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 الىيب عرب التشاركي التدريب علً قائن نظام تطىيز
 الزسىم استخدام ههارات بعض تنوية يف فاعليته وقياس

  التالهيذ هعلوي لدي التعليوية
 
 الصن

ىدف الدراسة إلى تطوير نظام قائم عمى التدريب  _ممخص ال
ي تنمية بعض ميارات استخدام التشاركي عبر الويب وقياس فاعميتو ف

الرسوم التعميمية لدى معممي التالميذ الصمّ، ولمعرفة أثر المتغير 
المستقل )النظام القائم عمى التدريب التشاركي عبر الويب( عمى 
المتغير التابع )الجانب المعرفي لبعض ميارات استخدام الرسوم 

سوم التعميمية( التعميمية والجانب األدائي لبعض ميارات استخدام الر 
طبقت أدوات الدراسة )االختبار التحصيمي، وبطاقة المالحظة( عمى 
عينة عشوائية من معممي التالميذ الصم بمدينة الرياض وبمغ عددىم 

( معمماً، تم توزيعيم بشكل عشوائي إلى مجموعتين )تجريبية، 40)
وضابطة(، وقد تبين من نتائج الدراسة أن ىناك فروقًا ذات داللة 

بين متوسط درجات  (α = 0.05)  حصائية عند مستوى داللةإ
المجموعة الضابطة، ومتوسط درجات المجموعة التجريبية في القياس 
البعدي لالختبار التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية، كما يوجد 

بين متوسط درجات   (α = 0.05) فرق دال إحصائيًا عند مستوى
المجموعة التجريبية في القياس  المجموعة الضابطة، ومتوسط درجات

البعدي لبطاقة تقييم كفاءة المتدرب لمجانب األدائي لصالح المجموعة 
 .التجريبية

: التدريب التشاركي عبر الويب، تكنولوجيا التعميم، الكممات المفتاحية
 الرسوم التعميمية.

 . المقدمة1
يعبر المجتمع الحالي عن مجتمع المعرفة والثورة      
لوجية ذات التراكم والزخم اليائل والمسئوليات والميام التكنو 

اإلنسانية المتجددة والمتشعبة يومًا بعد يوم، وفي ظل زخم 
المعمومات والتغير المتالحق ونمو المعرفة بمعدالت سريعة 
والذي نتج عن ثورة المعمومات التي نعيشيا أصبح العالم يعيش 

ر عمى كل جوانب ثورة عممية وتكنولوجية كبيرة كان ليا أث

الحياة. وأصبح التعميم مطالبًا بالبحث عن أساليب ونماذج 
تعميمية جديدة لمواجية التحديات عمى المستوى العالمي ومنيا 
زيادة الطمب عمى التعميم ونقص عدد المؤسسات وكذلك زيادة 

 .كم المعمومات في كل فروع المعرفة
يم والتدريب تيدف وتكنولوجيا التعميم كمدخل لتطوير التعم      

إلى تحسين التعميم والتدريب وحل مشكالتو الحقيقية، حيث تبدأ 
من الواقع بالتعرف عمى مشكالتو وتصميم الحمول المناسبة ليا 
وتطويرىا، وتنتيي إلى الواقع باستخدام ىذه الحمول وتوظيفيا بو، 
وىي ال تعالج أعراض المشكالت بمسكنات، ولكن تنبع من 

في مشكالت التعميم والتدريب الحقيقية، وتحميل  البحث المباشر
تمك المشكالت وابتكار الحمول العالجية المناسبة ليا وىذا ما 

 ].1يعرف بالتكنولوجيا البناءة ]
ويعد كل من التعميم والتدريب عممية أساسية وىامة في      

عصرنا الحالي، ونظرًا لتناول الدراسة الحالي لمتدريب اإللكتروني 
 :  [2]يما يمي عرضًا ألىم دوافع عممية التدريب عموماً يتم ف

زيادة اإلنتاج: وذلك بزيادة الكمية وتحسين النوعية من  -1
خالل تدريب العاممين عمى كيفية القيام بواجباتيم بدرجة عالية 

 .من اإلتقان ومن ثم زيادة قابميتيم لإلنتاج
ية إلى االقتصاد في النفقات: حيث تؤدي البرامج التدريب -2

خمق مردود أكثر من كمفتيا وذلك عن طريق رفع الكفاءة 
اإلنتاجية لمعاممين واالقتصاد في الوقت نتيجة لممعرفة الجيدة 

 .بأسموب العمل وطريقة األداء
رفع معنويات العاممين: إذ عبر التدريب يشعر العامل بجدية  -3

قتو المؤسسة في تقديم العون لو ورغبتيا في تطويره وتمتين عال
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مع مينتو التي مما يؤدى ذلك إلى زيادة إخالصو وتفانيو في 
 .أداء عممو

توفير القوة االحتياطية في المنشأة: بحيث يمثل التدريب  -4
 .مصدرًا ميمًا لتمبية االحتياجات الممحة في األيدي العاممة

التقميل من اإلشراف: ألن تدريب العاممين معناه تعريفيم  -5
ئيا وبذلك يخمق معرفة ووعيًا وقدرة عمى النقد بأعماليم وطرق أدا

 .الذاتي
التقميل من حوادث العمل: فالتدريب ييدف إلى معرفة  -6

العاممين بأحسن الطرق في تشغيل اآللة وبحركة ومناولة المواد 
مما يؤدي إلى القضاء أو التقميل من الحوادث المرتبطة بيذه 

 .العمميات
تدريب المعمم بصفة خاصة  -بل وضرورة  –وتنبع أىمية      

أثناء الخدمة من عدة اعتبارات أىميا مسايرة التقدم العممي 
المذىل في مجاالت المعرفة سواء كان ذلك في الجانب 
التخصصي أو في الجانب الميني، إضافة إلى اتساع وتعدد 
أدوار المعمم باعتباره محفزًا وميسرًا إلطالق طاقات التفكير 

نتاج ال معرفة لدى التالميذ، كما يتيح التدريب أثناء واإلبداع وا 
الخدمة فرص مناسبة لتنمية ميارات إدارة الصف الدراسي وحل 
بعض المشكالت التعميمية المستحدثة التي تواجو المعمم، ىذا 
 إضافة إلى صقل مياراتو التدريسية وتنمية األداء داخل الصف

[3.[ 
ليب جديدة في وقد ساعد ظيور اإلنترنت عمى تيسير أسا     

التعميم والتدريب، وبرزت بمعية ىذا االستخدام مصطمحات 
جديدة كالتعميم والتدريب التشاركي عبر الويب والتي تعني 
توظيف تقنية اإلنترنت في تعميم األفراد وتدريبيم عن بعد مع 
تخطي قيود الزمان والمكان؛ بحيث تراعي ىذه التقنية الفروق 

 ].1] ماعية بين المتدربينالفردية والثقافية واالجت
ويعد التدريب اإللكتروني من الطرق واألساليب الفاعمة في       

عمميات التدريب وأصبح اتجاىًا عالميًا حديثًا وضروريًا تأخذ بو 
جميع الدول المتقدمة والنامية عمى حد سواء، فالتطوير الميني 
عممية مستمرة ومدروسة ُتدعميا المؤسسة بيدف مساعدة 

كين العمماء والباحثين وغيرىم من المينيين أن يبقوا عمى وتم
اتصال بكل جديد وأن يحتفظوا بقدراتيم التنافسية في العمل وأن 
 يجددوا طاقاتيم المينية والفنية وأن يحسنوا من أدائيم وفعاليتيم

[4.[ 
وتعتمد الكثير من المؤسسات التعميمية والتدريبية في تقديم      

ية عمى نظام التدريب اإللكتروني؛ حيث يوفر ىذا برامجيا التدريب
النظام فرصًا تدريبية لألفراد ومساعدتيم عمى الجمع بين التدريب 
والعمل، وتقديم برامج تدريبية مبنية عمى االحتياجات الحقيقية 
لممجتمع والتي قد تشيد كثيرًا من التغيرات في المستقبل؛ حيث 

في حاجة إلى إعادة تأىيل يغير الفرد مينتو أو يطورىا ويصبح 
أو تدريب أو تحديث لمعارفو وىو ما يفرض توفير تدريب تتعدد 

 ].5مجاالتو وتتنوع مداخمو ليغطي كافة احتياجات سوق العمل ]
وأصبح التدريب اإللكتروني سمة العصر الذي تتخذه وتتبناه      

مؤسسات عدة لتدريب منتسبييا، فيو الوسيمة األسرع إلكساب 
د المعمومات والميارات الالزمة ألداء عمميم بصورة أفضل األفرا

[6.[ 
ومع ظيور التدريب اإللكتروني ظير التدريب المدمج حيث      

اكتسب أىمية كبيرة في السنوات األخيرة عمى أساس أنو وصف 
الستراتيجيات وأساليب تدريبية محددة ترتبط بتكامل كل من 

كنولوجيا بأشكاليا المختمفة، أحداث البيئة الصفية التقميدية والت
ويعرفو البعض عمى أنو ارتباط تكاممي بين التدريب التقميدي 
ومداخل التدريب القائمة عمى اإلنترنت، وُيعد ىذا التعريف 
األكثر شيوعًا، ويرى البعض اآلخر أن التدريب المدمج عبارة 
عن نماذج تربط بين أساليب تدريبية متنوعة؛ ويرى ىؤالء أن 

ب المدمج ىو مدخل تدريبي يربط بين استخدام أساليب التدري
متعددة لنقل الوسائط ُصممت ليتمم بعضيا بعضا لتعزيز 

 ].7التدريب ]
يشير الحصري إلى ضرورة إعداد متدربين لدييم ميارات      

وخبرات تمكنيم من التعامل مع معطيات العصر وتحدياتو، 
نولوجية واستثمار باإلضافة إلى ضرورة توظيف المستحدثات التك

إمكاناتيا في مجال التعميم والتدريب بما يحقق ىذه التوجيات؛ 
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فاألمر يتطمب التعرف عمى أىم مالمح تكنولوجيا التعميم 
اإللكتروني وما يتضمنو من وسائط تعميمية إلكترونية مختمفة، 
والتي تتطمب التعرف عمى إمكانية استخداميا في المؤسسات 

ة بما يحقق التوجيات المتعمقة بإعداد أفراد التعميمية والتدريبي
 ].8قادرين عمى التعامل مع متغيرات العصر ]

 مشكمة الدراسة. 2
في ضوء ما سبق يتضح اعتماد عمميات التدريب لفترات طويمة 
عمى نمط التدريب التقميدي الذي لقي انتقادات كثيرة لعدم قدرتو 

بين، وقمة أعداد عمى مواجية الزيادة اليائمة في أعداد المتدر 
المدربين المؤىمين تربويًا، والقصور في مراعاة الفروق الفردية 
بين المتدربين؛ األمر الذي أدى إلى ضرورة الدراسة عن أنماط 
تدريبية أخرى ليا القدرة عمى حل المشكالت الناتجة عن التدريب 
التقميدي فظير نمط التدريب التشاركي عبر الويب، الذي يتيح 

متدربين في تنفيذ األنشطة مع زمالئيم إلكترونيًا، تشارك ال
باإلضافة إلى قيام الباحث بدراسة استطالعية لدراسة واقع 
توظيف الرسوم التعميمية في التدريس لمتالميذ الصّم؛ تبين 
قصور في توظيف المثيرات البصرية بصفة عامة والرسوم 

تفكير التعميمية عمى وجو الخصوص، ىذا ما دعا الباحث إلى ال
في تطوير نظام قائم عمى التدريب التشاركي عبر الويب لتمبية 
كسابيم ميارات توظيف  احتياجات معممي التالميذ الصّم، وا 
المثيرات البصرية في التدريس ليذه الفئة من التالميذ، ولحل ىذه 
المشكمة تحاول الدراسة الحالي اإلجابة عن التساؤل الرئيس 

 :التالي
القائم عمى التدريب التشاركي عبر الويب في  ما فاعمية النظام

تنمية بعض ميارات استخدام الرسوم التعميمية لدى معممي 
 التالميذ الصّم؟

 :ويتفرع من ىذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية
 أ. أسئمة الدراسة

ما قائمة ميارات استخدام الرسوم التعميمية الالزمة لمعممي  -
 التالميذ الصّم؟

 ي ـــــــــــــــــــواصفات النظام المقترح القائم عمى التدريب التشاركما م -

 عبر الويب؟
ما فاعمية النظام القائم عمى التدريب التشاركي عبر الويب في  -

تنمية التحصيل لمجانب المعرفي لبعض ميارات استخدام الرسوم 
 التعميمية لدى معممي التالميذ الصّم؟

ئم عمى التدريب التشاركي عبر الويب في ما فاعمية النظام القا -
اكساب الجانب األدائي لبعض ميارات استخدام الرسوم التعميمية 

 لدى معممي التالميذ الصّم؟
 فروض الدراسةب. 

