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هدف البحث إلى تنمية عضةم ارةت اس ادةم دان انتم تة

في الم حل انعدادي عتدم دان بسئ تضلم إلكم وتي .
وللمحقة اةةم لة ادةم دا

لةد الالة ا المضةت سم دةم يت

البتحةة اادواس المتلية  :تئمة ارةت اس انتم تة  ،ثةةم إعةةداد

الةةد وا المضليمية  ،السةةسنت ا المضليمةةي ،بنةةتا ابمبةةت تح ةةسلى لليةةتا العتتةةل المض فةةي لمرةةت اس
انتم ت  ،عالت ا حظ لليتا العتتل الضملي لمرت اس انتم ت .
وا ةةم ه ةةم النم ةةتئ

ادةةم دان انتم ت ة

ث ةة

ن بسئة ة ال ةةمضلم انلكم وتية ة د ةةتعدس ف ةةي تنمية ة عض ةةم ار ةةت اس

لةةد المضةةت سم دةةم يت ،اةةم ب ة

تةةل د تةةتس الال ة ا المضةةت سم دةةم يت فةةى

المال سة ة ة الق ل ة ةةى والبض ة ةةدي ل بمب ة ةةت المح ة ةةسلي وبالت ة ة ة الم حظة ة ة ل ة ةةتلى المال سة ة ة البض ة ةةد

للمعماع المع ي .

الكلمات املفتاحية :بسئتس المضلم انلكم وتي  -ارت اس ادم دان انتم ت

 -المضت سم دم يت.
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Abstract
Aims of the study at Developing the use of internet skills of
hearing-handicapped students Instruments and material of the study (An
electronic-learning environment- An achievement test for measuring the
cognitive aspect-An observation card for measuring skills)
Research hypotheses A statistically significant difference existed
between the mean rank of the study group students on the pretest and
posttest of the achievement test - An observation card for measuring skills
- handicapped students in favor of the post test for the experimental group.
Key Words: Designing an E-Learning - Internet Skills - Hearing

Handicapped
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إن الضتلم يشرد ثا ة تكنالاتي وعلمي ك س ة وامالا ة ياات عضد يةان ،فقةد حةدث

تلة الةةا ة

تغسة ة اس هتئلة ة ف ةةي ك ةةا اع ةةتأس الحي ةةتة ،حس ةةث دس إل ةةى تال ةةا الضدي ةةد ا ةةم المقني ةةتس المكنالاتية ة
المضليمي الحدية الممزايدة ع ف اسمم ة ،وتضد ضي تالا المضليم ام اااا الرتا المي شةغل
تت الم بي وتضلمرم يبحةان عم فضا الال ق والادتئا لمااتر هذا المالا .
و ةةد ت ةةبح

تلة ة المقني ةةتس المكنالاتية ة المضليمية ة دتد ةةت هتا ةةت ف ةةي اد ةةم اتيعي تال ةةا

الضملية المضليمية  ،و رةةدف لة المالةةا إلةةى الاتةةا عضملية المضلةةيم إلةةى

ةةى حةةد امكةةم اةةم

الفتعلي والم وت  ،لكي تستتد فك ة المضلم الذاتي للمةمضلم ،عحسةث يمةت لةذوي انحميتتةتس ال تتة
وتحديدا للمضتق دم يت المقدن في عملي المضلم حسل إحميتتتته و د اته ال تت .
واع هةذا المقةدن والمالةا المكنالةاتي القةتئم والمسةمم ولرةا المقنيةتس الحديةة تةبح
بسئ ةةتس ال ةةمضلم انلكم وت ةةي القتئمة ة عل ةةى الا ةةل ه ةةي ال كسة ةزة واح ةةا انهمم ةةتن ف ةةي اع ةةت ال ةةمضلم
انلكم وتي وااد ع تماا واتمشت ا ،حسث يممكم الال ا ام المفتعا اع ة اترم واشةت ك تمةتترم
الفكة ة ي والمض فة ةي ع ة ة انتم تة ة

فة ةي د ةةيتق إتمم ةةتعي يض ةةا

انتف ةةت المك ةةتتي ب ةةسم المضل ةةم

والممضلم (إب اهيم ع دالاكسا ،2012 ،ص.)17
وهةم اةت يمسةز ال سئةتس المضليمية انلكم وتية تةافس ودةتئا دعةم امناعة لكةا اةم المةمضلم
والمضلةم ،وإضةتف إلةى دةرال تالا هةت وتحةديةرت عال قة ابتشة ة وبأ ةا تكلفة و ةا ترةد ،وتمةيى
الف تة للمةمضلم أبميةت اسةما الةمحكم الم ئةم لقد اتةه وإاكتتيتتةه ،امةت يسةتعد علةى المقةدن فةي
عملي تضلمه عسرال )(Dorn & Bhattacharay, 2007, p.13
و ةد دةةدس د ادة (احمةد حمةةد2011 ،؛ (Elgazzar, 2014علةى همية بسئةةتس الةةمضلم
انلكم وتي كاترت إحد الال ق المضليمي غس المقلسدية والمةي تة د إلةى فةع اسةما المةمضلم لمةت
تقداه وف

د اته ود عمه ال تت .

و مكم لمرت اس ادم دان انتم تة فةي اةنر الكم سةات وتكنالاتيةت المضلااةتس ن تشةكا دو ا
دتديت في المضليم ،حسث تميى للال ا بداتس عديدة يمكم اأدمفتدة انرت في اعت المضلةيم ،وتعضةا
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اةم المةةمضلم اشةةت كت فةةي الضملية المضليمية وبتحةةةت عةةم المضلااة فةي ا ملةةص ا ةةتد هت وبكتفة تةةا هت
دمت تقان بمدعيم المضليم عأتمتطه الم ملف (دازان ع دالفمت وآب ون ،2005 ،ص.)3
واةةم العةةدي عتلةةذك ابةةم ف المنةةته المضليمية للمضةةت سم دةةم يت فةةي هةةدافرت الضتاة عةةم
انته الضتديسم ام حسث اكاتتترت ،وعنتت هت الم ملف بةدا اةم ااهةداف واتمرةتا عةتلمقا م ،فةأي
ا ةةنر أب ةةد ن يك ةةان اتضكتد ةةت لفلس ةةف واض ةةح المض ةةتلم تض ة ة ع ةةم فك ةةت واتعته ةةتس ،وف ةةى ل ةةا
المكنالاتيةةت الحدية ة يعةةل تحا ةةا اةةنر المضةةت سم دةةم يت إلةةى اةةنر إلكم وتةةي (دةةح ان ةةا
وع س طادان ،2014 ،ص.)119
و مكم تحقس هذا ام ب

تحا ا انر الكم سةات وتكنالاتيةت المضلااةتس الةذي يةد ا

عتلال ق الضتدي في ال سئ المقلسدي إلى اةنر إلكم وتةي فةي بسئة إلكم وتية  ،امةت يسةتعد الالة ا
المضت ان دم يت على ادمستا ارت اس انتم ت

و نم عم ل ز تدة ال غب في المضلم عمت تقداه

ال سئتس انلكم وتي ام امسزاس امت يز د ام دافضسمرم على الليتن عتلمرتن الماللاب .
ولمر ةةت اس اد ةةم دان انتم تة ة ف ةةي ا ةةنر الكم س ةةات وتكنالاتي ةةت المضلاا ةةتس ن تش ةةكا دو ا
دتدةةيت فةةي المضلةةيم ،حسةةث تمةةيى للال ة ا بةةداتس عديةةدة يمكةةم اأدةةمفتدة انرةةت فةةي اعةةت المضلةةيم،
وتعضا ام الممضلم اشت كت في الضملي المضليمي وبتحةت عم المضلااة فةي ا ملةص ا ةتد هت وبكتفة
تا هت كمت تقان بمدعيم المضليم عأتمتطه الم ملف (دازان ع دالفمت وآب ون ،200 ،ص.)3
وتشةةس اضظةةم الد ادةةتس كد اد ة كة فةا اةةم( :ا ةةالفى احمةةد2017 ،؛ حمةةد ا ةةالفى،

