
 ربية السعودية                                                              ـة العـاململـك
  ليم العـالـي  وزارة التع

  ود   جامعـة امللك سع
  ليا                                                        عمادة الدراسات الع
  ة       كـلية التربي
   التـدريس   قسم املنـاهج وطرق

  
  

  

واقع استخدام احلاسب اآليل ومعوقاته يف مناهج معاهد (
  )وبرامج األمل للمرحلة االبتدائية 

  
  قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة ماجستري اآلداب يف املناهج العامة جامعة امللك سعود

  
  إعــــداد 

  أروى بنت علي عبد اهللا أخضر
٤٢٤٢٢١٢٧٨  

      
  إشـــــراف                                
  

  طارق بن صـاحل الريس. د          نضال بنت شعبان األمحد. د
   قسم التربية اخلاصة– قسم املناهج وطرق التدريس                              أستاذ مساعد –أستاذ مشارك 
  )مشرفاً مساعداً                                 ()                           مشرفاً رئيسياً             ( 

  
  العام اجلامعي

   م٢٠٠٦هـ املوافق ١٤٢٨-١٤٢٧
 



 

                                          أ            
  كة العربية السعوديةـاململ

            يـالـليم العـوزارة التع
  ودـك سعـعة امللـجام
  لياـادة الدراسات العـعم
  التــربيـةة ـليــ ك

  دريسـرق التـاهج وطــم املنـقس   
  
  

واقع استخدام احلاسب اآليل ومعوقاته يف مناهج معاهد (
  )امج األمل للمرحلة االبتدائية وبر

  
  جامعة امللك سعود قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة ماجستري اآلداب يف املناهج العامة

  
  

  إعــــداد 

  عبد اهللا أخضر بن عليبنت أروى 
٤٢٤٢٢١٢٧٨  

    
   إجازا ومت م١١/٢٠٠٦/ ٥هـ املوافق ١٤٢٧/ ١٤/١٠ األحدنوقشت هذه الرسالة يوم  

  
  أعضاء جلنة املناقشة

  ) ....................مقررا(ــبان األمحد   نضــال بنت شع. د
  ) ....................عضوا(عبد العزيز بن حممد العبد اجلبار . /د. أ 
  ) ....................عضوا(لطــيفة بنت صاحل السمريي . د. أ 



 

  ب                                                    

  

  
  )١٩(اآلية رقم : سورة النمل 

  
  
  
  
  

  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت " 
ــي ــدي ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِعل ــى وال  وعل

وأدخلني برمحتـك ، وأن أعمل صاحلا ترضاه 
 صدق اهللا العظيم



 

  ج                                  

  داءــــاإله
  

إليـه أهـدي هـذه      ....من كان له الفضل يف اختياري هلذا التخصص       ...إىل  
   ."إيهــاب"  ...........إىل أخي وشقيقي األكرب..الرسالة

  
  ...........     ان  إىل والدي الغالي

 وقفا إىل جانيب يف كل خطوات دراسيت اليت تكللـت بفـضل اهللا              ناللذا      
  .بنجاح

  
  ..........إىل زوجي وابنيت 

  .        الذين حتملوا معي مشاق العمل والدراسة
  

   ..........وبقية أفراد أسريتإىل إخويت 
  .        الذين دعموا مسرييت يف هذا اال

  
   ..........خمتلف ااالتالعاملني يف الباحثني والباحثات و مجيع إىل
  

  ............وإىل أحبائي األعزاء الصم وأسرهم 
  

  ،،،،إليهم مجيعا أهدي هذا اجلهد املتواضع 



 

  د                                       

  انــعرفر وــشككلمة 
  

ه الرسالة فإن لساين ليلهج بشكر اهللا ومحده وذكر فضله فللـه  بعد أن وفقين اهللا وأمدين بكل أسباب النجاح إلجناز هذ 
  .احلمد والشكر

  

الدكتورة نضال  سعادة  وعظيم امتناين إىل    ،اينوصادق عرف ، وخالص موديت وتقديري    ،      فإنين أتوجه جبزيل شكري   
ن مساعدات وتوجيهـات    واليت أشرفت على هذه الدراسة وما قدمته يل م        ، املشرفة الرئيسة على رساليت    شعبان األمحد 

كما وأنـين أتقـدم بالـشكر       . فلها جزيل الشكر ومجيل العرفان    ، إعداد وإجناز هذا العمل التربوي     نرية خالل مسرية  
ومل يبخـل    مـساعداً  على هذه الدراسة كمشرفاً    الذي أشرف  الدكتور طارق صاحل الريس   سعادة  ألستاذي الفاضل   

 تشجيعي علـى القيـام ـذه        اليت كان هلا األثر الواضح يف     ول التخصص    يف جما  القيمةعلي جبهده الثمني وتوجيهاته     
وأن ،هللا أن يوفقه يف كل أمر من أمـوره        وأدعو ا ،خرباته العلمية التخصصية الواسعة   حيث استفدت كثريا من     ،الدراسة

  .يسدد خطاه خلدمة طالب العلم 
  

 الذي غمرين بنصائحه وتوجيهاته ووقوفـه إىل   اشمسيد أبو ه  الالدكتور   سعادة       كما أتوجه بالشكر والتقدير إىل    
كما وأنـين  ، املساعدة على إمتام هذه الدراسةوالذي كان له األثر يف،ة يف اجلانب اإلحصائي من الدراسة   وخاص، جانيب

ة الدكتورة لطيف األستاذة   سعادة الدكتور عبد العزيز العبد اجلبار و      األستاذ سعادة أتقدم بالشكر ألستاذي الفاضلني   
  . لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة وعلى ما قدموه من توجيهات قيمة إلمتام هذا العمل السمريي

  

 املنـاهج وطـرق     بقـسمي (      كما ال يفوتين أن أشكر كل الدكاترة واألساتذة األفاضل يف جامعة امللك سعود              
واملركز اإلبـداعي للدراسـات     ،ام حممد بن سعود   وجامعة اإلم ،ووزارة التربية والتعليم  ،)وقسم التربية اخلاصة  ،التدريس

وعلى ما بذلوه من جهد يف حتكيم       ،ن جهد يف تيسري سبل العلم والبحث      على ما بذلوه م   ،بوية بعمان التر واالستشارات
واملعلمات مبعاهد األمـل    ،واملعلمني،واملشرفات التربويات ، التربويني وأشكر كذلك مجيع املشرفني   ، الدراسة أداةوتقومي  

  .امج الدمج الذين تعاونوا معي يف تعبئة االستبانة وبر
  

 الدراسات   إىل مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية على ما بذلوه من مساعدات يف توفري              يشكروكما أوجه          
  تسهيالت  ملا قدمه من األستاذ منصور الدخيل سعادة وكذلك إىل مكتب التربية العريب ممثال يف،وتعاوم املستمر معي

  

 معايل نائب وزير التربية     الدكتور خضر بن عليان القرشي     سعادة ملعايل الوالد الفاضل         وأخريا أوجه شكر خاص   
وعضو جملس الشورى على مبادرته بإدخال التربية اخلاصة يف برنامج املاجستري أسوة ببقية التخصصات              )سابقا(والتعليم

  .   وفقه اهللا ورعاه ،مما أتاح يل فرصة التحاقي بالربنامج
   

  .إىل مجيع هؤالء كل التقدير واالحترام ملسامهتهم بشكل أو بآخر يف إجناز هذا العمل
  

  ،،،الباحثة                                                   



 

                      هـ                                                                                
  ـةـلص الدراسـمستخ

  

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع استخدام احلاسب اآليل ومعوقاته يف مناهج معاهـد وبـرامج األمـل للمرحلـة                    
، ديد أسئلة الدراسة ومصطلحاا وحدودها      ويف ضوء هدف الدراسة مت حت      ، من وجهة نظر املشرفني واملعلمني     االبتدائية مبدينة الرياض  

ت من استبانتني إحـدامها     وصممت أداة الدراسة اليت تكون    ،املسحي،  الباحثة املنهج الوصفي   ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت    
املـشرفات علـى    واملشرفنيأفراد جمتمعها من ومشلت الدراسة مجيع    ، مت التأكد من صدقهما وثباما    ، واألخرى للمعلمني ، للمشرفني

والبـالغ  ،  االبتدائية بالرياضمعلمي ومعلمات معاهد وبرامج األمل منو،  ومشرفةامشرف) ٤٢(والبالغ عددهم ، معاهد وبرامج األمل  
 T–Test) ت( مت استخدام اختبار     ولتحليل نتائج الدراسة إحصائياً   . ميثلون اتمع الكلي للدراسة   ،  ومعلمة اًمعلم) ٥٦٤(عددهم  

  : عن النتائج التالية الدراسةوأسفرت  One Way -  ANOVA  بار حتليل التباين األحادي واخت، 
 حد ما على استخدام احلاسب اآليل يف معاهد وبرامج األمل للصم وضـعاف الـسمع         إىل موافقتهم بالنسبة لعينة املعلمني واملعلمات    

 قلـة   :همأمهية مـن وجهـة نظـر      عوقات  أكثر امل  وكانت.اآليل على وجود معوقات حتد من استخدام احلاسب      و.للمرحلة االبتدائية 
 أو بربنـامج  اآليل قلة توفر أجهـزة احلاسـب باملعهـد   ،اآليل ضعف تأهيل وتدريب املعلم على استخدام احلاسب     ،املخصصات املالية 

 املـتغريات   ف إىل اخـتال   تعـزى املعوقـات   مبحـور    فيمـا يتعلـق   عدم وجود فروق دالة إحـصائياً       كما أظهرت النتائج    ،الدمج
كما أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بني مناهج التعليم          ).البيئة ،املقررات،املناهج،التخصص،ربةاخل،املؤهل التعليمي ، اجلنس(الشخصية

برنامج دمج   بني   بينما توجد فروق دالة إحصائياً    . حسب وجهة نظر املعلمني واملعلمات     اآليل العام واخلاص يف واقع استخدام احلاسب     
مـني واملعلمـات    تعليمية حسب وجهة نظر املعلوسيلةً اآليل ضعاف السمع يف استخدام احلاسب   مل وبرنامج دمج    األ معهد   وصم  لا

  .لصملصاحل برنامج دمج ا
 حد ما على استخدام احلاسب اآليل يف معاهد وبرامج األمل للـصم وضـعاف             إىل موافقتهم  املشرفني واملشرفات  عينةأبرز نتائج   أما  

 قات حتد من استخدام احلاسب     غري موافقني على وجود معو     إال أم .وعلى وجود املعوقات اإلدارية واملالية    ، للمرحلة االبتدائية السمع  
 عندما يعـرض عليـه الـدرس      ضعيف السمع    وأقلة اهتمام األصم     ( متثلت يف  اليتوعوقات  امل بعضغري موافقني مطلقاً على     و، اآليل

صعوبة فهم ضـعيف الـسمع      ،اآليل ضعيف السمع عند استخدام املعلم للحاسب      وأاألصم   تركيز   اضاخنف ،اآليل باستخدام احلاسب 
ـ    ق دالة إحـصائياً عدم وجود فروكما أظهرت النتائج   .)اآليل للمادة املكتوبة على شاشة احلاسب     شرفني  حـسب وجهـة نظـر امل

، اخلـربة ،  التعليمـي  املؤهل، اجلنس(اختالف املتغريات زى إىل    تع اآليل حول املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب       شرفاتاملو
  . إىل اختالف متغري التخصص لصاحل أصحاب التخصصات العامة تعزىبينما توجد فروق دالة إحصائياً.)البيئة

 لـصاحل  ياًظهرت فروق دالة إحصائاملعوقات و اآليل  آراء املعلمني وآراء املشرفني التربويني حول واقع استخدام احلاسب   وعند مقارنة 
 أمـا . التربويني لصاحل املشرفني )ية واملعوقات املرتبطة بالتلميذ   املعوقات اإلدارية واملال  (  كما توجد فروق بينهم حول     .املشرفني التربويني 
ملعوقـات  اة ، املعوقـات املرتبطـة باملعلم،  املعوقات التعليمي( بينما ال توجد فروق بينهم حول . لصاحل املعلمني فكانتاملعوقات البيئية   

  ).املرتبطة باملشرف التربوي
 تعليمية يف التـدريس حـسب       وسيلةً اآليل  للحاسب همفروق دالة إحصائياً بني املعاهد والربامج يف استخدام        مل جتد الدراسة     وأخرياً

   .وجهة نظر املشرفني واملشرفات
دة زيـا و،)بنني وبنات(للصم وضعاف السمع     األمل   بتوفري أجهزة احلاسب اآليل مبعاهد وبرامج      الباحثة   أوصتويف ضوء هذه النتائج     

 العمل على   وأيضاً، يف معاهد وبرامج األمل يف املرحلة االبتدائية وجلميع املناهج التعليمية          وسيلة تعليميةً فاعلية استخدام احلاسب اآليل     
و أمية املعلمني واملشرفني التقنيـة يف       وحم،إزالة املعوقات اليت حتد من استخدام احلاسب اآليل يف تدريس مناهج الصم وضعاف السمع             

  .هذا اال
  



 

  ز                                                         

  اتـوضوعـهرس املـف
  الصفحة  املوضوع

  أ  صفحة اإلجازة
  ب  )من سورة النمل(آية قرآنية 
  ج  اإلهداء

  د  شكر وعرفان
  هـ  مستخلص الدراسة
  ز  فهرس املوضوعات

  ك  ول فهرس اجلدا
  ن  فهرس الرسوم البيانية

  س  فهرس املالحق
  ١  مدخل الدراسة: الفصل األول 

  ٢  املقدمة : أوال 
  ٤  مشكلة الدراسة: ثانيا 
  ٥  أسئلة الدراسة: ثالثا 
  ٦  أهداف الدراسة: رابعا 

  ٧  أمهية الدراسة: خامسا 
  ٨  حدود الدراسة: سادسا 
  ٨   مصطلحات الدراسة:سابعا 

  ١٢  اإلطار النظري: اين الفصل الث
  ١٣  متهيد

  ١٣  احلاسب اآليل يف التعليم : املبحث األول
  ١٣  مفهوم احلاسب اآليل: أوال 
  ١٤  استخدام احلاسب اآليل يف التعليم أهداف: ثانيا 

  



 

 ح
  الصفحة  املوضوع

  ١٤  مربرات استخدام احلاسب اآليل يف التعليم: ثالثا 
  ١٧  يف التعليماآليل أمناط استخدام احلاسب : رابعا 

  ٢٢  معوقات استخدام احلاسب اآليل يف التعليم: خامسا 
  ٢٣  توجهات اململكة الستخدام احلاسب اآليل يف التعليم: سادسا

  ٢٦  العوق السمعي التعريف والتصنيف: املبحث الثاين 
  ٢٦  مفهوم التربية اخلاصة : أوال 
  ٢٧  مفهوم العوق السمعي :ثانيا 
  ٢٧  يفات العوق السمعيتصن: ثالثا 
  ٣٠  أسباب العوق السمعي: رابعا 

  ٣٠  أثر العوق السمعي على جوانب النمو املختلفة: خامسا 
  ٣٤  طرق التواصل مع الصم وضعاف السمع: سادسا

  ٣٨   يف املرحلة االبتدائيةتربية ذو العوق السمعي: املبحث الثالث 
  ٣٨  املرحلة االبتدائية وأهدافها :أوال 
  ٤٠  )برامج الصم وضعاف السمع يف املرحلة االبتدائية/ معاهد ( أهداف : يا ثان

  ٤١  البيئة التعليمية للصم وضعاف السمع يف املرحلة االبتدائية: ثالثا 
  ٤٢  الفصول التعليمية للصم وضعاف السمع يف املرحلة االبتدائية: رابعا 

  ٤٣  يف املرحلة االبتدائيةاف السمع دور غرفة املصادر يف تربية وتعليم الصم وضع: خامسا 
  ٤٤  املناهج اخلاصة بالتالميذ الصم وضعاف السمع يف املرحلة االبتدائية: سادسا 
  ٤٧  الوسائل التعليمية اخلاصة بالصم وضعاف السمع باملرحلة االبتدائية: سابعا 
  ٤٩  ئيةيف املرحلة االبتدا دور املعلم يف تربية وتعليم الصم وضعاف السمع: ثامنا 

  ٥٣  الدراسات السابقة: الفصل الثالث 
  ٥٤  متهيد
  ٥٥  .الدراسات السابقة اليت تناولت استخدام احلاسب اآليل يف التعليم العام : أوال 
  ٦٤  .الدراسات السابقة اليت تناولت استخدام احلاسب اآليل يف تعليم ذوي احلاجات اخلاصة: ثانيا 

  



 

 ط
  الصفحة  املوضوع

  ٦٩   السمع الصم وضعاف اسات السابقة اليت تناولت استخدام احلاسب اآليل يف تربية وتعليمالدر: ثالثا 
  ٩٢  . عام على الدراسات السابقة تعقيب

  ٩٦  منهج الدراسة وإجراءاا: الفصل الرابع 
  ٩٧  متهيد
  ٩٧  منهج الدراسة : أوال 
  ٩٧  جمتمع الدراسة: ثانيا 
  ٩٨   لمني واملعلماتاملعخصائص جمتمع وصف / أ: ثانيا 
  ١١٠  خصائص جمتمع املشرفني واملشرفاتوصف / ب: ثانيا 
  ١١٨  أداة الدراسة :ثالثا 
  ١٢٠  صدق أداة الدراسة : رابعا 

  ١٢١  ثبات أداة الدراسة: خامسا 
  ١٢٤  إجراءات التطبيق امليداين : سادسا 
  ١٢٥  أساليب املعاجلة اإلحصائية للبيانات: سابعا 

  ١٢٧  مناقشتهاحتليل نتائج الدراسة و:مس الفصل اخلا
  ١٢٨  متهيد

  ١٢٨   ومناقشتهاالدراسةعرض نتائج حماور 
  ١٢٨  إجابة السؤال األول ومناقشة نتائجه
  ١٣٧  إجابة السؤال الثاين ومناقشة نتائجه
  ١٥٠  إجابة السؤال الثالث ومناقشة نتائجه
  ١٥٦  إجابة السؤال الرابع ومناقشة نتائجه

  ١٦١  إجابة السؤال اخلامس ومناقشة نتائجه
  ١٦٤  إجابة السؤال السادس ومناقشة نتائجه
  ١٦٦  إجابة السؤال السابع ومناقشة نتائجه

  



 

  ي

 

  الصفحة  املوضوع
  ١٦٧  ملخص نتائج الدراسة وتوصياا ومقترحاا:الفصل السادس 

  ١٦٨   نتائج الدراسة ألهمملخص:أوال 
  ١٧٤  توصيات الدراسة:ثانيا 
  ١٧٧  الدراسات املقترحة:ثالثا 

  ١٧٨  املراجــــع
  ١٧٩  املراجع العربية: أوال 
  ١٩٥  املراجع األجنبية: ثانيا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ك                                 
  هرس اجلــداولـف

  رقم
رقم   الموضوع  الجدول

  الصفحة
  ٩٨  املعاهد والربامج اليت دخلت بالدراسة  يف  واملعلماتد املعلمنياعدتوزيع أفراد جمتمع الدراسة حسب أ  )١(
  ٩٨   واملشرفاتاملشرفنيتوزيع أفراد جمتمع الدراسة حسب أعداد   )٢(
  ٩٩  تغري اجلنس عينة املعلمني واملعلمات وفق م أفرادتوزيع  )٣(
  ٩٩  فيها اآلنتغري البيئة التعليمية اليت يعملون  املعلمني واملعلمات وفق مجمتمعتوزيع   )٤(
  ١٠٠  فيها بيئة التعليمية اليت سبق وأن عملوا املعلمني واملعلمات وفق متغري الجمتمعتوزيع   )٥(
  ١٠١   وفق متغري املؤهل التعليمي واملعلمني املعلماتجمتمعتوزيع   )٦(
  ١٠٢   املعلمني واملعلمات وفق متغري نوع املؤهل التعليميجمتمعتوزيع   )٧(
  ١٠٣  علمات وفق متغري عدد سنوات اخلربة يف التدريس املعلمني واملتمعتوزيع   )٨(
  ١٠٤  وفق متغري املناهج اليت يدرسوا املعلمني واملعلمات جمتمعتوزيع   )٩(
  ١٠٥  وفق متغري املقررات اليت يدرسوا املعلمني واملعلمات جمتمعتوزيع   )١٠(
  ١٠٦  ة حاسب آيل ألجهزوفق متغري امتالكهم املعلمني واملعلمات جمتمعتوزيع   )١١(
  ١٠٦  ا يف الغالبيستخدمو املعلمني واملعلمات وفق متغري الربامج اليت جمتمعتوزيع   )١٢(
  ١٠٧   املعلمني واملعلمات وفق متغري احلصول على دورات تدريبية يف جمال احلاسب اآليلجمتمعتوزيع   )١٣(
  ١٠٨   ا يف جمال احلاسب اآليلالتدريبية اليت التحقوادد الدورات  املعلمني واملعلمات وفق متغري عجمتمعتوزيع   )١٤(
  ١٠٩   املعلمني واملعلمات وفق متغري مستوى اخلربة يف استخدام احلاسب اآليلجمتمعتوزيع   )١٥(
  ١١٠   اجلنس املشرفني واملشرفات وفق متغريأفراد جمتمعتوزيع   )١٦(
  ١١١   عليهاالتعليمية اليت يشرفون  املشرفني واملشرفات وفق متغري البيئةجمتمعتوزيع   )١٧(
  ١١٢   املشرفني واملشرفات وفق متغري املؤهل التعليميجمتمعتوزيع   )١٨(
  ١١٣   املشرفني واملشرفات وفق متغري نوع املؤهل التعليميجمتمعتوزيع   )١٩(
  ١١٤   املشرفني واملشرفات وفق متغري عدد سنوات اخلربة يف اإلشرافجمتمعتوزيع   )٢٠(
  ١١٥   املشرفني واملشرفات وفق متغري امتالكهم ألجهزة حاسب آيلجمتمعتوزيع   )٢١(
  ١١٥  ا يف الغالبوفق متغري الربامج اليت يستخدمو املشرفني واملشرفات جمتمعتوزيع   )٢٢(
  ١١٦   املشرفني واملشرفات وفق متغري احلصول على دورات تدريبية يف جمال احلاسب اآليلجمتمعتوزيع   )٢٣(
  ١١٧   ا يف جمال احلاسب اآليلدد الدورات التدريبية اليت التحقوا املشرفني واملشرفات وفق متغري عجمتمعتوزيع   )٢٤(
  ١١٨   املشرفني واملشرفات وفق متغري مستوى اخلربة يف استخدام احلاسب اآليلجمتمعتوزيع   )٢٥(
  ١١٩   واملعلمات وعدد فقراا والنسب املئوية لكل حمور املعلمنيواحملاور املختلفة الستبانة املشرفني واملشرفات   )٢٦(
  ١٢١  قيم معامل ألفا كرونباخ لثبات أدايت الدراسة  )٢٧(
  ١٢٢   تمع املعلمني واملعلماتمعامل االرتباط بني درجة البنود والدرجة الكلية حملور الواقع  )٢٨(
  ١٢٢   تمع املعلمني واملعلماتر املعوقاتمعامل االرتباط بني درجة البنود والدرجة الكلية حملو  )٢٩(
  ١٢٢   تمع املعلمني واملعلماتمعامل االرتباط بني درجة البنود والدرجة الكلية لالستبانة  )٣٠(
  ١٢٣    تمع املشرفني واملشرفاتمعامل االرتباط بني درجة البنود والدرجة الكلية حملور الواقع  )٣١(
  ١٢٣   تمع املشرفني واملشرفاتجة البنود والدرجة الكلية حملور املعوقاتمعامل االرتباط بني در  )٣٢(



 

 ل
 

  رقم
رقم   الموضوع  الجدول

  الصفحة
  ١٢٤   تمع املشرفني واملشرفاتعامل االرتباط بني درجة البنود والدرجة الكلية لالستبانةم  )٣٣(
  استخدام احلاسب اآليل  حول مدى) املعلمني ، املعلمات (  الدراسة جمتمعراء التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية والرتب آل  )٣٤(

  ).٣٥٩= ن ( يف معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع للمرحلة االبتدائية مبدينة الرياض 
١٢٩  

  حول مدى استخدام احلاسب اآليل ) فاتاملشرفني ، املشر(  الدراسة جمتمعالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية والرتب آلراء   )٣٥(
  ).٣٨= ن ( يف معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع للمرحلة االبتدائية مبدينة الرياض 

١٣٤  

  من استخدام حول املعوقات اليت حتد) املعلمني ، املعلمات (  الدراسة جمتمعالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية والرتب آلراء   )٣٦(
  )٣٥٩=ن (  احلاسب اآليل يف تدريس مناهج الصم وضعاف السمع مبعاهد وبرامج األمل 

١٣٨  

  ١٤٤  .املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملاور املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب اآليل من وجهة نظر املعلمني واملعلمات  )٣٧(
  حول املعوقات اليت حتد من) املشرفني ،املشرفات( الدراسة جمتمع احلسابية والرتب آلراء التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات  )٣٨(

  ).٣٨= ن (  استخدام احلاسب اآليل يف تدريس مناهج الصم وضعاف السمع مبعاهد وبرامج األمل 
١٤٥  

  ١٤٩  . احلاسب اآليل من وجهة نظر املشرفني واملشرفاتاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملاور املعوقات اليت حتول دون استخدام  )٣٩(
  حول املعوقات اليت حتول دون استخدام ) املعلمات، املعلمني ( الدراسة جمتمع وداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء ) ت (قيمة   )٤٠(

  احلاسب اآليل باختالف متغري اجلنس
١٥٠  

  حول املعوقات اليت حتول دون استخدام)املعلمات، املعلمني ( الدراسة جمتمع آراء  وداللتها اإلحصائية للفروق بني) ف (قيمة   )٤١(
   احلاسب اآليل باختالف متغري املؤهل التعليمي

١٥١  

  حول املعوقات اليت حتول دون استخدام)املعلمني املعلمات( الدراسة جمتمع وداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء ) ف (قيمة   )٤٢(
  يل باختالف متغري عدد سنوات اخلربة يف التدريس احلاسب اآل

١٥٢  

  حول املعوقات اليت حتول دون استخدام)املعلمات،املعلمني( الدراسة جمتمع وداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء ) ت (قيمة   )٤٣(
   احلاسب اآليل باختالف متغري التخصص

١٥٣  

  حول املعوقات اليت حتول دون استخدام )املعلمات،املعلمني( الدراسة جمتمعراء  وداللتها اإلحصائية للفروق بني آ) ف (قيمة   )٤٤(
  احلاسب اآليل باختالف متغري املناهج التعليمية

١٥٤  

  حول املعوقات اليت حتول دون استخدام)املعلمات،املعلمني( الدراسة جمتمع وداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء ) ف (قيمة   )٤٥(
  ف متغري املقررات التعليمية احلاسب باختال

١٥٥  

  حول املعوقات اليت حتول دون استخدام)املعلمات،املعلمني( الدراسة جمتمع وداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء ) ف (قيمة   )٤٦(
   احلاسب اآليل باختالف متغري البيئة التعليمية

١٥٦  

  حول املعوقات اليت حتول دون استخدام) املشرفات، املشرفني ( الدراسة جمتمع وداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء )ت (قيمة   )٤٧(
   احلاسب اآليل باختالف متغري اجلنس

١٥٧  

  حول املعوقات اليت حتول دون استخدام) املشرفات،املشرفني( الدراسة جمتمع وداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء ) ف (قيمة   )٤٨(
  ؤهل التعليمي احلاسب اآليل باختالف متغري امل

١٥٨  

  حول املعوقات اليت حتول دون استخدام)املشرفات،املشرفني( الدراسةجمتمع وداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء ) ف (قيمة   )٤٩(
   احلاسب اآليل باختالف متغري عدد سنوات اخلربة يف اإلشراف

١٥٩  

  حول املعوقات اليت حتول دون استخدام) املشرفات، املشرفني (دراسة  الجمتمع وداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء ) ت (قيمة   )٥٠(
   احلاسب اآليل باختالف متغري التخصص

١٦٠  

  



 

  م 
  

  رقم
رقم   الموضوع  الجدول

  الصفحة
  امحول املعوقات اليت حتول دون استخد) املشرفات،املشرفني( الدراسة جمتمع وداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء ) ف (قيمة   )٥١(

   باختالف متغري البيئة التعليمية اآليل احلاسب
١٦١  

  ١٦٢  )الواقع ، املعوقات (املعلمني واملشرفني حول حموري  الدراسة جمتمع وداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء ) ت (قيمة   )٥٢(
   كوسيلة تعليمية يف التدريس من وجهة اآليلاسبللح همام املعاهد والربامج يف استخد العاملني يف وداللتها اإلحصائية للفروق بني) ف (قيمة   )٥٣(

   نظر املعلمني واملعلمات
١٦٤  

  ١٦٤   كوسيلة تعليمية يف التدريساآليلاسب للح هماستخدام املعاهد والربامج يف  العاملني يفنتائج اختبار شيفيه للفروق بني  )٥٤(
   كوسيلة تعليمية اآليلاسب للح هماستخدام املعاهد والربامج يف يف العاملني  وداللتها اإلحصائية للفروق بني)ف( قيمة   )٥٥(

  يف التدريس من وجهة نظر املشرفني واملشرفات
١٦٥  

    اآليل وداللتها اإلحصائية للفروق بني مناهج التعليم العام واخلاص يف استخدام احلاسب) ف(قيمة   )٥٦(
  . من قبل العاملني فيهكوسيلة تعليمية يف التدريس

١٦٦  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ن                           
  هرس الرسوم البيانيةـف  

رقم الرسم 
  البياني

رقم   الموضوع
  الصفحة

  ٩٩  تغري اجلنسوفق م املعلماتو املعلمني جمتمع أفراد توزيع  )١(

  ١٠٠   فيها اآلنتغري البيئة التعليمية اليت يعملونوفق م املعلماتو املعلمني جمتمعتوزيع   )٢(

  ١٠١  فيها أن عملوابيئة التعليمية اليت سبق وفق متغري ال املعلماتو املعلمني تمعجمتوزيع   )٣(

  ١٠٢  وفق متغري املؤهل التعليمي املعلماتو املعلمني جمتمعتوزيع   )٤(

  ١٠٢  وفق متغري نوع املؤهل التعليمي املعلماتو املعلمني جمتمعتوزيع   )٥(

  ١٠٣  غري عدد سنوات اخلربة يف التدريسوفق مت املعلماتو املعلمني جمتمعتوزيع   )٦(

  ١٠٤  يدرسواوفق متغري املناهج اليت  املعلماتو املعلمني جمتمعتوزيع   )٧(

  ١٠٥  يدرسوا وفق متغري املقررات اليت املعلماتو املعلمني جمتمعتوزيع   )٨(

  ١٠٦   ألجهزة حاسب آيل وفق متغري امتالكهماملعلماتو  املعلمنيجمتمعتوزيع   )٩(

  ١٠٧  ا يف الغالبووفق متغري الربامج اليت يستخدم املعلماتو املعلمني جمتمعتوزيع   )١٠(

  ١٠٨  وفق متغري احلصول على دورات تدريبية يف جمال احلاسب اآليل املعلماتو املعلمني جمتمعتوزيع   )١١(

  ١٠٩   اآليل ا يف جمال احلاسبالتحقوادد الدورات التدريبية اليت وفق متغري ع املعلماتو املعلمني جمتمعتوزيع   )١٢(

  ١١٠  وفق متغري مستوى اخلربة يف استخدام احلاسب اآليل  املعلماتو املعلمني جمتمعتوزيع   )١٣(

  ١١١   اجلنساملشرفات وفق متغريو  املشرفنيجمتمع أفراد توزيع  )١٤(

  ١١٢   عليهان يشرفوعليمية اليتاملشرفات وفق متغري البيئة التو املشرفني جمتمعتوزيع   )١٥(

  ١١٣  املشرفات وفق متغري املؤهل التعليميو املشرفني جمتمعتوزيع   )١٦(

  ١١٣  املشرفات وفق متغري نوع املؤهل التعليميو املشرفني جمتمعتوزيع   )١٧(

  ١١٤  املشرفات وفق متغري عدد سنوات اخلربة يف اإلشرافو املشرفني جمتمعتوزيع   )١٨(

  ١١٥  املشرفات وفق متغري امتالكهم ألجهزة حاسب آيلو شرفنيامل جمتمعتوزيع   )١٩(

  ١١٦  ا يف الغالبواملشرفات وفق متغري الربامج اليت يستخدمو املشرفني جمتمعتوزيع   )٢٠(

  ١١٦  املشرفات وفق متغري احلصول على دورات تدريبية يف جمال احلاسب اآليلو املشرفني جمتمعتوزيع  )٢١(

  ١١٧   اآليل ا يف جمال احلاسب التحقوااملشرفات وفق متغري عدد الدورات التدريبية اليتو املشرفني جمتمعتوزيع   )٢٢(

  ١١٨  املشرفات وفق متغري مستوى اخلربة يف استخدام احلاسب اآليلو املشرفني جمتمعتوزيع  )٢٣(

  



 

س                                                                                 
        

  هرس املالحـــقـف
رقم 
  الملحق

رقم   الموضوع
  الصفحة

  ٢٠٤  اخلطاب املوجه حملكمي أداة الدراسة  )١(
  ٢٠٥  الصورة األولية لألداة اليت مت استطالع رأي احملكمني عليها   )٢(
  ٢١٥  قائمة بأمساء السادة احملكمني ألداة الدراسة  )٣(
  ٢١٧    الصورة النهائية ألداة الدراسة  )٤(

  ٢١٨  املعلمني واملعلمات استبانة خاصة بأوال  
  ٢٢٥  املشرفني واملشرفاتب استبانة خاصةثانيا   

  ٢٣٢  موافقة مدير عام تعليم البنني على توزيع االستبانة  )٥(
  ٢٣٤  لبنات على توزيع االستبانةإدارة اإلشراف التربوي ل ةموافقة مدير  )٦(
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مقدمة الدراسة  : ال أو
مشكلة الدراسة:  ثانیا 
أھـداف الدراسة :  ثالثا 
أھـمیة الدراسة :  رابعا  
فروض الدراسة :  خامسا 
حـــدود الدراسة :  سادسا 
مصطلحات الدراسة:      سابعا    

الفصل األول 
 مدخل الدراسة  



٢ 

  الفـصـل األول
  مدخل الدراسة

  :مقدمة الدراسة
 يف عدد من الدول العربية واألجنبية وتبدو مظاهر          متزايداً يشهد ميدان التربية اخلاصة منواً    

 اخلاصة من حيث فـتح املراكـز    التربويةاجاتاالهتمام بفئة األطفال من ذوي احلذلك النمو يف   
 وتنويـع أسـاليب     اصة بتلك الفئات وإعداد الربامج التربوية املناسبة هلا وتقييمهـا         واملدارس اخل 

  ).٤١ص :٢٠٠٠،الروسان(تدريسها 
 لألمم واتمعـات     حضارياً  اخلاصة وتأهيلهم حتدياً    التربوية احلاجاتمتثل قضية تعليم ذوي          

كن أن تعـوق تقـدم   ة األوىل مياملتقدمة والنامية على حد سواء وذلك ألا قضية إنسانية بالدرج    
مام  يهدد االقتصاد الوطين والعاملي ما مل يتم رعايتهم واالهت          تعليمياً كما متثل فاقداً  األمم وتنميتها، 

 يزيد من مشكلة تفاقم األمية ومن مث أصبح االهتمام          مكما أن إمهاهل  ،بتعليمهم كالتالميذ العاديني  
، سـرايا (صة مـن املتطلبـات الـضرورية       اية خا  اخلاصة ورعايتهم رع   احلاجات التربوية بذوي  
  ).٤٨ص:٢٠٠١

عت حتت الرعاية هي فئة الصم وضعاف       ض التربوية اخلاصة اليت و    احلاجاتومن فئات ذوي         
لضعف البسيط إىل الفقدان     يف حاسة السمع بدرجات خمتلفة تبدأ من ا        اًالسمع الذين يعانون فقدان   

وقلة اخلربات السابقة   ،  اللغوي همرصيدالتالميذ وخباصة   الذي يؤثر بشكل مباشر على منو       الكامل  
ة تعلـيمهم   اليت يستخدموا يف تفسري وتعلم املفاهيم واملهارات العلمية، األمر الذي جيعل مشكل           

  .مما يتطلب تطويع وسائل التقنية احلديثة خلدمتهم ) ١ص:٢٠٠٢، حممد(غاية يف الصعوبة 
 لالسـتفادة  قين عن إجنازات التقدم العلمـي الـت        يكن بعيداً   ميدان التربية اخلاصة مل    لذا فإن      

 أمام العاملني يف اال يف ظل  كبرياًالعظيمة اليت حصل عليها من هذه اإلجنازات اليت فرضت حتدياً         
تطـورة الباهظـة التكـاليف يف       هذا الكم اهلائل واملتنوع من األدوات والوسائل واالمكانات امل        

جهـة  م نفسها يف خضم هذه التغريات مطالبة بالتعديل والتغيري وموا     ووجدت معاهد الص  ، بعضها
  ).١٣٥ص:٢٠٠٢، السليطي(املزيد من التحديات 

و لو أعـدت  ،اسية لنجاح برامج التربية اخلاصة   وتعد املناهج الدراسية واحدة من الركائز األس          
لكل تلميـذ  وقات الفردية  الفرناسبة ودرست بوسائل وأساليب معينة تتفق مع        املدراسية  الناهج  امل

ومن أهم اسـتراتيجيات    ،)٣ص:١٤١٦،املطرودي ( ملحوظاً عليمياً ت ألحرز هؤالء التالميذ تقدماً   
والكتب ،تطوير املناهج واخلطط الدراسية    )٥٤ص :١٩٩٩(تربية اخلاصة كما وردت يف املوسى     ال



٣ 

وهذا مـا أكدتـه     . املعوقني وتطويع التقنية احلديثة خلدمة   ، ية ملعاهد وبرامج التربية اخلاصة    املدرس
على تطويع التقنية احلديثة    )٣٦ص:٢٠٠٥("الواقع واملأمول "خلاصة العريب   توصيات مؤمتر التربية ا   

  . اخلاصةاحلاجات التربويةيف خدمة ذوي 
اليت تتناسب مع طبيعـة     ، التعليم قنيةومن هذا املنطلق نادى املتخصصون بضرورة االستعانة بت            

 أحد الركائز والدعائم بـل       اآليل وقد أصبح احلاسب  ،همف السمع واستعداد  ذ الصم وضعا  التالمي
 يف النواحي التعليمية واإلداريـة باملـدارس        اً مساعد أداةًيت يعتمد عليها النظام التعليمي      وأمهها ال 

)Meadow,1989:p6(.    ًوبينما كان االعتماد يف املاضي على استخدام الورقة والقلم ضـروريا 
 إن استخدام احلاسب  .  أشد ضرورة يف الوقت احلايل      اآليل صبح استخدام احلاسب  يف التعليم فقد أ   

 كوسيلة يف التعليم جيمع بني التعبري بالكلمة أو الصورة أو بكليهما معا أمر له تأثري كبري على                 اآليل
ـ      -كوسيط تعليمي -املتعلم يف مواصلة التعلم واالستفادة منه        ور  حىت نستطيع مواكبة ركب التط

  ).٤٢ص:٢٠٠٣، سيف(العلمي
 من الوسائل التعليمية الفعالة واجليدة يف التدريس ألن تطبيقاته كثرية وال             اآليل ويعد احلاسب      

ومبا أن النتائج ،)٢٥ص:٢٠٠٢،القريويت(ميكن أن توجد يف أي نوع من الوسائل التعليمية األخرى  
لذا فـإن   ،قع مجيعها على عاتق املعلم    ت تعليمية   وسيلةً  اآليل اإلجيابية املتوقعة من استخدام احلاسب    
 مبدى قدرة املعلم على التفاعـل       ةني تعليمية ره  وسيلةً  اآليل النتائج املرجوة من استخدام احلاسب    

  ).٨٥ص:٢٠٠١،العجلوين(ايب مع هذا اجلهاز ورغبته يف ذلكاإلجي
 ميـة  تعلي وسـيلةً   اآليل لقد أكدت العديد من الدراسات على أمهية اسـتخدام احلاسـب               

)Ross,1987:p43 &  Anand؛Turner,1987:p27املنــــــــــــاعيو؛ ،
,Royer؛Ortiz,1993:p52؛٤٤ص:أ،١٩٩٢  1994p83(، كما أكدت دراسات أخرى على

؛ (Goldenberg, 1979:p244 يف تدريس الصم وضعاف السمع  اآليلأمهية استخدام احلاسب
1981:p140 , Fitzpatrick ؛Deninger, 1983:p242؛Arnold, 1985:p16 ؛

P434:Mirus, 19851988؛:p243، Al zubaydi؛ Vanbiewliet,1991:p29&Prattle ؛
1994:p22 Broughton,؛ Corbette & Micheaux, 1996:p54 ؛Loeteman.& 

Harkins, 1996:P4؛Pillai, 1999:P373(.بطريقة عرضه العملي يـشكل   اآليلإن احلاسب 
ليـة التـدريس باملـشاهدة      خـالل ربـط عم    وذلك من   ، بني اجلانب النظري والتطبيقي    طاًرب

وإن اسـتخدام  ،وبالتركيز على احلواس األخرى عوضا عن احلاسة اليت فقدت منـهم           ،واملالحظة
 رموز غري    ميكن للمعلم أن يرسل رسالته التعليمية عن طريق        -كوسيلة يف التعليم    -  اآليل احلاسب



٤ 

 علــى الكلمــات معتمــداً،ال يــستخدم فيهــا الكلمــات املنطوقــةأي بطــرق ، لفظيــة
  .والرموز البصرية عموماً،والصور،والرسوم،املكتوبة
أمهية توظيف أكرب عـدد   يف التعليم و اآليل استخدام احلاسببأمهية اإلدراكوعلى الرغم من         

ذهان التالميذ ويف إيصال املعلومات أل، االتصال ممكن من حواس املتلقي لالشتراك الناجح يف عملية       
بعض األجهزة  إضافة إىل توفر    ،تساب خربة أوسع عن موضوع الدراسة     واك،الصم وضعاف السمع  
الـالزم  إال أننا جند أن الواقع التعليمي يف املعاهد والربامج ال ينال االهتمام             ، مبعاهد وبرامج األمل  

 ونـدرة الدراسـات    اآليل حلداثة جمال التعليم مبساعدة احلاسبونظراً،من املعلمني يف استخدامها 
 يف تدريس الصم وضعاف السمع رأت      ةً مساعد أداةً تعليمية و  وسيلةً  اآليل دام احلاسب حول استخ 

برامج  يف مناهج معاهد و     اآليل الباحثة أمهية إجراء دراسة توضح واقع ومعوقات استخدام احلاسب        
ـ       ،األمل للمرحلة االبتدائية     اآليلتخدامهم للحاسـب وكذلك رصد واقع املعلمني من حيـث اس

وتقصي وجهة نظر املشرفني والبحث يف مدى االسـتخدام وإبـراز أهـم             ،ريسكمعني يف التد  
  .املعوقات اليت يرون أا تقف حائال أمام هذا االستخدام

  :مشكلة الدراسة 
 باستخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية وكأداة مـساعد         الكبريعلى الرغم من االهتمام     

        سنوات والعمل امليداين   تسعا يف التدريس ملدة     يف التعليم إال أن الباحثة الحظت من خالل خرب ،
، ختصني والتربويني يف هذا اال    املومن خالل رأي    ،واإلشراف التربوي على معاهد وبرامج األمل     

عـدم   عـن    قد يكون ناجتـاً    أثناء عرض وشرح املادة التعليمية       أن عنصر التشويق كان مفقوداً    
 املعلمني مـن ضـعف تركيـز      بعض  مما يسبب تضجر    ،علمني للوسائل التقنية احلديثة   استخدام امل 

؛ ٤ص:١٩٩٠، سـالم (وقد أكـدت مالحظـة الباحثـة دراسـة        ،التالميذ الصم أثناء الشرح   
1996:p14 Gina, ؛ Taylor, 1999:p4(،يف توصـيل  اً واضـح اًكما أن هناك قصور 

لصعوبة إيصال  املعلومة للتالميذ الصم وضعاف السمع الذين يدرسون يف املعاهد أو الربامج ومن ا            
وقد أشارت نتائج األحباث التربوية إىل أن املناهج املقررة على التالميذ الصم            ،املفاهيم اردة إليهم  

  &  Egclston –  Dodd(تـضمن العديـد مـن املفـاهيم اـردة     وضعاف السمع ت
Himmelstein, 1997:p55مما يـؤدي إىل تقـدمي احلقـائق    ،)٤٩ص:٢٠٠١، سراياو؛

 كـل مـن    بأن دراسـة علماً، تساعدهم على استيعاا وتعلمها   صورة مفككة ال   واملعلومات يف 
(p28:1991) Paretle & vanbiervlietأن اسـتخدام  اأكدت)٢٠٧ص:٢٠٠٠(غنيمو؛ 

  .ابية على عملية اكتساب املفاهيماحلاسب يف تعليم الصم وضعاف السمع له تأثريات إجي



٥ 

راسي للتالميذ الصم وضعاف    فاض التحصيل الد   يضاف إىل ما سلف املشكالت املتعلقة باخن           
الـتعلم النامجـة عـن    واملشكالت املرتبطة بصعوبات ، اللغوي احملدودخاصة يف رصيدهم  السمع  

والوسائل التعليمية التقليدية اليت ال تساعد املعلم على مراعاة الفـروق الفرديـة             ،ظروف اإلعاقة 
، فهمـي ( دراسـات وكتابـات     كـشفت عنـها    الـيت  ،املوجودة بني الصم وضعاف السمع    

، حـسانني و؛١٤٥ص:١٩٩٩،القرشـي و،اللقـاين و؛٢٢٤ص:١٩٩٣، بطيخو؛٥٩ص:١٩٨٩
  ).١٤٨ص:١٩٩٩

 وتفاعل   اآليل  إطالع الباحثة على الدراسات العربية واألجنبية اليت تؤكد أمهية احلاسب          بعدو     
و إىل جذب انتباه    التالميذ الصم وضعاف السمع معه مبوجب التوجه احلديث يف التربية الذي ينح           
فقد أصـبح   ، اآليل األصم وتشويقه وحتويل احلصة الدراسية إىل متعة من خالل استخدام احلاسب          

 الذي يساعد املعلم واملتعلم على أن يكونا أكثـر فاعليـة             اآليل من الضروري استخدام احلاسب   
  . وإجيابية يف العملية التعليمية التعلمية مبعاهد وبرامج األمل 

 وسيلةً  اآليل ستخدام احلاسب إىل ا ما ذكر تنبع مشكلة الدراسة من وجود حاجة ملحة          وبناء على   
وهنا تظهر احلاجة املاسة إلجراء دراسـة      ، يف تدريس الصم وضعاف السمع     ةًاعد مس أداةًتعليمية و 

  . يف مناهج معاهد وبرامج األمل للمرحلة االبتدائية  اآليلعن واقع ومعوقات استخدام احلاسب
  :الدراسة يف السؤال الرئيس التايل ميكن صياغة مشكلة ومما سبق

  ؟ ومعوقاتهواقع استخدام احلاسب اآليل يف مناهج معاهد وبرامج األمل للمرحلة االبتدائيةما 
  :ويتفرع عن هذا السؤال ما يلي

 يف معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف الـسمع للمرحلـة            اآليل ما مدى استخدام احلاسب    .١
 نة الرياض ؟ االبتدائية مبدي

 يف تدريس مناهج الصم وضعاف الـسمع         اآليل ما املعوقات اليت حتد من استخدام احلاسب       .٢
 مبعاهد وبرامج األمل؟

يف طبيعـة    املعلمـات و،املعلمني ة إحصائية بني آراء عينة الدراسة     هل توجد فروق ذات دالل     .٣
، اخلربةو،املؤهلو،نساجل(زى إىل متغريات   تع  اآليل املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب     

 ؟)البيئة التعليميةو،املقررات الدراسيةو،املناهجو،التخصصو
يف طبيعـة    املشرفاتو،املشرفني ة إحصائية بني آراء عينة الدراسة     هل توجد فروق ذات دالل     .٤

، اخلربةو،املؤهلو،اجلنس( تعزى إىل متغريات    اآليل استخدام احلاسب املعوقات اليت حتول دون     
 ؟)البيئة التعليميةو،املقررات الدراسيةو،جاملناهو،التخصصو



٦ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعة املعلمني من جهة وبني جمموعة املشرفني من              .٥
 ؟)املعوقاتو، االستخدامواقع( لدراسةجهة أخرى فيما يتعلق بكل من حموري ا

 هميف اسـتخدام   جاملعاهـد والـربام   العاملني يف   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني         .٦
  تعليمية يف التدريس؟ وسيلةً  اآليلحاسبلل

وبني مناهج  ) فوف املبكرة للص(إحصائية بني مناهج التعليم العام     هل توجد فروق ذات داللة       .٧
 تعليميـة يف    وسـيلةً   اآليل يف مدى استخدام احلاسب   )مناهج العوق السمعي  (التربية اخلاصة 

  ؟من قبل العاملني فيهالتدريس 

  :اسة أهداف الدر
  : دف هذه الدراسة إىل ما يلي

 يف معاهد وبرامج األمل للصم وضـعاف الـسمع           اآليل التعرف على واقع استخدام احلاسب     .١
للمرحلة االبتدائية مبدينة الرياض من خالل الوقوف على وجهات نظر املشرفني واملعلمني حول             

 .استخدام احلاسب اآليل يف التدريس
 يف معاهد وبرامج األمل      اآليل كن أن حتول دون استخدام احلاسب     التعرف على املعوقات اليت مي     .٢

 .للصم وضعاف السمع للمرحلة االبتدائية مبدينة الرياض من وجهة نظر املشرفني واملعلمني
الكشف عما إذا كان هناك فروق بني جمموعة املعلمني من جهة وبني جمموعة املعلمـات مـن        .٣

  . ومعوقاتهيل  استخدام احلاسب اآلحول واقعجهة أخرى 
 الكشف عما إذا كان هناك فروق بني جمموعة املشرفني من جهة وبني جمموعة املشرفات مـن         .٤

 .حول واقع استخدام احلاسب اآليل ومعوقاتهجهة أخرى 
الكشف عما إذا كان هناك فروق بني جمموعة املعلمني من جهة وبـني جمموعـة املـشرفني                  .٥

  . م احلاسب اآليل ومعوقاتهحول واقع استخداالتربويني من جهة أخرى 
برامج العاملني يف معاهد األمل من جهة وبني العاملني يف الكشف عما إذا كان هناك فروق بني         .٦

 . التدريس تعليمية يفوسيلةً  اآليلبحاسلل همالدمج من جهة أخرى يف استخدام
ربيـة  الكشف عما إذا كان هناك فروق بني مناهج التعليم العام من جهـة وبـني منـاهج الت       .٧

 تعليمية  وسيلةً  اآليل من جهة أخرى يف مدى استخدام احلاسب      )مناهج العوق السمعي  (اخلاصة
   . من قبل العاملني فيهيف التدريس
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  :أهمية الدراسة 
  

  :دان الذي تنتمي إليه وهي كالتايلتكتسب هذه الدراسة أمهيتها من أمهية املي
خدام احلاسـب اآليل     تنادي بضرورة اسـت     اليت احلديثةتأيت هذه الدراسة استجابة لالجتاهات       .١

 . السمعلتطوير تدريس الصم وضعاف والتعلم التعليم  يف عملية ة مساعدأداةً تعليمية ووسيلةً
 من نوعها الـيت     – على حد علم الباحثة      –تكتسب هذه الدراسة أمهيتها ألا قد تعد األوىل          .٢

 يف  للمرحلـة االبتدائيـة  رامج األمل  ومعوقاته مبعاهد وب    اآليل تستقصي واقع استخدام احلاسب   
 .اململكة العربية السعودية

تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من أمهية املرحلة االبتدائية فهي أول مؤسسة تعليمية يلتحق ـا                .٣
 منذ البداية حيقق أهـداف املرحلـة         سليماً وأن إعدادهم ا إعداداً   ، األصم أو ضعيف السمع     

 .عدادهم للمراحل الدراسية األخرىالتعليمية ويسهل من فهمهم وإ
 اليت تواجه معلمي ومشريف      اآليل  استخدام احلاسب  صعوباتقد تساهم هذه الدراسة يف حتديد        .٤

 يف التغلب عليها أو حتجيمهـا       مما يساعد حتماً  ،معاهد وبرامج األمل  الصم وضعاف السمع يف     
 . والتعليميةسني العملية التربويةمن خالل وضع خطط طويلة أو قصرية املدى لتح

إن هذه الدراسة قد توفر بيانات إحصائية دقيقة حول مدى استخدام معلمي الصم وضـعاف                .٥
ومن املعلـوم أن معرفـة      ،اسب لدعم التعليم  السمع يف مدينة الرياض مبعاهد وبرامج األمل للح       

 يف   اآليل ب يف جمال استخدام احلاس    خاصة و واقع املعلم تعترب نقطة انطالق مهمة لتطويره مهنياً       
  .التعليم

ـ املشرفني التربويني املختـصني  و،وزارة التربية والتعليم (تفيد هذه الدراسة    قد   .٦ ال الـصم  يف جم
لتوجيـه  ، )الـسعودية باجلامعـات  وضعاف السمع واملعلمني وأساتذة وأعضاء هيئة التدريس  

 . الصم وضعاف السمع مناهجأنظارهم عند ختطيط 
 باجلامعات والكليـات لتوظيـف      العوق السمعي لمي  قد تساعد هذه الدراسة برامج إعداد مع       .٧

 . يف خدمة الصم وضعاف السمعالتقنية

  
  
  

  :حدود الدراسة 
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  : احلدود املوضوعية •
اقتصرت هذه الدراسة على واقع استخدام احلاسب اآليل ومعوقاته يف مناهج معاهد وبرامج األمل              

واملـشرفني  ، علمـات لمـني وامل للصم وضعاف السمع يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظـر املع        
 .واملشرفات

  :احلدود املكانية •
بـرامج  )٢ -)بنني وبنات(معاهد األمل للصم)١:طبقت هذه الدراسة يف مدينة الرياض يف كل من 

اإلدارة العامـة   )٤ -اإلدارة العامة للتربية اخلاصة للبـنني     )٣ -)بنني وبنات (دمج العوق السمعي  
مكتب )٧ -إدارة التربية اخلاصة للبنات   )٦-لتربية اخلاصة للبنني  إدارة ا )٥ -للتربية اخلاصة للبنات  

 . للبنات)غرب(مكتب اإلشراف)٨ -للبنات )شرق(اإلشراف
  :احلدود الزمانية •

 ).هـ١٤٢٧-١٤٢٦(العاممت تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من 
  

   : الدراسةمصطلحات 
  ):Computer( اآليلاحلاسب

ية تعمل وفق نظام إلكتروين وتقوم بتنفيذ عمليات حسابية وحتلـل معلومـات      ماكينة أوتوماتيك "
نتائج أو تعرضها    منطقية متعددة مبوجب التعليمات اليت تصدر إليها ومن مث ختتزن ال           وتنجز أعماالً 

  ).١١٠ص:٢٠٠٤، سامل("بأساليب خمتلفة
  :التعريف اإلجرائي للحاسب اآليل

 الـصم   التالميذمناهج  املقدمة من خالل     وتبسيط املعلومة    نظام تقين إلكتروين يساهم يف توصيل     
  .وضعاف السمع

  

  ):Curriculum(املناهج 
الـيت يـتم    ،جمموعة متنوعة من اخلربات   " بأا املناهج) ٢٩٨ص:٢٠٠٣، واجلمل،اللقاين (يعرف

اليت تظهـر   ،ضمن عمليات التدريس  وهذا يت ، إتاحة الفرص للمتعلم للمرور ا     واليت يتم ،تشكيلها
ماعية أخرى حتمل   تائجها فيما يتعلمه التالميذ وقد يكون هذا من خالل املدرسة ومؤسسات اجت           ن

  ".      ويشترط يف هذه اخلربات أن تكون منطقية وقابلة للتطبيق والتأثري،مسئولية التربية
  :التعريف اإلجرائي للمناهج
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والفنية اليت جتعل الصم    ،لرياضيةوا،واالجتماعية،والثقافية، هي عبارة عن جمموعة اخلربات التربوية     
 شـامالً يف مجيـع      وضعاف السمع يتفاعلون معها داخل وخارج املؤسسة التربوية لتكسبهم منواً         

مبعاهد وبـرامج األمـل     الدراسي الذي يدرس هلم      املقررومن أهم عناصرها    .جوانب شخصيام 
دلة مبا يتناسب مع    ففة واملع املخ(العوق السمعي أو من مناهج      التعليم العام  مقرراتسواء كان من    

  .و املقررة من قبل وزارة التربية والتعليم)التالميذ الصم
  

  ):AL-Amal Institutions(معاهد األمل
هي مؤسسات تقدم الربامج التربوية والتأهيلية والثقافية للتالميذ الصم وضعاف السمع من البـنني       

 واليوم وتسري على نظام جيمع بني اإليواء.سيةوالبنات إىل جانب الرعاية الصحية واالجتماعية والنف    
  ) .٨ص:أ،٢٠٠٢، سيسامل(الدراسي العادي 

  : معاهد األمل بأا وتعرف الباحثة إجرائياً
واإلدارة ،هي املدارس اخلاصة بالتالميذ الصم اليت تشرف عليها اإلدارة العامة للتربية اخلاصة للبنني            

ونظـام  .بقصد تقدمي اخلدمات التربوية هلـم      تربية والتعليم بوزارة ال ،العامة للتربية اخلاصة للبنات   
تعـدد  (ويقبل ا التالميذ الذين لديهم صمم مع إعاقات أخـرى           .الدراسة ا داخلي وخارجي   

 مناهج التعليم العام يف     ويطبق ا حالياً  .فيها مبناهج خمففة وبأساليب خاصة    ويتم تدريسهم   ،)عوقال
 اً أن هناك صف   غري، هي مراحل التعليم العام ذاا      التعليمية راحلهاوم،املبكرة مبعاهد األمل  الصفوف  

  . يسبق الصف األول االبتدائي يف معاهد األمل للبنني فقطاًحتضريي
  

   )برامج الدمج(مج التربية اخلاصة برا
Special Education Programs (Mainstreaming Programs):  

مللحقة مبعاهد التربيـة  ملقدمة يف املدارس العادية أو ا     برامج ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة ا     "هي
  .)٦ص:١٤٢٢،اعد التنظيميةالقو"(اخلاصة

  : بأاوتعرف الباحثة برامج الدمج إجرائياً
ويقصد ـا يف    ، هي فصول خاصة باملدرسة العادية يتم فيها دمج التالميذ الصم وضعاف السمع           

 دجمـاً ( الصم وضعاف السمع بالفصل العـادي      أي دمج التالميذ  (هذه الدراسة الدمج األكادميي   
هم مع السامعني خالل حصص  من خالل فصول خاصة باملدرسة العادية ويتم دجم       أو جزئياً  ،)كلياً
  .)...النشاط و،الرياضةو، الفنية

  ):The Deaf(األصم 
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ية  فأكثر بعد استخدام املعينات السمع     ١ ديسبل ٧٠الفرد الذي يعاين من فقدان مسعي يبدأ ب         "وهو
  ).٤ص:١٤٢٢، القواعد التنظيمية"(ممما حيول دون اعتماده على حاسة السمع يف فهم الكال

  

  :  بأنهوتعرف الباحثة األصم إجرائياً
هو الفرد الذي فقد قدرته على السمع ونتيجة لذلك مل يستطع اكتساب اللغة املنطوقـة بـشكل           

وعدم القدرة على التعبري ،نطوقة والكالمعلى فهم اللغة امل  األمر الذي يؤدي إىل عدم القدرة       ،طبيعي
  . ستخدامه للغة اإلشارةوا، اللفظياللغوي

  

  ):Hard Of Hearing(ضعيف السمع 
ستخدام املعينـات    ديسبل بعد ا   ٦٩ و   ٣٥الشخص الذي يعاين من فقدان مسعي يتراوح بني         " هو

اعـد  القو"(ع فقـط  مما جيعله يواجه صعوبة يف فهم الكالم باالعتماد على حاسة الـسم           ،السمعية
  .)٩ص:١٤٢٢، التنظيمية

  :  بأنهوتعرف الباحثة ضعيف السمع إجرائياً
ه صعوبة يف فهم الكالم باسـتخدام        من قدرته على السمع  مما جيعله يواج         الفرد الذي فقد جزءاً   

  .ات السمعية أو بدون استخدامهااملعين
  

  ):Stage  Elementary(املرحلة االبتدائية 
حلة عامة تـشمل    وهي مر ، يبىن عليها إعداد الناشئني للمراحل التالية من حيام        القاعدة اليت "هي

واخلـربات  ،عقيدة الصحية واالجتاهات الـسليمة    وتزويدهم باألساسيات من ال   ،أبناء األمة مجيعاً  
  ).١١٨ص:٢٠٠٣، احلقيل"(واملعلومات واملهارات

  :التعريف اإلجرائي للمرحلة االبتدائية 
  وعلميـاً  عيف السمع تربوياً   الذي يتم من خالله تشكيل التلميذ األصم وض        هو التعليم األساسي  

بادئ األساسية واملناهج األولية     سنة يتم تدريسهم امل    ١٢-٦ويف هذه املرحلة العمرية من      ، وثقافياً
 البناء  اليت سوف تستخدم يف املراحل القادمة من التعليم لتكون قاعدة         اليت تشكل القاعدة الرئيسة     

  .  والثقايف للتلميذالعلمي
  

  
  ):Obstacles( املعوقات 

                                                
 .ھي وحدة قیاس خاصة تعبر عن حدة الصوت وتستخدم لقیاس السمع  ) : Decibel(دیسبل  ١
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ـ  مبرحلة التعليم علمنياملاملوانع اليت حتول دون استخدام       هي  يف  اآليلب األساسي الستخدام احلاس
  ) .١١٤ص:٢٠٠٣، الرواضيه( التدريس

  :التعريف اإلجرائي للمعوقات 
 معاهد وبرامج األمل للصم      يف التدريس يف    اآليل أي مانع مادي أو معنوي مينع استخدام احلاسب       

   .مبدينة الرياضوضعاف السمع 
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الحاسب اآللي في التعلیم    :المبحث األول 

 السمعي التعریف والتصنیف  العوق:المبحث الثاني 

 السمعي في   العوقتربیة ذو :المبحث الثالث 
                      المرحلة االبتدائیة  

الثاني    الفصل  
اإلطار النظري 
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  الفصل الثاني                                        
  اإلطــــار النظـري 

  
  متهيد

فيبـدأ  ،لنظري الذي تدور الدراسة يف فلكه اواإلطار، الفصل قضايا الدراسة ومنطلقاا  يعرض هذا 
ـ مفهومه،:احلاسب اآليل؛مـن حيـث      عن املبحث األول للدراسة وهو   بعرض   مربرات و،هوأهدف

ملكة الستخدامه يف عمليـة  توجهات املمث  ،همعوقاتو،ذلك االستخدام أمناط  والتعليم،استخدامه يف   
مفهوم العـوق  وأهـدافها، :من حيـث   التربيـة اخلاصـة؛    الذي ناقش بحث الثاين   يليه امل .التعليم

 .طرق التواصل مع الصم وضعاف السمع     ولنمو املختلفة،  على جوانب ا   هثرأو،هتصنيفاتوالسمعي،
بـرامج  ومعاهد  (أهدافوأهدافها، و  املرحلة االبتدائية  الذي خصص لبحث   املبحث الثالث    وأخرياً

دور غرفـة   مث  ،هلـم  دراسيةالفصول ال و،بيئة التعليمية الو،يف هذه املرحلة  ) الصم وضعاف السمع  
  .هم وتعليم تربيتهم يف هذه املرحلة ودور املعلم يفم التعليمية اخلاصة الوسائلو،واملناهج،املصادر

  

  املبحث األول  

 احلاسب اآليل يف التعليم
  

 :ًأوال ـ  مفهوم احلاسب اآليل
رد آلـة   فالبعض ينظر إليه نظرة عامة على أنه جم       ىل احلاسب اآليل تبعاً الستخدامه،    ختتلف النظرة إ  

عـددت  ولـذا ت  .يه على أنه وسيلة تربوية تعليمية      ينظر إل   اآلخر بعضوالختزن املعلومات وتعاجلها،  
ــرة،  ــذه النظ ــاً هل ــه تبع ــب ومن التعرتعريفات ــة للحاس ــات العام ــف  اآليليف  تعري

يقوم مبعاجلتها بدقـة    وجهاز إلكتروين يدخل البيانات،   : "عرفه بأنه يحيث  )١٦ص:٢٠٠٤(البلوي
  ."وسرعة عالية،وخيرجها كمعلومات

الذي يعرفـه  )١١٩ص:٢٠٠١(ان تربوية التعليمية للحاسب اآليل تعريف الشره التعريفات ال  ومن
واملمارسـة،واحلوار  شرح،واإللقاء،والقيام بالتمارين، ية مساعدة للمدرس يف ال    وسيلة تعليم : "بأنه
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". عة أو املرتدة مـن قبـل املـتعلمني    التغذية الراجىواحلصول عل التعليمي،وحل املسائل املطلوبة،  
 علـى صـعوبات     دف التغلب ،مساعداً تعليمياً : " على أنه  )٣٨٢ص:٢٠٠٢(ي الكندر ويعرفه

  ".لى حتقيق أهداف التربية والتعليمومساعدة املعلم عالتعلم،ومواجهة الظروف الفردية،
 وسـيلةً ا تركز على استخدام احلاسب اآليل       إهذه الدراسة تلتقي مع التعريفني السابقني؛ حيث        

نظام تقين إلكتروين يـساهم يف توصـيل       :بأنه  جرائياً تربويا ً  ثة تعريفاً إ  وهلذا تعرفه الباح  . تعليمية
  .مناهج التالميذ الصم وضعاف السمعاملقدمة من خالل وتبسيط املعلومة 

  : ًثانيا ـ  أهداف استخدام احلاسب اآليل يف التعليم
ـ   ــل مـــــ ــذكر كــــ    ؛)٨ص: ١٩٩٣(اجلــــــابري:نيــــ

أهم األهداف  )١٣٩ص:٢٠٠٣(الفار؛و)٣٥ص:٢٠٠٠(اهليلو؛)٢٢ص:١٩٩٩(ومحام،العابديو
تعليم الصم وضـعاف     يف   ه الستخدام  واليت ميكن اعتبارها أهدافاً    اآليل العامة الستخدام احلاسب  

  : السمع 
، لك من خالل تطوير أساليب التدريسوذبية والتعليم للتطورات املعاصرة، ـ مواكبة خطط التر ١

، حبيث حتولـه إىل متعـة       عملية التعليم والتعلم  اليت تسهل   ودعم االجتاهات احلديثة يف التدريس      
  . وتشويقاًدراسية، وجتعله أكثر جذباً

ويتحقق ذلك عـن  ،ملقررة ايف شرح الدروس -  كوسيلة مساعدة  - استخدام احلاسب اآليل   - ٢
  . الدراسية املختلفةقرراتاملبوثيقة  اليت هلا صلة،الربامج التعليمية املختلفة طريق استعراض

  .دة استخدام التقنياتتوى عملييت التعليم والتعلم بزيا ـ رفع مس٢
  .ني على التعلم الذايت، والتعاوين ـ تشجيع املتعلم٣
وذلك بإعـداد وتـدريب املعلمـني،    ية على املستوى العام من اتمع، احلاسوبة ـ نشر الثقاف ٤

  .، وتأمينهاسة الربجميات املختلفةوبدرامته، وأنظ اآليلواملتعلمني على استخدام احلاسب

  :ًثالثا ـ  مربرات استخدام احلاسب اآليل يف التعليم
؛ )١٣ص:١٩٩٨(علي: يشري كل من  تعليمية تفرضه ظروف هذا العصر،حيث      احلاسب ضرورة   

ـ     )٤١ص:٢٠٠٣(والسرطاوي،سعادةو؛)١٧٣ص:٢٠٠١(العمريو يت إىل العديد من املربرات ال
رات يف تعليم الـصم وضـعاف       تبارها مرب واليت ميكن اع   ضرورة تعليمية،   اآليل جتعل من احلاسب  

  -: ومن هذه املربرات.السمع
  . وتعدد مصادرهاملعلومات،وتدفق ا االنفجار املعريف،-
  .وحتسني التعلم خباصة  حتسني العملية التعليمية بعامة، يساهم يف-



١٥ 

 Computer)ونـشر التوعيـة احلاسـوبية    ، اآليلعريف التالميذ باستخدامات احلاسـب ت  -

Awareness)بينهم ليتعرفوا على التغريات اجلديدة .  
  . تطوير املدارس حنو األفضل-
  . للحصول على فرص عمل يف املستقبل تأهيل التالميذ-

  :   أن احلاسب)٢٧ص:٢٠٠٤(فتح اهللا و؛)٤٣ص:٢٠٠٥( ويضيف كل من املوسى
  .ليميةمنه كوسيلة تعفادة ست يوفر الوقت، واجلهد للمعلمني، واملتعلمني، و يسمح باإل-

 -:إىل مربرات أخرى منها )٤٨٢ص:٢٠٠٢(ويشري احليلة 
عـدم  وتطور مفهوم املنهاج،  ويم والتعلم، األخذ بنظريات االتصال يف التعل    وتقدم نظريات التعلم،  

احلاجـة إىل   ووتغري دور املعلم،  ، فلسفة التعليم  تطوروالرغبة يف جتويد التدريس،   وجتانس املتعلمني، 
  .)تنمية التفكري املنطقي(ية عليا تنمية مهارات عقلية معرفولومات،لسرعة يف احلصول على املعا
 قنيـة لتوضرورة جتديدها وتغريها لتواكـب املـستحدثات العلميـة وا   تقليدية املناهج الدراسية،   -

  . )٢٥ص:١٩٩٨، اجلمالن(
 يف دراستها اليت هدفت إىل التعرف على استقصاء واقع استخدام           )Nakhleh,1983( خنلة تؤكد -

 يف تدريس العلوم يتزايد يومـا بعـد    اآليل يف تدريس العلوم على أن دور احلاسب   اآليل احلاسب
 ) . ٣٠١ص:٢٠٠٣الوارد يف سعادة وآخرون .(يوم

وتوظيفه يف العمليـة التعليميـة   أنه إذا كان استخدام احلاسب،: من خالل املربرات السابقة يالحظ  
لصم وضعاف السمع أصبح أكثـر      يف تعليم ا  ، وتوظيفه   هفإن استخدام كبرية،يكتسب هذه األمهية ال   

  : ملربرات كثرية منها ما يليكوذلضرورة،
مما ) (Special needs اخلاصةاحلاجات التربوية يوفر فرصاً تعليمية لفئة ذوي  اآليل أن احلاسبـ

، النجـار (اً فاعلني، ومنتجني    حىت يصبحوا أناس  وإثارة دافعيتهم للتعلم،  حتصيلهم،يؤدي إىل زيادة    
  ). ١٧ص:٢٠٠٢،والنجار،وغزاوي، واهلرش،دوإيا
لصم وضعاف السمع عل من اجي أن استخدام احلاسب) Mackall,1996: p20(  ماكال أكد-

احليلـة  و؛)١٩٠ص:١٩٩٨(ويتفـق كـل مـن اهلـدلق       ،لقي املعلومة والسامعني متساوين يف ت   
ميذ تالعلى أن احلاسب أداة مناسبة جلميع فئات ال       ) ٤٣ص:٢٠٠٥(املوسىو؛)٤٨٥ص:٢٠٠٢(

  . اخلاصة،والعادينياحلاجات التربويةمن ذوي 
وهو بالغ األمهية يف    ، عن طريق احلاسب يقلل من النسيان، ويدعم التفاعل االجتماعي         م أن التعلي  -

كما أنه يساعد املعلم على القيـام   ،)الصم( اخلاصة ومنهم  احلاجات التربوية  مساعدة التالميذ ذوي  
  ).٢٩ص:٢٠٠٥، فتح اهللا؛و٦٢ص:٢٠٠٤،الغزو(ه على أكمل وجه بعمل
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وتقـسيم املـادة املدروسـة إىل سلـسلة مـن      ، ـ القدرة على العرض املرئـي للمعلومـات     
، ســعادة وآخــرون؛و١٤٣ص:٢٠٠٣، مقــصود؛و١٧٥ص:٢٠٠١العمــري، (بعــاتاملتتا

  ) . ٤٨ص:٢٠٠٥، املوسى؛و٥٥ص:٢٠٠٣
رة واأللوان،والصور،والصوت، التشويق،واإلثا:صرملا يوفره من عنااملتعلم للتعلم،  يزيد من دافعية-

، يوسـف ؛و٣٣٦ص:١٩٩٨احليلـة،   .(  أكثـر متعـة    ا جيعل عملية الـتعلم    مموجذب االنتباه، 
؛ ٢٥٤ص:٢٠٠٢القريويت، و؛٢٢٦ص: ٢٠٠٢زيتون،؛و١٢ص:٢٠٠١؛وعزمي، ٨٤ص:١٩٩٩

: ٢٠٠٣، صـابر ومـوايف   ؛و١٤٣ص:٢٠٠٣مقـصود،   ؛و٥٥ص:٢٠٠٣،ونسعادة وآخـر  و
    ).٤٦ص:٢٠٠٤ ،فتح اهللاو؛ ٣١ص:١٤٢٥احل ، صو؛١٧٠ص
القريـويت،  .( التعليمـي  سب استجابته يف املوقف    يزود احلاسب املتعلم بتغذية راجعة فورية حب       -

، سالمة؛و٥٥ص:٢٠٠٣سعادة وآخرون، ؛و٣٦ص :٢٠٠٢؛والنجار وآخرون، ٢٥٤ص:٢٠٠٢
  ).٤٣ص :٢٠٠٥املوسى ،؛و٣٧ص :١٤٢٥

وطرق تدريسه مبا يتالءم    أساليبه،وتعديل  لتعليمي، احلاسب يزيد من سيطرة املعلم على املوقف ا        -
  ).٢٢٥ص :٢٠٠٤فتح اهللا ، ؛و٢٢٥ص:٢٠٠٢زيتون ، (ات التالميذ مع مستوي

 ٢٠٠١العمـري،   ( يعمل احلاسب على تنمية اجتاهات إجيابية للتالميذ حنو املـواد الـصعبة              -
  ).١٧٥ص:
ناء  ظ اليت تستخدم أث    يؤدي استخدام احلاسب يف التعليم إىل فهم واستيعاب التالميذ ملعاين األلفا           -

وهذا مـا   يدهم بأساس مادي حمسوس ألفكارهم،حيث يتم تزوشرح موضوعات املنهج الدراسي،   
سـامل،  (ه يعتمد علـى بـصــره كـثرياً         ألنصم بدرجة كبرية جداً عند التدريس؛     حيتاجه األ 

  .)٢٢٥ص:٢٠٠٥مصطفى ، ؛و٢٨ص :٢٠٠٤ فتح اهللا،؛و١٦ص:٢٠٠٤
ميذ من التعلم حبسب سرعته اخلاصة، مبعىن مراعـاة         ا مينحه لكل تل    يساعد على تفريد التعليم مب     -

ــة  ــروق الفرديـــــــــــــــ  الفـــــــــــــــ
٢٠٠٢زيتون،و؛٢٥٤ص:٢٠٠٢القريويت،و؛١٧٥ص:٢٠٠١،العمريو؛٣٣٦ص:١٩٩٨،احليلة(
؛وصـابر وآخـرون    ١٤٣ص :٢٠٠٣،  مقصود؛و٥٤ص:٢٠٠٣، وسعادة وآخرون ؛٢٢٦ص: 

ــالمة؛و١٦٩ص: ٢٠٠٣ ــتح اهللا؛و٣٧ص:١٤٢٥،سـ ــس؛و٤٦ص:٢٠٠٤،فـ ن، احلـ
  ) .٤٧ص:٢٠٠٥، املوسىو؛١٧ص:٢٠٠٤

 من الفوائد الستخدام التعلـيم املـدعم مبـساعدة       عدداً)Gray) 1995:95 pجراي    ذكر -
  : للتالميذ الصم اآليلاحلاسب
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 ميكن الصم من التدريب املتكرر للمهارات اجلديدة مما يـساعدهم يف             اآليل استخدام احلاسب  •
 .إتقان املعرفة

  .الج املشكالت اليت وقع فيهاصم لعيسجل ما تعلمه األ •
  .دون خوف من اخلطأ الذي يرتكبه أمام املدرس والتالميذيشجع الصم على التفاعل  •

  :ًرابعا ـ أمناط استخدام احلاسب اآليل يف التعليم
مسار يتحدث عن   :  والتعليم ينبغي التمييز بني مسارين      اآليل عند احلديث عن العالقة بني احلاسب     

 ـ   ـ كوسيلة تعليمية  اآليل املنهاج ـ ومسار يتحدث عن احلاسب رر يف ـ كمق  اآليلاحلاسب
  .ة احلالية تقع ضمن املسار الثاينوالدراستساعد على حتقيق أهداف املنهج،

 هذا  رافق. التعليمي  اآليل وتطبيقات،وأدوار احلاسب ت العلماء الستخدامات،  وقد تعددت تقسيما  
 أمنـاط رئيـسة     ةسيقتصر احلديث هنا على أربع    لذلك  وع تعدد يف املصطلحات واملسميات؛    التن

  -: يف التعليم هي اآليلالستخدام احلاسب
  :النمط األول

  

   : مي بوصفه وسيلة مساعدة يف التعل اآليلاستخدام احلاسب 
  Computer Assisted Instruction in Education      (CAI)   

  
كمـا  ،واملتعلماملعلم،:ساعداً لكل من  حلالة م  يف هذه ا    اآليل هو منط من أمناط التعليم يعترب احلاسب      

ويهدف إىل تقدمي املادة بصورة شـيقة تقـود املـتعلم          خدم جمموعة من الربامج التعليمية،    أنه يست 
 مبساعدة  ويعد نظام التعليم  هذا  .نمط هو أقرب ما يكون إىل املعلم      فهذا ال رجيياً حنو إتقان التعلم،   تد

االستخدام يف كثري مـن  من األنظمة الشائعة  )٨٦ص  :٢٠٠٥( املوسى جاء يف  كما    اآليل احلاسب
، أو ذوي   عـاديني ال جلميع فئات املتعلمني من      ومناسبتهوذلك لتعدد أساليبه التعليمية،   دول العامل؛ 

  . اخلاصةاحلاجات التربوية
: أ، ١٩٩٢(اليت تناوهلا كل من املنـاعي      اآليل، سبوهناك عدة أمناط أساسية للتعلم مبساعدة احلا      

ــريةاو؛)٢٤٦ص ــارو؛)١٦٠ص: ١٤١٨( ملغــ ــي و؛)٢١٥ص: ١٩٩٨(الفــ علــ
: ١٤٢٠(فـودة و؛)٢٢ص:١٤١٩(العبد الكرمي و؛)١٩٩ص: ١٩٩٨(اهلدلقو؛)٤٢ص:١٩٩٨(

ســــعادة و؛)٤٥٥ص: ٢٠٠٢(احليلــــة؛و)١٦٠ص:٢٠٠٠(مطــــاوع؛و)١٣٧ص
  ).٨٧ص: ٢٠٠٥(املوسىو؛)٣٠ص:١٤٢٥(صاحلو؛)٤٨ص:٢٠٠٣(وآخرون

  



١٨ 

   (Tutorial Style): منط التعلم اخلصوصي الفردي •
 الربنـامج   ، وفيه يقوم  قة التدريسية، أو الشرح واإللقاء، أو املعلم احلاسويب اخلاص        ويعرف بالطري 

ملتعلم، ويف إطـار   لسرعة ا ويتم االنتقال فيها من مرحلة تعلم إىل أخرى طبقا        ،التعليمي مقام املعلم  
  .  اتهقدراته، وإمكان

  (Drill & Practice Style): منط التدريب واملمارسة •
ويعرف بالتدريب واملران، أو بنمط صقل املهارات واملعلومات اليت سبق وأن تعلمهـا املـتعلم،               

  .   حيث يقدم سلسلة من األمثلة، والتدريبات الالزمة لتنمية مهارات معينة
  (Problem Solving Style) :منط حل املشكالت •

ة الـتفكري   تعمل هـذه الطريقـة علـى مهـار        (Programming)   وتعرف بنمط الربجمة    
  .املنطقي،وعلى مواجهة الظروف املختلفة اليت تواجه التالميذ يف حيام بطريقة ابتكارية

  (Instruction Games Style)  :منط األلعاب التعليمية •
حيث تعاجل هذه الـربامج  ، واستخداماًيات التفاعلية شيوعاًتعد برامج األلعاب التعليمية أكثر الربجم   

  .ويتم التعلم فيه عن طريق اللعب اليت تصاغ يف شكل مباريات،ضوعاتكثرياً من املو

        (Simulation Style) (Modeling) ) النمذجة( منط احملاكاة  •
 بأا  ة ملا يقابله يف احلياة احلقيقية، وتتميز برامج احملاكا        إن املتعلم يف هذه الربامج جيابه موقفاً شبيهاً       

  .      يترتب عليها آثار سلبية تسمح للمتعلم بارتكاب أخطاء دون أن
  منطاَ آخر وهو ) ٢٢٩ص:١٩٩٨(ويضيف الفار

    (Diagnostic/prescriptive Style) والعالجمنط التشخيص، •
 ذوي التحصيل املـنخفض أو لـذوي         بتشخيص، وعالج أداء التالميذ     اآليل وفيه يقوم احلاسب  

يراد التأكد أو العمل على اتقاـا  احلاجات التربوية اخلاصة، يف معلومات سابقة عرضت عليهم و       
، كما ويقدم اخلطط اإلثرائية للتالميذ األسرع تعلماً،ومن        ، وتوجيهم إلجراءات عالجية حمددة    هلا

  .مث جيرى التقييم النهائي 
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  :النمط الثاين
      :  يف إدارة التعليم اآليلاستخدام احلاسب

(Computer Managed Instruction)  (CMI )     
:" هذا النمط بأنه)٤٦ص:١٩٩٦(وتعرف الصاحل ، إدارة العملية التعليميةف بالنمط املساعد يف   يعر

ولكن لتسجيل مدى تقـدم الطالـب خـالل    ، يف التربية وليس التدريس    اآليل  احلاسب استخدام
جدولة اخلربات التعليميـة عـرب   ،وتتقدير الدرجا وعليم يف توزيع الدروس على الطلبة،     مراحل الت 

   ". لكل من الطالب واملدرستإتاحة هذه املعلومااحلاسب، و
عمل وكتنظـيم امليزانيـة،   :( إداريـة  نواح عديدة اخل املدرسة يف     هنا د   اآليل ويستخدم احلاسب 

 عدة استخدامات يف    وله،)البحوثواختزان املعلومات واسترجاعها،  ووالتوجيه،،اإلرشادواجلداول،
 وقياس مستوي أداء التالميذ،   فردية،تعليمية ال واخلطط ال ،والتقاريركحفظ السجالت، (إدارة الفصل 

  ). ٣٩ص:١٩٨٦،علي( )ونشاطام يف ااالت املختلفة
هذا النوع من االسـتخدام يـساعد اإلدارة املدرسـية          : إىل أن ) ١٦٥ص:١٤١٨(ويشري املغرية 

عن وإعطاء تقارير مفصلة    ،دارية الروتينية من رصد للدرجات    مدير، ومعلم يف إاء أعماله اإل     :من
  .ه ال يستخدم لغرض التدريس الفعليو لكن، العلمي مدى منوهوعنكل تلميذ،

  
  :النمط الثالث

   (Computer Subject Matter):  بوصفة مادة دراسية  اآليل استخدام احلاسب
،  اآليليف هذا النوع يتعلم التالميذ املعلومات، واملهارات املتعلقـة بنـشأة، وتطـوير احلاسـب          

هـا  إليثة عناصر أساسية أشـار  وتشمل ثال ،تهته، وكل ما يدور حول ماد     اماومكوناته، واستخد 
  :وهي)٦٩ص:٢٠٠٥املوسى،؛و١٨ص:٢٠٠٤، احلسن(
  (CL) (Computer Literacy)    :اآليل  ثقافة احلاسب-١

وختتلف ثقافة   مع القدرة على استخدامه،     اآليل  باحلاسب  واملقصود ا هو الدمج بني الوعي            
 حملتوى الذي تتضمنه ثقافة احلاسـب     مل يتفق العلماء حول ا    .باختالف طبيعة العمل   يل اآل احلاسب
 ينقـسم    اآليل وى منهج ثقافة احلاسـب    أشار إىل أن حمت   ) ١٤٠ص:١٤١٨(، إال أن املغرية     اآليل

  . وآخر للعامةحمتوى للمتخصصني،:إىل
  (Computer Programming)  :اآليل  برجمة احلاسب- ٢

ة للتدرب على   وهي وسيل . مهارات التعلم   جماالت  اآليل استخدام كل   ة احلاسب يتطلب تعلم برجم  
  .مهارات حل املشكالت



٢٠ 

  (Computer Applications)  :اآليل  تطبيقات احلاسب- ٣
ا يف كثري مـن اـاالت       واليت ميكن استخدامه  ربامج اليت تصمم لألغراض العامة،    وهي جمموعة ال  

ــية ــربامج اجلــداول اإللكترو،الدراس ــةك ـــة (Spread Sheet)ني ــرامج معاجلـ وب
  .)Presentation Programs(لعروضوبرامج ا،( Word Processor)النصــوص

  
  :النمط الرابع 

  : بوصفه وسيلة تعليميةاآليل  استخدام احلاسب
(Computer As Educational Tool) 

 املعلم لتوضيح فكرة    اني  إذ يستع  يف املنهج املدرسي،   ةتعد الوسائل التعليمية من العناصر املهم         
 للعمليـة   اآليلومن االستخدامات اليت ميكن أن يقدمها احلاسب .أو إبراز تفصيالت دقيقة   ،غامضة
ـ استخدامه:ية باإلضافة إىل ما سبق ذكره هوالتعليم ـ  كوسيلة تعليمية   مساعدة للمعلـم لتقـدمي    

 أن  )٦ص:١٩٩٤(سـليمان كد  ويؤ.ة أفضل وأسهل من الطرق التقليدية     مفاهيم املعلومات بطريق  
 يف التدريس مع التالميذ الصم وغريهـم مـن املعـاقني هـو      اآليلاالستخدام األفضل للحاسب 

ـ       و. للمعلم داخل الفصل   اًتخدامه مساعد اس فـيمكن   ةميكن استخدام هذه التقنية بأكثر من طريق
فيـدخل  (Power Point) الباوربوينـت للمعلم أن يقوم بعرض الدرس باستخدام برنـامج 

وهذا يوفر الوقت،واجلهد   . صور أخرى يود عرضها    لأو إدخا ،لصور،والرسوم املوجودة يف املقرر   ا
 كما أنه .ذب انتباه التالميذ إىل الدرس    وبالتايل يتم تقدمي الدرس بطريقة شيقة ومثرية جت       على املعلم، 