 :سعت الدراسة الحالي نحو التحقق من الفروض التالية
بين  (α = 0.05) يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى -

جموعة الضابطة التي تستخدم )الطريقة متوسط درجات أفراد الم
التقميدية: موقع إنترنت تقميدي(، ومتوسط درجات أفراد المجموعة 
التجريبية التي تستخدم )النظام القائم عمى التدريب التشاركي 
عبر الويب( في القياس البعدي لالختبار التحصيمي لمجانب 
 المعرفي لبعض ميارات استخدام الرسوم التعميمية لصالح

 .المجموعة التجريبية
بين  (α = 0.05) يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى -

متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة التي تستخدم )الطريقة 
التقميدية: موقع إنترنت تقميدي(، ومتوسط درجات أفراد المجموعة 
التجريبية التي تستخدم )النظام القائم عمى التدريب التشاركي 

ي القياس البعدي لبطاقة تقييم كفاءة المتدرب عبر الويب( ف
لمجانب األدائي لبعض ميارات استخدام الرسوم التعميمية لصالح 

 .المجموعة التجريبية
 أهداف الدراسةج. 

 :استيدفت الدراسة الحالية
 .تطوير نظام قائم عمى التدريب التشاركي عبر الويب -
التحصيل  التعرف عمى فاعمية النظام المقترح في تنمية -

لمجانب المعرفي لبعض ميارات استخدام الرسوم التعميمية لدى 
 .معممي التالميذ الصمّ 

التعرف عمى فاعمية النظام المقترح في إكساب الجانب  -
 يــــــــــــــــاألدائي لبعض ميارات استخدام الرسوم التعميمية لدى معمم
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 .التالميذ الصمّ 
 أهمية الدراسةد. 
ج ىذه الدراسة في تزويد مصممي ومطوري قد تسيم نتائ -

برامج التعميم والتدريب التشاركي عبر الويب بمجموعة من 
اإلرشادات واألسس التي تساعد في تصميم أنظمة التعميم 

 .والتدريب التشاركي عبر الويب
 .تقدم الدراسة قائمة بميارات استخدام الرسوم التعميمية -
ية التحصيل المياري قد تسيم الدراسة الحالية في تنم -

والمعرفي لميارات استخدام الرسوم التعميمية لدي معممي التالميذ 
 .الصّم مما ينعكس عمى أدائيم لتمك الميارات داخل الفصل

 حدود الدراسةه. 
 :اقتصرت الدراسة عمى الحدود التالية

 .الحدود المكانية: مدينة الرياض المممكة العربية السعودية
 .2014-2013الفصل الثاني لمعام الجامعي  الحدود الزمانية:

 .الحدود البشرية: عينة عشوائية من معممي التالميذ الصمّ 
 .الحدود الموضوعية: ميارات استخدام الرسوم التعميمية

 مصطمحات الدراسةو. 
 :الميارة

تعرف إجرائيًا بأنيا: "الوصول إلتقان نشاط معين بأسرع وقت 
 ."وأقل جيد

 :الرسوم التعميمية
وتعرف إجرائيًا بأنيا: "رموز مرسومو يدويًا أو آليًا تصمم 

 ."ألغراض تعميمية بيدف استخداميا داخل الصف الدراسي
 :التالميذ الصمّ 

يعرف البحاث التالميذ الصّم إجرائيًا بأنيم: "التالميذ الذين 
يعانون من فقدان لحاسة السمع قبل اكتساب المغة مما يؤثر 

 ."الحاسة في عمميتي التعميم والتعمم عمى اعتمادىم عمى ىذه
 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3

يتناول اإلطار النظري ثالث محاور المحور األول: التدريب 
التشاركي عبر الويب، والمحور الثاني: الرسوم التعميمية أما 

 .المحور الثالث: التالميذ الصمّ 

 :المحور األول: التدريب التشاركي عبر الويب
 :فيوم التدريبم

يرتكز التدريب التقميدي عمى ثالثة عناصر أساسية وىي:      
المدرب والمتدرب والمحتوى التدريبي، وقد وجد التدريب التقميدي 
منذ القدم وىو مستمر حتى وقتنا الحاضر، وال نعتقد أنو يمكن 
االستغناء عنو لما لو من إيجابيات ال يمكن أن يوجدىا بديل 

 .آخر
 :التشاركي عبر الويبالتدريب 

[ بأنو ذلك النوع من التدريب الذي يعتمد 9يعرفو الظفيري ]     
عمى استخدام وسائل تكنولوجيا الكمبيوتر وشبكاتو من قبل 
المتدرب، حيث تتضمن تمك الوسائل جميع اآلليات الجديدة 
لالتصال مثل: شبكات الكمبيوتر، الوسائط المتعددة، محركات 

 .اإللكترونية، الفصول االفتراضيةالبحث والمكتبات 
وتتمثل أىداف التدريب اإللكتروني في مساعدة المؤسسات      

لتعديل الطرق التقميدية في تنمية مواردىا البشرية بحيث يتم 
تييئة المتدربين إلنتاجية أكبر في مجتمع المعرفة باستخدام 
عدادىم لتوظيفيا بصورة فعالة في سوق العمل، كم ا التقنيات وا 

ييدف إلى مواكبة التحديث المتسارع في مناىج التدريب 
ومحتواىا وأساليبو فيتيح فرص مرنة وميسرة لمقيام بذلك باستمرار 

 ].10باستخدام البيئات التدريبية اإللكترونية ]
[ أنو إذا كان التدريب التقميدي في 11ويرى عبدالحميد ]      

 Face to Faceالفصل الدراسي يعتمد عمى االتصال المباشر

Communication  الذي يدعم التفاعمية بين المدرب والمتدرب
في إطار الوجود الفعمي لممتدرب داخل حجرة التدريب، فإن 
التدريب التشاركي عبر الويب يحقق ىذه الميزة عمى الرغم من 
غياب االتصال المباشر من خالل األشكال المختمفة لمتفاعل 

 :ت تصميم البرامج مثلوأدواتو التي ُتعد من متطمبا
تفاعل المتدرب مع المدرب: من خالل أدوات االتصال  -

 .والتفاعل المتاحة عمى الشبكة
تفاعل المتدرب مع المحتوى: من خالل أدوات التجول بين  -

 ذاــــــــــــــــــــــمحتواه أو نصوصو والنصوص ذات العالقة ومستويات ى
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 .ه الذاتيالمحتوى طبقًا لحاجات المتعمم وخطو 
تفاعل المتدرب مع الزمالء: سواء كان تزامنيًا بواسطة  -

أو غير متزامن  Conferences المحادثات أو المؤتمرات
 .بواسطة البريد اإللكتروني

تفاعل المتدرب مع البرامج والتطبيقات والمواقع: التي تفيد في  -
 .العممية التدريبية من بعد

لتدريب التشاركي عبر الويب عمى أن ا [12] د نيمسونويؤك     
يحقق العديد من الفوائد منيا: زيادة كفاءة وفاعمية التعميم 
والتدريب حيث يرفع من نسبة التحصيل، وتمبية االحتياجات 
التدريبية لممتدربين دون ترك موقع العمل، وتنوع مصادر التعمم 
المختمفة التي يتعمم منيا المتدرب، ويحقق المتعة والتفاعل 

ارة والدافعية في التدريب، ويساعد عمى مواجية العديد من واإلث
المشكالت التربوية مثل: الفروق الفردية بين المتدربين واألعداد 
المتزايدة مع ضيق القاعات وقمة اإلمكانات المتاحة والكتاب 
والمدرب مصدر المعرفة الوحيدين، ويحقق المرونة في التدريب 

ت المناسب لتعمميم ومشاركتيم فيستطيع المتدربين اختيار الوق
 .عمى أساس فردي

[ إلى أنو يمكن توظيف التدريب اإللكتروني 13ويشير زيتون ] -
 :في عممية التدريب من خالل ثالثة نماذج رئيسة

أو  Supplementary األول: ويطمق عميو النموذج المساعد -
، وفيو يتم توظيف بعض أدوات Adjunct Model المكمل

كتروني جزئيًا في دعم التعميم الصفي سواء كان ذلك التدريب اإلل
خارج ساعات الدوام الرسمي، وخارج الصف الدراسي، أم أثناء 

 .التدريس الصفي في حجرات التدريب المزودة بتمك األدوات
الثاني: ويطمق عميو النموذج المدمج، وفيو يتم دمج التدريب  -

د، حيث توظف اإللكتروني مع التدريب التقميدي في إطار واح
أدوات التدريب اإللكتروني سواء كانت معتمدة عمى الكمبيوتر أم 
المعتمدة عمى اإلنترنت في الدروس والمحاضرات وجمسات 
التدريب والتي تتم غالبًا في القاعات التدريبية الحقيقية المجيزة 

 .بإمكانية االتصال باإلنترنت
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــ( وفيو يتالثالث: ويطمق عميو النموذج المنفرد )المفرد -

توظيف أدوات التدريب التشاركي عبر الويب وحدىا في عمميتي 
التعميم والتدريب كبديل كامل أو شبو كامل عن التدريب 

 .التقميدي
 [ فترى أنو يمكن االستفادة من تقنيات14أما الخميفة ] -

Web2  فق ما يميفي عممية التدريب التشاركي عبر الويب و: 
يمكن استخدام ىذه التقنية في مواضع  RSS خالصة مواقع -

عدة منيا: تعزيز ميارات المتدربين البحثية، جمب المواد 
التدريبية عند الطمب، تجميع مدونات المتدربين، جمب أخر 

 .التحديثات لموقع المادة التدريبية
تقنية التدوين الصوتي: يمكن استخداميا في تسجيل  -

المقدمة من شركة  ITunes ضرات وبثيا عن طريق خدمةالمحا
أبل، باإلضافة إلى استخداميا في تعميم المغة فيمكن تدريب 

 .المتدربين عمى نطق الكممات أو االستماع لمحوارات وغيرىا
تقنية المدونات والويكي: حيث يقوم المتدربين باستخدام  -

بداًل من الطريقة المدونات في نشر أبحاثيم وواجباتيم إلكترونيًا 
التقميدية، كما يمكن استخدام المدونة كحقيبة إلكترونية يحفظ 
نجازاتو لمرجوع إلييا الحقًا وقت الحاجة،  فييا المتدرب أعمالو وا 
أما بالنسبة لبرنامج الويكي فيمكن استخدامو في عمل صفحة 
قابمة لمتحرير لكل مادة تدريبية، وأيضًا كوسيمة بناءة في 

 .لجماعية لحل الواجباتالمشاركة ا
 :المحور الثاني: الرسوم التعميمية

تعرف الرسوم التعميمية عمى إنيا إحدى أنواع الوسائل التعميمية 
وأكثرىا استخداما لسيولة الحصول عمييا إضافة إلى توافرىا 

 .وسيولة استخداميا في كل وقت
ة كما يمكن تعريفيا عمى إنيا تمك المواد والرموز المرسوم      

والمرئية البصرية التي صممت لتيسر عممية التعمم وتيدف 
أساسا إلى عرض وتمخيص وتفسير المعمومات التي يصعب 

 ].15] فيميا لفظيا
 :تصنيفات الرسوم التعميمية 

تصنف الرسوم التعميمية عمى أساس الحركة إلى رسوم       
ه تعميمية متحركة كأفالم الكارتون، ورسوم تعميمية ثابتة، وىذ
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الرسوم الثابتة تم تصنيفيا عمى أساس نفاذيتيا لمضوء إلى رسوم 
 ].16] ثابتة شفافة، ورسوم ثابتة معتمة

وكال نوعي الرسوم الثابتة الشفافة والمعتمة يشمل عدة أنواع 
 ].17] منيا

أوال: الرسوم البيانية: وتشمل األعمدة البيانية والخطوط البيانية 
 بيانية واألشكال البيانيةوالصور البيانية والدوائر ال

ثانيًا: الرسوم التوضيحية: ويقصد بيا تمك الرسوم التي توجد 
عمى أسطح بالستيكية أو حديدية أو ورقية، والغرض منيا 

 .توضيح تركيب الشيء وكيفية عممو ووصف طريقة تشغيمو
ثالثًا: الممصقات: ال يقتصر استخدام الممصقات في المجال 

شر استخداميا في مجاالت أخرى متعددة التعميمي فقط، بل ينت
مثل المستشفيات والشركات، كما ان استخدامو في المجال 
التعميمي ليس بالضرورة ان يكون لو ارتباط بالمقررات الدراسية 

 .بل يمكن استخداميا في التوعية
رابعًا: المصورات: قد يضم المصور التعميمي رسومًا أو بيانات 

إرشادات أو جداول، ولممصور التعميمي أو أرقام أو تعميقات أو 
 :[ منيا18أنواع مختمفة يذكر سرايا ]

مصور الشكل الخارجي مثل مصور يوضح الشكل الخارجي  -1
 .لنبات كامل النمو

مصور التركيب الداخمي مثل المصور الذي يبين التركيب  -2
 .الداخمي لساق نبات

في بعض مصور المقارنة الذي يقارن بين شيئين أو أكثر  -3
 .الخصائص مثل مصور أنواع التربة

مصور اليياكل التنظيمية وىو يوضح الييكل التنظيمي  -4
 .لييئة محددة، وقد يكون في شكل ىندسي

مصور التفريع وىو مصور يبدأ من األصل وينتيي بالفروع  -5
 .مثل مصور شجرة النسب أو العائمة

أ مصور التجميع وىو عكس المصور السابق حيث يبد -6
بالفروع وينتيي باألصل أو يبدأ بالخطوات وينتيي بالشيء 

 .النيائي مثل مصور خطوات رسم زاوية بمعمومية قياسيا
 مصورات المسارات وىي تستخدم لتوضح مسار إتمام عممية -7

 .محددة مثل مسار استخراج البترول
مصور التتابع الزمني التصاعدي أو التنازلي وىو مصور  -8

