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ِ
ِ
يما 
ان فَ ْ
َ و َعلَّ َم َك َما لَ ْم تَ ُك ْن تَ ْعلَ ُم َو َك َ
ض ُل اللّه َعلَ ْي َك َعظ ً
[النساء]113 :

صَدقَ اهللُ العَظِيم

أ



إلى الروح الطاهرة التي عانقت أكف السماء قبل أن تكتمل فرحتها بوصولي إلى هذه



إلى من أتنسم سر الحياة بوجوده ،والذي غرس الصبر بجذوره في قلبي فرباني ،وأحسن



إلى من اختارها اهلل  -سبحانه وتعالى -أن تكون شريكة حياتي  ،والتي صبرت وتحملت



إلى فلذات كبدي وبهجتي في الحياة ،السرج التي تشعل األمل في فؤادي " أبنائي األحباء"



إلى من كانوا يضيئون لي الطريق ويساندوني ويتنازلون عن حقوقهم ؛ إلرضائي والعيش



إلى األجنحة التي تتوجت أيامي بحسن حضورهم ومشاركتهم أهلي وأقاربي .

الدرجة " أمي الغالية يرحمها اهلل"
تربيتي "أبي العزيز".

عناء الدراسة معي وجودت لي حروف النجاح " زوجتي العزيزة ".

في هناء "إخوتي وأخواتي"أحبكم حبا لو مر على أرض قاحلة لتفجرت منها ينابيع المحبة.



إلى الشموع التي تحترق؛ لتضيء لآلخرين الطريق المستقيم العلماء األجالء الذين

علموني أبجديات العلم والمعرفة إلى أساتذتي الكرام في جامعتي األزهر واإلسالمية.


إلى من أسير معهم في أمواج البحار المتالطمة وفي ظل الظروف العاتية أرتشف من



إلى من سرنا معا دربي الوعر جنبا إلى جنب ،وملء عيوننا وأغفت دروب الحدائق في



إلى األشخاص ذوي اإلعاقة وباألخص الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية والسمعية من



إلى من نعيش على ومضات جهادهم شهدائنا األبرار ،وجرحانا البواسل.

خبراتهم زمالء العمل في الجامعة اإلسالمية.
الشمس ناعمة أصدقائي.
علموني التفاؤل بالحياة.


إلى األسرى خلف القضبان فك اهلل أسرهم  ،إلى كل غيور على دينه ووطنه.



إلى شعبنا الحر األبي.



إلى كل من ساعدني وساندني بنصح وارشاد .

أهدي هذا البحث املتواضع وأرجو من اهلل القبول
ب

شكر وتقدير
ش ُك َر نِ ْع َمتَ َك الَّتِي
يقول الحق -سبحانه وتعالى -في كتابه العزيزَ  :ر ِّب أَ ْو ِز ْعنِي أَنْ أَ ْ
صلِ ْح لِي فِي ُذ ِّريَّتِي إِنِّي تُ ْبتُ
ضاهُ َوأَ ْ
أَ ْن َع ْمتَ َعلَ َّي َو َعلَى َوالِ َد َّ
صالِ ًحا ت َْر َ
ي َوأَنْ أَ ْع َم َل َ
سلِ ِمينَ  ( النمل ،آية)19 :
إِلَ ْي َك َوإِنِّي ِمنَ ا ْل ُم ْ
اعترافا للفضل ألهل الفضل ،وردا للمعروف لذويه ،فإني أتوجه بعظيم الشكر لجامعة
األزهر ،الصرح العلمي الشامخ ،التي أعتز بها والي كافة العاملين فيها والقائمين عليها حفظهم

اهلل،،،

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير ألستاذي الفاضل د .عطا درويش إلشرافه على رسالتي

والذي لم يأل جهدا في نصحي وارشادي ،كما أنثر كل الشكر للدكتور محمد ابو عودة لتكرميه

بقبول اإلشراف على رسالتي وتفضله بإعطائه كل نصيحة وارشاد لي.

وأتقدم بالشكر والعرفان للسادة محكمي أدوات الدراسة لما بذلوه من جهد ووقت ،ولما قدموه

من نصائح وتوجيهات ،وأخص بالذكر د .محمد أبو شقير ،ود .محمد عسقول.

كما أتوجه بالشكر لو ازرة التربية والتعليم ممثلة بالدكتور أحمد الحواجري مدير عام التربية

الخاصة ونائبه الدكتور خالد فضه ،والشكر لمديري مدرسة مصطفي صادق الرافعي للبنين والبنات
األستاذة :جهاد علي حسن ،واألستاذ رفيق عبد القادر حمدان لتوفير الجو المناسب لتطبيق أدوات

الدراسة.

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لزوجتي وأبنائي مالك  ،معاذ ،جنان  ،وخديجة لتحملهم

انشغالي عنهم.

وأخي ار أتقدم بالشكر والعرفان لكل من كان له دور من قريب أو بعيد ،مباشر أو غير

مباشر في إيصال هذه الدراسة إلى ما وصلت إليه من نتائج متواضعة.

واهلل ولي التوفيق والسداد

ت

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى فاعلية تدريس وحدة إثرائية عبر الويب في العلوم لتنمية التحصيل

ومهارات االتصال والتواصل لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في الصف العاشر في غزة،
وتتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي-:

ما مدى فاعلية تدريس وحدة إثرائية عبر الويب في العلوم لتنمية التحصيل ومهارات االتصال

والتواصل لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في الصف العاشر ؟
ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية-:

 .1ما صورة العامة لتصميم الوحدة اإلثرائية عبر الويب في مبحث العلوم؟
 .2ما مهارات االتصال والتواصل المراد تنميتها لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية؟
 .3ما مدى فاعلية تدريس وحدة إثرائية عبر الويب في مبحث العلوم لتنمية التحصيل لدى طالبات
الصف العاشر من ذوي اإلعاقة السمعية؟

 .4هل تتصف الوحدة اإلثرائية عبر الويب بالفاعلية في تنمية التحصيل وفقا لمعدل الكسب بالك؟
 .5ما مدى فاعلية تدريس وحدة إثرائية عبر الويب في مبحث العلوم لتنمية مهارات االتصال
والتواصل لدى طالبات الصف العاشر من ذوي اإلعاقة السمعية؟

 .6هل تتصف الوحدة اإلثرائية عبر الويب بالفاعلية في تنمية مهارات االتصال والتواصل وفقا
لمعدل الكسب بالك؟

اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في مراحل البحث (تحديد
الخصائص والحاجات) والمنهج شبه التجريبي في الكشف عن أثر البرنامج .وقد تم اختيار عينة

قصدية مكونة من ) )20طالبة من طالبات الصف العاشر األساسي بمدرسة مصطفى الرافعي
الثانوية للصم خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2015-2014م).
ولقد قام الباحث بتصميم أدوات الدراسة ،للتأكد من تحقيق األهداف المحددة ،والتي تم

تطبيقها قبل استخدام التدريس من خالل الوحدة اإلثرائية عبر الويب وتشتمل هذه األدوات على:
أ .اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي لمبحث العلوم (وحدة الوراثة).
ب .بطاقة مالحظة في الجانب األدائي لمهارات االتصال والتواصل.

ث

وقد توصلت الدراسة إلى فاعلية الوحدة اإلثرائية عبر الويب في العلوم في تنمية التحصيل

ومهارات االتصال والتواصل لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في الصف العاشر .

وأوصى الباحث بضرورة تصميم مقررات تستخدم اإلثراء عبر الويب في جميع الوحدات في

مبحث العلوم للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية لما لها األثر الكبير عليهم.

ج

Abstract
This study aimed at investigating the impact of teaching a supplementary
unit in general sciences through the web to develop the achievement and
communication skills of students with a hearing disability in the tent grade in
Gaza. The problem of the study can be summarized in answering the major
following questions:
What is the impact of teaching a supplementary unit in general sciences through
the web to develop the achievement and communication skills of students with a
hearing disability in the tent grade in Gaza?
Other several questions are derived from this major question which are:
1. What is the illustration of the supplementary unit in the science subject?
2. What are the communication skills the students with a hearing disability that
are intended to be developed?
3. What is the impact of teaching a supplementary unit in science subject
through the web to develop the achievement of female students with a
hearing disability in the tent grade in Gaza?
4. Is the supplementary unit through the web characterized by affectivity in
developing the achievement according to Black's Gain Ratio?
5. What is the impact of teaching a supplementary unit in science subject
through the web to develop the communication skills of female students with
a hearing disability in the tent grade in Gaza?
6. Is the supplementary unit through the web characterized by affectivity in
developing the communication skills according to Black's Gain Ratio?
The researcher adopted the analytic descriptive approach to conduct this
study (identifying characteristics and needs). It is the approach usually followed
to study a question or an existing issue to obtain information that answers this
question or solves that issue. The researcher also followed the structural
approach in designing a supplementary unit and the research tools. The structural
approach is a number of organized steps to form a new educational structure. He
also adopted the quasi-experimental approach to explore the impact of the unit.
The quasi-experimental approach is the one that studies a certain existing
phenomenon by making changes to one or more of influencing factors.
The sample of the study is purposive sample that consists of 20 female
students in the tenth grade at Mustafa Alrafai School for students with a hearing
disability in Gaza during the scholastic year 2014-2015.

ح

The researcher designed the research tools to realize the objectives of the
study. It was used before teaching the supplementary unit through the web. These
tools include:
a. Achievement test to measure the cognitive aspect of science subject (heredity
unit).
b. Observation card for the performance aspect of communication skills.
The study drew a number of findings which show that teaching the
supplementary units in science through the web to the students with hearing
disability in the tenth grade are very effective in developing the achievement and
communication skills.
The study recommends the necessity of designing supplementary units for
the science curriculum of the tenth grade and to be taught through the web to the
students with hearing disability for its great positive impact on them.

خ
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المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف الخلق أجمعين خاتم األنبياء والمرسلين

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أطيبين .الذي بفضله تدوم النعم وبنور وجهه انتشى الظلم وبنيت

األخالق ونظمت السياسات ومعالم الحضارات األخالقية واإلنسانية.

حيث إن سنة الحياة وعظمة جالله وقدرته تتجلى في أكرم خلقه  -سبحانه وتعالى -إنه
اإلنسان أوجده اهلل من ضلع أعوج فسواه  ،ونفخ فيه وجعله في أبهى صورة وأنقى مظهر ،قال

تعالى:

س ِن تَ ْق ِويم[ التين.]4:
سانَ فِي أَ ْح َ
اإل ْن َ
 لَقَ ْد َخلَ ْقنَا ِ
اإلنسان الذي وهبه اهلل تعالى لبابا انفرد فيه عن سائر مخلوقاته ؛ ليتدبر ويتفكر في

مكنونات رحمته سبحانه وتعالى.

فعلم العليم وعقل العاقل اختلفا

من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا

فالعلم قال أنا أحرزت غايتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه

والعقـ ـل قـ ـال أنـ ـا الرحمن بي عرفـ ـا

ومنذ أن خلق اهلل اإلنسان وهو يجدف األرض لكل ما فيها من أسرار ،ويتخطى عباب

البحار ،ويمتطى أفق السماء ليعتلي سحبا تزج بإبداعات خلقه سبحانه ليسخر ذلك بما يتناسب مع
حاجاته ورغباته ،وهذا ثمرة وجود العقل السديد الذي منحه اهلل لإلنسان والذي يعتبر المحرك

األساسي لكافة الحواس التي حباها اهلل تعالى لإلنسان  ،كالسمع والبصر واللمس ،تلك الحواس

مجتمعة تؤدي الكتساب العلوم والمعارف.

وان فقدت واحدة من تلك الحواس عند شخص ما أطلق عليه العلماء ذوي إعاقة ،والذي

عرفه القانون الفلسطيني لحقوق المعوقين رقم ( )4للعام ) )1999هي إصابة الشخص بعجز كلي
أو جزئي ،خلقي أو غير خلقي ،وبشكل مستمر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو

العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير

المعوقين.

فقد صنفت الدهان ( (72 :2001اإلعاقة إلى بصرية حركية عقلية وسمعية ،في هذه

الدراسة ركز الباحث على إيجاد برنامج يساعد الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في الحصول على

المعرفة وذلك من خالل العمل على مواءمة المناهج الدراسية ألن ذوي اإلعاقة السمعية جزء ال

يتج أز من المجتمع وشريحة تحتاج كل الرعاية والتأهيل من المجتمع فهم كغيرهم من األشخاص
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ذوي اإلعاقات األخرى أو حتى

األسوياء ،فذوي اإلعاقة السمعية لديهم العديد من المهارات

واإلبداعات التي تمكنهم من الوصول إلى ما وصل إليه األشخاص اآلخرين لذلك وجب علينا أن
ندرجهم في كل الدراسات واألبحاث التي يتم تطبيقها في كافة المجاالت.

حيث عرفه كراز ( ( 63:2004أن اإلعاقة السمعية انحرافا في السمع يحد من القدرة
على التواصل السمعي – اللفظي .وتتضمن مستويات متفاوتة من الضعف السمعي تتراوح بين

ضعف سمعي بسيط وضعف سمعي شديد جدا.

هناك العديد من األسباب والعوامل التي تؤدي إلى حدوث اإلعاقة السمعية والتي تنقسم إلى أسباب
وراثية وأخرى غير وراثية (النوبي.) 111:2011 ،
ويتسم ذوي اإلعاقة السمعية بسمات وخصائص تعليمية وعقلية وجسدية تجعلنا نفكر في

آليات جديدة لتعامل معهم (الخطيب.)89 :1998 ،

وألجل ذلك سعى اإلنسان إلى اختراع العديد من الوسائل والتقنيات الحديثة التي تلبي

رغباته والتي تتناسب مع ذوي اإلعاقات فتجعلهم يمارسون حياتهم دون عوائق  ،ومن هذه التقنيات:

البرامج الناطقة والكراسي المتحركة كهربائيا باإلضافة إلى السماعات وكذلك الحاسوب والذي مر
بمراحل متعددة منذ أربعينيات القرن الماضي ،فكانت بدايته األولى بحجم حجرة صغيرة ثم ما وصل

إليه اآلن في الحاسوب الشخصي وما يتميز به من خدمة الويب واإلنترنت ،حيث جعلت العالم
غرفة صغيرة سهلت االتصال والتواصل من أبعد المسافات في العالم  ،تلك اإللكترونيات التي

ساعدت في الكشف عن العلوم والمعارف ،ومكنت الطلبة من التحصيل العلمي في مدارسهم

والسيما الطلبة ذوي اإلعاقة وباألخص ذوي اإلعاقة السمعية (فضة.)11:2013 ،
إعاقتهم.

حيث بإمكانهم تلقي المعارف بصورة سهلة ويسيرة بعد تطويع تلك التقنيات بما يتناسب مع
وتعتبر الوحدات اإلثرائية عبر الويب من الموضوعات الحديثة التي دفعت الباحث لدراسته

والبحث فيها وتطويعها بما يتناسب مع ذوي اإلعاقة السمعية حيث إن اإلثراء كما عرفه

النادي ( " )10:2007بأنه عملية عالجيه محدودة جاءت استجابة لقصور معين ،وأنه يتم بزيادة
كمية أو نوعية لعنصر أو أكثر من عناصر المنهج وبشكل متوازن دون أن يطغى أي عنصر على

اآلخر".

والذي له أهمية بالغة األثر على الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في تلقي الدروس العلمية

والتي هي عملية عالجية تتناول الجزيئات فتكشف وتظهر مالمح الدروس وتعمل على تنمية

األهداف المرجو تحقيقها (مطر.)41:2001 ،
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وتهدف عملية اإلثراء تجويد المنهاج وتحسينه بزيادة فاعليته أو التقليل من الوقت أو الجهد

المبذول في تحقيق أغراضه أو تثبت آثاره وبذلك تعتبر مادة العلوم من أكثر المواد التي تحتاج إلى
أساليب جديدة في توصيلها لطالب وذلك من خالل التقنيات الحديثة خاصة عند ذوي اإلعاقة

السمعية (النادي)10:2007 ،

وتعتبر عملية االتصال والتواصل السبيل الوحيد الذي يمكن المجتمع من التواصل

واالندماج مع بعضهم البعض مما يسهل عليهم التعارف واالنخراط في كافة مجاالت الحياة

واالتصال والتواصل هما اللذان مكنا المجتمعات من الوصول إلى الحضارات ونقل المعارف

والمعلومات واالستفادة من خبرات اآلخرين وليس بإمكان األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية التفاعل

مع اآلخرين إال عن طريق االتصال والتواصل.

وعرفه أبو شنب ( :)243:2010بأنه العملية أو الطريقة التي يتم عن طريقها انتقاال

لمعارف من فرد إلى آخر ،أو إلى مجموعة من األفراد حتى تصبح مشاعا بينهم ،ومن ثم تؤدي

إلى التفاعل والتفاهم.

وذلك من خالل لغة اإلشارة هجاء األصابع والحركات الصامتة وغيرها ،باإلضافة إلى

وسائل التواصل االجتماعي الفيس بوك والواتس آب.

ويعاني األشخاص ذوو اإلعاقة السمعية من عدم قدرتهم على االتصال والتواصل باإلضافة

إلى قلة التحصيل العلمي وذلك يعزى لعدم وجود مناهج مواءمة لطلبة ذوي اإلعاقة السمعية ،حيث
ال تتضمن كتبهم لغة اإلشارة ؛ مما يعيق الطلبة الحصول على المعرفة وعدم قدرتهم على فهم

مناهجهم الدراسية  ،وهذا ما دفع الباحث نحو وايجاد أسلوب جديد في الدراسة عبر الويب بعيدا
عن أساليب الدراسة التقليدية.
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مشكلة الدراسة :
تتحدد مشكلة الدراسة في عدم القدرة على االتصال والتواصل لدى الطلبة ذوي اإلعاقة

السمعية باإلضافة إلى قلة التحصيل العلمي وذلك يعزى لعدم وجود مناهج مواءمة لطلبة ذوي
اإلعاقة السمعية ،ولتحقيق أهداف الدراسة لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية ،يسعى البحث الحالي

إلى التغلب على هذه المشكلة من خالل وحدة مقترحة في مبحث العلوم تستخدم فيها التقنيات

المساعدة .وينص السؤال الرئيسي على:

ما فاعلية تدريس وحدة إثرائية عبر الويب في مبحث العلوم على تنمية التحصيل ومهارات

االتصال والتواصل لدى طلبة الصف العاشر من ذوي اإلعاقة السمعية بغزة ؟
ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية-:
 .1ما صورة العامة لتصميم الوحدة اإلثرائية عبر الويب في مبحث العلوم؟

 .2ما مهارات االتصال والتواصل المراد تنميتها لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية؟
 .3ما مدى فاعلية تدريس وحدة إثرائية عبر الويب في مبحث العلوم لتنمية التحصيل لدى طالبات
الصف العاشر من ذوي اإلعاقة السمعية؟

 .4هل تتصف الوحدة اإلثرائية عبر الويب بالفاعلية في تنمية التحصيل وفقا لمعدل الكسب بالك؟
 .5ما مدى فاعلية تدريس وحدة إثرائية عبر الويب في مبحث العلوم لتنمية مهارات االتصال
والتواصل لدى طالبات الصف العاشر من ذوي اإلعاقة السمعية؟

 .6هل تتصف الوحدة اإلثرائية عبر الويب بالفاعلية في تنمية مهارات االتصال والتواصل وفقا
لمعدل الكسب بالك؟
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فرضيات الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى التحقق من صحة الفروض التالية-:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )   0.5بين متوسط درجاتمقياس التحصيل لدى طالبات الصف العاشر من ذوي اإلعاقة السمعية قبل وبعد التطبيق.

 ال تتصف الوحدة اإلثرائية عبر الويب بالفاعلية في تنمية التحصيل وفقا لمعدل الكسب بالك. -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.5بين متوسط درجات

مقياس مهارات االتصال والتواصل للطلبة لدى طالبات الصف العاشر من ذوي اإلعاقة

السمعية قبل وبعد التطبيق.
 ال تتصف الوحدة اإلثرائية عبر الويب بالفاعلية في تنمية مهارات االتصال والتواصل وفقالمعدل الكسب بالك.

أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية-:
 -1بناء وحدة إثرائية عبر الويب في مبحث العلوم عبر الويب؛ لتنمية التحصيل ومهارات
االتصال والتواصل لدى طالبات الصف العاشر من ذوي اإلعاقة السمعية.

 -2تنمية التحصيل لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية من خالل الوحدة اإلثرائية عبر الويب.
 -3تنمية مهارات االتصال والتواصل لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية من خالل الوحدة
اإلثرائية عبر الويب.

أهمية الدراسة:
ترجع أهمية الدراسة إلى أنه:
 -1يعد البحث من البحوث والدراسات القليلة التي تقدم وحدة إثرائية عبر الويب للطلبة ذوي
اإلعاقة السمعية.

 -2يكشف هذا البحث طرق تعلم جديدة في التعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية.
 -3يسهم البحث الحالي في التغلب على المعوقات التي تواجه المعلمين في تعليم الطلبة ذوي
اإلعاقة السمعية.
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 -4يفيد متخذي القرار بضرورة العمل على مواءمة المناهج؛ لتتناسب مع الطلبة ذوي اإلعاقة
السمعية.

حدود الدراسة:
 -1الحد البشري :اقتصرت الدراسة على طالبات الصف العاشر األساسي من ذوي اإلعاقة
السمعية.
 -2الحد الزماني :تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام .2015-2014
 -3الحد المكاني :تم تطبيق الدراسة على طالبات الصف العاشر األساسي بمدرسة مصطفى
الرافعي الثانوية للصم.
 -4الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة على وحدة الوراثة من مبحث العلوم المقرر على طلبة
الصف العاشر األساسي.

مصطلحات البحث :الوحدة اإل ثرائية
يعرفها اللقاني والجمل ( 1996م) بأنها:
 -وحدة إثرائية ّ

" مجموعة من األنشطة التي توجه إلى الطالب ،وتهدف إلى نمو قدراتهم على فهم المادة
الدراسية والتعمق فيها ،وتتم تحت إشراف وتوجيه المعلم كاأللغاز واأللعاب الرياضية والطرائف

العلمية والنوادر التاريخية"
ويعرفها الباحث بأنها:

مجموعة من األنشطة المصحوبة بالمثيرات اإلبداعية لتعزيز وتفهيم الطالبات وحدة الوراثة في

مبحث العلوم لتتيح الفرصة أمام الطالبات بممارسة األنشطة التي تثير تفكيرهم وتنمي قدراتهم

اإلبداعية.

يعرف الباحث الويب بأنه :مجموعة من البرامج واألدوات والتكنولوجيا التي تمكن المستخدمين
 ّمن إنشاء ونشر ومشاركة المحتوى الرقمي مع شبكات اجتماعية جديدة أو موجودة بالفعل،
مثل :المدونات ،الفيس بوك ،اليوتيوب ،وخدمة تشارك الملفات.

يعرف أبو حجر( )2010االتصال والتواصل بأنها:
 -مهارات االتصال والتواصلّ :

"إحدى المهارات الحياتية األساسية التي تساعد المتعلم (الفرد)على التواصل بطرق إيجابية
وبناءة  ،وذلك باستخدام االتصال اللفظي وغير اللفظي ،ونقل المعلومات والمعاني للتأثير على
السلوك بما يتكيف مع ظروفهم المحيطة ".
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ويعرف الباحث تعريف مهارات االتصال والتواصل بأنها مجموعة من المهارات التي يستخدمها
الطلبة الصم من لغة إشارة وتهجئة األصابع أو مهارة الكتابة لنقل المعلومات التي تدور في

ذهنه للطرف اآلخر.

يعرف القرني( )2010األصم بأنه:
 -ذوي اإلعاقة السمعيةّ :

الفرد الذي يعاني من فقدان سمعي يصل إلى درجة ( ) 70ديسبل فأكثر ،مما يجعله يواجه

عجز في فهم الكالم باالعتماد على حاسة السمع باستخدام السماعات أو بدونها.

كما عرف أيضا ضعيف السمع بأنه الفرد الذي يعاني من فقدان سمعي يتراوح ما بين (35إلى
 )69ديسبل ،مما يجعله يواجه صعوبة في فهم الكالم باالعتماد على حاسة السمع باستخدام

السماعات أو بدونها.

ويعرف الباحث ذوي االعاقة السمعية على أنها نقص في القدرات السمعية لدى الطالبات ذوي

االعاقة السمعية في الصف العاشر ،تحول في فهم الكالم نتيجة قصور وظيفي في حاسة

السمع.
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المبحث األول

خصائص وسمات اإلعاقة
أوالً :تعاريف اإلعاقة والشخص المعاق:
تعريف اإلعاقة :تختلف تعاريف اإلعاقة باختالف المبادئ النظرية والفلسفية ،والتي تلعب
دو ار مهما وواضحا في صياغة مضمونها حتى تخدم توجهاتها واتجاهاتها المختلفة ،كما تختلف
تعار يف اإلعاقة باختالف وتعدد أنواعها المختلفة من حسية وعقلية وبدنية وتعليمية وسلوكية

وانفعالية ،وقد اهتم كثير من العلماء بتعريف اإلعاقة أو الشخص المعاق كل من وجهة نظره

،وكلمة إعاقة تعني "التأخير أو التعويق ".

ولإلعاقة تعريفات عدة قد تختلف في الصياغة والشكل ،ولكنها تتفق في الجوهر
والمضمون لهذا جاءت التشريعات القانونية في الدول المتقدمة ؛لتضع حدا لتلك التباينات في

وجهات النظر المختلفة والمتعددة حول اإلعاقة ومفهومها وسيتم عرض هذه التعريفات على النحو
التالي-:
أ -التعريف اللغوي لإلعاقة :
تعني اإلعاقة في لسان العرب (عوق) .رجل عوق ،أي ذو تعويق ،وعاقه عن الشئ يعوقه

عوقا .صرفه وحبسه ،ومنه التعويق ،واالعتياق ،وذلك إذا أراد أم ار فصرفه صارف .

والمعوق هو األمر الشاغل ،وعوائق الدهر ،الشواغل من أحداثه والتعوق ،التثبيط (ابن
منظور )280-279 :1953،وقال تعالي ﴿ قَ ْد يَ ْعلَ ُم َّ
َّللاُ ا ْل ُم َع ِّوقِينَ ِم ْن ُك ْم ﴾( األحزاب )18 ،
اصطالحا :
ب -تعريف اإلعاقة
ً
‒ عرف مغاري ( (42:2005اإلعاقة :هي الحواجز ،والعوائق ،والمتطلبات ،والضغوط البيئية
المفروضة علي الشخص من قبل البيئة بما فيها األشخاص اآلخرون.

‒ ويعرف المجلس العربي)(24:2002اإلعاقة  :بأنها حالة من القصور أو الخلل في القدرات
الجسمية أو الذهنية ترجع إلى عوامل وراثية أو بيئية تعوق الفرد عن تعلم أو أداء بعض

األعمال التي يقوم بها الفرد السليم المشابه له في السن.

‒ وتعرف اإلعاقة وفقا "للقانون الفلسطيني لحقوق المعوقين رقم ( )4للعام  " : 1999هي

إصابة الشخص بعجز كلي أو جزئي ،خلقي أو غير خلقي ،وبشكل مستمر في أي من
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حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية

متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين".

‒ كما ويعرف مركز التخطيط الفلسطيني( (87-86:2002بأنها :حالة تحد من قدرة الفرد
على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف التي تعتبر أساسية في الحياة اليومية

كالعناية بالذات ،أو ممارسة العالقة االجتماعية والنشاطات االقتصادية ،وذلك ضمن الحدود

التي تعتبر طبيعية.

‒ ويرى أبو النصر) ) 65:2005اإلعاقة  :أنها عدم تمكن المرء من الحصول على االكتفاء
الذاتي ،وجعله في حاجة مستمرة إلى معونة اآلخرين ،والى تربية خاصة تساعده على التغلب
على إعاقته .

‒ ووفقا لتعريف مجلة اإلرشاد النفسي ) )103:2003اإلعاقة :هي مستوى الخلل أو

االضطراب الوظيفي لدى اإلنسان ؛ مما يجعل عملية تكيفه مع مطالب الحياة فيه شيء من

الصعوبة.

‒ وقد عرفت اإلعاقة :بأنها العجز واالضطراب  ،والتي عادة ما تسبب العديد من المشاكل
التي من المحتمل أن تمنع الفرد العاجز من التكيف مع البيئة

( مجلة اإلرشاد

النفسي)103 ،2003،
‒ ويرى أبو المعاطي ( (24:2004أن اإلعاقة  :حالة تحد من مقدرة الفرد على القيام بوظيفة
واحدة أو أكثر من الوظائف التي تعتبر العناصر األساسية لحياتنا اليومية من قبيل العناية

بالذات  ،أو ممارسة العالقات االجتماعية النشاطات االقتصادية ،وذلك ضمن الحدود التي
تعتبر طبيعية.

‒ ويرى كذلك أبو جري( (12:2014أن اإلعاقة  :هي حالة ال يستطيع اإلنسان معها أن
يقوم بكل ما يقوم به األفراد العاديون ؛ مما يحد من نشاطه بوجه عام.

‒ وتعرف مجلة مركز التخطيط الفلسطيني ((87-86:2006الشخص ذوي اإلعاقة بأنه:
"الشخص الذي انخفضت إمكانيات حصوله على عمل مناسب بدرجة كبيرة ؛ مما يحول دون
احتفاظه به نتيجة لقصور بدني أو عقلي .

‒ كما أوردت مجلة مركز التخطيط الفلسطيني) )87-86:2006ذوي اإلعاقة :بأنه الشخص
الذي يختلف عن المستويات الشائعة في المجتمع في صفة أو قدرة شخصية سواء أكانت

ظاهرة كالشلل وبتر األطراف وكف البصر ،أو غير ظاهرة مثل :التخلف العقلي والصمم
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واإلعاقات السلوكية والعاطفية بحيث يستوجب تعديال في المتطلبات التعليمية والتربوية
والحياتية بشكل يتفق مع قدرات وامكانات الشخص المعاق مهما كانت محدودة ؛ ليكون
باإلمكان تنمية تلك القدرات إلى أقصي حد ممكن .
‒ وذكرت مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية( (257:2006الشخص ذوي اإلعاقة :هو الذي
يعاني نتيجة لسبب من األسباب من عجز أو قصور جسدي أو نفسي أو عقلي ،يحول بينه

وبين القدرة على أداء بعض األعمال واألنشطة البدنية أو الفكرية بالمهارة التي يؤديها بها

الشخص العادي؛ مما يترتب عليه آثار نفسية واجتماعية في حياته.

‒ ويرى جالل ))76:2003الشخص ذوي اإلعاقة :هو الذي ينحرف عن مستوى الخصائص
الجسمية أو العقلية أو االنفعالية أو االجتماعية وفقا للمعايير السائدة بحيث يحتاج إلى

خدمات خاصة لعدم قدرته على إشباع حاجاته بنفسه.
ويستنتج الباحث من التعريفات السابقة بأن اإلعاقة هي عجز أو قصور يعيق الفرد عن

أداء مهمة أو وظيفة ما يصبح من خاللها غير قادر على أدائه نتيجة لعدم مالءمة المهمة .

ويتضح منها أيضا أنها ال تختلف في مضمونها وجوهرها ولكن تختلف في الصياغة

واألسلوب .

ج -اإلعاقة وفقاً لنظرة اإلسالمية:
قد خلق اهلل -سبحانه وتعالى -اإلنسان في أحسن صورة ،وميزه عن سائر المخلوقات
بميزات متعددة فكرم اهلل البشر حيث قال ﴿ َولَقَ ْد َك َّر ْمنَا بَنِي آ َد َم َو َح َم ْلنَا ُه ْم فِي ا ْلبَ ِّر َوا ْلبَ ْح ِر َو َرزَ ْقنَاهُ ْم
ض ً
يل﴾( اإلسراء :)70 :فمن بني البشر مؤمنا
ت َوفَ َّ
ض ْلنَا ُه ْم َعلَ ٰى َكثِير ِم َّمنْ َخلَ ْقنَا تَ ْف ِ
ِمنَ الطَّيِّبَا ِ
وكاف ار والمؤمن له األجر والثواب عند اهلل والكافر له الجزاء والعقاب حيث إنه -سبحانه وتعالى-
يبتلي الكافر وهو أعلم بكفره في حين يبتلي المؤمن بالكثير من االبتالءات  ،منها :الخوف والجوع

وع َونَ ْقص ِّمنَ
ونقص األموال واألنفس والثمرات قال تعال ﴿ َولَنَ ْبلُ َونَّ ُك ْم بِش ْ
َيء ِّمنَ ا ْل َخوفْ َوا ْل ُج ِ
صيبَةٌ قَالُو ْا إِنَّا ِ هلِلِ َوإِنَّـا ِإلَ ْي ِه
ت َوبَ ِّ
ش ِر ال َّ
صابِ ِرينَ * الَّ ِذينَ إِ َذا أَ َ
صابَ ْت ُهم ُّم ِ
س َوالثَّ َم َرا ِ
األَ َم َو ِ
ال َواألنفُ ِ
يز من جسده
اجعونَ ﴾ (البقرة" )156-155 :ومن هذه االبتالءات قد يفقد اإلنسان جزءا عز ا
َر ِ
كفقد السمع أو البصر أو رجله أو يده ،فإذا صبر واحتسب كان له األجر والثواب من اهلل حيث

ورد في الحديث الشريف فعن أنس بن مالك -رضي اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -صلي اهلل

وعليه وسلم -يقول :إن اهلل تعالى قال( :إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة).

(أخرجه البخاري )
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وقد أوردت كتب التفسير أن اهلل تعالى ابتلى أيوب -عليه السالم -في جسمه ،وولده،

وماله ،وزوجه ،فصبر علي هذا االبتالء .ورضي بقضاء اهلل ،فلم يتبرم ،ولم يضجر أو يتضجر،
اب ﴾(ص)44-43 :
صابِ ًرا ۚ نِ ْع َم ا ْل َع ْب ُد ۖ إِنَّهُ أَ َّو ٌ
وامتدحه اهلل بقوله ﴿ إِنَّا َو َج ْدنَاهُ َ
وكان لصبر أيوب ثمرات عظيمة منها معافاته من األمراض ،وكان هذا العالج من اهلل
-سبحانه وتعالى -إذ أمره وألهمه بأن يركض األرض برجله الضعيفة الكليلة ،حيث تفجر الماء

من تحت عقبه ،فكان الماء غذاء ودواء فشرب منه فكان غذاء ،واغتسل منه فكان دواء ،وشفاه.
اب ﴾ (ص)42-41 :
ار ُك ْ
قال سبحانه ﴿ ْ
س ٌل بَا ِر ٌد َوش ََر ٌ
ض بِ ِر ْجلِكَ َه َذا ُم ْغتَ َ
وقد ابتلى اهلل -سبحانه وتعالى -األنبياء جميعا فصبروا  ،وكذلك الصحابة -رضوان اهلل

عليهم -ومع هذا صبروا فنحن في وقتنا الحالي نبتلى بالعديد من االبتالءات فاألجدر أن نصبر
ونحتسب في كل أمورنا ،ونعتقد أن عند اهلل  -سبحانه وتعالى -هو الشافي واالعتماد عليه هو
ين ﴾ (الشعراء( )80 :مجلة النجاح
ضتُ فَهُ َو يَ ْ
النجاة من السقم .وقال اهلل تعالى ﴿ [ َوإِ َذا َم ِر ْ
شف ِ ِ
لألبحاث(2004:51،

ثانياً :أسباب اإلعاقة:
إن األسباب الحقيقية لحدوث اإلعاقة بكافة أنواعها غير واضحة في نسبة متعددة من

الحاالت  ،مع العلم أنه يمكن في بعض اإلعاقات تحديد هذه األسباب كاألسباب العضوية الظاهرة
،وهناك بعض اإلعاقات ال يمكن معرفة األسباب الحقيقية لها بصورة مباشرة لذلك يصعب الوقاية
من العديد من اإلعاقات.

أسباب اإلعاقة :تلك العوامل والمتغيرات التي تساهم في حدوث اإلعاقة ،كالعوامل الوراثية
،والمرضية ،والبيئية والتي تحدث في مرحلة ما قبل الوالدة ،وأثناء الوالدة وكذلك مرحلة ما بعد
الوالدة( .مجلد اإلرشاد النفسي)89:2002،

أ -عوامل وراثية :قد تكون عوامل اإلعاقة نتيجة لمجموعة من العوامل الوراثية ،ويحصل ذلك
عن اضطرابات في انقسام الصبغات فيؤدي إلى تكون خلية ينقص عددها أو يزيد عن العدد
المفروض حصوله ؛مما يعطي الخلل في تشكيل الجنين ( المغولي ) (.الخطيب)26:2002،
ب -زواج األقارب  :يعتبر زواج األقارب من أكثر المسببات لإلعاقة ،حيث يتم ذلك عن طريق
الجينات وانتقالها من اآلباء إلى األبناء  ( .الخطيب)27:2002،
ج  -إه مال تلقيح األطفال وتحصينهم ضد العديد من اإلصابات في األوقات الممتدة ،أو سوء
التعامل مع اإلرشادات الطبية في حينها ( .عبيد)82:2012،
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د -عوامل البيئية وتحدث اإلعاقة بسبب تلوثات بيئية وخاصة المتعلقة باإلشعاعات النووية.
(عبيد)2012:82،
هـ -اإلعاقة الناتجة عن سوء التغذية تحصل هذه اإلعاقة نتيجة ألصابه الطفل بمرض قاتل؛ مما
يؤدي إلى اإلصابة بالتخلف أو العجز ،وأحيانا إلى اإلعاقة الدائمة(.مجلة المساهمة في
حدوث اإلعاقة. )150:2000،
و -عوامل ما قبل الوالدة اإلعاقة الناتجة عن أمراض الحمل ،كاإلصابة بفقدان الدم أو داء
السكري أو الحصبة أو تعرضها لألشعة وسوء التغذية أو لإلرهاق أو تناولها لألدوية والمهدئات

أو لإلهمال الطبي في فترة الحمل أو الحمل المتأخر ،علما بأن العمر األنسب لألم الحمل من

( )35-20والحالة النفسية التي تمربها األم خالل هذه الفترة حيث تترك آثا ار سلبية في الجهاز
العصبي الذي يؤدي إلى اضطراب في اإلف ارزات الغددية ( .العزه)28:2001،

ز -عوامل أثناء الوالدة ما يرافق الوالدة من ظروف ،كسوء استعمال اآلالت في المستشفى أو
الوالدة في المنزل دون إشراف صحي ( .أبوجري)13-12:2014،

ع -بعد الوالدة :ناتجة عن إهمال أو تقصير أو جهل من الوالدين ،نتيجة إهمالهم معالجته منذ
الصغر.
اإلعاقة الناتجة عن سبب الحروب ووسائل متعددة أو ناجمة عن حوادث طوارئ وحوادث

منزلية أو حوادث السير.

تجدر اإلشارة إلى أن تلك األسباب هي أبرز المسببات لحدوث اإلعاقة مع العلم أن أكثرها
في

وقتنا الحالي الحروب المتكرر على القطاع وكذلك األخطاء التي تحدث عند الوالدة

(القريطي) 314-311:2001،

ثالثاً :تصنيف اإلعاقة
هناك العديد من التصنيفات الخاصة باإلعاقة وهي كالتالي -:
أ -اإلعاقة الحركية :وهي اإلعاقة الناتجة عن خلل وظيفي في األعصاب أو العضالت أو
العظام والمفاصل ،والتي تؤدي إلى فقدان القدرة لحركية للجسم نتيجة البتر واصابات العمود

الفقري ،ضمور العضالت ،ارتخاء العضالت وموتها الروماتيزم( .مجلة كلية التربية،

)72:2001
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ب -اإلعاقة الحسية :هي اإلعاقة الناتجة عن إصابة األعصاب الرأسية لألعضاء الحسية ،العين،
األذن ،اللسان وينتج عنها إعاقة حسية بصرية أو سمعية أو نطقية ،حيث بلغت نسبة اإلعاقة

في الرأس والرقبة نحو ( ) %21.6من إجمالي المصابين خالل انتفاضة األقصى.

ت -اإلعاقة الذهنية :هي اإلعاقة الناتجة عن خلل في الوظائف العليا للدماغ ،كالتركيز والعد
والذاكرة واالتصال مع اآلخرين  ،وينتج عنها إعاقات تعليمية أو صعوبة تعلم أو خلل في

التصرفات والسلوك العام للشخص ،ولم يتم تحديد نسبة هؤالء المعاقين خالل انتفاضة

األقصى.

ث -اإلعاقة العقلية :هي اإلعاقة الناتجة عن أمراض نفسية أو أمراض وراثية أو شلل دماغي
،نتيجة لنقص األكسجين أو نتيجة األمراض الجينية  ،أو كل ما يعيق العقل عن القيام ( مجلة
مركز التخطيط الفلسطيني)87:2002،

وهناك تصنيف آخر لإلعاقة:
تصنف وفقا لمصدر العلة مباشرة كالتخلف العقلي ،واإلعاقة السمعية ،واإلعاقة البصرية،

واإلعاقة البدنية ،وصعوبات التعلم ،واالضطرابات السلوكية ،أو اضطراب اللغة والكالم ،باإلضافة
إلى اإلعاقات المتعددة أو اإلعاقات الشديدة ،بينما يعيد كل من كيرك وجالجر تجميع اإلعاقات
السابقة ،ألغراض تعليمية في مجموعات ذات خصائص سلوكية متشابهة إلى حد وذلك كالتالي-:

أ -االنحرافات العقلية :وتشمل ذوي القدرات العقلية المتفوقة وبطء التعلم  ،باإلضافة إلى التخلف
العقلي.
ب -اإلعاقات الحسية :وتمثل اإلعاقات السمعية والبصرية معا.
ت -اضطرابات التواصل :وهذه تتضمن فئات عجز التعلم واضطرابات اللغة والكالم.
ث -االضطرابات السلوكية :وتحتوي على مجموعات من األطفال الذين يعانون من اضطرابات
انفعالية ،وكذلك سوء في التكيف االجتماعي .
ج -اإلعاقات الشديدة والمتعددة :وتشمل على مجموعات مركبة من اإلعاقات المختلفة ،كالشلل
الدماغي ،والتخلف العقلي ،وكف البصر ،والصم باإلضافة إلى االضطرابات البدنية وغيرها.

(مجلة اإلرشاد النفسي)105-102:2003 ،
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رابعاً :مفهوم اإلعاقة السمعية:
مقدمه:
تعتبر حاسة السمع من أهم الحواس الخمس التي وهبها اهلل -سبحانه وتعالى –

لإلنسان ،وهي التي يعتمد عليها اإلنسان خالل تفاعالته وتواصله مع اآلخرين أثناء مواقف الحياة
،وهي ذات دور حيوي قيم بدونها يصبح اإلنسان أسير نفسه في عالم الصمت والسكوت ،وتلك
النعمة التي تميز بها اإلنسان ،فلقد ذكرت في (القرآن الكريم) أكثر من مائة واثنين وستين (برنامج

القران الكريم إنتاج شركة صخر) موضعا حيث قدمت على سائر الحواس ،وهي المرتبة األولى من
حيث األهمية بجانب تلك الحواس حيث قال تعالى﴿ إِنَّ ال َّ
ص َر َوالفُؤَا َد ُك ُّل أُولَئِكَ َكانَ َع ْنهُ
س ْم َع َوالبَ َ

سئ ً
ُول] (اإلسراء )36 :وتعتبر اإلعاقة السمعية من أشد وأصعب اإلعاقات الحسية التي تصيب
َم ْ
اإلنسان ،والتي يترتب عليها فقد القدرة على الكالم ،أو تعلم المهارات الحياتية المتعددة .
وفي هذه الصفحات يتبنى الباحث موضوع اإلعاقة السمعية بما أنها هي الفئة المستهدفة
وسيورد التعريفات الخاصة بذوي اإلعاقة السمعية ،مع العلم أن تلك التعريفات قد اختلفت من باحث

لباحث آخر ،واختلفت أيضا تعريفاتهم من حيث المفهوم فمنهم من فرق بين تعريف اإلعاقة
السمعية والصم وضعاف السمع ،ومنهم من اقتصر تلك التعريفات في موضع واحد ،واليكم تلك

التعريفات:

أ -تعريف اإلعاقة السمعية:
‒ يعرف( درباس )26:2007،اإلعاقة السمعية من المنظور التربوي :هي التي تصيب
الشخص الذي ال يستطيع االعتماد على حاسة السمع لتعلم اللغة أو االستفادة من برامج
التعليم المختلفة المقدمة للسامعين ،أو إلى أساليب تعليمية تعوضه عن حاسة السمع .

‒ أوردت (مجلة الدراسات )134:2004،التعريف الوظيفي )) functional definitionويعتمد
هذا التعريف على مدى تأثير الفقدان السمعي على إدراك وفهم اللغة المنطوقة (.اإلعاقة

السمعية واضطراب الكالم والنطق واللغة.
‒ ويرى( كراز :)63 :2004،أن اإلعاقة السمعية انحرافا في السمع يحد من القدرة على
التواصل السمعي –اللفظي ،وتتضمن مستويات متفاوتة من الضعف السمعي تتراوح ما بين

ضعف سمعي بسيط ،وضعف سمعي شديد جدا.
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‒ وتعني اإلعاقة السمعية حسب (أبو المعاطي : )140 :2004،هي حرمان اإلنسان من
حاسة السمع إلى الدرجة التي تجعل الكالم المنطوق ثقيل السمع مع أو بدون استخدام

المعينات.
‒ ويرى الصفدي ): )15:2004أن اإلعاقة السمعية هي حرمان الطفل من حاسة السمع إلى
درجة تجعل الكالم المنطوق ثقيل السمع مع أو بدون استخدام المعينات ،وتشتمل اإلعاقة

السمعية األطفال الصم وضعاف السمع.

‒ أما مركز اإلرشاد ( )36:2003يعتبر اإلعاقة السمعية :هي فقد حاسة السمع ألسباب وراثية
أو فطرية أو مكتسبة  ،سواء منذ الوالدة أو بعدها  ،األمر الذي يعيق تعلم خبرات الحياة مع

أقرانه العاديين ،وتحول بينه وبين متابعة دراسته ،ويتعذر عليه أن يستجيب استجابة تدل
على فهمه الكالم المسموع لهذا فهو في حاجة ماسة إلى تأهيل يناسب قصوره الحسي.
‒ وتعرف اإلعاقة السمعية عند أبي النصر(: )71 :2005أنها حالة من حرمان اإلنسان من
حاسة السمع ،أو ضعف القدرة السمعية لديه؛ مما يحول دون استخدامه هذه الحاسة في

التواصل مع اآلخرين بشكل عادي ،بمعنى أن اإلعاقة السمعية تحول دون قيام الجهاز

السمعي بتأدية وظائفه ،فينفصل الفرد عن اآلخرين ،لعدم التواصل بواسطة اللغة مع من هم
حوله.
‒ ويرى الجوالدة ( :)23-30:2013أن مصطلح اإلعاقة السمعية يشمل كال من الصمم
) (Deafnessوالضعف السمعي )(Limited Hearingفالصمم يعني أن حاسة السمع غير
وظيفية ألغراض الحياة اليومية ،األمر الذي يحول دون القدرة على استخدام حاسة السمع

لفهم الكالم واكتساب اللغة ،أما الضعف السمعي فيعني أن حاسة السمع لم تفقد وظائفها
بالكامل ،فعلى الرغم من أنها ضعيفة ،إال أنها وظيفية بمعنى أنها قناة يعتمد عليها لتطور

اللغة.

‒ وتعرف أبو منصور () 39:2011اإلعاقة السمعية :بأنها فقد حاسة السمع ألسباب وراثية أو
فطرية أو مكتسبة  ،سواء منذ الوالدة أو بعدها األمر الذي يعيق تعلم خبرات الحياة مع أقرانه
العاديين وتحول بينه وبين متابعة دراسته ،ويتعذر عليه أن يستجيب استجابة تدل على فهمه

الكالم المسموع  ،لهذا فهو في حاجة ماسة إلى تأهيل يناسب قصوره الحسي.

‒ وعرفها القريطي ( )173 :1996فقال :اإلعاقة السمعية أو القصور السمعي مصطلح عام
يغطي مدى واسعا من درجات فقدان السمع ) (Hearing Lossيتراوح بين الصمم أو

الفقدان الشديد( )Profoundالذي يعوق عملية تعلم الكالم واللغة ،والفقدان الخفيف ) ( Mild
الذي ال ويرى يعوق استخدام األذن في فهم الحديث وتعلم الكالم واللغة وهكذا.
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‒ ويرى فضه (: )9:2013أن الشخص ذوي اإلعاقة السمعية هو الشخص الذي يؤثر
قصوره في قدرته على تلقي المعلومات اللغوية أو التعبير عنها ،سواء أفاده استعمال

المعينات السمعية أم لم يفده ،وهو يحتاج إلى خدمات خاصة.
‒ وتعرف اإلعاقة السمعية إجرائيا بأنها :مدى واسع من درجات الفقدان السمعي بحيث ال
يستطيع المعاق سمعيا تعلم العلوم بالطرق العادية حتى مع استخدام المعينات السمعية ،أما

المعاق سمعيا فهو الفرد الذي يعاني من فقدان سمعي أكبر من( 70ديسيبل) يجعله ال

يستطيع تعلم العلوم بالطرق العادية ،سواء باستخدام المعينات السمعية أو بدونها( .مركز

اإلرشاد)36:2003 ،
ب -تعريف الشخص األصم:
‒ يعرف مركز اإلرشاد النفسي (  )36:2003الشخص األصم بأنه :ذلك الفرد الذي يولد وهو
فاقد حاسة السمع تماما ألسباب وراثية أو مكتسبة ،سواء منذ الوالدة أو بعدها األمر الذي

يحول بينه وبين تعلم الخبرات الحياتية ،أو مواصلة التعليم مع أقرانه العاديين بالطرق

العادية.

‒ وحسب الصفدي (: )2004:15فإن مصطلح صم يضم فئتي الصم وضعاف السمع هو
الشخص الذي يعاني من نقص أو تعويق لحاسة السمع بصورة ملحوظة لدرجة أنها تمنع أو
تعوق الوظيفة السمعية ،وبالتالي ال تكون حاسة السمع هي الوسيلة األساسية في تعلم الكالم

واللغة .
‒ والطفل األصم( :) Deaf Childهو الطفل الذي ال يسمع ،وفقد قدرته على السمع ،ونتيجة
لذلك لم يستطع اكتساب اللغة طبيعيا  ،بحيث ال تصبح لديه القدرة على الكالم وفهم اللغة.

‒ كما يستنتج شاكر( )131:2005األصم :بأنه الذي ال يستطيع الحصول على المعرفة
باستخدام عضو السمع وال باستخدام الوسائل المعينة – كالسماعة  -ولكنه يستطيع الحصول

عليها باستخدام وسائل مساعدة ،أو بديلة مثل :قراءة الشفاه ولغة اإلشارة " .كما يشير
مصطلح الصم إلى ( مجموعة معينة من األفراد الذين يستخدمون لغة واحدة "مثل لغة

اإلشارة" ولهم ثقافة وتراث مشترك).

‒ ويعرف الخطيب )14 :1992(،األصم :بأنه الطفل الذي تمنعه إعاقته السمعية من اكتساب
المعلومات اللغوية عن طريق حاسة السمع باستخدام السماعات الطيبة أو بدونها.

فالشخص األصم :هو حالة الفرد التي يكون فيها سمعه عاج از  ،ويعبر عنها من خالل
استقبال الكالم بأصوات أخرى توصف كميا بالتردد والشدة( .منصور،طلعت  (،ب.ت) ((18
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ج -تعريف ضعاف السمع :
‒ تعرف النجدي ((13:2003ضعيف السمع :بأنه الفرد الذي لديه عجز سمعي يمنعه من
التعامل بفعالية مع المعلومات اللغوية التي يتلقاها عن طريق السمع  ،سواء باستخدام

معينات سمعية أو بدونها مما يتطلب توفر خدمات خاصة تلبي احتياجاته.
‒ الطفل ضعيف السمع( : ) Hard of Hearingهو الطفل الذي فقد جزءا من قدرته على
السمع بعد أن تكونت عنده مهارة الكالم  ،والقدرة على فهم اللغة وحافظ على الكالم  ،وقد

يحتاج هذا الطفل إلى وسائل سمعية معينة ( الصفدي)15:2004،
د -مفهوم ضعف السمع :

‒ ويرى القريطى) )138 :1996ضعاف السمع  :هم أولئك الذين يكون لديهم قصور سمعي
أو بقايا سمع  ،ومع ذلك فإن حاسة السمع لديهم تؤدى وظائفها بدرجة ما ،ويمكنهم تعلم
الكالم واللغة  ،سواء باستخدام المعينات السمعية أو بدونها.

