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سائط قائمة على املدخل املنظومي وفق خطوات نموذج هدفت الدراسة إلى الّتعّرف على فاعلية برمجية تعليمية متعددة الو امللخص _

ة، "ديفز" للّتعلم املنظومي في تنمية مهارات الّتفكير البصري والّتحصيل املعرفي لدى الطالب ِضعاف السمع في املرحلة املتوسطة/اإلعدادي

 في الصف األول املتوسط ضمن برنامج ِضعاف الس22وقد تكّونت عينة الدراسة من )
ً
مع بمتوسطة عثمان بن عّفان باملدينة املنورة، ( طالبا

وقد استخدم الباحث الّتصميم شبه التجريبي للمجموعة الواحدة؛ واختبار قبلي وبعدي لقياس فاعلية املتغير املستقل في املتغيرات 

لت في أداة املعالجة التجريبية )البرمجية ال
ّ
تعليمية متعددة الوسائط(، واختبار التابعة، وكانت أدوات الدراسة من إعداد الباحث، وتمث

 عند مستوى 
ً
 0.01التفكير البصري، واالختبار التحصيلي، وبعد إجراء التجربة تّم تحليل البيانات، وأظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائيا

ري عامة، وكذلك لكل مهارة بين متوسطي درجات الطالب ِضعاف السمع في التطبيق القبلي والبعدي لكٍل من اختبار مهارات التفكير البص

فرعية على حدة، والختبار التحصيل املعرفي وذلك لصالح التطبيق البعدي، وبناءعلى ذلك أوص ى الباحث بتوظيف املدخل املنظومي، 

الّسمعية واستخدام نموذج "ديفز" في إنتاج البرمجيات التعليمية الّتفاعلّية متعددة الوسائط للمقررات الدراسية للطالب ذوي اإلعاقة 

م لديهم
ّ
 .لتحسين نواتج الّتعل

الب ِضعاف الّسمعالكلمات املفتاحية
ّ
 .: املدخل املنظومي، نموذج "ديفز"، البرمجيات الّتعليمّية متعددة الوسائط، الّتفكير البصري، الط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عليم*
ّ
ربية بالدقهلّية _  مدرس املكتبات واملعلومات وتكنولوجيا الت

ّ
 جامعة األزهر _كلّية الت
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" Davis ديفز " نموذج وفق املنظومي املدخل على قائمة الوسائط متعددة برمجّية فاعلّية

فكير  مهارات تنمّية في
ّ
حصيل البصري  الت

ّ
الب لدى املعرفي والت

ّ
 الّسمع ِضعاف الط

 املقدمة. 1

م؛         
ّ
 بالّتنمية الشاملة للمتعل

ً
 كبيرا

ً
ربية الحديثة اهتماما

ّ
شهدت الت

 مع هذا الّتطور الهائل في مصادر تكنولوجيا الّتعليم، 
ً
وبات هذا متماشيا

املة بتوفير فرص 
ّ
مما قد ُيسهم توظيفها في تحقيق هذه الّتنمّية الش

رق العلمّية الحديثة،
ّ
م وتنمّية املهارات باستخدام الط

ّ
 أفضل للّتعل

م وتطويره بصورة تس
ّ
م مالئمة لتحسين الّتعل

ّ
اعد في وتصميم بيئات تعل

مين 
ّ
تعل

ُ
م، ومعالجة املشكالت التي تواجه امل

ّ
الّتغلب على معوقات الّتعل

 ذوي االحتياجات الخاّصة 
ً
وتراعي حاجاتهم وإمكاناتهم الفردّية خصوصا

مهم 
ّ
 بتطوير أساليب رعايتهم وتعل

ً
 ومحليا

ً
 عامليا

ً
منهم، والتي تلقى اهتماما

األنشطة املجتمعّية، ومن ثّم لتمكينهم من الّتوافق واملشاركة في الحياة و 

رة ومنتجة
ّ
 .تحويلهم إلى قوة مفك

؛ وهم لخاصةت االحتیاجات افئادى حإلسّمعیة اإلعاقة ر ذوو ایُعتبو       

وفئة التّالميذ ضعاف  Deaf ـمذ الصّـة التّالميـإلى فئتين: فئمون ينقس

 م بأنه: التّلميذ الذىـذ األصـويعرف التّلمي، Hard of Hearing السّمع

  ًيعانى فقدا
ً
بدرجة تجعله كثر( أـفل ديسيب ٧٠إلى ل فى السّمع )يصكليا

أمّا التّلميذ ضعيف السّمع فهو: التّلميذ ، ال يستطيع تعلم اللغة والكالم

ل يبـديس ٣٠الذى يشكو من ضعف فى حاسة السّمع يتراوح ما بين )

ويمكنه أن يستجيب للكالم المسموع ويفهمه ل( ديسيب ٧٠من ل وأق

يؤثّر مّما قد أن يقع مصدر الصّوت فى حدود قدراته السمعية  رطـبش

على نموه العقلي واملعرفي واملهاري ويظهر في انخفاض تحصيلهم األكاديمي 

رق 
ّ
الب العاديين، وهذا مما يستوجب ضرورة معرفة أكثر الط

ّ
مقارنة بالط

فاعلّية في الّتصدي لهذا القصور، والوقوف على أنسب البرامج التي 

م وزيادة الّتحصيل وتنمية املهارات املختلفة تسا
ّ
عد هذه الفئة على الّتعل

 ].1بأقص ى قدر من الفاعلية ]

وقد عزى "كوافحة وعبد العزيز" هذا االنخفاض إلى أسباب عديدة       

منها: عدم مالئمة املناهج الّدراسّية لهذه الفئة، أو عدم مناسبة أساليب 

الب أو  الّتدريس لهم، أو أسباب متعلقة
ّ
بانخفاض الدافعّية عند الط

 في حاجة إلى مساعدة تتضح في 
ً
غيرها من املبررات التي تجعله دائما

 أكثر من املفردات املجردة 
ً
لجوءه إلى املفردات الحّسّية البصرّية تحديدا

[2.[ 

الب ذوي اإلعاقة الّسمعية بصورة كبيرة على حاّسة البصر في 
ّ
ويعتمد الط

 ].3] ملهاراتاكتساب املعارف وا

فاعلّية برمجّية متعددة الوسائط قائمة على املدخل املنظومي وفق 

في تنمّية مهارات الّتفكير البصري والّتحصيل  "Davis نموذج "ديفز

الب ِضعاف الّسمع
ّ
قافة  املعرفي لدى الط

ّ
د أهمّية تنمّية الث

ّ
مّما ُيؤك

بصفة خاّصة  البصرّية بصفة عاّمة ومهارات اإلدراك والّتفكير البصري 

ن من إدراك املثيرات املوجودة بالعالم املحيط به من خالل 
ّ
حتى يتمك

تنظيمها وتفسيرها في سياقها؛ مع القدرة على الّتمييز بين األشكال واأللوان 

والحروف والكلمات والعالقات املكانية لألشياء مما يرفع من مستواه 

 .األكاديمي في املجاالت املختلفة

لتحقيق األهداف التّعليميّة هي التي ل الوسائل ن أفضإولذك ف       

وتقديم والحركة صّورة ـالوصّوت ـالالوسائط املتعددة مثل تعتمد على 

الب عملّية فهمه وإدراكه، مثيل المعلومات بشك
ّ
ر ومنظّم يسّهل على الط

تي تدعو إلى 
ّ
وهذا مما يتماش ى مع مبادئ نظرية النمو املعرفي لـ "برونر" وال

م ]أفضل
ّ
 ].4ّية الّتمثيل الّصوري لتحقيق أهداف الّتعل

وهذا مما يفّسر الّدعوة إلى توظيف الحاسوب وبرامجه كأداة فّعالة       

الب وحل كثير من املشكالت من خالل 
ّ
تعمل على تعزيز الخبرات لدى الط

مة 
ّ
استثماره في تنفيذ وتقديم نماذج تدريسّية واستراتيجيات تعليمّية منظ

م أكثر تنطلق م
ّ
تعل

ُ
م ويتم الّتخطيط لها بحيث تجعل امل

ّ
ن نظرّيات تعل

 ].5قدرة على الّتفاعل نحو تحقيق األهداف الّتعليمّية املرجوة ]

جاهات الحديثة في العملّية التعليمّية ظهور ما يسمى       
ّ
ولعّل من أهم االت

من الفلسفة  -بالدرجة األولى –باملدخل املنظومي الذي استقى أسسه 

البنائّية، والذي يحاول العبور بالعملّية الّتعليمّية عامة، واملناهج خاصة 

 .من الخطّية إلى املنظومّية التي تؤكد على تنمّية الّتفكير واإلدراك

وقد أوصت دراسات عديدة بضرورة توظيف واستخدام املدخل  

ج املنظومي في الّتدريس كأحد االتجاهات الحديثة لفاعليته في تحسين نوات

م على مستوى الّتحصيل واملهارات واإلدراك والّتفكير ]
ّ
 ].6الّتعل

ومن النماذج الّتدريسّية التي تستند إلى املدخل املنظومي نموذج       

"ديفز" الذي تبّنى استعمال الّتقنيات الحديثة، ويوّضح العالقة بين مكون 

 يمكن تطويره إلى 
ً
 تتابعيا

ً
استراتيجّية وآخر من مكّوناته، ويقّدم نمطا

للّتعليم، كما يستند إلى نظرية النظم العامة املتعلقة بـ)الّتفكير 

والّتخطيط والبحث العلمي( من خالل تحديد املدخالت والعمليات 

مّية بحيث يجعلها عملّية متكاملة لتحقيق 
ّ
واملخرجات للعملّية الّتعل

م في املواقف الّتع
ّ
ليمّية من حيث األهداف املحددة، وزيادة فاعلّية املتعل

تنفيذ األنشطة والفعاليات وممارسة العمليات العقلّية كالّتفكير وبرمجة 

مه وتنمية
ّ
تفكيره  الّتدريس وفق حاجاته واهتماماته، وتأكيد كيفية تعل

[7.[ 

 من "نايف ونزال" على فاعلية استخدام نموذج  
ً
دت دراسة كال

ّ
وقد أك

حصيل وتنمية الّتفكير "ديفز" كأحد نماذج املدخل املنظومي في التّ 

 ].8,9البصري واملنظومي ]

وبناًء على ما تقّدم يسعى الباحث إلى تنمّية الّتحصيل املعرفي ومهارات      

م 
ّ
الّتفكير البصري لدى الطالب ِضعاف السمع باستخدام أساليب تعل

ل في تقديم برمجية متعددة الوسائط قائمة على املدخل 
ّ
حديثة، تتمث

م مناسبة  "Davis موذج "ديفزاملنظومي وفق ن
ّ
مما ُيسهم في توفير بيئة تعل

الب تلبي احتياجاتهم وتنّمي قدراتهم املعرفّية 
ّ
لهذه الفئة من الط

 .واإلدراكّية

 دراسةمشكلة ال. 2

 بتنمّية قدرات الفئات من ذوي      
ً
 فائقا

ً
ربوي اآلن اهتماما

ّ
يشهد امليدان الت

ن تقنّيات الّتعليم في تقديم االحتياجات الخاّصة، واالستفادة م

ذي لديهم استراتيجيات
ّ
 .تدريسّية تلبي حاجاتهم وتجابه الفقد ال



International Interdisciplinary Journal of Education, Volume 7, Issue 4, April 2018 

3 

ذين يعانون من       
ّ
الب ِضعاف الّسمع أحد هذه الفئات ال

ّ
نّي دتوُيعد الط

مهارات الّتفكير البصري في ور قصل األكاديمي مع لتّحصیوى افي مست

إلى عدم مالءمة أساليب لسّابقة ات ساّدرالاضحته والتي قد ترجع كما أو

 .الّتدريس املستحدمة لهذه الفئة

د ذلك قيام الباحث بتطبيق اختبار "اإلدراك البصري" على      
ّ
وقد أك

عّينة من طالب املرحلة املتوسطة ِضعاف السمع )العينة االستطالعية(، 

د ( درجات مما يؤك10( درجات من )6-2وكانت متوسط النتائج تتراوح بين )

ضعف مهارات الّتفكير البصري لدى هذه الفئة؛ والذي يؤثر بدوره على 

 .الّتحصيل األكاديمي

ي مستوى       
ّ
ومما سبق يمكن صياغة مشكلة الّدراسة الحالّية في" تدن

 -الّتحصيل ومهارات الّتفكير البصري لدي طالب املرحلة املتوسطة

م ومناسب ِضعاف السمع مما ُيظهر الحاجة إلى توفير أسلوب 
ّ
م منظ

ّ
تعل

لتنمّية الّتحصيل املعرفي ومهارات الّتفكير البصري لدى هذه الفئة من 

خالل إنتاج برمجّية حاسوبّية متعددة الوسائط قائمة على املدخل 

 .املنظومي وفق نموذج "ديفز" لتقديم املعرفة وتصويرها

 دراسةأ. أسئلة ال

 إلى ماسبق فإن ُمشكلة الّدراسة تت 
ً
ساؤالت واستنادا

ّ
ل في اإلجابة على الت

ّ
مث

 :اآلتّية

ما إجراءات تصميم وإنتاج برمجّية متعددة الوسائط قائمة على  -1

لتنمّية الّتحصيل املعرفي  " Davis املدخل املنظومي وفق نموذج "ديفز

الب ِضعاف الّسمع؟
ّ
 ومهارات الّتفكير البصري لدى الط

ة على املدخل املنظومي وفق ما فاعلّية برمجّية متعددة الوسائط قائم -2

الب  " Davis نموذج "ديفز
ّ
في تنمّية مهارات الّتفكير البصري لدى الط

 ِضعاف الّسمع؟

ما فاعلّية برمجّية متعددة الوسائط قائمة على املدخل املنظومي وفق  -3

في تنمّية كل مهارة على حدة من مهارات الّتفكير  " Davis نموذج "ديفز

الب
ّ
 ِضعاف الّسمع؟ البصري لدى الط

ما فاعلّية برمجّية متعددة الوسائط قائمة على املدخل املنظومي وفق  -4

الب ِضعاف  " Davis نموذج "ديفز
ّ
في تنمّية الّتحصيل املعرفي لدى الط

 الّسمع؟

 دراسةالب. أهداف 

 :يهدف البحث الحالي إلى ما يلي 

 .معتحديد مهارات الّتفكير البصري الالزمة للطالب ِضعاف الّس 

بناء برمجّية حاسوبّية متعددة الوسائط قائمة على املدخل املنظومي وفق 

في تنمّية الّتحصيل املعرفي ومهارات الّتفكير  " Davis نموذج "ديفز

 .البصري لدى الطالب ِضعاف الّسمع

معرفة فاعلّية برمجّية متعددة الوسائط قائمة على املدخل املنظومي وفق 

 ي تنمّية الّتحصيل املعرفي لدى الطالب ف " Davis نموذج "ديفز

 .ِضعاف الّسمع

معرفة فاعلّية برمجّية متعددة الوسائط قائمة على املدخل املنظومي وفق 

في تنمية مهارات الّتفكير البصري لدى الطالب  " Davis نموذج "ديفز

 .ِضعاف الّسمع

 

 

 دراسةالج. أهمّية 

ل أهمّية البحث الحالي فيما يلي 
ّ
 :تتمث

كأحد نماذج املدخل املنظومي  " Davis استخدام مراحل نموذج "ديفز    

الب ِضعاف 
ّ
في بناء برمجّية حاسوبّية متعددة الوسائط وتقديمها للط

لة في الّتحصيل املعرفي 
ّ
الّسمع لتنمّية جوانب مهّمة وضرورّية لديهم واملتمث

 .ومهارات الّتفكير البصري 

ة البرامج وأساليب الّتدريس التي قد املساعدة في تقديم رؤية لطبيع    

–تعالج القصور واملشكالت التي تعاني منها فئة ذوي اإلعاقة الّسمعية 

نهم  -ِضعاف الّسمع
ّ
في الّتحصيل األكاديمي واكتساب املهارات بصورة تمك

 .من الّتعايش في املجتمع بتفاعل وإيجابّية

ربية الخاصة من خالل     
ّ
النتائج التي سيصل مساعدة املتخصصين في الت

إليها البحث في الوقوف على أساليب تدريس حديثة ومتطّورة تحقق 

الّتفّوق الّدراس ي بسبب مناسبتها لتنمّية الّتحصيل األكاديمي ومهارات 

 .الّتفكير للطالب ِضعاف الّسمع

 دراسةد. حدود ال

 :يقتصر البحث الحالي على ما يلي 

الب ضمن برنامج ِضعاف السمع بمت
ّ
وسطة عثمان بن عّفان باملدينة الط

 بالصف األول متوسط )اإلعدادي(، واللذين 22املنورة وعددهم )
ً
( طالبا

( ديسبل، ويدرسون مقرر في الحاسب 55-25لديهم فقد سمع ما بين )

 .اآللي

قياس الجوانب املعرفّية من خالل اختبار تحصيلي حول وحدة تعليمّية 

 ."بعنوان "أجزاء الحاسب اآللي

لة في املهارات التالية: القراءة البصرّية، مهار 
ّ
ات الّتفكير البصري؛ واملتمث

الّتمييز البصري، الّتمييز بين الشكل واألرضية، إدراك العالقات املكانّية، 

اكرة البصرية، تفسير املعلومات، تحليل املعلومات، 
ّ
اإلغالق البصري، الذ

 .استنتاج املعنى

 . الطريقة واالجراءات3

جريبي دراسةالمنهج  أ.
ّ
صميم الت

ّ
 والت

 لطبيعة البحث الحالي واألهداف التي يسعى لتحقيقها، استخدم      
ً
نظرا

الباحث املنهج شبه الّتجريبي؛ للكشف عن فاعلّية برمجّية متعددة 

كمتغير  "Davis الوسائط قائمة على املدخل املنظومي وفق نموذج "ديفز

الب مستقل في تنمّية الّتحصيل ومهارات التّ 
ّ
فكير البصري لدى الط

ضعاف الّسمع )كمتغيرات تابعة( وقد استخدم الباحث الّتصميم شبه 

الّتجريبي للمجموعة الواحدة؛ واختبار قبلي واختبار بعدي لقياس فاعلّية 

 Randomized Control-Group  املتغير املستقل في املتغيرات الّتابعة

Pretest-Posttest Design 

 ةدراسأدوات ال ب.

