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 :الملخص

علرى ( Skype)هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على  اثرر بررامج الوسرائط الفائقرة باسرتخدام السركايب 

التحصيل المعرفي واألداء الكتابي لدي الطلبة الصم في الصف السابع األساسري فري مردارس األمرل فري 

( 06)األردن، وتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة الصم في األردن، أما عينة الدراسة فقرد مرملت 

هرا الدراسرة وتلخصت ابرز النتائج التي وصرلت إلي. طالب وطالبة من الصم في الصف السابع األساسي

الحالية إلى وجود اختالفات تعزى الى اثر الطريقة لصالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود اختالفرات 

تعزى الى اثر الجنس او التفاعل بين الطريقة والجنس، اما فيما يتعلر  فري األداء الكترابي فقرد أ هررت 

وعتي الدراسرة ولصرالح الطريقرة النتائج الى وجود فروق طفيفة بين المتوسرطات الحسرابية ألداء مجمر

 .التجريبية

 الوسائط الفائقة،   السكايب،   التحصيل المعرفي،   األداء الكتابي،   الصم:  الكلمات المفتاحية

 

The effect of hypermedia programs using (Skype) on the cognitive a 

achievement and writing performance among deaf students in the 

seventh grade at AL-Amal schools in Jordan 

* summary :- 

This study aimed to identify the effect of hypermedia programs using 

(Skype) on the cognitive achievement and writhing performance among 

the seventh grade deaf students AL-Amal school in Jordan. 

The study consisted of all deaf students in Jordan but the study sample 

included (60) male and female deaf students in the 7
th

 grade. 

The main results of the current study showed differences due to the effect 

of the method in favor of the experimental group and the results also 

showed that there were no differences due to the effect gender or to the 

interaction between the method and the gender. 

The results based on writing performance showed that there were minor 

differences on average to the performance of the two study groups and in 

favor of the experimental method. 
Key words:- Hypermedia, Skype, The Cognitive achievement, Writing 

performance, The deaf 
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على التحصيل المعرفي واألداء  (Skype)اثر برامج الوسائط الفائقة باستخدام السكايب 

 الكتابي لدي الطلبة الصم في الصف السابع األساسي في مدارس األمل في األردن

نحن نعيش اليوم عصر الذرة واألقمار الصنااعية  وعصنر التواولوجينا وااالصناات التني  ولن  

العنننالل  لننن  قرينننة صنننهيرة  وقننند سننناحم  التطنننورات المتو قنننة فننني التواولوجينننا  وان اسنننتخدام 

التواولوجيننا حننذ  فنني التعلننيل يمموننن العمليننة التعليميننة التعلميننة مننن ااسننت ادة ما ننا بشننو   ننمولي 

 . ا للطلبة من ذوي اإلعاقات المختل ةوخصوص

ويعتبر اعتماد أي نظام العليمي عل  الواولوجيا التعليل ضرورة من الضرورات لضمان نجاح اللن  

الاظل  وجزءاً ا يتجنزأ فني باينة ماظومت نا   ويحناوث الونينر منن التربوينون المشنتهلين من  ف نات 

القدمننا التواولوجيننا مننن  موانيننات عريضننة المعنناقين  وما ننا ف ننة المعنناقين سننمعيا لوسننت ادة ممننا 

. ومتعننددة ب نندو الطننوير عمليتنني التعلننيل والننتعلل التنني المعانن  ب ننل ورفنن  ك نناءة األداء للمتعلمننين
 ( 6002قادي  )

أن حانناك  الينا أننواع متعننددة منن التواولوجيننا معروفنة فنني  (6000) وينر  بنو كرسنن  واينديبرن 

وحي المعبر عن األساليب التدريسية التي الصمل والطبق بشنو   -الواولوجيا التعليل - ق  التربية ما ا

ما جنني ومحننندد  وأحننداو محنننددة بعاايننة  كمنننا التضننمن مسنننتحد ات الواولوجيننة مبتونننرة الحننناوث 

  (6000عباس .)التصدي للمشووت التعليمية ب دو  يجاد  لوث غير القليدية ل ا

ل نا ( الصنل)بة ذوي اإلعاقة السمعية وير  البا ث أن استخدام الوسائ  التواولوجية في  ياة الطل 

العديد من اايجابيات التي العود علي ل سواء أكان من الاا ينة الا سنية أم األكاديمينة أو ااجتماعينة 

أو ااقتصنادية  وبالتننالي يننر  الونيننر منن معلمنني الصننل فنني حنذ  الوسننائ  أن ننا كمعننز  ايجننابي أو 

 .سلبي في العدي  سلوك ل

ية التي غزت المؤسسات التعليمية التعلمية  وساحم  في الطويرحا ورفن  من التطورات التواولوج

ال ينديو الت ناعلي         : ك اءال ا و ينادة فاعليت نا  والحقينق أغراضن ا والا ينذ سياسناال ا التعليمينة المختل نة

 (Interactive Video) ومننؤالمرات الومبيننوالر computer Conference)) و ننبوة المعلومننات الدوليننة           

 (Internet)  وأنظمة الوسائط ال ائقة(Hypermedia System) وأنظمة الوسائط المتعددة  (Multimedia 

System) .(   6000حا ل سعيد  براحيل الشرنوبي .) 

 Hypermedia) والًعد الوسائط ال ائقنة -ال ائقة  والمتعددة –:وحااك نوعان من الوسائط التعليمية حما

System) قايننة جدينندة فنني مجنناث القايننة التعلننيل والننتعلل  يننث أموننن ااسننت ادة ما ننا للطلبننة ظنناحرة ال

   ذ أن ننا الننوفر للمننتعلل األصنل ااننندماي التنندريجي منن  منندخوت الوسننائط (الصننل) المعناقين سننمعيا

 (6000عبد العزيز ).التعليمية من خوث الحاسبات اآللية  وال واالف الذكية  ولـ أي باد

لوسائط ال ائقة م  برمجينات الوسنائط المتعنددة منن  ينث أن كن  ما منا يتاناوث والتشابا برمجيات ا

رسنوم بيانيننة  خنرائط  جننداوث  صنور  ابتننة  رسنوم متحركننة  ) مجموعنة مننن الوسنائ  التعليميننة 

والتي من  أن ا جذب انتبنا  الطالنب المنتعلل و  نارة احتمامنا ( الخ .مقاط  فيديو  مؤ رات صوالية 

 (6002أبو  قير .)ودافعيتا للتعلل

 ا أن حانناك اختوفنناً جوحرينناً بيا مننا   يننث التضننمن الوسننائط ال ائقننة برنامجنناً لتاظننيل والخننزين  

المعلومات بطريقة غينر متتابعنة وغينر خطينة  ممنا يسنمد بتعنادة الاظنيل المنادة التعليمينة الخاصنة 

  (6002 سن .)بم  وم معين وعرض ا بطرق متاوعة
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في برمجيات الوسائط ال ائقة ا الحتوي التابعاً من نقطة ألخنر   ولنيل ل نا لذا فتن المادة التعليمية 

 (6002 لتوت ).ن ايات أو بدايات معياة كما حو الحاث في الوسائط المتعددة

 أفضن  منن كأ د موونات الوسنائط ال ائقنة يعتبنر وا ندا (Skype سوايب  )وير  البا ث أن أث 

عنن  (3602)فني عنام  للعلنن اإلنترنن    ينث ظ نر عبنر التحند  خدمات حذ  الوسائط منن خنوث

  (Janus Friis )  وجنانيل فنريل( Niklas Zennstrom)طريق كو منن ننيووس  ياسنتورم 

  وبلن  عندد (3600)فني العنام( Microsoft )وأصبد مملوكا بشنو  جزئني لشنركة مايوروسنوف 

ا يضنن  سننوايب مليننون مسننتخدم  ممنن( 663 )  (3600)فنني سننبتمبر ( Skype)مسننتخدمي سننوايب

 (.                                                               Twitter)  والويتر(Facebook )صا ا في القمة بجوار كو من فيسبوك         

طريقة س لة وغير مول نة لوالصناث بنين الطلبنة  ممنا ي نتد البناب أمنام ل ( Skype)ويعتبر سوايب

طة المختل نة أكانن  العليمينة أو اجتماعينة أو الرفي ينة والتني يمونن أن الممارسة الواسنعة منن األنشن

وال اعن  الطلبنة من  . الحسن منن مشناركة حنؤاء الطلبنة وف م نل لونينر منن الموضنوعات التعليمينة

 (  ype.comwww.sk ).بعض ل البعض يساعدحل عل  العلل وف ل ما الل الا يذ  داخ  القاعة الص ية

وسننيلة م مننة للطلبننة الصننل لننتعلل دروس جدينندة   يننث يموننا ل مننن ( Skype) ويمننن  السننوايب

ااالصنناث بأ ننخار نخننرين مننن الصننل أو العنناديين يتحنند ون مع ننل عبننر الونناميرا بلهننة اإل ننارة 

مست سرين عن المعلومات التي يريدون العلم ا  ويجع  النتعلل أكننر واقعينة  والشنويقا  ويسناعدحل 

الجناو  جندران ال صنوث الدراسنية  وينوفر وسنيلة سن لة لوالصناات المتزامانة بنين المعلمنين  عل 