2018؛ تف ةةسم د ةةتا  )2019 ،إل ةةى ضة ة و ة تنمية ة المر ةةت اس الضملية ة ف ةةي ا ةةتدة الكم س ةةات ل ةةد

الم احا المضليمي الم ملف عم ط ة بسئةتس الةمضلم انلكم وتية  ،وإاكتتية تالةا القةد اس الضقلية
لةةد المضةةتق دةةم يت للمضتاةةا اةةع انتم تة  ،بمنمية ارةةت اس ادةةم دان انتم تة

فسز ةةد اةةم ةةد اترم،

و حةرم على المفكس  ،و ز د ام دافضسمرم تحا الحتدل اآللي وادم دااه.
و ستعد تضليم ارت اس ادم دان انتم ت لذو انعت السةم ي فةي عة ع عضةم اشةك ترم،
وكذل ادمغ

القد اس الممتح لديرم ،حسث إترم في حتت إلى تكسيف المةد

ى د ت امكن  ،ولذل تسم دن ط ائ تد

اضدل  ،وتشةال ع تية ت كةز علةى تااتةل القةاة،

وادم دان القد اس الممتح لد هذ الفئ (دمس احمد ،2012 ،ص.)12
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وبن ةةتا عل ةةى ا ةةت دة ة  ،واتال ةةت ا ةةم ضة ة و ة اأهمم ةةتن بمنمية ة ار ةةت اس اد ةةم دان انتم تة ة

للمضت سم دم يت ،وهمي ن تكان ال سئ المضليمي استعدة على الةمضلم عحسةث تسةتعد المضةتق دةم يت
على ت الي ات لديةه اةم اشةك س ،فتلمضةتق دةم يت يحمةتع إلةى بسئة د ادةي لرةت اااتةفتس بتتة
ت اعة ةةي ب تئ ة ةةه الضقلي ة ة والمض حي ة ة والمح ة ةةسلي والمااتة ةةلي والاتداتي ة ة وانتممتعي ة ة  ،وابمية ةةت
ااتشةةال المنتدةةب لال يض ة المضةةتق دةةم يت والمةةي تز ةةد اةةم إدبتلةةه علةةى الةةمضلم والداف ي ة ل تعةةتز،
وتناع وانتدب دتلسل تقا مرم ،وهذا ي كد حتت المضتق دم يت إلي بسئتس تضليمية بتتة يعةدون

فسرت درال و س ثنتا المضلم وتمااف اع د اترم ود عمرم ال تت وتل ى احميتتتترم.
في ضاا ات تقدن تسضى الد اد الحتلي للمض ف على ث ت ميم بسئ تضُلم إلكم وتي في

تنمي عضم ارت اس ادم دان انتم ت

لد الال ا المضت سم دم يت لل ص الةتتي اأعداد .

تممة ةةا اش ةةكل البح ةةث الح ةةتلي ف ةةي ض ةةضص و

ةةا ةةد ة الالة ة ا المض ةةت سم د ةةم يت ف ةةي

ادم دان ارت اس انتم ت  ،والمي تُضد ام هم ااهداف المي يسضى إلى تحليقرةت اةنر الكم سةات
وتكنالاتيت المضلااتس.
ل ةذل دةةضي البحةةث الحةةتلي إلةةى ت ةةميم بسئ ة تضلةةم إلكم وتي ة  ،وتحديةةد ث هةةت علةةى تنمي ة
عضم ارت اس ادم دان انتم ت

لد المضت سم دم يت عتلم حل انعدادي .

وفي ضوء ما سبق تحددت مشكلة البحث في اإلجابة على األسئلة التالية:
 -1ات ارت اس ادم دان انتم ت

المي يعل تااف هت لد الال ا المضت سم دم يت؟

 -2ات تا ة بسئ المضلم انلكم وتي لمنمي عضم ارت اس ادم دان انتم ت لد المضت سم دم يت؟
 -3ات ث بسئ الةمضلم انلكم وتية فةي تنمية عضةم ارةت اس ادةم دان انتم تة
المضت سم دم يت؟

هدف البحث إلى:

 -1تنمي ارت اس ادم دان انتم ت

لةد الالة ا

لد المضت سم دم يت.

 -2ديةةتا ثة ة ت ةةميم بسئة ة ال ةةمضلم انلكم وتية ة ف ةةي تنمية ة ار ةةت اس اد ةةم دان انتم تة ة

ل ةةد

المضت سم دم يت.
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ادممد هذا البحث همسمه امت يلي:
 -1تقديم تما ع ل سئ تضلم إلكم وتي يمم ت ميمرت وإتمتترت لمنمي ارت اس ادم دان انتم ت
لد المضت سم دم يت.
 -2تضد اتضكتدت ل تعتهتس الم با الحدية المي ت كد علةى اأهممةتن عةتلبحا المالا ة فةي
اعت ت ميم ال سئتس المضليمي انلكم وتي لذوي اأحميتتتس ال تت .
 -3تاتي ةةه تظة ة ا الال ةةي المن ةةته اهمية ة اأد ةةمضتت ب سئ ةةتس الة ةمضلم انلكم وتية ة  ،لمس ةةتي ة
اأتعتهتس الم با الحدية .
 -1ياتةةد ف ة ق دا إح ةةتئيت بةةسم امادةةالي تةةل د تةةتس ط ة ا المعماع ة المع ي ة المةةي
د دة ة

عتل سئة ة انلكم وتية ة واماد ةةالي ت ةةل د ت ةةتس ط ة ا المعماعة ة الض ةةتعال الم ةةي

دد

عتلال ق المقلسدي في اأبمبت المح سلى ،ل تلى ط ا المعماع المع ي .

 -2ياتةةد ف ة ق دا إح ةةتئيت بةةسم امادةةالي تةةل د تةةتس ط ة ا المعماع ة المع ي ة المةةي
د دة ة

عتل سئة ة انلكم وتية ة واماد ةةالي ت ةةل د ت ةةتس ط ة ا المعماعة ة الض ةةتعال الم ةةي

دد

عتلال ق المقلسدي في عالت الم حظ  ،ل تلى ط ا المعماع المع ي .

ام

س الد اد الحتلي على الحدود اآلتي :

 الحدددود البش د ة :اعماع ة اةةم ط ة ا ال ةةص الةةةتتي انعةةدادي عمد د ة اااةةا لل ةةم
وضضتف السمع.
 الحدود الموضوعية :وحدة ارت اس لغ .Html
 الحدود المكانية :اد د اااا لل م وضضتف السمع عمحتفظ الش دي .
 الحدددود النمةيدددة :الف ةةا الد ادةةي الةةةتتي للضةةتن الد ادةةي  2018ن 2019 /ن لمضةةمسم
المنر للاحدة.
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 -1مادة املعاجلة التجريبية:
 بسئ المضلم انلكم وتي .

 -2أدوات القيــــــــاس:
 ابمبت تح سلي لليتا العتتل المض في.

(إعداد البتحة )

 عالت ا حظ لليتا العتتل المرت ي.

(إعداد البتحة )

في ضاا ط يض الد اد تم ادم دان:
إعةةداد انطةةت النظ ة ي وإعةةداد القتئم ة واادواس،

 -1المةةنر الاتةةفي المحلسلةةي ،اةةم ب ة
وت ميم بسئ المضلم انلكم وتي .

 -2المنر المع ةي ،لليةتا ثة ت ةميم بسئة الةمضلم انلكم وتية علةى تنمية عضةم ارةت اس
ادم دان انتم ت

لد المضت سم دم يت.

اد ةةم دن البح ةةث الح ةةتلي ت ةةميم المعم ةةاعمسم المع ية ة والض ةةتعال

و اللي ةةتا الق ل ةةي

والبضدي والشكا المتلي ياضى الم ميم المع ي للبحث:
العينـــــــة

القياس القبلي

اجملموعة
التجريبية
اجملموعة
الضابطة





املعـــاجلـــة

القياس البعدي

البيئة
اإللكرتونية
بيئة الفصل
التقليدية



املعاجلة
اإلحصائية



وتفسري
النتائج

شكل ( )1التصميم التجرييب للبحث
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 الممغس المسمقا :بسئ تضلم إلكم وتي .
 الممغس اس المتعض :
) ارت اس ادم دان انتم ت .