لإلجابة عن أسئلة البحث وتحقيق أهدافه، والّتحقق من صحة  

 :الفروض؛ أعد الباحث األدوات التالية

 اختبار تحصيلي من نوع االختيار من متعدد لقياس الجوانب املعرفّية

 ."حول وحدة تعليمّية بعنوان "أجزاء الحاسب اآللي 

 .اختبار مهارات الّتفكير البصري 
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 دراسةعّينة ال ج.

لت عّينة البحث من طالب الّصف األول متوسط )اإلعدادي(       
ّ
 –تمث

ذين لديهم 
ّ
ِضعاف الّسمع بمتوسطة عثمان بن عّفان باملدينة املنّورة، ال

( ديسبل، ويدرسون مقرر في الحاسب اآللي، 55-25فقد سمع ما بين )

 22وكان عددهم )
ً
 .( طالبا

 دراسة. مصطلحات الد

الع على األدب 
ّ
ّيات والدراسات السابقة ذات الّصلة بمتغيرات بعد اإلط

 على النحو 
ً
 إجرائيا

ً
البحث، يعّرف الباحث مصطلحات البحث تعريفا

 :التالي

 :املدخل املنظومي

هو تقديم للموقف التعليمي بشتى مكّوناته من مدخالت وعمليات        

ومخرجات وبيئة تعليمّية وتغذية راجعة في شكل منظومة متكاملة يتم 

سلسل بين كل ت
ّ
رابط والت

ّ
صميمها لتحقيق اإلدراك البصري من خالل الت

مكّون وغيره من املكّونات البصرّية األخرى ألجزاء الكمبيوتر املادّية، بحيث 

 على ربط ما لديه من معلومات بما سوف يكتسبه من 
ً
تجعل الطالب قادرا

 .معارف ومهارات لتنمّية الّتحصيل والّتفكير البصري 

 :مقترحة متعددة الوسائط برمجّية

هي منظومة تعليمّية تشتمل على تقديم مجموعة من األنشطة       

لة 
ّ
والخبرات واملعارف واملهارات من خالل توظيف عدد من الوسائط املتمث

ابتة واملتحركة ومقاطع الفيديو 
ّ
في الخطوط والكلمات والّصور الث

ص
ُ
 وفق والّتأثيرات الّصوتية والحركية املختلفة وامل

ً
ّممة للعرض كمبيوتريا

خطوات ومراحل نموذج "ديفز" لتصميم الّتعليم املنظومي بصورة 

مة وجاذبة بهدف تنمّية الّتفكير البصري 
ّ
متكاملة ومترابطة ومنظ

الب ِضعاف الّسمع
ّ
 .والّتحصيل املعرفي لدي الط

 :"Davis نموذج "ديفز

م املنظو  
ّ
مي عند بناء مجموعة من الخطوات املّتبعة لتصميم التعل

لة في 
ّ
برمجّية تعليمّية متعددة الوسائط من حيث تحديد املدخالت املتمث

لة في تصميم املحتوى وطريقة الّتنفيذ 
ّ
األهداف، والعملّيات املتمث

م 
ّ
لة في الّتقويم لتحقيق نواتج الّتعل

ّ
والّتقديم، واملخرجات املتمث

 .املستهدفة

 :الّتفكير البصري 

العقلّية املعتمدة على حاسة البصر والتي تساعد  هو شبكة من العملّيات 

الطالب في استنتاج املعاني وتحويل اللغة البصرية إلى لغة لفظية مكتوبة 

  .أو منطوقة واالحتفاظ بها في بنيته املعرفّية واستدعائها عند الحاجة

 :مهارات الّتفكير البصري 

لة في قدرة ال     
ّ
طالب على القراءة هي نتاجات الّتفكير البصري املتمث

البصرّية وإدراك العالقات وتمييزها واستخالص الّنتائج واملعاني وتحليلها 

وتفسيرها إثر مشاهدة الرسوم واألشكال واأللوان والحركة ضمن برمجّية 

تعليمّية حول املكّونات املادّية لجهاز الكمبيوتر؛ وتقاس بالدرجة التي 

 .لهذا الغرض يحصل عليها الطالب في االختبار املعّد 

الب ِضعاف الّسمع
ّ
 :الط

هم طالب املرحلة املتوسطة )اإلعدادية( الذين لديهم فقد سمع ما بين     

 في املستشفيات الحكومية 25-55)
ً
( ديسبل؛ وتّم تشخيصهم طبيا

ربية الخاصة 
ّ
الّسعودية وامللتحقين ببرنامج ِضعاف الّسمع بمدارس الت

 .هم بالبسيطة أو املتوسطةباملدينة املنّورة، وتصّنف إعاقت

ظري والّدراسات الّسابقة. 4
ّ
 اإلطار الن

يتناول اإلطار الّنظري والّدراسات الّسابقة كل ما يتعلق باملتغيرات  

 للمحاور الّتالية
ً
ة والّتابعة للبحث الحالي وفقا

ّ
 :املستقل

 .اإلعاقة الّسمعية: الّتصنيف والّسمات واالحتياجات

 .مه ومهاراته ونظرياتهالّتفكير البصري: مفهو 

 .البرمجّيات الّتعليمّية متعددة الوسائط: املفهوم والّتصميم والّتوظيف

 .املدخل املنظومي في الّتدريس: نظرّياته ونماذجه

 :املحور األول: اإلعاقة الّسمعية: الّتصنيف والّسمات واالحتياجات

تي تقوم بها األذن من أهم الوظائف  
ّ
عّد وظيفة الّسمع ال

ُ
للكائن الحي، ت

تي تيّسر عملّية الّتعلم، وبقدر كفاءة 
ّ
فهي تقع في مقدمة الحواس ال

م الفرد بشكل عام، وألهمّيتها فقد 
ّ
وفاعلّية هذه الحاّسة يتحّسن تعل

ُبذلت جهود كبيرة لرعايتها وتنمّيتها، وذلك من خالل إفساح املجال لذوي 

لحديثة وعلى رأسها اإلعاقة الّسمعّية في االستفادة من الّتقنّيات ا

 ].10الحاسوب والوسائط املتعددة ذات الّصلة به ]

 :تصنيف اإلعاقة الّسمعية

 على النحو التالي 
ً
 وتربويا

ً
 : ُيمكن تصنيف اإلعاقة الّسمعية فسيولوجيا

 :الّتصنيف الفسيولوجي لإلعاقة الّسمعية

يعتمد الّتصنيف الفسيولوجى على القياس املوضوعى من خالل  

ميتر ملعرفة درجة الفقدان الّسمعى، وتحديد عتبة الّسمع التى األديو 

 
ً
يستقبل عندها املفحوص الصوت، وتوّزع الّصعوبات الّسمعية تبعا

 :لدرجة الفقدان كما يلى

 .ديسيبل عاديى الّسمع 15 -10من  -

 .ديسيبل بسيطة جدا 25-16من  -

 .ديسيبل بسيطة 40-26من  -

 .ديسيبل متوسطة 55-51من  -

 .ديسيبل متوسطة إلى شديدة 70 -56من  -

 .ديسيبل حاد 90 -71من  -

 .فما فوق حاد جدا -91من  -

 .من خالل عرض مستويات الفقدان الّسمعى التى تعتمد على القياس 

م لفترات طويلة، مع تقوية 
ّ
ركيز والدافعّية لالستمرار في الّتعل

ّ
لزيادة الت

توى الثاني وحتى بجهاز األديوميتر نجد أن فئة ِضعاف الّسمع تقع بين املس

ديسيبل، وما زاد عن  70-16املستوى الخامس من هذا الّتصنيف أى بين 

ل مستوى الّصمم ]
ّ
 ].11,12ذلك يمث

ربويى لإلعاقة الّسمعّية
ّ
تصنيف الت

ّ
 :ال

 إلى  
ً
ربوى، فتصّنف اإلعاقة الّسمعّية وظيفيا

ّ
أّما فيما يتعلق بالّتصنيف الت

 ].13الّسمع ] فئتين أساسيتين هما: الّصم؛ وِضعاف

 :سمات ذوي اإلعاقة الّسمعّية

 بصفة  
ً
فل املعاق سمعّيا

ّ
ربوّية للط

ّ
 من الّسمات الت

ً
ورد عددا

ُ
ُيمكن أن ن

 :عاّمة؛ وضعيف الّسمع بصفة خاّصة على النحو التالي

 .ئيّاترللم ًأكثر استيعابا -
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حذة ملضاعفة اإلدراك، وكأن يّة الشّاصرالب اسّةحلايعتمد على  -

بة له هي أذن اإلصغاء؛ التي يعمل من خاللها على توفير العين بالنس

 .عوامل الّتعزيز البصرّية

اكرة اللغوّية وزيادة معدل النسيان وصعوبة  -
ّ
ضعف الحصيلة والذ

 .استدعاء املعلومات

م لفترات طويلة -
ّ
ركيز والدافعّية لالستمرار في الّتعل

ّ
 .قلة الت

 .ماعيقصور في الّتحّدث واملناقشة والّتفاعل االجت -

 .تأخر مستوي الّتحصيل األكاديمي -

 ].14,15,16تشتت االنتباه وانخفاض مستوى اإلدراك ] -

 :احتياجات ذوي اإلعاقة الّسمعّية

  
ً
فل ضعيف الّسمع تتبلور  انطالقا

ّ
من الّسمات والخصائص الّنمائّية للط

أهم االحتياجات واملتطلبات املساعدة على مجابهة تأثيرات الفقد الّسمعي 

ل أهّمها فيما يليلديه
ّ
 :، والتي يمكن أن تتمث

ركيز على استخدام الصور 
ّ
شطة لديهم بالت

ّ
االهتمام بمخاطبة الحواس الن

 .والوسائط املتعددة

االستفادة من الّتقنّية الحديثة واستخدام برامح الحاسوب الّتعليمّية      

تباه الجاذبة واملشّوقة نتيجة إدخال املثيرات البصرية للحفاظ على ان

الب
ّ
فل وزيادة تركيزه مع مراعاة الفروق الفردية بين الط

ّ
 .الط

االستعانة بأساليب واستراتيجيات الّتدريس الحديثة التي تتبنى       

 طوال فترة 
ً
 وإيجابيا

ً
م نشطا

ّ
م املعرفّية والتي تبقي على املتعل

ّ
نظريات الّتعل

مه
ّ
 .تعل

فل داخل العمل على توفير وتوظيف مثيرات بيئّية م     
ّ
عرفّية محيطة بالط

 حتى تحقيق 
ً
املحتوى الّتعليمي الستثارة اهتمامه واإلبقاء عليه منتبها

مه بما يشاهده في الواقع
ّ
م من خالل ربط ما يتعل

ّ
 .أهداف الّتعل

قة  
ّ
شجيع املستمر الث

ّ
تنوّيع األنشطة الّتعليمّية والّتكرار والّتعزيز والت

 .بالنفس وباآلخرين

م، تطبيق       
ّ
املدخل املنظومي باستخدام نماذجه لتصميم الّتعليم والّتعل

تي تعمل على تنمّية وتطوير الّتفكير عامة، والّتفكير البصري خاصة بما 
ّ
وال

ره من تنظيم وتسلسل منطقي وترابط
ّ
 ].14,17.18.19] يوف

دت دراسات عديدة على أهمية تطوير طرائق التدريس واستخدام  
ّ
وقد اك

ياته لتتماش ى مع سمات وخصائص واحتياجات هذه الحاسب وبرمج

الفئة من الطالب الصم وِضعاف السمع لتأهيلهم وتنمية قدراتهم 

 ].20] ليتساووا مع الطالب العاديين

اني: الّتفكير البصري: مفهومه ومهاراته ونظرياته
ّ
 :املحور الث

من  ُيعّد الّتفكير من أبرز الّصفات التي يتمّيز بها اإلنسان عن غيره 

املخلوقات، وهو يتضمن البحث عن املعنى والّتأمل وإمعان الّنظر في 

 بالخبرات السابقة
ً
 .املواقف املحيطة واملقارنة بينها مستعينا

 :ويرى "العفوان والصاحب" أن للتفكير ثالثة أنماط وطرائق رئيسة، وهي 

الّتفكير الّسمعي: ويعتمد على حاسة الّسمع، ومن أدواته: الّصوت،  -

 .واملحادثات، والّنغمات

الّتفكير البصري: ويعتمد على حاسة البصر،ومن أدواته: الّصور،  -

 .األلوان، الخطوط، الّرسوم الّتخطيطية

عور، حيث يرتكز على معلومات  -
ّ
عوري: ويعتمد على الش

ّ
 الّتفكير الش

 ].21طبيعية، كالوزن، ودرجة الحرارة ]

ربية الحديثة بالتّ  
ّ
الب ولقد اهتّمت الت

ّ
فكير البصري وتنمّيته لدى الط

كأحد أنماط الّتفكير املساعدة على تنمية الوعي ملا له من فائدة كبيرة في 

دراسة مختلف املواد الّدراسية، حيث يعمل على تسجيل األفكار 

مة مما يساعد على استيعابها والقدرة على 
ّ
واملعلومات بصورة منظ

 ].22] استحضارها عند الحاجة

تسيطر على األفكار ومعاني الكلمات، حيث تنوب الّصورة بقوتها فالّصور  

 ومعاٍن قد تكون غائبة بين 
ً
الّتعبيرية عن الكلمات، وهي تضيف أفكارا

 ].23] الّسطور 

أن ال ؛ إلبةطلدى الر لتّفكيرات ابتنمية مهاد يزالمتم اهتمان اإلمم غربالو 

ذا في هت يرجت أسادارلمبنيّة على نتائج الية ّدولر ايرلتّقان امد يدلعا

 ].24] راتلمهااه ذلبة لهطلك امتالإجة درنّي دلى ترت إشاألمجال ا

م وخاصة 
ّ
ّتعل

ُ
 ولذلك يرى الباحث أن تنمّية الجانب البصري لدى امل

ويعّرفه الباحث بأنه: شبكة من العملّيات العقلّية املعتمدة على حاسة  

تي تساعد الطالب في استنتاج املعاني 
ّ
وتحويل اللغة ِضعاف البصر وال

مهم على حاسة اإلبصار بشكل كبير ُيعّد من 
ّ
ذين يعتمدون في تعل

ّ
السمع ال

العوامل املساعدة على تنمية الوعي والّتفكير لديهم وتحسين أدائهم 

مهم
ّ
 .وتعل

 :وللّتفكير البصري عدد من املمّيزات، ُيمكن ِذكر أهّمها فيما يلي

م ويعّمق الّتفكير، ويساعد ع -
ّ
 .لى بناء منظورات وعالقات جديدةينظ

ينّمي عمليات العلم املختلفة، مثل: املالحظة، الّتحليل، الّتفسير،  -

 .واالستنتاج

ينّمي مهارات حل املشكالت من خالل توفير خيارات وبدائل عديدة لحل  -

 .القضايا العالقة واملعّقدة

بادل يدعم طرائق تدريس تستخدم الوسائل والّتقنيات الحديثة لت -

 .األفكار

م -
ّ
لبة ويحسن من نوعية الّتعل

ّ
 .يزيد من الّتفاعل اإليجابي بين الط

 .يزيد درجة االنتباه واالستعداد لدى الطلبة -

 .يناسب كافة املراحل الّدراسية -

اكرة لفترة أطول  -
ّ
 .يعمل على بقاء أثر املعلومات في الذ

-  
ّ
 .ميعكس البنّية أو الحصيلة املعرفّية لدى املتعل

 :مفهوم الّتفكير البصري 

قة بالّتفكير  
ّ
ربوي والّدراسات املتعل

ّ
الع على األدب الت

ّ
من خالل اإلط

البصري، يّتضح وجود تعريفات عديدة للّتفكير البصري، حيث عّرفته 

سة ملحسواد املوع اـمل ملّتعاد على الفرقدرة ا"الشوبكي" على أنه: 