والطنوب فني الظننروو العادينة والطارئننة  وحنو برننامت سنن   ااسنتعماث وذو واج ننة محببنة مننن 

اآلخننرين  ويموننن  ((Skypeالمسننتخدم  ويموننن  جننراء موالمننات مجانيننة منن  مسننتخدمي سننوايب

ء موالمنننات مجانيننة عبنننر ال ينننديو منن  منننن يرغبننون  ويمونننا ل سنننوايب للمسننتخدمين الصنننل  جننرا

Skype))  طرفنا  ويموننا ل أيضنا بسن ولة مننن ( 06)منن عقند مااقشننات جماعينة عبنر ال يننديو بنين

ألي منن المعلمنين أو العونل ولنيل  ((Skype رساث أوراق العم  والواجبات عن طريق سوايب 

 رسال ا من وال  الطالب  ويمون منن البنادث الرسنائ  حااك  دود أل جام أوراق العم  التي يمون 

ماظمنننة التعننناون ااقتصنننادي ).ال ورينننة فننني ن نننل الوقننن  أ اننناء عقننند محاد نننات ال ينننديو فيمنننا بينننا ل

 (. 6000والتامية 

ليل برنامت العليميا يموااا من القييل مستخدميا أو  صنرحل ( Skype)من حاا يتضد لاا أن سوايب

ااننا القيننيم ل مننن خننوث مو ظتاننا لاجنناح المعلمننين فنني اسننتخدام حننذا بطريقننة   صننائية  ولوننن يمو

البرنننامت  والوظي ننا بشننو  جينند فنني العمليننة التعليميننة  ومنند  ال اعنن  الطننوب معننا عبننر الشننبوة  

والحقيق ل لألحداو التعليمية من خولا   ريطة  عداد البرامت التعليمينة الو منة وفقنا ا تياجناال ل 

عة لتووين حذ  الشريحة الوويانا علمينا والربوينا  لمسناعدال ل فني ااعتمناد الخاصة  بوص ا أداة ناج

علنن  أن سنن ل فنني مواج ننة الحينناة الدراسننية والعلميننة  وكننذا علنن  الحسننين قنندراال ل علنن  ااالصنناث  

واارالقاء ب ا أيا كان  طبيعة اإلعاقة ودرجت ا  حذا ويمون استنمار حذ  التقاية في العليل ج  منواد 

  )skype.com/go/privacy(. د  وكل ة  ووق الدراسة بأق  ج

الاظرينة والتطبينق " الواولوجيا العلنل ذوي اا تياجنات الخاصنة بأن نا وبااء عل  ذل  يمون العريف

 في الصميل والطوير واستخدام و دارة البرامت الخاصنة بناإلفراد ذوي اا تياجنات الخاصنة لتيسنير

عملية التعلنيل والنتعلل  والتعامن  من  مصنادر النتعلل المتاوعنة إل نراء خبنراال ل وسنماال ل وقندراال ل 

الشخصية وحااك العديد من الم ناحيل والمصنطلحات التني الشنتق منن م  نوم الواولوجينا العلنيل ذوي 

ة  اا تياجنات الخاصننة  ومننن اللنن  الم نناحيل  م  ننوم التقايننات التعليميننة لننذوي اا تياجننات الخاصنن

  (.6002بارعة  سن   يمان فو ي .) الوسائ  التواولوجية المعياة لذوي اا تياجات الخاصة

وا  نن  أن اسننتخدام التواولوجيننا الت اعليننة حننذ  للبي ننة التعليميننة التنني التعلننق بالطلبننة ذوي اإلعاقننة 

اسنية الس ل  ل   د بعيند فني الحقينق أي منن األحنداو المسنطرة فني ماناحج ل الدر( الصل)السمعية 

المشتركة م  مااحت الطلبة األسوياء  وفي خلق عادات وسلوكيات جديندة فني  يناال ل  ومنرد ذلن  

http://www.skype.com/
http://www.skype.com/go/privacy
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أن حذ  ال  ة أ وي من غيرحا  ل  الواولوجيا ااالصاث والتواص  في ظ  القدرات التي الوفرحا ل ا 

حننننذ  التواولوجينننننا لممارسنننننة النننننتعلل والطنننننوير   وان تنننناح العنننننالل أمنننننام ل علننننن  كننننن  معارفنننننا 

 (6002 سين .)افاالاو ق

وفنني األردن أولنن  الحوومننة األردنيننة احتمامننا كبيننرا فنني حننذا الموضننوع  يننث قامنن  وبج ننود 

و ارة ااالصناات والواولوجينا المعلومنات وو ارة التربينة والتعلنيل ومبنادرة التعلنيل  مشتركة بين 

الننل الا يننذ دراسننة " الربحيننة  نند  مؤسسننات جولننة الملوننة رانيننا العبنندغ التعليميننة غيننر " األردنيننة 

مسحية متعلقة بانتشار واستخدام الواولوجيا المعلومات وااالصاات فني مندارس المملونة األردنينة 

والتني ال ندو  لنن  التعنرو علن  مند  جاحزيخننة واسنتخدام الواولوجينا المعلومننات  (3603)ال ا نمية

شاء قاعدة بياننات وطايخنة وااالصاات في جمي  مدارس المملوة الحوومية ما ا والخاصة  و ل   ن

واسننتخدام ا فني حننذ  المنندارس  لتواولوجينا المعلومننات وااالصناات   نوث جاحزيخننة الباينة التحتيخننة

 ضافة  ل  المساعدة في وض  خطط واسترااليجيخات وبرامت الندعل التطنوير التربنوي المباني علن  

 .اقتصاد المعرفة

 

 : وكان  نتائت المسد عل  الاحو التالي

ألف ج ا   اسوب في مندارس المملونة بلهن   (59)صل  الدراسة  ل  انا يوجد ما ي وقفقد الو  -

منننن  جمنننالي المننندارس  %(55)كمنننا بياننن  الدراسنننة  ن% ( 59) نسنننبة الحواسنننيب النابتنننة ما نننا

أو /يسنتخدم ألغنرات الدريسنية و( سنواء  ابن  أو محمنوث)المستجيبة يتوفر لندي ا ج نا   اسنوب 

 اسنوب /طالنب (01)طلبة  ل  الحواسيب عل  صنعيد المملونة منا يقنارب دارية  وقد بله  نسبة ال

  (..القطاع الحوومي والقطاع الخار ومدارس وكالة الهو )وقد كان  مت اوالة بين القطاعات 

فنني  %(60) أمننا بتننوافر اانترننن  فنني المنندارس فقنند بيانن  الدراسننة أن نسننبة اانتشننار قنند بلهنن  -

 .زمة العريضة الاصيب األكبر في جمي  القطاعاتالمدارس المستجيبة بحيث كان للح

مننن المنندارس المسننتجيبة  % (50) ومننن نا يننة اسننتخدام ماظومننة الننتعلل االوتروننني فقنند أجابنن  -

فننني مجننناات متعنننددة كنننان منننن أبر حنننا  دخننناث عومنننات الطلبنننة ( Eduwave)باسنننتخدام ا ل نننا 

 .والبيانات اإلدارية الخاصة بالمدارس

منن  جمناليخ المندارس يتننوفر  %(69)مختبنرات الحاسنوب فقند بيانن  الدراسنة أنوبالاسنبة لتنوفر  -

 .عل  األق خ  لدي ا مختبر  اسوب وا د

وفيمنننا يتعلنننق باسنننتخدام المننندارس لبرمجينننات العليمينننة غينننر الموجنننودة علننن  ماظومنننة النننتعلل  -

باإليجناب منن المندارس المسنتجيبة قند أجابن   %(03) االوتروني فقد بيا  الدراسة أن ما يقنارب

منن حنذ  المندارس أنخ حنذ  البرمجينات حني  %(21)ومن نا ية مصدر حذ  البرمجيخنات فقند أجابن 

برمجينننات جننناحزة قننند النننلخ  نننرافحا منننن األسنننواق  فننني  نننين أنخ منننا يزيننند علننن  نصنننف حنننذ  

الستخدم برمجينات منن  نتناي المعلخمنين  فني %( 10)الستخدم برمجيخات مجانيخة  و %(90)المدارس

 .تخدم برمجيات من  نتاي الطلبةالس %(29)  ين

مننن منندارس  %(01)ومننن  يننث امننتوك الموقنن  االوتروننني فقنند كشنن   الدراسننة  ن مننا يقننارب -

 .المملوة المتل  موقعا الوترونيا

منن المعلخمنين العناملين فني المندارس المسنتجيبة  %(99)أما بالاسبة للمعلمين  فبيا  الدراسنة  ن -

خدمننة اإلنترننن  فنني ماننا ل ل   %(10) ل  فنني  ننين يمتلنن يمتلوننون أج ننزة  اسننوب فنني ماننا ل

ا ب ل %(99)ويمتل   .بريًدا  لوترونيخًا خاصخً

 %(03)أما فيما يتعلق باستخدام الطلبة للحاسوب واانترنن  فني المندارس  فقند بيان  الاتنائت أن -

يسنننتخدمون اانترنننن  فننني المننندارس   %(10)منننن الطلبنننة يسنننتخدمون الحاسنننوب و( بالمتوسنننط)
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علنن   %(36)و% ( 96)الاسننبة امننتوك ل للحاسننوب واانترننن  فنني الماننا ث  فقنند بلهنن  الاسننبوب