‒ وأورد كل من المغاري) )116 :2004والقريطي ( : )300 :2005بأنهم أولئك الذين ومع
ذلك فإن حاسة السمع لديهم) Residual Hearing ) ،لديهم قصور سمعي أو بقايا سمع
تؤدي وظائفها بدرجة ما ،ويمكنهم تعلم الكالم واللغة  ،سواء باستخدام المعينات السمعية أو

بدونها.
‒

ويشير الجبالي ) (26-25:2005إلى  :أنه ذلك الشخص الذي يشكو ضعفا في السمع ،

وفي قدرته على االستجابة للكالم المسموع بطريقة تدل على إدراكه لما يدور حوله ،بما

يتناسب مع قوة سمعه ،فهو يعاني من قصور سمعي يتراوح ما بين(  ) 69- 35ديسبيل،

ويؤثر سلبا على أدائه التربوي ،مع أن الحالة ال تصل إلى مستوى الصمم  ،إال أنه يكون
بحاجة إلى استخدام معينات سمعية ليتمكن من فهم الكالم المسموع.

‒ ويرى علي عبد النبي محمد ( )83:1996ضعاف السمع  :بأنهم األشخاص الذين يعانون
من عجز أو نقص حاسة السمع ،بدرجة ال تسمح لهم باالستجابة الطبيعية لألغراض

التعليمية واالجتماعية ،إال من خالل وسائل معينة.
‒

وقد وردت في مجلة دراسات في الخدمة) (102 :2005ضعيف السمع :هو الفرد الذي

يعجز سمعه لدرجة تبلغ عادة (69-35ديسبيل) مما يجعل من الصعب عليه السمع بدرجة
ال تعوقه عن فهم الكالم عبر األذن فقط  ،سواء باستخدام معين سمعي أو بدونه.

‒ وذكر عبد اهلل ( )92:2004ضعاف السمع :بأنهم أولئك األشخاص الذين يعانون من
قصور في حاسة السمع يتراوح في درجته بين ( )25إلى أقل من ( )70ديسبل  ،وهو األمر
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الذي ال يعوق قدرتهم من الناحية الوظيفية على اكتساب المعلومات اللغوية المختلفة ،سواء

عن طريق آذانهم بشكل مباشر ،بقايا سمع ( ) residual hearingتجعل حاسة السمع من
جانبهم تؤدي وظيفتها بدرجة ما ،وذلك استنادا على مصدر الصوت الذي يجب أن يكون في

حدود قدرتهم السمعية.

خامساً :أسباب اإلعاقة السمعية .
ترجع اإلعاقات السمعية إلى مجموعة من األسباب بعضها وراثي والبعض األخر يرتبط

بعوامل ومؤثرات ذات أصل جيني ،يمكن بوجه عام تصنيف العوامل التي تؤدي إلى إعاقات في

السمع إلى ثالثة أنواع رئيسية طبقا للزمن الذي تحدث فيه اإلصابة .

أ -األسباب الخاصة بالعوامل الوراثية  :وسيتم تفصيل األسباب كتالي-:
تشير الدراسات إلى أن حوالي ( )%50من حاالت الصمم ترجع في األساس إلى العوامل

الوراثية  ،ويشير مصطلح الصمم الوراثي ستين نوعا من الفقدان السمعي ،ويعتقد البعض أن
حوالي(  )%85من الصمم الوراثي ينتقل عبر الجينات كصفة متنحية ،ويسمى الصمم المحمول

على جينات متنحية ،أما الصمم المحمول على جينات سائدة فال يمثل إال حوالي ( ) %14تقريبا
وفي هذه الحالة يؤدي جين واحد فقط إلى معاناة الطفل من الصمم المحمول على الكروموسوم

الجنسي فهو في حقيقة األمر أقل أنواع الصمم الوراثي ،وال يمثل إال حوالي ( ) %1تقريبا.

(الخطيب)78:2005 ،

دور مهما في اإلصابة باإلعاقة السمعية وهو المعروف
ويلعب العامل الرايزاسي  R.Hا

بعدم توافق العامل الرايزاسي  ،وهو ببساطة يحدث عندما يختلف دم األم عن دم الجنين ،حيث

تكون األم خالية من هذا العامل ،وتتزوج من شخص يوجد لديه هذا العامل من األب فيكون دم
الجنين مختلفا عن دم األم ،ويحدث التنافر خصوصا في مرحلة الوالدة  ،ومن هنا قد تحدث إصابة
الطفل باإلعاقة السمعية ( هريدي)34:2012 ،

حيث تحدث اإلعاقة السمعية  ،سواء أكانت الكلية أو الجزئية نتيجة انتقال بعض الصفات

الحيوية أو الحاالت المرضية من الوالدين إلى أبنائهما عن طريق الوراثة من خالل الكروموسومات
الحاملة لهذه الصفات كضعف الخاليا السمعية أو العصب السمعي ،ويقوى هذا االحتمال مع زواج

األقارب وتظهر اإلصابة بالصمم الوراثي منذ الوالدة أو بعدها بسنوات حتى سن الثالثين أو
األربعين كما هو الحال في مرض تصلب عظيمة الركاب لدى الكبار ،حيث يتعذر انتقال الموجات
الصوتية لألذن الداخلية نتيجة التكوين غير السليم واالتصال الخاطئ لهذه العظيمة بنافذة األذن

الداخلية  ،ومرض ضمور العصب السمعي(.فضة)11 :2013 ،
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ب -األسباب الخاصة بالعوامل البيئية :
والتي تحدث بعد عملية اإلخصاب أي ما قبل مرحلة الوالدة ،وأثنائها ،وبعدها ،وأهم هذه

األسباب:

 -1الحصبة األلمانية التي تصاب بها األم الحامل :وهي مرض فيروسي معدي يصيب األم
الحامل ويتلف الخاليا في العين واألذن والجهاز العصبي المركزي والقلب للجنين ،وخاصة في

األشهر الثالثة األولى من الحمل وهي سبب لكثير من اإلعاقات  ،منها اإلعاقة البصرية ،
ومنها اإلعاقة السمعية حيث تعتبر أكثر أسباب الوالدية شيوعا مسببة للضعف السمعي والصمم

فقد ذكر مارتن(  ) Martinأن الصمم يحدث في حوالي ثلث األطفال المصابين بالحصبة
األلمانية ،وأشار نفس المؤلف إلى أن القضاء على الحصبة األلمانية يقضي على خمس
حاالت من الصمم الوالدي ( .أبو منصور)45 :2011 ،
 -2التهاب األذن الوسطي :وهو التهاب فروسي أو بكتيري يسبب هذا االلتهاب زيادة في إفراز
السائل الهالمي داخل األذن الوسطي مما قد يعيق طبلة األذن عن االهتزاز بسبب زيادة كثافة

ولزوجة هذا السائل ويحدث ضعفا سمعيا( .فهمي)59 :2005 ،

 -3التهاب السحايا :وهو التهاب فيروسي أو بكتيري يصيب السحايا ،ويؤدي إلى تلف في األذن
الداخلية ؛مما يؤدي إلى خلل واضح في السمع.
 -4العيوب الخلقية في األذن الوسطي :كالتشوهات في الطلبة أو عظيمات المطرقة والسندان
والركاب ،وكذلك التشوهات الخلقية في القناة السمعية أو تعرضها لاللتهاب واألورام.
(الحجار)43 :2012 ،
 -5اإلصابات والحوادث :ومن أمثلها ثقب الطلبة ،نتيجة التعرض ألصوات مرتفعة جدا لفترات
طويلة أو إصابات الرأس أو كسور في الجمجمة؛ مما قد يحدث نزيف في األذن الوسطي

بسبب ضعف في السمع( .الدروسري)16 :2006 ،

 -6تجمع المادة الصمغية :التي يفرزها الغشاء الداخلي لألذن ،وبالتالي تصلبها ؛مما قد يؤدي إلى
انسداد جزئي للقناة السمعية ،يحول دون وصول الصوت إلى الداخل .
 -7سوء تغذية األم الحامل :وهذا يوجب اهتمام األم أكثر بالتغذية في فترة الحمل (.مجلة كلية
التربية)14:2009،
 -8تعرض األم الحامل لألشعة السينية :وخاصة في األشهر الثالثة األولى من الحمل.
 -9تعاطي األم الحامل لألدوية والعقاقير من دون مشورة الطبيب.
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 -10نقص األوكسجين أثناء عملية الوالدة( .الجوالده)40-39:2012 ،

سادساً -خصائص وسمات ذوي اإلعاقة السمعية:
يتميز األشخاص ذوو اإلعاقة السمعية بالعديد من المميزات  ،وسمات عن غيرهم من
األشخاص ذوي اإلعاقات األخرى أو غير ذوي اإلعاقة  ،ولكن هذه المميزات ال تقلل من شأنهم
والتحد من إمكانياتهم  ،فهم أفراد من المجتمع لهم إمكانيات ومهارات تمكنهم من االندماج في

المجتمع  ،ولكن الذي يعيقهم هو نظرة المجتمع وعدم انتشار لغة اإلشارة بين الناس في المجتمعات
التي يعيشون فيها حيث يبين النوبي ( ) 111:2011خصائص أشخاص ذوي اإلعاقة السمعية

وهي كالتالي2563053 -:
 -1أنهم يتسمون بعدم االتزان االنفعالي ،كما يميلون إلى االنطواء.
 -2أنهم أقل من العادين في التكيف مع ظروف المجتمع
 -3لها تأثير شاسع على التحصيل الدراسي والتعبير عن المفاهيم وبخاصة المجردة.
ولعل أهم خصائص األشخاص ذوى اإلعاقة السمعية:
تأثر بالصمم السمعي ،فكلما
 -1الخصائص اللغوية :يعد النمو اللغوي من أكثر مظاهر النمو ا

زادت درجة الفقدان السمعي زادت المشاكل اللغوية التي يتعرض لها الفرد ،ولذلك فإن األصم

يعاني من تأخر واضح في نمو اللغة المنطوقة ،وذلك لعدم حصوله في مرحلة المناغاة على

تغذية راجعة مناسبة عند صدور األصوات ،وبذلك ال يحصل على تعزيز لغوي كاف من

اآلخرين (الخرجي)15 :2009،

 -2الخصائص العقلية :إن اإلعاقة السمعية ال تؤثر على الذكاء  ،فقد أشارت بحوث عديدة إلى
أن مستوى ذكاء األشخاص المعوقين سمعيا كمجموعة ال يختلف عن مستوى ذكاء األشخاص
العاديين ،وأشارت دراسات أخرى إلى أن المعوقين سمعيا لديهم القابلية للتعلم والتفكير المجرد
ما لم يكن لديهم تلف دماغي مرافق لإلعاقة ( .السعيد)55 :2001،

الخصائص الجسمية والحركية :لم يحظ النمو الجسمي والحركي لدى األطفال المعوقين سمعيا
باهتمام جيد من قبل الباحثين في ميدان الطفولة أو التربية الخاصة.
ويذكر حالوة أنه ال يوجد اختالفا جوهريا بين النمو الجسمي للطفل المعوق سمعيا وبين نمو
الطفل العادي ،إال فيما يتصل بنمو الضبط الحركي لديه ( الخطيب.)89 :1998 ،
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وقد أشار فرنش جانمسن  )1982( French-Jansmaبأن مشكالت التواصل التي يعانيها

المعوقين سمعيا تصبح حواجز وعوائق كبيرة أمامهم الكتشاف البيئة والتفاعل معها  ،واذا لم
يزود المعوق سمعيا باستراتيجيات بديلة للتواصل ،فإن اإلعاقة السمعية قد تفرض قيودا على

النمو الحركي ( الخطيب.)89 :1998 ،

 -3الخصائص األكاديمية والتعليمية :حيث إن المعاق سمعيا يعاني من انخفاض مستوى
التحصيل الدراسي بمعدل يتراوح من سنة إلى أربع سنوات  ،ويعتبر مستوى ذكاء األصم
وقدراته العقلية ال يختلف عن مستواها لدى أقرانه السامعين ،ويتضح ذلك عند استخدام

االختبارات غير اللفظية  ،ويختلف األمر كثي ار عند استخدام االختبارات اللفظية ،وطالما أن

الصمم يؤثر بشكل واضح على اللغة اللفظية للطفل Kفبطبيعة الحال ستتأثر الجوانب المعرفية
واألكاديمية له ) التي تستند على اللغة اللفظية كالقراءة والكتابة والحساب) ،فيمكن أن يعاني

صعوبات في القراءة والكتابة ،إال أنه قد ينجز بشكل أفضل ويتقن المهارات الحسابية وما له

عالقة بالمدركات الحسية .ويرى

"فيرث"  :أن نسبة قليلة من الصم قادرة على القراءة

االستيعابية في مستوى ما بعدا لمرحلة الثانوية ( .الروسان)179:2001 ،

 -4خصائص النفسية واالجتماعية :صعوبة االتصال باآلخرين تعيق الفرد عن االتصال بوالديه
وأقرانه ،وتؤدي إلى العزلة ،فيشعر بأنه مرفوض من اآلخرين ،ويعكس ذلك بصورة سلبية

على نفسه ،حيث إنه في مرحلة ما يكتسب خبرات سلبية تؤثر سلبا على شخصيته ،وتؤدي
إلى عدم النضج في الوعي بذات ( األنا) وانخفاض الثقة بالنفس والمبادرة والقسوة وعدم

النضج االجتماعي وهذا ما أكدته دراسة (نهي الحامي( )1980،مجلة علمية) 84: 2008،

 -5الخصائص االنفعالية والوجدانية  (:عدم الثبات االنفعالي والعصبية ممثلة في االكتئاب والميل
لالنزواء واالنطواء بسبب اإلحساس بالنقص -جمود الشخصية وعدم مرونتها؛ مما يعوق

توافقها الشخصي واالجتماعي –الخوف من المستقبل – مستويات طموح غير واقعية -مفهوم
الذات السلبي الناتج عن اإلعاقة – الشعور بالقلق واإلحباط – شيوع أحالم اليقظة لديهم.

( المرجع السابق  ،بتصرف)

هذه أبرز خصائص األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية ويشير الباحث إلى أن ذوي اإلعاقة
السمعية يتصفون ببعض الخصائص االجتماعية ( انخفاض مستوى السلوك التكيفي – ظهور
النشاط الزائد –تجنب المواقف التي تتطلب المحادثة واالستماع – الخجل من اآلخرين واالنسحاب

عنهم _ االستجابة العدوانية ،البعد عن التفاعل االجتماعي مع اآلخرين – بطء وقصور النضج
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االجتماعي – الميل لإلشباع السريع – ضعف اإلحساس بالمسئولية االجتماعية – قصور التوافق

االجتماعي – الوحدة – االعتماد على اآلخرين( .نمر)50:2007،

سابعاً :تصنيف اإلعاقة السمعية
أ -التصنيف التربوي:
يميز التربويون بين فئتين مع المعاقين سمعيا ،هما :الصم وضعاف السمع كما يلي-:
فالصم هم أولئك الذين يعانون من عجز سمعي (70ديسبل فأكثر ) وال يمكنهم من الناحية

الوظيفية من مباشرة الكالم وفهم اللغة الوظيفية ،وبالتالي يعجزون عن التعامل بفاعلية في مواقف

الحياة االجتماعية ،حتى مع استخدام معينات السمع .ويحتاج تعليمهم إلى فنيات وأساليب تعليمية

ذات طبيعة خاصة.

أما ضعاف السمع فهم أولئك الذين يعانون من صعوبات أو قصور في حاسة السمع
ّ
يتراوح ما بين (30ديسبل إلى أقل من 70ديسبل ) لكن ال يعوق فاعليته من الناحية الوظيفية في

اكتساب المعلومات اللغوية حتى استخدام المعينات السمعية ( .القريطي)86:2001 ،

ويعتبر هذا التصنيف من أهم التصنيفات لإلعاقة السمعية ،ألنه يتركز عليه كافة مجاالت

العملية التعليمية في مدارس المعاقين سمعيا وضعاف السمع التابع لو ازرة التربية والتعليم مع العلم
أن هناك تصنيفا طبيا وفسيولوجيا وتصنيفات أخرى حسب العمر وموقع اإلصابة وشدة اإلصابة.
(مجلة العمل العربية)173:2004 ،

والتصنيف التربوي يتمثل في أربعة مستويات من الفقدان السمعي وهي على النحو اآلتي-:
‒ المستوى األول :فقدان سمعي من(  ) 54-35ديسيبل ،والطفل في هذا التصنيف ال يتطلب
صفا خاصا أو مدرسة خاصة ،ولكن يحتاج إلى مساعدة خاصة سمعية وكالمية.

‒ المستوى الثاني :فقدان سمعي من ) )69-55ديسبل ،والطفل وفقا لهذا التصنيف يحتاج إلى
صف خاص أو مدرسة خاصة ،كما يحتاج مساعدة في الكالم والسمع واللغة.

‒ المستوى الثالث :فقدان سمعي ( ) 89-70ديسبل ،والطفل في هذا التصنيف يحتاج إلى
صف خاص ،أو مدرسة خاصة كما يحتاج أيضا إلى مساعدة خاصة في الكالم والسمع
واللغة.

‒ المستوى الرابع :فقدان سمعي من ( ) 90ديسبل فما فوق ،والطفل يحتاج إلى صف خاص أو
مدرسة خاصة هذا باإلضافة إلى مساعدة خاصة كالمية وسمعية ولغوية وتربوية.
(الزريقات) 56-57:2003،
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ب -التصنيف حسب العمر عند اإلصابة:
‒ إعاقة سمعية والدية(  ) Congenitalأي أن الفرد قد ولد وهو ضعيف السمع منذ لحظة
والدته األولي.

‒ إعاقة سمعية ما قبل تعلم اللغة(  ) prelingualأي اإلعاقة التي تحدث عند الفرد قبل تعلم
اللغة واكتسابها أي ما قبل سن الثالثة من العمر ،ويتميز أفراد هذه الفئة بعدم القدرة على

الكالم ألنهم لم يتمكنوا من سماع اللغة( .كراز)36:2004 ،

‒ إعاقة سمعية بعد اللغة :وهي تشمل األفراد الذين أصيبوا بها بعد تطور الكالم واللغة لديهم.

‒ إعاقة سمعية مكتسبة  :وتشمل األفراد الذين فقدوا حاسة السمع عند الوالدة ،وفقدوا قدراتهم

اللغوية التي كانت قد تطورت لديهم إذا لم تقدم لهم خدمات تأهيلية خاصة (العزه:2001 ،

)23

ح -التصنيف حسب مكان اإلصابة :
‒ النوع األول :صمم توصيلي  :وتكون اإلصابة في أعضاء الحس واستقبال الذبذبات الصوتية،
وتشمل األذن الخارجية وطبلة األذن الوسطي .

‒ النوع الثاني :صمم عصبي :ويحدث نتيجة تلف في العصب السمعي مركز السمع في المخ.

‒ النوع الثالث :صمم عصبي توصيلي  :ويجمع بين األول والثاني ويفضل البعض تسمية هذا
التصنيف كما ذكر ذلك القريطي ( )1996بالتصنيف طبقا للصعوبة السمعية  ،إن اصطالح

صعوبة السمع يشمل مستويات عديدة تبدأ من الحالة البسيطة مرو ار بالمتوسط والشديدة إلى

العميقة( .هريدي )30 :2012 ،

خ -من حيث درجة فقدان السمع:

حيث تصنف اإلعاقة السمعية حسب مقدار ما فقده الفرد من القدرة السمعية بالديسبل.
‒ اإلعاقة السمعية البسيطة :وتمثل الخسارة السمعية عند هذه الفئة من ( )39-20ديسبل ،
وهؤالء يواجهون صعوبات بسيطة في السمع ،ويستطيعون التعلم ضمن مدارس السامعين.

‒ اإلعاقة السمعية المتوسطة :وتمثل الخسارة من ( )69-40ديسبل ،حيث يواجهون صعوبات
أكبر من الفئة السابقة في السمع وفهم الكالم ،ويستطيعون التعلم في مدارس السامعين

باستخدام المعينات السمعية ،وهم أكثر الفئات مناسبة لعملية الدمج ،ويطلق عليهم ضعيفي

السمع.

‒ اإلعاقة السمعية الشديدة :مقدارها خسارتها من ( ) 69-70ديسبل  ،وهؤالء يحتاجون إلى
خدمات تربوية متخصصة.
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‒ اإلعاقة السمعية الشديدة جداً :الخسارة السمعية عند هذه الفئة تزيد عن ( ) 90ديسبل،

وهؤالء أيضا بحاجة إلى خدمات تربوية متخصصة ،وال يستطيعون استخدام الكالم بشكل
مفهوم إذا حدثت لديهم اإلعاقة قبل تعلم اللغة ( يوسف)28-27:2007 ،

هـ -التصنيف حسب سبب اإلصابة وهي ثالثة.
‒ صمم وراثي(  :)inheritedيرجع فيه الصمم إلى عوامل تتعلق بالموروثات الجينية التي
تتناقلها األسر عبر األجيال وفقا لقوانين الوراثة .

‒ صمم مكتسب ) :)enquiredوفيه يولد الطفل سليما ثم تحدث اإلصابة بعد ذلك ،وهو قد
يحدث اإلصابة بعد ذلك ،وهو قد يحدث قبل تعلم اللغة في السنوات األولى للطفولة أو أي
مرحلة من مراحل العمر وتشمل بطبيعة الحال المسنين.

‒ صمم والدي(  :)congenitalيرجع إلى إصابة حدثت أثناء الحمل أو أثناء الوالدة
(هريدي)32:2012 ،

ثامناً :نسبة انتشار اإلعاقة السمعية.
ال يوجد اتفاق بين الباحثين على تعريف محدد للصمم ،ومع ذلك ليس من السهل أيضا

الحصول على نسب دقيقة لمدى انتشاره ،هذا باإلضافة إلى أن " الدراسات المسحية التي أجريت

تعاني من مشكالت عديدة تتمثل في كون أساليب التقييم غير دقيقة أو غير كافية وكون العينات

غير ممثلة وتفتقر إلى معايير ثابتة لتحديد مستوى الفقدان السمعي" )الخطيب.)31 :2005 ،
تعد اإلعاقة السمعية من أكثر اإلعاقات شيوعا حيث تشير اإلحصاءات إلى أن أعداد
المصابين بالصمم على مستوى العالم يصل إلى ( )70مليونا ،وتزداد نسبة المعوقين في أي مجتمع
بصفة عامة كلما زادت معاناة ذلك المجتمع من الفقر والجهل والمرض ،لذا فالمجتمعات النامية أو

ما يطلق عليها دول العالم الثالث هي أكثر مجتمعات العالم معاناة في زيادة نسبة المعوقين بها.
حيث يوجد بتلك المجتمعات ( )80%من إجمالي المعوقين في العالم  ،وهذه النسبة غير مبالغ

فيها ،حيث أكدتها هيئة األمم المتحدة (موسي.)20 :2002 ،

وتقدر الجمعيات الدولية المختلفة نسبة انتشار اإلعاقة السمعية حوالي ( )75%لديهم

ضعف سمعي ( ( 75%لديهم صمم ،وبناء على ذلك يقدر عدد األطفال ضعيفي السمع ممن هم
في سن المدرسة في العالم العربي بحوالي (  )400.000طفل  ،وعدد األطفال الصم حوالي

(( ،)6000.000الخطيب والحديدي. )15 :1994 ،
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كما تشير الدراسات الحديثة إلى أن ) )5%من األطفال في سن المدرسة يعانون من

كثير منهم ال يحتاج إلى خدمات متخصصة وتقدر اإلحصائيات أن حوالي
مشكالت سمعية ،ولكن ا
( (3أطفال من بين (  )2.000طفل في عمر المدرسة يعانون من الصمم  ،وأن طفال واحد من
بين ( )200طفل في المدرسة يعانون من ضعف السمع (إبراهيم.)453 :2003 ،
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المبحث الثاني :واقع ذوي اإلعاقة السمعية في قطاع غزة

المبحث الثاني
واقع ذوي اإلعاقة السمعية في قطاع غزة
بدأت العناية باألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية في قطاع غزة في وقت متأخر جدا مقارنة
بباقي اإلعاقات كالتخلف العقلي واإلعاقة البصرية  ،حيث سجلت البدايات األولى لهذه العناية في

أواسط العام () 1992بافتتاح جمعية أطفالنا للصم  ،وهي أول جمعية تنشأ لهذا الغرض ،ومنذ ذلك
الحين واالهتمام بفئة الصم قد تزداد بصورة متسارعة وفعالة جدا إذ وصل عدد المؤسسات التي

تعنى بهم أكثر من سبعة ،موزعين توزيعا جيدا على محافظات قطاع غزة ،كما تشكلت لجنة ( عام

 ) 1993سميت بلجنة تطوير خدمات المعاقين سمعيا- CDA-مهمتها التنسيق بين مؤسسات
الصم ،سواء أكانت في قطاع غزة أم في الضفة الغربية ،وقد بلغ عدد المنتسبين إليها عشرون
مرك از وجمعية في جميع مناطق السلطة الوطنية "تقارير صادرة عن " CDAو بفضل هذه الجهود
فقد تطورت الخدمات المقدمة للصم وتخصصت بعض المؤسسات في خدماتها

لهذه الفئة،

وأصبحت الخدمات اآلن تشمل الجوانب التربوية والمهنية والنفسية واالجتماعية والرياضية والترفيهية

وبرامج در الدخل وخلق فرص العمل ،باإلضافة إلى البرامج التي تهتم بتقديم الخدمات السمعية

والنطقية ،وبرامج الحشد والمناصرة لهذه الفئة .وبدأت مالمح لغة اإلشارة الفلسطينية بالظهور بعد
أن كانت لغة اإلشارة األردنية هي المسيطرة  ،سواء أكانت للتخاطب مع الصم أو في داخـل فصول

الصم ،حيث إن معظم الذين تلقوا تعليمهم في مجال الصمم  ،سواء أكانوا صما أم ناطقين قد تلقوه
في األردن وتأثروا بالطبع بل اكتسبوا هذه اللغة وتعززت في غياب لغة إشارة فلسطينية قوية وفعالة.
وفي العام( ) 2010قامت جمعية أطفالنا للصم وبتمويل من الهالل األحمر القطري بعقد
سلسلة دورات تدريبية بلغة اإلشارة العربية الموحدة للكوادر العاملة مع الصم ،واستضافت لهذا
الغرض خبير اإلشارة األستاذ سمير سمرين وتوجت هذه الدورات بدورة في دولة قطر شارك في

التدريب فيها كبار خبراء اإلشارة العربية كان على رأسهم األستاذ ناجي زكارنة واألستاذ سمير

سمرين واألستاذ محمد البعلي .كذلك فإن مالمح مجتمع الصم وثقافتهم قد تعزز ظهورها في ظل

هذا التطور الحادث ،وتغيرت نظرة المجتمع للصم بعد أن كانت تتسم بالحزن والشفقة أو االستهزاء

والنبذ بسبب الغموض الذي كان يكتنف هذه الفئة حيث لم تتوفر في حينه لغة اتصال مناسبة قادرة

على التعبير عن الصم وما يتحلون به من قدرات ،وبسبب أيضا غياب المجموعات الداعمة

والمساندة لهذه الفئة ،أما اليوم فإن نظرات التقدير واإلعجاب والفخر بمنجزات الصم هي المسيطرة
والسائدة في عقول الناس وضمائرهم( .كباجة)2:2014،
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 -1حجم اإلعاقة السمعية في قطاع غزة:
حسب التقرير السنوي الذي أعده المركز الفلسطيني لإلحصاء في ديسمبر ( ،)2011فإن

نسبة ( ) %1.2من سكان قطاع غزة يعانون من مشاكل في السمع تصنف على أنها إعاقة سمعية
،وبناء عليه فإن أكثر من ( )20413شخصا يعانون من درجة معينة من اإلعاقة السمعية ،وتشكل

اإلعاقة السمعية ما نسبته(  ) %11.5من بين مجموع اإلعاقات في قطاع غزة ،ولم يشر التقرير
إلى التوزيع العمري لهذه المجموعة ،في حين أنه ذكر أن سبب اإلعاقة السمعية يرجع في الغالب

إلى األسباب الخلقية  %28.1وبعدها مباشرة األسباب المرضية( )%25ولم يحدد ماهية األسباب
المرضية ،ويعاني األشخاص المعاقون سمعيا من نقص في تجهيزات األدوات المساعدة الخاصة

بهم حيث إن(  )%46.5منهم بحاجة إلى سماعة طبية بدون محول بيئة التليفون) %44.4( ،
منهم بحاجة إلى سماعة طبية مع محول بيئة التليفون ،و( ) %16.1منهم بحاجة إلى مكبرات

صوت ) %14.3( ،منهم بحاجة إلى القوقعة الصناعية ) %12.5( ،بحاجة إلى منبهات مرئية
وحسية( .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2013 :

لقد جرت محاوالت عديدة إلحصاء الصم في قطاع غزة ،ولكن حتى اآلن ال يوجد مسوحا

شاملة ودقيقة ،ويرجع ذلك إلى صعوبة التعرف على اإلعاقة السمعية حيث إن المسوح المتبعة في
قطاع غزة تعتمد كلية على سؤال األهل أو المحيطين باألسرة عما إذا كان لديهم شخص معاق أم

ال ،وبما أن اإلعاقة السمعية غير ظاهرة ،لذلك فإنه يصعب مالحظتها بالنظر وال تستطيع األسرة

التأكد من وجود اإلعاقة السمعية لدى طفلها ،فكثير من األطفال يفشلون في التعليم بسبب ضعف

السمع ،ولكن ال أحد يدرك ذلك ،واذا حاولت سؤال المربين أو أولياء األمور عن سبب التقصير
الدراسي لهؤالء الطلبة فإنهم غالبا ما يعذون ذلك لضعف القدرات العقلية ،وقد أكد هذه الظاهرة
نتائج الفحص األولى للسمع الذي قامت به جمعية أطفالنا للصم على عينة من الطالب في

المدارس االبتدائية بمدينة غزة ،والذي أثبت أن حوالي () %8من طالب هذه المدارس يعانون من
مشاكل سمعية مختلفة "تقرير عن جمعية أطفالنا للصم" ،كذلك فقد تضلل المشاكل النطقية الناتجة
عن عيوب خلقية في جهاز النطق أو مشاكل في الدماغ األسرة فتعزى هذه المشاكل إلى ضعف
السمع ،وعليه نقول بأنه إذا كنا نريد أن نحصل على نتائج دقيقة لتعداد الصم ال بد من استخدام

أدوات دقيقة في عملية المسح كاستخدام أدوات فحص السمع السريع ،وعلى كل حال فإن هناك

العديد من الدراسات والمجهودات التي بذلت بهذا الصدد تستحق الدراسة والتحليل والتي تفاوتت في
تقديراتها ،وذلك يعود في تقديري إلى عدم توحيد المصطلح ووسائل جمع المعلومات وعدم استخدام

دور في ذلك:
األجهزة الدقيقة لفحص السمع وقد يكون أيضا لعامل الخبرة لدى الماسحين ا
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 قدرت منظمة الصحة العالمية نسبة الصم في دول العالم النامي بحوالي () %1من تعدادالسكان ،واذا صحت هذه التقديرات فذلك يعني أن هناك ما يقارب(  ) 17000شخص أصم
في قطاع غزة"WHO Report 1995" .
 قدرت لجنة تطوير خدمات المعاقين سمعيا نسبة الذين يعانون من فقد في السمع في الضفةالغربية وقطاع غزة بحوالي(  ) %2أي ما يقارب ( ) 34000في قطاع غزة لوحدها" .ميشيل
رحيل ،واقع اإلعاقة السمعية في فلسطين "1996

جدول رقم ()1

مسح شامل لإلعاقة في مناطق مختلفة من قطاع غزة "اللجنة الوطنية لتأهيل المعاقين -غزة"
المنطقة

عدد السكان

سمعيا
عدد المعاقين
ً

نسبتهم من عدد سكان المنطقة

البريج

20000

120

%.،6

المغازى

17000

61

%.،36

النصيرات

37000

129

%.،35

الزوايدة

8000

26

%.،33

دير البلح

38000

157

%.،41

الدرج والتفاح

54000

115

%.،21

الشجاعية

38000

47

%.،12

مخيم الشاطىء

27000

170

%.،63

النصر والشيخ رضوان

42000

79

%.،19

خانيونس

120000

508

%.،42

الرمال

44034

104

%.،24

الزيتون والصبرة

58079

206

%.،35

المجموع الكلى

490730

1722

%.،35

 قامت اللجنة الوطنية لتأهيل المعاقين منذ العام ( )1992وحتى عام ( )1998بإجراء مسحشامل لإلعاقة في مناطق مختلفة من قطاع غزة وقد جاءت نتائجه المتعلقة باإلعاقة السمعية

كالتالي" -:اللجنة الوطنية لتأهيل المعاقين -غزة"
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 قامت جمعية أطفالنا في العام(  )1995بإجراء فحص سمع شامل لعينة من(  )2665طالباوطالبة من الصف األول في المدراس االبتدائية التابعة لوكالة الغوث الدولية والمدارس التابعة

للسلطة الوطنية الفلسطينية في مدينة غزة وقد دلت النتائج على ما يليAtfaluna Society :

_ Pilot Study,1995 " "for Deaf Children

 * من حيث نسبة الذين يعانون من مشاكل في السمع:جدول رقم ()2

نسبة الذين يعانون من مشاكل في السمع
عدد الطالب

عدد الذين يعانون من

نسبة الذين يعانون

المفحوصين

مشاكل سمعية

من مشاكل سمعية

2665

194

%7,3

*من حيث أسباب فقد السمع:
أوًال :في مدارس وكالة الغوث .
جدول رقم ( )3

جدول يوضح أسباب فقد السمع في مدارس وكالة الغوث
أسباب فقد السمع

نسبة اإلناث

نسبة الذكور

المجموع

وراثي

%0

%3

%1

مرضى

%89

%95

%93

مشاكل أثناء الوالدة

%0

%3

%1

غير معروفة

%11

%0

%4
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ثانيا :في مدارس السلطة الوطنية
جدول رقم ()4

جدول يوضح أسباب فقد السمع في مدارس السلطة الوطنية
أسباب فقد السمع

نسبة اإلناث

نسبة الذكور

المجموع

وراثي

%9

%4

%7

مرضى

%89

%79

%85

مشاكل أثناء الوالدة

%0

%0

%0

غير معروفة

%2

%18

%8

في العام ( )2012قام مركز اإلحصاء الفلسطيني بعمل مسح شامل لإلعاقة بقطاع غزة
بتمويل من الهالل األحمر الفلسطيني ومؤسسة الفاخورة  ،وأظهرت النتائج أن حوالي( ) %0,56

من األشخاص في قطاع غزة يعانون من إعاقة سمعية شديدة( .كباجة.)5:2014،
 -2الواقع االجتماعي والنفسي للصم:

ال يعتبر الصم أنفسهم أشخاصا معاقين ؛ بل ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أقلية لغوية في

مجتمع تسيطر عليه اللغة اللفظية ،فهم يتحلون بجميع الصفات الجسمية والعقلية والنفسية التي

يتحلى بها أفراد المجتمع من غير ذوي اإلعاقة وال يفترقون إال بلغة االتصال  ،ففي حين يتحدث

الصم بلغة اإلشارة فإن الناطقين يتحدثون باللغة اللفظية ،ولذلك نجد بأن الصم يميلون إلى تكوين

مجتمعات خاصة بهم ويتميزون ببعض العادات والتقاليد المستمدة من مجتمعاتهم  ،وحتى على
المستوى الدولي فإن لهم مؤتمرات وبطوالت رياضية وأولمبياد خاصة بهم ،ومن هذا التصور وكأي

أقلية فإنهم دائما يشعرون بالغبن والظلم والدونية في المجتمع الكبير الذي ال يستطيع تفهم حاجاتهم
ومشاكلهم بسبب صعوبة االتصال بين الفريقين .لقد وصف لي أحدهم أحاسيسه اتجاه مجتمعه
وصفا تجسيديا من خالل كوبين أحدهما من الزجاج الفاخر واآلخر من مادة بالستيكية رديئة،
سألني أيهما تحافظ عليه وترعاه خشية الوقوع والكسر؟ قلت له :بالطبع الكوب الزجاجي ،فعقب

بم اررة .هكذا الحال مع الصم والناطقين فاألسرة والمجتمع يحافظ ويرعى األفراد الناطقين ويخشون
عليهم من عثرات الزمان  ،أما إذا ما تعلق األمر بشخص أصم فال أحد يأبه بحاله ،حاله حال

الكوب البالستيكي المهمل .هذا المثال المحسوس يعبر عن مدى الم اررة والمعاناة التي يقاسي منها
الصم بدون أن نحس أو نشعر .فهم يعانون بصمت ويفكرون بصمت ويعملون بصمت .فما هو

هذا العالم الصامت؟ وما هي تطلعاته وأمانيه ؟ وما هي مشكالته وآالمه ؟ والسؤال األهم  ..ما
هو دورنا نحن الناطقين في هذا كله (كباجة.)8 :2014،
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 -3الواقع التربوي والخدمات التربوية المقدمة لفئة الصم:
كبير بفئة الصم ،حيث بلغت
ا
لقد شهدت السنوات القريبة السابقة  -كما أسلفنا – اهتماما

عدد المؤسسات التي تخدم فئة الصم أكثر من عشرين موزعة في الضفة الغربية وقطاع غزة منها
( )9مؤسسات في قطاع غزة لوحده  ،وقد تشكلت هذه المؤسسات أو بلورت برامج خاصة بالصم
منذ عام ( )1992وما تبعه من أعوام ،ومنذ ذلك الحين وهي في تطور مستمر ،سواء على صعيد

كوادرها التربوية أو برامجها التربوية أو على صعيد إدارة هذه المؤسسات .كما بدأت مالمح لغة

اإلشارة الفلسطينية بالظهور بعد أن كانت لغة اإلشارة األردنية هي المسيطر في ظل غياب لغة

اإلشارة الفلسطينية ،وقد تم إصدار القاموس األول للغة اإلشارة في العام ( )1992ويضم ()1300
كلمة ،وفي العام ( )2001تم إصدار القاموس التربوي للغة اإلشارة العلمية التربوية ويضم

( )2500إشارة تربوية تعليمية( .كراز) 80:2004،

وفي عام ( )1996بلغ عدد الصم الذين يتلقون خدمات تعليمية وتأهيلية في قطاع غزة

( ) 260شخصا ،أما اآلن فقد بلغ عدد الذين يتلقون خدمات تعليمية فقط أكثر من( ) 1000طالب
من عمر(  ) 4سنوات وحتى(  ) 18سنة  ،وبلغ عدد المدرسين الذين يقومون على تعليمهم ما يربو
على  100مدرسا ومدرسة .وألول مرة استطاع أكثر من(  )150منهم هذا العام من اجتياز امتحان

الثانوية العامة .وقد تطورت المناهج التعليمية والتأهيلية المقدمة لهم فإلى جانب المناهج األكاديمية
التي أعدت بحيث تناسب الصم وخصائص نموهم هناك العديد من المناهج التي ترتبط بإعاقتهم

كالتدريب والتأهيل السمعي والتدريب النطقي وتعليم لغة اإلشارة وتعليم المهارات االجتماعية
ومهارات االتصال والتدريب الحسي … …...وأصبح التدريب المهني لهذه الفئة ال يقتصر على
األعمال اليدوية البسيطة ؛ بل تنوع كما وكيفا بحيث غطى األعمال والمهن الدقيقة والصعبة وتلك

التي تتطلب مهارات عالية كالحياكة وتفصيل المالبس والتطريز والزخرفة والنجارة بشتى أنواعها من
القطع الخشبية الفنية الصغيرة وحتى أطقم النوم والمطابخ وفن الطهي ،ولم يعد االهتمام فقط
باألطفال ؛ بل تعداه إلى البالغين من كال الجنسين  ،ولم يعد التدريب هدفا في حد ذاته ؛ بل أصبح

مهنة تدر دخال على المؤهلين وأسرهم فقد تعاونت المؤسسات مع المتدربين لتسويق بضائعهم
النادرة ،وتوفير فرص عمل كريمة لهم.
لقد استطاعت هذه المؤسسات بفضل الجهود المبذولة فيها وفى جمعية أطفالنا على وجه
الخصوص من مواكبة ومتابعة التقدم في مجال تربية الصم في العالم ونقل خبرات الدول المتقدمة
إلى مؤسساتها من خالل االشتراك في الدوريات ومراسلة المؤسسات الدولية واالستعانة بخبراء
دوليين للتدريب في هذه المؤسسات باإلضافة للمشاركة في المؤتمرات الدولية الخاصة بالصم .
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وعلى الرغم من كل ما حدث من تطور في هذا المجال ،إال أن هناك كثير من العقبات

التي ال تزال جاثمة تبحث عن حلول:
-

فالمناهج التي طورت لم يتم تجميعها في قالب واحد ،وال زالت المؤسسات تطبق كل واحدة

منها مناهج خاصة بها وان كانت متقاربة في بعض عناصرها ،إال أنها تختلف في مستوياتها
وزخمها وأساليب إعدادها وتطبيقها ولم يتم اعتمادها من قبل و ازرة التربية والتعليم.

-

التكلفة الباهظة لتعليم الصم ،والتي تقدر ما بين(  ) $ 2500-2000سنويا للطفل الواحد ما

بين أجور مدرسين وخدمات سمعية ومواصالت ومستلزمات تعليمية … ..قد أربك عملية تعليم
الصم فموارد الجمعيات التي تخدم الطلبة الصم محدودة مقارنة باالحتياج.

التطور اإليجابي في تعليم الصم والذي توج بتخريج عدد كبير منهم من المرحلة الثانوية يضع
أمامنا تحد جديد متمثل في فتح التعليم الجامعي لهم ،والذي يتطلب الكثير من الجهد لتكييف

ومواءمة البيئة الجامعية الستقبال مثل هؤالء الطلبة (كباجة(7:2014 ،

وقد بلغ إجمالي عدد التالميذ الصم الذين يتلقون خدمات تعليمية في العام (،)2014
( )983تلميذا وتلميذة  ،موزعين على ( )6مؤسسات من شمال قطاع غزة وحتى جنوبه وهي:
جدول رقم ()5

عدد التالميذ الصم الذين يتلقون خدمات تعليمية مؤسسات من شمال قطاع غزة
المراحل

عدد

التعليمية

الطلبة
305

40
22

عدد العاملين

م

اسم المؤسسة

المكان

1

جمعية أطفالنا الصم

مدينة غزة

9–1

2

جمعية جباليا للتأهيل

مخيم جباليا

9–1

100

3

جمعية دير البلح للتأهيل

مدينة دير البلح

9–1

183

30

4

الهالل االحمر الفلسطيني

مدينة خانيونس

9–1

230

35

5

جمعية رفح للتأهيل

مدينة رفح

9–1

120

24

6

جمعية النصيرات للتأهيل

مخيم النصيرات

8–1

45

13

وبشكل عام يستهدف عدد قليل من المؤسسات الخدمية الحكومية واألهلية التعليمية

األطفال والشباب ذوي اإلعاقة السمعية ،حيث يقومون بتدريبهم على مهارات الحياة اليومية
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الضرورية ،وفتح صفوف دراسية في مراحل التعليم األساسية والتعليم المهني ،وقد أقامت -حديثا-
و ازرة التربية والتعليم مدرسة الرافعي في قطاع غزة لتعليم الصم ،وهي عبارة عن مدرسة ثانوية

للمعاقين سمعيا من الطالب والطالبات ،وحسب آخر إحصائية لعدد المسجلين في المدرسة حسب

سجالت المدرسة للعام الدراسي(  ) 2014/2013وهي على النحو التالي-:
جدول رقم ()6

إحصائية لعدد المسجلين في المدرسة حسب سجالت
م

المرحلة التعليمية

بنين

بنات

االجمالي

.1

ثاني عشر (توجيهي)

53

137

190

.2

حادي عشر (ثاني ثانوي)

16

36

52

.3

عاشر (أول ثانوي)

16

26

42

58

199

284

اإلجمالي
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المبحث الثالث

الوحدات اإل ثرائية
أوالً :التحول في تدريس العلوم.
إن التربية القديمة كانت تعتمد على المحاكاة والتقليد بشكل أساسي ،فكان النشء يتعلمون
من آبائهم بالتقليد للمهن التي كانوا يعملون فيها من خالل مشاركتهم في هذه المهن ،فكانت التربية

معتمدة بشكل أساسي على التدريب العملي المستمر ،األمر الذي جعل السيادة للتعلم ،لذلك كان

النشء يبدعون فيما يتعلمون ،األمر الذي يساعد على تطوير الطرائق الخاصة بهذه المهن الزراعية

منها أو الحرفية( .السعودي)15:1998 ،

والمدارس في حياة اإلنسان لم تظهر إال في وقت متأخر ،ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة
تعقيد حياة اإلنسان وزيادة المعرف ية نتيجة التطورات االجتماعية واالقتصادية في حياته ،فلم تعد
طرائق التعلم المعهودة قادرة على مالحقة تزايد المعارف ،ولذلك كان ال بد من ظهور عمليات

التعليم الرسمية في المدارس ،وقد عرفت المدارس ألول مرة تقريبا عند اليونانيين ،عندما أنشأ سقراط

أول مدرسة في شوارع أثينا( .نشوان)40:1992 ،

تطور سريعا ،حيث أنشأ اإلنسان على مر العصور
ا
وتطورت التربية الرسمية فيما بعد
المدارس بهدف تزويد النشء بالمعلومات والحقائق بشكل رئيسي ،وكان االهتمام بالمعارف النظرية

هو السائد وقتئذ .وكانت للدراسات الفلسفية السيادة على العلوم األخرى ،باعتبار أن هدف الفلسفة

هو تطوير قدرة العقل على التفكير ،وانطالقا من وجود النظام الطبقي الذي تميزت به العصور
الوسطي ،فقد كان للفالسفة طبقة تميزهم عن غيرهم فالحاكم والفالسفة كان عليهم التفكير وابتداع

النظريات الفلسفية ،أما األعمال اليدوية ،فقد كانت من نصيب عامة الشعب ،ولهذا فقد كان
االهتمام بالفكر النظري المحض في الدرجة األولى .ولم يظهر اتجاه نحو استخدام التجريب

العلمي( .نشوان)40:1992،

وكانت العلوم في ضوء هذه المعطيات تدريسا نظريا ،ولم يدخل التجريب المخبري إلى

حظيرة العلوم إال على يد الفوازية الذي استخدم المختبر ألول مرة في الكيمياء ،ومن هنا انطلقت
العلوم التجريبية بتسارع مذهل حتى وصلت إلى ما هو عليه اآلن ،فأصبح أحد الموجهات الرئيسة

في هذا المجال( .نشوان)40:1992،
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التحول في أساليب تدريس العلوم:
تعتبر العلوم من أوفر التخصصات حظا من حيث تنوع وتعدد طرق تدريسها ،فلم يحظ أي

تخصص آخر بنفس االهتمام الذي منح لها .كما أن طبيعة العلوم المتجددة تجعل من الصعب أن
يرشح أحد هذه الطرق لتكون األفضل ،ولذلك فمن نافلة القول أنه ال يوجد طريقة تدريس محددة

هي األفضل ،بل أن األمر يعتمد على طبيعة المنهج وطبيعة الموضوع وطبيعة المتعلمين.
(شبر)15:2003،
وتتراوح طرق تدريس العلوم من الطرق اللفظية إلى الطرق العلمية إلى الطرق تستخدم

التقنية الحديثة كتدريس العلوم باستخدام الحاسوب أو باستخدام اإلنترنت.
حيث حدد شبر األساليب المتبعة في تدريس العلوم وهي:
 األساليب التقليدية الشائعة لتدريس العلوم :
 الطرق اللفظية وتشمل :المحاضرة والمناقشة والقصة العلمية . طرق العروض العلمية. الطريقة العملية . األساليب الحديثة في تدريس العلوم:
 التعلم الذاتي وما يتضمنه من: التعلم المبرمج الحقائب أو الرزم التعليمية التعليم التعاوني الوحدات التعليمية الصغيرة ( الموديل التعليمي) نظام التعليم الشخصي (خطة كيلر) -التعليم بالحاسوب ( التعلم بمساعدة الحاسوب)

وفي ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها فإنه سيتم التركيز في هذا الجزء من النظري على

االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم وما يتضمنه من أساليب التعلم الذاتي خصوصا استخدام
الحاسوب واإلنترنت والويب في التعليم.
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ثانياً :إثراء المناهج
تعد عملية إثراء المناهج الدراسية ضرورة من ضرورات الحياة المعاصرة في أي مجتمع

يسعى إلى مواكبة روح هذا العصر ،الذي يتصف بالتغير الثقافي والحضاري المتواصل ،والتراكم

المعرفي في شتي ميادين المعرفة .ويعتبر اإلثراء جانبا مهما في عملية التحصيل الدراسي للطلبة

بشكل عام والطلبة ذوي اإلعاقة السمعية بشكل خاص ،حيث يتمكن الطلبة ذوو اإلعاقة السمعية
وضعاف السمع من الوصول إلى المعرفة والتحصيل العلمي من خالل المحسوسات والصور وغير

ذلك .وفي هذه الصفحات سيعرض الباحث مفهوم اإلثراء وشروطه وعوامله ووظائفه ومبرراته وهي
على النحو التالي-:
أ -اإلثراء لغة :
يعرف لغة  :من ثراء ويقال  :أثري  :كثر ماله،أثرت األرض :كثر ثراها.
ويقله هو أي جهد منظم تتعهده مؤسسة من مؤسسات المجتمع ،بهدف توسيع وتعميق خبرات

أبنائه النظرية والتطبيقية ،بحيث يؤثر إيجابا على تحصيلهم وينتقل إلى حياتهم اليومية ،مما
ينعكس على بيئتهم ووطنهم ومجتمعهم .معجم لسان العرب ()22 :1993
ب -اإلثراء اصطالحاً:
ترى النادي ( )10 :2007اإلثراء :بأنه عملية عالجيه محدودة جاءت استجابة لقصور معين،

وأنه يتم بزيادة كمية أو نوعية لعنصر أو أكثر من عناصر المنهج ،وبشكل متوازن دون أن

يطغي أي عنصر على اآلخر.
أما األستاذ ومطر( )10 :2001فعرفا إثراء المنهج :بأنه عملية محدودة تهدف إلى تسهيل
حدوثه أو التأكد من فاعليته في مجال معين.
ويعرف بلقيس ( ) 75 :1989إثراء المنهاج  :بأنه إغناؤه أو إحداث زيادات أو إضافات فيه
تكمل نواقص معينة اكتشفها المربون في أي من عناصره في أو تجعلها أكثر نصوحا ،أو

يس ار ،أو تقبال.
ويرى الباحث أن عملية إثراء المناهج  :هي عبارة عن إضافة أو تعديل أو موائمة أو تكييف
في عنصر أو عدة عناصر مرتبطة مع المحتوى بشكل أساسي.
حيث قام الباحث بإضافة وتعديل ومواءمة وتكييف وحدة الوراثة في مبحث العلوم لطلبة

الصف العاشر أساسي من ذوي اإلعاقة السمعية  ،والذين يعتمدون على المثيرات البصرية من
صور وفيديو ورسومات توضيحية ولغة اإلشارة والتي هي جزء من عملية اإلثراء للمناهج.
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ثالثاً :أهمية إثراء المنهاج الفلسطيني:
تعد عملية إثراء المنهاج عملية عالجية محدودة تتناول الجزئيات التي تكتشف فيها وتظهر

فيها ،وبهذا فإن إثراء المنهج قد يكون بزيادة أو تنمية في :المشكالت األهداف ،أو تحسين في

المحتوى نوعا أو كما أو كالهما ،وتفعيل في األنشطة واخصاب في الخبرات ،أو دقة وتنوع في
القياس والتقويم على اعتبار أن اإلثراء يؤكد على الشمول والتكامل والتوازن بين عناصر المناهج

باعتباره نظاما مفتوحا ومتكامال وأن أي إثراء ألي من عناصر القول أن يؤثر في العناصر

األخرى كما يتأثر بها ( .األستاذ ومطر.) 86 :2001 ،

كما ينظر شلدان ( )41 :2001إلى اإلثراء على أنه عملية تتضمن إدخال برامج أخرى
تعزز أهداف المناهج القائمة واجراء عملية تغيير جذرية للمنهاج الحالي ،وقد يقتصر ذلك العمل
على أي من عناصره حسب ما تقتضيه الحاجة أو الضرورة.