 لإلجابدة عددل اللدااو األوو والد ن ندل علددى " :مدا ماددا ات اسدت دان اإلنت نددا التدي
تا

د

سمعيا؟"
تواف ها لدى الطالب المعاقيل
ً
البتحة عتل الااس المتلي :

 -1انط ع على الد ادةتس واادبيةتس اس ال ةل عماضةاع الد ادة  ،و لة عغة

تحلسلرةت

وانت ش ةةمرت واأد ةةمفتدة انر ةةت ف ةةي إع ةةداد انط ةةت النظة ة ي ،وتاليفر ةةت ف ةةي اضتلعة ة اش ةةكل
وإت اااس الد اد .
 -2تحلسا احماي انر الكم سات لل ص الةتتي انعداد للال ا للمضت سم دم يت للمض ف
على ااهداف وتااتل المضلم اادتدي المي يمنتولرت.
 -3إعداد تئم عمرت اس ادم دان انتم ت لد الال ا المضت سم دم يت في الم حل انعدادي .
 -4ع ة

القتئم ة فةةي تةةا ترت الم دئي ة علةةى اعماع ة اةةم المحكمةةسم والمم

ةةسم فةةي

اعت تكنالاتيت المضليم ،ام تا الاتا إلى القتئم في تا ترت النرتئي .
 -5إت اا المضدي س ال زا في ضاا آ اا المحكمسم واقم حتترم.
 -6إعداد القتئم ع ا ترت النرتئي عمرت اس ادم دان انتم ت

للمضت سم دم يت.

 لإلجابة عل اللدااو الثداني والد ن ندل علدى " :مدا ودو ب ئيئدة الدتعلل اإللنت ونيدة لتةميدة
سمعيا؟"
بعض ماا ات است دان اإلنت نا لدى المعاقيل
ً
تا

البتحة بمقديم تمةا ع للم ةميم المضليمةي ل سئة الةمضلم انلكم وتية للمضةت سم دةم يت،

وا ت ميم ال سئ عضد ا احا كمت يلي( :ا حل المماللبتس الم دئي والم اليط ،ا حل الم ميم،
ا حل انتمتع ،ا حل الض
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 لإلجابة عل اللااو الثالث وال ن ندل علدى " :مدا ثرد ئيئدة الدتعلل اإللنت ونيدة فدي تةميدة
سمعيا ؟ "
بعض ماا ات است دان اإلنت نا لدى الطالب المعاقيل
ً
تا

البتحة عتل الااس المتلي :

 -1إعداد ابمبت تح سلي لليتا العااتل المض حي .
 -2إعداد عالت الم حظ الممضلق لليتا العااتل اادائية الممضلقة عمرةت اس انتم تة

لةد

المضت سم دم يت.
وع ضرم على اعماع ام المحكمسم والمم
المةةد

وتكنالاتيةةت المضلةةيم وعلةةم الةةنف

سم في اعت المنته وط ق

والم بي ة ال تت ة للمأدةةد اةةم تةةد رم وثبةةتترم،

وإت اا المضدي س ال زا .
 -3ابميت اعماع الد اد ام ط ا ال ص الةتتي انعدادي ،وتقسيمرمت إلى اعماعمسم
فقط (تع ي – ضتعال ).
 -4تال س

دواس الد اد تال يقت ليت على اعماعمي الد اد (المع ي  -الضتعال ).

 -5المد

ب سئ المضلم انلكم وتي للمعماع المع ي .

 -6المد

عتلال ق المضمتدة للمعماع الضتعال .

 -7تال س

دواس الد اد تال يقت عضديت على اعماعمي الد اد (المع ي  -الضتعال ).

 -8تد النمتئ وتحلسلرت إح تئيت للمحق ام تح الف و

ثم تفسس هذ النمتئ .

 -9تقديم الماتيتس والمقم حتس المسمق لي في ضاا ات دف س عنه تمتئ الد اد .

 -1بيئــــة التعلــــم اإللكــــرتونيــــة :E-learning environment
يض فرةت" شةا" و"لةي ) ،Chou & Liu (2005عأترةت ببسئة تقنية يةمم اةم ب لرةت تقةديم
المق اس انلكم وتي الممفتعل للاللب ".
وتع فاددا الباةثددة ئج ا يدداً ب نا دا :ببسئ ة تفتعلي ة غني ة عتلمال يقةةتس انلكم وتي ة المضممةةدة علةةى
تقنيتس الحتدل اآللي وانتم ت وإتتح ا تد المضلم في ي و

وام ي اكتن للمضت سم دم يتب.
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 -2مهارات استخدام اإلنرتنت :Internet use skills

وتع فاا الباةثة ئج ا ياً ب ناا :بااداا الماللاا ام الالتلل المضتق دةم يت عنةد المضتاةا
اةةع انتم ت ة ف ةي عم ةا اضةةسم بد ة واتق ةةتن وكفةةتاة عتلي ة وتقةةتا عتلد ت ة المةةى يح ةةا علسر ةةت
الالتلةةل فةةي اأبمبةةت المح ةةسلى لليةةتا العتتةةل المض فةةي لرةةت وبالت ة الم حظة لليةةتا العتتةةل

الضملي لرذ المرت ةب.

 -3املعــــاقــــني مسعيًــــا : Hearing handicapped

ع ة ف ك ة اةةم ولسةةد السةةسد ود ة بنتا بيةةع ( ،2014ص  )49بعإترةةت تنقسةةم إلةةى فئمةةسم

ولئرمت ال م وهم الذيم فقدوا حتد السمع و ام كتن دةمضرم تت

ةت إلةى د تة ترةم يحمةتتان

إلى دةتلسل تضليمية تمكةنرم اةم اأدةميضتا دون ا تطبة ك اية  ،وثتتسرمةت ضةضتف السةمع وهةم

الذيم لديرم دمع ض يف إلى د ت ترم يحمتتان في تضليمرم إلى تد بتس بتت و تسري س
ليس

ضو

في كا الماا ص المضليمي المي تسم دن لألطفت ال ةم كمةت ن لةديرم تةسدا اةم

اللغ والك ن الال يضيب.

وتع فه الباةثة ئج ا ياً ب ناا :بدا اةم يضةتتي اةم ضةضص السةمع ،و ال ةمم ،امةت ية ث
ع ةةا ة دةةل ي علةةى تااتةةل النمةةا الم ملف ة  ،و سةةملزن اضةةه إتبةةتع ط ة ق ات ةةت وتقنيةةتس تضليمي ة
حدية تم ئم اع ب تئ ه وتضاضه عم حتد السمعب.

يمضةةمم انطةةت النظ ة ي المحةةتو المتلي ة ( :بسئ ة الةةمضلم انلكم وتي ة – ارةةت اس ادةةم دان

الحتدل اآللي – المضت سم دم يت)

أوالً :بيئــــة التعلــــم اإللكـــرتونيـــــة:

لقةةد تضةةددس تض فةةتس بسئ ة الةةمضلم انلكم وتي ة فمنرةةت :و ض فرةةت (Caplow & Julie

p165-174

 (2006,عأتر ةةت:ب بسئة ة تضل ةةم تحم ةةاي عل ةةى الن ةةاص وال ةةا ولقال ةةتس الفس ةةديا

وال ةةاس ب ةةدابا تظ ةةتن واح ةةد فق ةةط ،عتنض ةةتف إل ةةى إاكتتية ة المضتا ةةا ا ةةع ك ةةم ضة ة م ا ةةم ااع ةةد

ال يتتتس ،وتقدن تفتع س درل وا ت تس يت بسم الممضلم والمكنالاتيتب.