  .التوالي

 %(00)وباستخدام المدارس لمواق  التواص  ااجتماعيخ كوسيلة للتواصن  فقند بيان  الاتنائت أن  -

( Twitter)فني  ننين كنان نصنيب موقنن    (Facebook)منن المندارس المسنتجيبة السننتخدم موقن  

من المدارس باستخدام ا مواق  الواص   %(5) من  جمالي المدارس المستجيبة  وأ ارت%( 1.3)

 (6006و ارة ااالصاات والواولوجيا المعلومات ).أخر 

والتنني  ننمل  جمينن   وممننا يجنندر ذكننر  أن حننذ  الدراسننة العنند الدراسننة الوطايننة األولنن  مننن نوع ننا

ا ننذة للدراسننة بتا يننذ جلسننات مجموعننات المنندارس الموجننودة فنني األردن   يننث قامنن  الج ننات الم

 نماث ووسنط : لو  من المدراء والمعلمين والطلبة  ضافة  لن  األحنالي فني األقناليل الننو   الركيز

. وجاننوب  يننث كاننن  نتننائت الدراسننة الاوعيننة مدعمننة للاتننائت الوميننة التنني الوصنن   لي ننا المسنند
 (6006بترا )

 

 : مشكلة الدراسة

كما ن  ييدلعاراد األفانة م  ربالمقاو الالصأن نننا سمعيا ن لمعاقيد  اللكالابي ر الالعبير اخصائمننن 

ود لجمرة  والقصيواة طلبسيابالجمث  (Quigley and Kretschmer,1982)ن يص  ا كث م

في ت لكلمان امعينة مو ألصنارط لم دام ااسالخم والكو اء اجق أبة في النسيوصعوية طلنموا

ر  خواع أنون أمديسالخم ن ن أفي  ي  (تلص ا  واثألفعاء األسماا)لمعاني م ثو   الم الامجاث 

 .(طبرلر  وأدوات الجروو ا دة  لمساعاألفعاث ا)م ث  قثاب كث و في مجاث لن ت لكلمان ام

ططننننننننننننننون ا يخم ن أ: حيوكة ربخاصية م الم خل ياال وع عل  النون كري الم لصا اث طألأن كما 

عل  م  وكالاباال   لالي الميافة روعلمر الخصائن ا  مذحوي وللهم ااظلناللهة في ال كث كالابة 

 (Albertini and Schley,2003).للهةم اكالابة ل  م اظلنططون يخم فتن ك لن ذمس لعكا

 لن  أوث القرينر الحند  عنن القينيل م نارات التعبينر الوتنابي لند  الطلبنة ( 6002)وأ نار القرينوالي 

لبة طلد أن أداء اج  و ي (Reamer)ريميرما دقذي لالمعننناقين سنننمعيا والحصنننيل ل األكننناديمي و

 . نلسامعيم ان رأقأنة م  رسية بالمقاوو دراث  و ة ص ديقث بمعم لص

عل  ب نص  اكيرلالظ أن الماضي نل رن القن امت ل مانينيات والسبعينيارة ال  فالودة  بالعو

  كيرلالم اال  لجملة ب يو  اسمعيا عل  مسالن لمعاقيالبة طلد  الكالابة لواللهة م اية العليدودم 

 (Lexical)لمعجمي ااسالعماث وا (Deaf Students Language)م لصالبة طلاعل  لهة 

ر لالعبيم المالعلقة بالقييت اسادرالانالائت ر ال يو (Grammatical Errors)ية دعوالقء ااطألخوا

 ادت فكلما م  ي دلسمعي لدان ال قاجة درالبعا لو يخاللرات اخالباالبة عل  طلأن أداء ال   لكالابي ا

و  بمسالم وة باللهة ب كث عاطالبرلمت اباولصعت والم كو ادت السمعية اإلعاقة اجة ردة ود 

 Albertini)لكالابي المنالت م اكو كث وعية وفي نر  ف  يدوربذا ح  ولكالابير الالعبيرات ام ا

and Schley,2003 

يبي في معالجة درنامت الرفاعلية بء سالقصاال  فننني دراسنننت ل   (3602)وأ نننار الحايننن  و ريقنننات

رورة سة بضدرالت اصردن  وأوسمعيا في ان لمعاقيالبة طلد  الكالابي لر الالعبيت اباوصع

رات م ات ويبادرضافة الوا  سمعيا ن لمعاقيالبة طي ية للوظلالكالابي ر الالعبيرات ابم ام احالماا

لالي العن  ت اسادرالن امد ي لمراء جو سمعيا ن لمعاقيالبة طلالكالابي لمناحت ر امالعلقة بالالعبي

رات أخر   وحااك من الدراسات التي أظ نرت  ما بمالهيطبم ورلصالبة طلد  الكالابة لراءة والقبا

 2009)ورو  جين  )وما ننا دراسننةسمعيا ن لمعاقيالبة طلد  الكالابي لر الالعبيالضننعف فنني مجنناث ا

  (6002 ريقنننننات  )  ودراسنننننة 2008)  دينروبيو ويأر)          ودراسنننننة (2008 ر لبيوا)ودراسنننننة 
 (6002الج اي  )ودراسة 
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واعتمادا عل  المعطيات السابقة  جعلتاا نتوقف أمام ا مقدمين است ساراالاا وأس لتاا التي يمون منن 

 :خول ا ان الدعل مشولة الدراسة الحالية

لما لل يتل ال عي  م ارات الواولوجيا التعليل االوتروني وااالصاث والتواص  في العملينة التعليمينة  -

في مدارس األم  التي العان  ب نل فني الظنروو ااعتيادينة ( الصل)ذوي اإلعاقة السمعية التربوية ل

 والطارئة؟

و نل منا حني التهينرات التني التيح نا . وما درجة حذا الت عي  فني مدارسن ل ومؤسسناال ل التعليمينة؟ -

ا منا حنذ  التواولوجينا لتعلنيم ل والاشن ت ل؟ ومنا طبيعنة العقبنات التني العتنرت الوظي  نا ل نل؟ وأخينر

 .رأي أح  التربية وااختصار في ا؟

ممننا القنندم فننتن مشننولة الدراسننة الننتلخن فنني وجننود النندني فنني مسننتو  التحصنني  المعرفنني واألداء 

الوتابي في ما ت اللهة العربية لطلبة الصف الساب  األساسي بمدارس األم  للصنل  ولدراسنة حنذ  

 :اليةالمشولة سوو الحاوث حذ  الدراسة اإلجابة عن األس لة الت

بننين متوسننطي درجننات أفننراد المجموعننة  (0000)حنن  الوجنند فننروق دالننة   صننائياً عانند مسننتو - 0

 –التجريبيننة مننن الطلبننة الصننل فنني الصننف السنناب  األساسنني التنني السننتخدم بننرامت الوسننائط ال ائقننة 

وأفنراد المجموعننة الضنابطة منن الطلبننة الصنل فني الصننف السناب  األساسنني   -skype))السنوايب 

خدم  برامت الوسائط التعليمية التقليدية فني درجنات الوسنب لوختبنار ألتحصنيلي لصنالد التي است

 .أفراد المجموعة التجريبية في القياس ألبعدي

بنين متوسنطي درجنات أفنراد المجموعنة  (0000)ح  الوجند فنروق دالنة   صنائياً عاند مسنتو  - 6

 –خدم بننرامت الوسننائط ال ائقننة التجريبيننة مننن الطلبننة الصننل فنني الصننف السنناب  األساسنني التنني السننت

وأفراد المجموعة الضابطة من الطلبة الصل في الصف السناب  األساسني التني  skype))السوايب 

 .استخدم  برامت الوسائط ال ائقة التقليدية العز   ل  الجال

ح  يوجد ا ر للت اع  بين الطريقة والجال لد  الطلبة الصل في الصنف السناب  األساسني فني  - 3

 .  ت ااختبار ألتحصيلي لصالد القياس ألبعديدرجا

من المتوق  أن الس ل حذا الدراسة في  لقاء الضوء عل  أحمية استخدام والوظينف   :أهمية الدراسة

التواولوجيا بص ة عامنة ونظنل التندريل الذكينة بصن ة خاصنة فني الطنوير العملينة التعليمينة لنذو  

مننن محاولننة الونيننر مننن التربننويين المعايننين بننذوي كمننا والابنن  أحميت ننا (. الصننل)اإلعاقننة السننمعية 

اإلعاقة السمعية  ااست ادة مما القدما التواولوجينا منن  موانينات عريضنة ومتعنددة  ب ندو الطنوير 

عمليتي التعليل والتعلل التي العا  ب نل  ورفن  ك ناءة األداء ل نذ  ال  نة   ينث ظ نرت اسنترااليجيات 

صدي للمشووت التعليمية التي يعاني ما ا حؤاء الصنل  ومستحد ات الواولوجية مبتورة الحاوث الت

عبنر ( Skype)وب دو  يجاد  لوث غينر القليدينة ل نذ  المشنووت  وما نا اسنتخدام القاينة السنوايب 

 .والتي اللعب دورا حاما في العليل المعوقين سمعيا( اانترن  )الشبوة العاوبوالية 

المون  عبارة عن برمجية االصاات مجانية(Skype)كما والظ ر أحمية الدراسة من كون السوايب 