يـد مـن     الطريقة يز   ذه  اآليل والشك أن استخدام احلاسب   .يدرم على دقة املالحظة،والقراءة   
كثر من   بسبب استخدامهم أل   ةواستيعام للمواد الدراسي  ،هم املتعلمني ويزيد من ف  فاعلية التدريس، 

؛ ٥٠ص:٢٠٠٢، العريفـي ؛و٢٤ص :٢٠٠١،  مـصلوخ ؛و٤٤ص:١٩٩٩البلوشـي ،    (حاسة
 ٢٠٠١(ويـشـري سـرايا   ).١٨ص: ٢٠٠٤النقيشــان،  و؛١٠٧ص:٢٠٠٤العيسـوي،  و
 ميكن تقدمي املادة الدراسية إىل التلميذ األصـم   اآليلمن خالل استخدام احلاسب   :إىل أنه ) ٤٩ص:
  .والصور،والرسومات، خالل مزيج من النصوص املكتوبةنم

، 1991(Cardell وكارديل؛)Anderson) 1991 :p18  أنديرسون  وقد أوضح كل من   
17 p( حيسن من طريقة   تعليمية وسيلةً  اآليل استخدام طرق التدريس اليت تعتمد على احلاسب      : أن 

ويسهل ،ا أكثر تأثرياً يف عملية التعلموجيعله طريقة التدريس، ويبث نوعاً من احليوية يف    ،تقدمي املادة   
وتوفر املناخ املناسب للـتعلم مـن       ،قة تناسب حتقيق األهداف السلوكية    عرض حمتوى املادة بطري   

  .خالل استثارة دوافع املتعلمني
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مـع ذوي     تعليمية وسيلةً  اآليل م احلاسب على كفاءة استخدا  ) ٨٥ص:أ  ،١٤٢٢( ويربهن البتال   
  :    اخلاصة من خالل ما يلياحلاجات التربوية

  .  وتصرفهم عن التركيز يف الدارسة، أذهان التالميذحتد من املؤثرات اليت تشغل -
  .تبسيط املعلومات -
  .    حوالصور مع الشراستخدام الوسائل التوضيحية، -
  .ا أكثر من مرةملادة املراد تعلمهميكن تكرار ا -
  

ــل   ــا ك ــب اآليل أشــار إليه ــتخدام احلاس ــاط اس ــصطلحات أخــرى ألمن ــاك م وهن
  ) ١٥٩ص:٢٠٠٥(املهوس و؛)٦١ص:١٤٢٥(سالمة و؛)٢٣٤ص:١٩٩٩(يوسف:من
                ( Learning about Computer ) :اآليل  التعلم عن احلاسب-١

ياته،وبراجمه،وهنا يـتعلم بعـض     ويتضمن تعريف التلميذ مبكونات نظام احلاسـب،ولغاته،وعمل      
  . ، واملفردات اخلاصة باحلاسب اآليل؛ مما يساهم يف منو الثروة اللفظية لديهتاملصطلحا

   ( Learning with Computer ) : اآليل التعلم باحلاسب- ٢
دور احلاسب هنا شريك للتلميذ حيث يقع استعماله ضمن هذا اإلطارـ كأداة يف مجع البيانـات    

وهنا سيتمكن احلاسب   . وذلك باستعمال برجميات احملاكاة،واأللعاب التربوية احلاسوبية      وحتليلهاـ
  .ة املعلومات التربوية،والتعليمية،والترفيهيىاآليل من توفري املناخ التربوي للتلميذ للحصول عل

 ( Learning from Computer) :اآليل  التعلم من احلاسب- ٣
ومات، فيستخدم احلاسب اآليل هنا إمـا لتعلـيم التلميـذ           يكون دور احلاسب اآليل وعاء املعل     

باستعمال برامج التعليم اخلصوصي، أو لتزويده بتدريبات تتصل مبهارة معينة باسـتخدام بـرامج           
  .ةالتدريب واملمارس

  
 Luehrman ؛وليورمان)Taylor :p11 (1980وهناك تصنيف ثالث وهو تصنيف تايلور 

 )(p15: 1982  
    ( Computer as a Tutor): معلم كاآليل  احلاسب-١

ويقصد به أن يقوم احلاسب اآليل بتدريس التلميذ،وهو معلم صبور متمكن من حيث التـدريب               
  .واملران

                                     ( Computer as a Tutee ):  كمتعلماآليل  احلاسب-٢
  .يقوم التلميذ بتعليم احلاسب اآليل من خالل لغة اللوجو
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   ( Computer as a Tool )  : كوسيلة تعليمية أو كأداةاآليل احلاسب -٣
هو الدور الذي يلعبه احلاسب اآليل يف اإلدارة املدرسية، أو يستفاد منه كوسيلة تعليميـة عنـد                 

  .  التدريس 
ت احلاسـب اآليل يف التعلـيم       وجتدر اإلشارة إىل أن جل التركيز ينصب على أمناط اسـتخداما          

ولكن مع ذلك   يف تعليم الصم وضعاف السمع،     ه التطرق إىل األمناط اخلاصة باستخدام     وعدم،العام
فإن هذه األمناط اليت تستخدم يف التعليم العام صاحلة ألن تكون أمناطاً تستخدم مع الصم وضعاف                

  . السمع 

  -: معوقات استخدام احلاسب اآليل يف التعليم: ًخامسا 
 أداة مـن     اآليل اسـب ويعترب احل .ذي نعيشه أن نواكب تطوره     ال قين      يفرض علينا العصر الت   

ويـشري  .مي يف عملية التعل   ه استخدام ولكن توجد بعض املعوقات اليت تواجه     أدوات هذه املواكبة،  
ــن   ــل م ــصرايتك ــريو؛)٥٢ص:١٩٩٧(امل ــلو؛)٨٦ص:١٩٩٨(العم  ٢٠٠١(إمساعي

النجــــار و؛)٤٩ص:١٤٢٥(ســــالمة؛و )٧٧ص:٢٠٠٤(وســــامل؛)٨٧ص:
عبـد  و؛)٦٥ص :٢٠٠٤(الغزوو؛)٥٦ص:٢٠٠٣(سعادة وآخرون و؛)٣٨ص:٢٠٠٢(وآخرون

   : إىل بعض هذه املعوقات كما يلي ) ١٩٣ص:٢٠٠٥(املوسىو؛)١٦ص:٢٠٠٤(العزيز
  . واملعلماسوبية لدى التلميذ،تدين الثقافة احل .١
  . اآليللة املختصني،والفنيني يف احلاسبق .٢
  . مجيع التخصصاتناهج الدراسية يفقلة الربامج التعليمية املتوافقة مع امل .٣

ؤسـسات التعليميـة ويف مجيـع        يف مجيع امل    اآليل عدم التمكن من توفري أجهزة احلاسب      .٤
  .الفصول

والدراسات اليت تربز ضرورة إدخال     ى البحوث، عدم وجود اخلطط الوطنية اجلادة املبنية عل       .٥
 .)٢٢ص:٢٠٠٤،احلسن(وتكوين الوعي الالزم لدى اتمع يف التعليم،  اآليلاحلاسب

إىل هـدفت  اليت )Lecyer,1997( ليسري اتقاممما يؤكد وجود تلك املعوقات الدراسة اليت   و
 إىل   اآليل يس عند إدخـال احلاسـب     وطرق التدر ، التغريات احلاصلة يف تفكري املعلم     علىالتعرف  

 يف املنـاهج     اآليل وأسفرت نتائج الدراسة أن قلة املعلومات والبيانات املتعلقة باحلاسـب         .املناهج
  .)٢٨٧ص:٢٠٠٣الوارد يف سعادة وآخرون،( اآليللدراسية يعترب من أهم معوقات تعليم احلاسبا
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 معاهد األمـل    يتبني هنا أن مجيع املعوقات اليت تواجه مدارس التعليم العام قد ميكن مواجهتها يف             
  اآليل وأن هذه املعوقات قد حتد بطريقة أو بأخرى من عملية استخدام احلاسـب            ،وبرامج الدمج 

  .تعوق من استخدامها لدى املعلمني واملعلمات يف عصر يركز على التقنية احلديثةو

  
 : احلاسب اآليل تتوجهات اململكة الستخداما: ًسادسا 

ويئـة  ، املعلومات لتحقيق األهـداف التنموية     تقنية اململكة العربية السعودية بتبين خيار       بادرت
 .املعاصرةاألجيال القادمة ملواجهة التحديات 

مية وهي أساس التنميـة      العملية التعلي  لتطوير أن استخدام احلاسب اآليل أصبح ضرورة ماسة         ومبا
 ، وطـين  برنامج -مشروع عبد اهللا بن عبد العزيز وأبنائه الطلبة للحاسب اآليل         ( جاء   فقد الوطنية
  . )١٤ص:١٤٢١

ا وتوظيفها واستخدامه واالتصاالت، املعلوماترؤية يف هذا املشروع يف استيعاب تقنية         ال ثلموتت 
 من  ومتكينهم،للتالميذويف رفع املستوى املعريف     ، املعلمني قدراتوتطوير  ،إجيابياً يف العملية التعليمية   

 منتج ذي مهـارات     جيلواالرتقاء مبخرجات التعليم لتخريج     ملباشرة،الوصول إىل مصادر التعلم ا    
  .عالية

استخدام احلاسب اآليل يف التعليم من      ) ٢٢ص:٢٠٠١( هذا املشروع كما أشار العويشق       يتناول
  : اجتاهاتةخالل ثالث

  .اًوفني،وعملياً،ا نظري اآليل تعليم احلاسبو تعلم .١
ووسـيلة  ، من خالل توظيفه كوسيلة للتعلم التفاعلي والذايت        اآليل  احلاسب باستخدام التعليم .٢

  . للمعلمحيويةإيضاح 
  . اآليلاسب املعلومات من مصادر خمتلفة باستخدام احلعلى احلصول .٣

مشروع عبد اهللا بن عبد العزيز وأبنائه الطلبـة         ( املشروع لتحقيق ستة أهداف رئيسة      هذا ويهدف
  :وهي)١٤ص:١٤٢١ ، وطينبرنامج -للحاسب اآليل

وذلك  يتناسب مـع املتطلبـات املـستقبلية،        وإعدادهم إعداداً جيداً   ،التالميذ مهارات   تنمية .١
  .االستفادة منهاومات يف التعليم و تقنية املعلباستخدام

  .تقنية املعلومات يف األنشطة كافة مستوى قدرات املعلمني يف توظيف رفع .٢
إتاحة مـصادر   و واملعلمني، التالميذ الحتياجات   املالئمإجياد البيئة املعلوماتية مبحتواها العلمي       .٣

  .التعلم املباشرة هلم
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  .ات تقنية املعلوماستخدامحتسني العملية التعليمية لتخريج جيل حيسن  .٤
  . يف اململكةمتقدمةاإلسهام يف إجياد نواة لصناعة تقنية معلومات  .٥
نية املعلومات ونشر املعرفة بتق يف التعليم،املعلوماتتكثيف التوعية الشاملة بأمهية توظيف تقنية      .٦

  .بني أفراد اتمع
أوليـاء  و، يف مجيع املراحـل التعليميـة      التالميذ: املشروع  هذا  الرئيسة املستفيدة من   الفئاتومن  

ــور ــونو،األم ــة و،املعلم ــسات التعليمي ــسئولو املؤس ــيم،م ــديرو ،وإدارات التعل م
طـالب  و،والتعليم املهتمون بالتربية و،وأساتذة الكليات ،التربويونواملشرفون  ،واإلداريون،املدارس

 -مشروع عبد اهللا بن عبد العزيز وأبنائه الطلبة للحاسـب اآليل          (وكليات التربية ،كليات املعلمني 
  .)٢٧ص:١٤٢١ ، وطينجبرنام
وأولياء التالميـذ،  مـن    اخلاصـة  احلاجات التربوية  هذا املشروع على خدمة ذوي       وحيرصكما  

   .والنصائح،واإلرشادات،واملعلومات،فهو يعمل على تقدمي املناهج.ومعلميهم،أمورهم
وتوفرت لـه أسـباب     ، ما مت تنفيذه   إذاهذا املشروع هو مشروع متكامل      مثل   أن   يتضح مما سبق  

والـوعي  ، الـوعي التقين نشر من خالل نوعيةلنجاح فسوف ينقل اململكة العربية السعودية نقلة     ا
 يف  اآليلوسيساعد على استثمار واستغالل احلاسب      ،وأولياء األمور ،واملعلمني،التالميذ بني   املعريف
  .  العمليات التعليميةتطوير منه يف واالستفادة،التعليم
 علـى   - جمانـاً  - إىل تدريب ثالثني ألف معلم ومعلمة      يطمح  أيضا هناك مشروع آخر  و        

 والتعليم مع شركة مايكروسـوفت  التربية أبرمته وزارة    وقد، اآليل يف التعليم   احلاسباستخدامات  
هــ يف مرحلتـها   ٢/١/١٤٢٦يخ  بتـار االتفاقيـة مت تنفيذ هذه ،و"التعليم  يفشركاء"العربية 
 اآليل   توظيف احلاسب  إىل  هذا املشروع أيضاً   ويهدف.مةومعلمعلما  )٦٠٦٠(واستفاد منها األوىل،

 املعلمني واملعلمـات يف املراحـل       مجيعويشمل هذا املشروع    .تقنية املعلومات يف العملية التعليمية    
ومراكز  طبق يف مراكز التدريب التربـوي،      وقد. احلكومية واألهلية  املدارسويف  ،الدراسية الثالث 

وقد استفاد من هذا املـشروع بعـض إدارات التربيـة    ،فيصل ال يةوأكادميوالعاملية،  ،نيوهورايزون
النتائج و، املـشروع  ـذا در دليل للمعلم خاص     وص.) بنات –بنني  ( واحملافظات باملناطقوالتعليم  
مركـز  (وع وطـين   مشابه لفكرة مشر   مشروع وهو، له خطط جيدة ووفق ما     للمشروعاألولية  

  )هـ١٤٢٦ ،احلاسب واملعلومات
لـذا  ، يل السيما يف املرحلة االبتدائيـة     ن هناك توجهاً قوياً الستخدام احلاسب اآل           واحلقيقة أ 

 إلدخـال احلاسـب اآليل يف       التنفيذيةاخلطة  ( الوطنية للحاسب اآليل إىل إصدار      األسرة خلصت
وبناء على هـذا التوجـه   . املعلومات وتقنية، اآليل وأصدرت وثيقة دمج احلاسب   )االبتدائيةاملرحلة  
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 العامة للتربية اخلاصة حنو     اإلدارة على توجه    وبناء،ن قبل مطوري مناهج احلاسب اآليل     املستقبلي م 
 فإنه ينبغي   -  بإذن اهللا  -  باملرحلة األولية  ابتداًء العام   التعليمدمج الصم وضعاف السمع يف مدارس       

تـسىن   حىت ي واقع استخدامه ومعوقاته يف معاهد وبرامج األمل أوالً   ودراسة،إدخال احلاسب اآليل  
تطبيق تقنية احلاسب اآليل يف معاهد األمل للبنات التفكري بوقد بدأ   .لومات املع وتقنيةدمج احلاسب   
يف تعليم املناهج الدراسية للمرحلة االبتدائية من خـالل اموعـة             مساعدة كتقنية مبدينة الرياض 

لـشامل للمجموعـات   يف التقريـر ا الوارد (. التخصصية النسائية لتكنولوجيا التعليم  االستشارية
  ). هـ١٤٢٦ – ١٤٢٥ للعام  النسائيةاالستشارية التخصصية 

 التعلـيم للمرحلـة     يف وتقنية املعلومـات      اآليل  على مسودة وثيقة دمج احلاسب     اإلطالع وبعد
ـ ١٤٢٥ – ١٤٢٤(االبتدائية املعدة عام     اسـتخدام  : للمعلـم  املوجهةكان من أهم أهدافها     )  ه

 ضـوعات  توضيح وتبسيط موعلىتساعده  كوسيلة تعليمية نية املعلومات  وتق  اآليل املعلم للحاسب 
  :جزأينمكونة من  الوثيقة بأن مكونات هذه علماً،التالميذاملعرفة املختلفة يف أذهان 

  . األوليةاملراحل األساسية يف  اآليلدليل لتعليم كفايات احلاسب: األولاجلزء
ـ  تعزيزو، يلة تعليمية مساعدة  كوس  اآليل دليل استخدام احلاسب  : الثاين اجلزء حـل   يف املرا  ه كفايات

اللجنة العلميـة للحاسـب وتقنيـة       ،وزارة التربية والتعليم   الوارد يف ( .العليا من املرحلة االبتدائية   
  .)٨ص: هـ١٤٢٥ – ١٤٢٤(عاماملعلومات 

مات  وتقنية املعلو   اآليل مسودة وثيقة دمج احلاسب    اليت وردت يف      أهم متطلبات هذه الوثيقة    ومن
  :)١٢ص: هـ١٤٢٥ – ١٤٢٤(دائية املعدة عام التعليم للمرحلة االبتيف

قبل البدء بعمليـة    ،ا خيدم مادته  مب واستغالله واملعلومات    اآليل  على تقنية احلاسب   املعلمني تدريب -
   .الدمج

  . من قبل مجيع املعلمني يف املواد الدراسية املختلفة الوثيقة تطبيق يتم -
حتاول مواكبة  يف جمال التعليم هي مشروعات  اآليل  حتاول إدخال احلاسب   لذا فإن املشروعات اليت   

 اخلاصة من فئـة      التربوية اجاتالسيما مع ذوي احل   ، تؤيت مثارها يف املستقبل    اليت يؤمل أن  ،التطور
هلا يف الفصل الالحق    تلك الفئة اليت تتسم خبصائص ومسات فريدة سوف يتم تناو         ، العوق السمعي 
  .إن شاء اهللا
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  املبحث الثاني
   التعريف والتصنيف–العوق السمعي 

  
  : مفهوم الرتبية اخلاصة-ًأوال 
ريــف ولعل مـن أهــم هــذه التعريفــات تع    تتعـدد تعريفــات التربيــة اخلاصــة،       

واالستراتيجيات املصممة خصيصاً لتلبيـة     واخلطط،جمموعة الربامج، "بأا  )٤١ص:١٩٩٩(املوسى
 ومعداتى طرائق تدريس،وأدوات،وجتهيزات،  وتشتمل عل  العاديني،  اخلاصة باألطفال غري   احلاجات

  ". خاصة باإلضافة إىل خدمات مساندة
ربوية اخلاصـة    الت احلاجاتوتأهيل األطفال ذوي    ودف التربية اخلاصة إىل تربية،وتعليم،            

ملهـارات املناسـبة حـسب      كما ـدف إىل تدريبـهم علـى اكتـساب ا          بفئام املختلفة، 
الربنـامج  ويتحقق ذلك من خالل تطبيق      م وفق خطط مدروسة،وبرامج خاصة،    وقدراام،إمكان

القواعـد  ( وإعدادهم للحيـاة بغرض الوصـول ـم إىل أفـضل مـستوى،         ،٢ الفردي التربوي
   ).١٢ص:١٤٢٢،التنظيمية

واحدة من القضايا االجتماعيـة ذات األبعـاد التربويـة       )Handicap(       وتعترب قضية اإلعاقة  
فات اليت  ولذلك تعددت التعري  مام اتمعات املختلفة وعنايتها،   القتصادية اليت أصبحت حمط اهت    وا

ص :٢٠٠٢(والقارسي،القريويت، السرطاويومن هذه التعريفات تعريف     ،تناولت موضوع اإلعاقة  
 حالة من عدم قدرة الفرد على تلبية املتطلبات اليت يستوجبها دوره الطبيعي يف احليـاة              "بأا)١٢٤

 أمـا   ."ظـائف الفـسيولوجية أو الـسيكولوجية      وذلك نتيجة لإلصابة أو العجـز يف أداء الو        
كل ما يعيق الفرد عن أداء وظائف       "فعرفوا اإلعاقة على أا   )٢١ص:٢٠٠٥(ومراد،وحممد،مسعود

    ".وأدوار تتالءم مع امكانياتة وقدراته املتبقية
التخلف والعوق البـصري،  والـسمعي،  ٣العـوق :وتوجد فئات عديدة لإلعاقة وهي                

االضـطرابات  وات التواصـل والكالم،   اضطرابوصعوبات التعلم، و،قتعدد العو والتوحد،والعقلي،

                                                
وصف مكتوب لجمیع الخدمات التربویة،والخدمات المساندة التي تقتضیھا احتیاجات كل تلمیذ من ذوي " ) I.E.P(:البرنامج التربوي الفردي  ٢

 .)٧٩ص١٤٢٢:، القواعد التنظیمیة("ات التربویة الخاصة مبني على نتائج التشخیص والقیاس ومعد من قبل فریق العمل في المؤسسة التعلیمیةاالحتیاج
 
استخدمت الباحث ة ف ي ثنای ا الدراس ة م صطلح ع وق لیعن ي اإلعاق ة وذل ك ألن ھ ذا الم صطلح ھ و ال دارج والمتع ارف علی ھ ف ي القواع د                     ٣

والقواعد التنظیمیة  عبارة عن ( العامة للتربیة الخاصة اإلدارةھد وبرامج التربیة الخاصة بوزارة التربیة والتعلیم التي أعدتھا التنظیمیة لمعا
 ) .دلیل مرجعي للعاملین بوزارة التربیة والتعلیم یحتوي على النظم المطلوبة في مجال التربیة الخاصة
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وسوف تقتصر الدراسة احلالية على فئة العـوق        .العوق اجلسمي والصحي  و،السلوكية واالنفعالية 
  . السمعي

  :  عوق السمعيمفهوم ال: ثانيا 
ـ ة على مفهوم العوق السمعي      تركز الدراسة احلالي ـ  وهو مصطلح عام   تندرج حتتـه مـن    

بسب وجود نقص يف وخدمات التربية اخلاصة، برامج،يع الفئات اليت حتتاج إىل  الناحية اإلجرائية مج  
  . وضعاف السمعالصم،:ئات هيوالتصنيفات الرئيسة هلذه الف.القدرات السمعية

مفهومها الشامل وتلتقي هذه التعريفات يف ،مع عديدة يف جمال الصم وضعاف الس  اتوردت تعريف 
ت تعريف اللجنة التنفيذية ملؤمتر املديرين العاملني يف جمال رعاية الصم بالواليا          :ومن هذه التعاريف  
الفرد الذي يعاين من عجز مسعي إىل درجة فقدان مسعي          "بأنهاألصم  فقد عرفت   املتحدة األمريكية   

لى حاسة السمع يف فهـم الكـالم سـواء باسـتخدام             ديسبل فأكثر حتول دون اعتماده ع      ٧٠
أمـا سـليمان    ).١٠٢ص:٢٠٠١، والصمادي،والسرطاوي، القريويتيف  "(السماعات أو بدوا    

هم الذين فقدوا حاسة السمع أو من كان مسعهم        "فيعرفان الصم بأم  ) ٥٢ص:٢٠٠٥(والببالوي  
  ".الستيعاب دون خماطبة كالمية لدرجة أم حيتاجون إىل أساليب تعليمية متكنهم من اناقصاً

الـشخص الـذي   :" أنه هو)٣٧ص:٢٠٠٣(سبة للشخص ضعيف السمع يعرفه حنفي         وبالن
ألغـراض  يعاين عجزاً أو نقصاً يف حاسة السمع بدرجة ال تسمح لـه باالسـتجابة الطبيعيـة ل                

ر املديرين العاملني يف    وترى اللجنة التنفيذية ملؤمت   ".تماعية إال باستخدام وسائل معينة    االجوالتعليمية،
هو الفرد الذي يعاين من فقدان      "املتحدة األمريكية أن ضعيف السمع    جمال رعاية الصم بالواليات     

 على حاسة السمع     ديسبل جتعله يواجه صعوبة يف فهم الكالم باالعتماد        ٦٩-٣٥مسعي إىل درجة    
  ).١٠٢ص:٢٠٠١، يف القريويت وآخرون"(واء باستخدام السماعات أو بدواس، فقط

  : تصنيفات العوق السمعي-ثالثا 
؛ )٢٦ص:١٤٢١( البطـاح  :اً لثالثة معايريكمـا يـشري كـل مـن         يصنف العوق السمعي تبع   

  :    وهي)٢٧ص :٢٠٠٥(التركيو؛)٤٢ص :٢٠٠٣(حنفيو؛)٢٦ص :٢٠٠٢(اخلطيبو
  : وتصنف إىل: العمر عند اإلصابة-١
  : أي(Prelingual Deafness)إعاقة حتدث قبل تطور الكالم واللغة عند الطفل وتسمى  -

املنطوقـة،فهم ال يـستطيعون اكتـساب        الذين فقدوا قدرام السمعية قبل اكتـساب اللغـة        
 ما يسمى هذا النـوع      وغالباًاصل أخرى، فيستخدم معهم أساليب تو   واللغة بطريقة طبيعية،  الكالم،

  . بالصمم الوالدي
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الذين فقدوا قدرام السمعية : أي(Post lingual Deafness)إعاقة حتدث بعد تطور اللغة  -
 مـا  وغالباًأو بعضها بعد اكتساب اللغة،ويتميزون بقدرم على الكالم،ألم مسعوا اللغة،  كلها،

ور اللغة على عدة عوامـل      تعتمد تأثريات الصمم بعد تط    تسب،ويسمى هذا النوع بالصمم املك    
  . تهمنط حياو، ذكائهوشخصية الفرد، وشدة الصمم،وقت حدوثه،:من أمهها

  :   موقع اإلصابة وتصنف إىل -٢
   )  Conductive hearing loss( ضعف السمع التوصيلي-

ويف هذه احلالـة    ذن داخلية سليمة،  وهو اضطراب يصيب األذن اخلارجية أو الوسطى مع وجود أ         
 :٢٠٠٢(ويضيف اخلطيـب    ألذن الداخلية، بة يف إيصال املوجات الصوتية إىل ا      تكون هناك صعو  

  .لى متييز األصوات العالية نسبياًء األشخاص يتمتعون مبقدرة جيدة عهؤال:أن)٢٩ص
  ) Sensorineural  hearing loss( عصيب- ضعف السمع احلس -

 ذلـك  وقد يكونع وجود أذن وسطى وخارجية سليمتني،الداخلية م وهو اضطراب يصيب األذن  
ويف هذه احلالـة  ،) العصبيةتلف النهايات( أو يف اجلزء السمعي من العصبعة، يف القوق االضطراب

: أن) ٣٠ص:٢٠٠٢(وتفسري األصوات،ويـضيف اخلطيـب   ،تكون هناك صعوبة يف عملية حتليل     
ذات ن السماعات الطبيـة  وغالباً ما تكو ،لون إىل التكلم بصوت مرتفع نسبياً     هؤالء األشخاص ميي  

  . فائدة حمدودة
    )Mixed hearing loss) (املركب ( ضعف السمع املختلط -

 -لي والفقـدان الـسمعي احلـس         ضعف مسع مشترك بني فقدان السمع التوصي       نبارة ع هو ع 
  .أجزاء األذن الثالثةيف وسببه وجود اضطراب عصيب،

   )Central auditory disorder( االضطراب السمعي املركزي -
 ويف املمرات السمعية يف جذع الدماغ،أو يف املراكز السمعية،        وهو الذي ينتج عن أي اضطراب يف      

  .عينات السمعية ذات فائدة حمدودةهذا النوع تكون امل
    : )درجة الفقدان(  شدة اإلصابة -٣

ويصنف العوق السمعي حسب درجة فقد السمع       (Decibel)يقدر فقدان السمع عادة بالديسبل    
  :إىل
وهذا  ديـسبل،  ٤٠ - ٢٧ ويتراوح فقدانه السمعي من      (Slight) بسيط جدا ي  مسعفقدان   -

وميكن م عن بعد،أو متييز بعض األصـوات،      أو الكال عوبة يف مساع الكالم اخلافت،    جه ص الفرد يوا 
  .هلذا الفرد تعلم الكالم  بشكل تلقائي وطبيعي
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وهذا الفـرد    ديـسبل،  ٥٥ -٤١السمعي من    ويتراوح فقدانه    (Mild) بسيطي  مسعفقدان   -
التلميـذ  وت  ويف لوجـه،  جهـاً أمتـار،ولكن و  ) ٥- ٣(م احملادثة عن بعد   يستطيع أن يفهم كال   

فيحتاج إىل  الكالم،،وقد حيدث لديه بعض االحنرافات يف اللفظ و       من املناقشة الصفية  )%٥٠(حوايل
ة األخـرى يف اجلوانـب      ي السمع والتواصل باإلضافة إىل اخلدمات املـساند       صصاتخاخدمات  
  .كبريةوتكون املعينات السمعية ذات فائدة ،األكادميية

 ذاوه ديسبل، ٧٠ - ٥٦فقدانه السمعي من    يتراوح  و (Moderate) توسطي م مسعفقدان   -
ة يف املناقـشات    ويواجه صعوبات كبري  ت بصوت عايل،  ناإذا ك إال  الفرد ال يستطيع فهم احملادثة      

الشخص من اضطرابات كالمية ولغوية،وقد تكون ذخريته اللفظية        وقد يعاين هذا    الصفية اجلماعية، 
 عن مصادر اإلزعاج وكما حيتاج إىل خـدمات         وهذا الشخص حيتاج إىل أن يكون بعيداً      حمدودة،

ة األخـرى يف اجلوانـب       الـسمع والتواصـل باإلضـافة إىل اخلـدمات املـساند           اختصاصي
  .تكون املعينات السمعية ذات فائدةواألكادميية،

ذا الفـرد  وه ديسبل،٩٠ - ٧١فقدانه السمعي من   ويتراوح   Severe) (شديدي  مسعفقدان   -
ولذلك فهو يعـاين  يع أن يسمع حىت األصوات العالية،  نه ال يستط  إ ثحييعاين من صعوبات بالغة،   

 الـسمع   اختـصاصي وهذا الشخص حيتاج إىل خدمات      .رابات شديدة يف الكالم واللغة    من اضط 
وكذلك هو حباجـة إىل     ة األخرى يف اجلوانب األكادميية،    والتواصل باإلضافة إىل اخلدمات املساند    

  .معني مسعي
وهذا بل، ديس ٩٠ويتراوح فقدانه السمعي أكثر من       )Profound (شديد جداً ي  مسعفقدان   -

ن الشخص قد ال يـستطيع أن يـسمع         إحيث   العوق السمعي يشكل إعاقة شديدة،     املستوى من 
ويكون لديه ضـعف    مد على حاسة البصر أكثر من السمع،      ألنه يعت األصوات العالية؛ سوى بعض   

باإلضافة إىل  ، االلتحاق مبدرسة خاصة للصم    حيتاج إىل قد  وهذا الشخص   .واضح يف الكالم، واللغة   
 . اخلدمات املساندة األخرى يف اجلوانب األكادمييةو السمع والتواصل اختصاصيخدمات 

  
  
  

  : أسباب العوق السمعي-رابعا 
ها كل من عبد الواحد     ميكن تصنيف األسباب أو العوامل اليت تؤدي إىل العوق السمعي كما ذكر           

  :إىل ثالثة أنواع رئيسة)٤١ص:٢٠٠٣(حنفي؛)٦٤ص:٢٠٠١(
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 وراثية، أو أسـباب جينيـة كمـرض واردنـربجس           اقد تكون أسباب  : عوامل قبل الوالدة   -
(Waardenburgs) أو مرض تريتـشر  )Threacher(أسـباب تعـود الخـتالف     أو 

 اخلريية لرعاية املعـوقني     جلمعيةاوتضيف  .)البانولوجيا(هاب أغشية الدماغ  الت،(RH)عامــلال
خاصـة احلـصبة    كـاألمراض الفريوسية،  صابة األم بالعدوى خـالل احلمـل        إ)٩ص:١٤٢١(

  .)األطفال اخلدج( دة قبل األوانوالوالأاألملانية،
احلبـل الـسري    التفاف  كعفات الناجتة عن الوالدة العسرة،    وهي املضا  : عوامل أثناء الوالدة   -

  .ت املخإصاباأو، املولود بالريقانإصابةأونقص األكسجني،أوحول رقبة املولود،
ـ  ،باب تصيب األذن اخلارجية والوسطى    وقد تكون ناجتة عن أس     : عوامل بعد الوالدة   - ة أو ناجت

  :سباب اليت تصيب األذن اخلارجية،والوسطىومن األ.عن أسباب تصيب األذن الداخلية
ذن زيادة اإلفرازات الشمعية يف األ    .ذن أو القناة السمعية أو الطبلة     التشوهات اخللقية يف صيوان األ    

طفـال  التهابات األ، الغريبة اليت قد توضع يف األذن،اليت حيدث عنها إتالفات    األجسام،)الصمالخ(
تيـبس العظيمـات    ،ينتج عنها التـهابات األذن الوسـطى      اليت قد    اليت تصيب احللق واللوزتني   

 جلمعية اخلريية لرعايـة اوتضيف ).أبو كعب(التهاب الغدة النكافية،ثقب يف الطبلةحدوث  ،الثالث
ـ  تناول بعـض املـضادات احليويـة      )١٣ص:١٤٢١(املعوقني لفتـرة  )السرتبومايـسني (اركعق

  .ادث املروريةاحلوو،طويلة
  : أما األسباب اليت تصيب األذن الداخلية 

، راكــز الــسمعية بــاملخأو امل تــصيب القوقعــة،أو العــصب، الــيتلقيــةاخلت تــشوهاال
اللتهاب السحائي مما ينـتج     ا:يب األذن مثل  ،والبكتريا اليت تص  والفريوساتااللتهابات،واألورام،و

  .واألصوات العاليةالتعرض املتكرر للضجيج،و،صديداً،وحيدث انسداداً لقناة استاكيوس

  :أثر العوق السمعي على جوانب النمو املختلفة: خامسا 
 يف خمتلـف    وضـعيف الـسمع   ،لألصمالطبيعي        إن للعوق السمعي أثرا واضحا على النمو        

ري إال أن تأث  .التحصيل األكادميي والنفسية واالنفعالية، واللغوية،واالجتماعية،والعقلية،:نموجوانب ال 
 فئـة   نفهؤالء األشـخاص ال ميثلـو     العوق السمعي خيتلف بني الصم،وضعاف السمع أنفسهم،      

ة فتأثريات العوق السمعي ختتلف باختالف عـد      متيزه عن غريه،  فلكل شخص خصائص    متجانسة،
سبب العـوق   لعوق،والقـدرات الـسمعية،و   شدة ا والعمر،وعوق الـسمعي،  نوع ال :منهاعوامل  

  .التدخل املبكروالسمعي،
  :لغوي أثر العوق السمعي على النمو ال-
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واألصم ميتلـك اجلانـب     مكتوب مرئي، :منطوق مسموع،والثاين :        إن للغة جانبني األول   
 ويـرى   يكاد يكون منعدماً   ، واملسموع إال أن اجلانب املنطوق ضعيف جداً     ،املكتوب مـن اللغة  

  .وي راجع إىل طرق التدريس احلاليةضعف اللغالأن ) ٢ص:١٤٢٦(القسومي
إىل أمهية الدور الذي يلعبه السمع يف تعلم اللغة املنطوقـة،           ) ٧١ص:٢٠٠٣(       ويشري حنفي 

 ي ضعف القدرة على   وأن من أهم آثار العوق السمع      حياة الطفل،  نوالكالم يف السنوات األوىل م    
كثرياً من األطفال الذين يولدون :أن) ٢٠ص:١٤٢١(التخاطب اللفظي،أو انعدامها،ويؤكد البطاح 

ب خـاص يف اسـتخدام اللغـة         على تـدري   ا حيصلو وهم صم يصبحون بعد ذلك بكماً إذا مل       
إىل أن  ) ٣٢ص:١٩٩٢(ويشري عبد الفتاح  .حيان يستطيع األصم تعلم اللغة    ويف أغلب األ  .املنطوقة
كما  عجز يف مهارات االستقبال،والتعبري اللغوي املنطوق،وبالتايل الكفاية اللغوية،        انون من الصم يع 

املنخفضة على  ويتصفون بالقدرة   ،)يف اللغة املنطوقة  (للغوي متأخر عن أقرام السامعني    أن منوهم ا  
 يتجلـى   أن هذا الفقر اللغوي   )٤٣ص:٢٠٠٣(ويؤكد الدماطي .للغوية احملدودة واحلصيلة ا القراءة،
كما يقومون  مات يف مجل مرتبة ترتيباً خاطئاً،     حيث يصنعون الكل   واضحة يف كالم الصم،    بصورة
  . عنها لفهم املعىن، أو حيذفون كلمات ضرورية ال غىنافة كلمات ال لزوم هلا يف مجلهمبإض
هاهلان وكوفمان نتائج دراسةأكدتذا  و  (Hallahan & Kuffman, 1992: p15)  أن

فالـصم  )اللغة املنطوقة(يإلعاقة السمعية تظهر أوضح ما يكون يف النمو اللغو       أكثر اآلثار السلبية ل   
ذا التأخر كلما كـان     وتتضح درجة ه  ون من تأخر واضح يف النمو اللفظي،      وضعاف السمع يعان  

 إال أن الدراسات اليت قارنـت بـني        .ما حدث العوق السمعي يف وقت مبكر      وكلالعوق شديداً، 
صم من آباء صم والنمو اللغوي لدى األطفال السامعني مـن آبـاء     النمو اللغوي لدى األطفال ال    

 مع منو اللغة املنطوقة سواء من ناحيـة الكـم أو        سامعني وجدت أن منو لغة اإلشارة يتطابق متاماً       
  ).Andrews, & Weiner, 2004:p77( النوع

  : لعوق السمعي على النمو االجتماعي أثر ا-
ات اجتماعية مع أقـرام     السمع من صعوبة يف إقامة عالق      األطفال الصم وضعاف      بعض يعاين   

ومييلون للتفاعل مـع نفـس   (Social Rejection) هلذا فهم يشعرون بالعزلة االجتماعية،السامعني
إنساناً اجتماعياً إىل  ل وجنعل من األصم أو ضعيف السمع        ،ب،وميكن أن خنفف من هذه العزلة     فئام

 ومنها دراسة كل منعديد من الدراسات،ال إليه  ت ما أشار  اوهذحد كبري من خالل برامج الدمج،     
 & Roberts روبريتس وزويريـك ؛Madden& Slavin  )1982: (p22 :مادين وسالفني

Zubric)1992 :p33(     كيف االجتماعي  جنم عنه حتسن يف مستوى الت     اللتان تؤكدان أن الدمج
  .للصم وضعاف السمع



٣٢ 

 : أثر العوق السمعي على النمو العقلي -
عض يرى أا تؤثر تأثرياً     فالب العوق السمعي على النمو العقلي،     تتضارب اآلراء حول مدى تأثري       

ك عالقـة واضـحة بـني العـوق الـسمعي،والنمو       ليس هناهبينما يرى البعض اآلخر أن سلبياً،
 أن  ونويرعلى هذه النتائج الـسلبية،    يف جمال العوق السمعي بشدة      املربني  ويعترض بعض   ،العقلي

ية اليت تعتمد على اسـتخدام      ك النتائج مت التوصل إليها بسبب استخدام اختبارات الذكاء اللفظ         تل
ت دراسـات عديـدة أن األطفـال        وقد أكـد  يت يعاين األصم من ضعف شديد فيها،      والاللغة،
وأنه ال توجد لذكاء مثل باقي األطفال السامعني،    وضعاف السمع لديهم نفس التوزيع العام ل      الصم،

 Furth  فـورث  وقد توصلت دراسة كـل مـن      .شرة بني الفقدان السمعي،والذكاء   عالقة مبا 
)1997: p40( ــارفري ؛ ــزمو؛)Carver)1988:72 pوكــ ــو العــ ص :١٩٩٣(أبــ

القريـويت  و؛)1997: p24(Ann وآن؛)٨٢ ص:١٩٩٦( حنفيو؛)١٤٤ ص:١٩٩٤(هويديو؛)٧٩
بالـصمم  إىل أن اإلصابة    )2002 :p29 (Marschark ومارسشارك؛)١١٨ ص:٢٠٠١(وآخرون

ـ   على اجلانب العقلي لدى الطفل،     ليس هلا تأثري   هنـاك اختالفـات جوهريـة بـني         دوال توج
اليت أثبتـت أن     ا أكد ذلك اختبارات نسبة الذكاء     ومم.واألصم من حيث القدرات العقلية    ،السامع

  .نيمعاسلديهم قدرات عقلية تفوق الغالبية الصم كانت 
 وزويبـل ومـارتينس  ؛ )Hans )1973: p23 دراسة هـانس ومع هذا فقد تناقضت نتائج    

Zweible & Mertens)1985: p23(،م أقل ذكاء مع الرأي السابقكمـا  .وأشارت إىل أ
ن أن هناك أثراً لفقـدا )٩٩ص:٢٠٠٢(الدماطي و؛)٤٤٤ص:٢٠٠٠(حت دراسة كل من صديق أوض

ـ   السمع على االنتباه،واإلدراك   ـ  .دى،والتفكري التجريـدي  ،والذاكرة قصرية امل ك يـرى   ويف ذل
وذلك بـسبب   تتأثر سلباً نتيجة إصابته بالصمم،    أن قدرات األصم العقلية     ")٨ص:١٩٩٥(قنديل

وحمدودية يف جمالـه    ،اتهمما يترتب عليه قصور يف مدرك     ،احلسية يف البيئة  نقص تفاعله مع املثريات     
  ."مقارنة بأقرانه مع العادينيبل أحياناً تأخر يف منوه العقلي ،املعريف

الصم وضـعاف   : القرن العشرين إىل أن    التركي خالصة ما توصل إليه الباحثون يف           وقد فسر   
اييس الذكاء تتطلب اسـتخدام     ولكن مهارام يف مق   اء،السمع ليس لديهم عجز يف جانب الذك      

 ٢٠٠٥ ،التركـي (،وضعاف السمع صعوبة يف ذلـك     د الغالبية العظمى من الصم    جت قد   اليتاللغة،
  ). ٦١ص:

  :النفسي واالنفعايلمعي على النمو  أثر العوق الس-   
: ٢٠٠٢(اً من إنسان آلخر وقد بني اخلطيب             إن تأثري العوق السمعي خيتلف اختالفاً جوهري      

  .لى املعىن الذي حتمله بالنسبة لهأن أثر العوق السمعي على الفرد يعتمد ع) ٩٣ص
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مع يعانون من سـوء     وضعاف الس  أن نسبة كبرية من األشخاص الصم،       إىل  تشري دراسة موريس  
وأقل توكيداً للـذات    وقلقاً ووراً، ،وأم أكثر اكتئاباً  ر العاطفي، وعدم االستقرا التكيف النفسي، 

(Moores,1982: p54).ميدووأضافت دراسة  Meadow )1985 :p42(  م يتـصفونأ
الـصم  :إىل أن )١١٨ص:٢٠٠١(ذهب القريـويت وآخـرون    وي.وبالعدوانية،بالتشكك باآلخرين 

إىل أـم   باإلضافة  سمع أكثر عرضة للضغوط النفسية،والقلق،واخنفاض مفهوم الذات،      الوضعاف  
  .  أكثر عرضة لنوبات الغضب

ويشعر باإلحباط عنـدما    أن األصم يتأثر،  ) ٢٧ص:٢٠٠٢( يف احلقيقة تؤكد دراسة سامل     ه إال أن 
ذلـك يف  اس أنه أضعف من غريه من السامعني،وأنه ال مسع وال عقـل لـه،فيؤثر   يتوقع بعض الن  

  .  أن الصم يتمتعون بالعقل والذكاء معاًلكن احلقيقة.شخصيته
  : أثر العوق السمعي على التحصيل  األكادميي  -  

 على النمو اللغوي اللفظي الذي يرتبط بالتحصيل األكـادميي،   يؤثر العوق السمعيوملا كان       
العتمادها ،واحملادثة القراءة،والكتابة،  تتأثر اجلوانب التحصيلية للصم،وخاصة يف جماالت      فإنه بالتايل 

 (Trybus & Karchmer 1997  تريبس وكارمشريوتؤكد دراسة.املهارات اللغويةعلى منو 

 :p64 (              ًأن غالبية الصم يعانون من مستويات خمتلفة من التأخر يف التحصيل األكادميي عمومـا
وتـشري  . ذكـائهم  على الرغم من عـدم اخنفـاض نـسبة        ،وبوجه خاص يف التحصيل القرائي    

ـ      )٧٣ص:١٩٩٩(أخضر صم وضـعاف الـسمع تظهـر يف        إىل أن الصعوبات اليت يواجهها ال
وذا يتـضح أن الـصعوبات      واملصطلحات،والفقرات املركبة،وذات املقاطع املتعددة،   الكلمات،

  .األكادميية تزداد بازدياد شدة العوق السمعي 
  :  أثر العوق السمعي على النمو اجلسمي  -

مع يف خصائص النمو اجلـسمي      والسا فروق بني األصم،   دت بعض الدراسات أنه ال توج           أثب
ــث  ــن حي ــرع:م ــة  س ــسمية املختلف ــوزن،والتغريات اجل  82(ة النمو،والطول،وال

p:Gannon,1980(و؛)أشـار  إال أن بعـضها كمـا       ،)١٦٦ص:٢٠٠٤،والـشربيين ، حيىي
مما يترتب عليه تعطل جهاز     سة السمع لدى األصم معطلة متاماً،     حا أكد أن ) ٣١ص:٢٠٠٤(قرشم

يل فإن  وبالتاىل أنه أقل حتكماً يف تدفق النفس،والصوت،      باإلضافة إ النطق،والكالم لعدم استخدامه،  
  . السامعيف األصم عنه يفاجلهاز التنفسي أقل مرونة،واستجابة 

 : طرق التواصل مع الصم وضعاف السمع :ًسادسا



٣٤ 

 طرق االتصال تنوع وتعددإىل )٣ص:١٩٩٧(القرشيو؛Baker (p16:1992)  بيكرأشار كل من
  :  وهذه الطرق هيمساليب لالتصال األ  منعدداًفيستخدم ،وضعاف السمعلتالميذ الصم با

                            (Sign Language)لغة اإلشارة   :أوال
 الصم يف ضـوء غيـاب اللغـة            متثل لغة اإلشارة لغة تواصل للصم تطورت على يد جمتمعات         

 فلسفة مؤداهـا    ن لغة اإلشارة تعتمد على    أ)"٧٦ص:٢٠٠٤(والسعدون،حنفي ويضيف.اللفظية
ألحاديث اليت يستجيب هلـا     واواألفكار،لوصف الكلمات، وحركات اجلسم؛ ،استخدام اإلمياءات 

 آخـر بـاختالف     من قطـر إىل   ودالالا،ختتلف لغة اإلشارة،  و".يف التعبري عنها  أو يرغب   الفرد،
يـتم اسـتحداث    و.رجة من التشابه يف بعض اإلشـارات      وإن كانت هناك د   والثقافات،البيئات،

رات املختلفة املـستخدمة يـتم      وما من شك أن اإلشا    .رات الالزمة من قبل الصم أنفسهم     اإلشا
جبمع هذه اإلشارات     كثري من احلاالت يقوم املختصون     ويف،عد شيوع استخدامها  رف عليها ب  التع
ـ    يستخدمها الصم يف   اليت  وتوثيقها،واسـتخدامها يف التعلـيم    دهم،ومن مث تنقيحها،   أماكن تواج

 قام االحتاد العريب للهيئات العاملـة يف         اإلشارات لغةوإمياناً بتوحيد   ).٢٢ص:ب،١٩٩٩،أخضر(
وجملس ،واجلامعة العربية قافة والعلوم، رعاية الصم بالتنسيق والتعاون مع املنظمة العربية للتربية والث        

لف ومخسمائة  يضم أ دار قاموس إشاري عريب موحد للصم،     لعرب بإص وزراء الشؤون االجتماعية ا   
إال أنه يف آخر ورشـة عمـل        .)٢٠٠١، موس اإلشاري العريب للصم   القا(مصطلح إشاري تقريباً  

م مت االتفاق يف ايتها على زيـادة مـصطلحات   ٢٠٠٥عقدت يف قطر خالل شهر ديسمرب عام   
لة يف رعاية الصم بالتنسيق والتعاون مـع املنظمـة          القاموس من قبل االحتاد العريب للهيئات العام      

وجملس وزراء الشؤون االجتماعية العرب ليـضم       ، واجلامعة العربية ة للتربية والثقافة والعلوم،   العربي
    .كلمة ويتوقع تطبيقه)٣٠٠٠(حات إشارية أكثر قد تقارب مصطل

  : إىل قسمني )٩٧ص:ب،٢٠٠٣( كما أشار هلا حنفيوتنقسم اإلشارات
بأشياء حـسية ملموسـة يف ذهـن        هي إشارات هلا مدلول خاص يرتبط       :(Iconic)صفية و -

م لتكسب الكالم قوة وتعـبرياً      وتستخدوع بني السامعني أطفاالً وكباراً،    وهي كثرية الشي  األصم،
  .لوقت مع الكالم،وليس وحدهاوهي تستعمل يف نفس اأدق،

ـ      هي إشارات ليس هلا مدلول معني     :(Arbitrary) غري وصفية    - ىن  مرتبط بشكل مباشـر مبع
  .الكلمة اليت يتم التعبري عنها،ويقتصر استعماهلا بني الصم فقط

Finger)ومن األمور املميزة للغة اإلشارة ما يعرف بأجبدية األصابع           spelling) اليت تعترب
ـ               ع جزء من لغة اإلشارة وطريقة خاصة بالصم للتعامل مع أمساء األشخاص واألماكن وللتعامل م

أا عبارة عـن     إىل) ٢٢ص:١٩٩٩(وتشري أخضر .بعدالكلمات اليت ليس هلا إشارة متفق عليها        
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وجئـة  ،وذلك بإعطاء كل حرف شكالً معيناًاليدين يف جئة احلروف املختلفة،    استخدام أصابع   
أن هذه الطريقة   )١٢٤ص:٢٠٠٤(حنفي وآخرون  ويضيف. بدالً من نطقها لفظياً    الكلمات يدوياً 

اليت تساعد األصم علـى أن يكتـب يف ا هلـواء            دى طرق التواصل املرئية احملسوسة،    حتعد من إ  
    .الكتابة على الورق:وحركات اليد مثل من خالل أشكالاحلروف، واألرقام 

  :ه الطريقة نظامان مهاوهلذ
  .وفيها كل حرف له شكله املعني باليد الواحدةنظام اليد الوحدة، وهو:النظام األمريكي

بطريقة معينة لتدل   حبيث يتشكل احلرف من وضع اليدين       ن معاً، يوهو نظام اليد  :جنليزيالنظام اإل 
  .)١٢٩ص:٢٠٠٤،وآخرون،حنفي (على ذلك احلرف

ام يد واحدة فقـط لألحـرف   استخدة العربية هو واملالحظ على استخدام أجبدية األصابع يف اللغ  
كـات علـى األحـرف       احلر وتستخدم اليـد الثانيـة يف حالـة إضـافة         ،)األلفبائية(األجبدية

  .)والسكون،والفتحة،والضمة،الكسرة(
  (Oral Method) الطريقة الشفهية : ثانيا 

أو تـدريبات  معي،أو التدريب الـس يف التواصل استخدام قراءة الكالم، وتشمل هذه الطريقة       
  .النطق
  (Speech Reading) قراءة الكالم .١

رياً وتعتمد طريقة قراءة الكـالم علـى عـاملني    يقصد بقراءة الكالم تفسري التواصل املنطوق بص 
  :ومها)١٩١ص:٢٠٠٤( حنفي وآخرون هلماأساسني أشار 

 وأيـضاً مالحظـة   ،واللسان،والفكنيي قدرة األصم على رؤية حركة الفم،      أ:اإلدراك البصري  -
  .تعبريات الوجه املرتبطة باملوقف

ـ  أ أنف وأ  يده على فم يتطلب من األصم وضع :اإلدراك اللمسي  - سب و حنجرة املتحـدث حب
لصادرة من تلـك  والذبذبات ا طبيعة خمارج احلروف اهلجائية،وذلك دف إحساسه باالهتزازات،      

  ).وذلك عند التدريب فقط(األجزاء عند النطق
    (Articulation Training)  تدريبات النطق .٢

حيث جيد الطفل   ، مع التدريب على النطق    لذوي العوق السمعي  تتداخل عملية تعليم قراءة الكالم      
دريب الصم وضعاف السمع    لذا ينبغي ت  وإصدار األصوات؛ صم صعوبة بالغة يف نطق الكلمات،     األ

القريـويت  (يتحقق التواصل املطلـوب    ل رة يف سن مبك   النطقمع مراعاة عالج عيوب     على النطق، 
  ).  ١٣٠ص:٢٠٠١، وآخرون
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  ( Auditory Training )التدريب السمعي  .٣
 تعليم الطفل ذو العوق السمعي لتحقيق االستفادة القصوى من البقايـا            يقصد بالتدريب السمعي   

أـا عمليـة تتـضمن      " :)٥١ص:١٩٩٤(عرفها الشخص وآخرون    قد  و،السمعية املتوفرة لديه  
مبا م املهارات السمعية بـصورة مناسـبة،      واستخدا على كيفية تنمية،    املعاقني مسعياً  وتدريبتعليم،

  ."ملا تبقى لديهم من قدرات مسعيةيساعدهم على االستخدام األمثل 
  :طريقة التواصل الكلي/ قة الكلية الطري: ثالثا 

Method) (Total Communication  
ـ             روف كـل تلميـذ   هذه الطريقة تتضمن استخدام أنواع متنوعة من طرق التواصل مبا يتفق وظ

ـ        األصـم    ةومبا حيقق مـساعد   واملوقف التعليمي،  ذه علـى التعبري،واكتـساب اللغـة،ومن ه
واإلمياءات،والتعبريات الوجهيـة واجلـسمية،والقراءة والتهجئـة       ،ةولغة اإلشـار  الكالم،:الطرق

إن التواصـل الكلـي     ":مفهوم التواصل الكلي بقوله   ) ٤ص:٢٠٠٥(وقد أوضح الريس  .باألصابع
استخدام كل الطرق يف نفـس      وليس  الب على حدة،  فلسفة تعين استخدام الطريقة املثلى لكل ط      

  ."الوقت
ــستخ ــيوي ــل الكل ــي دم التواص ــل اللفظ ــة التواص ــسهيل عملي ــذلك ، لت ــار ول أش

 األسلوب الرمسي املستخدم يف نظـام تربيـة         تعتربهذه الطريقة   إىل أن   )١٣ص:٢٠٠٢(اخلطيب
  .م وضعاف السمع يف مجيع معاهد وبرامج األملوتعليم الص

  
  :طريقة التعليم ثنائي اللغة، ثنائي الثقافة : رابعا 

Education)  (Bilingual – Bicultural  
وهو رة هي طريقة التعليم ثنائي اللغة،والتعليم ثنائي الثقافـة،        من أحدث التوجهات العاملية املعاص     

ـ يث تكون اللغة األوىل هي اإلشارة،تعلم لغتني وثقافتني حب   اوالثانية هي أي لغة حمكية يراد تعليمه
 هي اللغـة  اإلشارةساس أن لغة على أ")٧ص :٢٠٠٥(الريستبىن هذه الطريقة كما أشار  و،للصم

الطبيعية واألوىل للطفل األصم وحق من حقوقه واستخدامها لتدريس األصم لغة اتمـع الـذي            
م وثقافة اتمع الذي    كما تبىن على ضرورة تعريف الطفل األصم بثقافة الص        ،ثانيةيعيش فيه كلغة    

ة اإلشارة وثقافة الصم وثقافـة      كما أن هذه الطريقة تعطي مرتبة متساوية لكل من لغ         .يعيش فيه 
 إىل أن الدراسـات    )٤٢ص:٢٠٠٢(وتـشري املللـي   ".تمع الكبري الذي يعيش فيه األصم     ولغة ا

لذلك فإنه من   هي اللغة األسهل للتعلم،   أظهرت أن العديد من األطفال الصم يعتربون لغة اإلشارة          
ويقصد بالتعليم ثنائي اللغة    ،"نية يستخدم يف تطوير لغتهم الثا     املهم جعل لغة اإلشارة األساس الذي     
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اإلشـارة  استخدام لغة " )Zaitseva & Gregory  : 1995) p22  زايتسيفا و جرجيوريكما أشار
  ماكسويلويضيف"  اتمع غري األصمكذلك اللغة املكتوبة واحملكية يف    املستعملة يف جمتمع الصم،و   

Maxwell  (p15 : 1991) " على اسـتخدام لغـتني خمتلفـتني    تتضمن القدرة"أن ثنائية اللغة 
هم قـد   وبعضة واحدة،وآخرون يف لغة أخرى،    وأن بعض األفراد قد يكونون أقوى يف لغ       بنجاح،

  ."جيمع اللغتني يف لغة هجينة
هو الـشخص الـذي   ف)"Finnegan  )1992 :p56أما الشخص ثنائي الثقافة كما أشار فيننجان 

يـة الثقافـة تتـضمن فهـم        فثنائفتني،حبريـة ضـمن وبـني ثقـافتني خمتل        يستطيع أن يتنقل    
 التوقعات ضمن   والقدرة على التكيف مع   مارسات املتوقعة ضمن كل ثقافة،    واملالعادات،والتقاليد،
جمموعة الصم  تعين  "إىل مفهوم ثقافة الصم بأا    )٧ص:٢٠٠٥(وقد أشار الريس  ".كل واحدة منهما  

واخلربات اليت تنتقل من    والعادات،املعتقدات،والقيم،يف  ويشتركون  ،الذين يستخدمون لغة اإلشارة   
 مثل متيز بعض مناطق اململكـة       جزء من ثقافة اتمع العام لكن هلا ما مييزها        وهي  ."جيل إىل جيل  

أهم عنصر يف ثقافـة الـصم   اليت متيزها عن غريها علماً بأن   بعض العادات والتقاليد و اللهجات      ب
 الواليـات املتحـدة  : الطريقة يف كل من استخدمت هذهوقد،اإلشارةوحجر الزاوية فيها هو لغة   

    . ،وفرنسا وكندا،والسويدكوالدمنراألمريكية،
فقد خصصت ، الفصلني السابقني يفالسمعي عوق وبال اآليلوإذا كنا قد تناولنا ما يتعلق باحلاسب

وىل املرحلة هي الركيزة األ بأن هذه وذلك إلميان الباحثة، الثالث للمرحلة االبتدائيةبحثالباحثة امل
  .بىن عليها أساس التلميذ األصم أو ضعيف السمع فيما بعداليت ي

  
  

  
  
  
  
  
  

  املبحث الثالث
  يف املرحلة االبتدائية العوق السمعييتربية ذو

  

 : املرحلة االبتدائية وأهدافها:أوال  
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 ل الطفل حنو حياة اجتماعية ناجحـة،           املرحلة االبتدائية مرحلة مهمة وحساسة ألا مدخ      
  .ول مراحل السلم التعليمي النظاميفهي أومواطنة فعالة مؤثرة،

ذلك النوع من التعليم النظـامي      "):٥١ص :٢٠٠٤(ويقصد بالتعليم االبتدائي كما أشار اليحىي     
به األطفال مـن طفولتـهم   الذي يلتحق ويف أول السلم التعليمي،   ة  لالذي يأخذ مكانه بصفة أصي    

ـ سن املراهقة إىل ما حول     أي)١٢ـ٩(املتأخرة من الطفولة  إىل اية   )٩ـ٦(منالوسطى   صد ،بق
  ." األساسية واملهاراتإكسام بعض املعارف

 ، خربات متنوعـة   مهي تقدم هل  فلم فيه األطفال أن يعيشوا كأطفال،     فاملدرسة االبتدائية جمتمع يتع   
 م،وتعويدهم،واحتـرام شخـصيته  م الفرصة إلثبات ذا   م على العمل اإلبداعي،ويئ هل    متشجعه

 خـصائص ويف ،الـسن  متمـاثلني يف  فيهـا مـع أطفـال     وافيتعايـش على حتمـل املسؤولية،   
  .)٥١ص:٢٠٠٤،اليحىي(النمو

، وشرب،والقمص،يل التالميذ باملرحلة االبتدائية،وقد أشار هلا حسن   وهناك عدة عوامل تؤثر يف حتص     
 املعلـم يف    خربةو والفيديو،  اآليل توفر احلاسب :ومن بني هذه العوامل   )٢٦ص:٢٠٠٥(واحللواجي

توفر أدوات الـتعلم  و، ارتفع التحصيل لدى التالميـذ    التدريس فكلما ارتفعت اخلربة يف التدريس     
  .تلقي املساعدة يف االستذكار،وومصادره

ونتيجة لالهتمام بالتعليم االبتدائي فقد حددت وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية الـسعودية              
  : )١١٩ص:٢٠٠٣(احلقيل أشار إليها اليتأهداف التعليم و

مية متكاملـة يف     بتربيـة إسـال    ورعايتـه إلسالمية الصحيحة يف نفس الطفل،     تعهد العقيدة ا   -
  .لغته،وانتمائه إىل أمة اإلسالمووعقله،خلقه،وجسمه،

  .ه على إقامة الصالة،وأخذه بآداب السلوك والفضائل تدريب-
  .واملهارات احلركيةغوية،واملهارة العددية،ختلفة،وخاصة املهارة الل تنمية املهارات األساسية امل-
  .من املعلومات يف خمتلف املوضوعات تزويده بالقدر املناسب -
  .وينفع نفسه وبيئتهتماعية،ليحسن استخدام النعم،ويف بيئته االج تعريفه بنعم اهللا عليه يف نفسه،-
  .وي لديه تربية ذوقه البديعي،وتعهد نشاطه االبتكاري،وتنمية تقدير العمل اليد-
حلة وخصائص املر عيه ليدرك ما عليه من الواجبات،وما له من احلقوق،يف حدود سنه،           تنمية و  -

  .ص لوالة األمرواإلخالاليت مير ا، وغرس حب الوطن،
وتدريبه على االستفادة من أوقات     ديه يف االزدياد من العلم النافع،والعمل الصاحل،       توليد الرغبة ل   -

  .فراغه
  . يلي هذه املرحلة من مراحل حياته ملا إعداد الطالب-
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لـى  وضرورة مراجعتها من قبل القـائمني ع       وقد أوردت الباحثة هذه األهداف،إلمياا بأمهيتها،     
 هـذه   حيـث أن     ناميذالتف إىل واقع ملموس يف حياة       حىت تتحول هذه األهدا   التعليم االبتدائي، 

  .اعتمادهاأي حتديث أو تعديل منذ أن مت عليها مل يطرأ األهداف 
قنيـة  جـادة التعامـل مـع ت       مل تـشر إىل ضـرورة إ        السابقة يتضح أا   األهدافوبالنظر إىل   

فاملدرسة يف اية ـ قنيةواملدرسة ال ميكن أن تعيش بعيدة عن روح هذا العصر ـ عصر الت العصر،
  . األمر هي إفراز جمتمعي

هم يف  وا الصم،وضعاف الـسمع،   ية يلتحق   وملا كانت املدرسة االبتدائية هي أول مؤسسة تعليم       
ة حيقـق أهـداف املرحلـة       ي منذ البدا  فإن إعدادهم ا إعداداً سليماً    عمرهم،املراحل األوىل من    

، مـصطفى (دهم للمراحـل الدراسـية األخـرى      وإعدامن فهمهم،وتشكيلهم، ويسهل  التعليمية،
  ).٢٦٩ص:٢٠٠٤

ألن التلميذ  ،ائل املعينة واملتطورة  الوسلذا فإن تدريس املرحلة االبتدائية حيتاج إىل املزيد من          
وليخرج يثبت التعلم ويقاوم النسيان،   ل وسائل تتعدد فيها حواس اإلدراك،     يف هذه املرحلة حيتاج إىل    

ذلك الدراسة اليت أجراهـا  ومما يؤكد . إطار التقليدية واإلعادة اململة   تالميذ هذه املرحلة املهمة من    
الت التدريس لـدى معلمـي الـصف األول         اليت تؤكد أن أكثر مشك    )١٩ص:١٩٩٩(الدحيان

االبتدائي هي حاجة التالميذ إىل العديد من الوسائل التعليمية احلسية باإلضافة إىل عـدم تـوفر                
 .وسائل تالئم املقررات الدراسية

وى الستيعاب ما يقدم له من معارف،        واحلقيقة أن الوسائل التقليدية ال تتيح للتلميذ القدرة القص        
 تساعده علـى    اليتو،يش عصراً خمتلفاً من حيث الوسائل     خاصة وأن التلميذ يع   ة،ومهارات سلوكي 

ومـن أمههـا     لذا كان من الواجب توظيف التقنيات احلديثة      .احلصول على املعارف،واملعلومات  
يساهم بقـدر كـبري يف تطـوير األداء،وتطـوير          الذي   يف معاهد،وبرامج األمل،    اآليل احلاسب
لتـدريس أكثـر   كـذلك سيـصبح ا   املرحلـة االبتدائية، تالميـذ تشويقاً لليصبح أكثر  العرض،

  . ومتعةإجيابية،وفعالية،
 ،لعـامل اخلـارجي     وتعترب املدرسة االبتدائية بالنسبة لألصم وضعيف السمع بداية التواصل مع ا          

وتعد دراسة خصائص مراحل    ،ة احمليطة به   أثناء فترة الدراسة بالبيئ    تلميذفيتأثر ال ،خارج نطاق األسر  
فيحتاج يف هذه املرحلة إىل الكثري من النشاط الذي         ،جر الزاوية يف العملية التعليمية    مو لألصم ح  الن

وال ،العتماد على اجلانب العقلـي فقـط      يعتمد على اجلانب احلسي البصري واحلركي أكثر من ا        
إذا أحسن  بل والتفوق أيضاً     األصم وضعيف السمع على التعلم       التلميذيساورنا الشك يف مقدرة     

 ب،٢٠٠٠(حيث يشري البتـال ،وهذا لن يتحقق إال بوجود املعلم الكفء     ،توجيهه وتربيته وتعليمه  



٤٠ 

أنه ينبغي مساعدة مدرسي التربية اخلاصة يف املرحلة االبتدائية من خالل تزويدهم بالقدر             )٨٩ص:
س ن معلمي املدارس االبتدائية لديهم إحـسا      إحيث  ،ملواد املساعدة ومد يد العون هلم     الكايف من ا  

  .زمالئهم من معلمي املراحل العلياباإلجناز الشخصي أعلى مما لدى 

برامج الـصم وضـعاف الـسمع يف املرحلـة /معاهد(أهداف : ثانيا 
  ) :االبتدائية 

ــة االبتدائ ــى أهــداف املرحل ــا عل ــا وقفن ــى إذا كن ــه حيــسن أن نتعــرف عل ــة فإن ي
تتسق وتنسجم مـع    األهداف  الصم وضعاف السمع،حىت يتبني لنا أن هذه        )برامج/معاهد(أهداف

لميذ األصم أو ضعيف السمع،وهذه األهداف قـد        أهداف املرحلة االبتدائية مع مراعاة حاجة الت      
  :فيما يلي)١٥٣ص:٢٠٠٣(أشار إليها حنفي

  . تعينهم على التأقلم مع اتمعواخلربات اليتلسمع باملعارف،وضعاف ا تزويد الصم،-
وبـني  .ات التخاطب بني الصم وضعاف الـسمع      ومهار،لتدريب على طرق التواصل املختلفة     ا -

  .ثار اليت ترتبت على وجود اإلعاقةاتمع الذي يعيشون فيه مما يساهم يف التقليل من اآل
  .باتمع كوسيلة للتواصل تكوين ثروة من التراكيب اللغويةلوالكالم  التدريب على النطق،-
التدريبات الـسمعية الـيت     وذلك من خالل    ،لسمع، وضعاف ا    استغالل البقايا السمعية للصم     -

  .تعطى هلم
  :)١٣٤ص:١٩٩٩(ويضيف املوسى

وضعاف السمع من مواصلة دراستهم حسب مناهج التعليم العام بطريقـة   إتاحة الفرصة للصم،  -
  .حتياجام التعليمية،والتربويةتفي با

  .ي واالجتماعيتحقيق التوافق النفسوتلبية احتياجام لفس، تنمية وتدعيم الثقة بالن-
 تطوير وتعديل اجتاهات اتمع حنو الصم وضعاف السمع حبيث يتقبلهم كأعضاء نـافعني يف               -

  .اتمع
  .والنفسية للمعاق تعاجل املشكالت التعليمية،والتربوية،واالجتماعية،والصحية،-
ة اتمع   حماولة استثمار الطاقات املوجودة لدى الصم وضعاف السمع للمسامهة يف برامج تنمي            -

  .كعناصر منتجة يف إطار ما منحهم اهللا من قدرات
  :)٢٠ص:ب،٢٠٠٦(سيساملو؛)٣٣ص:١٩٩٨(عامة للدمج كما أشار هلا الروساناألهداف ال

  . توحيد املسار التعليمي-
  .ل،أو أسرته من العزلأو الوصمة اليت يقترن ا الطف التقليل من اآلثار املدمرة،-



٤١ 

ف السمع مع بعضهم البعض من جهة ومع السامعني مـن جهـة           وضعا تفاعل األطفال الصم،   -
   .أخرى يف سن مبكرة

ة،أو كانت تربوي أتوفرة للسامعني سواء    وضعاف السمع من اخلدمات املقدمة وامل      استفادة الصم،  -
  . أو صحية أو غريهااجتماعية،

  : البيئة التعليمية للصم وضعاف السمع : ثالثا 
الربامج  هي املدارس اليت تقدم      معاهد األمل ن  إحيث  امج الدمج، اهد األمل للصم عن بر    ختتلف مع 
جتماعيـة،  والبنات إىل جانـب الرعايـة اال  ية للصم وضعاف السمع من البنني،    والتثقيفالتعليمية،

وتسري معاهد األمل على  .وزارة التربية والتعليم  ل)بنني وبنات (وتتبع معاهد األمل  والنفسية،والصحية،
أقـسام داخليـة يقـيم فيهـا        حيث يوجـد فيهـا       أو الداخليـة،   ام املدرسـة النهاريـة    نظ

بس إىل جانـب    واملاليتوفر باألقسام الداخلية اإلقامة،والتغذيـة الكاملـة،      والتالميذ،والتلميذات،
 ٢٠٠٣(عـرف عبـد الغفـار     وت).٢٣ص:١٩٨١، اخلـاص دليل التعلـيم    (اخلدمات الترفيهية 

وية خاصة للطالب الصم وضعاف السمع مراكز تقدم فيها خدمات ترب" بأا معاهد األمل )١٢ص:
 . " قدرات الطالب إىل أقصى قدر ممكنفيهاويعتمد التعليم فيها على خطة معينة يراعى ،
 -ابتـدائي :( ف املراحـل التعليميـة     عدة معاهد للصم ملختل     العربية السعودية  يوجد يف اململكة  و 

ـ متوسط درجة وفقـدان الـسمعي،  درجة ال:م شروط قبول خاصة يف املعاهد ختصوللص) ثانوي 
، والـدغيم ،واحملـسن ،الفلـيج ( ن قد مت تشخيصه من قبل فريق خمتص       أن يكو والعمر،و،الذكاء

لـيص األقـسام   تقحنو والبنات  رة العامة للتربية اخلاصة للبنني،    اإلدا  حالياً تتجهو).٤٠ص:٢٠٠٥
  . إىل برامج الدمجف السمع تدرجيياًوذلك بتحويل الصم وضعاالداخلية يف املعاهد،

دمج الصم وضعاف السمع يف صفوف خاصة ملحقـة باملدرسـة          :" فيقصد ا  برامج الدمج أما  
أن الدمج  )١٣ص:٢٠٠٠(يرى هارون و).٢ص:،أ٢٠٠٠ ،أمحد(" أو اجتماعياً  ميياً أكاد العادية دجماً 
قرام العـاديني    اخلاصة جنباً إىل جنب مع أ       التربوية اجاتتدريس التالميذ ذوي احل   :"التربوي هو 

  ."امل اليت تساعد يف إجناح تعليمهموالعوول العادية،مع توفري الظروف،بالفص
ويركز مفهوم الدمج على مـدى      . خاصة م يف هذه الربامج     ول أيضاً ولضعاف السمع شروط قب   

  .جاعهم إىل بيئات التربية العاديةمالءمة التالميذ الذين سبق عزهلم إلر
رة العامة للتربيـة اخلاصـة      واإلدابية اخلاصة للبنني،   العامة للتر  اإلدارةواجلدير بالذكر أن سياسة     

ب احلاجـة  وعلى افتتاح بـرامج دمـج حـس     تركز على عملية الدمج،   ت احلايل   يف الوق للبنات  
  .)معاهد األمل(معاهد خاصة للصموإيقاف عملية افتتاح إليها،



٤٢ 

الروسـان  و؛)١٣ص: أ،١٩٩٧( أخـضر   كـل مـن     إليهـا  ا أشار شكال الدمج كم   وتتمثل أ 
  :فيما يلي)١٨٢ص:ب،٢٠٠٢(أمحدو؛)٣١ص:١٩٩٨(
يشري إىل وضـع ذوي احلاجـات    ( Locational Mainstreaming) دمج مكاين _ ١

  .التربوية اخلاصة يف فصول خاصة ملحقة باملدرسة العادية
 ذوي احلاجات التربوية يعين اشتراك( Functional Mainstreaming)دمج وظيفي  _ ٢

   .  املوارد املتاحة مع العاديني يف استخداماخلاصة
 لـذوي احلاجـات    يعين توفري الفرص( Social Mainstreaming) دمج اجتماعي _ ٣

   .  األنشطة غري األكادميية مثل اللعب والرحالت للتفاعل االجتماعي مع العاديني يفالتربوية اخلاصة
 يقصد به التحاق التالميذ ذو ( Educational Mainstreaming) دمج أكادميي _ ٤

) أي طوال الوقت(اًكلي وقد يكون دجماً، يف الفصول العادية مع العادينياحلاجات التربوية اخلاصة
     .)أي جزء من اليوم الدراسي (اًجزئي اًدجم أو

ــة دراســيةالفــصول ال: رابعــا  ــصم وضــعاف الــسمع يف املرحل  لل
  :  االبتدائية 

ن توزيعهم على شكل حدوة     إيث  حهلا تنظيم خاص بفصوهلا،   مل للصم   من الواضح أن معاهد األ    
نظراً ألن التعليم ـا يعتمـد       ء الشرح، حصان أو نصف دائرة يسهل استقبال املعلومة للصم أثنا        
  .بشكل كبري على التعليم الفردي واملناسب لظروف الصم

وجتهيزات خاصـة وردت يف القواعـد       صول معاهد األمـل للـصم مـستلزمات،       وتتطلب ف 
  ):١٨ص:١٤٢٢(التنظيمية

وذلك حسب مواصـفات وزارة   الدراسة عن مساحة الفصل العادي، قل مساحة غرفة  أال ت  .١
  . يف أبواب الفصولالتربية والتعليم مع وجود نافذة زجاجية

  .فري عوازل للصوت يف غرفة الدراسةتو .٢
  .التكييف،والتهوية،واإلضاءة: منأن يتوفر بغرفة الدراسة كل  .٣
  .زيد عددهم يف الصفوف املبكرة على مخسةويفضل أال يأال يزيد عدد التالميذ على تسعة، .٤
  .أن تكون أرضية غرفة الدراسة مغطاة مبادة حتد من الضوضاء .٥
  .توفر املعينات السمعية الفردية،واجلماعية املالئمة .٦
  . السمع،والنطق مع عزهلا صوتياًختصيص غرفة جمهزة للتدريب الفردي على .٧



٤٣ 

ونوع الدمج  ي ختتلف حسب شكل،    بربامج الدمج فه   أما خبصوص فصول الصم وضعاف السمع     
وعادة ما يكون هو نفس الفصل العادي        كلياً أو جزئياً أو يف فصل خاص،       املستخدم إن كان دجماً   

 متبـع يف  وهذا ما هو،غري أن التالميذ ضعاف السمع يوضعون يف املنتصف ويف الصفوف األمامية      
م يعتمدون على الـدمج     إ وهو خيتلف عما هو متبع لدى البنني حيث       ،برامج الدمج لدى البنات   

  .ملحقة باملدرسة العادية)يف فصول خاصة(املكاين
 تكون الفصول التعليمية للصم وضعاف السمع مثمرة وتؤدي غرضها املنـشود جيـب أن               ولكي

  . ومجيع األجهزة التقنية احلديثةتزود بأجهزة احلاسب اآليل

سمع دور غرفة املصادر يف تربية وتعليم الصم وضعاف ال: خامسا 
  : يف املرحلة االبتدائية

غرفة باملدرسة العادية حيضر إليها     ":غرفة املصادر بأا  )٩ص:١٤٢٢(القواعد التنظيمية       تعرف  
 نصف اليوم الدراسي بغـرض تلقـي        ىاخلاصة لفترة ال تزيد عل    التلميذ ذو االحتياجات التربوية     

  ."ية خاصة من قبل معلم متخصصخدمات تربو
إىل أنة تتم إحالة الصم وضعاف السمع إىل غرفة املصادر بنـاًء            )١٩٩ص:٢٠٠٣( ويشري حنفي 

ويعدد مكنمـارا   .فة إيل التعليم األكادميي اخلاص     تقييم مشويل للصعوبات اليت يواجهوا إضا      ىعل
  : مستلزمات غرفة املصادر ومنها)٢١ص:١٩٩٨(

  ).ربويةاملواد التو، والوسائل املعينة،كموقع وحجم الفصل(لزمات مكانيةمست_  
  .ات بشريةان   إمك-
حيث يـذهب إليهـا الـصم       د احلاجة إىل غرفة املصادر،     الصم وضعاف السمع يف أش      برامج و

واخلاص على يد متخصـصني يف      لقي التعليم األكادميي اإلضايف،   وضعاف السمع لبعض الوقت لت    
فـة املـصادر   وغالباً ما يتم بغر   ،كز على تصحيح عيوب النطق والكالم     وكذلك تر اخلاصة،التربية  
بالربنـامج  ويقصد  ،لصم وضعاف السمع  ملن حيتاج إىل ذلك من ا     فردي   ال الربنامج التربوي تطبيق  

وصف مكتـوب    "أنه )٧٩ص١٤٢٢:،القواعد التنظيمية ( يف كما ورد  )I.E.P(التربوي الفردي 
واخلدمات املساندة اليت تقتضيها احتياجـات كـل تلميـذ مـن ذوي      ،ات التربوية جلميع اخلدم 

يـق العمـل يف   ومعد من قبل فرمبين على نتائج التشخيص والقياس    اجات التربوية اخلاصة    االحتي
  إىل ذلـك كمـا أشـار  الربنـامج التربـوي الفـردي       كمـن أمهيـة     يو ."املؤسسة التعليمية 

 هو احملور األساسـي يف الربنـامج        األصم وضعيف السمع  يف أن   )٣٦ص:٢٠٠٤(واحملسن،حنفي
  . الفردي ومن أجله تتضافر اجلهود



٤٤ 

  املناهج اخلاصة بالصم وضعاف السمع يف املرحلة االبتدائية   : سادسا
وعادة ما يتمثـل  ،صنوعة لتوجيه التعليم يف املدرسة    اخلطط امل ")Curriculum(   يقصد باملنهج 

يف الـصف    العمومية ويتم حتقيق هذه اخلطط       يف وثيقة قابلة لالسترجاع على عدة مستويات من       
تعليمية وتتم هذه اخلربات يف بيئة      ،ون جتريبيا وتسجل من قبل املالحظ     علمالدراسي كما يعيشها امل   
  ).٥ص:١٩٩٥، جالورن("تؤثر بدورها فيما يتعلم

 -مستمدة من مناهج التعليم العام      –      تطبق معاهد األمل يف كل مرحلة مناهج خاصة بالصم          
، وسـى امل(ظـروف الـصمم لـديهم     ون منـسجمة ومتناسـبة مـع قـدرام و         معدلة لتك 

ــاهج التعلــيم العــام ولكــن التوجــه احلــديث اآلن بــدأ بتط).١٣١ص:١٩٩٩ بيــق من
تحقـون بـربامج    أما التالميذ ذو الضعف السمعي املل     .األول،والثاين،والثالث االبتدائي :للصفوف

 بالنسبة للبنات معلمـات     ويقوم بتدريسها يطبق عليهم مناهج التعليم العام،    ف )الدمج الكلي (الدمج
ول أما الفص  فقط، العوق السمعي  معلمو   دريسهابالنسبة للبنني فيقوم بت   و.العام واخلاص من التعليم   

 فيدرس التالميذ الصم وضعاف السمع نفس املنـاهج       )الدمج املكاين (امللحقة مبدارس التعليم العام   
ويشترك ،العوق السمعي معلمون متخصصون يف    ويقوم بتدريسها اخلاصة واملطبقة يف معاهد األمل،    

حـصص التربيـة    :اسية مثـل  وبعض املواد الدر   مع السامعني يف األنشطة،    عاف السمع الصم وض 
ـ   ) كلياً دجماً(ن بفصول التعليم العام   يدرس املدجمو ما  بين،الفنية،والرياضية ام مـع   مناهج التعليم الع

يف غرفة  والسمع للمرحلة االبتدائية    مراعاة قدرام وإمكانام،ويضاف هلم حصص تدريب النطق،      
  ).١٤ص:٢٠٠٠، القباين(املصادر

العامة عن  وضعاف السمع يف أهدافها     ال ختتلف املناهج التعليمية للصم،    نه  إ:قولال ومما سبق ميكن  
ويكمـن االخـتالف بـني منـاهج        . وعناصرها األساسية  مكوناا،:مناهج السامعني من حيث   

نميـة  تؤكد ت و تراعي خصوصية الصم وضعاف الـسمع،      اليتوالسامعني يف طرق التواصل،   الصم،
  .ستفادة مما لديهم من بقايا مسعيةواالواصل املختلفة،مهارات الت

اسـية يف   أن املنـاهج الدر   ) ١٥٩ص:٢٠٠٢(السليطيو؛)١٩ص:١٤١٦(ويرى املطرودي       
خـذ يف االعتبـار متطلبـات       ومل تأ ،ل التعليمية يف معزل عن الواقع     مجيع املراح معاهد األمل يف    

يل املعلومـات مـن   وعلى حتص،جلوانب املعرفية للتالميذ الصم    ا وحتدياته فهي تركز على   املستقبل،
  . وأمهلت بشكل ملحوظ اجلوانب املهارية والوجدانيةالكتاب املدرسي،

 من خالل تطـوير   الدراسي يف زيادة فاعلية املنهج اآليل ضرورة توظيف احلاسب  ل لذا تنبه الباحثة  
 التقليدية ال جتدي    ألن األساليب مي؛وحمتوى،وطرق تدريس،وأنشطة وأساليب تقو   أهدافاً،:عناصره
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-Al( الزبيـدي  اتفـق  وقـد  سـيثري مواقـف التعلم،      اآليل ألن احلاسـب  ويف هذا العـصر،   
Zubaydi,1988(  ما أكده جون مع)John ( بأن تقنيـة  الذي يعمل يف مدرسة للصم يف أدنربة
ل الصم جيـب   تدخل يف املناهج اخلاصة باألطفال الصم وهو يعتقد بأن األطفا         املعلومات جيب أن    

 أن يتعلموا املهارة األساسية اليت تعطيهم املدخل للمعلومات وجتعلهم على اتصال مع جمموعة أكرب             
  اآليلويؤكد الزبيدي بأن استعمال احلاسب،اعدهم يف التطور املعريف والذهين    وهذا سيس ،من الناس 

ض األطفال الذين   ن بع إحيث  ،رات كثري من الصم يف هذه املدرسة      التعليمي قد طور مهارات وقد    
جاءوا إىل املدرسة يف أعمار متأخرة وليس لديهم مهارات القراءة واللغة املالئمة ونتيجة الستخدام        

استعمال هذه الربامج يف    نظام احلاسب التعليمي معهم يف العملية التعليمية فقد أصبحوا مولعني يف            
هذا بكل  ذكر  (قدرام العقلية بية ويف    يف مهارام القرائية والكتا     ملحوظاً وقد حقق تطوراً  ،تعلمهم

إدراج "بقوله)١٥ص:٢٠٠٥(الفريح ويؤكد ذلك أيضاً  ).٢٤٣ص:٢٠٠٢،وشقالبو، الزبيدي من
حيث أثبتت الدراسات جدوى ذلـك يف       ، ضمن مناهج التعليم العام     اآليل حلاسبالتعليم املعان با  

م ناهج التعليم العام علـى الـص      أنه بعد تطبيق م   و،تعليم مجيع املقررات الدراسية يف التعليم العام      
وذلك يعود لعدة أسباب    ".ةكما زاد إبداعهم يف حمصلتهم اللغوي     ،خرجوا مبحصلة جيدة من املنهج    

 :من أمهها
  .من مناهجهم غري ادية واملخففةوا ختلصمواكبة التعليم العام يف تغيري وتطور املناهج حيث  -
لتعليم العام بشكل كبري وشامل من برامج متنوعـة         فر الوسائل التعليمية جلميع مواد مناهج ا      تو -

  .وعروض بالباوربوينت
 .ة العلميةفر املناهج املساعدة للمادتو -

 & Wentworth؛ )٦٦ص:٢٠٠٤(؛وسـامل  )٤٥٩ص:٢٠٠٢( وقد أشار كل من احليلـة 
Others)2004:p60(ومكونات املنهج اآليلعالقة بني احلاسبإىل ال :  

ريـة  قيق األهداف التعليمية املختلفة من خالل تقدمي املعرفـة النظ          يف حت   اآليل يساعد احلاسب  -
  .بالوسيلة التعليمية املناسبة

م، ومفـاهي املنـاهج مبـا يتـضمنه مـن معلومات،         يف تقدمي حمتوى      اآليل يساعد احلاسب  -
  .عليمي أو برجمية حاسبية من خاللهونقله عن طريق فيلم تواجتاهات،وميول،ومهارات،

 التدريس من خالل العـروض      وفاعلية طرائق  يف تيسري عملية التدريس،    اآليل د احلاسب يساع -
  .   والربجميات املختلفة،العملية

  . يف إجراء عمليات تقومي املنهج  اآليليساعد احلاسب -
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وميكـن  )٧٧ص:١٩٩٨( الفـار   هلا أشاريقدم احلاسب اآليل خدمات عديدة ملطوري املناهج،      و
  : تلخيصها فيما يلي

ــوفر احل - ــباي ــة ووفرية   اآليلس ــات غني ــربات ومعلوم ــ خ ــادة ،وط رق ج
  .اليةوإثراء املناهج احللتطوير،وتنظيم،وحتديث،

 مع احملافظة على مستوى عمق      مفاهيم مبسطة يساعد يف حتويل حمتويات املقررات الدراسية إىل         -
  .املعرفة

، يق قواعد البيانات   مصادر املادة التعليمية،خاصة ما جيد منها،وذلك عن طر         اآليل ح احلاسب يتي -
  .وبنوك املعلومات

ملنـاهج الدراسـية مـا أوضـحه         يف ا   اآليل لذا فإن من أهـم أهـداف إدخـال احلاسـب          
  : )٣٦ص:٢٠٠١(املنيع

  .حمو األمية التقنية لدى التالميذو نشر الثقافة احلاسوبية،-
  . يف املناهج الدراسية اآليلاالت احلاسب دمج جم-
لالسـتفادة   كأحد مصادر التعلم  اآليل درسة على استخدام احلاسب    تدريب مجيع املعلمني يف امل     -

كوسيلة تعليميـة   منه يف إعداد املواد الدراسية اليت يقوم املعلمون بتدريسها باإلضافة إىل استخدامه  
  . صول بديالً عن الوسائل التقليديةلتوضيح الدرس داخل الف

مليـة  الدراسية له فوائد كبرية يف تطـوير الع        يف املناهج     اآليل واحلقيقة أن إدخال تقنية احلاسب    
  : إليها) ٦٨ص:١٩٩٧( أشار احمليسناليتو،التعليمية

وفهم الدرس حبيث يكون أكثر ثباتـاً يف أذهـان           التشويق يف العملية التعليمية،    إدخال عنصر  -
  .التالميذ

د ومن إعـدا  يف حصصهم اليومية بكفاية وفعاليـة،       اآليل متكن املعلمني من توظيف احلاسب     -
 .بية خمتلفةو باستخدام تطبيقات حاسمناذج من الدروس اليومية

 كمـا ،زين وحتليل الكثري من املعلومـات    ألنه قادر على خت   له فائدة عظيمة يف تدريس العلوم؛      -
ألنه يساعد التالميـذ     دور فعال يف مادة االجتماعيات؛     ولهيساعد على رفع كفاءة التالميذ،    

كأن حيـاكي شخـصية     ا ميكن استخدام برامج احملاكاة      كم،لى التزود باملعلومات املختلفة   ع
وله دور فعال يف مادة اللغة اإلجنليزية وخباصة يف الكتابـة حيـث يـسمح               ،تارخيية معروفة 

،ولـه دور   شادهم للحذف أو التعديل يف اجلمل      بتصحيح أخطاء التالميذ وإر     اآليل احلاسب
ريبات مما حيـسن مـن      يد من التد  فعال يف مادة الرياضيات حيث يقوم التالميذ بإجراء العد        

 .)٢٣٠ص:٢٠٠٤، فتح اهللا؛و٢٣٤ص:٢٠٠٢، زيتون(أدائهم
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وعالج مشكالا لدى املتأخرين قرائياً كفئة مـن        ة عظيمة يف حتسني مستوى القراءة،     له فائد  -
 من خالل الربامج التعليمية اخلاصة مبنـاهج  - خاصة يف املرحلة االبتدائية - فئات التربية اخلاصة  

 & Florian؛ ٤٢ص:٢٠٠٤، مصطفى( القراءة على وجه التخصيص لعربية وبرامجاللغة ا
Others,2004 :p75( . 

