضح مواعيد تطبيق االختبار التحصمي وبطاقة المالحظة بعديًا لكل مدرسة

 المدرسة اإلدارة التعميمية حافظةالم
أعدد التمميذ 
المجموعة 
 التجريبية

أعداد 
التالميذ 
المجموعة 
 الضابطة

مواعيد 
تطبيق 
االختبار 
 التحصمي

مواعيدبطاقة 
 المالحظة

 القاىرة

إدارة الويمي 
 التعميمية

مدرسة األمل لمصم 
/10/4 7 7 وضعاف السمع

2016 
17/4/2016 
18/4/2016 

مدرسة األمل لمصم  زينب إدارة السيدة
 وضعاف السمع

2 3 11/4/
2016 

19/4/2016 
20/4/2016 

مدرسة األمل لمصم  إدارة السيدة زينب
/12/4 2 2 وضعاف السمع

2016 
21/4/2016 
24/4/2016 

 القميوبية
 
 

إدارة شرق شبرا 
 الخيمة

مدرسة األمل لمصم 
/13/4 6 7 وضعاف السمع

2016 
25/4/2016 
26/4/2016 

ة القناطر إدرا
 الخيرية

مدرسة األمل 
اإلعدادية لمصم 
 وضعاف السمع

5 5 15/4/
2016 

27/4/2016 
28/4/2016 

   23 23 مدارس 5  الجممة

 -نتائج البحث ومناقشتيا:
 النتائج المتعمقة بالفرض األول:

ينص الفرض األول عمي أنو:" توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 
سطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق ( بين متو 0.02)

 البعدي الختبار الميارات االتصال اإللكتروني، لصالح المجموعة التجريبية".



 

449 

 أ . ىناء عبدالعال محمدأثر بعض متغيرات عرض المثيرات البصرية في برامج الكمبيوتر 
وإلختبار صحة ىذا الفرض، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية  

ف عن الداللة واإلنحرافات المعيارية وقيم اختبار "ت" لمجموعتين غير مرتبطتين لمكش
اإلحصائية لمفروق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة عمي 
 –اختبار ميارات االتصال اإللكتروني عند: ) ميارات استخدام متصفح األنترنت 

الدرجة الكمية  -ميارات استخدام البريد اإللكتروني -ميارات البحث عن المعمومات 
 لجدول التالي: لإلختبار( كما يوضحيا ا

 (2جدول)
نتائج اختبار"ت" لداللة الفروق المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق 

 الدرجة الكمية( -البعدي إلختبار ميارات االتصال اإللكتروني )الميارات الفرعية
ميارات 

االتصال 
 اإللكتروني

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيم 
 )ت(

الداللة 
اإلحصائ

 ية
ميارات 
استخدام 
متصفح 
 األنترنت

 0.000 2.500 22 0.32390 2.0210 59 التجريبية
 93 0.99202 2.2255 59 الضابطة

البحث عن 
 المعمومات

 0.000 9.232 22 0.12020 2.5203 59 التجريبية
 92 0.0522 2.5012 59 الضابطة

ميارات 
استخدام 
البريد 
 كترونياإلل

 0.000 2.222 22 0.09320 01.2025 59 التجريبية
 51 9.19220 09.3229 59 الضابطة

الدرجة الكمية 
 لإلختبار

 0.000 2.212 22 0.32202 53.9292 59 التجريبية
 90 2.21003 59.9120 59 الضابطة
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ة يتضح من الجدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي دالل

( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق 0.02)
 -البعدي إلختبار الميارات االتصال اإللكتروني ) ميارات استخدام متصفح األنترنت 

الدرجة الكمية لإلختبار(  -ميارات استخدام البريد اإللكتروني -البحث عن المعمومات 
بيوتر لصف الثاني اإلعدادي بمدارس ضعاف السمع المتضمنة في مقرر مادة الكم

 والصم.
 النتائج المتعمقة بالفرض الثاني:

ينص الفرض الثاني عمي أنو:" توجد فروق ذات داللة  إحصائية عند مستوي داللة 
( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي 0.02)

 تروني، لصالح التطبيق البعدي".الختبار الميارات االتصال اإللك
وإلختبار صحة ىذا الفرض، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية 
واإلنحرافات المعيارية وقيم اختبار "ت" لمجموعتين مرتبطتين لمكشف عن الداللة 
اإلحصائية لمفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق 

بار ميارات االتصال اإللكتروني عند:  ) ميارات استخدام القبمي والبعدي إلخت
 -ميارات استخدام البريد اإللكتروني -البحث عن المعمومات  -متصفح األنترنت 