ة ـنيملكاات اـقلعالك اى إدراله القدرة علن تكوبحيث  اًوتمييزها بصري

ملعنى ض واستنتاج الغموتفسير ا، كذلك ات وتحليلهاـمملعلوسير اـوتف

 ].25منها ]

م على  
ّ
ويعّرفه "عبد املوال" بأنه: منظومة من العملّيات تترجم قدرة املتعل

كل 
ّ
كل البصري، وتحويل اللغة البصرية التي يحملها ذلك الش

ّ
قراءة الش

 ].26استخالص املعلومات منه ]إلى لغة مكتوبة، و 

بينما عّرفه "أبو زايدة" بأنه: سلسلة من العملّيات العقلّية التي يقوم بها  

الّدماغ البشري عند تعرضه ملثير تّم استقباله عن طريق حاسة البصر، 

ذي يحمله هذا 
ّ
حيث تساعد هذه العمليات الفرد في الوصول إلى املعنى ال

اكرة، واسترجاعه عند الحاجة ]املثير، واالستجابة له، وت
ّ
 ].27خزينه في الذ
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وقد عّرفه "زنقور" بأنه: منظومة من العملّيات املرتبطة بخبرات الفرد  

تي تظهر في قدرته على رؤية املوقف الّتعليمي من زوايا 
ّ
وقدراته الكامنة وال

مختلفة ورؤى متعددة، وتترجم ما فيه من خالل قراءة األشكال البصرية 

 ].28ا إلى لغة منطوقة أو مكتوبة ]وتحويله

البصرية إلى لغة لفظّية مكتوبة أو منطوقة واالحتفاظ بها في بنيته 

 .املعرفّية واستدعائها عند الحاجة

ويرى الباحث أن جميع الّتعريفات الّسابقة تتفق على أن الّتفكير البصري  

ل أهّمها فيما يلي
ّ
تي تتمث

ّ
 :يتضمن عدد من الخصائص، وال

عبارة عن منظومة أو سلسلة أو شبكة من العملّيات العقلّية التي  أنه -

تترابط وتتكامل فيما بينها لتشمل املدخالت/املعطيات، 

 .واملعالجات/العمليات، واملخرجات/األهداف

ل في الّصور واألشكال واأللوان واملثيرات البصرّية  -
ّ
أن له أدوات، تتمث

 .املختلفة

م، ويهدف أنه يعتمد على حاسة اإلب -
ّ
صار، وعلى الخبرات الّسابقة للُمتعل

رابط بين الخبرات الّسابقة والالحقة إلحداث 
ّ
إلى إحداث الّتكامل والت

م وبقاء أثره
ّ
 .الّتعل

م،  -
ّ
تعل

ُ
أن للّتفكير البصري عدد من املهارات ُيمكن تنمّيتها لدى امل

ف ت
ّ
قنّيات باستخدام مداخل واستراتيجيات الّتدريس املناسبة التي توظ

ثيرات البصرّية الّتفاعلّية
ُ
 .الّتعليم في دعم املحتوى الّتعليمي بامل

 :مهارات التفكير البصري 

الع على عدد من األدبّيات  
ّ
من خالل تحليل الّتعريفات الّسابقة، واإلط

قّدم، وعّينة 
ُ
والّدراسات ذات الّصلة، وبما يتناسب مع طبيعة املحتوى امل

الب ِضع
ّ
اف السمع، ُيمكن تحديد مهارات الّتفكير الّدراسة من الط

 :البصري للّدراسة الحالية فيما يلي

كل  -1
ّ
مهارة القراءة البصرّية: وتعني القدرة على تحديد أبعاد وطبيعة الش

 .أو الّصورة املعروضة، وهي أدنى مهارات الّتفكير البصري 

كل -2
ّ
أو الّصورة  مهارة الّتمييز البصري: وتعني القدرة في الّتعرف على الش

 .وتمييزها عن األشكال األخرى 

كل واألرضّية: وتعني القدرة على االختيار ملثير ما،  -3
ّ
مهارة الّتمييز بين الش

ل 
ّ
مث

ُ
كل في املجال اإلدراكي، من بين عدة مثيرات أخرى، والتي ت

ّ
ل الش

ّ
ويمث

 .األرضّية أو الخلفّية في املجال اإلدراكي

انّية أو الوظيفّية: وتتحقق بالقدرة على مهارة إدراك العالقات املك -4

كل وإيجاد الّتوافقات بينها واملغالطات 
ّ
الّربط بين عناصر العالقات في الش

  .فيها

كل الكلي عند  -5
ّ
مهارة اإلغالق البصري: وتعني القدرة على إدراك الش

كل الّناقص من مجموعة 
ّ
كل فقط، أو إدراك الش

ّ
ظهور أجزاء من الش

 .فة أو وظيفة واحدةأشكال تجمعهم ص

ن "التشفير لجانبيغ ذي امادّ لايّة ظرنور هد ظال سيما بعرة ألخيانة وآلا

 -6غ،مادّ لاعلى نصفي ت يرجألتي ايثة دلحت اساّدارلر اتُشيالثنائي"، إذ 

اكرة البصرّية: وتعني القدرة على استدعاء املعلومات البصرّية 
ّ
مهارة الذ

 بالّتعرف عل
ً
يها عند عرضها مرة أخرى مجردة التي تمت مشاهدتها سلفا

 .من خصائصها أو مسمياتها

جزئيّة من كل رة على تفسير لقدالى وتُشير إمهارة تفسير املعلومات:  -7

كل جزئيّات ا
ّ
كل حيث أن ا، وضملعرالش

ّ
وز ـي يحتوي على رملبصرالش

 .سومة وتُفسّرهاملرمات املعلوضّح اتووإشارات 

ركيز ا وتعنيمهارة تحليل املعلومات:  -8
ّ
، ةـقيقلّد ال يـصلّتفاعلى الت

كل رة على تجزئة القدبمعنى االكلّية، ئيّة ولجزنات البياواالهتمام با
ّ
لش

 .مُكوّناته األساسيّةلى ي إلبصرا

ة، جديدج معاٍن استنتالى رة عمهارة استنتاح املعنى: وهي القد -9

كل الـن خـمئ علمّية ومبادم مفاهيل إلى والتّوصّ
ّ
ذه ـهو، المعروضل الش

عّد ُمحّصلة وة ـالخط
ُ
 ].22,25,29,30,31بقة ]السّات الخطوات

 :نظرّيات الّتفكير البصري 

ل االستداللعملّيات  اًباعتباره مقرلعقل سفة بدراسة الفالاهتم ا      

راسة الّناتج عن عملّية ن ينصبّ اهتمامهم على دكاولفرد، يقوم بها التي ا

ائق، فقد عني كل من "أرسطو" ثم لّتفكير ملعرفة مدى اتساقه مع الحقا

"جون لوك" و"هبر" و"ميلز" بدراسة الّتفكير باعتباره مجموعة من الّصور 

ستخلصة من الخبرة اإلدراكية للفرد، ومع تزايد 
ُ
العقلّية املترابطة وامل

بيعي دراسة الحياة العقلّية والّسلوك 
ّ
الّتطّور العلمي كان من الط

ت" حيث قّسم العملّيات العقلّية إلى اإلنساني، وهذا ما أوضحه "فون

 ].32أفعال منعكسة؛ إحساس وإدراك ]

دت على مفهوم الوضع العقلي حيث  
ّ
ثّم جاءت مدرسة الجشطالت وأك

عنى 
ُ
تي ت

ّ
 من املبادئ والقوانين املرتبطة بالّتنظيم اإلدراكي، وال

ً
وضعوا عددا

ألرضية، قانون باتجاه "التفكير في دراسة التفكير"، وهي: قانون الشكل وا

التقارب، قانون التشابه، قانون اإلغالق، قانون الوسيط املشترك، قانون 

 ].33التناسق، وقانون االتصال )االستمرارية( ]

دت على دراسة كل ما يمكن      
ّ
وبعد ذلك جاءت املدرسة السلوكية التي أك

مالحظته وقياسه، وخاصة الحياة العقلية لإلنسان كأساس للتفكر، ثّم 

جاء علم النفس املعرفي حيث درس علماء النفس التفكير من خالل 

العمليات العقلية املستخدمة في عملية التفكير وكيفية توالد األفكار، 

د على أهمية املعلومات وعالقتها باملعرفة من خال دراسات 
ّ
والتي أك

رت نظرية "جان بياجيه"
ّ
 الكمبيوتر، وعالقة ذلك بالتفكير اإلنساني، ثّم أث

 ].32في عملية دراسة التفكير ]

في ري بصفة خاّصة لبصر التّفكياسة داربن لباحثيم اهتماد زاد القو       

ر يّة تسيطلى: خوألت، اماولمعللجة المعان متكاملتان يقتاوجد طرنه تُأ

لّتي تُشكّل زاء األجابتحليل غ مادّ للر أليسف النصوم ايقطوة، إذ خطوة خ

لمكانيّة ت العالقاد ايجاإلثّانية: تعمل على اقة يطرلط، والنّموذج أو النّما

ن من أليمف النّصافي ك لّم ذيتوذج، ولنّمذا التي تُشكّل هايّة رلبصا

ة في وظملحدة ياود زجت وساّدارلاه ذهأظهرت نتائج كما غ، مادلّا

ب لطتتت بمهمّارد لفوم اما يقدعنغ مادّ لن امن أليمف النّصت ااطنشا

غ مادّ لن امر أليسف النّصت ااطة في نشاوظملحدة ياري، وز لبصر التّفكيا

اكرة ي ظللفر التّفكيب الطتتت بمهمّارد لفوم اما يقدعن
ّ
لتنشيط الذ

وإحداث الروابط فيما بينها لجعلها معلومات ذات معنى ولتكوين استجابة 

م
ّ
تعل

ُ
 وتطبيق 34] امل

ً
[، وبالتالي فإن مبدأ الّتفكير البصري بسيط جدا

 .ي وسط ديناميكي فّعالمكّوناته يتم بقوة ف

ويعتمد الّتفكير البصري على األشكال والّرسومات والّصور املعروضة      

في املوقف والعالقات الحقيقّية املتضمنة فيها، حيث تقع تلك األشكال 
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رها 
ّ
سّهل عليه االحتفاظ بها وتذك

ُ
م، فت

ّ
تعل

ُ
والّرسومات والّصور بين يدي امل

معنى للمضامين التي أمامه، مما ُيساعد كوحدة كلّية، وُيحاول أن يجد 

مة 
ّ
باع آلّية تدريس واضحة وُمنظ

ّ
على تنمّية معارفه ومهاراته وذلك بات

 ].22وُمناسبة لتنمّية مهارات الّتفكير البصري ]

ولقد اهتمت دراسات عديدة ببحث أثر وفاعلية استراتيجيات الّتدريس  

منها دراسة "جبر" حيث املختلفة في تنمّية مهارات الّتفكير البصري، 

توّصلت هذه الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لتوظيف استراتيجية دورة 

 ].35] التعلم فوق املعرفية في تنمية مهارات التفكير البصري في العلوم

وكذلك دراسة "الكحلوت" في الجغرافيا، ودراسة "الطراونة" في الفيزياء  

ية شكل البيت الدائري في حيث توصلتا هذه إلى وجود فاعلية استراتيج

 ].30,24] تنمية مهارات التفكير البصري 

كما توّصلت دراسة "عبد املوال" إلى فاعلّية برنامج قائم على البنائّية  

م الخليط في تدريس الّدراسات االجتماعّية 
ّ
االجتماعّية باستخدام الّتعل

املهارات على تنمية املفاهيم الجغرافية وبعض مهارات الّتفكير البصري و 

 ].26الحياتّية لدى الّتالميذ الّصم بالحلقة اإلعدادّية ]

وسة بينما توّصلت دار 
ّ
 من "الش

ً
ود أثر إيجابي جوالقحطاني" إلى وبكي كال

 رات الّتفكيرمهام وهياملفافي تنميّة للمدخل املنظومي 

م أفضل يتسم بالكفاءة والفاعلية ]
ّ
 ].36لتحقيق تعل

حث بأنها: منظومة تعليمّية تشتمل على تقديم بينما يعّرفها البا     

ل خدامد حكأمي ل املنظوخملدباذ ألخا بضرورة اصد أوقالبصري، و

رات مهام وهياملفاتنميّة الّتعليم، باعتباره أحد األساليب الفّعالة في 

 ].25,37] الّتفكير البصري كأهداف مهّمة للّتدريس

موذج ديفز في تنمّية مهارات كما توّصل "نزال" في دراسته إلى فاعلّية أن 

الب، كما أوص ى بأهمّية وفاعلّية استخدام 
ّ
الّتفكير البصري لدى الط

األنموذج كمدخل للّتدريس في املواد الدراسّية األخرى والفئات املختلفة 

مين ]
ّ
 ].9من املتعل

ويالحظ الباحث اختالف الّدراسات الّسابقة عن الّدراسة الحالّية؛        

ت الّدراسات الّسابقة تنمّية مهارات الّتفكير البصري من حيث استهدف

الب العاديين، ومنها من 
ّ
خالل املدخل املنظومي أو أحد نماذجه للط

م املدمج للّتالميذ الّصم، وال توجد دراسة 
ّ
في حدود علم -استخدم الّتعل

جمعت بين استخدام الحاسب في تقديم برمجّية متعددة  -الباحث

مها وفق نموذج "ديفز" كأحد نماذج املدخل املنظومي الوسائط تّم تصمي

الب ِضعاف الّسمع
ّ
 .لتنمّية الّتفكير البصري لدى الط

 :املحور الثالث: البرمجّيات الّتعليمّية متعددة الوسائط

عّد البرمجّيات الّتعليمّية متعددة الوسائط أحد تطبيقات ومخرجات  
ُ
ت

م، وذلك على مستوى نظام الحاسوب املتكامل لتحسين نواتج التّ 
ّ
عل

 توفير 
ً
املحتوى الّتعليمي، فبرنامج جيد للوسائط املتعددة يستطيع فعلّيا

 عن 
ً
تجربة أكثر واقعّية مقارنة مع بقية الوسائط كل على حدة، فضال

 ].38إضافة ميزة أخرى وهي الّتفاعلّية ]

 :مفهوم برمجيات الوسائط املتعددة

الوسائط املتعددة هي مجموعة من  يشير "فرجون" إلى أن برمجيات      

 إلنتاج 
ً
الوسائط )الّنص، الّصور، الّصوت، والفيديو( التي دمجت معا

وسيط متكامل يتمّيز عند مقارنته بالوسيط املنفرد بزيادة تأثيره اإليجابي 

ذي ال يمكن أن ُيقّدم من خالل وسيط واحد، ومخاطبة مجموعة من 
ّ
ال

م مما 
ّ
م ]القنوات الحسّية للُمتعل

ّ
تعل

ُ
 ].39يجعله يلّبي احتياجات امل

ويعّرفها "اسماعيل" بأنها: برنامج حاسوبي يتكون من املزج بين       

النصوص املكتوبة والرسومات والصور ولقطات الفيديو، واملؤثرات 

الصوتية والحركية مما يتيح للمتعلم التحكم في معلومات البرنامج وينتج 

دة الطالب على التفكير فيما وراء عنه عمليات تفكير جديدة ملساع

 ].40التفكير ]