رابعاً :أهداف اإلثراء:
يرى األستاذ ومطر ( )432-431:2001أن اإلثراء يهدف إلى تجويد المنهاج وتحسينه

بزيادة فاعليته أو التقليل من الوقت أو الجهد المبذول في تحقيق أغراضه أو تثبت آثاره ،وتتعدد
جوانب وأغراض اإلثراء لتشمل ما يلي-:
 -1اإلثراء لبناء مفهوم ،فكلما كثرت األمثلة إلى حد معين سهل بناء المفهوم.
 -2اإلثراء لتوظيف المعلومات في الحياة.
 -3اإلثراء لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين.
 -4اإلثراء لسد فجوه تنظيم المنهاج وتسلسل خبراته.
 -5اإلثراء لنمو المفهوم ،فكلما كثرت األمثلة اتساعا وعمت ،ساعد ذلك على نحو المفهوم .
 -6اإلثراء للتدرج في التجريد أو التبسيط أو إدخال متطلبات سابقة لجعل الموضوع أكثر وضوحا .

وترى النادي ( )10:2007أن أغراض اإلثراء متعددة ،وتهدف جميعها إلى تحسين المنهاج

وزيادة فاعليته ،ويأتي استجابة لما به من قصور أو فجوات كشفت عنها عملية التحليل.

خامساً :عناصر عملية اإلثراء:
ويرى (قنديل ) 60 :2014،أن المنهاج نظام متكامل تتفاعل جميع عناصره مع بعضها
البعض دون استثناء ،وتتركز عملية اإلثراء غالبا على المحتوى الدراسي ،لما لهذا المحتوى من
تأثير كبير في تشكيل خبرات المتعلم ،وفي تصميم أنشطة التعليم والتعلم التي تعد وسيلة لتحقيق
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األهداف التربوية المرغوب فيها ،فالمحتوى الدراسي يمثل مكان القلب من المنهاج من منظره

الحدي.

ويعتبر اإلثراء عملية عالجية جاءت استجابة لقصور معين ،وأن اإلثراء يتم بزيادة كمية أو

نوعية لعنصر أو أكثر من عناصر المنهج ،وبشكل متوازن دون أن يطغى أي عنصر على اآلخر.

سادساً :شروط اإلثراء الجيد:
أوردت النادي ( )163 :2007عددا من الشروط لإلثراء الجيد وهي كالتالي-:
 -1أن يكون اإلثراء وظيفيا لسد ثغرة أو استكمال نقص ،أو معالجة جانب به قصور.
 -2أن يكون اإلثراء شامال ومتكامال ومترابطا بين عناصر المنهج األربعة ( األهداف والمحتوى
واألنشطة والتقويم) ،وأي تغير في أي عنصر من عناصر المنهج يتطلب تغيي ار في العناصر

التي تأتي بعده.
 -3اإلثراء عملية مستمرة وهي تتم من خالل بناء المنهج ومن خالل عملية تجريبية ،ومن خالل
تنفيذه.
 -4اإلثراء عملية بنائية جزئية محدودة ينبغي أن تتم في الموقع المناسب ،من حيث تنظيم المحتوى
والخبرات  ،ويمكن أن تكون إضافية وليس من الضروري أن تزرع في كتاب مدرسي.

 -5إن اإلثراء الجيد هو ما استند إلى منهجية علمية ،حيث يقوم على تحليل المحتوى لمعرفة

نواحي الضعف والقصور فيه ،ومن ثم العمل على معالجتها من خالل الزيادات واإلضافات

لعنصر أو أكثر من عناصر المنهج وال يقف عند حد إغناء المنهج بزيادات تكمل نواقص فيه،
بل يستمر خالل عمليات المنهج المختلفة من بناء وتجريب وتنفيذ

ويرى حجي ( )18 :1998أن اإلثراء يقوم على تحليل المنهج ومعرفة نقاط القصور والضعف
فيه ،ومن ثم غرس المهارات واألفكار المناسبة في المحتوى واألهداف واألنشطة والتقويم ،حتى

يكون دور اإلثراء فعال في تلبية حاجات المتعلم االجتماعية والنفسية والمعرفية.

سابعاً :معايير التي تنبثق منها إثراء المناهج:
وضع السر ( )163 :2003مجموعة من المعايير التي يقوم عليها اإلثراء الجيد وهي

كالتالي-:

 .1أن تطوير المنهاج يعني التغير الكيفي المقصود والمنظم الذي يحدثه المربون في جميع
مكونات المنهج ،والذي يؤدي إلى تحديث المنهج ورفع مستوى كفاءته في تحقيق أهداف النظام

التعليمي .
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 .2فتطوير المناهج التعليمية يعني تحدث هذه المناهج وفقا للتغييرات االجتماعية والنفسية،
واالقتصادية التي يمر بها المجتمع ،وهذا يتطلب دراسة المناهج وتحليلها واعادة بنائها بشكل

مستمر.

ثامناً :مستويات اإلثراء:
ويصنف األستاذ ومطر ( ) 432:433 :2001اإلثراء إلى عدة مستويات تبعا للحاجة ،قد
يكون عاما على مستوى الدولة أو على مستوى محلي أو على مستوى فردي .
أ -اإلثراء العام:
ويتم على مستوى الدولة أو الكيان الشامل نتيجة الحاجة الوطنية إلدخال عنصر تربوي جديد،

أو لتوصية داخلية أو خارجية أو وحدة تغير طارئ ،ويتم هذا اإلثراء بمساعدة الخبراء وتوزيع
الجهود على المدارس مع تعليمات لتعليمها.
ب -اإلثراء المحلي:
ويتم في أقاليم محددة من الدولة أو في مناطق معينة ،وفي هذا النوع من اإلثراء تقوم مديريات
التربية والتعليم المحلية بالتعاون لتنظيم وضمان مثل هذا النوع من اإلثراء خالل جهود

المشرفين التربويين والنشرات المحلية والدورات التربوية أثناء الخدمة .
ت -اإلثراء الفردي:

ويتم في حجرة الصف دون اتفاق مسبق بين مجموعة من المعلمين ودون استعداد جماعي أو
موحد متفق عليه ،وهنا يقوم المعلم منفرداُ أو بمشاركة الطالب أو الخبراء أو المتخصصين
بإثراء هذا الموضوع من خالل فيلم أو محاضرة مطبوعة أو موضوع شفوي.

ويرى الباحث أن تلك المستويات مناسبة إال أنه البد من إشراك كل من المعلم والمتعلم في

عملية اإلثراء.

تاسعاً :العوامل التي تساعد في عملية اإلثراء:
وترى الضبة ( )55 :2013أن هناك عوامل تساعد في عملية اإلثراء وهي:
 -1اطالع المعلم على مصادر إضافية غير الكتاب.
 -2إشراك المتعلمين في تصميم العملية التعليمية.
 -3اإلطالع على أعمال المتعلمين األخرى.
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 -4التفكير اإلبداعي ومراعاة الفروق الفردية.
 -5فهم المعلمين لإلثراء وأغراضه وأساليبه ومجاالته خالل التدريب أثناء الخدمة.
 -6االتجاه اإليجابي نحو التحديث والتجديد.

عاش ارً :مفهوم تطوير المناهج:
التطوير لغة :التغيير أو التحويل من طور إلى آخر ( المنجد)
تطوير المنهجُ :يعد تطوير المنهج عملية عقلية منظمة إلحداث تغيي ار إيجابيا في عناصر المنهج:
األهداف والمعرفة المنهجية ،وأنشطة التعليم وأساليب التقويم ،والعوامل ذات الصلة بالمنهج مثل:
إعداد المعلم ،واإلدارة المدرسية ،واإلشراف التربوي بهدف تحقيق األهداف المرسومة بكفاءة وفاعلية

وبطريقة اقتصادية في الوقت والجهد والكلفة (األستاذ ومطر.)318:2001،

ويعتبر التطوير عملية من عمليات هندسة المنهج يتم فيها تدعيم جوانب القوة ومعالجة أو

تصحيح نقاط الضعف في كل عنصر من عناصر المنهج ،تصميما وتنفيذا ،وفي كل عامل من
العوامل المؤثرة فيه والمتصلة به ،وفي كل أساس من أسسه وفي ضوء معايير محددة وطبقا
لمراحل معينة( مرعي والحيلة)293:2000،

ويرى الباحث أن تطوير المنهج هو عملية دراسة للمناهج الدراسية وتحليها واعادة بنائها
وفقا لمتغيرات تط أر في المجتمع  ،سواء على المستوى االجتماعي أو االقتصادي أو النفسي ،والتي

تُعد من أهم مبررات التطوير.

الحادي عشر :مبررات التطوير والتغيير للمنهاج .
 هو إحداث تغييرات في عنصر وتطوير المنهج أكثر من عنصر في منهج قائم بقصد تحسينهومواكبته للمستجدات العلمية والتربوية ،والتغيرات في المجاالت االقتصادية واالجتماعية

والثقافية ،بما يلبي حاجات المجتمع وأفراده مع مراعاة اإلمكانات المتاحة من الوقت والجهد

والكلفة.

الفرق بين اإلثراء وتطوير المناهج:
 تعتبر عملية اإلثراء عملية فردية أو جماعية محدودة يقوم بها الموجه أو المشرف أو المعلمأو هؤالء جميعا بحسب استشعارهم للثغرات أو العقبات في أثناء تعاملهم مع المنهج ومع
طالبهم في بيئة محددة ( لبد (19:2013 ،
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 -أما التطوير فهو عملية غير فردية في أي حال من األحوال ،فتطوير المنهج التربوي مسئولية

عامة تتوالها المؤسسات التربوية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية ويعتمد عليها األف ارد

والجماعات بتكليف من تلك المؤسسات  ،وذلك ضمن فلسفة تربوية جديدة  ،أو مستحدثات

طرأت على المجتمع  ،أو على مفهوم اإلنسان  ،أو على طبيعة المعرفة المنهجية واستدعت
التطوير (عسكر)17-16 :2013 ،
 ويختلف اإلثراء عن التطوير من حيث المحدودية والشمولية حيث إن إثراء المنهج عمليةمحدودة بالمقام األول ،أما التطوير فهو عملية عالجية شاملة وجذرية ،فاإلثراء يتناول

الجزئيات التي تكشف فيها الثغرات أو المظاهر التي تظهر فيها بعض العيوب والمشكالت
 وهناك تداخل بين عملية اإلثراء والتطوير ،فعملية تطوير واحدة في المنهج يلزمها عدد ال بأسبه من عمليات اإلثراء المتنوعة في شتى جوانب المنهج ،بحيث تضم إلى بعضها مجتمعة

لتكون هذا المنهج المطور (.درويش)18:1988 ،

حيث يعتبر الباحث أن اإلثراء مهما بالنسبة للطلبة بشكل عام وللطلبة ذوي اإلعاقة
السمعية بشكل خاص  ،حيث يعد اإلثراء وسيلة لزيادة التحصيل العلمي والمعرفي ،خاصة إذا تم

استخدام لغة اإلشارة والمثيرات البصرية والفيديو والصور وكافة التقنيات الحديثة كمواد إثرائية

لتوصيل المعلومات لهم.
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المبحث الرابع
توظيف الحاسوب أو اإلنترنت أو الويب في التعليم.
أدى تطور األجهزة والتقنيات الحديثة إلى بروز ثورة في كافة مجاالت الحياة  ،والسيما
الحياة التعليمية والعلمية  ،حيث يستخدم الحاسوب واإلنترنت في المجال التعليمي لتوفير حياة
علمية حيث يتيح للطلبة تلقي علومه ومعارفه ،وبهذا َّ
شكل الحاسوب واإلنترنت والويب نقلة نوعية
في العملية التعليمية والعملية وخاصة عند الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية واللذين يتمكنون من
الحصول على المعرفة من خالل تلك األجهزة والتقنيات الحديثة في غرفة الصف  ،وفي هذا

الفصل سيعرض عليكم محاور ثالثة  ،وهي  :الحاسوب واإلنترنت والويب وهي كالتالي-:

أوالً :الحاسوب
أ -نشأة وتطور التعليم بمساعدة الحاسوب:
بدأ االهتمام بموضوع التعليم بمساعدة الحاسوب منذ عام ( ) 1954وكانت البداية

باستخدام األطر ،والتي تطلبت أن يقوم المتعلم بالتوصيف الكامل لكل شيء مثل عرض النصوص
الخاصة بالمادة المطلوب تدريسها واألمثلة واجاباتها باإلضافة إلى تسلسل محدد لسرد الدرس
بالنسبة للطالب  ،حتى يصل للسلوك النهائي وهذه البرامج يطلق عليها البرامج الخطية أو السكينرية
نسبة إلى مبتكرها سكينر  ،وفي عام ( )1960تطور هذا االتجاه حيث كان االعتماد على استجابة
الطالب لألمثلة المختلفة لتوجيهه إلى أجزاء محددة من الدروس ،وذلك عن طريق ما يسمى البرامج

التفريعية أو الكراودية نسبة إلى مبتكرها كراودر ،والتي تعطي نوعا من التغذية الراجعة
( corrective feedbackجرجس(25:2006،
وفي عام ( )1970تطورت هذه النظم لكي تسمح بتوليد المسائل بواسطة الحاسوب
واستخدام القوالب النصية االختبار العشوائي للمشكالت وقياس مدى صعوبة المهام التي يتم تكليف

الطالب بها  ،ولكن كانت البرامج حول موضوع المادة ،وكذلك ال يوجد نموذج يحدد مستوى الطالب
ومدى استبانه وتحليل نوعية األخطاء أو غير ذلك هذا باإلضافة إلى القصور في تضمين البرامج

الستراتيجيات التدريس بوجه عام وللمسارات الالزمة لمراعاة الفروق الفردية بوجه خاص.
محمد يونس وفي عام () 1980بدأ االقتناع بأنه يجب االهتمام في المنظومة
التعليمية بمفاهيم نظرية المعرفة )( Epistemologyالمجال المعرفي ()Cognitive Domain
وأصول التدريس )) pedagogyوعلى هذا األساس بدأ إنتاج العديد من البرامج التعليمية والتدريبية
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التي تتناول الشرح والتحليل للمواد العلمية ،وقد تبين أن برامج التعليم بالحاسوب يجب أن تصمم
بشكل يضمن مدخل حقيقي ومناسب لكل الطالب وتوظيف كجزء متكامل مع طرق التدريس،

وبالنسبة للمجال المعرفي فقد وجد أن الدارسين يكونون أكثر فعالية عند اختيار األسلوب المناسب

للتعليم بمساعدة الحاسوب ،ويرتبط ذلك بالتحصيل الدراسي وبخاصة في تدريس العلوم يالحظ أن
كل ما سبق ارتبط بالبرامج التقليدية للتعلم بمساعدة الحاسوب ولم يرتبط ببرامج الوسائط المتعددة

،وذلك لحداثة ظهور المجال والبرامج التعليمية المرتبطة به ،وكذلك لوجود بعض التحديات التي
تتعلق بتصميم وانتاج الوسائط المتعددة في مجال التعليم ،وهي :خبرات ومهارات مصمم برامج

الوسائط المتعددة واتلي تعتبر أداة رئيسة لتصميم برامج فعالة تعليميا ،أما اآلن فقد ساعدت أنظمة
التأليف المصممين ذوي خبرات على تصميم برامج تعليمية تفاعلية بما تتيحه من سهولة ويسر في

االستخدام ،وتقديم نوع كبير من الوسائط المتعددة( .عامر(155:2007 ،
ب -مفهوم الحاسوب
يرى سمارة والعديلي ( (88:2008أن الحاسوب هو جهاز إلكتروني يعمل وفق برنامج

مخزون ،حيث يستقبل المدخالت ويعالجها وفق قواعد محددة ويعطي نتائج وتسمى مخرجات ،فهو
عبارة عن جهاز معالج للمعلومات وليس لحل المسائل الحسابية فحسب ،بل ويمتلك سرعة خارقة
في تنفيذ األوامر الموكلة إليه ،إذ يقوم بإجراء ماليين العمليات بسهولة كبيرة ووقت زمني قصير.

ويعرف الباحث الحاسوب على أنه جهاز إلكتروني يقوم المستخدم بإدخال البيانات من خالل

وحدات اإلدخال ومن ثم يقوم الحاسوب بمعالجتها واخراجها للمستخدم عن طريق وحدات

اإلخراج.

ث -مبررات استخدام الحاسوب في التعليم:
مما الشك فيه أن دول العالم تعيش عص ار هائال من تكنولوجيا المعلومات المتسرعة
ودولة فلسطين واحدة من هذه الدول التي تواكب هذا االنفجار الهائل في المعارف المتسرعة وتدفق

المعلومات ؛ مما يدفع إلى تطوير األداء التعليمي في مدارسنا وجامعتنا ومؤسساتنا لكي نخطو
خطوات إلى األمام مع عالم ال يعترف إال بمن يجاريه ،ومن أوجه هذا التطور وهذه المواكبة

االستخدام األمثل لظاهرة تكنولوجيا العصر الخطيرة أال وهي الحاسوب وخاصة استخدامه في مجال

التعليم( .سعادة والسرطاوي(14:2003،

ولقد أثبتت كثير من الدراسات والتقارير أهمية األخذ بتكنولوجيا الحاسوب في التعليم ،وقد

أشار التقرير المقدم من اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة وسائل تحقيق التفوق والسبق في التعليم

بالواليات المتحدة األمريكية في إبرايل ( )1983إلى أن المعرفة والتعلم والمعلومات والذكاء الذي
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أحسن تدريبه هي الخامات الجديدة للتجارة الدولية ،وأن األفراد الذين ال يملكون مستويات المهارة
والثقافة التدريب الالزم بما تتطلبه طبيعة المنافسة في الفترة التي يمر بها المجتمع سوف يحرمون

من المزايا المادية التي تصاحب األداء الكفء ،واألهم من ذلك سيحرمون من فرص المساهمة

الكاملة في حياة الوطن( .شعبان(32:1993،

ومنذ عام ( )1990أخذت دول عديدة كأستراليا والصين والهند والفلبين وغيرها من الدول

في تحليل مقررات المرحلة الثانوية بهدف الوقوف على موقع تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات ومن
ثم إضفاء طابع تكنولوجي معلوماتي على موضوعات المنهج ؛ ليتمكن الطالب من فهم البيئة

المحيطة بهم بصورة أفضل ،وقد استرشدت تلك الدول في إعداد تلك المواد بعدة أهداف منها:

جعل التعليم العام أكثر واقعية للطالب واتصاال ببيئته وحياته اليومية.

 إعداد الطالب للحياة في مجتمع يتزايد اعتماده على تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات.
 إعداد الطالب ليكون عضوا نافعا في المجتمع بإكسابه االتجاهات العلمية الموجبة التي تساعده
على المشاركة واإلنتاج.

 تحفيز الطالب على اكتشاف قدراتهم اإلبداعية وميولهم والتعبير عنها.
المعايشة مع الحاسوب وتقنية المعلومات( .العجلوني( )28:2001 ،وعجينة(18:2000،
د -أهداف تدريس الحاسوب في فلسطين:
وهناك طموح تسعى و ازرة التربية والتعليم العالي لتحقيقها منذ بدء تدريس علم الحاسوب

كمادة دراسية في المدارس الحكومية منذ تولي السلطة الفلسطينية المسئولية عن التعليم ،وهذه

األهداف تتمثل في (و ازرة التربية والتعليم،أ)1998-

 -1أن يتعرف الطالب علي أساسيات ومبادئ أنظمة الحاسوب لتأمين الحد األدنى من الثقافة
العامة الضرورية لكل فرد في هذا الميدان.

 -2أن يساعد الطالب على تخطي الحاجز النفسي الذي يشعر به تجاه عالم التقنيات الحديثة
بواسطة تدريبه على استخدام جهاز الحاسوب والتحكم به.

 -3أن يتعرف الطالب على مفهوم المعلومات والطرق العلمية لجميعها وترتيبها والتعامل معها.
 -4أن يطور قدرات الطالب عن طريق دراسة موضوع علم الحاسوب كموضوع علمي.
 -5أن يدخل استخدام الحاسوب في النشاطات المرافقة.
 -6أن يتعرف وبصورة عامة على االستخدامات العديدة للحاسوب في مختلف مجاالت الحياة.
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 -7أن يزود الطالب بالمبادئ العلمية الصحيحة والسليمة لكي تكون عونا له في استخدام التطورات
التقنية المتعاقبة والسريعة.

 -8أن يطور وينمي كفاءة وانتاجية الطالب عن طريق تعريضه ألساليب وطرق تعليم حديثة ،يتم
من خاللها استخدام جهاز الحاسوب كوسيلة تعليمية مساعدة في تعلم الموضوعات المهنية

األخرى.
 -9أن يتعرف الطالب على المكونات األساسية لجهاز الحاسوب وتاريخ تطويره.
-10

أن يتعرف الطالب على العمل الجماعي المشترك عن طريق إعطاء مشروعات تتطلب

العمل الجماعي.
-11

أن يتعرف الطالب على العمل باألساليب والخطوات العامة لوضع الحلول للمسائل

والمشاكل التي تصادفه (.أبو الجبين)21 :2008 ،

ه -أشكال استخدام الحاسوب في التعليم:
كما ينظر نبهان ( ) 2008إلى أن هناك عدة أشكال الستخدام الحاسوب في التعليم وهي
كالتالي-:
 .1التعلم الفردي:
حيث يتولى الحاسوب كامل عملية التعليم والتدريب والتقييم أي يحل محل المعلم.
 .2التعليم بمساعدة الحاسوب:
وفيها يستخدم الحاسوب كوسيلة تعليمية مساعدة للمعلم.
 .3مصد ار للمعلومات:
حيث تكون المعلومات مخزنة في جهاز الحاسوب ثم يستعان بها عند الحاجة.
و -مشكالت استخدام الحاسوب في التعليم:
أورد ربيعة ((140:2005عددا من المشاكل والسلبيات التي تصاحب استخدام الحاسوب

في التعليم وهي كما يلي-:
‒ التكلفة

‒ صعوبة المحافظة على االستثمار في مجال الحاسب اآللي.
‒ النقص في الكفاءات.
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‒ افتقاده للتمثيل الضمني للمعرفة فال يستطيع تمثيل لغة الجسد وتعبير الوجه والوصف واإلشارة
واستخدام اإليماء وغيرها من طرق التفاهم والتخاطب.

لقد تباينت وتشعبت اآلراء حول استخدام الحاسوب في التعليم بصفة عامة وكتقنية مستوردة

بصفة خاصة ولعل عالج األخيرة يكون بتوطين المحتوى أي أن نستخدم الجهاز كأداة ونصمم له
البرامج التي تتناسب مع ثقافتنا ،وأما األولى وما يصاحبها من سلبيات فلعل عالجها يكون
باالقتصار على استخدام الحاسوب بوصفه وسيلة مساعدة للمعلم(.بلغيث.(22:2008 ،

ولقد أجريت دراسات حول مستوى التحصيل عند استخدام الحاسوب في العملية التعليمية
فتوصلت أغلب النتائج إلى فاعلية استخدام الحاسوب في التعليم ،وشجعت هذه الدراسات على
أمر مسلما به( .المالح،
استخدام الحاسوب في التعليم ،والذي أصبح في الوقت الحاضر ا

.)22:2010
ز -عيوب استخدام الحاسوب في التعليم:
ولقد عدد عيادات(  ) 2004أن هناك مجموعة من العيوب التي يمكن استنتاجها عندما

يتم استخدام الحاسوب في التعليم وهي على النحو التالي-:

 -1يتطلب استخدام الحاسوب في التعليم وجود مواد وتسهيالت وتجهيزات معقدة لمن يقوم
بإدارة عملية التعليم.

 -2حتى اآلن لم يتوصل العلماء إلى أفضل طريقة إلدارة التعليم باستخدام الحاسوب.
 -3إ حساس المعلم أنه مغترب ،ألنه لم يتوقع أن الحاسوب سوف يقوم بكل ما يقوم به من
عمل.

 -4قلة خبرة المعلمين في استخدام الحاسوب في العملية التعليمية.
 -5االرتفاع النسبي لتكاليف استخدام الحاسوب في مجال التعليم.
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ثانياً :اإلنترنت
يعتبر الحديث عن اإلنترنت ) )Internetأقرب ما يكون إلى الحديث عن كيان هالمي

غير واضح المالمح واالتجاهات ،ووراء ذلك تضافر عدد كبير من العوامل التي تصعب اإلحاطة

بها ،وربما كان في مقدمة هذه العوامل تقلب اإلنترنت وسرعة تطوره ،وكلمة إنترنت)) Internet
علم ،وهي لم تكن معروفة في اللغة اإلنجليزية قبل نشئ  ،ويعتبر اإلنترنت وسيلة مهمة للطلبة

في العملية التعليمية  ،وال سيما الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية من باب أولى حيث يستفيدون منه
بشكل كبير جدا في العملية التعليمية واتصالهم وتواصلهم مع معلميهم ومع اآلخرين وسيعرض

الباحث في هذا المطلب محور اإلنترنت مفهومه ،ونشأته ،ومميزاته ،وفوائده ومعيقاته وهي علي
النحو التالي-:

أ -نشأة اإلنترنت:
بدأت أصول اإلنترنت منذ الحرب الباردة واطالق السوفيتية ( سبوتينيك) عام (1957م)

،ونتيجة لذلك بدأت الحكومة األمريكية بوكالة مشروعات البحث المتقدمة ( )ARPAحتى تسرع
أبحاث الدفاع واألشياء الخاصة به ،وقد استعملت مشروعات( )ARPAخبرات معظم جامعات

أمريكا ( .حسين)30:1998،

فنحن العرب تخلفنا كثي ار عن ركب الشعوب والدول األخرى ،وتتوسع شبكة اإلنترنت اآلن

لتشمل غالبية بلدان العالم بما في ذلك البلدان العربية ،وهناك العديد من المشروعات العربية في

مجال المشابكة ،منها على سبيل المثال :الشبكة العربية للمعلومات وشبكة الخليج للمعلومات،
وغيرها الكثير ،ونشهد اليوم ظهور نوع جديد من الحياة وهو جسم كوكبي عمالق ،نحن خالياه،

ويمثل اإلنترنت جهازه العصبي ،والفرصة متاحة أمامنا في بلداننا العربية إما أن نتعايش مع هذا
التطور ،واما أن يتواصل التطور دوننا.
( الهاللي والصقري)123:1998،
ب -مفهوم اإلنترنت :
هناك العديد من التعريفات لإلنترنت من أبرزها:
‒ تعريف ليفن(  )22:2003هي أكبر شبكة اتصال في العالم ،وهي عبارة عن شبكة تتكون
من العديد من شبكات االتصال التي يتم تبادل المعلومات فيما بينهما بحرية وفقا لبروتوكول

محدد.
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‒ وتعريف الموسى والمبارك )) 3:2006أن اإلنترنت عبارة عن دائرة المعارف التي تمكن
الناس من الحصول على المعلومات بأشكالها المتعددة.

‒ ويعرف الحربي ( (18:2006أنه عبارة عن مجموعة من األجهزة الحاسوبية متصلة ببعضها
البعض ،وهذه األجهزة تتخاطب باستخدام لغة معينة مثلنا بني البشر ،إال أن هذه اللغة تسمى
بروتوكوالت".

‒ وعرفت ربيعة ) (139:2005اإلنترنت هو عبارة عن مجموعة من شبكات الحاسوب
المترابطة فيما بينها ،وتشكل هذه الشبكات الصغيرة عالم يسمى اإلنترنت.

‒ كما يرى شاهين ) ) 89:2005اإلنترنت عبارة عن شبكة عالمية ضخمة تربط عدة أالف من
الشبكات ،والماليين من أجهزة الحواسيب من مختلف األحجام واألنواع ،وتستخدم لالتصال
والحصول على المعلومات  ،وتخزينها وتبادلها ،وترتبط هذه األجهزة ببروتوكول.
ويتفق الباحث مع التعريفات السابقة في أن اإلنترنت هو عبارة عن مجموعة ضخمة من
الحواسيب المتصلة والمترابطة مع بعضها البعض في كل أنحاء العالم لكي تمكن مستخدميها في
الحصول على المعلومات ،ونقل الملفات أي تسهل عملية االتصال والتواصل مع بعضهم البعض.
ج -فوائد اإلنترنت:
أكد عزيز ( (15:1999وفودة ( (13:2008على أن لإلنترنت فوائد كبيرة حيث يعتبر

مصد ار مهما للحصول على المعلومات ونقل الخبرات ،وله فوائد عظيمة فهو يساعد على حدوث
التعلم في أي مكان يتوفر فيه ومن أبرز فوائده:
 -1تساعد على التعليم الجماعي نظ ار لكثرة المعلومات المتوافرة .
 -2تساهم في تحسين مهارات البحث عن المعلومات
 -3يمكن الطالب تجاوز عزلتهم الجغرافية ،واالجتماعية عبر استخدام البريد اإللكتروني وغيرها
من أنشطة اإلنترنت .

 -4توسع حدود التعلم حيث يمكن الوصول إلى المعلومات المتاحة بسهولة ويسر.
 -5قدرتها على تفريد التعليم ومراعاة الفروق الفردية بين الطالب.
 -6يمكن للمعلمين تجاوز عزلتهم من خالل إزالة الحدود الجغرافية أمام المعلمين الراغبين في
تبادل خبراتهم.

50

الفصل الثاني

المبحث الرابع :توظيف الحاسوب أو اإلنترنت أو الويب في التعليم

د -مزايا استخدام اإلنترنت في التعليم:
الستخدام اإلنترنت في التعليم مزايا عديدة ،يمكن للباحث أن يذكر منها:
 -1إعطاء التعليم صبغة العالمية والخروج من اإلطار المحلي (.العلي(103:2005 ،
 -2دعم اإلنترنت لكافة اللغات الدارجة في العالم (.زهران وزهران(68:2003 ،
 -3تحسين بعض المهارات لدى الطالب مثل :مهارة استخدام الحاسوب ،ومهارة البحث عن
المعلومات ،ومهــارة اكتساب اللغـات األجنبية ،ومهـارات التفكير ،فعمليـة جمع المعلومات

ومقارنتها ومعالجتها وتقييمها تُعد نشاطا مهما للطالب الذين يريدون الدخول إلى مصادر
اإلنترنت (.الهدلق(164:2000 ،
 -4توفير جو من التشويق والدافعية للطالب؛ ألنهم يعلمون أن شبكة اإلنترنت وما تحتويه من
معلومات هي نهاية التكنولوجيا التي توصل إليها العلماء) Steve, 1997: 60 (.

 -5سهولة البحث وسرعة الحصول على المعلومات وتحديثها أوال فأوال (.موسى(82:2002 ،
 -6إمكانية الوصول إلى عدد أكبر من مستخدمي اإلنترنت في كثير من دول العالم.
 -7تكلفــة اإلنترنت منخفضــة جدا مقــارنة بكــافة الوســائل التعليميــة األخرى (.زهران وزهران،
)62:2003
 -8سهولة تطوير محتوى المناهج والمقررات الدراسية الموجودة عبر اإلنترنت.
 -9تغيير نظم التدريس وطرائقه التقليدية يساعد على إيجاد فصل مليء بالحيوية والنشاط.
 -10قدرة اإلنترنت على تفريد التعليم ،ومراعاة الفروق الفردية ،حيث يمكن للطالب اختيار
المحتوى ،والوقت ،ومصادر التعلم ،وأساليب التعلم ،والوسائل التعليمية ،وأساليب التقويم التي
تناسبه (.موافي)57:2003 ،
 -11سرعة التعليم حيث إن الوقت المخصص للبحث عن موضوع معين باستخدام اإلنترنت يكون
قليال مقارنة بالطرق التقليدية (.عامر(167:2007 ،
 -12وظيفة المعلم في الفصل الدراسي تصبح بمثابة الموجه والمرشد والميسر وليس الملقن.
 -13توفيــر آلية سهلــة للطــالب والمعلميـن؛ لنشــر إبداعاتهم وأعمالهم على الشبكة (.سعادة
والسرطاوي)135:2003 ،
 -14عدم التقيد بالساعات الدراسية ،حيث يمكن وضع المادة العلمية عبر اإلنترنت ،ويستطيع
الطالب الحصول عليها في أي مكان وفي أي وقت.
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 -15الحصول على آراء العلماء ،والمفكرين ،والباحثين المتخصصين في مختلف المجاالت ،وفي
أي قضية علمية

 -16االطالع على آخر األبحاث العلمية والتربوية ،وعلى آخر اإلصدارات من المجالت(.
الموسى)201:2005 ،

ويرى الباحث أن استخدام اإلنترنت في الحصول على المعلومات يعتبر من أساليب التعليم
اإللكتروني التي تساعد في تحسين عملية التعليم ،حيث تشبع حاجات الطالب ،وتزيد من دافعيتهم

للتعليم والتعلم ،وتتيح الفرصة لهم لالطالع على الكثير من المصادر ،كما أن اإلنترنت تلعب دو ار

كبي ار في تغيير الطرائق التعليمية العادية ،حيث تعمل على استبدال تذكر الحقائق في التعليم إلى
تطوير واكتساب الطالب لمهارات التفكير العلمي وللمفاهيم العلمية.
ه -استخدامات اإلنترنت في التدريس:
يعتبر اإلنترنت في الوقت الحالي ذا دور كبير في تغيير الطريقة التعليمية وبخاصة في

مراحل التعليم الجامعي والعالي .فعن طريق الفيديو التفاعلي ال يحتاج األستاذ الجامعي أن يقف
أمام الطالب إللقاء محاضرته ،وال يحتاج الطالب أن يذهب إلى الجامعة ،بل حلت طريقة التعلم

عن بعد بواسطة مدرس إلكتروني ،وبالتالي توفر على الطالب عناء الحضور إلى الجامعة .ولكن

نرى أن هذه الطريقة اإللكترونية في التعليم مقتصرة فقط على المناهج الدراسية التي يغلب على
محتواها أساليب العروض التوضيحية وذات الطابع التخيلي ،لكن الحقيقية أن هذه الطريقة يمكن

تكييفها لكل األقسام العلمية ،ثم أن هذه التقنية التعليمية المستقبلية مناسبة لبعض الدول النامية التي
تفتقر إلى عاملي الكم والكيف في كوادر المعلمين( .الموسي(5:2006،
أن هناك أربعة أسباب رئيسية تجعلنا نستخدم اإلنترنت في التعليم وهي:
 -1اإلنترنت مثال واقعي للقدرة على الحصول علي المعلومات من مختلف أنحاء العالم .
 -2تساعد اإلنترنت على االتصال بالعالم بأسرع وقت وبأقل تكلفة( .كوراني)26:2000،
 -3تساعد اإلنترنت على توفير أكثر من طريقة في التدريس  ،ذلك أن اإلنترنت هي بمثابة مكتبة
كبيرة تتوفر فيها جميع الكتب  ،سواء أكانت سهلة أو صعبة كما أن يوجد في اإلنترنت بعض

البرامج التعليمية باختالف المستويات.

 -4تساعد اإلنترنت على التعلم التعاوني الجماعي ،نظ ار لكثرة المعلومات المتوفرة عبر اإلنترنت
فإنه يصعب على الطالب البحث يقوم كل طالب بالبحث في قائمة معينة ثم يجتمع الطالب
لمناقشة ما تم التوصل إليه( .عماد عاصي.)12:2012 ،
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و -معيقات استخدام شبكة اإلنترنت في التعليم:
تقدم شبكة اإلنترنت العديد من المميزات عند استخدامها في التعليم  ،إال أنها كغيرها من

التقنيات تواجه صعوبات عند استخدامها ويذكر ( الخزندار ومهدي )162:2006 ،و( بسيوني،
 )165:2007و(سندران )31:2006 ،و(المبارك(40:2004،تلك المعيقات كاالتي:
 .1التكلفة المادية :إن التكلفة المادية لتوفير هذه الخدمة في مرحلة التأسيس إحدى األسباب
الرئيسية لعدم استخدام اإلنترنت في التعليم.

 .2الضعف في اللغة اإل نجليزية :إن معظم المعلومات المتوفرة عبر الشبكة العالمية للمعلومات
مكتوبة باللغة اإلنجليزية ،باإلضافة إلى اللغات األخرى ،أما اللغة العربية فهي أقل بكثير
وخاصة المواقع التعليمية.

 .3عدم توفر التدريب الكافي :إن معظم المعلمين يخشون من التكنولوجيا ،ويشعرون باالرتياح
حيال األساليب التعليمية التقليدية الخاصة بهم ،إن أي برنامج تدريبي للمعلم يجب أن يساعد
المعلمين على رؤية ما وراء التكنولوجيا من مكاسب في مجال التعليم يمكن االستفادة من غرفة
الصف وذلك نتيجة الستعمال التكنولوجيا.

 .4الوقت :حيث يؤدي قضاء الطالب وقتا طويال في البحث على اإلنترنت عن موضوعات
مختلفة إلى عدم تركيزهم علي الموضوع األصلي ،وفي ذلك مضيعة للوقت .فضال عن
الخدمات الكثيرة التي تقديمها الشبكة لمستخدميها كالبريد اإللكتروني واالتصاالت الهاتفية،

والتسوق في المتاجر واألسواق والمعارض والمتاحف واالطالع على البحوث.
 .5المشكالت التقنية والفنية :من المشكالت التي تواجه بعض مستخدمي الشبكة بطء تبادل
المعلومات ،وكثرة االنقطاع أثناء البحث والتصفح داخل اإلنترنت
ز -الخدمات التي تؤمنها شبكة اإلنترنت:
إن هذه المجموعة الكبيرة من الشبكات المتصلة بعضها ببعض ،والتي تتبادل المعلومات

بسرعة فائقة وبشكل دائم على مدار الساعة تؤدي خدمات عديدة تتغير مع الوقت لكي تزداد كما

ونوعا ،والبد للقارئ أن يكتشف بنفسه مع الوقت وبمقدار ما يستعمل اإلنترنت ،الخدمات الجديدة

التي توضع بتصرف المستعملين ( .أبو شقرا)17:1997،

أ -البريد اإللكتروني :يعد البريد اإللكتروني من أول الخدمات التي تم تطويرها على اإلنترنت،
وبرغم أن الهدف األصلي لوجود شبكة تربط المواقع البعيدة عن بعضها البعض كان ينحصر

أساسا في تبادل الملفات واستخدام الموارد واإلمكانات المتاحة على أجهزة الحاسوب في هذه
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المواقع ،إال أن مصممي الشبكة اكتشفوا أن البريد اإللكتروني يعد واحدا من أهم الخدمات
المرتبطة باالتصال الشخصي ،وتعد هذه الخدمات في الوقت الراهن أهم خدمة متاحة في أية

شبكة حاسوب ( شاهين(43:1999،

ب -مجموعة األخبار :وهي عبارة نظام لمجموعات تتحادث فيما بينها ،وتشترك في مناقشات
عبر الشبكة العالمية للمعلومات ،وهناك اآلالف من تلك المجموعات كل واحدة منها تناقش

موضوعا ما ،ويمكنك االشتراك مجانا في تلك المناقشات( .المبارك)33:2004،

ت -الشبكة العنكبوتية العالمية ( الويب) : )world wide web( :تتيح إمكانية زيارة مواقع
الويب عبر العناوين ،للوصول إلى معلومات معينة أو االستفادة من الخدمات.
ث -التخاطب( :)chatتتيح شبكة اإلنترنت إمكانية المحادثة مع أفراد آخرين في كل أنحاء العالم
مباشرة ،عن طريق الكتابة الفورية المتبادلة ( .ربيعة(139:2005،
ج -خدمة بروتوكول نقل الملفات :وهذه الخدمة تسمح بنقل الملفات من حاسوب إلى آخر بحيث
يكون من حاسوب بعيد ،إلى حاسوب الشخصي للمستخدم وتسمى هذه العملية تنزيل

( )Downloadingوقد تكون من الحاسوب الشخصي للمستخدم إلى حاسوب آخر ،وتسمى
هنا تحميل( )Uploadingوتسمح هذه الخدمة كذلك بنقل الملفات من حاسوب بعيد إلى

حاسوب آخر ( .الغامدي(37:2010،

ثالثاً :الويب.
أ -تعريف الويب  :شبكة الويب (:)web
‒ يعرف زهران) (2003:55ويب بأنه مصطلح يشير إلى مجموعة من التقنيات الجديدة
والتطبيقات الشبكية التي أدت إلى تغيير سلوك الشبكة العالمية " ‘إنترنت" .كلمة " ويب"

سمعت ألول مره في دورة نقاش بين شركة أوريلي ميديا اإلعالمية المعروفة ،ومجموعة ميديا

اليف ) (MediaLiveالدولية لتكنولوجيا المعلومات في مؤتمر تطوير ويب الذي عقد في سان
فرانسيسكو في(  ) 2003الكلمة ذكرها نائب رئيس شركة أورلي ،دايل دويرتي (Dale
) Doughertyفي محاضرة الدورة للتعبير عن مفهوم جيل جديد للشبكة العالمية .

ومنذ ذلك الحين ،اعتبر كل ما هو جديد وشعبي على الشبكة العالمية جزءا من ويب .ولهذا
السبب ،فإنه حتى اآلن ال يوجد تعريفا دقيقا لـ ويب
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‒ ومن وجه نظر عادل السرطاوي ( (2010:95شبكة الويب ( )wwwأو )World ( )w3
 ،)Wide webبأنها شبكة تستخدم هذه الشبكة كمرجع لماليين األرقام من المعلومات

المتنوعة على الشبكة ،وتستخدم أسلوب النص الفائق (  )Hyper Textلنشر النصوص،
ويتيح هذا األسلوب البحث في وثائق معقدة داخل شبكة اإلنترنت ،األمر الذي يسمح

للمستخدمين بالقفز بسرعة من مصدر للمعلومات إلى آخر بشكل سريع بصرف النظر عن
مكان وجود هذه المعلومات.

‒ أما العمري) (75:2002فيعرف صفحة ويب( )Web pageهي عبارة عن أي ملف فردي
مخزن على مقدم الشبكة ،يمكن من خالله عرض نصوص وصور وأصوات ورسوم ثالثية
األبعاد ولقطات فيديو ،وجميعها مرتبطة مع الصفحات األخرى على اإلنترنت ،وتنشأ هذه

الصفحة باستعمال رموز()HTML
‒ ويرى المهدي) )66:2003مواقع ويب )Web Site) :عبارة عن مجموعة من صفحات

شبكة اإلنترنت خاصة بشخص واحد أو شركة ترتبط مع روابط نصوص األوامر؛ لتشكل مق ار
يمكن للمستخدمين زيارته على الشبكة.

ب -مستلزمات االتصال بالشبكة الويب .
يلزم االتصال بالشبكة العالمية ( الويب) توفر عدة أشياء هي:
 -1حاسب آلي.
 -2جهاز مودم.
 -3خط هاتفي.
 -4االشتراك في الخدمة.
 -5برنامج تصفح الشبكة وأشهرها( ()Internet Explorer Netscapeمحمد النوبي،
(22:2010
ج -مميزات الويب:
 -1يتميز الويب بالعديد من المميزات وهي على النحو التالي- :
 -2يعتبر الويب

قليل التكلفة :فمثال لو قام أصحاب موسوعة الويكيبيديا باستخدام الويب

لتطويرها ،فإن تكلفة هذه الموسوعة ستضاعف مئات المرات،ألن عليهم توظيف جميع

األشخاص الذين ساهموا في بنائها ،أو على األقل توظيف آالف المشرفين الذين ينقحون
55

الفصل الثاني

المبحث الرابع :توظيف الحاسوب أو اإلنترنت أو الويب في التعليم

ويراجعون المواد ،بينما في الويب فإنها القوة الدافعة للتطبيق نفسه مزودة بالتقنيات البرمجية

العالية للويب تستطيع القيام بتنسيق جهود آالف المتطوعين بصورة آلية.

 -3أكثر سهولة في االستخدام وأكثر إنسانية من اإلنترنت :وذلك بسبب المشاركة بين

المستخدمين ،فالمستخدم في الويب يحصل على ما يريده من المعلومات بصورة سهلة ويسيرة
ومتفاعلة.

 -4يمثل أكبر كمية من المعلومات واالكتشافات الجديدة التي أصبحت تضاف إلى رصيد اإلنسانية
يوميا:

 -5مكن الويب الماليين من الزائرين من االرتباط به وااللتفاف حوله للوصول لبرمجيات جديدة.
http://learn-computer-h.blogspot.com

د -عيوب الويب:
كما أن للويب مميزات فإن له عيوبا وسيذكر الباحث منها ما يلي-:
 -1يعتبر الويب بنموذجه المفهومي غير واضح وناضج بصورة كافية.
 -2الويب ليس شيئا جديدا وليس إصدا ار محسن ؛ بل هو امتداد تقني طبيعي لإلنترنت.
 -3يحتاج إلى تجهيزات أمنية عالية ورقابة مضاعفة واضافات مكلفة ومساحات واسعة في خوادم
اإلنترنت ألنه يستخدم ويحدث من قبل أعداد كبيرة من القائمين عليه.
/http://www.khayma.com/education-technology

ه -خصائص الويب:
للويب خصائص كثيرة توجز في التالي_:
 .1مواقع تفاعلية مع اآلخرين :إن تطور اعتمد على ظهور المنصات التفاعلية ،مثل :المدونات
والشبكات االجتماعية التي تسمح للجميع بالمشاركة والتفاعل فيها ونالحظ مشاركة الماليين

فيها يوميا وتفاعلهم مع الغير.

 .2الذكاء والحس اإلبداعي :هناك بعض الخدمات في العديد من األمثلة تكاد تكون متطابقة،
ولكن تتميز من صفحة إلى صفحة من خالل الحس اإلبداعي وحزمة الخصائص الذكية في

نفس الفكرة على سبيل المثال جوجل كمحرك بحث يعتبر من ويب وفي الحقيقة جوجل محرك
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بحث ذكي جدا وهذا فقط ما يميزه عن بقية المحركات ذكاء المحرك والحس اإلبداعي الواضح
في منتجات موقع جوجل جعلته يصنف هذا التصنيف

 .3البيانات هي األهم :العصب الرئيسي لمواقع ويب هو التركيز على المحتوى والبيانات طريقة
عرض المحتوى ونوعية المحتوى وتوفر المحتوى للمجتمع الخدمات الخاصة لالستفادة التامة
من هذه البيانات بشكل أكثر ببساطة يمكن القول أن نوعية البيانات المعروضة وطرق

االستفادة من هذه البيانات هي التي تجعلنا نطلق على بعض المواقع بمواقع الويب

 .4نهاية دورة إنتاج البرمجيات :الفكرة في الويب هو أن يقدم تطبيق الموقع كخدمة متاحة للجميع
تستخدم بشكل يومي ؛ مما يجعل من الضرورة صيانة ومتابعة التطبيق بشكل يومي أيضا

عمليات التطوير والمتابعة الفنية واإلدارية يجب أن تتم بشكل يومي ،لذا فإن التطبيقات التي
تعمل عليها مواقع الويب هي تطبيقات ال تخضع لدورة حياة البرمجيات بمعنى أن عملية

التطوير المستمرة عملية الصيانة المستمرة عملية التحليل والتصميم دائما مستمرة طالما أن هذا

الموقع يقدم خدماته ويجعل المستخدم للموقع هو مطور مساعد الفريق التطوير في هذا الموقع
عن طريق معرفة أرائه تصرفاته مع النظام طريقة تعاطي المستخدم مع الخصائص التي يقدمها

النظام لهذا السبب نرى أن خدمات مثل فليكر ويبريد جوجل وخدمة () Deliciousظلت

ألشهر ولسنوات تحمل شعار( .)ssddss
 .5تقنيات التطوير المساندة :تتميز مواقع الويب باستفادتها القصوى والمثلى من تقنيات التطوير

المساندة تقنيات حديثة ورائعة مثل(  AjAXو) RSSتقنيات مشهور مثل ( XSLtو) XML
ومحاولة الحفاظ على المعايير القياسية في التصميم من الناحية الفنية  CSSو XHTMLأو

من الناحية التخطيطية عن طريق تحقيق قابلية الوصول وقابلية االستخدام .

 .6الثقة بالزوار :في مواقع الويب المحتوى يبنيه المستخدم أو يشارك مشاركة فعالة في بنائه ،لذا
فإن أحد أهم المبادئ هنا هو إعطاء الثقة الكاملة للمستخدم للمساهمة في بناء هذه الخدمة

خدمات مثل :فليكر وديليشوس وويكيبيديا الثقة الكاملة في استخدام النظام ،وادراج أي محتوى
يرغب بإدراجه ومن بعد ذلك يأتي دور مراقبي الموقع أو المحررين لتصفية المحتويات التي
تخالف القوانين الموقع جلب الحبيب.

المشاركة :المستخدمون هم من يبنون خدمات ويب وليس صاحب الموقع يقدم النظام كخدمة
أو كفكرة قائمة أساسا على تفاعل المستخدمين بالمشاركة في هذه الخدمة موقع فليكر مبني

على الصور الشخصية للمستخدمين موسوعة ويكيبيديا مبنية على جهود مئات اآلالف إن لم
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نقل ماليين البشر الذين يكتبون يوميا معلومة جديدة تفيد البشرية.