الطلبنة الصنل مننن  جنراء الموالمننات ال اال ينة عبنر  ا ننة الومبينوالر او ال نناالف المحمنوث  و رسنناث 

 .دون الواليف عالية  المبا رة الرسائ  ال ورية  وعقد مؤالمرات ال يديو
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 :حدف  الدراسة الحالية : هدف الدراسة

  كحنن  أساسنني فنني جمينن  (Skype)اإللوتروننني مننن خننوث السننوايبالنن  طننرح فوننرة التعلننيل  -

( الصنل)الظروو الطارئة وااعتيادينة  لتطنوير المسنتو  التعليمني للطلبنة ذوي اإلعاقنة السنمعية

فني األردن والسنمو بنا  لن  أرقن  المسنتويات  ليواكنب التطنور التواولنوجي ال ائن  والعمن  علن  

 . لصل نحو مجتم  ناجد فعاثالحديد وج ة الجي  القادم من الطلبة ا

علن  التحصني  ( Skype)دراسة فاعلية برنامت العليمني الوترونني قنائل علن  اسنتخدام السنوايب  -

المعرفي ومستو  أداء الم ارات الوتابية لو دالين من ما ت اللهة العربية لطلبة الصنل فني الصنف 

 .الساب  األساسي بمدارس األم  للصل في األردن

 لن  واقن  ملمنوس يخنري ( Skype)برنامت العليمي الوتروني قنائل علن  السنوايب الجسيد فاعلية  -

منن خنوث باناء برننامت ( الصنل) ل   يز التطبيق ال علي في البي ة التعليمية لذو  اإلعاقة السمعية 

العليمي قائل علي استخدام نظنل التعلنيل االوترونينة يتاناوث و ندالين منن منا ت اللهنة العربينة لطلبنة 

 .ساب  األساسي بمدارس األم  للصل في األردنالصف ال

 . يادة وعي المجتم  بمؤسساالا الحوومية والخاصة ألحمية حذا التعليل كتحد الواولوجي معاصر -

 

 :مصطلحات الدراسة

بانا الشخن الذي فقد  اسة السنم  نتيجنة عوامن  ورا ينة فني جيااالنا أو عوامن  موتسنبة   :األصل

الحد الذي يحنوث دون ف منا  (ديسبل/ 96)ق  درجة فقد  للسم  عن العرت ل ا في  ياالا بحيث ا ال

للووم المسموع  ويحتاي حذا الشخن  لي مجموعة من األساليب التربوية والتقاينات التواولوجينة 

عبنند  ).التنني السنناعد  علنن  مواصننلة العليمننا والتواصنن  منن  اآلخننرين بمننا يتااسننب وطبيعننة  عاقتننا

 (6000 العزيز

المعلومننات التامننة والمتننوافرة لمجموعننة مننن الوسننائط التعليميننة المتعننددة التنني  :الوسننائط ال ائقننة 

السننتنمر البادلينناً بطريقننة ماظمننة فنني الموقننف التعليمنني والتنني التضننمن الرسننوم البيانيننة والصننور 

والتسننجيوت الصننوالية والموسننيقية ومشنناحد ال يننديو سنناكاة ومتحركننة وخننرائط وجننداوث ورمننو اً 

 (6002الووت ) .ذل   طار نصي معلوماالي يساعد عل  اكتساب الخبراتورسوماً متحركة   ك  

ويعرفا البا ث بانا برنامت ااالصاث والمحاد ة الصوالية وال يديو بعدة طنرق منن خنوث : السوايب

كاميرا الويب عبر اإلنترن   و الا ة ااالصاث بنين  اسنب ونخنر وبنين حناالف و اسنب أو العونل 

م يندة للدراسنة عنن بعند أو  ذا رغنب المسنتخدم فني مسناعدة ا ند  وكذل  بين ال واالف  ف ي فونرة

 . "سوايب"اصدقائا لح  مشولة ما في  اسوبا   يث يستطي  مشاحدة والتحد  معا عل  

ويعرفنا البا نث باننا مجمن  المعرفنة التني يحصن  علي نا الطالنب األصنل منن : التحصني  المعرفني

ل  جع  الطالب األصل أكنر الوي ا من  الوسنط خوث برنامت وسائط او ما ت مدرسي  معد ي دو  

 .ااجتماعي الذي ياتمي  ليا  باإلضافة  ل   عداد  للتويف م  الوسط المدرسي بصورة عامة

يعرو البا ث األداء الوتابي بانا يتمن  في ان يقوم الطالب األصل برسنل الحنروو : األداء الوتابي

  .والولمات وسومة العبيرحا اا اري
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من خالل ما سب  في اإلطار النظري لهذه الدراسة ولألهمية دور الوسائط الفائقرة : السابقة الدراسات

والمتعررددو والمتفاعلررة فرري حيرراو يوي ا حتياجررات الخاصررة والصررم علررى وجرر  الخصررو ، بررات مررن 

الضروري أن نقدم للطالب األصرم مزيردا مرن الخبررات المتنوعرة الفاعلرة السراعية إلرى نمرو مخصريت ، 

تساعده على تنمية القردرات التعليميرة والتحصريلية ا بتكاريرة لدير ، ونمروه ا جتمراعي، ومنهرا  وأيضا

التعاون والتحكم في النفس، باإلضافة إلى النمو العقلي والحركي واحتراف وإتقران العمرل بكرل أنواعر ، 

 .هالهذا جاءت هذه الدراسة فريدو في طرحها وفكرتها، وهذا كان سببا في أهميتها وتفرد

ومرن خرالل البحرر  لرم نتوصررل إلرى دراسررات حرول الموضررو  أو مربيهة مررن الموضرو  ولهررذا  برد مررن 

التطرق إلى بعض الدراسات التي اعتمدت على الوسائط المتعرددو فري طرحهرا والقريبرة مرن الموضرو  

مرن برمجيرة معردو )والتي هدفت إلى دراسة فعالية برنرامج تعليمري ( 3606)دراسة عبد العزيز: ومنها

علرى التحصريل المعرفري ومسرتوي أداء المهرارات ( قبل قسم الوسائط المتعددو بوزارو التربيرة والتعلريم

الهندسية لوحردتين مرن مرنهج الرياضريات لتالميرذ الصرف األول اإلعردادي مهنري بمردارس األمرل للصرم 

راسرة إلرى طالرب مرن معهرد األمرل للصرم وترم تقسريم عينرة الد( 96)والتي طبقها علرى عينرة مكونرة مرن

 .مجموعتين ضابطة وتجريبية بالتساوي، وكانت نتائج دراست  ايجابية نحو المجموعة التجريبية

التي سعى فيها إلى تحديد فاعلية برنامج وسائط متعددو مقترح على تنمية ( 3665)وفي دراسة حسين

ت إلرى إيجراد قائمرة كفاءو مهارات تصميم البرمجيات التعليمية لدى طالب قسم تكنولوجيا التعلريم وهردف

بمهارات تصميم البرمجيات التعليمية، والكشف عن فاعلية برنرامج وسرائط متعرددو مقتررح علرى تنميرة 

الجانررب المعرفرري المرررتبط بمهررارات تصررميم البرمجيررات التعليميررة لرردى طررالب قسررم تكنولوجيررا التعلرريم،  

لمهرارات التصرميم التري سروف يرتم  الكشف عن فاعلية برنامج وسائط متعددو على اإلنتاج الفعلي وفقرا  

تحديرردها للبرمجيررات التعليميررة لرردي طررالب قسررم تكنولوجيررا التعلرريم، وتوصررل البحرر  الحررالي إلررى قائمررة 

بررين ( 6069)بمهرارات تصرميم البرمجيرات التعليميررة، وانر    توجرد فرروق دالررة إحصرائيا  عنرد مسرتوى

والبعدي لالختبار التحصل للجانرب المعرفري متوسطي درجات أفراد مجموعة البح  في التطبي  القبلي 

لمهرررارات تصرررميم البرمجيرررات التعليميرررة لصرررالح القيررراس البعرررد، يوجرررد فرررروق دالرررة إحصرررائيا  عنرررد 

بين متوسطي درجات أفراد مجموعة البح  في التطبي  القبلي والبعردي لبطاقرة تقيريم ( 6069)مستوى

 .بح  لصالح القياس البعدإنتاج البرمجيات التعليمية من قبل أفراد مجموعة ال

والتي هردفت إلرى التعررف علرى ( 3666)وفي دراسة أبو مقرو، محمد سليمان، وحسن، منير سليمان 

فاعلية برنامج بالوسائط المتعددو على مستوى التحصيل في مادو التكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع 

ئي والمنهج التجريبي، ولتحقير  هردف األساسي، ولتحقي  أهداف البح  استخدم الباحثان المنهج البنا

طالبرة مرن ( 91)الدراسة قام الباحثان بتصميم اختبار التحصريل، وطبر  علرى عينرة قصردي  مكونرة مرن

الصف التاسع األساسي من مدرسة السيدو خديجة الخيرية، بدير البلح، وقد دلت أ هرت نتائج لدراسة 

بررين متوسررط تحصرريل الطلبررة فرري المجموعررة  (0.05)وجررود فررروق يات د لررة إحصررائية عنررد مسررتوى