 ٢٠٠١، العياصـرة و،صـاحل (وزيادة حتصيل دارسـيه   رمي،له فائدة يف تعلم تالوة القرآن الك       -
 ).٤٩ص

الوسائل التعليمية اخلاصة بالصم وضعاف السمع باملرحلة : سابعا 
  : االبتدائية
،حيث تتكامل مع الطريقـة مـن أجـل     من عناصر املنهج  ة عنصراً أساسياً   التعليمي تعترب الوسائل 

العالقة بـني الوسـائل     :إىل أن )١٢٦ص:١٩٩٩(قد أشار يوسف  و.ل إىل أهداف الدرس   الوصو
  : توى املنهج تتلخص يف منحيني ومهاوحم
ور والرسـوم   نهج بالـص   الوسائل التعليمية قد تكون جزءاً من حمتوى املنهج فتدعيم حمتوى امل           ـ

  .يدل على أن الوسائل التعليمية قد تكون جزءاً من حمتوى املنهجواخلرائط 
مـع   أن الوسائل التعليمية هلا دورها يف نقل حمتوى املادة العلمية إىل املتعلم ببساطة ووضـوح            ـ

  . واجلهد املبذولتوفري الوقت،
الميـذ التربيـة اخلاصة،خاصـة       فهي ضرورة لت   التربية العامة لتالميذ  وإذا كانت الوسائل مهمة     

وضعاف السمع ؛ألن هؤالء التالميذ يف حاجة إىل اخلربة         م،عند تدريس الص   الوسائل البصرية منها  
املباشرة من خالل التعامل مع األشياء ذاا أو مع بدائلها بدالً من الرموز اللفظية اليت تشكل عائقاً                 

ـ   فافتقاد األصم إىل الذاكرة السمعية يـد      أمام الصم،  رورة التركيـز علـى ذاكرتـه      عونا إىل ض
سمع كما  وتعليم الصم،وضعاف ال   مية يف جمال تربية   وتتضح أمهية استخدام الوسائل التعلي    البصرية،

  :فيما يلي)١٤ص:٢٠٠٥(العوينو؛)١٤٣ص:١٩٩٩(ا اللقاين وآخرونإليهأشار 
  .تستثري انتباه،وتركيز،واهتمام الصم -
  .فر عنصر التشويق توعيتهم للتعلم،نظراً لتزيد من داف -
  .يبذله يف عملية الشرح،والتفسريملا د للمعلم؛واجلهتوفر الوقت، -
 .  فاهيم بشكل مرئي يساعد على فهمهاواملتساعد على ترمجة األفكار، -
  . ظراً الرتباط التعلم خبربة مربيةنبقاء أثر التعلم لفترة أطول؛ -
  .مية ختاطب األصم من خالل أكثر من حاسةنظراً ألن الوسائل التعليإثراء عملية التعلم؛ -
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  . توفر خربات حقيقية أو بديلة تساعد على نقل الواقع وتقريبه إىل أذهان الصم -
  .      ن مشكلة الفروق الفردية بني الصمحتد م -

اذا يريد اتمع من التربويني ؟وماذا يريد التربويون مـن اتمـع؟    وقد أكد املختصون يف ندوة م     
  : يف تطوير التعليم ومن أمههاعدة جيب مراعاا اأمور على)١٢ص :هـ١٤٢٣(
  . من التقنيات احلديثة يف التعليماالستفادة -
 يف العملية التعليمية مع التركيز على توظيف هذه التقنية يف عملية             اآليل تعميم استخدام احلاسب   -

لغد هـي مدرسـة     مدرسة ا إىل أن   ) ٥٥ص:١٩٥٥،سيد( ويشري.التدريس على وجه التخصيص   
 .لتربوي اقتحم ميدان التربية بقوة ا اآليلألن احلاسب؛قنيةالت

نقـال  )Taber, 1983( تابر أشارتيف جمال أهداف استخدام احلاسب اآليل يف التربية اخلاصةو
  :    إىل)٢٣٦ص:٢٠٠٢(وشقالبو،الزبيديو؛)٤٧ص :٢٠٠٠(عن الروسان

  .األهداف التعليمية املتوقعة منهم على حتقيق اصةالتالميذ ذو احلاجات اخل  اآليليساعد احلاسب -
  . اآليلاته الفردية عند استعماله للحاسب حبسب قدرتلميذ ذو حاجة خاصةيتقدم أداء كل  -
  .من الوقت % ٤٠ - % ٢٠ ما نسبته اآليليوفر احلاسب -
  .اجة اخلاصة للتلميذ ذو احلوالتغذية الراجعة  مواد إثرائية يف كل برنامج، اآليلحلاسبيوفر ا -
وإىل الربنامج التعليمي املصمم وفق     لربامج التعليمية املصممة،  يستجيب التالميذ بشكل إجيايب إىل ا      -

   (Computer Assisted Instruction)نظام احلاسب التعليمي 
 يف جمال التربية والتعليم      اآليل       وقد أشارت الدراسات التربوية إىل أن أول استخدام للحاسب        

ـ   من قبل املكتب التربوي األمريكي،    )١٩٧٠( العوق السمعي كان سنة    لذوي سم حيث أنـشئ ق
ذ الصم وضـعاف   الدراسات زيادة مهارات التالمي فيه أظهرتالذي  )ستانفورد(الدراسات جبامعة 

ة لألفراد ذوي    متثل نعمة كبري    اآليل والواقع أن قدرة احلاسب   .)١ص:٢٠٠٤عبد احلفيظ،   (السمع
لى حنو أفضل مع    فقد مكنت هذه األجهزة التالميذ الصم من التواصل ع        اصة، اخل احلاجات التربوية 
هزة تخدام أج وذلك من خالل اس   ى،ومع أقرام الصم املوجودين يف فصول أخر      األفراد السامعني، 

:Sandra,1984( ساندراكما ذكرت.االتصال احلاسوبية   P228(  خالصة الدراسات العامليـة
  اآليل أن التدريس مبساعدة احلاسـب    -١ :لتعليم فوجدت ما يلي    يف ا   اآليل  احلاسب عن استخدام 

إن أفضل أمناط التـدريس مبـساعدة       -٢،عندما يضاف إىل التدريس التقليدي    يصبح أكثر فاعلية    
 يف  تفوق تدريس الرياضيات باحلاسـب    -٣،استخدامه يف التمارين والتدريبات    هو    اآليل احلاسب

 يف سبع دراسات     اآليل احلاسبريس القراءة ب  وتفوق تد -٤،  عشرة عشر دراسات من أصل سبع    
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 اخلاصة من املعاقني ومنهم      التربوية اجات التالميذ ذوي احل    اآليل يفيد احلاسب -٥، من أصل عشر  
  . ذوي القدرات العليا واالعتياديةاملعاقني مسعيا أكثر من فائدته من

أن  )2002 :p33( Maier ,& Others وماير وآخرون؛)٢٥٥ص :٢٠٠٢(ويؤكد القريوين 
اليت تعد من أهـم      يعتمد على حاسة البصر،     اآليل يق احلاسب تعليم الصم وضعاف السمع عن طر     

كتابـة،ولتحقيق  والن عليه بشكل أساسي يف تعلـم اللغة،والقراءة،    قنوات التعلم لديهم إذ يعتمدو    
 اسـتخلص عندما )١٨٣ص:٢٠٠٢(وهذا ما أشار إليه ليندسي.ذلك البد من املمارسة،والتدريب   

 على الشاشة من املمكن أن يكون فعاالً         اآليل إحدى الدراسات بينت أن ما يعرضه احلاسب      ":أن
فبعض الصم يعانون من اضطرابات     . " موضوعية يسهل تقييمها، وقياسها    يف تعديل الكالم بطريقة   

حيث جيدون صـعوبة يف تكـوين األصـوات         ل اللفظي فيكون لديهم عيوب صوتية،     يف التواص 
الل التغذية البصرية الراجعـة      أن يقوم بتصحيح األصوات من خ       اآليل حاسبالكالمية فيمكن لل  

وتقـدمي  يح أسباب فقدان السمع لفـرد معني،    القدرة على توض    اآليل كما أن جلهاز احلاسب   .هلم
 تطور اللغـة    باإلضافة إىل أنه يقيم   هذا  ،تهاخلطط العالجية من خالل العرض التصويري على شاش       

 يف جمـاالت القـراءة       اآليل حول مدى فعالية تطبيقات احلاسـب     وقد أجريت دراسات عديدة     
وضعاف الـسمع وكانـت النتيجـة        لألطفال الصم    (Logo)وج اللو والرياضيات والربجمة بلغة  

  .مشجعة

دور املعلـم يف تربيـة وتعلـيم الـصم وضـعاف الـسمع يف : ثامنا 
  :  املرحلة االبتدائية

يتوقف على كثري من العوامل يف مقدمتها العنصر           إن جناح تربية وتعليم الصم وضعاف السمع        
 تؤهله لتأدية دوره     الذي ميتلك كفايات معينة    - وهو املعلم الكفء   -األساسي يف العملية التعليمية   

م وعلى العمليـة  سيؤثر على أداء املعل ه الكفايات أو بعضها،   ،ألن أي قصور يف هذ    على حنو أفضل  
  .كلهاالتعليمية 

علم إن مهمة معلم التربية اخلاصة هي مهمة أصعب من مهمة امل         " :)٧٨ص:٢٠٠٥(ويقول مسعود 
 يعيش  وأساليب التعليم اليت  عية التالميذ،والظروف التعليمية،  وذلك بسبب االختالف يف نو    العادي،

  ."لتعليمية هلذه الفئة من التالميذاليت تنعكس على العملية ايف ظلها التلميذ املعوق،
لتالميـذ  تدريس ا ليس كل معلم قادر على      إذ  )١٨٦ص:١٩٩٩( اللقاين وآخرون  وهذا ما أكده  

ار إىل بعـضها  أش، عديدةصفاتخصائص وفتعليم الصم وضعاف السمع أمر شاق يتطلب        الصم؛
  :)٢٤٣ص:٢٠٠٤(قرشم
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  . املنهج الدراسي،وربطه باحلياةوتوزيعن أجلها وضعت املناهج الدراسية،دراسة األهداف اليت م-
والوقـوف علـى     الصم وضعاف الـسمع لظـروف جمتمعهم،       ذالعمل على معايشة التالمي    -

  .كالم، وحماولة اإلسهام يف حلهامش
  .ألخذ باألساليب التربوية احلديثةإعداد الدروس إعداداً جيداً مع ا -
  .عدم استعجال ظهور إجابة األصم -

  : )١٧ص :٢٠٠٠(وسامل،ضيف احلسنيوي
  .سهمستقاللية،واالعتماد على أنفتدريب الصم على اال -
 . بزمالئهم لكن مبا حققوهأال يقيس تقدم الصم مبقارنتهم -
  .أن يهتم بتفريد التعليم -
العبد (،القدرة على التحمل،املثابرة  الصرب:علم تتطلب خصائص نفسية عديدة مثل     طبيعة عمل امل   -

 ) ٦٦ص:٢٠٠٤،اجلبار
  :إىل) ١٩٠ص:١٩٩٩(للقاىن وآخرونويشري ا

مياءات،وإشارات،ووسـائل تعليميـة   ،وإنطق:أثناء الشرح منمجيع الطرق  قدرته على توظيف     -
  .لصم على إدراك املعلومات اردة،والتغلب على النسيانوبصرية ملساعدة ا،مسعية

  .رة الكتابة لدى الصم وضعاف السمع،وتعويدهم على التعبري الكتايبتنمية مها -
  .ات السمعيةواالهتمام بالتدريب البقايا السمعية لدى ضعاف السمع،تقوية -
جـة العـوق    تدريب التالميذ الصم وضعاف السمع على النطـق والكـالم لتحـسني در             -

 .للغوية كوسيلة اتصال باتمع،وتكوين ثروة من التراكيب  االسمعي
اضحاً للتلميذ األصـم وضـعيف      ووياغة الفكرة أو السؤال بشكل مبسط؛ليصبح مفهوماً        ص -

لراجعة من األصم أو ضعيف السمع للتأكد من أنه يفهم ما           ومن مث احلصول على التغذية ا     ، السمع
 ).٤٢٠ص:أ، ٢٠٠٣،وآخروناخلطيب (يقال 

ك الستثمار دافعية   وذللفة يف تقدمي احملتوى الدراسي،     بأمناطها املخت  قنيةتوظيف املستحدثات الت   -
  ).٥٨ص: ٢٠٠١، راياس(وثبوتاًية التعلم أكثر متعة،وفاعلية،وجعل عملالتالميذ الصم،

 ذو العوق السمعي   التالميذبدراسة الكفايات الالزمة ملعلمي     )٤٧ص:١٩٩٨(قد قام العبد اجلبار   و
  : يات ينبغي توافرها يف املعلم وهيوتوصل إىل ست كفا

 التالميذكفايات التعامل مع    ،كفايات اخلصائص الشخصية  ،الكفايات التدريسية ،الكفايات املعرفية 
  .كفايات الوعي املهين،اتمعيةكفايات االجتماعية وال،اء أمورهمف السمع وأوليالصم وضعا
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ة يف جمـال     الكفايات الفنية األساسـي    بدراسة)١٨٧ص:ب،٢٠٠٣(واحلديدي، اخلطيب كما قام 
  : وهيمتثل ضرورة ملعلم التربية اخلاصةواليت  املساندة،قنيةالت
هلا تتحـدد أهـداف     اليت من خال   والتارخيية،والقانونية للتربية اخلاصة  ،دراسة األسس الفلسفية   -

  . يف التربية اخلاصةالتقنيةاستخدام 
ومعرفة مدى تـأثري    ،التقنيةقد تؤثر على استخدام     معرفة خصائص الصم وضعاف السمع اليت        -

  . عليهم التقنية
دة يف خطة العمل بعد     ،واألهداف املنشو ة األداء الفعلي باألداء املتوقع    ومقارنالتقييم والتشخيص،  -

  .التقنية
 لدعم املراحل املختلفة مـن عمليـة         اآليل وتنفيذه وذلك باستخدام احلاسب   ى التدريس، حمتو -

  .التعلم
  .التقنيةصفية لتشجيع استخدام والإدارة البيئة التعليمية، -
  .تنظيم السلوك،وتعديله -
  .عالقات التواصل،والتعاون -

اد املعلمـني للتعامـل     وإعـد مهم يف التعليم فيجب زيادة تدريب،      له دور     اآليل ومبا أن احلاسب  
ـ   تقنيةواالعتماد على    وقـد أشـار    ).١٧ص:٢٠٠٣،سـامل ( اآليل ساعدة احلاسـب   التعليم مب

ها للمعلم لإلفـادة    فرات التعليمية األساسية الواجب تو    بعض الكفاي إىل  )١٧٣ص:١٤٢٥(سالمة
  :  مثل اآليلمن احلاسب

وتوظيفه لتحـسني   ل ختصصه،  يف حق   اآليل جال استخدام احلاسب  الكفايات املعرفية املرتبطة مب     -
  .العملية التعليمية

  .   اخلاصةاحلاجات التربويةالقدرة على استخدامه يف تلبية ذوي   -
  . والتفاعل معه يف تطبيقات خمتلفة، اآليلتطبيقية بقدرته على تشغيل احلاسبالكفايات ال -
  . قدرته على دمج املواد التعليمية احملوسبة بفعالية يف األنشطة الصفية -
  . يف تدريس مادته التعليمية اآليلته على استخدام استراتيجيات التعليم املعتمد على احلاسبقدر -
  .  كجهاز لعرض املعلوماته كإملامه بطرق استخدام اآليلكفايات بربجميات احلاسب -
  .كفايات عامة كمعرفته بطرق استخدام احلاسب كوسيلة مسعية بصرية -

  أو  اآليل يس سواء بطريقة مباشرة للمتعلمني عرب احلاسب      ثبت واطسون أن تقدمي التدر    أوقد        
له فاعلية كبرية على أنواع خمتلفـة مـن         )Computer-aided( تهعن طريق التدريس مبساعد   
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: P14( اخلاصـة مبـا فـيهم الـصم وضـعاف الـسمع              احلاجات التربويـة  التالميذ ذوي   
Watson,1978(.  

أن إىل 2002: (p34(Maier, & Other  وماير وآخـرون ؛)٦٦ص:١٩٩٥(يشري سيدو    
وضـوعات الدراسـة   ملواختيار الربامج احلاسوبية اليت تصلح دور املعلم يكون يف عرض الدروس،  

العملية ،وإدارة   اآليل وتوظيف كل مهاراته التدريسية،والفنية يف تشغيل احلاسب      وتناسب تالميذه، 
 وجيريف وآخـرون  و  ؛)٢٢٤ص:٢٠٠٤(فتح اهللا و؛)٢٥٧ص :٢٠٠٤(ويرى سامل .التربوية كلها 

Wegerif & Others)2004: 31 p( ضرورة أن يغري املعلم من دوره التقليدي حبيث يكون
  . مقوماً للنظام التعليميولمتعلم ،مرشداً لوموقف،مصمماً للعملية التعليمية،مديراً لل

داده إعداداً  لذا جند أن هذه االعتبارات لن يتمكن معلم التربية اخلاصة من مراعاا إال إذا مت إع                   
وهـذا مـا    .الفئة اليت حتتاج إىل رعاية خاصة      يتم من خالله تنمية مهاراته للتعامل مع هذه          مهنياً

ن قضية تدريب املعلمني على توظيف احلاسـوب يف        إ" بقوهلا)٦ص:٢٠٠١(دراسة يوسف أكدته  
 ".جمال تدريسهم جيب أن تأيت يف املرتبة األوىل

 يف تعليم الصم وضـعاف       اآليل حلاسبالذي ميكن أن يلعبه ا         وصف هذا الفصل الدور الرائد      
ـ            ،السمع ب اآليل يف   فجاءت هذه الدراسة حماولة من الباحثة للتعرف على واقع اسـتخدام احلاس

   .معاهد وبرامج األمل
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الدراسات السابقة التي تناولت استخدام      :   أوال  
. الحاسب اآللي في التعلیم العام    

الدراسات السابقة التي تناولت استخدام      : ثانیا  
الحاسب اآللي في تعلیم ذوي الحاجات      

. التربویة الخاصة 
 الدراسات السابقة التي تناولت استخدام      : ثالثا  

الحاسب اآللي في تعلیم الصم وضعاف       
. السمع 

الثالث   الفصل  
الدراسات السابقة 
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة 

  :متهيد 
نوعة على املتعلمني يف مجيـع املراحـل الدراسـية علـى                لقد أجريت دراسات عديدة ومت    
 كوسـيلة   اآليل التعليمية إال أنه مل حيظ استخدام احلاسـب ةاستخدامات احلاسب اآليل يف العملي    

خاصة يف اململكة العربية السعودية بنصيب كـبري مـن      مية يف تدريس الصم وضعاف السمع       تعلي
 وذلـك بعـد البحـث    هلالدراسات مقاربة أو مماثلة     وكما تفتقر الدراسة احلالية     ،حثنيجهد البا 

، Internet االتـصاالت العامليـة   شـبكة   و،مللك عبد العزيز للعلوم والتقنيـة     مبساعدة مدينة ا  
(ERIC)٤،)DAI( ٥،)PA( ٦،)EA( ــة ،٧ ــارف الربيطاني ــرة املع  Britannicaودائ

Encyclopedia  اليت تطرقت  بقة  ذا الفصل ببعض الدراسات السا     يف ه   الباحثة تستأنسا؛لذا
 مـا أمكـن     تستعرضاكما  ، وتستفيد من نتائجها    اآليل تخدام احلاسب إىل جوانب معينة يف اس    

واليت ركزت ،أو ذات العالقة،راسات اليت تناولت موضوع الدراسةاحلصول عليه من البحوث والد
لـدى فئـة    و،اصة التربوية اخل  احلاجاتوكذلك عند ذوي    ،حلة االبتدائية منها على التعليم يف املر    
، اعلماً بأنه ال توجد دراسة تناقش حماور الدراسة أو تـستهدف عينتـه            ، الصم وضعاف السمع  

 ال   اآليل أن احلاسب – حداثة املوضوع يف جمال الصم وضعاف السمع         إضافة إىل  – ذلك   ويرجع  
ـ       ،يف املرحلة الثانوية فقط    راسيةيزال يقدم كمادة د    يم ومل يستخدم كوسيلة تعليمية يف مراحل تعل

 وذلك،تفادة منها يف توجيه هذه الدراسة     ولكن هناك بعض الدراسات األجنبية اليت مت االس       ، الصم
وقد اعتمدت الباحثـة يف     ،ج اليت توصلت إليها هذه الدراسات     دف إعطاء فكرة عن أهم النتائ     

  :السابقة تصنيفها إىلأسلوب عرض الدراسات 
 . التعليم العامالدراسات اليت تناولت استخدام احلاسب اآليل يف .١
 . التربوية اخلاصةاحلاجات ذوي الدراسات اليت تناولت استخدام احلاسب اآليل يف تعليم .٢
  .تعليم الصم وضعاف السمعالدراسات اليت تناولت استخدام احلاسب اآليل يف  .٣

  :وفيما يلي عرض لكل من الدراسات العربية واألجنبية حسب التصنيف السابق وتاريخ كل منها

                                                
٤ ERIC  :   The Educational Resources Information Center ) مركز مصادر المعلومات التربویة. (  
٥ DAI : Dissertation Abstracts International) ملخصات الرسائل الدولیة. (  
٦ PA: Psychological Abstracts ) الملخصات السیكولوجیة . ( 
٧ EA: Educational Abstracts ) الملخصات التعلیمیة. ( 
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الدراسات السابقة التـي تناولـت اسـتخدام احلاسـب اآليل يف : أوال 
  :التعليم العام

 واقـع   علـى  التعـرف     هذه الدراسة إىل    هدفت قدو) ١٩٩١( قامت ا أبا اخليل      دراسة     
وكذلك حتديد املعوقات اليت تواجه استخدام      ، ومن بينها احلاسب اآليل    استخدام الوسائل التعليمية  

 املـشرفات  مـن وجهـة نظـر        مبدينة الريـاض  املرحلة االبتدائية للبنات    الوسائل التعليمية يف    
االبتدائيـة  معلمة من املرحلـة     )٢٧٩(ة و شرفم)٤١ ( على وقد اشتملت عينة الدراسة   .واملعلمات

فأسفرت نتائج الدراسة عن    ،ت الباحثة استبانة خاصة بالدراسة    حيث صمم ،للبنات مبدينة الرياض  
 األخـرى فهـي ال      مية بالسبورة واملقرر الدراسي أما الوسـائل      اقتصار استخدام الوسائل التعلي   

وظهور معوقات أخرى تؤثر يف استخدام الوسائل التعليميـة كارتفـاع مثـن         ،تستخدم إال نادراً  
عدم تناسب الوسائل التعليمية مع موضوعات املقـررات        و،عدم وجود الفين املتخصص   و،ألجهزةا

توفري الوسائل التعليمية الـيت ختـدم املنـاهج         :مههات الباحثة عدة توصيات من أ     وقدم.الدراسية
اعاة االهتمام بالتقنيات احلديثة، تنويع وحتديث طـرق        الدراسية للمدارس االبتدائية للبنات مع مر     

ات واملـواد التعليميـة     العناية بصيانة األجهزة واألدو   وأساليب التدريس مبدارس البنات االبتدائية،    
وأن تـشمل هـذه    ،رنامج اإلعداد املهين ملعلمة املرحلة االبتدائيـة      إعادة النظر يف ب   وبصفة دورية، 

مراعاة تشجيع املعلمات من قبل     و،والتقنيات التعليمية يثة يف جمال الوسائل     الربامج االجتاهات احلد  
  . على استخدام الوسائل التعليمية املشرفاتاإلدارة املدرسية و

      
بن اربوية يف األقطار العربية والصعوبات اليت تواجهها قام         استخدام التقنيات الت  واقع   جمال   ويف     

اململكـة العربيـة   (من الـدول العربيـة     بتصميم استبانة مت توزيعها على عشر     ) ١٩٩٤(فاطمة  
. )تـونس و،األماراتو،السودانو،الكويتو،قطرو،البحرينو،األردنو،سورياو،عمانو،السعودية

قلة هو  ،ني الستخدام التقنيات التربوية   علمضة امل فتمخضت نتائج الدراسة عن أن من أسباب معار       
هـذا  . وفتوره وخضوعه إىل الروتني    علمملوعدم وجود الوقت الكايف لدى ا     ،توفر الربامج التعليمية  
نات هذه   من استعمال األجهزة التعليمية املعقدة وعدم معرفتهم إلمكا        املعلمنيباإلضافة إىل ختوف    

اك خطة إقليمية وعربية لتـأمني      أن يكون هن  :وصيات منها توصل الباحث إىل عدة ت    وقد  .األجهزة
  .د واألجهزة التعليمية واستخدامهافر املواتو
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-Abedl(عبـد احلـق      جمال معوقات استخدام احلاسب اآليل يف التعلـيم أجـرى            ويف      
Haqq,1995 (  ىل توضيح املعوقات اليت تواجه معلمـي املرحلـة         هدفت إ وصفية نظرية   دراسة

ومن أهم هـذه  .تالميذهمليم  يف تع اآليل خاصة احلاسب ، احلديثة قنية أثناء استخدامهم الت   ةاالبتدائي
 قنيـة نقص تدريب املعلمني علـى الوسـائل الت       و، اآليل حمدودية توفر أجهزة احلاسب   :املعوقات

املعتمدة على احلاسب اآليل غري     التقنية  كما أظهرت نتائج الدراسة أن      ،عدم توفر الصيانة  و،احلديثة
إعـداد املعلمـني   :الباحث جمموعة من التوصيات منـها  وقد قدم   .منيتغلة من قبل غالبية املعل    مس

وتطـوير األجهـزة   ، يف براجمهمالتقنيةمن خالل دمج    الستخدام احلواسيب والربامج بشكل جيد      
  . التربوية احلديثةالتقنيةير لتسا

 
توظيـف   إىل   الـيت هـدفت   )ب،١٩٩٥(ة اليت قام ا املناعي       الدراسة النظرية الوصفي   ويف      

كما هدفت التعرف على أمناط برجميات      ،مساعدة يف عملية التعليم والتعلم     كوسيلة    اآليل احلاسب
التعلـيم  و،التـدريب واملمارسـة   :تعليمية وهـي   التعليمية املستخدمة يف العملية ال      اآليل احلاسب
واتبـع  .لغة احلـوار التعليمـي    و،وحل املشكالت ،لعاب التعليمية األو،اة أو التقليد  احملاكو،الشامل

فتوصل إىل جمموعة من املعايري الواجب مراعاا يف عملية تصميم وإنتـاج  ،الباحث املنهج الوصفي 
 ن قـابالً  أن يكون اهلدف واضحاً ومصاغاً صياغةً جيدةً وأن يكو        :الربجميات التعليمية اجليدة وهي   

متكـن مـن    و،املهـارات القبليـة   لـم   تعحتقق  و،بة حمتوى الربجمية ملستوى التعلم    مناسو،للقياس
البعد و،وكفايتهاوتنوع األمثلة   ،جذب انتباه املتعلم  مقدرا يف   و،حتكم املتعلم يف الربجمية   و،التفاعل

التـشخيص  قدرا على   و،التغذية الراجعة وتنوعها  و،عهاكفاية التدريبات وتنو  و،عن الرتابة اململة  
 املعايري األساسية اليت ينبغي مراعاا يف تصميم        كما توصل إىل بعض   .نياالختبار املناسب ووالعالج  
رية مـن املعلومـات يف شاشـة        عدم عرض كميـة كـب     :ة للربجمية التعليمية اجليدة وهي    الشاش
توفر أساليب جذب االنتباه كالرسـوم والـصور   و،دام األلوان والرسوم يف الربجمية    استخو،واحدة

ـ تـوفر   و، للقراءة هيالًبرية بني السطور تس   ترك مسافات ك  و،ة والصوت املتحرك روف كـبرية   ح
داكنـة واخللفيـة    استخدام احلروف ال  و، جتنب دوران الشاشة السريع   و،وصغرية يف عرض املادة   

 كوسيلة   اآليل  مدى فاعلية استخدام احلاسب    إىلت نتائج هذه الدراسة     توصلف. الفاحتة أو العكس  
 التفاعـل مـع املـتعلم    حتققو،عليمفري عنصر التشويق وإثراء التتو: امساعدة يف التعليم ومن أمهه  

ء الدراسي علـى املعلـم      التقليل من العب  و، التعلم مقارنة بالطرق التقليدية    خفض زمن و،والتعزيز
بالنتيجة تقدم الباحث مبجموعة من االقتراحات      .ادة يف التحصيل العلمي للتالميذ    الزيو، وقته ريوفوت

 للوقـت   توحيد املناهج وذلك تـوفرياً    و، يف التعليم   اآليل توظيف احلاسب :أمههاوالتوصيات من   
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تزويد طالب كلية التربية بقدر     و، تعليمية جيدة خلدمة هذه املناهج     واجلهد واملال يف إنتاج برجميات    
  .   الضرورية اآليلكاف من مقررات احلاسب

 
دراسة هدفت إىل بيان مدى فاعلية استخدام املعلم للحاسب اآليل          ) ١٩٩٧( شنودة     وأجرى     

لمعرفة وحملتـوى املـادة     تقدميه ل و،هداف السلوكية عند التدريس   من حتديده لأل  ،ه اليومي يف عمل 
معلم ومعلمة  )١٠٠(اشتملت عينة الدراسة على   .إجنازه ألعماله بسرعة  و،للتالميذتقوميه  و،الدراسية

 أربـع   يف) صـناعي  – جتـاري    –زراعـي   (األساسي والثانوي العام والفين    التعليم   علميمن م 
واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف      ،) القليوبية – اجليزة   – الدقهلية   –هرة  القا(حمافظات
فأظهرت نتائج الدراسة أن الشرح     .كما أنه صمم استبانة للحصول على مصادر البيانات       .دراسته

: وقدم الباحث توصيات مهمـة منـها      . مشوق ويبعد امللل عن التالميذ      اآليل عن طريق احلاسب  
ـ   يف كافة ميع املعلمني واملعلمات    حلاسب اآليل عند التدريس جل    اضرورة استخدام    ية  املواد الدراس

  .يف مجيع املراحل التعليميةو
 

دراسـة هـدفت إىل وضـع       ) ١٩٩٨( أجرى اهلدلق     اآليل خيص استخدام احلاسب   وفيما      
 ويف حتـصيل  ، كوسيلة تعليمية لتحسني مـستوى التعلـيم       هاستراتيجية مقترحة شاملة الستخدام   

فتوصلت نتائج الدراسة   .وأسلوب حل املشاكل عندهم   ،تفكريوتنمية مهارات ال  ،التالميذ الدراسي 
حتليل نتائج الدراسات السابقة إىل أن النجاح الذي ميكن أن ينتج عـن  دراسة والنظرية من خالل    
ولكن فيمـا   ،فر احلاسبات وبراجمها فقط    يف تو   كوسيلة تعليمية ال يكمن     اآليل استخدام احلاسب 

 لتحقيـق   علم من أهداف سلوكية حمددة ضمن نظام متكامل يضعه امل          اآليل حتققه برامج احلاسب  
وطـرق  ، التعليميـة   اآليل أهداف الدرس مع األخذ بعني االعتبار معايري اختيار برامج احلاسـب          

ـ      ،ومواصفات املكان الذي تستخدم فيه    استخدامها   ل بـرامج   كما أشارت الدراسة إىل أمهية عم
  اآليل  السـتخدام احلاسـب    عن األساليب الناجحة   قبل وأثناء اخلدمة   نيعلمبية للم ودورات تدري 

وذلك ملواجهة النقص احلاد يف تدريب املعلمـني الـذين ال يعرفـون كيـف               ،كوسيلة تعليمية 
 أطـول مـع   ون وقتـاً  علمكما تبني أنه كلما قضى امل     ،ون هذه الوسيلة ألغراض تعليمية    يستخدم
 اليت قدمها   ومن أهم التوصيات  . موادهم ميلهم إىل استخدامه يف تدريس     ازداد    كلما  اآليل احلاسب
التأكيد على أمهية   و، اآليل يف عملية التعليم مبساعدة احلاسب    التأكيد على أمهية دور املعلم      :الباحث

  . كوسيلة تعليمية قبل وأثناء اخلدمة اآليلإعداد برامج تدريبية للمعلمني يف جمال استخدام احلاسب
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 فقد استهدفت التعرف على أثر استخدام احلاسـب       ) ٢٠٠٠(الدراسة اليت قام ا التومي      ا  أم      
فاشـتملت عينـة   .ائي يف مقرر قواعد اللغة العربية الصف السادس االبتدتالميذ على حتصيل    اآليل

بد امللك بن مروان مبدينة      الصف السادس االبتدائي مبدرسة ع     تالميذاً من   تلميذ) ٦٠(علىالدراسة  
 تـدرس   تلميذاً) ٣٠(تني جمموعة جتريبية وعدد أفرادها    وقسمت عينة الدراسة إىل جمموع    ،رياضال

 كما . تدرس بالطريقة التقليديةتلميذاً) ٣٠(وجمموعة ضابطه عدد أفرادها  ،سويببواسطة برنامج حا  
وأوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللـة        . حتصيلياً على اموعتني   تباراًخطبق الباحث ا  

بينما مل  التذكر لصاحل اموعة التجريبيـة،     بني اموعتني يف مستوى      تالميذحصائية يف حتصيل ال   إ
 وقد قدم الباحث جمموعـة    .ستوى الفهم والتطبيق واالختبار   تكن هناك فروق بني اموعتني يف م      

صف ة القواعد لل  وسيلة تعليمية يف تدريس ماد    ك  اآليل استخدام احلاسب :من أمهها من التوصيات   
لـى  تدريب املعلمني ع  و، اآليل ملرحلة االبتدائية بأجهزة احلاسب   تزويد مدارس ا  السادس االبتدائي، 

  .وسيلة تعليميةك هاستخدام
 

 التعرف علـى اجتاهـات      هدفت إىل بدراسة  )٢٠٠٠( التعليم قام اخلطيب     تقنية جمال   ويف       
، مدرسة) ٢٦٨(ملدارس يف حمافظة إربد     فقد بلغ جمموع ا   . التعليم تقنيةافظة إربد حنو    املعلمني يف حم  

وائي من كل مدرسة من     كما مت اختيار معلم بشكل عش     ،مدرسة منها عشوائياً  ) ١٨٠(تيار  مت اخ 
ة واملؤهالت  حبيث اشتملت العينة على املراحل الثالث وتنوعت فيها اخلربات التعليمي         ،هذه املدارس 

نرجس (م من إعداد   التعلي تقنيةاهات حنو   وقد اعتمدت الدراسة مقياس االجت    ،العلمية وجنس املعلم  
احلـسابية واالحنرافـات    حيـث مت حـساب التكـرارات واملتوسـطات          ،)م١٩٩٠، محدي

 للتعرف على العالقة بني اجتاهـات      واختبار حتليل التباين     )ت(باإلضافة الستخدام اختبار  ،املعيارية
هات اجيابية لدى املعلمني يف جمتمع      فكانت نتائج الدراسة أن هناك اجتا     .، التعليم تقنيةاملعلمني حنو   
كما برز أثر املؤهل لصاحل من حيملون شهادة البكالوريوس علـى مـن         ، التعليم تقنيةالدراسة حنو   
 تقنيـة بيـة يف جمـال     بعقد دورات تدري  :فأتت أهم التوصيات  .ة دبلوم كلية اتمع   حيملون شهاد 

ترسـيخ  ويف  ،يف العملية التعليميـة   سائل  وائد االستخدام الفعال هلذه الو    توضيح أمهية وف  و،التعليم
  .تقنيةال املعلمني حنو االجتاهات اإلجيابية لدى

 
احلاسـب اآليل يف   تالميـذ  التركيز على أمهية تعليم ال إىل)٢٠٠١(دراسة املنيع   هدفت   كما     

يـني  باإلضافة إىل تنمية القوى البشرية من معلمني وإدار       ،راحل التعليم العام كمادة دراسية    مجيع م 
 ومن مث تدريب املعلمني على كيفية دمج جمـاالت احلاسـب اآليل يف املنـاهج                هعلى استخدام 
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وتوصلت الدراسة الوصفية النظرية إىل     .يف الفصول الدراسية   الدراسية لكي يتحقق استخدام تقنيته    
هـذه   يف املناهج الدراسية من خالل اقتراح برنامج لدمج           اآليل اقتراح منوذج لدمج تقنية احلاسب    

  اتمع مبختلف قطاعاتـه دوركما أكدت نتائج الدراسة على    ،يف املواد الدراسية وخطواا   تقنية  ال
ن التقنية باهظة التكـاليف  أل إلدخال تقنية احلاسب اآليل يف مجيع مدارس التعليم العام           ومساعدته

 يف تطوير اخلطط  لذا أوصت الدراسة بإعادة النظر    .ؤسسات التعليمية وحدها حتملها   وال تستطيع امل  
  مكمـالً  ب اآليل وأن تكون جـزءاً     الدراسية حبيث يتم صياغتها لكي تستفيد من تقنيات احلاس        

  . إلدخال التقنية يف املدارساإلسهامكما اقترحت الدراسة معايري مشاركة القطاع اخلاص يف .هلا
 

العمليـة   ودورهـا يف      اآليل اسـب  احل تقنيـة إىل التعرف على    ) ٢٠٠١( العمري   وسعى      
 تقنيـة حيث اعتمد الباحث األسلوب الوصفي التحليلي بغرض التعرف علـى مزايـا             .التعليمية
وأتت نتائج الدراسة النظرية تؤكد أن حال العمليـة         .طبيقاته يف العملية التعليمية    وت  اآليل احلاسب

 كوسـيلة    اآليل وأن احلاسب ، التعليمية لدينا ينبغي أن يعاد النظر فيه مع احتياجه املستمر للتطوير          
أفضل وأسهل مـن الطريقـة       يف تقدمي املعلومات واملفاهيم بطريقة       التلميذتعليمية يساعد املعلم و   

 ميكن للمـدرس أن يقـوم       مثالًف ،كما أنه ميكن استخدام هذه التقنية بأكثر من طريقة        ،التقليدية
جهاز عرض  بتحضري دروسه على برامج أجهزة العرض األخرى مثل جهاز العرض فوق الرأس و            

كما ميكنه االسـتفادة مـن   ،والرسوم املوجودة باملقرراملعلومات الداتا شو واالستفادة من الصور   
 كوسيلة تعليمية يقدم     اآليل كذلك فإن استخدام احلاسب   .اليت ختدم املقرر  اجلاهزة  ليمية  الربامج التع 

باحـث جمموعـة مـن      الوقد قدم   .الدرس بطريقة شيقة ومثرية جتذب انتباه التالميذ إىل الدرس        
التركيز على تدريب مجيع املعلمني يف      و،ق مع التقنيات احلديثة   تطوير املناهج لتتواف  :التوصيات أمهها 

 وأعضاء هيئة التـدريس يف      املعلمنيتشجيع  و،ام هذه التقنية واالستفادة منها    املدارس على استخد  
  .ظيف هذه التقنية يف مجيع أعماهلماملؤسسات التعليمية على تو

  
  اآليل احلاسـب  اليت تناولت أثـر اسـتخدام     ) ٢٠٠١(ليف بينت الدراسة النظرية خل    كذلك     

بتصميم درس باستخدام برنامج مايكروسوفت باوربوينـت      وملحقاته يف إعداد الوسائل التعليمية      
)(Microsoft Power Point،اسـتخدام شـبكة   لتعرف على مدى إمكانية  لكما هدفت

وأكد يف دراسته   .ها وتوضيح مميزاا واملعوقات اليت حتول دون استخدام       االنترنت يف عملية التعليم   
حيث يتـوفر التجديـد    ملصلحة املواد الدراسية والتدريس  اآليل أمهية استخدام وتوظيف احلاسب   

على أدائنـا التدريـسي داخـل     والتغيري واخلروج من الروتني املتكرر والرتيب الذي يطغى غالباً        
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وأنه برنامج سـهل     اإلضافة إىل أمهية استخدام املعلم لربنامج الباوربوينت      هذا ب .حجرات الدراسة 
هذا باإلضافة  .ونقل هذه املهارة إىل التالميذ     جمال التدريس   أن يستفيد من خدماته يف     تهوباستطاع

ق الكثري مـن    ولتحقي،ت الشبكة العنكبوتية يف التدريس    إىل أمهية تدريب املعلمني على استخداما     
كاختصار الوقت واجلهد والتكلفة املادية واالستفادة ،ذه االستخداماتها هحتققاليت قد  االمتيازات  

  .من أدوات التقنية املتعلقة ا يف حتقيق األثر الفعال يف التعلم والتعليم
 

ذهبت إىل التعرف على مدى استخدام تقنيـة املعلومـات          فقد  ) ٢٠٠٢( دراسة املوسى     أما    
على مـدى تـوفر     و، اخلليج العربية  يف دول )املرحلة االبتدائية (يم األساسي  يف التعل   اآليل سبواحلا

االستفادة من جتـارب بعـض الـدول يف          كما هدفت إىل  ،الربامج التعليمية يف املرحلة األساسية    
التعرف على الصعوبات اليت تقف أمام     كذلكو،توظيف تقنية املعلومات واحلاسب اآليل يف التعليم      

 استبانة للحصول علـى  وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي مصمماً. التعليم تقنية يف هذه ال تطبيق  
ومشلت عينة الدراسة مجيع مسئويل التقنيات التعليميـة        .ت والبيانات اخلاصة ذه الدراسة    املعلوما

من اجلنسني يف مجيع دول أعـضاء جملـس التعـاون           )٢٠٠(وعددهمري التعليم األساسي    ومدي
عربيــة اململكــة الو،البحــرينو،األمــارات العربيــة املتحــدة(:ليــةاخلليجــي للــدول التا

فـع   يف ر   اآليل إمكانية احلاسب : أهم نتائج الدراسة يف    حيث جاءت ).قطرو،الكويتو،السعودية
 يف تعليم دول اخللـيج مـا زال         اآليل وإن استخدام احلاسب  ،وحتسني مستوى التحصيل الدراسي   

 ال  – حـىت اآلن     –ه يف التعليم االبتدائي إال أنـه        بالرغم من أمهيت  و، ببطء بالرغم من أمهيته    يسري
مـن أكـرب    و.)الدول اخلاصة بالدراسة  ( العريب توجد مادة خاصة باحلاسب يف مجيع دول اخلليج       

 وتوظيفـه يف العمليـة       اآليل سـب  عدم تدريب املعلمـني علـى اسـتخدام احلا          أيضاً العوائق
جمموعة مـن التوصـيات اهلامـة      كانت هناك   و. لتوفري األجهزة   الباهظة لتكلفة املادية او،التعليمية

 ضرورة إعادة النظر يف سياسة التعليم للتعليم األساسي من حيث إمكانية تطبيـق احلاسـب           :منها
 يف التعلـيم     اآليل إن اسـتخدام احلاسـب    .ووضع اخلطط والدراسات هلذا األمر     يف التعليم    اآليل

رة وضع خطة شاملة وكاملة مـن       ضرو.ا متطلبات العصر  ضرورة ملحة تفرضه علين   هلو  األساسي  
 يف التعليم مع توفري اإلمكانات البشرية واملادية         اآليل قبل وزراء التربية والتعليم الستخدام احلاسب     

  . إىل جنبجنباً
 

دراسة وصفية ركزت على تعليم اللغة العربيـة باسـتخدام          ب) ٢٠٠٢(قام الكندري    قدو      
 نتائجهذه الدراسة عن ال   أسفرت  وقد  .ج الوصفي التحليلي  الباحث املنه   فيها واعتمد. اآليل احلاسب
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تعلـيم اللغـة    ، العربية اللغة ها يف التعليم وخاصة يف تعليم اللغات ومن        اآليل أمهية احلاسب : اآلتية
وأنه ال ميكن االستغناء عـن املعلـم    ، التعليم التقليدي   يتفوق على   اآليل اسب احل عن طريق العربية  

هذا وقد برزت جمموعة من األسباب اليت جتعل املعلمني         .وقت واجلهد عليه ال فقط يوفر   ؛باحلاسب
 معرفته السابقة    وعدم التقينقلة خربة املعلم باال     : من أمهها   اآليل مون عن استخدام احلاسب   حيج

وقـدم  . سيغري من طريقة تدريسه كمعلـم       اآليل ختوفه من أن احلاسب   و، اآليل باستخدام احلاسب 
إعـداد  و،ية يف املدارس من املرحلة االبتدائ      اآليل إدخال احلاسب :هامهالباحث عدة توصيات من أ    

تكوين و،ملراحل التعليمية باللغة العربية   تصميم برامج مناسبة ملختلف ا    ، اآليل املعلم لتدريس احلاسب  
 يف ميدان التربيـة      اآليل هيكل تنظيمي على مستوى دول اخلليج العريب لتطوير استخدام احلاسب         

  .  عصر تطورات الوالتعليم لتواكب
 

دراسة هدفت إىل حتديد العالقة بني استخدام الوسائل        )٢٠٠٢( العام نفسه طبق الداوود      ويف    
وحماولة معرفة مقدار التقبـل  ، للمادة الدراسية  التالميذها بتقبل   وعالقت)السمعية والبصرية (ييةالتعليم

ديثة يف املادة الدراسية ومن بينـها        نتيجة استخدام الوسائل التعليمية احل     التالميذلدى جمموعة من    
  على املستويات الدراسية الثالثة     موزعني تلميذاً) ١٥٠(وتكونت عينة الدراسة من   . اآليل احلاسب

وقـد اسـتخدم    . منطقة الرياض  يفمدارس  )٥(ك على  ملختلف املواد الدراسية وذل    علماًم)٥٠(و
مها احـد إل تـصميم اسـتبانتني      الباحث املنهج الوصفي املسحي جلمع وحتليل البيانات من خال        

وقد أوضحت نتائج الدراسة عن وجود عالقة قوية بـني اسـتخدام        .للتالميذني واألخرى   علمللم
  و املعلمـني وجهة نظر كـل مـن        للمادة الدراسية وذلك من      التالميذالوسائل التعليمية وتقبل    

 احلديثة يف نقل املادة     ية يقومون باستخدام الوسائل التعليم    املعلمنيمن  ) %٨٤(وأن نسبة ،التالميذ
التعليميـة متـوفرة إىل درجـة        يـرون أن الوسـائل       املعلمنيمن  ) %٣٨(وأن نسبة ،الدراسية
ضـرورة  و،التعليمية مناسبة لثقافة اتمع   أن تكون الوسائل    : فكانت أهم توصيات الباحث   .كبرية

  .يميةل الذين ال تتوفر لديهم املهارة يف استخدام الوسائل التعاملعلمنيتدريب 
  

بيانات إحصائية دقيقة حـول مـدى معرفـة معلمـي          ) ٢٠٠٣(اهلدلق   دراسة وفرتكما      
وكثافة اسـتخدامهم هلـا يف      ، وبرجمياته  اآليل ومعلمات العلوم بدولة الكويت مبهارات احلاسب     

دولـة   ومعلمة علوم مبراحل التعليم الـثالث ب       معلماً)١٤٥(وتكونت عينة الدراسة من   .التدريس
نة يف احلصول على بيانـات       قام الباحث بتصميم أداة الدراسة وهي عبارة عن استبا         وقد،الكويت
 فروق بني معلمي ومعلمات     عدم وجود  :وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج ومنها       .الدراسة
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وكـذلك اسـتخدام    ، بشكل عام   اآليل لق باستخدامهم للحاسب  العلوم بدولة الكويت فيما يتع    
بينما توجد فروق بني معلمي ومعلمـات العلـوم فيمـا يتعلـق             ،العلوم يف دروس    لهميذهم  تال

كما توصلت الدراسـة إىل     .دروس العلوم وذلك لصاحل املعلمني     يف    اآليل باستخدامهم للحاسب 
ني أن تشتمل برامج إعداد املعلم قبل اخلدمة على دراسة مقررين حاسوبي          :عدد من التوصيات أمهها   

  .ملواد التعليمية املختلفة يف ا اآليلسبدمج احلا،أو أكثر
 

 يف تدريس العلوم على التحصيل واالجتاه حنو العلم          اآليل  على أثر استخدام احلاسب    وللتعرف     
 أجراهـا   يف دراسته اليت  )٢٠٠٣(ح عبد اهلادي  يوض نقف على ت   الصف السادس االبتدائي  لتالميذ  

ية  للمجموعة التجريب اًتلميذ) ٦٥(، من الصف السادس االبتدائي    تلميذاً)١٣٧(على عينة مؤلفة من     
يف "البيئة  "رييب معتمداً على وحدة   حيث اتبع الباحث املنهج التج    . للمجموعة الضابطة  اًتلميذ)٧٢(و

باإلضافة إىل االستعانة باختبار    ، لذلك اً حتصيلي اًوأعد اختبار ،تدائيمادة العلوم للصف السادس االب    
 يف التحصيل    اآليل تدريس العلوم مبساعدة احلاسب   ومتخضت الدراسة عن فعالية     .االجتاه حنو العلم  

 power(وربوينـت  االب  التقدمييـة ضوالعـر من خالل عرض احملتوى العلمي بواسطة برنامج 
point(،  وم أو االجتاه حنـو الـتعلم        يؤدي إىل تنمية االجتاه حنو العل       اآليل وأن استخدام احلاسب
وقد قدم الباحث جمموعة من . يف تدريس العلوم    اآليل استخدام احلاسب وضرورة االجتاه حنو    ،الذايت

العـروض  اسطة برنـامج  تدريب معلمي العلوم على برجمة أجزاء من املقررات بو        :ت منها التوصيا
تدريب املعلمني على استخدام وإعداد الربجميات التعليميـة يف تـدريس          و،)وربوينتاالب(التقدميية  

  . اآليلالعلوم مبساعدة احلاسب
 

علـى  ) ٢٠٠٣(القاضـي     تعرف  اآليل ؤثرات الصوتية املرئية باستخدام احلاسب     أثر امل  وعن    
  فاشتملت عينة .ة اإلسالمية للصف السادس األساسي يف تدريس مادة التربي اآليلاستخدام احلاسب

 ية والتعليم ملنطقة قصبة الزرقاء     الصف السادس األساسي يف مديرية الترب      تالميذ مجيع   علىالدراسة  
شعبتني ؛شعب صفية )٤(بواقع،مدرسة)٢٣٠(موزعني على ،تلميذة و تلميذا)٩٥٣٠(دهموالبالغ عد 
وذلـك باختيـار    ،لباحث بإعداد اختبار حتـصيلي لـذلك      وقد قام ا  ، وشعبتني للذكور  لإلناث
فأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق     .يف مادة التربية اإلسالمية   "لبعثخلق اإلنسان وإنكار ا   "وحدة

وقد . اآليل م ولصاحل طريقة التعليم باحلاسب    وحدة تعزى لطريقة التعلي   يف التحصيل يف استيعاب ال    
حماولة حتسني أساليب تدريس املادة عـن طريـق         :احث جمموعة من التوصيات من أمهها     قدم الب 
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وتطوير مهارات املدرسني وتدريبهم وتأهيلـهم علـى        ، العلمية يف تدريس املادة    التقنيةاستخدام  
حماولة تصميم واستخدام الربجميات    و،خدام أفضل األساليب وأجودها    باست تلميذإيصال املعلومة لل  

  .   أثناء احلصة الدراسيةتالميذ جيذب انتباه ال مثرياًاليت تضفي على تدريس املادة رونقاً
 

كشف عن فاعليـة برنـامج   للاليت هدفت  )٢٠٠٤(قام ا العيسوي   أيضاً الدراسة اليت     هناك     
 عند تدريس القراءة يف حتسني الفهم والسرعة يف القراءة )Power point(وربوينت االعروض الب

 التعرف على واقع استخدام      إىل كما هدفت .الرابع االبتدائي بدولة اإلمارات   لدى تلميذات الصف    
وتألفت عينة الدراسة   .ة وفق مراحل تدريس القراءة نفسها      تعليم القراء  لتقنيةاملعلمات والتلميذات   

 اختيـارهن   معلمـة مت  )٥٥( عددهن والبالغلتعليم العام   غة العربية مبراحل ا   من جمموعة معلمات الل   
امعـة  وكذلك عينة من التلميذات املتدربات ختصص لغة عربية بكلية التربيـة جب           ،بشكل عشوائي 

 من تلميذات كلية    تلميذة) ٤٢(عشوائي وقد بلغ عددهن    بشكل   نراألمارات العربية املتحدة اخت   
 تعليم القـراءة    تقنيةث األسلوب الوصفي التحليلي يف التعرف على أمناط         اعتمد الباح وقد  ،التربية

 ،ألمناط عند تدريسهن دروس القراءة    عند التعرف على واقع استخدام معلمات اللغة العربية لتلك ا         
 من قبل معلمات اللغة العربية هـو جهـاز عـرض الـشرائح              استخداماًوتبني أن أكثر األمناط     

من ناحية أخرى فقد    ،)البوربوينت( وبرنامج العروض     اآليل  هو احلاسب  اًوأقلها استخدام ،الشفافة
كما أظهرت نتائج الدراسـة أن      ،بنسبة عالية ) البوربوينت(متيزت الطالبات باستخدامهن لربنامج     

املرحلة اليت يتم فيها استخدام املعلمات والتلميذات للتقنية جاء يف مرحلـة عـرض املوضـوع                
برنـامج  (جرييب لدراسة أثر العامل املستقل     املنهج الت   الباحث كما اعتمد ،رية للقراءة اجله  استعداداً

ن وقسمت اموعتـا  ،)السرعة والفهم يف القراءة   (ابعةعلى العوامل الت  )العروض يف تدريس القراءة   
وصـمم  . القبلي والبعـدي ألدوات الدراسـة      مع التطبيقني ،ةضابطجمموعة  إىل جمموعة جتريبية و   

 أن اسـتخدام  :اآليتعلـى النحـو    نتائج الدراسة جاءتو.ة بطاقة املالحظة حث هلذه الدراس  البا
كوسيلة مساعدة يف تعليم القراءة مقارنة باستخدام الطريقة التقليدية         )وربوينتاالب( العروض برنامج

وأن هناك أمهية قـصوى     ، الوقت يف التدريس   يف الفصل أدى إىل حتسني الفهم يف القراءة مع توفري         
املؤثرات .رات الفهم القرائي لدى التلميذات  يف حتسني مها  )وربوينتاالب(ج العروض تخدام برنام الس

وقـدم الباحـث عـدة      . بالنسبة للمتعلمني   ومشوقاً ممتعاًاملصاحبة للعرض جعل املوقف التعليمي      
ئولني عن وسـائل    وللمس،وملخططي املناهج ،إلدارة املدرسة ت متعلقة مبعلمات اللغة العربية      توصيا

تغـيري طريقـة التـدريس       أو برنامج العروض له تـأثري يف          اآليل أن احلاسب :أمههااإلعالم من   
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وعقد دورات تدريبية للمعلمات يف مجيع املراحل التعليمية قبل وأثناء اخلدمة السـتخدام        .التقليدية
  .   والتعامل مع برنامج العروض  اآليلاحلاسب

 
  حتديد واقع احلاسب   اليت هدفت إىل  )٢٠٠٤(يت قام ا اخلطيب والسيد       خالل الدراسة ال   ومن    
 التعليمي بسلطنة عمان وذلك عن طريق استعراض آراء كل من املعلمني واملعلمات حيـال               اآليل

 ، يف مدارس الـسلطنة     اآليل وااالت اليت استعمل فيها احلاسب    ، اآليل التدريب يف جمال احلاسب   
وقد تكونـت عينـة الدراسـة       .ارسد يف تلك امل   هواملعوقات اليت ميكن أن حتول دون استخدام      

 التعليمي مت اختيارهم بطريقة عشوائية من خمتلف         اآليل  ومعلمة يف جمال احلاسب    اًمعلم)١٥٠(من
وقـد أعـد    )مسندموظفار،والظاهرة،والشرقية،والباطنه،ومسقط،(لطنة وهي حمافظة  حمافظات الس 

 يـستعمل يف   اآليلأن احلاسب :جوكانت النتائ ،صول على البيانات  الباحثان استبانة الدراسة يف احل    
ملعلمني واملعلمـات يف  مدارس السلطنة من أجل حمو األمية احلاسوبية إال أن هناك تقصري من قبل ا         

 على االهتمام باستعمال     الدراسة توصياتوركزت  .ر الربامج التعليمية احلاسوبية   فقلة تو .استخدامه
ب التلميذ املدرسي وكتاب املعلـم مـن        إعادة النظر يف كتا   و كمساعد يف التعليم،    اآليل سباحلا

حيث فقرات احملتوى ووضوح املادة لكي تتالءم مع ما هو موجود مـن كتـب ومقـررات يف                  
زيادة و،دد األجهزة احلاسوبية يف املـدارس     ضرورة زيادة ع  و يف العامل الغريب املتقدم،     اآليل احلاسب

عدد الكايف  توفري ال علمات أثناء اخلدمة،  للمعلمني وامل   اآليل عدد الدورات التدريبية املعلقة باحلاسب    
  .من الربامج التعليمية

  

الدراسات السابقة التي تناولت اسـتخدام احلاسـب اآليل يف : ثانيا  
  :اجات الرتبوية اخلاصةاحلتعليم ذوي 

  

 هناك العديد من الدراسات اليت تناولـت اسـتخدام   اصة بشكل عام كان       يف جمال التربية اخل   
  :دراساتوفيما يلي استعراض هلذه ال، التربوية اخلاصةاحلاجات ذوي  معاحلاسب اآليل

 
لتعـرف   هدفت ل)Schery, & O'Connor, 1992( قام ا شريي و أكونوردراسة     

طفال الذين يعانون من    لأل يف تعليم اللغة      واعتماد املدارس عليه    اآليل على فاعلية استخدام احلاسب   
 حيث).قسم التربية اخلاصة  مدارس  (لوس أجنلوس    مدارس يف    مخسمشلت الدراسة   .إعاقة شديدة   

العمـر  : مت اختيارهم مبعايري معينة منـها     لديهم إعاقة شديدة   تلميذاً)٥٢(تكونت عينة الدراسة من   
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ن أجل التعامل مع حمفزات واجللسة السليمة م  ، اجليدة الرؤيةالتمتع ب و، على األقل  اً شهر )١٥(العقلي
سمح له بالـضغط    تحبيث  لى السيطرة احلركية للجزء األعلى من اجلسم        القدرة ع و، اآليل احلاسب

باإلضافة إىل التدريب علـى     ،دقيقة)٣٠-١٥(القدرة على العمل منفردا ملدة      و،على لوحة املفاتيح  
قـد مت تطبيـق     ل.سـنة )١٢-٣(بعمر من ، التقنية يف عالجهم الدقيق    مهارات االتصال باستعمال  

) ٣٠(مدة اجللسة الواحـدة   جلسة تدريبية فردية كانت     ) ١٦(ع  أسابيع بواق ) ١٠(الربنامج ملدة   
 يف التعليم    اآليل وملعرفة أثر احلاسب  ،قسم التالميذ فيها إىل جمموعتني جتريبية وأخرى ضابطة       ،دقيقة

الذي يعتمد على برنامج خماطبـة       ٨٠ )PEAL(مت تطبيق الربنامج اخلاص باكتساب اللغة املبكر        
أما اموعـة  .ى وألعاب على اموعة التجريبيةليمية على شكل دم   ولوحة مفاتيح تع  ،صويت ناطق 

 ذات داللة إحصائية لصاحل اموعة      اًفأظهرت النتائج فروق  .طة فقد تعلمت بالطريقة التقليدية    الضاب
ات كانت أقـوى يف تعلـيم       وأن التأثري ، اآليل وإىل التأثري االجيايب لتدريب لغة احلاسب     ،التجريبية
 ، على الـتعلم    وعقلياً  يساعد األطفال املعوقني جسدياً     اآليل  بالنتيجة أن احلاسب   وتبني.املفردات
واحلاجة إىل مثل هذه الربامج اخلاصة باجللسات التدريبية        ،ومهارة التعبري عن النفس   ، اللغة وكسب
  . الفردية

 
للتعـرف  ) ١٩٩٤( ركزت دراسة محاد      اآليل  جمال اكتساب املفاهيم من خالل احلاسب      ويف    

 يف اكتساب مفاهيم رياضية أساسية لدى التالميـذ املعـوقني    اآليلعلى فاعلية استخدام احلاسب 
وقد تكونت عينة الدراسة مـن تالميـذ        ، مقارنة مع التدريس الصفي العادي      إعاقة بسيطة  عقلياً

ـ )١٦( و اًذكـور )٢٤( وتلميذة اًتلميذ)٤٠(من) مركز نازك احلريري باألردن   ( حـت  تراو،اًإناث
اختبار ومت إعداد   ،ينة إىل جمموعتني جتريبية وضابطة    مث قسمت الع  ،سنة)١٢-٧(لزمنية بني أعمارهم ا 

 مت أخذها مـن منـهج        رياضياً مفهوماً) ١١(يتكون من والذي  ) بعدي –قبلي  (املفاهيم الرياضية 
فكشفت نتـائج   ،)١٩٩٠واملعد من قبل خولة حيىي       (– إعاقة بسيطة -الرياضيات للمعوقني عقلياً  

كما أن التدريس مبساعدة    ،ليم على الطريقة الصفية العادية     يف التع   اآليل تفوق احلاسب الدراسة عن   
ويقلل من تشتت انتباه التالميذ ويركز      ،ى املعلم يف التدريس    يوفر الوقت واجلهد لد     اآليل احلاسب
 النتباه التالميـذ مبـا       من أهم العوامل جذباً     اآليل ناهيك عن اعتبار احلاسب   ،جيب تعلمه على ما   
 جمموعة مـن التوصـيات مـن        وقد قدمت الباحثة  ، من مثريات ومنبهات صوتية وصورية     يوفره
  . اآليلني واملعلمات على استخدام احلاسبالقيام بعمل دورات تدريبية للمعلم:أمهها
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دراسة هـدفت   )٢٠٠١( دياب  أجرت  للمعوقني عقلياً   اآليل استخدام احلاسب ب خيص   وفيما     
تعـرف  للوكذلك  ، اآليل ب باستخدام احلاس  طرح للتالميذ املعوقني عقلياً   تعليم مهاريت اجلمع وال   ل

فتكونـت عينـة    .  والطريقة العادية يف التدريس     اآليل على الفروق بني التعلم باستخدام احلاسب     
وهم من تالميذ مركـز     ( بدرجة بسيطة  فراد املعاقني عقلياً   وتلميذة من األ   اًتلميذ)٢٨(نمالدراسة  

 د وبلغ عـد  وأخرى ضابطةموعتني جتريبيةحيث مت تقسيم التالميذ إىل جم،)ننازك احلريري باألرد  
قبلي (وحديت اجلمع والطرح   يتكون من ستة أسئلة من       اًوقد أعدت الباحثة اختبار   ،)١٤ (كل منها 

فأسفرت .)١٩٩٩واملعد من قبل خولة حيىي عام       (نهاج املهارات احلسابية األساسية   من م ) بعدي –
 وذلك بتوفري الوقت واجلهد ووضـع        اآليل ية التدريس من خالل احلاسب    نتائج الدراسة عن أمه   

 أمهية يف ختفـيض      اآليل وأن لطريقة التدريس باستخدام احلاسب    ،اخلطوط العريضة اهلامة للدرس   
 يف  اآليلأمهية التـدريس باسـتخدام احلاسـب   ، يف الفصلمستوى االضطراب االنفعايل للتالميذ  

كما أسفرت عن زيـادة دافعيـة   ،األطفال خاصة املفاهيم اردة تشكيل املعارف واستيعاا لدى   
عقد الدورات التدريبية للكـوادر العاملـة مـع    :وكان من أهم توصيات الدراسة.التالميذ للتعلم 

  .  اآليل يف كيفية استخدام احلاسب عقلياًاملعاقني
  

برجميات احلاسب  إىل التعرف على احلاجات التدريبية على       ) ٢٠٠١( دراسة يوسف    وهدفت     
معلمة مـن   )١٥٩(وقد تكونت عينة الدراسة من      ،اآليل ملعلمات التربية اخلاصة يف مدينة الرياض      

واتبعـت الباحثـة   ،)العقلية واحلركية(واإلعاقة املزدوجة،عاقة احلركية واإل،معلمات اإلعاقة العقلية  
وعكست ،لى بياناا للحصول ع وهي عبارة عن استبانة   كما صممت أداة الدراسة   ،املنهج الوصفي 

نتائج الدراسة عن قلة عـدد أجهـزة احلاسـب اآليل يف مراكـز ذوي احلاجـات التربويـة                   
وبرنامج الباوربوينت على أعلى درجة موافقـة       ، وحصول برنامج املايكروسوفت وورد   ،اخلاصة

 من أبرز الصعوبات اليت حتول دون استخدام برجميات احلاسب اآليل         ،واستخدام من قبل املعلمات   
 يف قاعـة  وعدم توفر أجهزة احلاسب اآليل،عدم توفر الدورات التدريبية   :من وجهة نظر املعلمات     

هذا إىل جانب عدم وجود املخـتص يف جمـال          ، كما ال يوجد تشجيع من جهة العمل      ،الدراسة
وقدمت .والوقت الكايف الستخدام احلاسب اآليل    ،وعدم توفر الربجميات التعليمية   ،احلاسب أو الفين  

زيادة عدد الدورات التدريبية املقدمـة أثنـاء اخلدمـة          : حثة جمموعة من التوصيات من أمهها     البا
توفري أجهزة احلاسـب اآليل يف املراكـز      .ملعلمات التربية اخلاصة يف جمال احلاسب اآليل وبرجمياته       

  . واملعاهد واجلمعيات ملعلمات التربية اخلاصة
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ـ تعرف علـى إدراك امل    لل هدفتدراسة  )٢٠٠٢( طبق هوساوي    تالهعام الذي    ال ويف      ني علم
العاملني مع التالميذ ذوي التخلف العقلي البسيط ملهارات االستخدام التقين للحاسـب اآليل يف              

دائية واملتوسطة  مدرسة متثل املراحل االبت   )١٢( يف اًعلمم)١٧( عينة الدراسة من   واشتملت. التدريس
بلمـان  و،)Lewiston(ليوسـنت   و، )Moscow(ومتت الدراسة يف مدن موسكو      ، والثانوية

)Pullman(،  يف  اتبع الباحـث األسـلوب الكيفـي      . الواليات املتحدة األمريكية   واليت تقع يف 
وقد أظهرت نتائج   . الذين قام مبالحظتهم   املعلمنيمبقابلة كل   ووقام بتصميم بطاقة مالحظة     ،البحث

  اآليل ستفادة من استخدام احلاسـب    الدراسة أن التالميذ ذوي التخلف العقلي البسيط ميكنهم اال        
مهم القـراءة  ومتكنت الربامج من تعلـي ،ستوى حتصيلهم األكادمييبطرق عديدة حبيث ترفع من م    

 اجـات كما أن التالميذ مـن ذوي احل      . اآليل ومهارات استخدام احلاسب  ،والكتابة والرياضيات 
إىل أن إجيابيـات وفوائـد      باإلضـافة   . اآليل  باستخدام احلاسب  يستمتعون كثرياً  اخلاصة   التربوية

 اخلاصة بصفة عامة ولـذوي التخلـف         التربوية احلاجات للتالميذ ذوي     اآليل استخدام احلاسب 
 وضع الباحث توصياته اخلاصة املقدمـة لـوزارة         وأخرياً.عقلي البسيط بصفة خاصة كثرية جداً     ال

خدام التالميـذ ذوي    ضـرورة اسـت   : العامة للتربية اخلاصة وكان أمهها     اإلدارةالتربية والتعليم و  
 جيـب   كما. إذا مل يكونوا يستخدمونه حالياً      اخلاصة بصفة عامة احلاسب اآليل     احلاجات التربوية 

على واضعي اخلطط واملناهج الدراسية جعل تعليم واستخدام احلاسـب اآليل ضـمن املنـاهج               
  .همواملقررات الدراسية األساسية لعملية تعليم

 
ـ  ذهبت      جاسـت والجنـون  ميـشلينج و ا  الدراسة الـيت أجنز)Mechling, Gast, 

Langone, 2002 ( إىل تقييم فعالية استخدام تعليمات احلاسب اآليل املبين على الفيديو املرئي
ة على اللوحات يف     وذلك دف تعليم مهارة قراءة الكلمات املوجود       على التالميذ املعوقني عقلياً   

ومن ،ار املوجودة يف كل قسم وربط االسم مبا يدل عليه للداللة على اخلض  ) البقالة(حمل بيع اخلضار  
ذوي التخلف من تالميذ  )٤(تكونت عينة الدراسة من   .مثلة تعليم متعددة من احلياة    خالل اإلمداد بأ  
ويتعلمون أيـضا يف غرفـة      ،سنة)١٧-٩(وتتراوح أعمارهم من  )Moderate(العقلي املتوسط   

: مت اختيارهم بناء على معـايري وهـي       وقد  ،ديالربنامج التربوي الفر   جلسات   املصادر من خالل  
القدرة و،دقيقة)٢٠(االنتباه للمهمة ملدة    و،لتقليد الشفهي أو احلركي للقراءة    او،القدرة على الرؤية  

 وذلك  كلمة)١٢ (مت عرض الكلمات عرب ثالث جمموعات ويف كل جمموعة        .البصرية على التذكر  
لصورة واألخرى للكلمة   مها ل احدإكلمة  ني لكل   ومت تقييمهم حملاولت  ،لثالث جلسات فردية متتالية   

 أدى إىل زيادة يف      اآليل وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تعليم الفيديو املعتمد على احلاسب         .املطبوعة
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وأن استعمال الصور وربطها بالكلمة     ،ادرين على قراءة الكلمات وفهمها    أدائهم وكان التالميذ ق   
وكمـا  . معرفة الكلمة وربطها مبدلوهلا     بدرجة متوسطة من   اً عقلي املعوقنياملكتوبة ساعد التالميذ    

  .ج أنه خلق جو من احملاكاة الفعالأوضحت النتائ
  

الكشف عن واقع استخدام الوسائل التعليمية من قبل        )٢٠٠٣( بن طالب   حاولت دراسة  كما     
 من حيث توفر هـذه   معلمي مادة التربية الفنية يف معاهد التربية الفكرية باململكة العربية السعودية          

ـ   سائل التعليمية   الوسائل ومدى حاجة املعلمني للدورات التدريبية يف جمال الو          بومن بينها احلاس
وكذلك إيضاح املعوقات اليت حتد من استخدام الوسائل التعليمية يف تدريس مـادة التربيـة     ،اآليل

لتربية الفنية مبعاهـد التربيـة      ي ا علموقد احتوى جمتمع الدراسة من م     ،الفنية مبعاهد التربية الفكرية   
واملشرفني التربـويني وعـددهم     ،اًعلمم)٦٣(السعودية وعددهم الفكرية للبنني يف اململكة العربية      

فقـد صـمم    ،ه الدراسـة  وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي ألغراض هذ      ، تربوياً مشرفاً)١١(
والنـسب  ، التكـرارات  ومت حساب ،واملعلوماتالباحث استبانة خاصة بالدراسة جلمع البيانات       

افتقار معاهد التربية الفكرية :فأسفرت النتائج عن  ، "مان وتين "واختبار،سطات احلسابية واملتو،املئوية
 املعلمـني نـدرة اسـتخدام    كما أظهرت الدراسة    ،يف اململكة العربية السعودية للوسائل التعليمية     

مث قدم الباحـث جمموعـة مـن        ،امن بينها عدم توفره   و لعدة عوامل    عوداليت ت للوسائل التعليمية   
 التركيز على الوسائل احلديثة ذات القدرة العالية على إيصال املعلومات بـسرعة   : أمهها التوصيات

حث معلمي التربية الفنية على استخدام الوسـائل        ، التعليمية  اآليل ووضوح ومنها برامج احلاسب   
حتفيـز  و،د الستخدام الوسائل التعليميـة    هيئة املكان يف املعا   ،تعليمية من قبل املدير أو املشرف     ال

  .التدريس على االستفادة من الوسائل التعليمية يف املعلمني
 

 بالوسـائط   آيل حاسـب  فعالية برنامج    الكشف عن   إىل هدفتف) ٢٠٠٥(راسة ربيع    د  أما    
علـوم  لبعض مفاهيم ال  ) القابلني للتعلم ( حتصيل التالميذ املعاقني عقلياً    يف)Multimedia(املتعددة

  معاقني عقليـاً   تالميذ)٩(وقد تضمنت عينة الدراسة   ، لسعوديةوالتربية الصحية يف اململكة العربية ا     
علماً بأن الباحثة قـد  ، االبتدائية للبنني مبحافظة ينبعباملدرسة النموذجية من الصف الرابع االبتدائي  

 واملنهج التجرييب ،بية الصحية نهج مادة العلوم والتر   اتبعت املنهج الوصفي التحليلي لتحليل حمتوى م      
 مفاهيم العلوم والتربيـة     كما قامت الباحثة ببناء اختبار حتصيلي يف      ،لقياس فعالية الربنامج املقترح   

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بـني     ،وللربنامج املقترح ،الصحية
ـ  توقد قدم ،قبل وبعد املعاجلة التجريبية   ترح   يف الربنامج املق   حتصيل التالميذ املعاقني عقلياً     ة الباحث
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قني  يف تدريس التالميـذ املعـا   اآليل احلاسباالهتمام بتوظيف   :منهاجمموعة من التوصيات اهلامة     
ـ           )القابلني للتعلم (عقلياً يت تعـوق   ملا لذلك من اجيابيات عديدة أمهها التغلب على املـشكالت ال

  يف التـدريس  اآليلاحلاسب يف جمال استخدام     قني عقلياً عقد دورات تدريبية ملعلمي املعا    ،حتصيلهم
 وبرامج الوسائط املتعددة بصفة خاصة ملا تتمتع به هذه الربامج من مزايا تفيـد هـذه         بصفة عامة 

ذه الفئـة مـن   هل يف املواد الدراسية املختلفة      اآليل احلاسبإعداد الربامج االثرائية باستخدام     ، الفئة
  . التالميذ

  
اسات السابقة التي تناولت اسـتخدام احلاسـب اآليل يف الدر:ثالثا 

  :تربية وتعليم الصم وضعاف السمع
                

 يف تدريس الصم وضعاف السمع       اآليل  الدراسات اليت تناولت استخدام احلاسب     من أوائل       
على تقومي  اليت هدفت التعرف    )Fletcher,1972(الدراسة اليت قام ا فليتشر      ) املعوقني مسعياً (

ومقارنة طريقة التدريس   ، اآليل احلاسب ساعدةبرنامج ستانفورد احلاسويب لتعليم القراءة األولية مب      
 اًتلميـذ )٥٠(اشتملت عينة الدراسـة علـى     ف. اآليل بطريقة التدريس مبساعدة احلاسب   التقليدية  

ني  املعـوق   يف مـدارس    األول االبتـدائي    من مستوى الـصف    )ةتلميذ٢٥و تلميذ٢٥(،تلميذةو
وطبقت دروس القراءة على اموعتني التجريبية والضابطة ملـدة سـتة أشـهر وذلـك               ،مسعياً
وأسفرت نتائج الدراسة عن تفوق التالميذ على التلميذات يف اموعـة           .دقائق يومياً )١٠(مبعدل

  .ة التقليدية على الطريق اآليلالتجريبية وتفوق طريقة التدريس باحلاسب
  

 Galbraith( قـام جالربيـث    اآليلاحلاسـب أمهية اسـتخدام  أكيد على تواستمرارا      
مقارنة فعالية  بتصميم برنامج يهدف لتعليم القراءة ويصف كيفية استخدامها من خالل           )1978,

يث تكمـن  ح، والتعليم بالطريقة التقليدية اآليلبطريقتني يف التدريس وهي التعليم بواسطة احلاس     
ووصف أن تكون عينة الدراسة     ،واإلجناز العلمي ،وفقدان السمع ،واجلنس،املقارنة يف كل من العمر    

  اآليلجهاز احلاسـب من جمموعتني إحدامها جتريبية واألخرى ضابطة حيث يتفاعل كل تلميذ مع  
صمم الكتساب اللغة ومهارات القراءة ولزيادة التحصيل األكـادميي         املو،ملدة نصف ساعة يومياً   

ـ      أس  وفعالً،الميذ الصغار من الصم   عند الت  وير مهـارات اللغـة     هم ذلك الربنامج يف تسهيل وتط
 اآليل   أن تقدم التالميذ الذين تعلموا باستخدام احلاسب        يف وبرزت نتائج الدراسة  .األساسية لديهم 
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، املفـردات من خـالل     اليت تعلمت بالطريقة التقليدية       مقارنة باموعة   أثر دال إحصائياً   كان ذا 
  .  إىل زيادة الدافعية للتعلمإضافة،بناء اجلملو،راتاملهاو
  

 أن عجز هاأكد فيالذي )Goldenberg ,1979(جولدنربج  وصفية أجراها دراسة ويف     
وأن هـذا  ، قد يكون بسبب لغة اإلشارة     فيهعيش  اتصال الطفل األصم وحمدوديته مع العامل الذي ي       

قيداته اللغويـة سـتقل   ن تع التعليمي فإ   اآليل الطفل إذا زود ببيئة تعليمية من خالل نظام احلاسب        
قليـة بتحديـه للمـشاكل      كما أنه سيصبح لديه القدرة على تعميم قدرتـه الع         ، بدرجة كبرية 

  مع األطفال الصم    اآليل اسب عند استعمال جهاز احل     عدة وقد اقترح الباحث مقترحات   ،التعليمية
ة  على الـشاش    يسهل تصحيح النصوص من خالل رؤية األطفال ملا كتبوه          اآليل أن احلاسب :منها

ة يف عملية مما يسمح ذلك حبوار الصم مع أنفسهم وهذا احلوار له أمهي  ،ومن مث طباعتها على الورق    
 What You See Is ("ما تشاهده هو الذي ستحصل عليـه " وصفه الباحث بقولهقدو،التعليم

What You Get (، هـذه  أن برامج األلعاب احلاسوبية هلا أمهية يف اكتساب اللغة حيث تعتمد
اليت من خالهلا يكتسب اللغة قـراءة وكتابـة    املسلية واملثرية لرغبات الطفل الربامج على األلعاب 

 يعرض مترادفات للكلمات بديلة  اآليلأن قاموس احلاسب ، إن كانت لديه القدرة على ذلك      طقاًون
ه يؤدي  وهذا بدور ،وبالتايل ستشجعهم  على العمل املتواصل     اختريت من قبل الصم     اليت  تلك  عن  

أن األسلوب املهم لتعليم الصم الكتابة الصحيحة هـو نظـام           و،التالميذإىل تطور لغة ومفردات     
اخلطوط احلمـراء حتـت الكلمـة     والذي يظهر من خالل وضع تصحيح كتابة الكلمات إمالئياً   

كـسرت   يتال)Internet & Email(اإلمييلاحلديثة عرب االنترنت وفاعلية تقنيات االتصال و،اخلطأ
فهذا النظام قد وسع عاملهم وسهل هلم االتـصال         ، منها  الصم عايناجز عقبة االتصال اليت كان ي     ح

  . لكتابة أو الكالم ملن يستطيع ذلكمبن يريدون من خالل ا
            

لغـة  يؤثر علـى    اآليلم املدعم باحلاسبيأن التعل) Ward, 1985(وارد  دراسةوتوضح     
 تقييم فعالية جمموعة من الربامج اليت يتوجـب فيهـا علـى     إىل سته درا هدفت لذا، الصم التالميذ

 هـذه   املستخدم أن يستجيب للعديد من العبارات املعروضة بالصور علـى الـشاشة يف أحـد              
مجيعها تستهدف مساعدة التالميذ الصم     ،عبارة وكلمة )١٣(ت الربنامج من  وتتألف مفردا .الربامج

 وذلك من خالل برامج األلعاب التعليميـة مبـساعدة          الكتشاف وجتربة استخدام اللغة وتأثريها    
مـن بنـاء اجلمـل      (طورت وصممت الختبار مقدرة هذه املهارة اللغويـة        اليت    اآليل احلاسب
ـ ) ١٤(مبعـدل عمـر زمـين     ،تالميـذ صـم   )٦(تكونت عينة الدراسة من   و،)واإلعراب نة س
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 مبعدل ساعة   اًبوعأس)١٢(ملدةاستمرت الدراسة   ،سنوات وشهر )٧(ومعدل العمر القرائي  ،وشهرين
وبعد مقارنة نتائج التالميذ يف االختبـار       ،نامج على التدريب الفردي   وقد ركز الرب  ،كل أسبوع يف  
،  يف االختبار البعدي   األداء اللغوي للتالميذ كان عالياً    : أنلي والبعدي أظهرت نتائج الدراسة      القب

عد واحتاجوا إىل مجل أقل لتحقيق   م ارتكبوا أخطاء أقل يف القوا     إالذين استخدموا الربنامج حيث     
 الصم  كما أن ،)١٦ إىل   ٢٧(أنه حصل اخنفاض يف معدل األخطاء اإلعرابية من       أهداف اللعبة أي    

همت يف تطوير مهارات    أسأي أن الربامج التعليمية من خالل األلعاب        ،فضلوا التعلم ذه الطريقة   
دراسة بتطبيقهـا علـى املرحلـة       أوصت ال قد  و.وقد كانت الصور ذا فائدة كبرية     ،الصم اللغوية 

لل من زمن التعلم للمدرس      يق  اآليل االبتدائية ملا هلا من فائدة وكذلك لوحظ أن التعليم باحلاسب         
  . تلميذوال

            
الذي قام فيه بتحليل ومناقـشة اآلراء القدميـة          ) Arnold,1985( تقرير آرنولد    ويضيف     

 "مدرس الرجل األصم" يف ورقته الشهريةهاذي كتبلاGeorge Dalgarno) (غارنو لجلورج دا
حيث ،ا مازالت مهمة يف يومنا هذا     سنة وحاول ربطها بالواقع احلايل أل     )٣٠٠(منذ ما يزيد على   

أوضـحت  ، مبادئ هامة ميكن تطويرها واستخدامها يف إعادة التأهيل لوقتنا احلاضر  دالغارنووضع  
اسة لتقوية طرق تدريس الصم وذلـك       ماحلاجة  أن  : احثنتائج التحليل واملناقشة اليت قام ا الب      

 يف مدارسـهم     اآليل  احلاسـب  منـها خاصة النظام املرئي و   التقنيات احلديثة واألجهزة    بإدخال  
وقـد  ،ة احلروف وكتابتها بشكل مقـروء     يتمكن األصم من معرف   لواستخدامها من قبل املعلمني     

كمـا  ،لفوظة واملكتوبة يف تدريس الـصم     ملأكدت األحباث األخرية ضرورة اجلمع بني األشكال ا       
ملتعددة وهـذه تتـوفر    أن طريقة تدريس الصم جيب أن تكون ممزوجة بالوسائل والطرق ا        تأكد

خدام كما أن إعادة تأهيل وتعليم التالميذ الصم تظهر مدى احلاجة إىل اسـت            ، اآليل جبهاز احلاسب 
 قين بالتعليم العالجي والت    أيضاً كونيوأن حل مشكالم التعليمية     ،طرق شاقة لتعليمهم وتأهيلهم   

  .و املعرفة لديهمالذي يؤدي إىل سرعة من
 

) Palmer,1985( يف تعليم التالميذ الصم وصف باملر         اآليل  جانب استخدام احلاسب   ويف     
 يف مدرسة استون بالواليات املتحدة األمريكيـة         مطبقاً برناجماً،] بنفس املدرسة  اًعلمالذي كان م  [

 عبارة عن لغات برجمة حمددة بلغـة   هذا الربنامج   كان قدو،لصم يف السنة الثانية االبتدائية    للتالميذ ا 
بل فقط جمموعة حمـددة   هنا يق   اآليل  فجهاز احلاسب  )LOGO(و  جوبلغة اللو )BASIC(البيسك  

بل أي خطأ حنـوي مقـدم مـن    وهذا الربنامج لن يق  ،فقطب هلا   ت ليستجا اليت برجم من األوامر   
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 بنتائج معينـة    وقد خرج .صحيح وإعادة احملاولة حىت يستجيب    مما يدفع م إىل الت    ، الصم التالميذ
 اليت قدمت للتالميذ الصم كانت تقدم برامج متنوعـة تـستخدم    اآليل  أن دورات احلاسب   :منها

ممـا أعطـت    ،وجمجيعها لتدريس بعض املهارات الفكرية وتطويرها ومنها لغة البيسك ولغة اللو          
ة تطبيقات باإلضافة إىل معرف،والتنظيم،والتطبيق،والتحليل،واملقارنة،رة على التنبؤ  التالميذ الصم القد  