ة بواسطة الحاسب اآللي، وتعّرفها "أبو داود" بأّنها: هي تلك املواد املنتج      

خدم إمكانّياته العالية في عرض املادة التعليمية باستخدام توالتي تس

الوسائط املتعددة ملساعدة الطالب على التفاعل معها مجموعة من 

الخبرات واملعارف واملهارات من خالل توظيف عدد من األنشطة و 

ابتة واملتحركة 
ّ
لة في الخطوط والكلمات والّصور الث

ّ
الوسائط املتمث

صّممة 
ُ
ومقاطع الفيديو والّتأثيرات الّصوتية والحركية املختلفة وامل

مة وجاذبة بهدف 
ّ
 بصورة متكاملة ومترابطة ومنظ

ً
للعرض كمبيوتريا

 ].36] تحسين نواتج الّتعلم

ل أهمّية استخدام برمجيات الوسائط الّتعليمّية في الّتعليم، في  
ّ
وتتمث

 :عدد من الفوائد، منها ما يلي

تسهيل العملّية الّتعليمّية، بما تحّققه من ترابط األفكار وإدراك  -

 .العالقات

لبة على الّتفاعل بشكل أكبر مع املادة الّتعليمّية، بما تحوّيه  -
ّ
تحفيز الط

شويقمن ا
ّ
 .إلثراء واإلثارة والت

يمكن عرض األفالم ومقاطع الفيديو ذات العالقة باملحتوى الّتعليمي،  -

لبة
ّ
 .مما يزيد من استيعاب الط

، مما  -
ً
تساعد على تنظيم خطة سير الّدرس، فتجعله واضحا ومحسوسا

 .ُيثير لديهم اإلدراك وُينّمي الّتفكير

م مما يؤدي إلى ترسيخ  تساعد على إشراك ومخاطبة جميع حواس -
ّ
تعل

ُ
امل

م
ّ
 .وتعميق وبقاء أثر الّتعل

الب بتلبّية احتياجاتهم وتناسبها مع  -
ّ
استيعاب الفروق الفردّية بين الط

 .قدراتهم واستعدادهم وميولهم

مهم من خالل استخدام املثيرات  -
ّ
 في تعل

ً
مساعدة األطفال املعاقين سمعيا

 ].41,42,43البصرّية ]

هذا الّسياق فقد هدفت دراسات عديدة معرفة مدى فاعلّية وفي         

الحاسوب وبرمجيات الوسائط املتعددة في تنمّية الّتحصيل والّتفكير 

تفكير البصري بصفة خاصة، وكذلك فاعليتها في 
ّ
بصفة عامة ومهارات ال

، حيث أشارت 
ً
إلى أن  ”Plough“ ئج دراسةنتاتعليم املعاقين سمعيا

دى الطّلبة تعلّم المفاهيم ـاالنترنت نمّى لل ن خالالبصري مفكير التّ

علميّة كيب ترابناء العلميّة من حيث فهم المعرفة وربط العالقات و

[44.[ 

بينما توّصلت دراسة "بخش" إلى فعالّية برنامج قائم على الوسائط       

كلي واللفظي والّتفكير االبتكاري 
ّ
املتعددة في تنمّية حب االستطالع الش

[45.[ 

دت دراسة 
ّ
و ديـأفضليّة استخدام الفيعلى ”Debevc & Pelhan“ كما أك

 مقارنة بالطرق التقليديّة في تعليم المعاقين 
ً
 ].46] سمعيا

ستَقى من الفلسفة البنائية، والذي يحاول 
ُ
 العملّية الّتعليمّية؛ وامل
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العبور بالعملّية الّتعليمّية عامة، واملناهج خاصة من الخطية إلى 

 :ة، تصميم برمجّيات الوسائط املتعددةاملنظومي

هناك عدة قواعد واعتبارات ينبغي األخذ بها عند إعداد وتصميم  

 :البرمجّيات الّتعليمّية متعددة الوسائط، من أهّمها ما يلي

االبتعاد عن الشكلّية في استخدام الوسائط التعليمية، بالتركيز على  -

 .املهم منها واملوّضح للمعنى

ام الدرس بالوسائط باختيار املتصل باملوضوع فقط بدقة عدم ازدح -

 .وعناية

 .مالئمة الوسائط التعليمية املعينة ملستويات املتعلمين العقلّية -

 .تحديد األغراض التعليمية واختيار الوسائط املناسبة -

 .تكامل استخدام الوسائط التعليمية مع املحتوى واملنهج -

على عينة استطالعية ملعرفة مدى صالحيتها التجريب املبدئي للبرمجية  -

 .وقدرتها على تحقيق األهداف

تقويم برمجية الوسائط املتعددة بناء على التجريب املبدئي لتطويرها   -

 ].47وجعلها في صورتها النهائية ]

 :خطوات إنتاج برمجّية الوسائط املتعددة

ه إلنتاج برمجّية 
ّ
تعليمّية متعددة  إضافة للقواعد السابقة يرى الباحث أن

الوسائط قائمة على املدخل املنظومي وفق نموذح "ديفز" لتنمّية 

الب ِضعاف الّسمع فهناك 
ّ
الّتحصيل ومهارات الّتفكير البصري للط

خطوات يمكن إضافتها إلى الخطوات السابقة، تم استيقائها من نموذج 

ل فيما يلي
ّ
 :"ديفز"، وتتمث

الّتعليمّية، تحديد اإلمكانات  املدخالت، وتتضمن: )تحديد األهداف

 (.املادّية والبشرّية

العملّيات، وتشمل: )تحديد االستراتيجيات الّتعليمّية، تحليل املهّمات 

 (.الّتعليمّية، الّتنفيذ

املخرجات، وتشمل: )تقييم الّنتاجات الّتعليمّية، تحديد العقبات، تطوير 

 (.الّنظام

 .الّتغذية الراجعة، والّتقويم

 :الرابع: املدخل املنظومي في الّتدريس: نظرّياته ونماذجهاملحور 

يهتم املدخل املنظومي بجميع عناصر املنظومة الّتعليمّية لتكون عملّية  

مة وُمتكاملة وُمترابطة وتفاعلّية وليست خطّية أو عشوائّية، 
ّ
ُموّجهة وُمنظ

الب ِضعاف الّسمع إلى قصور بنيتهم امل
ّ
ي مستوى الط

ّ
عرفّية إذ ُيعزى تدن

موه وما هو لديهم، وعالقة كل ذلك 
ّ
رابط بين ما يتعل

ّ
نتيجة فقدان الت

م كُمتلّقي فقط، 
ّ
تعل

ُ
م إلى امل

ّ
عل
ُ
بواقعهم داخل بيئة تعليمّية خطّية من امل

 ].48وبترتيب وترابط عشوائي للمعلومات ]

ولهذا فاملدخل املنظومي من أهم اإلتجاهات واملداخل الحديثة في حتى  

اكرة املعتمدة على الحفظ والّتلقين، مع التأكيد على يحد من ث
ّ
قافة الذ

م على رؤية العالقات بين األشياء أكثر 
ّ
تعل

ُ
تنمية التفكير، وإنماء قدرة امل

من األشياء نفسها، ورؤية الجزئيات في إطار كلي مترابط، من خالل تقديم 

مة توّضح البنّية الهيكلّية وا
ّ
لّتنظيمّية الخبرات املعرفّية بصورة ُمنظ

 ].49للمحتوى ]

 :مفهوم املدخل املنظومي

تزخر األدبيات املتناولة للمدخل املنظومي بتعريفات عديدة له بحسب       

املجال الذي يطّبق فيه، وسوف نتناول ُهنا أهم هذه الّتعريفات وأقربها 

ه: دراسة 
ّ
صلة بالبحث الحالي، منها ما ذكره "فهمي والجوسكي" على أن

ة  للمفاهيم
ّ
واملوضوعات من خالل منظومة متكاملة تتضح فيها كاف

العالقات بين أي مفهوم أو موضوع وغيره من املفاهيم أو املوضوعات، 

مه في 
ّ
مه مع ما سوف يتعل

ّ
 على ربط ما سبق تعل

ً
الب قادرا

ّ
مما يجعل الط

ة واضحة إلعداده في 
ّ
أي مرحلة من مراحل الّدراسة، وذلك من خالل خط

 ].50أو تخصص ُمعّين ] منهج ُمعّين،

وقد عّرفه "نصر" بأنه دراسة املفاهيم واملوضوعات في شكل منظومي  

ة العالقات بين الحقائق واملفاهيم لتحقيق 
ّ
متكامل تتضح فيه كاف

 ].51األهداف املرجّوة ]

بينما عّرفه "عسيري" بأنه: مدخل لتنظيم املحتوى في شكل منظومي  

كّونات املتراب
ُ
طة فيما بينها بعالقات شبكّية تفاعلّية، بحيث متكامل من امل

ختلفة، 
ُ
كّونات والعملّيات وتطبيقاتها امل

ُ
ة العالقات بين تلك امل

ّ
تتضح كاف

ية واعية 
ّ
م على تنظيم بنيته املعرفّية، وتكوين رؤّية شمول

ّ
تعل

ُ
مما يساعد امل

م املستهدفة ]
ّ
ة أهداف الّتعل

ّ
 ].52للمحتوى الّتعليمي، وبالّتالي تحقق كاف

ويعّرفه الباحث بأنه تقديم للموقف الّتعليمي بشّتى مكّوناته من مدخالت  

وعملّيات وُمخرجات وبيئة تعليمّية وتغذّية راجعة في شكل منظومة 

متكاملة يتم تصميمها لتحقيق اإلدراك املعرفي والبصري من خالل 

سلسل بين كل مكّون وغيره من املكّونات األخرى للمح
ّ
رابط والت

ّ
توى الت

 على ربط ما لديه من معلومات 
ً
الب قادرا

ّ
الّتعليمي، بحيث تجعل الط

وخبرات بما سوف يكتسبه من معارف ومهارات واتجاهات بهدف تحسن 

م
ّ
 .نواتج الّتعل

 :عالقة املدخل املنظومي بتنمّية مهارات الّتفكير البصري 

سلسل بين املفاهيم املوجودة  
ّ
رابط والت

ّ
باملحتوى إّن عملّية فهم مدى الت

الب بحاجة لتفعّيل
ّ
وهي تشتمل  الّتعليمي )املنظومة( املعروضة أمام الط

اكرة، 
ّ
شريح الفسيولوجي للمخ، منظومة الذ

ّ
على ثالثة مراحل، هي: الت

اكرة ]
ّ
 ].53ونماذج الذ

عملّية الرؤّية عندهم، والتي تحدث من خالل حاّسة البصر، وهذه      

كل املعروض، وبالّتالي فإن عرض أي العملّية تؤدي إلى تخّيل بصري ل
ّ
لش

الب تعمل على زيادة الّتفكير البصري الذي يعطي 
ّ
منظومة أمام هؤالء الط

صورة متكاملة عن موضوع الّدرس وُيوّصل إلى استنتاج املعنى والهدف 

 ].25] املطلوب

رابط بين املفاهيم واألشكال  
ّ
ركيز على العالقة والت

ّ
ويرى الباحث أن الت

الب ِضعاف الّسمع استعمال والّرسو 
ّ
حّفز لدى الط

ُ
م املعروضة قد ت

حاّسة البصر بكل طاقتها، للخروج باالستنتاجات واملعاني املطلوبة، طاملا 

م 
ّ
تعرض هذه املفاهيم واألشكال والّرسومات املترابطة بشكل ُمنظ

م من معارف وخبرات، ويعمل على ربطها 
ّ
تعل

ُ
وتفاعلي؛ يستثير ما لدى امل

 
ّ
 .م اآلني أو الالحقبالّتعل

ولهذا ُيفّضل أن يمر الّتدريس وفق املدخل املنظومي بمجموعة من  

العملّيات واملراحل لتحقيق الّتنمّية املطلوبة في الّتحصيل ومهارات 

 :الّتفكير البصري، وُيمكن توضيح هذه املراحل فيما يلي

 .ملتعلمى الدبقة لساات الخبرفة واملعرف على االّتعّر  -1

م ندماج اا -2
ّ
تعل

ُ
 .بقةلّساة الخبروتفاعله مع امل

م للخبراستكشاف ا -3
ّ
تعل

ُ
  اًعمليّات وأنشطة بحثراء يدة بإجلجدات امل

 .سئلةلألعن إجابات 
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  .يدةلجدة الخبرتقديم ا -4

 .يدةالجدة لتفسير للخبراإليضاح وا -5

 ].48الّتقويم ] -6

وبكي" إلى الّتأكيد على فا 
ّ
علّية املدخل املنظومي وقد توّصلت دراسة "الش

 ].25في تنمّية مهارات الّتفكير البصري ]

ت نتائج دراسة "الجيزاني" على تفّوق املجموعة التي درست وفق  
ّ
كما دل

تغيري 
ُ
املدخل املنظومي على املجموعة التي درست بالطريقة االعتيادية مل

 ].54الّتحصيل واالستبقاء ]

هارات الّتفكير البصري والّتحصيل بينما جمعت الّدراسة الحالّية بين م 

 .املعرفي، فضال عن اختالف عّينة الّدراسة

 :نظريات املدخل املنظومي

مع الّتفكير البصري في استناده كمدخل مي ملنظوال خملدايتشابه        

تدريس على فكرة الجشطالت والتي تهتم بالّتنظيم اإلدراكي، وترى أن الكل 

رابط والّتكامل أكبر من مجموع أجزائه ملا ي
ّ
ظهر فيه من العالقات والت

 ].49والّتفاعل بين هذه األجزاء في سبيل تحقيق أهدافه ]

ولقد تّم الّتوّصل إلى املدخل املنظومي واشتقاقه من خبرات الحياة،       

 على األسس البيولوجّية والعصبّية للمعرفة اإلنسانّية، كما 
ً
ويركز فلسفيا

م بشكل أساس ي على نظرّيات يعتمد املدخل املنظومي ف
ّ
ي الّتدريس والّتعل

د 
ّ
علم الّنفس املعرفي التي تهتم بدراسة العملّيات العقلّية الداخلّية، وتؤك

 لها، ومن 
ً
 سلبّيا

ً
 للمعلومات ال مستقبال

ً
 نشطا

ً
م ُمعالجا

ّ
تعل

ُ
على أن يكون امل

اكرة االرتباطّية
ّ
، ونظرية هذه الّنظرّيات: النظرّية البنائية، ونظرّية الذ

م ذي املعنى ]
ّ
د على الّتعل

ّ
تي تؤك

ّ
اكرة وال

ّ
ركيب الهرمي للذ

ّ
 ].55الت

 :نماذج املدخل املنظومي

م لكافة أنواع العلوم      
ّ
ُيستخدم املدخل املنظومي في الّتعليم والّتعل

الب بصورة مميزة وفّعالة، ومن هذه العلوم التي 
ّ
ولجميع الفئات من الط

 وتم
ً
 مع هذا املدخل علوم الكمبيوتر، ومن أمثلته: تعّد أكثر ترابطا

ً
اشيا

منظومة املكّونات املادّية لجهاز الكمبيوتر، حيث ترى العين األشكال 

والرسوم بطريقة منظومّية دقيقة ومترابطة، وذلك من خالل توضيح 

 لها 
ً
عطي صورا

ُ
العالقة بين تلك املكّونات وتمييزها بحسب تصنيفها، ثّم ت

تي تصل إلى املخ عن طريق العصب البصري، ويقوم على شبكّية العي
ّ
ن ال

بيعي لألجسام واألشكال، وحينها يتم 
ّ
املخ بإعطاء اإلنسان اإلحساس الط

م من 
ّ
تعل

ُ
استثارة مهارات الّتفكير البصري بصورة تكاملّية بين ما لدي امل

م وما هو موجود في واقعه من 
ّ
خبرات ومعارف وما تعّرض له من تعل

ره أحداث وعالق
ّ
م، وقد ُيعّد هذا املدخل بما يوف

ّ
ات مرتبطة بمحتوى الّتعل

الب من ِضعاف الّسمع، ويبقى 
ّ
 للط

ً
من نشاط عقلي وبصري مناسبا

اختيار النموذج األفضل من نماذج املدخل املنظومي الذي يدعم 

استخدام تقنيات الّتعليم ويحقق األهداف املطلوبة عند تقديم املحتوى 

 .مل األساس يالّتعليمي هو العا

وفي هذا الّصدد فهناك عدد من نماذج تصميم الّتعليم وفق املدخل  

، مع تحديد 
ً
املنظومي، لكٍل منها خطواته ومراحله، نعرض أشهرها إجماال

 :للنموذج املستخدم في الّدراسة الحالية، وهي كما يلي

 أنموذج ديك وكاري. -  أنموذج جانيه وبرجز. -

 (.مي )جيرالك( و)ايليأنموذج املنحنى املنظو  -

أنموذج كمب.  -أنموذج )حمدي( لتصميم التعليم وفق املنحنى النظامي.  -

ه 56أنموذج ديفز ] -
ّ
[، وهو الّنموذج املستخدم في الّدراسة الحالّية، ألن

من الّنماذج الحديثة ضمن املدخل املنظومي، ويتكّون من عدد من 

حِدث ت
ُ
تي ُيمكن أن ت

ّ
 ُيساعد في تنمّية الخطوات واملراحل ال

ً
فاعال

كل الّتالي رقم )
ّ
( 1الّتحصيل ومهارات الّتفكير البصري، ويوّضح الش

 :مراحل وخطوات األنموذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1 شكل

ح عليم لتصميم "Davis"ديفز أنموذج يوضّ
ّ
م الت

ّ
عل

ّ
 املنظومي املدخل وفق والت

http://4.bp.blogspot.com/_tyQr36ARYmg/TQUgqzS3R1I/AAAAAAAAAAQ/HkVpWYsbl88/s1600/hhhh.jpg
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 من البصري  يرالّتفك مهارات تنمّية منظومة فإن املستخدم الّنموذج ووفق