 .داث معينة عبر الزمن سواء تصاعديا أو تنازلياً يوضح تتابع أح
مصور الخبرة وىو مصور يستخدم ألفاظ عممية بسيطة  -9

وييدف إلى إكساب التالميذ الخبرات التعميمية المرتبطة بمقرر 
 .محدد أو وحدة دراسية بعينيا

مصور السمسة وىو مصور يوضح تسمسل تطور ظاىرة  -10
ثل مصور ظاىرة االنفجار أو مشكمة محددة عبر التاريخ م

 .السكاني
  :خامسًا: الخرائط

تتنوع الخرائط لتشمل عدة أنواع منيا الخرائط الجغرافية، 
الطبيعية، الجيولوجية، المناخية، السياسية، االقتصادية، خرائط 
 النباتات الطبيعية، خرائط شبكة المواصالت، الخرائط السكانية

[19.[ 
ن استخدام الرسوم التعميمية ىذا ومن الجدير بالذكر أ     

بأنواعيا ليا أثر إيجابي فيي تساعد في توضيح المفاىيم 
المجردة باإلضافة إلى تأكيد العالقة بين النظريات وتبسيطيا مما 
يكون لو أثر إيجابي عمى العممية التعميمية لصالح الطالب. 
وكذلك فإن استخدام الرسوم التعميمية يزيد من تركيز التالميذ في 
المراحل التعميمية المختمفة ويجعل المادة التعميمية شيقة مما يزيد 

 ].20] من تفاعميم مع المعمم
كما إن الرسوم التعميمية تعتبر أداة تعميمية تستخدم منذ      

الطفولة حيث كانت قصص األطفال مميئة بالرسوم لتحفيز 
 الخيال. إن استخدام الرسوم التعميمية يساعد التالميذ وخاصة
عند دراسة موضوعات جديدة أو غير معتادة ألن الرسوم 
 التوضيحية تسيم في تسييل استيعاب واسترجاع المعمومات

[21.[ 
وتبرز أىمية وجود الرسوم التعميمية من أىمية التركيز       

عمى مخاطبة أكثر من حاسة من حواس المتعمم، إضافة إلى 
محسوس لتقريب عدم التركيز عمى المجردات فقط بل ربطيا بال

المفاىيم المجردة لممتعممين في جميع المراحل، وفي مرحمة إعداد 
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المعمم يجب إكساب المعمم ميارات استخدام الرسوم التعميمية 
وتوظيفيا في المادة العممية مما ينتج عنو أجيال من المعممين 
 القادرين عمى توظيف الرسوم التعميمية أثناء التدريس لمطالب

[22.[ 
استخدام الرسوم التعميمية لو دور إيجابي في زيادة  كما إن

 ].23تحصيل وميارات تالميذ المرحمة االبتدائية ]
إن استخدام الرسوم لو الكثير من اإليجابيات والفوائد في التدريس 
ألنو يساعد في توضيح بعض المفاىيم الغامضة أو المجردة 

د عمى زيادة التي يدرسيا التمميذ. كما إن استخدام الرسوم يساع
تركيز التالميذ داخل الفصول ويزيد من تفاعميم مع المعمم ومع 
بعضيم البعض وتزيد نسبة اإلثارة والمتعة والتي تؤثر بالتالي 

 ].17] إيجابيًا عمى التالميذ
 :تعقيب
وبما أن ىذه األىمية تعود عمى التمميذ العادي فإن الرسوم      

ميذ األصّم وذلك العتماد األصّم التعميمية تعد مصدرًا أساسيًا لمتم
عمى حاسة البصر بشكل أساسي في تعممو، بل إن بعض 
الخبراء في مجال اإلعاقة السمعية أطمق عمى الصّم لقب 
"السامعون بأعينيم"، الن فقد حاسة السمع يجعل التمميذ أكثر 

 .تأثر بما يرى
 ]17خطوات إنتاج الرسوم التعميمية: ]

ي والعينة المستيدفة من ىذه الرسوم تحديد اليدف التعميم( 1
 .التعميمية

تحديد المحتوى التعميمي أو اإلرشادي الذي تستيدفو الرسوم ( 2
 .التعميمية

 .اختيار الشكل المناسب لتصميم الرسوم التعميمية( 3
 .تجييز األدوات والمعدات الالزمة لعمل لمرسم التعميمية( 4
وأسموب العمل فيما  ن في إعدادىايتحديد األشخاص المشارك( 5

 .بينيم
 .التصميم األولى لمرسوم التعميمية( 6
تقييم مدى مناسبتيا وصالحيتيا لميدف التربوي ولمفئة ( 7

 .المستيدفة

تطوير الرسوم التعميمية ووضعيا في صورتيا النيائية ( 8
 .المناسبة لالستخدام

 ]:18] معايير إنتاج الرسوم التعميمية
 .الستخداميا وضوح األىداف المحددة •
 .دقت المحتوى وصحة المعمومات الواردة بيا •
 .بساطة ووضوح المغة المستخدمة فييا •
تناوليا لفكرة أو إلرشاد أو لتوجيو واحد محدد حتى ال تشتت  •

 .انتباه التالميذ
مناسبة وبساطة األلوان المستخدمة بيا حتى ال تشتت انتباه  •

 .التالميذ
بة لمحتواىا لتيسير مشاىدة كل إعدادىا في مساحة مناس •

 .التالميذ ليا
وضوح الخطوط أو اإلشارات أو الرموز أو الحروف  •

 .المستخدمة وداللتيا فييا
 .جودة الخامات المستخدمة في إنتاجيا •
 .تكبير الرسم إذا استدعى األمر •

 :المحور الثالث: التالميذ الصمّ 
ي منيا األطفال اإلعاقة السمعية أحد أىم اإلعاقات التي يعان

 والشباب والكبار عمى حد سواء ويشار إلييا بالمصطمح

hearing Impairment 
كما تعرف اإلعاقة السمعية بأنيا حالة يعاني منيا الفرد      

نتيجة قصور سمعي كمي أو جزئي ناجم عن أسباب وراثية أو 
خمقية أو بيئية ويترتب عمى ىذا القصور آثار سمبيو اجتماعيًا 

 ].24] اً ونفسي
وىناك فئتين من المعاقين سمعيًا وىي الصّم وضعاف السمع 

 :[ كما يمي25ويمكن يفرق بينيما جمال الخطيب ]
ديسبل  70الصّم: الذين يواجيون فقدانًا سمعيًا يزيد عن ( 1

فأكثر وال يمكنيم فيم المغة المفظية ويعجزون عن التواصل 
 .االجتماعي المفظي

صعوبات وضعف في السمع ويتراوح ضعاف السمع: يعانون ( 2
يستطيعون  يملكن ،ديسبل 60 – 30الفقدان السمعي لدييم بين 

 مباشرة مع ذلك اكتساب المعمومات المفظية والتفاعل دون حاجة
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 .السمعية اتــلممعين
ومن الجدير بالذكر إن االختالف بين النوعين ىو اختالف      

يًا عن االستفادة من في النوع وليس في الدرجة فاألصم يعجز كم
حاسة السمع أو االستجابة لألصوات بينما ضعيف السمع 
 يستجيب لألصوات التي تقع في حدود قدراتو السمعية الضعيفة

[26.[ 
ويعرف األصم بأنو الذي ال يمكنو االنتفاع بحاسة السمع      

في أغراض الحياة العادية سواء من ولدوا منيم فاقدين السمع 
أصيبوا بالصمم في طفولتيم المبكرة قبل أن يكتسبوا تمامًا أو من 

المغة أو من أصيبوا بفقدان السمع بعد تعمميم المغة مباشرة 
لدرجة أن ىذا التعمم تالشت آثاره تمامًا مما يترتب عميو في 

 ].27] جميع األحوال فقد القدرة عمى الكالم وتعمم المغة
 :خصائص النمو العقمي لمتمميذ األصمّ 

حرمان األصّم من حاسة السمع لو األثر عمى عاداتو  إن     
السموكية وعدم تناسق حركاتو ومدى التحكم في إصداره 
حساسو وتقميده ليا وقد تبين إن األطفال الصّم  لألصوات وا 
وضعاف السمع لدييم نفس التوزيع العام في الذكاء كباقي 
األطفال العاديين وكذلك في عدم وجود عالقة مباشرة بين 

[ 29وقنديل ] [28] شيا وبور لصمم والذكاء، ويؤكد كٌل منا
[ إن الحرمان الحسي 31[ وعبدالرحيم وبشار ]30وسميمان ]

السمعي يترك بعض آثاره عمى النشاط العقمي لمطفل ويتضح 
 :ذلك في

التحصيل الدراسي: ىذا المجال يتأثر بعمر الطفل عند . 1
الذي حدث فيو الصمم  حدوث اإلعاقة السمعية فكمما زاد السن

كانت التجارب السابقة في محيط المغة ذات فائدة كبيرة في 
العممية التعميمية وقد بينت البحوث أن السن الحرجة والخطيرة 
عند اإلصابة بالصمم ىي ما يقع بين السنة الرابعة والسادسة 
وىي الفترة التي تنمو فييا المغة وقواعدىا األساسية ليذا فكل من 

 6-4ل المولودين بالصمم أو من فقدوا سمعيم فيما بين األطفا
غالبًا ما يعانون تخمفًا في التحصيل الدراسي في المستقبل 

 .بالمقارنة بمن أصيبوا بالصمم في سن متأخرة عن ذلك

الذاكرة: ثبت أن ىناك أثر لمحرمان الحسي والسمعي عمى . 2
يم العاديين التذكر ففي بعض أبعاده يفوق المعوقون سمعيًا زمالئ

وفي بعضيا اآلخر يقمون عنيم فمثاًل تذكر الشكل أو التصميم 
وتذكر الحركة يفوق فيو الصّم زمالئيم العاديين بينما يفوق 

 .العاديون زمالئيم الصم في تذكر المتتاليات العددية
يضاف لما سبق ان الصّم يعانون من صعوبة التواصل      

ارة والتي يتوافر فييا تراكيب مما يضطرىم إلى استخدام لغة اإلش
لمعبارات وقواعد لغوية محددة وىذا يتيح ليم استخداميًا لتيسير 
التواصل اليومي وحل مشكالتيم في التواصل االجتماعي مع 

 ].32العاديين ]
ولقد تعاظم االىتمام بمغة اإلشارة في جميع بمدان العالم       

عمى انتشارىا عامة وفي البالد العربية خاصة، وىذا ساعد 
سريعًا بين مجتمع التالميذ الصّم بل ونبعت العديد من لغات 
اإلشارة المختمفة والمتنوعة بتنوع البالد التي اىتمت بيا 
وبتعمميا، ولغة اإلشارة في حد ذاتيا تعد من انسب وسائل تفعيل 
 التواصل بين األصم والعاديين وىذا ما أكدتو نتائج دراسة

وصل إلى ان لغة اإلشارة تؤثر تأثيرًا كبيرًا حيث ت [33] كابورالي
في النمو المغوي والمعرفي لمصّم وفي نمط تفاعميم االجتماعي 
مع اآلخرين، لذا أوصى في دراستو بضرورة تعمم أسرة األصّم 
لغة اإلشارة لكي تكون قادرة عمى التواصل مع ابنيا األصم 

 .بطريقة فعالة
عمى ان وجود طفل  [34] ركارتشمي كما أكدت نتائج دراسة     

أصم لدى والدين أصمين يستخدمون لغة اإلشارة يعظم من قدرة 
تقانيا بل واستخداميا بفعالية  الطفل األصم عمى التعامل معيا وا 
في تواصمو االجتماعي بالمدرسة، بينما وجود طفل أصم لدى 
والدين عاديين يقمل من إمكانية استخدامو لمغة اإلشارة في 

 .عميميتواصمو الت
وىذا ألقى الضوء عمى أىمية دراسة جميع العوامل األسرية      

والبيئية المؤثرة عمى الطالب األصم لتوظيفيا في تعظيم استفادتو 
من كل ما يمكن توفيره من مؤثرات أسرية أو بيئية لتحقيق تكيفو 

 ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــمع التعمم وذلك لموصول بو إلى مرحمة دمجو في فص
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 ].35] التالميذ العاديين
 :المطالب التربوية لمنمو العقمي لألصم

ىناك اىتمام متزايد في العديد من الدول برعاية التالميذ الصّم، 
ىذا وقد افتتحت عدة أقسام خاصة برعاية التالميذ الصّم بصفة 
خاصة، كما تم تطوير المناىج الدراسية المقدمة ليم وطرائق 

ة بما يناسب ىذه التدريس واستراتيجياتو وأساليب التقويم المتنوع
 [36الفئة. ]

إنو عند الحديث عن االحتياجات  [37] بايرنز ىذا وتوضح
التربوية لمطالب الصّم البد من أخذ أىداف مناىج الصّم بعين 
االعتبار، والتي ينبغي أن يتم مواءمتيا وتكييفيا لتحقيق ثالثة 

 :مجاالت رئيسة لتعميم ىذه الفئة وىي
: والذي يتمثل في كيفية التوظيف أوال: التكيف الشخصي لمصمّ 

األمثل لمقدرات الشخصية لألصم لتحقيق أقصى استفادة ممكنة 
 .من خبرات وأنشطة المنيج الدراسي

ثانيًا: التكيف االجتماعي والذي يركز عمى النمو االجتماعي 
والتواصل بجميع أنماطو لدى األصّم مع زمالئو أو المعممين 