  . لى تنمية مهارة التفكري لدى الصم عاً اجيابياًوكان هلذه الربامج أثر،احلاسب اآليل
 

ـ اًفقد وصف جتربة ملدرسة طبقت برناجم) Mirus, 1985( مريوس  أما      للـصم يف  اً تعليمي
للصم وذلك للتعرف على طرق وأساليب تعليم التالميذ الـصم باسـتخدام           مدرسة ويسكنسون   

 على كيفية استخدام احلاسب   كذلك  تركيز  للو، الشخصي لتحسني قدرام العلمية     اآليل احلاسب
حيث قـسم التالميـذ     ،ستويني السابع والثامن  مت تطبيق الدراسة على امل     . يف املنهج الدراسي   اآليل

 من القدرات واملستويات العقلية واملعرفية وذلك ألن أعدادهم كبرية        الصم إىل جمموعات متجانسة   
وعادة ما يتم وضـع     ،كل منهج ل اًأسبوع) ١٢-٨(اسة من وقد مضت الدر  ،اًتلميذ) ٣٠-٢٠(من  

أما التالميذ غري املتميزين فكانوا يوضـعون يف        ،يزين من الصم يف جمموعات متجانسة     التالميذ املم 
كما ،لتسهيالت التعليمية األخرى هلم   مع توفري ا  ، دورات إضافية  هموإعطاؤ،اصة م جمموعات خ 

مـع  ،ومستوى القلق، لديهمكانت الربامج املقدمة للتالميذ الصم تتضمن خدمات خلفض اإلحباط  
كما يتضمن الربنامج التعليمي للتالميذ الصم وجـود        ،م على تنمية روح املساعدة فيهم     مساعد

والتعريـف بوحـدة املفـاتيح اخلاصـة     ،ل فترة التدريبشكالت الطارئة خالفريق عمل حلل امل  
كما ،شدة لتطوير الربامج اخلاصة بالصموقد وضع الباحث جمموعة من اخلطوط املر    ، اآليل باحلاسب

  اآليل أوضحت نتائج الدراسة أنه باستطاعة احلاسب     . وضع اعتبارات أخرى خاصة بكتابة الربامج     
 مع التالميـذ    علمف العبء التدريسي الذي يقوم به امل      كما أنه خف  ،قيادة التالميذ بشكل إنفرادي   

الالزمني يف عمليـة     توفر الوقت واجلهد      اآليل ووجد أن برامج احلاسب   ،ل املنخفض ذوي التحصي 
 كوسيلة تعليمية يف تدريس الـصم  ائج هذه الدراسة بضرورة استخدامه    فخرجت نت ،تدريس الصم 

وملا هلا من أثر    ،هتمام لدى الصم وجذب انتباههم    االملا للصور واأللوان والصوت من أثر يف إثارة         
  .يف زيادة كفاءة التالميذ والتحفيز والدافعية

 
ع التالميـذ الـصم      م  من خالل جهاز احلاسب اآليل      فعالية استخدام الوسائط البصرية    وعن     

دراسة هدفت إىل التعرف على أثر استخدام بعض وسائط التعليم البصرية يف      )١٩٨٨(أجرى نصر   
 وأثر ذلك علـى     لتعليم األساسي مبدارس املعوقني مسعياً    اتدريس العلوم لتالميذ الصف السابع من       
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وتعريف املعلم بأمهية استخدام وسائط التعليم البـصرية يف      ،حصيل الدراسي واالجتاهات العلمية   الت
 مـن تالميـذ    وتلميذةتلميذاً)١٢( عينة الدراسة منتألفت. املعوقني مسعياًتدريس العلوم للتالميذ   

 وتلميذة مـن تالميـذ      تلميذاً)١١(بينما كان العدد  ،بع مبدرسة األمل مبحافظة أسوان    الصف السا 
اعتمد الباحث املنهج التجرييب بتطبيق االختبار التحصيلي    .ع مبدرسة األمل مبحافظة قنا    الصف الساب 

ـ  أعمال سـكان  (اموعتني وذلك ملوضوعات الوحدة   واالجتاه العلمي على     ة يف اـال     احملافظ
 التعليم له األثر اإلجيايب يف التحصيل الدراسي  تقنيات استخدام   أننتائج الدراسة   فأكدت  ).الزراعي

استخدام الوسائط البصرية يف تـدريس      و،السابع مبدارس هذه الفئة   واالجتاه العلمي لتالميذ الصف     
لدراسة ووضـحت   باههم ل انتجذبت  حيث  .مسعياًالوحدة أدى إىل زيادة اهتمام التالميذ املعاقني        

مـع  ،د ووقت املعلم أثناء شرح الدرس     هذا باإلضافة إىل أا وفرت جه     .معىن املفاهيم يف أذهام   
احث جمموعة من التوصيات   وقد قدم الب  .ث تفاعل التالميذ النشط يف الدرس     إثبات فعاليتها من حي   

اخنفاض  بسبب   ملعوقني مسعياً ا توظيف معاجلات تدريسية تقنية حديثة يف تعليم التالميذ          :من أمهها 
 اـردة   العديـد مـن املفـاهيم     علـى    الحتوائهـا    يف فهم مـادة العلـوم نظـراً       اهم  مستو

ن  استخدام أنواع متعددة من األنشطة اليت ختدم املوقـف التعليمـي أل   ،الطاقةو،الذرةو،املادة:مثل
 علـى  ارس املعوقني مسعيـاً   تدريب معلمي مد  ، ال يستطيعون التركيز طويالً    التالميذ املعوقني مسعياً  

العمل على تدعيم مدارس األمل للمعوقني      و،ليت تناسب املقررات الدراسية هلم    استخدام الوسائل ا  
االهتمام باستخدام الوسائط التعليميـة البـصرية       و،والفنيني املتخصصني ،زة احلديثة  باألجه مسعياً

  .أثر العجز السمعيوتقليل ،فاهيم العلمية للمادة الدراسيةلتكوين مدرك سليم للم
 

اليت قامت بتأمني سياق للتالميـذ   )Peyton, 1988( الدراسة اليت وضعها بيتون كذلك    
 نتيجة لألخطاء اليت يقع فيها الصم        اآليل الصم للكتابة بشكل تعاوين من خالل شبكات احلاسب       

 اسب شاشات احل  وزيادة فاعلية تواصل التالميذ الصم من خالل طريقة الكتابة على         ، عند الكتابة 
وأعلنت النتائج أن طريقة الكتابـة علـى شاشـة    .أسابيع) ٥( الدراسة ملدة  فتم تطبيق هذه  ،اآليل

أي ،اضيع دراسية مرتبطة مبواضيع أخرىن على كتابة مو ت التالميذ الصم قادري    جعل  اآليل احلاسب
م حمادثة  مع استخدا التطور من التركيز على املوضوع األساسي إىل التوسع حول الفكرة           ا  أم بدأو 

كما أـم أصـبحوا   ،ا أدى إىل تعميق الفهم لديهم    مم،واستخدام عالمات الترقيم  ،كتابية صحيحة 
 مناقـشة وجهـات النظـر       علىقادرين على طرح األسئلة لبعضهم البعض باإلضافة إىل قدرم          

  من التوصيات  وتوصلت الدراسة إىل جمموعة   .لتفاعل بني التالميذ الصم أنفسهم    املختلفة ؛مما زاد ا   
أن طريقة الكتابـة مـن خـالل        و،ة الطبيعية للتواصل بالنسبة للصم    أن الكتابة هي الطريق   : هاأمه
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 كما جتعلهم يكتسبون مفـردات      مية هائلة من الطاقة اللغوية هلم      تولد ك   اآليل شاشات احلاسب 
  .غنية وتراكيب معقدة

 
) ,Stahlman 1988(هلمان   مع الصم فطبـق سـتا       اآليل  يف جمال تطبيقات احلاسب    أما     

حيث مت  ، مع التالميذ الصم يف التعلم      اآليل اسبلتعرف على مدى فاعلية برامج احل     هدفت ل دراسة  
 كمجموعـة   مسعيـاً تالميذ معاقني   ) ٧(تكونت عينة الدراسة من     ،ذلك على مادة التهجئة   تطبيق  

سـنة  )١٩-٦(مابني أعمارهم   وتراوحت) ميدويسترن(أسابيع يف جامعة    )١٠(جتريبية وذلك ملدة  
 برامج الدمج للفصول الشفوية     منهم من ) ٢(رجات خمتلفة من فقدان السمع وكان     وهم ميتلكون د  

واستخدم الباحث  .اليت تستخدم لغة اإلشارة     الباقني من معاهد خاصة بالصم      ) ٥(كان بينما،فقط
) ٥(وهو برنامج مصمم حبيث يطلب من املستخدم أن يطبع الكلمـة )Master Spell(برنامج

  أثبـت  وقـد ،قبل أن يطلب منه أن يطبعها بدون ذلك النموذج        ،مرات مع النموذج الذي أمامه    
على نفس اموعتني ملعرفة مفـردات  )Game Show(مث طبق برنامج آخر ،  فعاليتهالربنامج

التعرف على الكلمات يف سياق      من خالل    املنهج الدراسي يف عملية تدريس التالميذ املعاقني مسعياً       
 Vocabulary(وبرنـامج ثالـث   ، خالل السياق املوجود يف النصمتييز املعىن منأي ،جديد

builder (حبيث يعطـى للتلميـذ مترادفـات أو        ،عرف على مفردات ومتضادات الكلمات    للت
أن عن هذا   ونتج  ،متضادات مع الكلمة املطلوبة فيختار التلميذ من بينها الكلمة الصحيحة ويطبعها          

 مع الصم من حيث تعلمهم ملواد دراسية أكثـر يف أقـل              اآليل ام احلاسب هناك فاعلية يف استخد   
أدى استخدامهم للحاسـب إىل     ، اآليل  اجيابية من قبل الصم حنو احلاسب      تكونت اجتاهات .وقت

وعة من التوصيات اهلامـة مـن   قدم الباحث جمم.ها يتعلمون انتباههم مل إىل جذب   وزيادة فاعليتهم   
ام الـربامج التعليميـة يف     الصم مـن حيـث فاعليـة اسـتخد         عمل حبوث جتريبية على   : أمهها

  .باإلضافة إىل البحوث اليت تساعد املعلمني عند اختيارهم للربامج املناسبة للتالميذ الصم،التدريس
 

دراسة هدفت إىل التعرف على فاعلية برنامج تعليمـي لتعلـيم           ) ١٩٨٩( أجرت عبيد    كما     
 منطقة  ميذ الصف الثالث االبتدائي للصم وضعاف السمع يف        لتال  اآليل القراءة منفذ على احلاسب   

 من   من الصم وضعاف السمع     وتلميذة اًتلميذ) ٥٤(من طبقت الدراسة على عينة   . عمان الكربى 
 من مدرسـة    تلميذاً)٢٩(تلميذاً من مدرسة األمل و    )٢٥(وعددهم،تالميذ الصف الثالث االبتدائي   

مـوا باسـتخدام الربنـامج      جتريبيـة تعل  :مـوعتني جمومن مث قسمت العينـة إىل       ، امللكة علياء 
حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق جوهريـة        ،وضابطة تعلموا بالطريقة التقليدية   ،احلاسويب
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باإلضافة إىل عدم وجود فروق   ، اآليل بذات داللة إحصائية لصاحل طريقة التدريس مبساعدة احلاس       
كما كشفت  ، تعزى ملستوى اإلعاقة   عوقني مسعياً ذات داللة إحصائية يف االستيعاب القرائي لدى امل       

  . عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لتفاعل متغري اجلنس و مستوى اإلعاقة
 

بدراسـة دارت حـول     ) ١٩٩٠(فقد قام زاهر   ما خيص صعوبات التعليم مبدارس األمل         أما    
ألساسـي والوقـوف    التعليم امشكالت التعليم مبدارس األمل وضعاف السمع باحللقة األوىل من   

 املنـهج الوصـفي      علـى  معتمـداً .وآثارها على العملية التعليمية   وأبعادها  ،على عوامل حدوثها  
 معلمـاً ) ٥٢(علـى احتوت عينة الدراسـة  .كما صمم استبانه للحصول على معلوماته  ،التحليلي

 يف  اًواضـح  اًفأظهرت النتائج أن هناك قصور    .معلمي مدارس األمل وضعاف السمع    ومعلمة من   
وذلك إلمهاهلم اجلانـب التعليمـي      ،فهم املعلمني ألهداف التعليم مبدارس األمل وضعاف السمع       

ج تعلـيم الـصم     وكون بـرام  ،والتركيز على تعليمهم السمع والكالم فقط     ،واملهين يف مدارسهم  
الالزمـة لنجـاح العمليـة       طرق التدريس والتجهيـزات      يف التنوع   وضعاف السمع تفتقر إىل   

كما ظهر قصور يف إعداد     ، التعليمية املستخدمة يف التدريس     تقليدية الوسائل  إىلباإلضافة  ،ميةالتعلي
النهوض مبستوى إعداد معلم    : الباحث  من أهم توصيات   وكان. ملسايرة االجتاهات احلديثة   املعلمني
 مسعياًضرورة توفري وسائل تعليمية تناسب املعوقني       و،سمعية يف ضوء االجتاهات املعاصرة    التربية ال 

  .تتصل مبختلف املناهج الدراسية
 

 وبني التعليم بالربنامج مـع الكتـاب         اآليل  مقارنة بني التعليم من خالل برامج احلاسب       ويف    
 & ,Braden, & Shaw)  1991(املدرسي قام كل مـن بـرادين وشـاو وجريكـو     

Grecko,  اآليل  لربنامج تعليمي مدعم باحلاسـب     اًييمبدراسة تضمنت تق CAI)(للتالميـذ   ٩
 تقييم أثر الربنامج على مادة الرياضيات        الدراسة إىل  كما هدفت ، يف املرحلة االبتدائية   قني مسعياً املعا

 يف الـصف    ميذتال)٥( من  العينة تكونت ،تدريس التالميذ املعاقني مسعياً   وملعرفة أفضل البدائل يف     
سـت  فدر،اخل كل فـصل   موعتني بشكل عشوائي د   ومت توزيع التالميذ على جم    .األول االبتدائي 
مع التعليم البديل باستخدام الكتاب املدرسي      CAI)(من خالل برنامج    )التجريبية(اموعة األوىل   

ام فقد درست من خالل استخد    ) الضابطة(أما اموعة الثانية    ، الرياضيات وبطرق تعليم خمتلفة    يف
وقد ،الل السنة الدراسية  من كل أسبوع خ   وذلك ملدة ساعة    ، يف الرياضيات   العينة برنامج احلاسب 

ومت تطبيـق االختبـار ثـالث مـرات يف          ، يقيس مدى إجناز التالميـذ     اً اختبار نصمم الباحثو 
                                                

٩ CAI : Computer Assisted Instructionعبارة عن التعلیم المدعم بالكمبیوتر  
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وأوضحت نتائج  ،دقيقة)١٥(ة االختبار يف كل مرة      فكانت مد ،واية السنة الدراسية  ،وسط،ةبداي
  .لرياضيات يف مادة ا وطرق التدريس التقليدية(CAI)الدراسة عدم وجود فروق بني برنامج 

 
 ,Kaplan,Mahshie, Moseley, Singer(خالل مراجعة كابالن وزمالؤه ومن      

Winston, 1993( املتعلقة بوسـائل اإلعـالم   لألحباث ونتائج الدراسات واملقاالت الوصفية
من ينـاير  (ميذ الصم وضعاف السمع يف الفترة  للتال١٠٠ )MMT (التقنيةالفعالة واملواد الدراسية و   

ة املبكرة  واستخدامها يف تعليم التالميذ الصم وضعاف السمع من الطفول        ،)١٩٩٣نيو  يو-١٩٨١
 واليت أراد من خالهلا تقدمي معـايري تـشكل األدوات            املستوى الثامن  إىل) عمر ما قبل املدرسة   (

  : التاليةركزت هذه الدراسة على املواضيعاملثالية ألجهزة اإلعالم واملواد الدراسية؛لذا 
  . اآليلمتضمنة السمع والبصر واحلاسب،مساعدة يف التعليامل التقنية .١
 .تطوير وحتسني اللغة اإلجنليزية .٢
 ١١) ASL(تطوير االستخدام التعليمي للغة اإلشارة األمريكية  .٣
 .تطور الكالم والتخاطب من خالل القدرة على السمع والقدرة على قراءة الكالم .٤
 .استراتيجيات االتصال والتواصل .٥
 .ريب الستخدام املعينات السمعية ووسائل السمع املساعدةالتوجيه والتد .٦

استخدام ( هدفت الدراسة إىل تقدمي اإلرشادات واملعايري لتشكيل أفضل األدوات لذلك اهلدف            
حيث اعتمدت على عدة اعتبارات هامة عند اعتمادهـا         ،) يف تعليم الصم وضعاف السمع     التقنية
واتـضح  ،ور أو رسوم عملية مساعدة للتعليم  يف شكل ص   التعليم وذلك أن املعلومات تقدم       لتقنية

الـيت صـممت     من الربامج التعليميـة      ددا قليالً من خالل مراجعة األحباث السابقة أن هناك ع       
أنه :ون عدة مواصفات للربنامج الناجح منها     علمفحدد امل ، للتالميذ الصم وضعاف السمع    خصيصاً

امج رسومات حتفز التالميـذ   أن تدعم الرب  و،اضحج تعليمهم ليتخللها الشرح الو    ينبغي تطوير برام  
الوسائل البصرية  استخدام  و،ززةتغذية راجعة مع  و،تبط الكلمات بالصور الدالة عليها    أن تر و،للتعلم

وقد أكدت نتائج . كثرية كوسيلة تعليمية لتطبيقات   اآليل استخدام احلاسب و، ذلك املرئية ما أمكن  
ن الوسـائط  إ من قبل الصم حيـث   فيه ومرغوبداً مفيد ج اآليلالدراسة أن استخدام احلاسب   

من اللغـة املكتوبـة للـصم       بدورها  طورت  قد زودت بالشرح والتعليق املرئي اليت       املستخدمة  
امللحـوظ يف مـاديت النحـو       وضعاف السمع ومن لغتهم الشفوية الطبيعية وعلـى التحـسن           

                                                
١٠  MMT:  Media , Materials & Technology :  یقصد بھا وسائل اإلعالم والمواد والتكنولوجیا.  
١١  ASL : American Sign Language : ویقصد بھا لغة اإلشارة األمریكیة  



٧٧ 

برامج مرئية مشروحة مدعمـة     وكذلك احلال بالنسبة للفيديو التفاعلي وما يوفره من         ،والقواعد
كمـا  ، يف التقنيات السمعية    هي األكثر استخداماً   FM)(اتضح أن أنظمة    و،بالصوت والصورة 

أثبتت الدراسة أن تدريس الصم الصوت املعتمد على احلاسب اآليل أدى إىل حتسن الكالم لديهم               
برامج تعليمية إضافية   وقد توصلت هذه الدراسة إىل أن هناك حاجة إىل          .مقارنة بالطرق التقليدية  

وتتضح تلك  ،والدمج،والتفاعل،تناسب مناهج الصم وضعاف السمع تركز على الربامج التركيبية        
اخلاص بالتالميذ الـصم وضـعاف      ) MMT(وأن يعتمد الربنامج  ،احلاجة يف املدارس االبتدائية   

  .حتفز على التفاعلوأن تكون اإلرشادات املربجمة يف املستوى الكتايب ،السمع على الوسائل املرئية
  

 خيص إدارة اللغة داخل الصف ونظام التسجيل ملساعدة معلمني الصم وضعاف السمع             وفيما     
 يـساعد  اًبرناجم) Bornstein,& Casella, 1993(فقد طور كل من بورنستني وكاسيال 

اصة علومات اخل املمن خالل مجع    ،للصم وضعاف السمع  اجلانب اللغوي   املعلمني على كيفية تقييم     
) ٧٥( و فصالً) ١٢(د طبقت هذه الدراسة على      وق،للغوي للتالميذ الصم وضعاف السمع    بالنمو ا 

 يف املؤسسة التعليميـة      اآليل استخدام احلاسب : و أسفرت نتائج هذه الدراسة الوصفية عن      ،اًتلميذ
مـن    عند استخدامه إلدارة العملية التعليميـة      كان ناجحاً عليم التالميذ الصم وضعاف السمع      لت

 ألداء العملية التعليمية وجعـل      وأن تسجيل التالميذ كان تطويراً    ، للنمو اللغوي  عامالً)١٣(خالل
ويوضح أن توفري شـبكة     ،شكل جيد جمهود معلمي التالميذ الصم يقابل توقعات وآمال اتمع ب        

يوفر ،صمالتالميذ ال واصل بني املعلم و    يف الصف الدراسي إلدارة اللغة والت       اآليل عمل على احلاسب  
تبادلة والالزمـة للتـدريس      يتيح للمعلم باإلدارة اجليدة لكمية املعلومات الكبرية امل        اً متطور اًنظام

  قد حقق تقدماً    اآليل كذلك فإن تعليم اللغة وحتسني االتصال من خالل استخدام احلاسب         ،الفعال
ات لغويـة ألسـباب    الذين لديهم صعوب   مع التالميذ اآلخرين     صم بل أيضاً   ليس فقط مع ال    كبرياً

إتاحة الفرصة للمعلمني واملدرسـة     و،ات أخرى يف حياة األسرة واملدرسة     وتغري،لصممأخرى غري ا  
  .لسرعة ودقة حتديد مستويات النمو الشخصي للتالميذ الصم داخل فصوهلم الدراسية

  
بوصـف جتربـة   ) James & Hammersley,1993(قام جيمس و هامرسلي أيضاً      

 حبيـث  علموبينهم وبني امل،الصم وأقرام السامعنيف إىل التواصل بني التالميذ      برنامج خاص يهد  
 مـن    اآليل  أو غريه من التالميذ اآلخرين على جهاز احلاسب        املعلميتم تسجيل مجيع ما يقال من       

ويف ،ومن مث يتحول النص إىل شاشـته      ، اآليل خالل شخص يقوم بكتابة املالحظات على احلاسب      
كتـب مـن    ي األصم عن مفهوم معني فيمكنه البحث عن توضيح املفهوم الذ     حال تعذر التلميذ  
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  واحـد ميذوقد مت تطبيق ذلك الربنامج على تل،املعلمباإلحالة إىل  أو  املالحظات من خالل الرابط   
أشهر كان التلميذ مـن ضـمن       )٩(ه بعد   وأسفرت النتائج عن أن   ، )دراسة حالة (،أشهر) ٩(ملدة

كما أنه اسـتطاع اسـتخدام   ،ول على فصله يف مادة الرياضياتواد واألالعشرة األوائل يف كل امل    
ـ واالستفادة من أحد براجمه كوسيلة تواصل بني األشخاص املعاقني مسعياً   اآليل احلاسب هم رائ ونظ

 املفهـوم   ويف نفس الوقت الذي يرغـب يف توضـيح        ،وعلى مدى واسع  ،بشكل فعال السامعني  
 جيري من نقاشات داخـل      على ما  اإلطالعمن    اآليل ب شاشات احلاس  متكنهحيث  ،الغامض عليه 

وكان نتيجة الستخدامهم هذه التقنية بكفاءة عالية أنه مت زيادة تفاعل التلميـذ خـالل               ،الدرس
كما مت زيـادة    ،متاع ومشاركة اآلخرين يف النكات    أنشطة الفصل حيث مكنه من النقاش واالست      

  . بشكل أفضل وفعالية أكرب اآليلستخدام احلاسباملعلومات واخلربات املقدمة له ملساعدته على ا
 

 ,Bell, Reich  1993(وريـتش  ، وبيـل  ،  دراسة أجراها كـل مـن مـويلري    ويف     
Moeller, (      الشبكات احمللية    تقنيةركزت على مدى فاعلية استخدام )LAN( يئـة  خللق ب ١٢

بكية املختلفة على تطور كتابة     والتعرف على أثر البيئات التعليمية الش     ،كتابة جديدة للتالميذ الصم   
وقد استخدم الباحث املنهج التجرييب وذلك دف املقارنة بني فصلي علوم يف            ،مبا فيه اإلمييل  الصم  

  ملعرفة الفروق   وبعدياً  قبلياً وقد طبق الباحث اختباراً   ،تالميذ يف كل فصل   ) ٥(مدرسة للصم بواقع    
على كتابات  ) LAN(تقنية  أثر نظام   :لدراسةنتائج ا وأظهرت  ،بني كتابات التالميذ يف الفصلني    

أن هذه الطريقة   و،باإلضافة إىل تواصلهم وتفاعلهم   ، إىل التحسن امللحوظ يف كتابام     الصم مما أدى  
 أثنـاء مراجعـة     الـصم كما ساعدت   ، بشكل فردي   الصم يم التالميذ  تقي علىني  علمساعدت امل 
  .االختبارات

 
هـدفت  بدراسـة   ) م١٩٩٤ (سليمانيف التدريس قام      اآليل  فعالية استخدام احلاسب   وعن     

صيلهم واجتاهام  لتعرف على استخدامه يف تدريس الرياضيات للتالميذ الصم وأثر ذلك على حت           ل
الـصف الثـامن    من تلميذات    وتلميذة اًميذتل)٢٤(على   عينة الدراسة    واشتملت.حنو الرياضيات 

وقد استخدم الباحث املنهج شـبه      ، املنوفية ةمبحافظمل بشبني الكوم    األساسي من معهد النور واأل    
 على جمموعتني متكافئتني إحدامها جتريبيـة واألخـرى         التجرييب من خالل توزيع العينة عشوائياً     

حبيـث درسـت اموعـة    ، وبعدياًيلي ومقياس االجتاه قبلياًومن مث طبق االختبار التحص    ،ضابطة
بينمـا درسـت   ،عليمي بالطريقة اإلرشادية  كمساعد ت   اآليل التجريبية بأسلوب استخدام احلاسب   

                                                
١٢ LAN : Local Area Network :  تكنولوجیا الشبكة المحلیة .  
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وأسفرت نتـائج الدراسـة     . تعتمد على التدريس اجلماعي    اموعة الضابطة بالطريقة العادية اليت    
كمـا أن  ، الرياضيات لدى التالميذ الصم   يف تنمية التحصيل يف     اآليل فاعلية استخدام احلاسب  :عن

لتالميـذ   يف تـدريس ا     اآليل  احلاسـب  االجتاهات حتسنت حنو مادة الرياضيات نتيجة استخدام      
ية عقد  وأمه، يف مدارس الصم    اآليل وفري أجهزة احلاسب  وأوصى الباحث يف دراسته بأمهية ت     .الصم

  . يتمكنوا من إعداد برامج باستخدام هذه الطريقةلالتربية اخلاصة دورات ملعلمي الرياضيات يف 
 

  األكـادميي التحصيلز عملية على تعزي) Broughton, 1994( دراسة بروتون ركزتو     
من خـالل جهـاز احلاسـب       ،وصعوبات التعلم ،املعاقني بصرياً و،لكل من التالميذ املعاقني مسعياً    

وضع . الدراسةالذين هم موضعاإلعاقات ذوي ميذ من  تل)١٢(وقد تكونت عينة الدراسة من    .اآليل
وكل جمموعة خاصـة    ،تالميذ)٤( يف كل جمموعة   ضمت، التالميذ يف ثالثة جمموعات عامة     هؤالء

  :وهيحبيث مت اختيار األربعة تالميذ يف كل جمموعة بناء على معايري ، بإعاقة واحدة
 .يف حدة البصر عدم وجود اختالف أساسي بالنسبة للمعاقني بصرياً .١
كل تلميذ معاق لديه قدر من الذكاء يقع يف اال الطبيعي وال خيتلف بأكثر من مخـس                  .٢

 .للذكاء) سلرويك(نقاط بناء على مقياس 
 على التعامل مـع  و إعاقة تعليمية تؤثر على مقدرتهوجد لدى أي تلميذ مرض عقلي أيال   .٣

 .املعلومات األكادميية
  .وجد أي إعاقة جسدية ألي تلميذ تؤثر على مقدرته يف استخدام أجهزة خمترب التعليمال ت .٤

وذلك ألن التالميـذ  ، فعال كان غري )التدريس بالكتب (موضحة أن التعليم التقليدي    وأتت النتائج   
 ال يستطيعون فهم الكم اهلائل من التعليمات اللفظية املوجهة من قبـل              منهم خاصة الصم ،املعاقني

لذا مت جتهيز خمترب تعليمي     ،ميذ على اكتساب املعلومات    داخل الفصل مما يعيق مقدرة التال      علمنيامل
ذج التدريـسية  ليحل حمل النما، الفصل من خالل استخدام براجمه يف التعليم داخل         اآليل باحلاسب

فقد اسـتخدم برنـامج     .واملترجم البديل ،والكاتب،فهو يؤدي وظيفة القارئ   ، التقليدية يف الفصل  
(Voice Type) بالتواصل مع)Vocal Eyes(ح للتالميذ مما أتا،أي بالصوت واملتابعة املعربة
بأن  الباحث العتقاد، النتائج ذاتياً واحلصول على ،ةالتحضري المتحانات متطور  املعاقني ومنهم الصم    

الذي مما أدى إىل قيام هذا املخترب التعليمي        ،يتحسن إذا مت تعويض العجز احلسي     اإلجناز األكادميي   
 هـي البـديل    التقنية أن    عن وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة    . مهمة املعلم والتلميذ تعليمياً    سهل

 وتسد العجـز    ،عاقني ومنهم الصم وضعاف السمع     يف تدريس التالميذ امل    للطرق املستخدمة حالياً  
  .والقصور احلسي لديهم
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 وحتدث عن أهم األساليب جتربته عندما كان معلماً) Taylor, 1995( وصف تايلور قدو     
ومستويام ونتائجهم بعدما أدرك صعوبة     ، التالميذ الصم وضعاف السمع    تاليت تناسب احتياجا  

 جتربته نتائج   حتدثتوقد  ، الفصل من خالل التدريس التقليدي     ميذإجياد لغة واحدة مناسبة لكل تال     
صـل خمتلفـة   عن ضعف األسلوب التقليدي يف التدريس ملا تتطلبه هذه اإلعاقة من أسـاليب توا   

وأن استخدامه مع التالميـذ     ، وسيلة مناسبة للمعلمني يف التدريس      هو  اآليل أن احلاسب و،ومتنوعة
كما أنـه   ،زيادة التفاعل بينهم  و همراسية قد ساعد يف تقييم    الصم وضعاف السمع يف فصوهلم الد     

وألم فهموا مـضمون منـاهجهم   ، وحتصيلهم ألنه حفزهم على التعلمحسن من مستوى أدائهم  
  . اآليلة اليت قدمت هلم باستخدام احلاسبالدراسي

  
ــولتريا كمــا       ــن ف ــل م ــام ك ــاس ، ق ــي ، وب ــورازا ، وبيناس  Volteeraوك

,pace,pennacchi,Corazza,1995) (   تعـددة يف اكتـساب    بدراسة فاعلية الوسائط امل
 إىل تقييم نتـائج التجـارب        أيضاً وهدفت، وضوعات الدراسة واملفاهيم اجلديدة   التالميذ الصم م  

تكونت عينة  .املتوسطة بإيطاليا االبتدائية و ج  االبتدائية اليت مت تنفيذها مع التالميذ الصم ملدارس الدم        
وكشفت النتائج عـن فاعليـة      ،سنة)١٦-٦(تراوح أعمارهم من  ت، أصم اًلميذت)١٢(الدراسة من 

يع التالميذ  ومدى فاعليته مع مج   ،االبتدائية واملتوسطة لتني  الوسائط املتعددة يف برامج الدمج للمرح     
همت الوسائط املتعـددة مـن      أسوكما  ، املهارات اللغوية املختلفة   يوذو، األعمار املختلفة  يذو

 يف جذب االنتبـاه     والصور املرئية للغة اإلشارة   ،والنص املكتوب ،رئية املتحركة والصور امل ،األفالم
  .لنص املكتوبهلم فهم اوسهل ،ى إىل حتفيزهم للقراءة والكتابةمما أد،لفترة طويلة

  
ـ (Corbett, & Micheaux 1996)كس وميـش و،تقرير كوربيتويصف        ا برناجم

 )٤٠( السمع حنـو التقنيـة مـن خـالل         عافيهدف إىل التعرف على واقع مدارس الصم وض       
واالستراتيجيات ،الشبكاتو،يط للتقنية التخط:واضيع م ستةركزت التساؤالت على    حيث  .سؤاال

مـدارس جتـاوب    )٦(تألفت عينة الدراسة من   .السياسة جتاه التقنية  و،لتمويلاو،املناهجو،التعليمية
وقد أظهرت نتـائج    .ألمريكية بالواليات املتحدة ا   )تكساسو،أوهايوو،أيوا للصم (س  مدار)٣(منها

جت الدراسة  وقد خر .يةالدراسة أن الصم وضعاف السمع يتعلمون أفضل يف بيئة تعلم أساسه التقن           
  اآليل احلاجة إىل متكني املعلمـني مـن اسـتعمال أجهـزة احلاسـب            :بعدة توصيات من أمهها   

 وخاصة  ضعاف السمع ن التقنية تزيد من النتائج التربوية وحتسن من تعليم الصم و          إحيث  ،وبراجمه
  .يف مادة القراءة والكتابة
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 &, )Loetemanا كل من لويتمان وهـاركيرت   دراسة استطالعية قاممن الدراساتو     
Harkins,1996(           اليت حاولت التعرف على واقع استخدام احلاسب اآليل وكيفية اسـتخدامه 

 ،والوسـائط املتعـددة   ،التقنيـة تتحدث عن اسـتخدام     ،مقالة خمتلفة )١٥(هذه الدراسة تضمنت  
وكما حتدثت عن دمـج مجيـع       .تعلم التالميذ الصم وضعاف السمع    وفاعليته يف   ،واحلاسب اآليل 

وتطـوير  ، الدراسي بغرض حتسني االسـتقاللية الوسائط التقنية احلديثة يف الطرق التعليمية واملنهج 
نـة الدراسـة    تكونـت عي  .يف عدة مـدارس   ،ومهارات االتصال ، راءة والكتابة مهارام يف الق  

وقـد مت   ،أعمار خمتلفة وقدرات متنوعـة    يف  ع  تلميذ وتلميذة من الصم وضعاف السم     )١٠٠(من
فقـد مت   .ملختلف من املواد الدراسية   بأساليب متنوعة   وتطبيقه يف الفصول      اآليل استخدام احلاسب 

 يف حفـظ  استخدامه من خالل تلقي القصة واستخدام النص املوجود علـى شاشـة احلاسـب          
كما مت تطبيقه ملادة التاريخ من خالل قيامهم بعمل مشاريع حبثية وإجياد املعلومات مـن               ،األدوار

) Link Way(كما مت استخدام برنامج،واملتحف،واملسرح،وكذلك العلوم،خالل جهاز احلاسب
وإىل غري  ،صوت والفيديو املتحرك على الشاشة    لذي يسمح للتالميذ بتركيب الكلمات والصور وال      

 مـن  امالًئج الدراسة االستطالعية أن الصم يستطيعون استيعاب املنهج الدراسي ككانت نتا .ذلك
كما أا تعينهم على االستيعاب والفهم األعمق للمواد وهـو مبثابـة املعلـم     ،خالل التقنية املرئية  

مع زيادة ثروم وحـصيلتهم     ، توضيح املفاهيم الصعبة لديهم    املساعد هلم ألن الربامج ساعدت يف     
 اإلبـداع  باإلضافة إىل توسيع جمـال ،سني مهارام القرائية والكتابية وبالتايل تعمل على حت اللغوية

 ساعد املعلـم يف      اآليل أن احلاسب كما  ،هم على جذب انتباه   مع املساعدة ،واخليال العلمي لديهم  
بناًء عليه قدم الباحث جمموعـة    ،كرة األساسية من الدرس بشكل فعال     عرض املعلومات وإبراز الف   

راسـية وجلميـع املراحـل    دمج التقنية يف التعليم ويف خمتلف املـواد الد :من أمهها ن التوصيات   م
والسيما ،ا تساعد على تطوير املواد الدراسية واكتشاف طرق جديدة يف التعلم          إحيث  ،الدراسية

الت ات والتفاع م حيتاجون إىل أشكال متنوعة من اخلرب      إمع تالميذ املرحلة االبتدائية منهم حيث       
  .البصرية بشكل يومي

              
دراسة هدفت إىل التعرف على )Yodelman & Messerly,1996(  يوديلمان وقدم     

  للتالميذ املعـاقني مسعيـاً     ١٣ )CAN ( اآليل مدى فاعلية استخدام الشبكات املدعمة باحلاسب     
 قبل املعلم على شاشات      احلاسب مع كتابة وطباعة املالحظات املنطوقة من       تقنيةوالذي جيمع بني    

ي ومستمر  إىل ولوج فور  ) CAN(فقد أدى استخدام هذه التقنية      .ب املوصلة جبهاز احلاس   ازالتلف
                                                

١٣ CAN : Computer Assisted Note taking :  بالحاسبھو نظام الشبكات المدعمة .   
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مـع  ،م املفقود من قبل التلميذ األصم     كما سامهت يف التقليل من الكال     ،من قبل الصم إىل الفصول    
وعة من شرح املعلم    سخ مطب ظهور عدة فوائد أخرى اكتسبها التالميذ الصم وهي حصوهلم على ن          

كمـا  ،يت يفتقدها الصم عند شرح املـدرس      مما ساعد يف التقليل من كمية املعلومات ال       ، املنطوق
 تالميذ)٦(عينة هذه الدراسة من   تألفت  .ذ الصم على املشاركة واملناقشة    عززت من قدرات التالمي   

ـ    ) ٤(منهم من البنني و   )٢( من الوالدة  معوقني مسعياً  -١٧(ارهم مـابني  من البنات وتتراوح أعم
وقد مت تطبيـق    ، يتعلمون بالطريقة الشفوية السمعية    الذينمن تالميذ املرحلة الثانوية املدجمني      )١٩

فأسفرت النتـائج عـن فاعليـة اسـتخدام        ،مرات يف األسبوع  )٥( بواقع دقيقة)٤٠(التجربة ملدة 
دة سـرعة   أدى إىل زيا  كما أنه   ، عن طريقة القلم والورقة    )CAN(الشبكات املدعمة باحلاسب    

كيز عليه مـن     أن استخدام الربنامج مكن الصم من معرفة ما مت التر          يضاف إىل هذا  ،القراءة للصم 
 حيصلون على التغذية الراجعـة      هممما جعل ، مطبوعةحصوهلم على نسخ    و،معلومات أثناء الدرس  

 يف  بة ما يقـال   االفورية من خالل املناقشات واملشاركات وعدم االهتمام فقط بالتركيز على كت          
 كذلك فإن القراءة من خالل شاشات احلاسب أفضل من قراءة الكالم الذي يقال شفوياً             ،الدرس

  التالميـذ  كما زاد تركيـز   ،عاب املوضوعات واملواد بشكل أفضل    من قبل املعلم لذا فقد مت استي      
  . استيعاب وتلخيص املادة املعروضةعلىوقدرم 

  
ـ     اآليل احلاسبمدى فعالية   ) ١٩٩٨( دراسة عزيز    وأوضحت      م الرياضـيات    يف تعليم وتعل

مت .معاون يف عمليـة الـتعلم والتعلـيم        ك  اآليل وعن مدى استخدام احلاسب   ،بالتعليم العام مبصر  
 اًتلميـذ ) ١٥( بدار احلضانة التجريبية للغات بأسـوان و       تلميذاً) ٥٠(تشكيل عينة الدراسة من     
م األساسي مبدرسة النور واألمـل بأسـوان         بالصف التاسع من التعلي    وتلميذة من املعوقني مسعياً   

 تلميـذاً ) ٣٠( وتلميذة بالصف الرابع االبتدائي مبدرسة اللغات التجريبية بأسوان و         اًتلميذ) ٣٠(و
تلميذا بالصفني الثاين والثالث الثانوي     ) ٨٠(بالفرقة الثالثة شعبة الرياضيات بكلية التربية بأسوان و       

سب من خرجيي    ومعلمة مل يسبق هلم دراسة احلا      معلماً)٢٠(ان و سة العقاد الثانوية بأسو   العام مبدر 
اضـيات  قام الباحث بتصميم وإعداد االختبارات املوضـوعية يف مـادة الري       .كلية التربية بأسوان  

عكست نتائج  .)فؤاد أبو حطب  (قياس املعد من قبل     املكما استعان ب  ،والربامج ومقياس االجتاهات  
ليم وتعلم الرياضيات ذو تأثري موجب يف حتـصيل املعلمـني           الدراسة أن استخدام احلاسب يف تع     

وأن احلاسب كـان لـه دور       ،مجيع مراحل التعليم العام املصري    واملتعلمني السامعني واملعوقني يف     
أدى إىل حمـو األميـة      كما أنـه    ، حنو مادة الرياضيات   عوقني مسعياً إجيايب يف منو ميول التالميذ امل     
أدركوا أنه وسيلة تعليمية فعالة     حيث   – جمموعات الدراسة -املعلمني  احلاسوبية لكل من التالميذ و    
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 استخدام احلاسب كـأداة  :من أمههالذلك قدم الباحث عدة توصيات ،ياتيف تعلم وتعليم الرياض 
  .وتعويد املعلمني على استخدامه كوسيلة تعليمية، ذاتياًمي املعلم واملتعلم تقومياًلتقو

  
بناء نظـام للحاسـب اآليل للتعلـيم        إىل  هدفت  ) ١٩٩٩(ا قاسم    دراسة أخرى قام     ويف     

وبناء برامج يف احلاسب اآليل من شأا تقدمي الـدعم          ،يب باستخدام لغة اإلشارة الوصفية    والتدر
مة لتعليم لغـة اإلشـارة لغـري       الصم وتوفري األدوات الالز    تالميذالالزم للمختصني يف تدريس ال    

صفية وهو ميس   ألول منهما هو قاموس اإلشارة الو     ا،ؤه إىل جزأين  الذي مت بنا  قسم الربنامج   .الصم
أما الثاين فهو مترينات وشرح جلميع املواد الدراسية من الصف األول إىل الصف          ،عامة أفراد اتمع  
تألفت الربامج التعليمية للتالميذ الصم من عدد مـن التطبيقـات ـدف إىل              .السادس االبتدائي 

 دعـم واختبـار قدراتـه       ل املادة التعليمية للتلميذ األصـم وكـذلك       مساعدة املعلم على إيصا   
استخدام األلوان  وتتميز هذه الربامج بسهولة االستعمال والتشويق والتسلية من خالل          ،االستيعابية

وبالتايل علمي  مما حيفز التلميذ على زيادة التحصيل ال      ،والفيديو يف عرض اإلشارة   ،والصور املتحركة 
ستخدام احلاسب مـن    سهولة ا :فكانتاليت توصلت هلا الدراسة     أما النتائج   .يرفع مستواه الدراس  

الصم دون احلاجة إىل    سهولة وصول املعلومات إىل     .ه الصم يف استخدام   رغبة التالميذ .قبل املعلمني 
رغبة املعلمني يف تطبيـق هـذا       . اإلشارة الوصفية بأسرع وقت ممكن     اكتساب لغة و،شرح املعلم 

جتاوب الصم من ذوي التحصيل املنخفض مع الربنامج أكثـر          و.ناهج الدراسية املالربنامج ملختلف   
  .من تفاعلهم املعتاد

  
للتعرف على مـدى     ) Pillai,1999( الدراسة اليت أجراها بيالي       الدراسات كذلك  منو     

 تعليم الصم وضعاف السمع يف حميط التعلـيم العـام يف            لتقنية املرحلة االبتدائية    استخدام معلمي 
 علماًم)١١٠(قد تكونت عينة الدراسة من    ف، بالواليات املتحدة األمريكية    الريفية سكا ومناطقها آال

ة الدراسـة   صمم الباحـث أدا   . يف املناطق الريفية   مدرسة) ٢٧(و،سة يف آالسكا  مدر) ١٥(ميثلون
 يف  التقنيةمدى تعليم   و، احلاسب تقنيةنة مدى تعليم    وقد مشلت بنود االستبا   ،جلمع البيانات الوصفية  

 املعلمـني اليت تفرق بـني     جابة على تساؤالت الدراسة     وذلك لإل ،ويف تعليم الصم  ،التربية اخلاصة 
 الـذين ال    وبـني ، يف التدريس وضمن نشاطات خاصة باملنهج الدراسي       التقنيةالذين يستخدمون   

نهج  ضمن نشاطات امل   للتقنيةني  علموعن املعوقات اليت حتد من استخدام امل      ،يستخدموا إال نادراً  
 التعليمية يف منـاهجهم     التقنية الذين استخدموا    املعلمنيوقد أسفرت نتائج الدراسة بأن      .الدراسي

كما كان ملتغري اجلنس دور فقد فاقـت        ، واألصغر عمراً ،املؤهل األعلى التعليمية كانوا من ذوي     
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 عـن   قـاً عائ)١٧(وقد كشفت الدراسة عن   ،راسة يف الد  املعلمني للتقنيةاملعلمات يف استخدامهن    
قلـة  و، قلة توفر األجهـزة من أهم هذه العوائق، مدارس الصم وضعاف السمع    يف التقنيةاستخدام  

على استخدام  تدريب  للي ريف آالسكا    علمواحتياج م ،ية واملرتبطة باملناهج الدراسية   الربامج التعليم 
  علـى  املعلمـني تـشجيع   : جموعة من التوصيات أمههـا    فخرجت الدراسة مب  ،التقنيةاحلاسب و 

هم بتـدريبات خاصـة     يبهم ضمن برامج إعـداد     التعليم من خالل تدر    لتقنيةاالستخدام املتزايد   
  .ليمية املالئمة للمناهج الدراسيةتوفري الربامج التعو، الصم وضعاف السمعتقنيةومكثفة يف جمال 

  
 مـساعد يف تـدريس    آيلدراسة استهدفت تصميم برنامج حاسب) ٢٠٠٠( غنيم   وأجرت     

والستنتاج ،لة االبتدائية مبدارس األمل مبصر    جنليزية للتالميذ الصم يف الصف األول من املرح       اللغة اإل 
فيما إذا كان هذا الربنامج أكثر فاعلية من الطريقة التقليدية يف التدريس أم ال ؟وذلك بعـد مـا                   

ـ      املعلمنيمن  )%٧٥(وجدت الباحثة يف الدراسات السابقة أن       وانني غري قادرين على تدريس الق
حيث يركز الربنامج على املفردات احلديثة وعلى قواعد اللغة املتضمنة يف           ،القواعدية للغة اإلجنليزية  

 )٣٠(على عينة الدراسة    واشتملت،ة اليت تدرس لتالميذ الصف األول     الوحدات للنصوص اإلجنليزي  
ة ضابطة عدد   وجمموع،)١٥(عدد أفرادها  و تني جمموعة جتريبية  مت تقسيمهم إىل جمموع   ،اً أصم اًتلميذ

موعتني بناء على معيـارين     كما مت اختيار ا   .أسابيع  )٤(استمرت التجربة ملدة  وقد  )١٥(أفرادها
واملعيار الثاين أن تالميـذ     ،نتائج إجناز التالميذ يف االختبارات املتنوعة للغة اإلجنليزية       األول  :مهمني

وقد قامت الباحثـة    ،)متاماًصم  (سمع  اموعتني جيب أن يكون لديهم نفس الدرجة من فقدان ال         
مـن  )٥-٤-٣(بتصميم اختبار حتصيلي طبق باختبار قبلي وبعدي على اموعتني من الوحدات            

كمـا أن  ،نتائج وجود فروق بني اموعتني   أظهرت ال .ملعرفة الفروق )ت(واختبار،صوصكتاب الن 
 هي احلـل    اأو،ولبتركيزهم ملدة أط  استخدام الربامج املدعمة باحلاسب جعل التالميذ حيتفظون        

غـة  ل(وأن استخدام الوسائل املتعددة من      ،يواجهها التالميذ الصم يف التعلم    األفضل للمشكلة اليت    
ادة يف تصميم الربنامج أدى إىل سهولة فهم الصم للم        ) وألوان،حركاتو،صورو،كتابةو،إشارات

وأن استخدام  ،عطاة هلم ح للتمارين واألسئلة امل   واالستجابة بشكل صحي  ،اجلديدة وللمفاهيم اردة  
ناصر املهمـة   اليت هي من الع   الراجعة  الوسائل املتعددة يف تصميم الربنامج أدى إىل إعطاء التغذية          

التركيز على الطرق احلديثة يف     :هاوقدمت الباحثة جمموعة من التوصيات من     . يف تدريس الصم   جداً
  .اللغوية لتطوير مهارام هلممية تصميم الربامج التعليو،ميذ الصمتدريس اللغة اإلجنليزية للتال
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فقد أجريت دراسة من    اجتاهات معلمي الصم حنو استخدام احلاسب        دراسات حبثت    وهناك     
  اجتاهات معلمي الصم حنو استخدام احلاسـب       هدفت إىل التعرف على   ) ٢٠٠٠(عبد الواحد قبل  
نـت عينـة الدراسـة عبـارة        كا. يف تعليم التالميذ الصم بدولة اإلمارات العربية املتحدة          اآليل
قام ، تأهيل التالميذ املعوقني مسعياً  من العاملني مبراكز  ) معلمة ١١معلم و ١٦( ومعلمة   اًلممع)٢٧(عن

الباحث ببناء مقياس ملعرفة وحتديد اجتاهات املعلمني العاملني مع التالميذ الصم حنـو اسـتخدام               
هـذه  التالميذ الـصم يف   يدرسون  وأوضحت نتائج الدراسة أن اجتاهات املعلمني الذين        ،احلاسب

 وذات داللة إحصائية حنو اسـتخدام  لهوالدرجة الكلية ،انت اجيابية يف كل أبعاد املقياس     املراكز ك 
ية بـني اجتاهـات املعلمـني        ذات داللـة إحـصائ     كما كانت هناك فروق   ،الصماحلاسب مع   

لـة إحـصائية بـني    مل توجد فروق ذات دال  ولكن  ،)اإلناث (املعلماتوبني اجتاهات   ،)الذكور(
كما ،اجتاهات املعلمني من ختصصات أخرى    وبني  ،ني املتخصصني يف التربية اخلاصة    اجتاهات املعلم 

ن لديهم خربة أكرب يف العمل مع الصم   مممل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات املعلمني          
 فروق ذات داللة    ولكن وجدت ، واحد  عام دراسي  عن م خرب تقل الذين وبني اجتاهات املعلمني  

العمل على احلاسب وبني اجتاهات املعلمـني       يف  إحصائية بني اجتاهات املعلمني الذين لديهم خربة        
كما مل توجد فروق ذات داللة إحصائية       ،احلاسبديهم خربة يف    ن ليس لديهم خربة لصاحل من ل      مم

مني من جنسيات أخرى    وبني اجتاهات املعل  ، ذوي اجلنسية من دولة األمارات     بني اجتاهات املعلمني  
ضرورة إدخال  :جت الدراسة بعدة توصيات من أمهها     وخر. استخدام احلاسب يف تعليم الصم     حنو

مع مراعاة من لديهم خربة     ،وجعل حمور االهتمام املعلم   ،لصماحلاسب يف مؤسسات تعليم التالميذ ا     
  .اجلامعةاستخدام احلاسب سواء من خالل دورات أو من خالل مناهج إعداد املعلمني بيف 
  

عمل دراسة مقارنة ) )Agboola, & Lee,2000( استطاع كل من  آجبوال و يلكذلك    
كما ، النامية لتحديد مدى الفجوة بينهم   للصم يف البلدان املتطورة و      اآليل  احلاسب تقنيةبني دخول   

مـع  حيث قام الباحثـان جب    ،التقنيةاليت حتد من دخول هذه      ول التعرف على املعوقات الرئيسة      حتا
وصـفية  البيانات من خالل املقابالت والدراسات السابقة وبتصميم استبانة جلمـع البيانـات ال            

 صـم يف  منها كانت من مواطنني  ) ٤٧(،استبانة من الصم  )٨١( على وقد حصل الباحثان  ،للدراسة
وقد كشفت الدراسة عـن     ،منها كانت من مواطنني صم يف البلدان النامية       )٣٤(و،البلدان املتقدمة 

مـدى  و، اآليل لنامية من حيث مدى امتالك احلاسـب       فروق واسعة بني البلدان املتقدمة وا      وجود
 )شبكة االتصاالت العاملية باحلاسب   (ومن حيث دخول االنترنت   ،من القراءة والكتابة   الصم   متكن

وأن مجيع الصم ما بني  ،دمةوقد كانت هذه الفجوة الواسعة لصاحل البلدان املتق       ،واستخدام الصم هلا  
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كمـا  ،علموا احلاسب ويستخدموا االنترنـت    ضانة إىل البالغني املتقاعدين لديهم فرصة بأن يت       احل
تليها قلـة   ، املشكالت االقتصادية  وأهم عائق ه  وكان  ، االستخدام يف البلدان النامية    ظهرت عوائق 

 كمـا مت  ،الصم يف القراءة والكتابـة    يليها تدين   ،  اآللية التدريب أو التعلم يف استخدام احلاسبات     
 قـد قـدم   هـذا ف  . التقنية مستفيدين من    التأكيد أن الغالبية العظمى للصم يف البلدان النامية غري        

توفري املساعدة للصم يف البلدان النامية حيـث الـبىن التحتيـة            :الباحثان عدة توصيات من بينها    
ة حىت الكتابلذلك ينبغي تركيز اجلهود يف تعليم الصم القراءة و     ،التصاالت ال ميكن االعتماد عليها    ل

  . البنية التحتية املطلوبة متوفرةومن مث تصبح،يتمكنوا من استخدام احلاسب
  

 يف  التقنيـة إىل دمج احلاسبات و    ) Roebnson,2001(أشارت دراسة روبينسون    كما       
أداة البحث  فاستخدم الباحث   ،الصم وضعاف السمع  ني الذين يدرسون التالميذ     علمبرامج إعداد امل  
، )Loeterman(لوترسـان   و،)Harkins(هـاركنيز    استبانتني من إعداد  ن  وهي عبارة ع  

مت توجيه إحدامها لكلية تعليم الـصم واألخـرى         ،)١٩٩٦،)Korres(وكورس  ،)Lam(المو
 وتألفـت ،لدراسةوذلك للحصول على بيانات ا  ، الصم وضعاف السمع   يعلمإعداد م ملدراء برامج   

 وجهت إىل برنـامج إعـداد   استبانة) ١٠٠(ة واستبانة وجهت إىل الكلي   )٢٣٣(عينة الدراسة من  
ـ )٤٧(والية وقد تـضمنت   )٢٣(وقد وزعت على  ،يف الواليات املتحدة األمريكية   ،املعلمني  اًبرناجم

لل والروتني أثنـاء     من خالل احلاسب يقلل من امل      التقنية أن استخدام     عن وكشفت نتائج الدراسة  
أن و،كما ويوفر بيئة تعليمية أفـضل     ،هماجويزيد من إنت  ، الوقت للدارسني  كما أنه يوفر  ،التدريس

خاصـة إذا تـوفرت     العرض املرئي للمعلومات هو مفتاح التعليم الناجح للصم وضعاف السمع           
على استخدام احلاسب   اً تلقوا تدريب  املعلمنيمن برامج إعداد    ) %١(أن أقل من  و،النصوص املكتوبة 

يف التعلـيم خـالل   ون احلاسـب  أـم يـستخدم  )%٦٩(بـالرغم مـن إجابـة    ،يف براجمهم 
كما كـشفت   .منهم يستخدمون االنترنت  )%٥٦(،يستخدمون الفيديو للتعليم  )%٨٤(و،الفصل

وكان من أهم العوائـق   ، مناهجهم  يف التقنيةالدراسة عن جمموعة من العوائق اليت تعيقهم من دمج          
نـاهجهم   يف م  التقنيـة نقص الوقت لإلعداد وتطوير االستراتيجيات التعليمية اجلديدة اليت تدمج          

احـث جمموعـة مـن    قـدم الب  .التقنيةيب على استخدام    نقص التدر و،نقص األجهزة و،الدراسية
 علـى كيفيـة   ناهج برامج إعداد املعلـم وتدريبـه   من ضمن مالتقنيةجعل :التوصيات من أمهها 

 مـن خـالل جهـاز       استخدامها يف فصول الصم وضعاف السمع من حيث استخدام العروض         
لغة للتالميذ الصم أو    برامج عن كيفية استخدام االنترنت يف تعليم ال       د  وإعدا،احلاسب يف التدريس  

  .تعددة يف تطوير املهارات اللغويةالتدريب على استخدام برامج الوسائط امل،ضعاف السمع
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بالتحـصيل  (Instructional Modules) ١٤ عالقة املوديـوالت التعليميـة  وحول       
دراسة حول فعالية استخدام املوديـوالت      )٢٠٠١(يا  الدراسي واالجتاه حنو احلاسب أجرى سرا     

 لـدى    يف تنمية التحصيل الدراسي واالجتاه حنـو احلاسـب          املتعددة التعليمية املصورة والوسائط  
الفقد التـام حلاسـة   (من ذويذ الصم  من التالمياًتلميذ)٢٣(وضمت عينة الدراسة.التالميذ الصم 

غ حيث بل، جبمهورية مصر العربية للصم مبركز فاقوس  للصف الثامن االبتدائي مبدرسة األمل      )السمع
 تالميذ من مدرسة األمل للصم مبركز فاقوس وهي        )٧(و،تالميذ)٨(موعة التجريبية األوىل  عدد ا

 متثـل اموعـة     ذ من مدرسة األمل للصم ببور سعيد      تالمي) ٨(و،متثل اموعة التجريبية الثانية   
الدراسة على موضوع الوحدة من موضوعات الوحدة       واقتصرت عمليات التجريب هلذه     ،الضابطة

ــذه الوحــدة إىل  ــسمت ه ــة هــي األولاألوىل مث ق ــوالت تعليمي ــة مودي ــة :ثالث الطاق
واعتمد .ة والصناعية للطاقة واستخداماا   املصادر الطبيعي :الثالثو،حتوالت الطاقة :ثاينالو،وصورها
وحدة الطاقـة  ب التحصيل الدراسيبار يف إعداده الخت مرجعي احملك املصور    ختبار  على اال الباحث  
ـ كما اعتمد مقياس االجتاه حنو احلاسب،الثامن االبتدائي للتالميذ الصمللصف    مـن  و املصور وه

تالميـذ  ت   بني درجا  إحصائيةوجود فروق ذات داللة     :وأسفرت نتائج الدراسة عن   ،إعداده أيضاً 
يت مت تدريـسها    وال(والضابطة)ية املصورة باملوديوالت التعليم اليت مت تدريسها    (اموعتني التجريبية 

 باستخدام  يف التطبيق البعدي لالختبار مرجعي احملك ومقياس االجتاه حنو احلاسب         )بالطريقة املعتادة 
  التربوية اجاتتدريب معلمي ذوي احل   : من أمهها   عديدة وقدم الباحث توصيات  .اختبار مان وتين  

وكيفيـة تـصميم   ،التقنيـة تعامل مع املـستحدثات  لعلى ا ) وذهنياً  وبصرياً املعاقني مسعياً (ةاخلاص
كذلك العمـل   .يتها يف تعليم بعض هذه الفئات      لفعال املوديوالت التعليمية بأشكاهلا املختلفة نظراً    

 مساعدم على التكيف    بصورة كلية أو جزئية مع أقرام العاديني دف        الصمعلى دمج التالميذ    
 مسعيـاً (املعـاقني يم داخل كل مدرسة أو معهد لفئات        تعلال تقنياتي  صصاتخاتوفري  .مع اآلخرين 

 مدعمة بأكرب عدد من مصادر التعلم اليت تتالءم         تقنيةواملنوط به خلق بيئة مدرسية      ) وذهنياً وبصرياً
  .مع طبيعة وقدرات تلك الفئات

 يف تعليم األطفال ذوي اإلعاقة الـسمعية أجريـت دراسـة          اآليل  استخدام احلاسب  وحول     
 يف تعليم األطفال ذوي      اآليل اليت هدفت إىل استقصاء أثر استخدام احلاسب      )  م ٢٠٠٢ (القريويت

 عينـة الدراسـة     احتـوت .دولة األمارات العربية املتحـدة    اإلعاقة السمعية ملادة اللغة العربية ب     
تكونت . جتريبية وأخرى ضابطة    إحدامها مت تقسيم التالميذ إىل جمموعتني    . وتلميذة اًتلميذ)١٢(على

                                                
ی ة م صغرة تت یح للم تعلم التق دم ف ي دراس تھ وف ق قدرات ھ واس تعداداتھ           وحدة تعلیم: Instructional Modules )( المودیوالت التعلیمیة ١٤

ولھ عدة أنواع وأشكال قد یكون المودیول التعلیمي إما مصورًا أو متعدد الوسائط أو مسموعًا ، وخطوه الذاتي لتحقیق أھداف تعلیمیة محددة 
 ) ٣١٨ص:٢٠٠٣اللقاني وآخرون،(
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غة العربيـة للـصف     ومت اختيار ثالث وحدات تعليمية من كتاب الل       ،تالميذ)٦(موعة من   كل جم 
اسـتخدام أجبديـة األصـابع      :لتالية على الوحدات  مث أدخل الباحث التعديالت ا    األول االبتدائي، 

وبغيـة  .يجيات الطريقة الكلية يف التعلـيم     واستخدام استرات ،وإدخال لغة اإلشارة  ،ارية العربية اإلش
أما اموعة الضابطة فقـد  الربنامج على اموعة التجريبية،ثر احلاسب يف التعليم مت تطبيق       معرفة أ 

حيـث  ) ت(أجرى الباحث اختبـار   ،بارات للدروس تعلمت بالطريقة التقليدية بعد إجراء االخت     
 اموعة التجريبية على الدرسني الثامن والتاسع     لصاحل   ذات داللة إحصائية     اًأظهرت النتائج فروق  

وكان من أهم   .أفراد اموعة الضابطة  مما يعين أن أداء أفراد اموعة التجريبية قد زاد مقارنة بأداء            
خباصـة مـدارس     اخلاصة    التربوية احلاجات األطفال ذوي     يف تعليم  التقنيةأمهية توظيف   :توصياته

أن .بـصار  وسيلة مرئية تعتمد بالدرجة األوىل علـى اإل     اآليل الصم وضعاف السمع ألن احلاسب    
األمر  جذب انتباه التالميذ للمهمة التعليمية مما جيعل فترة انتباههم تزيد            على يساعد    اآليل احلاسب

 مشوق وحمبب للتالميذ  اآليل أن التدريس باحلاسب  .وضوعات الدرس   على فهم م   هم يساعد الذي
 .مما جعل عملية التعلم أسرع وأسهل 

  
درييب لتعليم   ت  آيل  بناء نظام حاسويب    إىل هدفت) ٢٠٠٢( العجيلي    دراسة وصفية قام ا    ويف     

كما هدفت إىل بناء أنظمة     . يف دولة قطر   "رب احلاسويب الذكي لتعليم الصم    املد"الصم اللغة العربية  
كما يقـوم بطريقـة     ،صورة سلسة ومشوقة للمتعلمني الصم    تعليمية ذاتية تعرض املادة التعليمية ب     
 العرض علـى املفـاهيم مث       ا حسب نوع املعارف وتعتمد يف     تصنيف التعليمات املطلوب تدريسه   

ب مـع جهـاز     كما هدف إىل متكني الصم من التخاط      ،التفاصيل مرحلة بعد أخرى   يسترسل يف   
امج بتحليل  هذا باإلضافة إىل معاجلة القصور يف لغة الصم حيث يقوم الربن          ،احلاسب باللغة العربية  

 جمموعة مـن االعتبـارات       عن  الوصفية اسةوقد أسفرت الدر  .حروفو،وكلمات،النص إىل مجل  
ات واللحـاق    مواكبة التطور  من اخلاصة   احلاجات التربوية  ذوي    الصم وبقية  متكني: اهلامة ومنها 

تطوير مهـارات الـصم يف      .جديدة يف تعليم الصم وضعاف السمع     فتح آفاق   .بأقرام السامعني 
أجهزة احلاسب وبرجمياته تساعد على  أن  و،لغة العربية من خالل جهاز احلاسب     القدرة على تعلم ال   

وقـد  .حتقيقها أو الوصول إليها من قبل     من   لصمتمكن ا  ي ملتطوير وبناء أنشطة وفعاليات جديدة      
 احلاجات التربويـة   مساعدة ذوي    أمهية احلاسب يف  :احث جمموعة من التوصيات من أمهها     قدم الب 

دام الـربامج احلاسـوبية     اسـتخ .خاصة الصم منهم يف التعليم يف خمتلف التخصـصات        اخلاصة  
  .واالستفادة منها ما أمكن مع الصم
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هدفت إىل التعرف على فاعلية برنـامج حاسـويب يف تعلـيم           فقد  )٢٠٠٢( دراسة املللي  أما     
األطفال الصم مهارات القراءة والكتابة للغة اإلنكليزية وفق املنهج املقرر لتالميذ الصفني اخلامس             

لتعرف على الصعوبات اليت يواجهها الـصم يف        وكذلك ل .يم النظامي دس االبتدائي يف التعل   والسا
ق وقـد  فقد تكونت عينة الدراسة من معهد التربية اخلاصة للصم بدمش  .احلاسب عن طريق التعليم  

مت .سادس وهم أفراد اتمـع األصـلي       من الصفني اخلامس وال    تلميذاً)٤٨(بلغ عدد أفراد العينة     
وقد أعـدت   .)٢٤(عدد كل منها  خرى ضابطة   األجتريبية و إحدامها   إىل جمموعتني    تقسيم التالميذ 

واتبعـت  .س والسادس االبتـدائي   الباحثة برامج تعليمية حاسوبية وفق املنهج املقرر للصفني اخلام        
أن تعليم التالميذ الـصم اللغـة اإلنكليزيـة         : كاآليت  نتائج الدراسة  فجاءت.املنهج شبه التجرييب  

ـ وأنه ،ى من التعليم بالطرق التقليدية    أعل  تعليمياً بواسطة احلاسب أعطى مردوداً    ن للجـنس  مل يك
إعداد برامج حاسوبية لتعليم    : ا عدة توصيات من أمهه    ة الباحث توقد قدم .تأثري على مردود التعليم   

ـ       عن طريق التالميذ الصم اللغة اإلنكليزية      ة اإلنكليزيـة    احلاسب بالشكل الذي يدعم تعليم اللغ
تطبيق البحث ذاتـه    .بية ضمن املنهاج التعليمي للصم    ج هذه الربامج احلاسو   ودم،بالطرق التقليدية 

ـ  عن طريق على املناهج واملقررات األخرى ملعرفة مدى فاعلية التعليم          ب بالنـسبة لتلـك     احلاس
  .  املقررات

  
كما وردت يف (Matja, & Ambroie ,.2002)  ماجتا و آمربوي قام ا   دراسةويف     

لتعرف على استخدام احلاسب يف تعلم األطفال       هدفت ل ،)٢٥٩ص : ٢٠٠٢،   إبراهيم القريويت (
 زيادة  على ساعد    اآليل أن استخدام احلاسب  أظهرت النتائج   .قة السمعية ملادة اجلغرافيا   ذوي اإلعا 

باإلضافة إىل هذا ،  معرفتها عن طريق الصور    ية طبيعة البالد اليت مل يستطيعوا     وعي التالميذ خبصوص  
 أما الفوائـد  .عة مهارة حركة العني واليد     التآزر احلركي الدقيق لدى التالميذ وسر      تطوير مهارات 

إجيـايب  ت العمل كفريق وتطوير مفهـوم ذات        تطوير مهارا االجتماعية فقد خلصتها الدراسة يف      
  .إضافة لفوائد أخرى متعددة

  
هـدفت   دراسة) ٢٠٠٢( معرفة مشكالت تعليم الصم ودور التقنيات أجرت حمسن    ودف     
وكذا التعرف علـى    .التعرف على مشكالت تعليم الصم ودور التقنيات يف تقدمها التعليمي           إىل  

 املطلوبة أو املادة     تقنية تركز على تقدمي املعلومة     مدى احلاجة املاسة لتقدمي برنامج أو حزمة برامج       
لفـظ املنطـوق أو      علـى ال    كلياً العلمية األصلية يف حد ذاا بأسلوب تواصلي ال يعتمد اعتماداً         

من واقـع  ، قدرته على التعامل مع اخلربة ويعزز لدى التلميذاملسموع وإمنا خياطب أكثر من حاسة  
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من خالل برنامج تقين مرئي يقدم املعلومـة مث         و، ال من واقع اللفظ الذي صيغت فيه       اخلربة نفسها 
ونت عينة الدراسة مـن     تك.من جانب املعلم  يعزز تقدميها مرة أخرى مع التغذية الراجعة املستمرة         

 يف اسـتخدام معامـل       ملختلف املراحل التعليمية جبمهورية مصر العربية      املدارس املصرية عدد من   
تائج الدراسة فعاليـة    وقد أظهرت ن  .باألوساط املتعددة والقاموس املرئي للغة اإلشارة على احلاس       

األجهزة التقنيـة   د على   ضرورة االعتما :رجت الدراسة بعدة توصيات من أمها     وقد خ ،هذه الربامج 
املختلفة واستخدامها يف التعليم هلذه الفئات بالذات وتعددها لتقدم أكثر من طريقة وأكثر من مثري             

ل وأثنـاء    املستمر ملعلم التربية اخلاصة قب     تقدمي التدريب .والبعد عن طرق التعليم التقليدية    تعليمي  
وحثه على التطبيـق مـع اسـتخدام        اخلدمة وإطالعه على كل جديد ومستحدث يف هذا اال          

  .التقنيات احلديثة يف التدريس
  

دراسة دف التعرف على أثر استخدام احلاسب كمـستحدث      ) ٢٠٠٣( أبو ناجي    وأجرى     
مشلـت عينـة    . حلة الثانوية واجتاهام حنوه    يف تعليم العلوم على حتصيل التالميذ الصم باملر        قينت

وقد مت استخدام املنهج    .ول الثانوي من مدرسة األمل بأسيوط        من تالميذ الصف األ    عدداًالدراسة  
 تعلـم العلـوم     تستخدم برنامج احلاسب يف    مت تقسيمهم إىل جمموعتني جتريبية    التجرييب للدراسة و  

وحـدة  وذلـك علـى ال    ،هلـم ية يف تعلم العلوم     تستخدم الطريقة التقليد   وضابطة،للتالميذ الصم 
، االختبـار التحـصيلي   : مهـا  أداتني   تمدت الدراسة على  وقد اع ،)الفضاء اخلارجي (املستخدمة  

 )ت(وقد مت استخدام اختبـار    . وذلك بالتطبيق القبلي والبعدي       اآليل ومقياس االجتاه حنو احلاسب   
 ببعض وسائطه املتعددة     اآليل أوضحت نتائج الدراسة أن استخدام احلاسب     .ائيةللمعاجلات اإلحص 

مل أسـهم يف    ذ الصم بالصف األول الثانوي مبدارس األ       يف تعليم العلوم للتالمي    قينكمستحدث ت 
طة اليت درست   حملتوى الوحدة عن تالميذ اموعة الضاب     )اموعة التجريبية (زيادة حتصيل التالميذ  

 قين ببعض وسائطه املتعددة كمستحدث ت   اآليل كما اتضح أن استخدام احلاسب    ،بالطريقة التقليدية 
وجود فروق بني اموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والبعـدي          مع  ،هساعد على تنمية االجتاه حنو    

ضـرورة  :من أمهها  عديدة   قدم الباحث توصيات  وقد  .  اآليل يف جمال مقياس االجتاه حنو احلاسب     
والفعالـة  )Multimedia(استخدام استراتيجيات تدريس خمتلفة مدعمة بالوسائط املتعـددة         

ية يف تدريس العلـوم     قن ت ترنت كمستحدثات وشبكات االن Hypermedia)(  اآليل للحاسب
باإلضافة إىل حتسني أساليب التـدريس يف  هذا  ، من مشاركة الصم يف عملية التعلم      ملا يتيحه ،للصم

د  مما يساع  التقليدية والبعد عن الطرق     التقنيةتدريس العلوم للفئات اخلاصة ودعمها باملستحدثات       
 معلمي العلوم يف التربية اخلاصة على اسـتخدام         ضرورة تدريب و،على منو اجتاهات اجيابية حنوها    
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يل  احلديثة وكيفية االستفادة منها يف زيادة حتص       التقنيةاستراتيجيات تدريس مدعمة باملستحدثات     
  . التالميذ غري العاديني للعلوم

   
 للتعرف على مـدى اكتـساب الـصم         فقد هدفت )Barker,2003(ر   دراسة بارك   أما    

 / يف برامج الدمج للمدارس الشفوية    اآليل  تدرس من خالل برنامج احلاسب     للمفردات اللغوية اليت  
 إنـاث )١٠(،تلميـذ وتلميـذة   )١٩(الدراسة من قد تكونت عينة    ف،السمعية يف املرحلة االبتدائية   

 ] ضـعاف مسـع   )٧(وم كامـل     منهم صـم   )٩ ([منهم صم وضعاف مسع   )١٦(،ذكور)٩(و
 عرب وجه والكالم إىل كلمات،مة املكتوبة إىل كالم حيول الكلاًوصمم الباحث برناجم،سامعني)٣(و

 من الوظائف املهمـة األخـرى       كما يتضمن عدداً  ،)Baldiوجه  (متحدث مرئي جيسد الكالم   
اليت حتتوي على مساعات الرأس وميكروفونات حبيث يسمع التلميذ اللغة )Tool Kit(كاستخدام

وقد استخدم الربنامج لكـل مـن       ، الكلمة من خالل التسجيل الشخصي     أو املفردة مث يعيد نفس    
مركز نطق وفهم   (وقد عمل فريق    ،جلسة)٢١٧(أسابيع مبعدل ) ٤(ملدة  التالميذ الصم والسامعني    

وقد اسـتخدم الباحـث   ،هذا الربنامج مع املنهج املدرسيعلى دمج  CSLU١٥ ) مفردات اللغة
ظهرت نتائج هذه الدراسة    وأ،واملالحظات،واملقابالت،دراسةاالستبانة يف مجع البيانات الوصفية لل     

فاعليـة  ،  دمج الربنامج مع املنهج الدراسـي وبعد تقييم نتائج التدريس والتعليم الذي اعتمد على    
حيث اكتـسب   ،الربنامج مما أدى إىل زيادة إنتاج التالميذ الصم للمفردات اللغوية بشكل صحيح           

الميذ الصم وضـعاف  اكتسب الت،كلمات بشكل صحيح )٥( اية كل درس ما يعادل     التالميذ يف 
كلمات جديدة وأصبحوا يقلدون حركات الوجـه        )Baldiوجه  (السمع الذين درسوا بربنامج   

 الربنامج كـان    مرجع ذلك أن   حفظ الكلمات    علىعند نطقهم للكلمات مما أدى إىل مساعدم        
استطاع التالميذ الصم وضعاف السمع مـن خـالل         ، بكلمات ونصوص مكتوبة   مدعوماً و اًمرئي

كما راعى الفروق الفرديـة بـني       ،ا األصوات مما حسن ودرب مسعهم      احلاسب أن مييزو   برنامج
من أهـم الطـرق   يعد أن الربنامج و.وتكراره للمفردات، التحدث التالميذ من خالل مراعاته عند    

كما أن الربنامج قـدم للتالميـذ   ،ن خالل االستقبال املرئي والشفوي إىل التدريس الناجح م   أدت
فاعلية الربنامج  هذا إىل جانب    .عزيزه لإلجابات الصحيحة واخلاطئة   ية من خالل ت   تغذية راجعة فور  

  .  يقات والتمارين للمناهج الدراسيةمع التطب
 

                                                
١٥ CSLU : Center For Spoken Language Understanding مركز نطق وفهم مفردات اللغة 
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ألمل للتعرف على مدى استخدام معلمات معاهد ا      ) ٢٠٠٥( دراسة قامت ا الشيحة      نفذت     
 قد حتول دون استخدام املعلمات    عوقات اليت   لتعرف على امل  كما هدفت ل  ،للصم للتقنيات التعليمية  

وتكونت عينة الدراسة من مجيع معلمات معاهد األمـل للـصم      ،يات التعليمية مبدينة الرياض   للتقن
، ث استخدمت الباحثة املنـهج الوصـفي      حي،معلمة) ١٨٩(البالغ عددهن   ،لرياضللبنات مبدينة ا  

 أسفرت نتـائج الدراسـة      وقد،ول على بياناا من خالل استبانة     وصممت أداة الدراسة يف احلص    
أن التقنيات التعليمية اليت تستخدم من قبل معلمات معاهد األمل بالرياض هـي الـسبورات            :عن

كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فـروق        ،سوم التوضيحية البسيطة والبطاقات   البيضاء والر 
ترجـع إىل مـتغري     فيما يتعلق مبدى استخدام معلمات معاهد األمل بالرياض للتقنيات التعليمية           

سنوات اخلربة،أو احلصول على دورات تدريبية يف جمال التقنيات التعليمية،بينما توجد فروق فيما             
يتعلق مبدى استخدامهن للتقنيات التعليمية ترجع إىل متغري التخصص ولكن مل تظهـر الفـروق               

 إىل التدريب   كما أن معلمات معاهد األمل للصم حباجة كبرية       لصاحل أي فئة من فئات التخصص،     
 عدم وجود الدعم الفين لتجهيز      وأن أكثر املعوقات أمهية كان    ،يةيف جمال استخدام التقنيات التعليم    

تقنيـات  وندرة برامج تدريب املعلمات يف جمـال اسـتخدام ال         ،لتقنيات التعليمية داخل الفصول   ا
صعوبة نقـل األجهـزة     و،دم وجود متابعة من قبل اإلدارات     باإلضافة إىل ع  ،التعليمية أثناء اخلدمة  

  . وعدم وجود اختصاصي فين تقين للصم،للفصول
  

  :تعقيب عام على الدراسات السابقة 
وقـد خرجـت    ،قة يف هذا الفصل تعددها وتنوعها     يالحظ من خالل استعراض الدراسات الساب     

  :الباحثة من مراجعة الدراسات السابقة باملالحظات التالية
اليت اعتمدت على    التعليمية كأداة رئيسة للدراسة      الربامج الدراسات السابقة     معظم  استخدمت -

 .يف حني أن الدراسة احلالية تتبع املنهج الوصفي املسحي االستكشايف،املنهج التجرييب
 يف عملية التعليم والتعلم لكافـة        اآليل  أمهية استخدام احلاسب    مجيع الدراسات السابقة أكدت    -

 . الصممن ذلك للتالميذ السامعني أالتعليمية سواء كااملراحل العمرية املختلفة باملؤسسات 
 دراسة حبثت واقع استخدام احلاسـب اآليل        – فيما وقفت عليه من دراسات     – مل جتد الباحثة     -

من وجهة نظر املعلمـني      ومعوقاته يف مناهج معاهد وبرامج األمل للمرحلة االبتدائية بنني وبنات         
 مـن حيـث      وانفـراداً  ل هذا يعطي الدراسة احلالية متيزاً     ولع،واملعلمات أو املشرفني واملشرفات   

 .استطالع آراء املعلمني واملعلمات وكذلك املشرفني واملشرفات حول واقع االستخدام ومعوقاته
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  اتفاق معظم الدراسات السابقة على أمهية تدريس العلوم وفروعها املختلفة مبساعدة احلاسـب             -
أكثر مرونة إلثارة اهتمام املتعلمني وإشباع حاجام وتنـشيط          وذلك ألنه يوفر بيئة تعليمية       اآليل

 .دافعيتهم ورغبام الذاتية يف االستزادة من املعرفة
ام  معظم الدراسات السابقة أكدت وجود عدد من املعوقات أو الصعوبات اليت حتد من استخد              -

 : ما يليوتشمل هذه املعوقات،احلاسب اآليل يف التعليم
 نقص يف امليزانيات املخصصة  يف املدارس الناجتة عن    اآليل  أجهزة احلاسب  قلة أو عدم وجود    .١

-Abedl ؛١٩٩١، أبـا اخليـل   :(وقد أشار إىل ذلـك دراسـات كـل مـن          ، لذلك
Haqq,1995؛ Pillai,1999 ؛Agboola, & Lee,2000 ؛Roebnson,2001 

 ) .٢٠٠٣ ،بن طالبو؛٢٠٠٢، املوسىو؛٢٠٠١، يوسفو؛
وقد أشار إىل ذلك دراسـات      ،مني يف جمال احلاسب اآليل     للمعل عدم وجود تدريب كاف    .٢

، اهلـدلق و؛Abedl–Haqq,1995  ؛ ١٩٩٥، يوسـف ؛و١٩٩٠، زاهـر :( منكل
,Agboola؛ Pillai,1999 ؛١٩٩٨  & Lee,2000؛ Roebnson,2001 

 .  )٢٠٠٥،الشيحةو؛٢٠٠٤،اخلطيب والسيدو؛٢٠٠٣، بن طالبو؛٢٠٠٢، املوسىو؛
: وقد أشار إىل ذلك دراسات كل مـن         ،اسوبية التعليمية ر الربجميات احل  فنقص أو عدم تو    .٣

)Kaplan, Mahshie, Moseley, Singer, Winston, 1993بن فاطمة ؛و ،
  ).٢٠٠٤اخلطيب والسيد  ؛و٢٠٠١، يوسف و ؛ Pillai,1999؛ ١٩٩٤

  

 أوصت بعض الدراسات بضرورة استخدام احلاسب اآليل كوسـيلة تعليميـة يف التـدريس               -
 ٢٠٠١،العمـري و؛١٩٩٨، اهلدلق ؛و١٩٩٥،املناعيو؛Mirus, 1985( :كدراسة كل من 

  .)Barker,2003؛
 
لى الصم أو ضعاف السمع      ع  اهتمت معظم الدراسات السابقة بتصميم برنامج وتطبيقه جتريبياً        -

 :كـل مـن   وأثبتت هذه الدراسات بشكل عام فعالية الربامج التعليميـة كدراسـة            ،أو كليهما 
)Fletcher,1972؛ Goldenberg ,1979؛ Mirus, 1985 ؛Palmer,1985؛ 

Ward, 1985 1988؛ Stahlman,1991؛ ١٩٨٩، عبيد؛و  Braden, & Shaw, 
& Grecko,؛ James & Hammersley,1993 ؛ Bornstein&Casella, 

، أبـو نـاجي   ؛و٢٠٠٢،واملللـي ؛٢٠٠٢، ليالعجيو؛٢٠٠٠، غنيمو؛١٩٩٩، قاسمو؛1993
  .)Barker,2003؛ ٢٠٠٣

 



٩٤ 

من الدراسات تنمية مهارة معينة لدى الصم مثل حتسني مهارة القـراءة والكتابـة               كثري    حبث -
  Ward, 1985 ؛Arnold,1985  ؛Goldenberg, 1979(لديهم كدراسة كل مـن 

 ,Kaplan, Mahshie؛  ,Bell, Reich, Moeller  1993  ؛ Peyton, 1988؛
Moseley, Singer, Winston, 1993؛ Bornstein,& Casella, 1993؛ 

Volteera, pace,pennacchi,Corazza,1995؛ Yodelman, 1996؛ 
Harkins,1996 Loeteman&؛Corbett&Micheaux,1996ــيو؛ ، املللـــ

  .)Barker, 2003 ؛٢٠٠٢،العجيليو؛٢٠٠٢
 

 الصم حبثت متغري اجلنس على اجتاه املعلمني واملعلمـات          عن من الدراسات السابقة      قليل جداً  -
 عـدد   كما اهتم ،)٢٠٠٠، لواحدعبد ا ( يف تعليم الصم مثل دراسة        اآليل حنو استخدام احلاسب  

 قنية مبتغري املؤهل بوجود أثر على اجتاهات واستخدامات املعلمني حنو ت    السابقةقليل من الدراسات    
أما الدراسات اليت حبثت متغري سنوات      ،)Pillai,1999(تعليم الصم وضعاف السمع مثل دراسة       

ــربة ف ــاخل ــن ه ــل م ــة ك  (Volteera ,pace,pennacchi,Corazza,1995ي دراس
  عدد قليل مـن الدراسـات الـسايقة مبـتغري    كما اهتم،)٢٠٠٠، ؛عبد الواحد Pillai,1999؛

وهناك عدد من الدراسات اليت حبثت متغري املقررات الدراسـية          ،)٢٠٠٠، عبد الواحد (التخصص
 وضعاف السمع كدراسة    موبوجود أثر الستخدام احلاسب يف تدريس خمتلف العلوم للتالميذ الص         

  ) . ١٩٩٨، عزيزو؛١٩٨٨، نصر(كل من
 

 ومدى تأثريه )Power Point (وربوينت االب  بعض الدراسات السابقة حبثت فاعلية برنامج-
  ).٢٠٠٤، العيسوي ؛و٢٠٠٣، العمري؛و٢٠٠١، خليف (يف تدريس الصم كدراسة

 يقلل من تـشتت      اآليل حلاسب العديد من الدراسات السابقة على أن التدريس مبساعدة ا          أكد -
 ؛ Mirus, 1985( كدراسة كل مـن  وذو احلاجات التربوية اخلاصة،التالميذ السامعنيانتباه 

ــصرو ــادو؛١٩٨٨، ن ــم Taylor, 1995؛  ١٩٩٤، مح ــاب؛و١٩٩٩، ؛وقاس ، دي
 ). ٢٠٠١، العمري؛و٢٠٠١

 

ـ  فهو مشوق    اآليل أن التدريس باحلاسب  رت إىل    بعض الدراسات السابقة أشا    - بـاه  ذب انت جي
كدراسة كـل   ،كما يبعد امللل عنهم، إىل الدرسوذو احلاجات التربوية اخلاصة  ،التالميذ السامعني 

ــن ــادو؛Stahlman,1988(مـــ ــاعيو؛١٩٩٤، محـــ ؛ ١٩٩٥، املنـــ



٩٥ 

Volteera,pace,pennacchi,Corazza,1995 ؛Yodelman, ــنو؛1996  ، ودةشــ
  ) .٢٠٠١، خليفو؛١٩٩٧

   

الـصم  لتالميذ  ل  اآليل قة على تفوق طريقة التدريس باحلاسب      العديد من الدراسات الساب     أكد -
هم يف حتسن العملية التعليمية و حتـسني بعـض املهـارات    أسالذي  األمر  ،على الطريقة التقليدية  

ــديهم ــن،لـ ــل مـ ــة كـ  ؛Galbraith ,1978 ؛Fletcher,1972( كدراسـ
Arnold,19851991؛ ١٩٨٩، عبيدو؛  Braden, & Shaw, & Grecko,محادو؛ ،

؛ ١٩٩٧، شنودةو؛Taylor, 199 ؛  Mackall,1996 ؛ Broughton, 1994 ؛ ١٩٩٤
  ). ٢٠٠٣، أبو ناجيو؛ ٢٠٠٢، القريويتو

                                                                   

الصم علـى  و،التالميذ السامعني يعني  اآليل الكثري من الدراسات السابقة على أن احلاسب ركز -
املنهج الدراسي والفهم األعمق للمقررات الدراسية وذلك من خالل         املفاهيم من حمتوى    ستيعاب  ا