))https://ar.wikipedia.org
و -تطبيقات الويب :

هناك مجموعة من التطبيقات التي يطبقها الويب وهي ما يلي-:
 -1الويكى ال: WIKLهو موقع ويب يتيح للمستخدمين عبر اإلنترنت التعاون في إضافة أو حذف
أو تحرير محتوى ،كما يتيح الربط بين أي عدد من الصفحات ،وبما أنه أداة للعمل التعاوني

وفضاء للمناقشة ،فإنه يوفر إمكانية بناء تدريجي للمساهمات ،والتي تعطي محتوى مهيكال

ومنظما .وهو إحدى البرمجيات االجتماعية .وقد انطلقت الويكي في عام ()1995على يد وارد

كو ننجهام(  .)Ward Cunninghamبإنشاء أول موقع ويكي وهو( ) WikiWikiWeb
والذي شكل مجتمعا متعاونا مفتوحا للجميع ،حيث يستخدم هذا المحرر إلنشاء محتوى

إلكتروني على الويب مباشرة وبشكل تشاركي ومصطلح ( ) Wikiتعني بلغة شعب جزر هاواي
األصليين :بسرعة أو أسرع ،وقد استخدمت هذه الكلمة لهذا النوع من أنظمة إدارة المحتوى

للداللة على السرعة والسهولة في إنشاء وتعديل محتويات المواقع بوساطة الزوار للموقع .
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1089975

 -2الشبكات االجتماعية :هي مجموعة من المواقع على شبكة اإلنترنت ظهرت مع الجيل الثاني
تتيح التواصل بين األفراد في بنية مجتمع افتراضي ،يجمع بين أفرادها اهتمام مشترك أو شبه

انتماء (بلد  -مدرسة  -جامعة  -شركة ...الخ) يتم التواصل بينهم من خالل الرسائل ،أو
االطالع على الملفات الشخصية ،ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض .وهى

وسيلة فعالة للتواصل االجتماعي بين األفراد ،سواء أكانوا أصدقاء نعرفهم في الواقع ،أو
أصدقاء تم التعرف عليهم من خالل السياقات االفتراضية( .عامر)47:2007 ،
 -3المدونات :عبارة عن صفحة عنكبوتيه تظهر عليها تدوينات (مدخالت) مؤرخة ومرتبة ترتيبا
زمنيا تصاعديا ،تصاحبها آلية ألرشفة المدخالت القديمة ،ويكون لكل مدخل عنوان إلكتروني
دائم ال يتغير منذ لحظة نشره على الشبكة ،حيث يمكن للمستفيد الرجوع إلى تدوينه معينة في

وقت الحق عندما ال تعد متاحة في الصفحة األولى للمدونة ،وقد يتضمن المحتوى –الذي

غالبا ما يكون نصيا – روابط تشعبيه وعناصر وسائط متعددة ،وقد يتضمن معلومات شخصية
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أو مهنية أو أكاديمية وتسمح معظم تطبيقات المدونات بأرشفة المحتوى ،والقدرة على البحث

بين المقاالت ،واتاحة الفرصة للقراء إلبداء التعليقات ومن أشهر المواقع موقع( ( Blogger
المقدم من طرف (Googleسالمه(123:2002،
 -4التدوين السريع أو ما يعرف بالتدوين المصغر ()Micro Bloggingهو فن مشتق من التدوين
 ،ولكنه يختلف عن التدوين العادي بأنه ال يسمح إال بعدد محدود من المدخالت ،إذ يقتصر

التدوين في هذا النوع المصغر على إرسال رسائل أو تحديثات بحد أقصى ( )140حرفا فقط

للرسالة الواحدة ،وبشكل أكثر تلخيصا يمكن أن نقول إن التدوين المصغر عبارة عن تحديثات

كتابية تصف األحداث التي تعاصرها في يومك وعلى مدار الساعة .وتعتمد تقنية التدوين

المصغر على منح كل شخص القدرة على كتابة تدوينة ال تتعدى ( )140حرفا ونشرها

للمهتمين والمتابعين؛ حيث تصلهم هذه التدوينة إما على شكل رسائل نصية للجوال أو على

شكل بريد إلكتروني أو على شكل رسالة في برنامج للتراسل الفوري أو باستخدام برامج خاصة،

إضافة إلى الموقع نفسه على الشبكة العنكبوتية .ويمكن اعتبار خدمة التدوين المصغر كبديل
للبريد اإللكتروني وبرامج التراسل الفوري والمنتديات ،وذلك لما تقدمه من ميزات كثيرة تسهل

التواصل بين الناس بطريقة مشوقة ،ولعل أشهر مثال على التدوين المصغر هو موقع
(Twitterأبو مغالي.)141:2000،
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المبحث الخامس
مهارات االتصال والتواصل
يفتقد األشخاص من غير ذوي اإلعاقة إلى كيفية التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة
السمعية  ،وذلك لعدم معرفتهم بطرق االتصال التواصل معهم ،وكذلك تحتاج تربية طلبة ذوي
اإلعاقة السمعية التالميذ الصم وتعليمهم وتأهيلهم االجتماعي إلى طرق اتصال فعالة تتالءم مع
خصائصهم وحاجاتهم ،بغرض تمكينهم من التعبير عن أحاسيسهم وأفكارهم واحتياجاتهم ،والتفاعل

مع بعضهم البعض ومع اآلخرين ،واالندماج في الحياة االجتماعية.
ويعتبر االتصال من أهم الموضوعات التي تشغل وقت الكثيرين لتحديد أهم

الطرق

واألساليب الخاصة في التعامل معهم ،وفي هذا المبحث سيعرض الباحث عليكم تعريف االتصال
والتواصل ووظائفه ومعيقاته وشروطه وأهم مها ارت االتصال والتواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة

السمعية وتقنيات التواصل معهم.

أوالً :تعريف االتصال والتواصل:
‒ تم تعريف االتصال والتواصل كمصطلح من جوانب متعددة ،وسيتم عرض بعض تلك

التعريفات إذ أن مصطلح االتصال والتواصل قد يكون متداوال بين الكثير من الناس ،ولكنه
غير مفهوم أو غير مطبق ،وذلك الرتباطه بالجانب التقني أو باختصاص دراسي فني،

ويحتاج لدراسة متعمقة حتى يصبح سهال وقابال للتطبيق( .أبو أسعد(41:2009،

‒ يرى أبو شنب ( )243:2013االتصال والتواصل " :بأنه العملية أو الطريقة التي يتم عن
طريقها انتقاال لمعارف من فرد إلى آخر ،أو إلى مجموعة من األفراد حتى تصبح مشاعا
بينهم ،ومن ثم تؤدي إلى التفاعل والتفاهم".

‒ ويعرف الدعس ( (18:2009االتصال والتواصل ":بأنه العملية المستمرة التي يتم فيها تبادل
الخبرات أو التوجيهات أو المعلومات بين الطرفين أو أكثر عبر رسائل لفظية أو غير لفظية

تؤدي إلى إحداث عالقة تفاعل وتفاهم ومشاركة حية ،بحيث يتم التأثير على أنماط السلوك أو
األداء لغرض تحقيق هدف معين" .

‒ ويعتبر العوينات ( (16:2009االتصال والتواصل :أنه عملية " تفاعل بين فرد أو مجموعة
من األفراد وبين آخر أو مجموعة أخرى من األفراد بهدف المشاركة في خبرة يترتب عليها
تعديل في سلوك هؤالء األفراد" .

‒ ويرى القمش ،المعايطة) )24:2009االتصال والتواصل ":بأنه فن وعملية إيجاد وتبادل
األفكار ،ويعتمد التواصل الفعال على غني هذه األفكار".
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‒ ويعرف أيضا القمش ،المعايطة ( )243:2009االتصال والتواصل ":بأنه الوسيلة التي يتم
بها التعبير عن الحاجات والرغبات وابالغ المعلومات لجلب المنافع واتقاء األخطار ،بهذا

المعنى ،فالتواصل فعل يقوم به كل كائن حي".

‒ وأكد أبو عاصي) )127:2007على أن االتصال والتواصل ":هو ظاهرة إنسانية ونفسية
ولغوية واجتماعية ،التي تميز الحياة البشرية .أو هو تلك العملية التي يتم من خاللها تبادل

األفكار واالتجاهات والمشاعر بين فرد وآخر أو مجموعة أفراد ،والمشاركة فيها".

‒ وينظر نصر اهلل ( (114:2000إلى أن االتصال والتواصل عملية يتم من خاللها نقل
المعلومات بين األفراد ،وذلك من خالل نظام شائع للرموز واإلشارات والسلوك
ويرى الباحث أن عملية االتصال والتواصل هي الوسيلة التي يتمكن من خاللها الجماعات
من التواصل مع بعضهم البعض  ،والسيما الطلبة ومعلميهم وكذلك الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية
وذلك من خالل الوسائل والتقنيات الحديثة ولغة اإلشارة التي تمكنهم من التواصل مع األشخاص

من غير ذوي اإلعاقة السمعية وذوي اإلعاقة السمعية أنفسهم بهدف االندماج في المجتمع

والحصول على المعرفة .

ثانياً :أهمية االتصال والتواصل:
يمكن إيجاز األهمية التي ينطوي عليها االتصال والتواصل باآلتي- :
 نقل المعلومات والبيانات واإلحصاءات والمفاهيم التي ستبني عليها الق اررات. إحكام المتابعة والسيطرة على األعمال التي يمارسها األفراد ،وذلك من خالل المقابالتوالتقارير التي تنتقل باستمرار بين األفراد عبر المستويات المتعددة.
 توجيه وتغيير السلوك الفردي للجماعات. تأكيد بعض النظريات القيادية على مبدأ المشاركة كأساس للقيادة الناجحة وبخاصة المدخلالسلوكي في القيادة.
 نقل المفاهيم واآلراء واألفكار عبر القنوات الرسمية لخلق التماسك بين مكونات األفراد(عياصرة ،الفاضل)2006-27 :
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ثالثاً :شروط االتصال و التواصل الفعال:
هناك العديد من شروط االتصال والتواصل الفعال البد من وجودها لتحقيق تلك العملية وهي-:
 -1الثقة المتبادلة واإلحساس بمشاعر اآلخرين وحاجاتهم .
 -2المرونة واالنفتاح.
 -3وضوح الهدف لكل من المرسل والمستقبل :يتطلب هذا التحديد الدقيق ألهداف الموقف
التواصلي ،ووضوحها لجميع األطراف المشاركة فيه بشكل يحقق االنسجام بينهم( .الحلو،

)2008-29

 -4توفير أجواء نفسية واجتماعية مالئمة تشجع عملية التواصل بين أطراف العملية ،فإن الجو
االجتماعي والنفسي يؤثر على درجة الرضا والدافعية لالستمرار في بناء تواصل فعال.

 -5وجود قنوات اتصال متعددة يمكن أن تمر عبرها الرسالة  ،كأن تكون لغة محكية أو مكتوبة أو
غير محكية.

 -6حسن اإلرسال واالستقبال :وهذه تتطلب مهارات اإلصغاء والتي تعد من أكثر المهارات فاعلية
في التفاعل اللفظي ،كما تتطلب الوضوح في التعبير والدقة في تحديد الرسائل المنوي إرسالها

لآلخرين.

 -7وجود لغة مشتركة مفهومة لدى أطراف عملية التواصل :واللغة ال يقصد بها فقط اللغة المحكية
أو المسموعة ،بل قد تكون لغة مكتوبة أو غير محكية (صامتة) وما تشمله من حركات
واشارات وايماءات وتلميحات (.أبو نمرة( (104-102:2001:نصر اهلل)114:2000 ،

رابعاً :أنواع االتصال و التواصل اإلنساني:
وصنفت عوينات ( (27-26:2009االتصال والتواصل إلى أنواع مختلفة وهي:
 -1التواصل الذاتي :وهو التواصل الذي يتم بين الفرد وذاته ،وكل فرد يمر بهذه العملية عندما
يكون بصدد اإلعالن عن رأي  ،أو اتخاذ قرار ما ،أو اتجاه معين.

 -2التواصل الفردي أو الشخصي :وهو االتصال الذي يتم بين فردين أو شخصين ،وهو نوعان
مباشر :ويتم وجها لوجه بين المرسل والمستقبل .وغير مباشر :ويتم عبر جهاز أو وسيط ما

كالهاتف أو المراسلة أو التخاطب بالكمبيوتر والتواصل الفردي أو الشخصي " عملية تفاعلية

تتم بين األفراد وتتضمن إرسال واستقبال الرسائل اللفظية وغير اللفظية.

 -3التواصل الجماعي :وهو تواصل يتم بين شخص وعدد من األشخاص الموجودين في نفس
المكان مثل التواصل بين المعلم وتالميذه في القسم.
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 -4التواصل الجماهيري :وهو تواصل يتم بين شخص وعدة مئات أو آالف أو ماليين من

األشخاص ال يتواجدون في نفس المكان  ،ويكون هذا التواصل في اتجاه واحد فقط.

(علي)27-26:2009،

خامساً :وظائف االتصال والتواصل:
أشار

كال

من

(باظة،

،)11-10:2003

(السيد،

(منصور )428:2002،أن وظائف االتصال والتواصل تتمثل في:

:2005

،)167-166

 -1يستطيع الفرد إشباع حاجاته األساسية البيولوجية والنفسية من خالل عملية التواصل التي تبدأ

بعالقة الطفل بأمه للحصول على الغذاء واألمن النفسي في وقت واحد  ،ثم تتطور عملية
التواصل مع كل أفراد األسرة وبعد ذلك تتسع دائرة العالقات االجتماعية خارج األسرة وتتكون

الصداقات والجماعات.

 -2يستطيع الفرد تحقيق مشاعر االنتماء لجماعة ما أو لمجتمع ما من خالل عملية التواصل.
 -3تمكن عملية التواصل الفرد من تحقيق ذاته وتأكيدها في تفاعله مع اآلخرين من خالل التعبير
عن ذاته ومشاعره واحتياجاته وقيمه واتجاهاته.

 -4يحقق التواصل للفرد التعلم للمعايير واآلراء واألفكار من خالل التفاعل مع األفراد أو الجماعات
في كل مرحلة عمرية  ،وبذلك يمكن اكتساب أفكار ومعرفة جديدة أو تعديل ما سبق اكتسابه

من خبرة.

 -5يحقق التواصل وعي الفرد بذاته وقدراته وحكمه على عمله أو إنتاجه من آراء اآلخرين
واستجاباتهم نحوه.

 -6يحقق نجاح التواصل مع المجتمع المحيط بالفرد من انخفاض التوتر واالنسجام في العالقات
االجتماعية مع المحيطين به.

 -7يحقق التواصل نقل معايير وقيم واتجاهات الجماعات؛ مما يعطي الشعور باالنتماء بين أبناء
البلد الواحد ،ويحقق التواصل أيضا التفاعل بين البلدان المختلفة.
 -8يتم نقل األفكار االبتكارية من خالل عملية التواصل المعرفية بين األفراد والجماعات.
 -9ينمي التواصل المهارات اللغوية المسموعة والمقروءة  ،وأيضا المهارات االجتماعية.
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 -10ينمي التواصل العمليات العقلية األساسية كاإلدراك واالنتباه والتفكير كما أنها عمليات أساسية
في حدوث التواصل الجيد( .السيد(166-167:2005 ،

سادساً :معيقات االتصال والتواصل:
توجد مجموعة من المشكالت والعوائق التي تحول دون إجراء عملية التواصل بشكل سليم،

مما يؤدي إلى عدم تحقيق األهداف المنتظرة من التواصل ومنها:
 -1عوائق داخلية:

مثل النظرة الدونية لآلخر واعتباره في مستوى أدنى من مستوى المرسل ،ومشاعر ،أي نقص
أساسي في الثقة بالنفس ،والذي قد يعبر عنه بحساسية مفرطة تجاه اآلخرين أو بذل الجهد
المفرط إلثبات الكفاءة ،مما يؤدي إلى التفاخر والمباهاة والنقد الزائد للغير.

واألفكار أو المعلومات المسبقة وغير الصحيحة عن موضوع التواصل ،وعوائق داخلية ذات

صبغة ذهنية وتتمثل في جمل العوامل الذهنية مثل قصور المستقبل عن فك الترميز ،ومثل

اختالف المرجعية وتباين المفاهيم بينه وبين المرسل.

ومن المعوقات الشخصية للتواصل القصور في مهارات االتصال :إذ" يتطلب االتصال الفعال

توافر مهارات معينة لدى كل من المرسل والمستقبل  ،مثل :مهارات الكتابة ونقل األفكار،
ومهارة التحدث بطالقة ،ومهارة القراءة ومهارة اإلصغاء ،والمهارة في التفكير المنطقي والقدرة

على تكوين اآلراء وربطها ببعض .فيجب العمل على تنمية هذه المهارات عن طريق البرامج
التدريبية واالشتراك في االجتماعات والمؤتمرات وللجان( .الغامدي(66:2006 ،

 -2عوائق خارجية:
مثل المعيقات المادية :وتشمل األجهزة والخلل في شبكة التواصل ،والعوامل الفيزيقية للنقل
واالستقبال ،واألوضاع الطبيعية كالبرودة والح اررة واالزدحام والضوضاء.

الفقر المعرفي أو اللغوي :يعتبر التحكم في اللغة والمعرفة المراد إرسالها عامال حاسما في
نجاح التواصل ،واال انقلب الهدف منه إلى ضده .والمكان الذي يحدث فيه التواصل ،فلكما كان

غير مريح نفسيا وجسميا كلما كان التواصل دون المستوى المرغوب فيه وانعدم أثره اإليجابي،
والتوقيت غير المناسب ،وعدم مالءمة الموضوع لحاجات المستقبلين.
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 -3عوائق اجتماعية :كالمسايرة الزائدة أو اإلمعية ،حيث المرسل يبالغ في موافقة األشخاص
اآلخرين على حساب الموضوع الحقيقي للتواصل وحاجة اآلخرين إليه  ...والجهل بخصائص

المستقبل.

 -4عوائق منهجية ويبدأ غوية :وتشمل :عوائق مصدرها الرسالة وعوائق مصدرها المرسل وعوائق
خاصة بالمستقبل ( تاعوينات) 197-191:2009

سابعاً :مهارات االتصال والتواصل لدى األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية:
تزداد فاعلية التدخل التربوي والتأهيلي مع األفراد المعوقين سمعيا بازدياد إتقانهم لمهارات

التواصل ،حيث يختلف المعلمون والمهنيون فيما بينهم حول أفضل المهارات التي يجب استخدامها

من أجل التواصل مع األفراد المعوقين سمعيا .فمنهم من يعتقد بأهمية التواصل الشفوي اللفظي
لمساعدة هؤالء األفراد وتهيئتهم للعيش في مجتمع السامعين ،أما البعض اآلخر فيرى أن التواصل
اليدوي باستخدام لغة اإلشارة هو األساس لكي يتم استخدامها مع الذين ليديهم إعاقة سمعية ومع

المعلمين ؛ مما يساعدهم على االندماج في المجتمع( .المعاطي(49:2009:
وتعد عملية االتصال والتواصل جوهر العملية التربوية وأساس لنجاح الحياة االجتماعية

وتطورها ،وأن التخطيط الناجح لتعامل مع ذوي اإلعاقة السمعية يحسن فرص التفاعل معهم

،حيث هناك العديد من الطرق التي يتم من خاللها التواصل لفظي وغير لفظي مع األشخاص
ذوي اإلعاقة السمعية وهي كالتالي-:
أ -مهارات التواصل غير اللفظية:
التواصل غير اللفظي:
تعرف مهارات التواصل غير اللفظي إجرائيا بأنها " :األداءات غير اللفظية المنظمة

والمتتابعة التي يستخدم فيها المعلم حركات الجسم واليدين والشفتين تعبيرات الوجه ،وما يتطلبه

الموقف التعليمي من مستحدثات تكنولوجيا التعليم ،وذلك إلتمام عمليات التواصل مع التالميذ الصم

بالصورة التي تساعد في تحقيق أهداف تعليم الصم بصفة عامة ،وأهداف تدريس العلوم بصفة

خاصة .وسيفصلها الباحث على النحو التالي (-:مجلة التربية العلمية)60:2007
 -1لغة اإلشارة:

وهي عبارة عن نظام لغوي يعتمد على استخدام رموز يدوية إليصال المعلومات لآلخرين،
وللتعبير عن المفاهيم ،واألفكار ،وتعبير لغة إلشارة هي :اللغة المكتسبة والمفضلة لمجتمع

الصم .كما أن لغة اإلشارة لغة عالمية كما يعتقد البعض ،فكل دولة لها لغة إشارة خاصة بها
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وتعتمد لغة اإلشارة اعتمادا كبي ار على التواصل البصري ،باإلضافة إلى أنها ال تشتمل على

اللغة الملفوظة أثناء استخدامها( .الحجار(46:2012،
وهناك نوعان من اإلشارة هما:

إشارات وصفية :وهي إشارات لها مدلول معين ،يرتبط بأشياء حسية ملموسة في ذهن التلميذ
األصم ،ويقوم بالتعبير عنها باإلشارة ،ومن أمثلة اإلشارات الوصفية :رفع اليد ألعلى للتعبير
عن " الكثرة " أو تضييق المسافة بين اإلبهام والسبابة للداللة على " الصغر "

إشارات غير وصفية :وهي إشارات ليس لها مدلول معين مرتبط بشكل مباشر بمعنى الكلمة
التي يتم التعبير عنها ،وعندما يسأل الصم عن مدلول تلك اإلشارات ال توجد لديهم أية إجابات

شافية ،ولذلك ال تملك إال أن تستخدمها كما هي .ومن أمثلة اإلشارات غير الوصفية :اإلشارة
باإلبهام إلى أسفل مع ضم باقي اليد للداللة على " شيء ردئ" أو إلى أعلى للداللة علي "

شيء حسن " أو إشارة الحب الدولية( .كامل(220:1999،
 -2الحركات الصامتة (  ،)pantamineتعتبر وسيلة طبيعة لالتصال والتخاطب مع المعاقين
سمعيا ،وهي نظام يقرن المنبه البصري بالمعني ،ومن أساليب اإلشارات طريقة الهجاء
اإلصبعي ( اليدوي ) وهي تعتمد على تصوير كل حرف من الحروف الهجائية بشكل خاص

يؤديه المعلم أمام الطفل المعاق سمعيا ،ويرمز لحركات المد بعالمات كارتفاع اليد أو
انخفاضها كما يرمز للنقط بعالمات خاصة بأصابع اليد( .الروسان(153:2006

 -3الطريقة الشفوية ( )lipreadingواألساس فيها الكالم وقراءة حركة الشفتين ،وتستخدم طريقة
قراءة الشفاه لتنشيط فهمهم ،ويتحقق ذلك بتوجيه انتباه هؤالء األطفال إلى بعض الحركات

واإلشارات المعنية التي تحدث على الشفاه ،وبعض حركات الوجه التي تساعد فهم الكالم.

(الروسان)2006-154

 -4هجاء األصابع  :تعتبر مهارة تهجئة األصابع نوع من االتصال يستخدمه التالميذ الصم في
مدارسهم ،لتعلم العلوم المختلفة حينما يصعب عليهم التعبير عن كلمة باإلشارة ،فيلجأ الصم
لهذا النوع من االتصال ،حيث يتم تشكيل وضع األصابع لتمثل الحروف الهجائية باستخدام

أصابع اليد ،وغالبا ما تستخدم لوصف أسماء األشخاص والمعالم والمدن والبلدان .ويتوقف تعلم
واتقان أبجدية األصابع على مدى ممارسة التلميذ لهذا النوع من االتصال.
وتستخدم

في حالة عدم وجود إشارات تعبر عن بعض الكلمات أو المفاهيم أو األفكار

المختلفة  ،فمثال كلمة أحمد يعبر عنها باستخدام هجاء األصابع للحروف :أ،ح،م،د (،الشقرة،

)124:2006
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 -5القراءة والكتابة:
تجمع هذه الطريقة بين استخدام لغة اإلشارة ،المتمثلة باليدين وايماءات الوجه وحركات الجسم

من جهة ،وهجاء األصابع من جهة أخرى في عمليات االتصال والتواصل مع المعوقين سمعيا.
وتعد الطريقة اليدوية هي األقرب لمجتمع الصم ،ألنها تلبي حاجاتهم في االتصال وبوصفها

لغة الصم التي يفضلون التعامل بها فيما بين أنفسهم من جهة وبين مجتمعهم من جهة أخري.
 -6لغة الجسم:

تقوم لغة الجسم ) ) Body languageبدور مهم في إتمام عمليات التواصل بين األفراد

العاديين حيث تساعد في إعطاء المعني للكثير من الكلمات واإلشارات ،ويشير إلى أن لغة

الجسم تلعب دو اُر مهما في عمليات التواصل االجتماعي بين األفراد ،وأن الفرد يستخدمها في
كثير من األحيان عندما ال يجد الكلمات التي يعبر بها عما بداخله ،وتساعد في إكمال الحديث

بأن يكون له معنى وهي أسلوب فعال في التعبير عن المشاعر ،ولها دور كبير في التعبير
واإليماءات( .مجلة)68:2007،
 -7أسلوب االتصال الشامل ( :)total communication
ويقصد باالتصال الكلي حق كل طفل معاق سمعيا في أن يتكلم جميع األشكال الممكنة
لالتصال ،حتى تتاح له الفرصة لتنمية ثروته اللغوية (.مجلة)99:2005،
وأشارت الشامي) (40:1999إلى أن االتصال الشامل تجمع بين الطريقة اليدوية والطريقة
الشفهية مع العلم أن طريقة االتصال اليدوي تستخدم من قبل الصم ( ذوي اإلعاقة السمعية

بشكل أفضل.
تحديد مهارات التواصل غير اللفظي التي يجب توافرها لدى معلمي العلوم في مدارس الصم:
 إجراء مسح لألدبيات التي اتخذت من إعداد معلم التربية الخاصة واعداد معلم المعاقين سمعيابصفة خاصة مجاال لها.

 االطالع على األدبيات الخاصة بطرق التواصل مع الصم للتعرف على المهارات التيتتضمنها كل طريقة من طرق التواصل مع الصم ،وقد تطلب ذلك عمل مسح للدوريات

المتخصصة في تعليم الصم.

 االتصال ببعض المؤسسات ذات الصلة بتربية وتأهيل الصم على كافة المستويات ومن هذهالمؤسسات جامعة جالوديت المتخصصة في تعليم الصم.
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 إجراء مقابالت فردية مع بعض المتخصصين في طرق التواصل مع الصم في أقسام التربيةالسمعية بإدارات التربية الخاصة التابعة لمديريات التربية والتعليم.

 إجراء مقابالت فردية مع عدد من معلمي الصم من الحاصلين على دورات متخصصة فيطريق التواصل مع الصم ،وكذلك الحاصلين على البعثات الداخلية التي تنظمها إدارة التربية
الخاصة بو ازرة التربية والتعليم
 في ضوء فلسفة التواصل الكلي التي أكدت األدبيات المتخصصة في مجال تعليم الصم فعاليتهفي تعليم الصم وتحقق األهداف التربوية المنشودة ،تم تضمين كافة المهارات التي تضمينها كل

أنماط التواصل في قائمة شاملة لكل مهارات التواصل غير اللفظي التي يرى الباحث ضرورة

قادر على تحقيق أهداف تدريس العلوم لتلك الفئة من ذوي
توافرها عند معلم العلوم لكي يكون ا
االحتياجات الخاصة.
 في ضوء الخطوات السابقة تم التواصل إلى ( )79تسع وسبعين مهارة تواصل غير لفظي يجبتوافرها عند معلمي العلوم بمدارس الصم( .إدريس)2006-25:

ب -مهارات االتصال والتواصل اللفظي :
التواصل اللفظي :تعد اللغة من أهم وسائل االتصال بين البشر فعن طريقهما يتم التفاعل بين أفراد
المجتمع البشري  ،فهي وسيلة االتصال السهلة والفعالة مع اآلخرين.
وفيه يتم نقل األفكار واآلراء والمعاني بصورة متبادلة أي يحول المرسل إلى المستقبل

وبالعكس .وهو يحتل مركز مهما في مجال البحوث والدراسات التربوية التي تستهدف تحسين
الممارسات التعليمية المتصلة بها .
وتتمثل تلك المهارات في التالي-:
 -1الطريقة األذينية ( لبعض الحاالت فقط ) وتعمل على تنمية سمع التلميذ المعاق سمعيا
األقصى درجة ممكنة بواسطة التمرين ،ويعتمد التمرين فيها على الكالم والسمع والكتابة.

 -2الكالم التلميحي () cued speechويستعمل هذا المنهج إشارات اليد مع الكالم الفمي ،
وتساعد إشارات اليد األفراد الصم على قراءة الشفاه لتحديد الكلمة المنطوقة هل هي مثال ban

.or bat

 -3المنهج ثنائي اللغة –ثنائي الثقافة () bilingual-bicultural approachوهو من الطرق

الجديدة التي أخذت اهتمام الباحثين ،وهنا بعد أن يتم الطلبة استعمال لغة اإلشارة األمريكية
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بإتقان فإنه يتم تعليم اللغة اإلنجليزية المكتوبة كلغة ثانية(.مجلة كلية التربية2005-:

)164,165

 -4المنهج الفمي فقط ( ) oral-only approachويركز على تعليم األطفال استغالل ما تبقى
من سمعهم وال يسمح هذا المنهج باستخدام التواصل اليدوي( .مجلة كلية التربية61-،

)60:2004
 -5مهارة التدريب السمعي :ويقصد بها تنمية مهارة االستماع والتمييز بين األصوات أو الكلمات أو

الحروف الهجائية لدى األفراد المعاقين سمعيا باستخدام الطرق والدالئل المناسبة ،وخاصة
الدالئل البصرية والمعينات السمعية التي تساعد في إنجاح هذه الطريقة التي تهدف إلى ثالثة

أهداف هي:

 تنمية وعي الطفل األصم لألصوات . تنمية مهارة التمييز الصوتي لدى الطفل وخاصة بين األصوات العامة غير الدقيقة. تنمية مهارة التمييز الصوتي لدى الطفل األصم وخاصة بين األصوات المتباينةالدقيقة(.القمش(96:2004،
 ولكي تكون برامج التدريب السمعي فعالة فالبد من توافر مجموعة من العوامل أهمها: االستعانة بشكل أساسي على حاستي اللمس والبصر. أن تعتمد على القدرات السمعية المتبقية للطفل. البدء بالتدريب مباشرة بعد كشف اإلعاقة السمعية لدي الطفل( .المعاطية)97:2009،العالقة بين االتصال اللفظي وغير اللفظي:
لالتصال غير اللفظي تأثير كما هو الحال في االتصال اللفظي ،ولكن ماذا لو كان
االتصال اللفظي مواجهة بين طرفين على سبيل المثال ،بما يعني أن يعني أن أدوات االتصال غير

اللفظي ستعمل؟ (المبيضين(107:2001،

ما الدور الذي ستلعبه هذه األدوات في عملية االتصال؟
هل ستكون داعمة لالتصال اللفظي أم ستكون عامل تشويش؟ هذا سيتضح من خالل

معرفة العالقة بين كل من االتصال اللفظي وغير اللفظي.
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لقد أدرك الجاحظ بعض وظائف االتصال غير اللفظي حيث يقول " :واإلشارة واللفظ

شريكان ونعم العون هي له ونعم الترجمان هي عنه ،وما أكثر ما تتوب عن اللفظ وما تغني عن

الخط ....وفي اإلشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح مرفق كبير ومعونة حاضر في

أمور يسترها الناس من بعض ويخفونها من الجليس وغير الجليس( .الليثي(25:2005،
هذا ويمكن بيان العالقة بين االتصال غير اللفظي من خالل النقاط التالية-:

 -1التنظيم :تنظيم التدفق االتصالي بين المشاركين ،بمعنى أن االتصال غير اللفظي يعطي
انطباعا للشخص ليكمل الحديث أو بتوقف عنه ،ومثال ذلك في القرآن الكريم:قوله – عز
س َوت ََولَّى .أَن َجاءهُ ْاألَ ْع َمى﴾ (عبس )2-1 :فهذا العتاب للنبي -صلي اهلل
وجلَ ﴿ : -عبَ َ
عليه وسلم – ألن العبوس يوحي البن أم مكتوم بالتوقف عن السؤال عن اإلسالم بما يعني
صابِ َع ُه ْم فِي
ذلك خسارة فرد وكذلك قوله – عز وجلَ ﴿ -وإِنِّي ُكلَّ َما َدع َْوتُ ُه ْم لِتَ ْغفِ َر لَ ُه ْم َج َعلُوا أَ َ
ستِ ْكبَا ًرا﴾ (نوح )7 :لما كان نوح – عليه
ستَ ْكبَ ُروا ا ْ
ص ُّروا َوا ْ
آَ َذانِ ِه ْم َوا ْ
ستَ ْغش َْوا ثِيَابَ ُه ْم َوأَ َ

السالم – يدعو قومه فما كان منهم إال أن أشعروه بأن يتوقف عن دعوته.

 -2التناقض :يتحدث المرء بأمر ما لكن تعابير وجهه أو أفعاله تدلل على أمر مناقض تماما لما
َضوا َعلَ ْي ُك ُم ْاألَنَا ِم َل ِمنَ
تلفظ به ومثاله قوله-عز وجلَ ﴿ -وإِ َذا لَقُو ُك ْم قَالُوا آ َمنَّا َوإِ َذا َخلَ ْوا ع ُّ
ا ْل َغ ْي ِظ ﴾(آل عمران .)119 :ولذلك نهي اهلل – عن ذلك في قوله  ﴿ :يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آَ َمنُوا لِ َم
تَقُولُونَ َما َل تَ ْف َعلُونَ * َكبُ َر َم ْقتًا ِع ْن َد َّ
َّللاِ أَنْ تَقُولُوا َما َل تَ ْف َعلُونَ ﴾( الصف .)3-2 :وبين

الرسول -صلى اهلل عليه وعليه وسلم – مصير ذي الوجهين بقوله ( :يؤتى برجل ،كان واليا ،

فيلقى في النار ،فتندلق أقتابه  ،فيدور في النار ،كما يدور الحمار بالرحى ،فيجمع إليه أهل
()1

النار ،فيقولون :ألست كنت تأمر بالمعروف ،وآتيه)

 -3البديل :االتصال غير اللفظي قد يكون بديال عن االتصال اللفظي ومثاله قوله _عز وجل_
صبِيها ً﴾ (مريم.)29 :
َارتْ إِلَ ْي ِه قَالُوا َكيْفَ نُ َكلِّ ُم َمن َكانَ فِي ا ْل َم ْه ِد َ
﴿فَأَش َ
 -4مكمل :فقد يكون االتصال غير اللفظي قد يكون بديال عن االتصال اللفظي كإشارة الرسول
بإصبعية الوسطى والسبابة بعد بيانه استحقاق كافل اليتيم للجنة ،وهذا فيه إكمال بيان لدرجته

في الجنة  ،ومدى التالزم حيث يقول الرسول -صلى هلل عليه وسلم (: -أنا وكافل اليتيم في

الجنة هكذا .وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا)

()2

( )1أبو عبد اهلل بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه البخاري (ت256هـ) –الجامع المسند الصحيح
( )2البخاري – الصحيح – كتاب الطالق –باب اللعان (-)3/410رقمه 5307
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 -5التأكد :االتصال غير اللفظي كذلك قد يكون مؤكدا للرسائل اللفظية ،ونجد مثاله في القرآن
سو ِل
الكريم في قوله -عز وجل َ ﴿ -ويَ ْو َم يَ َع ُّ
ض الظَّالِ ُم َعلَ ٰى يَ َد ْي ِه يَقُو ُل يَا لَ ْيتَنِي اتَّ َخ ْذتُ َم َع ال َّر ُ
سب ِ ً
يل﴾ (الفرقان  )27:حيث كان عض اليدين من الظالم يوم القيامة مؤكدا على ندمه الذي
َ
بينه بالقول.
 -6التكرار :فقد يكون االتصال غير اللفظي فيه تكرار للرسالة اللفظية ،فقد يتحدث الشخص بكالم
ثم يكرره بحركة أو إشارة .هذه بعض من النقاط التي يشترك فيها نوعا االتصال اللفظي وغير

اللفظي ،مع التأكيد على " أن هذين النمطين يعمالن معا في عملية االتصال خاصة فيما
يتعلق باالتجاهات واالنفعاالت ( -)1علم النفس اإلداري (ص.)19
 -6التأصيل الشرعي لغة اإلشارة وتطورها:
لقد احتلت الكيفية التي تمت بها نشأة اللغات اإلشارية وتطورها مكانة كبيرة في تاريخ
كثير في هذه المسألة وذهب
األفكار ،وارتبطت ارتباطا وثيقا بنشوء اللغات المحكية .وبحث الغرب ا

البعض منهم للقول إن منشأ لغات اإلشارة اإلنسانية تزامن مع منشأ اللغات المحكية( .مكاوي،

)67:2001

اختلف الفالسفة القدماء في تحديد منشأ اللغات اإلشارية ،ومنهم من ذكر أنه ربما تكون

لغة اإلشارة قد سبقت الكالم ،أمثال كونديالك .كما أشار( أموس كيندال،1864 ،حفل افتتاح
جامعة جالودت ) بأن تكون فكرة لغات اإلشارة مثل التي يستخدمها الصم عالقة بمنشأ اللغة

المحكية قد تكون فكرة صحيحة ،وانتشرت هذه الفكرة كنمط تفكير حتى بين الناس السامعين .أما

بالنسبة الحتمالية أن تكون لغة اإلشارة قد سبقت الكالم فقد جاء الحسم واضحا وصريحا بناء على
س َما َء ُكلَّ َها ثُ َّم
ما ورد في القران الكريم ،إذ فصل في هذه المسألة بقوله تعالىَ ﴿:و َعلَّ َم آ َد َم ْاألَ ْ
س ْب َحانَكَ َل ِع ْل َم لَنَا
ض ُه ْم َعلَى ا ْل َم َلئِ َك ِة فَقَا َل أَنبِئُونِي بِأ َ ْ
صا ِدقِينَ * قَالُوا ُ
س َما ِء ٰ َهؤلء إِن ُكنتُ ْم َ
ع ََر َ

س َمائِ ِه ْم قَا َل أَلَ ْم
س َمائِ ِه ْم ۖ فَلَ َّما أَنبَأَهُم بِأ َ ْ
إِ َّل َما َعلَّ ْمتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ا ْل َعلِي ُم ا ْل َح ِكي ُم * قَا َل يَا آ َد ُم أَنبِ ْئ ُهم بِأ َ ْ
ض َوأَ ْعلَ ُم َما تُ ْبدُونَ َو َما ُكنتُ ْم تَ ْكتُ ُمونَ ﴾ (البقرة)33-31 :
ب ال َّ
أَقُل لَّ ُك ْم إِنِّي أَ ْعلَ ُم َغ ْي َ
اوا ِ
س َم َ
ت َو ْاألَ ْر ِ
حيث يقصد بهذه اآلية أن اهلل  -سبحانه وتعالى  -علم آدم األسماء كلها جليلها وحقيرها .وكما
ذكره القرطبي في تفسيره أنه يحتمل أن تكون اإلشارة ضمن األسماء التي علمها اهلل -سبحانه

وتعالى  -آلدم والصحيح أن أول من تكلم باللغات كلها من البشر آدم -عليه السالم -والقرآن
يشهد بذلك (.الحلو سنة(15:2008 ،
ويعتبر القرآن الكريم والسنة النبوية أساس لكافة اللغات المنطوقة وغير المنطوقة في وهما

البرهنة األساسية لذلك حيث إن القرآن الكريم أورد لغة اإلشارة في سياق اآليات وبعض األحاديث
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النبوية وسيعرض الباحث نموذجين من القرآن الكريم ونموذجا من السنة النبوية تأكيدا لذلك ألن
الحديث في هذا الموضوع يطول ويتطلب فصال كامال( .الحلو سنة(15:2008 ،

صبِيها ً ﴾ ( مريم)29 :
َارتْ إِلَ ْي ِه قَالُوا َكيْفَ نُ َكلِّ ُم َمن َكانَ فِي ا ْل َم ْه ِد َ
النموذج األول :قوله تعال ﴿فَأَش َ
اس ثَلَثَةَ أَيَّام إِلَّ َر ْمزاً َو ْاذ ُكر َّربَّ َك
ب ْ
قوله تعالي﴿ :قَا َل َر ِّ
اج َعل لِّ َي آيَةً قَا َل آيَتُكَ أَلَّ تُ َكلِّ َم الن َّ َ
ش ِّي َوا ِإل ْب َكا ِر ﴾(آل عمران)41 :
َكثِيراً َو َ
سبِّ ْح بِا ْل َع ِ
وفي ذلك داللة واضحة على تضمين القرآن الكريم لغة اإلشارة حيث في اآلية األولى قوله

أشارت إليه وذلك لبيان المقصود ،وفي اآلية الثانية ( كلمة رمزا) تبين أن زكريا تكلم بلغة اإلشارة
ثالثة أيام والرمز هو اإلشارة وهذا تأكيدا لهذا التضمين ( .الحلو سنة(15:2008،

ِ ِ
َّ
سو ُل اللَّ ِه َّ َ -
س ُع ٍ
ود قَ َ
أما من السنة النبوية فقد ورد َع ْن َع ْبد اللَّه ْب ِن َم ْ
الَ :خط لَ َنا َر ُ
صلى اهللُ
ِ
س ِبي ُل اللَّ ِه»  ،ثُ َّم َخطَّ ُخطُوطًا عن يمينه وعن شماله ،
سلَّ َم َ -ي ْو ًما َخطًّا ،ثُ َّم قَ َ
الَ « :ه َذا َ
َعلَ ْيه َو َ
ِِ
س ِب ٍ
ان َي ْد ُعو إِلَ ْي ِه»  ،ثم َوقَ َأرَ
يل ِم ْن َها َ
ش ْيطَ ٌ
سُب ٌل ،قال يزيد :متفرقة َ -علَى ُك ِّل َ
ثم قالَ َ « :هذه ُ
()1
سبِيلِه)(األنعام)153:
سبُ َل ،فَتَفَ َّر َ
اطي ُم ْ
ستَقِي ًما فَاتَّبِ ُعوهُ َو َل تَتَّبِ ُعوا ال ُّ
ق بِ ُك ْم َعنْ َ
ص َر ِ
{وأَنَّ َه َذا ِ
وهذا الحديث دليل جلي على تضمين السنة النبوية للغة اإلشارة  ،حيث النبي  أرد أن

يفهم من حوله ما يريد عن طريق لغة اإلشارة والتلميحات وضرب األمثلة.

أما عن تطور لغة اإلشارة فقد مرت في مراحل بالنسبة للعالم والوطن العربي.
بالنسبة للعالم :فتعود البداية الحقيقة لالهتمام العلمي بتاريخ الصم إلى نهاية الستينات
وبداية السبعينات ،ومن هنا ومن حداثة االهتمام بتاريخ الصم تتضح صعوبة تتبع تاريخ لغة

اإلشارة في العالم وتوثيقه ،إال أن هذا لم يمنع بعض الباحثين من التأكيد بأنه على مر التاريخ ،
وفي أي مكان في العالم يوجد فيه صم ستكون هناك لغة إشارة  ،ومما تجدي اإلشارة إليه هو

ارتباط تاريخ لغة اإلشارة بتاريخ تربية وتعليم الصم إذ اتخذها الكثير من المربين كأساس لتعليم

الصم بداية التوثيق التاريخي لتربية الصم  ،واستخدام لغة اإلشارة في تعليم الصم ترجع إلى القرن
السادس عشر عندما بدأ الراهب اإلسباني دي ليون ( )1584-1520في تدريس طفلين أصمين
من عائلة ثرية حيث يعتبر أول مدرس معروف للصم في العالم ال يعرف الكثير عن الطريقة التي

اتبعها دي ليون في التدريس لكن يعتقد أن لغة اإلشارة كانت جزءا من الطريقة خصوصا اإلشارات

المنزلية التي كان يستخدمها الطفالن األصمان.

( )1إسناد حسن من أجل عاصم بن أبي النجود ،وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين .يزيد هو ابن هارون ،وأبو وائل:
هو شقيق بن سلمة مسند أحمد ط الرسالة (  )208/7حديث رقم 4142كتاب  :مسند اإلمام أحمد بن حنبل
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ثم جاء بعده إسباني آخر هو جوان بونيت الذي ألف كتابا ركز فيه على أبجدية األصابع

وكيفية استخدامها لتعليم الصم الكالم والنطق علما بأن أبجدية األصابع تؤدى بيد واحدة فقط(عبد
الرحيم(36-35:2001،
ويعتبر الفرنسي دي ليبيه هو أول من تبنى استخدام أبجدية األصابع مع اإلشارة وليس

لتدريس النطق والكالم  ،ويعد أول من أنشأ مدرسة للصم في العالم في باريس في أواخر 1760
كما تبنى دي ليبيه لغة اإلشارة المستخدمة بين الصم في باريس لتدريس الصم وتعليمهم  ،وذلك

إلسهاماتها في إيصال المعلومة للتالميذ الصم بيسر وسهولة

وفي الواليات المتحدة األمريكية ارتبطت بداية التغيير والتطور في لغة اإلشارة بافتتاح أول

معهد خاص بالصم في أمريكا في عام ( ) 1817والذي ساهم في افتتاحه كل من توماس هوبكنز
جالوديت ولورنت كليرك المدرس األصم الذي قدم في معهد باريس للصم  ،والذي يعتبر أول مدرس

أصم في أمريكا وقبل هذا باإلشارة المحلية إال أن المعهد وفر البيئة التي ساهمت في حدوث
التفاعل بين لغة اإلشارة األمريكية القديمة التي يستخدمها الطالب الصم ولغة اإلشارة الفرنسية التي

يستخدمها كل من كليرك وجالوديت في التدريس ونتج عن هذا التفاعل لغة اإلشارة األمريكية

المعروفة اآلن ،والتي تشير الدراسات إلى أن( )%30منها مأخوذ من لغة اإلشارة الفرنسية هذه
البداية في تعليم الصم في الواليات المتحدة األمريكية استمرت وتطورت من خالل إنشاء المزيد من

معاهد الصم في العديد من الواليات ،وكنتيجة طبيعية لهذا التطور في التعليم العام للصم تم فتح
المجال للصم لمواصلة التعليم الجامعي من خالل إنشاء جامعة جالوديت في عام ( )1864والتي
تعتبر الوحيدة من نوعها في العالم المخصصة للطالب الصم والطالب السامعين الذين يتقنون لغة

اإلشارة األمريكية(دوايدار(47:2004،

تم تتويج هذا التوسع والتطور بعدة دراسات حول قواعد لغة اإلشارة األمريكية إثبات أنها

لغة حقيقية ال تقل عن غيرها من اللغات األخرى ،ومن أهم هذه الدراسات دراسة ويليام ستوكي
الذي تم تعيينه كبروفسور لتدريس اللغة االنجليزية في جامعة جالوديت في عام ( )1955ويرجع
اهتمام ستوكي بلغة اإلشارة إلى دروس لغة اإلشارة التي كانت تعطى للمبتدئين في جامعة جالوديت

،ومن خالل هذه الدروس الحظ ستوكي اختالف اإلشارات وطريقة إعطائها التي كان يتعلمها في
هذه الدروس عن تلك التي كان يستخدمها الصم مع بعضهم البعض ورغبة في تعلم تلك اللغة اتبع
ستوكي خطى توماس هوبكنز جالودت وبدأ في تعلم لغة اإلشارة من الصم أنفسهم ،حيث كان

يناقشهم ويسألهم في اإلشارات التي ال يعرفها  ،وكيف يشرحون لبعضهم البعض المفاهيم الصعبة
وتوج ستوكي أبحاثه حول لغة اإلشارة بنشر أول بحث في علم لغة اإلشارة بعنوان " :بناء بنية لغة

اإلشارة" وذلك في عام ( )1960ثم نشر بعد ذلك " قاموس لغة اإلشارة األمريكية" ثم قدم بحوثا
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ودراسات كثيرة حول لغة اإلشارة األمريكية وبنائها وقواعدها ،والتي كانت بمثابة الدافع الهتمام

علماء اللغة داخل الواليات المتحدة األمريكية وخارجها بلغة اإلشارة ودراستها(.التركي(45:2005،
لغة اإلشارة وتطورها في العالم العربي:

أما بالنسبة لتطور اللغة اإلشارية في المنطقة العربية فقد بدأت بمحاوالت خجولة من خالل

بعض المحاوالت لتوثيق اللغات اإلشارية وأولها كان القاموس المصري عام ( )1972من الجمعية

األهلية المصرية لرعاية الصم بإشراف و ازرة الشؤون االجتماعية ومن ثم القاموس األردني عام
( ) 1990وبعدها توالت القواميس الملية وتم توثيق لغة اإلشارة في معظم الدول العربية ونذكر منها

بعض الدول وهي :مصر ،األردن ،فلسطين ،ليبيا ،العراق ،اإلمارات ،الكويت ،السعودية ،المغرب،

السودان ،موريتانيا ،قطر ،سلطنة عمان ،سوريا ،لبنان ،تونس(غانم)41:2008،
وفي شهر أغسطس من عام ( )1984تم إقرار مشروع أبجدية األصابع الذي قدمته لجنة

الخبراء للندوة العلمية التي عقدت في دمشق على أن يتم تقويم هذه أبجدية من قبل الدول العربية

خالل فترة زمنية ال تقل عن سنتين  ،بعد ذلك تم اعتماد أبجدية األصابع اإلشارية العربية بعد
إضافة اإلشارة الخاصة ب "أل" التعريف وطباعتها وتوزيعها بشكلها النهائي على الدول العربية في

عام ( ) 1986والتي ال تزال معتمدة ومستخدمة حتى اآلن.
ولكن بقيت الحاجة ملحة لتطوير هذه اللغة وظهرت محاوالت لتوحيد لغة اإلشارة العربية

على اعتبار االرتباط العربي بالموروث الثقافي واالجتماعي والديني واللغوي والجغرافي الواحد ؛ مما
حذا بمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب التخاذ قرار لتوثيق اللغة اإلشارية العربية والخروج

بقاموس عربي موحد  ،وبالفعل دشن العرب القاموس اإلشاري العربي األول برعاية جامعة الدول
العربية ومشاركة فاعلة من المنمية العربية للتربية والثقافة والعلوم واإلتحاد العربي للهيئات العاملة

برعاية الصم وكان ذلك في ((.)1999زكارنة)47:2005 ،

وفي عام(  )1997بدأ " الرامزي وسمرين" بتجميع المادة العلمية إلعداد القاموس الجغرافي
ألسماء دول ومدن العالم وتم إنجازه عام ( )2004برعاية الجمعية القطرية لذوي االحتياجات

الخاصة ،حظي هذا العمل بإجماع عربي وعالمي وساع في تعريف الصم العرب والعالم بأسماء
دول ومناطق اآلخرين كما يسميها الصم كل في بلدي
استكماال للجهود السابقة عقدت ورشة عمل لتوحيد لغة اإلشارة خالل الفترة من( ) 20_19

ديسمبر عام( 2005م) في دولة قطر وباستضافة المجلس األعلى لشؤون األسرة بدولة قطر ،
وبتنسيق مع جامعة الدول العربية ممثلة باألمانة العامة لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب

واالتحاد العربي للهيئات العاملة برعاية الصم والمنظمة العربية للثقافة والعلوم شارك في هذه الورشة
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ثماني عشرة دولة عربية ساهمت في إنجاز أكثر من ألف وستمائة مصطلح إشاري ،وتم تدشين

القاموس اإلشاري العربي الموحد للصم في جزئه الثاني في يوم االثنين ( 12فبراير 2007م )

وبغية توثيق العمل بشكل متكامل يواكب التقدم وعصر التكنولوجيا قام المجلس األعلى لشؤون

األسرة بدولة قطر بعمل قرص ( )DVDبالصورة والصوت والحركة واحتوى القاموس اإلشاري
العربي الموحد بجزأيه(.سيف الدين)54:2005،
كما ساهم القاموس العربي الموحد بجزأيه في إثراء لغة الصم العرب  ،وكان حاف از ومساعدا

لهم على تطوير لغتهم اإلشارية المحلية  ،كما أن لغة اإلشارة العربية الموحدة ساعدت الصم العرب
في كسر حاجز العزلة من خالل استخدامها في معظم المحطات الفضائية العربية بالتالي أصبح

لألصم العربي لغة إشارة عربية موحدة ولغة محلية.

ويرى البعض أن مصطلحات القاموس العربي الموحد بجزأيه بحاجة للتنقيح والمراجعة

لتثبيت ما تم قبوله واستخدامه من قبل الصم العرب وحذف ما لم يلق قبوال  ،وتجدر اإلشارة أن

أغلبية اإلشارات الموجودة في منطقة الخليج وبالد الشام وبعض من دول إفريقيا متشابهة جدا وأن
نسبة تشابهها تزيد عن ( ) %70لمصطلحات القاموس اإلشاري العربي الموحد(.سمرين38-،

)37:2009

ثامناً :تقنيات االتصال والتواصل لذوي اإلعاقة السمعية :
التواصل التقني:
يقصد بالتواصل التقني استخدام مستحدثات تكنولوجيا التعليم في إتمام عمليات التواصل

مع األصم والتغلب على العديد من الصعاب التي تفرضها اإلعاقة السمعية على إتمام عمليات

التواصل  ،وهي في أغلبها مشكالت تتعلق باالنتباه واإلدراك والذاكرة إضافة إلى المشكالت
االنفعالية واالجتماعية التي تعوق إتمام عمليات التواصل بما يؤثر سلبا على عمليات التعلم

والتكيف مع المجتمع.

أمثلة لتكنولوجيا التعلم المستخدمة في عمليات االتصال والتواصل مع الصم ومنها:
 شرائط الفيديو للتدريب على لغة اإلشارة الموجهة لكل من التالميذ الصم وآبائهم . مواد تعليمية مطبوعة لتنمية االستعداد للقراءة والكتابة. -أفالم الفيديو التعليمية عن األشخاص الصم وأسلوب حياتهم .
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 االستفادة من التكنولوجيا الكمبيوتر التفاعلية على أقراص فيديو للمقارنة بين لغة اإلشارةاألمريكية ( )Aslواللغة اإلنجليزية.