ي جماعة وعمى التفاعالت الصفية وقدرتو عمى العمل التعاوني ف
 .المتنوعة

ثالثًا: التكيف الميني أو البيئي والذي ييتم بكل من قدرة التمميذ 
األصم عمى االلتحاق مستقباًل بمينة والتفاعل بنجاح مع أي 
تغيرات وتطورات في مجال المينة، وكذلك ييتم بقدرتو عمى 

تواجيو بما  التفاعل مع بيئتو وحل المشكالت البيئية التي قد
يجعميم أكثر قدرة عمى االندماج الفعال في سوق العمل وفي 

 .حياتو المستقبمية
 ]38ومن أىم المطالب التربوية لمنمو العقمي لمصّم ما يمي: ]

 .ربط الكممات التي يتعمميا األصّم بمدلوالتيا الحسية -1
 .تحقيق مبدأ التكرار المستمر في تعميمو -2
 .لتعميمية البصريةاستخدام الوسائل ا -3
إتاحة الفرصة لألصم لتحقيق النجاح والشعور بالثقة  -4

 .واألمان
 ةـــــعدم مقارنة األصّم بغيره من التالميذ ومتابعة تقدمو بمقارن -5

 .إنتاجو وتحصيمو ىو
ومن الجدير بالذكر أن ىناك خمسة مجموعات من المثيرات 

نمو العقمي لمصّم المتنوعة والتي تؤثر تأثيرًا ممحوظًا في عممية ال
 ]39وقدرتيم عمى االستفادة من عممية التعمم وىي: ]

المثيرات االنفعالية: مثل القدرة عمى التخطيط الذاتي،  -1
المثابرة، الثقة بالنفس، القدرة عمى تنظيم التعمم تنظيمًا ذاتيًا 
موجيًا نحو تحقيق أىداف التعمم، تحمل المسئولية، درجة 

 .عمى التحكم في الذات وتوجيييا الضبط الداخمي، القدرة
المثيرات البيئية: المتعمقة ببيئة التعمم مثل درجة اإلضاءة  -2

الكافية، درجة التيوية، توافر مقاعد وأثاث مناسب لمصّم، درجة 
 .الحرارة، المؤثرات الدخيمة، تصميم غرفة الدراسة

المثيرات االجتماعية: مثل العالقة مع الرفاق واألقران في  -3
لصف، العالقة مع المعممين، الشعور بتقدير اآلخرين لألصم، ا

 .إدراك الذات
المثيرات الجسمية: مثل القدرة الجسدية والخمو من  -4

األمراض، وقوة اإلدراك الحسي والحركي، والقدرة عمى توظيف 
أعضاء الجسم لدى األصّم في أثناء تفاعمو التعميمي، والقدرة 

 .اءات واإلشارات الرمزيةعمى توظيف لغة الجسد واإليم
المثيرات السيكو فسيولوجية: مثل العناصر التي تؤثر في  -5

مراكز السيطرة المخية، والنشاط العقمي لدى األصّم، وقدرتو عمى 
 .االنتباه واإلدراك واالستجابة لممثيرات بأنواعيا

ومعمم التالميذ الصّم مطالب بمراعاة احتياجاتيم       
ية إضافة إلى ضرورة تنويع طرق التدريس ومتطمباتيم التربو 

وتوظيف وسائل تعميمية تكنولوجية حديثة تثير اىتمام الصّم 
 .وتناسب أنماط التعمم المختمفة لدييم

إن تطوير مناىج الصّم ال تعنى  [40] تشيكو ويوضح     
بالضرورة تخفيفيا كميًا لكن التطوير ينبغي أن يركز عمى 

حداث تغ يرات جذرية في كل من طرق التطوير الكيفي وا 
وأساليب التدريس لمصّم، والعمل عمى تكييف المنيج ليواجو 
مطالب واحتياجات ىذه الفئة من التالميذ، إضافة إلى تطوير 
تقنيات التعميم واستخدام المواد التكنولوجية المرئية وأدوات 
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العروض التقدمية المختمفة، وتعديل اإلطار الزمني لمتدريس 
مرونة وتكيفًا لمطالب الصّم، فمن الميم التأكيد  ليصبح أكثر

عمى إن التطوير المنشود ال يعنى حذف أو تعديل في المحتوى 
العممي لمقررات الصّم بل يعني تطوير االستراتيجيات والوسائل 

 .التكنولوجية واألنشطة التعميمية تطويرًا كيفياً 
 .استخدام الرسوم التعميمية في تعميم التالميذ الصمّ 

[ 41تؤكد العديد من األبحاث منيا ما ذكره الصفدي ]     
[ إن ميارات الكتابة والقراءة عند الصّم تكون أقل من 42وعبيد ]

أقرانيم العاديين عمى الرغم من اشتراكيم في نفس القدرات 
العقمية األساسية. يرجع سبب ىذا الفرق لميوة الكبيرة بين ميارات 

لألفراد العاديين وتمك المتاحة لمصّم البيئة االجتماعية المتاحة 
باإلضافة إلى عدم قدرة الصّم عمى اكتساب المعمومات المتاحة 
من وسائل اإلعالم مثل الراديو والتمفزيون. إن أول تواصل لمصّم 
بالمجتمع الخارجي تكون عند تعمميم لغة اإلشارة. ويمكن زيادة 

بر من قدرتيم عمى التواصل مع المجتمع الخارجي بشكل أك
خالل استخدام الرسوم التعميمية في مواقع إلكترونية مخصصة 

 .لتعميم الصمّ 
عمى أن التالميذ الصّم بحاجة إلى  [43] كموين ويؤكد     

خبرات تعميمية مثيرة ومتنوعة بالنسبة ليم، وتتيح ليم االستفادة 
القصوى من حواسيم األخرى في التفاعل مع مثيرات بديمة 

يم المحيط وتكسبيم معارف وظيفية وميارات تعرفيم عمى عالم
عممية وخبرات تطبيقية مثل أقرانيم العاديين، بما يييئ مناخًا 

 .مناسبًا لنموىم العقمي واالنفعالي واالجتماعي نموًا سويًا متوازناً 
إن استخدام التعمم اإللكتروني أصبح  [44] بيجز كما ذكر     

يقومون بتدريس الصّم. كما  جزًء ىامًا في إعداد المعممين الذين
أضاف أن التالميذ الصّم يقضون جزء فقط من وقتيم بالمدرسة 
ومن األفضل ليم ان يستطيعوا التواصل باستخدام الرسوم 
التعميمية من خالل برامج إلكترونية تتيح ليم التعمم خارج 
الفصول وبشكل شيق ومستمر. فأكبر مشكمة قد تواجو المعمم 

أن أغمب المواقع التعميمية تعتمد عمى المغة  في ىذا المجال ىي
المكتوبة وذلك يشكل عائقًا أمام الصّم ولذلك البد أن نساعدىم 

رشادية تساعد  عمى تصميم مواقع تحتوي عمى رسوم تعميمية وا 
 .الطالب األصم عمى فيم النصوص

 :الدراسات السابقة
ي تناولت بعض الدراسات الرسوم التعميمية وفعاليتيا ف     

التي  [45مفة ومنيا دراسة الدرديري، ]تحسين نواتج التعمم المخت
أكدت عمى أثر استخدام الكاريكاتير في تدريس العموم في تنمية 
المفاىيم العممية، واالتجاه نحو تعمم العموم لدى تالميذ المدرسة 

[ 46] عبدالسالم،رية والمدينة، فيما أثبتت دراسة االبتدائية في الق
متفاعل بين قراءة الرسوم التوضيحية واألسموب وجود أثر ل

المعرفي عمى التحصيل واالتجاه نحو قراءة الرسوم التوضيحية 
حمة االبتدائية. كما أكدت بكتاب العموم لمصف الخامس في المر 

عمى فعالية استخدام الرسوم الكاريكاتيرية  [47بدري، ]ال دراسة
اتيا الفرعية، والكتابة في تنمية ميارات الكتابة الناقدة ككل وميار 

 .اإلبداعية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي
 ماير وعمى مستوى الدراسات األجنبية فقد أكدت دراسة     

عمى أن عرض المعمومات المفظية والبصرية معًا ييسر   [48]
عممية تذكر المعمومات وتنمي القدرة عمى حل المشكالت لدى 

نة باستخدام المعمومات المفظية المتدربين بدرجو أفضل بالمقار 
إلى أن  [49] كابيزي  رية بطريقة منفصمة، وأشارت دراسةوالبص

تصميم محتوى المناىج الدراسية من خالل الرسوم التعميمية 
تسيل الفيم القرائي. واتسق مع ذلك ما قامت بو رابطة اإلشراف 

حيث استعرضت  ASCD [50] التربوي وتطوير المناىج
بحوث والدراسات التي تناولت أنواع الرسوم مجموعة من ال

التعميمية وتوصمت إلى أن اغمب البحوث أكدت عمى اإلسيام 
الفعال ليذه الرسوم في تحسين أداء المعمم عند االستخدام األمثل 
ليا في المواقف التعميمية، كما أثبتت معظم البحوث تحسين 

عض نواتج التعمم لدى الطالب، ولكنيا أشارت إلى وجود ب
ن كانت قميمة -الدراسات أثبتت عدم فعالية ىذه الرسوم في  -وا 

 .تحسن التعمم
ونظرًا لألىمية التربوية لمعتقد الكفاءة الذاتية عمى أداء      

المعممين، فقد أوصت العديد من الدراسات والبرامج المعنية 
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بإعداد المعممين، وتأىيميم بضرورة تقديم برامج تدريبية تستيدف 
لكفاءة الذاتية لدييم مما ينعكس عمى تطور أدائيم تنمية ا
لخصائص طالبيم وتحمميم لضغوط العمل، ومراعاتيم  الميني،

، كما [53] عبدالوىاب ، [52]هقهيل وآخرون ،[51الدرديري، ]
أوصت بعض الدراسات بالعمل عمى استقصاء الكفاءة الذاتية 

ثناء الخدمة صالح،  ين مما ، ويتب2005لدى المعممين قبل وا 
سبق أن انخراط المعممين في برامج تدريبية ذات العالقة بمجال 
دمج تكنولوجيا التعميم والمعمومات في التدريس يمكن أن يسيم 
في االرتقاء بكفاءتيم الذاتية؛ الن ىذا المجال يتيح فرص 
تعميمية أفضل لمطالب عمى اختالف قدراتيم وخصائصيم، مما 

 .يعظم من عائد التعمم لدييم
ومن خالل استعراض عدد الدراسات السابقة يمكن مالحظة ما 

 :يمي
اعتمدت غالبية الدراسات السابقة عمى توظيف بعض أنواع  -

الرسوم التعميمية التقميدية كالرسوم الكاريكاتيرية واألشكال 
التوضيحية في تنمية التحصيل الدراسي وبعض نواتج التعمم 

 .األخرى

دريب المعممين عمى تنمية عدم وجود دراسات تناولت ت -
 .ميارات استخدام الرسوم التعميمية وخاصة عمى المستوى العربي

أوصت معظم الدراسات المتعمقة بالكفاءة الذاتية بضرورة  -
تصميم برامج تعتمد عمى التدريب التشاركي تستيدف تنميتيا 

 .لدى المعممين
 :المنيج والتصميم التجريبي

عمى المنيج شبو التجريبي الذي ييتم يعتمد الدراسة الحالي      
بدراسة تأثير متغير مستقل عمى متغير تابع، وقد استخدم 
الباحث التصميم شبو التجريبي ذو المجموعتين الضابطة 
والتجريبية حيث تدرس المجموعة التجريبية باستخدام النظام 
المقترح القائم عمى التدريب التشاركي عبر الويب، وتدرس 

ابطة باستخدام موقع إنترنت تقميدي يحتوي عمى المجموعة الض
بعض المحتويات وأدوات التواصل التزامنية وغير التزامنية من 
الجيل األول لمويب باإلضافة إلى وصالت لمصادر متنوعة 

( التصميم 1لبعض المواقع عبر الويب، ويوضح جدول )
 .التجريبي لمدراسة

 1جدول 
 التصميم التجريبي لتجربة الدراسة

 المتغيرات التابعة المتغير المستقل مجموعتي الدراسة
 بعض ميارات استخدام الرسوم التعميمية، وتشمل ما يمي: - النظام القائم عمى التدريب التشاركي عبر الويب المجموعة التجريبية

 الجانب المعرفي لبعض ميارات استخدام الرسوم التعميمية. -
 .الرسوم التعميمية دامالجانب األدائي لبعض ميارات استخ -

 موقع إنترنت تقميدي المجموعة الضابطة

وقد تم استخدام المنيج شبو التجريبي في الدراسة الحالي لمكشف 
 :عن العالقة بين المتغيرات التالية

النظام القائم   Independent variable:المتغير المستقل. 1
 .عمى التدريب التشاركي عبر الويب

  Dependent variables:ابعالمتغير الت. 2
الجانب المعرفي لبعض ميارات استخدام الرسوم   -2-1
 .التعميمية
الجانب األدائي لبعض ميارات استخدام الرسوم  -2-2
 .التعميمية

 أدوات الدراسة

 :اعتمد الدراسة الحالي عمى األدوات التالية
اختبار تحصيمي لقياس الجوانب المعرفية المرتبطة ببعض . 1