 ,Kaplan, Mahshie ؛١٩٨٨، نصر و؛Palmer,1985(ة كل من التقنية املرئية كدراس
Moseley, Singer, Winston, 1993ــليمان؛و ــاعي؛و١٩٩٤، س ؛ ١٩٩٥، املن

Volteera ,pace,pennacchi,Corazza,1995  Taylor, 1995؛  

Yodelman, 1996؛ Loeteman, & Harkins,1996 
ــز؛ Corbett&Micheaux,1996؛ ــعو؛Pillai,1999؛١٩٩٨، عزي ؛ ٢٠٠١، املني
الـوارد يف  (Matja, & Ambroie ,2002  ؛Roebnson,2001 ؛٢٠٠١، العمريو

  ). Barker,2003 ؛٢٠٠٢،حمسنو؛)٢٠٠٢، القريويت
  

 عرض الدراسات السابقة ونتائجها أمكن للباحثـة        منلنظري و من خالل العرض السابق لإلطار ا     
  . كما سوف يتضح يف صفحات الفصل الرابع، اشتقاق فروض الدراسة وأدواا 



٩٦ 

منھج الدراسة :             أوال   
مجتمع وعینة الدراسة  :            ثانیا 
أداة الدراسة :            ثالثا 
صدق أداة الـدراسة  :            رابعًا

ثبــات أداة الـدراسة  : خامسا 
إجراءات التطـبیق المیدانـي  :        سادسا 
أسالیب المعالجة اإلحصائیة:        سابعا 

الفصل الرابع
وإجراءاتھا  منھج الدراسة 

  



٩٧ 

  الفصل الرابع
  منهج الدراسة وإجراءاتها

  

  :متهيد 
ـ       ي وكـذلك حتديـد    ة،هج الدراسـة الـذي اتبعتـه الباحث       تناول هذا الفـصل إيـضاحاً ملن

مث عرضـاً  ، حـسب املعهـد أو الربنـامج     الدراسـة  جمتمـع  أفـراد    وتوزيـع  جمتمع الدراسة 
لــيت والكيفيــة ا،اوثبا هاوالتأكــد مــن صــدق،)االســتبانة(دراســةلكيفيــة بنــاء أداة ال

ــة امليدانية، ــا الدراس  ــت ــتخدمت يف  طبق ــيت اس ــصائية ال ــة اإلح ــاليب املعاجل وأس
  .حتليل البيانات اإلحصائية

  :منهج الدراسة : أوال 
  

الـذي يهـتم    ،)املـسحي االستكـشايف   ( هذه الدراسـة علـى املنـهج الوصـفي           قامت   
وأخــذ آراء كــل مــن معلمــي    ،ملعلومــات والبيانــات املطلوبــة  جبمــع ا

ــات ــتخدام  و،ومعلم ــع اس ــول واق ــربامج ح ــد وال ــك املعاه ــشرفات تل ــشريف وم م
ـ   احلاسب اآليل ومعوقاتـه يف منـاهج معاهـد وبـرامج األ            ة االبتدائيـة عـن     مـل للمرحل

ــتب  ــع اس ــق توزي ــى تاناطري ــع عل ــةجمتم ــا، الدراس ــام جبمعه ــها ،مث القي وحتليل
صــف الظــواهر أو وصــف الواقــع كمــا واملنهج الوصــفي ال يهــدف إىل و،صائياًإحــ

ــو ــس ،ه ــتنتاجات ت ــول إىل اس ــسعى للوص ــل ي ــويره  ب ــع وتط ــم الواق هم يف فه
  ).١٨٩ص:٢٠٠٣، العساف(

  :ة جمتمع الدراس: ثانيا 
ائية املعلمات يف معاهد وبرامج األمل للمرحلة االبتد      املعلمني و تكون جمتمع هذه الدراسة من مجيع       

يع املشرفني واملشرفات على   مج ومن،*معلمة)٢٨٦( و معلماً) ٢٧٨( مبدينة الرياض والبالغ عددهم   
الدراسـي  للعـام  ،*مشرفة)٢٩( ومشرفاً)١٣(مبدينة الرياض والبالغ عددهم   وبرامج األمل   معاهد  
يـبني  . لصغر حجـم العينـة     راًوتكونت الدراسة من مجيع أفراد جمتمعها نظ      ،هـ١٤٢٥/١٤٢٦

                                                
تم الحصول على المعلومات من إحصائیة اإلدارة العامة للتربیة الخاصة للبنین ومن إحصائیة اإلدارة العامة للتربیة الخاصة للبنات  *

 . ھـ١٤٢٦-١٤٢٥
 



٩٨ 

اجلنس وأعـداد املعلمـني      الدراسة حسب املعهد أو الربنامج و      جمتمعتوزيع أفراد   )١(اجلدول رقم 
  . املشرفنيتوزيع أفراد جمتمع الدراسة حسب أعداد ) ٢(كما يبني اجلدول رقم و

   )١( جدول رقم 
    واملعلماتاملعاهد والربامج اليت دخلت بالدراسة وأعداد املعلمنييوضح 

 العدد )البنات(اسم املدرسة  العدد )البنني(اسم املدرسة 
 معلمة)  ٤٩( )غرب الرياض( األمل معهد معلم)  ٣٨( )غرب الرياض( األمل معهد
 معلمة)  ٧٩( )شرق الرياض( األمل معهد معلم)  ٤٦( )شرق الرياض( األمل معهد

 معلمة)  ٤٧(  )غرب الرياض١٩٤(  الرابعة والتسعني و املئة برنامج الدمج باملدرسة االبتدائية معلم) ١٦( )شرق الرياض ()صم(حممد إقبال/برنامج الدمج باملدرسة االبتدائية 
 معلمة)  ٣٦( ) مشال الرياض٧٤  (الرابعة والسبعنينامج الدمج باملدرسة االبتدائية بر معلم) ٢١( )مشال الرياض ( )ضعاف مسع( مالك بن سنان/برنامج الدمج باملدرسة االبتدائية

 شـرق   ٣٣٦(  السادسة والثالثني والثلثمائة   برنامج الدمج باملدرسة االبتدائية    معلم) ٢٢( )غرب الرياض ()ضعاف مسع(االبتدائي برنامج الدمج مبجمع األمري سلمان
 )الرياض

 معلمة)  ٤٣(

جنـوب   ()صـم ( عبيدة بن اجلـراح      أيب / االبتدائية   مج باملدرسة برنامج الد 
 )الرياض

 جنـوب  ٣٨٨ (  الثامنة والثمانني والثلثمائـة برنامج الدمج باملدرسة االبتدائية  معلم) ٢٠(
  )الرياض

 معلمات)  ٦(

 مشـال  ٣٩١(الواحدة والتسعني والثلثمائـة     ج باملدرسة االبتدائية    برنامج الدم  معلم) ٢٨( )جنوب الرياض ()ضعاف مسع( سلطانة/ االبتدائية برنامج الدمج باملدرسة
 )الرياض

 معلمة )  ٤ (

شـرق  ٣٦٧( السابعة والـستني والثلثمائـة      برنامج الدمج باملدرسة االبتدائية    معلم) ١٨( )جنوب الرياض ()ضعاف مسع(حامت الطائي/  االبتدائيةبرنامج الدمج باملدرسة
 )الرياض

 معلمات)  ٦(

 معلمة)  ٣( )وسط الرياض٩٢(الثانية والتسعني برنامج الدمج باملدرسة االبتدائية  معلم) ١٢( )غرب الرياض ()ضعاف مسع(محاد بن سلمة /  االبتدائيةج الدمج باملدرسةبرنام
وسط  ()ضعاف مسع ( املهلب بن أيب صفرة      / االبتدائية   برنامج الدمج باملدرسة  

  )الرياض
جنـوب  ٣٨٦(السادسة والثمانني والثلثمائة    ملدرسة االبتدائية   برنامج الدمج با   معلم) ٢٥(

 )الرياض
 معلمة)  ٨(

شـرق   ()ضعاف مسع ( اإلمام سعود الكبري   / االبتدائية   برنامج الدمج باملدرسة  
 )الرياض

 معلمة)  ٥( )شرق الرياض١٦٨ ( الثامنة والستني واملئة برنامج الدمج باملدرسة االبتدائية معلم) ١٧(

   معلم)١٥( )غرب الرياض( عتبة بن أسيد/ االبتدائية لدمج باملدرسةبرنامج ا

  )  ٢٧٨(  اموع الكلي 
 معلم

  ) ٢٨٦(  اموع الكلي 
 معلمة

   )٢( جدول رقم 
  واملشرفات يوضح توزيع أفراد جمتمع الدراسة حسب أعداد املشرفني

  

  العدد  )البنات(املشرفات   العدد  )البنني(املشرفني 
   مشرفات ٩  مشرفات عوق مسعي   مشرف١٣  ق مسعيمشرف عو

   مشرفة٢٠  مشرفات تعليم عام من مكتب اإلشراف شرق وغرب  ٠  ال يوجد من التعليم العام 
  

  : املعلمني واملعلماتجمتمعخصائص وصف / أ :ثانيا 
  

ــن  ــداول م ــح اجل ــاً  )١٥ إىل ٣(توض ــات وفق ــني واملعلم ــع املعلم ــصائص جمتم خ
ــصية ــتغريام الشخ ــة   اجلن(مل ــا اآلن،والبيئ ــون فيه ــيت يعمل ــة ال ــة التعليمي س،والبيئ

التعليميــة الــيت ســبق وأن عملـــوا ا،واملؤهــل التعليمي،ونــوع املؤهـــل      
التعليمي،وعـــدد ســـنوات اخلـــربة يف التـــدريس،واملناهج ،واملقـــررات الـــيت 
ــستخدموا يف      ــيت ي ــه ال ــب اآليل،وبراجم ــزة احلاس ــوا،وامتالكهم ألجه يدرس



٩٩ 

ــصول  ــدورات  الغالب،واحل ــدد ال ــب اآليل،وع ــة يف جمــال احلاس ــى دورات تدريبي عل
  ).التدريبية اليت التحقوا ا،ومستوى خربم يف استخدام احلاسب اآليل

   )٣( جدول رقم 
  وفق متغري اجلنس يوضح توزيع أفراد جمتمع املعلمني واملعلمات

  النسبة املئوية  التكرارات  اجلنس
  %٥٢,٩  ١٩٠  ذكر
  %٤٧,١  ١٦٩  أنثى

  %١٠٠  ٣٥٩  موعا

مـن إمجـايل    %)٥٢,٩(املوضـحة أعـاله يتـضح أن      )٣(من خالل نتائج اجلـدول رقـم      
ــع      ــة يف جمتم ــة الغالب ــم الفئ ــني وه ــات معلم ــني واملعلم ــع املعلم ــراد جمتم أف

ــة،مقابل    ــات%)٤٧,١(الدراس ــهم معلم ــاين  .من ــشكل البي ــحها ال ــائج يوض والنت
  -:التايل 

  

47.1% 52.9%
أنثى

ذكر

  
   )١( شكل بياني رقم 

  
  )٤ (جدول رقم 

  وفق متغري البيئة التعليمية اليت يعملون فيها اآلن يوضح توزيع جمتمع املعلمني واملعلمات
  اإلمجايل  املعلمني  املعلمات  

البيئة التعليمية اليت 
  يعملون فيها اآلن

التكرارات   (%)النسبة املئوية   )ك(التكرارات   (%)النسبة املئوية   )ك(التكرارات 
  )ك(

النسبة املئوية 
(%)  

  %٣٤  ١٢٢  %٢٤,٢  ٤٦  %٤٥,٠  ٧٦  معهد األمل
  %١٣  ٤٨  %١٦,٨  ٣٢  %٩,٥  ١٦  برنامج دمج للصم

  %٥٣  ١٨٩  %٥٨,٩  ١١٢  %٤٥,٦  ٧٧  برنامج دمج لضعاف السمع
  %١٠٠  ٣٥٩  %١٠٠  ١٩٠  %١٠٠  ١٦٩  اموع

ــم  ــن اجلــدول رق ــضح أن ) ٤(م ــني  %)٥٣(يت ــع املعلم ــراد جمتم ــن إمجــايل أف م
ــا ــون اآلن بربن ــة يف واملعلمــات يعمل ــة الغالب ــسمع وهــم الفئ ــضعاف ال مج دمــج ل

ــة،مقابل   ــع الدراس ــني    %)٣٤(جمتم ــل،يف ح ــد األم ــون اآلن مبعه ــهم يعمل من



١٠٠ 

ــصم%)١٣(أن ــج لل ــامج دم ــون اآلن بربن ــهم يعمل ــشكل .من ــائج يوضــحها ال والنت
  :البياين التايل 
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   )٢( شكل بياني رقم 

  
   )٥( جدول رقم 

  *فق متغري البيئة التعليمية اليت سبق أن عملوا فيهاو يوضح توزيع جمتمع املعلمني واملعلمات
  اإلمجايل  املعلمني  املعلمات  

البيئة التعليمية اليت سبق أن عملوا 
  فيها

  التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات
  )ك(

النسبة 
  (%)املئوية

  %٥٢  ١٨٦  %٤٢,٠١  ٧١  %٦٨,٠٥  ١١٥  معهد األمل
  %١٩  ٦٩  %٣٠,١٨  ٥١  %١٠,٦٥  ١٨  رنامج دمج للصمب

  %٣٥  ١٢٧  %٤٦,١٥  ٧٨  %٢٨,٩٩  ٤٩  برنامج دمج لضعاف السمع
  %٢  ٦  %٣,٥٥  ٦  -  -  معهد وبرنامج دمج للصم

  %٥  ١٩  %٧,١٠  ١٢  %٤,١٤  ٧  معهد وبرنامج دمج لضعاف السمع
  %٣  ١٠  %٤,١٤  ٧  %١,٧٨  ٣  معهد وبرنامج دمج للصم ولضعاف السمع

  %١٠٠  ٤١٧  %١٠٠  ٢٢٥  %١٠٠  ١٩٢  اموع

  ميكن اختيار أكثر من إجابة* 
  

ــم  ــدول رق ــن اجل ــضح أن)٥(م ــني  %)٥٢(يت ــع املعلم ــراد جمتم ــايل أف ــن إمج م
ــع     ــة يف جمتم ــة الغالب ــم الفئ ــل وه ــد األم ــل مبعه ــم العم ــبق هل ــات س واملعلم

منـهم سـبق هلـم العمـل بربنـامج دمـج لـضعاف الـسمع،يف                %)٣٥(الدراسة،مقابل
منــهم %)٥(م ســبق هلــم العمــل بربنــامج دمــج للــصم،مقابلمنــه%)١٩(حــني أن

ــني    ــسمع،يف ح ــضعاف ال ــج ل ــامج دم ــل وبربن ــد األم ــل مبعه ــم العم ــبق هل س
منـهم سـبق هلـم العمـل مبعهـد األمـل وبربنـامج دمـج للـصم ولـضعاف           %)٣(أن

فقــط منــهم ســبق هلــم العمــل مبعهــد األمــل وبربنــامج دمــج %) ٢(الــسمع،بينما
  :ل البياين التايل والنتائج يوضحها الشك.للصم
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   )٣( شكل بياني رقم 

  
  

  )٦( جدول رقم 
  وفق متغري املؤهل التعليمي يوضح توزيع جمتمع املعلمني واملعلمات

  اإلمجايل  املعلمني  املعلمات  
التكرارات   (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  املؤهل التعليمي

  )ك(
النسبة 

  )(%املئوية
  %٣  ١٠  ---  ---  %٥,٩  ١٠  ثانوي

  %٦  ٢٠  %٢,١  ٤  %٩,٥  ١٦  دبلوم دون جامعي
  %٨٧  ٣١٢  %٩٠,٥  ١٧٢  %٨٢,٨  ١٤٠  بكالوريوس
  %٤  ١٣  %٥,٨  ١١  %١,٢  ٢  دبلوم عال
  %١  ٤  %١,٦  ٣  %٠,٦  ١  ماجستري
  ---  ----  ---  ---  ----  ----  دكتوراة
  %١٠٠  ٣٥٩  %١٠٠  ١٩٠  %١٠٠  ١٦٩  اموع

  
ــم  ــدول رق ــن اجل ــضح أن) ٦(م ــني  %)٨٧(يت ــع املعلم ــراد جمتم ــن إمجــايل أف م

ــع     ــة يف جمتم ــة الغالب ــم الفئ ــالوريوس وه ــهادة البك ــة ش ــن محل ــات م واملعلم
ــة،مقابل  ــني  %)٦(الدراس ــامعي،يف ح ــدبلوم دون اجل ــهادة ال ــة ش ــن محل ــهم م من

ــل  %)٤(أن ــدبلوم العايل،مقاب ــهادة ال ــة ش ــن محل ــهم م ــيمهم %)٣(من ــهم تعل من
بينمـا ال يوجـد هنـاك    ،منـهم مـن محلـة درجـة املاجـستري        فقـط   %) ١(ثانوي،بينما

  : والنتائج يوضحها الشكل البياين التايل.من حصل منهم على مؤهل الدكتوراة
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   )٤( شكل بياني رقم 

 
   )٧( جدول رقم 
  وفق متغري نوع املؤهل التعليمي يوضح توزيع جمتمع املعلمني واملعلمات

  اإلمجايل  املعلمني  املعلمات  
  التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  ؤهل التعليمينوع امل

  )ك(
النسبة 

  (%)املئوية
  %٩٨,٣  ٣٥٣  %١٠٠  ١٩٠  %٩٦,٤  ١٦٣  تربوي

  %١,٧  ٦  ---  ---  %٣,٦  ٦  غري تربوي
  %١٠٠  ٣٥٩  %١٠٠  ١٩٠  %١٠٠  ١٦٩  اموع

  
 أفــراد جمتمــع املعلمــني مــن إمجــايل%)٩٨,٣(يتــضح أن ) ٧(مــن اجلــدول رقــم 

ــة،بينما   ــع الدراس ــة يف جمتم ــة الغالب ــم الفئ ــويني وه ــات ترب ــط %) ١,٧(واملعلم فق
 املعلمـني مـن إمجـايل جمتمـع الدراسـة     %)١٠٠(كمـا يتـضح أن    ، منهم غري تربـويني   

وهـذا يـدل علـى تقـدم تعلـيم البـنني عـن              ،تربويني وحيملون مؤهالً تعليمياً تربويـاً       
  :حها الشكل البياين التايلوالنتائج يوض.البنات

98 .3 %

غیر تربوي

  تربوي
   )٥( شكل بياني رقم 

  
  
  



١٠٣ 

   )٨( جدول رقم 
  وفق متغري عدد سنوات اخلربة يف التدريس يوضح توزيع جمتمع املعلمني واملعلمات

  اإلمجايل  املعلمني  املعلمات  
  التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  (%)النسبة املئوية   )ك(التكرارات  عدد سنوات اخلربة يف التدريس

  )ك(
النسبة 

  (%)املئوية
  %١,٤  ٥  %٢,١  ٤  %٠,٦  ١  أقل من سنتني 

  %٢١,٤  ٧٧  %٢٣,٧  ٤٥  %١٨,٩  ٣٢  من سنتني إىل أربع سنوات
  %٢٧,٣  ٩٨  %١٢,٦  ٢٤  %٤٣,٨  ٧٤  أكثر من أربع إىل ست سنوات
  %٢٧,٣  ٩٨  %١٨,٩  ٣٦  %٣٦,٧  ٦٢  أكثر من ست إىل عشر سنوات

  %٢٢,٣  ٨٠  %٤٢,١  ٨٠  ----  ----  أكثر من عشر سنوات
  %٠,٣  ١  %٠,٥  ١  ----  ----  مل حيدد
  %١٠٠  ٣٥٩  %١٠٠  ١٩٠  %١٠٠  ١٦٩  اموع

  
ــم  ــني %)٢٧,٣(يتــضح أن) ٨(مــن اجلــدول رق ــراد جمتمــع املعلم ــن إمجــايل أف م

أكثـر مـن أربـع إىل سـت         (واملعلمات سـنوات خـربم يف التـدريس تتـراوح بـني           
ــشر ســنوات ــن ســت إىل ع ــر م ــع و) ســنوات و أكث ــة يف جمتم ــة الغالب هــم الفئ

منــهم ســنوات خــربم يف التــدريس أكثــر مــن عــشر %)٢٢,٣(الدراســة، مقابــل
ــني أن ــنوات،يف ح ــع  %)٢١,٤(س ــنتني إىل أرب ــن س ــدريس م ــهم خــربم يف الت من

ــل ــنوات، مقاب ــا  %)١,٤(س ــنتني، بينم ــن س ــل م ــدريس أق ــربم يف الت ــهم خ من
والنتــائج يوضــحها .تــدريسفقــط منــهم مل حيــددوا ســنوات خــربم يف ال%) ٠,٣(

  :الشكل البياين التايل
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   )٦( شكل بياني رقم 

  
  
  



١٠٤ 

   )٩( جدول رقم 
  وفق متغري املناهج اليت يدرسوا يوضح توزيع جمتمع املعلمني واملعلمات

  اإلمجايل  املعلمني  املعلمات  

  التكرارات  (%)ةالنسبة املئوي  )ك(التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  املناهج اليت تدرس
  )ك(

النسبة 
  (%)املئوية

  %٢٩  ١٠٥  %٢٥,٣  ٤٨  %٣٣,٧  ٥٧  )مناهج العوق السمعي(مناهج التربية اخلاصة 

  %٥١  ١٨٢  %٤٨,٩  ٩٣  %٥٢,٧  ٨٩  مناهج التعليم العام

  %٢٠  ٧٢  %٢٥,٨  ٤٩  %١٣,٦  ٢٣  مناهج التعليم العام واخلاص

  %١٠٠  ٣٥٩  %١٠٠  ١٩٠  %١٠٠  ١٦٩  اموع
  

  
من إمجايل أفراد جمتمع املعلمني واملعلمات يدرسون مناهج        %)٥١(يتضح أن ) ٩(قم  من اجلدول ر  

منهم يدرسـون منـاهج التربيـة       %)٢٩(التعليم العام وهم الفئة الغالبة يف جمتمع الدراسة،مقابل       
والنتـائج يوضـحها    .منهم يدرسون منهجي التعليم العام واخلاص     %) ٢٠(اخلاصة، يف حني أن     
  :الشكل البياين التايل
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   )٧( شكل بياني رقم 
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   )١٠( جدول رقم 
  *وفق متغري املقررات اليت يدرسوا يوضح توزيع جمتمع املعلمني واملعلمات

  اإلمجايل  املعلمني  املعلمات  
  التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  املقررات اليت تدرس

  )ك(
النسبة 

  (%)املئوية
  %٤٧,٦  ١٧١  %٥٣,٦٨  ١٠٢  %٤٠,٨٣  ٦٩  عريب
  %٣٥,٩  ١٢٩  %٣٤,٧٤  ٦٦  %٣٧,٢٨  ٦٣  دين

  %٨,٦  ٣١  %١١,٥٨  ٢٢  %٥,٣٣  ٩  اجتماعيات
  %١٥,٦  ٥٦  %١٥,٢٦  ٢٩  %١٥,٩٨  ٢٧  علوم

  %٢٦,٢  ٩٤  %٢٧,٣٧  ٥٢  %٢٤,٨٥  ٤٢  رياضيات
  --    --  --    --  --    --  إجنليزي

  --    --  --    --  --    --  حاسب آيل
  %٢,٨  ١٠  %٣,١٦  ٦  %٢,٣٧  ٤  نيةبد

  %٥,٨  ٢١  %٥,٢٦  ١٠  %٦,٥١  ١١  فنية
  %١١,٧  ٤٢  %١٠  ١٩  %١٣,٦١  ٢٣  نطق

  %٥,٢  ١٩  %٠,٥٣  ١  %١٠,٦٥  ١٨  أخرى
  %١٠٠  ٥٧٣  %١٠٠  ٣٠٧  %١٠٠  ٢٦٦  اموع

  يسمح باختيار أكثر من مقرر*

مــن إمجــايل أفــراد جمتمــع املعلمــني %)٤٧,٦(يتــضح أن )١٠(مــن اجلــدول رقــم
منــهم يدرســون  %)٣٥,٩(مــات يدرســون مقــرر اللغــة العربيــة،و    واملعل

ــدين،و ــيات ، و %)٢٦,٢(ال ــون الرياض ــهم يدرس ــون  %)١٥,٦(من ــهم يدرس من
منـــهم يدرســـون %)٨,٦(منـــهم يدرســـون النطـــق،و%)١١,٧(العلـــوم،و

ــات،و ــة،و و %)٥,٨(االجتماعي ــون الفني ــهم يدرس ــون  %)٥,٢(من ــهم يدرس من
والنتـائج يوضـحها الـشكل البيـاين        ..منـهم يدرسـون البدنيـة     %)٢,٨(مواد أخرى،و 

  :التايل
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  )٨( شكل بياني رقم 



١٠٦ 

   )١١( جدول رقم 
  وفق متغري امتالكهم ألجهزة حاسب آيل يوضح توزيع جمتمع املعلمني واملعلمات

  اإلمجايل  املعلمني  املعلمات  
  التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  امتالك جهاز حاسب آيل

  )ك(
النسبة 

  (%)املئوية
  %٧٠,٢  ٢٥٢  %٨٠,٠  ١٥٢  %٥٩,٢  ١٠٠  نعم
  %٢٩,٥  ١٠٦  %٢٠,٠  ٣٨  %٤٠,٢  ٦٨  ال

  %٠,٣  ١  ---  ---  %٠,٦  ١  مل حيدد
  %١٠٠  ٣٥٩  %١٠٠  ١٩٠   %١٠٠  ١٦٩  اموع

مــن إمجــايل أفــراد جمتمــع املعلمــني %)٧٠,٢(يتــضح أن) ١١(مــن اجلــدول رقــم 
ــون أج  ــات ميتلك ــع     واملعلم ــة يف جمتم ــة الغالب ــم الفئ ــب آيل وه ــزة حاس ه

ــة،مقابل ــني     %) ٢٩,٥(الدراس ــب آيل،يف ح ــزة حاس ــون أجه ــهم ال ميتلك من
ــب آيل أم ال    %)٠,٣(أن ــزة حاس ــون أجه ــانوا ميتلك ــا إذا ك ــددوا م ــهم مل حي من
  :والنتائج يوضحها الشكل البياين التايل.

ال

نعم

مفقودة

  
  )٩( شكل بياني رقم 

  
  )١٢( جدول رقم 

  *وفق متغري الربامج اليت يستخدموا يف الغالب  املعلمني واملعلماتيوضح توزيع جمتمع
  اإلمجايل  املعلمني  املعلمات  

  التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  الربامج اليت يستخدموا يف الغالب
  )ك(

النسبة 
  (%)املئوية

  %%٩٤,٤  ٣٣٩  %٩٤,٧٤  ١٨٠  %٩٤,٠٨  ١٥٩              Microsoft Wordالوورد 
  %٢٢,٦  ٨١  %٣٣,٦٨  ٦٤  %١٠,٠٦  ١٧               Power Pointالباوربوينت  

  %١١,٧  ٤٢  %١٦,٣٢  ٣١  %٦,٥١  ١١ Excelأكسل                                
  %٣,١  ١١  %٤,٢١  ٨  %١,٧٨  ٣                          Access إكسس 

  %٥  ١٨  %٤,٧٤  ٩  %٥,٣٣  ٩ Other Programs  برامج أخرى        
  %١٠٠  ٤٩١  %١٠٠  ٢٩٢  %١٠٠  ١٩٩  اموع

  يسمح باختيار أكثر من برنامج* 
  



١٠٧ 

مــن إمجــايل أفــراد جمتمــع املعلمــني %)٩٤,٤(يتــضح أن )١٢(مــن اجلــدول رقــم 
ــب،و    ــوورد يف الغال ــستخدمون ال ــات ي ــستخدمون  %)٢٢,٦(واملعلم ــهم ي من

ــب،و  ــت يف الغالـ ــسل يف  %)١١,٧(الباوربوينـ ــستخدمون األكـ ــهم يـ منـ
ــب،و ــرى،و %)٥(الغال ــرامج أخ ــب ب ــستخدمون يف الغال ــهم ي ــهم %)٣,١(من من

  :والنتائج يوضحها الشكل البياين التايل.يستخدمون األكسس يف الغالب
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برامج أخرى    أكسل           إكسس         الباوربوینت     الوورد         

  
  )١٠( شكل بياني رقم 

  
  )١٣(جدول رقم 

  ة يف جمال احلاسب اآليلوفق متغري احلصول على دورات تدريبي يوضح توزيع جمتمع املعلمني واملعلمات

  اإلمجايل  املعلمني  املعلمات  
احلصول على دورات تدريبية يف 

  جمال احلاسب اآليل
  التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات

  )ك(
النسبة 

  (%)املئوية

  %٤٠,٩  ١٤٧  %٥٢  ٩٨  %٢٩,٠  ٤٩  نعم
  %٥٩,١  ٢١٢  %٤٨,٤  ٩٢  %٧١,٠  ١٢٠  ال

  ----  ----  ----  ----  ----  ----  مل حيدد
  %١٠٠  ٣٥٩  %١٠٠  ١٩٠  %١٠٠  ١٦٩  اموع

ــم ــني %)٥٩,١(يتــضح أن)١٣(مــن اجلــدول رق ــراد جمتمــع املعلم مــن إمجــايل أف
ــب     ــال احلاسـ ــة يف جمـ ــى دورات تدريبيـ ــصلوا علـ ــات مل حيـ واملعلمـ

ــل ــه،%)٤٠,٩(اآليل،مقاب ــة في ــى دورات تدريبي ــهم حــصل عل ــضح أن  من ــا يت كم
ــة     %)٧١,٠( ــى دورات تدريبي ــصلن عل ــات مل حي ــع املعلم ــايل جمتم ــن إمج م

ــل ــة %)٢٩,٠(،مقاب ــى دورات تدريبي ــصلن عل ــهن ح ــة  ،من ــضح حاج ــا تت وهن
ــات  ــب اآليل ألن  املعلم ــال احلاس ــة يف جم ــى دورات تدريبي ــصول عل ــبرية يف احل الك

أكثر من نصف املعلمـات مل يـتم تدريبـهن وتعتقـد الباحثـة أن هنـاك عـدة أسـباب                     
أو لعـدم مسـاح     ، التحـاق املعلمـات بالـدورات كعـدم إتاحـة الفرصـة هلـن               لعدم  



١٠٨ 

 1995,(وهـي تتفـق مـع نتيجـة دراسـة عبـد احلـق               ،اإلدارة هلن حبـضور الـدورة     
(Abedl–Haqq  ــائل ــى الوس ــني عل ــدريب املعلم ــص ت ــه نق ــت نتائج ــيت بين ال
  :والنتائج يوضحها الشكل البياين التايل.التكنولوجية احلديثة

 

.3%

59.1%

40.7%

لم یحدد

ال

نعم

  
  )١١( شكل بياني رقم 

  
   )١٤( جدول رقم 

  وفق متغري عدد الدورات التدريبية اليت التحقوا ا يف جمال احلاسب اآليل يوضح توزيع جمتمع املعلمني واملعلمات

  اإلمجايل  املعلمني  املعلمات  

عدد الدورات التدريبية اليت 
  التحقوا ا يف جمال احلاسب اآليل

  التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات
  )ك(

النسبة 
  (%)املئوية

  %٢٣  ٨٣  %٢٤,٧  ٤٧  %٢١,٣  ٣٦  دورة
  %٩  ٣١  %١١,١  ٢١  %٥,٩  ١٠  دورتني

  %٩  ٣٣  %١٥,٨  ٣٠  %١,٨  ٣  أكثر من ثالث دورات
  %٥٩  ٢١٢  %٤٨,٤  ٩٢  %٧١,٠  ١٢٠  مل حيدد
  %١٠٠  ٣٥٩  %١٠٠  ١٩٠  %١٠٠  ١٦٩  اموع

  
  

ــم  ــضح أن )١٤(مــن اجلــدول رق ــني %)٥٩( يت ــع املعلم ــراد جمتم مــن إمجــايل أف
واملعلمات مل حيددوا عـدد الـدورات التدريبيـة الـيت التحقـوا ـا يف جمـال احلاسـب                    

ــل ــال   %)٢٣(اآليل،مقاب ــط يف جم ــدة فق ــة واح ــى دورة تدريبي ــصلوا عل ــهم ح من
ــهم حــصلوا %)٩(احلاســب اآليل ، يف حــني أن  ــة دورات من ــر مــن ثالث ــى أكث عل

ــل  ــة، مقاب ــدريبيتني  % ) ٩( تدريبي ــني ت ــى دورت ــصلوا عل ــهم ح ــائج .من والنت
  :يوضحها الشكل البياين التايل
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لم یحدد أكثر من ثالث
دورات

دورتین دورة

  
  )١٢( شكل بياني رقم 

  
   )١٥( جدول رقم 

  وفق متغري مستوى اخلربة يف استخدام احلاسب اآليل يوضح توزيع جمتمع املعلمني واملعلمات

  اإلمجايل  نياملعلم  املعلمات  
مستوى اخلربة يف استخدام 

  احلاسب اآليل
  التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات

  )ك(
النسبة 

  (%)املئوية

  %٥  ١٩  %٨,٤  ١٦  %١,٨  ٣  عالية
  %٤٠  ١٤٥  %٥١,٦  ٩٨  %٢٧,٨  ٤٧  متوسطة
  %٣٥  ١٢٧  %٣٢,١  ٦١  %٣٩,١  ٦٦  مبتدئ

  %١٩  ٦٧  %٧,٤  ١٤  %٣١,٤  ٥٣  بدون خربة
  %٠,٣  ١  %٠,٥  ١  ----  ----  مل حيدد
  %١٠٠  ٣٥٩  %١٠٠  ١٩٠  %١٠٠  ١٦٩  اموع

  
ــم  ــن اجلــدول رق ــضح أن)١٥(م ــني  %)٤٠(يت ــع املعلم ــراد جمتم ــن إمجــايل أف م

ــل   ــطة، مقاب ــب اآليل متوس ــتخدام احلاس ــربم يف اس ــات خ ــهم %)٣٥(واملعلم من
ــني أن ــدئني، يف ح ــربة، مقا%)١٩(مبت ــدون خ ــهم ب ــلمن ــربم %)٥(ب ــهم خ من

ــا ــة، بينم ــب  %)٠,٣(عالي ــتخدام احلاس ــربم يف اس ــستوى خ ــددوا م ــهم مل حي من
مــن إمجــايل عينــة املعلمــات مبتــدئات يف اســتخدام %)٣٩,١(كمــا يتــضح أن،اآليل

احلاســب اآليل وهــن الفئــة الغالبــة يف جمتمــع الدراســة كمــا وتتــضح حاجتــهن يف 
 اآليل ليتــسىن هلــن اســتخدامه يف احلــصول علــى دورات تدريبيــة يف جمــال احلاســب

الـيت أوضـحت قلـة      )٢٠٠٢، الكنـدري (الفصول وهـي تتفـق مـع نتيجـة دراسـة          
ــه الــسابقة باســتخدام احلاســب  خــربة املعلــم يف اــال التكنولــوجي وعــدم معرفت

ــل ــني أن %)٣١,٤(اآليل،مقاب ــدون خــربة،يف ح ــهن ب ــربن %)٢٧,٨(من ــهن خ من
  : التايلوالنتائج يوضحها الشكل البياين.متوسطة
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لم یحدد بدون خبرة مبتدئ متوسطة   عالیة
  )١٣( شكل بياني رقم 

  : املشرفني و املشرفاتجمتمعخصائص / ب:ثانيا 
ــن ــيت  )٢٥ إىل ١٦(توضــح اجلــداول م ــشرفات ال ــشرفني وامل ــع امل خــصائص جمتم

والبيئـة التعليميـة الـيت      ،اجلـنس (حصلت عليهـا الباحثـة وفقـاً ملـتغريام الشخـصية          
ــنوات   ــدد س ــل التعليمي،ونوعه،وع ــشرفون عليها،واملؤه ــراف،  ي ــربة يف اإلش  اخل

ــصول   ــستخدموا يف الغالب،واحل ــيت ي ــب آيل وبراجمــه ال ــزة احلاس ــتالكهم ألجه وام
ــوا   ــيت التحق ــة ال ــدورات التدريبي ــب،وعدد ال ــة يف جمــال احلاس ــى دورات تدريبي عل

  ): ا،ومستوى خربم يف استخدام احلاسب اآليل
  

   )١٦( جدول رقم 
  شرفات وفق متغري اجلنسيوضح توزيع أفراد جمتمع املشرفني وامل

  النسبة املئوية  التكرارات  اجلنس
   %٣٤,٢   ١٣  ذكر
   %٦٥,٨    ٢٥  أنثى

  %١٠٠  ٣٨  اموع
  

ــائج اجلــدول رقــم مــن %)٦٥,٨(املوضــحة أعــاله يتــضح أن)١٦(مــن خــالل نت
إمجايل أفـراد جمتمـع املـشرفني واملـشرفات مـشرفات وهـن الفئـة الغالبـة يف جمتمـع                   

ــة،مقابل ــشرفون %)٣٤,٢(الدراس ــهم م ــاين   .من ــم البي ــحها الرس ــائج يوض والنت
  -:التايل

  



١١١ 

65.8%

34.2%

أنثى

ذكر

  
   )١٤( شكل بياني رقم 

  
    )١٧( جدول رقم 

  *وفق متغري البيئة التعليمية اليت يشرفون عليها يوضح توزيع جمتمع املشرفني واملشرفات
  اإلمجايل  املشرفني  املشرفات  

البيئة التعليمية اليت يشرفون 
  عليها

  التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  (%)نسبة املئويةال  )ك(التكرارات
  )ك(

النسبة 
  (%)املئوية

  %٧١  ٢٧  %٦١,٥٤  ٨  %٧٦,٠  ١٩    معهد األمل
  %٢٦  ١٠  %٥٣,٨٤  ٧  %١٢,٠  ٣  برنامج دمج للصم

  %٢٩  ١١  %٦١,٥٤  ٨  %١٢,٠  ٣  برنامج دمج لضعاف السمع
  %١٣  ٥  %٣٠,٧٧  ٤  %٤,٠  ١  معهد وبرنامج دمج للصم

  %١٣  ٥  %٢٣,٠٨  ٣  %٨,٠  ٢   وبرنامج دمج لضعاف السمعمعهد
  %٣٢  ١٢  %٤٦,١٥  ٦  %٢٤,٠  ٦  معهد وبرنامج دمج للصم ولضعاف السمع

  %١٠٠  ٧٠  %١٠٠  ٣٦  %١٠٠  ٣٤  اموع

  ميكن اختيار أكثر من إجابة* 
  

ــم  ــن اجلــدول رق ــضح أن)١٧(م ــشرفني  %)٧١(يت ــع امل ــراد جمتم ــن إمجــايل أف م
منـهم يـشرفون علـى معهـد     %)٣٢(  األمل،مقابـل واملشرفات يـشرفون علـى معهـد     

منـهم يـشرفون   %)٢٩(األمل وبرنـامج دمـج للـصم ولـضعاف الـسمع ،يف حـني أن        
منــهم يــشرفون علــى برنــامج %)٢٦(علــى برنــامج دمــج لــضعاف الــسمع،مقابل

ــصم،بينما ــج لل ــج  %)١٣(دم ــامج دم ــل وبرن ــد األم ــى معه ــشرفون عل ــهم ي من
ــسمع، و ــضعاف ال ــى م%)١٣(ل ــشرفون عل ــهم ي ــج من ــامج دم ــد األمــل وبرن عه

  :والنتائج يوضحها الرسم البياين التايل.للصم
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   )١٥( شكل بياني رقم 

  
   )١٨( جدول رقم 

  وفق متغري املؤهل التعليمي يوضح توزيع جمتمع املشرفني واملشرفات
  اإلمجايل  املشرفني  املشرفات  

  التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  املؤهل التعليمي
  )ك(

النسبة 
  (%)املئوية

  -----    ----   ---  ---  ----  ----  ثانوي
  %٥  ٢  %٧,٧  ١  %٤,٠  ١  دبلوم دون جامعي

  %٧٤  ٢٨  %٥٣,٨  ٧  %٨٤,٠  ٢١  بكالوريوس
  %٣  ١  %٧,٧  ١  ----  ----  دبلوم عال
  %١٣  ٥  %٢٣,١  ٣  %٨,٠  ٢  ماجستري
  %٥  ٢  %٧,٧  ١  %٤,٠  ١  دكتوراه

  %١٠٠  ٣٨  %١٠٠  ١٣  %١٠٠  ٢٥  وعام

  
مــن إمجــايل أفــراد جمتمــع املــشرفني %) ٧٤(يتــضح أن ) ١٨(مــن اجلــدول رقــم 

ــع     ــة يف جمتم ــة الغالب ــم الفئ ــالوريوس وه ــهادة البك ــة ش ــن محل ــشرفات م وامل
ــة،مقابل  ــني أن  %) ١٣(الدراس ــستري،يف ح ــة املاج ــة درج ــن محل ــهم م %) ٥(من

منــهم مــن محلــة درجــة %)٥(،ومنــهم مــن محلــة شــهادة الــدبلوم دون اجلــامعي
والنتـائج يوضـحها الرسـم      ، منـهم مـن محلـة الـدبلوم العـايل         %)٣(الدكتوراه،مقابل  

  :البياين التايل
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   )١٦( شكل بياني رقم 

  
  )١٩( جدول رقم 
  وفق متغري نوع املؤهل التعليمي يوضح توزيع جمتمع املشرفني واملشرفات

  اإلمجايل  املشرفني  املشرفات  
  التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  ل التعليمينوع املؤه

  )ك(
النسبة 

  (%)املئوية
  %٩٢,١  ٣٥  %١٠٠  ١٣  %٨٨,٠  ٢٢  تربوي

  %٧,٩  ٣  ----  ----  %١٢,٠  ٣  غري تربوي
  %١٠٠  ٣٨  %١٠٠  ١٣  %١٠٠  ٢٥  اموع

د جمتمـع املـشرفني     مـن إمجـايل أفـرا     %)٩٢,١(يتـضح أن    ) ١٩(من اجلـدول رقـم      
ــة،بينما  ــع الدراس ــة يف جمتم ــة الغالب ــم الفئ ــويني وه ــشرفات ترب ــط %)٧,٩(وامل فق

مـن إمجـايل أفـراد جمتمـع        %)١٠٠(منهم غري تربـويني مجـيعهم مـن املـشرفات،بينما         
ــويني ــشرفني ترب ــع    ،امل ــمن جمتم ــن ض ــوي م ــري ترب ــو غ ــن ه ــد م وال يوج

  :والنتائج يوضحها الرسم البياين التايل.الدراسة
7.9%

92.1%

غیر تربوي

  تربوي
   )١٧( شكل بياني رقم 

  
  
  



١١٤ 

   )٢٠( جدول رقم 
  وفق متغري عدد سنوات اخلربة يف اإلشراف يوضح توزيع جمتمع املشرفني واملشرفات

  اإلمجايل  املشرفني  املشرفات  
عدد سنوات اخلربة يف 

  اإلشراف
  التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات

  )ك(
النسبة 

  (%)ملئويةا

  %١١  ٤  %٧,٧  ١  %١٢,٠  ٣  أقل من سنتني 
  %٥  ٢  %٧,٧  ١  %٤,٠  ١  من سنني إىل أربع سنوات

  %١٦  ٦  %٧,٧  ١  %٢٠,٠  ٥  أكثر من أربع إىل ست سنوات
  %٢٩  ١١  %٣٨,٥  ٥  %٢٤,٠  ٦  أكثر من ست إىل عشر سنوات

  %٣٩  ١٥  %٣٨,٥  ٥  %٤٠,٠  ١٠  أكثر من عشر سنوات
  %١٠٠  ٣٨  %١٠٠  ١٣  %١٠٠  ٢٥  اموع

  
ــم  ــن اجلــدول رق ــضح أن)٢٠(م ــشرفني  %)٣٩(يت ــع امل ــراد جمتم ــن إمجــايل أف م

واملـشرفات ســنوات خـربم يف اإلشــراف أكثــر مـن عــشر سـنوات وهــم الفئــة     
ــة،مقابل   ــع الدراس ــة يف جمتم ــراف  %) ٢٩(الغالب ــربم يف اإلش ــنوات خ ــهم س من

اف منـهم خـربم يف اإلشـر      %)١٦(أكثر مـن سـت إىل عـشر سـنوات،يف حـني أن            
منـهم خـربم يف اإلشـراف أقـل         %)١١(أكثر مـن أربـع إىل سـت سـنوات،مقابل         

منــهم خــربم يف اإلشــراف مــن ســنتني إىل أربــع %)٥(مــن ســنتني، يف حــني أن 
  :والنتائج يوضحها الرسم البياين التايل. سنوات
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   )١٨( شكل بياني رقم 

  
  
  



١١٥ 

  )٢١( جدول رقم 
  ق متغري امتالكهم ألجهزة حاسب آيلوف يوضح توزيع جمتمع املشرفني واملشرفات

  اإلمجايل  املشرفني  املشرفات  
  التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  امتالك جهاز حاسب آيل

  )ك(
النسبة 

  (%)املئوية
  %٨٩,٥  ٣٤  %٨٤,٦  ١١  %٩٢,٠  ٢٣  نعم
  %١٠,٥  ٤  %١٥,٤  ٢  %٨,٠  ٢  ال

  %١٠٠  ٣٨  %١٠٠  ١٣  %١٠٠  ٢٥  اموع

مــن إمجــايل أفــراد جمتمــع املــشرفني %)٨٩,٥(يتــضح أن) ٢١(مــن اجلــدول رقــم 
ــع       ــة يف جمتم ــة الغالب ــم الفئ ــب آيل وه ــزة حاس ــون أجه ــشرفات ميتلك وامل

ــة،مقابل  ــب آيل  %) ١٠,٥(الدراس ــزة حاس ــون أجه ــهم ال ميتلك ــائج .من والنت
  : يوضحها الرسم البياين التايل

10.5%

89.5%

ال

عم   ن
   )١٩( شكل بياني رقم 

  
   )٢٢( ول رقم جد

  *وفق متغري الربامج اليت يستخدموا يف الغالب يوضح توزيع جمتمع املشرفني واملشرفات

  اإلمجايل  املشرفني  املشرفات  
  التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  الربامج اليت يستخدموا يف الغالب

  )ك(
النسبة 

  (%)املئوية
  %٩٤,٧    ٣٦  %٩٢,٣١  ١٢  %٩٦  ٢٤              Microsoft Wordورد الو

  %٥٧,٩  ٢٢  %٦١,٥٤  ٨  %٥٦  ١٤               Power Pointالباوربوينت  
  %٣١,٦  ١٢  %٥٣,٨٤  ٧  %٢٠  ٥ Excelأكسل                                

  %١٣,٢  ٥  %٢٣,٠٨  ٣  %٨  ٢                           Access إكسس 
  %٥,٣  ٢  %٧,٦٩  ١  %٤  ١ Other Programsج أخرى          برام
  %١٠٠  ٧٧  %١٠٠  ٣١  %١٠٠  ٤٦  اموع

  يسمح باختيار أكثر من برنامج* 

  
مـن إمجـايل أفـراد جمتمـع املـشرفني          %)٩٤,٧(يتـضح أن    ) ٢٢(من اجلـدول رقـم      

ــب،و   ــورود يف الغال ــستخدمون ال ــشرفات ي ــستخدمون  %)٥٧,٩(وامل ــهم ي من



١١٦ 

ــت يف ال ــب،والباوربوين ــب،   %)٣١,٦(غال ــسل يف الغال ــستخدمون األك ــهم ي من
ــسس،و %)١٣,٢(و ــب األكـ ــستخدمون يف الغالـ ــهم يـ ــهم %)٥,٣(منـ منـ

  : والنتائج يوضحها الرسم البياين التايل .يستخدمون برامج أخرى يف الغالب
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   )٢٠( شكل بياني رقم 

  
   )٢٣( جدول رقم 

  ول على دورات تدريبية يف جمال احلاسب اآليلوفق متغري احلص يوضح توزيع جمتمع املشرفني واملشرفات
  اإلمجايل  املشرفني  املشرفات  

احلصول على دورات تدريبية يف 
  جمال احلاسب اآليل

  التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات
  )ك(

النسبة 
  (%)املئوية

  %٧٨,٩  ٣٠  %٦٩,٢  ٩  %٨٠,٠  ٢١  نعم
  %٢١,٠٥  ٨  %٣٠,٨  ٤  %٢٠,٠  ٤  ال

  %١٠٠  ٣٨  %١٠٠  ١٣  %١٠٠  ٢٥  اموع

مـن إمجـايل أفـراد جمتمـع املـشرفني          %) ٧٨,٩(يتـضح أن    ) ٢٣(من اجلـدول رقـم      
ــل      ــب اآليل،مقاب ــال احلاس ــة يف جم ــى دورات تدريبي ــصلوا عل ــشرفات ح وامل

والنتــائج يوضــحها الرســم .منــهم مل حيــصلوا علــى دورات تدريبيــة فيــه%) ٢١,٥(
  :البياين التايل

 

21.1%

78.9%

ال

نعم

  
   )٢١( شكل بياني رقم 



١١٧ 

   )٢٤(جدول رقم 
  وفق متغري عدد الدورات التدريبية اليت التحقوا ا يف جمال احلاسب اآليل يوضح توزيع جمتمع املشرفني واملشرفات

  اإلمجايل  املشرفني  املشرفات  
عدد الدورات التدريبية اليت 

   احلاسبالتحقوا ا يف جمال
  التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات

  )ك(
النسبة 

  (%)املئوية

  %٣٩  ١٥  %٣٨,٥  ٥  %٤٠,٠  ١٠  دورة
  %٢٤  ٩  %٧,٧  ١  %٣٢,٠  ٨  دورتني

  %١٦  ٦  %٢٣,١  ٣  %١٢,٠  ٣  أكثر من ثالث دورات
  %٢١  ٨  %٣٠,٨  ٤  %١٦,٠  ٤  مل حيدد
  %١٠٠  ٣٨  %١٠٠  ١٣  %١٠٠  ٢٥  اموع

  
ــم  ــن اجلــدول رق ــضح أن)٢٤(م ــشرفني  %)٣٩(يت ــع امل ــراد جمتم ــن إمجــايل أف م

%) ٢٤(واملــشرفات التحقــوا بــدورة واحــدة فقــط يف جمــال احلاســب اآليل،مقابــل
منـهم مل حيـددوا عـدد       %)٢١(،يف حـني أن     منهم حـصلوا علـى دورتـني تـدريبيتني        

 أكثـر مـن ثالثـة       منـهم حـصلوا علـى     %)١٦(الدورات اليت حصلوا عليهـا ،مقابـل      
  :والنتائج يوضحها الرسم البياين التايل .دورات تدريبية
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   )٢٢( شكل بياني رقم 

  
  
  
  
  



١١٨ 

   )٢٥( جدول رقم 
   وفق متغري مستوى اخلربة يف استخدام احلاسب اآليل يوضح توزيع جمتمع املشرفني واملشرفات

  اإلمجايل  املشرفني  املشرفات  
مستوى اخلربة يف استخدام 

   اآليلاحلاسب
  التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات  (%)النسبة املئوية  )ك(التكرارات

  )ك(
النسبة 

  (%)املئوية

  %١١  ٤  %١٥,٤  ٢  %٨,٠  ٢  عالية
  %٦٣  ٢٤  %٦١,٥  ٨  %٦٤,٠  ١٦  متوسطة
  %٢٤  ٩  %١٥,٤  ٢  %٢٨,٠  ٧  مبتدئة

  %٢  ١  %٧,٧  ١  ----  ----  بدون خربة
  %١٠٠  ٣٨  %١٠٠  ١٣  %١٠٠  ٢٥  اموع

  
من إمجايل أفراد جمتمع املشرفني واملشرفات خربم يف        %) ٦٣(يتضح أن   ) ٢٥(من اجلدول رقم    

منهم خربم  %)١١(منهم مبتدئني،يف حني أن     %) ٢٤(استخدام احلاسب اآليل متوسطة، مقابل      
  :والنتائج يوضحها الرسم البياين التايل .بدون خربة %) ٢(عالية، مقابل 
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بدون خبرة مبتدئة متوسطة عالیة

  
   )٢٣( شكل بياني رقم 

  
  :أداة الدراسة : ثالثا 

ــاًء ــساؤ         بن ــة وت ــداف الدراس ــى أه ــستخدم   عل ــث امل ــهج البح الا ومن
فقـد متثلـت أداة الدراسـة يف اسـتبانتني صـممتها الباحثـة بعـد اإلطـالع علـى               ،فيها

ومت اختيـار االسـتبانة مـن قبـل الباحثـة لتكـون       ،الدراسات السابقة واإلطـار النظـري     
ـ     جمتمـع الدراسـة لتحديـد وجهـة نظـر          ث تطبـق علـى أفـراد        هي أداة الدراسة حبي

ــشرفني ــني وامل ــاهج  املعلم ــه يف من ــب اآليل ومعوقات ــتخدام احلاس ــع اس ــول واق  ح
  .معاهد وبرامج األمل للمرحلة االبتدائية
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وقــد خصــصت االســتبانة األوىل للمــشرفني واملــشرفات علــى معاهــد وبــرامج      
خـصص  اجلـزء األول  :سـية الثـة أجـزاء أسا    احتـوت علـى ث    حلة االبتدائيـة    األمل للمر 

 ويتــضمنواجلــزء الثــاين ،فقــرات)١٠( مــنت العامــة وقــد تكــونجلمــع املعلومــا
 الواقــع احلــايل الســتخدام احلاســب اآليل يف معاهــد العبــارات الــيت تكــشف عــن

واجلـزء الثالـث هـو      ،فقـرة )١٤(وتكـون مـن   ، وضـعاف الـسمع    وبرامج األمل للصم  
ـ          يف معاهـد     اآليل يت حتـول دون اسـتخدام احلاسـب       حمور للتعـرف علـى املعوقـات ال

  .فقرة)٤٧(ن منوبرامج األمل للصم وضعاف السمع وتكو
فيمــا خصــصت االســتبانة الثانيــة للمعلمــني واملعلمــات يف معاهــد وبــرامج األمــل 

ــة ــة االبتدائي ــة أجــزاء أساســيةللمرحل ــوت علــى ثالث خــصص اجلــزء األول : واحت
ـ      جل واجلـزء الثـاين هـو حمـور     ،فقـرة ) ١٣(نمـع املعلومـات العامـة وقـد تكـون م

للتعــرف علــى الواقــع احلــايل الســتخدام احلاســب اآليل يف معاهــد وبــرامج األمــل 
واجلـزء الثالـث هـو حمـور للتعـرف          ،فقـرة )١١( وضعاف السمع وتكـون مـن      للصم

األمـل   يف معاهـد وبـرامج        اآليل على املعوقـات الـيت حتـول دون اسـتخدام احلاسـب           
  .فقرة)٣٦(ن منللصم وضعاف السمع وتكو

سـتبانة  الواجلدول التايل يبني عدد فقـرات كـل حمـور والنـسبة املئويـة لكـل حمـور                   
  : واملعلمني واملعلماتاملشرفني واملشرفات 

  

   )٢٦( جدول رقم 
   وعدد فقراا والنسب املئوية لكل حمور واملعلماتاملعلمني و  واملشرفاتحملاور املختلفة الستبانة املشرفنييوضح ا

   واملعلماتاملعلمني   واملشرفاتاملشرفني  ر االستبانهحماو

  النسبة  عدد الفقرات  النسبة  عدد الفقرات  
  ٢٣,٤٠  ١١  %٢٢,٩٥  ١٤%  

 ٧٦,٦٠  ٣٦  %٧٧,٠٥  ٤٧%  
  %١٠٠  ٤٧  %١٠٠  ٦١  اموع

  :د وقيمة كل بعد على النحو التايلوقد كانت اإلجابات لالستبانتني على مقياس مخاسي األبعا
     ٣=       موافق إىل حد ما ٤=     موافـــق  ٥= موافـــق بشدة  

  ١ =              غري موافق مطلقا ٢= غري موافــق  
مـصادر   باالسـتناد إىل عـدة   وقد قامت الباحثـة بتحديـد أبعـاد وفقـرات االسـتبيانني      

  :هي ،ذات عالقة مبوضوع الدراسة
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ــتخدامات    ــت اس ــيت تناول ــع ال ــال واملراج ــات أدب ا ــة دراس ــدت الباحث اعتم
 .احلاسب اآليل يف التعليم العام ويف جمال التربية اخلاصة 

ـ  اإلطـالع علـى االسـتبانا    يف ضـوء الواقــع  تخدمت يف دراسـات شـبيهة   ت الـيت اس
 .واملعوقات اليت تناولتها الدراسة احلالية 

ــسمع يف   ــصم وضــعاف ال ــدريس ال ــن خــالل ت ــدان م ــة الشخــصية يف املي التجرب
 .معاهد وبرامج الدمج ومن خالل عملها كمشرفة على معاهد وبرامج األمل 

ــني يف وزا   ــويني واملعلم ــشرفني الترب ــصي بامل ــصال الشخ ــيم االت ــة والتعل رة التربي
واالسترشــاد بــآرائهم يف حتديــد جمــاالت واقــع اســتخدام احلاســب اآليل يف معاهــد 

 . وبرامج األمل ومعوقاته 
قامــت الباحثــة بتــصميم أويل لالســتبانة ــدف عرضــها علــى بعــض املتخصــصني 

انظـر  (.ومـدى وضـوحها   ،مة الفقـرات لقيـاس مـا وضـعت لقياسـه          ملعرفة مدى مالء  
مث مت وضـع التـصميم النـهائي بعـد          )٢٠٥ ص ٢يـة لـألداة ملحـق رقـم         الصورة األول 

  .االنتهاء من قياس صدق االستبانة

  :صدق أداة الدراسة: ًرابعا 
 ):صدق احملكمني(الصدق الظاهري  
 

مت التحقق من الـصدق الظـاهري ألداة الدراسـة مـن خـالل عرضـها علـى جمموعـة                    
 األقـسام بكليـة التربيـة جبامعـة         من احملكمني من أعضاء هيئـة التـدريس يف عـدد مـن            

وقـسم  ،وقـسم التربيـة اخلاصـة     ،وهـي قـسم املنـاهج وطـرق التـدريس         ،امللك سعود 
كمـا مت عـرض االسـتبانة علـى         ،وقـسم علـم الـنفس     ، التعلـيم  تكنولوجيـا الوسائل و 

وذلـك للتعـرف علـى آرائهـم        ،تربـويني بـوزارة التربيـة والتعلـيم       عدد من املشرفني ال   
ـ     :من حيث   ومناسـبتها  العبـارات    مـدى وضـوح   و،املقيـاس ارات  سـالمة صـياغة عب

ــة ــدف الدراس ــاراتو، هل ــض العب ــذف بع ــه .(إضــافة أو ح ــر اخلطــاب املوج انظ
ــم  ــق رق ــني ملح ــم  ٢٠٣ ص١للمحكم ــق رق ــني ملح ــسادة احملكم ــاء ال  ٣ و أمس

  ).٢١٤ص
عبـارات  ( مـن التعـديالت الالزمـة علـى أداة الدراسـة             وقد أجـرت الباحثـة عـدداً      

ــاس ــوء آ) املقي ــيف ض ــامراء احملكم ــد ،ني ومقترح ــك التع ــضمنت تل ــد ت يالت وق
وإعـادة صـياغتها لتظهـر بـصورة سـليمة وواضـحة           ،حذف وإضافة بعـض العبـارات     
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انظـر الـصورة النهائيـة لـألداة ملحـق          (إىل أن وصلت االستبانة إىل صـورا النهائيـة          
  ).٢١٦ ص٤رقم 

  :ثبات أداة الدراسة : خامسا 
-Alpha(راســة باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ مت التحقــق مــن ثبــات أدايت الد

Cronbach (ــتبانة ككل، ل ــدة و لالس ــى ح ــور عل ــل حم ــحها ك ــائج يوض والنت
  ) :٢٧(اجلدول رقم 

   )٢٧( جدول رقم 
  قيم معامل ألفا كرونباخ لثبات أدايت الدراسة

   واملعلماتاستبانة املعلمني   واملشرفاتاستبانة املشرفني
  معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات  احملور   ألفا كرونباخمعامل  عدد العبارات  احملور
  ٠,٨٦٢  ١١  الواقع  ٠,٧٠٥  ١٤  الواقع

  ٠,٨٩١  ٣٦  املعوقات  ٠,٩١٢  ٤٧  املعوقات
  ٠,٨٨٠  ٤٧  الكل  ٠,٨٥٥  ٦١  الكل

،  االسـتبانتني بأبعادمهـا املختلفـة      يتـضح أن مجيـع فقـرات      ) ٢٧(ومن اجلـدول رقـم      
 وهـذا يؤكـد أن االسـتبانتني        دالـة مالت ثبـات    وكذلك درجتهما الكليـة متتعتـا مبعـا       

متتعهمـا  و، يـدل علـى صـدق املقيـاس    صاحلتني للتطبيق علـى العينـة النهائيـة وذلـك         
  .بدرجة مرتفعة من الثبات

  :االتساق الداخلي ثبات 
للتحقق من االتـساق الـداخلي لالسـتبانة قبـل تطبيقهـا علـى العينـة النهائيـة،قامت                  

  : تيةالباحثة بإتباع اخلطوات اآل
   

 ومعلمــة مت حــساب اًمعلمــ)٣٠(بعــد تطبيــق االســتبانة علــى عينــة مكونــة مــن
معامالت االرتباط بني درجـة كـل عبـارة والدرجـة الكليـة للمحـور الـذي تنتمـي                   
ــتبانة    ــة لالس ــة الكلي ــاور بالدرج ــاط احمل ــامالت ارتب ــساب مع ــذلك مت ح إليه،وك

ــاط ب ــل ارتب ــتخدام معام ــونباس ــارات  )pearson(ريس ــع عب ــاءت مجي ــد ج وق
وذلـك كمـا هـو      ،)٠و٠١( عنـد مـستوى داللـة      ها دالـة إحـصائياً    االستبانة وحماور 

حملــور املعوقــات  )٢٩(حملــور الواقــع وجــدول  )٢٨(موضــح يف اجلــدول 
ــدول ــع   )٣٠(وج ــا الواق ــتبانة مبحوريه ــع االس ــد متت ــا يؤك ــتبانة مم ــاور االس حمل

  . الداخلي وإا تقيس ما وضعت لقياسهواملعوقات بدرجة مرتفعة من االتساق
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   )٢٨( جدول رقم 
  معامل االرتباط بني درجة البنود والدرجة الكلية حملور الواقع

  معامل االرتباط باحملور  رقم العبارة  معامل االرتباط باحملور  رقم العبارة
٠,٦٧  ٧  **٠,٥٤  ١**  
٠,٥٤  ٨  **٠,٧٩  ٢**  
٠,٦٢  ٩  **٠,٥٠  ٣**  
٠,٥٢  ١٠  **٠,٦٦  ٤**  
٠,٦١  ١١  **٠,٥٧  ٥**  
٠,٥٨  ٦**  -  -  

 

   )٢٩( جدول رقم 
  معامل االرتباط بني درجة البنود والدرجة الكلية حملور املعوقات

  معامل االرتباط باحملور  رقم العبارة  معامل االرتباط باحملور  رقم العبارة
٠,٧١  ١٩  **٠,٧٥  ١**  
٠,٥٥  ٢٠  **٠,٨٠  ٢**  
٠,٦٣  ٢١  **٠,٦٦  ٣**  
٠,٥٧  ٢٢  **٠,٥١  ٤**  
٠,٤٨  ٢٣  **٠,٥٥  ٥**  
٠,٥٠  ٢٤  **٠,٥٣  ٦**  
٠,٧٣  ٢٥  **٠,٦٠  ٧**  
٠,٦٠  ٢٦  **٠,٧١  ٨**  
٠,٧٢  ٢٧  **٠,٧٣  ٩**  
٠,٥٩  ٢٨  **٠,٦٤  ١٠**  
٠,٥٥  ٢٩  **٠,٧٣  ١١**  
٠,٥٦  ٣٠  **٠,٨٤  ١٢**  
٠,٦٦  ٣١  **٠,٦٢  ١٣**  
٠,٨٠  ٣٢  **٠,٧٠  ١٤**  
٠,٦٥  ٣٣  **٠,٦٨  ١٥**  
٠,٥٨  ٣٤  **٠,٥٩  ١٦**  
٠,٧٠  ٣٥  **٠,٧٣  ١٧**  
٠,٥٤  ٣٦  **٠,٦٤  ١٨**  

 
  

   )٣٠( جدول رقم 
  معامل االرتباط بني درجة البنود والدرجة الكلية لالستبانة

  االرتباط بالدرجة الكلية   املعلمني واملعلماتحماور استبانه 
  **٠,٨٥   الستخدام احلاسب اآليل يف معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمعالواقع احلايل

  **٠,٨٣   يف معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع اآليلاملعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب
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 ومــشرفة مت حــساب اًمــشرف)١٥( مكونــة مــنبعــد تطبيــق االســتبانة علــى عينــة

معامالت االرتباط بني درجـة كـل عبـارة والدرجـة الكليـة للمحـور الـذي تنتمـي                   
إليــه، وكــذلك مت حــساب معــامالت ارتبــاط احملــاور بالدرجــة الكليــة لالســتبانة 

ــون  ــاط بريس ــل ارتب ــتخدام معام ــارات  )pearson(باس ــع عب ــاءت مجي ــد ج وق
وذلـك كمـا هـو      ،)٠و٠١( عنـد مـستوى داللـة      ائياًاالستبانة وحماورها دالـة إحـص     

حملــور املعوقــات  )٣٢(حملــور الواقــع وجــدول  )٣١(موضــح يف اجلــدول 
ــدول ــع   )٣٣(وج ــا الواق ــتبانة مبحوريه ــع االس ــد متت ــا يؤك ــتبانة مم ــاور االس حمل

  .واملعوقات بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي وإا تقيس ما وضعت لقياسه
  

   )٣١(جدول رقم 
  تباط بني درجة البنود والدرجة الكلية حملور الواقعمعامل االر

  معامل االرتباط باحملور  رقم العبارة  معامل االرتباط باحملور  رقم العبارة
٠,٥٢  ٨  **٠,٧٠  ١**  
٠,٧٤  ٩  **٠,٧٧  ٢**  
٠,٨٠  ١٠  **٠,٧٨  ٣**  
٠,٦٧  ١١  **٠,٦٤  ٤**  
٠,٥٤  ١٢  **٠,٦٦  ٥**  
٠,٥٩  ١٣  **٠,٥٧  ٦**  
٠,٦٤  ١٤  **٠,٦٣  ٧**  

 
 

   )٣٢(جدول رقم 
  معامل االرتباط بني درجة البنود والدرجة الكلية حملور املعوقات

  معامل االرتباط باحملور  رقم العبارة  معامل االرتباط باحملور  رقم العبارة
٠,٨١  ٢٥  **٠,٦٣  ١**  
٠,٨٧  ٢٦  **٠,٦٨  ٢**  
٠,٨٣  ٢٧  **٠,٦٧  ٣**  
٠,٦٣  ٢٨  **٠,٥٩  ٤**  
٠,٦٨  ٢٩  **٠,٧٥  ٥**  
٠,٦٧  ٣٠  **٠,٦٠  ٦**  
٠,٥٩  ٣١  **٠,٦٢  ٧**  
٠,٦٣  ٣٢  **٠,٧١  ٨**  
٠,٦٦  ٣٣  **٠,٦٨  ٩**  
٠,٨٢  ٣٤  **٠,٦٧  ١٠**  
٠,٥٩  ٣٥  **٠,٥٥  ١١**  
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   )٣٢(جدول رقم تابع 
 معامل االرتباط بني درجة البنود والدرجة الكلية حملور املعوقات

  معامل االرتباط باحملور  رقم العبارة  اط باحملورمعامل االرتب  رقم العبارة
٠,٥٧  ٣٦  **٠,٥١  ١٢**  
٠,٦٧  ٣٧  **٠,٧٢  ١٣**  
٠,٥٢  ٣٨  **٠,٦٩  ١٤**  
٠,٦٢  ٣٩  **٠,٩١  ١٥**  
٠,٦٨  ٤٠  **٠,٨٧  ١٦**  
٠,٤٥  ٤١  **٠,٨٩  ١٧**  
٠,٧٠  ٤٢  **٠,٧٠  ١٨**  
٠,٧٨  ٤٣  **٠,٧٧  ١٩**  
٠,٦٣  ٤٤  **٠,٧٨  ٢٠**  
٠,٦٧  ٤٥  **٠,٦٤  ٢١**  
٠,٦٢  ٤٦  **٠,٧٠  ٢٢**  
٠,٧١  ٤٧  **٠,٥٣  ٢٣**  
٠,٦٥  ٢٤**  -  -  

 

   )٣٣(جدول رقم 
  معامل االرتباط بني درجة البنود والدرجة الكلية لالستبانة

  االرتباط بالدرجة الكلية    املشرفني واملشرفاتةحماور استبان
  **٠,٧٦  يل يف معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمعالواقع احلايل الستخدام احلاسب اآل

  **٠,٨١   يف معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع اآليلاملعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب

 

 

  :إجراءات التطبيق امليداني : سادسا
        ا وحتديــد جمتمــع الدراســة مــبعــد التأكــد مــن صــدق أدايت الدراســة وثبا

  :اتبعت الباحثة اإلجراءات اآلتية يف التنفيذ ،وعينتها
ــي األول     ــصل الدراس ــة الف ــة يف اي ــع أداة الدراس ــة بتوزي ــت الباحث  / ١٤٢٥قام

ـــ١٤٢٦ ــيم ه ــة والتعل ــة وزارة التربي ــد موافق ــم ( بع ــر امللحــق رق ، ٢٣١ص٥انظ
سـة وتــسليم االســتبانات   الدراجمتمــع علـى مجيــع أفـراد   )٢٣٣ص٦وامللحـق رقــم  

ــة ــع  ،هلــم مناول ــى توزي ــام وإشــراف مباشــر عل ــى إطــالع ت ــت عل حيــث كان
ــترجاع أدايت الد ــن مجيــع أفــراد    واس ــعراســة م فقــد مت ، الدراســةجمتم

ــع ــتبان)٥٦٤(توزيــ ــاتةاســ ــني واملعلمــ ــني )٢٧٨(، للمعلمــ للمعلمــ
ــاتلل)٢٨٦(و ــها ،معلم ــسترجع من ــغ امل ــتبانة) ٣٨٠(بل ــتبانة )٢٠٤(،اس ــن اس م

ــني ــات ا) ١٧٦( واملعلم ــن املعلم ــتبانة م ــت، س ــسبة بلغ ــتبان%)٦٧,٣٧(بن مث ،ةاس



١٢٥ 

  املعلمــنيجمتمــعاســتبانة مــن )١٤(، الخــتالف التخصــصاتةاســتبان)٢١(مت اســتبعاد
ــن )٧(و ــتبانات م ــعاس ــاتجمتم ــستبعدة ، املعلم ــصات امل ــت التخص ــث كان  حي
ــة( ــة العقليـ ــتعلمو،اإلعاقـ ــعوبات الـ ــب اآليل،صـ ــصاصي،واحلاسـ  واختـ

ــق ــصو،النطـ ــسي اصياالختـ ــهائي  )النفـ ــدد النـ ــصبح العـ ــذلك يـ وبـ
ــتبانا ــتبان)٣٥٩(تلالسـ ــات ةاسـ ــني واملعلمـ ــني )١٩٠(، للمعلمـ للمعلمـ

كمــــا مت ،ةاســــتبان%)٦٣,٦٥(بنــــسبة بلغـــت ،للمعلمـــات )١٦٩(و،
ــع ــتبان)٤٢(توزي ــشرفاتةاس ــشرفني وامل ــشرف)١٣(، للم ــشرفات)٢٩(وني للم  ،للم

بنــسبة ، املـشرفات مـن )٢٥(مـن املـشرفني و  )١٣(اسـتبانة )٣٨(بلـغ املـسترجع منـها   
ــت  ــتبان%)٩٠,٤٨(بلغ ــتب  ،ةاس ــهائي لالس ــدد الن ــصبح الع ــذلك ي ) ٣٨(تاناوب

وهـذا ميثـل مـا     اسـتبانة   )٣٩٧(تانايـصبح امـوع النـهائي لالسـتب        التايلوب.ةاستبان
 . املوزعةتانامن اإلمجايل الكلي لعدد االستب)%٦٥,٥١(نسبته 

  

  :أساليب املعاجلة اإلحصائية للبيانات : سابعا 
ــة تانابعــد مجــع االســتب   ــة يف جامع ــة مبركــز البحــوث التربوي  اســتعانت الباحث

ــتخدام       ــائج باس ــتخراج النت ــها واس ــات وحتليل ــغ البيان ــعود لتفري ــك س املل
  : وذلك باستخدام األساليب اإلحصائية التالية ،spss)(برنامج
  .تنياالتساق الداخلي لبنود االستبانللتحقق من )Pearsonمعامل ارتباط بريسون )١
 معامل ألفا كرونباخCronbach Alpha ثبات  االستبانتنيللتحقق من  
  م جمتمعالتكرارات والنسب املئوية لوصف أفرادالدراسة وحتديد نسب إجابا 
الدراسة للعبـارات حـسب درجـة        جمتمع لترتيب إجابات أفراد     ة احلسابي اتاملتوسط )٤

 وافقة مـن عـدمها التـصنيف التـايل     وسوف تعتمد الباحثة للحكم على درجة امل      املوافقة
 :)١٢٦ص:٢٠٠١العمر،(

   أفراد الدراسةدرجة موافقة  املتوسط احلسايب
  موافقني بشدة  ٥،٠٠ إىل ٤،٢١من إذا كان املتوسط احلسايب 
  موافقني  ٤،٢٠ إىل ٣،٤١من إذا كان املتوسط احلسايب 
  موافقني إىل حد ما  ٣،٤٠ إىل ٢،٦١من إذا كان املتوسط احلسايب 
  غري موافقني  ٢،٦٠ إىل ١،٨١من إذا كان املتوسط احلسايب 
  غري موافقني مطلقاً  ١،٨٠ إىل ١،٠٠من إذا كان املتوسط احلسايب 



١٢٦ 

  للعينات املستقلة)ت(اختبار Independent  Sample T - Testعن كشف لل
 الفروق بني وجهات نظر أفراد الدراسة تبعاً ملتغريات الدراسة

الفروق بـني  عن لكشف لOne – Way ANOVAالتباين األحادياختبار حتليل  )٦
 .وجهات نظر أفراد الدراسة تبعاً ملتغريات الدراسة

حتليل (الفروق وهي خطوة تالية حلساب     مصادر  للكشف عن   Scheffeاختبار شيفية  )٧
 .ملعرفة مصدر التباين بني جمموعات الدراسة والكشف عن داللتها اإلحصائية) التباين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٢٧ 

تحلیل البیانات العامة:  أوال 
عرض نتائج محاور :  ثانیا 

الدراسة ومناقشتھا

الفصل الخامس 
تحلیل نتائج الدراسة ومناقشتھا    

  



١٢٨ 

  الفصـل اخلامـس
  مناقشتهاحتليل نتائج الدراسة و

  

  :متهيد 
نة تـضمنت  ن االسـتبا إ للنتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة حيث      هذا الفصل عرضاً   يتضمن
وبـرامج  يف معاهـد      اآليل يتعلق مبحور الواقع احلايل الستخدام احلاسب     :األول: أساسيني حمورين

 يف معاهـد وبـرامج    اآليل احلاسبيتعلق مبحور املعوقات اليت حتول دون استخدام      :والثاين،األمل
  .نيتيلي عرض لنتائج حتليل االستبانوفيما .األمل

 : ومناقشتها الدراسةعرض نتائج حماور : أوال 
فيما يلي عـرض تفـصيلي لنتـائج الدراسـة الـيت مت التوصـل إليهـا يف ضـوء أسـئلة                   و

  : النتائجرياسة وأهدافها مع تفسالدر
 

    

 يف معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع  اآليلما مدى استخدام احلاسب  ١
 للمرحلة االبتدائية مبدينة الرياض ؟ 

  
 يف معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع للمرحلة    اآليل ما مدى استخدام احلاسب   :أوالً  

  ؟"ن وجهة نظر املعلمني واملعلماتم" لرياض ااالبتدائية مبدينة
  

 والنسب املئوية   تلإلجابة على هذا السؤال من وجهة نظر املعلمني واملعلمات مت حساب التكرارا           
 واملتوسطات احلسابية إلجابات املعلمني واملعلمات على حمور الواقع احلايل الستخدام احلاسـب           

 والنتـائج  .لسمع من وجهة نظر املعلمني واملعلمات يف معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف ا  اآليل
  ):٣٤(يوضحها اجلدول رقم 
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  )٣٤(اجلدول رقم 
  اآليلحول مدى استخدام احلاسب) املعلمات و ، املعلمني(  الدراسة جمتمعرتب آلراء التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وال

  ).٣٥٩= ن ( لمرحلة االبتدائية مبدينة الرياض يف معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع ل
   

  



  

 

 


 































  ٩١  ٦١  ٥٧  ٨٦  ٦٤  ك
١  

 الستخدامها  آيلفر باملعهد أو بربنامج الدمج أجهزة حاسب  تتو
  ٢٥٫٣  ١٧  ١٥٫٩  ٢٤  ١٧٫٨  %  .يف تدريس الصم وضعاف السمع

١٠  ١٫٤٦  ٢٫٩٢  

  . اآليليوجد باملعهد أو بربنامج الدمج معمل للحاسب  ٢  ٨٥  ٤٨  ٤٢  ١٠٨  ٧٦  ك
%  ٢٣٫٧  ١٣٫٤  ١١٫٧  ٣٠٫١  ٢١٫٢  

٥  ١٫٤٩  ٣٫١٢  

  ١٣  ٣٥  ١١٩  ١٠٩  ٨٣  ك
٣  

ب  تـستوج  )مناهج العوق السمعي  (ة اخلاص التربيةطبيعة مناهج   
  ٣٫٦  ٩٫٧  ٣٣٫١  ٣٠٫٤  ٢٣٫٣  %  . اآليلاستخدام احلاسب

٣  ١٫٠٩  ٣٫٥٧  

  ١١  ٢٩  ١٠٢  ١١٦  ١٠١  ك
٤  

تطبيق مناهج التعليم العام يف تدريس الصم تستوجب استخدام   
  ٣٫١  ٨٫١  ٢٨٫٤  ٣٢٫٣  ٢٨٫١  %  . اآليلاحلاسب

٢  ١٫١١  ٣٫٦٩  

  ٢٢  ٣٩  ٦١  ١١٣  ١٢٤  ك
٥  

اهج التعليم العام أكثر     ملن (CD) على فر برامج حاسوبية  تتو
  ٦٫١  ١٠٫٩  ١٧  ٣١٫٥  ٣٤٫٦  %  .)مناهج العوق السمعي( ة اخلاصالتربيةمن توفرها يف مناهج 

١  ١٫٢٣  ٣٫٧٥  

  . أثناء التدريس اآليليشجعك املشرف على استخدام احلاسب  ٦  ٣٨  ٨١  ١٠١  ٩٦  ٤٣  ك
%  ١٠٫٦  ٢٢٫٦  ٢٨٫١  ٢٦٫٧  ١٢  

٦  ١٫١٩  ٣٫٠٤  

  ٤٧  ٨٥  ٨٠  ١٠١  ٤٦  ك
٧  

 تشجعك إدارة املعهد أو برنامج الدمج على استخدام احلاسب    
  ١٣٫١  ٢٣٫٧  ٢٢٫٣  ٢٨٫١  ١٢٫٨  %  . أثناء التدريساآليل

٧  ١٫٢٧  ٣٫٠٠  

  ٥٥  ٨٦  ٨٥  ٨٦  ٤٧  ك
٨  

 يف التدريس كوسيلة تعليمية بدالً   اآليل أقوم باستخدام احلاسب  
  ١٥٫٣  ٢٤  ٢٣٫٧  ٢٤  ١٣٫١  %  .من االقتصار على الطرق التقليدية

٩  ١٫٢٨  ٢٫٩٣  

  ٥٥  ١٠١  ٧٨  ٨١  ٤٤  ك
٩  

 عند التدريس أثناء إعـادة الـشرح         اآليل يستخدم احلاسب 
  ١٥٫٣  ٢٨٫١  ٢١٫٧  ٢٢٫٦  ١٢٫٣  %  .واملراجعة

١١  ١٫٢٧  ٢٫٨٨  

  ٥١  ٩٦  ٧٠  ٩٠  ٥٢  ك
١٠  

 عنـد التـدريس أثنـاء التطبيقـات          اآليل يستخدم احلاسب 
  ١٤٫٢  ٢٦٫٧  ١٩٫٥  ٢٥٫١  ١٣٫٩  %  .والتمارين

٨  ١٫٣١  ٢٫٩٥  

   عند التدريس كمعزز للتالميذ اآليليستخدم احلاسب  ١١  ٥٣  ٨٥  ٥٣  ٩٧  ٧١  ك
%  ١٤٫٨  ٢٣٫٧  ١٤٫٨  ٢٧  ١٩٫٨  

٤  ١٫٣٧  ٣٫١٣  

  ٠٫٣٣  ٣٫١٨  ة  يف معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع للمرحلة االبتدائي اآليلالدرجة الكلية للموافقة على مدى استخدام احلاسب

مـوافقني  )املعلماتو،املعلمني( الدراسة جمتمعاله يتضح أن    وضحة أع امل)٣٤(من نتائج اجلدول رقم   
إىل حد ما على استخدام احلاسب اآليل يف معاهد وبرامج األمل حيث بلغ متوسط موافقتهم على                

ئجهـا أن   اليت بينـت نتا   )م٢٠٠٢،  املوسى( هذه النتيجة مع دراسة    ختتلف و )٣,١٨( استخدامه  
 هذه النتيجة مع دراسـة      ختتلفوكما  ، تعليم دول اخلليج يسري ببطء        يف  اآليل استخدام احلاسب 

)Agboola , & Lee,2000(  اليت بينت نتائجها أن الغالبية العظمى للصم يف البلدان الناميـة
  .التقنية مستفيدين من غري



١٣٠ 

ــائج الدراســة أن هنالــك تفــاكمــا   جمتمــعاوت يف درجــة موافقــة تــضح مــن نت
 يف معاهد وبرامج األمـل       اآليل على االستخدامات التفصيلية للحاسب   )املعلماتاملعلمني،(الدراسة

 وموافقتهم إىل حد ما علـى        اآليل ما بني موافقتهم على بعض االستخدامات التفصيلية للحاسب       
رجات االسـتخدام التفـصيلية مـا    حيث تراوحت متوسطات د له  استخدامات تفصيلية أخرى    

ــني ــة   .)٣,٧٥ - ٢,٨٨(ب ــح موافق ــرز مالم ــائج أن أب ــن النت ــضح م ــعويت  جمتم
 على استخدام احلاسب اآليل يف معاهد وبـرامج األمـل تتمثـل يف            )املعلمني،املعلمات(الدراسة

  :اليت مت ترتيبها تنازلياً حسب درجة املوافقة عليها)٥،٤،٣(موافقتهم على ثالثة عبارات رقم
ملناهج التعلـيم  (CD)  القرص املدمج على مج حاسوبيةفر براتوت(وهي) ٥(جاءت العبارة رقم -١

املرتبة األوىل من حيث درجة املوافقة مبتوسط       يف  )مناهج العوق السمعي  فرها يف   العام أكثر من تو   
عداد برامج التعليم العام من خالل نظرة املعلمني        إوتعزي الباحثة هذه النتيجة إىل حسن       ) ٣,٧٥(

تقنية من مناهج التربية اخلاصة      من الناحية ال   اًعام أكثر قدرة وتطور   واملعلمات بأن مناهج التعليم ال    
، اخلطيـب والـسيد   (؛)م١٩٩٤، بـن فاطمـة     ( كـل مـن    وختتلف هذه النتيجة مع دراسة    ،

 ؛)(Kaplan,Mahshie,Moseeley,Singer,Winston,1993؛)م٢٠٠٤
)Pillai,1999(املرتبطة اسوبية   عن قلة توفر الربامج التعليمية احل       هذه الدراسات  كشفت حيث

اليت بينت عدم توفر الربجميات     )٢٠٠١، يوسف  (كما اختلفت مع نتائج دراسة    ،باملناهج الدراسية 
  .التعليمية

تطبيق مناهج التعليم العام يف تدريس الصم تستوجب استخدام         (وهي) ٤(جاءت العبارة رقم   -٢
وتعزي الباحثـة هـذه     ) ٣,٦٩(املرتبة الثانية من حيث درجة املوافقة مبتوسط        يف  ) اآليل احلاسب

 ططي الربامج التعليمية واملنتجني واملوزعني للتقنيات قد أعدت ووفرت ملنـاهج          النتيجة إىل أن خم   
ومبا أن احلاسب يوفر قدرة أكرب      ،يخصصة ملوضوعات املنهج الدراس   امل) cd(التعليم العام برامج    

ملا له  و،ملناسب للصم على الشرح من خالل الرسومات واألشكال والصور وهو أسلوب الشرح ا          
 وبالتايل يف توصيل املعلومات اردة والـصعبة وتبـسيطها          من قدرة على جذب انتباه التالميذ     

نوعية خمتلفـة عـن   ا تعترب نقلة إفإن احلاجة تدعو الستخدامه يف مناهج التعليم العام حيث       ،هلم
عوبتها مقارنـة مبنـاهج     ،وقد يكون السبب هو كثافة مناهج التعليم العام وص        مناهجهم السابقة 

لذا فإن املعلمني واملعلمات ومن خالل عملهم اليومي بالتدريس يشعرون بأمهيـة            .العوق السمعي 
فر الربامج احلاسوبية التعليمية اخلاصة مبنـاهج       تول وأيضاً،يف مناهج التعليم العام   استخدام احلاسب   

و  ؛)Mirus,1985(مـريوس   كـل مـن    وتتفق هـذه النتيجـة مـع دراسـة        .التعليم العام 
ــابالن )Ward,1985(ردوو ؛وكــــــــــــــــــــــــ
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ــالؤه ــايلور؛)Kaplan,Mahshie,Moseeley,Singer,Winston,1993(وزم  وت
)Taylor,1995(و فولتريا وآخـرون   ؛ )Volteera,Pace,Pennacchi,Corazza,1995(و ؛

واليت بينت ضرورة استخدام احلاسب     )م٢٠٠٤، العيسوي(و؛)Robenson,2001(روبينسون
 اهتمـام حىت الصوت من أثر يف إثـارة       النصوص املكتوبة و  ملا للصور واأللوان و   كوسيلة تعليمية   

؛و جـيمس  )م١٩٨٨نصر (كل منوكذلك مع دراسة ،وهي تعترب مساعدة يف تعليم الصمالتالميذ  
ــلي ــان ؛ )James & Hammersley,1993(وهامرســــ ولويتمــــ