الضررابطة ومتوسررط تحصرريل الطلبررة فرري المجموعررة التجريبيررة فرري اختبررار التحصرريل لصررالح المجموعررة 

التجريبيررة، كمررا وأ هرررت النتررائج أن للبرنررامج فاعليررة فرري تنميررة التحصرريل فرري مررادو التكنولوجيررا لرردي 

ا هتمررام بتو يررف : لتوصرريات مررن أهمهرراوخلررص الباحرر  إلررى مجموعررة مررن ا. المجموعررة التجريبيررة

البرمجيررات التعليميررة القائمررة علررى الوسررائط المتعررددو التفاعليررة الترري تررم إنتاجهررا فرري الدراسررة الحاليررة 

 .مدارسنا وا ستفادو منها في

التي هدف فيها إلى استقصاء أثر استخدام ا نترنت في تحصيل طلبة ( 3669)كذلك في دراسة مديفات

وتكونرت عينرة الدراسرة مرن جميرع الطلبرة المسرجلين فري . التربوي في جامعة آل البيت مساق التخطيط

مساق التخطريط التربروي فري جامعرة آل البيرت فري الفصرل ، وكانرت نترائج الدراسرة  وجرود فرروق دالرة 

كمرا توصرلت . إحصائيا في تحصيل الطلبرة يعرزى إلرى طريقرة التردريس، ولصرالح المجموعرة التجريبيرة

كما أ هرت الدراسة . ى عدم وجود فروق دالة إحصائية في تحصيل الطلبة يعزى إلى الجنسالدارسة إل

وقرد خلصرت الدراسرة إلرى العديرد مرن التوصريات مرن . عدم وجود تفاعل بين متغيري الجنس والطريقرة

استخدام طريقة التدريس باستخدام ا نترنت من قبل أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعلم : أهمها

عالي مما قد يسهم في زيادو تحصيل الطلبة، والقيام بدراسات مماثلة إل هار أثر استخدام ا نترنت في ال

 .المواد العلمية األخرى
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فقد هدفت إلي دراسة فعالية تو يف تكنولوجيرا الوسرائط ( 3669)أما دراسة نصر، حسن أحمد محمود

علرى تحصريل التالميرذ وتنميرة التفكيرر المتعددو بالحاسب فري تردريس هندسرة الصرف الثالر  اإلعردادي 

أ بتكررراري لرررديهم، وأسرررفرت نترررائج الدراسرررة عرررن وجرررود فرررروق يات د لرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوي 

في مستوى التحصريل ( التجريبية والضابطة ) بين متوسطات درجات مجموعتي الدراسة( 6060)د لة

المسرتخدم القرائم علرى تكنولوجيررا فري الهندسرة لصرالح المجموعرة التجريبيرة يرجرع إلررى نمرط البرنرامج 

بررين ( 6060)الوسررائط المتعررددو التفاعليررة، ووجررود فررروق يات د لررة إحصررائية عنررد مسررتوي د لررة

في اختبار التفكير أ بتكاري فري هندسرة ( التجريبية والضابطة )متوسطات درجات مجموعتي الدراسة 

يرجرع إلرى نمرط : لك بالنسبة لالختبار ككلالدائرو لصالح المجموعة التجريبية لكل مهارو علي حدو وكذ

 .البرنامج المستخدم القائم على تكنولوجيا الوسائط المتعددو التفاعلية

والتي يهبت إلى تقييم فعالية استخدام تعليمات الحاسب اآللي المبني ( 3669)أما هوساوي في دراست 

ويلررك بهرردف تعلرريم مهررارو قررراءو  علرى الفيررديو المرئرري علررى التالميررذ المعرروقين عقليررا  بدرجررة بسرريطة،

للد لة علرى الخضرار الموجرودو فري كرل ( البقالة)الكلمات الموجودو على اللوحات في محل بيع الخضار

تكونت عينة الدراسة . قسم وربط ا سم بما يدل علي ، ومن خالل اإلمداد بأمثلة تعليم متعددو من الحياو

سرنة ، ( 09-5)وتترراوح أعمرارهم مرن ( Moderate)طرالب يوي التخلرف العقلري المتوسرط ( 1)من 

والذين يتعاملون أيضا  في غرفة المصادر من خالل جلسات الخطة التربوية الفرديرة، وقرد ترم اختيرارهم 

القدرو على الرؤية، التقليد الشرفهي أو الحركري للقرراءو، ا نتبراه للمهمرة لمردو : بناء على معايير وهي

ى التذكر، ثم عرض الكلمات عبرر ثرالم مجموعرات وفري كرل مجموعرة دقيقة، القدرو البصرية عل( 36)

كلمررة ويلررك لررثالم جلسررات فرديررة متتاليررة، وتررم تقيرريمهم لمحرراولتين لكررل كلمررة أحرردهما للصررورو ( 03)

 . واألخرى للكلمة المطبوعة

ن وقرد أ هرررت نتررائج الدراسرة أن تعلرريم الفيررديو المعتمررد علرى الحاسررب أدى إلررى زيرادو فرري أدائهررم وكررا

التالميذ قادرين على قراءو الكلمات وفهمها، وأن اسرتعمال الصرورو وربطهرا بالكلمرات المكتوبرة سراعد 

 .التالميذ المتخلفين عقليا  بدرجة متوسطة من معرفة الكلمة وربطها بمدلولها

يتضرح مرن العررض السراب  أنهرا تباينرت فري اهتماماتهرا منهرا دراسرات : تعلي  على الدراسات السرابقة

دفت معرفة أثر برامج الوسائط المتعددو علي التحصريل، ومنهرا مرا اسرتهدف معرفرة تأثيرهرا علري استه

تنمية المهارات، ومنها دراسات استهدفت معرفة تأثير المواقع التعليمية على اإلنترنرت علرى التحصريل 

امج وكررذلك علرري تنميررة المهررارات، وقررد تميررزت الدراسررة الحاليررة بتفردهررا فرري بحرر  موضررو   اثررر بررر

على التحصيل المعرفي واألداء الكتابي لدي الطلبة الصم ( Skype)الوسائط الفائقة باستخدام السكايب 

في الصف السابع األساسي في مدارس األمل في األردن،  وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسرات 

 .السابقة في بناء أدوات الدراسة

 :إجراءات الدراسة 

الباح  فري دراسرت  المرنهج الوصرفي التحليلري ألنر  األنسرب لموضرو  الدراسرة اعتمد : منهج الدراسة

الذي يصف موضو  الدراسرة ويحلرل ويقرارن ويمقريم، أمرال  فري التوصرل إلرى تعميمرات يزيرد بهرا رصريد 

العلم، كما استخدم الباح  المنهج مب  التجريبري والرذي يقريس اثرر متغيرر مسرتقل أو أكثرر علرى متغيرر 

 .تابع أو أكثر

يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة الصم في األردن والبالغ عرددهم هرذا : مجتمع الدراسة وعينتها

طالررب وطالبررة المنتظمررين فرري مرردارس األمررل للصررم حسررب اإلحصررائية الرسررمية لرروزارو ( 0026)العررام

األساسرري فرري يكررورا وإناثررا مررن طلبرة الصررف السررابع ( 06)التربيرة والتعلرريم األردنيررة، وعينررة الدراسرة

( 3609)مرردارس األمررل للصررم  فرري عمرران والزرقرراء فرري الفصررل الدراسرري األول مررن العررام الدراسرري 

حير  درس هرؤ ء الطلبرة بطريقرة ( مجموعة تجريبية)وموزعين على مجموعتين وبطريقة عشوائية، 

ية بالطريقة طالبا وطالبة، ودرست المجموعة الثان( 26)وبلغ عددهم( السكايب) إحدى الوسائط الفائقة

 .طالبا وطالبة( 26)، وبلغ عددهم(مجموعة ضابطة)التقليدية 

 :لتحقي  أهداف هذه الدراسة استخدم الباح  عددا من األدوات الرئيسية: أداو الدراسة
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قرام الباحرر  باعررداد اختبررار تحصريلي لقيرراس الجانررب المعرفرري لردى المجمرروعتين، ونررو  ا ختبررار  – 0

ت فقرات ا ختبار بأربعرة بردائل لكرل فقررو، وبرديل واحرد صرحيح، وترم صرياغة ا ختيار من متعدد، وكان

فقرررو بعررد عرضررها علررى محكمررين مختصررين فرري مجررال هررذه ( 03)حررذف منهررا( 23)الفقرررات وعررددها

الدراسة، وغطت هذه الفقرات جميع أهداف الدراسة المنوي تحقيقها، وتم توزيعها في المجا ت التالية 

 (.ستيعابالمعرفة والفهم وا )

 

قام الباح  بتطبي  ا ختبار علرى عينرة اسرتطالعية مرن خرارج عينرة الدراسرة تمثرل فري : ثبات ا ختبار

مدرسة األمل للصم في مدينة الرصيفة، وهدف هذا اإلجراء للتأكد من وضوح األسئلة، ومردى ومالئمرة 

ا متحران قرام الباحر  مرن تصرحيح البدائل لها، والفترو الزمنية التي تلزم لتطبي  ا ختبار، وبعد نهايرة 