 األفالم التعليمية المصاحبة بترجمة بلغة اإلشارة. الدوائر التلفزيونية المغلقة وما تقوم به من دور فعال في العملية التعليمية. الفيديو التفاعلي :والذي يتيح لألصم التدريب على استراتيجيات االتصال ،حيث يتم برمجةالتدريبات على شكل ألعاب أو أنشطة تتيح تغذية راجعة مناسبة لألصم .
 الحاسب اآللي :والذي يعد من أهم األجهزة التكنولوجية التي تم تطويرها لالستخدام من جانبالتلميذ األصم ،حيث يتضمن الجهاز إمكانية تحويل الكالم المنطوق إلى نصوص مطبوعة
والمعروف بنظام ( ،) c-printحيث يمكن توصيلها بشاشة عرض في فصول الصم لتعرض
تلك النصوص ،وكذلك يمكن تخزينها ليرجع إليها التالميذ الصم عند الحاجة إليها.
 الكمبيوتر المحمول :والذي يمكنه تحويل الكالم الذي يلقيه المعلم إلى نص مكتوب بطريقةمباشرة يقرأه األصم  ،ويمكن أيضا عرض تلك النصوص على شاشة كبيرة يمكن أن يقرأها كل
الطالب الصم.
 -أجهزة( :)TTYSوتسمى أحيانا ( )TTDوهي عبارة عن آلة تسمح بحدوث االتصال بين الصم

واألشخاص العاديين عن طريق خطوط التليفون مع من يمتلك نفس الجهاز ،حيث يقوم الجهاز

بتحويل المكالمات الصوتية إلى نصوص مكتوبة يقرأها األصم.

 الوسائط المتعددة :حيث يتم إدماج األفالم التعليمية مع ترجمة ملحقة بلغة اإلشارة تعرضمتزامنة علي شاشات كمبيوتر ،وقد أثبتت هذه التقنية فعاليتها مع الطالب ثنائي اللغة الذين

يستخدمون لغة اإلشارة األمريكية مع اللغة اإلنجليزية(.االباز(88:2004،

وسائل التواصل عبر اإلنترنت:
 -1الفيسبوك (:)facebook
الفيسبوك هو منصة مصممة من أجل أن يتشارك ويتواصل األشخاص من خاللها ،لذلك
هي خصوصية وشخصية من أجل استخدام الموقع ،يقوم المستخدمون بالتسجيل فيه ،وبإنشاء ملف

شخصي ،ثم إضافة مستخدمين آخرين كأصدقاء ،وتبادل الرسائل واالنضمام إلى مجموعات أو
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صفحات تالقي االستحسان لديهم وتشكل مصدر اهتمام معين عندهم .تتزايد شعبية الفيسبوك أكثر

فأكثر عند المشاريع الممولة من االتحاد األوروبي ،بدال من اقتناء موقع خاص على شبكة
اإلنترنت ،إذ أنه يمكن إنشاء صفحة وتحديثها على الفيسبوك مجانا .ولكن يجب االنتباه ،أنت
بحاجة لقضاء بعض الوقت من أجل التحديث والمشاركة!.

وصل عدد المشاركين في الفيسبوك حتى سنة( 2014م)  )1.3( .مليار مستخدم ()680

مليون مستخدم على الهاتف النقال( . .مصدر البيانات،( Statistic Brain 2014:
https://mnzaman.wordpress.com

 -2التويتر( :)twitter
تويتر هو موقع شبكات اجتماعية يقدم خدمة تدوين مصغر تمكن المستخدمين من

إرسال وقراءة "تغريدات" ،والتي هي رسائل نصية تتألف بحد أقصى من ) (140حرفا ،يمكن

للمستخدمين المسجلين قراءة وكتابة التغريدات ،بينما يتمكن المستخدمون غير المسجلين من قراءتها

فقط  .خدمة تويتر ،والتي هي أكثر مباشرة وتحتاج إلى تحديث وانخراط مستمرين.
وصل عدد المشاركين في التويتر حتى سنة (2014م )  )645 (.مليون مستخدم،
 145مليون مستخدم نشط شهريا( .مصدر البيانات( Statistic Brain 2014 :
 -3لينكد إن (:)linked in
موقع“ لينكد إن ”هو عبارة عن شبكة تواصل مهنية ،حيث يمكنك إنشاء ملف تعريف

مفصل عن نفسك والتواصل مع األشخاص والجماعات التي لديها اهتمامات مماثلة .وقد أصبح
هذا الموقع على نحو متزايد مكانا للباحثين عن عمل وأولئك الذين يبحثون عن أشخاص لتوظيفهم.

إذا أراد أحد ما أن يعرف المزيد عن مسارك المهني ،يمكنه االطالع على ملفك على“ لينكد إن ”.
يمكنك في هذا الموقع أن تجد الكثير من األشخاص والمنظمات والشركات التي لها صلة باالتحاد

األوروبي .هناك أيضا مجموعات“ لينكد إن ”التي لديها اهتمامات محددة يمكنك االنضمام إليها
ومتابعتها.

وصل عدد المشاركين في لينكد إن حتى سنة (2014م)  )277( .مليون مستخدم بمعدل

انضمام عضوين جديدين كل ثانية( .مصدر البيانات. ( Statistic Brain 2014:
 -4غوغل :)googel plus( +

تم تصميم غوغل)  +غوغل بلس ( ليكون امتدادا اجتماعيا لغوغل ،وقد حظي الموقع

بنمو خالل فترة قصيرة لم تعرفه أي من الشبكات االجتماعية األخرى .وتتنافس هذه الخدمة مع
77

المبحث الخامس :مهارات االتصال والتواصل

الفصل الثاني

الفيسبوك ،وقد استحدثت خدمتين مفيدتين مجانيتين :الدوائر ) (Circlesومكالمات الفيديو

) )Hangout .Hangoutsهي خدمة دردشة مع فيديو مجانية تسمح بدردشات من شخص
لشخص ودردشات جماعية على حد سواء مع ما يصل إلى )( 10مستخدمين في وقت واحد .
باإلضافة إلى مكالمات الفيديو ،يمكن لمستخدمي )( Hangoutتبادل الوثائق ،والصور والفيديو مع

المستخدمين اآلخرينCircles ) .الدوائر (هي وسيلة لجمع األشخاص معا استنادا على العالقة

القائمة معهم .قد يكون لديك دوائر لمختلف أفراد عائلتك ،زمالء العمل ،مجموعات االهتمامات،

الخ.

 -5انستاغرام( :)gnstagram
برنامج انستاغرام هو وسيلة سريعة ومجانية لمشاركة حياتك مع األصدقاء والعائلة

من خالل الصور أو الفيديو ،وقد ازدادت شعبية هذا البرنامج مع الشبا ،تقوم أوال بالتسجيل في هذا
البرنامج ،ثم تلتقط صورة أو فيديو ،وتستخدم فلتر لتحويل مظهر أي منهما ،ومن ثم تضيفهما إلى

انستاغرام Kوحتى يمكنك مشاطرتهما على الفيسبوك ،توتير ،وأكثر من ذلك .كما أن لدى هذا

التطبيق ميزة تسمى" إنستاغرام دايركت " تتيح للمستخدمين إرسال الصور ومقاطع الفيديو مباشرة
إلى صديق معين أو مجموعة من االصدقاء بدال من أن تكون معروضة للجميع.
 -6يوتيوب (:)you tube

يوتيوب موقع على اإلنترنت متخصص بمشاركة الفيديو ،مملوك من قبل غوغل ،وهو

يسمح للمستخدمين بتحميل ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو .وهو يستخدم تقنية أدوبي فالش

) ) Adobe Flashلعرض مقاطع األفالم ،والتلفزيون ،والموسيقى ،الفيديو ،وأشرطة الفيديو

التعليمية وما شابه .ويستخدم الموقع أساسا من قبل األفراد  ،ولكن أيضا من جانب الشركات

والمؤسسات اإلعالمية مثل هيئة اإلذاعة البريطانية .يمكن للمستخدمين غير المسجلين مشاهدة

أشرطة الفيديو ،ويمكن للمستخدمين المسجلين تحميل عدد غير محدود من الفيديو .وصل عدد
المشاركين في يوتيوب حتى سنة (2014م )  ) 900(.مليون زيارة كل شهر ،و( )4.2مليار

مشاهدة للفيديوهات يوميا.

(مصدر البيانات.) www.enpi-info.eu(، ( Statistic Brain 2014:
 -7السكايب (: ( skype
برنامج سكايب ( )SKYPEمن البرامج الشهيرة جدا في عمل اتصاالت مجانية من
حاسوب آلخر أو من حاسوب إلى هاتف خلوي أو ثابت .ومع تخلي شركة مايكرو سفت عن

ويندوز اليڤ ماسنجر على حساب سكايب فإن استعمال هذا األخير زاد في اآلونة األخيرة  ،لهذا
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هذه التدونية ستساعدك في معرفة المزيد عن حيل وخدع برنامج سكايب ،وبعد األسرار التي قد ال

تكون لك دراية بها مع هذا البرنامج االكثر من ارئع .

مع برنامج سكايب يمكنك ليس فقط مشاركة كمي ار حاسوبك مع مخاطبيك ،وانما يمكنك

كذلك مشاركة شاشة حاسوبك مع أصدقائك ،هي فكرة جميلة للدراسة عن بعد أو كذلك إذا كنت
ترغب في مساعدة من احد أصدقائك لحل مشكلة في حاسوبك ،حيث يستطيع مشاهدة شاشة

حاسوبك والتحدث معك على سكايب.

طريقة التفعيل سهلة جدا ،أوال قم باختيار جهة االتصال التي تود مشاركة سطح المكتب
معها ،تم بعد ذلك اختر االتصال عن طريق الفيديو بعد أن يربط االتصال بنجاح ،ابحث عن
إيقونة الشات.

برنامج سكايب يمكنك كذلك من إضافة مجيب آلي بعد التسجيل في إحدى عروض

الشركة  ،ففي حالة لم تكن في حالة اتصال يمكن للمتصل أن يجد رسالة صوتية لك ،بل ويمكن
للمتصل أن يترك لك رسالة ،طبعا هذه الميزة ليست في الحسابات التي ال تتوفر على رصيد،

يعني أن يجب ان تكون مشترك في أحد عروض سكايب ،ويمكن عمل محادثات جماعية بالفيديو
مع سكايب يمكنك القيام بمحادثات صوتية جماعية بالفيديو حيث إن البرنامج يدعم إلى حدود

( ) 10أفراد في وقت واحد  ،لكن لألسف لالستفادة من هذه الميزة يجب على األقل أن يكون
حساب واحد ( ،) premiumلكي يستطيع دعوة جهات االتصال األخرى ذات الحسابات العادية
خطأ! مرجع االرتباط التشعبي غير صحيح) .

 -8الفايبر (:)viber
هو عبارة عن برنامج يمكنك من عمل اتصاالت أو رسائل مجانا لمن لديه نفس البرنامج
جميعنا نعرف برنامج المكالمات والمحادثات المجاني فايبر ،ولألسف الشديد فإن أغلبنا يستخدمه

وبشكل كبير حتى أصبح بديال عن الهاتف العادي في جميع مكالماتنا ومراسالتنا الخاصة .لكن

من أين جاء؟

وصل عدد مستخدمي برنامج فايبر حتى اآلن إلى أكثر من(  ) 100مليون مستخدم

حول العالم ،وحسب ويكيبيديا فمؤسس ومالك شركة فايبر ميديا هو“تالمون ماركو ”وهو
إسرائيلي-أمريكي ،ومقر الشركة هو في قبرص .الكثير من المستخدمين يعرفون هذه المعلومة ومع
ذلك يستخدمون البرنامج ،ولعل أكثر الدول استخداما الدول االسالمية ( ) 7دول إسالمية في
الشرق األوسط من ضمن(  ) 10دول في العالم األكثر استخداما  ،وهذا البرنامج له سنتان حتى

اآلن ومازال مجانيا  .برنامج فايبر على األندرويد (واآليفون كذلك على ما أظن) لديه الصالحية
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لقراءة جميع أسمائك ورسائلك وسجل هاتفك (حتى تلك التي ليست ضمن البرنامج) ولديه
الصالحية لمعرفة موقعك الجغرافي وحساباتك الشخصية وتسجيل الصوت والتقاط الصور
وتسجيل الفيديو .لديه أيضا الصالحية للوصول إلى جميع الملفات على هاتفك وقراءة إعداداتك
وحتى البرامج التي تستخدمها.

).)http://www.el-hourria.com/index.php/tech/item
 -9الواتس آب ):( whatsapp
بدأ العمل على تطبيق واتس آب تم تأسيسه وانطالقه في أوائل عام ( ، )2009رسميا
للمستخدمين في نوفمبر من العام ذاته  ،وكان التطبيق آنذاك موجود فقط بشكل حصري على
متجر اآلب ستور التابع آلبل  ،كان هذا على يد “برين أكتون” و“جان كوم” وكالهما موظفان

سابقان عمال لمدة عشرين عاما لدى شركة ياهو قبل أن ينفصال عنها ويؤسسا تطبيق واتس آب

الشهير الذي تقع مقر شركته حاليا في وادي السليكون بمدينة ماونتن فيو بكاليفورنيا ،وكانت فكرتهم
إيجاد بديل للرسائل النصية القصيرة التقليدية ،وبعد النجاح الذي حققه التطبيق تم إصدار نسخة

أخرى من التطبيق على منصة بالكبيري ،وتوالى دعم باقي أنظمة التشغيل ليصبح اآلن التطبيق

متوف ار على جميع أنظمة تشغيل الهواتف أندرويد ،ويندوز فون  ،سيمبيان ،وغيرها  ،وهو كذلك
متوفر بنحو ( ) 32لغة ،ويعد هاتف(نوكيا أن ) 95هو أقدم هاتف محمول مدعوم رسميا من

تطبيقات مختلفة بما فيها اللغة العربية في تطبيق واتس آب حيث يرجع تاريخ صدوره إلى مارس

من عام( 2007م) http://www.arabapps.Lorg .

إن الواتس آب تطبيق يتم تحميله على الهواتف المتنقلة فقط ،ولم يتم إصدار أي نسخة منه
للحواسيب أو ألجهزة التابليت ،وكما أن ال يوجد أي نية إلصدار مثل هذه النسخ في المستقبل،
يستخدم برنامج الواتس آب في التواصل عن طريق الرسائل القصيرة أو المصورة ،وكما يمكن
إرسال مقاطع فيديو عن طريقه ،عند تحميل هذا البرنامج ،يطلع على قائمة األسماء الموجودة
مسبقا في الهاتف ،وبشكل تلقائي يضيف كل من يستخدم هذا البرنامج لقائمة األسماء الخاصة
بالبرنامج ،ويعتمد برنامج الواتس آب على خدمة اإلنترنت في الهواتف بشكل أساسي ،حيث يتوجب
وجود اتصال بشبكة اإلنترنت لكي يعمل البرنامج ،وعند إرسال الرسالة أو استقبالها ال يوجد أي
تكلفة إضافية يتم اقتطاعها من قبل شبكة الهاتف المتنقل التي تزود الخدمة ،حيث يتم احتساب فقط
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خدمة اإلنترنت ،ولتجنب التكلفة اإلضافية ،يمكن االشتراك بالحزم التي تقدمها مختلف شركات
الهواتف المتنقلة.
واتس آب باألرقام :يبلغ عدد مستخدمي تطبيق واتس آب ) ( WhatsAppما يزيد عن
( ) 500مليون مستخدم كل يوم ،يتشارك المستخدمون حوالي( ) 700مليون صورة  ،و() 100
مليون مقطع فيديو كل يوم ،يتبادل المستخدمون ما يزيد عن ( ) 10مليار رسالة هذه اإلحصائيات
السابقة بتاريخ أبريل(  ، ) 2014وهي مأخوذة عن تطبيق واتس آب عبر المدونة الرسمية له.
هذا عرض لوسائل التواصل االجتماعي التي يستخدمها جميع األشخاص في العالم ،ولعل
التقدم التقني والتكنولوجي أتاح الفرصة للجميع من أشخاص عاديين وغير عاديين (المعاقين) لكي
يتواصلون عبر الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت) .واذا أردنا التركيز هنا على عينة الدراسة وهم ذوو
اإلعاقة السمعية نرى أنهم يستخدمون جزء كبير من هذه الوسائل ألنها تمثل لهم الشيء الكثير في
تفاعالتهم اليومية  ،ونقل وأخذ ما يريدون عبر هذه الوسائل ،وأكثر هذه الوسائل استخداما من قبل
ذوي اإلعاقة السمعية هي سيتم حصرها بعد التطبيق .
أوالً :الدور الذي تقوم به مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عمليات التواصل مع الصم:
في محاولته للتعبير عن نفسه بالطرق التقليدية لنتعرف على تلك الفروق ،ومعنى ذلك أن

طرق التواصل التكنولوجي سوف تساهم في إزالة حواجز االتصال اللغوي بين الصم وغيرهم من
العاديين وبطريقة فعالة.
الدور المهم الذي تقوم به مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عمليات التواصل مع الصم في النقاط

التالية-:

 أن المستحدثات التكنولوجية تساعد في تدعيم وتهيئة الظروف المناسبة للحياة العامة للصم.عنصر متمما ومكمال للعملية التعليمية في فصول الصم .
ا
 أن التكنولوجيا تعد أن استخدام وسائل وتكنولوجيا التعليم في عمليات التواصل مع الصم تساعد في جذب انتباهاألصم للرسائل التي تتضمنها عمليات التواصل والتغلب على مشكلة االنتباه التي تؤثر عليها

اإلعاقة السمعية بدرجة كبيرة.

 -أن استخدام أجهزة العرض فوق الرأس( ) Overhead projectorتتيح الفرصة للمعلم لكي

يكون مواجها للطالب الصم ؛ مما يساعد في إتمام عمليات التواصل غير اللفظي بكل أشكاله

( اإلشاري ،الشفهي ،الكلي) وكذلك كتابة المعلومات على الجهاز  ،واستخدام الرسوم
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التوضيحية دون الحاجة ؛ مما يقطع عمليات التواصل بينه وبين التالميذ الصم ،والتي تتطلب
مواجهة مباشرة ومستمرة.

 -أن خدمة التواصل عن طريق التليفون بنظام ( )TTYSيعمل على مساعدة كل من الصم

واألشخاص العاديين على إتمام عمليات التواصل عن طريق نظام تليفوني ثنائي األطراف ،مما
يساعد في تكيف األصم مع مجتمع العاديين ،وكذلك تسهيل عمليات التواصل من جانب

الشخص العادي دون الحاجة إلى أن يكون متمكنا من لغة اإلشارة.

 أن استخدام أجهزة الفيديو وتوافر إمكانيات الفيديو التفاعلي يضفي على العملية التعليمية فيفصول الصم فعالية أكبر ،وذلك من خالل ما توفره من واقعية للعملية التعليمية في فصول

الصم ،حيث يتم برمجة التدريبات في شكل ألعاب وأنشطة تتيح تغذية راجعة للتلميذ األصم،
وكذلك تمد المعلمين بتدريبات على مهارات التواصل الفعال مع تالميذهم الصم ،وان استخدم

الفيديو والفيديو التفاعلي يعمل على تشجيع عمليات التفاعل بين مستخدمي لغة اإلشارة من
الكبار والصغار.

(الروسان(58 :2000 ،
ثانياً -:المبادئ واإلجراءات التي يتطلبها التواصل الناجح بين معلم العلوم وتالميذه ذوي اإلعاقة
السمعية عند ممارسة األنشطة والتجارب العلمية:

ووضع درويش ( )46 :1992المبادئ واإلجراءات للتواصل الناجح بين المعلم والتلميذ من

ذوي اإلعاقة السمعية:

 -1إتاحة الفرصة للتالميذ المعاقين سمعيا لتناول واستخدام األدوات واألجهزة العلمية واجراء
التجارب بأنفسهم ،واعطائهم قد ار من االستقاللية في العمل بما يتناسب مع قدراتهم
وخصائصهم.
 -2توجيه التالميذ الصم وارشادهم إلى الطريقة الصحيحة لتناول األدوات واألجهزة العملية ،وكيفية
استخدامها بما يضمن المحافظة عليها وعلى أنفسهم أثناء استخدامها.

 -3توجيه التالميذ الصم إلى اإلجراءات الوقائية ،واحتياطات األمان التي يجب مراعاتها عند
استخدام األدوات واألجهزة المعملية.

 -4إعطاء التالميذ الصم فرصة زمنية مناسبة للتعامل مع األدوات واألجهزة المستخدمة في الدراسة
العملية .
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 -5التأكد في أثناء إجراء التوضيحات ( العروض العملية ) من أن الطالب األصم يمكنه أن يرى
ما تقوله وما تفعله.

 -6عدم الوقوف خلف التلميذ األصم عندما يعمل ألنه ال يعرف إذا كان المعلم يتحدث إليه،
وسيتحتم عليه أن يترك نشاطه العملي ليكتشف ذلك.

 -7أن يتوقف المعلم بين الحين واآلخر حتى يستطيع الطالب األصم النظر إلى المعلم ومتابعة
إجراء التجربة العملية.

 -8يجب أن يسير موضوع الدرس ( الحصة )وفق ترتيب منطقي  ،ووجود فرص منتظمة لمراجعة
المادة العلمية.
أمر ضروريا
 -9إن إحداث تعديالت في بعض األنشطة واألجهزة المستخدمة في تلك األنشطة يعد ا
في بعض األحيان ،فليس من المعقول أن يطلب من األصم المقارنة بين األصوات التي
تصدرها أجهزة أو أجسام معينة.

 -10كتابة خطوات التجربة العملية بوضوح على السبورة أو أجهزة العرض الضوئي بطريقة
مبسطة تالئم المستوى اللغوي عند التلميذ األصم .
 -11الربط بصفة دائمة بين األنشطة والمهارات اليدوية التي يؤديها التلميذ األصم  ،واستخداماتها
في الحياة العملية.
 -12من الضروري تزويد التالميذ الصم بفرص لالستكشاف الحر للمواد التي سيتعاملون معها،
وذلك قبل تقديم التعليمات الخاصة بالتعامل مع تلك المواد.

 -13تشجيع التالميذ الصم على القيام بمشروعات فردية أو من خالل مجموعات صغيرة.
 -14أن اعتماد األصم على اإلدراك البصري لألشياء بصفة أساسية ،يتطلب من معلم العلوم
استخدام المعينات واألمثلة المرائية التي يتطلبها تدريس العلوم لهذه الفئة من التالميذ.
 -15تشجيع التالميذ الصم على التعاون أثناء ممارسة األنشطة العملية.
 -16العمل على تقبل مشاعر التلميذ األصم أثناء ممارسة األنشطة العملية .
 -17إظهار االستحسان والتشجيع واإلكثار من الجوانب التعزيزية المادية والمعنوية كلما أثبت
الطالب األصم جداره ،حيث يساعد ذلك في بناء ثقة المعاق بنفسه.
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لقد اطلع الباحث على مجموعة من الدراسات واألبحاث السابقة في األدب التربوي ،والتي
لها عالقة بموضوع الدراسة ،ويحاول الباحث في هذه الدراسة عرض أهم هذه الدراسات واألبحاث

السابقة التي أجريت في مجال هذه الدراسة ،وذلك بهدف توضيح الحاجة إلى هذه الدراسة

واستخالص ما يمكن االستفادة منه في تحقيق هدف الدراسة الحالية ،حيث قام الباحث بتصنيف

الدراسات السابقة إلى ثالثة محاور وهي:
المحور األول :الدراسات التي تناولت توظيف الحاسوب أو اإلنترنت أو الويب في التعليم.
المحور الثاني :الدراسات التي تناولت إثراء المناهج التعليمية.
المحور الثالث :الدراسات التي تناولت االتصال والتواصل لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية.

المحور األول :الدراسات التي تناولت توظيف الحاسوب أو اإلنترنت أو الويب في التعليم.
 -1دراسة النجار(:)2014
أثر توظيف الفصول االفتراضية في تنمية مهارات استخدام الحاسوب واإلنترنت لدى طلبة

كلية الدعوة اإلسالمية.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر توظيف الفصول االفتراضية في تنمية مهارات استخدام

الحاسوب واإلنترنت لدى طلبة كلية الدعوة اإلسالمية في فلسطين ،حيث استخدم الباحث المنهج
التجريبي بتصميم المجموعتين باختبار بعدي لدراسة أثر المتغير المستقل وهو الفصل

االفتراضي في تنمية مهارات استخدام اإلنترنت ،وتم اختيار أفراد عينة الدراسة بالطريقة
القصدية ،حيث قام الباحث باختيار شعبتين من شعب مساق مهارات الحاسوب عملي من

المستوى الثالث في كلية الدعوة اإلسالمية فرع شمال غزة لتمثل إحداهما المجموعة التجريبية

وعددها ( )30طالبا ،واألخرى المجموعة الضابطة وعددها ( )30طالبة ،ولجمع بيانات الدراسة
أعد الباحث أدوات وهي اختبار معرفي ،وبطاقة مالحظة لتقييم األداء وقام بالتأكد من صدقها

وثباتها.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية -:
 .1وضع قائمة بمهارات استخدام الحاسوب واإلنترنت المراد تنميتها لدى الطالبات وعددها
( )52مهارة.
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 .2تم وضع تصور مقترح لتوظيف الفصول االفتراضية في تنمية مهارات استخدام اإلنترنت.
 -2دراسة أبوشاويش (:)2013
فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات تصميم المقررات اإللكترونية عبر الويب لدى طالبات

تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى.

هدفت الدراسة إلى بناء برنامج مقترح قائم على التصميم التعليمي لتنمية مهارات تصميم
المقررات اإللكترونية عبر الويب  ،وقياس أثره على تنمية مهارات المقررات اإللكترونية لدى
طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى بغزة .حيث استخدمت الدراسة المنهج التجريبي

بتصميم المجموعتين باختبار بعدي لدراسة أثر المتغير المستقل ،وهو الفصل االفتراضي في

تنمية مهارات تصميم المقررات اإللكترونية عبر الويب ،وتم اختيار أفراد عينة الدراسة بالطريقة
القصدية من تخصص تكنولوجيا التعليم والمسجالت لمساق التصميم التعليمي ،واللواتي أنهين

أكثر من ( )65ساعة معتمدة ،وبلغ عددهن ( )28طالبة .ولجمع بيانات الدراسة ،أعد الباحث

األدوات التالية وهى اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي لمهارات تصميم المقررات

اإللكترونية ،وبطاقة مالحظة لتقييم منتج لقياس الجانب األدائي لمهارات تصميم المقررات
اإللكترونية ،وقام بالتأكد من صدقها وثباتها .حيث أظهرت الدراسة النتائج التالية-:

 -1رفض الفرض األول وقبول الفرض البديل الذي ينص على وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة (  )   0.5بين درجات الطالبات في التحصيل قبل تطبيق البرنامج

المقترح ودرجاتهن بعد التطبيق لصالح التطبيق البعدي.
 -2رفض الفرض األول وقبول الفرض البديل الذي ينص على وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة (  )   0.5بين درجات الطالبات في التصميم قبل تطبيق البرنامج

المقترح ودرجاتهن بعد التطبيق لصالح التطبيق البعدي.
-3

دراسة عاصي (:)2012
" أثر استخدام مواقع اإلنترنت الثقافية على التعبير اإلبداعي لدى طالب الصف الثاني عشر

في شمال قطاع غزة"

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر استخدام مواقع اإلنترنت الثقافية على التعبير
الكتابي اإلبداعي لدى طالب الصف الثاني عشر في شمال قطاع غزة  ،ولتحقيق ذلك اتبع
الباحث المنهج التجريبي وقام بإعداد قائمة بأهم مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي ،وكان
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االختبار مكون من قسمين  (:موضوعي -مقالي) لقياس أثر استخدام مواقع اإلنترنت الثقافية
على التعبير الكتابي اإلبداعي ،وقد تم تحكيم هذه األدوات بعرضها على مجموعة من الخبراء

والمختصين في اللغة العربية وطرائق تدريسها ،وقد تكونت عينة الدراسة من صفين تم

اختيارهما بطريقة عشوائية وكان مجموعهما ( )72طالبا من طالب الصف الثاني عشر فرع
العلوم اإلنسانية بمدرسة نزار ريان الثانوية للبنين ،وقسمت العينة إلى مجموعتين :مجموعة

تجريبية تكونت من ( )36طالبا ومجموعة ضابطة مكونة من ( )36طالبا وطبق اختبار
التعبير الكتابي اإلبداعي على عينة استطالعية قوامها ( )30طالبا للتأكد من صدق وثبات

االختبار في الفصل الدراسي الثاني للعام ( ،)2012_2011وجاءت نتائج الدراسة على

النحو التالي-:

 .1وجود فروق ذات داللة إحصائية عند (  )   0.5بين متوسطي درجات طالب

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لمهارات التعبير الكتابي

اإلبداعي لطالب الصف الثاني عشر ،ولقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية.

 .2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (  0.5في مستوى مهارات التعبير
الكتابي اإلبداعي لدى طالب المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي ،ولقد كانت

الفروق لصالح التطبيق البعدي.
 -4دراسة الفار (: )2011
" مدى فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب(  ) Web Questsفي تدريس

الجغرافيا على مستوى التفكير التأملي والتحصيل لدى تالميذ الصف الثامن األساسي"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب

) (WEB QUESTSفي تدريس الجغرافيا على مستوى التفكير التأملي والتحصيل لدى

تالميذ الصف الثامن األساسي في محافظة شمال قطاع غزة  ،وتكونت عينة الدراسة من

( )61طالبا ،تم اختيارها من مدرسة ذكور جباليا اإلعدادية (أ) لالجئين.

وقد اعتمدت الدراسة المنهج البنائي والتجريبي مستخدما مقياس التفكير التأملي في الجغرافيا

وهو عبارة عن اختبار مكون من ( ) 30فقرة .وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية-:

 .1ضرورة تحسين ممارسات التدريس بالمرحلة اإلعدادية من خالل البعد عن األساليب التقليدية
التي تركز على اكتساب المعارف والمفاهيم لذاتها وسلبية الطالب في تحصيلها ؛ مما يفقد هذه

المعارف والمفاهيم أهميتها وقيميتها بالنسبة للطالب  ،وضرورة التركيز على األساليب والنماذج
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التي تستند إلى فلسفة تربوية واضحة ،والتي تسهم بشكل فاعل في تنمية مهارات التفكير

المختلفة وممارسة التقصي واالكتشاف في المواقف المختلفة

 .2ضرورة استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في تدريس وحدات الجغرافيا في المراحل

الدراسية المختلفة ألهميتها لتحقيق نتائج تعليمية مهمة في الجغرافيا ،حيث تسهم بفاعلية في
تحصيل الطالب لمفاهيم ومهارات التفكير التأملي تحسن مستوى التحصيل لدى الطالب في

الجغرافيا وتجعلهم يحبونها ويؤمنون بأهميتها في التقدم ؛ مما ينعكس إيجابيا على المجتمع في
هذه المجاالت.

 -5دراسة حسنين(:)2011
فاعلية استخدام إستراتيجية تقصي الويب ( )W.Q.Sفي تنمية مهارات تصميم صفحات

الويب لدى طالب الصف التاسع األساسي.

هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة فاعلية استخدام إستراتيجية تقصي الويب ( )W.Q.Sفي

تنمية مهارات تصميم صفحات الويب لدى طالب الصف التاسع األساسي .وقد استخدمت

الدراسة ثالثة مناهج بحث وفقا لطبيعة الدراسة ،وهي :المنهج الوصفي التحليلي ،المنهج
البنائي ،المنهج التجريبي ،اقتصرت هذه الدراسة على عينية من شعبتين دراستين من بين شعب

الصف التاسع الدراسية في مدرسة ذكور بني سهيال اإلعدادية (ب) لالجئين التابعة لوكالة

الغوث الدولية في محافظة خان يونس.
واختار الباحث أدوات الدراسة ،والتي هي:أداة تحليل المحتوى ،واختبار تحصيلي ،وبطاقة

مالحظة ،وبطاقة تقييم منتج نهائي لتصميم صفحات الويب.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية-:

 .1وضع تصور مقترح لتوظيف إستراتيجية تقصي الويب( )W.Q.Sفي تنمية مهارات تصميم
صفحات الويب.

 .2بناء قائمة بمهارات تصميم صفحات الويب المراد تنميتها لدى طالب الصف التاسع
األساسي ،وقد بلغ عددها ( )15مهارة معرفية و( )21مهارة أدائية.

 .3ال تتصف إستراتيجية تقصي الويب بالفاعلية في تنمية مهارات تصميم صفحات الويب لدى
طالب المجموعة التجريبية ،حيث تراوحت قيم نسب الكسب المعدل لبالك في التطبيق القبلي

والبعدي ألدوات الدراسة ومحاورها على المجموعة التجريبية بين ( )0.91-0.26وهي أقل
من القيمة التي وضعها بالك ( )1.2كحد العتبار اإلستراتيجية فاعلية.
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 -6دراسة أبو الجبين (:)2008
" فاعلية برنامج محوسب باستخدام تقنيات الوسائط المتعددة على التحصيل لدى طلبة الصف

الحادي عشر في مادة اإلحياء واتجاهاتهم نحوها"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج محوسب باستخدام تقنيات الوسائط المتعددة

وأثره على التحصيل لدى طالب الصف الحادي عشر في مادة األحياء واتجاهاتهم نحوها .،وقد

استخدمت الدراسة ثالثة مناهج بحث وفقا لطبيعة الدراسة ،وهي :المنهج الوصفي التحليلي،
المنهج البنائي ،المنهج التجريبي ،وقد أعد الباحث أدوات الدراسة وقام بالتأكد من صدقها
وثباتها ،وهي:

أداة تحليل المحتوى  ،واختبار تحصيلي ،وقد تم إعداد برنامج محوسب ،يراعي خصائص التعلم
الذاتي من جهة ،وخصائص بناء البرامج القائمة على التدريس بتقنيات الوسائط المتعددة من

جهة أخرى لوحدة قبيلة الحبليات من مقرر الصف العاشر في مادة األحياء ،لذلك فقد تم تحليل

الوحدة المقترحة وتحديد األهداف العامة لها ،وذلك من أجل بناء دليل المعلم.

ثم اختيرت عينة الدراسة من المدارس الثانوية للبنين بمحافظة شمال غزة ،حيث تم اختيار
فصلين وقسمت العينة إلى مجموعتين :األولى ضابطة ويبلغ عدد طالبها( )27طالبا والثانية

التجريبية وعدد طالبها( )25طالبا ،وقد تم تطبيق االختبار التحصيلي القبلي على كل من
المجموعتين.
وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية: :
 .1أكدت النتائج فاعلية البرنامج المحوسب باستخدام تقنيات الوسائط المتعددة لتدريس وحدة

قبيلة الحلبيات في مادة األحياء لطالب الصف الحادي عشر علمي ،حيث جاءت نسبة
حجم التأثير من خالل حساب مربع ايتا كبير=0.14.

 .2وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائيا عند مستوى داللة ( (0.01بين التحصيل في
األحياء واالتجاه نحو مادة األحياء ،مما يعني رفض الفرض الصفري الذي ينص على" ال
توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (  0.5بين تحصيل الطالب

في المجموعتين التجريبية في مادة األحياء واتجاههم نحوها" .وقبول الفرض البديل .وهذا
يدل على األثر اإليجابي للبرنامج المحوسب في إيجاد عالقة ارتباطيه بين التحصيل

واالتجاه.
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 -7دراسة الزعانين (:)2007
" فعالية وحدة محوسبة في العلوم على تنمية التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف التاسع
األساسي بفلسطين واتجاهاتهم نحو التعليم المحوسب"

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج قائم على الذكاء االصطناعي لتنمية التفكير االستداللي،

والتحصيل الدراسي في مبحث تكنولوجيا المعلومات لدى طالبات الحادي عشر بغزة.

ولتحقيق هذا الهدف تم تحليل محتوى وحدة أنظمة العد والترميز ،لتحديد المهارات االستداللية

والمفاهيم التكنولوجية المتضمنة فيها ،ثم تم بناء اختبار التفكير االستداللي والتحصيل الدراسي،
ثم إعداد البرنامج الذكي باستخدام الخلية العصبية االصطناعية ،واستخدام المنهج التجريبي

للتحقق من صحة الفروض ،وتكونت عينة الد ارسة من ( )59طالبة ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين

األولى تجريبية (ن= )27طالبة ،درست باستخدام البرنامج الذكي ،والثانية ضابطة (ن=)32
طالبة ،درست بالطريقة التقليدية ،وتم ذلك في الفصل الثاني من العام الدراسي (-2011
2010م) .وطبقت الدراسة في مدرسة شفا عمرو الثانوية للبنات في مدينة رفح ،وأبرز النتائج

التي توصلت إليها الدراسة-:

 .1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≥aبين متوسطي درجات
تحصيل التالميذ في المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق االختيار التحصيلي ،لصالح

التطبيق البعدي.
 .2توجد عالقة ارتباطيه إيجابية بين تحصيل التالميذ في مادة العلوم واتجاهاتهم نحو التعليم
المحوسب
 -8دراسة مهدي ):)2006
" فاعلية استخدام برمجيات تعلميه على التفكير البصري والتحصيل في التكنولوجيا لدى
طالبات الصف الحادي عشر.

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على فاعلية استخدام برمجيات تعليمه على التفكير البصري

والتحصيل في التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر ،ولتحقيق أهداف الدراسة

استخدمت الدراسة المنهج التجريبي على عينية ممثلة من طالبات الصف الحادي عشر أدبي

من مدرسة كفر قاسم الثانوية للبنات تم تقسيمها إلى مجموعتين  ،األولي المجموعة التجريبية ،
والثانية المجموعة الضابطة ،وقد استخدم الباحث اختباري التفكير البصري والتحصيل للوصول

إلى نتائج الدراسة.
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وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ما يأتي-:
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  (  0.5بين متوسطي درجات

طالبات المجموعة التجريبية  ،وطالبات المجموعة الضابطة في اختبار التفكير البصري بعد

إجراء التجربة لصالح المجموعة التجريبية .
 -2تتصف البرمجيات التعليمة بفاعلية في تنمية مهارات التفكير البصري في التكنولوجيا لدى
طالبات الصف الحادي عشر تزيد عن نسبة الكسب المعدل لبالك.
 -3تتصف البرمجيات التعليمة بفاعلية في تنمية التحصيل في التكنولوجيا لدى طالبات الصف
الحادي عشر تزيد عن نسبة الكسب المعدل لبالك.

 -9دراسة جودة:)2006( :
"أثر توظيـف الرحـــالت المعرفيــة عبـر الويب ( )Web Questsفي تدريس العلوم على تنمية

التنور العلمي لطالب الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة.
ُّ

هـدفت هذه الد ارس ــة إلى التعــرف على أثر توظيــف الرحالت المعرفية عبر الويب ( Web

التنور العلمي لطالب الصف التاسع األساسي
 ) Questsفي تدريس العلــوم على تنمية ُّ
بمحافظات غزة ،حيث استخدمت الدراسة ثالثة مناهج وهى المنهج الوصفي التحليلي ،المنهج

البنائي ،المنهج التجريبي واختارت الدراسة عينة عشوائية وعددهما (  ) 60طالبا ،إحداهما تمثل

المجموعة التجريبية وعددها (  ) 28طالبا ،واألخرى ضابطة وعددها (  ) 32طالبا ،وقد تأكد
الباحث من تكافؤ المجموعتين ( التجريبية والضابطة ) من حيث العمر الزمني والتحصيل العام

والتحصيل في مادة العلوم ،وتمثلت أدوات الدراسة في أداة تحليل محتوى الوحدة السابعة من

كتاب العلوم للصف التاسع األساسي ،واختبار للمفاهيم العلمية والذي تكون من (  ) 42بندا

اختباريا ،واختبار لمهارات التفكير العلمي ،والذي تكون من (  ) 39بندا اختباريا ،ومقياس
لالتجاهات نحو العلوم ،والذي تكون من (  ) 30فقرة مقسمة إلى خمسة أبعاد ،وأظهرت الدراسة

النتائج التالية-:

 -1وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة (  ) 0.05بين متوسطي درجات طالب الصف
التاسع في المجموعتين ( الضابطة والتجريبية ) على اختبار المفاهيم العلمية بعد التدريس

بالرحالت المعرفية عبر الويب لصالح المجموعة التجريبية.

 -2وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة (  ) 0.05بين متوسطي درجات طالب الصف

التاسع في المجموعتين ( الضابطة والتجريبية ) على اختبار مهارات التفكير العلمي بعد
التدريس بالرحالت المعرفية عبر الويب لصالح المجموعة التجريبية.
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 -3وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة (  ) 0.05بين متوسطي درجات طالب الصف
التاسع في المجموعتين ( الضابطة والتجريبية ) على مقياس االتجاهات نحو العلوم بعد

التدريس بالرحالت المعرفية عبر الويب لصالح المجموعة التجريبية .
 -10دراسة أبو الشات ( :)2004
"أثر توظيف الحاسوب في تدريس النحو على تحصيل طالبات الصف الحادي عشر
واتجاهاتهن نحوها واالحتفاظ بها.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيف الحاسوب في تدريس النحو على المستوى تحصيل طلبة
الصف الحادي عشر واتجاهاتهن نحوها واالحتفاظ بها ،حيث استخدمت الدراسة المنهج
التجريبي على عينة من الطالبات عددهن " "23طالبة للصف الحادي عشر .تم إعداد برنامج
محوسب مقترح تتضمن محتويات الوحدة الثانية من كتاب التدريبات اللغوية للصف الحادي

عشر ،وذلك بهدف تدريس هذا البرنامج لمجموعة تجريبية عن طريق الحاسوب.

حيث تمثلت أدوات الدراسة في بناء اختبار تحصيلي تكون من" "40فقرة من نوع اختبار من
متعدد طبق على طالبات المجموعتين

( التجريبية والضابطة ) والبالغ عددهن ( )46طالبة

قبل التجربة وبعدها فترة من تطبيق االختبار البعدي لقياس االحتفاظ  ،وقد تم ذلك بعد التحقق

صدق وتبات االختبار ،وعرضه على مجموعة من المحكمين األكفاء وذوي الخبرة في هذا

المجال ،واالستعانة بمقياس اتجاه تم بناؤه سابقا من قبل أحد الباحثين ،وقد جري إعادة قياس

صدق وتبات المقياس قبل تطبيقية ،وقد طبق المقياس مرتين قبل التجربة وبعدها على طالبات
المجموعتين( التجريبية والضابطة) والبالغ عددهن ( )64طالبة.
وبعد ذلك تم تصحيح االختبار والمقياس ورصد العالمات وادخال البيانات واجراء المعالجات
اإلحصائية المناسبة ،وقد جاءت النتائج على النحو التالي-:
 -1توجد فروق داله إحصائيا في مستوى تحصيل النحو لصالح طالبات المجموعة التجريبية
(الالئي يدرسن عن طريق الحاسوب) مقارنة بأقرانهن في المجموعة الضابطة ( الالئي يدرسن
بالطريقة التقليدية)

 -2ال توجد فروق دالة إحصائية في مستوى وتحصيل النحو من الطالبات ذوات المرتفع في
المجموعتين ( التجريبية ،والضابطة)

 -3توجد فروق دالة إحصائية في مستوى النحو لصالح الطالبات ذوات المستوى المنخفض في

المجموعة التجريبية( الالئي يدرسن عن طريق الحاسوب) مقارنة بأقرانهن في المجموعة

الضابطة ( الالئي يدرسن بالطريقة التقليدية).
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 -4الموضوعات التي تضمنها البرنامج المحوسب المقترح هي ( ال النافية للجنس،المستثنى بإال،
المستثنى بغير وسوى ،المستثني بعدا وخال وحاشا).

 -5طبقت التجربة وأدوات الدراسة على طالبات الصف الحادي عشر علوم بمدرسة الخنساء
الثانوية بنات للعام الدراسي (.)2005-2004

 -11دراسة بارود (:)2004
"فاعلية برنامج محوسب مقترح في الكسور العادية في تنمية التحصيل لدى تالميذ الصف

الثالث األساسي بغزة .

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج محوسب مقترح في الكسور العادية في تنمية

تحصيل تالميذ الصف الثالث بغزة مقارنة بالطريقة التقليدية.

وهي د ارسة تجريبية ،تكونت عينتها من فصلين تم اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة من
بين الشعب الدراسية الموجودة في مدرسة نور المعارف النموذجية الخاصة ،وقد تم تحديد

أحدهما كمجموعة تجريبية درست البرنامج المقترح ،والفصل اآلخر كمجموعة ضابطة درست
بالطريقة التقليدية.
وألغراض الدراسة قامت الباحثة بتحليل المحتوى الدراسي ( الوحدة الخامسة :الكسور العادية)
من كتاب الرياضيات للصف الثالث األساسي ،وتحققت من صدق وثبات التحليل ،ثم تم إعداد

البرنامج المقترح وفق خطوات متسلسلة منطقية،ثم تم إعداد اختبار التحصيل الدراسي في

وحدة الكسور العادية ،واستخدام في التأكد من تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل

تطبيق التجربة ،وهو اختبار موضوعي يتكون من ( )32فقرة بلغ معامل ثباته ()0.92بطريقة

التجزئة النصفية.

وقد جرى تطبيق االختبار على تالميذ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة قبل التجريب

وبعده في الفصل الدراسي الثاني من العام ( ) 2003/2002ثم جرى استخدام اختبار()T
واختبار مان –وتني ( )Uلمعالجة فرضيات الدراسة فتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية-:

 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (  0.5بين متوسطي درجات
التالميذ في المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لصالح المجموعة

التجريبية.

 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( (  0.5بين متوسطي درجات التالميذ
منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية.
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 -3أكدت النتائج فعالية البرنامج المحوسب لتدريس وحدة الكسور العادية في مادة الرياضيات

للصف الثالث األساسي بغزة ،حيث تم حساب نسبة الكسب المعدل لبالك للبرنامج المقترح
فكانت ( ،)1.41وهذا يدل على فاعلية البرنامج المقترح لتنمية تحصيل تالميذ الصف

الثالث األساسي.
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تعقيب عام على الدراسات السابقة التي تناولت توظيف الحاسوب
أو اإلنترنت أو الويب في التعليم:
من خالل العرض السابق للدراسات السابقة التي تناولت توظيف الحاسوب أو اإلنترنت أو
الويب في التعليم ،يتضح أن معظم الدراسات السابقة استخدمت الحاسوب أو اإلنترنت أو الويب

كمتغير أساسي في الدراسة كاآلتي-:
 -1من حيث الموضوع والهدف:

تنوعت الدراسات من حيث ذكر الموضوعات واألهداف ،إال أن هناك دراستان تحدثتا عن
متغير الدراسة الحالية الخاصة توظيف الويب في التعليم وهي دراسة (جودة  )2006التي

التنور
تناولت أثر توظيـف الرح ــالت المعرفيــة عبـر الويب في تدريس العلوم على تنمية ُّ

العلمي ،ودراسة الفار( )2011والتي هدفت إلى التعرف على مدى فاعلية استخدام الرحالت
المعرفية عبر الويب ،أما باقي الدراسات فاستخدمت الحاسوب واإلنترنت في التعليم كدراسة.
كدراسة (يحيى ومكاوي والمومني  )2011وهدفت الدراسة إلى فاعلية برنامج تدريبي

محوسب لتعليم مهارات القراءة بالطريقتين التواصل الكلي والطريقة الشفوية .ودراسة (أبو

الجبين  )2008وهدفت الدراسة إلى فاعلية برنامج محوسب باستخدام تقنيات الوسائط

المتعددة على التحصيل لدى طلبة الصف الحادي عشر في مادة األحياء واتجاهاتهم
نحوها .ودراسة (الزعانين (2007 ،وهدفت الدراسة إلى فعالية وحدة محوسبة في العلوم

على تنمية التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف التاسع األساسي بفلسطين واتجاهاتهم
نحو التعليم المحوسب .ودراسة (أبو الشات )2004 ،وهدفت الدراسة إلى التعرف أثر
توظيف الحاسوب في تدريس النحو على تحصيل طالبات الصف الحادي عشر واتجاهاتهن

نحو واالحتفاظ بها .ودراسة( الفار  )2011وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية
استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب ) (WEB QUESTSTفي تدريس الجغرافيا على
مستوى التفكير التأملي  ،والتحصيل لدى تالميذ الصف الثامن األساسي
ويرى الباحث أن هذه الدراسات ذكرت متغير استخدام الحاسوب واإلنترنت والويب في العملية
التعليمية باحتوائها على الموضوعات كمتغير رئيسي في الدراسة ،وهذا يتوافق مع الدراسة

الحالية في طرح متغير توظيف الحاسوب أو اإلنترنت أو الويب كمتغير أساسي في الدراسة.
-2
أ-

من حيث العينة والمنهج واألدوات:
العينة :كانت أعداد العينات المطبق عليها المقاييس واالختبارات متوسط عددها من (-20
 .)70وكانت عينة الدراسة الحالية مكونة من ( )24من الطالبات الصم.
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ب -المنهج  :اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة باستخدام المنهج المتبع وهو
المنهج شبه تجريبي للدراسات التجريبية.
ت -األدوات :تنوعت األدوات ما بين االستبانة واالختبارات القبلية والبعدية والبطاقات
والمقابالت واستمارة البيانات  ،فكانت المقاييس في كافة الدراسات حسب عرض كل
دراسة وكيف تحقق أهدافها واخراج بياناتها ونتائجها ،أما الدراسة الحالية فاستخدم الباحث

أداتين وهما :االختبار القبلي والبعدي لقياس مدى تنمية التحصيل الدراسي ،أما األداة

الثانية فاستخدم الباحث بطاقة المالحظة لقياس مهارات االتصال والتواصل .وكال من

األداتين استخدمتا لهدف قياس وجمع المعلومات للوصول إلى األهداف المنشودة من خالل

النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
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المحور الثاني :الدراسات التي تناولت إثراء المناهج التعليمية:
 -1دراسة عسكر (:)2013
" إثراء محتوى مناهج التاريخ بمفاهيم حقوق اإلنسان للمرحلة األساسية العليا في فلسطين"
هدفت الدراسة إلى بناء قائمة بمفاهيم حقوق اإلنسان التي ينبغي تضمنها في محتوى منهاج

التاريخ للمرحلة األساسية العليا في فلسطين ،ومعرفة مدى تضمن مفاهيم حقوق اإلنسان في

محتوى منهاج التاريخ للمرحلة األساسية العليا في فلسطين ،والتحقق من مستوى توافر مجاالت
مفاهيم حقوق اإلنسان في محتوى منهاج التاريخ للمرحلة األساسية العليا في فلسطين ،لمعرفة
المفاهيم التي تحتاج إلى إثراء في ضوء نسبة التوافر.

واتبعت الباحثة في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت أداتين للبحث ،حيث قامت

الباحثة بإعداد قائمة بمفاهيم حقوق اإلنسان التي ينبغي تضمنها في محتوى منهاج التاريخ

للمرحلة األساسية العليا ،وأداة بطاقة تحليل المحتوى لتحليل الكتب وتكونت عينة الدراسة من

كتب التاريخ للصف السابع والثامن والتاسع والعاشر من التعليم األساسي ،واستخدمت الباحثة
التك اررات والنسبة المئوية كأساليب إحصائية.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية-:
 -1التوصل إلى قائمة بمفاهيم حقوق اإلنسان  ،حيث تكونت من ( )32مفهوما موزعا على خمسة
مجاالت مجال الحقوق المدنية ،ومجال الحقوق السياسية ،ومجال الحقوق االقتصادية ،ومجال
الحقوق االجتماعية ،ومجال الحقوق الثقافية.
 -2توصلت النتائج إلى أن مفاهيم حقوق اإلنسان المتضمنة في محتوى منهاج التاريخ في كتاب
الصف السابع األساسي ( )19مفهوما ،وفي الصف الثامن األساسي ( )22مفهوم ،وفي
الصف التاسع األساسي ( )18مفهوم وفي الصف العاشر األساسي( )26مفهوما من المفاهيم

التي ينبغي تضمينها.