 ؛)١٩٩٩، مقاس(و؛Yodelman,1996)(ويوديلمان؛)Loeteman,&Harkins,1996(وهاركيرت
الـوارد يف   ( )Matja,Purgarthik&Ambroie,dipl,2002(وماجتا وزمالؤه ؛)م٢٠٠١، العمري(و

واليت كشفت عن أن الصم يستطيعون استيعاب املنـهج       )Barker,2003(وبيكر؛)٢٠٠٢،القريويت  
ومما سهلت من وصول املعلومات واخلربات إلـيهم أدى          من خالل التقنية املرئية      الدراسي كامالً 

ألـا  ،  ووضحت معىن املفاهيم يف أذهام     ىل حفظ وتذكر املفردات اللغوية والكلمات اجلديدة      إ
والـيت  )ب،١٩٩٥، املنـاعي ( مع دراسة   أيضاً وتتفق هذه النتيجة  ،تساعدهم على جذب االنتباه   

رجميات تعليمية  كشفت عن ضرورة توحيد املناهج وذلك توفريا للوقت واجلهد واملال يف إنتاج ب            
وكما بينت فاعلية استخدام احلاسب كوسيلة مساعدة يف التعليم وذلك مـن            ، ذه املناهج ختدم ه 

 .خالل ما توفره من عنصر التشويق وإثراء التعليم
تـستوجب  )مناهج العوق الـسمعي (اخلاصةطبيعة مناهج التربية  (وهي)٣(جاءت العبارة رقم   -٣

وتعزي الباحثة  )٣,٥٧(افقة مبتوسط املواملرتبة الثالثة من حيث درجة      يف  )  اآليل استخدام احلاسب 
ضعيفة وتستوجب اسـتخدام التقنيـات احلديثـة يف         العوق السمعي   هذه النتيجة إىل أن مناهج      

توجب تطبيقها ومن أجل ضمان فعاليتها يف توصيل املعلومة مما جيعل طبيعتها ومنهجيتـها تـس              
سيخها يف األذهان مـدة     يف إثراء املعلومات وتعميق فهمها وتر     استخدام احلاسب وذلك لقدرا     

وألنه رمبا يكون يف الربامج التطبيقية إثراء للمعلومات املوجودة أكثر ممـا يف منـاهجهم               ، أطول
كما أن املعلمني واملعلمات ومن خالل عملهم اليومي بالتدريس حيسون بأمهية استخدام            احلالية،  

تعليمية اخلاصة مبناهج الـصم     إال أن نقص الربامج احلاسوبية ال     العوق السمعي   احلاسب يف مناهج    
  . من أهم املعوقات اليت تعيق استخدام احلاسب 

إىل حد مـا علـى      )املعلمني،املعلمات(أبرز مالمح موافقة عينة الدراسة    كما يتضح من النتائج أن      
ى مثانية عبارات أبرزها رقم     استخدام احلاسب اآليل يف معاهد وبرامج األمل تتمثل يف موافقتهم عل          

  :واليت مت ترتيبها تنازلياً حسب درجة املوافقة عليها إىل حد ما)٨، ١٠، ٧، ٦، ٢، ١١(
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يف )يل عند التدريس كمعـزز للتالميـذ   اآليستخدم احلاسب(وهي) ١١( جاءت العبارة رقم   -١
وتعزي الباحثة هذه النتيجـة إىل  )٣,١٣( درجة املوافقة إىل حد ما مبتوسطاملرتبة األوىل من حيث 
ي مما جيعله يشكل معـزز توضـيحي        رفيه يف اال التعليمي والت     اآليل سبالقدرات الكبرية للحا  

ألنه يقرب املفاهيم اردة إىل واقع بـصري مرئـي       ، للتالميذ وخصوصاً الصم وضعيفي السمع      
وسيلة ترفيهية أكثـر مـن كوـا        الروتينية يف التدريس فهو يعترب      للصم ويزيح النظرة التقليدية     

ة املعلمني واملعلمات لوضع التدريس جاءت موافقتـهم علـى اسـتخدام            ونتيجة ملعايش ،تعليمية
ن عدم متكنهم مـن الوصـول       إحيث  ، للتالميذ عند التدريس إىل حد ما       كمعزز  اآليل احلاسب

إما بسبب نقص عدد األجهـزة أو       ، اآليل حد من رغبتهم وتطلعام     بسهولة الستخدام احلاسب  
اليت بينـت أن بـرامج     )Goldenberg,1979(ة   هذه النتيجة مع دراس    تتفقوعدم كفايتها ،  

قـراءة وكتابـة    (األلعاب احلاسوبية اليت تعتمد على التسلية والترفيه هلا أمهية يف اكتساب اللغة             
 اليت بينت أن استخدام احلاسـب     )ب،١٩٩٥، املناعي  (ع نتيجة دراسة     م تتفقكما  ،للصم)اًونطق
  . التعزيز كوسيلة تعليمية حيقق التفاعل مع املتعلم واآليل

املرتبة يف  ) اآليل يوجد باملعهد أو بربنامج الدمج معمل للحاسب      (وهي) ٢(جاءت العبارة رقم   -٢
وتعزي الباحثة هذه النتيجة إىل نـدرة       )٣,١٢( درجة املوافقة إىل حد ما مبتوسط      الثانية من حيث  

 يقتـصر   كما أن أغلب املعامل املوجـودة     ، توفر معامل احلاسب يف املعاهد والربامج الستخدامه      
 . إن وجدتاستخدامها على تالميذ املرحلة الثانوية

 ) أثناء التدريس   اآليل يشجعك املشرف على استخدام احلاسب    (وهي) ٦(لعبارة رقم جاءت ا  -٣
وتعزي الباحثة هذه النتيجـة     )٣,٠٤( درجة املوافقة إىل حد ما مبتوسط      املرتبة الثالثة من حيث   يف  

 يف معاهد وبرامج األمل     اآليل فاوتة ألمهية استخدام احلاسب   إىل إدراك بعض املشرفني التربويني املت     
  . نظرا الرتقاء مؤهالت بعض املشرفني ومستواهم الثقايف

 تشجعك إدارة املعهد أو برنامج الدمج على استخدام احلاسب        (وهي) ٧(جاءت العبارة رقم   -٤
وتعـزي  )٣,٠٠(توسـط  درجة املوافقة إىل حد ما مبباملرتبة الرابعة من حيث ) أثناء التدريس  اآليل

  اآليل الباحثة هذه النتيجة إىل إدراك بعض إدارات املعاهد والربامج ألمهية اسـتخدام احلاسـب             
 هاليت أظهرت أن  )٢٠٠١، فيوس(وختتلف هذه النتيجة مع دراسة    ، معلتدريس الصم وضعاف الس   

  . ال يوجد تشجيع من جهة العمل على استخدام احلاسب اآليل
يس أثنـاء التطبيقـات      عنـد التـدر     اآليل يستخدم احلاسب (هيو)١٠(جاءت العبارة رقم   -٥

وتعزي الباحثـة   )٢,٩٥(د ما مبتوسط  املرتبة اخلامسة من حيث درجة املوافقة إىل ح       يف  )والتمارين
ومات التدريـسية الـيت   متثل خالصة املعلهذه النتيجة إىل أنه بالرغم من أن التطبيقات والتمارين          
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زيادة فهمهم للتمارين    علىسني قدرات التالميذ فيهما مما يساهم        واملعلمات إىل حت   يسعى املعلمني 
أثنـاء    اآليل وبالرغم من ذلك فإن أقلية من املعلمني واملعلمات يستخدمون احلاسب         والتطبيقات؛

 بينت  اليت)Barker,2003( باركر وختتلف هذه النتيجة مع دراسة    ،تدريس التطبيقات والتمارين  
 .لتطبيقات والتمارين للمناهج الدراسيةالربنامج مع ا فاعلية انتائجه

 يف التدريس كوسيلة تعليمية بدالً       اآليل أقوم باستخدام احلاسب  (وهي) ٨(جاءت العبارة رقم     -٦
ملوافقـة إىل حـد مـا    املرتبة السادسة من حيث درجـة ا يف )القتصار على الطرق التقليدية   من ا 

 التـدريس    وتفوق طريقـة   من أمهية  بالرغم   هوتعزي الباحثة هذه النتيجة إىل أن     )٢،٩٣(مبتوسط
 أن املعلمـني مقـصرين يف       باحلاسب كوسيلة تعليمية تقنية حديثة للصم وضعاف الـسمع إال         

، أو عـدم   عن عدم إملـامهم مبهـارات اسـتخدام احلاسـب     اًناجتذلك  وقد يكون   ،استخدامه
ـ     )٢٠٠٣، عبد اهلادي (يجة مع دراسة  وتتفق هذه النت  ،توفرها ل األمنـاط   اليت بينت نتائجها أن أق

مـع  كما ختتلف   ، البوربوينت  التقدميية وبرنامج العروض  من قبل املعلمني هو احلاسب       استخداماً
 يقومون باستخدام   علمنيمن امل %)٨٤(اليت أوضحت نتائجها أن     )٢٠٠٢، الداوود  (نتيجة دراسة 

 . الوسائل التقنية احلديثة يف نقل املادة الدراسية
ها  الستخدام  آيل باملعهد أو بربنامج الدمج أجهزة حاسب     فر  تتو(وهي) ١(جاءت العبارة رقم   -٧

املرتبة السابعة من حيث درجة املوافقة إىل حد ما مبتوسـط           يف  )يف تدريس الصم وضعاف السمع    
امج األمل حمـدودة إىل درجـة        وتعزي الباحثة هذه النتيجة إىل أن األجهزة مبعاهد وبر         )٢،٩٢(

  استخدامه يف  منم وأكرب املعوقات اليت تعيق املعلمني       هذا من أه  يعد  و،وتكاد تكون منعدمة  ،كبرية
 ) Abedl-Haqq,1995( عبـداحلق  تتفق هذه النتيجة مع دراسـة كـل مـن         و،التدريس

، املوسى(و؛)٢٠٠١،يوسف(و؛) Roebnson,2001(وروبينسون؛) pillai,1999(وبيالي؛
أثنـاء     معوق يواجـه املعلمـني     أهمواليت أظهرت نتائجها أن     )٢٠٠٣، طالب بن(و؛)٢٠٠٢

  .حمدودية توفر أجهزة احلاسب احلاسب يف تعليم طلبتهم استخدامهم
  

إىل وهذا أدى   ، درجة املوافقة بشدة    اآليل حلاسبم ا  استخدا مل ينل وبنظرة عامة لبيانات اجلدول     
وال شك أن هذه النتيجـة      ، إىل درجة املوافقة إىل حد ما     اخنفاض املتوسط العام حملور االستخدام      

بـل املعلمـني واملعلمـات مبختلـف        ق يف االستخدام مـن      تبني أن هناك قصوراً   غري مرضية و  
 .وحتتاج إىل إعادة نظر،د أن قضية االستخدام هي األساس يؤكوهذا أيضاً،ختصصام
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 يف معاهد وبرامج األمل للـصم وضـعاف الـسمع           اآليل ما مدى استخدام احلاسب   : ثانياً  
  ؟" وجهة نظر املشرفني واملشرفات من " للمرحلة االبتدائية مبدينة الرياض 

 والنـسب   تلإلجابة على هذا السؤال من وجهة نظر املشرفني واملشرفات مت حساب التكـرارا            
املئوية واملتوسطات احلسابية إلجابات املشرفني واملشرفات على حمور الواقع احلـايل السـتخدام             

ة نظر املشرفني واملشرفات     يف معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع من وجه          اآليل احلاسب
  ):٣٥(والنتائج يوضحها اجلدول رقم 

  )٣٥(اجلدول رقم 
حول مدى استخدام ) املشرفات و ، املشرفني( الدراسة جمتمع رتب آلراء التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وال

  ).٣٨= ن ( ة مبدينة الرياض  يف معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع للمرحلة االبتدائي اآليلاحلاسب
   

  
  


 


 


 































 تتوفر باملعاهد أجهزة حاسب آيل الستخدامها يف تدريس الصم   ١  ٨  ١١  ٩  ٦  ٤  ك
  ٢١٫١  ٢٨٫٩  ٢٣٫٧  ١٥٫٨  ١٠٫٥  %  .وضعاف السمع

١٢  ١٫٢٨  ٢٫٦٦  

  ٨  ١٤  ١٠  ٥  ١  ك
٢  

تتوفر بربامج الدمج أجهزة حاسب آيل الستخدامها يف تدريس  
  ١٤  ١٫٠٥  ٢٫٣٩  ٢١٫١  ٣٦٫٨  ٢٦٫٣  ١٣٫٢  ٢٫٦  %  الصم وضعاف السمع

  يوجد باملعاهد معمل للحاسب اآليل  ٣  ٤  ٧  ١٤  ٧  ٦  ك
%  ٨  ١٫٢٠  ٣٫١١  ١٠٫٥  ١٨٫٤  ٣٦٫٨  ١٨٫٤  ١٥٫٨  
  يوجد بربامج الدمج معمل للحاسب اآليل  ٤  ٧  ١٥  ١٠  ٤  ٢  ك
%  ١٣  ١٫٠٨  ٢٫٤٥  ١٨٫٤  ٣٩٫٥  ٢٦٫٣  ١٠٫٥  ٥٫٣  
  -  ٤  ٩  ١١  ١٤  ك

٥  
 تستوجب  )مناهج العوق السمعي  (طبيعة مناهج التربية اخلاصة   

  ٤  ١٫٠٢  ٣٫٩٢  -  ١٠٫٥  ٢٣٫٧  ٢٨٫٩  ٣٦٫٨  %  استخدام احلاسب اآليل
  ١  ٣  ٥  ١١  ١٨  ك

٦  
تطبيق مناهج التعليم العام يف تدريس الصم تستوجب استخدام 

  ٣  ١٫٠٩  ٤٫١١  ٢٫٦  ٧٫٩  ١٣٫٢  ٢٨٫٩  ٤٧٫٤  %  احلاسب اآليل

  ١  ٢  ٢  ١٥  ١٨  ك
٧  

ملناهج التعليم العام أكثر    (CD) على تتوفر برامج حاسوبية  
  ٢  ٠٫٩٧  ٤٫٢٤  ٢٫٦  ٥٫٣  ٥٫٣  ٣٩٫٥  ٤٧٫٤  %  ).مناهج العوق السمعي(من توفرها يف مناهج التربية اخلاصة

  أشجع املعلم على استخدام احلاسب اآليل أثناء التدريس  ٨  -  -  ٢  ١٣  ٢٣  ك
%  ١  ٠٫٦٠  ٤٫٥٥  -  -  ٥٫٣  ٣٤٫٢  ٦٠٫٥  

  ٢  ٩  ١٠  ١٢  ٥  ك
٩  

تشجع إدارة املعاهد املعلمني على استخدام احلاسب اآليل أثناء       
  ٥  ١٫١٣  ٣٫٢٤  ٥٫٣  ٢٣٫٧  ٢٦٫٣  ٣١٫٦  ١٣٫٢  %  التدريس

  ٣  ٨  ١١  ١١  ٥  ك
١٠  

تشجع إدارة برامج الدمج املعلمني على استخدام احلاسـب         
  ٦  ١٫١٦  ٣٫١٨  ٧٫٩  ٢١٫١  ٢٨٫٩  ٢٨٫٩  ١٣٫٢  %  اآليل أثناء التدريس

  ٦  ٧  ٨  ٨  ٩  ك
١١  

يستخدم املعلم احلاسب اآليل يف التدريس كوسيلة تعليمية بدالً    
  ٧  ١٫٤١  ٣٫١٨  ١٥٫٨  ١٨٫٤  ٢١٫١  ٢١٫١  ٢٣٫٧  %  من االقتصار على الطرق التقليدية

  ٥  ١٣  ٩  ٦  ٥  ك
١٢  

يستخدم املعلم احلاسب اآليل عند التدريس أثناء إعادة الشرح        
  ١١  ١٫٢٥  ٢٫٨٢  ١٣٫٢  ٣٤٫٢  ٢٣٫٧  ١٥٫٨  ١٣٫٢  %  واملراجعة

  ٦  ١١  ٧  ٧  ٧  ك
١٣  

يستخدم املعلم احلاسب اآليل عند التدريس أثناء التطبيقـات         
  ٩  ١٫٣٧  ٢٫٩٥  ١٥٫٨  ٢٨٫٩  ١٨٫٤  ١٨٫٤  ١٨٫٤  %  والتمارين

  يستخدم املعلم احلاسب اآليل عند التدريس كمعزز للتالميذ  ١٤  ٦  ١٠  ٨  ٨  ٦  ك
%  ١٠  ١٫٣٣  ٢٫٩٥  ١٥٫٨  ٢٦٫٣  ٢١٫١  ٢١٫١  ١٥٫٨  

  ٠٫٦٨  ٣٫٢٧  ة االبتدائية الدرجة الكلية للموافقة على مدى استخدام احلاسب يف معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع للمرحل



١٣٥ 

ــم   ــدول رق ــائج اجل ــن نت ــاله ي)٣٥(م ــحة أع ــضح أن املوض ــعت ــة جمتم  الدراس
موافقني إىل حد ما على استخدام احلاسب اآليل يف معاهد وبرامج األمـل             )املشرفاتو،املشرفني(

 هـذه النتيجـة مـع    ختتلـف و)٣,٢٧(بلـغ متوسـط موافقتـهم علـى اسـتخدامه         حيث  
  . بينت نتائجها أن استخدام احلاسب يف تعليم دول اخلليج يسري ببطءاليت)م٢٠٠٢،املوسى(دراسة
، املـشرفني (سـة  الدرا جمتمـع  يف درجة موافقة     اًتضح من نتائج الدراسة أن هنالك تفاوت      اكما  

 يف معاهد وبرامج األمل ما بني موافقتـهم      اآليل على االستخدامات التفصيلية للحاسب   )املشرفات
التفصيلية للحاسب وعدم موافقتهم على استخدامات تفـصيلية        بشدة على بعض االستخدامات     

 - ٢,٣٩(رجـات االسـتخدام التفـصيلية مـا بـني          حيث تراوحت متوسطات د    لهأخرى  
بشدة علـى  )،املشرفاتاملشرفني( الدراسةجمتمع أبرز مالمح موافقة  ويتضح من النتائج أن   ،)٤,٥٥

اف السمع للمرحلة االبتدائية تتمثـل      استخدام احلاسب اآليل يف معاهد وبرامج األمل للصم وضع        
  :اللتني مت ترتيبهما تنازلياً حسب درجة املوافقة بشدة عليهما)٨،٧( رقميف موافقتهم على عبارتني

املرتبة يف ) اآليل أثناء التدريس أشجع املعلم على استخدام احلاسب    (وهي)٨(لعبارة رقم جاءت ا  -١
وتعزي الباحثة هـذه النتيجـة إىل إدراك        )٤,٥٥(رجة املوافقة بشدة مبتوسط     األوىل من حيث د   

املشرفني التربويني واملشرفات التربويات ألمهية استخدام احلاسب أثناء التدريس من واقع خربم            
أبـا  ( كل مـن   يف العمل ومعايشتهم للعديد من التجارب التعليمية وتتفق هذه النتيجة مع دراسة           

والـيت بينـت    )٢٠٠٣،بن طالب (و؛Pillai,1999)(وبيالي؛)١٩٩٨،عزيز(و؛)١٩٩١،اخليل
بضرورة تشجيع املعلمني واملعلمات على استخدام تقنيات التعليم من قبـل اإلدارة املدرسـية أو              

  .املشرفني
ملنـاهج التعلـيم    (CD) القرص املدمج  على فر برامج حاسوبية  تتو(وهي)٧(جاءت العبارة رقم   -٢

انية من حيث درجة املوافقة بـشدة  املرتبة الثيف )العوق السمعيفرها يف مناهج  العام أكثر من تو   
 التربويني واملشرفات التربويـات     وتعزي الباحثة هذه النتيجة إىل إملام املشرفني      )٤,٢٤(مبتوسط

لفروق بني مناهج التعليم العام واخلاص وموافقتهم على هذه العبارة بشدة تؤكد متيز منـاهج               با
وختتلـف هـذه    ،)CD(على احلاسوبيةيف وفرة الربامج    العوق السمعي   التعليم العام عن مناهج     

ــل مـــــنالنتيجـــــة  ــع دراســـــة كـــ ــابالنمـــ   كـــ
Kaplan,Mahshie,Moseeley,Singer,Winston,1993)(و؛)ــة ــن فاطم ، ب

حيـث كـشفت هـذه    )م٢٠٠٤، الـسيد اخلطيب و (و؛)Pillai,1999(وبيالي؛)م١٩٩٤
كما اختلفت مع   ،واملرتبطة باملناهج الدراسية  الدراسات عن قلة توفر الربامج التعليمية احلاسوبية        

  .اليت بينت عدم توفر الربجميات التعليمية)٢٠٠١، يوسف(نتائج دراسة
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على استخدام  )،املشرفاتاملشرفني( عدم موافقة عينة الدراسة    ز مالمح كما يتضح من النتائج أن أبر     
اللـتني مت   )٢،٤(يف عدم موافقتهم على عبارتني رقم     احلاسب اآليل يف معاهد وبرامج األمل تتمثل        

  :يبهما تنازلياً حسب درجة عدم املوافقة عليهما ترت
ها يف تدريس    الستخدام  آيل تتوافر بربامج الدمج أجهزة حاسب    (وهي)٢(جاءت العبارة رقم   -١

وتعـزي  )٢,٣٩(املرتبة األوىل من حيث درجة عدم املوافقة مبتوسـط     يف  )الصم وضعاف السمع  
 ألوضاع أكثر من بيئة تعليمية وال شك        املشرفني التربويني  النتيجة كذلك إىل معايشة      الباحثة هذه 

ـ            ستخدم يف تـدريس الـصم وضـعاف        أن بعضاً منها يعاين من عدم توفر أجهزة حاسـب ت
، يوسـف (و؛Abedl-Haqq,1995)(  عبـد احلـق    وتتفق هذه النتيجة مع دراسة    ،السمع

وكذلك تتفق مـع    ،واليت بينت عدم توفر أجهزة احلاسب اآليل      )م٢٠٠٣، بن طالب (و؛)٢٠٠١
ــة ــيالي دراســ ــوال ويل؛)Pillai,1999(بــ  & , Agboola( وآجبــ

Lee,2000(وروبينسون؛)Robenson,2001(         اليت بينت نتائجها أن من أهم عوائق عـدم
  . هي املشكالت االقتصادية واليت ينجم عنها قلة توفري األجهزة  اآليلاستخدام احلاسب

مـن  املرتبة الثانية   يف  ) اآليل يوجد بربامج الدمج معمل للحاسب    (وهي)٤(جاءت العبارة رقم   -٢
وتعزي الباحثة هذه النتيجة إىل معايشة املـشرفني        )٢,٤٥(حيث درجة عدم املوافقة مبتوسط    

التربويني ألوضاع أكثر من بيئة تعليمية بربامج الدمج وال شك أن بعضاً منها يعاين من عدم                
 .  يف الربامج الستخدامهتوفر معمل للحاسب

  

 املعلمـني ( الدراسـة    جمتمـع وجهات نظر   يتضح تقارب  ألولالسؤال ا وبنظرة عامة لبيانات    
 يف معاهد    اآليل احلاسبيف رؤيتهم حول مدى استخدام    ) واملشرفات املشرفني(وآراء  ) ماتواملعل

  . وبرامج األمل يف درجة املوافقة إىل حد ما 
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تـدريس منـاهج الـصم  يف  اآليلما املعوقات التي حتـد مـن اسـتخدام احلاسـب  ٢

 وضعاف السمع مبعاهد وبرامج األمل ؟ 

 

 يف تدريس مناهج الـصم وضـعاف         اآليل ما املعوقات اليت حتد من استخدام احلاسب      : أوالً  

  ؟"من وجهة نظر املعلمني واملعلمات " السمع مبعاهد وبرامج األمل 

 والنسب املئوية   تالتكرارالإلجابة على هذا السؤال من وجهة نظر املعلمني واملعلمات مت حساب            

واملتوسطات احلسابية إلجابات املعلمني واملعلمات على حمور املعوقات اليت حتد مـن اسـتخدام              

معاهد وبرامج األمل من وجهة نظـر        تدريس مناهج الصم وضعاف السمع يف         يف  اآليل احلاسب

  ):٣٦(املعلمني واملعلمات والنتائج يوضحها اجلدول رقم 
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  )٣٦(رقم اجلدول 
حول املعوقات اليت حتد من ) املعلمات و ، املعلمني (  الدراسةجمتمعالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية والرتب آلراء 

  ).٣٥٩= ن (  يف تدريس مناهج الصم وضعاف السمع مبعاهد وبرامج األمل  اآليلاستخدام احلاسب
   

  
  


 


 


 































  قلة املخصصات املالية حتول دون تأمني أجهزة احلاسب  ١  ١٢  ٢٦  ٥٢  ١٠١  ١٦٨  ك
%  ٣٫٣  ٧٫٢  ١٤٫٥  ٢٨٫١  ٤٦٫٨  

١  ١٫١٥  ٤٫٠٤  

  ٧٢  ٩٧  ٨٧  ٧١  ٣٢  ك
٢  

 ب استخدام معمل احلاسب   يوجد نظام مرن يوضح كيفية طل     
  ٢٤  ١٫٢٥  ٢٫٦٥  ٢٠٫١  ٢٧  ٢٤٫٢  ١٩٫٨  ٨٫٩  %   للمعلمنياآليل

  ٢٠  ٦٨  ٩٧  ١٠٠  ٧٤  ك
٣  

 قلة اهتمام إدارة املعهد أو برنامج الدمج يف استخدام احلاسب         
  ١١  ١٫٢١  ٣٫٣٣  ٥٫٦  ١٨٫٩  ٢٧  ٢٧٫٩  ٢٠٫٦  %  اآليل

  باملعهد أو بربنامج الدمج  اآليلقلة توفر أجهزة احلاسب  ٤  ١٢  ٣٢  ٧٧  ١١٣  ١٢٥  ك
%  ٣  ١٫١١  ٣٫٨٤  ٣٫٣  ٨٫٩  ٢١٫٤  ٣١٫٥  ٣٤٫٨  

  عدم وجود معمل للحاسب يف املعهد أو بربنامج الدمج  ٥  ٢٧  ٦٣  ٦٠  ٩٩  ١١٠  ك
%  ٨  ١٫٣٥  ٣٫٤٩  ٧٫٥  ١٧٫٥  ١٦٫٧  ٢٧٫٦  ٣٠٫٦  

  ٢٤  ٥٧  ٩١  ٩٦  ٩١  ك
٦  

ج  يف املعهـد أو بربنـام       اآليل إمهال الصيانة ألجهزة احلاسب   
  ٩  ١٫٣٠  ٣٫٣٧  ٦٫٧  ١٥٫٩  ٢٥٫٣  ٢٦٫٧  ٢٥٫٣  %  الدمج

  ٢٦  ٧٠  ٨٩  ٩٤  ٨٠  ك
٧  

اعتقاد اإلدارة بأن هناك أمورا ذات أولوية أهم من استخدام          
  ١٠  ١٫٢٤  ٣٫٣٥  ٧٫٢  ١٩٫٥  ٢٤٫٨  ٢٦٫٢  ٢٢٫٣  %   يف التدريس اآليلاحلاسب

  ٤٩  ١٠٥  ٨٤  ٦٧  ٥٤  ك
٨  

 أقل بكثري   اآليل اسبالعائد أو املردود املتوقع من استخدام احل      
  ١٧  ١٫٢٨  ٢٫٩١  ١٣٫٦  ٢٩٫٢  ٢٣٫٤  ١٨٫٧  ١٥٫١  %  من تكاليف احلصول عليها

   اآليلالفصول الدراسية غري مناسبة الستخدام احلاسب  ٩  ٢٨  ٥٢  ٥٩  ٩٨  ١٢٠  ك
%  ٦  ١٫٣٣  ٣٫٦١  ٧٫٨  ١٤٫٥  ١٦٫٤  ٢٧٫٣  ٣٣٫٩  

  ىل الفصول الدراسية إ اآليلصعوبة نقل أجهزة احلاسب  ١٠  ٢٠  ٤٩  ٦١  ١٠٤  ١٢٥   ك
%  ٤  ١٫٢٥  ٣٫٧١  ٥٫٦  ١٣٫٦  ١٧  ٢٩  ٣٤٫٩  

  ٢٧  ٦٠  ٧٥  ٨٣  ١١٤  ك
١١  

 DATA" الـداتا شـو  " صعوبة تعتيم الفصل عند عرض 
SHOW"  %  ٧  ١٫٢٩  ٣٫٥٥  ٧٫٥  ١٦٫٧  ٢٠٫٩  ٢٣٫١  ٣١٫٨  

  ٩٥  ١٥٧  ٦٢  ٣١  ١٣  ك
١٢  

ضعيف السمع عند استخدام املعلـم      / ينخفض تركيز األصم  
  ٣٥  ١٫٠٤  ٢٫١٨  ٢٦٫٥  ٤٣٫٧  ١٧٫٣  ٨٫٦  ٣٫٦  %  آليل اللحاسب

  ٩١  ١٧٩  ٦١  ٢٢  ٦  ك
١٣  

ضعيف السمع عندما يعرض عليه الدرس      / قلة اهتمام األصم  
  ٣٦  ٠٫٩٠  ٢٫٠٩  ٢٥٫٣  ٤٩٫٩  ١٧  ٦٫١  ١٫٧  %   اآليلباستخدام احلاسب

  ٦٥  ١٤٨  ٩١  ٣٤  ٢١  ك
١٤  

اشة ضعيف السمع للمادة املكتوبة على ش     / صعوبة فهم األصم  
  ٢٩  ١٫٠٧  ٢٫٤٤  ١٨٫١  ٤١٫٢  ٢٥٫٣  ٩٫٥  ٥٫٨  %   اآليلاحلاسب

  ٧١  ١٦٣  ٨٤  ٣٠  ١١  ك
١٥  

ضعيف السمع يف دور املشاهد الـسليب       / ينحصر دور األصم  
  ٣١  ٠٫٩٨  ٢٫٣٠  ١٩٫٨  ٤٥٫٤  ٢٣٫٤  ٨٫٤  ٣٫١  %   يف التدريس اآليلعند استخدام احلاسب

  ٨٠  ١٧١  ٧٤  ٢٣  ١١  ك
١٦  

ضعيف السمع /  من تفاعل األصمآليل ايقلل استخدام احلاسب 
  ٣٤  ٠٫٩٦  ٢٫١٩  ٢٢٫٣  ٤٧٫٦  ٢٠٫٦  ٦٫٤  ٣٫١  %  مع املعلم يف الدرس

  ٥١  ١٥٥  ٨٩  ٤٢  ٢٢  ك
١٧  

 صعوبة استخالص النقاط املهمة للدرس الذي يعرض باحلاسب   
  ٢٧  ١٫٠٧  ٢٫٥١  ١٤٫٢  ٤٣٫٢  ٢٤٫٨  ١١٫٧  ٦٫١  %  اآليل

   أطول يف التعليم والتعلماوقتاآليل  احلاسب يستغرق استخدام  ١٨  ٥٧  ١٣٥  ٩٣  ٤٤  ٣٠  ك
%  ٢٦  ١٫١٥  ٢٫٥٥  ١٥٫٩  ٣٧٫٦  ٢٥٫٩  ١٢٫٣  ٨٫٣  
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  )٣٦(تابع اجلدول رقم 

   
  

 

  


 


 


 































  ٧٢  ١٦٩  ٧٦  ٢٩  ١٣  ك
صعوبة متكني املعلم من إيصال املـادة العلميـة بـشكل جيـد        ١٩

  ٢٠٫١  ٤٧٫١  ٢١٫٢  ٨٫١  ٣٫٦  %   اآليلباستخدام احلاسب
٣٢  ٠٫٩٩  ٢٫٢٨  

   يف جمتمعنا حاليا اآليلصعوبة تطبيق التدريس باستخدام احلاسب  ٢٠  ٥٨  ١٠٨  ١٠٧  ٥٤  ٣٢  ك
%  ٢٣  ١٫١٧  ٢٫٦٩  ١٦٫٢  ٣٠٫١  ٢٩٫٨  ١٥  ٨٫٩  

  ق زمن احلصة من استخدام احلاسب كوسيلة تعليميةيعو  ٢١  ٤٩  ١١٦  ٩٧  ٥٢  ٤٥  ك
%  ٢١  ١٫٢٣  ٢٫٧٣  ١٣٫٦  ٣٢٫٣  ٢٧  ١٤٫٥  ١٢٫٥  

  ٣٤  ٧٥  ٩٦  ٧٠  ٨٣  ك
٢٢  

ق كثافة املادة العلمية يف املقرر الدراسـي مـن اسـتخدام            عوت
  ١٤  ١٫٣٠  ٣٫٢٣  ٩٫٥  ٢١٫٢  ٢٦٫٧  ١٩٫٥  ٢٣٫٢  %   اآليلاحلاسب

  ٩٤  ١٤٩  ٦٢  ٣٠  ٢٤  ك
٢٣  

 يف تدريس املواد الدراسية أكثر       اآليل سلبيات استخدام احلاسب  
  ٣٣  ١٫١٣  ٢٫٢٤  ٢٦٫٢  ٤١٫٥  ١٧٫٣  ٨٫٤  ٦٫٦  %  من إجيابياته

  ٤٤  ١٠٤  ١١٦  ٦٢  ٣٣  ك
٢٤  

 يف تـدريس املـواد اإلنـسانية         اآليل صعوبة استخدام احلاسب  
  ٢٠  ١٫١٥  ٢٫٧٨  ١٢٫٣  ٢٩  ٣٢٫٣  ١٧٫٣  ٩٫٢  %  واألدبية

  يعد استخدام أسلوب احملاضرة مرحيا للمعلم عند التدريس  ٢٥  ٢٧  ٧٢  ١١٥  ٩١  ٥٤  ك
%  ١٥  ١٫١٦  ٣٫١٩  ٧٫٥  ٢٠٫١  ٣٢  ٢٥٫٣  ١٥٫١  

  ٢٥  ٨١  ١٠٨  ٩٨  ٤٧  ك
٢٦  

يستسهل املعلم إحضار الوسائل التعليمية التقليدية مقارنة بأجهزة 
  ١٦  ١٫١٣  ٣٫١٧  ٧  ٢٢٫٦  ٣٠٫١  ٢٧٫٣  ١٣٫١  %   اآليلاحلاسب

  يعترب املعلم التدريس باستخدام احلاسب عبئا إضافيا  ٢٧  ٣٥  ١٢٢  ١٠١  ٦٨  ٣٣  ك
%  ١٩ ١٫١  ٢٫٨١  ٩٫٧  ٣٤  ٢٨٫١  ١٨٫٩  ٩٫٢  

   يقلل من دور املعلم يف العملية التدريسية اآليلاستخدام احلاسب  ٢٨  ٦٦  ١٦٠  ٦٧  ٤٢  ٢٤  ك
%  ٣٠  ١٫١١  ٢٫٣٤  ١٨٫٤  ٤٤٫٦  ١٨٫٧  ١١٫٧  ٦٫٦  

  ضعف تأهيل وتدريب املعلم على استخدام احلاسب  ٢٩  ١٠  ٣١  ٧٧  ١٢١  ١٢٠  ك
%  ٢  ١٫٠٨  ٣٫٨٥  ٢٫٨  ٨٫٦  ٢١٫٤  ٣٣٫٧  ٣٣٫٤  

   يضعف سيطرة املعلم على التالميذ اآليلاستخدام احلاسب  ٣٠  ٦٦  ١٥١  ٧٠  ٤٧  ٢٥  ك
%  ٢٨  ١٫١٤  ٢٫٤٧  ١٨٫٤  ٤٢٫١  ١٩٫٥  ١٣٫١  ٧  

  ١٥  ٤٧  ٩٣  ٩٥  ١٠٩  ك
٣١  

ة العبء التدريسي للمعلم يؤدي إىل التقليل من اسـتخدام          كثر
  ٥  ١٫١٦  ٣٫٦٦  ٤٫٢  ١٣٫١  ٢٥٫٩  ٢٦٫٥  ٣٠٫٤  %   يف التدريس اآليلاحلاسب

  ٧٢  ١٢٦  ٧٩  ٤٨  ٣٤  ك
٣٢  

 من تنمية عناصر اإلبداع واالبتكار       اآليل حيد استخدام احلاسب  
  ٢٥  ١٫٢٢  ٢٫٥٧  ٢٠٫١  ٣٥٫١  ٢٢  ١٣٫٤  ٩٫٥  %  لدى املعلمني

  ٣٩  ١٢٢  ٩٠  ٧٢  ٣٦  ك
٣٣  

تدين الدافعية والرغبة يف تطوير التدريس بالوسائل احلديثة عنـد   
  ١٨  ١٫١٦  ٢٫٨٤  ١٠٫٩  ٣٤  ٢٥٫١  ٢٠٫١  ١٠  %  املشرف التربوي

  ٤٣  ١٢٧  ١٠٤  ٦٣  ٢٢  ك
٣٤  

 علـى    املشرفني أن استخدام احلاسب عبء إضايف      اعتقاد بعض 
  ٢٢  ١٫٠٨  ٢٫٧٠  ١٢  ٣٥٫٤  ٢٩  ١٧٫٥  ٦٫١  %  املعلم

  ٢٥  ٦٧  ١٢٣  ٩٠  ٥٤  ك
٣٥  

توجيه املعلمني على كيفيـة العـرض   ضعف قدرة املشرفني على  
  ١٣  ١٫١٣  ٣٫٢٣  ٧  ١٨٫٧  ٣٤٫٣  ٢٥٫١  ١٥  %   اآليلاستخدام احلاسبمن اجليد 

  ٢٣  ٦٨  ١٢٠  ٨٥  ٦٣  ك
٣٦  

  اآليل تدين خربات ومعلومات املشرفني عن استخدامات احلاسب      
  ١٢  ١٫١٥  ٣٫٢٧  ٦٫٤  ١٨٫٩  ٣٣٫٤  ٢٣٫٧  ١٧٫٥  %  يف التدريس

  ٠٫٥٦  ٢٫٩٥   يف تدريس مناهج الصم وضعاف السمع مبعاهد وبرامج األمل اآليلالدرجة الكلية للموافقة على املعوقات اليت حتد من استخدام احلاسب

  

موافقني )لماتعاملاملعلمني،( الدراسة جمتمعاملوضحة أعاله يتضح أن     )٣٦(    من نتائج اجلدول رقم   
 تدريس مناهج الصم وضعاف     إىل حد ما على وجود معوقات حتد من استخدام احلاسب اآليل يف           

  ).٢,٩٥(وافقتهم على توفر هذه املعوقاتمعاهد وبرامج األمل حيث بلغ متوسط مالسمع يف 
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)  املعلماتاملعلمني،( الدراسة جمتمع يف درجة موافقة     اًاوتتضح من نتائج الدراسة أن هنالك تف      اكما  
تدريس ما بني موافقتـهم     العلى توفر املعوقات التفصيلية اليت حتد من استخدام احلاسب اآليل يف            

على توفر بعض املعوقات التفصيلية وعدم موافقتهم على توفر معوقات تفصيلية أخـرى حيـث               
تراوحت متوسطات درجات موافقتهم على توفر املعوقات التفصيلية اليت حتـد مـن اسـتخدام               

 جمتمـع ويتـضح مـن النتـائج أن        ،)٤,٠٤ - ٢,٠٩(تدريس مـا بـني      الاحلاسب اآليل يف    
 تمثـل يف املعوقـات     ي هاأبرزعلى توفر مثانية معوقات تفصيلية       موافقة)،املعلماتاملعلمني(الدراسة

  :اليت مت ترتيبها تنازلياً حسب درجة املوافقة عليها)٣١، ١٠، ٤، ٢٩، ١( رقم
يف )اآليل  املخصصات املالية حتول دون تأمني أجهـزة احلاسـب         قلة(وهو)١(جاء املعوق رقم   -١

وتعزي الباحثة هذه النتيجة    )٤,٠٤( درجة املوافقة على توفره مبتوسط     املرتبة األوىل من حيث   
إىل معايشة املعلمني واملعلمات لواقع الوضع املادي املتدين ملعاهد وبرامج األمل األمر الـذي              

وق حيد من استخدام احلاسب اآليل يف هذه املعاهد والربامج          دفعهم للموافقة على أن أكرب مع     
 وبيالي؛)م١٩٩١ ،اخليلأبا   ( كل من  هو قلة املخصصات املالية وتتفق هذه النتيجة مع دراسة        

)Pillai,1999(وآجبـــــــــــــــــوال ويل ؛)Agboola,  & 

Lee,2000(وروبينــسون؛)Robenson,2001(و؛)املوســى(و؛)٢٠٠١، يوســف ،
من أكرب العوائق أمـام     هي  ا أن من التكلفة املادية لتوفري األجهزة        واليت بينت نتائجه  )٢٠٠٢

  .  اآليلاستخدام احلاسب
يف ) اآليل ضعف تأهيل وتدريب املعلم على اسـتخدام احلاسـب        (وهو)٢٩(جاء املعوق رقم   -٢

وتعزي الباحثة هذه النتيجـة  )٣,٨٥(مبتوسطاملرتبة الثانية من حيث درجة املوافقة على توفره     
 املعلمني واملعلمات مل حيصلوا على التدريب الكايف يف جمـال احلاسـب اآليل              إىل أن أغلب  

وتؤكد هذه النتيجة ما وضحته نتائج هذه الدراسة يف وصف عينة املعلمني واملعلمـات مـن        
مـن  %)٧١,٠(اليت بينـت أن   جمال احلاسب اآليل    حيث حصوهلم على دورات تدريبية يف       

لوا على دورة تدريبية يف جمال احلاسب اآليل وتتفق         من املعلمني مل حيص   %)٤٨,٤(املعلمات و 
–Abedl)(و عبـد احلـق    ؛) م١٩٩٠، زاهـر   ( كـل مـن    هذه النتيجة مـع دراسـة     

Haqq,1995(وبيالي؛)م١٩٩٨ ،اهلدلق(و؛Pillai,1999(وآجبوال ويل؛)Agboola,  

&Lee,2000(وروبينسون؛Robenson,2001)(و؛)طالب بن(و؛)م٢٠٠٢،املوسى ،
الـيت حتـول دون     اليت بينت نتائجها أن أكرب العوائق       )٢٠٠٤،السيداخلطيب و (و؛)م٢٠٠٣

ـ ني واملعلم من قبل املاًأن هناك تقصريوعدم تدريب املعلمني   استخدام احلاسب هو     ات يف علم
، يوسـف (كما اتفقت مـع نتيجـة دراسـة    .حلاسب راجع إىل أميتهم احلاسوبية    استخدام ا 
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ول دون استخدام برجميات احلاسب اآليل من       اليت بينت أن من أبرز الصعوبات اليت حت       )٢٠٠١
، الـشيحة ( مع نتيجة دراسة     وكذلك،ت هو عدم توفر الدورات التدريبية     وجهة نظر املعلما  

ندرة برامج التدريب ملعلمات معاهد األمل يف جمال اسـتخدام          أن  واليت كشفت عن    )٢٠٠٥
 .   من أهم املعوقاتهيالتقنيات التعليمية 

املرتبـة  يف  ) اآليل باملعهد أو بربنامج الدمج     قلة توفر أجهزة احلاسب   (وهو)٤(جاء املعوق رقم   -٣
وتعزي الباحثة هذه النتيجـة إىل      )٣,٨٤(الثالثة من حيث درجة املوافقة على توفره مبتوسط         

معايشة املعلمني واملعلمات لواقع عدم مناسبة أعداد أجهزة احلاسب مع أعداد التالميذ باملعهد             
اليت )م٢٠٠٣، بن طالب (و؛)٢٠٠١، يوسف(هذه النتيجة مع دراسة   لدمج وتتفق   أو برنامج ا  

  بـيالي  وكـذلك تتفـق مـع دراسـة        ،بينت عـدم تـوفر أجهـزة احلاسـب اآليل         
)Pillai,1999(ــوال ويل؛ , Agboola(وآجبـــــــــــــــ  & 

Lee,2000(وروبينسون؛)Robenson,2001(        اليت بينت نتائجها أن من أهم عوائـق
  .ليت ينجم عنها قلة توفري األجهزةاتصادية  احلاسب هي املشكالت االقعدم استخدام

املرتبة  يف)  اآليل إىل الفصول الدراسية    صعوبة نقل أجهزة احلاسب   (وهو)١٠(جاء املعوق رقم   -٤
وتعزي الباحثة هذه النتيجـة إىل      )٣,٧١(مبتوسطالرابعة من حيث درجة املوافقة على توفره        

  واتفقت نتيجـة   . إىل الفصول   اآليل  عملية نقل أجهزة احلاسب    منمعاناة املعلمني واملعلمات    
 يف أن من أهم معوقات عـدم اسـتخدام          )٢٠٠٥، الشيحة( دراسة الدراسة احلالية مع نتائج   

  . معلمات معاهد األمل للتقنيات التعليمية هو صعوبة نقل األجهزة للفصول
كثرة العبء التدريسي للمعلم يؤدي إىل التقليل مـن اسـتخدام           (وهو)٣١(جاء املعوق رقم   -٥

املرتبة اخلامسة من حيـث درجـة املوافقـة علـى تـوفره             يف  ) اآليل يف التدريس   اسباحل
علمني واملعلمـات   وتعزي الباحثة هذه النتيجة إىل كثرة األعباء التدريسية للم        )٣,٦٦(مبتوسط

ن كما أم مكلفو  ،اف السمع حيتاج إىل جمهود أكرب     أن تدريس التالميذ الصم وضع    خصوصاً  
،باإلضـافة إىل حـصص املناوبـة        ملن حيتاج إىل ذلك من التالميذ      بعمل خطط تربوية فردية   

وتتفق هذه النتيجـة    ،عوقلذلك جاءت موافقة املعلمني واملعلمات على توفر هذا امل        ،واالنتظار
  . اليت بينت عدم وجود الوقت الكايف لدى املدرس)م١٩٩٤بن فاطمة،(مع دراسة

 اً عشر معوق  غري موافقة على توفر اثين    )املعلماتو،املعلمني(ة الدراسة كما يتضح من النتائج أن عين     
عاهد وبرامج األمل    تدريس مناهج الصم وضعاف السمع يف م       حتد من استخدام احلاسب اآليل يف     

تتمثل )املعلمني،املعلمات( الدراسة جمتمعنظر  وأكثر املعوقات التفصيلية اليت ال تتوفر حسب وجهة         
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 مت ترتيبها تنازلياً حسب درجة عـدم املوافقـة          اليت)١٩،  ٢٣،  ١٦،  ١٢،  ١٣( رقم يف املعوقات 
  :عليها

ضعيف السمع عندما يعـرض عليـه الـدرس         / قلة اهتمام األصم  (وهو)١٣(جاء املعوق رقم   -١
وتعزي الباحثة  )٢,٠٩(مبتوسطاملرتبة األوىل من حيث عدم التوفر       يف  ) اآليل باستخدام احلاسب 

خربم اليومية أن استخدام احلاسـب اآليل       هذه النتيجة إىل إدراك املعلمني واملعلمات من واقع         
ضعيف السمع للدرس بسبب اجنذاب األطفال بصورة عامـة لألجهـزة           / جيذب انتباه األصم    

 وهذا ما يعتمد عليه األصم يف       ،اً بصري اً مثري  اآليل واملعدات وكل ما هو جديد ولكون احلاسب      
، املنـاعي (و؛)م١٩٩٤، محـاد (و؛)م١٩٨٨، نـصر (تتفق هذه النتيجة مـع دراسـة      .حياته

ــرون ؛)ب،م١٩٩٥ ــولتريا وآخ  )Volteera,Pace,Pennacchi,Corazza,1995(و ف
ــنودة(و؛)Harkins,1996 Loeteman,&,(؛ ــري(و؛)م١٩٩٧،شـــ ، العمـــ

اليت بينت أن الشرح من     )م٢٠٠٤، العيسوي(و؛)Robenson,2001(وروبينسون؛)م٢٠٠١
،  للـدرس  ومنتبـهاً األصم منجذباًجتعل و، مشوق ويبعد امللل عن التالميذ اآليلخالل احلاسب 

 يعينهم على استيعاب املنهج والفهم األعمق للمواد وذلك مـن خـالل         اآليل  أن احلاسب  كما
  . التقنية املرئية

 ضعيف السمع عند استخدام املعلم للحاسب      /ينخفض تركيز األصم  (وهو)١٢(جاء املعوق رقم   -٢
وتعزي الباحثة هـذه النتيجـة إىل   )٢,١٨(من حيث عدم التوفر مبتوسط  املرتبة الثانية   يف  )اآليل

إدراك املعلمني واملعلمات من واقع خربم اليومية أن استخدام احلاسب اآليل يزيد من تركيـز               
ضعيف السمع يف الدرس باعتبار أن استخدام احلاسب من األمور اليت تقلل من روتني              / األصم  

/ م للحاسب يؤدي إيل زيادة تركيز األصـم        ن استخدام املعل  إوعليه ف ،العملية التعليمية التقليدية  
والـيت بينـت    )Yodelman,1996(تتفق هذه النتيجة مع دراسة    .ضعيف السمع يف الدرس   

 ذو العـوق الـسمعي     إىل زيادة تركيز التالميذ      يؤدي التدريس من خالل احلاسب      نتائجها أن 
 . وقدرم يف استيعاب وتلخيص املادة املعروضة

عيف السمع مـع  ض/  من تفاعل األصم   اآليل قلل استخدام احلاسب  ي(وهو)١٦(جاء املعوق رقم   -٣
وتعزي الباحثـة هـذه   )٢,١٩(املرتبة الثالثة من حيث عدم التوفر مبتوسط       يف  )املعلم يف الدرس  

ضعيف /النتيجة إىل إدراك املعلمني واملعلمات أن استخدام احلاسب اآليل يزيد من تفاعل األصم            
ضـعيف الـسمع يف    /تخدام احلاسب يسهل ويرغب األصم    السمع مع املعلم يف الدرس ألن اس      

ومـويلري  ؛)م١٩٨٨نـصر   (و؛)Mirus,1985( مريوس تتفق هذه النتيجة مع دراسة    .الدرس
، املنــاعي(و؛)Taylor,1995(وتــايلور؛) Moeller,Bell,Reich,1993(وآخــرون
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يذ اليت بينت أن استخدام احلاسب مع التالم      )م٢٠٠١، دياب(و؛)١٩٩٩، قاسم(و؛)ب،١٩٩٥
   .ومن تواصلهم مع اآلخرين ، الصم زاد من دافعيتهم للتعلم 

د الدراسية أكثر مـن      يف تدريس املوا    اآليل سلبيات استخدام احلاسب  (وهو)٢٣(جاء املعوق رقم   -٤
وتعزي الباحثة هذه النتيجـة إىل     )٢,٢٤(لرابعة من حيث عدم التوفر مبتوسط     املرتبة ا يف  )إجيابياته

 يف تدريس املواد الدراسية من واقـع   اآليلجيابيات استخدام احلاسب إدراك املعلمني واملعلمات إل   
، نـصر (تتفق هذه النتيجة مع دراسة    .)خالل احلاسب من  والتقليدية،( م لطريقيت التدريس  جتريبه

ــرون ؛)م١٩٨٨ ــرادين وآخـ ــابالن ؛)Braden,&Shaw,&Grecko,1991(وبـ وكـ
ــرون ــرون؛)Kaplan,Mahshie,Moseeley, 1993(وآخــ ــولتريا وآخــ   وفــ

)Volteera,Pace,Pennacchi,Corazza,1995(ويوديلمان؛)Yodelman,1996(و؛) ة  دشـنو ،
ــز(و؛)م١٩٩٧ ــدلق(و؛)م١٩٩٨، عزيـــ ــف(و؛)م١٩٩٨، اهلـــ ، خليـــ
على أمهية استخدام وتوظيف احلاسب ملصلحة      واليت أكدت   )Barker,2003(وباركر؛)م٢٠٠١

ل وذلك جلميـع    ن الروتني املم  املواد الدراسية والتدريس من حيث التجديد والتغيري واخلروج م        
ملا له من أثر إجيايب يف التحصيل الدراسي واالجتاه العلمي ويف منو ميول التالميذ              املراحل التعليمية   

  .حنو املوادذو العوق السمعي 
صعوبة متكني املعلم من إيصال املادة العلمية بشكل جيد باسـتخدام        (وهو)١٩(جاء املعوق رقم   -٥

وتعزي الباحثـة هـذه     )٢,٢٨(توسطة اخلامسة من حيث عدم التوفر مب      املرتبيف  ) اآليل احلاسب
النتيجة إىل أن معرفة وإدراك املعلمني واملعلمات من خالل استخدامهم للحاسب إلمكانيـات             

، نـصر (وتتفق هـذه النتيجـة مـع دراسـة    . يف توصيل املادة العلمية  اآليل وقدرات احلاسب 
ــلي ؛)م١٩٨٨ ــيمس وهامرسـ ــان ؛ )James&Hammersley,1993(وجـ ولويتمـ

ــاركيرت ــان؛)Loeteman&Harkins,1996(وه ــري(و؛)Yodelman,1996(ويوديلم ، العم
 أن احلاسب يـساعد املعلـم علـى تقـدمي           كشفت عن اليت  )م٢٠٠١، دياب  (و؛)م٢٠٠١

  .ذو العوق السمعيح الدرس للتالميذ  أثناء شره ووقتهجهد ويوفر، املعلومات
  

وهذا يعين أا   ،وبدرجات متفاوتة توفرة  ر أغلبها م  هذا احملو فإن املعوقات الواردة يف     وبشكل عام   
يل يف  مجيع ختصصام للحاسب اآل   ات يف   تشكل معوقات فعلية حتد من استخدام املعلمني واملعلم       

  .عاهد وبرامج األملتدريس الصم وضعاف السمع يف م
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س مناهج الصم وضعاف    وملعرفة أبرز أنواع املعوقات اليت حتد من استخدام احلاسب اآليل يف تدري           
حـصلت  )املعلمـات و،املعلمني( الدراسة جمتمع حسب وجهة نظر     معاهد وبرامج األمل  يف  السمع  

اجلـدول  يف وضح  املعوقات ورتبتها تنازلياً كما هو مالباحثة على املتوسطات احلسابية حملاور أنواع    
  :)٣٧(رقم 

  )٣٧(اجلدول رقم 
   حملاور املعوقات اليت حتول دوناملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

  . استخدام احلاسب اآليل من وجهة نظر املعلمني واملعلمات

  الترتیب  االنحراف المعیارى  المتوسط الحسابى  المحاور

  األول  ٥٫٥٧  ٢٦٫٩٩  معوقات إداریة ومالیة
  السادس  ٣٫٣٢  ١٠٫٨٧  معوقات مرتبطة بالبیئة التعلیمیة

  الخامس  ٤٫٢٤  ١١٫٢٠  )ضعیف السمع / األصم (معوقات مرتبطة بالتلمیذ 
  الثالث  ٦٫٣٠  ٢١٫٠١   اآلليمعوقات مرتبطة بالعملیة التعلیمیة عند استخدام الحاسب

  الثاني  ٥٫٥٢  ٢٤٫٠٦  معوقات مرتبطة بالمعلم
  الرابع  ٣٫٧٣  ١٢٫٠٤  معوقات مرتبطة بالمشرف التربوى

تخدام احلاسب اآليل يف تـدريس      أن أبرز املعوقات اليت حتد من اس      ) ٣٧(يتضح من اجلدول رقم   
معاهد وبرامج األمل هي املعوقات اإلدارية واملالية اليت حـصلت  يف مناهج الصم وضعاف السمع    

على أعلى متوسطات املوافقة وتعزي الباحثة هذه النتيجة إىل معايشة املعلمني واملعلمات لألوضاع         
فجـاءت  أما يف املرتبـة الثانيـة   .سمعد وبرامج الدمج للصم وضعاف ال  معاهيف  اإلدارية واملالية   

مث جاءت املعوقـات املرتبطـة      ت املرتبطة بالعملية التعليمية،   تليها املعوقا املعوقات املرتبطة باملعلم،  
ويف بالتلميـذ، باملشرف التربوي يف املرتبة الرابعة، أما يف املرتبة اخلامسة فجاءت املعوقات املرتبطة     

  . رتبطة بالبيئة التعليميةاملرتبة األخرية جاءت املعوقات امل
  

 يف تدريس مناهج الـصم وضـعاف        اآليل ما املعوقات اليت حتد من استخدام احلاسب      : ثانياً  
  ؟" من وجهة نظر املشرفني واملشرفات " السمع مبعاهد وبرامج األمل 

  
 والنـسب   تلإلجابة على هذا السؤال من وجهة نظر املشرفني واملشرفات مت حساب التكـرارا            

ية واملتوسطات احلسابية إلجابات املشرفني واملشرفات على حمور املعوقات الـيت حتـد مـن         املئو
معاهد وبرامج األمل والنتائج    يف   يف تدريس مناهج الصم وضعاف السمع         اآليل استخدام احلاسب 

  ):٣٨(يوضحها اجلدول رقم 
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  )٣٨(اجلدول رقم 
حول املعوقات اليت حتد من ) املشرفات و ، املشرفني(  الدراسة جمتمع آلراء التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية والرتب

  ).٣٨= ن (  يف تدريس مناهج الصم وضعاف السمع مبعاهد وبرامج األمل  اآليلاستخدام احلاسب
  


 

 
 
 
 


 


  

 

 


 































  قلة املخصصات املالية حتول دون تأمني أجهزة احلاسب  ١  -  ٥  ٤  ٦  ٢٣  ك
%  ١٣٫٢  ١٠٫٥  ١٥٫٨  ٦٠٫٥  -  

١  ١٫١٠  ٤٫٢٤  

  ٩  ١٤  ٨  ٥  ٢  ك
  اآليليوجد نظام مرن يوضح كيفية طلب استخدام معمل احلاسب       ٢

  ٢٥  ١٫١٣  ٢٫٢٦  ٢٣٫٧  ٣٦٫٨  ٢١٫١  ١٣٫٢  ٥٫٢  %  للمعلمني

  ١٤  ١٫٣٧  ٣٫٠٣  ١٣٫٢  ٢٨٫٩  ٢١٫١  ١٥٫٨  ٢١٫١  %   اآليلاستخدام احلاسببقلة اهتمام إدارة املعاهد   ٣  ٥  ١١  ٨  ٦  ٨  ك
  ١٦  ١٫٣٣  ٢٫٩٧  ١٠٫٥  ٢٣٫٧  ٢٨٫٩  ١٨٫٤  ١٨٫٤  %   اآليلاستخدام احلاسببقلة اهتمام إدارة برامج الدمج   ٤  ٤  ٩  ١١  ٧  ٧  ك
  ٧  ١٫٣٧  ٣٫٥٠  ١٠٫٥  ١٥٫٨  ١٨٫٤  ٢٣٫٧  ٣١٫٦  %  املعاهد اآليل يف لة توفر أجهزة احلاسبق  ٥  ٤  ٦  ٧  ٩  ١٢  ك
  ٣  ١٫٣٧  ٣٫٦١  ٧٫٩  ٧٫٩  ٢١٫١  ٢٨٫٩  ٣٤٫٢  %  برامج الدمج اآليل يف قلة توفر أجهزة احلاسب  ٦  ٣  ٣  ٨  ١١  ١٣  ك
  ١٧  ١٫٣٥  ٢٫٩٥  ١٣٫٢  ٢١٫١  ٢٨٫٩  ١٨٫٤  ١٨٫٤  %   يف املعاهد اآليلعدم وجود معمل للحاسب  ٧  ٥  ٨  ١١  ٧  ٧  ك
  ٥  ١٫٣٧  ٣٫٥٣  ٧٫٩  ٧٫٩  ٢٨٫٩  ٢١٫١  ٣٤٫٢  %   يف برامج الدمج اآليلعدم وجود معمل للحاسب  ٨  ٣  ٣  ١١  ٨  ١٣  ك
  ٤  ١٫٣١  ٣٫٦١  ١٠٫٥  ١٠٫٥  ١٥٫٨  ٣٤٫٢  ٢٨٫٩  %   يف املعاهد اآليلإمهال صيانة أجهزة احلاسب  ٩  ٤  ٤  ٦  ١٣  ١١  ك
  ٤  ٧  ٧  ١١  ٩  ك

  ٨  ١٫٣٢  ٣٫٣٧  ١٠٫٥  ١٨٫٤  ١٨٫٤  ٢٨٫٩  ٢٣٫٧  %   يف برامج الدمج اآليلال الصيانة ألجهزة احلاسبإمه  ١٠

  ٤  ٧  ٩  ٧  ١١  ك
١١  

اعتقاد اإلدارة بأن هناك أمورا ذات أولوية أهم مـن اسـتخدام            
  ١٠٫٥  ١٨٫٤  ٢٣٫٧  ١٨٫٤  ٢٨٫٩  %   يف التدريس اآليلاحلاسب

٩  ١٫٣٦  ٣٫٣٧  

  ١٠  ١٥  ٥  ٢  ٦  ك
 أقل بكثري من    اآليل  أو املردود املتوقع من استخدام احلاسب      العائد  ١٢

  ٢٣  ١٫٣٧  ٢٫٤٥  ٢٦٫٣  ٣٩٫٥  ١٣٫٢  ٥٫٣  ١٥٫٨  %  تكاليف احلصول عليها

  ١٣  ١٫٤٨  ٣٫١٦  ١٥٫٨  ٢٦٫٣  ١٠٫٥  ٢١٫١  ٢٦٫٣  %   اآليلالفصول الدراسية غري مناسبة الستخدام احلاسب  ١٣  ٦  ١٠  ٤  ٨  ١٠  ك
  ١٢  ١٫٤٠  ٣٫٢١  ١٥٫٨  ١٨٫٤  ١٥٫٨  ٢٨٫٩  ٢١٫١  %   إىل الفصول الدراسية اآليلبة نقل أجهزة احلاسبصعو  ١٤  ٦  ٧  ٦  ١١  ٨  ك
  ٥  ١٣  ٨  ٧  ٥  ك

 DATA" الـداتا شـو  " صعوبة تعتيم الفصل عند عـرض    ١٥
SHOW"  %  ٢٠  ١٫٢٦  ٢٫٨٤  ١٣٫٢  ٣٤٫٢  ٢١٫١  ١٨٫٤  ١٣٫٢  

  ٤٤  ٠٫٧٧  ١٫٧١  ٤٢٫١  ٥٠  ٢٫٦  ٥٫٣  -  %   اآليللم للحاسبينخفض تركيز األصم عند استخدام املع  ١٦  ١٦  ١٩  ١  ٢  -  ك
  ٤٥  ٠٫٨٠  ١٫٧١  ٤٤٫٧  ٤٤٫٧  ٥٫٣  ٥٫٣  -  %   اآليلينخفض تركيز ضعيف السمع عند استخدام املعلم للحاسب  ١٧  ١٧  ١٧  ٢  ٢  -  ك
  ٤٧  ٠٫٨٨  ١٫٦٦  ٤٤٫٧  ٤٤٫٧  -  ٧٫٩  ٢٫٦  %  قلة اهتمام األصم عندما يعرض عليه الدرس باستخدام احلاسب  ١٨  ١٧  ١٧  -  ٣  ١  ك
  ١٧  ١٨  ١  ٢  -  ك

قلة اهتمام ضعيف السمع عندما يعرض عليه الدرس باسـتخدام            ١٩
  ٤٦  ٠٫٧٧  ١٫٦٨  ٤٤٫٧  ٤٧٫٤  ٢٫٦  ٥٫٣  -  %   اآليلاحلاسب

  ٣٦  ٠٫٩١  ١٫٩٢  ٣١٫٦  ٤٢٫١  ١٨٫٤  ٥٫٣  ٢٫٦  %  صعوبة فهم األصم للمادة املكتوبة على شاشة احلاسب  ٢٠  ١٢  ١٦  ٧  ٢  ١  ك
  ١٤  ٢٠  ٣  ١  -  ك

 صعوبة فهم ضعيف السمع للمادة املكتوبة على شاشة احلاسـب           ٢١
  ٤٣  ٠٫٧١  ١٫٧٦  ٣٦٫٨  ٥٢٫٦  ٧٫٩  ٢٫٦  -  %  اآليل

  ١٠  ٢٠  ٤  ٢  ٢  ك
 ينحصر دور األصم يف دور املشاهد السليب عند استخدام احلاسب  ٢٢

  ٢٧  ١٫٠٣  ٢٫١١  ٢٦٫٣  ٥٢٫٦  ١٠٫٥  ٥٫٣  ٥٫٣  %   يف التدريساآليل

  ٩  ٢٢  ٣  ٢  ٢  ك
ينحصر دور ضعيف السمع يف دور املشاهد السليب عند استخدام           ٢٣

  ٢٨  ١٫٠١  ٢٫١١  ٢٣٫٧  ٥٧٫٩  ٧٫٩  ٥٫٣  ٥٫٣  %   يف التدريس اآليلاحلاسب

  ٣٥ ٠٫٨٥  ١٫٩٧  ٢٨٫٩  ٥٠  ١٨٫٤  -  ٢٫٦  %   من تفاعل األصم مع املعلم يف الدرس اآليليقلل استخدام احلاسب  ٢٤  ١١  ١٩  ٧  -  ١  ك
  ١٥  ١٧  ٥  -  ١  ك

 من تفاعل ضعيف السمع مع املعلـم   اآليل يقلل استخدام احلاسب    ٢٥
  ٤٢  ٠٫٨٧  ١٫٨٢  ٣٩٫٥  ٤٤٫٧  ١٣٫٢  -  ٢٫٦  %  يف الدرس
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  )٣٨(تابع اجلدول رقم 

  


 
 
 
 


   

 

 


 































صعوبة استخالص النقاط املهمة للدرس الـذي يعـرض      ٢٦  ٧  ٢٥  ٣  ٣  -  ك
  ١٨٫٤  ٦٥٫٨  ٧٫٩  ٧٫٩  -  %   اآليلباحلاسب

٣٣  ٠٫٧٧  ٢٫٠٥  

  ٣٠  ٠٫٩٤  ٢٫٠٨  ٢٦٫٣  ٥٠  ١٥٫٨  ٥٫٣  ٢٫٦  %   أطول يف التعليم والتعلمايستغرق استخدام احلاسب وقت  ٢٧  ١٠  ١٩  ٦  ٢  ١  ك
  ١٣  ١٩  ٤  ١  ١  ك

صعوبة متكني املعلم من إيصال املادة العلمية بشكل جيد           ٢٨
  ٣٩  ٠٫٨٩  ١٫٨٩  ٣٤٫٢  ٥٠  ١٠٫٥  ٢٫٦  ٢٫٦  %   اآليلباستخدام احلاسب

  ٩  ١٥  ١٣  -  ١  ك
 يف   اآليل صعوبة تطبيق التدريس باسـتخدام احلاسـب        ٢٩

  ٢٦  ٠٫٩٠  ٢٫١٨  ٢٣٫٧  ٣٩٫٥  ٣٤٫٢  -  ٢٫٦  %  جمتمعنا حاليا

  ٢٩  ٠٫٩٢  ٢٫١١  ٢٦٫٣  ٤٤٫٧  ٢٣٫٧  ٢٫٦  ٢٫٦  %  ق زمن احلصة من استخدام احلاسب كوسيلة تعليميةيعو  ٣٠  ١٠  ١٧  ٩  ١  ١  ك
  ١٠  ١٠  ٦  ٧  ٥  ك

ق كثافة املادة العلمية يف مقررات التعليم العام مـن          تعو  ٣١
  ٢٢  ١٫٤٠  ٢٫٦٦  ٢٦٫٣  ٢٦٫٣  ١٥٫٨  ١٨٫٤  ١٣٫٢  %   اآليلاستخدام احلاسب

  ١٠  ١٦  ٥  ٤  ٣  ك
 من  ة اخلاص ربيةق كثافة املادة العلمية يف مقررات الت      تعو  ٣٢

  ٢٤  ١٫٢١  ٢٫٣٢  ٢٦٫٣  ٤٢٫١  ١٣٫٢  ١٠٫٥  ٧٫٩  %   اآليلاستخدام احلاسب

  ١٤  ١٨  ٤  ٢  -  ك
 يف تـدريس املـواد       اآليل سلبيات استخدام احلاسـب     ٣٣

  ٤١  ٠٫٨٢  ١٫٨٤  ٣٦٫٨  ٤٧٫٤  ١٠٫٥  ٥٫٣  -  %  الدراسية أكثر من إجيابياته

  ١١  ١٥  ١٠  ٢  -  ك
 يف تدريس املواد اإلنسانية  اآليل صعوبة استخدام احلاسب    ٣٤

  ٣١  ٠٫٨٨  ٢٫٠٨  ٢٨٫٩  ٣٩٫٥  ٢٦٫٣  ٥٫٣  -  %  واألدبية

  ١٥  ١٫٥١  ٣٫٠٠  ١٨٫٤  ٣١٫٦  ٥٫٣  ٢١٫١  ٢٣٫٧  %  يعد استخدام أسلوب احملاضرة مرحيا للمعلم عند التدريس  ٣٥  ٧  ١٢  ٢  ٨  ٩  ك
  ٤  ٣  ٧  ١٧  ٧  ك

يستسهل املعلم إحضار الوسائل التعليمية التقليدية مقارنة         ٣٦
  ٦  ١٫٢٠  ٣٫٥٣  ١٠٫٥  ٧٫٩  ١٨٫٤  ٤٤٫٧  ١٨٫٤  %   اآليلبأجهزة احلاسب

  ١١  ١٫٢٥  ٣٫٢٩  ١٠٫٥  ١٥٫٨  ٢٦٫٣  ٢٨٫٩  ١٨٫٤  %  يعترب املعلم التدريس باستخدام احلاسب عبئا إضافيا  ٣٧  ٤  ٦  ١٠  ١١  ٧  ك
  ١١  ٢١  ٢  ٢  ٢  ك

 يقلل من دور املعلم يف العمليـة         اآليل استخدام احلاسب   ٣٨
  ٣٤  ١٫٠٣  ٢٫٠٣  ٢٨٫٩  ٥٥٫٣  ٥٫٣  ٥٫٣  ٥٫٣  %  التدريسية

  ٢  ١٫٠٩  ٤٫٠٥  ٥٫٣  ٢٫٦  ١٥٫٨  ٣٤٫٢  ٤٢٫١  %   اآليلضعف تأهيل وتدريب املعلم على استخدام احلاسب  ٣٩  ٢  ١  ٦  ١٣  ١٦  ك
  ٣٧  ٠٫٩٧  ١٫٩٢  ٣١٫٦  ٥٧٫٩  ٢٫٦  ٢٫٦  ٥٫٣  %  م احلاسب يضعف سيطرة املعلم على التالميذاستخدا  ٤٠  ١٢  ٢٢  ١  ١  ٢  ك
  ١  ٩  ٨  ١٥  ٥  ك

كثرة العبء التدريسي للمعلم يؤدي إىل التقليـل مـن            ٤١
  ١٠  ١٫٠٨  ٣٫٣٧  ٢٫٦  ٢٣٫٧  ٢١٫١  ٣٩٫٥  ١٣٫٢  %   يف التدريس اآليلاستخدام احلاسب

  ١٦  ١٦  ٢  ١  ٣  ك
 من تنمية عناصـر اإلبـداع    اآليلاسبحيد استخدام احل   ٤٢

  ٣٨  ١٫١٥  ١٫٩٢  ٤٢٫١  ٤٢٫١  ٥٫٣  ٢٫٦  ٧٫٩  %  واالبتكار لدى املعلمني

  ١١  ١٨  ٤  ٥  -  ك
تدين الدافعية والرغبة يف تطـوير التـدريس بالوسـائل          ٤٣

  ٣٢  ٠٫٩٧  ٢٫٠٨  ٢٨٫٩  ٤٧٫٤  ١٠٫٥  ١٣٫٢  -  %  احلديثة عند املشرف التربوي

  ١٢  ١٩  ٦  ١  -  ك
 اآليل عـبء  تقاد بعض املشرفني أن استخدام احلاسب     اع  ٤٤

  ٤٠  ٠٫٧٦  ١٫٨٩  ٣١٫٦  ٥٠  ١٥٫٨  ٢٫٦  -  %   على املعلمإضايف

  ٦  ٦  ١٨  ٧  ١  ك
املعلمني علـى كيفيـة    ضعف قدرة املشرفني على توجيه        ٤٥

  ٢١  ١٫٠٢  ٢٫٧٦  ١٥٫٨  ١٥٫٨  ٤٧٫٤  ١٨٫٤  ٢٫٦  %   اآليلاستخدام احلاسبالعرض اجليد من 

  ٦  ٥  ١٥  ٧  ٥  ك
تدين خربات ومعلومات املـشرفني عـن اسـتخدامات           ٤٦

  ١٩  ١٫٢٨  ٢٫٨٧  ١٥٫٨  ١٣٫١  ٣٩٫٥  ١٨٫٤  ١٣٫١  %   يف التدريس اآليلاحلاسب

  ١٨  ١٫٣٣  ٢٫٨٩  ١٥٫٨  ١٨٫٤  ٢٦٫٣  ٢٦٫٣  ١٣٫١  %  ضعف تأهيل وتدريب املشرف على استخدام احلاسب  ٤٧  ٦  ٧  ١٠  ١٠  ٥  ك

  ٠٫٧٢  ٢٫٥٨   يف تدريس مناهج الصم وضعاف السمع مبعاهد وبرامج األمل اآليلة للموافقة على املعوقات اليت حتد من استخدام احلاسبالدرجة الكلي

      
 علـى وجـود     غري موافقة )املشرفاتو،املشرفني( الدراسة جمتمعيتضح أن   ) ٣٨(من اجلدول رقم  

صم وضعاف السمع مبعاهد وبرامج     معوقات حتد من استخدام احلاسب اآليل يف تدريس مناهج ال         
وتعزي الباحثة هـذه    .)٢,٥٨( األمل حيث بلغ متوسط عدم موافقتهم على توفر هذه املعوقات         
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النتيجة إىل اخلربات العالية للمشرفني التربويني مما يقلل من إحساسهم بوجود معوقات حتد مـن               
 أن املعلـم إذا أراد      ركون متاماً كما أن املشرفني التربويني يد    ،تدريسالاستخدام احلاسب اآليل يف     

امج التعليميـة   يستطيع توفريه بأي طريقة وميكنه االستفادة من الـرب        فإنه   اآليل استخدام احلاسب 
 معمل املدرسة قبـل يـوم مـن       من  اآليل كما ميكنه طلب أو حجز احلاسب     ،املخصصة للمناهج 

 من الـصعوبات     عدداً اليت بينت أن هناك   )٢٠٠١،يوسف(دراسةوختتلف هذه النتيجة مع     ،درسه
 .  وبرجمياته يف العملية التعليميةاليت حتول دون استخدام احلاسب اآليل

ــا  ــك تفاكم ــة أن هنال ــائج الدراس ــن نت ــضح م ــت ــة اًاوت ــة موافق ــع يف درج  جمتم
على توفر املعوقات التفصيلية اليت حتد من استخدام احلاسب اآليل يف           )املشرفاتو،املشرفني(الدراسة

 موافقتهم بشدة على توفر بعض املعوقات التفصيلية وعدم موافقتهم مطلقاً علـى             تدريس ما بني  ال
 توفر معوقات تفصيلية أخرى حيث تراوحت متوسطات درجات موافقتهم على توفر املعوقـات            

 جمتمــعويتــضح مــن النتــائج أن   ،)٤,٢٤ - ١,٦٦(التفــصيلية مــا بــني  
ق تفصيلي واحد فقط حيد من استخدام        بشدة على توفر معو    ةموافق)املشرفاتو،املشرفني(الدراسة

قلة املخصصات املالية حتـول     (وهو)١( ومتثل هذا املعوق يف املعوق رقم      تدريسالاحلاسب اآليل يف    
وتعزي الباحثة هذه النتيجة إىل معايشة املشرفني       )٤,٢٤(مبتوسط) اآليل دون تأمني أجهزة احلاسب   

برامج األمل األمر الذي دفعهم للموافقـة       واملشرفات لواقع الوضع املادي املتدين لبعض معاهد و       
على أن أكرب معوق حيد من استخدام احلاسب اآليل يف هذه املعاهد والربامج هو قلة املخصصات                

وآجبوال ؛)Pillai,1999(وبيالي؛)م١٩٩١، اخليلأبا (كل منتتفق هذه النتيجة مع دراسة    .املالية
؛ )٢٠٠١، يوسـف (و؛)Robenson,2001(وروبينـسون ؛)Agboola , & Lee,2000(ويل

من أكرب العوائق أمام    هلي  اليت بينت نتائجها أن التكلفة املادية لتوفري األجهزة         )٢٠٠٢، املوسى(و
  . استخدام احلاسب

 ة مطلقاً على توفر مخس    ةغري موافق )املشرفات،واملشرفني( الدراسة جمتمعكما يتضح من النتائج أن      
يف يل يف تدريس مناهج الصم وضـعاف الـسمع         معوقات تفصيلية حتد من استخدام احلاسب اآل      

الـيت مت   )٢١،  ١٦،  ١٧،  ١٩،  ١٨( وقات متثلت يف املعوقات رقم      هذه املع .معاهد وبرامج األمل  
  :ترتيبها تنازلياً حسب درجة عدم املوافقة مطلقاً عليها

 قلة اهتمام األصم عندما يعرض عليه الدرس باستخدام احلاسـب         (وهو)١٨(جاء املعوق رقم   -١
وتعزي الباحثـة هـذه     .)١,٦٦(مبتوسطاملرتبة األوىل من حيث عدم التوفر مطلقاً        يف  )اآليل

النتيجة إىل إدراك املشرفني واملشرفات من واقع خربم اإلشرافية أن استخدام احلاسـب اآليل    
، محـاد (و؛)م١٩٨٨، نـصر (وتتفق هذه النتيجة مع دراسـة       ، جيذب انتباه األصم للدرس     
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وفـــــــــــولتريا ؛) ب،١٩٩٥، املنـــــــــــاعي(و؛)م١٩٩٤
ولويتمــــــان ؛)Volteera,Pace,Pennacchi,Corazza,1995(وآخــــــرون

ــاركيرت ــنودة ، (؛)Harkins,1996 Loeteman,&,(وهـ ــري (و؛)م١٩٩٧شـ  ،العمـ
اليت بينت أن الشرح    )م٢٠٠٤، العيسوي  (و؛)Robenson,2001(وروبينسون؛)م٢٠٠١

كما ، للدرس ويشد انتباهه  األصم   وجيذب،من خالل احلاسب مشوق ويبعد امللل عن التالميذ       
  .  على استيعاب املنهج والفهم األعمق للمواد وذلك من خالل التقنية املرئيةأن احلاسب يعينه

قلة اهتمام ضعيف السمع عندما يعرض عليه الـدرس باسـتخدام   (وهو)١٩(جاء املعوق رقم   -٢
احثـة هـذه    وتعزي الب )١,٦٨(مبتوسطاملرتبة الثانية من حيث عدم التوفر       يف  ) اآليل احلاسب

النتيجة إىل الرؤية املتماثلة لدى املشرفني واملشرفات يف مربرام بني األصم وضعيف الـسمع              
 ). ١٨(املعوق رقم ، وردت يف العبارة السابقة

)  اآليل ينخفض تركيز ضعيف السمع عند استخدام املعلم للحاسب       (وهو)١٧(جاء املعوق رقم   -٣
ينخفض (وهو)١٦( رقمكما جاء املعوق)١,٧١(وسطمبتاملرتبة الثالثة من حيث عدم التوفر       يف  

املرتبة الرابعة من حيـث عـدم التـوفر    يف ) اآليلتركيز األصم عند استخدام املعلم للحاسب 
 إىل إدراك املشرفني واملشرفات أن اسـتخدام         النتيجتني اتنيوتعزي الباحثة ه  )١,٧١(مبتوسط

 هلم يف الـدرس ألن اسـتخدام      مع املع األصم  واحلاسب اآليل يزيد من تركيز ضعيف السمع        
تتفـق هـذه النتيجـة مـع        . يف الـدرس    واألصـم  يسهل ويرغـب ضـعيف الـسمع      

 التدريس من خالل احلاسـب      اليت بينت نتائجها أن   )Yodelman,1996(يوديلماندراسة
وقدرم يف استيعاب وتلخـيص املـادة       ذو العوق السمعي     إىل زيادة تركيز التالميذ      يؤدي

 . املعروضة
 صعوبة فهم ضعيف السمع للمادة املكتوبة على شاشة احلاسـب         (وهو)٢١(رقمجاء املعوق    -٤

وتعزي الباحثة هذه النتيجة إىل     )١,٧٦(مبتوسطاملرتبة اخلامسة من حيث عدم التوفر       يف  )اآليل
ـ  أكرب للفهم عن طريـق       قدرةأن ضعيف السمع يف العادة تكون لديه          النـصوص   شاهدةم

  كابالن وآخرون  مع دراسة الدراسة  وتتفق نتائج هذه    .ألن فقدان السمع لديه جزئي    ،املكتوبة
)Kaplan,Mahshie,Moseeley,Singer,Winston,1993(ومـــــــــــويلري ؛

ــرون ــولتريا ؛)Moeller,Bell,Reich,1993(وآخــــــــ وفــــــــ
 ويوديلمـــــان؛)Volteera,Pace,Pennacchi,Corazza,1995(وآخـــــرون

)Yodelman,1996(ــاركيرت؛ ــان وهـ  ؛) Loeteman, & Harkins,1996(ولويتمـ
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نه قد طور إ مع الصم حيث      بينت أن استخدام احلاسب مفيد جداً      اليت )Barker,2003(وباركر
 .مهارام القرائيةمن اللغة املكتوبة لديهم ومن 

  
ملشرفني واملشرفات مـع عينـة       ا تمعاردة يف هذا احملور     باملقارنة بني املعوقات الو   وبشكل عام   

  . اآليلوتشكل عائق فعلي حيد من استخدام احلاسب،وفرةمت واملعلمات جند أن أغلبها املعلمني
وملعرفة أبرز أنواع املعوقات اليت حتد من استخدام احلاسب اآليل يف تدريس مناهج الصم وضعاف               

حـصلت  )املشرفات،ورفنياملش( الدراسة جمتمعمعاهد وبرامج األمل حسب وجهة نظر       يف  السمع  
 اجلدول  يفوضح   املعوقات ورتبتها تنازلياً كما هو م      واعالباحثة على املتوسطات احلسابية حملاور أن     

  ) :٣٩(رقم 
  

  )٣٩(اجلدول رقم 
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملاور املعوقات اليت حتول دون

  . استخدام احلاسب اآليل من وجهة نظر املشرفني واملشرفات

  الترتيب  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  احملاور
  األول  ٩٫٤٢  ٣٨٫٨٧  معوقات إداریة ومالیة

  السادس  ٣٫٦٦  ٩٫٢١  معوقات مرتبطة بالبیئة التعلیمیة
  الرابع  ٦٫٧٧  ١٨٫٤٥  )ضعیف السمع / األصم (معوقات مرتبطة بالتلمیذ 

  الثالث  ٦٫٦٦  ١٩٫٢٢   اآلليمعوقات مرتبطة بالعملیة التعلیمیة عند استخدام الحاسب
  الثاني  ٤٫٦٥  ٢٣٫١١  معوقات مرتبطة بالمعلم

  الخامس  ٤٫٢٠  ١٢٫٥٠  معوقات مرتبطة بالمشرف التربوي

  
يتضح أن أبرز املعوقات اليت حتد من استخدام احلاسب اآليل يف تدريس منـاهج              )٣٩(من اجلدول 

الصم وضعاف السمع مبعاهد وبرامج األمل هي املعوقات اإلدارية واملالية اليت حصلت على أعلى              
 واملشرفات لألوضاع اإلدارية    ة هذه النتيجة إىل معايشة املشرفني     ي الباحث متوسطات املوافقة وتعز  

أما يف املرتبة الثانية فجاءت املعوقات املرتبطة       د وبرامج الدمج للصم وضعاف السمع،     واملالية مبعاه 
بـة  بطة بالتلميـذ يف املرت    مث جاءت املعوقات املرت   بالعملية التعليمية، تليها املعوقات املرتبطة    ،باملعلم

ويف املرتبـة األخـرية     باملشرف التربوي، أما يف املرتبة اخلامسة فجاءت املعوقات املرتبطة        الرابعة،
  . جاءت املعوقات املرتبطة بالبيئة التعليمية
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، املعلمــني ( الدراســة جمتمــعهــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــني آراء   ٣
 تعـزى اآليل التي حتـول دون اسـتخدام احلاسـبيف طبيعة املعوقات ) املعلمات

املقـررات و، املنـاهجو،  التخـصص و،اخلـربة و،  املؤهل و،اجلنس : إىل متغريات 
 البيئة التعليمية؟ و، الدراسية

  
حول املعوقات اليت حتـول دون      ) املعلماتو،  املعلمني( الدراسة   جمتمعق بني آراء    الفرو -

  :ري اجلنس  باختالف متغاآليل استخدام احلاسب
    

حـول  )واملعلمـات ،املعلمني( الدراسة   جمتمعق بني آراء    و للتعرف على الداللة اإلحصائية للفرو     
 باختالف متغري اجلنس استخدمت الباحثة اختبار        اآليل املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب     

 النتـائج كمـا   وجاءت)Independent – Sample T-test( للعينات املستقلة ) ت (
  :أدناه)٤٠(وضحها اجلدولي

  
  )٤٠(اجلدول رقم 

  ) املعلمات و، املعلمني( الدراسة جمتمعق بني آراء  وداللتها اإلحصائية للفرو) ت (قيمة 
   باختالف متغري اجلنس اآليلحول املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب

  اجتاه الدالة  الداللةمستوى    ) ت (قيمة   االحنراف املعيارى  املتوسط احلساىب  العدد  اجلنس

  ١٧,٨٢  ١٠٤,٧٥  ١٩٠   ذكور

  ١٩,٧٢  ١٠٧,٧٥  ١٦٩  إناث
-١,٥٣٤      

  
٠,١٢٦  

  
  ال توجد فروق

  

بـني آراء  )٠,٠٥(من اجلدول السابق يتضح عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللـة         
اسـب اآليل يف    حول املعوقات اليت حتول دون اسـتخدام احل       )املعلماتو،نياملعلم( الدراسة جمتمع

 إىل اختالف متغري اجلنس مما يوضح أن مـتغري          رامج األمل للصم وضعاف السمع تعزى     معاهد وب 
 اجلنس ال يؤثر على رأي املعلمني واملعلمات حول املعوقات اليت حتول دون اسـتخدام احلاسـب           

نات ، وألم   وتعزى هذه النتيجة إىل أن ثقافة احلاسب منتشرة بشكل متعادل بني البنني والب            ،اآليل
حتت مظلة واحدة وهي وزارة التربية والتعليم وثقافتهم التربوية تكاد تكون واحدة لذا فإن كل ما               



١٥١ 

، عبد الواحد (ف مع دراسة  وهذه النتيجة ختتل  ينطبق من معوقات على البنني سينطبق على البنات ،        
كما ختتلف مع   ،لمني املع اليت بينت وجود فروق بني اجتاهات املعلمني واملعلمات لصاحل        )م٢٠٠٠
اليت كشفت عن وجود فروق بني املعلمني واملعلمـات فيمـا يتعلـق             )م٢٠٠٣، اهلدلق  (دراسة