ا ختبار، وتم تفريغ إجابات الطلبة في جدول، وترم حسراب معامرل الصرعوبة، ومعامرل التمييرز، ومعامرل 

 .وتعتبر هذه القيمة مؤمرا جيدا على ثبات ( 65،6)الثبات الداخلي الذي بلغ

 

هي نفس المادو التعليميرة ( ايبالسك) المادو التعليمية المراد استخدامها عبر إحدى الوسائط الفائقة -3

التي تم اعتمادهرا فري الطريقرة التقليديرة، حير  ترم تنظيمهرا لتصربح مالئمرة لبرنرامج السركايب كمرا هري 

مررذكورو فرري كترراب لغتنررا العربيررة لكرري يررتم التعامررل معهررا عبررر ا نترنررت مررن خررالل البرنررامج المررذكور      

الفروق الفردية بين الطلبة الصم، حي  تتيح للطالرب وتم مراعاو صفات الشامة التعليمية و( السكايب)

األصم استغالل كافة حواس  بشكل جيرد، مرن خرالل منحر  القرراءو الذاتيرة للمحتروى، وتسرمح لر  المرادو 

أن يتحكم بسرعة تعلم  من خالل ا تصرال والتواصرل مرع الطررف األخرر ( السكايب)أيضا عبر استخدام 

 .رنامج عبر هذه الشامة ومن خالل هذا الب

 

لقد تم التحق  من صدق المادو التعليمية لهذه : صدق المادو التعليمية القائمة على برامج ا نترنت

الدراسة ويلك من خالل عرضها على لجنة المحكمين سابقة الذكر وإبداء الرأي والتعديالت المقترحة، 

 . لل لدي وكان مجمل المالحظات ينصب حول استمرارية التفاعل مع  لتجنب حدوم الم

 

قام الباح  باستخدام التحلريالت اإلحصرائية التري تناسرب طبيعرة الدراسرة الحاليرة : األساليب اإلحصائية

حساب المتوسطات وا نحرافات المعيارية لنتائج كل من المجموعتين الضابطة والتجريبية في  -:وهي

، ويلك ألغراض المقارنة بينهما( القبلية والبعدية ) كل من اختبارات الدراسة والمقاييس المستخدمة 

ويلك للكشف عن د لة الفروق برين متوسرطات عالمرات الطلبرة، (  t-Test") ت " باستخدام اختبار 

ويلك فري كرل مرن ا ختبرار القبلري للكشرف عرن تكرافؤ المجموعرات وفري ا ختبرار ألبعردي للكشرف عرن 

 . الفروق بين المجموعة التجريبية والضابطة

ات الدراسة تم استخدام التحليالت اإلحصائية المفصلة من خالل البرنامج اإلحصرائي     وبعد تطبي  إجراء

 (S.P.S.S)والتي أجابت عن أسئلة الدراسة وفقا لمتغيرات الدراسة. 
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 : نتائج الدراسة ومناقشتها

برين متوسرطي درجرات أفرراد المجموعرة التجريبيرة ( 6069)هل توجد فروق دالة إحصائيا  عند مسرتوى

السررركايب  –الطلبرررة الصررم فررري الصرررف السررابع األساسررري الترري تسرررتخدم بررررامج الوسررائط الفائقرررةمررن 

(skype )-  وأفراد المجموعة الضابطة من الطلبة الصرم فري الصرف السرابع األساسري التري اسرتخدمت

برررامج الوسررائط التعليميررة التقليديررة فرري درجررات الكسررب لالختبررار ألتحصرريلي لصررالح أفررراد المجموعررة 

 .يبية في القياس ألبعديالتجر

ألثرر ( ت)تم استخدام المتوسطات الحسرابية وا نحرافرات المعياريرة واختبرار: ولإلجابة عن هذا السؤال

 يوضح يلك( 0)الطريقة، والجدول رقم 

 

 (0)جدول رقم 

 ألثر طريقة التدريس( ت)يوضح المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية واختبار 

عررردد طلبرررة  الطريقة الموضو 

الصررررررررررررررف 

 السابع

المتوسررررررط 

 الحسابي

ا نحرررررراف 

 المعياري

مسررررررررررتوى  (ت )قيمة

 الد لة

آيات من سرورو آل 

 عمران

 60666× 03010 6090 91050 26 تجريبية

 - - 9001 92000 26 ضابطة

العررين معجرررزو فررري 

 الخل 

 60666× 01063 6052 60099 26 تجريبية

 - - 9091 92015 26 ضابطة

التعبيررررررررررري األداء 

 ا ماري ككل

 60666× 09090 01096 090096 26 تجريبية

 - - 5061 069000 26 ضابطة

 

كمنا أظ رال نا قيمنة  (6069)وجود فروق ذات دالة   صنائية عاند مسنتو ( 0)يظ ر الجدوث رقل 

نيننات مننن سننورة نث ) وذلنن  لصننالد الطريقننة التجريبيننة فنني موضننوع القننران الوننريل  (03010)ت

لصالد الطريقة التجريبية في موضوع العنين معجنزة فني  (01063)وكما أظ رت قيمة ت( عمران

الخلق  كما أظ رت الاتائت  ل  وجود فروق ذات دالة   صائية يعنود لصنالد الطريقنة التجريبينة 

 (.60666)وبدالة   صائية  (09090)ث بله  قيمة تفي الموضوعين كو   ي

ويمون ال سير ذل  بان طلبة الصف الساب  األساسي الصل قد است ادوا من مميزات الوسائط ال ائقة 

باستخدام ل السوايب وذلن  بسن ولة ااالصناث المبا نر من  المعلنل  والجناو   ندود جندران ال صن  

بعض ل لدرجة استيعاب ل ل ذ  الدروس مما ساعد  العادية  والواصل ل م  بعض ل البعض  ومعرفة

ذل  أيضا عل   يادة بعض الم ردات اللهوية بينا ل منن خنوث وضنوح معان  الولمنة فني الندرس  

وحاننا ا نسننتطي  أن نقننوث بننان حننذ  الدراسننة اال قنن  منن  أي دراسننة أخننر  ألن ننا ان ننردت فنني حننذا 

 .الموضوع

بين متوسنطي درجنات  (6069)لة   صائياً عاد مستو ح  الوجد فروق دا: أما  جابة السؤاث الناني

أفننراد المجموعننة التجريبيننة مننن الطلبننة الصننل فنني الصننف السنناب  األساسنني التنني السننتخدم بننرامت 

وأفننراد المجموعننة الضننابطة مننن الطلبننة الصننل فنني الصننف  skype))السننوايب  –الوسننائط ال ائقننة 

فقد الل استخدام .الساب  األساسي التي استخدم  برامت الوسائط المتعددة التقليدية العز   ل  الجال

( 6)لتوضيد ا ر الجنال والجندوث رقنل( ت )المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية واختبار

 يوضد ذل 
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 (3)جدول رقم 

 ألثر طريقة التدريس( ت)سطات الحسابية وا نحرافات المعيارية واختبار يوضح المتو

/ الجرررنس  الموضوعات

 الطريقة

عرررررردد 

 الطلبة

المتوسررررط 

 الحسابي

ا نحررراف 

 المعياري

مستوى  قيمة ت

 الد لة

آيات من سورو 

 آل عمران

 6026 6065 - 09060 03066 26 يكر

 - - 03060 01050 26 أنثى

العررررين معجررررزو 

 الخل في 

 6090 6020 09001 09060 26 يكر

 - - 02099 00066 26 أنثى

 6095 6030 - 23009 035060 26 يكر األداء ككل

 - - 39090 026050 26 أنثى

 

 

 (2)جدول رقم 

يوضح المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية ألداء الطلبة الصم في الصف السابع األساسي على 

 (آيات من سورو آل عمران) الكتابي موضو  األداء 

المتوسط  الجنس الطريقة

 الحسابي

ا نحرررررررررررررراف 

 المعياري

 العدد

 09 9056 66096 يكر تجريبية

 09 5006 90036 أنثى

 26 6096 99096 المجمو 

 09 1066 90096 يكر ضابطة

 09 2036 99066 أنثى

 26 1066 92039 المجمو 

 26 0029 09009 يكر المجمو 

 26 0009 09006 أنثى

 06 0039 09026 المجمو 
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عدم وجود فروق ذات دالة   صائية يعز   ل  ا نر الجنال فني موضنوع       ( 6)يظ ر الجدوث رقل

 (6026)وبدالننة   صننائية بلهنن   (6065-) يننث بلهنن  قيمننة ت ( نيننات مننن سننورة نث عمننران) 

 (6020) ينث بلهن  قيمنة ت (6069)وأظ رت الاتائت أيضا عدم وجود فروق ذات دالة   صائية 

يعنز   لن  ا نر الجنال  وعندم ( العنين معجنزة فني الخلنق) في موضوع  (6090)وبدالة   صائية

 (6095)وبدالنة   صنائية (6030 -) ينث بلهن  قيمنة ت (6069)وجود فنروق ذات دالنة   صنائية

 .ابي كو  يعز   ل  ا ر الجالفي األداء الوت

ويمون  رجاع حذ  الاتيجة  ل  أن الطلبنة الصنل ذكنورا و نا نا يعيشنون فني ن نل الظنروو الا سنية 

وااجتماعية وحل متوافلون فيما بيا ل ويتعاملون م  التواولوجيا با ل الطريقة ألن نا العتبنر وسنيلة  