 .ات استخدام الرسوم التعميميةميار 
بطاقة تقييم كفاءة المتدرب لقياس الجانب األدائي لبعض . 2

 .ميارات استخدام الرسوم التعميمية
 :إجراءات الدراسة

 :يمكن تمخيص إجراءات الدراسة فيما يمي 
عمل دراسة مسحيو تحميمية لمدراسات والبحوث السابقة  -

 وع الدراسة، لصياغةوالمرتبطة والمراجع ذات الصمة بموض
 .اإلطار النظري
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تحديد قائمة بميارات استخدام الرسوم التعميمية لدى معممي  -
 .التالميذ الصمّ 

تطوير النظام القائم عمى التدريب التشاركي عبر الويب  -
جازتو ووضعو في صورتو النيائية  .وا 

إعداد االختبار التحصيمي الخاص بقياس الجوانب المعرفية  -
جازتو،  المرتبطة ببعض ميارات استخدام الرسوم التعميمية، وا 

 .ووضعو في صورتو النيائية
إعداد بطاقة تقييم كفاءة المتدرب لقياس الجانب األدائي  -

جازتيا، ووضعيا في  لبعض ميارات استخدام الرسوم التعميمية، وا 
 .صورتو النيائية

تطبيق النظام المقترح عمى عينة استطالعية لتعديل أي  -
 .حظات يذكرىا أفراد العينةمال
اختيار العينة األساسية وتوزيعيا عمى المجموعات التجريبية  -

 .عشوائياً 
التطبيق القبمي لكل من االختبار التحصيمي وبطاقة تقييم  -

كفاءة المتدرب عمى المجموعات التجريبية قبل استخدام النظام 
 .المقترح

 .إجراء التجربة األساسية لمدراسة -
بيق البعدي لكل من االختبار التحصيمي وبطاقة تقييم التط -

 .كفاءة المتدرب عمى المجموعتين التجريبية والضابطة
قياس المتغيرات التابعة: قياس التحصيل لمجانب المعرفي  -

لبعض ميارات استخدام الرسوم التعميمية، وقياس الجانب 
فرق األدائي لبعض ميارات استخدام الرسوم التعميمية بحساب ال

بين درجات كل من االختبار التحصيمي البعدي والقبمي لكل 
متدرب وكذلك بحساب الفرق بين درجات بطاقة تقييم كفاءة 

 .المتدرب البعدية والقبمية لكل متدرب
التحقق من صحة الفروض بعد إجراء المعالجات اإلحصائية  -

 .المناسبة

 .التوصل لنتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا -
 .ديم توصيات الدراسة في ضوء نتائجوتق -

 الطريقة واإلجراءات. 4
يتناول ىذا الجزء إجراءات التصميم التعميمي لمنظام القائم      

عداد أدوات الدراسة وتشمل  عمى التدريب التشاركي عبر الويب وا 
االختبار التحصيمي، بطاقة تقييم استخدام الرسوم التعميمية، ثم 

عية لمدراسة، وأخيرًا تنفيذ التجربة تنفيذ التجربة االستطال
 .األساسية لمدراسة، وفيما يمي عرض تفصيمي ليذه اإلجراءات

 منيج الدراسة
 مجتمع الدراسة وعينتها .أ

ختيرت العينة بشكل عشوائي من معممي التالميذ الصم ا     
( معمم، حيث 90بالرياض بالمممكة العربية السعودية وعددىم )

معمم، وتم توزيعيم بطريقة عشوائية عمى ( 40اشتممت عمى )
مجموعتين مجموعة تجريبية تدرس بنظام التدريب التشاركي عبر 
الويب، ومجموعة ضابطة تدرس بموقع إنترنت تقميدي )الجيل 

وفق التصميم التجريبي لمدراسة  (wep1 األول من اإلنترنت
 .( معمماً 20حيث بمغ عدد كل مجموعة )

 :تكافؤ المجموعات
تم تحميل نتائج كل من االختبار التحصيمي وبطاقة تقييم       

كفاءة المتدرب القبمي لممجموعة التجريبية والضابطة، وذلك 
بيدف التعرف عمى مدى تكافؤ المجموعتين قبل التجربة، وذلك 
بحساب الفروق بين المجموعتين فيما يتعمق بدرجات االختبار 

كفاءة المتدرب، وقد القبمي لالختبار التحصيمي وبطاقة تقييم 
 هاالتجااستخدم في ذلك أسموب تحميل التباين أحادي 

(ANOVA)( داللة الفروق بين 2، ويوضح جدول )
المجموعتين في درجات االختبار القبمي لالختبار التحصيمي 

 .وبطاقة تقييم كفاءة المتدرب
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 2 جدول
 " One way ANOVAفي درجات االختبار القبمي لالختبار التحصيمي وبطاقة تقييم كفاءة المتدرب "  داللة الفروق بين المجموعات

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين االختبار
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة)ف(
...5 

بين المجموعات داخل  التحصيل
 المجموعات الكمي

 غير دالة 0.191 2.025 1 2.025
403.750 38 10.625 
405.775 39  

وبطاقة تقييم كفاءة 
 المتدرب

بين المجموعات داخل 
 المجموعات الكمي

 غير دالة 0.083 0.625 1 0.625
287.750 38 7.572 
288.375 39  

( أنو ال توجد فروق بين المجموعتين 2يتضح من جدول )     
ي درجات كل من االختبار التحصيمي الضابطة والتجريبية ف

وبطاقة تقييم كفاءة المتدرب حيث بمغت قيمة )ف( في االختبار 
 ( وىي غير دالة عند مستوى0.191التحصيمي )

(α = 0.05) كما بمغت قيمة )ف( في وبطاقة تقييم كفاءة ،
، (α = 0.05) ( وىي غير دالة عند مستوى0.083المتدرب )

وعتين قبل البدء في إجراء التجربة، مما يشير إلى تكافؤ المجم
وأن أي فروق تظير بعد التجربة ترجع إلى االختالف في 
المتغير المستقل لمدراسة، وليس إلى اختالفات موجودة بين 

 .المجموعتين قبل إجراء التجربة
 :ثانيًا: إجراءات التصميم التعميمي لمنظام المقترح

التصميم التعميمي تعددت مداخل التصميم التعميمي منيا      
السموكي، التصميم التعميمي البنائي ويرى كل اتجاه أحقيتو في 
تصميم خبرات التعمم، ففي حين يؤكد أنصار االتجاه السموكي 
عمى أفضميتو في توفير تدريبًا متمحورًا حول المتدرب ومتميز 
بالفاعمية والكفاءة والجاذبية، ودعمًا لعممية نشر االبتكارات 

وانسجامًا بين أىداف التدريب ونشاطاتو وتقويمو، يؤكد  التعميمية،
 مؤيدو االتجاه البنائي عمى دوره في توفير خبرات تدريبية أصيمة

Authentic ومتكاممة Integrated ودرجة كبيرة من تحكم ،
المتعمم بتوجيو تعممو، وتعمم نشط، ودعم ميارات التفكير العميا، 

 ].54والتفكير التأممي ]
خالل إطالع الباحث عمى عدد من النماذج األجنبية  ومن      

والعربية في التصميم والتطوير التعميمي لمبرامج التعميمية، اختار 
الباحث نموذج محمد عطية خميس لمتصميم والتطوير التعميمي؛ 

ألنو نموذج شامل جميع مراحل وعمميات التصميم والتطوير 
م تطبيقو في بحوث التعميمي، باإلضافة إلى أن ىذا النموذج ت

عممية متعددة وأثبت فاعميتو، وبعد استشارة بعض الخبراء في 
المجال عن مدى فاعمية النموذج، رأى الباحث أن ىذا النموذج 
 .من النماذج المناسبة لمتصميم والتطوير التعميمي لمنظام المقترح

 :المرحمة األولى: مرحمة التحميل*
التصميم والتطوير  التحميل ىو نقطة البداية في عمميات
 :التعميمي، ويتم التحميل وفق العمميات التالية

 :تحميل خصائص المتدربين وسموكيم المدخمي -1
تكونت مجموعة الدراسة من معممي التالميذ الصّم العاممين في 
المدارس التي تطبق نظام الدمج في مدينة الرياض؛ حيث بمغ 

دد المعممين والبالغ ( متدربًا من مجموع ع40عدد أفراد العينة )
 ].55( معممًا حسب إحصائية وزارة التعميم ]90)
 :تحديد األىداف العامة لمنظام المقترح -2

اليدف العام من النظام المقترح إكساب المتدربين بعض ميارات 
 .استخدام الرسوم التعميمية في تدريس التالميذ الصمّ 

 :تحميل الميمات التعميمية -3
لغايات أو المفاىيم الرئيسة والفرعية لممحتوى ويقصد بيا تحديد ا

 :التدريبي المقدم لممتدربين وتمثمت في إحدى عشر ميارة وىي
 .ميارة توظيف الرسوم التعميمية البسيطة -
 .ميارة توظيف الرسوم اليندسية -
 .ميارة توظيف الرسوم الكروكيات أو االسكيتشات -
 .ميارة توظيف الرسوم الكاريكاتيرية -
 (.سمسة )القصص المصورةتيارة توظيف الرسوم المم -
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 .ميارة توظيف الممصقات -
 .ميارة توظيف الرسوم البيانية -
 (.ميارة توظيف الرسوم التوضيحية )التخطيطية -
 .ميارة توظيف المصورات -
 .ميارة توظيف الخرائط -
 .ميارة توظيف الرموز البصرية -
 :اتخاذ القرار النيائي -4

صائص المتدربين وسموكيم المدخمي، وتحديد بعد تحديد خ
اليدف العام من النظام المقترح، وتحميل الميارات المرتبطة 
باستخدام الرسوم التعميمية، تم اتخاذ القرار النيائي بتطوير 

 .النظام المقترح
 :المرحمة الثانية: مرحمة التصميم* 

 :وتتضمن ىذه المرحمة مجموعة من الخطوات وىي كما يمي
 :تحديد قائمة الميارات -1

بعد تحميل خصائص المتدربين وتحديد سموكيم المدخمي،      
وتحميل الميمات التعميمية المرتبطة بالمحتوى التدريبي، تم 
ترجمة الميمات التعميمية إلى ميارات ثم تم إجازتيا بعرضيا 
عمى مجموعة من الخبراء في مجاالت تكنولوجيا التعميم؛ 

ن مدى أىمية الميارات ومدى ارتباطيا الستطالع أراءىم ع
 .باألىداف والمحتوى التدريبي

 :تصميم أدوات القياس محكية المرجع -2
أدوات القياس في الدراسة الحالي تمثمت في أداتين األداة 
األولى: االختبار التحصيمي، أما الثانية بطاقة تقييم كفاءة 

 .المتدرب
 :تابع عرضوتصميم استراتيجية تنظيم المحتوى، وت -3

وفي ىذه الخطوة تم تحديد عناصر المحتوى التدريبي في      
ضوء قائمة الميارات التي سبق تحديدىا، وتم تنظيم المحتوى 
وفق طريقة اليرميات من أعمى إلى أسفل؛ حيث ُعرضت 
المفاىيم الرئيسة ثم الفرعية حتى الوصول إلى أقل عنصر في 

محتوى التدريبي تم عرضو المحتوى التدريبي، وإلجازة وضبط ال
 م؛ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعمى مجموعة من الخبراء في مجاالت تكنولوجيا التعمي

 .الستطالع آرائيم عن مدى صالحية المحتوى التدريبي
 :تحديد استراتيجيات التدريب -4

ىي عمميات أو ميارات عقمية معقدة، تساعد المتدرب عمى      
مات والمثيرات والميارات، ومعالجتيا، واكتسابيا، إدراك المعمو 

وتنظيميا، وتخزينيا، واسترجاعيا، وتم اختيار استراتيجية التعمم 
اليجينة، والتي تجمع بين استراتيجية التعمم المعرفية )وتشمل 
معالجة المعمومات، وتكامميا، وتنظيميا وترميزىا في البنية 

التعمم فوق المعرفية )وتشمل  المعرفية لممتدرب(، وبين استراتيجية
التفكير في التعمم، والتنظيم الذاتي، والتقويم الذاتي( وذلك 

 .لمناسبتيا إلمكانات البيئة التدريبية التي يقدميا النظام المقترح
 :تصميم استراتيجيات التفاعالت التعميمية -5

ويقصد بيا تحديد أدوار المتدربين ومصادر التعمم، وتحديد      
لبيئة التعميمية من حيث بيئة عروض أم بيئة تعمم تفاعمي شكل ا

ونوعية ىذه التفاعالت، وتضمن النظام المقترح عدة أساليب 
لمتفاعل منيا: التفاعل بين المتدرب والنظام المقترح، والتفاعل 
بين المتدربين عبر النظام، والتفاعل بين المتدربين والمدرب عبر 

 .النظام أيضاً 
 :لتدريب وأساليبوتحديد نمط ا -6

تعددت أنماط التدريب ومن بينيا نمط التدريب عن بعد،      
ونمط التدريب في مجموعات كبيرة، ونمط التدريب في 
مجموعات صغيرة، ونمط التدريب الفردي المستقل، وفي الدراسة 
الحالي تم استخدام نمط التدريب عن بعد، ونمط التدريب في 