  .ب يف دروس العلوم لصاحل املعلمنيباستخدامهم للحاس
 

حول املعوقات الـيت حتـول دون   )املعلماتو،املعلمني(اسة  الدرجمتمعالفروق بني آراء    -
  :غري املؤهل التعليمي  باختالف متاآليل استخدام احلاسب

حـول  )املعلمـات و،املعلمـني ( الدراسة جمتمعوق بني آراء    ية للفر وللتعرف على الداللة اإلحصائ   
 باختالف متغري املؤهل التعليمـي اسـتخدمت         اآليل املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب     

ج كمـا  وجاءت النتائ)One –Way  ANOVA("حتليل التباين األحادي  " الباحثة اختبار
  :)٤١(يوضحها اجلدول

  )٤١(اجلدول رقم 
  )املعلمات و، املعلمني( الدراسة جمتمعق بني آراء  وداللتها اإلحصائية للفرو) ف (قيمة 

   باختالف متغري املؤهل التعليمي اآليلحول املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب

    مستوى الداللة  )ف(قيمة   تمتوسط املربعا  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين
  اجتاه الدالة

  ١٩٦,٤٩  ٤  ٧٨٥,٩٤  بني اموعات
  ٣٤٦,١٤  ٣٥٤  ١٢٢٥٣٤,٦٨  داخل اموعات

  -  ٣٥٨  ١٢٣٣٢٠,٦٣  الكلى
٠,٦٨٦  ٠,٥٦٨  

  
  ال توجد فروق

بـني  )٠,٠٥(ق دالة إحصائياً عند مستوى داللة     من خالل اجلدول السابق يتضح عدم وجود فرو       
حول املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب اآليل يف         )املعلماتو،املعلمني(دراسة ال جمتمعآراء  

، ثـانوي " ىل اختالف متغري املؤهل التعليمـي  إرامج األمل للصم وضعاف السمع تعزىمعاهد وب 
مما يوضح أن متغري املؤهل التعليمي      "هدكتورا،ماجستري،دبلوم عايل ،بكالوريوس،دبلوم دون جامعي  

 وتعـزى   ، رأي املعلمني واملعلمات حول املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب          ال يؤثر على  
، اخلطيـب (نتيجة مع دراسةوختتلف هذه ال  هذه النتيجة إىل أن ثقافة التقنية ال ترتبط مبؤهل حمدد ،          

 مـع    أيضا واختلفت،أثر املؤهل لصاحل الشهادة األعلى    اليت أكدت نتائجها على وجود      )م٢٠٠٠
 التعليميـة يف    التقنيـة ني الذين استخدموا    علم أن امل  خلصت إىل اليت  )Pillai,1999(دراسةنتائج  

  . من ذوي املؤهل األعلىهممناهجهم التعليمية 
  



١٥٢ 

حول املعوقات الـيت حتـول دون   )املعلماتو،املعلمني( الدراسة جمتمعق بني آراء   الفرو -
  :ريس  باختالف متغري عدد سنوات اخلربة يف التداآليل استخدام احلاسب

حـول  )املعلمـات ،املعلمـني ( الدراسة جمتمعو للتعرف على الداللة اإلحصائية للفروق بني آراء         
  باختالف متغري عدد سنوات اخلربة يف التدريس       اآليل املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب     

ـ )One –Way  ANOVA( "حتليل التباين األحادي " ختبار استخدمت الباحثة ا اءت وج
  ) :٤٢(ما يوضحها اجلدول النتائج ك

  )٤٢(اجلدول رقم 
  )املعلمات ،  املعلمني( الدراسة جمتمعق بني آراء  وداللتها اإلحصائية للفرو) ف (قيمة 

   باختالف متغري عدد سنوات اخلربة يف التدريس اآليلحول املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب

  اجتاه الدالة  مستوى الداللة   )ف (قيمة   وسط املربعاتمت  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين

  ٥٧٣,٤٦٦  ٤  ٢٢٩٣,٨٦٤  بني اموعات
  ٣٤٢,٨٠٣  ٣٥٣  ١٢١٠٠٩,٤  داخل اموعات

    ٣٥٧  ١٢٣٣٠٣,٣  الكلى

  
١,٦٧٣  

  
٠,١٥٦  

  
  ال توجد فروق

  

ـ )٠,٠٥(ق دالة إحصائياً عند مستوى داللة     من خالل اجلدول السابق يتضح عدم وجود فرو        ني ب
حول املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسـب اآليل يف          )املعلمات،املعلمني( الدراسة جمتمعآراء  

 إىل اختالف متغري عدد سـنوات اخلـربة يف          ىمعاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع تعز      
ت التدريس مما يوضح أن متغري عدد سنوات اخلربة يف التدريس ال يؤثر على رأي املعلمني واملعلما               

،ألن الصعوبات واملعوقات ال ترتبط بفترة زمنية       حول املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب      
تيجة تتفـق مـع نتـائج       هذه الن أو بعدد السنوات فمنذ الوهلة األوىل سيلتمسها الشخص أمامه،        

 عن عدم وجود فروق يف مدى استخدام معلمـات معاهـد            أبانتاليت  )٢٠٠٥، الشيحة(دراسة
، عبـد الواحـد   ( مع دراسة  اًوتتفق أيض ، مية يرجع إىل متغري سنوات اخلربة     يات التعلي األمل للتقن 

اليت بينت عدم وجود فروق بني اجتاهات املعلمني الذين لديهم خربة أكثر يف العمل مع               )م٢٠٠٠
 إال أا ختتلف مـع نتـائج        ،قل من عام دراسي   أالصم وبني اجتاهات املعلمني الذين لديهم خربة        

يف منـاهجهم   التقنيـة   ني الذين اسـتخدموا     علم أن امل  خلصت إىل اليت  )Pillai,1999(دراسة  
  .خربم أقل أي عدد سنوات سناًالتعليمية كانوا من األصغر 

  



١٥٣ 

حول املعوقات الـيت حتـول دون   )املعلماتو،املعلمني(دراسة  الجمتمعالفروق بني آراء    -
  : باختالف متغري التخصص اآليل استخدام احلاسب

حـول  )املعلمـات و،املعلمني( الدراسة جمتمع رف على الداللة اإلحصائية للفروق بني آراء      و للتع 
 باختالف متغري التخصص استخدمت الباحثـة       اآليل املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب     

وجاءت النتـائج   ) Independent  Sample T-test(  للعينات املستقلة ) ت (اختبار 
  ):٤٣(كما يوضحها اجلدول

  )٤٣(اجلدول رقم 
  )املعلمات و،  املعلمني( الدراسة جمتمعق بني آراء  وداللتها اإلحصائية للفرو) ت (قيمة 

   باختالف متغري التخصص اآليلحول املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب

  اجتاه الدالة  مستوى الداللة   ) ت (قيمة   االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العدد  التخصص

  ٣,٨٦  ١٢,٠٧  ٢٨٤  مسعي

  ٣,١٨  ١١,٩٣  ٧٥  عام
١,٠٢  

  
٠,٢٧٦  

  
  ال توجد فروق

بـني آراء  )٠,٠٥(ق دالة إحصائياً عند مستوى داللـة   من اجلدول السابق يتضح عدم وجود فرو      
حول املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب اآليل يف معاهد          )املعلمات،املعلمني( الدراسة جمتمع

 إىل اختالف متغري التخصص مما يوضـح أن مـتغري           ىم وضعاف السمع تعز   وبرامج األمل للص  
التخصص ال يؤثر على رأي املعلمني واملعلمات حول املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب              

 وتعزى هذه النتيجة إىل أن املعوقات ال تكون يف التخصص بل تكون يف النظام التعليمي فاجلميع          ،
ـ   جهها سواء كان متخصص أو غري متخصص،      يدرك هذه املعوقات ويوا    ق مـع  وهذه النتيجة تتف

اليت كشفت عن عدم وجود فـروق بـني اجتاهـات املعلمـني             )م٢٠٠٠، عبد الواحد (دراسة
إال أا ختتلـف مـع   ، ت أخرىاملتخصصني يف التربية اخلاصة وبني اجتاهات املعلمني من ختصصا       

لمات معاهد األمل يف مدى استخدامهن اليت أظهرت وجود فروق بني مع   )٢٠٠٥، الشيحة(دراسة
للتقنيات التعليمية تعزى ملتغري التخصص ولكن الدراسة مل تظهر الفروق لصاحل أي فئة من فئات               

  .التخصص
  
  
  
  
  
  
  



١٥٤ 

حول املعوقات الـيت حتـول دون   )واملعلمات،املعلمني( الدراسة جمتمعق بني آراء   الفرو -
  :ج التعليمية اليت يدرسوا  باختالف متغري املناهاآليل استخدام احلاسب

   

حـول  )املعلمـات و،املعلمني(سة الدرا جمتمعو للتعرف على الداللة اإلحصائية للفروق بني آراء         
اسـتخدمت    باختالف متغري املناهج التعليميـة     اآليل املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب     

وجاءت النتائج كما  )One – way  ANOVA( "حتليل التباين األحادي " الباحثة اختبار 
  ):٤٤(يوضحها اجلدول

  )٤٤(اجلدول رقم 
  )املعلمات و،  نياملعلم( الدراسة جمتمعق بني آراء  وداللتها اإلحصائية للفرو) ف (قيمة 

   باختالف متغري املناهج التعليمية اآليلحول املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب

  اجتاه الدالة  مستوى الداللة  )ف(قيمة   متوسط املربعات  ريةدرجات احل  جمموع املربعات  مصدر التباين

  ١٠٦,٥٢  ٢  ٢١٣,٠٥  بني اموعات
  ٣٤٥,٨١  ٣٥٦  ١٢٣١٠٧,٥٨  داخل اموعات

  -  ٣٥٨  ١٢٣٣٢٠,٦٣  الكلى
٠,٣٠٨  

  

٠,٧٣٥  
  ال توجد فروق

  

راء بـني آ )٠,٠٥(ائياً عند مستوى داللـة من اجلدول السابق يتضح عدم وجود فروق دالة إحص        
حول املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب اآليل يف معاهد          )املعلمات،املعلمني( الدراسة جمتمع

 إىل اختالف متغري املناهج التعليمية اليت يدرسوا ممـا          ىوبرامج األمل للصم وضعاف السمع تعز     
وقات اليت حتـول    يوضح أن متغري املناهج التعليمية ال يؤثر على رأي املعلمني واملعلمات حول املع            

،ألن مناهج الصم هي عبارة عن مناهج التعليم العام إال أا خمففة ومبتورة             دون استخدام احلاسب  
األمية التقنية  وقد يعود السبب إىل أن النظام التعليمي مل يهيئ املدارس باألجهزة التقنية أو يعود إىل          

 Taylor,1995( تايلور النتيجة مع دراسة  وتتفق هذه    للمعلمني واملعلمات يف التعليم العام واخلاص،     
، قاســـــم(و؛) Loeteman,&, Harkins, 1996(ولويتمـــــان وهـــــاركيرت؛)

 ،املنيــــــــــــع (و؛)Pillai,1999(وبــــــــــــيالي؛)م١٩٩٩
 نتائجها عن   أوضحتاليت  )Barker,2003(وباركري؛)Robenson,2001(وروبينسون؛)م٢٠٠١

ـ       تقنية احلاسـب   إدخالأن أمهية    مـع   ق هـذه النتيجـة أيـضاً      يف املنـاهج الدراسـية وتتف



١٥٥ 

 للوقـت واجلهـد     عن ضرورة توحيد املناهج وذلك توفرياً     أبانت  اليت  )ب،١٩٩٥،املناعي(دراسة
  .واملال يف إنتاج برجميات تعليمية ختدم هذه املناهج

  
حول املعوقات الـيت حتـول دون   )واملعلمات،املعلمني( الدراسة جمتمعالفروق بني آراء    -

  :اختالف متغري املقررات التعليمية اليت يدرسوا  باآليل استخدام احلاسب

حـول  )املعلمـات ،املعلمـني ( الدراسة جمتمع و للتعرف على الداللة اإلحصائية للفروق بني آراء       
استخدمت الباحثة   املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب باختالف متغري املقررات التعليمية         

وجاءت النتائج كما يوضحها )One –Way ANOVA" ( حتليل التباين األحادي "ختبار ا
  ):٤٥(اجلدول

  )٤٥(اجلدول رقم 
  )املعلمات و،  املعلمني( الدراسة جمتمعبني آراء  وداللتها اإلحصائية للفروق ) ف (قيمة 

   باختالف متغري املقررات التعليمية اآليلحول املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب

  اجتاه الدالة  مستوى الداللة   )ف(قيمة   متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين

  ٨,٢٢  ٨٢  ٦٧٣,٩٨  بني اموعات
  ٩,٦١  ٢٧٦  ٢٦٥٠,٩٧  داخل اموعات

  -  ٣٥٨  ٣٣٢٤,٩٥  الكلى

  
٠,٨٥٨  

  
٠,٤٢١  

  
  فروق ال توجد

  
بـني آراء  )٠,٠٥(ق دالة إحصائياً عند مستوى داللـة   من اجلدول السابق يتضح عدم وجود فرو      

حول املعوقات اليت حتول دون اسـتخدام احلاسـب اآليل يف           ) املعلمات،املعلمني(الدراسة  جمتمع  
 إىل اختالف متغري املقررات التعليميـة الـيت         رامج األمل للصم وضعاف السمع تعزى     معاهد وب 

ت حـول  يدرسوا مما يوضح أن متغري املقررات التعليمية ال يؤثر على رأي املعلمـني واملعلمـا            
، نـصر (وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة         ،املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسـب        

ــرون؛)م١٩٨٨  وفـــــــــــــــولتريا وآخـــــــــــــ
)Volteera,Pace,Pennacchi,Corazza,1995(و؛)اهلـدلق (و؛)م١٩٩٧، شنودة ،

اليت بينت أنه على مجيع املعلمني واملعلمـات        )م٢٠٠١، خليف  (و؛)م١٩٩٨، عزيز(و؛)م١٩٩٨
دور إجيايب يف منـو  من   له   ملاسب يف مجيع املواد الدراسية ويف مجيع املراحل التعليمية          استخدام احلا 

    . املوادميول التالميذ الصم وضعاف السمع حنو 
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حول املعوقات الـيت حتـول دون   )واملعلمات،املعلمني( الدراسة جمتمعق بني آراء   الفرو -
  :يمية  باختالف متغري البيئة التعلاآليل استخدام احلاسب

 جمتمــعو للتعــرف علــى الداللــة اإلحــصائية للفــروق بــني آراء        
 باختالف متغري  اآليلحول املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب     )املعلماتو،املعلمني(الدراسة

 One –Way ANOVA"( حتليل التباين األحادي"ة اختبار البيئة التعليمية استخدمت الباحث
  :)٤٦(اجلدولوجاءت النتائج كما يوضحها )

  )٤٦(اجلدول رقم 
  )املعلمات و،  املعلمني( الدراسة جمتمعق بني آراء  وداللتها اإلحصائية للفرو) ف (قيمة 

   باختالف متغري البيئة التعليمية اآليلحول املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب

  اجتاه الدالة  مستوى الداللة  )ف(قيمة   متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين

  ٢٤٣,٥٥  ٢  ٤٨٧,١١  بني اموعات
  ٣٤٥,٠٤  ٣٥٦  ١٢٢٨٣٣,٥٢  داخل اموعات

  -  ٣٥٨  ١٢٣٣٢٠,٦٣  الكلى
٠,٧٠٦  

  
٠,٤٩٤  

  
  ال توجد فروق

بـني آراء  )٠,٠٥(ق دالة إحصائياً عند مستوى داللـة   من اجلدول السابق يتضح عدم وجود فرو      
حول املعوقات اليت حتول دون اسـتخدام احلاسـب اآليل يف           )املعلماتو،املعلمني( الدراسة جمتمع

ح أن   إىل اختالف متغري البيئة التعليمية مما يوض       ىمعاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع تعز      
ؤثر على رأي املعلمني واملعلمات حول املعوقات اليت حتول دون استخدام           متغري البيئة التعليمية ال ت    

عزى هذه النتيجة إىل أن النظام التعليمي موحد ويشمل اجلميع وخدمات الصم             ،وت اآليل احلاسب
  .هي جزء من خدمات التعليم العام والتعليم العام حىت اآلن مل يدخل احلاسب اآليل ضمن مدارسه

  
  

 
ــني آراء  - ٤ ــصائية ب ــة إح ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ــعه ــة  الدراجمتم ــشرفني(س ،  امل

 تعـزى إىل اآليل يف طبيعـة املعوقـات التـي حتـول دون اسـتخدام احلاسـب) اتواملشرف
، املقـررات الدراسـيةو، املنـاهجو، التخـصص و،  اخلـربة و،املؤهل و، اجلنس : متغريات 

  البيئة التعليمية؟و
  

حول املعوقات اليت حتـول دون      )واملشرفات،املشرفني( الدراسة   جمتمعق بني آراء    الفرو -
 : باختالف متغري اجلنس اآليل باستخدام احلاس
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حـول  )املـشرفات و،املشرفني( الدراسة جمتمع و للتعرف على الداللة اإلحصائية للفروق بني آراء       
 اسـتخدمت الباحثـة      باختالف متغري اجلـنس    اآليل املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب     

النتائج كمـا  وجاءت  )Independent  Sample T-test(للعينات املستقلة )ت( اختبار
  ):٤٧(يوضحها اجلدول

  )٤٧(اجلدول رقم 
  )  املشرفات و، املشرفني( الدراسة جمتمعق بني آراء  وداللتها اإلحصائية للفرو) ت (قيمة 

   باختالف متغري اجلنس اآليلحول املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب

  اجتاه الدالة  مستوى الداللة   ) ت (قيمة   االحنراف املعيارى  املتوسط احلساىب  العدد  اجلنس

  ٢٥,٨٩  ١٢٨,٨٥  ١٣   ذكور

  ١٨,٧٦  ١١٧,٤٤  ٢٥  إناث
١,٥٦  

  
٠,١٢٨  

  
  ال توجد فروق

  

آراء بـني  )٠,٠٥(ق دالة إحصائياً عند مستوى داللـة   من اجلدول السابق يتضح عدم وجود فرو      
اسـب اآليل يف  حول املعوقات اليت حتول دون اسـتخدام احل    )املشرفاتو،املشرفني( الدراسة جمتمع

 إىل اختالف متغري اجلنس مما يوضح أن مـتغري          ىمعاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع تعز      
ـ           ات الـيت حتـول دون اسـتخدام       اجلنس ال يؤثر على رأي املشرفني واملشرفات حـول املعوق

  .سات واخلطط التربوية موحدة بني البنني والبنات تقريباًاألن األنظمة والسي،احلاسب
 

حول املعوقات اليت حتـول دون      )واملشرفات،املشرفني( الدراسة   جمتمعق بني آراء    روالف -
  : باختالف متغري املؤهل التعليمي  اآليلاستخدام احلاسب

   

حـول  )املـشرفات و،املشرفني( الدراسة جمتمع و للتعرف على الداللة اإلحصائية للفروق بني آراء       
التعليمـي اسـتخدمت     باختالف متغري املؤهل      اآليل املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب     

وجاءت النتائج كمـا   )One –Way  ANOVA( "حتليل التباين األحادي" الباحثة اختبار
  ):٤٨(يوضحها اجلدول
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  )٤٨(اجلدول رقم 
  )املشرفات و،  املشرفني( الدراسة جمتمعق بني آراء  وداللتها اإلحصائية للفرو) ف (قيمة 

   باختالف متغري املؤهل التعليمي اآليل حتول دون استخدام احلاسبحول املعوقات اليت

  اجتاه الدالة  مستوى الداللة   )ف(قيمة   متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين

  ٦٥٢,٧٧٢  ٤  ٢٦١١,٠٨٨  بني اموعات
  ٤٥٤,٤٠٨  ٣٣  ١٤٩٩٥,٤٦٤  داخل اموعات

  -  ٣٧  ١٧٦٠٦,٥٥٣  الكلى

  
١,٤٣٧  

  
٠,٢٤٤  

  
  ال توجد فروق

  

آراء بـني  )٠,٠٥(ق دالة إحصائياً عند مستوى داللـة   من اجلدول السابق يتضح عدم وجود فرو      
حول املعوقات اليت حتول دون اسـتخدام احلاسـب اآليل يف           )املشرفات،املشرفني( الدراسة جمتمع

" لتعليمـي ىل اخـتالف مـتغري املؤهـل ا       إ ىمعاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع تعـز       
مما يوضح أن متغري املؤهل      " ةدكتورا،ماجستري،دبلوم عايل ،بكالوريوس،دبلوم دون جامعي  ،ثانوي

التعليمي ال يؤثر على رأي املشرفني واملشرفات حول املعوقـات الـيت حتـول دون اسـتخدام                 
نتيجة  وتعزى هذه ال   وذلك راجع إىل التقارب الثقايف والتعليمي بني املشرفني واملشرفات        ،احلاسب

مع ختتلف هذه النتيجة    و.إىل أن الغالبية منهم حيملون شهادة البكالوريوس والشهادات العليا قليلة         
  .اليت أكدت نتائجها على وجود أثر املؤهل لصاحل الشهادة األعلى)م٢٠٠٠، اخلطيب(دراسة

  

 حول املعوقات اليت حتـول دون     ) املشرفات،شرفنيامل( الدراسة   جمتمعالفروق بني آراء     -
  : باختالف متغري عدد سنوات اخلربة يف اإلشراف اآليل استخدام احلاسب

حـول  )املـشرفات ،املشرفني( الدراسة جمتمع و للتعرف على الداللة اإلحصائية للفروق بني آراء       
  باختالف متغري عدد سنوات اخلربة يف اإلشراف       اآليل املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب     

ـ )One –Way  ANOVA( "حتليل التباين األحادي " ر ختبااستخدمت الباحثة ا اءت وج
  :)٤٩(النتائج كما يوضحها اجلدول 

  
  
  
  

  )٤٩(اجلدول رقم 
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  )املشرفات و،  املشرفني( الدراسة جمتمعق بني آراء  وداللتها اإلحصائية للفرو) ف (قيمة 
  ات اخلربة يف اإلشراف باختالف متغري عدد سنو اآليلحول املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب

  اجتاه الدالة  مستوى الداللة   )ف(قيمة  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين

  ١٣١,٥٤٨  ٤  ٥٢٦,١٩١  بني اموعات
  ٥١٧,٥٨٧  ٣٣  ١٧٠٨٠,٣٦٢  داخل اموعات

  -  ٣٧  ١٧٦٠٦,٥٥٣  الكلى
٠,٩٠٥  ٠,٢٥٤  

  
  ال توجد فروق

  

بـني آراء  )٠,٠٥(ق دالة إحصائياً عند مستوى داللـة   يتضح عدم وجود فرو   من اجلدول السابق    
حول املعوقات اليت حتول دون اسـتخدام احلاسـب اآليل يف      )املشرفاتو،املشرفني(سة الدرا جمتمع

 إىل اختالف متغري عدد سـنوات اخلـربة يف          ىمعاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع تعز      
نوات اخلربة يف اإلشـراف ال يـؤثر علـى رأي املـشرفني     اإلشراف مما يوضح أن متغري عدد س  

وقد يعود ذلك لعدم وجود تطـوير       ،واملشرفات حول املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب       
وبالتايل املشرف القدمي واجلديد يواجهون نفس الصعوبة ولـو         ككل،وحتديث يف النظام التعليمي     

 يواجه نفس الصعوبة اليت يواجهها املشرف القدمي        تطور النظام التعليمي لكان املشرف اجلديد لن      
منذ أن مت افتتاحها يف عـام       مل حيدث ا أي تطوير يف نظامها        عاهد األمل   هذا باإلضافة إىل أن م    

  . هـ١٣٨٤
  

حول املعوقات اليت حتـول دون      )واملشرفات،املشرفني( الدراسة   جمتمعق بني آراء    الفرو -
  :ري التخصص  باختالف متغاآليل استخدام احلاسب

حـول  )واملشرفات،املشرفني( الدراسة   جمتمعق بني آراء    و للتعرف على الداللة اإلحصائية للفرو     
التخصص استخدمت الباحثـة     باختالف متغري    اآليل املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب     

اءت النتائج كما وج )Independent  Sample T-test( للعينات املستقلة )ت( اختبار
  ):٥٠(حها اجلدوليوض

  

  
  
  

  )٥٠(اجلدول رقم 



١٦٠ 

  ) املشرفات ، املشرفني ( الدراسة جمتمع وداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء ) ت (قيمة 
   باختالف متغري التخصص اآليلحول املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب

  اجتاه الدالة  لةمستوى الدال  ) ت (قيمة  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العدد  التخصص

  ١٧,٠٦  ١١٧,٤١  ٢٢  سمعي

  ٣١,٦٣  ١٥٤,٧٥  ١٦  عام
٣,٧٧  

  
٠,٠٠٢**  

  
  توجد فروق

  )٠٫٠١ (فرق دال إحصائیًا عند مستوى** 

من خالل نتائج اجلدول املوضحة أعاله يتضح وجود فـروق دالـة إحـصائياً عنـد مـستوى       
ل املعوقات اليت حتول دون استخدام حو)املشرفاتو،املشرفني( الدراسة جمتمعآراء  بني  )٠,٠١(داللة

احلاسب اآليل يف معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع تعزى إىل اختالف متغري التخصص              
لصاحل أصحاب التخصصات العامة مما يوضح أن أصحاب التخصصات العامة أكثر رؤية تربويـة    

 خلـصائص   ل إدراكـاً  أم أق خدام احلاسب اآليل على الرغم من       بوجود معوقات حتول دون است    
 وتعزى هذه النتيجة إىل أن مشرفات التعليم العـام مـدركات   ،معنيوقدرات الصم مقارنة بالسا  
 يف   اآليل وتعـددها   وجود املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب      بللواقع الفعلي وأكثر رؤية     

وقـاً مـن    املدارس وخاصة عند إشرافهم ملدارس الدمج مما يتضح أن مدارس الـدمج أكثـر تع              
بوجود فروق بني متغري التخصص ملعلمات      )٢٠٠٥، الشيحة(تفق هذه النتيجة مع دراسة    وتاملعاهد،

عبـد  (هذه النتيجة مع دراسـة    وختتلف  ، صصمعاهد األمل إال أن الفروق مل تظهر لصاحل أي خت         
 من  اليت بينت عدم وجود فروق بني املتخصصني يف التربية اخلاصة وبني املعلمني           )م٢٠٠٠، الواحد

  .ختصصات أخرى
 

حول املعوقات اليت حتـول دون      )واملشرفات،املشرفني( الدراسة   جمتمعراء  الفروق بني آ   -
    : باختالف متغري البيئة التعليمية اآليل استخدام احلاسب

حـول  )ملشرفاتاو،املشرفني( الدراسة   جمتمعق بني آراء    و للتعرف على الداللة اإلحصائية للفرو     
استخدمت الباحثة    باختالف متغري البيئة التعليمية    اآليل دون استخدام احلاسب  املعوقات اليت حتول    

اءت النتائج كما يوضحها وج )One –Way  ANOVA"( حتليل التباين األحادي " اختبار
  ):٥١(اجلدول

  
  )٥١(اجلدول رقم 

   )املشرفاتو، املشرفني( الدراسة جمتمعق بني آراء  وداللتها اإلحصائية للفرو) ف (قيمة 
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   باختالف متغري البيئة التعليمية اآليلحول املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب

  اجتاه الدالة  مستوى الداللة   )ف(قيمة  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين

  ٣١٩,٢٥  ٣  ٩٥٧,٧٦  بني اموعات
  ٤٨٩,٦٧  ٣٤  ١٦٦٤٨,٧٩  داخل اموعات

  
٠,٦٥٢  

    -  ٣٧  ١٧٦٠٦,٥٥  الكلى

  
٠,٥٣٢  

  
  ال توجد فروق

  

آراء بـني  )٠,٠٥(ق دالة إحصائياً عند مستوى داللـة   من اجلدول السابق يتضح عدم وجود فرو      
حول املعوقات اليت حتول دون اسـتخدام احلاسـب اآليل يف      )املشرفاتو،املشرفني( الدراسة جمتمع

 متغري البيئة التعليمية مما يوضح أن       معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع تعزى إىل اختالف        
متغري البيئة التعليمية اليت يشرفون عليها ال يؤثر على رأي املشرفني واملشرفات حول املعوقات اليت               

هي نفسها اليت تواجه برامج     ألن املعوقات اليت تواجه معاهد األمل       ، حتول دون استخدام احلاسب   
  .فسه الذي يشرف على برنامج الدمجوكما أن الذي يشرف على املعهد هو ن،الدمج
 

   
هل توجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـني جمموعـة املعلمـني مـن جهـة وبـني   ٥

واقع ( ،جمموعة املشرفني من جهة أخرى فيما يتعلق بكل من حموري الدراسة 
 ؟ )املعوقاتو، االستخدام

اسـتخدمت  )املعوقاتوالواقع،(ري االستبانة ق مبحو ملعرفة الفروق بني املعلمني واملشرفني فيما يتعل      
وجاءت النتائج )Independent  Sample T-test( للعينات املستقلة) ت (ة اختبار الباحث

  :)٥٢(ا اجلدولكما يوضحه
  
  
  
  

  )٥٢(اجلدول رقم 
   وداللتها اإلحصائية للفروق بني آراء ) ت (قيمة 

  )عوقات املوالواقع ، ( املعلمني واملشرفني حول حموري 
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  العدد  العينة  احملاور
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

   )ت(قيمة
  

مستوى 
  الداللة

  

اجتاه 
  الدالة

  الواقع  ٨,٩٧  ٣٤,٩٦  ٣٥٩  معلمني
  ٩,٥٨  ٤٥,٧٣  ٣٨  مشرفني

-٠,٠٠٠  ٦,٩٩**  
لصاحل 
  املشرفني

  ٩,٤١  ٣٨,٨٦  ٣٨  مشرفني  معوقات إدارية ومالية  ٥,٥٦  ٢٦,٩٨  ٣٥٩  معلمني
-٠,٠٠٠  ١١,٥٥**  

لصاحل 
  شرفنيامل

  معوقات بيئية  ٣,٣٢  ١٠,٨٦  ٣٥٩  معلمني
  ٣,٦٥  ٩,٢١  ٣٨  مشرفني

٠,٠٠٣  ٢,٩٠**  
لصاحل 
  املعلمني

  ٦,٧٧  ١٨,٤٤  ٣٨  مشرفني  معوقات مرتبطة بالتلميذ  ٤,٢٣  ١١,١٩  ٣٥٩  معلمني
-٠,٠٠٠  ٩,٣٧**  

لصاحل 
  املشرفني

  معوقات تعليمية  ٦,٣٠  ٢١,٠١  ٣٥٩  معلمني
  ٦,٦٦  ١٩,٢١  ٣٨  مشرفني

ال توجد   ٠,٠٦٨  ١,٦٦
  فروق

  معوقات مرتبطة باملعلم  ٥,٥١  ٢٤,٠٥  ٣٥٩  معلمني
  ٤,٦٥  ٢٣,١٠  ٣٨  مشرفني

ال توجد   ٠,٢٤١  ١,٠٢
  فروق

معوقات مرتبطة باملـشرف      ٣,٧٢  ١٢,٠٤  ٣٥٩  معلمني
  ٤,٢٠  ١٢,٥٠  ٣٨  مشرفني  التربوي

ال توجد   ٠,٥٧٩  ٠,٧٠٧-
  فروق

 ٢١,٨١  ١٢١,٣٤  ٣٨  مشرفني  الدرجة الكلية للمعوقات  ١٨,٥٥  ١٠٦,١٦  ٣٥٩  معلمني
-٠,٠٠١  ٤,٧١**  

لصاحل 
  املشرفني

  )٠٫٠١ (فرق دال إحصائیًا عند مستوى** 

  

بني آراء املعلمني   )٠,٠١(من اجلدول السابق يتضح وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة          
 واقع استخدام احلاسب اآليل يف معاهد وبـرامج األمـل للـصم             وآراء املشرفني التربويني حول   

وضعاف السمع وواقع املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب اآليل يف معاهد وبرامج األمـل        
للصم وضعاف السمع لصاحل املشرفني التربويني الذين كانوا أكثر رؤية الستخدام احلاسـب اآليل     

 مبعاهد وبرامج األمل وتعزي الباحثة هذه النتيجة إىل خـربة          وأكثر رؤية لتوفر معوقات استخدامه    
املشرفني التربويني وإطالعهم على واقع أكثر من بيئة تعليمية من واقع عملهم امليداين األمر الـذي      
يوفر هلم وضعاً أفضل للحكم على مدى استخدام احلاسب اآليل وميكنهم مـن التعـرف علـى                 

 وجـود لذلك جاءت رؤيتهم أكرب لواقع االستخدام ومـدى         املعوقات اليت حتد من استخدامه و     
 عائق)١٧(اليت كشفت نتائجها عن وجود)Pillai,1999(سةدرااملعوقات وتتفق هذه النتيجة مع     

ــتخدام  ــةيف اس ــسمعالتقني ــصم وضــعاف ال ــدارس ال ــضاً،  يف م ــة وأي ــع دراس  م
)Robenson,2001(        تقنيـة دمـج   ق  واليت كشفت نتائجها عن جمموعة من العوائق اليت تع 
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 مـن   اليت بينت أن هناك عدداً    )٢٠٠١، سفيو(تتفق مع دراسة  كما  ،التعليم يف املناهج الدراسية   
  .  وبرجمياته يف العملية التعليمية استخدام احلاسب اآليلالصعوبات اليت حتول دون

قـد  ف املعوقات التفصيلية    من حيث وجود  وفيما يتعلق بالفروق بني املشرفني التربويني واملعلمني        
املعلمـني واملـشرفني   كل مـن  بني آراء   )٠,٠١(وجدت فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة      

يف معاهد وبـرامج األمـل   ) املعوقات اإلدارية واملالية واملعوقات املرتبطة بالتلميذ  (التربويني حول   
ت  املعوقـا  هـذه لوجود  للصم وضعاف السمع لصاحل املشرفني التربويني الذين كانوا أكثر رؤية           

وتعزي الباحثة هذه النتيجة أيضاً إىل إطالع املشرفني التربويني على واقع أكثر من بيئة تعليمية من                
  . وضعاً أفضل ميكنهم من التعرف عليها األمر الذي يوفر هلم واإلشرايفواقع عملهم امليداين

املعوقات  وجود   من حيث بينت النتائج فيما يتعلق بالفروق بني املشرفني التربويني واملعلمني          كما  
املعلمني واملـشرفني   كل من   بني آراء   )٠,٠١(البيئية وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة       

املعوقات البيئية يف معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف الـسمع لـصاحل            وجود  التربويني حول   
ذه النتيجـة إىل أن     وتعزي الباحثة ه  .املعوقات البيئية تلك   وجوداملعلمني الذين كانوا أكثر رؤية ل     

 وبالتايل فهم أكثر إحساساً   ،املعلمني أكثر احتكاكاً ببيئة معاهد وبرامج األمل حبكم عملهم اليومي         
لذلك جاءت رؤيتهم أكرب من رؤية املشرفني التربويني فيما يتعلـق بتـوفر            ،بواقع املعوقات البيئية  

  .املعوقات البيئية

تلك اليت تتصل   وعليمية،املعوقات الت (ربويني واملعلمني حول    تأما فيما يتعلق بالفروق بني املشرفني ال      
ق دالة إحصائياً عنـد     فقد بينت نتائج الدراسة عدم وجود فرو      )املشرف التربوي واملعلم،بكل من   

املعوقات يف  هذه   وجوداملعلمني واملشرفني التربويني حول     كل من   بني آراء   )٠,٠٥(مستوى داللة 
  . السمعمعاهد وبرامج األمل للصم وضعاف

  

 
 
 

 
   

 يف جاملعاهــد والــربامالعـاملني يف هـل توجــد فـروق ذات داللــة إحـصائية بــني   ٦
وسيلة  اآليلحاسبلل هماستخدام

ً
  تعليمية يف التدريس؟



١٦٤ 

  : وجهة نظر املعلمني واملعلمات : أوالً 

 وسـيلةً   اآليل حاسـب لل هماماملعاهد والربامج فيما يتعلق باستخد    العاملني يف   ملعرفة الفروق بني    
حتليل التبـاين  " ختبار  الباحثة ا ن واملعلمات استخدمت  وجهة نظر املعلمو   من   تعليمية يف التدريس  

  :)٥٣(جاءت النتائج كما يوضحها اجلدولو ) One –Way  ANOVA("األحادي
  )٥٣(اجلدول رقم 

  الربامج املعاهد و العاملني يف وداللتها اإلحصائية للفروق بني) ف (قيمة 
   واملعلماتوجهة نظر املعلمني كوسيلة تعليمية يف التدريس من  اآليلاسبللح هميف استخدام

  اجتاه الدالة  مستوى الداللة   )ف(قيمة  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين

  ٢٢٨,٣٢  ٢  ٤٥٦,٦٤  بني اموعات
  ٧٩,٦٩  ٣٥٦  ٢٨٣٧٠,٠٢  داخل اموعات

  -  ٣٥٨  ٢٨٨٢٦,٦٦  الكلى
٠,٠٤٦  ٢,٩٩*  

  
  وجود فروق

   )٠٫٠٥ (فرق دال إحصائیًا عند مستوى* 

العـاملني يف   بني  )٠,٠٥(ق دالة إحصائياً عند مستوى داللة     من اجلدول السابق يتضح وجود فرو     
 يف التدريس حسب وجهة نظـر        كوسيلة تعليمية   اآليل اسبللح هماملعاهد والربامج يف استخدام   

واملعلمات ولتحديد اجتاه الفروق بني املعاهد والربامج استخدمت الباحثة اختبار شـيفيه              املعلمني
)Scheffe(ة على حدة وجاءت النتائج كالتايللتحديد داللة الفروق بني كل بيئة تعليمي :  

  )٥٤(اجلدول رقم 
   كوسيلة تعليمية يف التدريساآليل سبللح هماملعاهد والربامج يف استخدامالعاملني يف نتائج اختبار شيفيه للفروق بني 

  األمل  البيئة
  ٣٤,٦٣= م

  دمج للصم 
  ٣٧,٨٣=م

  دمج لضعاف السمع 
  ٣٤,٤٦= م

        األمل  
      *٣,٢٠  دمج للصم

    *٣,٣٧  ٠,١٧١  دمج لضعاف السمع
  ) ٠٫٠٥(فرق دال إحصائیًا عند مستوى  •

العـاملني يف   بني  )٠,٠٥(ق دالة إحصائياً عند مستوى داللة     من اجلدول السابق يتضح وجود فرو     
حاسـب  لل همبرنامج دمج للصم وكل من معهد أمل وبرنامج دمج لضعاف السمع يف استخدام            

اآليل كوسيلة تعليمية حسب وجهة نظر املعلمني واملعلمات لصاحل برنامج دمج الصم الذي كان              
 األمـل وبرنـامج دمـج لـضعاف       أكثر استخداماً للحاسب كوسيلة تعليمية مقارنة مع معهد         
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ألن برنامج دمج الصم خيص مدارس      (ن أفضل من املعلمات     وقد يعود ذلك إىل أن املعلمو     ،السمع
وهذا ما أوضحته نتـائج  ،يف استخدامهم للحاسب كوسيلة تعليمية يف التدريس)البنني دون البنات  

 من خالل حصوهلم على الدورات التدريبية يف جمال احلاسـب اآليل أكثـر مـن             الدراسة احلالية 
ناهج التالميذ   م يفالتقنية  بضرورة استخدام   )Pillai,1999(دراسةوهي تتفق مع نتائج     ، ماتاملعل

بينما مل تظهر النتائج وجود فروق دالة       ،خاصة املدجمني مبدارس التعليم العام    الصم وضعاف السمع    
مل وبرنامج دمـج لـضعاف      األإحصائياً يف استخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية بني معهد          

 مل وبرنامج دمج لضعاف السمع يف اسـتخدامهم للحاسـب    األع مما يوضح تساوي معهد      السم
  . كوسيلة تعليميةاآليل

  

  :  واملشرفات وجهة نظر املشرفني: ثانياً 

 وسـيلةً   اآليل اسـب للح هماملعاهد والربامج فيما يتعلق باستخدام    ملعرفة الفروق بني العاملني يف      
حتليل التباين  "  اختبار    الباحثة  واملشرفات استخدمت  ملشرفنيوجهة نظر ا   من   تعليمية يف التدريس  

  :)٥٥(وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول )One –Way  ANOVA("األحادي
  

  )٥٥(اجلدول رقم 
  املعاهد والربامجالعاملني يف  وداللتها اإلحصائية للفروق بني ) ف (قيمة 

   واملشرفاتاملشرفنييس من وجهة نظر  كوسيلة تعليمية يف التدر اآليلاسبللح هميف استخدام

  مستوى   )ف(قيمة  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين
  الداللة

  اجتاه
  الدالة

  ٢٢٨,٣٢  ٢  ٤٥٦,٦٤  بني اموعات
  ٧٩,٦٩  ٣٥٦  ٢٨٣٧٠,٠٢  داخل اموعات

  -  ٣٥٨  ٢٨٨٢٦,٦٦  الكلى

  
٠,٢٥٥  

  
٠,٨٤٧  

  
  فروق ال توجد

العاملني بني  )٠,٠٥(ق دالة إحصائياً عند مستوى داللة     ول السابق يتضح عدم وجود فرو     من اجلد 
 كوسيلة تعليمية يف التدريس حسب وجهة نظر         اآليل  للحاسب هماملعاهد والربامج يف استخدام   يف  

مل وبرنامج دمج لضعاف السمع وبرنامج الدمج    األ، مما يوضح تساوي معهد       واملشرفات املشرفني
  . كوسيلة تعليمية اآليلتخدامهم للحاسباسللصم يف 
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للـصفوف ( هل توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـني منـاهج التعلـيم العـام   ٧
 يف مــدى )منــاهج العــوق الــسمعي(وبــني منــاهج الرتبيــة اخلاصــة) املبكــرة 

وسيلة  اآليلاستخدام احلاسب
َ
◌
ً

 ؟ من قبل العاملني فيه تعليمية يف التدريس
  

  :  واملعلمات فقطمن وجهة نظر املعلمني

 تعليمية  وسيلةً  اآليل ملعرفة الفروق بني مناهج التعليم العام واخلاص فيما يتعلق باستخدام احلاسب          
حتليـل التبـاين    " استخدمت الباحثـة اختبـار      واملعلمات وجهة نظر املعلمني   من   يف التدريس 

  :)٥٦( يوضحها اجلدولوجاءت النتائج كما )One –Way  ANOVA"(األحادي
  

  )٥٦(اجلدول رقم 
   وداللتها اإلحصائية للفروق بني مناهج التعليم العام واخلاص) ف (قيمة 

   من قبل العاملني فيه كوسيلة تعليمية يف التدريس اآليليف استخدام احلاسب

  اه الدالةاجت  مستوى الداللة   )ف(قيمة  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين

  ١٦١,٧١  ٢  ٣٢٣,٤٢  بني اموعات
  ٨٠,٠٧  ٣٥٦  ٢٨٥٠٣,٢٤  داخل اموعات

  -  ٣٥٨  ٢٨٨٢٦,٦٦  الكلى
٠,٢٤٨  ٢,٠٢٠  

  
  فروق ال توجد

منـاهج  بني  )٠,٠٥(ق دالة إحصائياً عند مستوى داللة     من اجلدول السابق يتضح عدم وجود فرو      
حسب وجهة نظر املعلمني واملعلمات، ممـا      اآليل   التعليم العام واخلاص يف واقع استخدام احلاسب      

وهذا يدل على ضعف    ، اآليل يف استخدامهم للحاسب  مناهج التعليم العام واخلاص     يوضح تساوي   
 مما جيعلهم ال يستخدموا كوسيلة تعليمية وال مـع          يف استخدام التقنية  تأهيل املعلمني واملعلمات    

اليت كشفت عـن ضـرورة      )ب،١٩٩٥، املناعي(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة     ،أي منهج 
  .توحيد املناهج وذلك توفريا للوقت واجلهد واملال يف إنتاج برجميات تعليمية ختدم هذه املناهج
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أھم نتائج الدراسة: أوال 
 الدراسةتوصیات: ثانیا 
الدراسات المقترحة:   ثالثًا 

الفصل السادس 
ملخص نتائج الدراسة   

مقترحاتھا ووتوصیاتھا 
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  الفصل السادس
   وتوصياتها ومقرتحاتهاملخص نتائج الدراسة

  
يف ضوء تلـك   اتوصياوأبرز  ،ت إليها الدراسة   ألهم النتائج اليت توصل    ملخصاًيشمل هذا الفصل    

   .الدراسات املقترحةبعض من وعلى ،النتائج

  :هم نتائج الدراسةأل ملخص:أوال 
ومن أهم نتائج الدراسة اليت توصلت إليها ما ،ه الدراسة إىل جمموعة من النتائجلقد توصلت هذ

  :يأيت
  النتائج املتعلقة باملعلمني واملعلمات.  أ

  صية للمعلمني واملعلماتالبيانات الشخ .١
 النسبة األكرب يعملون يف برنامج دمج لـضعاف الـسمع       :البيئة التعليمية اليت يعملون فيها اآلن      -

 .%)١٣( بنسبة يف حني تظهر النسبة األقل للذين يعملون يف برنامج دمج للصم،%)٥٣(بنسبة 
يعملن يف معاهد األمل وهي      علماتامل النسبة األكرب لعينة  :البيئة التعليمية اليت سبق أن عملوا ا       -
يعملون يف برنامج دمج لضعاف الـسمع        املعلمني يف حني أن النسبة األكرب لعينة     ، %)٦٨،٠٥(

  %).٤٦،١٥(وهي 
 بدرجـة    تعليميـاً  الغالبية العظمى من املعلمني واملعلمات حيملـون مـؤهالً        :املؤهل التعليمي  -

 %).٩٠،٥ إىل % ٨٢،٨(البكالوريوس بنسبة تتراوح ما بني
 يـشكلن    تربوياً  تعليمياً  حيملن مؤهالً   املعلمات الغالبية العظمى من عينة   : نوع املؤهل التعليمي   -

أما ، غري تربوي  فقط حيملن مؤهالً   %) ٣،٦(يف حني أن ما نسبته    ،%)٩٦،٤(النسبة األكرب وهي    
 .%)١٠٠( بنسبةفجميعهم حيملون مؤهالت تعليمية تربوية) املعلمني(بالنسبة لعينة 

تتراوح سنوات خـربن يف    املعلمات الغالبية العظمى من عينة   :عدد سنوات اخلربة يف التدريس     -
 يف حني أن الغالبية العظمى لعينة ،%)٤٣،٨(بنسبة )أكثر من أربع إىل ست سنوات  (جمال التدريس 

 وهذا يبني أن تعيني املعلمني يـسبق      %)٤٢،١(أي بنسبة   )أكثر من عشر سنوات   (كانت املعلمني
 .تعيني املعلمات

الفئة الغالبة لعينة املعلمني واملعلمات هي مناهج التعليم العام أي بنسبة           : املناهج اليت يدرسوا     -
وهذا قد يعود إىل أن الغالبية العظمـى مـن املعلمـني            %)٥٢،٧إىل  % ٤٨،٩(تتراوح ما بني  

 .واملعلمات يعملون يف مدارس برامج الدمج للصم وضعاف السمع
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يدرسـون مـادة اللغـة      الغالبية العظمى من عينة املعلمني واملعلمات       :ات اليت يدرسوا  املقرر -
املعلمـات كـان يف   واملعلمني يف حني أن أقلها بالنسبة لعينة   ،تليها مادة التربية اإلسالمية   ، العربية

 %).٢،٨( بنسبة بلغت التربية البدنية
واملعلمات ميتلكون أجهزة   ،ن عينة املعلمني  الغالبية العظمى م  : امتالكهم ألجهزة احلاسب اآليل    -

 %).٨٠،٠ - % ٥٩،٢(حاسب بنسبة تتراوح ما بني
واملعلمات يـستخدمون   ،الغالبية العظمى من عينة املعلمني    :الربامج اليت يستخدموها يف الغالب     -

كـسل وآخرهـا    يليـه اإل  ،وربوينـت ايليه الب  ،%)٩٤،٤( الربامج التالية برنامج الوورد بنسبة    
 .كسساإل
ن من املعلمات مل حيـضر     %) ٧١،٠(احلصول على الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآليل        -

من املعلمني حـضروا دورات يف      %)٥٢(يف حني أن ما نسبته    ،أي دورات يف جمال احلاسب اآليل     
 .احلاسب اآليل

 -% ٤٨،٤(مـابني :عدد الدورات التدريبية اليت التحقـوا ـا يف جمـال احلاسـب اآليل              -
 .نواملعلمات مل حيددو،املعلمنيمن عينة %)٧١،٠

الفئة الغالبة من عينة املعلمات خربن مبتدئة بنـسبة    :مستوى اخلربة يف استخدام احلاسب اآليل      -
  .%)٥١،٦(يف حني أن الفئة الغالبة من عينة املعلمني خربم متوسطة بنسبة،%)٣٩،١(
 

 لمات استخدام احلاسب اآليل من وجهة نظر املعلمني واملع .٢
أظهرت نتائج الدراسة آراء عينة املعلمني واملعلمات حول مدى اسـتخدام احلاسـب اآليل يف       -

معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع للمرحلة االبتدائية مبدينة الرياض أم موافقني إىل حد              
 ).٣،١٨(ما  وبلغ متوسط موافقتهم على استخدامه

على االستخدام تتمثل   )واملعلمات،املعلمني(المح موافقة عينة  أظهرت نتائج هذا احملور أن أبرز م       -
 :يف موافقتهم على ثالثة عبارات كما يلي مرتبة تنازليا حسب قيم متوسطاا 

ملناهج التعليم العام أكثر مـن توافرهـا يف منـاهج التربيـة       ) cd( على تتوفر برامج حاسوبية   -
 ).٣،٧٥(وحققت أعلى متوسط،)مناهج العوق السمعي(اخلاصة

 حققت متوسطاً ،تطبيق مناهج التعليم العام يف تدريس الصم تستوجب استخدام احلاسب اآليل           -
 ).٣،٦٩(قدره

حققـت  ،تستوجب استخدام احلاسب اآليل   )مناهج العوق السمعي  (طبيعة مناهج التربية اخلاصة    -
 ).٣،٥٧( قدرهمتوسطاً



١٧٠ 

واملعلمات إىل حد ما علـى  ، املعلمنيكما أظهرت نتائج هذا احملور أن أبرز مالمح موافقة عينة        -
 :االستخدام تتمثل يف موافقتهم على مثانية عبارات كما يلي مرتبة تنازليا حسب قيم متوسطاا 

 ).٣،١٣(حققت أعلى متوسط، عند التدريس كمعزز للتالميذيستخدم احلاسب اآليل -
 ).٣،١٢( قدرهحققت متوسطاً،يوجد باملعهد أو بربنامج الدمج معمل للحاسب اآليل -
 ).٣،٠٤( قدره حققت متوسطاً، أثناء التدريسيشجعك املشرف على استخدام احلاسب اآليل -
حققـت  ، أثناء التـدريس تشجعك إدارة املعهد أو برنامج الدمج على استخدام احلاسب اآليل         -

 ).٣،٠٠( قدره متوسطاً
ققـت متوسـطا قـدره      ح،تمارينيستخدم احلاسب اآليل عند التدريس أثناء التطبيقات وال        -
)٢،٩٥.( 

 معوقات استخدام احلاسب اآليل من وجهة نظر املعلمني واملعلمات  .٣
أظهرت نتائج الدراسة آراء عينة املعلمني واملعلمات حول وجود معوقات حتد من اسـتخدام               -

احلاسب اآليل يف تدريس مناهج الصم وضعاف السمع مبعاهد وبرامج األمل للمرحلة االبتدائيـة              
 ).٢،٩٥( الرياض أم موافقني إىل حد ما وبلغ متوسط موافقتهم على توفر هذه املعوقاتمبدينة

أظهرت نتائج هذا احملور أن أبرز مالمح موافقة عينة املعلمني واملعلمات على وجود املعوقـات         -
 :تتمثل يف مخس عبارات كما يلي مرتبة تنازليا حسب قيم متوسطاا

 ).٤،٠٤(حققت أعلى متوسط ، دون تأمني أجهزة احلاسبقلة املخصصات املالية حتول -
 ).٣،٨٥( قدرهحققت متوسطاً،ضعف تأهيل وتدريب املعلم على استخدام احلاسب -
 ).٣،٨٤( قدرهحققت متوسطاً،قلة توفر أجهزة احلاسب باملعهد أو برامج الدمج -
 ).٣،٧١( قدرهحققت متوسطاً،صعوبة نقل أجهزة احلاسب إىل الفصول الدراسية -
كثرة العبء التدريسي للمعلـم يـؤدي إىل التقليـل مـن اسـتخدام احلاسـب اآليل يف                   -

 ).٣،٦٦( قدرهحققت متوسطاً،التدريس
أظهرت نتائج هذا احملور أن أبرز مالمح موافقة عينة املعلمني واملعلمات على وجود املعوقـات         -

 : حسب قيم متوسطاا بة تنازلياً كما يلي مرتتتمثل يف عدم موافقتهم على توفر اثين عشر معوقاً
حققت أعلى  ،ضعيف السمع عندما يعرض عليه الدرس باستخدام احلاسب       / قلة اهتمام األصم     -

 ).٢،٠٩(متوسط
 حققت متوسـطاً  ،ضعيف السمع عند استخدام املعلم للحاسب اآليل      / ينخفض تركيز األصم     -

 ).٢،١٨(قدره
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حققـت  ،ضعيف السمع مع املعلم يف الدرس     / م  يقلل استخدام احلاسب اآليل من تفاعل األص       -
 ).٢،١٩(أعلى متوسط

 حققت متوسـطاً  ،سلبيات استخدام احلاسب اآليل يف تدريس املواد الدراسية أكثر من إجيابياته           -
 ).٢،٢٤(قدره

حققـت  ،صعوبة متكني املعلم من إيصال املادة العلمية بشكل جيد باستخدام احلاسـب اآليل             -
 ).٢،٢٨( قدرهمتوسطاً

أظهرت نتائج الدراسة أن أبرز املعوقات اليت حتد من استخدام احلاسب اآليل يف تدريس مناهج                -
 الصم وضعاف السمع مبعاهد وبرامج األمل حسب وجهة نظر املعلمني واملعلمات مرتبة تنازلياً            

 :كما يلي
ة عند استخدام   معوقات مرتبطة بالعملية التعليمي   و،معوقات مرتبطة باملعلم  و،معوقات إدارية ومالية  

 )ضعيف السمع/ األصم (معوقات مرتبطة بالتلميذ و،معوقات مرتبطة باملشرف التربويو،احلاسب
 .معوقات مرتبطة بالبيئة التعليميةو

  النتائج املتعلقة باملشرفني واملشرفات.  ب
  البيانات الشخصية للمشرفني واملشرفات .١

من املشرفات يشرفن على معهد األمل بنـسبة        النسبة األكرب   :البيئة التعليمية اليت يشرفون عليها     -
وكـذلك علـى    ،يف حني أن النسبة األكرب من املشرفني يشرفون على معهد األمل          ،%)٧٦,٠(

 % ).٦١,٥٤(برنامج دمج لضعاف السمع بنسبة
 بدرجـة    تعليميـاً  الغالبية العظمى من املشرفني واملشرفات حيملون مـؤهالً       :املؤهل التعليمي  -

 %).٨٤،٠إىل  % ٥٣،٨(  تتراوح ما بنيالبكالوريوس بنسبة
يشكلن و  تربوياً  تعليمياً الغالبية العظمى من عينة املشرفات حيملن مؤهالً      : نوع املؤهل التعليمي   -

أما ، غري تربوي  فقط حيملن مؤهالً   %)١٢،٠(يف حني أن ما نسبته    ،%)٨٨،٠(النسبة األكرب وهي  
 .% )١٠٠( بنسبةعليمية تربويةبالنسبة لعينة املشرفني فجميعهم حيملون مؤهالت ت

الغالبية العظمى من عينة املشرفات تتراوح سنوات خربن يف         :عدد سنوات اخلربة يف اإلشراف     -
يف حني أن الغالبية العظمى لعينة املشرفني   ،%)٤٠،٠(بنسبة)أكثر من عشر سنوات   (جمال اإلشراف 

%) ٣٨،٥(أي بنسبة  ) أكثر من عشر سنوات    (وكذلك) أكثر من ست إىل عشر سنوات      (كانت
 .وهذا يبني أن املشرفني واملشرفات يتمتعون خبربة عالية يف اإلشراف

واملشرفات ميتلكون أجهزة   ،الغالبية العظمى من عينة املشرفني    :امتالكهم ألجهزة احلاسب اآليل    -
 %).٩٢،٠ - % ٨٤،٦(حاسب بنسبة تتراوح ما بني
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عظمى من عينة املشرفني واملشرفات يـستخدمون     الغالبية ال :الربامج اليت يستخدموها يف الغالب     -
 .يليه االكسل وآخرها االكسس، يليه البوربوينت،%)٤٩،٧(الربامج التالية برنامج الوورد بنسبة

من املشرفات حصلن علـى    %)٨٠،٠(احلصول على الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآليل        -
من املـشرفني حـضروا     %)٦٩،٢(سبتهيف حني أن ما ن    ،دورات تدريبية يف جمال احلاسب اآليل     

 .دورات يف احلاسب اآليل
 -% ٣٨،٥(تتـراوح مـابني  :عدد الدورات التدريبية اليت التحقوا ا يف جمال احلاسـب اآليل   -

 .من عينة املشرفني واملشرفات حصلوا على دورة واحدة%)٤٠،٠
ني واملـشرفات خـربم   الفئة الغالبة من عينة املشرف:مستوى اخلربة يف استخدام احلاسب اآليل   -

 %).٦٤،٠ -% ٦١،٥(متوسطة بنسبة تتراوح مابني 
 استخدام احلاسب اآليل من وجهة نظر املشرفني واملشرفات .٢
أظهرت نتائج الدراسة آراء عينة املشرفني واملشرفات حول مدى استخدام احلاسـب اآليل يف               -

موافقني إىل حد    ينة الرياض أم  معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع للمرحلة االبتدائية مبد        
 ).٣،٢٧(وبلغ متوسط موافقتهم على استخدامه  ما
أظهرت نتائج هذا احملور أن أبرز مالمح موافقة عينة املشرفني واملشرفات بشدة على االستخدام       -

 :تتمثل يف موافقتهم على عبارتني كما يلي مرتبة تنازليا حسب قيم متوسطاا
 ).٤،٥٥(حققت أعلى متوسط،ب أثناء التدريسخدام احلاسأشجع املعلم على است -
فرهـا يف منـاهج التربيـة      ملناهج التعليم العام أكثر مـن تو      ) cd( على تتوفر برامج حاسوبية   -

 ).٤،٢٤( قدرهحققت متوسطاً،اخلاصة
أظهرت نتائج الدراسة أن أبرز مالمح عدم موافقة عينة املشرفني واملشرفات على االستخدام              -

 : حسب قيم متوسطاا عدم موافقتهم على عبارتني كما يلي مرتبة تنازلياًتتمثل يف
امها يف تـدريس الـصم وضـعاف        تتوفر بربامج الدمج أجهزة حاسب آيل السـتخد        -

 ).٢،٣٩(حققت أعلى متوسط،السمع
  ).٢،٤٥( قدرهحققت متوسطاً،يوجد بربامج الدمج معمل للحاسب اآليل -
 
  من وجهة نظر املشرفني واملشرفات معوقات استخدام احلاسب اآليل .٣

أظهرت نتائج الدراسة آراء عينة املشرفني واملشرفات حول وجود معوقات حتد من اسـتخدام             -
عاهد وبرامج األمل للمرحلة االبتدائيـة      مباحلاسب اآليل يف تدريس مناهج الصم وضعاف السمع         
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 عدم موافقتهم على توفر هـذه  مبدينة الرياض أم غري موافقني على وجود معوقات وبلغ متوسط   
 ).٢،٥٨(املعوقات 

أظهرت نتائج هذا احملور أن أبرز مالمح موافقة عينة املشرفني واملشرفات بشدة على وجـود                -
قلة املخصـصات املاليـة حتـول دون تـأمني أجهـزة            :املعوقات تتمثل يف معوق واحد وهو     

 ).٤،٢٤( قدره وحققت متوسطاً،احلاسب
 علـى   ور أن أبرز مالمح عدم موافقة عينة املشرفني واملشرفات مطلقـاً          أظهرت نتائج هذا احمل   -

 .وجود املعوقات متثلت على توفر مخس معوقات كما يلي مرتبة تنازليا حسب قيم متوسطاا
حققـت أعلـى    ، قلة اهتمام األصم عندما يعرض عليه الدرس باستخدام احلاسب اآليل           -

 ).١،٦٦(متوسط 
حققـت  ، عندما يعرض عليه الدرس باستخدام احلاسـب اآليل        قلة اهتمام ضعيف السمع    -

 ).١،٦٨( قدره متوسطاً
 قـدره   حققت متوسـطاً  ، ينخفض تركيز ضعيف السمع عند استخدام املعلم للحاسب         -
)١،٧١.( 
 ).١،٧١( قدرهحققت متوسطاً،ينخفض تركيز األصم عند استخدام املعلم للحاسب اآليل -
 حققـت متوسـطاً  ،املكتوبة على شاشة احلاسب اآليل صعوبة فهم ضعيف السمع للمادة     -

 ).١،٧٦(قدره 
أظهرت نتائج الدراسة أن أبرز املعوقات اليت حتد من استخدام احلاسب اآليل يف تدريس مناهج                -

 مرتبة تنازلياً املشرفني واملشرفات   عاهد وبرامج األمل حسب وجهة نظر       مبالصم وضعاف السمع    
 :كما يلي

ومعوقات مرتبطة بالعملية التعليميـة عنـد       ،ومعوقات مرتبطة باملعلم  ،ةمعوقات إدارية ومالي  
ومعوقـات مرتبطـة    ،)ضعيف الـسمع  /األصم(معوقات مرتبطة بالتلميذ  و،استخدام احلاسب 
  .ومعوقات مرتبطة بالبيئة التعليمية ،باملشرف التربوي

 :النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة .ج
ق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة املعلمـني          أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فرو      -

واملعلمات يف طبيعـة املعوقـات الـيت حتـول دون اسـتخدام احلاسـب اآليل تعـزى إىل                   
والبيئـة  ،واملقـررات الدراسـية   ،واملناهج،والتخصص،واخلربة،واملؤهل التعليمي ،اجلنس:متغريات
  .التعليمية
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 داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة املـشرفني  أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات    -
واملشرفات يف طبيعـة املعوقـات الـيت حتـول دون اسـتخدام احلاسـب اآليل تعـزى إىل                   

يف حني أا أظهرت وجـود فـروق        .والبيئة التعليمية ،واخلربة  ،واملؤهل التعليمي ،اجلنس:متغريات
 .تعزى إىل متغري التخصص لصاحل أصحاب التخصصات العامة

، أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسـة املعلمـني               -
نتائج وجود  ال أظهرت   كما،املشرفني فيما يتعلق مبحور واقع االستخدام لصاحل املشرفني التربويني        

ات  فيما يتعلق مبحور املعوقات حيث كانت املعوق       نياملشرف،نيفروق بني آراء عينة الدراسة املعلم     
أما املعوقات البيئيـة    .وكذلك املعوقات املرتبطة بالتلميذ لصاحل املشرفني التربويني      ،اإلدارية واملالية 

، يف حني مل تظهر الدراسة وجود فروق يف املعوقـات املرتبطـة بـاملعلم          ،فكانت لصاحل املعلمني  
 . واملعوقات املرتبطة باملشرف

حصائية بني املعاهد والـربامج يف اسـتخدام        أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إ        -
احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية يف التدريس من وجهة نظر املعلمني واملعلمات وذلـك لـصاحل                

يف حني أن الدراسة مل تظهر وجود فـروق ذات داللـة            ،برنامج دمج الصم أم أكثر استخداما     
سيلة تعليمية يف التدريس من وجهـة  إحصائية بني املعاهد والربامج يف استخدام احلاسب اآليل كو     

 .نظر املشرفني واملشرفات 
الصفوف (أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مناهج التعليم العام            -

 يف مـدى اسـتخدام احلاسـب اآليل    )مناهج العوق السمعي (وبني مناهج التربية اخلاصة   )املبكرة
 . نظر املعلمني واملعلمات فقطكوسيلة تعليمية يف التدريس من وجهة

  

 :توصيات الدراسة  : ثانيا
  :من خالل ما أظهرته الدراسة من نتائج توصي الباحثة بااليت 

 :التوصيات املتعلقة بنتائج الدراسة واملرتبطة بوزارة التربية والتعليم ♦
يف )Data Show(العمل على توفري أجهزة احلاسب اآليل جبميع ملحقاا من جهاز العـرض   -

 .معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع
حيث أثبتـت نتـائج الدراسـة عـدم         بربامج الدمج  اآليل العمل على توفري معامل للحاسب     -
 .وإتاحة الفرصة لتالميذ املرحلة االبتدائية لالستفادة منها،فرهاتو
يف مجيع مراحـل    ل   زيادة فاعلية استخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية يف معاهد وبرامج األم            -

  .وجلميع املناهج الدراسية وخصوصا للمرحلة االبتدائية،التعليم
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 للمرحلة االبتدائية   وخصوصاًضرورة مراجعة النظام التعليمي داخل معاهد األمل وبرامج الدمج           -
 .حىت يستطيع النظام املدرسي أن يواجه حتديات العصر

ام احلاسب اآليل يف تدريس مناهج الصم وضعاف         العمل على إزالة املعوقات اليت حتد من استخد        -
 خاصة يف املرحلة االبتدائيةمعاهد وبرامج األمليف السمع 

 .  اآليل حتول دون تأمني أجهزة احلاسب واليتقلة املخصصات املالية -
  .  اآليلضعف تأهيل وتدريب املعلم على استخدام احلاسب -
 . امج الدمجاهد أو بربب باملع قلة توفر أجهزة احلاس -
  . صعوبة نقل أجهزة احلاسب إىل الفصول الدراسية -
 يف   اآليل يؤدي إىل التقليل من استخدام احلاسـب      والذي  ملعلم  زيادة العبء التدريسي على ا      -

 . التدريس
حيث أثبتـت نتـائج     ،وضع ميزانية خاصة لتوفري األدوات واألجهزة إلثراء املقررات الدراسية         -
 . اآليلقلة املخصصات املالية حتول دون تأمني أجهزة احلاسببأن لدراسة ا

 جلميـع املـشرفني      يف احلاسـب اآليل    التخطيط لتنظيم دورات تدريبية مكثفة وورش عمل       -
وسيلة مـساعدة يف    كومتكينهم من استخدامه    ،حملو أميتهم التقنية  علمات  امل و علمنيواملواملشرفات  
 . املعلومات من مصادرهااحلصول علىت الشرح والتقومي ووتسخريه يف عمليا،التدريس

توجيه مشريف ومشرفات معاهد وبرامج األمل إىل ضرورة األخـذ بنتـائج هـذه الدراسـة                -
 .تأكيد تطبيقها اآليل يف التدريس والستخدام احلاسب

علـيم الفـين    ختتفي احلواجز بـني الت      حبيث التعليميةراحل  امل يف مجيع    التقنيةاالجتاه حنو تعليم     -
 .والتعليم العام واخلاص وتعليم املوهوبني وغريه

 يف جمال اسـتخدام   على املرحلة االبتدائية توصي الباحثة بإجراء املزيد من الدراسات والبحوث       -
 اخلاصة بشكل عام ويف جمال الـصم وضـعاف          احلاجات التربوية يف تعليم ذوي     احلاسب اآليل 

 .السمع بشكل خاص
 لالستفادة مـن  يةتطويرالشاريع املحباث واأل دعم وتشجيع يف    التربية والتعليم  ن تتوجه وزارة  أ -

 اليت ستساعد يف عملية التعليم للصم وجتعلهم قادرين علـى االعتمـاد علـى أنفـسهم                 التقنية
   .ومشاركة اتمع

 
 : التعليم العايل ؤسساتالتوصيات املتعلقة مب
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  وجعلها أكثر تطبيقاً   العوق السمعي داد معلمي   إضافة مقررات احلاسب اآليل ضمن مناهج إع       -
 .  تعليم الصم تقنيةوجعل اجلزء األكرب منها مقررات يف 

 التربويـة   احلاجاتضرورة ضم مقرر خاص بأحدث طرق التدريس العاملية يف تدريس ذوي             -
 .اليت تستخدم كافة أنواع التقنية املتقدمة يف التدريس، اخلاصة 
 وخمططي الربامج   اآليل كاالت اخلاصة ببيع أجهزة احلاسب    التوصيات املتعلقة بالو   ♦

  :واملنتجني واملوزعني للتقنيات 
إثراء الربامج التعليمية احلاسوبية اخلاصة بالصم ملختلف املناهج الدراسـية بالوسـائل          تعريب و  -

وذلـك  ،غلب على ظروف العوق السمعي لديهمالبصرية من رسوم وأشكال وإشارات وألوان للت   
 .صم يسمع ويرى بعينيهألن األ

تصميم برامج تعليمية متنوعة ملواجهة االختالفات املوجودة يف درجة العوق السمعي والقـدرة     -
 .على الكالم بني التالميذ الصم وضعاف السمع

  :التوصيات املتعلقة مبخططي املناهج التعليمية  ♦
 تطويريـة   أبعـاداً سمع  صم وضعاف ال  لل  اليت تدرس  لمناهجلجيب أن تأخذ الرؤية املستقبلية       -

عميقة يف األسلوب واملضمون حيث يعاد النظر يف ضوء التغذيـة الراجعـة والدراسـات                
 . يف ااالت التقنيةواملستجدات التربوية

درسية على أقراص مضغوطة حبيـث     املضرورة تبين مشروع وطين حنو برجمة املناهج التعليمية          -
اسـتخدامه يف أي مكـان       واملعلم   ذتلمي لكل منهاج ليسهل على ال     )CD-ROM (يصبح

 . ويف أي وقت يريدهيتواجد فيه،
صـدار بـرامج    إلالتنسيق مع الشركات املنتجة للربجميات احلاسوبية التعليمية والتعاون معها           -

تحقق األهداف املنشودة يف    حىت ت ،صتعليمية يف خمتلف املقررات الدراسية للتعليم العام واخلا       
 .يف جمال التعليماالستفادة من احلاسب اآليل 

أن توضع مواصفات للكتب املدرسية والربجميات واملواد التعليمية األخرى املسموعة واملقروءة            -
  .واملرئية املطلوبة للمدرسة لتناسب الصم وضعاف السمع

دعم الشركات املنتجة للربامج التعليمية وتقدمي احلوافز والتسهيالت واخلربات مبا يـساعدها             -
  .لمية عالية اجلودة والدقة واالرتباط باملناهج الدراسيةعلى إنتاج برامج ع

  

  :الدراسات املقرتحة : ًلثاثا
   :يف ضوء نتائج الدراسة تقترح الباحثة الدراسات اآلتية 
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وبـرامج الـدمج    دراسة واقع استخدام احلاسب اآليل ومعوقاته يف مناهج معاهد األمل            .١
 .الثانوية للمرحلة املتوسطة و

بية على التالميذ الصم وضعاف السمع مبعاهد األمل وبـرامج الـدمج          إعداد حبوث جتري   .٢
 تعليمية مـساندة ملختلـف املقـررات        وسيلةً التدريس باستخدام احلاسب اآليل      حول

 .الدراسية ويف خمتلف املراحل التعليمية
 تعليمية وأمناط التعلم يف تنمية املفاهيم       وسيلةً  اآليل دراسة التفاعل بني استخدام احلاسب     .٣

 .العلمية والرياضية اردة لدى التالميذ الصم وضعاف السمع 
دراسة مقارنة بني التدريس بالوسائل التعليمية التقليدية وبني التدريس باستخدام التقنيـة             .٤

 ) .احلاسب اآليل(احلديثة 
 .دراسة واقع استخدام احلاسب اآليل يف مناهج التربية اخلاصة بشكل عام .٥
بات اليت تعوق استخدام أساليب التدريس املدعمة باحلاسب        إجراء حبوث تتناول الصعو    .٦

 .اآليل ملختلف اإلعاقات للتغلب عليها
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المــراجــع      

المراجع العربیة :   أوال  
المراجع األجنبیة :   ثانیا  
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  :املراجع العربية : أوال 
  

 تكنولوجيــا املعلومــات وحتــديث التعلــيم) .م٢٠٠١ . ( زاهــرالغريــب، امساعيــل  
 .دار عامل الكتب:الرياض.١ط.
استخدام الوسائل التعليميـة ومعوقاـا يف املرحلـة         ) .م١٩٩١.  (فوزية حممد ، اخليل  أبا   

رسالة ماجستري غـري   . االبتدائية للبنات مبدينة الرياض من وجهة نظر املوجهات واملعلمات        
 .الرياض:جامعة امللك سعود،  كلية التربية .منشورة 

تخدام الكمبيوتر كمستحدث تكنولوجي    أثر اس ) . يناير،  م   ٢٠٠٣.(حممود سيد   ، أبو ناجي    
. الة العلميـة    .يف تعليم العلوم على حتصيل التالميذ الصم باملرحلة الثانوية واجتاهام حنوه            

 .٢٢٨-١٩٨ص ص. جامعة أسيوط . كلية التربية ) . ١(١٩جملد 
 يف احللقـة    إعداد كتب القراءة للتالميذ املعوقني مسعياً     ) . م١٩٩٣. (بدر النعيم   ، أبو العزم    

 كليـة   .رسالة ماجستري غري منشورة      ، األوىل من التعليم األساسي يف ضوء أهداف املرحلة       
 . جامعة الزقازيق، التربية 

حنو نظرة معاصرة للتعليم والتأهيـل املهـين       ) . أ، فرباير  ،  م ٢٠٠٠. (سعاد الطيب ، أمحد   
صرة يف التعليم والتأهيـل املهـين       ورقة عمل مقدمة يف ندوة االجتاهات املعا      . للمعوقني مسعياً 
 .قصر الثقافة: الرياض  . األمانة العامة للتربية اخلاصة . ٢٠٠٠فرباير ) ٣-١(للمعوقني مسعيا 

يف ) صم وضعاف مسع (إدماج املعاقني مسعياً) . ب، ابريل ،  م٢٠٠٢. (سعاد الطيب   ، أمحد   
العلمية السابعة لالحتـاد العـريب      حبث مقدم يف الندوة      .رياض األطفال بني النظرية والتطبيق    

) ٣٠-٢٨(حقوق األصم يف القرن احلادي والعشرين يف الفترة    :للهيئات العاملة يف رعاية الصم      
 ) . ٣(ج  . ٢٠٠٢ابريل 

الـة  .دمج املعاقني مع األطفال األسـوياء     ) . أ  ، نوفمرب، م  ١٩٩٧ . ( حممد فوزية، أخضر   
 ).٧(.العربية

 . ١ط.  يف مفتـرق الطـرق       تعليم املعاقني مسعياً  ) .ب  ، م  ١٩٩٩ . ( حممد فوزية، أخضر   
 .مكتبة امللك فهد الوطنية : الرياض 

. استخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية      ) . نوفمرب،  م   ١٩٩٦.  ( امساعيل حممد، األنصاري   
. قطر . وماللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعل      ) . ٢٥( السنة   . )١١٧. (جملة التربية   

 . ١٣٩-١٢٤ص ص
. منهج مقترح للرياضيات للتالميذ الصم مبدارس األمل  .)م  ١٩٩٣. ( أمحد  فتيحة  ، بطيخ   

 .   جامعة املنوفية، كلية التربية . رسالة دكتوراة  غري منشورة 
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استخدام التكنولوجيا يف حقل التربيـة      ) . مجادى األوىل ، أ  ، هـ١٤٢٢.(حممد  زيد  ، البتال   
 .٨٨-٨٥ ص ص) .٧٤(. جملة املعرفة . اخلاصة 

لـدى  ) ضغوط العمل النفـسية   (االحتراق النفسي   ) . ب  ،  م   ٢٠٠٠.(حممدزيد  ، البتال   -
 . أكادميية التربية اخلاصة : الرياض  . ١ط. معلمي ومعلمات التربية اخلاصة 

مية يف  تقومي مسارات استخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعلي      ) .  م   ١٩٨٩. (حممدأمحد  ، بوزبر -
 ١٢١-٩٧ ص ص) .٩(السنة .)٣٠(. رسالة اخلليج العريب  . الوطن العريب

. ١ط. تعليم احلاسوب لذوي االحتياجات اخلاصـة       ) . م٢٠٠٤. (سلمانسلوى  ، البلوي   -
 .دار صفاء للنشر والتوزيع : عمان 

م يف  اخلصائص الفنية للرسوم التعبريية للتلميذ األص     ) . هـ١٤٢١ . ( عبداهللا علي، البطاح   -
رسالة ماجـستري غـري     . الصفوف الثالثة االبتدائية األوىل مبعهد األمل للبنني مبدينة الطائف        

 .مكة : جامعة أم القرى ، كلية التربية . منشورة 
استخدام برامج العروض لتدريب املدرسني على تـصميم        ) . م١٩٩٩.(فاطمة  ، البلوشي   -

حبث مقدم يف مؤمتر تكنولوجيا    .اللغة العربية وإنتاج برامج تعليمية تفاعلية متعددة الوسائط ب      
 .جامعة قطر . كلية التربية  . التعليم ودورها يف تطوير التربية بالوطن العريب

واقع الوسائل التعليمية يف تدريس التربية الفنية مبعاهد    ) . م٢٠٠٣. (حممدعادل  ، بن طالب    -
قسم املنـاهج   . جستري غري منشورة    رسالة ما . التربية الفكرية يف اململكة العربية السعودي       

 . جامعة امللك سعود ، كلية التربية ،  وطرق التدريس
واقع استخدام التقنيـات التربويـة يف األقطـار العربيـة     ) .  م   ١٩٩٤. (حممد  ، بن فاطمة    -

  .٩٣-٧ص ص. تونس  . املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. والصعوبات اليت تواجهها 
. ١ط. تربية وتعليم التالميذ الصم وضعاف السمع       ) . م٢٠٠٥ . ( سلطان سفيو، التركي   -

 .مكتبة امللك فهد الوطنية: الرياض 
 – ١٤٢٥ للعام الدراسـي     ةالتقرير الشامل للمجموعات االستشارية التخصصية النسائي      -

 .وزارة التربية والتعليم : الرياض  .  هـ١٤٢٦
ستخدام احلاسوب على حتـصيل طـالب الـصف       أثر ا ) . م٢٠٠٠. (سعدالتومي ، عبداهللا     -

، كلية التربية . رسالة ماجستري غري منشورة . السادس االبتدائي يف مقرر قواعد اللغة العربية   
 .الرياض : جامعة امللك سعود 

حممـد  وإبـراهيم  ،  سـالم   سيدترمجة سالم (.  قيادة املنهج    ). م ١٩٩٥. (ألن  ، جالورن -
فهرسة مكتبة امللك   : الرياض   . ١ط).  الرويلي    فواز وموافق ، محودةأمحد  وربيع  ، الشافعي  

   .فهد



١٨١ 

حبث مقـدم يف     .االستخدام الناجح لتقنيات التعليم احلديثة    ) . م١٩٩٨. (معني  ، اجلمالن   -
" . رؤية مستقبلية للتعليم يف الوطن العريب"املؤمتر األول لوزراء التربية والتعليم واملعارف العرب    

 .٥٩-١٣ ص ص. املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .طرابلس . تونس 
اجتاهات طلبة الصف األول الثانوي حنو مادة احلاسوب        ). م١٩٩٣ . ( حممد يل، اجلابري   -

 .عمان : اجلامعة األردنية . رسالة ماجستري غري منشورة  . يف دولة األمارات العربية املتحدة
دليل اآلباء واألمهات للتعامل مع الطفـل       ) . هـ١٤٢١(. اجلمعية اخلريية لرعاية املعوقني      -

 .عنيزة:مكتبة امللك فهد الوطنية. ضعيف السمع 
 مبـدارس   إعداد منهج يف اللغة العربية للمعوقني مسعياً       . )م١٩٩٩. (أمحدابتهاج  ، حسانني   -

 .كلية التربية بسوهاج،رسالة دكتوراة غري منشورة . األمل يف ضوء طبيعتهم وحاجام 
نظام وسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية  ) . م٢٠٠٣ ( . عبدالرمحنسليمان، حلقيل  ا 

  .مكتبة امللك فهد الوطنية: الرياض ) . ١٥ط.(
دراسة واقع استخدام معامل احلاسب اآليل يف جتربـة    . )م٢٠٠٤. (عبداهللاإبراهيم  ، احلسن   

 واملشرفني التربويني ومديري هذه املدارس    املدارس السعودية الرائدة من وجهة نظر املعلمني      
 .الرياض :جامعة امللك سعود ، كلية التربية . رسالة ماجستري غري منشورة. مبدينة الرياض 

إرشادات يف التربيـة اخلاصـة      ) . م٢٠٠٠. (عبداهللاحممد  ، ؛ سامل   سعدعبد اهللا   ، احلسني   
 .وزارة املعارف : الرياض . للمعلم واألسرة 

: عمان. ١ط. تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق ) . أ، م ١٩٩٨. (حممودمد حم، احليلة  
 . دار املسرية للنشر 

: العـني   ) . ٢ط(. طرائق التدريس واستراتيجياته    ) . ب، م  ٢٠٠٢. (حممودحممد  ، احليلة   
 . دار الكتاب اجلامعي 

الجتماعي لـدى املـراهقني   دراسة مقارنة للتقبل ا) . أ  ، م  ١٩٩٦. (عبدالنيبعلي  ، حنفي   
جامعـة  ، كليـة التربيـة    . رسالة ماجستري غري منشورة   . الصم وضعاف السمع والعاديني     

 .الزقازيق
أكادميية :الرياض. ١ط. مدخل إىل اإلعاقة السمعية ) . ب، م ٢٠٠٣. (عبدالنيبعلي ، حنفي  

 .التربية اخلاصة
طرق التواصل للمعوقني   ). م٢٠٠٤( .  محد عبد الوهاب ، ؛ السعدون   عبدالنيبعلي  ، حنفي   

 .أكادميية التربية اخلاصة: الرياض  . ١ط. دليل املعلمني والوالدين املهتمني  : مسعياً
. ة التربوية الفردية للمعاق مسعياً  اخلط) .م٢٠٠٤. (زيدحممد  ، ؛ احملسن   عبدالنيبعلي  ، حنفي   

 .مكتبة امللك فهد الوطنية : الرياض . ١ط
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 .  رضىسلمان،  ؛ احللواجيإبراهيمخليل ، ؛ شرب  إيليامسري،  ؛القمص د حممعبد علي، حسن  
تقومي مدى إتقان التالميذ للكفايات األساسية يف مـواد اللغـة العربيـة             ) . يونيو، م٢٠٠٥(

جملة التربيـة  . والرياضيات والعلوم واللغة اإلجنليزية يف اية احللقة الثانية من التعليم األساسي    
 .٢٧-٢٤ ص ص).٦(السنة ) .١٥.(

فاعلية استخدام احلاسوب يف اكتساب مفاهيم رياضـية        ) . م١٩٩٤ . ( صاحل آمال، محاد   
كليـة  . رسالة ماجستري غـري منـشورة       .  إعاقة بسيطة    أساسية لدى الطلبة املعوقني عقلياً    

 .عمان: اجلامعة األردنية، الدراسات العليا 
دار الفكر  : عمان  ). ٢ط. (اقة السمعية   مقدمة يف اإلع  ) . م٢٠٠٢. (حممد مجال، اخلطيب   

 .للطباعة والنشر والتوزيع
منـاهج وأسـاليب     . )أ،  م   ٢٠٠٣. ( صـبحي مىن  ، ؛ واحلديدي   حممدمجال  ، اخلطيب   

: بريوت ).٢ط(. دليل عملي إىل تربية وتدريب األطفال املعوقني      :التدريس يف التربية اخلاصة   
 .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع

. قضايا معاصرة يف التربية اخلاصة  .  )ب،  م ٢٠٠٣. ( مىن ، ال ؛ واحلديدي مج، اخلطيب  
 .أكادميية التربية اخلاصة : الرياض . ١ط

اجتاهات املعلمني يف حمافظة إربد حنو تكنولوجيا       ) . يونيهم ،   ٢٠٠٠. ( حممداخلطيب ، لطفي     
 .١٣٠-١١١ ص ص) .١() . ٢٠(الد. الة العربية للتربية . التعليم 

الكمبيوتر التعليمـي   ) . م ، ديسمرب  ٢٠٠٤. ( مخيس ؛ السيد ، سامح       حممد اخلطيب ، لطفي   
جامعة عني  . كلية التربية    . )٤٠(  . جملة القراءة واملعرفة  . يف سلطنة عمان واقع وتطلعات      

 . ١٧١-١٢٩ص ص. مشس 
وسائل استخدام احلاسوب وملحقاته يف إعداد ال) . م٢٠٠١. ( ناجيزهري ، خليف  

 -٩حبث مقدم للمشاركة يف مؤمتر العملية التعليمية يف عصر االنترنت يف الفترة  .التعليمية
 هـ على الرابط٧/١/١٤٢٧مت استرجاعه يف  . ٢٠٠١ / ٥/ ١٠

http://www.najah.edu/arabic/conferences/IT/Main.htm  
) املعـريف   ( النمو العقلي    مراحل) . أ، سبتمرب  ، م  ٢٠٠٢. (عبداحلكيمعبد الغفار   ، الدماطي   

-٤١ ص ص).١. (أكادميية التربية اخلاصة . لدى عينة سعودية من التالميذ الصم والعادييني    
١٠٤. 