عامنن  مع ننا وحننذا كننان عننامو ايجابيننا االصنناث والواصنن  بيننا ل وأصننبح  لنندي ل الخبننرة الوافيننة للت

 .ومساعدا في أدائ ل التعبيري اا اري

ح  يوجند ا نر للت اعن  بنين الطريقنة والجنال لند  الطلبنة : اإلجابة عل  السؤاث النالث ونن عل 

فني  skype))السنوايب  –الصل في الصف الساب  األساسني التني السنتخدم بنرامت الوسنائط ال ائقنة 

وإلجابنة علن  حنذا السنؤاث النل القسنيما  سنب .  صيلي لصالد القيناس ألبعنديدرجات ااختبار ألتح

 :موضوع التعبير  ل 

نيات من سورة نث عمران فقد الل استخدام المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية أل نر : أوا

وجود فروق ط ي ة بين المتوسطات ( 3)ويظ ر الجدوث رقل.  يبين ذل ( 3)الطريقة والجدوث رقل

الحسابية ألداء مجمنوعتي الدراسنة ظاحرينا من  وجنود فنروق بنين الطلبنة النذكور واإلننا  الصنل  

وبما أن حذ  ال روق ط ي ة  الل استخدام الحلي  التباين الناائي لبيان ا نر الطريقنة والجنال والت اعن  

 .يوضد ذل ( 2)بيا ما عل  موضوع العين معجزة في الخلق والجدوث رقل 

 (1)جدول رقم 

يل التباين الثنائي ألثر الطريقة والجنس والتفاعل بينهما على موضو  آيات من سورو آل تحل

 عمران
مجمرررررررررررررررو   مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسرررررررررررررررررط 

 المربعات

 مستوى الد لة قيمة ت

 60666× 0060660 60390310 0 63010026 الطريقة

 60006 30006 0660101 0 0000292 الجنس

الطريقرررررررررررررررررررررة 

 والجنس

2690260 0 2620169 90600 ×60603 

 - - 190990 99 39500956 الخطأ

 - - - 06 03160162 المجمو 
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يوضررح المتوسررطات الحسررابية وا نحرافررات المعياريررة ألداء طلبررة الصررف ( 9)والجرردول رقررم 

 السابع الصم على موضو  ا داء الكتابي العين معجزو في الخل 

المتوسررررررط  الجنس الطريقة

 الحسابي

ا نحررررررررررراف 

 المعياري

 العدد

المجموعررررررررررررررة 

 التجريبية

 09 00006 61066 يكر

 09 9006 96066 أنثى

 26 6029 6006 المجمو 

المجموعررررررررررررررة 

 الضابطة

 09 0096 92066 يكر

 09 1016 91066 أنثى

 26 9096 92096 المجمو 

 26 09006 06096 يكر المجمو 

 26 06066 00066 أنثى

 06 02066 09039 المجمو 

العز   ل  ا ر  (6069)عدم وجود فروق ذات دالة   صائية عاد مستو ( 2)يظ ر الجدوث رقل 

 (0060660)لصننالد المجموعننة التجريبيننة  يننث بلهنن  قيمننة ت( الجريبيننة وضننابطة) الطريقننة 

 يننث ( 0000) ضننافة  لنن  عنندم وجننود فننروق ذات دالننة   صننائية (60660×)وبدالننة   صننائية

العنز   لن  ا نر الجنال ووجنود فنروق ذات  (60006)وبدالة   صنائية (30006)بله  قيمة ت 

العز   ل  ا ر الت اع  بين الطريقة والجال لصالد المجموعنة التجريبينة  (6069)دالة   صائية 

 (60603)   صائية وبدالة (90600) يث بله  قيمة ت          

يبين تحليل التباين الثنائي ألثر الطريقة والجنس والتفاعرل بينهمرا علرى أداء ( 0) والجدول رقم 

 طلبة الصف السابع األساسي الصم في موضو  األداء الكتابي العين معجزو في الخل 

مجمرررررررررررررررررو   مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسرررررررررررررررررط 

 المربعات

مسرررررررتوى  قيمة ت

 ةالد ل

 60660× 3630519 00626060 0 00626060 الطريقة

 60355 60530 96063 0 96063 الجنس

الطريقررررررررررررررررررة 

 والجنس

000055 0 000055 20600 60092 

 - - 990060 99 3599000 الخطأ

 - - - 06 01065050 المجمو 
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الصررف يوضررح المتوسررطات الحسررابية وا نحرافررات المعياريررة ألداء طلبررة ( 9)والجرردول رقررم 

وموضررو  ( آيررات مرن سررورو آل عمررران) السرابع األساسرري الصررم علرى موضررو  ا داء الكتررابي 

 .العين معجزو الخل 

 

المتوسررررررررررررررررررررررط  الجنس الطريقة

 الحسابي

ا نحرررررررررررررررررررررراف 

 المعياري

 العدد

الطريقرررررة 

 التجريبية

 09 00061 006006 يكر

 09 03000 091056 أنثى

 26 01096 099096 المجمو 

الطريقرررررة 

 الضابطة

 09 06036 063006 يكر

 09 9066 006066 أنثى

 26 5066 060069 المجمو 

 26 39061 020019 يكر المجمو 

 26 05050 023019 أنثى

 06 32096 0350999 المجمو 

يوضح تخليل التباين الثنائي ألثر الطريقة والجنس والتفاعل بينهمرا علرى أداء ( 6)والجدول رقم

 (.العين معجزو في الخل )السابع األساسي الصم في موضو  األداء الكتابي طلبة الصف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصرررررررررردر 

 التباين

مجمرررررررررررررررررو  

 المربعات

درجررررة 

 الحرية

متوسررررررررررررررررررط 

 المربعات

مسرررررررتوى  قيمة ت

 الد لة

 60660× 3020066 26366006 0 26366006 الطريقة

 60666 60695 5066 0 5066 الجنس

الطريقرررررررة 

 والجنس

9590006 0 9590006 90106  ×

60630 

 - - 0100219 99 6652096 الخطأ

 - - - 06 16006096 المجمو 
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فقند البنين وجنود فنروق ( العنين معجنزة فني الخلنق) أما فيمنا يتعلنق بموضنوع األداء الوتنابي :  انيا

ط ي ننة بننين المتوسننطات الحسننابية ألداء مجمننوعتي الدراسننة علنن  األداء الوتننابي لموضننوع العننين 

 .يبين ذل ( 0)معجزة في الخلق والجدوث رقل 

وجننود فننروق ط ي ننة بننين المتوسننطات الحسننابية ( 0)ويتضنند مننن الاتننائت الننواردة فنني جنندوث رقننل 

العننين معجننزة فنني ) العننز   لنن  الطريقننة والجننال والت اعنن  بيا مننا علنن  موضننوع األداء الوتننابي

 .يبين ذل ( 2)والجدوث رقل ( الخلق

 ينث بلهن   (6069)وجنود فنروق ذات دالنة   صنائية عاند مسنتو ( 2)كما ويظ ر الجدوث رقنل 

العنننز   لننن  ا نننر الطريقنننة لصنننالد المجموعنننة  (60660)وبدالنننة   صنننائية (3630519) قيمنننة ت

وبدالنننة  (60530)التجريبينننة  وعننندم وجنننود فنننروق ذات دالنننة   صنننائية  ينننث بلهننن  قيمنننة ت

 العز   ل  ا ر الجال( 60355)  صائية

 ينث بلهن   (6069)تائت  ل  عدم وجود فنروق ذات دالنة   صنائية عاند مسنتو كما وأظ رت الا

 .العز   ل  ا ر الت اع  بين الطريقة والجال (60099) وبدالة   صائية  (20600) ت قيمة 

األداء الوتابي نينات منن ) أما فيما يتعلق بأداء طلبة الصف الساب  األساسي الصل عل  موضوعي 

فقد النل اسنتخدام المتوسنطات الحسنابية واانحرافنات ( ن معجزة في الخلقسورة نث عمران   والعي

وجنود فنروق ( 2)يوضد ذل   كمنا ويظ نر جندوث رقنل ( 2)المعيارية ألداء الطلبة والجدوث رقل 

ط ي ة بين المتوسطات الحسابية ألداء مجموعتي الدراسة ولصالد الطريقة التجريبية  ولبينان حنذ  

  التباين أل ر الطريقة والجال والت اع  بيا ما علن  األداء الوتنابي كون   ال روق الل استخدام الحلي

يبننين ذلنن   يننث يظ ننر فيننا وجننود فننروق ذات دالننة   صننائية عانند مسننتو  ( 2)والجنندوث رقننل 

العنننز   لنن  ا نننر الطريقنننة  (60660)وبدالننة   صنننائية (3020066)  يننث بلهننن  قيمنننة ت( 6069)

 يث بله  قيمنة  (6069)جود فروق ذات دالة عاد مستو ولصالد المجموعة التجريبية  وعدم و

العننز   لنن  ا ننر الجننال  ووجننود فننروق ذات دالننة عانند  (60666)وبدالننة   صننائية  (60695) ت

نعز   ل  ا نر الت اعن   (60630)وبدالة   صائية (90106)      يث بله  قيمة ت (6069)مستو 