 -2دراسة قنوع ( : )2013
"إثراء محتوى منهاج الجغرافيا باآليات القرآنية الكونية وأثره في تنمية المفاهيم الجغرافية

واالتجاه نحوها لدى طالبات الصف الخامس األساسي بغزة

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن إثراء محتوى منهاج الجغرافيـا باآليـات القرآنيـة الكونية في

تنمية المفاهيم الجغرافية واالتجاه نحوها لدى طالبات الصف الخامس األساسي بغزة ،
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واستخدمت الباحثة في هذه الدراسة منهجين :المنهج الوصفي لتحليل المحتوى ،والمنهج شبة

التجريبي لقياس أثر المتغير المستقل (إثراء المنهاج باآليات القرآنية الكونية ) على المتغير
التابع (المفاهيم الجغرافية واالتجاه نحوها) حيث تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة مـن ()80

طالبة من طالبات الصف الخامس األساسي في مدرسة الرافدين األساسية للبنات التابعة لمديرية
التربية والتعليم غرب غزة للعام الدراسي( 2011-2012م )موزعين علـى شـعبتين د ارسـيتين .

ولبلوغ أهداف الدراسة ،واإلجابة عن أسئلتها ،والتحقق من فروضها ،أعـدت الباحثـة ثـالث أدوات
هي :أداة تحليل المحتوى للوحدة األولى والثانية والثالثة من كتاب الجغرافيا للصف الخامس

األساسي  ،واختبار للمفاهيم الجغرافية وعدد فقراته( )30فقرة من نوع اختيار من متعدد ،ومقيـاس

لالتجاه مكون من ( )24فقرة.

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن اآلتي-:
 -توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى) (α ≤ 0.05بين متوسطي درجات الطالبات في

التطبيق القبلي والتطبيق البعدي على االختبار التحصيل لصالح التطبيق البعدي.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α ≤ 0.05بين متوسطي درجات الطالبات فيالتطبيق القبلي والتطبيق البعدي على مقياس االتجاه لصالح التطبيق البعدي
 -3دراسة أبو فوده (:)2010
" أثر إثراء محتـوى منهـاج العلـوم بمـستحدثات بيولوجية في تنمية التنور البيولوجي لدى

طالبات الصف الثامن األساسـي.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر إثراء محتـوى منهـاج العلـوم بمـستحدثات بيولوجية في

تنمية التنور البيولوجي لدى طالبات الصف الثامن األساسـي ،واتبعت الباحثة في هذه الدراسة

المنهج الوصفي التحليلي ،حيث قامت بتحليل محتوى منهاج العلوم العامة للصف الثامن
وتحديد المستحدثات البيولوجية المتضمنة فيه ،كما استخدمت المنهج البنائي التجريبي في إعداد

قائمة المستحدثات البيولوجية والمادة اإلثرائية ودليل المعلم وقائمـة متطلبات التنور البيولوجي
واختبار التنور البيولوجي ،وتجريبها على عينة الدراسة  ،والتي تكونت من عدد (  )4شعب

دراسية في المجموعتين التجريبية والضابطة من طالبات الـصف الثـامن األساسي في مدرسة

دير ياسين األساسية العليا للبنات ،بواقع ( )2شعبة في المجموعة التجريبية  ،وكان عدد

طالباتها ( )65طالبة و( )2شعبة في المجموعة الضابطة  ،وعدد طالباتها ( )67طالبة،
وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية-:
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 -1وجود فرق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05بـين متوسطي درجات الطالبات في
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد إثـراء محتـوى منهاج العلوم بمستحدثات بيولوجية
في اختبار التنور البيولوجي لصالح المجموعـة التجريبيـة ،ويرجع السبب في ذلك إلى فاعلية
إحداث اإلضافات والزيادات على الوحدتين الدراسيتين األولى والثانية من كتاب العلوم العامة
للصف الثامن األساسي نتيجة لقصور المحتوى في تناول بعض المستحدثات البيولوجية.
 -2وأن حجم تأثير إحداث اإلضافات والزيادات على الوحدتين الدراسيتين األولى والثانية من كتاب
العلوم العامة للصف الثامن األساسي كبير في المجموع العام ،كما أوصت الباحثـة بـضرورة

تضمين كتب العلوم العامة في المرحلة األساسية العليا بعض المستحدثات البيولوجية مثل

الهندسة الوراثية وتطبيقاتها ،واعادة النظر في مناهج العلوم الحالية وتحليلها وتقويمها
وتطويرهـا فـي ضوء المستحدثات العلمية.
 -4دراسة شعت:)2009 (:
"إثراء محتوى الهندسة الفراغية في منهاج الصف العاشر األساسي بمهارات التفكير
هدفت هذه الدراسة إلى إثراء محتوى وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسـي في ضوء
مهارات التفكير البصري ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،حيث قام بتحليل وحدة

الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي ،مرك از في المقام األول على الرسومات التي فيها من

خالل أداة تحليل تـم بناؤها باالعتماد على مهارات التفكير البصري  ،حيث استخدم معادلة
هولستي لحساب ثبات هذه األداة ،وكذلك المنهج البنائي إلعداد المادة اإلثرائية باالعتماد على
نتائج تحليل محتوى الوحدة ،وآراء المختصين بالمناهج وطرق التدريس ،حيث تمت مناقشتهم

وجمع آرائهم .ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث أداة تحليل المحتوى إذ اشتملت على
مهـارات التفكير البصري لوحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي ،وقد تكونت أداة

التحليل في صورتها النهائية من ثـالث مهارات وهي :تمثيل المعلومات ،تفسير المعلومات،
تحليل المعلومات.
وقد توصلت الدراسة إلى قائمة مهارات التفكير البصري الواجب توافرها في وحـدة الهندسة
الفراغية للصف العاشر األساسي ،كما توصلت إلى تدني نسب توافر هذه المهـارات ،مما ساقها
إلى وضع محتوى للهندسة الفراغية مثرى بمهارات التفكير البصري ،وفي ضـوء ذلك أوصى

الباحث باالستفادة من القائمة التي توصلت إليها الدراسة الحالية عند تطوير وحدة الهندسة

الفراغية للصف العاشر األساسي ،واالستفادة من المادة اإلثرائية التي قدمتها الدراسة.
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 -5دراسة األسطل (: )2009
"بعنوان "إثراء وحدة البرمجة في مقرر تكنولوجيا المعلومات في ضـوء المعايير األدائية

للبرمجة ،ومن ثم قياس أثر المادة المثراة على مستوى مهـارة البرمجـة لـدى طالب الصف

الحادي عشر

هدفت هذه الدراسة إلى إثراء وحدة البرمجة في مقرر تكنولوجيا المعلومات في ضـوء المعايير
األدائية للبرمجة ،ومن ثم قياس أثر المادة المثراة على مستوى مهـارة البرمجـة لـدى طالب

الصف الحادي استخدمت الدراسة كل من المنهج الوصفي التحليلي والمـنهج البنـائي والمنهج
التجريبي ،استخدمت الدراسة بطاقة المالحظة لقياس أثر المادة المثراة على مستوى مهارة

البرمجة لدى طالب الصف الحادي عشر .وقد تكون مجتمع الدراسة من طالب الصف الحادي
عشر في المدارس التابعة لمديرية خان يونس في العام الدراسي (2008-2009م) ،والبالغ
عددهم ( )2759طالبا ،مـنهم ( )2150طالبـا فـي القسم األدبي ،و( )609طالب في القسم

العلمي ،وقد اختار الباحث عينة قصدية تمثلت بـشعبتين من طالب الصف الحادي عشر علوم

في مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنـين ،إحـداها مثلـت المجموعة التجريبية وعدد طالبها ()35

،واألخرى المجموعة الضابطة وعدد طالبها ( )35طالب.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية-:

 -1أظهرت نتائج تحليل محتوى وحدة البرمجة في مقرر تكنولوجيا المعلومات في ضوء المعايير
األدائية للبرمجة عدم توازن النسب المئوية لتك اررات المعايير ،حيث كانت نسب التوافر المئويـة

لكل مجال من إجمالي المعايير كالتالي-:
 المجال األول ( :مفاهيم عامة في البرمجة ) حصل على نسبة توافر ()%5.92
 المجال الثاني ( :يفهم ميزات برمجيات متقدمة ) حصل على نسبة توافر ()% 35.29
 المجال الثالث ( :التعامل مع المتغيرات ) حصل على نسبة توافر ()% 37.35
 المجال الرابع ( :التعامل مع الجمل الشرطية والدوارات ) حصل على نسبة توافر
((%6.76
 المجال الخامس ( :التعامل مع االقتران واإلجراءات ) حصل على نسبة توافر ()%8.2
 المجال السادس ( :التعامل مع المصفوفات ) حصل على نسبة توافر ()%4.12
 المجال السابع ( :التعامل مع السجالت) حصل على نسبة توافر (.)%2.94
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 بينما لـم يـسجل المجال الثامن (يتعاون لتقييم البرامج) أي نسبة تذكر ،فقد كانت نسبة توافره

( (% 0.00كشفت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا بين مستوى مهارة البرمجة لدى
طالب المجموعة التجريبية ،ومستوى مهارة البرمجة لدى طالب المجموعة الضابطة
لصالح المجموعة التجريبيـة تعزى للمادة المثراة المستخدمة.

 -2كشفت الدراسة عن أثر إيجابي للمادة المثراة  ،حيث استخدم الباحث معادلة حجم التأثير ،حيـث
قام الباحث بحساب مربع إيتا  ηالذي أثبت أن حجم تأثير المادة اإلثرائية كبير.

 -6دراسة أبو عوكل ( :)2007
"إثراء مقررات العلوم للمرحلة األساسية الدنيا بالمخططات المفاهيمية.
هدفت هذه الدراسة إلى إثراء مقررات العلوم العامة للمرحلة األساسـية الـدنيا فـي فلـسطين

بالمخططات المفاهيمية .والتي تضم الصفوف األولى من المرحلة التعليمية وهي األول والثاني
والثالث والرابع األساسي .حيث قام الباحث بتحليل المخططات المفاهيمية المتضمنة في مقـررات

العلـوم للـصف األول والثاني والثالث والرابع األساسي ،والبالغ عددها ثالثون مخططا مفاهيميا.

والفرعية العلمية المتضمنة فيها ،ثم قام بتقويم المخططات المفاهيمية لجميـع مقررات العلوم

للمرحلة األساسية الدنيا ،وذلك لتحديد الفجوات التي تتخلل مخططات مقـررات العلوم ،ثم قام

الباحث بإثراء مقررات العلوم للمرحلة األساسية الدنيا بالمخططـات المفاهيميـة لمقررات العلوم،

على اعتبار أن هذه المخططات يمكن ترجمتها إلى مضامين علمية مثـراة ،هذا فضال عن

تحديد المخططات المفاهيمية التي تشكل منحنى تكامليا بـين المفـاهيم العلميـة للمرحلة األساسية
الدنيا في فلسطين وقد اعتمد على المنهج التحليلي والوصفي والبنائي وكانت أهم نتائج البحث

عدم وجود معـايير تربويـة لهـذه المخططات المتضمنة في مقررات العلوم للمرحلة األساسية

الدنيا ،مما يدل علـى أن واضـعي المناهج لم يكن في تصورهم المعايير الواجب توافرها في

المخططات المفاهيمية ،مما أدى ذلك إلى انفصال مفاهيم مقررات العلوم للمرحلة األساسية
الدنيا  ،كما أنه ال يوجد توازن فـي عـدد المفاهيم في مقررات العلوم للمرحلة األساسية الدنيا ،هذا

وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها :التخفيف من المفـاهيم العلميـة وذلـك حتـى يستطيع
المتعلم الربط بين المفاهيم العلمية الموجودة في المقرر  ،كما أوصـت الد ارسـة علـى التركيز على

المخططات المفاهيمية في إغناء المناهج  ،إذ تعد هذه المخططات المفاهيمية أدوات بحث

وتقييم  ،واستبدالها باألساليب التقليدية التي تعتمد على أسس غير منطقية فـي الحـذف أو

اإلضافة لموضوعات دراسية معينة.
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 -7دراسة النادي (:)2007
"إثراء محتوى مقرر التكنولوجيا للصف السابع األساسي في ضوء المعايير العالمية.
هدفت هذه الدراسة إلى إثراء محتوى مقرر التكنولوجيا للصف السابع األساسي في ضوء

المعايير العالمية ،وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث قامت بتحليل محتوى
مقرر التكنولوجيا للـصف السابع األساسي من خالل أداة تحليل تم بناؤها باالعتماد على

المعايير العالميـة لواليـة أوهـايو األمريكية ،وكذلك المنهج البنائي إلعداد المادة اإلثرائية وذلك
باالعتماد على نتائج تحليل محتوى المقرر ،وآراء المختصين بالمناهج وطرق التدريس

وتكنولوجيا التعليم ،حيث تم مناقشتهم وجمع آرائهم خالل ورشة عمل لوضع معايير لقبول
نسب تحليل محتوى كتاب التكنولوجيا للصف السابع األساسي في ضوء المعايير العالمية ،وتم

من خالل ورشة العمل تحديد المعايير األكثـر حاجـة لإلثراء وقد بلغ عددها (  )12معيا ار.
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة أداة تحليل المحتوى كأداة رئيسة للدراسة ،واشتملت

على المعايير العالمية لمنهاج التكنولوجيا للصف السابع األساسي كما وضعتها والية أوهايو
األمريكية ،وقد تكونت أداة التحليل في صورتها النهائية من (  ) 7محاور رئيسية بمجاالتها

الفرعيـة و( )86معيا ار ،واستخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائية من تك اررات ونسب مئوية،
كمـا اسـتخدمت معادلة هوليستي لحساب ثبات التحليل .وقد توصلت الدراسة إلى النتائج

التالية-:

 -1تدني نسب توفر المعايير العالمية في محتوى مقرر التكنولوجيا للصف السابع األساسي
،حيـث كانت نسب توافر المحاور الرئيسة للمعايير العالمية كالتالي :محور طبيعة
التكنولوجيا ( ، ) %18.9محور التكنولوجيا والمجتمع ( ،) %15.46محـور تطبيقـات

اإلنتاج ( ، ) %41.24محور التكنولوجيا وتطبيقات االتصاالت ( ، )%0.34محور

التكنولوجيا والثقافة المعلوماتية محور التصميم ( ، ) %18.56ومحور العالم المصمم
.%5.5
 -2تم إعداد المادة اإلثرائية لمحتوى مقرر التكنولوجيا للصف السابع األساسي في ضوء
المعايير العالمية  ،حيث تم اختيار الوحدة الثانية من المقرر وهي وحدة (الطاقة ) والتي

توفر فيها معظـم المعايير التي تحتاج إلى اإلثراء وهي (  ) 7معايير :يطور حلول

تكنولوجية للمشكالت يوضح االعتماد الوظيفي المتبادل بين التقنيـات ،يـستخدم أدوات
القياس المختلفة لجمع المعلومات ،يصف ويختبر خصائص مواد مختلفة ،يعرف الطاقة،

يذكر استخدامات الطاقة.
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 -8دراسة لبد ):(2013
" إثراء بعض موضوعــات منهــاج العلــوم بتطبيقات النانو تكنولوجي وأثـــره على مستـــوى

الثقافــــة العلمية لطلبـــة الصــــف الحـــادي عشــــر في غزة.

هدفت الدراسة إلى إثراء بعض موضوعات منهاج العلوم بتطبيقات النانو تكنولوجي وقياس أثره

على مستوى الثقافة العلمية لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة ،اتبعت الدراسة المنهج

البنائي حيث قامت بإعداد المادة اإلثرائية المتضمنة لتطبيقات النانوتكنولوجي ،واتبعت كذلك

المنهج التجريبي حيث قامت بتدريس المنهج المثري لعينة الدراسة ،واختارت الباحثة عينة

قصديه لتطبيق الدراسة ،وتمثلت العينة في ( )40طالبة من طالبات الصف الحادي عشر علوم
إنسانية ،واستخدمت الباحثة االختبار القبلي والبعدى لقياس مستوى اإلثراء الثقافي المعرفي لدى

الطالبات.

وتوصلت هذه الدراسة إلى أن مستوى الثقافة العلمية للطالبات وصل إلى ( )%73.75وهذه
أعلى من الباحثة بضرورة تضمني مفاهيم وتطبيقات النانوتكنولوجي في منهاج الثقافة المعدل
االفتراضي ( )%70والذي حدد كمعدل مقبول تربويا.
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التعقيب على دراسات المحور الثاني
تناولت الدراسات في هذا المحور عملية إثراء للمناهج العملية المتعددة حيث:
من حيث الموضوع والهدف:
‒ اتفقت دراسة ( أبو فودة  ) 2010مع دراسة ( أبو عوكل )2007في تضمن إلثراء مناهج
العلوم بصورة شاملة ،أما ( شبات والزعنين )2002فقد تناولت إثراء منهج الفيزياء كأحد فروع

العلوم.

‒ اتفقت دراسة (األسطل  )2009ودراسة ( النادي )2007في التركيز على إثراء مناهج
التكنولوجيا للمراحل الدراسية المختلفة ،بينما كانت دراسة كل من (شعت ،)2009

و(جودة )2007تمحورت حول الرياضيات.

‒ ورغم االختالف في أهداف عملية اإلثراء ،إال أن أغلب الدراسات السابقة توصلت إلى نجاح
عملية إثراء المناهج وتحقيق األهداف.

من حيث العينة والمنهج واألدوات:
‒ كانت العينات في الدراسات السابقة متعددة ومختلفة من كافة المراحل الدراسية من فئات
األشخاص غير ذوي اإلعاقة في حين عينة الدراسة لدى الباحث تركزت حول( )24طالبا ومن

ذوي اإلعاقة السمعية.

‒ المنهج :اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة باستخدام المنهج المتبع وهو المنهج
التجريبي للدراسات التجريبية.

‒ األدوات :تعددت األدوات ما بين االستبانة واالختبارات القبلية والبعدية والبطاقات والمقابالت
واستمارة البيانات  ،فكانت المقاييس في كافة الدراسات حسب عرض دراسة وكيف تحقق

أهدافها واخراج بياناتها ونتائجها ،أما الدراسة الحالية فاستخدم الباحث أداتين وهما االختبار
القبلي والبعدي لقياس مدى تنمية التحصيل الدراسي ،أما األداة الثانية فاستخدم الباحث بطاقة

المالحظة لقياس مهارات االتصال والتواصل .وكال من األداتين استخدمت لهدف قياس وجمع
المعلومات للوصول إلى األهداف المنشودة من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

يعتبر اإلثراء من الموضوعات المهمة التي تساعد الطلبة على فهم الدروس ومحتواها

وباألخص الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية ،فقد ترجح للباحث أن إثراء المناهج عملية شاملة متكاملة

لم يتطرق إليها باحث لدى الصم.
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المحول الثالث :الدراسات التي تناولت االتصال والتواصل لدى الطلبة ذوي اإلعاقة
السمعية:
 -1دراسة أبو العمرين (:)2015
"بعنوان" مفهوم الذات واستراتيجيات التواصل االجتماعي لدى الطلبة الصم" في ضوء التقدم

التقني"

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى مفهوم الذات واستراتيجيات التواصل االجتماعي لدى
الطلبة الصم "في ظل التقدم التقني" ،وكانت عينة الدارسة مكونة من ( )107من الطلبة الصم

المسجلين في الجامعة اإلسالمية بغزة للعام الدراسي ( ،)2014،2015واستخدم الباحث المنهج

الوصفي التحليلي للوصول للنتائج وتحليلها ،كما كانت أداة الدراسة عبارة عن استبانه من إعداد

الباحث تحتوى على مقياسين األول لقياس مفهوم الذات والثاني لقياس استراتيجيات التواصل

االجتماعي ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ومن أهمها ما يلي-:

 .1أن نسبة صورة الذات المثالية أخذت المرتبة األولى بوزن نسبي ( )%86.80أي بدرجة تقدير

كبيرة ،وصورة الذات االجتماعية بنسبة ( ،)%67.40وصورة الذات الشخصية بنسبة

( ،)%61.80والنسبة بشكل عام لمفهوم الذات هي (.)%73.60

 .2أن نسبة البعد الثالث في إستراتيجيات التواصل االجتماعي وهو التواصل التقني والتكنولوجي،
حصل على المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( )%88.40أي بدرجة تقدير كبيرة ،وأن نسبة

التواصل االجتماعي( ،)%82.20والتواصل األسري بنسبة ( ،)%72.60وبشكل عام حسب

المحك المعتمد وبوزن نسبي ( .)%81.60

 .3وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة في مفهوم الذات
لدى الطلبة الصم يعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث في المتوسط الحسابي.
 .4وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة في مفهوم الذات
لدى الطلبة الصم يعزى لمتغير العمر في بعد صورة الذات المثالية لصالح األعمار التي أكثر

من ( ) 20سنة في المتوسط الحسابي .وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات أفراد عينة الدراسة في صورة الذات الشخصية والذات االجتماعية لدى الطلبة الصم

يعزى لمتغير العمر.
 .5وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة في مفهوم الذات
لدى الطلبة الصم يعزى لمتغير الحالة االجتماعية لصالح العزاب حسب المتوسط الحسابي.
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة في مفهوم الذات

لدى الطلبة الصم يعزى لمتغير درجة اإلعاقة السمعية ،وذلك لصالح اإلعاقة الكلية.

 .6عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة في مفهوم
الذات لدى الطلبة الصم يعزى لمتغير منطقة السكن.

 .7وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة في إستراتيجيات

التواصل االجتماعي لدى الطلبة الصم يعزى لمتغير الجنس .لصالح الذكور حسب المتوسط

الحسابي .

 .8عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة في مفهوم
الذات لدى الطلبة الصم يعزى لمتغير العمر ،في بعد التواصل األسري ،أما بعد التواصل

االجتماعي والتواصل التقني والتكنولوجي فكان وجود فروق لدى الطلبة الصم يعزى لمتغير

العمر لصالح الذين أعمارهم أكثر من ( ) 20سنة .

 .9وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة في استراتيجيات
التواصل االجتماعي لدى الطلبة الصم يعزى لمتغير الحالة االجتماعية .لصالح الطلبة

المتزوجين.

 .10وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة في إستراتيجيات
التواصل االجتماعي لدى الطلبة الصم يعزى لمتغير درجة اإلعاقة السمعية .لصالح اإلعاقة

الكلية.

 .11عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة في
إستراتيجيات التواصل االجتماعي لدى الطلبة الصم يعزى لمتغير منطقة السكن.

 .12وأظهرت الدراسة وجود عالقة طردية عند مستوى داللة إحصائية ( )   0.05

بين

متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة بين مفهوم الذات لدى الطلبة الصم واستراتيجيات

التواصل االجتماعي.

 -2دراسة أبو الحسين (: )2013
" العالقة بين مهارات التواصل االجتماعي وبعض مظاهر السلوك العدواني لذوي اإلعاقة

السمعية.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين مهارات التواصل االجتماعي ،ومظاهر

السلوك العدواني لذوي اإلعاقة السمعية بمستوياتها المختلفة ،وتوضيح تأثيـر مستوى اإلعاقـة
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السمعية والنوع علـى مهـارات التواصـل االجتماعـي ،ومظاهـر السلوك العدوانـي لألطفـال

المعاقين سمعيا بمرحلة التعليم األساسـي ،واستخدم المنهج الوصفي ،واشتمل عينة الدراسة
الحالية على ( )150تلميذا وتلميذة من ذوى المستويات المختلفة من اإلعاقة السمعية ،ممن
تتراوح أعمارهم ما بين (  )12 – 9عاما ،حيث ُيعد هذا العمر الزمني مالئما لمالحظة مدى
قصور مهارات التواصل االجتماعي ،ومظاهر السلوك العدواني لدى عينة الدراسة الحالية من

للصم
الصف الرابع االبتدائي وحتى الصف السادس االبتدائي ،والملتحقين بمدرسة األمل ُ

للصم
وضعاف السمع للبنين ،بجناكليس ،إدارة شرق اإلسكندرية التعليمية ،ومدرسة األمل ُ

للصم
وضعاف السمع للبنات ،بالحضرة ،إدارة وسط اإلسكندرية التعليمية ،ومدرسة األمل ُ
وضعاف السمع االبتدائية بدمنهور ،إدارة دمنهور التعليمية ،محافظة البحيرة ،وموزعين على

النحو التالي ،وقد اشتملت الدراسة الحالية على مستويين من مستويات اإلعاقة السمعية كما

يلي- :

 إعاقة سمعية متوسطة :تتراوح قيمة الفقدان السمعي لدى هذه الفئة ما بين [ ] 70 – 56وحدة ديسبيل .

 إعاقة سمعية شديدة جدا الحادة :تزيد قيمة الفقدان السمعي لدى هذه الفئة عن [ ] 90وحدة ديسبيل.
مستويات اإلعاقة السمعية الذكور واإلناث المجموع ))255025
اإلعاقة السمعية المتوسطة :اإلعاقة السمعية الشديدة جدا [ الحادة ]  ،20100 50المجموع
()7575150
وقد تَم تثبيت المتغيرات التالية لعينة الدراسة الحالية على النحو التالي- :
الذكاء :بلغ متوسط نسبة الذكاء االنحرافية لعينة الدراسة الحالية (  ،) 121.61بانحراف معياري

قدره (  ،) 17.73ومتوسط الدرجة التائية للذكاء (  ،) 63.51بانحراف معياري قدره( . ) 11.23
المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي لألسرة :بلغ متوسط المستوى االقتصادي االجتماعـي

الثقافـي لعينة الدراسة الحاليـة (  ،) 129.82بانحـراف معيـاري قدره ( .(26.91
ومن النتائج التي توصل إليها الباحث وجود عالقة بين مهارات التواصل االجتماعي
ومظاهر السلوك العدواني  ،وقد توصل الباحث إلى أن ذوي اإلعاقة السمعية لديهم مهارات تمكنهم

من التواصل االجتماعي مع اآلخرين  ،وان هناك فرق بين ضعاف السمع والصم.
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 -3دراسة شريت (:)2012
"فعالية برنامج إرشادي لتحسين تواصل األمهات مع أطفالهن وأثره في تنمية النضج

االجتماعي لدى األطفال ضعاف السمع

هدفت الدراسة إلى تقديم برنامج إرشادي تدريبي لتحسين تواصل األمهات مع أطفالهن ،وأثره

على النضج االجتماعي لدى األطفال ضعاف السمع في مرحلة الطفولة المبكرة .وتكونـت

عينة الدراسة من ( )20طفال وطفلة مكونة من مجموعتين  ،إحداهما تجريبية مكونة من

()10أطفال  6ذكور4 ،إناث ،ومجموعة ضابطة مكونة من ( ) 10أطفال  5ذكور 5 ،إناث.
وقد استخدمت الباحثة مقياس جودا رد للذكاء ومقياس المستوى االجتماعي االقتـصادي لألسرة

(إعداد عبد العزيز السيد الشخص ،)1995 ،ومقياس بيانات عن الطفل ضـعيف الـسمع إعداد

الباحثين واستخدمت الباحثة المنهج التحليلي والتجريبي ،وأظهرت النتائج:

 .1وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسـطات درجـات تواصـل أمهـات المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في قياس تواصلهن مع أطفالهن ضـعاف الـسمع مـن وجهة نظرهن بعد

تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية.

 .2وجـود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات تواصل األمهات بالمجموعة التجريبيـة فـي
قيـاس تواصلهن مع أطفالهن ضعاف السمع من وجهة نظرهن قبل وبعد تطبيق البرنامج
لصالح القيـاس البعدي.

 -4دراسة أبو عاصي(:)2007
"التواصل اللغوي ودوره في الدراسة عيوب النطق ومشكالت التخاطب.
هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء علي االتصال اللغوي (من خالل المنهج الوصفي التحليلي)
بوصفه علما مستقال له أهدافه ومناهجه الخاصة به ،والى بيان دور هذا العلم الحديث وأهميته

في دراسة عيوب النطق ومشكالت التخاطب ،ووضع الخطط العلمية لطرق العالج والمشاركة

في ذلك قدر اإلمكان .ومن منطلق تأكيد ذلك قدم البحث دراسة تطبيقية لخمس حاالت من
حاالت عيوب النطق واضطراب الكالم ،ثبت من خاللها إمكانية أن يشارك اختصاصيو
االتصال اللغوي في تشخيص هذه العيوب وعالجها  .وكشفت نتائج الدراسة إلى أهمية مشاركة

اللغوي في دراسة هذه العيوب ؛ بل يجب أن يتعدى ذلك إلى دراسة ( اإلعاقات) النطقية،
وأسبابها ،وطرق عالجها .وطالبت الدراسة المجتمع بكافة هيئاته باالهتمام باألطفال في سن

مبكرة وقياس قدراتهم السمعية والنطقية ،الكتشاف (اإلعاقة ) قبل أن يستفحل أمرها ،ويصعب

حينئذ عالجها.
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 -5دراسة كراز (:)2004
"تصور مقترح لعالج المشكالت الخاصة بمهارات االتصال والتواصل لدى معلمي الصم

بمحافظات غزة.

هدفت هذه الدراسة إلى بناء قائمة لمهارات االتصال والتواصل لمعلمي الصم ،ومعرفة مستوى

درجة التوافر لهذه المهارات ،ومعرفة أثر المتغيرات( النوع -الخبرة-طبيعة المعلم -المؤهل
العلمي) على درجة توافر المهارات لديهم ،ومعرفة المشكالت الخاصة بمهارات االتصال

والتواصل  ،ووضع التصور المقترح لعالج تلك المشكالت في بعض المهارات ،حيث استخدمت
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحديد مهارات االتصال والتواصل ،والتي ينبغي أن تتوافر

لدى معلمي الصم تم الرجوع إلى الدراسات السابقة في المجاالت البحثية الثالثة ( المهارات
األساسية للمعلم – المهارات األساسية لمعلمي الصم ) كما تم الرجوع إلى آراء الخبراء في
المجال ،ومجتمع الصم أنفسهم ،والتربويين العاملين في هذا المجال ،كما نظم الباحث ورشة
عمل بجمعية أطفالنا للصم ضمنت العاملين في العديد من المؤسسات العاملة في هذا المجال

والجامعات والو ازرات المعنية ،إلى أن توصل الباحث إلي القائمة النهائية وتحوي ( )82مهارة
موزعة على ( )4مجاالت:
المجال األول:
‒ مهارات استخدام طرق االتصال اليدوي وتنقسم إلى بعدين.
‒ مهارات استخدام لغة اإلشارة وعددها ( )22مهارة.
‒ مهارات استخدام هجاء األصابع وعددها ( )20مهارة.
المجال الثاني:
‒ مهارات استخدام االتصال اللفظي وتنقسم إلى بعدين.
‒ مهارات استخدام قراءة الكالم وعددها ( )20مهارة.
‒ مهارات استخدام تدريبات السمع وعددها ( )20مهارة.
وبعد أن تم إعداد القائمة على شكل استبانه لقياس درجة توافر المهارات لمعلمي الصم في

مدارسهم ،عرضت على الخبراء في المجال للتأكد من صدقها وثباتها ،كما تم اختيار خبراء من
المشرفين التربويين ومدراء المدارس لمالحظة درجة توافر تلك المهارات في الفترة المحددة لهم ،ولم

يكن اختيار الباحث لهذه الفئة إال لضمان دقة النتائج  ،فمعظم المشرفين التربويين عملوا مسبقا في

تعليم الصم ولهم خبرات طويلة ولديهم القدرة على تقييم المعلم ومعرفة أوجه القصور في أداء

المهارات.
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ولقد بلغت العينة التي طبقت عليها الدراسة ( )91من أصل ( ،)111ولقد اعتبر الباحث

االستبانة هي األداة الرئيسية المستخدمة

 -6دراسة يحي ومكاوي والمومني (: )2011
"فاعلية برنامج تدريبي محوسب لتعليم مهارات القراءة بالطريقتين التواصل الكلي والطريقة

الشفوية ألطفال الروضة والمعوقين سمعياً"

تهدف الدراسة إلى دراسة فاعلية برنامج تدريبي محوسب لتعليم مهارات القراءة بطريقة التواصل

الكلي والطريقة الشفوية ألطفال الروضة المعوقين سمعيا ،حيث استخدمت الدراسة المنهج

التجريبي على عينة مكونة من ( )60طفال وقد تم توزيعهم إلى أربع مجموعات بالطريقة
العشوائية وهي كالتالي-:
مجموعة تجريبية ()1عدد أفرادها ( )14طفال درست وفق طريقة التواصل الكلي المحوسبة.
مجموعة ضابطة (* )1عدد أفرادها ( )16طفال درست وفق الطريقة التقليدية.
مجموعة تجريبية ()2عدد أفرادها ( )14طفال درست وفق الطريقة الشفوية المحوسبة.
مجموعة ضابطة(*)2عدد أفرادها ()16طفال درست وفق الطريقة التقليدية.
وقد تكونت أداة الدراسة من ثالثة محاور :المحور األول يتكون من أربع وثمانين فقرة ( أحرف

اللغة العربية مع حركات المد القصير) .المحور الثاني :يتكون من أربع وثمانين فقرة (أحرف
اللغة العربية مع حركات المد الطويل ).المحور الثالث :يتكون من أربع وثمانين فقرة ( أحرف
اللغة العربية في بداية الكلمة ووسطها ونهايتها )،وقد تم استخراج معامالت الصدق والثبات

المناسبة لهذه األداة  ،وتم تطبيق البرنامج من خالل ( )90جلسة على مدار أربعة أشهر
ونصف .أشارت نتائج الدراسة إلى-:

 .1أن المجموعة التجريبية ( )1التي درست وفق طريقة التواصل الكلي المحوسبة كانت أفضل
في تعلم القراءة مقارنة بالمجموعة الضابطة(* )1التي درست وفق الطريقة التقليدية.

 .2المجموعة التجريبية ( )2التي درست وفق الطريقة الشفوية المحوسبة كانت أفضل في
تعليم القراءة مقارنة بالمجموعة الضابطة(* )2التي درست وفق الطريقة التقليدية.

 .3طريقة التواصل الكلي المحوسبة كانت أفضل في تعلم القراءة لدى األطفال المعوقين سمعيا
مقارنة بالطريقة الشفوية المحوسبة.
 .4ولم يظهر هناك فرق في تعلم القراءة يعزى إلى متغير الجنس.
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 .5وقد أشارت إلى أن هناك تفاعال ما بين المجموعتين التجريبيتين ( )2.1والبرنامج
المحوسب مقارنة بالمجموعتين الضابطتين (*)2*.1لصالح المجموعتين التجريبيتين ،وهذا

يشير إلى فاعلية البرنامج المحوسب بالطريقتين (طريقة التواصل الكلي ،الطريقة الشفوية).
 -7دراسة مطر (:)2002
" فاعلية السيكودراما في تنمية بعض المهارات االجتماعية لدى الصم.
هدفت الدراسة للتعرف على فاعلية السيكودراما في تنمية بعض المهارات االجتماعية لدى

الصم من خالل برامج خاصة بذلك ،وتكونت عينة الدراسة من ( )24طالبا وطالبة من الصم
في مدرسة األمل للصم بالزقازيق ،وقسم الطلبة إلى مجموعتين متساويتين ضابطة وتجريبية،
واستخدم الباحث اختبار رسم الرجل لجودانف ومقياس الذكاء لفاطمة حنفي مقنن ،واستمارة

البحث االجتماعي ،ومقياس المهارة االجتماعية من إعداد الباحث ،وكانت أهم النتائج :وأكدت

النتائج إلى:

 .1وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات المجموعتين لصالح المجموعة
التجريبية في المهارات االجتماعية بعد تطبيق البرنامج في التعاون واالستقاللية

والصداقة.

 .2ال توجد فروق بين المجموعتين ،وال توجد فرق بين الذكور واإلناث بعد تطبيق البرنامج
في المجموعة التجريبية.
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تعقيب على الدراسات السابقة التي تناولت االتصال لدى الطلبة
ذوي اإلعاقة السمعية.

 -1من حيث الموضوع والهدف:
هناك دراسات محدودة تناولت االتصال والتواصل لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية على الرغم

من أهمية موضوع االتصال والتواصل لديهم كدراسات السابقة أعاله جميعها  ،في حين أن هذه
الدراسة تناولت االتصال والتواصل كمتغير أساسي عند استخدام الويب وتفعيله في التعليم

،وأن الدراسات السابقة لم تتناول الويب أو اإلنترنت في عملية االتصال.
 -2من حيث العينة والمنهج واألدوات:

أ -العينة :كانت أعداد العينات المطبق عليها المقاييس واالختبارات متوسط عددها من (-12
 150وأكثر) وتنوعت من حيث العمر والفئة من األطفال الصم وآبائهم وذويهم.
وكانت عينة الدراسة الحالية مكونة من ( )24من الطلبة الصم من مدرسة الرافعي.
ب -المنهج :اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة باستخدام المنهج المتبع وهو
المنهج التجريبي للدراسات التجريبية.
ت -األدوات :تنوعت األدوات ما بين االستبانة واالختبارات القبلية والبعدية والبطاقات
والمقابالت واستمارة البيانات ،فكانت المقاييس في كل دراسة حسب عرض كل دراسة

،وكيف تحقق أهدافها واخراج بياناتها ونتائجها ،أما الدراسة الحالية فاستخدم الباحث الحالي

أداتين وهما :االختبار القلبي والبعدي لقياس مدى تنمية التحصيل الدراسي ،أما األداة

الثانية فاستخدم الباحث بطاقة المالحظة لقياس مهارات االتصال والتواصل .وكال من
األداتين استخدمت لهدف قياس وجمع المعلومات للوصول لألهداف المنشودة من خالل

النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
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الفصـل الرابـع
اإلجراءات الدراسية
يتناول هذا الفصل إجراءات الدراسة التي اتبعها الباحث الختبار فروض الدراسة ثم
الحديث عن منهج الدراسة المتبع ،ووصف لمجتمع وعينة الدراسة وأسلوب اختيارها ،وبيان أدوات

الدراسة ،واستخراج صدقها وثباتها واتساقها الداخلي والتصميم شبه التجريبي ،وضبط المتغيرات،

كما يحتوي الفصل على كيفية تنفيذ الدراسة واجرائها ،والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في
تحليل البيانات.

منهج الدراسة:
استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي ،والمنهج البنائي ،والمنهج شبه

التجريبي وهي كالتالي-:

 -المنهج الوصفي التحليلي :هو "المنهج الذي يدرس ظاهرة أو حدثا أو قضية موجودة حاليا

يمكن الحصول منها على معلومات تجيب عن أسئلة البحث دون تدخل الباحث فيها" (األغا

واألستاذ )83 :2002 ،حيث استخدمه الباحث في مراحل البحث (تحديد الخصائص
والحاجات) وذلك لوصف وتفسير نتائج البحث.

 المنهج شبه التجريبي :هو "المنهج الذي يدرس ظاهرة حالية مع إدخال تغيرات في أحدالعوامل أو أكثر ورصد نتائج هذا التغير" (األغا واألستاذ )83 : 2002 ،حيث تم اتباع
التصميم الشبه التجريبي ذو المجموعة الواحدة مع تطبيق قبلي وبعدي .حيث استخدمه الباحث

المنهج شبه التجريبي في الكشف عن أثر البرنامج.

حيث قام الباحث بدراسة فاعلية تدريس وحدة إثرائية عبر الويب في مبحث العلوم لتنمية

التحصيل ومهارات االتصال والتواصل لدى طالبات الصف العاشر من ذوي اإلعاقة السمعية ،ومن
أجل ذلك قام الباحث ببناء الدروس الخاصة بوحدة الوراثة لكي تتناسب مع طالبات الصف العاشر

من ذوي اإلعاقة السمعية ،وتم تقديمها كوحدة إثرائية عبر الويب ،حيث اتبع الباحث التصميم شبه
التجريبي ذا المجموعة الواحدة بحيث تخضع طالبات المجموعة الختبار قبلي ،ومن ثم تخضع نفس
طالبات المجموعة للتعلم باستخدام الوحدة اإلثرائية عبر الويب ،ثم بعد ذلك تخضع نفس طالبات

المجموعة الختبار بعدي.
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مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف العاشر من ذوي اإلعاقة السمعية بمدرسة

مصطفى الرافعي للصم بغزة  ،واللواتي درسن مبحث العلوم في الفصل الدراسي الثاني من العام

الدراسي (2015-2014م ) والبالغ عددهن ( )20طالبة.

عينة الدراسة:
تم اختيار عينة قصدية مكونة من ) )20طالبة من طالبات الصف العاشر األساسي
بمدرسة مصطفى الرافعي الثانوية للصم خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (-2014

2015م) ،وهي تمثل كامل المجتمع.

إعداد وبناء الوحدة التعليمية اإل ثرائية المقترحة عبر الويب:
بعد اطالع الباحث على بعض النماذج العربية واألجنبية لتصميم المواد والبرامج

التعليمية ،والتي أوردها كل من( :الحيلة( ،)107-99 :2001 ،خميس،)90-57 :2003 ،

(عزمي( ،)2001 ،وحدة التعليم اإللكتروني( ،)2009 ،كالرك ،)1995 ،ومنها:
 -نموذج معهد التطوير التعليمي الشامل (.)IDI & NDMI Model

 نموذج كيمب ( )Jerrold E. Kemp Modelالشامل لتصميم برامج التعليم والتدريب. نموذج ديك وكيري المعدل (.)Dick, W. & Carrey, L model نموذج محمد محمود الحيلة للتصميم التعليمي والتطوير التعليمي. نموذج محمد عطية خميس للتصميم والتطوير التعليمي. نموذج نبيل جاد عزمي للتصميم التعليمي للوسائط المتعددة. النموذج العالمي للتصميم التعليمي( .)ADDIEوبعد تتبع مراحل كل نموذج مما سبق ،الحظ الباحث أن مراحل التصميم التعليمي تتكون

ونظر ألن تصميم صفحات إلكترونية في
ا
من خطوات متشابهة مع بعضها في كثير من النماذج،
ضوء إستراتيجية تقنية الويب يتطلب التعامل مع متغيرات كثيرة متنوعة منها األهداف والمحتوى
والمصادر والوسائط التعليمية وخصائص المتعلمين وأساليب التقويم وغيرها ،فإنه لكي يتم التعامل

مع هذه المتغيرات بنجاح فالبد من اتباع نموذج تصميم تعليمي مناسب يوضح هذه المتغيرات

وطبيعة العالقة التبادلية بينها ويصف اإلجراءات والعمليات الخاصة بتصميمها ويساعد على فهمها

وتفسيرها ،لذلك اتبع الباحث النموذج العالمي للتصميم التعليمي ( )ADDIEفي تصميم وحدة إثرائية
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في ضوء إستراتيجية تقصي الويب لتنمية التحصيل المعرفي وتنمية مهارات االتصال والتواصل في

مبحث العلوم (الوراثة) بمدرسة مصطفى صادق الرافعي للصم للصف العاشر أساسي ،كما أن
الغالبية من نماذج التصميم التعليمي تعتمد على نموذج (( )ADDIEجواد ،)2007 ،والذي يتألف

من خمس مراحل ،هي:

 مرحلة التحليل (.)Analyze Stage مرحلة التصميم(.) Design Stage مرحلة التطوير (.)Development Stag مرحلة التطبيق (.)Implement Stag -مرحلة التقويم (.)Evaluate Stag

المرحلة األولى :مرحلة التحليل (:)Analyze Stage
تتضمن هذه المرحلة مجموعة من الخطوات وفيما يلي شرح لهذه الخطوات:
أ -تحليل المحتوى:
قام الباحث تحليل محتوى بإجراء لمحتوى مبحث العلوم (وحدة الوراثة) المقررة على طلبة

الصف العاشر بغزة ،لتحديد األهداف التعليمية ومهارات االتصال والتواصل ،وذلك لتحقيق أهداف
الدراسة حيث كانت أهداف الوحدة المقترحة على النحو التالي-:
الدرس األول :التركيب الكيميائي للحموض النووية :
بعد نهاية الدرس يتوقع أن تكون الطالبات قادرات على أن:
‒ تعرف المقصود بالحموض النووية .
‒ تذكر أنواع الحموض النووية .
‒ تصف التركيب الكيميائي لكل من الحمض النووي (  DNAو.)RNA
‒ تذكر أنواع الحمض النووي ( .) RNA
الدرس الثاني :آلية تضاعف الحمض النووي ).) DNA
بعد نهاية يتوقع أن تكون الطالبات قادرات على أن:
‒ تذكر المكونات الالزمة لتضاعف ).)DNA
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‒ توضح أهمية تضاعف ).)DNA
‒ تتبع آلية تضاعف ).)DNA
الدرس الثالث :الطفـــــــــــــــــــرة .
بعد نهاية الدرس يتوقع أن تكون الطالبات قادرات على أن:
‒ تستخلص مفهوم الطفرة الوراثية .
‒ تفسر العوامل التي تؤدي إلى حدوث الطفرة .
الدرس الرابع  :الوراثة المندلية .
بعد نهاية الدرس يتوقع أن تكون الطالبات وقادرات على أن:
‒ التعرف على العالم مندل وأسس الوراثة .
‒ تفسر سبب اختيار مندل لنبات البازيالء في تجاربه.
الدرس الخامس  :تجارب مندل .
بعد نهاية الدرس يتوقع أن تكون الطالبات قادرات على أن:
‒ تتبع آليه احد تجارب مندل في الوراثة.
‒ تفسر النتائج التي توصل إليها مندل في تجاربه.
‒ التعرف على طرق التلقيح ( الذاتي والخلطي ).
الدرس السادس :فرضيات مندل .
بعد نهاية الدرس يتوقع أن تكون الطالبات قادرات على أن:
‒ تستخلص قانون انعزال الصفات.
‒ توظف قانون انع ازل الصفات في حل األسئلة الوراثية.
‒ توضح المقصود بالمفاهيم التالية :الجينات المتماثلة ،الجينات المتخالفة ،الجين المتنحي،
الجين السائد ،الطرز الجينية ،الطرز الشكلية.

ب -خصائص المتعلمين:
‒ بلغ عدد طالبات المجموعة التجريبية ( )20طالبة من طالبات الصف العاشر األساسي
بمدرسة مصطفى صادق الرافعي للصم.

117

إجراءات الدراسة

الفصل الرابع

‒ مستواهم االجتماعي واالقتصادي متقارب ،وظروفهم البيئية متشابهة إلى حد كبير.
‒ لدى الطالبات قصور في مستوى النمو اللغوي نتيجة اإلعاقة السمعية.
‒ لديهم مهارات أساسية في التعامل مع الحاسوب ،والتعامل مع اإلنترنت وشبكات التواصل
االجتماعي.

‒ عدم امتالكهم معرفة علمية سابقة في مجال الوراثة ،حيث لم يسبق لهم دراسة أي مقرر

يتعلق بهذا الجانب حسب محتوى مناهج العلوم من الصف األول االبتدائي حتى الصف

العاشر األساسي.

‒ الطالبات لم يدرسن أي مقرر دراسي إلكتروني عبر الويب سابقا.
‒ لدى الطالبات رغبة شديدة في التعلم والبحث والحصول على المعلومات باستخدام شبكة
اإلنترنت.

ت -إمكانية البيئة التعليمية:
يتطلب تنفيذ الدراسة توفير إمكانيات البيئية التعليمية التي لها دور المساعدة ،ولقد حاول

الباحث االستفادة من هذه اإلمكانيات قدر اإلمكان ومنها:

‒ استخدام مختبر الحاسوب المدرسي الذي ستجري فيه التجربة بعد الحصول على موافقة
جهات االختصاص ملحق ( )2تسهيل مهمة من الو ازرة .

‒ استخدام عدد ( )20جهاز حاسوب عالية المواصفات في المختبر.
‒ توظيف جهاز ( ) LCDالموجود في المختبر.
‒ توظيف برامج المونتاج الخاصة بالوحدة اإلثرائية وتنزيلها على أجهزة الحاسوب الموجودة
في المختبر.

ث -المشكالت التي واجهت الباحث:
واجه الباحث أثناء التجربة مجموعة من المشكالت وهي:
‒ انقطاع التيار الكهربائية بشكل مفاجئ أثناء الدراسة.
‒ تعطل وبطء سرعة تصفح شبكة اإلنترنت.
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المرحلة الثانية :مرحلة التصميم.( Design Stage) .
تتضمن هذه المرحلة مجموعة من الخطوات ،وفيما يلي شرح لهذه الخطوات:
 -1تصميم األهداف التعليمية:
من خالل الخطوات السابقة ،أمكن التوصل إلى تحديد المهمات الرئيسية والمهمات الفرعية،
وفي هذه الخطوة تم ترجمة هذه المهمات إلى أهداف نهائية وممكنة ،حيث قام الباحث بصياغتها
بصوره أهداف عامة يتفرع منها مجموعة من األهداف السلوكية ،حيث قام الباحث بتوزيعها على

ستة دروس.

 تصميم إستراتيجية تنظيم المحتوي وتتابع عرض السالسل والتتابعات:في ضوء متطلبات المتعلمين للعلوم "وحدة الوراثة" ،التي الحظها الباحث،

وضع

تصور وظيفيا لمبحث العلوم "وحدة الوراثة" من خالل الوحدة اإلثرائية المقترحة عبر الويب
ا
الباحث

لتنمية التحصيل ومهارات االتصال والتواصل ،والمتضمن واجهة تفاعل للصفحة اإللكترونية ،تتمتع

بالبساطة وعدم التعقيد وسهولة الوصول إلى المعلومة مع دعمها بالعديد بالمتغيرات كالصور

واأللوان ،وتشتمل كل واجهة على درس واحد من دروس الوحدة ،لذلك قسم الباحث محتوى الصفحة

التعليمية إلى ستة دروس ويشتمل كل درس على عنوان رئيسي وهو كالتالي-:
الدرس األول :بعنوان " التركيب الكيميائي للحموض النووية ".
الدرس الثاني :بعنوان " آلية تضاعف الحمض النووي ." DNA
الدرس الثالث :بعنوان " الطفرة ".
الدرس الرابع :بعنوان " الوراثة المندلية ".
الدرس الخامس :بعنوان " تجارب مندل ".
الدرس السادس :بعنوان " فروض مندل ".
 -تحديد الوقت المطلوب للتعلم:

قام الباحث بحساب الوقت المطلوب لتعلم كل مختبر من خالل حساب زمن التعلم عدة

مرات  ،وأوجد متوسط الزمن وكانت نتائج حساب زمن التعلم هي ( )45دقيقة لكل درس.
 -تحديد نمط التعلم واألساليب المناسبة.

في ضوء عرض الباحث إلستراتيجية التفاعالت التعليمية للوحدة اإلثرائية تم تحديد نمط

التعلم وهو نمط التعلم الذاتي ،وذلك لمناسبته لمحتوى الوحدة اإلثرئية والبيئة التي يتعامل معها.
119

إجراءات الدراسة

الفصل الرابع

 تصميم إستراتجيات التعليم العامة.إستراتيجية التعليم العامة هي الخطة العامة والمنظمة لإلجراءات التعليمية المحددة لتحقيق

األهداف التعليمية داخل الوحدة اإلثرائية ،وفي هذه المرحلة يعرض الباحث إستراتيجية الوحدة
المقترحة في النقاط التالية-:

 .1استثارة دافعية المتعلم للتعلم عن طريق (جذب االنتباه ،ذكر األهداف ،مراجعة التعلم
السابق).
 .2تقديم التعليم الجديد ويشمل عرض المعلومات واألمثلة.
 .3تشجيع مشاركة المتعلمين وتنشيط استجاباتهم عن طريق تقديم تدريبات انتقالية موزعة،
وتوجيه التعلم ،تقديم التعزيز والرجع المناسب للمتعلمين.
 .4قياس األداء محكي المرجع :تم اتخاذ القرار بشأن تطبيق البرنامج.
 .5ممارسة التعلم في مواقف جديدة.
 .6تطبيق االختبار النهائي أو البعدي.
وقام الباحث بتطبيق هذه اإلستراتيجية المنظمة ،والتي تتكون من مجموعة من األنشطة والمتغيرات
واإلجراءات التعليمة على كل درس من الدروس الستة للوحدة اإلثرئية لتنمية التحصيل ومهارات

االتصال والتواصل.