اللغة أعظم طـرق التواصـل     ) . ب  ، ابريل  ، م  ٢٠٠٣ . ( عبداحلكيم عبد الغفار ، الدماطي   
 .٤٣-٤٠ ص ص .)٥. (رسالة التربية اخلاصة . اإلنساين شيوعا 
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مشكالت التدريس لدى معلـم الـصف األول        ) .  م ١٩٩٩ . ( عبدالرمحن حممد، الدحيان   
 .٧٧-١٩ ص ص) .٢٠(السنة  ) . ٧١( . رسالة اخلليج العريب. االبتدائي 

 .وزارة املعارف: الرياض ) . م١٩٨١. (دليل التعليم اخلاص  
 قني عقلياًتعليم مهاريت اجلمع والطرح للطلبة املعو) . ٢٠٠١. (عبداجلليلفتحية ، دياب  

 :اجلامعة األردنية، راسات العليا كلية الد. رسالة ماجستري غري منشورة  . باستخدام احلاسوب
 .عمان

الوسائل التعليمية وعالقتها بتقبل الطالب للمـادة       ) . م٢٠٠٢. (عبدالعزيزناصر  ، الداود   
  . مكتبة العبيكان للطباعة والنشر : الرياض   . الدراسية

. ١ط.قضايا ومـشكالت يف التربيـة اخلاصـة       ).أ، م  ١٩٩٨. ( ادق ص فاروق، الروسان 
 .دار الفكر للطباعة والنشر:عمان

 . ١ط.  دراسات وحبوث يف التربيـة اخلاصـة         ).ب  ،م٢٠٠٠. (  صادق فاروق، الروسان 
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : عمان

 الثقافة كأحدث التوجهـات     ثنائية اللغة وثنائية  ) .نوفمرب، م  ٢٠٠٥. (صاحلطارق  ، الريس   
التحـديث والتحـديات   :ل مقدمة يف ندوة التربية اخلاصـة  ورقة عم  .العاملية يف تربية الصم     

 .جامعة امللك سعود: الرياض . املستقبلية 
معوقات استخدام الطرائق احلديثة لتدريس مواد       ).يوليو،  م   ٢٠٠٣.  (حممدصاحل  ، الرواضيه   

جملد  .جملة مركز البحوث التربوية   . التعليم األساسي يف األردن     الدراسات االجتماعية مبرحلة    
 .١٣٧-١٠١ ص ص.جامعة قطر.) ٢٤ ( ١٢

فعالية برنامج كمبيوتر بالوسائط املتعددة يف حتصيل ) . نوفمرب ، م ٢٠٠٥. (حممودمسية ، ربيع  
ة يف اململكة العربية لبعض مفاهيم العلوم والتربية الصحي) القابلني للتعلم(التالميذ املعاقني عقليا 

 .٧٣-٤٩ص ص.جامعة عني مشس .كلية التربية ).٤٩(.جملة القراءة واملعرفة . السعودية
. تكنولوجيا التعليم يف عصر املعلومات واالتصاالت     ) . م٢٠٠٢. (عبداحلميدكمال  ، زيتون   

 .دار عامل الكتب : الرياض 
األساليب التقنية احلديثة ) . إبريل ، م٢٠٠٢. ( حممدمجيلة ، وشقالبو ، شكرحممد ، الزبيدي  

حبث مقدم يف الندوة العلمية السابعة لإلحتاد العـريب للـهيئات           .  لتعليم وتربية املعاقني مسعياً   
) ٣٠-٢٨( حقوق األصم يف القرن احلـادي والعـشرين يف الفتـرة          :العاملة يف رعاية الصم     

 ).١(ج. م ٢٠٠٢ابريل
بعض مشكالت التعلـيم مبـدارس األمـل        . ) أغسطس،  م   ١٩٩٠. ( فوزي حممد، زاهر   

حبث مقدم يف املؤمتر السنوي الثالـث       .وضعاف السمع باحللقة األوىل من التعليم األساسي        
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. مركـز الطفولـة     .١٩٩٠أغـسطس    ) ١٣- ١٠(املصري تنشئته ورعايته يف الفترة    للطفل  
 . جامعة عني مشس : القاهرة

: الريـاض  .١ط.عليم والتعليم اإللكتـروين  تكنولوجيا الت) .م ٢٠٠٤( .حممدأمحد ،  سامل   
 .مكتبة الرشد

 .دار املعارف: مصر . الكمبيوتر يف التعليم ) . م١٩٩٥. (عبداحلليمفتح الباب ، سيد 
اسـتخدام احلاسـوب   ) . م٢٠٠٣ . ( فـايز عـادل ، ؛ والسرطاوي أمحدجودت  ، سعادة   

 .وق للنشر والتوزيع دار الشر: عمان . ١ط. واالنترنت يف ميادين التربية والتعليم 
دار القاهرة للطباعة   :القاهرة  .معجم اإلعاقة السمعية    ) .م٢٠٠٢(.سيدعبد الرمحن   ، سليمان   

 .والنشر 
: الريـاض . املعاقون مسعياً.)م٢٠٠٥.( عبدالعزيزإيهاب، ؛ الببالوي سيدعبد الرمحن ، سليمان   

 .دار الزهراء للنشر والتوزيع
ستخدام الكمبيوتر يف تدريس الرياضيات للتالميـذ       ا.) م ١٩٩٤. (رفعترمضان  . سليمان   

 رسالة دكتوراة غـري منـشورة      . الصم وأثر ذلك على حتصيلهم واجتاهام حنو الرياضيات       
   . جامعة املنوفية . كلية التربية .
مدارس الصم وحتديات القرن احلادي والعشرين .)ابريل،  م٢٠٠٢.(عبداهللاحممد ،السليطي  

مقدم يف الندوة العلمية السابعة لالحتاد العريب للهيئات العاملة يف رعاية حبث  .رؤية اجتهادية
 ) .٣(ج. ٢٠٠٢ابريل ) ٣٠-٢٨(يف الفترة  حقوق األصم يف القرن احلادي والعشرين: الصم 

 . جامعة قطر الدوحة
أثر احلرمان احلسي السمعي على النمو االنفعايل       ) . "مارس، م  ٢٠٠٢. (عبداهللاحممد  ، سامل   

   .٢٧-٢٦ص ص). ٣. (رسالة التربية اخلاصة " . صم ودور املعلم حنوهلأل
جملة آفاق  . "إعداد معلم املستقبل لعصر جديد      ) . " مارس،  م   ٢٠٠٣ . (  حممد حممد، سامل   

 .١٧-١٦ص ص) . ٣٨ . (تربوية ونفسية
ـ ) . سبتمرب، م ٢٠٠٣ . (  رمضانخريية، سيف    صيل فاعلية التعليم املعزز باحلاسوب على حت

طالبات كلية التربية األساسية املعتمدات واملستقالت عن اال اإلدراكي واجتاهـان حنـو             
جامعة عني ، كلية التربية ). ٨٨. ( دراسات يف املناهج وطرق التدريس .احلاسوب بالكويت   

     . ٦٥-٤١ ص ص.مشس 
معجم التربية ) . م٢٠٠٢. (جالل ، يوسف ؛ القارسي ، عبد العزيز ؛ القريويت ، السرطاوي  

 .دار القلم للنشر والتوزيع : ديب . ١ط . اخلاصة
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أثر استخدام االكتشاف شبه املوجه يف تدريس العلوم على ) . م ١٩٩٠. (حممدصفية ، سالم  
. تنمية املفاهيم واملهارات العلمية واملهارات العقلية والتفكري االبتكاري لتالميذ التعلم األساسي 

 .٣٩-١ص ص. جامعة املينا ،  كلية التربية ).٣(. ربية وعلم النفس جملة البحث يف الت
فعالية استخدام املوديالت التعليميـة املـصورة   ). أكتوبر،  م   ٢٠٠١. ( السيدعادل  ، سرايا   

 جملة .ومتعددة الوسائط يف تنمية التحصيل الدراسي واالجتاه حنو الكمبيوتر لدى التالميذ الصم      
 .٧٣-٤٨ ص ص .كلية التربية بالعريش. ) ٢( ١٥جملد .   النفس البحث يف التربية وعلم

. ١ط .موسوعة التربية اخلاصـة والتأهيـل النفـسي       ) . أ،م٢٠٠٢.(ساملكمال  ، سيسامل   
 .  دار عامل الكتاب اجلامعي :العني

  .)٢ط(. الدمج يف مدارس التعليم العام وفـصوله   ) . ب، م٢٠٠٦.(كمال سامل ، سيسامل   
                                                                                                                                                                                                                                             .   الكتاب اجلامعي دار عامل:العني

ـ ١٤٢٥ .  ( حممد عبد احلافظ ، سالمة    دار : الرياض  . احلاسوب يف التعليم    تطبيقات  ) .  ه
  .اخلرجيي للنشر والتوزيع 

قاموس التربيـة  ) . م١٩٩٤.( عبداحلكيمعبد الغفار، ؛ الدماطي السيدعبد العزيز  ، الشخص   
 .الرياض .١ط.اخلاصة وتأهيل غري العاديني

 ليمالوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التع    ) . م٢٠٠١. (عبدالعزيزمجال  ، الشرهان   
 .مكتبة امللك فهد الوطنية للنشر والتوزيع :الرياض ) .٢ط.(

فاعلية احلاسب اآليل يف العمل اليومي للمعلـم        ) . ابريل،  م   ١٩٩٧. (فهميإميل  ، شنودة   
التعليم مـن أجـل   : املؤمتر العلمي اخلامس بكلية التربية جامعة حلوان       حبث مقدم يف  .  العريب

 .  ٢٤٤-١٩٧ص ص. ٣جملد  .  ١٩٩٧ابريل ) ٣٠-  ٢٩(مستقبل عريب أفضل  يف الفترة 
دراسة تقوميية الستخدام التقنيات التعليمية يف معاهـد        ) . م٢٠٠٥. (عليسارة  ، الشيحة   

، قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم . رسالة ماجستري غري منشورة . األمل للصم مبدينة الرياض   
 . الرياض : جامعة امللك سعود ، كلية التربية 

 هـ على   ٢٧/٦/١٤٢٥مت استرجاعه يف    . مفهوم التقنيات   ) . هـ١٤٢٥. (عماد  ،   صاحل 
ــرابط  -http://www.minshawi.com/other/technician.الـــــ

concept1.htm 
األداء املعريف لفاقدات السمع والعاديات يف الفئة العمريـة         ) . م٢٠٠٠. (عمرلينا  ، صديق   

جامعة امللـك  ، كلية التربية .  غري منشورة رسالة ماجستري . دراسة مقارنة ، سنة  )١٥-١٣(
 .الرياض : سعود
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. أثر احلاسوب يف تعلم التالوة ) . مارس،  م  ٢٠٠١.( حممد  ، عبدالرمحن ؛ العياصرة    ، صاحل   
 .٦١-٤٣ ص ص) .١(١٧جملد . جملة أحباث الريموك 

جملـة  . ويةمصطلحات ترب :احلاسوب يف التعليم    ) . أكتوبر، م  ١٩٩٦. (سعيدفائقة  ، الصاحل   
 .٣٠-٢٣ ص ص).١(السنة ).٥(.املعلومات التربوية 

اثر استخدام العروض التقدميية ) . مايو، م٢٠٠٣. (حممدسوسن ، ؛ موايف حسنيملكة ، صابر  
)power point  ( يف اكتساب الطالبات املعلمات بعض مفاهيم مادة)املناهج (نواجتاها 

دراسات يف املنـاهج وطـرق   ). األقسام األدبية(دة حنو احلاسب اآليل بكلية التربية للبنات جب  
 . جامعة عني مشس. كلية التربية ) . ٨٥.(التدريس 

 للبيانات يف البحث العلمـي      اإلحصائيالتحليل  ) . م٢٠٠١ . ( عبد الرمحن  العمر ، بدران   
 .  إصدارات معهد الدراسات الصحية:الرياض. ١ط spssباستخدام 

استخدام احلاسوب يف تدريس مادة الرياضـيات       ) . آذار   ،  م   ٢٠٠١. ( خالد  ، العجلوين   
اجلامعـة  ). ١( ٢٨جملـد   .  جملة دراسـات     .لطلبة املرحلة الثانوية يف مدارس مدينة عمان        

 .١٠١-٨٥ص ص.  العلوم التربوية .األردنية
. لتربوية للصم والبكم وضعاف السمع    الرعاية ا   . ) م ٢٠٠٣ . (  رجب أحالم، عبد الغفار    

  .دار الفجر للنشر والتوزيع:لقاهرة ا. ١ط
 . استخدام الكمبيوتر يف تعليم التلميذ األصم) . ديسمرب،  م ٢٠٠٤. (بركاين، عبد احلفيظ  

على الرابط  .  هـ ٢/٢/١٤٢٦مت استرجاعه يف . الشبكة العربية لذوي االحتياجات اخلاصة
19468=t?php.showthread/vb/ws.arabnet.www://http.  

دار اهلـدى    . ١ط. التصميم التعليمي للوسائط املتعددة     ) .  م ٢٠٠١. (جادنبيل  ، عزمي   -
 .للنشر والتوزيع 

مدى فعالية احلاسوب يف تعليم وتعلم الرياضيات بالتعليم العـام       ) .  م   ١٩٩٨.(نادي  ، عزيز   -
 .  الكويت . التربية وزارة). ٨(السنة  . )٢٥. (جملة التربية .مبصر 

ـ ١٤١٩. (عمرإميان  ، العبد الكرمي     أثر تدريس الكيمياء باحلاسب اآليل على حتصيل       ) .  ه
طالبات الصف األول الثانوي واجتاههن حنو مادة الكيمياء بإحـدى املـدارس يف مدينـة               

 .الرياض : جامعة امللك سعود . رسالة ماجستري غري منشورة . الرياض
دار عـامل   : الرياض   . ١ط. احلاسب واملنهج احلديث    ) . م١٩٩٨. (مهديعبد اهللا   ، علي   

 .الكتب للطباعة والنشر والتوزيع 
) . ٣ط. ( يف العلـوم الـسلوكية    البحث   املدخل إىل ) . م٢٠٠٣. (محد صاحل ، العساف 

 .مكتبة العبيكان:الرياض



١٨٧ 

سـلوب حلـل    برنامج لتدريس برجمة احلاسب اآليل كأ     ) .  م ١٩٨٦. (حممدحممود  ، علي   
قـسم  . رسالة ماجستري غري منـشورة      . املشكالت يف الرياضيات لتلميذ املدرسة الثانوية       

 . جامعة عني مشس ، كلية التربية ، املناهج وطرق التدريس 
اجتاهات معلمي الصم حنو اسـتخدام      . ) أ، فرباير  ،  م   ٢٠٠٠. (فتحيحممد  ، عبد الواحد    

حبث مقـدم يف نـدوة       . لة اإلمارات العربية املتحدة   الكمبيوتر يف تعليم الطالب الصم بدو     
 . ٢٠٠٠فرباير  ) ٣-١(يف الفترة    االجتاهات املعاصرة يف التعليم والتأهيل املهين للمعوقني مسعيا       

 .قصر الثقافة : الرياض  . األمانة العامة للتربية اخلاصة. اليوم الثاين 
. ١ط. سمعية وبرنامج إعادة التأهيل   اإلعاقة ال ) . ب، م  ٢٠٠١. (فتحيحممد  ، عبد الواحد    

 .دار الكتاب اجلامعي : العني 
معوقات تدريس احلاسـب اآليل باملرحلـة       ) . حمرم  ، ٢٠٠٤. (امساعيلأسامة  ، عبد العزيز    

 .٥٢-٩ص ص). ٢٣. ( رسالة التربية وعلم النفس .االبتدائية يف املدينة املنورة 
 تعليمي لتعليم القراءة منفذ على احلاسوب       فاعلية برنامج ) . م١٩٨٩. (سيدماجدة  ، عبيد   

رسالة ماجستري غـري  .  يف منطقة عمان الكربى لطلبة الصف الثالث االبتدائي املعوقني مسعياً    
 .األردن : اجلامعة األردنية بعمان . منشورة 

الكفايات الالزمة ملعلمي األطفال املعـوقني      ) . أ، م  ١٩٩٨. (حممدعبد العزيز   ، العبد اجلبار    
 .جامعة عني مشس).٣(ج). ٢٢(.  كلية التربية.ومدى توفرها لديهم ، أمهيتها ، عيا مس

الرضا الوظيفي لدى معلمـي التربيـة       ) .ب، سبتمرب  ، م٢٠٠٤. (عبد العزيز   ، العبد اجلبار    
  . )٥(. الة العربية للتربية اخلاصة . اخلاصة ومعلمي التعليم العام 

 جملـة   . املعوقات اليت تواجه تدريس احلاسوب      ).  مارس ،م  ١٩٩٨. (حممودأكرم  ، العمري   
 .١١٢-٨٦ ص ص) .٢٧(السنة ). ١٢٤.( التربية

تكنولوجيا احلاسوب ودورهـا يف العمليـة       ) . سبتمرب،  م   ٢٠٠١. (سعدعبد اهللا   ، العمري   
اجلمعية املصرية للمناهج وطـرق      . )٧٣. ( دراسات يف املناهج وطرق التدريس       .التعليمية  

 .١٨٧-١٥٧ص ص. سالتدري
جتربـة األردن   ) . "مارس، م  ١٩٩٩ . ( عبدالرحيم خالد،  ؛ ومحام     روحي نسرين، العابدي 

حبث مقدم يف املنظمة اإلسـالمية للتربيـة        " . اخلاصة بواقع املعلوماتية ومتطلبات تطويرها      
هج املعلوماتية يف  تدريب املعلمني لتطوير مناملسئويلالدورة التدريبية اإلقليمية ، والثقافة والعلوم 
 . عمان .الدول األعضاء 



١٨٨ 

فاعلية تدريس القراءة باستخدام برنـامج العـروض    ) . م٢٠٠٤. (مصطفىمجال  ، العيسوي   
)Power point( يف حتسني السرعة والفهم القرائي لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي 

 . جامعة عني مشس.  كلية التربية ).٣٠( .جملة القراءة واملعرفة . بدولة اإلمارات 
 مبرحلة التعليم   تطوير مناهج العلوم للطالب املعاقني مسعياً     ) . م١٩٩٢. (رضا  ، عبد الفتاح    

 .جامعة الزقازيق ، كلية التربية . رسالة دكتوراة غري منشورة  . األساسي
استعراض :ظيف احلاسب يف العملية التعليمية   تو) . فرباير  ، م  ٢٠٠١. (محدصاحل  . العويشق   

ورقـة عمـل    . بعض جهود وزارة املعارف يف جمال احلاسب وتوظيفه يف العملية التعليمية          ل
التطـوير  : الرياض  . احلاسب والتعليم   :مقدمة يف املؤمتر الوطين السادس عشر للحاسب اآليل         

 .التربوي بوزارة املعارف 
تفتقر ملعامـل   تقليدي ومدارسنا   ، تعليمنا بدائي   ) . ٢٦أكتوبر  ،  م ٢٠٠٥. (نايف  ، العوين   

 موقع الريـاض  .جريدة الرياض . ووسائل تعليمية تقنية حديثة  ، واللغة االجنليزية   ، احلاسبات  
١٤. 

املدرب .نظام حاسويب تدرييب لتعليم الصم اللغة العربية ).  م٢٠٠٢.(عبد ذياب. العجيلي 
عريب للهيئات حبث مقدم يف الندوة العلمية السابعة لالحتاد ال.احلاسويب الذكي لتعليم الصم

 اجلزء .٢٠٠٢ابريل)٣٠-٢٨( يف الفترة ٢١حقوق األصم يف القرن:العاملة يف رعاية الصم 
  .  جامعة قطر الدوحة.األول 

أثر استخدام احلاسوب يف تدريس العلوم على ) . مايو ،  م ٢٠٠٣. (الدينمجال . عبد اهلادي  
دراسات يف املناهج وطـرق     . ائي  التحصيل واالجتاه حنو العلم لتالميذ الصف السادس االبتد       

  .٤٨-١٩ص ص. جامعة عني مشس.  كلية التربية ).٨٥.(التدريس
. جملة املعرفة   . احلاسوب يشغل قدرات التفكري العليا      ) . مايو،  م   ٢٠٠٢. ( ناديا  ، العريفي   

)٨٣. ( 
. لفية الثالثة  لألإعداد املعلم تقنياً:دمج التقنيات يف التعليم    ) . م٢٠٠٤. (حممدإميان  ، الغزو   

 .دار القلم للنشر والتوزيع : ديب  . ١ط
تصميم برامج مساعدة لتدريس اللغة االجنليزيـة       ) . ديسمرب،  م   ٢٠٠٠. (حممدناهد  ، غنيم   

) . ٦٧. (دراسات يف املناهج وطرق التدريس      . للطالب الصم يف املرحلة االبتدائية يف مصر        
 .٢٢٠-٢٠٥ص ص. جامعة عني مشس . كلية التربية 

ـ ١٤٢٠. (حممدألفت  ، فودة    احلاسـب اآليل   : أسـس ومبـادئ احلاسـب اآليل        ) .  ه
 .الرياض: جامعة امللك سعود. كلية التربية .واستخداماته يف التعليم 



١٨٩ 

تربويات احلاسوب وحتديات مطلع القـرن      ) . أ  ،   م   ١٩٩٨. (عبدالوكيلإبراهيم  ، الفار   
 . لعريبدار الفكر ا: القاهرة . احلادي والعشرين 

: عمان. ١ط) . ١(طرق تدريس احلاسوب ) . ب ،   م ٢٠٠٣. (عبدالوكيلإبراهيم ، الفار   
 . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

مكتبة :الرياض  . ١ط . وسائل وتقنيات التعليم  ) . م٢٠٠٤. ( عبدالسالممندور  ،  فتح اهللا    
 .الرشد

بيق مناهج التعليم العام يف تعليم الـصم        تط) . ١٧مارس، م٢٠٠٥. ( عبداهللاعصام  ، الفريح   
  .١٥حمليات  . اجلزيرة جريدة. جتربة أثبتت جناحها 

 بناء منهج يف العلوم للمرحلة اإلعدادية املبنيـة بعـد           ) . م ١٩٨٩( . عديل عاطف، فهمي 
رسـالة ماجـستري غـري      .مبدارس األمل للصم يف ضوء طبيعة إعاقة التلميـذ وحاجاتـه            

 . جامعة عني مشس  ، كلية التربية.منشورة
) . م٢٠٠٥ . ( عبـداهللا أمحـد ، ؛ الدغيم زيدحممد ، ؛ احملسن عبدالعزيزعبد الرمحن ، الفليج   

 .وزارة التربية والتعليم: الرياض ) . ٢ط. (دليل التربية اخلاصة مبنطقة الرياض 
: الرياض ). هـ   ١٤٢٢ . (القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخلاصة بوزارة املعارف          

 .األمانة العامة للتربية اخلاصة
استخدام احلاسوب يف تعليم األطفـال ذوي   . )إبريل،  م  ٢٠٠٢. ( أمنيإبراهيم  ، القريويت   

حبث مقدم يف الندوة    . اإلعاقة السمعية ملادة اللغة العربية يف دولة األمارات العربية املتحدة             
حقوق األصم يف القرن احلادي     :ملة يف رعاية الصم     العلمية السابعة لالحتاد العريب للهيئات العا     

 .   جامعة قطر الدوحة) .١(ج . ٢٠٠٢ابريل  ) ٣٠-٢٨(والعشرين يف الفترة 
 . مهارات التدريس ملعلمي ذوي االحتياجـات اخلاصـة       ) . م٢٠٠٤. (عفتقرشم ،امحد    

 .مركز الكتاب للنشر : القاهرة .١ط
 بـوزارة   التعليم والتأهيل املهين للمعوقني مسعياً    ) . يرفربا، م  ٢٠٠٠. (عبداهللاسعود  ، القباين   

. ورقة عمل مقدمة لندوة االجتاهات املعاصرة للتعليم والتأهيل املهين للمعوقني مسعيا             .املعارف
 .الرياض 

حبث مقدم يف    . سيكولوجية الطفل األصم ومتطلبات إرشاده    ) . م١٩٩٥. (شاكر  ، قنديل   
. " اإلرشاد النفسي لألطفال ذوي احلاجات اخلاصة " اإلرشاد النفسي املؤمتر الدويل الثاين ملركز

 .جامعة عني مشس 



١٩٠ 

استخدام مـدخل مـسرحة املنـاهج يف الدراسـات       ) . م١٩٩٧. (إبراهيمأمري  ، القرشي   
 . االجتماعية وأثره على التحصيل ومهارات االتصال والتوافق االجتماعي لـدى الـصم           

 .جامعة طنطا ، ة التربية كلي. رسالة دكتوراة غري منشورة 
املدخل إىل  ) . م٢٠٠١. (مجيل  ، عبد العزيز ؛ الصمادي     ، يوسف ؛ السرطاوي    ،  القريويت   

 .دار القلم :ديب . ١ ط.التربية اخلاصة 
طرق التدريس احلالية للصم تؤدي إىل      ) . ٤ هـ ربيع األول     ١٤٢٦. (عليعمر  ، القسومي   

 .١٣الرأي .٤٢٠٢لعدد ا. جريدة االقتصادية .ضعفهم اللغوي 
اجلمعية القطرية لتأهيـل ذوي االحتياجـات       ). م٢٠٠١ . (القاموس اإلشاري العريب للصم    

 . تونس .١ط. اخلاصة
أثر املؤثرات الصوتية املرئية باستخدام احلاسوب يف       ) . م٢٠٠٣ . ( إبراهيم حسام، القاضي   

. ماجستري غري منـشورة     رسالة  . تدريس مادة التربية اإلسالمية للصف السادس األساسي        
 .جامعة آل البيت ، كلية اآلداب والعلوم، قسم العلوم التربوية

جتربة معهد الكويت لألحباث العلمية بناء و تطبيق نظام ) . م١٩٩٩. (درويشهاين ،قاسم  
حبث مقدم يف .احلاسب اآليل لتعليم وتدريب الطلبة الصم باستخدام لغة اإلشارة الوصفية 

حقوق األصم يف القرن احلادي و :لالحتاد العريب للهيئات العاملة يف رعاية الصم املؤمتر الثامن 
 .   جامعة قطر الدوحة. ١٩٩٩نوفمرب)٣٠-٢٨( يف الفترةالعشرين 

 .تعليم اللغة العربية باستخدام احلاسوب ) . يناير ،  م٢٠٠٢.  ( عبدالرمحنعبد اهللا، الكندري  
 .٤٠٨-٣٧٦ص ص. جامعة أسيوط. ربية كلية الت) .١(١٨جملد. كلية التربية 

التخطـيط  : مناهج الـصم     .)م  ١٩٩٩( . إبراهيم أمري، ؛ والقرشي    حسني أمحد، اللقاين   
 .دار عامل الكتب:القاهرة  .١ط. والبناء والتنفيذ 

معجم املصطلحات التربوية املعرفة    ) . م٢٠٠٣ . ( أمحد علي، ؛ اجلمل   حسنيأمحد  ، اللقاين   
 .دار عامل الكتب: الرياض ) . ٣ط . (لتدريسيف املناهج وطرق ا

 .  استخدام احلاسوب واألجهزة مع األفراد غري العـاديني          ) .م٢٠٠٢. (جيمي  ، ليندسي   
 .دار القلم للنشر والتوزيع:ديب. ١ط ).؛ وائل جودةعبدالعزيز السرطاوي ؛ أمين خشان ترمجة (

عاهد األمل االبتدائية للـصم   مشكالت منهج م) . هـ  ١٤١٦. (إبراهيمخالد  ، املطرودي   -
رسالة ماجستري غري منشورة . يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات        

  .الرياض : جامعة امللك سعود ، كلية التربية ، قسم  املناهج وطرق التدريس . 
 .  العملية التعليمية  الكمبيوتر وسيلة مساعدة يف   ) . يونيو، أ،م  ١٩٩٢. (ساملعبد اهللا   ، املناعي   -

 . اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ) . ٢١(السنة ) . ١٠١(.جملة التربية 
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حولية . التعليم مبساعدة احلاسوب وبرجمياته التعليمية      ) . ب،م  ١٩٩٥ . (ساملعبداهللا  . املناعي -
 .٤٧٤-٤٣٣ص ص) . ١٢(السنة  . جامعة قطر) . ٢. (كلية التربية 

مكتبة :الرياض  . مسرية التربية اخلاصة بوزارة املعارف       . ) م   ١٩٩٩. ( عليناصر  ، ملوسى  ا -
    .امللك فهد الوطنية

فعالية مدخل مراكز التعلم يف تدريس العلـوم        ) .يوليو  ، م    ٢٠٠٢. ( حممودرفعت  ، حممد   
. وعلم الـنفس    رسالة البحث يف التربية     . للتالميذ املعاقني مسعيا بالصف السادس االبتدائي       

 .٣٨-١ ص ص).٩(السنة ).١( ١٦جملد 
) ١٩٥. (جملة املنال  . )أغسطس ،  م٢٠٠٥" . (الواقع واملأمول"مؤمتر التربية اخلاصة العريب     

 .مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية ) .١٦(السنة .
  أمحد نزيدا، ترمجة(.غرفة املصادر دليل معلم التربية اخلاصة       ). م١٩٩٨. (باري  ، مكنمارا   

 . جامعة امللك سعود:الرياض ) . أبونيان سعد السرطاوي ؛ إبراهيم 
التقومي باستخدام احلاسوب وأثره على حتـصيل       ) . أغسطس،م٢٠٠٥.(إبراهيموليد  .املهوس   

 .جامعة عني مشس  .كلية التربية   ).٤٦. (جملة القراءة واملعرفة  . الطالب يف قواعد اللغة العربية    
 .١٧٨-١٥١ص ص

استخدام تقنية املعلومـات واحلاسـوب يف       ) . أ،  م   ٢٠٠٢. (عبدالعزيزعبد اهللا   ، املوسى   -
: الريـاض    . دراسة ميدانية :يف دول اخلليج العربية     ) املرحلة االبتدائية    (يالتعليم األساس 

 .مكتب التربية العريب لدول اخلليج 
) . ٣ط(.  التعليم   استخدام احلاسب اآليل يف   ) .ب، م  ٢٠٠٥. (عبدالعزيزعبد اهللا   ، املوسى   -

 .مكتبة امللك فهد الوطنية : الرياض 
فاعلية برنامج حاسويب يف تعليم األطفال الـصم مهـارات          ) . م٢٠٠٢. (سوسن  ، املللي   -

يف الـصفني اخلـامس والـسادس       ) دراسة شبه جتريبية  (القراءة والكتابة للغة اإلنكليزية     
، كلية التربية   .  ماجستري غري منشورة     رسالة.االبتدائي يف معهد التربية اخلاصة للصم بدمشق      

 . دمشق : جامعة دمشق 
احلاسوب واالنترنت  /االجتاهات املعاصرة يف التدريس     ) . م٢٠٠٣. ( حممدعبداهللا  ، مقصود   -

 .١٤٥-١٤٣ ص ص) .٤٨. (التوثيق التربوي . وسيلة وأسلوب للتعليم 
حبث  .  يف مناهج التعليم العام    دمج تقنية احلاسب اآليل   ) .  م   ٢٠٠١. (عبداهللاحممد  ، املنيع   -

وزارة  . ٢٠٠١فرباير  ) ٧-٤(يف الفترة    مقدم يف املؤمتر الوطين السادس عشر للحاسب اآليل       
  .التطوير التربوي . املعارف 
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ـ ١٤١٨. (عثمانعبد اهللا   ، املغرية    : الرياض   . جامعة امللك سعود  . احلاسب والتعليم   ) .  ه
 .النشر العلمي واملطابع 

تدريب معلمي العلوم على استخدام احلاسـب اآليل يف      ). م١٩٩٧. ( عبداهللا ابراهيم، ن  احمليس 
 .٨٥-٦١ص ص  .١٠جملد. جملة جامعة امللك عبدالعزيز . أمنوذج معاصر :التدريس 

مهارات القراءة اإللكترونية وعالقتها بتطوير أسـاليب       ) . أ، م  ٢٠٠٤. (فهيم  ، مصطفى   
 . الفكر العريبدار: القاهرة  . ١ط. التفكري 

. ١ط. مدرسة املستقبل وجماالت التعليم عـن بعـد         ) . ب، م  ٢٠٠٥. (فهيم  ، مصطفى   
 .دار الفكر العريب : القاهرة 

فعالية األلعاب الكمبيوترية يف حتصيل التالميذ معـسري        ) .  م ٢٠٠٠. (الدينضياء  ، مطاوع   
رسالة . اململكة العربية السعودية   القراءة الدسلكسيني لبعض مفاهيم العلوم باملرحلة املتوسطة يف       

 .١٩٩-١٣٩ص ص) . ٢١(السنة ) . ٧٧. (اخلليج العريب 
دور املعلم يف معاهد وبرامج التربية اخلاصـة يف         ) . مارس،  م ٢٠٠٥. (حممدوائل  ، مسعود   

 .١١٤-٧٧ص ص . )٦. (الة العربية للتربية اخلاصة . اململكة العربية السعودية 
التأهيل ) . م٢٠٠٥ . ( حامدحممد،  ؛ مراد  حممدعبد الصبور، ؛ حممد   حممدوائل، مسعود  

األكادميية العربية : الرياض . ١ط. الشامل لذوي االحتياجات اخلاصة املفاهيم واإلجراءات 
 .للتربية اخلاصة

.  هـ ١٤٢١) .برنامج وطين(مشروع عبد اهللا بن عبد العزيز وأبنائه الطلبة للحاسب اآليل  
 .الرياض 

إحصائية بعدد الربامج التدريبية املنفـذة مـن        ) .هـ١٤٢٦ (  .ركز احلاسب واملعلومات  م 
 .هـ١٩/١١/١٤٢٦ وتاريخ ٤١٥٩٨٨رقم . ) مايكروسوفت(اتفاقية شركاء يف التعليم 

دراسة شاملة حول استخدام احلاسب اآليل يف       ) . ١٩٨٩. (أسامة، حممد ؛ رحاب  ، مندورة   
 )٢٩(. رسالة اخلليج العريب    .جتارب ومشاريع الدول األعضاء   التعليم العام مع التركيز على      

   ٠١٨٣-٩٩ص ص). ٩(السنة .
اجلامعة :  طرابلس    .)٢ط(. املعلم والوسائل التعليمية    ) . م  ١٩٩٧. (عبد القادر   ، املصرايت   

 .املفتوحة 
أثر استخدام احلاسب اآليل يف تدريس بعـض        . ) فرباير  ،  م   ٢٠٠١. (عليحممد  ، مصلوخ   

 املـؤمتر   حبث مقـدم يف   .مواضيع مقرر األحياء على حتصيل طالب الصف الثالث الثانوي        
كليـة  : الظهران    .٢٠٠١فرباير   ) ١٣-١٠( الوطين السادس عشر للحاسب اآليل يف الفترة        

 .٤٠٨-٣٩٦ص ص. البترول والتعدين
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التكنولوجية مشكالت تعليم الصم ودور التقنيات      ) . ابريل ، ٢٠٠٢ (.إبراهيمحنان  ، حمسن   
الندوة العلمية السابعة لإلحتاد العريب للهيئات العاملة يف رعاية الـصم         . يف تقدمها التعليمي    

  .٣٠-٢٨.اجلزء الثاين . حقوق األصم يف القرن احلادي والعشرين :
مـصلح  ، ؛ والنجار   ذيبانحممد  ، ؛ وغزواي   محدانعايد  ، ؛ واهلرش   عبدالفتاحإياد  ، النجار   

 .مركز النجار الثقايف : األردن . ١ط. احلاسوب وتطبيقاته التربوية ) . م٢٠٠٢. (عبدالفتاح
اجتاهات الدارسني حنو استخدام التقنية احلديثـة يف        ) .  م   ٢٠٠٤. (محدإبراهيم  ، التقيشان   

ورقة عمل مقدمة لندوة تنمية أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم           . التدريس اجلامعي   
   . جامعة امللك سعود:الرياض . اجلامعي 

ذو ،  هـ   ١٤٢٣( ؟   ندوة ماذا يريد اتمع من التربويني ؟ وماذا يريد التربويني من اتمع            
 .وزارة املعارف .  الرياض .) القعدة

أثر استخدام بعض وسائط التعلـيم البـصرية يف         ) . ديسمرب، م  ١٩٨٨. (فوزيأمحد  ، نصر   
احللقة األوىل للتعليم األساسي مبدارس املعوقني مسعيا       تدريس العلوم لتالميذ الصف السابع من       

 ).٢( . جملة كلية التربيـة بأسـوان   . وأثر ذلك على التحصيل الدراسي واالجتاهات العلمية 
 .٣١٩-٢٨٧ ص ص.جامعة أسيوط

استراتيجية مقترحة الستخدام احلاسب كوسـيلة      ). أ، م  ١٩٩٨. (عبدالعزيزعبداهللا  ، اهلدلق   
  .)٢ ( العلوم التربوية والدراسات اإلسـالمية      .١٠جملد. امعة امللك سعود    جملة ج .تعليمية  

 .٢١٤-١٦٧ص ص . جامعة امللك سعود. كلية التربية 
مدى معرفة معلمي ومعلمات العلوم بدولـة       ) . ب،  م   ٢٠٠٣. ( عبدالعزيز عبد اهللا ، اهلدلق   

جملة جامعة امللك   . دريس  الكويت مبهارات احلاسوب وبرجمياته وكثافة استخدامهم هلا يف الت        
 . ٧٠٩-٦٣٩ ص ص) .٢(العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية  .١٥جملد . سعود 

مشروع استخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعليميـة يف        ) . فرباير، م  ٢٠٠٠. (فايزة  ، اهليل   
ة يف  ورقة عمل مقدمة يف ندوة متطلبات توظيف التقنيات التربوية املعاصر         . املناهج الدراسية   

 .ديب . تعليم املواد الدراسية 
. تدريس ذوي اإلعاقات البسيطة يف الفصل العـادي         ) . م٢٠٠٠. (عبداهللاصاحل  ، هارون   

 .دار الزهراء للنشر والتوزيع:الرياض . ١ط
الفروق يف الـذكاء غـري اللفظـي بـني التالميـذ الـصم            ) . م١٩٩٤. (حممد  ، هويدي   

 . ١٤٧-١١٧ص ص. جامعة اخلليج العريب.كلية التربية.)٣٢(٨جملد .الة التربوية.والسامعني
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ـ  ١٤٢٥-١٤٢٤ (.املعلومات  اللجنة العلمية للحاسب وتقنية    -وزارة التربية والتعليم        ). هـ
. مسودة وثيقة دمج احلاسب وتقنية املعلومات يف التعليم للمرحلتني االبتدائية واملتوسـطة           

  .مركز التطوير التربوي: الرياض 
 . ١ط. التعليم االبتدائي يف اململكة العربية الـسعودية        ) . م٢٠٠٤. (عبداهللا حممد   ،اليحىي   

 .مكتبة امللك فهد الوطنية : الرياض 
. ١ط. من الوسائل التعليمية إىل تكنولوجيا التعلـيم        ) . م١٩٩٩. (امساعيلماهر  ، يوسف   

 .مكتبة الشقري: الرياض 
لتدريبية على برجميات احلاسب اآليل ملعلمات  احلاجات ا  ) .م٢٠٠١. (أبوبكرأماين  ، يوسف   

 قسم الوسائل وتكنولوجيا    . رسالة ماجستري غري منشورة      . التربية اخلاصة يف مدينة الرياض    
 . جامعة امللك سعود ، كلية التربية  ،التعليم 

فعالية برنامج قـائم علـى      ) . يوليو، م٢٠٠٤. (أحالم الباز ، ؛ الشربيين   حامدسعيد  ، حيىي   
كاءات املتعددة يف تنمية املفاهيم العلمية وعمليات العلم واالجتاهات حنو العلوم لـدى             الذ

األبعاد الغائبة يف مناهج العلوم بـالوطن       " حبث مقدم يف املؤمتر العلمي الثامن        .التالميذ الصم 
  .اإلمساعيلية. ٢٠٠٤ يوليو ٢٨-٢٥يف الفترة " العريب
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  اخلطاب املوجه حملكمي أداة الدراسة
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  
  

                      الموقرسعادة                                        
  

  :وبعد ، السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 
  

واقع استخدام احلاسب اآليل ومعوقاته يف مناهج معاهد وبـرامج          " تقوم الباحثة بدراسة    
إلكمال متطلبات درجة املاجستري يف اآلداب بقسم املنـاهج         " األمل للمرحلة االبتدائية    

ومن أجل حتقيق أهداف هذه الدراسة قامت       ، امللك سعود   وطرق التدريس العامة جبامعة     
الباحثة بدراسة واقع ومعوقات استخدام احلاسب اآليل يف معاهد األمل وبرامج الـدمج             

 بأن هناك منوذجني مـن االسـتبانة إحـدامها          علماً، للمرحلة االبتدائية مبدينة الرياض     
، موافـق  ، موافق بشدة (ماسي معتمدة على املقياس اخل    ، نيللمشرفني واألخرى للمعلم  

  ) غري موافق مطلقا، غري موافق ، موافق إىل حد ما 
، أرجو التكرم بقراءا وإبداء رأيكم يف درجة مالءمة البنود ودرجة الوضـوح فيهـا               

  .وذلك بتحكيم هذه االستبانة وإفاديت مبدى صدقها 
 مـن   تطاعكم جـزءاً  وتقدر لكم اق  ،  على ما تبذلونه من جهد       والباحثة تشكركم سلفاً  

  .وقتكم الثمني يف قراءة هذه األداة وحتكيمها 
  

  ،،،وتقبلوا خالص املودة والتقدير 
  
  

                             الباحثة
                               

                               أروى أخضر
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  )٢(امللحق رقم 
  

ستطالع الصورة األولية لألداة التي مت ا
  رأي احملكمني عليها

  
  

  من إعداد
  

  أروى أخضر
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   خاصة باملعلمني واملعلماتاستبانة
  
  

  البیانات الشخصیة للمعلم أو للمعلمة : أوال 
  

   أنثى (  ) ذكر                       (  )             :   الجنس  .١
      

  برنامج    )  ( معهد                    (  )             : تعمل في  .٢
  

  مطلق(  ) متزوج       (  ) أعزب        :      (  ) الحالة االجتماعية  .٣
  

  بكالوريوس (  ) ثانوي                   (  )     :المستوى التعليمي  .٤
                           

  توراهدك(  )ماجستير          (  )دبلوم عالي      (  )                                 
  

 غير تربوي(   ) تربوي       :   (   ) نوع المؤهل التعليمي .٥
  

  :الجامعة  .٦
  

  :الكلية  .٧
  

  :القسم  .٨
  

  :التخصص العام والدقيق  .٩
  

 سنة(   ): عدد سنوات الخبرة في التدريس  .١٠
  

 :المرحلة التي تقوم بتدريسها  .١١
  

 ثانوية(   ) متوسطة         (   )ابتدائية      (   )             
  

 :لمقررات التي تقوم بتدريسها ا .١٢
  

  إنجليزي  (  )رياضيات   (  ) علوم  (  )اجتماعيات  (  )دين  (  )عربي   (  )          
  ............خرى أذكرها أ(  ) نطق  (  )فنية  (  )بدنية    (  ) حاسب           (  )

  
  :كيف تقيم مستوى الخبرة لديك في الحاسب اآللي  .١٣

               
  بدون خبرة(  )مبتدئ       (  )متوسط      (  )خبير       (  )              

  
  ال(  )نعم               (  ):                   هل لديك حاسب شخصي  .١٤
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  ال(  )نعم               (  ):     هل تستخدم الحاسب اآللي داخل المنزل  .١٥
  

  ال(  )نعم                )( :     هل تستخدم الحاسب اآللي خارج المنزل  .١٦
  
  

  :إذا كنت تستخدم الحاسب اآللي فحدد البرامج التي تستخدمها غالبا  .١٧
   إكسس  (  )   إكسل         (  )البوربوينت        (  )الوورد       (  )

  (............... ...................................)أخرى أذكرها برامج 
  

   دورة تدريبية في مجال الحاسوب ؟هل سبق لك الحصول على .١٨
   ال(  ) نعم                                            (  )      

  
  :إذا كانت اإلجابة بنعم أرجو إكمال بيانات الجدول اآلتي 

  تاريخ عقدها  مدتها  مكانها  اسم الدورة  الرقم
١          
٢          
٣          
  
  

ب في معاھد وبرامج األمل الواقع الحالي الستخدام الحاس: ثانیا 
  :للصم وضعاف السمع من وجھة نظر المعلمین

  
  المالحظات  مناسبة العبارة  وضوح العبارة  العبارات

غير   واضحة  
  واضحة

غير   مناسبة
  مناسبة

  بالتعديل أو الحذف أو اإلضافة

أهمية استخدام الحاسب في العملية التعليمية للصم   ١
  .وضعاف السمع 

          

ام الحاسب يؤدي إلى ارتفاع المستوى أن استخد  ٢
  .التحصيلي للمتعلمين الصم وضعاف السمع

          

تتوافر بالمعاهد أو ببرامج الدمج أجهزة حاسب   ٣
  .الستخدامها في التدريس

          

            .يوجد بالمعاهد أو ببرامج الدمج معمل للحاسب  ٤
            .توجد قاعة مجهزة لعرض المواد التعليمية  ٥
             قيامك بالتدريس استخدام الحاسبيتطلب  ٦
يقوم المشرف بتشجيعك على استخدام الحاسب   ٧

  أثناء التدريس
          

يتم استخدام الحاسب عند التدريس كطريقة   ٨
  .تدريس

          

            .يتم استخدام الحاسب عند التدريس كوسيلة تعليمية  ٩
يتم استخدام الحاسب عند التدريس أثناء إعادة   ١٠

  .شرح والمراجعةال
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  المالحظات  مناسبة العبارة  وضوح العبارة  العبارات  
غير   واضحة    

  واضحة
غير   مناسبة

  مناسبة
  بالتعديل أو الحذف أو اإلضافة

يتم استخدام الحاسب عند التدريس أثناء التطبيقات   ١١
  .والتمارين

          

            .يتم استخدام الحاسب عند التدريس للعب  ١٢
            .يتم استخدام الحاسب عند التدريس كمعزز للطالب  ١٣
            .توجد قاعة مجهزة لعرض المواد التعليمية  ١٤

  
  
  
  

المعوقات التي تحول دون استخدام الحاسب في معاھد : ثالثا 
  :وبرامج األمل للصم وضعاف السمع من وجھة نظر المعلمین 

  
  ظاتالمالح  مناسبة العبارة  وضوح العبارة  المعوقات  
غير   واضحة    

  واضحة
غير   مناسبة 

  مناسبة
  بالتعديل أو الحذف أو اإلضافة

            معوقات إدارية ومالية: أوال   

المخصصات المالية تحول دون تأمين أجهزة   ١
  الحاسب

          

عدم وجود نظام مرن لتسهيل طلب استخدام أجهزة   ٢
  .الحاسب 

          

            خدام الحاسب عدم التأكيد من قبل اإلدارة على است  ٣
            . عدم توفر أجهزة الحاسب بالمعهد أو ببرنامج الدمج  ٤
قلة عدد أجهزة الحاسب في المعهد أو ببرنامج   ٥

  .  الدمج
          

            .كثرة عدد المتعلمين بالفصل الواحد   ٦
عدم وجود معمل للحاسب في المعهد أو ببرنامج   ٧

  .الدمج
          

            مستمرة ألجهزة الحاسبعدم وجود الصيانة ال  ٨
اعتقاد اإلدارة بأن هناك أمورا ذات أولوية أهم من   ٩

  .استخدام الحاسب في التدريس 
          

صعوبة تحديث أجهزة الحاسب المتوفرة في   ١٠
  .المدرسة 

          

            )مكانية( معوقات تعود للمعهد أو للبرامج : ثانيا  
            خدام الحاسبعدم مالئمة القاعات الدراسية الست  ١١
            صعوبة نقل أجهزة الحاسب إلى الفصول الدراسية   ١٢
عدم وجود التوصيالت الكهربائية في الفصول   ١٣

  .الدراسية
          

" الداتا شو" صعوبة تعتيم الفصل عند عرض   ١٤
DATA SHOW 

          

            :معوقات تتصل بالمعلم : ثالثا   
كتاب الدراسي المقرر اعتاد المعلم االعتماد على ال  ١٥

  .في المعهد أو البرنامج
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  المالحظات  مناسبة العبارة  وضوح العبارة  العبارات  
غير   واضحة    

  واضحة
غير   مناسبة

  مناسبة
  بالتعديل أو الحذف أو اإلضافة

استخدام أسلوب المحاضرة يعد أسلوبا مريحا للمعلم   ١٦
  .عند التدريس

          

مية المجهزة أسهل من إحضار إحضار الوسائل التعلي  ١٧
  .أجهزة الحاسب 

          

عدم القناعة بأهمية استخدام الحاسب في التدريس   ١٨
  ".باعتباره عبئا اضافيا

          

اعتماد المعلم على التواصل أهم من استخدام   ١٩
  .الحاسب

          

يتصور معظم المعلمين أن استخدام الحاسب يقلل من   ٢٠
  .ة دورهم في العملية التدريسي

          

ضعف تأهيل وتدريب المعلم على استخدام   ٢١
  .الحاسوب

          

            .قلة الدورات التدريبية للمعلم في مجال الحاسوب   ٢٢
إن استخدام الشرح النظري يضمن للمعلمين   ٢٣

  السيطرة على المتعلمين
          

            كثرة النصاب التدريسي للمعلم  ٢٤
م الستخدام الحاسب عدم وجود الوقت الكافي للمعل  ٢٥

  كوسيلة تعليمية
          

            كثافة المادة العلمية في المقرر الدراسي  ٢٦
ازدحام الفصول بالمتعلمين مما ال يمكن المعلم من   ٢٧

  .استخدام الحاسب 
          

يعتقد المعلم بأن االتصال اإلنساني بينه وبين المتعلم   ٢٨
  .هو السبيل لضمان تعلم الطلبة 

          

 األفضل تدريس المواد الدراسية دون استخدام من  ٢٩
  .الحاسب

          

سلبيات استخدام الحاسب في تدريس المواد الدراسية   ٣٠
  .أكثر من إيجابياته 

          

فإن حاجتها ، إذا زاد استخدام المدارس للحاسب   ٣١
  .للمعلمين سوف تقل 

          

معلم الحاسب دون غيره يجب أن يستخدم الحاسب   ٣٢
  .سه باستمرار في تدري

          

ال أظن أن بإمكان الحاسب أن يعبر عن موضوعات   ٣٣
  .ذات طبيعة صعبة ومعقدة 

          

من الصعب أن ينجح الحاسب في المساهمة في   ٣٤
  .تدريس المواد اإلنسانية واألدبية 

          

يحتاج استخدام الحاسب في التدريس إلى الكثير من   ٣٥
  .لدرس اإلعداد العلمي المسبق لمادة ا

          

أن العائد أو المردود المتوقع من استخدام الحاسب   ٣٦
  .أقل بكثير من تكاليف الحصول عليها 

          

يحد استخدام الحاسب من تنمية عناصر اإلبداع   ٣٧
  .واالبتكار لدى المعلمين 

          

أن استخدام الحاسب في التدريس قد فشل في تحقيق   ٣٨
  .ما وجدت من أجله 

          

ن في االعتماد على الحاسب قتل لروح المشاركة إ  ٣٩
  .والعمل الجماعي لدى المتعلمين 
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  المالحظات  مناسبة العبارة  وضوح العبارة  العبارات  
غير   واضحة    

  واضحة
غير   مناسبة

  مناسبة
  بالتعديل أو الحذف أو اإلضافة

أن إعداد الحاسب والتجهيز له ليس من مهمات   ٤٠
  .المعلم 

          

            :معوقات تتصل بالمتعلم : ابعار  
عدم استطاعة المتعلمين التركيز على مثيرات   ٤١

  .مختلفة باستخدام الحاسب 
          

عدم جدية المتعلم عندما يعرض عليه الدرس   ٤٢
  .باستخدام الحاسب 

          

            .عدم فهم المتعلم للمادة المكتوبة على جهاز الحاسب  ٤٣
ي دور المشاهد السلبي عند دور المتعلم ينحصر ف  ٤٥

  .استخدام الحاسب في التدريس 
          

معوقات تتصل بالعملية التعليمية والتعلمية : خامسا   
  عند استخدام الحاسب

          

صعوبة استخالص النقاط المهمة للدرس الذي   ٤٦
  يعرض بالحاسب

          

            يستغرق وقت أطول في التعليم والتعلم   ٤٧
لم من إيصال المادة العلمية بشكل جيد عدم تمكن المع  ٤٨

  .باستخدام الحاسب 
          

من الصعب تطبيق الحاسب في التدريس في   ٤٩
  .مجتمعنا التربوي النامي القائم حاليا 

          

  
وتود إضافتها ، ولم ترد في االستبانة ،  إذا كان لديك أي معوقات أخرى تختص بهذا المحور 

    :فأرجو منك تدوينها فيما يلي 
١. ....................................................................................  
٢. ....................................................................................  

...................................................................................  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



٢١٢ 

   خاصة باملشرفني واملشرفاتاستبانة
  

  
  البیانات الشخصیة للمشرف أو المشرفة : أوال 

  
   أنثى (  )ذكر                       (  )          :   الجنس  .١

      
  برنامج  (  ) معهد                    (  )        :   تعمل في  .٢

  
  مطلق(  ) متزوج        ) (أعزب        :  (  ) الحالة االجتماعية  .٣

  
 بكالوريوس(  ) ثانوي          : (  ) المؤهل التعليمي .٤

  
  دكتوراه(  )ماجستير           (  )دبلوم عالي     (  )                          

  
 غير تربوي(   ) تربوي       :   (   ) نوع المؤهل التعليمي .٥

 
  :الجامعة  .٦

  
  :الكلية  .٧

  
  :القسم  .٨

  
  :عام والدقيق التخصص ال .٩

  
 .سنة(   )عدد سنوات الخبرة في اإلشراف  .١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢١٣ 

الواقع الحالي الستخدام الحاسب في معاھد وبرامج األمل : ثانیا 
  :للصم وضعاف السمع من وجھة نظر المشرفین 

  
  المالحظات  مناسبة العبارة  وضوح العبارة  العبارات

غير   واضحة  
  واضحة

غير   مناسبة
  مناسبة

  ديل أو الحذف أو اإلضافةبالتع

أهمية استخدام الحاسب في العملية التعليمية للصم   ١
  .وضعاف السمع 

          

أن استخدام الحاسب يؤدي إلى ارتفاع المستوى   ٢
  .التحصيلي للمتعلمين الصم وضعاف السمع

          

تتوافر بالمعاهد أجهزة حاسب الستخدامها في   ٣
  .التدريس

          

لدمج أجهزة حاسب الستخدامها في تتوافر ببرامج ا  ٤
  .التدريس

          

            .يوجد بالمعاهد معمل للحاسب  ٥
            .يوجد بالبرامج معمل للحاسب  ٦
            .توجد قاعة مجهزة لعرض المواد التعليمية  ٧

  
  
المعوقات التي تحول دون استخدام الحاسب في معاھد  : لثاثا

  : نظر المشرفین وبرامج األمل للصم وضعاف السمع من وجھة
  

  المالحظات  مناسبة العبارة  وضوح العبارة  المعوقات
غير   واضحة  

  واضحة
غير   مناسبة

  مناسبة
  بالتعديل أو الحذف أو اإلضافة

            معوقات إدارية ومالية: أوال   
المخصصات المالية تحول دون تأمين أجهزة   ١

  الحاسب
          

 أجهزة عدم وجود نظام مرن لتسهيل طلب استخدام  ٢
  .الحاسب 

          

عدم التأكيد من قبل اإلدارة على استخدام   ٣
  .الحاسوب

          

            .عدم توفر أجهزة الحاسب بالمعاهد  ٤
            .عدم توفر أجهزة الحاسب بالبرامج   ٥
            .قلة عدد أجهزة الحاسب في المعاهد   ٦
            .قلة عدد أجهزة الحاسب في برامج الدمج  ٧
            . المتعلمين بالفصل الواحد كثرة عدد  ٨
            .عدم وجود معمل للحاسب في المعهد  ٩

            .عدم وجود معمل للحاسب في برامج الدمج   ١٠
            عدم وجود الصيانة المستمرة ألجهزة الحاسب  ١١
اعتقاد اإلدارة بأن هناك أمورا ذات أولوية أهم من   ١٢

  .استخدام الحاسب في التدريس 
          

صعوبة تحديث أجهزة الحاسب المتوفرة في   ١٣
  .المدرسة 

          

 



٢١٤ 

  المالحظات  مناسبة العبارة  وضوح العبارة  المعوقات  
غير   واضحة    

  واضحة
غير   مناسبة

  مناسبة
  بالتعديل أو الحذف أو اإلضافة

            )مكانية( معوقات تعود للمعهد أو للبرامج : ثانيا  
            ستخدام الحاسبعدم مالئمة القاعات الدراسية ال  ١٤
            صعوبة نقل أجهزة الحاسب إلى الفصول الدراسية   ١٥
عدم وجود التوصيالت الكهربائية في الفصول   ١٦

  .الدراسية
          

" الداتا شو" صعوبة تعتيم الفصل عند عرض   ١٧
DATA SHOW 

          

            :معوقات تتصل بالمتعلم : ثالثا  
ركيز على مثيرات عدم استطاعة المتعلمين الت  ١٨

  .مختلفة باستخدام الحاسب 
          

عدم جدية المتعلم عندما يعرض عليه الدرس   ١٩
  .باستخدام الحاسب 

          

عدم فهم المتعلم للمادة المكتوبة على جهاز الحاسب   ٢٠
.  

          

دور المتعلم ينحصر في دور المشاهد السلبي عند   ٢١
  .استخدام الحاسب في التدريس 

          

معوقات تتصل بالعملية التعليمية والتعلمية : بعارا  
  عند استخدام الحاسب

          

صعوبة استخالص النقاط المهمة للدرس الذي   ٢٢
  يعرض بالحاسب

          

            يستغرق وقت أطول في التعليم والتعلم   ٢٣
عدم تمكن المعلم في إيصال المادة العلمية بشكل   ٢٤

  .جيد باستخدام الحاسب 
          

من الصعب تطبيق الحاسب في التدريس في   ٢٥
  .مجتمعنا التربوي النامي القائم حاليا 

          

  
وتود إضافتها ، ولم ترد في االستبانة ،  إذا كان لديك أي معوقات أخرى تختص بهذا المحور 

  :  فأرجو منك تدوينها فيما يلي 
١. ....................................................................................  
٢. ....................................................................................  
٣. ...................................................................................  

  
  
  
  
  
  



٢١٥ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(امللحق رقم 
  

اة قائمة بأمساء السادة احملكمني ألد
  الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  



٢١٦ 

  قائمة بأمساء السادة احملكمني ألداة الدراسة
  التخصص  االسم  التسلسل

  الرياض،  جامعة امللك سعود–كلية التربية /األستاذ الدكتور بقسم علم النفس   سعيد بن عبداهللا دبيس. د. أ   ١
  الرياض،  جامعة امللك سعود –لتربية كلية ا/األستاذ الدكتور بقسم التربية اخلاصة   عبد اهللا الوابلي. د. أ   ٢
  الرياض، جامعة امللك سعود –كلية التربية /األستاذ الدكتور بقسم التربية اخلاصة   عبد العزيز عبد اجلبار. د.أ   ٣
  الرياض، جامعة امللك سعود –كلية التربية /األستاذ الدكتور بقسم التربية اخلاصة   عبد الغفار الدماطي.د.أ   ٤
  الرياض ،  جامعة امللك سعود–كلية التربية/األستاذ الدكتور بقسم املناهج وطرق التدريس   لطيفة السمريي. د.أ   ٥
   عمان األردن–مدير عام املركز اإلبداعي للدراسات واالستشارات التربوية   ذوقان عبيدات. د  ٦
 –كليـة التربيـة     / البحوث التربوية    أستاذ علم النفس واإلحصاء املشارك ومستشار مركز        السيد حممد أبو هاشم. د  ٧

  الرياض،جامعة امللك سعود 
  الرياض ، جامعة امللك سعود –كلية التربية /أستاذ التربية اخلاصة املشارك  صاحل هارون. د  ٨
 جامعـة اإلمـام     –عميد كلية علوم احلاسب واملعلومات      ،أستاذ احلاسب والتعليم املشارك       عبد اهللا املوسى. د  ٩

  الرياض، ود اإلسالميةحممد بن سع
،  جامعـة طيبـة  –كلية التربيـة  /أستاذ مناهج البحث العلمي واإلحصاء التطبيقي املشارك      علي الصبيحي. د  ١٠

  املدينة املنورة
  الرياض، جامعة امللك سعود –كلية التربية /أستاذ التربية اخلاصة املشارك   علي حنفي. د  ١١
  الرياض، جامعة امللك سعود –كلية التربية /صة املشارك أستاذ التربية اخلا  وائل مسعود.د  ١٢
  الرياض، جامعة امللك سعود –كلية التربية /أستاذ التربية اخلاصة املساعد   إبراهيم أبو نيان. د  ١٣
  الرياض، جامعة امللك سعود –كلية التربية /أستاذ التربية اخلاصة املساعد  إيهاب الببالوي.د  ١٤
  الرياض،  جامعة امللك سعود–كلية التربية /تاذ املناهج وطرق تدريس احلاسب املساعدأس  رياض احلسن. د  ١٥
  الرياض،  جامعة امللك سعود –كلية التربية /أستاذ  علم النفس املساعد   عزة الغامدي. د  ١٦
  الرياض، جامعة امللك سعود –كلية التربية /أستاذ التربية اخلاصة املساعد  علي هوساوي. د  ١٧
   تعليم البنات– وزارة التربية والتعليم –) سابقا(مستشارة التربية اخلاصة للبنات   فوزية بنت حممد أخضر. د  ١٨
،  جامعة امللك سـعود    –كلية التربية /أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة اإلنكليزية املساعد          منرية البسام. د  ١٩

  الرياض
  الرياض، جامعة امللك سعود –كلية التربية/ املساعد أستاذ املناهج وطرق التدريس  نورة العدوان. د  ٢٠
  الرياض،  جامعة امللك سعود–كلية التربية /حماضرة بقسم التربية اخلاصة   مرمي تركستاين.  أ   ٢١

  األمساء مرتبة حسب احلروف األجبدية* 
  
  
  
  
  
  



٢١٧ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤(امللحق رقم 
  

  الصورة النهائية ألداة الدراسة 
  

   املعلمني واملعلماتاستبانة: أوال 

  استبانة املشرفني واملشرفات: ثانيا   
  
  
  
  

  من إعداد
  

  أروى أخضر
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  المملكة العربية السعودية



٢١٨ 

   كلية التربية–جامعة الملك سعود 
  قسم المناهج وطرق التدريس العامة

  
  

  رعاكمحفظكم اهللا و،                                    أخي املعلم وأخيت املعلمة 
  

  ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد 
  

واقع استخدام احلاسب اآليل ومعوقاته يف مناهج معاهد وبرامج األمل        " تقوم الباحثة بدراسة بعنوان     
إلكمال متطلبات درجة املاجستري يف اآلداب بقسم املناهج وطرق التـدريس           " للمرحلة االبتدائية   
لدراسة إىل وصف واقع معاهد وبرامج األمل من حيـث مـدى          ودف هذه ا  . جبامعة امللك سعود  

كما ودف إىل استقصاء أهم املعوقات اليت حتـول  ، استخدام احلاسب يف تدريس املناهج التعليمية    
دون استخدام احلاسب من قبل معلمي ومشريف الصم وضعاف السمع يف معاهد وبرامج األمـل يف     

ذا يرجى التكرم بقراءة هذه االستبانة واإلجابة على مجيع بنودها          ل. املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض     
  . بأا قد صممت بطريقة خمتصرة لعلمنا مبا للوقت من أمهية بالغة لديكم علماً، 

مع العلم أين سأحتفظ بكل ماتدلون به مـن         ، شاكرة ومقدرة منحي هذا اجلزء الثمني من وقتكم         
  .  لغرض البحث العلمي معلومات بسرية تامة ولن أستخدمها إال

  
  ،،،شاكرة لكم سلفا حسن تعاونكم

  
  الباحثة

  أروى علي عبد اهللا أخضر
  

  
  
  
  
  
  

   خاصة باملعلمني واملعلماتنةاباست



٢١٩ 

  

  للمعلم أو للمعلمةبيانات عامة : أوالً
  

 .يف الفراغ املناسب إلجابتك) ü(وضع عالمة بالرجاء التفضل باإلجابة عن األسئلة التالية  

 ١ :الجنس
    .   ر ذك      . أنثى 
 

 ٢  : البيئة التعليمية التي تعمل فيها اآلن
    .معهد األمل     .برنامج دمج للصم  

     .برنامج دمج لضعاف السمع    
  

)ميكنك اختيار أكثر من خيار واحد(:هافيالبيئة التعليمية التي سبق وأن عملت   ٣ 
    .معهد األمل     .برنامج دمج للصم 

 
    .برنامج دمج لضعاف السمع   .معهد وبرنامج دمج للصم

 
    .معهد و برنامج دمج لضعاف السمع   معهد و برنامج دمج للصم و لضعاف السمع

 م 

:المؤهل التعليمي  ٤ 
    .ثانوي   .دبلوم دون جامعي 

    .بكالوريوس   .دبلوم عال
    .ماجستير   .ةدكتورا

  

:   نوع المؤهل التعليمي   
    .تربوي     .غير تربوي   

   :التخصص
    ..........................العام     ...............................الدقیق   

   :عدد سنوات الخبرة في التدريس
    .أقل من سنتين   .من سنتين إلى أربع سنوات

     .أكثر من أربع إلى ست سنوات    .أكثر من ست إلى عشر سنوات
     .ر من عشر سنواتأكث    

  
  

   : هي تدرسهاالمناهج التي 



٢٢٠ 

    .مناهج التعليم الخاص                  .مناهج التعليم العام
    .مناهج التعليم العام والخاص   

    :تدرسهاالمقررات التي 
    لغة عربية      دراسات إسالمية           مواد اجتماعية

    علوم    رياضيات    إنجليزي
    حاسب    دنيةب    فنية
    نطق    .......... أخرى فضال أذكرها    

  هل لديك حاسب شخصي ؟     
    .نعم    .ال

   )یمكنك اختیار أكثر من خیار (:إذا كنت تستخدم الحاسب اآللي فحدد البرامج التي تستخدمها غالبا
    Microsoft Word .الوورد                Power Point .البوربوينت

    Excel          .اكسل                            Access .سسإك

   
برامج أخرى 

    (........................)        أذكرها

   هل سبق لك الحصول على دورة تدريبية في مجال الحاسب ؟
    .نعم   .ال

   إذا كانت اإلجابة بنعم ما عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها ؟
    .دورة   .تيندور

     .أكثر من ثالث دورات     

   كيف تقيم مستوى خبرتك في استخدام الحاسب اآللي ؟
    .خبرة عالية           .خبرة متوسطة 

     .        مبتدئ    .بدون خبرة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

الواقع احلايل الستخدام احلاسب يف معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع : ثانيا 
  :ة نظر املعلمني من وجه



٢٢١ 

 

  
  :أمام ما يعكس درجة موافقة العبارة للواقع ) ü(الرجاء وضع عالمة 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب يف معاهد وبرامج األمل للصم  : الثثا
  :وضعاف السمع من وجهة نظر املعلمني 

  
   .أمام الفراغ املناسب إلجابتك) ü(الرجاء وضع عالمة 

غیر 
موافق 
مطلقا

غیر 
 موافق

موافق 
إلى حد 
 ما

موافق  موافق
 الرقم العبــــــــــــــــــــــــارات بشدة

٥ ٤  ٣ ٢  ١   
          

ا في تدريس الصم  الستخدامه آليفر بالمعهد أو ببرنامج الدمج أجهزة حاسبتتو
 ١  .وضعاف السمع

 ٢  . اآللييوجد بالمعهد أو ببرنامج الدمج معمل للحاسب          
 ٣  . اآللي تستوجب استخدام الحاسبة الخاصالتربيةطبيعة مناهج           
 ٤  . اآلليتطبيق مناهج التعليم العام في تدريس الصم تستوجب استخدام الحاسب          
لمناهج التعليم العام أكثر من توفرها في مناهج ) CD(علىفر برامج حاسوبية تتو          

 ٥  .التربية الخاصة
 ٦  . أثناء التدريس اآللي يشجعك المشرف على استخدام الحاسب          
 ٧  .أثناء التدريس اآللي تشجعك إدارة المعهد أو برنامج الدمج على استخدام الحاسب          
          

لة تعليمية بدال من االقتصار على في التدريس كوسي اآللي أقوم باستخدام الحاسب
 ٨  .الطرق التقليدية

 ٩  .عند التدريس أثناء إعادة الشرح والمراجعة  اآللييستخدم الحاسب          
 ١٠  .عند التدريس أثناء التطبيقات والتمارين اآللي يستخدم الحاسب          
 ١١  .عند التدريس كمعزز للتالميذ اآللي يستخدم الحاسب          



٢٢٢ 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

غیر 
موافق 
غیر   مطلقا

 موافق

موافق 
إلى حد 
 ما

موافق  موافق
 الرقم العبـــــــــــــــــــــــارات بشدة

٥ ٤  ٣ ٢  ١   
  معوقات إدارية ومالية: أوال   

 ١   . اآللي قلة المخصصات المالية تحول دون تأمين أجهزة الحاسب          
 ٢  .للمعلمين  اآللي يوجد نظام مرن يوضح كيفية طلب استخدام معمل الحاسب          
 ٣  . اآلليقلة اهتمام إدارة المعهد أو برنامج الدمج في استخدام الحاسب          
 ٤  .بالمعهد أو ببرنامج الدمج اآللي قلة توفر أجهزة الحاسب          
 ٥  . في المعهد أو ببرنامج الدمج اآلليعدم وجود معمل للحاسب          
 ٦  . في المعهد أو ببرنامج الدمج اآلليإهمال الصيانة ألجهزة الحاسب          
 ٧  .اسب في التدريس اعتقاد اإلدارة بأن هناك أمورا ذات أولوية أهم من استخدام الح          
 ٨  العائد أو المردود المتوقع من استخدام الحاسب أقل بكثير من تكاليف الحصول عليها           

   معوقات مرتبطة بالبيئة التعليمية: ثانيا  
 ٩  . اآللي الفصول الدراسية غير مناسبة الستخدام الحاسب          
١٠  .ة إلى الفصول الدراسي اآلليصعوبة نقل أجهزة الحاسب          
١١  "DATA SHOW" الداتا شو" صعوبة تعتيم الفصل عند عرض           

   )ضعيف السمع/ األصم (معوقات مرتبطة بالتلميذ : ثالثا   
  . اآلليضعيف السمع عند استخدام المعلم للحاسب/ ينخفض تركيز األصم          

  
١٢

١٣   اآللي اسبضعيف السمع عندما يعرض عليه الدرس باستخدام الح/ قلة اهتمام األصم          
١٤  . اآلليضعيف السمع للمادة المكتوبة على شاشة الحاسب/ صعوبة فهم األصم          
          

 ضعيف السمع في دور المشاهد السلبي عند استخدام الحاسب/ ينحصر دور األصم
١٥  . في التدريساآللي

١٦  .سضعيف السمع مع المعلم في الدر/  من تفاعل األصم اآللييقلل استخدام الحاسب          



٢٢٣ 

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

غیر 
موافق 
غیر   مطلقا

 موافق

موافق 
إلى حد 
 ما

موافق  موافق
 الرقم العبــــــــــــــــــــــــــــــــــارات بشدة

٥ ٤  ٣ ٢  ١   
   معوقات مرتبطة بالعملية التعليمية عند استخدام الحاسب: رابعا   

١٧  .لي اآلصعوبة استخالص النقاط المهمة للدرس الذي يعرض بالحاسب          
١٨   . أطول في التعليم والتعلما وقت اآللييستغرق استخدام الحاسب          
١٩  . اآلليصعوبة تمكين المعلم من إيصال المادة العلمية بشكل جيد باستخدام الحاسب          
٢٠  . في مجتمعنا حاليا  اآللي صعوبة تطبيق التدريس باستخدام الحاسب          
٢١  . كوسيلة تعليمية اآلليلحاسبق زمن الحصة من استخدام ايعو          
٢٢  . اآلليق كثافة المادة العلمية في المقرر الدراسي من استخدام الحاسبتعو          
٢٣  . في تدريس المواد الدراسية أكثر من إيجابياته  اآلليسلبيات استخدام الحاسب          
٢٤  . في تدريس المواد اإلنسانية واألدبية  اآلليصعوبة استخدام الحاسب          

   معوقات مرتبطة بالمعلم: خامسا   
٢٥  .يعد استخدام أسلوب المحاضرة مريحا للمعلم عند التدريس          
٢٦  . اآلليإحضار الوسائل التعليمية التقليدية مقارنة بأجهزة الحاسب يستسهل المعلم          
٢٧  .عبئا إضافيا اآللي يعتبر المعلم التدريس باستخدام الحاسب          
٢٨  .  يقلل من دور المعلم في العملية التدريسية اآللي اسباستخدام الح          
٢٩  . اآلليضعف تأهيل وتدريب المعلم على استخدام الحاسب          
٣٠  . يضعف سيطرة المعلم على التالميذ اآللياستخدام الحاسب          
٣١  .كثرة العبء التدريسي للمعلم يؤدي إلى التقليل من استخدام الحاسب في التدريس          
٣٢  . من تنمية عناصر اإلبداع واالبتكار لدى المعلمين  اآللييحد استخدام الحاسب          



٢٢٤ 

  
  
  

وتود إضافتها فأرجو منك ، ولم ترد في االستبانة ، إذا كان لديك أي معوقات أخرى تختص بهذا المحور 
  :  تدوينها فيما يلي 

٤. ....................................................................................  
٥. ....................................................................................  
٦. ...................................................................................  

  
  
  
  
  

                 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  
  

غیر 
موافق 
غیر   مطلقا

 موافق

موافق 
إلى حد 
 ما

موافق  موافق
 بشدة

  
  العبـــــــــــــــــــــــــــارات

 الرقم

٥  ٤  ٣  ٢  ١      
    معوقات مرتبطة بالمشرف التربوي: سادسا   

٣٣  تدني الدافعية والرغبة في تطوير التدريس بالوسائل الحديثة عند المشرف التربوي          
٣٤  . على المعلم المشرفين أن استخدام الحاسب اآللي عبء إضافياعتقاد بعض          
          

استخدام المعلمين على كيفية العرض الجيد من ضعف قدرة المشرفين على توجيه 
٣٥  . اآلليالحاسب

٣٦  . في التدريس اآلليبرات ومعلومات المشرفين عن استخدامات الحاسبتدني خ          



٢٢٥ 

  المملكة العربية السعودية
   كلية التربية– جامعة الملك سعود

  قسم المناهج وطرق التدريس العامة
  
  

 حفظكم اهللا ورعاكم                                       ،أخي املشرف وأخيت املشرفة 
  

  ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد 
  

امج األمل واقع استخدام احلاسب اآليل ومعوقاته يف مناهج معاهد وبر       " تقوم الباحثة بدراسة بعنوان     
إلكمال متطلبات درجة املاجستري يف اآلداب بقسم املناهج وطرق التـدريس           " للمرحلة االبتدائية   
ودف هذه الدراسة إىل وصف واقع معاهد وبرامج األمل من حيـث مـدى            . جبامعة امللك سعود  

ليت حتـول   كما ودف إىل استقصاء أهم املعوقات ا      ، استخدام احلاسب يف تدريس املناهج التعليمية     
دون استخدام احلاسب من قبل معلمي ومشريف الصم وضعاف السمع يف معاهد وبرامج األمـل يف     

لذا يرجى التكرم بقراءة هذه االستبانة واإلجابة على مجيع بنودها          . املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض     
  .يكم علما بأا قد صممت بطريقة خمتصرة لعلمنا مبا للوقت من أمهية بالغة لد، 

مع العلم أين سأحتفظ بكل ما تدلون به مـن          ، شاكرة ومقدرة منحي هذا اجلزء الثمني من وقتكم         
  . معلومات بسرية تامة ولن أستخدمها إال لغرض البحث العلمي 

  
  ،،،شاكرة لكم سلفا حسن تعاونكم

  
   الباحثة

  أروى علي عبد اهللا أخضر
  

  
  
  
  
  
  



٢٢٦ 

   خاصة باملشرفني واملشرفاتاستبانة
  

بيانات عامة للمشرف أو املشرفة: أوالً 
  

 .يف الفراغ املناسب إلجابتك) ü(وضع عالمة بالرجاء التفضل باإلجابة عن األسئلة التالية 

   

       .   ذكر       .  أنثى 
 

) كثر من خیارفي حالة اإلشراف على أكثر من بیئة تعلیمیة یمكنك اختیار أ(   

    . معهد األمل    .  برنامج دمج للصم  
     . برنامج دمج لضعاف السمع    .    معهد وبرنامج دمج للصم

     .معهد و برنامج دمج لضعاف السمع    . معهد و برنامج دمج للصم و لضعاف السمع
 

   

    .  ثانوي   .     دبلوم دون جامعي 
 

    .بكالوريوس       .دبلوم عالي
 

    .ماجستير   .دكتوراه
 م 

   

    .تربوي       .غير تربوي   
  

   

     ..............................العام     .....................................الدقیق   

   
    .  أقل من سنتين     .  ربع سنواتمن سنتين إلى أ   

     .أكثر من أربع إلى ست سنوات     . أكثر من ست إلى عشر سنوات  
     .  أكثر من عشر سنوات       

هل لديك حاسب شخصي ؟      
    . نعم     .ال  

  
  



٢٢٧ 

  
  
  
  
  

   )خيارميكنك اختيار أكثر من (:إذا كنت تستخدم احلاسب اآليل فحدد الربامج اليت تستخدمها غالبا
    Microsoft Word  .الوورد   Power Point البوربوينت 

     Excel    .اكسل    Access       .إكسس
     (........................)       برامج أخرى أذكرها     

    هل سبق لك احلصول على دورة تدريبية يف جمال احلاسب ؟
    .نعم      .ال

   ورات التدريبية التي التحقت بها ؟إذا كانت اإلجابة بنعم ما عدد الد
    .   دورة    .دورتين

     . أكثر من ثالث دورات    

    كيف تقيم مستوى خبرتك في استخدام الحاسب اآللي ؟
    .خبرة عالية    .خبرة متوسطة
    .مبتدئ     .بدون خبرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
  
  
  



٢٢٨ 

  

معاهد وبرامج األمل للصم وضعاف السمع الواقع احلايل الستخدام احلاسب يف : ثانيا 
  :من وجهة نظر املشرفني 

 

  
  

  :أمام ما يعكس درجة موافقة العبارة للواقع ) ü(الرجاء وضع عالمة 
  
  
  

  
  
  
  
 

غیر 
موافق 
  مطلقا

غیر 
 موافق

موافق 
إلى حد 
 ما

موافق  موافق
 الرقم العبـــــــــــــــــــــــــارات بشدة

٥ ٤  ٣ ٢  ١   
 ١  .معاهد أجهزة حاسب آلي الستخدامها في تدريس الصم تتوفر بال          
          

تتوفر ببرامج الدمج أجهزة حاسب آلي الستخدامها في تدريس الصم 
 ٢  .وضعاف السمع

 ٣  .يوجد بالمعاهد معمل للحاسب اآللي          
 ٤  .يوجد ببرامج الدمج معمل للحاسب اآللي          

 ٥  .استخدام الحاسب اآلليطبيعة مناهج التربية الخاصة تستوجب           
 ٦  .تطبيق مناهج التعليم العام في تدريس الصم تستوجب استخدام الحاسب          
لمناهج التعليم العام أكثر من توفرها في ) CD(تتوافر برامج حاسوبية على          

 ٧  .مناهج التربية الخاصة

 ٨  .أشجع المعلم على استخدام الحاسب اآللي أثناء التدريس          
 ٩  .تشجع إدارة المعاهد المعلمين على استخدام الحاسب اآللي أثناء التدريس          
 ١٠  .تشجع إدارة برامج الدمج المعلمين على استخدام الحاسب أثناء التدريس          
          

يستخدم المعلم الحاسب اآللي  في التدريس كوسيلة تعليمية بدال من 
 ١١  .االقتصار على الطرق التقليدية

 ١٢  .يستخدم المعلم الحاسب اآللي في التدريس أثناء إعادة الشرح والمراجعة           
 ١٣  . يستخدم المعلم الحاسب اآللي في التدريس أثناء التطبيقات والتمارين          
 ١٤  .يستخدم المعلم الحاسب اآللي في التدريس كمعزز للتالميذ          



٢٢٩ 

سب يف معاهد وبرامج األمل للصم املعوقات اليت حتول دون استخدام احلا : لثاثا
  :وضعاف السمع من وجهة نظر املشرفني 

  
  

   .أمام الفراغ المناسب إلجابتك) ü(الرجاء وضع عالمة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غیر 
موافق 
غیر   مطلقا

 موافق

موافق 
إلى حد 
 ما

موافق  موافق
 الرقم العبـــــــــــــــــــــــــــــــــارات بشدة

٥ ٤  ٣ ٢  ١   
  إدارية وماليةمعوقات : أوال   

 ١   . اآللي قلة المخصصات المالية تحول دون تأمين أجهزة الحاسب          
 ٢  .  للمعلمين اآللييوجد نظام مرن يوضح كيفية طلب استخدام معمل الحاسب          
 ٣  . اآللياستخدام الحاسببقلة اهتمام إدارة المعاهد           
 ٤  . اآلليلحاسباستخدام ابقلة اهتمام إدارة برامج الدمج           

 ٥  .بالمعاهد  اآللي قلة توفر أجهزة الحاسب          
 ٦  . ببرامج الدمج  اآلليقلة توفر أجهزة الحاسب          
 ٧  .في المعاهد اآللي عدم وجود معمل للحاسب          
 ٨  .برامج الدمج   في اآلليعدم وجود معمل للحاسب          
 ٩  .عاهد  في الم اآللي إهمال صيانة أجهزة الحاسب          
 ١٠  . في برامج الدمج  اآلليإهمال الصيانة ألجهزة الحاسب          
          

في  اآللي اعتقاد اإلدارة بأن هناك أمورا ذات أولوية أهم من استخدام الحاسب
 ١١  التدريس 

          
 أقل بكثير من تكاليف  اآلليالعائد أو المردود المتوقع من استخدام الحاسب

 ١٢  .الحصول عليها 

  معوقات مرتبطة بالبيئة التعليمية: انياث  
 ١٣  . اآللي الفصول الدراسية غير مناسبة الستخدام الحاسب          
 ١٤  . إلى الفصول الدراسية اآللي صعوبة نقل أجهزة الحاسب          
 ١٥  "DATA SHOW" الداتا شو" صعوبة تعتيم الفصل عند عرض           



٢٣٠ 

        
    

  

  

غیر 
موافق 
غیر   مطلقا

 موافق

افق مو
إلى حد 
 ما

موافق  موافق
 الرقم العبـــــــــــــــــــــــــارات بشدة

٥ ٤  ٣ ٢  ١   
  )ضعیف السمع/ األصم (معوقات مرتبطة بالتلمیذ : ثالثا   

  . اآلليينخفض تركيز األصم عند استخدام المعلم للحاسب          
  

١٦ 
 ١٧  .آللي اينخفض تركيز ضعيف السمع عند استخدام المعلم للحاسب          
 ١٨  . اآلليقلة اهتمام األصم عندما يعرض عليه الدرس باستخدام الحاسب          
 ١٩   اآلليقلة اهتمام ضعيف السمع عندما يعرض عليه الدرس باستخدام الحاسب          
 ٢٠  . اآلليصعوبة فهم األصم للمادة المكتوبة على شاشة الحاسب          
 ٢١  . اآلليكتوبة على شاشة الحاسبصعوبة فهم ضعيف السمع للمادة الم          
          

 اآللي في ينحصر دور األصم في دور المشاهد السلبي عند استخدام الحاسب
 ٢٢  .التدريس

          
 ينحصر دور ضعيف السمع في دور المشاهد السلبي عند استخدام الحاسب

 ٢٣  . في التدريس اآللي

 ٢٤  .المعلم في الدرس من تفاعل األصم مع  اآللييقلل استخدام الحاسب          
 ٢٥  . من تفاعل ضعيف السمع مع المعلم في الدرس اآللييقلل استخدام الحاسب          

  معوقات مرتبطة بالعملیة التعلیمیة عند استخدام الحاسب: رابعا   
 ٢٦  . اآلليصعوبة استخالص النقاط المهمة للدرس الذي يعرض بالحاسب          
 ٢٧   . أطول في التعليم والتعلما وقتلي اآليستغرق استخدام الحاسب          
 ٢٨  .صعوبة تمكين المعلم من إيصال المادة العلمية بشكل جيد باستخدام الحاسب          
 ٢٩  . في مجتمعنا حاليا  اآلليصعوبة تطبيق التدريس باستخدام الحاسب          
 ٣٠  . كوسيلة تعليمية اآلليق زمن الحصة من استخدام الحاسبيعو          
 ٣١  .ق كثافة المادة العلمية في مقررات التعليم العام من استخدام الحاسب تعو          
 ٣٢  .استخدام الحاسب من ق كثافة المادة العلمية في مقررات التربية الخاصةتعو          
 ٣٣   في تدريس المواد الدراسية أكثر من إيجابياته  اآللي سلبيات استخدام الحاسب          
 ٣٤  . في تدريس المواد اإلنسانية واألدبية  اآلليحاسبصعوبة استخدام ال          

   معوقات مرتبطة بالمعلم: خامسا   
 ٣٥  .يعد استخدام أسلوب المحاضرة مريحا للمعلم عند التدريس          



٢٣١ 

  
  
  

وتود إضافتها فأرجو منك ، ترد في االستبانة ولم ، إذا كان لديك أي معوقات أخرى تختص بهذا المحور 
  :  تدوينها فيما يلي 

٧. ....................................................................................  
٨. ....................................................................................  
٩. ...................................................................................  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غیر 
موافق 
  مطلقا

غیر 
 موافق

موافق 
إلى حد 
 ما

موافق  موافق
 بشدة

  
  العبــــــــــــــــــــــــــــارات

  

 رقم ال

٥  ٤  ٣  ٢  ١      
  

        
 إحضار الوسائل التعليمية التقليدية مقارنة بأجهزة الحاسب يستسهل المعلم

   .اآللي 
٣٦  

  ٣٧  . عبئا إضافيا اآللييعتبر المعلم التدريس باستخدام الحاسب          

 ٣٨  .  يقلل من دور المعلم في العملية التدريسية اآللي استخدام الحاسب          
 ٣٩  . اآلليل وتدريب المعلم على استخدام الحاسبضعف تأهي          
 ٤٠  . يضعف سيطرة المعلم على التالميذ اآللياستخدام الحاسب          
          

  اآللي كثرة العبء التدريسي للمعلم يؤدي إلى التقليل من استخدام الحاسب
 ٤١  .في التدريس

          
تكار لدى  من تنمية عناصر اإلبداع واالب اآللييحد استخدام الحاسب

 ٤٢  .المعلمين 

  معوقات مرتبطة بالمشرف التربوي: سادسا   
          

تدني الدافعية والرغبة في تطوير التدريس بالوسائل الحديثة عند المشرف 
 ٤٣  .التربوي

          
 على  اآللي عبء إضافياعتقاد بعض المشرفين أن استخدام الحاسب

 ٤٤  .عاتق المعلم

          
المعلمين على كيفية العرض الجيد من  توجيه ضعف قدرة المشرفين على

 ٤٥  . اآللياستخدام الحاسب

          
 في  اآلليتدني خبرات ومعلومات المشرفين عن استخدامات الحاسب

 ٤٦  .التدريس

 ٤٧  . اآلليضعف تأهيل وتدريب المشرف على استخدام الحاسب          
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موافقة مدير عام تعليم البنني على 
  توزيع االستبانة
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إدارة اإلشراف الرتبوي  ةموافقة مدير
 ى توزيع االستبانة علبناتلل
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