  .بين الطريقة والجال لصالد المجموعة التجريبية

  



360 
 7102العدد الثامن عشر لسنة                مجلة البحث العلمى فى التربية                                     

 

 
 

 :توصيات الدراسة

ااسنت ادة منن نتنائت حننذ  الدراسنة والتني الااولنن  أ نر بنرامت التندريل الذكيننة علني ننواالت الننتعلل .0

 .وذل  عاد الصميل برامت العليمية أخري

 نشاء قسل خار بو ارة التربية والتعليل إلنتناي بنرامت الومبينوالر الذكينة للصنل يتضنمن فرينق . 6

متخصنن فنني لهننة  –متخصننن فني التربيننة الخاصننة  –التعلننيل متخصننن فنني الواولوجينا )عمن  

 (.متخصن في الصميل برامت الومبيوالر –اإل ارة 

الاظننر فنني العمننيل الصننميل و نتنناي بننرامت العليميننة ذكيننة فنني جمينن  المننواد الدراسننية الخاصننة . 3 

دراسة علي بالتوميذ الصل التوءم وطبيعة  عاقاال ل  وقد استاد البا ث في ذل  لقدرة برنامت حذ  ال

  دا  القدم ملحوظ في المستوي المعرفي واألداء الم اري للتوميذ وال وقا عل  البرنامت التقليندي 

 .لا ل المقرر التعليمي

ااحتمام بمواكبة ااالجاحات التربوية الحدينة وما التضماا من الزويند المؤسسنات التعليمينة بون  . 2

تي العتمد علني الواولوجينا النذكاء ااصنطااعي ما حو جديد من مستحد ات الواولوجية خاصة الل  ال

 .لما وجد ل ا من فاعلية في نطاق حذا البحث

 عداد دورات الدريبية قب  وبعد الخدمة للمعلمين في مجاث التربية الخاصة بص ة عامة والصنل . 0

بص ة خاصة علي استخدام الوسائ  والتواولوجيا الحدينة في العملية التعليمية   يث وجند البا نث 

خوث التطبيق العملي للبرنامت علي عياة الدراسة أن مدرس المادة ليل لدينا الخبنرة الوافينة علني 

 .استخدام الحاسب اآللي وبرامجا التعليمية المصممة من خولا
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 :المراجع
  فاعلينة برننامت بالوسنائط المتعنددة علن  مسنتو  (6002) سليمان  و سن  ماير سليمان ابو قير  محمد

اإلسننومية  سلسننلة  الجامعننة ي مننادة التواولوجيننا لنند  طلبننة الصننف التاسنن  األساسني  مجلننةالتحصني  فنن

 .الدراسات اإلنسانية  المجلد السادس عشر  العدد األوث

 الم  وم والتطبيقات  :   الواولوجيا العليل ال  ات الخاصة(6002)بارعة  سن محمد و يمان فو ي 

 .عالل الوتب: القاحرة

القريننر للقمننة الدوليننة عننن م اننة التنندريل  ماظمننة التعنناون ااقتصننادي والتاميننة    (6000)بننزنيل وايننر

 .وكسمبوري

م لصالبة طلد  الكالابي لر الالعبيرات ام ان يبي في ال سيدرنامت الرفاعلية ب  (6002)م ي  رلج نيا

 .ةنيردألالجامعة ورة  امن ر غير سالة ماجسالي  رحاون م الجاحاال وا

  فاعليننة برنننامت النندريبي فنني عننوي صننعوبات التعبيننر الوتننابي لنند  الطلبننة (6003)والزريقننات الحاينن   

 .3 عدد20المعاقين سمعيا في األردن  دراسات العلوم التربوية  المجلد 

 والتحصني  فني البصنري الت وينر علن  العليمينة برمجينات اسنتخدام فاعلينة  (6002)  سنن  م ندي

 الجامعنة كلينة التربينة  ماشنورة  ماجسنتير غينر رسنالة عشنر  لحناديا الصنف طالبنات لند  التواولوجينا

 .غزة اإلسومية 

  فاعليننة برنننامت وسننائط متعننددة مقتننرح علنن  الاميننة ك نناءة م ننارات (6002) سننين  أدحننل كامنن  نصننر 

الصميل البرمجيات التعليمية لد  طوب قسل الواولوجيا التعليل رسالة دكتوراة غينر ماشنورة  كلينة التربينة 

 لاوعية ـ جامعة الماياا

  الصميل موق  ويب العليمي وأ ر  علني الامينة بعنض الم نارات األساسنية (6002)ر ق  علي أ مد محمد

فنني صننيانة الومبيننوالر لنندي طننوب كليننة التربيننة الاوعيننة  رسننالة ماجسننتير غيننر ماشننورة   كليننة التربيننة 

 .الاوعية جامعة المايا

لكالابي ر الالعبيرات السم  في م او اضعام ولصالبة طل  أداء اومسالم القيي  (6002)م حيرابت   يقا رلا

  يةوبرلالوم العلانية في ردألالمجلة ا .ردنألد  ابار.لصلةرات ذات المالهين امدد عوء في ضردن ألافي 

 .2ددلع  ا3دلمجلوك  امرلياجامعة 

علنن  التحصنني    أ ننر الجربننة التعلننيل اإللوتروننني فنني المنندارس المصننرية (6002) يننن النندين   محمنند   

الدراسي للطوب واالجاحاال ل نحوحا   مصنر   المنؤالمر العلمني النناني لولينة التربينة الاوعينة  جامعنة قاناة 

 .السويل

 في طلبة الماجستير لد  الدراسي التحصي  في اإلنترن   بوة استخدام   أ ر( 6002)ا  الشدي ات يحي 

 .0عدد  3 مجلد التربوية  العلوم في ألردنيةا البي   المجلة نث جامعة في التربوي التخطيط مساق

  ا ننر الهيننر السلسنن  األمنلننة والتشننبي ات فنن  بننرامت الومبيننوالر  (6006)حا ننل سننعيد  بننراحيل الشرنوبي 

 كلية التربية -جامعة القاحرة 

  موق  نشاط  لوتروني لتامينة بعنض م نارات الت وينر لند  الومينذ الصنف (6002) لتوت  محمد  وقي 

 .  رسالة ماجستير غير ماشورة  مع د الدراسات التربوية  جامعة القاحرةالخامل اابتدائي

 . التواولوجيا في مجاث التعلل الم توح  جامعة القدس الم تو ة  فلسطين(6000)عباس  نصاو 

  أ نر ااخنتوو بنين بنرامت الومبينوالر الذكينة وبنرامت الوسنائط (6000)عبد العزيز  أ مند عبند العزينز  

التحصي  واألداء الم اري لد  التوميذ الصل بالحلقة النانية منن التعلنيل األساسني  أطرو نة المتعددة عل  

 .دكتورا  غير ماشورة  كلية التربية الاوعية  جامعة الماصورة

فني ( باللهنة العربينة)  فعالية موق  العليمي   رائي عل  اإلنترن  (6000)عبد العزيز   سن عبد العزيز  

الصننف األوث اإلعنندادي لننبعض الم نناحيل العلميننة  رسننالة ماجسننتير غيننر ماشننورة    يننادة الحصنني  الوميننذ

 .مع د الدراسات التربوية  جامعة القاحرة

  أ ننر الننتعلل ال ننردي الننذاالي باسننتخدام الوسننائط المتعننددة المتطننورة (6002)عبنند الوننريل  سننعد خلي ننة  

 رقنة النانينة بولينة التربينة بسنلطاة عمنان  والحقائب التعليمية فني  ينادة التحصني  لندي طنوب األ يناء بال

 .02دراسة الجريبية  مجلة كلية التربية  جامعة أسيوط  ع  مت 

  فعالينننة برننننامت مقتنننرح باسنننتخدام الوسنننائط المتعنننددة الت اعلينننة لمحنننو األمينننة (6000)فتحي أكنننرم  

ة  كلينة التربينة  جامعنة رسالة ماجسنتير غينر ماشنور.الومبيوالرية و الامية ااالجا   نحو استخدام الحاسوب

 .جاوب الوادي

https://www.google.jo/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%89%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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 .ردنألن  اعما  ي و لالر والعلمية للن ايافا   دار لسمعيةاإلعاقة  ا(6002)م حيراب   اليويرلقا

 .0  التدريل بالتواولوجيا الحدينة   القاحرة   عالل الوتب   ط( 6002)قادي    أ مد

ومسنتقب  الوصنوث لمعلومنات  ( ال يبرمينديا)   لوسنائط فائقنة التنداخ  (6002)الووت  ماة عبد الح ني   

 .أمانة التعليل  عبية طرابلل  جامعة ال تاح

  فعالية الوظينف الواولوجينا الوسنائط المتعنددة بالحاسنب فن  الندريل حادسنة ( 6000)نصر  سن ا مد   

ر الصف النالث اإلعندادي علن  الحصني  التومينذ والامينة الت وينر اابتونار  لندي ل  أطرو نة دكتنورا  غين

 .ماشورة كلية التربية  جامعة القاحرة  مصر

 القييل فعالية استخدام العليمات الحاسب اآللني المباني علن  ال ينديو ( 6000)حوساوي علي بن محمد بور  

 .المرئي عل  التوميذ المعوقين عقلياً  كلية التربية  جامعة المل  سعود  الريات
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