 اختيار مصادر التعلم ووسائله المتعددة:قام الباحث بتحديد مصادر التعلم المناسبة بناء على األهداف العامة الخاصة بالوحدة
اإلثرائية لتنمية التحصيل ومهارات االتصال والتواصل ،وتم تحديد مصادر التعلم الخاصة بتحقيق
كل هدف عام ،واكساب الطلبة خبرات األهداف العامة بسرعة وفاعلية ،وتنقسم هذه المرحلة إلى
خطوتين وهما:
الخطوة األولي :وفيها حددت قائمة ببدائل المصادر في ضوء :الهدف التعليمي ،وطبيعة الخبرة

ونوعية المثيرات (بصرية ثابتة ،نصوص مكتوبة مع مراعاة المتغيرات التي تجذب وتثير انتباه

المتعلم من صور ونصوص واضحة) وكان نمط التعلم (ذاتي) وكانت قائمة بدائل المصادر

المناسبة مبدئيا هي (جهاز حاسوب ،انترنت ،برامج حاسوب بالوحدة اإلثرائية والمشاركة واإلدارة).

الخطوة الثانية :تم اتخاذ القرار النهائي الختيار أنسب الوسائل ،في ضوء إستراتيجيات التعليم
وكانت (تعلم ذاتي) أما اإلجراء التعليمي فكان (استثارة دافعية ،جذب انتباه ،مراجعة التعلم السابق،

تقديم مثيرات التعلم الجديد ،اكتساب خبرات جديدة مطابقة لألهداف ،تحسين التعلم وتطبيقه،
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وتدريبات وتطبيقات ،توجيه التعلم) أما بالنسبة للموارد والقيود فيمكن توفير الوسائل التي تم

اختيارها ،وحساب التكلفة والعائد كان مناسبا ،أما بالنسبة للقرار النهائي حول المصادر والوسائل

األكثر مناسبة فكان (تصميم وانتاج الوحدة اإلثرائية
ومتحركة وفيديوهات وروابط) في الدروس الستة.

يتضمن نصوص مكتوبة وصور ثابتة

 وصف مصادر التعليم ووسائله المتعددة:بناء على ما قام به الباحث بتحديد مصادر التعليم والوسائل األكثر مناسبة ألهداف

البحث في الخطوة السابقة ،ففي هذه الخطوة يقوم الباحث بوصف تفصيلي لكل وسيلة مع ذكر
المواصفات والمعايير الواجب توافرها في تلك المصادر على النحو التالي-:
 -1النصوص المكتوبة:
تشمل كل شاشة من شاشات الدروس على فقرات مطبوعة يقوم المتعلم بقراءتها بشكل

فردي ،بحيث تراعي معايير التصميم حسب الشروط والمعايير التربوية والتكنولوجية ،وهي
كالتالي-:
 وضوح النصوص من حيث شكلها وحجمها بشكل واضح ومقروء وصحيحة لغويا. استخدام الخطوط المألوفة وتجنب الخطوط المزخرفة. تباين لون الخط مع لون الخلفية مثل الكتابة بلون داكن على خلفية فاتحة. إتباع نظام موحد في كتابة العناوين الرئيسية والفرعية في كل أقسام الموقع. دعم النصوص بالصور إذا لزم األمر.-2الرسومات والصور الثابتة:
قام الباحث بتحديد مخطط مبدئي الحتياجاته من الصور والرسومات الثابتة والفيديوهات
لكل درس من دروس الوحدة اإلثرائية المقترحة ،وقد تم تجميع الصور والرسومات
والفيديوهات واألدوات المناسبة للدروس المحددة بداخل السيناريو من خالل الشبكة

العنكبوتية ،ومن ثم تم معالجة الصور عن طريق برنامج () Adobe Photoshopكما تم
استخدام برنامج ( ) Flashفي رسم بعض األدوات ،وقد روعي عند استخدام الصور

والرسومات الوضوح والنقاء ،وارتباطها باألهداف والمحتوى ،وأن تكون معبرة ومتصلة

بالموضوع وتفي بالغرض منها.
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-3برنامج تأليف وانتاج الوسائط المتعددة:
قام الباحث بالتخطيط مبدئيا الستخدام برامج المونتاج في تأليف وانتاج الفيديوهات حيث تم
تصوير الفيديوهات  ،ومن ثم تم استدعاء الصور والرسومات الثابتة والمتحركة ،والنصوص

والمؤثرات األخرى ،وربطها عن طريق األكواد المختلفة لسهولة التنقل داخل البرنامج.
-4إجراء المعالجات األولية للبرنامج:
قام الباحث بالتخطيط مبدئيا لعمليات اإلدخال والتركيب والتوليف المبدئي لمكونات المصدر
التعليمي مع بعضها البعض ،وتركيب الروابط بين العناصر والمكونات واإلطارات وتركيب

األساليب التفاعلية ،ثم إجراء المعالجات األولية للبرنامج عن طريق المراجعة والتعديل سواء

باإلضافة أو الحذف.

 اتخاذ القرار بشأن الحصول على مصادر التعلم ووسائله:في ضوء نتائج الخطوات السابقة ،حدد الباحث مجموعة من مصادر التعلم التي يجب أن

تتوفر من أجل إنتاج الدروس الخاصة بالوحدة اإلثرائية ،وتبين أن بعض هذه المصادر يمكن
الحصول عليها جاهزة ومجانية من خالل الشبكة العنكبوتية والبعض اآلخر بحاجة إلى إنتاج مثل

الصور الثابتة واجراء التصوير وغيرها ،وبعد التأكد من مدى مناسبة هذه المصادر للحاجات
التعليمية واألهداف والمحتوي واألنشطة واستيفاء الشروط التربوية والفنية فيها ،قرر الباحث

الحصول على المصادر الجاهزة واستخدامها ،وكذلك قرر إنتاج الصور الثابتة ومقاطع الفيديو
ومقاطع المحاكاة.

المرحلة الثالثة :مرحلة التطوير التعليمي:)Development Stage).
يقصد بعمليات التطوير التعليمي تحويل األهداف التعليمية والشروط والمعايير التربوية

والفنية إلى منتوجات تعليمية كاملة وجاهزة لالستخدام ،وذلك من خالل الخطوات التالية-:

‒ تم معالجة المادة التعليمية وتحويلها إلى عناصر بصرية متمثلة في النصوص والرسومات،
ومقاطع الفيديو ،لتساعد في التعبير عن األفكار المجردة الخاصة بالهدف التعليمي المحدد

بها.

‒ تم تحديد الشكل والكيفية التي تظهر بها العناصر البصرية على شاشات الوحدة اإلثرائية.

‒ تم ترتيب أهداف الوحدة اإلثرائية ،ومحتواها ،والخبرات التعليمية التي تنقلها شاشات الدروس.
‒ تم تحديد األفكار الرئيسة لكل عنصر من عناصر المحتوى ،وكل األنشطة التابعة له.
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‒ تم توزيع المصادر المناسبة ،التي تم تحديدها في الخطوة األخيرة من مرحلة التصميم على
عناصر المحتوى واألنشطة التعليمية.

‒ تحديد التدريبات واألنشطة الالزمة وكيفية توزيعها على عناصر المحتوى.
‒ تم تحديد عدد أسئلة االختبار القبلي والبعدي ونوعها.

المرحلة الرابعة :مرحلة التطبيق (:)Implement Stage
في هذه المرحلة قام الباحث باإلجراءات التالية:
‒ تدريب طالبات المجموعة التجريبية على كيفية التعامل مع الدروس قبل بدء تطبيق تجربة
الدراسة.

‒ تدريب طالبات المجموعة التجريبية على اإلشارات الجديدة الخاصة بالمصطلحات الوراثية.
‒ نشر الوحدة اإلثرائية المقترحة عبر الويب حيث تعتبر بمثابة مرشد ودليل للطالبات وذلك
لتنمية التحصيل ومهارات االتصال والتواصل.

المرحلة الخامسة :مرحلة التقويم (:)Evaluation Stage
وفي هذه المرحلة يتم قياس مدى كفاءة وفاعلية الوحدة اإلثرائية المقترحة عبر الويب ،وهل
تحققت األهداف وفاعلية الوحدة اإلثرائية عبر الويب للطالبات ذوي االعاقة السمعية ،قام الباحث

بتصميم أدوات الدراسة وهي االختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة

أدوات الدراسة:
قام الباحث بتصميم أدوات الدراسة ،للتأكد من تحقيق األهداف المحددة ،والتي تم تطبيقها
قبل استخدام التدريس من خالل الوحدة اإلثرائية عبر الويب وتشمل هذه األدوات على:
أ .اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي لمبحث العلوم (وحدة الوراثة).
ب .بطاقة مالحظة في الجانب األدائي لمهارات االتصال والتواصل.
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وفيما يلي عرض آللية بناء كل أداه من أدوات الدراسة:
تحليل المحتوى:
لما كان الهدف األساسي من هذه الدراسة هو تنمية التحصيل ومهارات االتصال والتواصل

في مبحث العلوم لدى طلبة الصف العاشر من ذوي اإلعاقة السمعية بغزة خالل الفصل الدراسي

الثاني ( ،)2015-2014قام الباحث بتحليل محتوى مبحث العلوم (وحدة الوراثة) المدرسه خالل
الفصل الدراسي الثاني ،وذلك لتحديد األهداف التعليمية ومهارات االتصال والتواصل المتضمنة

به.

أوالً .اختبار لقياس الجانب المعرفي في مبحث العلوم (وحدة الوراثة):
تهدف االختبارات بصورة عامة لقياس ما تم تعلمه أو تحقيقه من أهداف خالل فترة زمنية

محددة ،وحيث إنه من أهداف الدراسة الحالية تنمية التحصيل المعرفي في مبحث العلوم (وحدة

الوراثة) ،كان من الضروري إعداد اختبار ،ليستخدم كأداة قياس للجانب المعرفي في مبحث العلوم

(وحدة الوراثة) .وقد مر بناء االختبار المعرفي بالخطوات التالية-:
 .1تحديد الهدف من االختبار:

هدف االختبار لتنمية التحصيل المعرفي لدى طالبات الصف العاشر بمدرسة مصطفى

الرافعي الثانوية للصم في مبحث العلوم (وحدة الوراثة).
 .2تحديد األهداف التعليمية التي يقيسها االختبار:

هدف االختبار إلى قياس األهداف التعليمية التي يتضمنها مبحث العلوم (وحدة الوراثة) وفق

الوحدة اإلثرائية عبر الويب.

.3إعداد جدول الموصفات لالختبار:
أعد الباحث جدول مواصفات لالختبار ،بهدف التحقق من عدد األسئلة لكل هدف رئيسي

حيث تم الربط بين األهداف المراد تحقيقها وعدد األسئلة التي تغطيها كما هو موضح في

جدول(.)7
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جدول رقم ()7

مواصفات االختبار المعرفي تبعا لتوزيع أسئلة االختبار
تذكر

الدرس
الدرس األول:

1،6،10،
14

الدرس الثاني:

8

آلية تضاعف DNA
الطفرة الوراثية

فهم

األسئلة

رقم السؤال

تركيب األحماض النووية

الدرس الثالث:

تطبيق

تحليل

16،24
11،7

2،3،4،5

الدرس الرابع:

الوراثية المندلية
الدرس الخامس:
تجارب مندل

9،12
13

36
15

4

%11

28،29،30

7

%20

4

%11

9

%25

5،26

31

5

%13

6

36

%100

35
27

17،18،1

الدرس السادس:
فرضيات مندل

مجموع األسئلة

7

%20

23
21،22،2

9،20
12

13

مجموع

النسبة المئوية

5

32،3
3،34

 .4صياغة الصورة المبدئية لالختبار:
أ  -صياغة مفردات االختبار:
تم إعداد االختبار باستخدام أسئلة االختيار من متعدد ،ذلك لما يتمتع به هذا النوع من

االختبارات من مزايا وخصائص منها :الموضوعية ،الشمولية ،الثبات ،الصدق وأيضا السهولة
والسرعة في التصحيح.
حيث يرى (األغا ،المنعم )204 :1997 ،أن أسئلة االختيار من متعددة أكثر أنواع

األسئلة استخداما في االختبارات الموضوعية المقننة  ،ألنها تستطيع قياس أهداف من مستويات
مختلفة من التفكير ،ويتألف سؤال االختيار من متعدد من سؤال أو جملة ناقصة لها أربع أو خمس

إجابات ،عادة يختار المفحوص إحداها.

وقد روعي عند صياغة عبارات االختيار من متعدد في االختبار الحالي ما يلي-:
‒ وضوح العبارات أو األسئلة المراد اإلجابة عنها وتحديدها بدقة.
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‒ تجنب استعمال صيغ النفي في مقدمات العبارات المراد اإلجابة عنها.
‒ عدد اإلجابات لكل عبارة أو سؤال ال يقل عن أربع (أ)( ،ب)( ،ج)( ،د) ذلك لتقليل
التخمين.
‒ االبتعاد عن التلميحات اللغوية الضمنية في صياغة العبارات واجاباتها.
‒ ترتيب اإلجابات ترتيبا عشوائيا.
ب -بناء االختبار:
تكون االختبار في صورته األولية من ( )40سؤاال موزعة بين مجاالته المختلفة ،حيث تم

وضع األسئلة بناء على األهداف التعليمية الخاصة في مبحث (وحدة الوراثة).
ج -تعليمات االختبار ونموذج ورقة اإلجابة:

كتبت التعليمات على ورقة منفصلة في بداية كراسه االختبار وتبين التعليمات ما يأتي-:
 نوع االختبار وتاريخه. الزمن المحدد لإلجابة. تنبيه الطالبات إلى قراءة التعليمات قبل البدء باإلجابة. عدد األسئلة الكلية لالختبار ،وعدد صفحاته. تنبيه الطالبات إلى تدوين اإلجابة في المكان المخصص لذلك. إعطاء مثال للطلبة لكيفية حل األسئلة. تنويه الطالبات بأن لكل سؤال إجابة واحدة صحيحة فقط.د -تقدير الدرجات وطريقة التصحيح:
تم وضع درجة واحدة لكل سؤال من األسئلة وتحصل عليها الطالبات إذا أجابت إجابة صحيحة

عن جميع األسئلة  ،كما تم إعداد مفتاح تصحيح االختبار ،وذلك لتسهيل عملية التصحيح.
هـ -الصورة النهائية لالختبار:
للحصول على الصورة النهائية الختبار التحصيل المعرفي تطلب إجراء ما يلي-:
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أ -حساب صدق االختبار:
ويقصد به صالحية االختبار في قياس ما وضع لقياسه فعال ،فاالختبار ينبغي أن يشتمل

على عينة من األسئلة أو المفردات الممثلة جيدا ومتوازنا للنواتج التعليمية المحددة للمادة الدراسية
في ضوء محتواها ،وقد تم حساب الصدق خالل الدراسة بطريقتين وهما:
أوالً :صدق المحكمين:
لتحديد صدق اختبار التحصيل المعرفي في مبحث العلوم (وحدة الوراثة) قام الباحث

بعرضه على مجموعة من المحكمين والمتخصصين في المناهج وطرق تدريس العلوم ،وذلك
إلبداء آرائهم ومقترحاتهم حول ما يلي-:
 الدقة العلمية واللغوية ألسئلة االختبار.
 شمول األسئلة لمحتوى البرنامج.
 مدى مناسبة األسئلة لعينة البحث.
 مدى صالحية االختبار للتطبيق.
 مستويات األسئلة.
 إبداء المالحظات والمقترحات.

علما بأن االختبار قدم للمحكمين وباقي أدوات الدراسة ،وقد أبدى المحكمون آراءهم

ومقترحاتهم ومالحظاتهم حول فقرات االختبار ،و قام الباحث بأخذ هذه التعديالت بعين االعتبار،
وتم حذف الفقرات التي طلب حذفها وتعديل الفقرات التي طلب تعديلها ،وعليه أصبحت فقرات

االختبار عددها( )36فقرة ،وهي عدد درجات اختبار التحصيل العلمي.
ثانياً :الصدق الذاتي:
جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بتطبيق االختبار على عينة
استطالعية مكونه من ( )20طالبة وهي عينة الدراسة ،وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين

درجات كل فقرة من فقرات االختبار والمحور الذي تنتمي إليه ،وذلك باستخدام برنامج اإلحصاء

( SPSS V(18والجدول رقم ( )8يوضح معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات االختبار والمحور
الذي تنتمي إليه.
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جدول رقم ()8

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار

1

0.65

15

2

0.77

16

0.75

3

0.58

17

0.83

30

4

0.69

18

0.48

31

0.59

5

0.56

19

0.46

32

0.47

6

0.55

20

0.62

33

0.68

7

0.47

21

0.46

34

0.95

8

0.77

22

0.48

35

0.73

9

0.48

23

0.48

36

0.53

10

0.83

24

0.51

11

0.48

25

0.65

12

0.72

26

0.65

13

0.72

27

0.50

14

0.93

التطبيق

التذكر

السؤال

االرتباط

الفهم

السؤال

االرتباط
0.65

28
29

0.46
0.48

التحليل

المحور

رقم

معامل

المحور

رقم

معامل

المحور

رقم

معامل

السؤال

االرتباط
0.85

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )18وعند مستوى داللة (0.561 = )0.01

*ر الجدولية عند درجة حرية ( )18وعند مستوى داللة (0.444 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائيا عند مستوى داللة (.)0.01 ،0.05
ثالثاً :حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار.
- ١معامل الصعوبة:
يقصد بمعامل الصعوبة" النسبة المئوية لعدد األفراد الذين أجابوا عن كل سؤال من االختبار إجابة

صحيحة من المجموعتين المحكيتين العليا والدنيا ،حيث تمثل كل مجموعة ( ) %50من أعداد
فرد ،ويحسب بالمعادلة التالية( -:الزيود
العينة  ،فيكون عدد األفراد في كل مجموعة ( )10أ ا

وعليان)170 :1998 ،
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درجة صعوبة الفقرة =

مجموع اإلجابات الخاطئة
مجموع اإلجابات الصحيحة  +مجموع اإلجابات الخاطئة

وبتطبيق المعادلة السابقة وايجاد معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار وجد الباحث

أن معامالت الصعوبة تراوحت ما بين) )0.75-0.20وكان متوسط معامل الصعوبة

الكلي) ،(0.56وبهذه النتائج يبقى الباحث على جميع فقرات االختبار ،وذلك لمناسبة مستوى درجة
صعوبة الفقرات ،حيث كانت معامالت الصعوبة أكثر من(  ( 0.20وأقل من (.(0.80
- ٢معامل التمييز:
تم حساب معامالت التمييز للفقرات وفقا للمعادلة التالية( :الزيود وعليان)171 :1998 ،

معامل تمييز الفقرة =

عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة في المجموعة العليا – عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا
عدد أفراد إحدى المجموعتين

حيث تراوحت جميع معامالت التمييز لفقرات االختبار بعد استخدام المعادلة السابقة بين

( )0.90-0.20للتمييز بين إجابات الفئتين العليا والدنيا ،وقد بلغ متوسط معامل التمييز الكلي
( (0.35ويقبل علم القياس معامل التمييز إذا بلغ أكثر من( )0.20وبذلك يبقى الباحث على جميع
فقرات االختبار.

129

إجراءات الدراسة

الفصل الرابع

جدول رقم ()9

معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار
معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

م

معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

م
.1

0.20

0.40

.19

0.70

0.20

.2

0.65

0.70

.20

0.20

0.20

.3

0.50

0.40

.21

0.75

0.20

.4

0.60

0.60

.22

0.60

0.20

.5

0.20

0.40

.23

0.70

0.30

.6

0.70

0.20

.24

0.75

0.30

.7

0.75

0.20

.25

0.65

0.30

.8

0.60

0.60

.26

0.75

0.20

.9

0.80

0.60

.27

0.20

0.30

.10

0.65

0.30

.28

0.75

0.20

.11

0.45

0.30

.29

0.65

0.30

.12

0.50

0.60

.30

0.70

0.40

.13

0.50

0.40

.31

0.20

0.20

.14

0.50

0.20

.32

0.60

0.20

.15

0.45

0.70

.33

0.50

0.1

.16

0.20

0.20

.34

0.65

0.1

.17

0.60

0.90

.35

0.65

0.3

.18

0.60

0.6

.36

0.75

0.3

معامل الصعوبة الكلي

معامل التمييز الكلي

0.56

0.35

رابعاً :ثبات االختبار:
ويقصد به الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة في نفس

الظروف" ويحسب معامل الثبات بطرق عديدة ،وقد قام الباحث بإيجاد معامل الثبات بطريقتي
التجزئة النصفية وكودر -ريتشارد سون ( )21على النحو التالي-:
أوالً :طريقة التجزئة النصفية:
 -1تم استخدام درجات العينة لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية ،حيث قام الباحث
بتجزئة االختبار إلى نصفين ،الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية لكل مستوى من
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مستويات االختبار ،وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ،ثم جرى تعديل الطول
باستخدام معادلة سبيرمان-بروان

2ر

الثبات المعدل =

ملحم (.)263:2005

 +1ر

والجدول ( )10يوضح معامالت ثبات االختبار:
جدول رقم ()10

معامالت ثبات االختبار
األهداف بتصنيف بلوم

عدد الفقرات االرتباط قبل التعديل

معامل الثبات بعد التعديل

تذكر

12

0.49

0.66

فهم

13

0.53

0.71

تطبيق

5

0.57

0.74

تحليل

6

0.47

0.64

الدرجة الكلية

36

0.51

0.71

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ( ،)0.71وهذا يدل على أن االختبار
يتمتع بالثبات ؛ مما يطمئن الباحث إلى تطبيقه على عينة الدراسة.
ثانياً :طريقة كودر -ريتشارد سون :)Richardson and Kuder ( :21
استخدم الباحث طريقة ثانية من طرق حساب الثبات ،وذلك إليجاد معامل ثبات االختبار،

حيث حصل على قيمة معامل كودر ريتشارد سون ( )21للدرجة الكلية لالختبار ككل طبقا
للمعادلة التالية:
ر 21

=- 1

م(ك–م)
2

ع ك

حيث أن:
م  :المتوسط

ع :2التباين

ك  :عدد الفقرات
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حيث بلغ معامل كودر ريتشارد شون ( )21لالختبار ككل ( ، )0.60وهي قيمة تطمئن

الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة.

و بذلك تأكد الباحث من صدق وثبات االختبار ،وأصبح االختبار في صورته النهائية

مكون من ( )36فقرة .انظر ملحق رقم ( .) 5

ثالثاً .بطاقة مالحظة المهارات األدائية لالتصال والتواصل:
قام الباحث بإعداد بطاقة المالحظة الخاصة بمهارات االتصال والتواصل لتحديد مدى تمكن

الطالبات من هذه المهارات بعد استخدامهن للوحدة اإلثرائية عبر الويب  ،وقد اتبع الباحث الطريقة

التحليلية التي تقوم على تجزئة العمل إلى المهام المكونة له  ،والتي يتم تأديتها بتسلسل متتابع
لتحقيق الهدف النهائي.
قائمة مهارات االتصال والتواصل:
أوالً :مهارة تهجئة األصابع:
حيث تكونت مهارة تهجئة األصابع من ( )20بند وهي كالتالي-:
 -1يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم النواة.
 -2يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الكروموسومات.

 -3يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الوحدة البنائية (الخلية).
 -4يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الوراثة المندلية.
 -5يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم التلقيح الذاتي.

 -6يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم التلقيح الخلطي
 -7يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الصفة السائدة.

 -8يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الصفة المتنحية.
 -9يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الحمض النووي.

 -10يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم القواعد النيتروجينية.
 -11يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الطفرة.
 -12يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الجين.

 -13يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الصفة الوراثية.
 -14يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم حبوب اللقاح.
 -15يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الجاميتات.

 -16يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم السيادة التامة.
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 -17يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الهستونات.

 -18يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم النيكلوتيدات.
 -19يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الكروماتين.
 -20يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم باراميدنيات
ثانياً :مهارة لغة اإلشارة:
حيث تكونت مهارة لغة اإلشارة من ( )10بنود وهي كالتالي-:
 -1يستخدم لغة اإلشارة في تفسير اختيار مندل لنبات البازيالء.
 -2يميز باستخدام لغة اإلشارة الصفة السائدة عن الصفة المتنحية.
 -3يستخدم لغة اإلشارة في استنتاج قانون مندل األول.
 -4يوظف لغة اإلشارة في توضيح وظيفة النواة.

 -5يوضح باستخدام لغة اإلشارة تركيب الحمض النووي( )DNA,RNA
 -6يقارن باستخدام لغة اإلشارة بين (.)DNA,RNA

 -7يوضح باستخدام لغة اإلشارة أنواع القواعد النيتروجينية.

 -8يميز باستخدام لغة اإلشارة بين( .)mRNA , tRNA , rRNA
 -9يوضح باستخدام لغة اإلشارة ترتيب القواعد النيتروجينية على شريط ()DNA

 -10يفسر باستخدام لغة اإلشارة سبب حدوث الطفرة.
ثالثاً :مهارة الكتابة:

حيث تكونت مهارة الكتابة من ( )13بندا وهي كالتالي-:
 -1يكتب خطوات عملية التضاعف بشكل متسلسل.

 -2يتقن الطالب كتابة مكونات الكروموسوم كتابة صحيحة.
 -3يرسم الطالب التركيب الكيميائي للحموض النووية.
 -4يتقن الطالب كتابة وظيفة (.)tRNA

 -5يتقن الطالب كتابة وظيفة ).)rRNA
 -6يتقن الطالب كتابة وظيفة ).)mRNA

 -7يكتب الطالب تعريف البيورينات كتابة سليمة.
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 -8يتقن الطالب كتابة رموز النباتات الملساء والمجعدة.
 -9يكتب الطالب قانون مندل األول بشكل صحيح.

 -10يرسم الطالب الطراز الجيني لنيات البازيالء أملس القرون.
 -11يتقن الطالب كتابة الصفات الوراثية المتضادة.

 -12يرسم الطالب القواعد النيتروجينية على شريط ).)DNA

 -13يكتب الطالب أمثلة على العوامل الخارجية التي تحدث الطفرة.
وقد مر إعداد البطاقة بالخطوات التالية-:
.1

تحديد الهدف من بطاقة المالحظة:
هدفت هذه البطاقة إلى تقييم أداء طالبات الصف العاشر بمدرسة مصطفى الرافعي للصم

في المهارات األدائية لالتصال والتواصل  ،بهدف الكشف عن فاعلية تدريس وحدة إثرائية عبر

الويب في مبحث العلوم على أداء الطالبات.
.2

صياغة فقرات البطاقة:
اعتمد الباحث في صياغة فقرات البطاقة على قائمة مهارات االتصال والتواصل األدائية

التالية (مهارة تهجئة األصابع– مهارة لغة اإلشارة– مهارة الكتابة) ،وقد تضمنت البطاقة المجاالت
الرئيسة ألداء مهارات االتصال والتواصل  ،ويحتوي كل مجال منها على عدد من المهارات الفرعية

"حيث تضمنت مهارة تهجئة أصابع اليد ( )20مهارة أدائية فرعية ومهارة لغة اإلشارة تضمنت

( )10مهارات أدائية فرعية ومهارة الكتابة اليدوية تضمنت ( )13مهارة أدائية فرعية " وقد روعي
عند صياغة فقرات البطاقة ما يلي-:
 أن تستخدم عبارات قصيرة بقدر المستطاع عند صياغة األداء. أن تتضمن كل فقرة سلوكا واحدا فقط يراد قياسه. أن يصاغ األداء في شكل عبارات إجرائية واضحة محددة تسهل مالحظته. أن يكون الفعل في العبارة في حالة المفرد وفي زمن المضارع. أال تحتوى العبارات على حروف النفي. -التسلسل المنطقي في تتابع فقرات البطاقة.
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 .3اختيار أسلوب المالحظة المناسب:
اعتمد الباحث في تصميم البطاقة على األسلوب المعروف بانتظام الدرجات ،حيث تم

تحديد السلوك مسبقا قبل بدء عملية المالحظة ،وفي ضوء تصور األداء تم رصد ما يحدث من
الطالبات قبل تطب يقهن لمهارات االتصال والتواصل وبعده ،ثم يتاح للمالحظ وضع عالمات تحت
الفقرات المخصصة لها فور قيام الطالبة بأداء المهارة ،أو قصورها ،أو فشلها.
 .4التقدير الكمي ألداء الطالبات:
بعد صياغة فقرات بطاقة المالحظة ،أصبح من الضروري تحديد أسلوب لتقدير مستويات
الطالبات في أداء كل مهارة ،ومن خالل اطالع الباحث على العديد من بطاقات المالحظة التي
أعدت لمالحظة أداء الطلبة في الدراسات السابقة في هذا المجال ،فقد حدد لكل فقرة من فقرات

البطاقة ثالثة مستويات من الدرجات (مرتفعة ،متوسطة ،منخفضة) وتشير الدرجة (مرتفعة) إلى

أن الطالبة أدت المهارة بدرجة مرتفعة وتقدر كميا بـ ( ،)3أما المتوسطة فتشير إلى أن الطالبة

أدت المهارة بدرجة متوسطة وتقدر كميا بـ ( ،)2أما الدرجة منخفضة فتشير إلى أن الطالبة لم تؤِد
المهارة بشكل جيد وتقدر كميا بـ (.)1
.5

تعليمات بطاقة المالحظة:
تم تحديد التعليمات المناسبة والتي تساعد المالحظ على القيام بالمالحظة على أكمل وجه،

بهدف تقييم أداء طالبات الصف العاشر لمدرسة مصطفى الرافعي للصم في مهارات االتصال

والتواصل األدائية ،وتشتمل البطاقة على بيانات خاصة بالطالبات المراد تقييم أدائهن ،وارشادات

للمالحظ الذي يستخدم البطاقة توضح التقديرات الكمية على أساس تقدير كل طالبة ،واقترانه
بدرجة.
.6

ضبط بطاقة المالحظة:
بعد االنتهاء من تصميم بطاقة المالحظة في صورتها المبدئية ووضع التعليمات الالزمة

الستخدامها تم ضبطها من خالل:
أوال :صدق بطاقة المالحظة:
تم التأكد من صدق البطاقة من خالل:
-1الصدق البنائي:
حيث تم صياغة عبارات بطاقة المالحظة ،والتي تضمنتها المهارات في عبارات إجرائية

واضحة وكل عبارة تقوم بوصف أداء واحد ال تحتمل أي تفسير.
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وقد صممت بطريقة تتيح للمالحظ وضع عالمة أمام مستوى األداء التي تصف األداء فور

حدوثه ،وذلك في ضوء األهداف المحددة.
-2صدق المحكمين:

تم عرض بطاقة المالحظة على عدد من المحكمين المختصين في مجال العلوم والمناهج

وطرق التدريس (ملحق رقم  ،)3وقد طلب من المحكمين إبداء وجهة نظرهم إزاء وضوح كل فقرة،
وقد أبدى المحكمون مالحظات مهمة ،وقيمة اقتنع الباحث بها وأجرى على ضوئها التعديالت
الالزمة ،كما طلب من المحكمين تحديد مدى صدق العبارات ومدى قياس ما وضعت ألجله،

وعليه فقد تم انتقاء الفقرات التي اتفق المحكمون على صالحيتها ،هذا وقد استبعد الباحث الفقرات
التي أشار إليها المحكمون ليصبح عدد فقرات بطاقة المالحظة ( )43فقرة والجدول ( )11يبين
توزيع فقرات بطاقة المالحظة على مهاراتها:

جدول رقم ()11

يبين توزيع فقرات بطاقة المالحظة
م

مجاالت األداء

الفقرات

المجموع

النسبة المئوية

.1

مهارة تهجئة أصابع اليد

1-20

20

%46.5

.2

مهارة لغة اإلشارة

21-30

10

%23.3

.3

مهارة الكتابة اليدوية

31-43

13

%30.2

43

%100

المجموع

ثانياً :ثبات بطاقة المالحظة:
أجرى الباحث خطوات التأكد من ثبات بطاقة المالحظة وذلك بعد تطبيقها على أفراد العينة
بطريقتين ،وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
 -1طريقة التجزئة النصفية(:( Split-Half Coefficient
تم استخدام درجات العينة لحساب ثبات بطاقة المالحظة بطريقة التجزئة النصفية ،حيث

قام الباحث بتجزئة بطاقة المالحظة إلى نصفين ،الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية لكل مجال
من مجاالت بطاقة المالحظة ،وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ،ثم جرى تعديل الطول

باستخدام معادلة سبيرمان بروان والجدول ( )12يوضح ذلك:
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جدول رقم ()12

يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت بطاقة المالحظة وكذلك بطاقة
المالحظة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل
االرتباط قبل

معامل الثبات بعد
0.994

المهارة

عدد الفقرات

مهارة تهجئة أصابع اليد

20

0.941

مهارة لغة اإلشارة

10

0.959

0.979

مهارة الكتابة اليدوية

13

0.906

0.969

المجموع الكلي

43

0.982

0.991

التعديل

التعديل

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ( ،)0.991وهذا يدل على أن بطاقة

المالحظة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
 -2طريقة ألفا كرونباخ:

استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ ،وذلك إليجاد

معامل ثبات بطاقة المالحظة ،حيث حصل على قيمة معامل ألفا لكل مجال من مجاالت بطاقة
المالحظة ،وكذلك لبطاقة المالحظة ككل والجدول ( ) 13يوضح ذلك:
جدول رقم ()13

يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت بطاقة المالحظة وكذلك لبطاقة المالحظة ككل
عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ

المجال
مهارة تهجئة أصابع اليد

20

0.842

مهارة لغة اإلشارة

10

0.684

مهارة الكتابة اليدوية

13

0.774

الدرجة الكلية

43

0.766

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ( ،)0.766وهذا يدل على أن البطاقة

تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة ،ويعني ذلك أن هذه
األداة لو أعيد تطبيقها على أفراد الدراسة أنفسهم أكثر من مرة لكانت النتائج مطابقة بشكل كامل

تقريبا ويطلق على نتائجها بأنها ثابتة.
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 -3اتفاق المالحظين:
استخدم الباحث طريقة اتفاق المالحظين في حساب ثبات البطاقة ،حيث قام الباحث

بعملية المالحظة ،وشارك الباحث عملية المالحظة زميال آخر كمالحظ ٍ
ثان بتطبيق بطاقة
المالحظة بصورة مبدئية على عينة من الطالبات وعددهم ( )5طالبات من عينة الدراسة ،وبعد أن

رصدت الدرجات في بطاقة المالحظة تم معالجة النتائج  ،وذلك من خالل حساب مدى االتفاق

واالختالف بين الباحث وزميله باستخدام معادلة كوبر( : )Cooper
وكانت نتائج هذه المعادلة لقياس ثبات بطاقة المالحظة ،أن نسبة االتفاق هي()%89

وقد أوضح (الوكيل والمفتي )62 :1996 ،أنه إذا كانت نسبة االتفاق أقل من ( ) %70فهذا
يعبر عن انخفاض ثبات بطاقة المالحظة ،أما إذا كانت نسبة االتفاق أكثر من( )%80فهذا يدل
على ارتفاع ثبات بطاقة المالحظة ،وحيث إن نسبة االتفاق بين المالحظين وصلت إلى()%89
وهي نسبة مرتفعة بهذا يمكن التأكيد علي ثبات بطاقة المالحظة.

تطبيق الوحدة اإل ثرائية عبر الويب:
 -1التطبيق القبلي ألدوات البحث:
تم تطبيق كافة أدوات الدراسة قبليا على مجموعة الدراسة وهي اختبار التحصيل المعرفي،
وبطاقة مالحظة المهارات األدائية لالتصال والتواصل تمهيدا إلجراء المعالجات اإلحصائية.
 -2تطبيق الوحدة اإل ثرائية عبر الويب:
قام الباحث بتطبيق الوحدة اإلثرائية عبر الويب في صورته النهائية ،وقد استمرت ثالثة
أسابيع من ( )2015/3/1وحتى (.)2015/3/21
وقد مر تطبيق الوحدة اإل ثرائية عبر الويب بالخطوات التالية-:
 -1الحصول على موافقة إدارة مدرسة مصطفى الرافعي الثانوية للصم على تطبيق الوحدة
اإلثرائية عبر الويب على طالبات الصف العاشر في مبحث العلوم (وحدة الوراثة).

 -2قام الباحث بعقد جلسة تمهيدية مع الطالبات (مجموعة الدراسة) وتم خاللها عرض موضوع
التعلم وهو فاعلية تدريس الوحدة اإلثرائية عبر الويب في مبحث العلوم (وحدة الوراثة)،

حيث أوضح لهن مفهوم الوحدة اإلثرائية عبر الويب الذي سوف تتبعه في دراستهن.
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 -3توضيح مميزات استخدام الوحدات اإلثرائية عبر الويب من خالل مختبرات الحاسوب ،
وكيفية االستفادة منها للطالبات.

 -4توضيح طريقة السير في دراسة وحدة الوراثة عبر الويب ،وكيفية استخدام الصفحات

الخاصة بكل درس من دروس الوحدة ،وتوزيع دليل استخدام الدروس على طالبات عينة

الدراسة.
 -5قام الباحث بطرح التعليمات الواجب مراعاتها خالل تنفيذ التجربة وهي:
 قراءة اإلرشادات والتوجيهات الموجودة في مقدمة كل درس من دروس الوحدة. البدء بدراسة الوحدة اإلثرائية عبر الويب على مراحل وخطوات ،بدأ بالدرس األول للوحدة. -3التطبيق البعدي ألدوات الدراسة:
تم تطبيق كافة أدوات الدراسة بعديا على مجموعة الدراسة ،واختبار التحصيل المعرفي،

وبطاقة مالحظة المهارات األدائية لالتصال والتواصل بنفس الطريقة التي تمت في االختبار القبلي
ومن ثم الوصول للنتائج ومناقشتها وتفسيرها ،وبعدها تم وضع التوصيات والمقترحات.

تصحيح االختبار ورصد الدرجات:
ثم تصحيح اختبار التحصيل المعرفي ،وبطاقة مالحظة المهارات األدائية لالتصال والتواصل،
ورصد الدرجات في كشوف خاصة ليتم معالجتها إحصائيا عن طريق برنامج التحليل والمعالجة

اإلحصائية ). SPSS V(18

أساليب المعالجة اإلحصائية للبيانات:
قام الباحث بإدخال البيانات على جهاز الحاسوب من خالل برنامج ) SPSS V(18إلجراء

المعالجة اإلحصائية المناسبة للتحقق من فروض البحث حيث كانت على النحو التالي-:

لإلجابة عن أسئلة الدراسة وللتحقق من الفروض المتعلقة بها استخدمت األساليب اإلحصائية

التالية-:

 -حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت ( ،)T - testلحساب الفروق

بين المتوسطات الحسابية لدرجات طالبات مجموعة الدراسة للتطبيقين القبلي والبعدي ألدوات

الدراسة.
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الفصل الخامس

الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتها
يقدم الباحث في هذا الفصل عرضا تفصيليا للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل تطبيق
أدوات الدراسة ،باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج خالل اإلجابة على

تساؤالت الدراسة والتحقق من فروضها:

النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها:
ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على" :ما صورة الوحدة اإلثرائية عبر الويب في
مبحث العلوم؟
لقد تمت اإلجابة

عن هذا

السؤال من خالل اطالع

الباحث على األدب التربوي

والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية ،وتتمثل اإلجابة عن هذا السؤال من خالل
الفصل الرابع صفحة ( .)123-115حيث قام الباحث بتصميم وحده إثرائية عبر الويب متعددة
الوسائل وفق الخصائص التربوية المناسبة لفئة الصم باعتبارها مصدر التعلم ،وقياس فاعلية تطور

الوحدة اإلثرائية عبر الويب الموجودة في كتاب العلوم الحياتية للصف العاشر األساسي ،حيث تم
توفير العناصر وخصائص ،وحاجات الطالبات الصم ليساعدهن على اكتساب المفاهيم العلمية

لعملية االتصال والتواصل بوحدة الوراثة.

ومن أهم العناصر التي اعتبرها الباحث كوحدة إثرائية عبر الويب في هذه الدراسة ما يلي-:
‒ شرح الدروس المختارة عن طريق لغة اإلشارة مع تدعيم الشرح بالصور وبلقطات الفيديو،
والتي تعد إحدى المثيرات البصرية وبتشكل متوازي لتوضيح المحتوى العلمي لموضوع الدراسة.
‒ استخدام أبجدية األصابع من كل المصطلحات الحديثة وربطها بشرح كامل لمعنى المصطلح
وتفسيره جيدا.

‒ استخدام الكتابة بشكل مختصر وعرضه بشكل متوازي مع شرحه بلغة اإلشارة  ،ومن خالل

ذلك يستطيع الطلبة ربط المفهوم ومعنى الدرس من خالل إث ارئه بلغة اإلشارة  ،والكتابة

المكتوبة بشكل مختصر ليوضح معنى الدرس.
‒ الرسوم المتحركة ،والتي استخدمت في شرح المحتوى العلمي الذي ال يتوافر لعرضه وتوضيحه
لقطات فيديو ،أو في شرح موضوعات بسيطة ال تحتاج إلى تفاصيل كثيرة .
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‒ الصور والرسوم الثابتة ،والتي استخدمت لتوضيح بعض أجزاء المحتوى العلمي الذي ال يحتاج
شرحه إلى حركة .

‒ كما وأن الباحث راعى عند تصميم جميع العناصر الوحدة اإلثرائية عبر الويب السابقة

المواصفات التربوية والفنية ،وذلك وللحصول على برنامج كمبيوتري كفء وناجح وفعال،
يحقق الهدف من استخدامه  .ملحق( )8صفحة الويب.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:
ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على" :ما مهارات االتصال والتواصل المراد تنميتها

لدى طالبات الصف العاشر من ذوي اإلعاقة السمعية ؟

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باالطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة

المتعلقة بموضع الدراسة الحالية ،تم اقتراح قائمة بالمهارات المراد تنميتها لدى الصف العاشر

بمدرسة مصطفى الرافعي للصم ،وقد تم تناولها في خطوة سابقة من الدراسة ،والتي تكونت من

( )43مهارة موزعة على ثالثة مجاالت رئيسية وهي )20( ( :مهارة تهجئة أصابع اليد)10( ،
فقرات مهارة لغة اإلشارة )13( ،مهارة الكتابة ،ملحق بطاقة المالحظة رقم ( .) 7
وبذلك يكون الباحث قد أجاب عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها:
ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على " :ما مدى فاعلية تدريس وحدة إثرائية عبر

الويب في مبحث العلوم على تنمية التحصيل لدى طالبات الصف العاشر من ذوي اإلعاقة

السمعية؟

ولإلجابة عن السؤال قام الباحث بصياغة الفرض الصفري التالي :ال توجد فروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≥ αبين متوسط درجات مقياس التحصيل لدى

طالبات الصف العاشر من ذوي اإلعاقة السمعية.

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين " "T. testوالجدول

( )14يوضح ذلك.
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جدول رقم ()14

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطات
درجات الطالبات في المجموعة في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي (ن=)20

المجال
التذكر
الفهم
التطبيق
التحليل
الدرجة الكلية

المجموعة

مجموع
الدرجات

االنحراف

المتوسط

المعياري

التطبيق القبلي

12

4.55

2.37

التطبيق البعدي

12

8.60

1.50

التطبيق القبلي

13

3.90

1.74

التطبيق البعدي

13

8.35

0.98

التطبيق القبلي

5

0.75

0.78

التطبيق البعدي

5

1.65

0.49

التطبيق القبلي

6

2.40

1.50

التطبيق البعدي

6

3.35

0.74

التطبيق القبلي

36

11.60

4.38

التطبيق البعدي

36

21.95

742.

قيمة "ت"
6.650

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

0.000

دالة إحصائيا

9.763

0.000

دالة إحصائيا

4.158

0.000

دالة إحصائيا

2.412

0.026

دالة إحصائيا

9.341

0.000

دالة إحصائيا

يتضح من الجدول السابق أن:
قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية في جميع المستويات والدرجة الكلية
لالختبار ،وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة في

االختبار التحصيلي ،وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ،توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≥ αبين متوسط درجات الطالبات في اختبار التحصيل
العلمي في وحدة الوراثة لصالح التطبيق البعدي.

ولحساب حجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا " " η 2باستخدام المعادلة التالية-:
t2

=

t2 + df
ويوضح الجدول المرجعي ( )15حجم كل من قيمة
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جدول رقم ()15

الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير
األداة المستخدمة
2

η

حجم التأثير
صغير

متوسط

كبير

0.01

0.06

0.14

كبير جداً
0.20

ولقد قام الباحث بحساب حجم تأثير العامل المستقل (الوحدة اإلثرائية عبر الويب ) على
العامل التابع (االختبار) والجدول ( )16يوضح حجم التأثير بواسطة ٍ
كل من "." η 2
جدول رقم ()16

قيمة "ت" و" " η 2وحجم التأثير في االختبار الكلي
المهارة

قيمة "ت" بين عينة الدراسة
قبل وبعد التطبيق

قيمة

2

η

لعينة الدراسة قبل وبعد التطبيق

حجم التأثير

التذكر

6.650

0.71

كبير جدا

الفهم

9.763

0.84

كبير جدا

التطبيق

4.158

0.49

كبير جدا

التحليل

2.412

0.24

كبير جدا

الدرجة الكلية

9.341

0.83

كبير جدا

وبناء على الجدول المرجعي ( (15يتضح من الجدول ( (16أن حجم التأثير كان كبي ار
جدا ،وهذا يدل على أن الوحدة اإلثرائية عبر الويب لها أثر على تحصيل الطالبات بشكل كبير

جدا.
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النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها:
ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على " :هل تتصف الوحدة اإل ثرائية بالفاعلية في

تنمية التحصيل لدى طالبات الصف العاشر من ذوي اإلعاقة السمعية وفقاً لمعدل الكسب بالك؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار الفرض والذي ينص على:

ال تتصف الوحدة اإل ثرائية بالفاعلية في تنمية التحصيل لدى طالبات الصف العاشر من ذوي

اإلعاقة السمعية وفقاً لمعدل الكسب بالك.

وللتحقق من صحة الفرض قام الباحث بحساب معدل " الكسب بالك" الختبار التحصيل المعرفي

باستخدام الوحدة اإل ثرائية عبر الويب.ولقياس الفاعلية استخدم الباحث معادلة الكسب لبالك
(المحرزي )154 :2003 ،حيث:
س–ص

نسبة الكسب المعدل لبالك =

د

س-ص

+

د-س

حيث س = المتوسط الحسابي للمجموعة في القياس البعدي
ص= المتوسط الحسابي في القياس القبلي
د= الدرجة النهائية العظمى للمقياس .والجدول ( )17يوضح ذلك:
جدول رقم( )17
قيمة الكسب المعدل الختبار التحصيل المعرفي
متوسط

الدرجات
قبليا

11.60

متوسط
الدرجات بعديا

21.95

النهاية
العظمى

36

معدل
الكسب بالك

10.24

يتضح من الجدول السابق أن معدل الكسب الختبار التحصيل المعرفي هو (،)10.24

وهو معدل كسب مرتفع ،مما يعني أن الوحدة اإلثرائية عبر الويب لها فاعلية في تنمية التحصيل
المعرفي ،وبذلك نرفض الفرض الصفري والذي ينص على " ال تتصف الوحدة اإل ثرائية بالفاعلية

في تنمية التحصيل لدى طالبات الصف العاشر من ذوي اإلعاقة السمعية وفقاً لمعدل الكسب

بالك" ونقبل بالفرض البديل حيث اتصفت الوحدة بالفاعلية.
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ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى أن الوحدة اإلثرائية عبر الويب تشتمل على العديد من

المميزات منها:

‒ مراعاتها ألنماط تعليم الطالبات البصرية  ،وذلك من خالل تعدد طرق ووسائط التعليم
المستخدمة المصحوبة بالصور والرسومات ومقاطع الفيديو والمؤثرات الكتابية ،ولغة اإلشارة

،والتي يفتقر لها الكتاب المدرسي ،وامكانية االطالع عليها وتكرارها في أي وقت ؛مما يقوي
الوصالت العصبية التي تثبت أثار التعليم وتساعد على تنمية التذكر والفهم واالستيعاب وزيادة

التحصيل الدراسي لدى الطالبات.

‒ توفر بيئة تفاعلية مستمرة تحافظ على استم اررية دافعية الطالبات للتعلم ،ورغبتهن في التعليم
المستمر.

‒ تحقق ارتباطا للمعلومات النظرية بمواقف عملية تساعد المتعلمات على تثبيت المعلومة
وحفظها.

‒ اعتماد شرح الوحدة اإلثرائية عبر الويب على عنصر الحداثه حيث استخدم في شرح مهامها
لغة اإلشارة والمثيرات البصرية حيث تم تقديم كل الدروس بلغة التواصل الخاصة بهم ،وبالتالي

أعطي الطالبات الفرصة الكافية لفهم المفاهيم الغامضة ،حيث تم تقديم كل جزئية بشكل غير
مألوف للطالبات ،األمر الذي شد من انتباههن ورفع من مستوى تحصيلهن.
‒ تركيز الوحدة اإلثرائية عبر الويب على األهداف التعليمية واألنشطة التي تحقق تلك األهداف،

مما جعل الطالبات يركزن عليها بالدرجة الكافية ،وانعكس ذلك على مستوى تحصيلهن في

االختبار ا=إيجابيا.
نتائج هذه الدراسة تدعم نتائج البحوث التي ذكرت في األدبيات ذات الصلة ،والتي أظهرت
أن الوحدة اإلثرائية عبر الويب تثري وتقدم مزايا عديدة في زيادة تحصيل الطلبة مثل:
دراسة العكلوك ( ،)2010ودراسة شقفة ( ،)2008ودراسة الفرع ( ،)2008ودراسة شاهين

( ،)2008ودراسة صيام( ،)2008ودراسة أبو طاحون ( ،)2007ودراسة أبو ورد (،)2006
ودراسة مهدي ( ،)2006ودراسة الحناوي ( ،)2006ودراسة أبو شقير وحسن ( ،)2007ودراسة

المشهراوي وكراز ( ،)2005ودراسة القاضي وعرفة.)1999( ،

والتي أظهرت أثر توظيف المستحدثات التكنولوجية والوسائل التقنية على تحصيل الطلبة.
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النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس ومناقشتها:
ينص السؤال الخامس من أسئلة الدراسة على " :ما مدى فاعلية تدريس وحدة إثرائية

عبر الويب في مبحث العلوم على تنمية مهارات االتصال والتواصل لدى طالبات الصف العاشر

من ذوي اإلعاقة السمعية قبل وبعد التطبيق؟

ولإلجابة عن السؤال قام الباحث بصياغة الفرض التالي :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )0.05 ≥ αبين متوسط درجات مقياس مهارات االتصال والتواصل لدى طالبات

الصف العاشر من ذوي اإلعاقة السمعية قبل وبعد التطبيق.

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين "  "T. testوالجدول

( )18يوضح ذلك.

جدول رقم ()18

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسط
درجات الطالبات في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي (ن=)20
المجموعة
مهارة تهجئة أصابع اليد
مهارة لغة اإلشارة
مهارة الكتابة اليدوية
الدرجة الكلية

مجموع
الدرجات

المتوسط

االنحراف
المعياري

تطبيق قبلي

60

20.00

0.00

تطبيق بعدي

60

59.75

1.11

تطبيق قبلي

30

10.00

0.00

تطبيق بعدي

30

26.25

2.65

تطبيق قبلي

39

13.00

0.00

تطبيق بعدي

39

30.65

4.16

تطبيق قبلي

129

43. 00

0.00

تطبيق بعدي

129

116.65

6.43

قيمة "ت"

قيمة الداللة

159.000

0.000

27.390

0.000

18.982

0.000

51.257

0.000

يتضح من الجدول السابق أن:
قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية في جميع المهارات والدرجة الكلية لمقياس

االتصال والتواصل ،وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة
التجريبية قبل وبعد التطبيق في بطاقة مالحظة أداء المهارات ،وبذلك نرفض الفرضية الصفرية
ونقبل الفرضية البديلة ،توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≥ αبين

متوسط درجات الطالبات في بطاقة مالحظة المهارات األدائية لالتصال والتواصل لصالح التطبيق

البعدي.
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ولحساب حجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا " " η2والجدول ( )19يوضح ذلك:

جدول رقم ()19

قيمة "ت" و" " η 2وحجم التأثير في بطاقة المالحظة
المهارة

قيمة

قيمة "ت" بين لعينة الدراسة

2

η

حجم التأثير

قبل وبعد التطبيق

لعينة الدراسة قبل وبعد التطبيق

مهارة تهجئة اصابع اليد

159.000

990.