بوهى تعدة بيتتتس دااي  Database of Objectsتسم دن نتشةتا تةفحتس الا ةل

الم ةةمم حس ةةل الالل ةةل ك ةةي تمنتد ةةل ا ةةع اماللب ةةتس المضل ةةيم ال تتة ة عمقة ة
اق اسب (د ا ع دالضظيم و شااق ع دالعلسا ،2008 ،ص.)75
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أنماط االتصال داخل بيئة التعلم اإللكترونية:

تسم دن تكنالاتيت اأت ت في بسئ المضلم انلكم وتي لمحق تمالسم دتدسم اةم تمةتع عملية
اأت ت المضليمي كمت وضحه (د ا ع دالضظيم وشااق ع دالعلسا ،2008 ،ص .)79-76

 اأت ةةت المم ةزاام ( :)Synchronous Communicationهةةا دةةلاا لمقنيةةتس المضلةةيم
المضممد على انتم ت لماتسا وتبتد الد وا وااضاعتس ااعحت بسم الالتلل والمضلم.

 اأت ت غس الممزاام ( :)A Synchronous Communicationيض

عم الادتئا

الم زت والم شةف والم ةنف فةي فئةتس علةى شةكا تةفحتس و ةل و ادةالاتتس اداعة
و ال د انلكم وتي و ش ائط الفسديا (يتد ش بتن ،2007 ،ص.)36

مكونات بيئة التعلم اإللكترونية:
تمكةةان ال سئ ة المضليمي ة انلكم وتي ة اةةم اآلتةةي (د ة ا ع ةةدالضظيم ،ش ةااق ع ةةدالعلسا،
 ،2008ص( ،)77- 76حستن ع دال حيم:)2019,
 المعلل :يماللل حيةه تةااف ال

 ،وادةم دان تقنيةتس المضلةيم

ةتئل المتلية  :القةد ة علةى المةد

الحدية  ،واض ف ادم دان الحتدل اآللى عمت فى ل انتم ت وال د انلكم وتى.

 المددتعلل :و ماللةةل حيةةه ت ةااف ال

الحتدل اآللي عمت فى ل انتم ت

ةةتئل المتلي ة  :ارةةت ة الةةمضلم الةةذاتي ،واض ف ة ادةةم دان
وال د انلكم وتي.

 طاقل الدعل التقةى :و ماللل حيه تااف ال

تئل المتلي الم

ةل عال يضة الحةت فةي

الحتدةةل اآللةةي وانتم ت ة  ،واض ف ة عضةةم ب ة اا الحتدةةل اآللةةي ،والمض ف ة بمكنالاتيةةت
المضليم وعملي المضلم والمضليم ،و مكم تقديم ل عم ط

ب اا تد ية و و

عمةا

و حلقتس د ادي وغس هت.

 ت يانات ثساسية :اةا ااترزة ال داي  ،وادمضمت انتم ت .
لةةذل وت ة د اد ة كة فةا ( :حمةةد إدةةمتعسا  2013,؛ علةةى حسةةم 2014 ،؛ حسةةتن
ع ةةدال حيم )2019 ،عض ة و ة انهممةةتن بمغس ة ال سئ ة المقلسدي ة إلةةى ال سئ ة ال نتئي ة انلكم وتي ة اةةم
بة ة

اكاتتتر ةةت المتدية ة والمضنا ة ة  ،واد ةةم دان بسئة ة ال ةةمضلم انلكم وتية ة للم ةةد ل عل ةةي المقة ة اس

الضملي ااب

عتلمدا ا.
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ثانياً :مهـــــارات استخـــــدام اإلنـــــرتنـــــت:

يض ف حمد النعدي وآب ون ( ،1999ص )70عأترةت بالسةرال والسة ع والد ة فةي داا

الضما ،اع القد ة على تكيف ااداا للظ وف الممغس ةب.

وتض فرت درسل الفم وي ( ،2003ص )25عأترت بضة ا اةم ااداا تضلةم الفة د ن يقةان عةه

عسرال وكفتاة ود اع إ م تد في الا

والعرد دااا دتن ااداا عقليت ن اتممتعيت ن ح كيتب.

المهــــــــــارة هي:
 القد ة على ااداا تح

ل وف اضسن ب.

 الس ع والد وال اع والعادة في ااداا.

 تشتع و فضا ح كي هتدف (السسد احمد وفتطم حلمي ،2004 ،ص .)18-15
مكــــــونــــــات المهــــــارة:
و د َّ
تنف

درسل الفم وي ( ،2006ص  :)349المرت اس إلى عدة تنتف:

 ماا ات عقلية :اةا ارت اس الد اد والبحث وحةا المشةك س و المفكسة النت ةد ،والضملةي

والمحلسل ةةي واند ةةمدألي وار ةةت اس اأت ةةت والق ةةد ة عل ةةى الممسس ةةز ب ةةسم الة ة ي والحليقة ة ،
وتحلسا الض تس واأ تبتطتس والمضديا والمضميم والم كسل وإبداا ال ي وإتدا ااحكتن.

 ماددا ات ة كيددة :اةةةا ال ة كم والمشةةي و دةةم ال ة ائط وع ضةةرت ،و دةةم ال ةةا وعمةةا

النم ةةا ع واظ ةةته اأت ةةت غسة ة اللفظ ةةي عتنيم ةةتااس وح كة ة العس ةةم وار ةةت ة اد ةةم دان
ااترةزة والمضةةداس ،وتنةةتو اادواس وح كةةتس ااطة اف وا ملةةص عضةةتا العسةةم ودةااهت

ام ح كتس العسم الك

والدديق المنسق .

 ماا ات اجتماعية :اةا ارت اس انت ت عتآلب م ،وإ تا ع تس اضرم ،والضما على
المكيف انتممتعي ،وانتضمتن إلي العمتع  ،والمشت ك العمتعي اأ وفض .

 ماا ات لغو ة :اةا ضبط ا ت ع ااتااس ،وتنسس ااتااس اع الكلمةتس لكةي تكةان
اس اضنى ،وتنسس المض س عتل اس وانت ت اللفظي عتآلب م.

أهمية تعليم مهارات استخدام اإلنترنت لذوي اإلعاقة السمعية:
ت ةةبى ند ةةم دان ش ةةبك انتم تة ة دو ا دتد ةةيت ف ةةي اع ةةت دع ةةم المضل ةةيم ل ةةذوي اأحميتت ةةتس

ال تتة عشةةكا عةةتن ،والالة ا المضةةت سم دةةم يت عشةةكا بةةتص امةةت يقةةدن المسةةتعدة فةةي تحسةةسم تةةادة

المضليم لر أا الال ا وتض ف آبة المالةا اس والبحةا الممتحة  ،فقةد تةت انتم تة إاكتتية الاتةا

إلةةى ا ةةتد المضلااةةتس فةةي المعةةتأس كتف ة  ،امةةت يسةةتعد فةةي تشةةكسا اضةةت ف وتحقس ة هدافةةه فةةي
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الةةمضلم ،وهنةةتع الضديةةد اةةم اأدةةم دااتس الممضةةددة لرةةذ الشةةبك حيمةةت ي ةةل المضلمةةسم والمةةاترسم برسة ة

شفس ودلا فمحي ( ،2011ص  ،)289 -286شس م ع دالمنضم ( )2008وهي:
 المض ف على حدا

انتدا اس في المعتأس المض حي .

 انشم اع في الم تم اس المحلي والقااي والضتلمي في اعت الم

ل.

 تكا م العمتعتس اس انهممتاتس المشم ك المى تقان عتلمبتد حيمت بسنرت.
دااا كتت تأهسلي و تنشيالي في المعتأس الم ملف .

 عقد الدو اس المد ي المم

ود اد ة كةةا اةةم :احمةةد إدةةمتعسا ( )2014؛ ا ةةالفى احمةةد ()2017؛ تفةةسم دةةتا
( )2019هةةدف

لمنمية عضةةم ارةةت اس انتم تة

عإدةةم دان ب تةةتا إلكم وتةةي ،و وتة

عتدةةم دان

المق اس انلكم وتي فى تنمي المرت اس الضملي .