 التالي الشكل بحسب تسير الوسائط متعددة الّتعليمّية البرمجّية خالل

 (:2) رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوسائط متعددة الّتعليمّية البرمجّية خالل من البصري  الّتفكير مهارات تنمّيةخطوات  2شكل 

 تتضح الّسابقة، والّدراسات الّنظري  لإلطار الّسابق العرض خالل من

الب حاجة دىم
ّ
 البصري  الّتفكير مهارات لتنمية الّسمع ِضعاف الط

 توظيف وأهمّية لديهم، الّسمعي الفقد لتعويض املعرفي والّتحصيل

 املنظومي املدخل على القائمة الوسائط متعددة الّتعليمّية البرمجّيات

 الّنظري  اإلطار من الباحث استفاد كما ذلك، لتحقيق" ديفز" نموذج وفق

 .نتائجه وتفسير أدواته وبناء البحث، إجراءات في الّسابقة اساتوالّدر 

 :البحث فروض

 تمّ  الّسابقة؛ والّدراسات األدبيات من الباحث إليه توّصل ما خالل من 

  :التالية البحث فروض صياغة

  دال فرق  يوجد -1
ً
 درجات متوسطي بين 05, مستوى  عند إحصائيا

الب
ّ
 مهارات الختبار والبعدي القبلي الّتطبيقين في الّسمع ِضعاف الط

 .البعدي الّتطبيق لصالح وذلك البصري، الّتفكير

  دال فرق  يوجد -2
ً
 درجات متوسطي بين 05, مستوى  عند إحصائيا

الب
ّ
 مهارة كل الختبار والبعدي القبلي الّتطبيقين في الّسمع ِضعاف الط

 .ديالبع الّتطبيق لصالح وذلك البصري، الّتفكير مهارات من فرعية

  دال فرق  يوجد -3
ً
 درجات متوسطي بين 05, مستوى  عند إحصائيا

الب
ّ
 الّتحصيل الختبار والبعدي القبلي التطبيقين في الّسمع ِضعاف الط

 .البعدي الّتطبيق لصالح وذلك املعرفي،

 البحث إجراءات -4

بعها التي لإلجراءات عرض يلي فيما 
ّ
 البرمجّية إعداد في الباحث ات

 نموذج وفق املنظومي املدخل على القائمة الوسائط تعددةم الّتعليمّية

 :األساسّية البحث تجربة وخطوات البحث، أداتي وإعداد ،"ديفز"

 
ً
 املدخل على القائمة الوسائط متعددة الّتعليمّية البرمجّية إعداد: أوال

 :"ديفز" نموذج وفق املنظومي

  
ً
 الّصلة ذات الّسابقة الّدراسات به أوصت وما ماسبق؛ على تأسيسا

 املدخل تطبيق نماذج أحد" ديفز" نموذج تحديد تّم  فقد البحث بموضوع

 البرمجّية إعداد في ومراحله خطواته التباع الّتعليم تصميم في املنظومي

  يلي وفيما املقترحة،
ً
  وصفا

ً
 :والخطوات املراحل لهذه تفصيلّيا

دخالت تحديد مرحلة -1
ُ
 :امل

 الّنحو على إجراؤها تم الخطوات، من عةمجمو  إلى املرحلة هذه وتتفرع 

 :الّتالي

 للبرمجّية الّتعليمّية األهداف تحديد تّم  وقد: الّتعليمّية األهداف تحديد -أ

 للمحتوى  املعرفي والّتحصيل البصري، الّتفكير مهارات تنمّية في املقترحة

ل للبرمجّية الّتعليمي
ّ
 مقرر  ضمن" الكمبيوتر جهاز أجزاء" في واملتمث

 .املتوسطة املرحلة لطالب" اآللي لحاسبا"

 املستهدفة الفئة تحديد تّم  حيث: والبشرّية املادّية اإلمكانات تحديد -ب

 نسبة تتراوح التي الّسمع ِضعاف( املتوسطة) اإلعدادّية املرحلة طالب من

 ومتطلبات خصائص وتحديد ديسبل،( 55-25) بين لديهم الّسمعي الفقد

 الّتعليمّية اإلدارة في الّسمعي العوق  بمشرف االستعانة مع نمّوهم،

 اإلمكانات تحديد تّم  كما -البحث تجربة إجراء مكان -املنّورة باملدينة

 الّتجربة لتنفيذ املطلوبة والوسائل باملواد الفصل لتجهيز الالزمة املادّية

 .ضوئي تأشير وقلم صوت وسماعات كمبيوتر وأجهزة عرض شاشات من

 :تالعملّيا مرحلة -2

 الّنحو على إجراؤها تم الخطوات، من مجموعة إلى املرحلة هذه وتتفرع 

 :الّتالي

 املنظومي املدخل تحديد تّم  حيث: الّتعليمّية االستراتيجّيات تحديد -أ

 إذ وحيوّية، قيمة من به يتمّيز ملا مبادئه، وفق الّتعليمّية املواقف لتصميم

تيا واألفكار األساسّية ملفاهيما رزـيب أنه
ّ
مها، يتم ل

ّ
 قاتلعالا ويوضّح تعل

 يشتت ال لمُتكام بأسلوب اهيمـمف نـم دراسته سبق ما وبين بينها

ه كما ،االنتباه
ّ
 ذات وظيفيّة بطريقة ىملحتوا تعلّم لتسهيل أداة ُيعّد  أن

م،ا لعملّية إيجابيّة نتائج على لحصول ا لىإ ؤدّيـيُ اـمم معنى
ّ
 كما لّتعل

 وبما ببعض بعضها ملنهجا نـم ملختلفةا ءجزااأل ربط عمليّة في يُستخدم

 بين لّتعاون ا روح تنميّة على ويُساعد ،سابقة لمراح في دراسته سبق

مهارات 
الّتفكير 
 البصري 

ّشكل البصري والمفاهيم ذات ال
 العالقة

لغة منطوقة أو مكتوبة أو لغة 
 الجسم

 ُمدخالت

 عملّيات

 ُمخرجات
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م،وا لّتلميذا
ّ
عل
ُ
مينا ُيصبح أن علىو مل

ّ
عل
ُ
 في ةكفاءو لّيةفعا كثرأ مل

 الّتفكير وأنماط الّتدريس أهداف تنمّية على يُساعد كما ،ريسلّتدا

ختلفة،
ُ
 لتطبيق املنظومي املدخل نماذج أحد" ديفز" نموذج راختيا وتّم  امل

قترحة الّتعليمّية البرمجّية إعداد في وخطواته مراحله
ُ
 .امل

 لعينة الّتعليمّية املهّمات تحليل تّم  وقد: الّتعليمّية املهّمات تحليل -ب

 من" األول  الصف -الّسمع ِضعاف –املتوسطة املرحلة طالب" البحث

" اآللي الحاسب أجزاء" وحدة وتحديد" اآللي اسبالح" مقرر  اختيار حيث

 الوسائط متعددة تعليمّية برمجّية شكل في تصميمه يتم تعليمي كمحتوى 

لة البصري، الّتفكير مهارات تنمّية ألجل
ّ
 الّتمييز البصرية، القراءة: في املتمث

كل بين الّتمييز البصري،
ّ
 اإلغالق املكانّية، العالقات إدراك واألرضّية، الش

اكرة البصري،
ّ
 املعلومات، تحليل املعلومات، تفسير البصرّية، الذ

 الوحدة بمحتوى  املرتبط املعرفي الّتحصيل تنمّية وكذلك املعنى، استنتاج

 .املختارة الّتعليمّية

تنفيذ -ج
ّ
مت حيث: ال

ّ
 والخطوات املراحل على بناءً  الّتنفيذ إجراءات ت

 متعددة الّتعليمّية برمجّيةال إلنتاج فرعّية خطوات عدة في الّسابقة

لت الوسائط،
ّ
 :يلي فيما تمث

 ملحتواها تصميم البرمجّية سيناريو وتضّمن: البرمجّية سيناريو كتابة -

 وحدات املقدمة،: هي موضوعات،( 5) إلى قّسم حيث" الكمبيوتر أجزاء"

 اإلخراج، ووحدات الّتخزين، وحدات املركزّية، املعالجة وحدات اإلدخال،

اشات الّنصوص حديدت وتّم 
ّ
 ومقاطع والّصور  الّرسوم من والوسائط والش

 املحتوى  داخل وتوظيفها تكاملها ومدي الّصوتية واملؤثرات الفيديو

 السيناريو إعداد تّم  كما شاشة، كل داخل موضعها وتحديد الّتعليمي،

ل والتي الّتعليمّية، املنظومات بناء وقواعد خطوات وفق
ّ
 تحديد: )في تتمث

 شكل على بالتخطيط املقصودة الوحدة أو املوضوع أو الدراس ي رر املق

ربوّية األهداف تحديد منظومة،
ّ
 من الّتالميذ لدى تحقيقها املراد الت

 وفق تصميمه املطلوب الّتعليمي املحتوى  تحليل الّدراس ي، املحتوى 

 أو املحتوى  ضمن وردت كما املفاهيم مدلوالت تحديد املنظومي، املدخل

تي الّسابقة واملعلومات املفاهيم تحديد املوضوع،
ّ
 مراحل في تعلمها تّم  وال

م والزمة سابقة
ّ
 مخطط في واملفاهيم املعلومات ترتيب جديد، لتعل

 مفهوم كل بين العالقات تحديد خالل من بينها العالقات يبرز منظومي

  الروابط وضع األخرى، املفاهيم من وغيره

 من وذلك املنظومة، في املتضّمنة املفاهيم بين العالقات أنواع تبّين التي     

 من الّتأكد العالقة، التجاه تشير رؤس لها وأسهم خطوط استخدام خالل

 من مجموعة على عرضها خالل من الّتقنّية وكيفّيتها املنظومة سالمة

 (.والّتطوير للّتوجيه والخبراء املتخصصين

تي الوسائط وتجميع إعداد -
ّ
 داخل لدمجها يزهاوتجه تحديدها تّم  ال

 .الوسائط متعددة الّتعليمّية البرمجّية

 الوسائط متعددة الّتعليمّية البرمجّية الباحث انتج وقد: البرمجّية إنتاج -

 دمج تّم  حيث ،"Power Point بوربوينت" برنامج استخدام خالل من

 ذات الفيديو ملقاطع روابط وعمل الّصوتية والّتأثيرات والّصور  الّنصوص

 ووضع موضوعاتها، من موضوع لكل وذلك البرمجّية بمحتوى  لةالصّ 

 لديهم وما الّسابقة خبراتهم على والوقوف الّتالميذ لتهيئة تمهيدّية أسئلة

 لطبيعة تحديد مع البرمجّية، بمحتوى  مرتبطة ومعلومات معارف من

اشات، بين االنتقال وطريقة الّتفاعلّية الّتأثيرات
ّ
 من لعدد وضع مع الش

 استثارة على للعمل موضوع كل نهاية عند البصرية البينّية نشطةاأل

 بداية قبل) القبلي للّتقويم روابط وضع تمّ  كما انتباههم، وجذب الّتالميذ

 (.البرمجّية نهاية في) والبعدي( البرمجّية دراسة

 :املخرجات تحديد مرحلة  -3

 الّنحو على إجراؤها تم الخطوات، من مجموعة إلى املرحلة هذه وتتفرع 

 :الّتالي

لت وقد: الّتعليمّية النتائج تقييم -أ
ّ
 رئيسيين، جانبين في الّنتائج تقييم تمث

 لعينة ومناسبتها للّتطبيق صالحيتها حيث من بالبرمجّية خاص أحدهما

 تطبيق من املستهدفة الّتعلم نواتج بقياس خاص واآلخر البحث،

 قام وقد املعرفي، لّتحصيلوا البصري، الّتفكير مهارات وهي البرمجّية،

 :يلي بما ذلك حيال الباحث

 :بأمرين البرمجّية لتقييم الباحث قام حيث: بالبرمجّية الخاص الّتقييم

تخصصين من مجموعة على البرمجّية بعرض قام: األول 
ُ
 مجال في امل

ربوي  النفس وعلم الّتعليم تكنولوجيا
ّ
 للتأكد الّتدريس وطرق  واملناهج الت

 وصالحية لهم، مناسبتها ومدى البحث عينة على للّتطبيق صالحيتها من

مون  أبدى وقد ووسائط، وأنشطة ومعلومات معارف من محتواها
ّ
حك

ُ
 امل

 بعض ذكروا حيث %(90) إلى تصل بنسبة ومحتواها البرمجّية صالحّية

 وتعديل وتبسيطها، املعلومات صيغ بعض إعادة إلى تشير التي الّتعديالت

 .البحث عينة لتناسب واأللوان ألشكالوا الّرسومات بعض

 من طالب( 6) على للبرمجّية استطالعية تجربة إجراء تّم  فقد: والثاني

 عند الّتجربة تنفيذ سير سالمة من للتأكد وذللك الّسمع، ِضعاف

الب وتطّوع تحمس الباحث الحظ وقد األساس ي، الّتطبيق
ّ
 ِضعاف من الط

م الّسمع
ّ
 واالهتمام الوسائط، متعددة ليمّيةتع برمجّية خالل من للّتعل

 قد البرمجّية داخل بالتحديد البصرّية الوسائط وأن الّتعليمي، بمحتواها

 من بأكثر االستعانة ضرورة لوحظ أنه غير انتباههم، جذب في ساعدت

م
ّ
الب لحاجة للبحث األساسية الّتجربة تطبيق أتناء ُمعل

ّ
 للّتوجيه الط

  األساسّية الّتجربة إجراء ناسبلي الفصل تجهيز مع واملتابعة،
ً
 لعدم نظرا

 البيانات عرض وجهاز الكمبيوتر بأجهزة املرتبطة الّتجهيزات بعض وجود

 وثبات صدق حساب في ساعدت كما اإلنترنت، وتوصيل ،(شو الداتا)

 .الّدراسة أداتي

م بنواتج الخاص الّتقييم
ّ
 الّدراسة أداتي بإعداد الباحث قام حيث: الّتعل

م واتجن لقياس
ّ
لة الّتعليمّية البرمجّية دراسة من املستهدفة الّتعل

ّ
: في واملتمث

 البرمجّية ملحتوى  املعرفي الّتحصيل واختبار البصري، الّتفكير اختبار

 :يلي بما األداتين إلعداد الباحث قام وقد الّتعليمّية،

 البصري  الّتفكير اختبار: األولى األداة

 :الّتالية الخطوات وفق البصري  رالّتفكي اختبار إعداد تّم  وقد 

 تحديد تّم  حيث: ومحتواه البصري  الّتفكير اختبار أهداف تحديد *

الب لدى البصري  الّتفكير مهارات قياس في االختبار من الهدف
ّ
 الط

 االختبار وتكّون  ،(متوسط أول  صف) اإلعدادية املرحلة في الّسمع ِضعاف

 ( 14) عدد من
ً
 الّتمييز البصرية، القراءة: يةاآلت املهارات لقياس سؤاال

كل بين الّتمييز البصري،
ّ
 اإلغالق املكانّية، العالقات إدراك واألرضّية، الش

اكرة البصري،
ّ
 املعلومات، تحليل املعلومات، تفسير البصرية، الذ

  وذلك املعنى، استنتاج
ً
 عمل تّم  وقد للبرمجّية، الّتعليمّية لألهداف وفقا

 فرعّية مهارة كل لقياس وضوعةامل األسئلة لتحديد جدول 
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 :كالتالي الجدول  وجاء البصري، الّتفكير مهارات من 

 مهارة لكل املوضوعة األسئلة وبيان البصري  التفكير  مهارات اختبار  1 جدول 

 رقم السؤال

 املهارة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  *     *    * * *  القراءة البصرية