كبير جدا

مهارة لغة االشارة

27.390

970.

كبير جدا

مهارة الكتابة اليدوية

18.982

950.

كبير جدا

الدرجة الكلية

51.257

990.

كبير جدا

وبناء على الجدول المرجعي ( )15يتضح من الجدول ) (16أن حجم التأثير كان كبي ار
جدا ،وهذا يدل على أن الوحدة اإلثرائية عبر الويب أثرت بشكل إيجابي على مهارات اتصال
والتواصل لدى الطالبات بشكل كبير جدا.

النتائج المتعلقة بالسؤال السادس ومناقشتها:
ينص السؤال السادس من أسئلة الدراسة على " :هل تتصف الوحدة اإل ثرائية عبر الويب

بالفاعلية في تنمية مهارات االتصال والتواصل وفقاً لمعدل الكسب بالك؟

ولإلجابة عن السؤال هذا السؤال تم اختيار الفرض التالي " :ال تتصف الوحدة اإل ثرائية عبر الويب

بالفاعلية في تنمية مهارات االتصال والتواصل وفقاً لمعدل الكسب بالك.

وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بحساب معدل " الكسب بالك " الختبار مهارات
االتصال والتواصل باستخدام الوحدة اإلثرائية عبر الويب والجدول رقم ( )20يوضح ذلك:
جدول رقم ()20

قيمة الكسب المعدل لبطاقة مالحظة المهارات األدائية لالتصال والتواصل
متوسط

الدرجات
قبليا

43.00

متوسط

بعديا
الدرجات ً

116.65
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يتضح من الجدول السابق أن معدل الكسب الختبار مهارات االتصال والتواصل هو ()6.48

وهو معدل كسب مرتفع ،مما يعني أن استخدام الوحدة اإلثرائية عبر الويب لها فاعلية في تنمية

مهارات االتصال والتواصل ،وبذلك نرفض الفرض الصفري الذي ينص على " ال تتصف الوحدة

اإل ثرائية عبر الويب بالفاعلية في تنمية مهارات االتصال والتواصل وفقاً لمعدل الكسب بالك،
ونقبل بالفرض البديل حيث اتصفت الوحدة بالفاعلية.

ويعتقد الباحث أن السبب في ذلك قد يرجع إلى أن:
 احتواء الوحدة اإلثرائية عبر الويب على المثيرات البصرية من فيديو وصور ورسوماتتوضيحية ولغة إشارة  ،كل هذا ساهم في إكساب الطالبات مهارات االتصال والتواصل وعزز

من التفاعل بشكل وظيفي مع المثيرات البصرية.

 مراعاة الباحث لمهارات االتصال والتواصل عند صياغة الدروس الواردة في الوحدة اإلثرائيةقدمت بشكل مبسط ومتدرج ومناسب لقدرات الطالبات.

 الوحدة اإلثرائية عبر الويب احتوت على أغلب وسائل االتصال والتواصل للطالبات الصم،حيث احتوت على العديد من الدروس التعليمية التي تحتوي على لغة اإلشارة وأبجدية األصابع
والكتابة اليدوية والمثيرات البصرية من فيديو وصور ورسوم التي ساعدت الطالبات في اكتساب

مهارات االتصال والتواصل والتفاعل معها.
 التنويع في مهارات االتصال والتواصل في الوحدة اإلثرائية عبر الويب أدت إلى إضافةعنصري الجذب واالنتباه األمر الذي أدى إلى تفاعل الطالبات الصم مع الوحدة اإلثرائية عبر

الويب.

 الوحدة اإلثرائية عبر الويب زودت الطالبات بقاعدة عريضة من المعارف والمعلومات والمهاراتالتي ساعدت ويسرت لهم عمليات االتصال والتواصل.
 الوحدة اإلثرائية عبر الويب أتاحت للطالبات إمكانية الدراسة ،واالطالع بشكل متكرر علىالوحدة؛ مما عزز من عمليات االتصال والتواصل.
 نتائج هذه الدراسة تدعم نتائج البحوث التي ذكرت في األدبيات ذات الصلة،والتي أظهرت أنالوحدة اإلثرائية عبر الويب تثري وتقدم مزايا عديدة في زيادة مهارات االتصال والتواصل مثل:

الحارثي ( ،)2012ودراسة خلف اهلل ( ،)2010إذ أن جميع هذه الدراسات أظهرت أثر التعليم
المحوسب في تنمية المهارات االتصال والتواصل.
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التوصيات
فإن الباحث يوصي بما يلي-:
في ضوء ما سبق واعتماداً على نتائج هذه الدراسة ّ ،
 -أثبتت الدراسة أثر فاعلية تدريس وحدة إثرائية عبر الويب في العلوم لتنمية التحصيل ومهارات

االتصال والتواصل لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في الصف العاشر بغزة ،لذا يوصي

الباحث باستخدامها في تعليم بقية المواد.

 االستفادة من الوحدات اإلثرائية عبر الويب في تجاوز المشكالت والمعيقات التي تواجه الطلبةمن ذوي اإلعاقة السمعية والمعلمين في تدريس المواد بشكل تقليدي.

 عقد ورش عمل تهدف إلى بيان أهمية استخدام الوحدات اإلثرائية عبر الويب في التعليم للطلبةذوي اإلعاقة السمعية.

 توفير بيئات تعليمية مالئمة للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية ،وذلك من خالل توفير مواد تعليميةمناسبة لقدراتهم وامكانياتهم .
 ضرورة قيام المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب بعقد دورات تدريبية لألخصائيين في تصميمالوحدات التعليمية عبر الويب ،حتى يتم إنتاجها وفق أسس ومبادئ ومعايير علمية عالمية

تناسب الطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية.

 عقد دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات الذين يدرسون الطلبة من ذوي اإلعاقة السمعيةلتعريفهم على كيفية إنتاج وحدات إثرائية عبر الويب في المواقف التعليمية بما يثري العملية

التعليمية ،ويساعد على تنمية المهارات والتحصيل.

 نشر الوعي التقني بين الطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية وتدريبهم على استخدام التقنياتالحديثة مثل :مواقع التواصل االجتماعي ،البريد اإللكتروني ،محركات البحث ،غرف الحوار،
المناقشة ،المنتديات التعليمية.

 تطوير األساليب والوسائل واألنشطة التعليمية ،وكذلك المناهج المستخدمة في تدريس الطلبةمن ذوي اإلعاقة السمعية ،ومراعاة الفروق الفردية بينهم ،ومواكبة االتجاهات التربوية الحديثة.
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المقترحات:
 إجراء دراسات مماثلة على باقي التخصصات وذلك للوقوف على أثر الوحدات اإلثرائية عبرالويب في تدريس الطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية.

 فاعلية برامج قائمة على الوحدات اإلثرائية عبر الويب في تنمية التحصيل والمهارات العمليةلدى طلبة اإلعاقة السمعية.
 -تقييم واقع استخدام الوحدات اإلثرائية عبر الويب في مدارس التعليم العام بفلسطين.
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قــائمــة الــمــراجــع
أوالً :المراجع العربية
ثانياً :المراجع اإللكترونية

مراجع الدراسة

قائمة المراجع

أوالً -المراجع العربية
-1

أباظة ،آمال عبد السميع( :)2003تشخيص غير العاديين ،ط ،1طنطا :دار عسكر

-2

ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ( :)1993لسان العرب"ط ،1لبنان،
بيروت :دار الكتب .

-3

أبو أسعد ،أحمد ( " )2009دليل المقاييس واالختبارات النفسية والتربوية" ،للطباعة
والنشر ،عمان ،األردن

-4

أبو الجبين ،سعيد ) ")2008فاعلية برنامج محوسب باستخدام تقنيات الوسائط المتعددة

علي التحصيل لدى طلبة الصف الحادي عشر في مادة األحياء واتجاهاتهم نحوها"،

رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة.
-5

أبو الشات ،سمير( ")2005أثر توظيف الحاسوب في تدريس النحو علي تحصيل طالبات
الصف الحادي عشر واتجاهاتهن نحو واالحتفاظ بها" ،رسالة ماجستير ،كلية التربية،

الجامعة اإلسالمية –غزة
-6

أبو العمرين ،حسن ("( 2015مفهوم الذات واستراتيجيات التواصل االجتماعي لدى

الطلبة الصم في ضوء التقدم التقني" ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية
،غزة.

-7

أبو شنب ،إيمان ("(2013درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة

لمهارات التواصل وعالقته بفاعلية األداء" ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة .
-8

أبو عاصي ،حمدان ( ")2007التواصل اللغوي ودوره في دراسة عيوب النطق ومشكالت

-9

أبو عوكل ،ميسرة (" )2007إلثراء مقررات العلوم للمرحلة األساسية الدنيا بالمخططات

-10

أبو معاطي ،على(" :)2004مقدمة في الرعاية االجتماعية في مجال الفئات الخاصة مع

التخاطب" ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

المفاهيمية" رسالة ما جستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

رعايتهم في بعض الدول الخليجية" –أسس نظرية ونماذج عربية ومصرية – مكتبة زهراء

الشرق ،القاهرة ،مصر.
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-11

أبو مغالي ،وائل)" )2000مهارات الحاسوب" ،دار المسيرة عمان.

-12

أبو منصور ،حنان( ")2011الحساسية االنفعالية وعالقتها بالمهارات االجتماعية لدى

-13

أبو نصر ،مدحت(" :)2005اإلعاقة الحسية المفهوم واألنواع وبرامج الرعاية" مجموعة

المعاقين سمع ًيا رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
النيل العربية ،القاهرة
-14

أبوجري ،محمد( ")2014العوامل المؤثرة في تمثيل ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية

-15

أبوعاصي،حمدان( )2007بالتواصل اللغوي ودوره في الدراسة عيوب النطق ومشكالت

-16

األستاذ ،محمود ومطر،ماجد )2001( :أساسيات المناهج المفهوم البنية التنظيمات

-17

األسطل ،محمود) ")2009ثراء وحدة البرمجة في مقرر تكنولوجيا المعلومات في ضـوء

اإلدارية من وجهة نظر اإلدارة العليا والوسطى " ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر.
التخاطب مجلة ، 15بحث محكم ،العلوم اإلنسانية ،البحرين.
األمنية ،مجلة التربية ،عدد ،1غزة ،فلسطين

المعايير األدائية للبرمجة ،ومن ثم قياس أثر المادة المثراة على مستوى مهـارة البرمجـة

لـدى طالب الصف الحادي عشر" رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة.
-18

األشقر ،عالء الدين محمد ( ")2005الخدمات المقدمة لألطفال الصم وعالقتها بسماتهم

-19

األشقر ،مها( )2006تقويم منهاج الرياضيات الحالي لتعليم الصم من وجهة نظر

الشخصية بمحافظات غزة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

المعلمين في ضوء مهارات التواصل الرياضي الكتابي .مجلة ،دراسات في المناهج وطرق

التدريس.
-20

بارود ،بسمة( ")2004فاعلية برنامج محوسب مقترح في الكسور العادية في تنمية

التحصيل لدى تالميذ الصف الثالث األساسي بغزة".رسالة الماجستير ،جامعة األقصى،
غزة.
-21

الباز،أحالم( ")2004فعالية برنامج قائم على الذكاءات المتعددة في تنمية المفاهيم

العلمية وعمليات العلم واالتجاهات نحو العلوم لدى التالميذ الصم" ،المؤتمر العلمي
الثامن للجمعية المصرية للتربية العلمية.
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-22

باسم كراز،آخرون ((2012
قطر.

-23

المؤتمر العلمي الثاني للصم وضعاف السمع الدوجة،

بسيوني ،عبد الحميد (" )2007التعليم اإللكتروني والتعليم الجوال"،دار الكتب العلمية،
القاهرة.

-24

بلقيس ،أحمد وشطي ،دونالد (" )1989القائد التربوي واغناء المناهج" ،الرئاسة العامة
لوكالة الغوث.

-25

التركي ،يوسف( ")2005تربية وتعليم التالميذ الصم وضعاف السمع" ،مكتبة الملك فهد
الوطنية ،الرياض.

-26

ثابت ،عبد الرحمن إدريس ( "(2006تنمية مهارات االتصال الفعال ،مشروع تنمية قدرات

أعضاء هيئة التدريس ،والقيادات ،وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي ،و ازرة
التعليم العالي
-27

جرجس ،نادي ( ")2006اإلنترنت وتعليم الرياضيات والكمبيوتر أستاذ المناهج وطرق

-28

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني(.)2013

-29

الجوالده ،فؤاد ( :)2012اإلعاقة السمعية ،ط : 1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.

-30

جودة ،وجدي )" )2006أثر توظيـف الرحـــالت المعرفيــة عبـر الويب ()WebQuests

تدريس الرياضيات والكمبيوتر" ط ،1دار المسيرة للنشر والتوزيع.

التنور العلمي لطالب الصف التاسع األساسي"  ،رسالة
في تدريس العلوم على تنمية ُّ

ماجستير ،كلية التربية  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة.
-31

جون ليفن ،وآخرون ")2003 ،اإلنترنت ،ترجمة خالد العامري" دار الفاروق للنشر
والتوزيع ،القاهرة.

-32

الحجار ،سهير ( :)2012فاعلية برنامج مقترح قائم على المثيرات البصرية الكتساب
المهارات اإللكترونية لدى طالبات الصف العاشر األساسي المعاقات سمعاً ،رسالة
ماجستير ،كلية التربية ،جامعة اإلسالمية ،غزة.

-33

حجي ،انتصار(" )1998أثر منهج العلوم بمهارات التفكير اإلبداعي على التحصيل
والتفكير اإلبداعي لطلبة الصف الثامن" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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-34

الحربي ،خالد( ")2006األمن والحماية في اإلنترنت" ،دار الفالح للنشر والتوزيع،
الرياض.

-35

حسنين ،فادي (  ")2011فاعلية استخدام إستراتيجية تقضي الويب ( )W.Q.Sفي تنمية
مهارات تصميم صفحات الويب لدى طالب الصف التاسع األساسي".رسالة ماجستير،

الجامعة اإلسالمية –غزة.
-36

الحلو ،فاطمة(" )2008االتصال الصامت وتأثيره في اآلخرين" -رسالة ماجستير-
الجامعة اإلسالمية غزة.

-37

حنا ،مريم إبراهيم وآخرون( :)2003الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في المجال

-38

الخرجي ،منال( ")2009واقع ومعوقات برامج التعلم العالي للطالب الصم والضعاف

-39

الخزندار،نائلة ومهدى ،حسن (" )2006تكنولوجيا الحاسوب في التعليم" ،غزة ،فلسطين.

-40

الخطيب ،جمال وآخرون( :)2007مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة ،ط،1

الطبي ورعاية المعاقين ،جامعة حلوان :مركز نشر الكتاب الجامعي.
السمع" رسالة ماجستير ،جامعة الملك السعود  ،الرياض.

عمان :دار الفكر للنشر،
-41

الخطيب ،جمال( ")1992المدخل إلى التربية الخاصة" ،دار الفالح للنشر والتوزيع،
الكويت.

-42

درباس ،أحمد" )2007(،اإلعاقة السمعية" ط : 1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.

-43

درويش ،رضا ( " )1988أثر استخدام بعض طرق التدريس على التحصيل الدراسي في
مادة العلوم لدي تالميذ مختلفي الذكاء بالحلقة الثانية من التعليم األساسي" ،رسالة

ماجستير ،كلية التربية ،جامعة الزقازيق.
-44

الدعس ،زياد (" )2009معوقات االتصال والتواصل التربوي بين المديرين والمعلمين
بمدارس محافظة غزة وسبل مواجهتها في ضوء االتجاهات المعاصرة" رسالة ماجستير

الجامعة اإلسالمية  ،غزة  ،فلسطين .
-45

الدهان ،منى ( ":)2001تصور مقترح إذاعية وتلفزيونية موجهة للمعوقين (.بصرياً –
عقلياً -سمعياً) وأسرهم" مجلة كلية التربية ،العدد) ،)25الجزء األول ،عين شمس.
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-46

دوايدار ،عبد الفتاح ( )2004سيكولوجية االتصال واإلعالم  ،دار المعرفة الجامعية،
القاهرة .

-47

الدوسري ،ممدوح( ")2006أثر تطبيق مناهج التعلم العام في التنمية اللغة للتالميذ

-48

ربيعة ،فندو شتي (" )2005اإلعالن عبر اإلنترنت دراسة وصفية تحليلية مقارنة" ،رسالة

المعاقين سمعياً بمدينة الرياض" رسالة ماجستير ،جامعة الملك السعود .السعودية
ماجستير  ،جامعة الجزائر،الجزائر.
-49

الروسان ،فاروق ( " )2006سيكولوجية األطفال غير العاديين"  ،ط  ،6دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن .

-50

الزريقات ،ابراهيم  :( 2003 ).اإلعاقة السمعية ،ط ،1عمان ،دار وائل.

-51

الزعانين ،رائد(" )2007فعالية وحدة محوسبة في العلوم علي تنمية التحصيل الدراسي

لدى تالميذ الصف التاسع األساسي بفلسطين واتجاهاتهم نحو التعليم المحوسب "رسالة
ماجستير ،جامعة األقصى ،غزة.
-52

زكارنه ،ناجي( ")2005التعبير واإليماء بلغة اإلشارة" ،مؤتمر قطر الدوحة .

-53

زهران ،حامد ( " :)2003األسباب التي تؤدي إلى حدوث اإلعاقة السمعية" ،مجلة
اإلرشاد النفسي ،مركز اإلرشاد النفسي ،العدد(.)17

-54

السر ،خالد ( )2003المنهج التربوي ،أسسه عناصره تنظيماته مستقبليه ،مكتبة
القادسية غزة ،فلسطين.

-55

السرطاوي ،زيدان وآخرون (" :)2002خصائص وسمات ذوي اإلعاقة السمعية" ،مجلة
اإلرشاد النفسي ،مركز اإلرشاد النفسي ،العدد(.)18

-56

السرطاوي ،سعاد (")2013استخدام الحاسوب واإلنترنت في ميادين التربية والتعليم".
جامعة السودان

-57

السعودي ،مني (")1998فاعلية استخدام نموذج التعليم البنائي وتدريس العلوم علي
تنمية التفكير االبتكاري لدى تالميذ الصف الخامس" ،المؤتمر العلمي الثاني ،إعداد معلم

العلوم مجلة التربية العلمية ،المجلد ( )2كلية التربية ،جامعة عين شمس.
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-58

السعيد ،حمزة(" )2001الخصائص السيكولوجية لألطفال المعاقين سمعياً" ،مجلة الطفولة

-59

سندران ،رامي (")2006واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة تشرين لشبكة

-60

سورة األنعام)153(:إسناد حسن من أجل عاصم بن أبي النجود ،وبقية رجاله ثقات رجال

والتنمية ،المجلد( )1العدد(.)2

اإلنترنت في البحث العلمي" ،رسالة ماجستير  ،جامعة تشرين ،كلية التربية ،سوريا.

الشيخين .يزيد هو ابن هارون ،وأبو وائل :هو شقيق بن سلمة مسند أحمد ط الرسالة

( )208/7حديث رقم 4142كتاب  :مسند اإلمام أحمد بن حنبل .
-61

سيف الدين ،هند(" )2005التواصل اإلنساني بين اللغة وحوار الجسد" ،مكتبة االنجلو
المصرية ،القاهرة.

-62

الشامي ،فدوى( ")1999الكفايات التربوية األساسية لدى معلمي التربية الخاصة في
محافظات غزة " ،رسالة ماجستير ،كلية التربية جامعة عين شمس ،البرنامج المشترك مع

جامعة األقصى ،غزة.
-63

شاهين ،محمد ( ")2005دوافع ومعوقات شبكة اإلنترنت من قبل العاملين في الجامعة

القدس المفتوحة" ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،المجلد)،( 5
العدد(.)1
-64

شبير،خليل (")2003أثر استخدام الحاسوب في تعلم مفهوم المول "،مجلة العلوم التربوية
والنفسية ،المجلد الرابع ،العدد الثاني  ،كلية التربية – جامعة البحرين.

-65

شعبان ،محمد(" :)1993تدريس برنامج بلغة لوجو لتالميذ الصف الرابع االبتدائي
ودراسة أثره على مستويات فن هايل للتفكير الهندسي واالتجاه نحو الكمبيوتر

لديهم"،رسالة دكتوراه ،كلية التربية  ،جامعة أسيوط.
-66

شعت ،ناهل) ")2009إثراء محتوى الهندسة الفراغية في منهاج الصف العاشر األساسي
بمهارات التفكير البصري" رسالة ماجستير ،كلية التربية  ،الجامعة اإلسالمية

-67

الصفدي ،عصام حمدي( ")2004اإلعاقة السمعية ،ط ، 1دار اليازوري العلمية للنشر
والتوزيع ،عمان.
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-68

الضبة ،إسالم ()2013تحليل تدريبات وأنشطة كتب اللغة العربية للمرحلة األساسية

الدنيا في ضوء مهارات التفكير فوق المعرفي وتصور اقترح إلثرائها" ،كلية التربية ،جامعة
اإلسالمية –غزة.
-69
-70

طارق ،عامر(" )2007التعليم والمدرسة اإللكترونية".ط ، 1القاهرة
عامر ،مهند ( ")2005تدريس الكيمياء باستخدام الوسائط المتعددة بالكمبيوتر

واإلنترنت" ،مؤتمـر جامعـة عين شمس ال اربـع ( المدخل المنظومي في التدريس والتعلم )،
القاهرة.
-71

عبد الجبار ،عبد العزيز (" :)2000المساهمة في حدوث اإلعاقة" ،مجلة اإلرشاد وعلم

-72

عبد الحافظ ،سالمه")2002(،الحاسوب في التعليم" المملكة األردنية الهاشمية ،عمان .

-73

عبد الفتاح ،يوسف (") :)2005المساندة االجتماعية ومواجهة الضغوط الحياتية ألمهات

-74

عبيد ،ماجدة ( ")2012تأهيل المعاق" ،عمان ،األردن ،دار صفاء للنشر والتوزيع.

-75

النفس ،المملكة العربية السعودية.

األطفال المعاقين سمعياً"،مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية،
العدد( )18الجزء األول -المملكة العربية السعودية .

العجلوني ،خالد (")2001استخدام الحاسوب في تدريس مادة الرياضيات لطلبة المرحلة

الثانوية في مدارس مدينة عمان" دراسات  ،العلوم التربوية  ،المجلد 28العدد .1
-76

العزه ،سعيد( ")2001اإلعاقة السمعية واضطرابات الكالم والنطق واللغة" .ط ،1القاهرة

-77

عزيز ،كمال (" ) 1999اإلنترنت وسيلة وأسلوب التعليم المفتوح داخل حجرة الدراسة

-78

عسكر ،ميسون ()2013إثراء محتوي مناهج التاريخ بمفاهيم حقوق اإلنسان للمرحلة

-79

على ،تاعوينات (")2009التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي" ،و ازرة التربية الوطنية-

والتعلم عن بعد" .الكويت :مركز البحوث التربوية

األساسية العليا في فلسطين" رسالة ماجستير ،كلية التربية جامعة اإلسالمية -غزة
المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية ،الحراش  ،الجزائر .
-80

عمر ،زهران( " ) 2003التعليم عن طريق اإلنترنت "ط ،1القاهرة

-81

غانم ،محمد(" )2008فن قراءة لغة الجسد" ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة.
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-82

فضة ،خالد( "(2013قلق المستقبل وعالقته بأزمة الهوية لدى المراهقين الصم ،رسالة
ماجستير ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،مصر.

-83

فودة ،فاتن(" )2008أثر برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات استخدام اإلنترنت في

التدريس واالتجاه نحو استخدامها لدى الطالب المعلمين شعبة التعليم التجاري" كلية
التربية ،جامعة طنطا.
-84

قاسم ،محمد (" :)2004مفهوم ذوي اإلعاقة السمعية وأسباب حدوثها" ،مجلة دراسات في

-85

القانون الفلسطيني رقم (.)1999( )4

الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية ،العدد( )16الجزء الرابع.

-86

القدومي ،مروان (" :)2004حقوق المعاق في الشريعة" ،مجلة النجاح لألبحاث العلوم

-87

القرارعه ،جميل (") :)2006عناية الحضارة اإلسالمية بالمعاقين" ،مجلة الشريعة

-88

القريطي ،عبد المطلب(" (2001سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وترتيبهم ،ط1

اإلنسانية ،المجلد( )18العدد(.)2

والدراسات اإلسالمية ،العدد(.)39

،القاهرة ،دار الفكر العربي.
-89

القريطي ،عبد المطلب( "(2005سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وترتيبهم ،ط1
،القاهرة ،دار الفكر العربي.

-90

القريطي ،عبد المطلب(")1996سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وترتيبهم"

-91

القمش ،مصطفي ،خليل عبد المعاطى" )2009(،سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات

-92

قنديل،علي(")2014بناء وحدة في التربية األمنية لمنهاج التربية اإلسالمية لدى طلبة

ط،3القاهرة ،دار الفكر العربي.
الخاصة".

الصف الحادي عشر وأثرها على التحصيل واتجاه الطلبة نحوها" ،رسالة ماجستير ،كلية
التربية ،جامعة اإلسالمية،غزة
-93

قنوع ،مريم( ")2013إثراء محتوى منهاج الجغرافيا باآليات القرآنية الكونية وأثره في

تنمية المفاهيم الجغرافية واالتجاه نحوها لدى طالبات الصف الخامس األساسي بغزة"

رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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-94

قنيطة ،أحمد (" )2011اآلثار السلبية الستخدام اإلنترنت من وجهة نظر طلبة الجامعة
اإلسالمية بغزة ودور التربية اإلسالمية في عالجها" ،رسالة ماجستير ،كلية التربية،

الجامعة اإلسالمية ،غزة .
-95

كامل،محمد (")1999سيكولوجية الفئات الخاصة" ،ط ،1القاهرة مكتبة النهضة المصرية:
لغة اإلشارة القاهرة .

-96

كباجة ،نعيم ( :)2014واقع الصم في غزة :تشخيص عام ،ملتقى "واقع وتحديات الصم

-97

كراز ،باسم(")2004تصور مقترح لعالج المشكالت الخاصة بمهارات االتصال والتواصل

-98

كوراني ،نبيل(") 2000كيف نستخدم اإلنترنت"،شعاع للنشر والعلوم ،حلب :سوريا .

-99

لبد ،أمل ("(2013إثراء بعض موضوعات منهاج العلوم بتطبيقات النانوتكنولوجي وأثره

نموذجا" ،قطر -الدوحة.
في العالم العربي :غزة
ً

لدى معلمي الصم" رسالة ماجستير ،جامعة عين شمس  ،مصر.

على مستوى الثقافة العلمية لطلبة الصف الحادي عشر في غزة"– رسالة ماجستير
جامعة األزهر ،غزة.

 -100الليثي ،عمرو(  ")2005البصري المعروف بالجاحظ .صاحب التصنيف الكثيرة في
الفنون".

 -101المبارك ،أحمد ( ")2004أثر التدريس باستخدام الفصول االفتراضية عبر الشبكة العالمية

اإلنترنت على تحصيل طالب كلية التربية في تقنيات التعليم واالتصال بجامعة الملك

سعود" رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الملك سعود ،كلية التربية ،السعودية.

 -102المبيض ،سليم وآخرون (" :)2001نسبة ذوي اإلعاقة السمعية في قطاع غزة"مجلة مركز
التخطيط الفلسطيني ،العدد(.)1

 -103المبيضين ،عبد الرحمن("(2001وسائل االتصال ( إعالم ،عالقات عامة ،دعاية ،إعالن،
اتصاالت ،تواصل) -ط –1دار البركة.

 -104مجلة الدراسات النفسية" :)2004( ،دورية علمية سيكولوجية ربع سنوية محكمة"،
العدد( ،)1المجلد(.)14
 -105مجلس العربي للطفولة والتنمية( "(2002التقرير السنوي األول عن اإلعاقة ومؤسسة
رعاية وتأهيل المعاقين في الوطن العربي"
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 -106مطر ،عبد الفتاح)" ( 2002فاعلية السيكودراما في تنمية بعض المهارات االجتماعية
لدى األطفال الصم ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة – جمهورية مصر العربية.

 -107المعاطية ،خليل ("(2009سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة".
 -108مغاري ،عبداهلل (" :)2005تأثير اإلعاقة السمعية لألطفال على الصحة النفسية للوالدين
في قطاع غزة" رسالة ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة القدس المفتوحة،غزة.

 -109مكاوي والسيد" )2001( ،االتصال ونظرياته المعاصرة" ،ط ،2الدار المصرية اللبنانية.
 -110منصور ،طلعت((2002إستراتيجيات الصحة النفسية كمدخل وظيفي لرعاية األشخاص
الصم ( التعرف ،التقدير ،التدخل)" كلية التربية ،جامعة عين شمس ،القاهرة ،مصر.

 -111المهدي ،هشام ) ")2003تطوير أساليب التدريس باستخدام شبكة اإلنترنت" ،.مصر ،
القاهرة.

 -112الموسى ،عبد اهلل والمبارك ،أحمد (" )2006استخدام اإلنترنت في التعليم" ،مكتبة الميسرة
األردن.
 -113الموسي ،عبداهلل ) )2005استخدام اإلنترنت في التعليم ،ط ،1مكتبة الميسرة ،األردن.
 -114النادي ،عائدة (" )2007إثراء محتوى مقرر التكنولوجيا للصف السابع األساسي في
ضوء المعايير" ،رسالة ماجستير الجامعة اإلسالمية،

 -115النجار ،سعيد(":)2005بعنوان" فاعلية البرنامج المعرفي السلوكي المستخدم في تعديل
سلوكيات اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة واالندفاعية لدى الصم في المرحلة

االبتدائية" ،رسالة ماجستير

 -116النجار ،طارق( ")2014أثر توظيف الفصول االفتراضية في تنمية مهارات استخدام
الحاسوب واإلنترنت لدى طلبة كلية الدعوة اإلسالمية  ،رسالة ماجستير ،غزة.

 -117نجدي ،سميرة( ")2003برامج وطرق تدريب الطفل المعوق قبل المدرسة" ،زهراء الرق،
القاهرة ،مصر.

 -118نشوان ،يعقوب ( :)1992الجديد في تعليم العلوم" ط ،2عمان  :دار الفرقة للنشر والطبع
والتوزيع .

 -119نصر اهلل ،عمر عبد الرحيم(" )2001مبادئ االتصال التربوي واإلنساني" ،ط 1دار وائل
للنشر ،عمان – األردن.
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 -120نواف سمارة والعديلي عبد السالم (")2008مفاهيم ومصطلحات في العلوم التربوية" ط،1
دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان.

 -121النوبي ،على ( ")2011صعوبات التعلم بين المهارات واالضطرابات" الناشر :دار صفاء
للنشر والتوزيع – عمان.

 -122النوبي،محمد )" )2010إدمان اإلنترنت في عصر العولمة" كلية التربية جامعة األزهر –
مصر جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا -األردن.

 -123هريدي ،كمال عبد الرحمن( " )2012العالج بالفن لدى ذوي االعاقة السمعية ،ط ،1دار
الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان.

 -124الهاللي ،محمد والصقري ،محمد (")1999أخالقيات التعامل مع شبكة المعلومات العلمية
اإلنترنت" مجلة االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات ،المجلد ( ،)6العدد (.)11

 -125يحي ،خولة (")2011فاعلية برنامج تدريبي محوسب لتعليم مهارات القراءة بالطريقتين

التواصل الكلي والطريقة الكلي والطريقة الشفوية ألطفال الروضة والمعوقين سمعياً،
مجلة،اتحاد الجامعات العربية ،للتربية وعلم النفس.

 -126يوسف ،جالل(")2003دراسة تحليلية مقارنة لمدى وتركيز االنتباه البصري وعالقتهما
بالذكاء

والتفكير االبتكاري لدى

عينه من الصم

والعاديين" ،مجلة التربية

العدد()27الجزء( ،)4القاهرة مصر.
 -127يوسف،عصام(  " )2007اإلعاقة السمعية دليل عملي لآلباء والمربين مقدمة في اإلعاقة
السمعية واضطرابات التواصل" ،مصر القاهرة.
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ثانياً -المراجع االلكترونية
 -1استخدام الحاسب اآللي في التعليم( السبت  :16مايو 10:32 ( )2015ص)
http://learn-computer-h.blogspot.com

 -2موقع ومنتدي "تكنولوجيا التعليم" ( السبت  :16مايو 1:32 ( )2015م).
/http://www.khayma.com/education-technology

 -3تطبيقات الويب( الثالثاء 5:00 ()2015/7/7م) .
/http://www.khayma.com/education-technology

 -4شبكة فلسطين الحوار ( )2015نشاط الكتروني لمادة تقنية تصميم صفحة الويب  ،شبكة
الكترونية( األربعاء4:23 ( )2015/8/5 ،م) .
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1089975

 -5مدونة  :من زمان  ،ما هو توتير ؟ وما الفرق بينه وبين الفيسبوك ؟!! وكيف استخدمه؟
(الخميس1:25 (، )2015/9/10 :م).
https://mnzaman.wordpress.com
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ملحق رقم ()1
كتاب تسهيل مهمة بحث من جامعة األزهر – غزة
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ملحق رقم ()2
كتاب تسهيل مهمة بحث من وزارة التربية والتعليم
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ملحق رقم ()3
قائمة بأسماء المحكمين ألدوات الدراسة والوحدة اإل ثرائية
م

اسم المحكم
 .1محمد عسقول

الدرجة العلمية
أستاذ المناهج وتكنولوجيا

 .2محمد أبو شقير أستاذ المناهج وتكنولوجيا
 .3حازم شحادة

مهندس

الوظيفة

جهة العمل

محاضر تربوي

جامعة اإلسالمية

محاضر تكنولوجيا

جامعة اإلسالمية

مدير مركز التقنيات

جامعة اإلسالمية

التعليم

المساعدة لذوي

االعاقة
 .4إيهاب المدهون أستاذ ترجمة لغة اإلشارة

خبير لغة اإلشارة

أطفالنا للصم

 .5باسم كراز

مشرف التربوي بجمعية أطفالنا

مشرف جمعية

أطفالنا للصم

 .6إسراء غزال

أخصائية لغة اإلشارة

أخصائية خبير لغة

جامعة اإلسالمية

للصم.

أطفالنا للصم

اإلشارة جمعية

أطفالنا للصم

محاضر أحياء

جامعة اإلسالمية

 .7أشرف الشافعي أستاذ
 .8أمجد الصباغ

أستاذ تكنولوجيا التعليمية

محاضر تكنولوجيا

جامعة اإلسالمية

 .9أكرم فروانة

أستاذ

مدير التعليم

و ازرة التربية والتعليم

التعليم

االلكتروني
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ملحق رقم ()4
خطاب تحكيم اختبار التحصيل في العلوم الحياتية لوحدة الوراثة
جــــامعـــــــــــة األزهـــــــــــــر – غـــــــــــــــــــزة
عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
كــــــــلــــــــيــــــــــــــــــة الـــــتــــــــــربـــــيــــــــــــــــة
قسم المناهــــج وطـــــــــرق التدريـــــــس
الموضوع  /تحكيم اختبار تحصيلي في العلوم الحياتية لوحدة الوراثة لطالبات الصف العاشر
األخ/ت الفاضل/ة ____________________حفظه/ـ ـ ــا اهلل ،،،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،أما بعد،،،
يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان " فاعلية تدريس وحدة إثرائية عبر الويب في مبحث العلوم على تنمية
التحصيل ومهارات االتصال والتواصل لدى طلبة الصف العاشر من ذوي اإلعاقة السمعية بغزة" كمتطلب للحصول
على درجة الماجستير من قسم المناهج وطرق التدريس.
وتهدف هذه الدراسة إلى إعداد اختبار تحصيلي في العلوم الحياتية لوحدة الوراثة لدى طالبات الصف العاشر من
ذوي االعاقة السمعية.
ويود الباحث من سيادتكم التكرم بإبداء رأيكم حول بنود االختبار المرفقة من حيث:
 مدى مالئمة بنود االختبار لمتطلبات وحدة الوراثة. مدى مالئمة بنود االختبار لمستوى طالبات الصف العاشر من ذوي االعاقة السمعية. سالمة بنود االختبار اللغوية. مدى مالئمة البدائل في كل بند من حيث الترتيب والتمويه في االنتماء للبند.شاكر لكم حسن تعاونكم معنا مع دوام الصحة والعافية
الباحث
بهاء الدين محمد سرحان
البيانات الشخصية للمحكم:
الوظيفة.................... :

االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم.................... :

جهة العمل.................... :

الدرجة العلمية....................:
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ملحق رقم ()5
اختبار التحصيل لطلبة ذوي االعاقة السمعية لوحدة الوراثة لطالب الصف العاشر
(الجانب المعرفي)

جامعة األزهر غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية
مناهج وطرق تدريس
اختبار التحصيل المعرفي طلبة االعاقة السمعية لوحدة الوراثة لطالب الصف العاشر
(الجانب المعرفي)
درجة الختبار........................... :
السلم عليكم ورحمة َّللا وبركاته  ،وبعد :
الهدف من الختبار:
يهدف هذا االختبار إلى فاعلية تدريس وحدة إثرائيه عبر الويب في العلوم الحياتية لتنمية التحصيل
ومهارات االتصال والتواصل لدى الطلبة ذوي االعاقة السمعية في الصف العاشر في غزة.
يتضمن هذا االختبار (  ) 36سؤاال ولكل سؤال أربع إجابات واحدة منها فقط هي اإلجابة الصحيحة
 .والمطلوب منك وضع عالمة ( × ) على االختيار الذي يمثل اإلجابة الصحيحة على ورقة اإلجابة
المرفقة
مثال:
س  : 1تجويف رطب يعلوه سقف محدب يمتد من الشفتين إلى الحلق
ب .البلعوم

أ .األنف

ج .الفم

د .الحنجرة

اإلجابة الصحيحة هي " ج " لذلك فإنك تنتقل إلى ورقة اإلجابة المرفقة وتبحث عن رقم السؤال
وتضع عالم ( × ) على االختيار " ج ".
س1

أ

ب
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ج

د

أختر اإلجابة الصحيحة :
 .1تتركب كروموسومات الذكر في اإلنسان من .........
أXX.

جYY.

بYX.

دXY.

 .2حدوث خطأ في تسلسل أو ترتيب القواعد النيتروجينية لجزئ  DNAيسمى .....
أRNA.

ج.الوراثة

ب.الطفرة

د.نزف الدم

 .3خلل في تركيب الكروموسومات أو عددها ينتج عنه .......
أ .نزف الدم

ب .البالهة

ج .المرض

المنغولية

الوراثي

د .فقر الدم

 .4حدوث خلل في زوج الكروموسومات رقم  11ينتج عنه مرض ......
أ.نزف الدم

ج .البالهة المنغولية

ب.فقر الدم

د.اإليدز

 .5العيون غير الملونة مثل العيون :
أ.البنية

ج .العسلية

ب.الزرقاء

د.الخضراء

 .6وظيفة الحمض النووي...... tRNA:
ج .تخزين المعلومات الوراثية في جزئDNA

أ .نقل المعلومات الوراثية من النواة إلى
الرايبوسوم
ب .نقل الحموض األمينية إلى الرايبوسوم

د .ترجمة المعلومات الوراثية في جزئ
DNAإلى بروتينات

 .7تعرف الشيفرة الوراثية بأنها... :
أ .مخزون المعلومات الوراثية في جزئDNA

ج .سالسل من وحدات بنائية تدعى
النيوكليوتيدات

ب .ترتيب القواعد النيتروجينية داخل

د .خطأ في ترتيب القواعد النيتروجينية

جزئ DNA

داخل جزئDNA
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 .8يسمى الخطأ في ترتيب أو تسلسل القواعد النيتروجينية في جزئ  DNAوظهور صفة
جديدة بـ
أ) تضاعف DNA

ب) الطفرة الجينية

ج) الشيفرة الوراثية

د ) البصمة الوراثية

 .9زوج العوامل الوراثية الذي يمثل الصفة التي يحملها الكائن الحي هو :
أ) الطراز الكروموسومي

ب) الطراز الجيني

ج) الطراز الشكلي

د ) الطراز البيئي

 .11جميع القواعد النيتروجينية التالية موجودة في  RNAما عدا:
أ) أدينين

ب) غوانين

ج) سايتوسين

د ) ثايمين

 .11جميع القواعد النيتروجينية التالية موجودة في  DNAما عدا:
أ) يوراسيل

ب) غوانين

ج) سايتوسين

د ) ثايمين

 .12مؤسس علم الوراثة هو العالم
أ)ارشميدس

ب)واطسون

د)مندل

ج)كريك

 .13استخدم مندل الجراء تجاربه نبات -------------
أ)الفاصولياء

ب)البازيالء

ج)السبانخ

د)الذرة

 .14أي الحموض النووية اآلتية ال يدخل في تركيبه نيوكليوتيدة اليوراسيل؟
أt-RNA-

جm-RNA-

بDNA-

 .15تتركب كروموسومات األنثى في اإلنسان من .....
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دr-RNA-

أXX.

جYY.

بYX.

دXY.

 .16جميع ما يلي من أنواع الحمض النووي الريبوزي ما عدا:
أtRNA .

جDNA.

بrRNA.

دmRNA.

 .17تسمى الصفة التي تظهر في جميع أفراد الجيل األول عند تزاوج فردين نقيين لصفتين
مختلفتين بالصفة :
أ) السائدة

ب) المتأثرة بالبيئة

ج) المتنحية

د ) المرتبطة بالجنس

 .18تسمى الصفة التي تختفي في أفراد الجيل األول وتظهر في الجيل الثاني بنسبة الربع
بـالصفة :
أ) السائدة
ج) المتنحية

ب) المتأثرة بالبيئة
د ) المرتبطة بالجنس

 .19ظهور الصفة المتنحية عند تزاوج فردين غير متماثلي الجينات لصفة ما يعبر عن:
ب) اجتماع الجين السائد مع الجين المتنحي

أ) اجتماع الجينين السائدين

د ) اختفاء الجين المتنحي

ج) اجتماع الجينين المتنحيين معا

 .21يسمي الجين الذي يسود على بديله إذا اجتمعا معا بـالجين :
أ) المتنحي

ب) األليل

ج) السائد

د ) المرتبط بالجنس

 .21الجين الذي يختفي أثره عند اجتماعه مع بديله هو الجين :
أ) المتنحي

ب) األليل

ج) السائد

د ) المرتبط بالجنس
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 .22الصفة التي يكون فيها العامالن الوراثيان الممثالن لها متشابهين هي صفة :
أ) غير متماثلة الجينات

ب) متماثلة الجينات

ج) المندلية

د ) متأثرة بالبيئة

 .23الشكل الظاهري للصفة التي يحملها الكائن الحي :
أ) الطراز الكروموسومي

ب) الطراز الجيني

ج) الطراز الشكلي

د ) الطراز البيئي

 .24تعتمد شيفرة حمض  DNAعلى:
أ) عدد جزيئات السكر

ب) ترتيب القواعد النيتروجينية

ج) عدد ذرات الكربون في السك

د ) موضع مر جموعات الفوسفات

 .25اذا علمت ان صفة طول الساق في البازيالء هي صفة سائدة وكان لديك نبات بازيالء
طويل الساق نقي فإن رمز الجين السائد يكون ------------
ب) tt

أ) Tt

ج) TT

د)tT

 .26أي الطرز الجينية اآلتية لآلباء يعطي النتائج  3:1علما بأن الجين Rسائد على الجين r
أRr x rr-

جRr x RR-

بRr x Rr-

دRR x rr-

 .27عند إجراء تلقيح بين ذكر طيور مع أنثى ظهرت نسبة اللون األسود إلى اللون الرمادي
 ٪: 50٪50في األفراد الناتجة ما الطرز الشكلية لآلباء؟
أ -أسود xأبيض

ج -أبيض xرمادي

ب -أسود xرمادي

د -رمادي xرمادي

 .28من أسباب حدوث الطفرة ....... :
أ.نزف الدم

ج .الفيروسات

ب.اإلشعاعات

 .29صفات الكائن الحي محصلة ألثر العوامل البيئية والوراثية يفسر بأن.... :
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د(.ب  +ج)

أ .الجينات تعدل الصفة والبيئة تحددها

ج .الجينات تحدد الصفة والبيئة تعدلها

ب .الجينات تلغي عمل العوامل البيئية

د .العوامل البيئية ال تؤثر في عمل الجينات

 .31جميع ما يلي من أسباب حدوث الطفرات ما عدا :
أ) التعرض للكيماويات

ب) عدم قدرة الخاليا على إصال الخطأ أثناء تضاعف

DNA
ج) التعرض لإلشعاعات

د ) قدرة الخاليا على إصال األخطاء أثناء تضاعف

DNA
 .31عدم تمييز الطراز الجيني لصفة ما من الشكل الخارجي لها يفسر بـأنها صفة :
أ) سائدة والعامالن الوراثيان الممثالن لها قد يكونان متشابهين
ب) متنحية والعامالن الوراثيان الممثالن لها قد يكونان متشابهين
ج) سائدة والعامالن الوراثيان الممثالن لها قد يكونان غير متشابهين
د) سائدة والعامالن الوراثيان الممثالن لها قد يكونان متشابهين أو غير متشابهين
 .32التفسير الوراثي لظهور النسبة  1:1أن األبوين :
ب) غير متماثلي

أ) متماثلي الجينات للصفة السائدة والمتنحية
الجينات للصفة السائدة

د)أحدهما متماثل الجينات متن ٍ وآخر غير

ج) متماثلي الجينات للصفة المتنحی
متماثل الجينات سائد

 .33التفسير الوراثي لظهور النسبة  3:1أن األبوين :
ب) غير متماثلي الجينات للصفة السائدة

أ) متماثلي الجينات للصفة السائدة

ج) أحدهما متماثل الجينات متنحي واآلخر غير متماثل الجينات سائد
الجينات للصفة المتنحية
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د) متماثلي

 .34عند إجراء تلقيح ذاتي لنبات بازيالء أرجواني األزهار غير نقي تكون النسبة المئوية للنباتات
بيضاء األزهار:
أ) صفر

ج)51

ب) 25

د)111

 .35تتركب غاميتات أنثى اإلنسان من :
ب)  22زوج من الكروموسومات

أ)  22زوج من الكروموسومات الجسمية + x
الجسمية + xx

د )  22كروموسوم جسمي+ y

ج)  22كروموسوم جسمي + x

 .36على فرض أن عدد نيوكليوتيدة أدينين في قطعة من جزيء DNAمكونة من 811
نيوكليوتيدة يساوي  .٪20ما عدد النيوكليوتيدات من نوع غوانين في هذه القطعة من جزيء
DNA؟
أ241-

ج481-

ب421-

انتهت األسئلة مع متنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
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د641-

ملحق رقم ()6
خطاب تحكيم بطاقة مالحظة االتصال والتواصل للطالبات ذوي االعاقة السمعية
جــــامعـــــــــــة األزهـــــــــــــر – غـــــــــــــــــــزة
عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
كــــــــلــــــــيــــــــــــــــــة الـــــتــــــــــربـــــيــــــــــــــــة
قسم المناهــــج وطـــــــــرق التدريـــــــس
الموضوع  /تحكيم بطاقة المالحظة للطالبات ذوي االعاقة السمعية للصف العاشر.
األخ/ت الفاضل/ة ____________________حفظه/ـ ـ ــا اهلل ،،،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،أما بعد،،،
يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان " فاعلية تدريس وحدة إثرائية عبر الويب في مبحث العلوم
على تنمية التحصيل ومهارات االتصال والتواصل لدى طلبة الصف العاشر من ذوي اإلعاقة
السمعية بغزة" كمتطلب للحصول على درجة الماجستير من قسم المناهج وطرق التدريس.
ويود الباحث من سيادتكم التكرم بإبداء رأيكم حول بنود الجزء الخاص بمقياس االتجاه من حيث:
 مدى مالءمة بنود المقياس لمستوى طالبات الصف العاشر. سالمة بنود المقياس اللغوية. امكانية الحذف واإلضافة.شاكر لكم حسن تعاونكم معنا مع دوام الصحة والعافية
الباحث
بهاء الدين محمد سرحان
البيانات الشخصية للمحكم:
الوظيفة.................... :

االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم.................... :

جهة العمل.................... :

الدرجة العلمية....................:
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ملحق رقم ()7
بطاقة مالحظة مهارات االتصال والتواصل للطلبة ذوى اإلعاقة السمعية
اسم الطالبة ......................................:الصف..................................:
م.

مستوى األداء

المهارة

ضعيف

أوالً :مهــــارات تهجئة األصابع

.1

يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم النواة.

.2

يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الكروموسومات.

.3

يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الوحدة البنائية (الخلية)

.4

يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الوراثة المندلية.

.5

يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم التلقيح الذاتي.

.6

يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم التلقيح الخلطي..

.7

يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الصفة السائدة.

.8

يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الصفة المتنحية.

.9

يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الحمض النووي.

.10

يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم القواعد النيتروجينية.

.11

يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الطفرة.

.12

يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الجين.

.13

يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الصفة الوراثية.

.14

يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم حبوب اللقاح.

.15

يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الجاميتات.

.16

يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم السيادة التامة.

.17

يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الهستونات.

.18

يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم النيكلوتيدات.

.19

يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم الكروماتين.

.20

يستخدم مهارة تهجئة األصابع في توضيح مفهوم باراميدنيات.
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متوسط

قوي

ثانياً :مهـــارات لغة اإلشارة

.1

يستخدم لغة اإلشارة في تفسير اختيار مندل لنبات البازيالء.

.2

يميز باستخدام لغة اإلشارة الصفة السائدة عن الصفة المتنحية.

.3

يستخدم لغة اإلشارة في استنتاج قانون مندل األول.

.4

يوظف لغة اإلشارة في توضيح وظيفة النواة.

.5

يوضح باستخدام لغة اإلشارة تركيب الحمض النووي DNA,RNA

.6

يقارن باستخدام لغة اإلشارة بين .DNA,RNA

.7

يوضح باستخدام لغة اإلشارة أنواع القواعد النيتروجينية.

.8

يميز باستخدام لغة اإلشارة بين .mRNA , tRNA , rRNA

.9

يوضح باستخدام لغة اإلشارة ترتيب القواعد النيتروجينية على شريط DNA

 .10يفسر باستخدام لغة اإلشارة سبب حدوث الطفرة.
ثالثاً :مهـــارات الكتابة اليدوية

.1

يكتب خطوات عملية التضاعف بشكل متسلسل.

.2

يتقن الطالب كتابة مكونات الكروموسوم كتابة صحيحة.

.3

يرسم الطالب التركيب الكيميائي للحموض النووية.

.4

يتقن الطالب كتابة وظيفة .tRNA

.5

يتقن الطالب كتابة وظيفة .rRNA

.6

يتقن الطالب كتابة وظيفة .mRNA

.7

يكتب الطالب تعريف البيورينات كتابة سليمة.

.8

يتقن الطالب كتابة رموز النباتات الملساء والمجعدة.

.9

يكتب الطالب قانون مندل األول بشكل صحيح.

 .10يرسم الطالب الطراز الجيني لنيات البازيالء أملس القرون.
 .11يتقن الطالب كتابة الصفات الوراثية المتضادة.
 .12يرسم الطالب القواعد النيتروجينية على شريط .DNA
 .13يكتب الطالب أمثلة على العوامل الخارجية التي تحدث الطفرة.
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ملحق رقم ()8
صور من المادة اإل ثرائية
الدرس األول :الحموض النووية وتركيبها

الدرس الثاني :آلية التضاعف

180

الدرس الثالث :الطفرة

الدرس الرابع :الوراثة المندلية

181

الدرس الخامس :تجارب مندل

الدرس السادس :فرضيات مندل
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ملحق رقم ()9
صورة أثناء تطبيق أدوات الدراسة القبلية على عينة الدراسة
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