 الدرجة الكمية لإلختبار( وجاءت النتائج كما يتضح في الجدول التالي:
(نتائج اختيار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة 1جدول )

لتجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي إلختبار الميارات االتصال اإللكتروني ا
 الدرجة الكمية( -)الميارات الفرعية

ميارات 
االتصال 
 اإللكتروني

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيم )ت(
الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 59.230 55 0.22023 0.2129 59 ميالقبميارات 
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استخدام  

متصفح 
 األنترنت

 0.32390 2.0210 59 البعدي

البحث عن 
 المعمومات

 0.30002 0.0210 59 القبمي
55 02.222 0.000 

 0.12020 2.5203 59 البعدي
ميارات 
استخدام 
البريد 
 اإللكتروني

 9.11292 2.2129 59 القبمي

55 01.222 0.000 
 0.92211 01.2255 59 البعدي

الدرجة الكمية 
 لإلختبار

 2.20929 1.0292 59 القبمي
55 50.212 0.000 

 5.22292 53.0292 59 البعدي

 يتضح من الجدول السايق أنو:
ومما سبق تتوصل الباحثة إلي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي 

طبيقين القبمي والبعدي ( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في الت0.02داللة )
البحث  -إلختبار الميارات االتصال اإللكتروني ) ميارات استخدام متصفح األنترنت 

الدرجة الكمية لإلختبار(  -ميارات استخدام البريد اإللكتروني -عن المعمومات 
المتضمنة في مقرر مادة الكمبيوتر لصف الثاني اإلعدادي بمدارس ضعاف السمع 

 والصم.
ذه النتيجة مع نتائج دراسات عديدة تناولت برامج الكمبيوتر التعميمية  و تتفق ى

(، )بنداري، 5001وتنمية الجانب المعرفي لممتعممين، ومن ىذه الدراسات: )الغزاوي، 
 (.    5002م(، )راشد، 5005م(،  )الحجار، 5002(، )حامد، 5003
 
 
 



 

447 

 2017والثالثون  السادسالعدد             مجمة دراسات فى التعميم الجامعى          
 نتائج الفرض الثالث:

ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  توجد فروق نص الفرض الثالث عمي:"
( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق 0.02)

 البعدي لبطاقة المالحظة ميارات االتصال اإللكتروني، لصالح المجموعة التجريبية".
وإلختبار صحة ىذا الفرض، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية 

ت المعيارية وقيمية اختبار "ت" لمجموعتين مستقمتين، لمكشف عن داللة واإلنحرافا
الفروق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 
التطبيق البعدي لبطاقة ميارات االتصال اإللكتروني وذلك عند) ميارات استخدام 

 -تخدام البريد اإللكترونيميارات اس -البحث عن المعمومات  -متصفح األنترنت 
 الدرجة الكمية لإلختبار( وجاءت النتائج كما يتضح في الجدول التالي:

( نتائج اختيار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة 2جدول )
التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة الميارات االتصال 

 الدرجة الكمية( -اإللكتروني )الميارات الفرعية
ميارات 

االتصال 
 اإللكتروني

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

الداللة  قيم )ت(
اإلحصائي

 ة
ميارات 
استخدام 
متصفح 
 األنترنت

 0.000 3.222 22 9.00532 025.0210 59 التجريبية

 59.20220 009.9309 59 الضابطة

البحث عن 
 اتالمعموم

 0.000 2.299 22 32.0292 32.0292 59 التجريبية
 13.5203 13.5203 59 الضابطة

ميارات 
استخدام 

 0.000 1.222 22 00.22005 950.2232 59 التجريبية
 93.52009 521.1930 59 الضابطة
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ميارات  

االتصال 
 اإللكتروني

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

الداللة  قيم )ت(
اإلحصائي

 ة
البريد 

 اإللكتروني
الدرجة الكمية 

 لإلختبار
 0.000 2.221 22 02.25052 223.000 59 التجريبية
 2322250 220.9309 59 الضابطة

 يتضح من الجدول السابق أنو:
ومما سبق تتوصل الباحثة إلي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي 

( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 0.02داللة )
لكتروني ) ميارات استخدام التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة الميارات االتصال اإل

 -ميارات استخدام البريد اإللكتروني -البحث عن المعمومات  -متصفح األنترنت 
الدرجة الكمية لإلختبار( المتضمنة في مقرر مادة الكمبيوتر لصف الثاني اإلعدادي 