ثالثاً :املعـــــــــاقـــــــــني مسعيًـــــــــــــا:
يض فرت عالي عالي ( ،2009ص  )44بعأترت انعت المى تس ل في ح اةتن الفة د اةم
حتد انذ وأدته ،و فقدان تل الحتد

ا تضلم الك ن ،و فقداترت عمع د تضلم النال لد ت ن

آثت المضلم د فقدس عس ع ب.
و ض ف ع دالفمت ع دالمعسد ( ،2011ص)287ب انعت السةم ي ع ةف عتاة المةد
الاادةع اةةم فقةدان السةةمع الةذ ي ةةد اةم انعت ة البسةيال و ممةةد حمةى انعت ة الكتالة (ال ةةمم)،
وهةةذا يضنةةى ن هنةةتع حتلمةةتن ل عت ة السةةم ي همةةت :انعت ة السةةم ي الكلي ة (ال ةةمم) ،انعت ة
السم ي العزئي وكلمت الحتلمسم لرمت تأثس على اد إد اع الف د وفرم اللغ المنالا ب.
تصنيف اإلعاقة السمعية:
 -1التصنيف من حيث زمن حدوثها:
يضم

الضم الزانى الذي حدث

على تمةا وادمسةتا اللغة والمضة

حيه انعت السم ي ارمت اةم حسةث ااثة الةذي تم كةه

ل ة ااتةااس الم ملفة فةى ال سئة  ،اةم هنةت تنقسةم انعت ة

السم ي  ،حسل هذا الم نيف إلى:
 تمم ات ا تضلم اللغ Prelingual Deafness
 تمم اتعضد تضلم اللغ ( Postingual Deafnessف اد عسد وا الفى تةا ،2012 ،
ص.)145

435

أ /مــي سامل وآخرون

 -2التصنيف من درجة فقدان السمع:
و مةازع المضةةت سم دةةم يت حسةةل د تة فقةةدان السةةمع إلةةى بمسة اسةةما تس هةةى( :انعت ة

البس ة ةةيال  -انعت ة ة ة المماد ة ةةال  -انعت ة ة ة الااض ة ةةح  -انعت ة ة ة الش ة ةةديدة  -انعت ة ة ة الكتالة ة ة
(ال مم)(ع دالفمت ع دالمعسد ،2011 ،ص .)291 -290
 -3التصنيــف الــوظيفــى:
( انعت ة ة السة ةةم ي الماتة ةةسلي  -انعت ة ة السة ةةم ي الحس ةةي  -انعت ة ة السة ةةم ي الم ملال ة ة - :

انعت السم ي الم كز )

الكمبيوتر وبيئات التعلم اإللكترونية للطالب المعاقين سمعيًا:
يق ةةدن الكم س ةةات ع ةةددا ا ةةم ال ةةداتس للالة ة ا المض ةةت سم د ةةم يت فر ةةا يمك ةةم هة ة أا ا ةةم

اأت ةةت اللغ ةةا عال قة ة بديلة ة بااد ةةال اتيس ةةمى عتللغة ة ال ةةنتعي  ،فلق ةةد ةةدن المالي ةةف العس ةةد
للحتدل الكةس ام الحلا لالتلل المضتق دم يت ،و ل ام ب

ااترةزة الم ملفة المكنالاتية

الحدية ة الم نية ة علةةى تظ ةةتن الكم س ةةات اقت ت ة ا ةةع الال ة ق المقلسدية ة ف ةةى حةةا اش ةةك س الالة ة ا
المضت سم دم يت و و المشك س اللغا المممةلة فةى لغة الشةفت و لغة انشةت اس ،يممةةا الفة ق

ال ئيسةةى بةةسم طة ق اأت ةةت المكنالاتية الحديةة الم نية علةةى تظةةتن الكم سةةات وطة ق اأت ةةت

المقلسدي ( .ولسد السسد وا اد على ،2015 ،ص.)73
لذل هدف

د اد ك ام احمد الممالى ( )2014؛ ع ا طه () 2015إلى تض ف ات

هى الش وع الااتل تااف هت فى بسئ المضلم انلكم وتي ال تتة عالة ا المضةت سم دةم يت واضةتيس

ت ةميم تلة ال سئة فةى المقنيةتس الحديةة  ،والم تبالة عممغسة اس البحةث المرت ة والمقة ة علةى تلة

الم حل وفقت للمنر المد دى.
للمحق ام ف و

البحث وانتتع عم تستؤأترت ،دت البحث وف انت اااس المتلي :

أوالً  :بناء قائمة املهارات:

ُيرةةدف اةةم بنةةتا القتئمة هةةا ح ة ارةةت اس انتم تة المةةي يمكةةم إدسةةتبرت للالة ا المضةةت سم

د ةةم يت ،وت ةةم ا اتضة ة عض ةةم البح ةةا والد اد ةةتس الم ةةي اهممة ة عتد ةةم دان ار ةةت اس انتم تة ة وكتتة ة
ا تد اأشمقتق انطت النظ ي ،وات تضمنه ام تمةتئ الد ادةتس السةتعق ,وتةم عة
عدد ام المحكمسم ام دتتذة تكنالاتيت المضليم والمنته وط ق المةد
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عضم اآل اا حا ارت اس القتئمة  ،اةم حسةث المضةديا والحةذف وانضةتف و كة وا ا ة اترم لةذل  ،و ةد
دتت احا عنتي واهممتن البتحة  ،عضد المأدد ام تدق القتئم تاة البتحةة عإعةداد ال ةا ة النرتئية
للقتئم  ،و د اشممل القتئم على عدد ( )8ارت ة دتدي  )82( ،ارت ة ف عي .

بناء مادة املعاجلة التجريبية:

ت ةةم اأطة ة ع عل ةةى الدا د ةةتس والبح ةةا المة ةي اد ةةم دا

تم ةةت ع ت ةةميم بسئ ةةتس ال ةةمضلم

انلكم وتي ة  ،وفةةى ضةةاا اةةت تةةم ع ضةةه اةةم تمةةت ع فةةي الف ةةا الةةةتتي ،تا ة
تما ع اقم

للد اد الحتلي  ،والةذي يمكةان اةم بمة

البتحة ة بم ةةميم

ا احةا ئيسةي  ،هةي( :ا حلة المماللبةتس

الم دئي والم اليط ،ا حل الم ميم ،ا حل انتمتع ،ا حل الض

 ،ا حل المال س المقا م).

إعــــداد أدوات القيــــاس والتقــــويــــم:
ادم دا

البتحة اادواس المتلي :

 -1اأبمبت المح سلى.

 -2عالت الم حظ .

أوالً :االختبــــار التحصيــــلى:
هدف اأبمبت إلى اض ف اسما تح سا المرت اس الماللاب لال ا الم حل انعدادي

للمض ةةت سم د ةةم يت (اعماعة ة الد ادة ة ) ةةا الد ادة ة ف ةةي ال سئة ة انلكم وتية ة وبض ةةد د اد ةةمرت ،و لة ة

لمض ف اد تحقس الال ا لألهداف الم تاة ،و د تم انط ع علةى عةدد اةم الد ادةتس السةتعق
المةةى ادةةمضتت

عتأبمبةةت المح ةةسلى و ل ة برةةدف المض ة ف علةةى بال ةااس بنةةتا اأبمبةةت وكي ي ة

إعةةداد وتةةاأ للشةةكا النرةةتئى ،وبد اد ة اات ةااع الم ملف ة اةةم اأبمبةةت اس المح ةةسلي  ،أبميةةت
تسل تااع اادئل لليتا ااهداف المضليمي الاا دة تم تيتغ اأبمبةت فةى تةا ة ( :اأبميةت

ام امضدد – ال ااا وال الأ)

وفى ضاا ات اتف عليه الستدة المحكمسم تا البتحة بمضديا تيتغ اف داس اأبمبت ،

ثم عد اأبمبةت فةي تةا ته النرتئية  ،وبلة عةدد دةئل اأبمبةت فةي تةا ته النرتئية ( )12افة دة
ل بميت ام امضدد )13( ،اف دة لل ااا وال الأ اتمتلي اف داس اأبمبت ( )25اف دة.