طين لمتدريب التشاركي عبر مجموعات صغيرة، لمناسبة النم
 .الويب

 :تصميم استراتيجية التدريب العامة -7
وتعنى وضع اإلطار العام لسير العممية التدريبية وتبدأ من تحديد 
مستوى المتدرب قبل الدخول عمى عممية التدريب ثم إجراءات 
عممية التدريب، وتنتيي بالتقويم، وقد تم تصميم استراتيجية 

 :ة الحالي وفق ما يميالتدريب في الدراس
 :استراتيجية التدريب التشاركي عبر الويب -
 نـــــــــــــــــــــــتم إعداد استراتيجية التدريب التشاركي عبر الويب بي     



492015
 

16 

المتدربين بحيث يمكن لممتدرب أن يشارك في عممية التدريب 
من خالل رفع المثيرات البصرية بأشكاليا المتعددة مثل الصور 

ميمية، أو الرسوم التعميمية، والمصورات، والمشاركة مع التع
 .وتعديميازمالئو في التعميق عمييا 

 :المرحمة الثالثة: مرحمة التطوير التعميمي*
يقصد بعمميات التطوير التعميمي ترجمة المواصفات التعميمية 

 .إلى منتجات تعميمية قائمة وجاىزة لالستخدام
 :إعداد السيناريو -1

ناريو ىو وصف تفصيمي لمشاشات التي سيتم السي     
تصميميا وما تتضمنو من مثيرات بصرية وىو مفتاح العمل 
وخريطة التنفيذ التي تتيح لمفكرة المطروحة في النظام المقترح أن 
تنفذ بشكل مرئي ينقل األىداف التعميمية ومعانييا ومحتواىا في 

مل الجذب شاشات متتابعة ومتكاممة تحتوي عمى الكثير من عوا
 ].56والتشويق بالصورة والمون ]

    :إعداد الصورة األولية لمسيناريو -
إعداد رسم تخطيطي متكامل بالنصوص والصور والرموز      

لتوضيح تتابع صفحات النظام المقترح وما بو من ارتباطات، 
وقد تنوعت الصفحات التي تضمنيا النظام المقترح وفقًا لموظيفة 

 .ى لتحقيقوواليدف الذي تسع
 :التخطيط لإلنتاج -2

في ىذه الخطوة تم تحديد المتطمبات الالزمة لعممية      
اإلنتاج؛ حيث تضمنت ىذه المتطمبات المثيرات البصرية 
المناسبة لطبيعة التالميذ الصم، وأيضًا تحديد وتجييز األجيزة 
والبرامج الالزمة في إنتاج ىذه المثيرات، باإلضافة إلى وضع 

 .دول زمني لعممية اإلنتاجخطة وج
تطوير أدوات النظام القائم عمى التدريب التشاركي عبر  -3

 :الويب
يعتمد النظام القائم عمى التدريب التشاركي عبر الويب عمى      

مجموعة من األدوات المتنوعة التي يتم تصميم معظميا 
باالعتماد عمى نظم قواعد البيانات وفي ىذا الجزء سوف يتم 

 ام ـــــــــــــــــــــــة تفصياًل إلى جميع األدوات التي تم تصميميا لمنظاإلشار 

 :المقترح كما يمي
 :قواعد البيانات -3-1
يعتمد النظام القائم عمى التدريب التشاركي عبر الويب      

بصفة رئيسية عمى استخدام قواعد البيانات التي تيسر وتسيل 
تعتبر تمك القواعد نظام عممية التعامل مع مكونات النظام، و 

متكامل لمعظم مكونات النظام المقترح، وقد استخدم الباحث عدد 
( قواعد بيانات استخدمت في تقديم 8متنوع من القواعد بمغت )

أدوات النظام المتنوعة، ويفيد نظام القواعد المستخدم في إمكانية 
تفريغ محتوي النظام تماًما ثم إضافة محتويات أخري مما ييسر 

 .إمكانية استخدام النظام المقترح في مواقف تعميمية أخرى
 :إنتاج صفحات النظام المقترح -3-2
تعتبر جميع صفحات النظام صفحات ديناميكية تعتمد عمى      

قواعد البيانات في استدعاء وعرض المعمومات وقد تم تصميم 
صفحات النظام من خالل تصميم قالب عام لجميع صفحات 

عداد قوالب التفاعل مع المثيرات البصرية بأشكاليا النظام، ثم إ
المختمفة وتركيبيا مع القالب العام في الصفحات المخصصة 

 .لذلك
 :برمجة الصفحات واألدوات -3-3
تعتبر عممية البرمجة من أىم مراحل تطوير النظام المقترح      

ومن خالليا قام الباحث ببرمجة نظم استدعاء البيانات من قواعد 
بيانات وعرضيا عبر صفحات النظام؛ بحيث يستطيع الطالب ال

االستفادة من جميع خدمات النظام في حالة التسجيل فقط 
باإلضافة إلى القيام بعمميات برمجة أدوات مشاركة الصور، 

 .ومقاطع الفيديو، والعروض، ومحركات البحث
 :نظام تسجيل المتدربين -3-4
قاعدة بيانات تسمح  تم بناء نظام التسجيل من خالل     

لممتدرب بتسجيل بياناتو من خالل نموذج لمتسجيل بحيث 
يستطيع المتدرب فور تسجيمو االستفادة من جميع خصائص 

 .ومكونات النظام المقترح
 :قائمة المتدربين -3-5

 بــــــــــــــــوىي من األدوات الرئيسة في النظام القائم عمى التدري     
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التي من خالليا يتعرف المتدرب عمى  التشاركي عبر الويب
أقرانو المشاركين ضمن النظام ويتعرف عمى وسائل االتصال 
بيم ومشاىدة الكائنات الرقمية التي رفعوىا عمى موقع النظام 
وتاريخ تسجيميم في النظام وآخر زيارة قاموا بيا، ويمكن ألي 
رسال رسالة فورية خاص ة متدرب التفاعل مع أي من المتدربين وا 

 .بالمتدرب مباشرة
 :أدوات الدراسة -3-6
اعتمد نظام البحث عمى وجود أداة مستقمة لمبحث بكل      

صفحة حيث يوجد أداة لمبحث عن الصور في أداة مشاركة 
الصور والرسوم، وأداة خاصة بالبحث عن الفيديو في أداة 
مشاركة الفيديو، وأداة خاصة بالبحث عن العروض في أداة 

 .وضمشاركة العر 
 :مشاركة الكائنات الرقمية -3-7
تعتبر ىذه األداة أحد أدوات مشاركة الكائنات الرقمية التي      

تتيح لممتدرب رفع الرسوم والصور ومقاطع الفيديو والعروض 
التقديمية المختمفة ومشاركة المتدربين مًعا في ىذه الكائنات 

لكل  الرقمية إما بشكل فردى أو من خالل المجموعات، ويمكن
ضافة  متدرب حفظ الكائنات الرقمية في مفضمو خاصة بو، وا 
تعميقات عمييا وترتيبيا بأكثر من نمط إما عشوائي أو حسب 
أكثر الكائنات مشاىدة من المتدربين أو تبًعا لتاريخ رفعيا 
ومشاركتيا عبر اإلنترنت كما يمكن لممتدرب استعراض كل 

برفعيا فقط أو التي الكائنات الرقمية أو الكائنات التي قام 
يحفظيا في مفضمتو فقط، ويمكن لممتدرب البحث عن أي كائن 
رقمي حيث يوجد محرك بحث خاص بالكائنات الرقمية داخل 

 .ىذه األداة
اتاحة النظام المقترح القائم عمى التدريب التشاركي عبر  -3-8
 :الويب
تم تحميل جميع مكونات النظام عبر الويب عمى الخادم      
خصص لذلك وكذلك تم رفع جميع الممفات المرتبطة بكل الم

صفحة من صفحات النظام تمييًدا لمرحمة التطبيق وتحديد 
 .فاعمية أداء جميع مكونات النظام

 :تفعيل نظام المراقبة -3-9
تم تطوير نظام لمراقبة النظام المقترح القائم عمى التدريب      

نات وتحميالت التشاركي عبر الويب بيدف الحصول عمى بيا
إحصائية حول جميع مكونات النظام من حيث عدد المتصفحين 
لمنظام، عدد الذين ترددوا عمى النظام كل يوم وأوقات ترددىم 
التفصيمية، عدد المشاركات أو المساىمات من ِقبل المتدربين، 
معرفة أكثر الصفحات واألدوات التي تم استخداميا من قبل 

واألدوات التي ال يقبل عمييا  المتدربين ومعرفة الصفحات
المتدربين، وبالتالي تطويرىا أو تحسينيا مستقباًل، وقد حدد 

 الباحث وسيمتين لعممية المراقبة األولي: وىي برنامج
Webalizer  ،المقدم من قبل الخادم الذي تم نشر النظام عميو

أما الوسيمة الثانية: فيي أحد خادمات التعقب المجانية عبر 
 http://extremetracking.com: "Extreme" اإلنترنت

Tracking   والذي يعطي المزيد من المعمومات التحميمية
التفصيمية المتنوعة حول استخدام النظام المقترح والتي يمكن أن 
تتكامل مع تحميالت خادم النظام الرئيسي لتعطي رؤية متكاممة 

 .حول النظام المقترح
عرض النظام القائم عمى التدريب عممية التقويم البنائي: تم  -4

التشاركي عبر الويب عمى بعض الخبراء في تكنولوجيا التعميم 
لمتأكد من صالحية النظام التعميمي لمتطبيق، وقد اشار الخبراء 
إلى ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ مجموعة من النقاشات 

 .حول الكائنات الرقمية لسير عممية التدريب بآلية منظمة
التشطيب واإلخراج النيائي: بعد االنتياء من عمميات  عممية -5

التقويم البنائي لموقع النظام القائم عمى التدريب التشاركي عبر 
الويب، وطبقًا لنموذج التصميم والتطوير التعميمي المتبع تم 

 .تحديد الشكل النيائي لمنظام المقترح
 :المرحمة الرابعة: مرحمة التقويم النيائي*

ذه المرحمة إلى التعرف عمى مدى فاعمية النظام ىدفت ى     
المقترح في تحقيق األىداف المرجوة منو، وتم تنفيذ ىذه المرحمة 
في الدراسة الحالي من خالل التجربة االستطالعية، والتجربة 

 .األساسية لمدراسة، وسوف يتم ذكرىما في موضع الحق
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 :ثالثًا: بناء أدوات الدراسة
 :االختبار التحصيمي -1

تم بناء االختبار التحصيمي وفق اإلجراءات التالية: تحديد      
اليدف من االختبار: ىدف االختبار إلى قياس التحصيل 
المعرفي لمجانب المياري الستخدام الرسوم التعميمية لدى معممي 
التالميذ الصّم، ثم تحديد نوع مفردات االختبار وصياغتيا: وقد 

عية وتضمنت نوعًا واحدًا من تم اختيار االختبارات الموضو 
( 30األسئمة: االختيار من متعدد )أربعة بدائل( وتضمن )

مفردة، وبعدىا تم وضع نظام تقدير الدرجات: بحيث تعطى 
درجة واحدة فقط في حالة اإلجابة الصحيحة لممفردة و)صفر( 

 .في حالة اإلجابة الخطأ
 :التحقق من صدق االختبار -1-4

ختبار من خالل عرضو عمى مجموعة تم التحقق من صدق اال
من الخبراء الستطالع آرائيم حول الصياغة المغوية والدقة 

 .العممية لمفردات االختبار
 :تحديد معامالت السيولة لمفردات االختبار -1-5
تم حساب معامل السيولة لكل مفردة من مفردات االختبار      

دد عن طريق تحديد نسبة عدد اإلجابات الصحيحة إلى ع
اإلجابات الصحيحة والخطأ وُاعتبر أن المفردة التي يصل معامل 

مفردة شديدة السيولة، والمفردة التي  0.8سيولتيا إلى أكبر من 
مفردة شديدة الصعوبة،  0.2يصل معامل سيولتيا إلى أقل من 

وقد تراوحت قيم معامالت السيولة المصححة من أثر التخمين 
عامالت سيولة مقبولة ألنيا ( وىي تعتبر م0.72، 0.29بين )
 (.0.8، 0.2بين )

 
 :تحديد معامالت التمييز لمفردات االختبار -1-6
لتحديد معامل التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار، قام      

ييز من خالل تقسيم العينة الى الباحث بحساب معامل التم
د الذين اعطوا االدنى وطرح عد يرباعاالعمى واإل يرباعاأل
ن الذين اعطوا اجابة االعمى م يرباعجابة صحيحة في اإلا

من العينة،  0.27عمى  ةدنى مقسوماأل يباعر صحيحة في اإل
وقد تراوحت  (Truman Kelley) واستخدم تقسيم ترومان كيمي

( وىي 0.55، 0.37معامالت تمييز مفردات االختبار بين )
 (.0.3معامالت تمييز مقبولة ألنيا أعمى من )

 :معامل ثبات االختبار حساب -1-7
 تم حساب ثبات االختبار باستخدام طريقة إعادة االختبار     

Test Retest  حيث تم إعادة تطبيق االختبار بعد التجريب
االستطالعي لالختبار بثالثة أسابيع عمى العينة نفسيا وفي 
الظروف نفسيا، وتم حساب معامل االرتباط سبيرمان بين 

( 0.89تطبيق، وبمغ معامل االرتباط ) درجات التالميذ في كل
( وىو معامل ارتباط قوى 0.01وعند مستوى داللة احصائية )