 * * *    *       * التمييز البصري 

   * *  * *  * * *    الشكل واألرضية

  *  *  *  * *  * *   العالقات املكانية

   * *   * * * *     االغالق البصري 

     *   * *    *  الذاكرة البصرية

 *    * *    *     تفسير املعلومات

  *   *   * *    *  تحليل املعلومات

     *    *   *  * استنتاج املعنى

 منها أكثر بصرية تكون  أن االختبار مفردات في اإلمكان قدر ُروعي ولقد     

الب خصائص لتناسب لفظّية
ّ
 كونها مع ولتتناسب الّسمع ِضعاف الط

 .البصري  الّتفكير مهارات لقياس

 االختبار تطبيق تعليمات شملت: البصري  الّتفكير اختبار تعليمات وضع*

 وكيفّية أسئلته، وعدد تطبيقه، مّدة وكذلك فه،وهد االختبار طبيعة

 وقد مهارة، وكل سؤال لكل الدرجات تقدير وكيفّية مفرداته، على اإلجابة

 يحتاجها التي املعلومات لكل والوضوح الّدقة الّتعليمات كتابة في ُروعي

الب
ّ
 .إجرائه عند الط

 ثالباح قام: البصري  الّتفكير مهارات اختبار صدق من الّتحقق *

 :بطريقتين االختبار صدق من بالّتحقق

مين صدق -
ّ
حك

ُ
 مجموعة على املبدئّية بصورته االختبار عرض تّم  حيث: امل

مين من
ّ
حك

ُ
تخصصين امل

ُ
 وعلم الّتعليم تكنولوجيا مجال مجال في امل

ربوي  الّنفس
ّ
ربية الّتدريس وطرق  واملناهج الت

ّ
 للتأكد وذلك الخاصة، والت

 ومدى قياسها، املطلوب للمهارات ومناسبته ،االختبار محتوى  صدق من

الب لخصائص مفرداته مناسبة
ّ
 وقد ،(البحث عينة) الّسمع ِضعاف الط

مون  أبدى
ّ
حك

ُ
 تفسير مهارة قياس من مفردة نقل: في مالحظاتهم امل

 مهارة قياس من أخرى  ونقل ،"املعلومات تحليل" مهارة إلى" املعلومات

 بعض في تغييرا أبدوا كما ،"البصري  لتمييزا" مهارة إلى" البصرية القراءة"

  العبارات صيغ
ً
  اللفظّية الكلمات عدد من تقليال

ً
 إجراء وبعد لها، وتبسيطا

، االختبار أصبح املذكورة الّتعديالت
ً
 .مفردة( 14) من ويتكّون  صادقا

 لالختبار الّداخلي االتساق صدق حساب تّم : الّداخلي االتساق صدق -

 مهارات من مهارة كل درجات بين االرتباط تمعامال  حساب طريق عن

سعة البصري  الّتفكير
ّ
 الّتجربة عينة لدى لالختبار الكلّية والّدرجة الت

 يشير مما( 990.-730). بين االرتباط معامالت تراوحت وقد اإلستطالعّية،

 جدول  يوّضحه كما البصري، الّتفكير مهارات الختبار الّداخلي الّصدق إلى

 (:2) رقم

فكير  مهارات درجات بين االرتباط معامالت 2 ول جد
ّ
 لالختبار الكلّية والّدرجة البصري  الت

تفكير 
ّ
مهارات ال

 البصري 

القراءة 

 البصرّية

مييز 
ّ
الت

 البصري 

كل 
ّ

الش

 واألرضّية

العالقات 

 املكانّية

االغالق 

 البصري 

اكرة 
ّ

الذ

 البصرّية

تفسير 

 املعلومات

تحليل 

 املعلومات

استنتاج 

 املعنى

هارات امل

 ككل

القراءة 

 البصرّية

 *0.91 **.940 **.960 **.950 *.910 **.950 **.960 **.970 **.950 

الّتمييز 

 البصري 

  *.880 **.930 *.730 **.930 **.960 *.880 **.920 *.880 

كل 
ّ
الش

 واألرضّية

   **.990 *.890 **.970 **.940 **.940 **.970 *.900 

العالقات 

 املكانّية

    *.880 **.980 **.980 **.970 **.980 **.950 

االغالق 

 البصري 

     *.800 *.840 **.920 *.880 *.900 

اكرة 
ّ
الذ

 البصرّية

      **.960 **.920 **.930 *.900 

تفسير 

 املعلومات

       **.970 **.960 **.970 

تحليل 

 املعلومات

        **.960 **.990 

 940.**          استنتاج املعنى
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 0.01 مستوى  عند دال**  ،0.05 مستوى  عند دال *

 ثبات من الّتحقق تّم : البصري  الّتفكير اختبار ثبات معامل حساب     

 بعد وذلك ،"سبيرمان" لـ الّنصفية الّتجزئة طريقة باستخدام االختبار

بات معامل قيمة وبلغت اإلستطالعّية، الّتجربة عينة على تطبيقه
ّ
 الث

 الّتفكير اختبار أصبح وبذلك االختبار، لثبات مناسبة يمةق وهي ،(0.799)

 تسع على موّزعة مفردة( 14) من يتكّون  النهائّية صورته في البصري 

( 45) عنه اإلجابة وزمن درجة،( 59) له العظمى والّدرجة فرعّية، مهارات

 الّتالي الّنحو على األسئلة/املفردات على موّزعة الّدرجات وجاءت دقيقة،

 (:3) رقم جدول  يوّضحه كما

 3 ول جد

عة البصري  التفكير  مهارات الختبار  الكلية الدرجة
ّ

 مفرداته على موز

 م 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم السؤال

 59 8 5 1 1 8 2 6 1 7 4 1 1 7 7 الّدرجة

 الّتحصيلي االختبار: الثانية األداة

 :الّتالية خطواتال وفق الّتحصيلي، االختبار إعداد تّم  كما 

 االختبار من الهدف تحديد تّم  وقد: ومحتواه االختبار من الهدف تحديد *

 أجزاء" لوحدة الّتعليمي للمحتوى  املعرفي الّتحصيل قياس في الّتحصيلي

 لها دراستهم بعد متوسط، أول  لطالب اآللي الحاسب مقرر  من" الكمبيوتر

عّدة ائطالوس متعددة الّتعليمّية البرمجّية باستخدام
ُ
 باستراتيجية امل

 االختيار نوع من االختبار كان وقد ،"ديفز" نموذج وفق املنظومي املدخل

،( 16) من الّنهائّية صورته في وتكّون  متعدد، من
ً
 لتغطّية توزيعها تّم  سؤاال

لة الّتعليمّية الوحدة مكّونات جميع
ّ
 اإلدخال، وحدات املقدمة،) في واملتمث

 ما وفق ذلك وجاء( اإلخراج وحدات الّتخزين، توحدا املعالجة، وحدات

 (:4) رقم الّتالي الجدول  يوّضحه

 4 جدول 

حصيلي االختبار  أسئلة عدد
ّ
عليمّية الوحدة مكّونات من مكّون  لكل املوضوعة الت

ّ
 الت

خزين وحدات املعالجة وحدات اإلدخال املقدمة مكّونات الوحدة
ّ
 املجموع وحدات اإلخراج وحدات الت

 16 4 2 3 3 4 سئلةعدد األ 

 وكانت الّتحصيلي، االختبار على لإلجابة نموذج ورقة وأعّدت كما    

 الّتحصيلي االختبار على اإلجابة وزمن ،(16) هي لالختبار القصوى  الدرجة

 .دقيقة( 30) هو

 تعليمات بوضع الباحث قام حيث: الّتحصيلي االختبار تعليمات وضع *

الب ترشد
ّ
عّد، االختبار على جابةاإل  كيفّية إلى الط

ً
 منه، والهدف امل

 الّدقة الّتعليمات كتابة في ُروعي وقد اإلجابة، وزمن له، القصوى  والدرجة

الب يحتاجها التي املعلومات لكل والوضوح
ّ
 االختبار إجراء عند الط

 .الّتحصيلي

 صدق من بالّتحقق الباحث قام: الّتحصيلي االختبار صدق من الّتحقق *

 :بطريقتين االختبار

مين، صدق -
ّ
حك

ُ
 على املبدئّية بصورته االختبار عرض تّم  حيث امل

مين من مجموعة
ّ
حك

ُ
تخصصين امل

ُ
 الّتعليم تكنولوجيا مجال مجال في امل

ربوي  الّنفس وعلم
ّ
ربية التدريس وطرق  واملناهج الت

ّ
 تمّ  وقد الخاصة، والت

  االختبار تحكيم
ً
 لألهداف اتالفقر  مالئمة: )الّتالية للمعايير وفقا

  الفقرات صياغة سالمة الّتعليمّية،
ً
 الفقرات شمولّية ووضوحها، لغويا

 بأخرى، أو بصورة فقرة أي تكرار عدم واألهداف، الّتعليمّية للمادة

 في االختبار كان وقد ،(وخصائصها الّدراسة ملجتمع االختبار ومناسبة

  األّولّية صورته
ً
،( 19) من مكونا

ً
ح أبدى وقد سؤاال

ُ
مون امل

ّ
: في مالحظاتهم ك

 وحذف الّدراسة، عينة لتناسب وتبسيطها األسئلة صياغات بعض تعديل

 إجراء وبعد وضوحها، عدم أو تكرارها بسبب أسئلة/فقرات( 3) عدد

، االختبار أصبح املذكورة الّتعديالت
ً
( 16) من ويتكّون  صادقا

 .سؤال/مفردة

 لالختبار لّداخليا االتساق صدق حساب تّم  الّداخلي، االتساق صدق -

 الّتحصيلي االختبار أبعاد درجات بين االرتباط معامالت حساب طريق عن

 وقد اإلستطالعية، الّتجربة عينة لدى لالختبار الكلّية والّدرجة الخمسة

 الصدق إلى يشير مما( 980.-740). بين االرتباط معامالت تراوحت

 (:5) مرق جدول  يوّضحه كما الّتحصيلي، لالختبار الّداخلي

 5 جدول 

 لالختبار الكلية والدرجة التحصيلي االختبار  أقسام درجات بين االرتباط معامالت

 الدرجة الكلية لالختبار وحدات اإلخراج وحدات التخزين وحدات املعالجة وحدات اإلدخال املقدمة أبعاد االختبار التحصيلي

 0**94. 0*74. 0*91. 0**95. *0.88  املقدمة

 0**93. 0*82. 0*89. 0**93.   الوحدات اإلدخ

 0*91. 0*85. 0*87.    وحدات املعالجة

 0**98. 0*82.     وحدات التخزين

 0*79.      وحدات اإلخراج

 0.01 مستوى  عند دال**  ،0.05 مستوى  عند دال *

 االختبار ثبات من التحقق تّم : التحصيلي االختبار ثبات معامل حساب *

 على تطبيقه بعد وذلك ،"جتمان" ل النصفية زئةالتج طريقة باستخدام

 وهي ،(0.828) الثبات معامل قيمة وبلغت اإلستطالعية، التجربة عينة

 صورته في التحصيلي االختبار أصبح وبذلك االختبار، لثبات مناسبة قيمة
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 فرعّية، مكّونات خمس على موّزعة سؤال/مفردة( 16) من يتكّون  النهائية