 بمدارس ضعاف السمع والصم.
بيوتر التعميمية  وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسات عديدة تناولت برامج الكم

، (5000)ممكاوي و إبراىيم حسين أبوعميم ، وتنمية الجانب المعرفي لممتعممين، 
)شيبل و وآخرون، ، م(5005)الحجار، ، (5005)شرادقة و إبراىيم حسين أبوعميم، 

 .(5002)إسماعيل، ، (5005
 النتائج المتعمقة بالفرض الرابع:

ينص الفرض الرابع عمي أنو:" توجد فروق ذات داللة  إحصائية عند مستوي داللة 
( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي 0.02)

 المالحظة الميارات االتصال اإللكتروني، لصالح التطبيق البعدي".لبطاقة 
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وإلختبار صحة ىذا الفرض، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية 
واإلنحرافات المعيارية وقيم اختبار "ت" لمجموعتين مرتبطتين لمكشف عن الداللة 

في التطبيق  اإلحصائية لمفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية
القبمي والبعدي لبطاقة المالحظة ميارات االتصال اإللكتروني عند:  ) ميارات 

ميارات استخدام البريد  -البحث عن المعمومات  -استخدام متصفح األنترنت 
 الدرجة الكمية لإلختبار( وجاءت النتائج كما يتضح في الجدول التالي: -اإللكتروني
داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة ( نتائج اختيار "ت" ل3جدول )

التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة المالحظة الميارات االتصال اإللكتروني 
 الدرجة الكمية( -)الميارات الفرعية

ميارات 
االتصال 
 اإللكتروني

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

درجات 
الحري

 ة

لة الدال  قيم )ت(
اإلحصائ

 ية
ميارات 

استخدام 
متصفح 
 األنترنت

 0.000 22.623 22 28.88966 21.6087 23 القبمي

 3.10298 152.0870 23 البعدي

البحث عن 
 المعمومات

 0.000 28.373 22 15.55584 11.4348 23 القبمي
 3.50945 96.0435 23 البعدي

ميارات 
استخدام 
البريد 

 اإللكتروني

 0.000 43.673 22 36.71883 30.0000 23 القبمي
 10.58002 320.8696 23 البعدي

الدرجة 
الكمية 
 لإلختبار

 0.000 34.200 22 78.65151 62.8261 23 القبمي
 15.52125 569.000 23 البعدي
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 يتضح من الجدول السابق أنو: 

مستوي  ومما سبق تتوصل الباحثة إلي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي 0.02داللة )

لبطاقة المالحظة الميارات االتصال اإللكتروني ) ميارات استخدام متصفح األنترنت 
الدرجة الكمية  -ميارات استخدام البريد اإللكتروني -البحث عن المعمومات  -

ر مادة الكمبيوتر لصف الثاني اإلعدادي بمدارس ضعاف لإلختبار( المتضمنة في مقر 
 السمع والصم.

وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسات عديدة تناولت برامج الكمبيوتر التعميمية  
، (5002)راشد إ.،  وتنمية الجانب المعرفي لممتعممين، ومن ىذه الدراسات:

 ، (5000)خمف، ، (5002)عبدالعزيز ا.، 
 مناقشة وتفسير النتائج: 

يفسر زيادة تحصيل المجموعة التجريبية بالنسبة لممجموعة الضابطة في ضوء ما 
 يمي:
أ ن طالب المجموعة التجريبية التي درست من خالل برنامج الكمبيوتر  .0

يجابية أثناء عممية التعمم ، وذلك يرجع لما توفره التعميمي كانوا أكثر نشاطً  ًا وا 
برامج الكمبيوتر التعميمية من إمكانات متعددة، ومن أىميا مراعاة الفروق 
الفردية بين المتعممين، حيث أكدت البحوث والدراسات في مجالي عمم النفس 

اطفو والتربية أن كل فرد يختمف عن غيره في قدراتو واستعداداتو وميولو وعو 
وانفعاالتو، وانطالًقًا من الحقائق التي أثبتتيا الدراسات والبحو ث تحاول برامج 
الكمبيوتر التعميمة مراعاة ىذا من خالل تقدم التالميذ وفًقا لخطوه الذاتي حتى 

 يصل إلى مستوى اإلتقان المطموب والمحدد.
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عات ُقدم المحتوى التعميمي ببرنامج الكمبيوتر التعميمي في شكل موضو  .5

متسمسمة تعرض من خالل العديد من المثيرات البصرية المتكاممة والمترابطة 
 مثل الصور الثابتة والمتحركة، والنصوص، والمثيرات السمعية.