تةةم ابميةةت ط ق ة اأبمبةةت وإعتدتةةه لحسةةتا اضتاةةا ثبةةتس اأبمبةةت  ،وبتدةةم دان ب تةةتا

) ،)SPSS22كةةتن اضتاةةا الةبةةتس ( ،)0,72امةةت يشةةس إلةةى ن اأبمبةةت المح ةةسلى علةةى د ت ة
عتلي ام الةبتس حيمكم بذل ادم دااه كأداة للليتا في هذ الد اد .
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ثانياً :بطـــــاقـــــة المـــــالحظـــــة:
هةةذ البالت ة ة ديةةتا ةةد ة طةة ا ال ةةص الة ةةتتي انع ةةدادي علةةى داا ار ةةت اس اد ةةم دان
انتم ت  ،و ل لمض ف على اةد تمكةنرم اةم تلة المرةت اس ةا تال سة بسئة الةمضلم انلكم وتية
وبضد تال يقرت ،و د تم انط ع على عدد ام الد ادةتس السةتعق المةى ادةمضتت

ببالت ة الم حظة

و ل بردف المضة ف علةى بالةااس بنةتا البالت ة وكي ية إعةدادهت وتةاأ للشةكا النرةتئى ،تضةمم
احمةا عالت ة الم حظة تفة

المرةت اس المةةى تةم الاتةا إلسرةةت عنةد إعةداد تئمة المرةت اس المةةى

تض ةةمن

( )8ار ةةت ة دتد ةةي  ،و( )82ار ةةت ة ف عية ة  ،ت ةةم تحدي ةةد المق ةةدي الكم ةةي للبالت ة ة كم ةةتلي:

اشةةممل

البالت ة علةةى بيةةت م لةةألداا ( :د المرةةت ة – لةةم ي ة د المرةةت ة) ،ال يةةت ( د المرةةت ة)

يحمةةا عل ةةى ث ث ة اس ةةما تس لةةألداا (تس ةةد – اماد ةةط – ض ة يف) ،وت ةةم تاز ةةع د ت ةةتس المقس ةةيم
لمسما تس ااداا وف المقدي المتلي :المسما (تسد) ث

د تتس ،المسما (امادط) د تمتن،

المسما (ض يف) د ت واحدة عدن ااداا (لم ي دي المرت ة) يح ةا علةى الد تة تةف  ،و ةمم
تمع د تتس الالتلل على كتف بناد البالت وتحديد اسماا .
للمأدةةد اةةم تةةدق عالت ة الم حظة ةةد تةةم ع ضةرت علةةى عةةدد اةةم السةةتدة المحكمةةسم اةةم
دتتذة تكنالاتيت المضليم والمنته وط ق المد

.

تم حستا ثبتس عالت الم حظ عم ط
ط ا ،وطبقة

دلاا تضدد الم حظسم ،وتم ابميت ثة

علةسرم عالت ة الم حظة باادةال البتحةة واضلممةسم ام

تم حستا تسب اأتفتق عم ط

ةمسم فةي المةتدة ،ثةم

ادم دان اضتدل (داب ):
× 100

نلبة االتفاق =

وتم الاتا للنمتئ الماضح عتلعدو المتلى:
جدول ( )22معامل االتفاق بني املالحظني يف حاالت الطالب الثالثة
معامل االتفاق يف حالة الطالب األول

معامل االتفاق يف حالة الطالب الثاني

معامل االتفاق يف حالة الطالب الثالث

%92

%89

%87

عضد اأتمرتا اةم تقةدي تةدق وحسةتا ثبةتس البالت ة تةبح

البالت ة تةتلح للمال سة

وفي تا ترت النرتئي اشممل على ( )8ارت اس دتدي  )84 (,ارت ة ف عي
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إجــــراء التجــــربــــة األســــاسيــــة:
تم ابميت ط ا ال ص الةتتي انعدادي لمد د اااةا لل ةم وضةضتف السةمع عال قة
دي وبتل تاع إلى الكشاف ال تت عتلال ا واأط ع على اليتا السةمع للالة ا وتةد ن
ت اسةةذ ال ةةص السةةتعع اةةم فئ ة ال ةةم عةةددهم ( )15طتلةةل ،ط ة ا المعماع ة المع ي ة (،)8
ط ا المعماع الضتعال ()7
تطبيق أدوات الدراسة قبلياّ:
اأبمبةةت المح ةةسلى تةةم تال يقةةه علةةى عسن ة الد اد ة ف ةي الف ةةا و ل ة لحسةةتا د تةةتترم
الق لي في المح سا المض فى ،حسث تن كا طتلةل عقة اا المضليمةتس وانتتعة علةى اأبمبةت  ،ثةم
تا

البتحة بم حيى اأبمبت و تد الد تتس ام ب

افمت الم حيى.

عالت الم حظ تم تال يقرت فى اضما الكم سات و ل لحستا د تتترم الق لي فةى تنفسةذ
المرت ة ،حسث تن كا طتلل بمفسذ كا بند ام بناد البالت .
تةةم تال س ة ال سئ ة فةةى اضمةةا الكم سةةات عمد د ة اااةةا لل ةةم وضةةضتف السةةمع فةةت اا،
ادمغ ق تال س ال سئ ( بع دتبيع) باا ع بع ح ل في ااد اع ،ي د الد ا على الكم سات
عضنتت الد ا ثم ااهداف المضليمي  ،ثم اأبمبت الق لى ،وبضد ل يقان الالتلل عةتلمض ف علةى
احماي الد ا ،ثم النشتع المضليمى ،و نمرى الد ا عتأبمبةت البضةد  ،و مفتعةا الالتلةل اةع كةا
هذ المكاتتس و عسل عنرت ام ب

ترتز الكم سات وحسل د ته ود عمه ال تت .

تطبيق أدوات الدراسة بعدياً:
اأبمبةةت المح ةةسلى تةةم تال يقةةه علةةى عسن ة الد اد ة فةةى الف ةةا و ل ة لحسةةتا د تةةتترم
البضدي فى المح سا المض فى ،حسث تن كا طتلل عق اا المضليمتس وانتتع علةى اأبمبةت  ،ثةم
تا

البتحة بم حيى اأبمبت و تد الد تتس ام ب

افمت الم حيى.

عالت ة الم حظ ة تةةم تال يقرةةت ف ةي اضمةةا الكم سةةات و ل ة لحسةةتا د تةةتترم البضدي ة ف ةي
تنفسذ المرت ة ،حسث تن كا طتلل بمفسذ كا بند ام بناد البالت .
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ت ة ةةم اضتلعة ة ة ال يتت ة ةةتس إح ة ةةتئيت عتد ة ةةم دان حزاة ة ة ال ة ة ة اا انح ة ةةتئي (،)SPSS22
وادم دان ابمبت اةتن و منةى  Mann-whitengللمقت تة بةسم تةل د تةتس طة ا المعمةاعمسم

الضتعال والمع ي في (اأبمبت المح سلى – عالت الم حظ )

لحس ةةتا الفة ة وق ب ةةسم الملي ةةتا الق ل ةةي والبض ةةدي للمعم ةةاعمسم ،وحيم ةةت يل ةةى عة ة

البحث وفقت لف و

تم ةةتئ

البحث:

 -1قامت الباحثة باختبار الفرض األول والذي ينص على:

بياتةةد فة ة ق دا إح ة ةتئيت ب ةةسم ت ةةل د ت ةةتس طة ة ا المعماعة ة المع ية ة الم ةةي د دة ة

عتل سئ ة انلكم وتي ة وامادةةالى تةةل د تةةتس ط ة ا المعماع ة الضةةتعال المةةي د د ة

المقلسدي في اأبمبت المح سلى ،ل تلى ط ا المعماع المع ي ب.
وللمحقة ة ا ةةم الفة ة

المح ةةسلى لمرةةت اس انتم ت ة

عتلال ق ة

ت ةةم إدب ةةت اماد ةةالي ت ةةل د ت ةةتس اعماعة ة الد ادة ة ل بمب ةةت

إلةةى ال تةةتا انح ةةتئي  spss22عإدةةم دان ابمبةةت اةةتن و منى

( Mann-Whitney )Uلدأل ة ة الف ة ة وق بة ةةسم تة ةةل المعماعة ةةتس ال ة ةةغس ة المسة ةةمقل  ،وكتت ة ة
النمتئ كمت ياضحرت العدو المتلي:

ت ةةدو ( )25ديمة ة ابمب ةةت ا ةةتن – و من ةةي لدألة ة الفة ة وق ب ةةسم اماد ةةالي ت ةةل د ت ةةتس طة ة ا
المعماعمسم الضتعال والمع ي في الليتا البضدي ل بمبت المح سلي
املتغري
التحصيل ملهارات
استخدام االنرتنت

اجملموعة التجريبية (ن=)8

اجملموعة الضابطة (ن=)7

متوسط الرتب جمموع الرتب متوسط الرتب جمموع الرتب
50,11

00,92

يمضى ام تمتئ العدو الستب

00,4

00,28

U

Z

291,3- 00,0

001,0
داله إحصائياً

التأثري
0,90

ن تل د تتس الال ا المضت سم دم يت في المعماع

المع ي  ،11,50بسنمت تل الال ا في المعماع الضتعال  ،4,00وبلغ
وكتتة

الداللة

حجم

ديمة بZب المحسةةاب  -3 ,291كمةةت بلغة

ديمة ب0,00 "U

ديمة اسةةما الدألة  0,001وهةةى ةةا ديم ة

اةم اسةةما الدألة  ,0,01امةةت يةةد علةةى تةةه ياتةةد فة ق دا إح ةةتئيت عنةةد اسةةما دألة 0,01
تل د تتس ط ا (اعماعة الد ادة ) فةي المعماعة المع ية  ،والضةتعال فةي الليةتا البضةدي

ل بمبت المح سلي لمرت اس ادم دان انتم ت
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 -2قامت الباحثة باختبار الفرض الثاني والذي نص على:

بياتةةد فة ق دا إح ةةتئيت بةةسم امادةةالي تةةل د تةةتس طة ا المعماعة المع ية المةةي

د دة ة

عتل سئة ة انلكم وتية ة واماد ةةالى ت ةةل د ت ةةتس طة ة ا المعماعة ة الض ةةتعال الم ةةي د دة ة

عتلال ق المقلسدي في عالت الم حظ  ،ل تلى ط ا المعماع المع ي ب.
وللمحق ام الف

للمر ةةت اس انتم تة ة

تم إدبت امادالي تل د تتس اعماع الد اد لبالت الم حظ

إلة ةةى ال ت ةةتا انح ةةتئي  spss22عتد ةةم دان ابمب ةةت ا ةةتن – و منةةةى ()U

 Mann-Whitneyلدأل الف وق بسم تةل المعماعةتس ال ةغس ة المسةمقل  ،وكتتة

النمةتئ كمةت

ياضحرت العدو المتلي:
جدول ( )1قيمة اختبار مان – ويتين لداللة الفروق بني متوسطى
رتب درجات طالب اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف القياس البعدي لبطاقة مالحظة
املتغري

اجملموعة التجريبية (ن=)8

اجملموعة الضابطة (ن=)7

متوسط الرتب جمموع الرتب متوسط الرتب جمموع الرتب
األداء املهارى

50,11

00,92

يمضى ام تمتئ العدو الستب

00,4

00,28

U

Z

253,3- 000,0

حجم

الداللة

التأثري

001,0
دالة إحصائي ًا

ن تل د تتس الال ا المضت سم دم يت في المعماع

المع ية  ،11,50بسنمةت امادةط تةل الالة ا فةي المعماعة الضةتعال  ،4,00وبلغة

 0,00 "Uوكتت
بلغ

0,90

ديم بZب المحسةاب  3,253-كمةت بلغة

ديمة ب

ديمة اسةما الدألة  , 0,001كمةت

ديم اسما الدأل  0,001وهى ا اةم ديمة اسةما الدألة  ,0,01امةت يةد علةى تةه

ياتد ف ق دا إح تئيت عند اسما دأل 0,01بسم تل د تتس ط ا (اعماع الد اد ) فةي

المعماعة ة المع ية ة  ،والض ةةتعال ف ةةي اللي ةةتا البض ةةدي لبالت ة ة ا حظة ة ااداا المر ةةت ي ل ةةتلى
المعماع المع ي .
ي تع ث ت ميم بسئ المضلم انلكم وتي في تنمي ارت اس انتم ت
الةتتي انعدادي (اعماع الد اد ) في اد د ال م وضضتف السمع إلى:
 -1ب ة وع ط ة ق المةةد

لةد طة ا ال ةص

فةةي ال سئ ة انلكم وتي ة عةةم الال ة ق المقلسدي ة للمةةد

ال ةةم وض ةةضتف الس ةةمع انعدادية ة ؛ و لة ة ا ةةم بة ة

فةةي اةةدا ا

اد ةةم دان اعماعة ة ا ةةم الاد ةةتئط
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الممض ةةددة ا ةةم ت ةةا  ،و د ةةان ثتبمة ة وامح كة ة  ،واش ةةتهد فس ةةديا تضلم ةةي ُامَة ة ه َتم عتلرع ةةتا
انتتعضي ،وت اص ام تم بلغ انشت ة ،و دتلسل المااتا ع انتم ت .
 -2اشةةم اع الال ة ا عقةةد ك س ة فةةي الضملي ة المضليمي ة دابةةا ال سئ ة و ل ة اةةم ب ة

إط ة ق

الح ة فةي المنقةا دابةا ال سئة وتبةتد ال دةتئا والةدبا علةى المنمةديتس وإطة ق الح ة

لرةةم للمنت ش ة واندمفسةةت وع ة
المسئالي في إح از تقدن ب

اآل اا ،هةةذا امةةت د ةرم فةةي تضةةا الال ة ا يمحملةةان

د اد ارت اس ادم دان انتم ت .

 -1اأهممةةتن عتلعتتةةل المرةةت ي فةةي احمةةا كمةةل الكم سةةات وتكنالاتيةةت المضلااةةتس عتلم حلة
انعدادي عمدا ا اااا لل م وضضتف السمع.

 -2عقةةد تةةد ل المضلمةةسم فةةي اعةةت تةةد

الحتدةةل اآللةةي للمض ة ف علةةي ابةةتد ت ةةميم

بسئتس المضلم انلكم وتي للال ا الضتديسم عتا و و اأحميتتتس ال تت بتت .

 -3تد ل ط ا كلي الم بي علي ت ميم وادم دان بسئتس المضلم انلكم وتي في المد
 -4ت ميم وإتمتع بسئتس تضلم امتثل لل سئ الحتلي في المق اس الد ادي الممناع .

.

 -1ثة بسئةةتس الةةمضلم انلكم وتية علةةى اأتعةةت تحةةا تضلةةم ارةةت اس الحتدةةل اآللةةي وانتم تة
للمضت سم دم يت في الم احا المضليمي الم ملف .

 -2ت ميم بسئ تد ل إلكم وتةي لمنمية ارةت اس ال اعة للمضلمةسم فةي اةدا ا اااةا لل ةم
وضضتف السمع.
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املـــــراجـــــع العـــــربيـــــة:

الحدادن والعشد ل تنةولوجيدات

 -1إب اهيم ع دالاكسا الفت ( .)2012ت بو ات تنةولوجيا القد
(و  ،)2,0القته ة :دا الفك الض بي.

 -2حمد النعدي وعلى اشد وانى ع ةد الرةتد (.)1999المددل فدي تدد ل العلدون ،القةته ة:
دا الفك الض بي.
 -3حمةةد ا ةةالفى اادةةي (  .) 2018ثة الةةدعم المكيفةةي ب سئة تضلةةم إلكم وتية فةةي تةاات تضلةةم
اةةتدة الكم سةةات والداف ي ة ل تعةةتز لةةد ت اسةةذ المد د ة انعدادي ة  ،سدددالة دكتدددو ا  ،دلي ة

الد ادتس الضليت للم بي  :تتاض القته ة.

 -4الس ة ة ةةسد احم ة ة ةةد ب ة ة ةةا هتش ة ة ةةم ،فتطمة ة ة ة حلم ة ة ةةي حس ة ة ةةم ( .)2004سددددددديكولوجية المادددددددا ات،
القته ة :زه اا الش ق.