 .دقيقة( 30) عنه اإلجابة وزمن درجة،( 16) له العظمى والدرجة

 االطالع خالل والّصعوبات العقبات تحديد تّم  وقد: العقبات تحديد -ب

 الخاّصة وكذلك بالبرمجّية، الخاّصة الّتقييم، عملّيات مخرجات على

  .وثباتها صدقها من الّتأكد عند ظهرت كما الّدراسة، بأداتي

 التي والّصعوبات العقبات معالجة تّمت حيث: النظام تقويم /تطوير -ج

  تحديدها تّم 
ً
 وُمطّورة كاملة الّتعليمّية املنظومة على للحصول  سالفا

 .للّتطبيق صالحة الّنهائي شكلها في مكّوناتها بجميع

ة مع وُمتكاملة ُمستمّرة عملّية وهي: الراجعة الّتغذّية -4
ّ
 املراحل كاف

كّونات والخطوات
ُ
 العملّية منظومة وتطوير متقوي بهدف الّسابقة وامل

الب من الراجعة الّتغذّية على الحصول  تّم  وقد الّتعليمّية،
ّ
مين الط

ّ
عل
ُ
 وامل

ربية ومشرفي
ّ
 الّتعليمّية باإلدارة الّسمعي العوق  ومشرفي الخاّصة، الت

نّورة، باملدينة
ُ
مين الّسادة من وكذلك امل

ّ
حك

ُ
 الّتدريس هيئة أعضاء من امل

تخصصين
ُ
ربوي  الّنفس وعلم الّتعليم تكنولوجيا جالم مجال في امل

ّ
 الت

ربية الّتدريس وطرق  واملناهج
ّ
 .الخاصة والت

 
ً
 :للبحث األساسّية الّتجربة تنفيذ: ثانيا

 عّفان، بن عثمان متوسطة مدرسة في للبحث األساسّية الّتجربة نّفذت 

 لإلدارة التابعة السمع، ِضعاف برنامج ضمن األول  الصف لطالب

نّورة، باملدينة التّعليمية
ُ
، جلسات ثالث بواقع وذلك امل

ً
 ومدة أسبوعيا

 إجراءات جاءت وقد استراحة، ساعة نصف يتخللهما ساعتين الجلسة

 :الّتالي الّنحو على للبحث األساسّية الّتجربة تنفيذ وخطوات

ربوي  القائد مع االجتماع -1
ّ
 ومشرف الّسمعي العوق  ومشرف للمدرسة الت

  مصادر مركز
ّ
البي، اإلرشاد ومشرف مالّتعل

ّ
 بطبيعة لتعريفهم الط

شرفين لالستعانة استخدامها؛ وكيفّية وأهدافها، البرمجّية
ُ
 تطبيق في بامل

الب تعريفي لقاء عقد وتّم  الّتجربة،
ّ
 بعض وممارسة -البحث عينة– بالط

رفيهّية البصرّية األنشطة
ّ
الب بين واأللفة اإلندماج إلحداث والت

ّ
 الط

 ومعلومات سابقة خبرة من لديهم ما ملعرفة مناقشتهم تّم  كما والباحث،

 بتطبيق الباحث قام ثم ،"الكمبيوتر أجزاء" الّتعليمّية املادة محتوى  عن

 الّتجربة تنفيذ قبل البحث عينة على البصري  الّتفكير مهارات اختبار

 .للبحث األساسّية

  كذلك الّتحصيلي االختبار بتطبيق الباحث قام -2
ً
 .البحث عينة ىعل قبلّيا

 تمهيدّية بمقدمة وبدأت البحث، عينة على البرمجّية تطبيق في البدء -3

 تّم  ثّم  دراسته، في السير وطريقة البرنامج بطبيعة البحث عينة لتعريف

 مع جزء كل يعرض بحيث مكّوناتها وفق البرمجّية محتوى  عرض تقسيم

 منفصلة ةجلس في به الخاصة املتعددة والوسائط البصرية األنشطة

 اإلدخال، وحدات املقدمة،) الّتالية األجزاء بحسب جلسات خمس بواقع

 (.اإلخراج وحدات الّتخزين، وحدات املعالجة، وحدات

، البحث أدوات تطبيق تّم  البرمجّية، تطبيق من االنتهاء بعد -4
ً
 بعدّيا

 واألخرى  البصري، الّتفكير مهارات اختبار لتطبيق جلسة جلستين، بواقع

 معالجتها تّم  الّتطبيق نتائج رصد وبعد الّتحصيلي، االختبار طبيقت في

 
ً
 .فروضه صّحة من والّتحقق البحث أسئلة عن لإلجابة إحصائيا

 ومناقشتها نتائج. ال5

الب درجات رصد بعد       
ّ
 القبلي الّتطبيقين في -البحث عينة – الط

 تّم  املعرفي، صيلالّتح واختبار البصري، الّتفكير مهارات الختبار والبعدي

 لحساب SPSS اإلجتماعّية للعلوم اإلحصائّية البرامج حزمة استخدام

 T-Test "ت" اختبار وقيمة املعيارّية، واالنحرافات الحسابّية املتوسطات

 مدى ملعرفة وذلك مرتبطتين، عينتين متوسطي بين الفروق داللة ملعرفة

 املدخل على القائمة الوسائط متعددة الّتعليمّية البرمجّية فاعلّية

 البصري، الّتفكير مهارات تنمية في" ديفز" نموذج وفق املنظومي

الب لدى املعرفي والّتحصيل
ّ
 من الّتحقق يلي وفيما الّسمع، ِضعاف الط

 :أسئلته على واإلجابة البحث فروض صّحة

 
ً
ذي للبحث؛ األول  الّسؤال عن اإلجابة: أوال

ّ
 :على ينص وال

 املدخل على قائمة الوسائط متعددة برمجّية اجوإنت تصميم إجراءات ما

 الّتفكير ومهارات الّتحصيل لتنمّية " Davis ديفز" نموذج وفق املنظومي

الب لدى البصري 
ّ
 الّسمع؟ ِضعاف الط

تباع الباحث قام الّسؤال هذا عن لإلجابة
ّ
 كأحد" ديفز" نموذج مراحل با

 البرمجّية وإنناج تصميم في الّتعليم في املنظومي املدخل نماذج أهم

لت الوسائط، متعددة الّتعليمّية
ّ
 املدخالت،: في املراحل هذه وتمث

  الخطوات من مجموعة مرحلة ولكل واملخرجات، والعملّيات،
ً
 عن فضال

 املراحل هذه عرض تّم  وقد املستمر، والّتقويم الراجعة الّتغذّية

جيزت وقد البحث، إجراءات في بالّتفصيل والخطوات
ُ
 بعد ةالبرمجيّ  أ

مين، من مجموعة على عرضها
ّ
حك

ُ
 من استطالعية عينة على وتجريبها امل

الب
ّ
 الّتعليمي املحتوى  عرض البرمجّية تضّمنت وقد الّسمع، ِضعاف الط

ركيز مع الوسائط، متعدد شكل في" الكمبيوتر أجزاء"
ّ
 مخاطبة على الت

 توالّرسوما الّصور  توظيف خالل من الدراسة عينة لدى البصر حاسة

 البصرية األنشطة مع الّتعليمي، املحتوى  يخدم بما الفيديو ومقاطع

 تنمّية في البرمجّية من الهدف لتحقيق وذلك للّتعلم، املحّفزة األخرى 

الب لدى والّتحصيل البصري  الّتفكير مهارات
ّ
 .الّسمع ِضعاف الط

 
ً
اني الّسؤال عن اإلجابة: ثانيا

ّ
 :على ينص والذي للبحث؛ الث

 وفق املنظومي املدخل على قائمة الوسائط متعددة برمجّية ةفاعليّ  ما 

الب لدى البصري  الّتفكير مهارات تنمّية في " Davis ديفز" نموذج
ّ
 الط

 الّسمع؟ ِضعاف

 فروض من األول  الفرض صّحة من الّتحقق تّم  الّسؤال، هذا عن ولإلجابة

ذي البحث،
ّ
  دال فرق  يوجد: "أنه على ينّص  وال

ً
 05, ستوى م عند إحصائّيا

الب درجات متوسطي بين
ّ
 القبلي الّتطبيقين في الّسمع ِضعاف الط

 وذلك البعدي، الّتطبيق لصالح البصري  الّتفكير مهارات الختبار والبعدي

 متوسطي بين الفروق داللة ملعرفة Test-T اختبار استخدام خالل من

 (:6) جدول  يوّضحه كما مرتبطتين، عينتين

 6 جدول 

فكير  مهارات اختبار  في الفروق داللة الختبار " ت" اختبار  نتائج
ّ
الب لدى البصري  الت

ّ
 والبعدي القبلي القياس في الّسمع ِضعاف الط

الب القياس
ّ
 مستوى الّداللة قيمة "ت" االنحراف املعياري  املتوسط عدد الط

  القبلي

22 

25.68 4.65  

12.87 

 

 5.49 47.68 البعدي 0.01
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 وهذا ،(12.87) املحسوبة" ت" قيمة أن الّسابق ل الجدو  من يّتضح      

  دال فرق  وجود على يدّل 
ً
 متوسطي بين 0.01 مستوى  عند إحصائّيا

الب درجات
ّ
 لصالح الّتعليمّية البرمجّية تجريب بعد الّسمع ِضعاف الط

ذي األول  الفرض قبول  يعني مما البعدي، الّتطبيق
ّ
ه على ينص وال

ّ
: أن

  دال فرق  يوجد
ً
الب درجات متوسطي بين 05, مستوى  ندع إحصائّيا

ّ
 الط

 الّتفكير مهارات الختبار والبعدي القبلي الّتطبيقين في الّسمع ِضعاف

 .البعدي الّتطبيق لصالح وذلك البصري 

 الوسائط متعددة الّتعليمّية البرمجّية بأن القول  يمكن ذلك على وبناءً 

عّدة
ُ
 في فاعليتها أثبتت" ديفز" نموذج باستخدام املنظومي املدخل وفق وامل

الب لدي البصري  الّتفكير مهارات تنمّية
ّ
 ويمكن الّسمع، ِضعاف الط

 :منها عدة، عوامل خالل من النتيجة هذه ومناقشة تفسير

لة الوسائط من كبير عدد توظيف على الّتعليمّية البرمجّية اعتماد -
ّ
 املتمث

 واملثيرات يديوالف ومقاطع والّصور  واأللوان الّتخطيطّية الّرسومات في

تي الحركّية،
ّ
ل وال

ّ
شك

ُ
 في ساعدت البصري  الّتفكير أدوات مجملها في ت

ساعد أّنها كما بها، الرتباطها البصري  الّتفكير مهارات تنمّية
ُ
م ت

ّ
تعل

ُ
 في امل

لها واأليقونات والّصور  لألشكال ذهنّية معالجة تكوين
ّ
حل

ُ
دركها وت

ُ
 بيئة في وت

 .البصري  للتفكير محّفزة صفية

م تفاعل -
ّ
تعل

ُ
م في الحرّية منحه حيث من البرمجّية مع امل

ّ
 العرض في الّتحك

شويق الجذب عنصر وتوفير اإليقاف، أو
ّ
 البصرّية األنشطة خالل من والت

 حواس تفعيل في ساعد تصميمها، في" ديفز" نموذج خطوات واتباع

م
ّ
تعل

ُ
 املدخل يهُيضف ما مع طويلة، لفترات وتركيزه بانتباهه واالحتفاظ امل

م دافعّية زيادة من املنظومي
ّ
تعل

ُ
م امل

ّ
 املعرفّية البنّية على العتماده للّتعل

مه ما وأهمّية ببيئته ربطه مع للطالب،
ّ
 .حياته في ويتقنه يتعل

 داخل" الكمبيوتر أجزاء" الّتعليمي املحتوى  ودراسة عرض عملّية أّن  -

 منطقي، وتسلسل بط،مترا بشكل الوسائط متعددة الّتعليمّية البرمجّية

مين خصائص مراعاة مع راجعة، وتغذّية مناسبة، وسرعة
ّ
تعل

ُ
 واملبادئ امل

م بيئات تصميم في توافرها الواجب
ّ
 منحهم الّسمع، ِضعاف للطالب الّتعل

تي للموضوع الكلّية الّنظرة
ّ
 إدراكهم عملّية تنظيم في ساعدتهم وال

ذي البصري،
ّ
 .البصري  الّتفكير مهارات تنمّية في بدوره ساهم وال

 في الحديثة التقنّية استخدام خصائص بين الّتعليمّية البرمجّية جمع -

 في املنظومي املدخل استخدام وخصائص املتعددة، الوسائط توظيف

 يقّدم حيث البصرّية الحسّية بالجوانب مباشرة يرتبط والذي الّتدريس،

 بنائي شكلوب ومتكامل مترابط بصري  منظومي مخطط شكل في املعلومة

ي الجانب يعّزز  مما خطي، وليس
ّ
م لدي اإلدراكي العمل

ّ
تعل

ُ
 .امل

 البرمجّية تصميم في املنظومي املدخل نماذج كأحد" ديفز" نموذج اختيار -

الب أعطى الوسائط متعددة الّتعليمّية
ّ
 عملّيات في واملرونة الحرّية الط

 األفكار، يموتنظ العقلّية القدرات واستثارة واالستنتاج االستقراء

 .البصري  الّتفكير مهارات على بدوره وانعكس

 ذات املنظومي املدخل نظريات مبادئ مع الّنتيجة هذه وتتفق هذا      

 كما الّنظري، اإلطار في ذكرها الّسابق البصري  الّتفكير بمهارات العالقة

تي" نزال" دراسة مع تتفق
ّ
 ديفز نموذج الستخدام اإليجابي األثر أثبتت ال

 الّرابع الّصف طالب لدى البصري  الّتفكير تنمّية على الّتاريخ مادة يف

 ].9] األدبي

تي" مهدي" دراسة مع كذلك وتتفق 
ّ
 استخدام فاعلّية إلى توّصلت وال

 املعلومات تكنولوجيا في البصري  الّتفكير تنمّية في الّتعليمّية البرمجّيات

 ].22] عشر الحادي الصف طالبات لدى

  دراسة إليه توّصلت ما عم تتفق كما 
ً
 الفيزياء، في" الشوبكي" من كال

 املدخل لتوظيف إيجابي أثر وجود إلى األحياء في" القحطاني" ودراسة

 ].25,37] البصري  الّتفكير مهارات تنمّية في املنظومي

دت والتي" عليم وأبو ملكاوي " دراسة مع وتتفق 
ّ
 حاسوبي برنامج فاعلّية أك

 ].57] األطفال برياض الّسمع عافلِض  الّنطقي للتدريب

 لبرمجّية اإليجابي األثر أثبتت حيث" خطوة أبو" دراسة مع كذلك واتفقت

قافة مهارات تنمّية في اإللكترونّية األلعاب على قائمة مقترحة
ّ
 البصرية الث

  املعاقين لألطفال
ً
 ].58] سمعّيا

 على ئمقا برنامج فاعلّية إلى توّصلت حيث" أحمد" دراسة مع واتفقت 

 لدى العلوم في البصري  الّتفكير مهارات تنمّية في املعّزز  الواقع تكنولوجيا

 ].59] الّتاسع الّصف طالب

تي" شاهين" دراسة مع أتفقت كما 
ّ
 بالوسائط برنامج فعالّية أثبتت ال

 الّتمديدات توصيل مهارات تنمّية في الّنظم منحى على قائم املتعددة

 ].60] األساس ي الّتاسع لّصفا طالبات لدى الكهربائّية

 الحالّية والّدراسة الّسابقة الّدراسات بين اتفاق وجود سبق مما ويّتضح 

 متغيرات بين جمعت دراسة بينها توجد وال اآلخر، دون  متغيراتها إحدى في

  الحالّية، الّدراسة
ً
ستهدفة العّينة في االختالف عن فضال

ُ
 . امل

 
ً
 :على ينص والذي للبحث؛ الثالث السؤال عن اإلجابة: ثالثأ

 وفق املنظومي املدخل على قائمة الوسائط متعددة برمجّية فاعلّية ما 

 الّتفكير مهارات من حدة على مهارة كل تنمّية في " Davis ديفز" نموذج

الب لدى البصري 
ّ
 الّسمع؟ ِضعاف الط

اني الفرض صحة من الّتحّقق تّم  الّسؤال، هذا عن ولإلجابة 
ّ
 من الث

ذي لبحث،ا فروض
ّ
ه على ينص وال

ّ
  دال فرق  يوجد: أن

ً
 عند إحصائيا

الب درجات متوسطي بين 05, مستوى 
ّ
 الّتطبيقين في الّسمع ِضعاف الط

 البصري  الّتفكير مهارات من فرعية مهارة كل الختبار والبعدي القبلي

 Test-T اختبار استخدام خالل من وذلك ،"البعدي الّتطبيق لصالح

 (:7) جدول  يوّضحه كما املرتبطة، العينات بين قالفرو  داللة ملعرفة

 7 جدول 

فكير  مهارات اختبار  في الفروق داللة الختبار " ت" اختبار  نتائج
ّ
الب لدى حدة على مهارة لكل البصري  الت

ّ
 والبعدي القبلي القياس في الّسمع ِضعاف الط

 مستوى الداللة قيمة "ت" عياري االنحراف امل املتوسط النهاية العظمى القياس مهارات التفكير البصري 

 

 القراءة البصرية

  قبلي

20 

8.23 2.31  

14.91 

 

 1.83 16.86 بعدي 0.01

 

 التمييز البصري 

  قبلي

27 

13.36 2.15  

14.83 

 

 2.17 22.95 بعدي 0.01
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 مستوى الداللة قيمة "ت" عياري االنحراف امل املتوسط النهاية العظمى القياس مهارات التفكير البصري 

 التمييز بين

 الشكل واألرضية

  قبلي

22 

9.91 2.37  

14.64 

 

 1.39 19.27 بعدي 0.01

 

 راك العالقات املكانيةإد

  قبلي

18 

8.09 2.35  

12.81 

 

 1.43 14.95 بعدي 0.01

 

 االغالق البصري 

  قبلي

20 

8.55 2.06  

12.27 

 

 1.84 15.18 بعدي 0.01

 

 الذاكرة البصرية

  قبلي

23 

9.86 1.91  

12.06 

 

 1.82 17.82 بعدي 0.01

 

 تفسير املعلومات

  قبلي

22 

9.59 2.06  

11.58 

 

 1.58 16.86 بعدي 0.01

 

 تحليل املعلومات

  قبلي

28 

10.32 2.25  

10.77 

 

 2.32 18.14 بعدي 0.01

 

 استنتاج املعنى

  قبلي

23 

9.82 2.13  

10.64 

 

 1.89 17.32 بعدي 0.01

 مهارات لجميع املحسوبة" ت" قيمة أن الّسابق الجدول  من يّتضح     

 فرق  وجود على يدّل  وهذا( 10.6 –14.91) بين اوحتتر  البصري  الّتفكير

  دال
ً
الب درجات متوسطي بين 0.01 مستوى  عند إحصائّيا

ّ
 ِضعاف الط

 ولكن البعدي، الّتطبيق لصالح الّتعليمّية البرمجّية تجريب بعد الّسمع

 يعني مما البصري، الّتفكير مهارات من حدة على مهارة لكل متفاوت بشكل

ان الفرض قبول 
ّ
ذي يالث

ّ
  دال فرق  يوجد: أنه على ينص وال

ً
 عند إحصائيا

الب درجات متوسطي بين 05, مستوى 
ّ
 الّتطبيقين في الّسمع ِضعاف الط

 البصري  الّتفكير مهارات من فرعية مهارة كل الختبار والبعدي القبلي

 .البعدي الّتطبيق لصالح وذلك

 الوسائط تعددةم الّتعليمّية البرمجّية بأن القول  يمكن ذلك على وبناءً  

 في فاعليتها أثبتت" ديفز" نموذج باستخدام املنظومي املدخل وفق واملعّدة

الب لدي البصري  الّتفكير مهارات من مهارة كل تنمّية
ّ
 الّسمع، ِضعاف الط

 خالل من النتيجة هذه ومناقشة تفسير ويمكن متفاوت، بشكل ولكن

 :منها عدة، عوامل

 تقع حيث الصعب، إلى الّسهل من درجةمت البصري  الّتفكير مهارات أن -

" مهارة ثم تنمّيتها، يسهل مهارة كأدنى مقدمتها في" البصرّية القراءة" مهارة

 ."املعاني استنتاج" ملهارة النهاية في نصل حتى" البصري  الّتمييز

 تحليل املعلومات، تفسير) مهارات هي صعوبة األكثر املهارات أن -

ب( املعاني استنتاج املعلومات،
ّ
  الّتفكير، من عليا مستويات تتطل

بة عقلّية وعملّيات
ّ
 .مرك

 على وذلك مستوّيات، ثالث إلى البصري  الّتفكير مهارات تقسيم يمكن -

 الّتمييز البصرّية، القراءة: )مهارات وتشمل دنيا، مستويات: الّتالي الّنحو

 وتشمل وسطى، ومستويات ،(واألرضية الشكل بين الّتمييز البصري،

اكرة البصري، االغالق املكانّية، العالقات إدراك: )هاراتم
ّ
 ،(البصرّية الذ

 املعلومات، تحليل املعلومات، تفسير: )مهارات وتشمل عليا، ومستويات

 (.املعنى استنتاج

  دراسة أكّدته مع النتيجة هذه وتتفق هذا 
ً
 ،"الكحلوت" ،"مهدي" من كال

 ].22,30,37] "القحطاني"