( مما يدل عمى وجود ثبات مرتفع 0.7ألنو أعمى من )
 .لالختبار
 :تحديد زمن االختبار -1-8
ُحدد الزمن المناسب لإلجابة عمى االختبار من خالل      

مون األرباعي األقل زمنًا، مثحساب متوسط زمن التالميذ الذين ي
رباعي األعمى زمنًا، ثم حساب متوسط الزمنين، وفي ضوء واأل

ذلك تم حساب الزمن المناسب لإلجابة عمى االختبار حيث بمغ 
 .( دقيقة45الزمن )

بطاقة تقييم كفاءة المتدرب في بعض ميارات استخدام  -2
 .الرسوم التعميمية

داء معممي التالميذ الصّم اليدف من البطاقة: قياس مستوى أ -أ
 .لبعض ميارات استخدام الرسوم التعميمية

داءات التي تتضمنيا البطاقة: تم إعداد البطاقة تحديد اآل -ب
في صورتيا المبدئية حيث تكونت من إحدى عشر ميارة رئيسو 

( ميارة فرعية، وتحتوي الميارات الرئيسة عمى 30اشتممت عمى )
 :ما يمي

 .سوم التعميمية البسيطةميارة توظيف الر . 1
 .ميارة توظيف الرسوم اليندسية. 2
 .ميارة توظيف الرسوم الكروكيات أو االسكيتشات. 3
 .ميارة توظيف الرسوم الكاريكاتيرية. 4
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 (.ميارة توظيف الرسوم المسمسمة )القصص المصورة. 5
 .ميارة توظيف الممصقات. 6
 .ميارة توظيف الرسوم البيانية. 7
 (.يف الرسوم التوضيحية )التخطيطيةميارة توظ. 8
 .ميارة توظيف المصورات. 9

 .ميارة توظيف الخرائط. 10
 .ميارة توظيف الرموز البصرية. 11
وضع نظام تقدير درجات البطاقة: تم استخدام التقدير  -ج

 :الكمي لمبطاقة كما يمي
اشتممت البطاقة عمى خيارين لألداء )أدى الميارة لم يؤدي  -

 (الميارة
 –الخيار )أدى الميارة( يحتوي عمى ثالث مستويات )مرتفع  -

 (ضعيف –متوسط 
تم توزيع درجات التقييم وفق أربع مستويات لألداء وىي مرتفع  -

ويقدر بثالث درجات، متوسط بدرجتين، منخفض درجة واحدة، 
 .لم يؤدي الميارة صفر

صدق البطاقة: تم التأكد من صدق البطاقة بعرضيا عمى  -د
عة من الخبراء في تكنولوجيا التعميم وقد أوصوا بتعديل مجمو 

ضافة بعض الميارات الفرعية  صياغة بعض الميارات الفرعية وا 
( ميارة فرعية تندرج تحت إحدى 35ليصبح عدد الميارات )

 .عشر ميارة رئيسة
ثبات البطاقة: تم حساب معامل ثبات البطاقة بأسموب تعدد  -ىـ

ب الواحد، حيث استعان الباحث المالحظين عمى أداء الطال
باثنين من الزمالء وقام الباحث بتدريبيم عمى استخدام البطاقة، 
وتم التطبيق عمى ثالثة من العينة االستطالعية ثم حساب 

، Cooper معامل االتفاق لكل متدرب باستخدام معادلة كوبر
( حيث بمغ 100× عدد فقرات البطاقة ÷ عدد مرات االتفاق )

ل اتفاق المالحظين في حالة العينة التجريبية متوسط معام
%( وىذا يعني أن البطاقة عمى درجة عالية من 85الثالث )

 .الثبات، وأنيا صالحة كأداة قياس
 :التجربة االستطالعية لمدراسة -رابعاً 

ُأجريت التجربة االستطالعية لمدراسة عمى عينة عشوائية من 
العربية السعودية، وبمغ معممي التالميذ الصم بالرياض بالمممكة 

( معممًا تم توزيعيم عمى مجموعتين، بحيث بمغت 20قواميا )
 .( معممين10عدد العينة لكل مجموعة )

 :التجربة األساسية لمدراسة -خامساً 
بعد إجازة وضبط نظام التدريب التشاركي عبر الويب من خالل 
استطالع رأى السادة الخبراء، وكذلك التجريب االستطالعي، 

بعد التأكد من صدق وثبات كل من االختبار التحصيمي و 
وبطاقة تقييم كفاءة المتدرب، فقد تم اإلعداد لمتجربة األساسية 
مع االسترشاد بالمالحظات الناتجة من التجربة االستطالعية وقد 

 :تم تنفيذ التجربة األساسية وفق اإلجراءات
 .تحديد التصميم التجريبي لمدراسة -1
 .الدراسة تحديد عينة -2
 :تنفيذ التجربة األساسية لمدراسة -3

 .التطبيق القبمي ألدوات الدراسة -3-1
دراسة النظام المقترح القائم التدريب التشاركي عبر  -3-2
 .الويب

 .التطبيق البعدي ألدوات الدراسة -3-3
 :وفيما يمي عرض لتمك اإلجراءات

 :تحديد التصميم التجريبي لمدراسة -1
لدراسة الحالية عمى المنيج شبو التجريبي الذي اعتمدت ا     

ييتم بدراسة تأثير متغير مستقل عمى متغير تابع، وقد استخدم 
الباحث التصميم التجريبي ذو المجموعتين الضابطة والتجريبية 
حيث تدرس المجموعة التجريبية باستخدام نظام التدريب 

دام التشاركي عبر الويب، وتدرس المجموعة الضابطة باستخ
موقع إنترنت تقميدي يحتوي عمى بعض المحتويات وأدوات 
التواصل التزامنية وغير التزامنية من الجيل األول لمويب 
باإلضافة إلى وصالت لمصادر متنوعة لبعض المواقع عبر 

 الويب
 :تنفيذ التجربة األساسية لمدراسة -2

 نـــــــــــــــــــــــــــاستغرقت مدة التجربة األساسية لمدراسة شير في الفترة م
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وُنفذت وفق اإلجراءات  15/4/2014وحتى  15/3/2014
 :التالية

 :التطبيق القبمي ألدوات الدراسة -2-1
ُطبقت أدوات الدراسة المتمثمة في كل من االختبار      

التحصيمي وبطاقة تقييم كفاءة المتدرب، عمى المجموعة 
التجريبية والضابطة، وذلك بيدف الحصول عمى بيانات تتعمق 

التابعة لمدراسة وىي الجانب المعرفي لمميارات، بالمتغيرات 
 .والجانب األدائي لمميارات

دراسة النظام المقترح القائم عمى التدريب التشاركي عبر  -2-2
 :الويب
بعد االنتياء من التطبيق القبمي ألدوات الدراسة عمى      

متدربين المجموعة التجريبية والضابطة، بدأت المجموعتين في 
المجموعة التجريبية تدرس بالنظام المقترح القائم عمى التدريب، 

التدريب التشاركي عبر الويب، والمجموعة الضابطة تدرس 
بموقع إنترنت تقميدي؛ حيث قام الباحث بعمل لقاء تمييدي لكل 
مجموعة عمى حده بيدف تييئة المتدربين واستثارة دافعيتيم عمى 

 .التدريب بشكل فعال
 :ألدوات الدراسةالتطبيق البعدي  -2-3
بعد االنتياء من التدريب، ُطبقت أدوات الدراسة المتمثمة في      

االختبار التحصيمي وبطاقة تقييم كفاءة المتدرب، عمى 
المجموعتين التجريبية والضابطة بيدف الحصول عمى بيانات 

تتعمق بالمتغيرات التابعة لمدراسة وىي الجانب المعرفي 
 .ئي لممياراتلمميارات، والجانب األدا

 نتائج. ال5
سيتم عرض النتائج التي تم التوصل إلييا وتفسيرىا في ضوء 
فروض الدراسة وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة، باإلضافة 

 .إلى تقديم بعض التوصيات
 :أواًل: تحميل النتائج وتفسيرىا

 :الختبار فرض الدراسة المرتبط بالتحصيل -
 :ولىالنتائج المتعمقة بالفرضية األ

بين  (α = 0.05) يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى -
متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة التي تستخدم )الطريقة 
التقميدية: موقع إنترنت تقميدي(، ومتوسط درجات أفراد المجموعة 
التجريبية التي تستخدم )النظام القائم عمى التدريب التشاركي 

لالختبار التحصيمي لمجانب عبر الويب( في القياس البعدي 
المعرفي لبعض ميارات استخدام الرسوم التعميمية لصالح 

 .المجموعة التجريبية
ولمتحقق من صحة الفرض األول، تم استخدام اختبار "ت" 
لمتعرف عمى داللة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة 

( نتائج اختبار "ت" ألفراد 3الضابطة، ويوضح جدول )
 .تي الدراسة الضابطة والتجريبيةمجموع

 3جدول 
لالختبار ي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" لمتوسطات درجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعد

 التحصيمي
االنحراف  المتوسطات العدد المجموعة

 المعياري
 tقيمة 

 المحسوبة
مستوى  درجات الحرية

 الداللة
 الضابطة

 موقع إنترنت تقميدي
 دالة 38 19.29 1.53 20.85 20

 (0.05)عند 
 التجريبية

 النظام المقترح
20 28.60 0.94 

( يتضح أن ىناك فروًقا دالة 3باستقراء النتائج في جدول )     
فيما بين متوسطي درجات  (α = 0.05) إحصائًيا عند مستوى

خدمت النظام المقترح القائم طالب المجموعة التجريبية التي است

عمى التدريب التشاركي عبر الويب وطالب المجموعة الضابطة 
التي استخدمت الطريقة التقميدية )موقع إنترنت تقميدي( لصالح 
المجموعة التجريبية حيث بمغ متوسط درجات طالب المجموعة 
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(، بينما بمغ متوسط درجات طالب المجموعة 28.60التجريبية )
 (.19.29(، وبمغت قيمة "ت" المحسوبة )20.85الضابطة )

 :وبالتالي تم قبول الفرض األول ليكون كالتالي
الختبار  ƒ وقد تم حساب حجم األثر باستخدام مؤشر حجم األثر

تحميل التباين، وتبين أن قيمة حجم تأثير نظام التدريب التشاركي 
( وىي تدل عمى 2.42عبر الويب عمى التحصيل قد بمغت )

 .حجم لألثر كبير جًداوجود 
  :تفسير نتائج الفرض األول

قد ترجع ىذه النتيجة إلى أن نظام التدريب التشاركي عبر      
الويب َقدم بيئة تعميمية تتيح لممتدرب أن يتفاعل مع ما يشاىده 
وما يسمعو وبالتالي فيي تسمح لممتدرب بدرجة من الحرية 

دة التدريبية فيستطيع أن يتحكم في معدل عرض محتوى الما
ليختار المعدل الذي يناسبو كما يستطيع أن يختار من بين 

 - العديد من البدائل المتاحة في موقف التعمم )صور ثابتة
.....الخ(، ويمكنو أن يتفرع  عروض تقديمية، - مقاطع فيديو

إلى النقاط المتشابكة أثناء العرض ولذلك كمما زاد كم التفاعل 
تدريب التشاركي عبر الويب المقترح المقدم من خالل نظام ال

زادت كفاءة العممية التدريبية وزادت رغبة المتدربين في التعامل 
 .معو والتعمم من خاللو

وتفترض النظرية المعرفية لمتعمم بالوسائط المتعددة حسب      
أن التعمم من خالل النص والصورة يشتمل  [48] ماير دراسة

معرفية األولى: االنتقاء ويتم من عمى ثالث أنواع من العمميات ال
خالل انتقاء معمومات لفظية وبصرية ذات صمو لما ُيعرض، 

والثانية: التنظيم حيث يتم تنظيم تمك المعمومات في شكل 
عروض ذىنية بصرية ولفظية ذات معنى، أما الثالثة: الدمج 
ويتم دمج التصورات الذىنية المفظية والبصرية عن طريق إقامة 

النظام البصري والنظام المفظي، وتأتي نتائج الفرض  روابط بين
حيث أكدت أن ,Mayer [48]  دراسةاألول متوافقة مع نتائج 

أن عرض المعمومات المفظية والبصرية معًا ييسر عممية تذكر 
المعمومات وتنمي القدرة عمى حل المشكالت لدى المتدربين 

ة والبصرية بدرجو أفضل بالمقارنة باستخدام المعمومات المفظي
بطريقة منفصمة ألن المتعمم في بيئة العرض المتزامن بين النص 
 .والصورة لدية فرصة كبيرة لبناء عالقات وروابط بين المعمومات

 :النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية -
  :الفرض الثاني

بين  (α = 0.05) يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى -
الضابطة التي تستخدم )الطريقة متوسط درجات أفراد المجموعة 

التقميدية: موقع إنترنت تقميدي(، ومتوسط درجات أفراد المجموعة 
التجريبية التي تستخدم )النظام القائم عمى التدريب التشاركي 
عبر الويب( في القياس البعدي لبطاقة تقييم كفاءة المتدرب 

الح لمجانب األدائي لبعض ميارات استخدام الرسوم التعميمية لص
 .المجموعة التجريبية

ولمتحقق من صحة الفرض الثاني، تم استخدام اختبار "ت" 
لمتعرف عمى داللة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة 

( نتائج اختبار "ت" ألفراد 4الضابطة، ويوضح جدول )
 .مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية

 4جدول 
ري وقيمة "ت" لمتوسطات درجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لبطاقة تقييم المتوسط الحسابي واالنحراف المعيا

 كفاءة المتدرب
االنحراف  المتوسطات العدد المجموعة

 المعياري
 مستوى الداللة درجات الحرية المحسوبة tقيمة 

 الضابطة
 موقع إنترنت تقميدي

 دالة 38 8.55 5.93 33.95 20
 (0.05)عند 

 التجريبية
 النظام المقترح

20 46.95 2.98 
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( يتضح أن ىناك فروًقا دالة 4باستقراء النتائج في جدول )
فيما بين متوسطي درجات  (α = 0.05) إحصائًيا عند مستوى

طالب المجموعة التجريبية التي استخدمت نظام التدريب 
التشاركي عبر الويب وطالب المجموعة الضابطة التي 
استخدمت الطريقة التقميدية )موقع إنترنت تقميدي( لصالح 
المجموعة التجريبية حيث بمغ متوسط درجات طالب المجموعة 

(، بينما بمغ متوسط درجات طالب المجموعة 46.95التجريبية )
 .)8.55(، وبمغت قيمة "ت" المحسوبة )33.95الضابطة )

  وبالتالي تم قبول الفرض الثاني
 ƒ ب حجم األثر باستخدام مؤشر حجم األثروقد تم حسا     

الختبار تحميل التباين، وتبين أن قيمة حجم تأثير نظام التدريب 
التشاركي عبر الويب عمى الجانب األدائي لبعض ميارات 

( وىي تدل عمى وجود 2.21استخدام الرسوم التعميمية قد بمغت )
 .حجم لألثر كبير جًدا

 :تفسير نتائج الفرض الثاني
قد ترجع ىذه النتيجة إلى ذات التفسير المرتبط بالفرض      

األول باإلضافة إلى أن التعميق النصي والمناقشة الجماعية 
مقاطع  - لمطالب حول محتوى الكائنات الرقمية )صور ثابتة

....الخ( ونقد محتواىا واالشارة الى  عروض تقديمية، - فيديو
مومات المقدمة قد أفكار جديدة وبناء عالقات جديدة بين المع

أدى الى اكساب الجانب األدائي لبعض ميارات استخدام الرسوم 
 .التعميمية لدى معممي التالميذ الصم

 مناقشة النتائج .6
من خالل استعراض نتائج الدراسة تبين أنيا تتفق مع      

ىوجيز  ،[57] صالح، ،[51] الدرديري، دراسة كل من
ذلك في وجدود أثر إيجابي و  [53] عبدالوىاب،  [52]وآخرون

لمبرامج التدريبية التي تستيدف تنمية الكفاءة الذاتية لدى 
المعممين، واألثر اإليجابي الذي ينعكس عمى تطور أدائيم 

 .وتحمميم لضغوط العمل، ومراعاتيم لخصائص طالبيم الميني،
وبما أن الدراسة الحالية تناولت تنمية ميارات الرسوم      

معممين التالميذ الصّم فقد كان لمتدريب التشاركي  التعميمية لدى

 أثر عمى تنميت ىذه الميارات لدى المعممين وأتضح ذلك من
خالل بطاقة المالحظة، وتفاعل التالميذ الصّم مع معمميم أثناء 
توظيفو لمرسوم التعميمية في العممية التعميمة وىذا يتفق مع دراسة 

 ،[46] ، عبدالسالم،[48] يرما [،45الدرديري، ] كل من
  [49].زيبيكا ،]47البدري، ]

ويجدر الذكر أن نتائج ىذ الدراسة تختمف مع نتائج      
الدراسات التي أشارت إلييا رابطة اإلشراف التربوي وتطوير 

والتي أثبتت عدم فعالية ىذه الرسوم في  ,ASCD [50]المناىج 
ن كانت ىذه الدراسات قميمة، ويرج ع الباحث ىذه تحسن التعمم وا 

النتائج إلى طبيعة التعامل الصعب مع التالميذ الصّم وتطمع 
معممييم إلى إيجاد وسائل مشوقة وجديدة لمتواصل معيم، وكذلك 
قد ترجع أسباب ىذه النتائج إلى اعتماد التالميذ الصّم عمى 
حاسة البصر في الحصول عمى المعمومة وتمقفيم ألي وسيمة 

سية لدييم مما شجع المعممين عمى تخاطب ىذه الحاسة األسا
 .التدريب وتنمية ىذه الميارات

 توصياتال .7
 :في ضوء نتائج الدراسة الحالي يوصي الباحث بالتالي

 .ضرورة االىتمام بتوظيف بيئات التعمم التشاركية في التعميم -
ضرورة االستفادة من نتائج الدراسة الحالي في تصميم بيئات  -

 ر الويب.التعمم التشاركية عب

 المراجع
 أ. المراجع العربية

، عمميات تكنولوجيا التعميم(: 2003خميس، محمد عطية ) [1]
 دار الكممة، القاىرة.

(: مفيوم عممية التدريب واىميتيا 2008فرحات، أحمد ) [2]
 .إدارة الموارد البشريةودوافعيا، 

تصميم نظم التدريب والتطوير، (: 2004تريسي، وليم ) [4]
 ، الرياض، معيد اإلدارة.عد أحمد الجباليترجمة س

، التعميم االفتراضي(: 2008الميدي، مجدي صالح طو ) [5]
 دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية.
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 (: توظيف التعميم عن بعد2010السعادات، خميل ابراىيم ) [6]
الندوة األولى في تطبيقات تقنية ألغراض التدريب، 

، جامعة الممك التعميم والتدريبالمعمومات واالتصال في 
 سعود، كمية التربية، قسم تقنيات التعميم.

(: أنماط الواقع االفتراضي 2002الحصري، أحمد كامل ) [8] 
وخصائصو وأراء التالميذ المعممين في بعض برامجو 
المتاحة عمى اإلنترنت، تكنولوجيا التعميم "سمسمة دراسات 

لمصرية لتكنولوجيا الجمعية االقاىرة، وبحوث محكمة"، 
 .1، ك 12 مجالتعميم، 

(: أىداف وطموحات تربوية 2004الظفيري، فايز منشر ) [9]
، 4 ، سمطنة عمان، عرسالة التربيةفي التعميم اإللكتروني، 

 مارس.

(: التدريب اإللكتروني 2010الموسوي، عمي شرف ) [10]
وتطبيقاتو في تطوير الموارد البشرية في قطاع التعميم في 

الندوة األولى في تطبيقات تقنية ول الخميج العربي، د
، جامعة الممك المعمومات واالتصال في التعميم والتدريب

 سعود، كمية التربية، قسم تقنيات التعميم.

منظومة التعميم عبر (: 2005عبدالحميد، محمد ) [11]
 ، عالم الكتب، القاىرة.الشبكات

يدة في التعميم رؤية جد(: 2005زيتون، حسن حسين ) [13] 
، التقييم-التطبيق-القضايا-"التعمم اإللكتروني": المفيوم
 الدار الصولتية لمتربية، الرياض.

(: توظيف تقنيات الويب 2010الخميفة، ىند سميمان ) [14]
الندوة األولى في خدمة التعميم والتدريب اإللكتروني،  2.0

في تطبيقات تقنية المعمومات واالتصال في التعميم 
، جامعة الممك سعود، كمية التربية، قسم تقنيات التدريبو 

 التعميم.

(: وسائل وتكنولوجيا التعميم: 2009حمدان، محمد زياد ) [15]
  سمسمة كتب والتدريس(،  مبادؤىا وتطبيقاتيا في التعميم

 .التربية الحديثة

(: 2011مركز التجييزات المدرسية وتقنيات التعميم ) [16]
، ادارة التربية والتعميم بمحافظة الخرج، الرسوم التعميمية

 المممكة العربية السعودية.

تكنولوجيا إنتاج مصادر (: 2006خميس، محمد عطية ) [17]
  ، دار السحاب، القاىرة.التعمم

تكنولوجيا التعميم ومصادر (: 2008سرايا، عادل السيد ) [18]
عة ، مكتبة الرشد، الطبالتعمم مفاىيم نظرية وتطبيقات عممية

 الثانية، الرياض.

تقنيات الرسوم (: 2000المشيقح، محمد سميمان ) [19]
، مكتب التربية العربية لدول الخميج، الطبعة التعميمية

 الثانية، الرياض.

االعاقة السمعية (: 2005عبدالحي، محمد فتحي ) [24]
 ، دار الكتاب الجامعي، العين.وبرنامج اعادة التأىيل

تعديل سموك األطفال (: 1993الخطيب، جمال ) [25]
 ، دار الشراق، األردن.المعوقين: دليل اآلباء والمعممين

رعاية (: 1999السعيد، احمد وعبد الحميد، مصري ) [26]
، دار الفكر العربي، الطفل المعوق صحيا ونفسيا واجتماعيا

 القاىرة. 

سيكولوجية ذوى (: 2009القريطي، عبدالمطمب ) [27]
 ، دار الفكر العربي، القاىرة.تربيتيماالحتياجات الخاصة و 

(: سيكولوجية الطفل األصم 1995) قنديل، شاكر عطية [29]
بحوث المؤتمر الدولي الثاني لمركز ومتطمبات إرشاده، 

اإلرشاد النفسي "اإلرشاد النفسي لألطفال ذوي االحتياجات 
 ، جامعة عين شمس، القاىرة.الخاصة"
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لتخمف وعمم نفس ا(: 1993سميمان، نبيل عمي ) [30]
     شورات جامعة دمشق، معيد الدراسات، منالمعوقين

 والبحوث التربوية، جامعة القاىرة.

سيكولوجية (: 1992عبدالرحيم، فتحي، وبشار، حميم ) [31]
، 3، طاألطفال غير العاديين واستراتيجيات التربية الخاصة

 دار القمم، الكويت.

وير مناىج العموم (: تط1992درويش، رضا عبدالقادر) [38]
لمطالب المعاقين سمعيًا بمرحمة التعميم األساسي، رسالة 

 دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة الزقازيق.

(: اإلعاقة السمعية، دار 2007الصفدي، عصام حمدي ) [41]
 اليازوري، عّمان.

(: السامعون بأعينيم اإلعاقة 2000عبيد، ماجدة السيد ) [42]
 ر صفاء، عّمان.السمعية، دا

(: أثر استخدام 2001الدرديري، إسماعيل محمد ) [45]
الكاريكاتير في تدريس العموم في تنمية المفاىيم العممية 
واالتجاه نحو تعمم العموم لدى تالميذ المدرسة االبتدائية في 

، مجمة البحث في التربية وعمم النفسالقرية والمدينة، 
 ي.المجمد الخامس عشر، العدد الثان

(: أثر التفاعل بين قراءة الرسوم 2006عبدالسالم، مندور ) [46]
التوضيحية واألسموب المعرفي عمى التحصيل واالتجاه نحو 
قراءة الرسوم التوضيحية بكتاب العموم لمصف الخامس في 

، كمية رسالة ماجستير غير منشورةالمرحمة االبتدائية، 
 التربية لمبنات جامعة القصيم.

(: فعالية الرسوم 2008، محمد عمى أبو الدىب )البدري[47] 
الكاريكاتيرية في تدريس التعبير في تنمية الكتابة الناقدة 
والكتابة اإلبداعية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، الجمعية 
المصرية لممناىج وطرق التدريس، المؤتمر العممي 

العشرون: مناىج التعميم واليوية الثقافية، جامعة عين 
 شمس.

(: دراسات معاصرة 2004الدرديري، عبد المنعم احمد ) [51]
في عمم النفس المعرفي، الجزء الثاني، عالم الكتب، 

 القاىرة.

(: فعالية برنامج مقترح في 2007عبدالوىاب، فاطمة ) [53]
تنمية الكفاءة الذاتية واألداء التدريسي المنمي لمتفكير لدى 

مجمة التربية ان، معممات العموم قبل الخدمة بسمطنة عم
 العممية، العدد الثالث، المجمد العاشر.

(: التعمم اإللكتروني 2005الصالح، بدر عبد اهلل ) [54]
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DEVELOPING A SYSTEM BASED ON 

PARTICIPATORY TRAINING OVER 

THE WEB AND MEASURING ITS 

EFFECTIVENESS ON SKILLS 

DEVELOPMENT OF USING 

EDUCATIONAL GRAPHICS SKILLS 

FOR TEACHERS’ DEAF STUDENTS 

AHMED ALDRIWEESH 

College Of Education- King Saud University  

ABSTRACT: This research aimed to develop a system based on participatory training over the 

Web and measuring its effectiveness on skills development of using Educational graphics for 

teachers’ deaf students. To identify the independent variable (a system based on participatory 

training over the Web) on the dependent variable (cognitive and performative skills of using 

educational graphics).  

      The research Applied some research tools such as (achievement test and observation card) on 

a random sample of teachers of deaf students in Riyadh (40 teachers). They were distributed 

equally into two groups (control and experimental). This study revealed that there were 

statistically significant differences at the level of (α =0.05) between the average scores of control 

group and the average scores of the experimental group on post achievement test in the favor of 

control group.     There was also a statistically significant difference at the level of (α =0.05) 

between the average scores of control group and the average scores of the experimental group on 

post measurement of the assessment card for trainee’s competency in per formative skills in the 

favor of experimental group. 

KEYWORDS: Electronic training, Educational technology, Educational graphics. 