تعرض تالميذ المجموعة التجريبية الذين درسوا من خالل برنامج الكمبيوتر  .9
يا من تغذية التعميمي لمعديد من االختبارات واألسئمة التكوينية وما يصاحب

راجعة فورية أو مرجأة تساعد المتعمم في تقويتو لالستجابة الصحيحة واإلجابة 
 الخطأ .

وجود تنافس بين طالب المجموعات التجريبية من خالل مستوى اإلتقان المحدد  .2
الجتياز موديوالت البرنامج جعميم في حالة من النشاط والتركيز في تحصيل 

الجتيا ز الموديول، وىذا أدى بدوره إلى زيادة المعمومات لتحقيق أعمي نسبة 
 التحصيل المعرفي لدييم وىذا لم يتوفر بالنسبة لممجموعة الضابطة.

 توصيات البحث:
 في ضوء النتائج التي توصل إلييا ىذا البحث يمكن استخالص التوصيات التالية:

 مي ضرورة عالج المشكالت المغوية لضعاف السمع والصم في البرنامج التعمي
الكمبيوتري القائم عمي متغيرات عرض المثيرات البصرية من خالل تحقيق 

 التكامل بين لغة اإلشارة والمتعمم.
  ضرورة توافر القواميس االشارية المصورة في بيئة تعميم ضعاف السمع والصم

حتي يكون ىناك اتفاق بين المعممين عمي اإلشارات المستخدمة في شرح 
طمحات العممية باستخدام متغيرات عرض المثيرات الرموز والمفاىيم والمص

 البصرية التي تسيل عممية االدراك والفيم لدييم.
  إثراء بيئة ضعاف السمع والصم تكنولوجيًا من خالل التحفيز الحسي المكثف

 لموسائل البصرية.
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   مراعاة توظيف متغيرات عرض المثيرات البصرية في البرامج التعميمية

يم ضعاف السمع والصم أساليب التعمم الذاتي لما ليا من اإللكترونية في تعم
 أثر فعال في تعمميم.

 :مقترحات بحوث مستقبمية 
  يقدم ىذه البحث مجموعة من المقترحات التي تفيد في عمل بحوث ودراسات

 مستقبمية في ىذا المجال كالتالي:
  دراسة العالقة بين الخصائص الوظيفية لعرض المثيرات البصرية وتحقيق

 األىداف  المرجوة منو في البرنامج الكمبيوتري التعميمي لممعاقين سمعيًا.
  دراسة المواصفات الفنية والتربوية لعرض المثيرات البصرية في وسائل التعمم

 الذاتي  لممعاقين سمعيا كبرامج الفيديو، والكمبيوتر.
 مي محاولة بناء بعض الوحدات التجريبية التي تتبنى وضع البرنامج التعمي

 لممعاقين سمعيًا وتجربتو في ضوء نتائج ىذه البحث.
   إجراء بحوث تجريبية حول تعميم اإلشارات لممعاق سمعيًا من خالل المثيرات

 البصرية.
   برنامج مقترح إلعداد معممي المعاقين سمعيًا في المواد الدراسية المختمفة في

 التكنولوجيًا. ضوء االتجاىات العالمية الحديثة لتعميم المعاقين سمعياً 
  دراسة أثر عرض المثيرات  البصرية في التعمم اإللكتروني لممعاقين سمعيًا في

 ثانوي( وعالقاتيا باألسموب المعرفي لممتعمم. –مراحل  تعميمية أخرى )ابتدائي
   دراسة أثر المثيرات البصرية في التعمم اإللكتروني لممعاقين سمعيًا باستخدام

 متغيرات تابعة أخرى.
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النمذجة والممارسة الموجية لتنمية بعض ميارات برنامج ميكروسوفت وورد لدي 
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لكمية التربية جامعة بنيا بالتعاون مع مديرية التربية والتعميم بالقميوبية اكتشاف 

 (. جامعة بنيا.39,32ورعاية الموىوبين بين الواقع. )الصفحات 
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وبرامج الوسائط المتعددة عمي التحصيل واألداء المياري لدي تالميذ الصم الحمقة 
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 رسالة ماجستير. جامعة السويس: كمية التربية النوعية.
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الميكروسكوبية والرسومات التوضحية في برامج الكمبيوتر التعميمة في التحصيل 
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موقع م(. أثر أستخدام برنامج مقترح لميارات انشاء 5002رييام حسن طمبو. ) .59
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 المعاقين سمعيًا"، رسالة ماجستير: معيد الدراسات التربوية.
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