 -5حسةةتن ع ةةد الة حيم بضة ( .)2019المفتعةةا بةةسم تمةةط تقةةا م اا ة ان (الفة د – العمةةتعي)
و دلاا المضلم في بسئتس المضلم انلكم وتي القتئم علةى المشة وعتس و ثة فةي تنمية ارةت اس

إتمتع ااعد ال يتتتس والمفكس النت ةد لةد طة ا المةدا ا الةتتا ة المعت ة  ،سدالة دكتدو ا ،

دلي الم بي  :تتاض الفسان.
 -6حمةدي إدةمتعسا شة بتن (.)2013فتعلية بسئة تضليمية تئمة علةةي اأت ةت الممةزاام وغسة
المم ةزاام فةةي تنمي ة المح ةةسا المض فةةي وااداا المرةةت

لمق ة

شةةبكتس الحتدةةل اآللةةي لةةدي

طة ا الف ة ال اعضة ش ة ب اضلةةم حتدةةل اآللةةي ،م لددة الد اسددات ع بيددة فددي الت بيددة وعلددل

الةفل  ,اعال الم با سم الض ا.

 -7د ةةح ان ةةا القال ةةتوي ،ع سة ة طاد ةةان المس ةةتعد ( .)2014مدددددل اإلعاقددددة اللددددمعية،
ال ت

 :دا الزه اا للنش والماز ع.

 -8د ا ع دالضظيم حسسم ،شااق ع دالعلسا على ( .)2008ال ودب فدى التعلديل اإللنت وندي
(مفاهيل نظ ة ولب ات عالمية) ،اندكند  :دا العتاض العديدة للنش .

 -9دة ةةمس احمة ةةد عقة ةةا (.)2012التددددد ل لددددد وى اإلعاقددددة اللددددمعية ،عمة ةةتن :دا المسة ةةس ة
للنش والماز ع.
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 -10دةةرسل الفةةم و ( .)2003كفا دددات التددد ل "المفادددون" ،التددد
التد ل (النتاب األوو) ،عمتن :دا الش وق للنش والماز ع.

 ،األداء ،سللدددلة ط ا دددق

 -11دة ة ة ةةرسل الفة ة ة ةةم و ( .)2006المةاددددددددام التعليمددددددددي والتددددددددد ل الفاعدددددددد  ،عمة ة ة ةةتن :دا
الش وق للنش والماز ع.

 -12د ةةازان ع ةةدالفمت اة ة زوق وآبة ة ون (.)2005الحاسدددد اللددددي للثددددد الثالددددث اإلعدددددادن
،القته ة ،التع الكمل.
 -13شة ة م ع ةةدالمنضم المر ةةد ال سن ةةى ( .)2008فتعلية ة ال ةةمضلم انلكم وت ةةي ف ةةي تنمية ة ار ةةت اس

ت ةةميم تةةفحتس انتم تة المضليمية لةةد طة ا تكنالاتيةةت المضلةةيم واتعتهةةتترم تحةةا  ،سددالة

ماجلتي  ،دلي الم بي  :تتاض كف الشيخ.

 -14ع دالفمت ع دالمعسد الش ف ( .)2011الت بية ال اوة وب ام اا العالجيدة ,القةته ة :اكمبة
اأتعلا الم

.

 -15عالي ة عالي ة احمةةد ( .)2009اإلعاقددة اللددمعية والتواو د الشددفاي لدددى الطف د األوددل،
ا دس حا ا الدولي للنش والماز ع.
 -16عة ا طةةه حمةةد ( .)2015ت ةةميم اا ةةع إلكم وتةةي وتةةأثس علةةى العتتةةل المض فةةي والمرةةت ي
بةةد ا الم بي ة ال تضةةي لل ةةم وضةةضتف السةةمع للم حل ة انعدادي ة  ،سدددالة دكتدددو ا  ،دلي ة
الم بي ال تضي لل نسم :تتاض بنرت.
 -17علةةى حسةةم ( .)2015ابةةم ف تمةةتع المفتعةةا فةةى ادةةم اتيعي ال اع ة المشةةت كي ( ة ان-
وا ) بسئة ة ال ةةمضلم انلكم وت ةةي و ثة ة ة عل ةةى تنمية ة عض ةةم كفتي ةةتس ب اعة ة الماا ة ةع المضليمية ة
والمفكس النت د لةد طة ا تكنالاتيةت المضلةيم ،سدالة ماجلدتي  ،كلية ال نةتس لة داا والضلةان
والم بي  :تتاض عسم شم .
 -18ف اد ع دالعاالدة ،ا الفى تا

القمش ( .)2012اإلعاقات الحلية "اللدمعية والبثد ةب،

عمتن – اا دن :دا الةقتف للنش والماز ع.
 -19احم ةةد حم ةةد احم ةةد ( .)2011فتعلية ة ب ت ةةتا إلكم وت ةةي ةةتئم عل ةةى الا ةةل لمنمية ة ار ةةت اس
ت ميم وإتمتع عضم دواس المقا م انلكم وتي لد ط ا كلي الم بي  ،م لة كليدة الت بيدة،
( ،)75ع ،1ينتي  ،تتاض المن ا ة.
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 -20احمد إدمتعسا حمد ( .)2014ث ادم دان تمالي المضلم انلكم وتي الفة دي والمضةتوتي فةي

تنمي ة ارةةت اس ادةةم دان انتم ت ة لةةد ت اسةةذ الم حل ة انعدادي ة واتعتهةةتترم تحةةا  ،سدددالة
ماجلتي  ،كلي الم بي  :تتاض الز تز .
 -21احمةةد الممةةالي احمةةد ( .)2014ث ة المفتعةةا بةةسم دةةلاا تمةةتعع المحمةةاي انلكم وتةةي وتمةةط
عة

اةس اتةةه الب ة

علةةى المح ةةسا المض ف ةةي وزاةةم الةةمضلم للمضةةت سم دةةم يت المس ةةمقلسم

والمضممديم ،سالة دكتو ا  ،اضرد الد ادتس الم با :تتاض القته ة
 -22ا ةةالفى احم ةةد ع ةةدالك م ( .)2017ثةة اب ةةم ف تمال ةةي تنفس ةةذ ار ةةتن الا ةةل (تش ةةت كي –
ف دي) في بسئ تضلم إلكم وتي اقم ح علي تنمي ارت اس الم ح ع

انتم ت

لد ت اسذ

ال ةص الةةةتتي انعةةدادي واتعةةتهمرم تحاهةةت ،سددالة ماجلددتي  ،كلية الم بية الناعية  :تتاضة
تناا الااد .
 -23تفةةسم د ةةتا احمةةاد ( .)2019فتعلية ة ادةةم اتيع ال ةةص المقلةةاا القتئمة ة علةةى المن ةةتس

انلكم وتية ة ف ةةي تنمية ة عض ةةم ار ةةت اس الكم س ةةات ل ةةد ت اس ةةذ الم حلة ة انعدادية ة  ،سددددالة
ماجلتي  ،كلي الم بي  :تتاض عسم شم

 -24ولسد السةسد بليفة  ،دة بنتا بيةع وهةدان ( .)2014الدتعلل الةشدل لددى المعداقيل سدمعياً فدى
ضوء علل الةفل المع فدي (المفداهيل -الةظ دات – البد ام)) ،اندةكند  :دا الافةتا لةدتيت
الالبتع والنش .

 -25ولس ةةد الس ةةسد بليفة ة  ،اة ة اد عل ةةى عيس ةةى ( .)2015االت اهدددات الحديثدددة فدددي م ددداو الت بيدددة
ال اوة (الت لد العقلي) ،اندكند  :دا الافتا لدينت الالبتع والنش .
 -26يتد ة ش ة بتن ع ةةدالضز ز ( .)2007فتعلي ة المضلةةيم المضةةتوتى القةةتئم علةةى الشةةبكتس فةةى تنمي ة
ارة ةةت اس إدة ةةم دان ال ة ة اا العة ةةتهزة لة ةةد ط ة ة ا كلية ةةتس الم بي ة ة وإتعتهة ةةتترم تحة ةةا المضلة ةةيم
انلكم وتى ،دتل دكما ا غس انشا ة ،كلي الم بي  :تتاض المن ا ة.
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