 
ً
 :على ينص والذي للبحث؛ الرابع السؤال عن اإلجابة: رابعأ

 وفق املنظومي املدخل على قائمة الوسائط متعددة برمجّية فاعلّية ما 

الب لدى املعرفي الّتحصيل تنمّية في " Davis ديفز" نموذج
ّ
 ِضعاف الط

 الّسمع؟

الث الفرض صحة من الّتحقق تّم  الّسؤال، هذا عن ولإلجابة 
ّ
 من الث

  دال فرق  يوجد: "أنه على ينص والذي البحث، فروض
ً
 عند إحصائيا

الب درجات متوسطي بين 05, مستوى 
ّ
 الّتطبيقين في الّسمع ِضعاف الط

 ،"البعدي الّتطبيق لصالح املعرفي الّتحصيل الختبار والبعدي القبلي

 بين الفروق داللة ملعرفة Test-T اختبار استخدام خالل من وذلك

 (:8) جدول  ّضحهيو  كما مرتبطتين، عينتين متوسطي

 8جدول 

 مستوى الداللة قيمة "ت" االنحراف املعياري  املتوسط عدد الطالب القياس

  القبلي

22 

7.91 1.57  

11.20 

 

 1.30 13.18 البعدي 0.01

  

 وهذا ،(11.20) املحسوبة" ت" قيمة أن الّسابق الجدول  من يّتضح      

  دال فرق  وجود على يدل
ً
 متوسطي بين 0.01 مستوى  عند إحصائّيا

الب درجات
ّ
 لصالح الّتعليمّية البرمجّية تجريب بعد الّسمع ِضعاف الط

الث الفرض قبول  يعني مما البعدي، الّتطبيق
ّ
: أنه على ينص والذي الث

  دال فرق  يوجد
ً
الب درجات متوسطي بين 05, مستوى  عند إحصائّيا

ّ
 الط

 املعرفي، الّتحصيل رالختبا والبعدي القبلي الّتطبيقين في الّسمع ِضعاف

 .البعدي الّتطبيق لصالح وذلك

 الوسائط متعددة الّتعليمّية البرمجّية بأن القول  يمكن ذلك على وبناءً  

 في فاعليتها أثبتت" ديفز" نموذج باستخدام املنظومي املدخل وفق واملعّدة

الب لدي املعرفي الّتحصيل تنمّية
ّ
 تفسير ويمكن الّسمع، ِضعاف الط

 :منها عدة، عوامل خالل من النتيجة ذهه ومناقشة
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 لديها أّن  إال املعرفة؛ من كبير لقدر الّتعليمّية البرمجّية تخزين رغم -

  القدرة
ً
مين، اهتمام جذب على وتصميمها إعدادها ألسلوب نظرا

ّ
تعل

ُ
 امل

 ومثيرات وسائط من تحويه وملا بينهم، فيما الفردية الفروق ومراعاة

 احتفاظ في ساهم للمعلومات وتنظيم كاملوت وترابط منطقي وتسلسل

مين
ّ
تعل

ُ
 .الحاجة عند واستدعائها باملعلومات امل

 في" ديفز" نموذج خطوات تطبيق خالل من املنظومي املدخل استخدام -

 ملا ومثيرة مبّسطة بصورة محتواها عرض في ساعد البرمجّية محتوى  بناء

 .تواملعلوما املفاهيم بين للعالقات توضيح من يبرزه

الب تساعد التي الوسائل من املنظومات تعتبر -
ّ
 وتذكر استدعاء على الط

م الّسابقة العلمّية املادة
ّ
  بينهما، والربط الجديد للّتعل

ً
 ربط عن فضال

الب
ّ
مه ما وإسقاط ومحيطه ببيئته الط

ّ
 .واقعه على يتعل

 في املنظومي املدخل مع تشترك الوسائط متعددة الّتعليمّية البرمجّية أن -

م يجعالن كونهما
ّ
تعل

ُ
 من يزيد مما الّتعليمّية، العملّية محور  هو امل

 .املعرفة اكتساب في بنفسه وثقته وتفاعله، دافعيته،

 ذات املنظومي املدخل نظريات مبادئ مع النتيجة هذه وتتفق هذا      

 اإلطار في ذكرها الّسابق – املعرفي الّتحصيل تنمّية في بفاعليته العالقة

  تتفق كما ،-ري النظ
ً
 دراسة مع اتفقت حيث الدراسات، من عدد مع جزئيأ

 تنمّية في الّتعليمّية البرمجّيات استخدام فاعلية إلى توّصلت والتي" مهدي"

 عشر الحادي الصف طالبات لدى املعلومات تكنولوجيا في الّتحصيل

[22.[ 

  دراسة مع اتفقت كما       
ً
وبكيا"و العلوم، في" البداينة" من كال

ّ
 في" لش

" وآخرون املرشدي"و ،"القحطاني"و الرياضيات، في" عسيري "و الفيزياء،

 املنظومي املدخل لتوظيف إيجابي أثر وجود إلى توّصلوا حيث األحياء، في

 ].25,37,52,61] املفاهيمي واالستيعاب الّتحصيل تنمّية في

، الحالّية الّدراسة مع الّسابقة الّدراسات هذه اتفاق جاء وقد 
ً
 حيث جزئيا

  الحالّية، الّدراسة ُمتغيرات جميع بين جمعت منها دراسة توجد ال
ً
 فضال

 .املستهدفة العينة اختالف عن

 . التوصيات6

 املنظومي املدخل توظيف فاعلّية أثبت حيث الحالي، البحث نتائج ضوء في

 في" ديفز" نموذج وفق الوسائط متعددة الّتعليمّية البرمجّية إنتاج في

الب لدى املعرفي والّتحصيل البصري  الّتفكير مهارات ةتنميّ 
ّ
 ِضعاف الط

 :يلي بما ُيوص ي الباحث فإن الّسمع،

 الّتقنيات استثمار تدعم التي الحديثة الّتدريس استراتيجيات توظيف -1

رابط بتحقيق وتهتم
ّ
م وتجعل وتسلسلها وتنظيمها املعلومات بين الت

ّ
تعل

ُ
 امل

 
ً
 .ّيةالّتعليم للعملّية محورا

 خطوات باستخدام املنظومي املدخل توظيف تتبنى التي البرامج توفير -2

 الدراسية املقررات شتى في واملهارات املعارف تقديم عند" ديفز" نموذج

 .الوسائط متعدد تفاعلي قالب في وتقديمها

 بتوظيف الّتعليمّية البرمجّيات لتطوير الّدعم أشكال كافة تقديم -3

الب املناسبة ةالّتدريسي املداخل
ّ
 اإلعاقة وذوي  خاّصة، الّسمع ِضعاف للط

  .عاّمة بصفة الّسمعية

 اإلدراك مهارات تقويم تشمل بحيث التقويم دائرة اتساع إلى التوّجه -4

تفكير عامة، بصفة والّتفكير
ّ
 املعتاد الّتقويم بجانب خاصة، البصري  وال

 .واالتجاهات األدائي والجانب للّتحصيل

الب لدي الّسمعي الفقد تعالج مناسبة امجبر  توفير  -5
ّ
 الّسمع ِضعاف الط

الب مع لالندماج لتأهيلهم الّسمعية اإلعاقة وذوي 
ّ
 ومباشرة العاديين الط

مهم
ّ
 .إيجابي بشكل تعل

 البحث مقترحات

  
ً
 الّدراسات بعض الباحث يقترح الحالي، البحث نتائج إلى استنادا

 :اآلتّية املستقبلية

 تنمّية في املنظومي واملدخل املتعددة الوسائط برامج بين الّدمج فاعلية -1

الب لدي اإلبداعي الّتفكير
ّ
 .الط

تقديم نمط اختالف أثر -2
ّ
ي ال

ّ
 على املتعددة الوسائط لبرامج والجزئي الكل

 .البصري  الّتفكير مستويات تنمّية

 الّتعليمي املحتوى  تقديم في املنظومي املدخل نماذج استخدام فاعلية -3

البل
ّ
 واألداء املعرفي الّتحصيل تنمّية على الّسمعية اإلعاقة ذوي  من لط

 .أخرى  دراسية مواد في والّتفكير املهاري 

 في املنظومي واملدخل الّتعليم تقنّيات بين الّدمج فاعلّية حول  بحوث  -4

 لذوي  التكنولوجّية املستحدثات واستخدام االجتماعية املهارات تنمّية

 .ةالخاصّ  االحتياجات

 

 املراجع

 العربية املراجع. أ

 ذوي  لألطفال التعلم أساليب (.2004) .محمود رفعت بهجات، [1]

 .الكتب عالم :القاهرة الخاصة، االحتياجات

 في مقدمة(.2010) .فواز عمرو  وعبدالعزيز، مفلح تيسير كوافحة، [2]

 .املسيرة دار :عمان الخاصة، التربية

 الفنية املواصفات(. 2013) .عبدهللا املقصود عبد محمد حامد، [3]

  املعاقين للطالب التعليمي املحتوى  لتصميم والتربوية
ً
 في سمعيا

 للتعلم الثالث الدولي املؤتمر إلى مقدم بحث اإللكتروني، التعلم

 واألداء املمارسة" عنوان تحت بعد، عن والتعليم اإللكتروني

 العربية ملكةامل: الرياض ،2013فبراير 7-4 من الفترة في ،"املنشود

 .السعودية

: عمان التربوي، النفس علم (.2005) .علي محمد صالح جادو، ابو [4]

 .املسيرة دار

 التقنية ساليباأل (.2002) .جميلة وشقالبو، شكر محمد الزبيدي، [5]

 الندوة في مقدم بحث،سمعيا المعاقين وتربية يمـلتعل ةـالحديث

 رعاية في العاملة يئاتلله يـالعرب ادـلالتح سابعةـال العلمية

 .دوحةال ،قطر امعةـج ،21القرن في األصم حقوق:الصم

 املدخل باستخدام التدريس أثر(. 2009) .هللا عبد منى البداينة، [6]

 مادة في األساس ي الخامس الصف طلبة تحصيل في املنظومي

  .األردن مؤتة، جامعة ماجستير، رسالة الطفيلة، بمحافظة العلوم

 طالب تحصيل في ديفز أنموذج أثر(. 2013) .شاكر درحي نايف، [8]

 تفكيرهم وتنمية الجغرافية مادة في املتوسط الثاني الصف

 جامعة األساسية، التربية كلية ماجستير، رسالة املنظومي،

 .املستنصرية
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 البصري  التفكير في ديفز أنموذج أثر(. 2016) .خزعل حيدر نزال،[9] 

 التربية كلية مجلة التاريخ، مادة في األدبي الرابع الصف طالب لدى

 .26ع بابل، جامعة واالنسانية، التربوية للعلوم األساسية

 الحاجات ذوي  لألفراد التربوية البرامج(. 2006) .أحمد خولة يحيى، [11]

 .والطباعة والتوزيع للنشر املسيرة دار: عمان الخاصة،

: األردن لسمعية،ا ةــقاإلعا ىــف ةــمقدم(. 1998) .لاــجم ،بــالخطي [13]

 .والتوزيع والنشر للطباعة الفكردار

 تأهيل في العالي التعليم دور (. 2010) .عبيد الرحمن عبد اليوبي، [14]

 سلسلة: املعرفة مجتمع نحو السمعية، الخاصة االحتياجات ذوي 

 عبدالعزيز، امللك جامعة االستراتيجية، الدراسات مركز يصدرها

 .السعودية

(. 2008. )عبدالرءوف ربيع ومحمد، عبدالرءوف طارق  عامر، [15]

 .والتوزيع للنشر طيبة مؤسسة: القاهرة السمعية، اإلعاقة

 ذوى لمعلمى التدريس مهارات(. ٢٠٠٤) .عفت أحمد ،قرشم [16]

 كزمر: القاهرة ،(والتطبيق النظرية) -ةـالخاص االحتياجات

 .للنشر بلكتاا

 املدرس ي، املنهج خالل من لتفكيرا تعليم(. 2005) .ناديا السرور، [17]

 .األردن والنشر، للطباعة وائل دار

 التأهيل بين السمعية اإلعاقة(. 2015) .محمد املغاوري تامر املالح،[18] 

 .اإلسكندرية جامعة التربية، كلية والتكنولوجيا،

 دار: القاهرة املعاق، الطفل تربية(. 2006) .صبحي سليمان،[19] 

 .الثقافية اتلالستثمار  الفاروق

 وأنماطه التفكير(. 2012) .منتهى والصاحب، نادية العفوان، [21]

 والتوزيع، للنشر صفاء دار وتعلمه، تعليمه وأساليب ونظرياته

 .عمان

 على تعليمية برمجيات استخدام فاعلية (.2006) .حسن مهدي، [22]

 طالبات لدى املعلومات تكنولوجيا في والتحصيل البصري  التفكير

 الجامعة التربية، كلية ماجستير، رسالة عشر، الحادي فالص

 .اإلسالمية

 البصري  التفكير في مقترحة استراتيجية أثر(. 2008) .ثناء حسن، [23]

 املرحلة تالميذ لدى اإلبداعي والتعبير األدبي الخيال تنمية على

 ،132ع التدريس، وطرق  املناهج في دراسات مجلة اإلبتدائية،

 .193-132ص مصر،

 شكل استراتيجية استخدام(. 2014) .حسن محمد الطراونة، [24]

 الصف طالب لدى البصري  التفكير تنمية في الدائري  البيت

 جامعة التربوية، العلوم مجلة الفيزياء، مبحث في األساس ي التاسع

 .41،2الزيتونة،األردن،

 تنمية في املنظومي املدخل توظيف أثر(. 2010) .فداء الشوبكي، [25]

 الصف طالبات لدى بالفيزياء البصري  التفكير ومهارات ملفاهيما

 اإلسالمية، الجامعة التربية، كلية ماجستير، رسالة عشر، الحادي

 .غزة

 البنائية على قائم برنامج فاعلية(. 2010) .أسامة املوال، عبد [26]

 الدراسات تدريس في الخليط التعلم باستخدام االجتماعية

 البصري  والتفكير الجغرافية املفاهيم يةتنم على االجتماعية

 رسالة اإلعدادية، بالحلقة الصم الّتالميذ لدى الحياتية واملهارات

 .سوهاج جامعة التربية، كلية دكتوراه،

 تنمية في محوسب تفاعلي كتاب فاعلية(. 2013) .أحمد زايدة، أبو [27]

 الصف طالب لدى ولوجياالتكن في البصري  التفكير مهارات

 اإلسالمية، الجامعة ماجستير، رسالة بغزة، األساس ي مسالخا

 .غزة

 كاةاملحا على قائمة تفاعلية برمجية أثر(. 2013) .ماهر زنقور، [28]

 مهارات تنمية في األبعاد ثالثية الهندسية لألشكال الحاسوبية

  املنظم والتعلم البصري  التفكير
ً
 الثاني الصف طالب لدى ذاتيا

 مصر، ،2ع الرياضيات، تربويات مجلة ة،الباح بمنطقة املتوسط

 .104-30ص

 التواصل مهارات في مقترح برنامج أثر(. 2011) إيمان طافش، [29]

 في البصري  التفكير ومهارات العلمي التحصيل تنمية على الرياض ي

 رسالة بغزة، األساس ي الثامن الصف طالبات لدى الهندسة

 .غزة األزهر، جامعة التربية، كلية ماجستير،

 ري ئدالا تلبيا تيجيةراستا فيوظت فاعلية (.2012) .مالآ وت،لكحلا [30]

 دىل فيارابالجغ ري لبصا رلتفكيا راتمهاو ملمفاهيا تنمية في

 .زةغ ،إلسالميةا لجامعةا زة،بغ رعش ديلحاا فلصا تالباط

 تنمية في االفتراض ي الواقع تكنولوجيا فاعلية(. 2015) .منى األغا، [31]

 بغزة، األساس ي التاسع الصف طالبات لدى البصري  التفكير

 .غزة االسالمية، الجامعة التربية، كلية ماجستير، رسالة

 مكتبة جنون؟، العبقرية هل(. 2004) .محمد إبراهيم املغازي، [32]

 .مصر املنصورة، الورد جزيرة

 فوق  التعلم دورة تيجيةار است توظيف أثر (.2010) .يحي جبر، [35] 

 لدى بالعلوم البصري  التفكير ومهارات املفاهيم ةتنمي في املعرفية

 منشورة، غير ماجستير رسالة األساس ي، العاشر الصف طلبة

 .غزة اإلسالمية، الجامعة التربية، كلية

 لتنمية مقترحة تعليمية برمجية فاعلية(. 2010) .سمية داود، أبو [36]

 العام الدبلوم لطالبات التعليمية املتعددة الوسائط إعداد مهارات

 .سعود امللك جامعة التربية، كلية ماجستير، رسالة التربية، في

 في املنظومي املدخل استخدام أثر(. 2015) .بدرية القحطاني، [37]

 التفكير ومهارات املفاهيمي االستيعاب تنمية على األحياء تدريس

 رسالة أبها، بمدينة الثانوي  الثاني الصف طالبات لدى البصري 

 .السعودية القرى، أم جامعة التربية، ةكلي دكتوراه،

 النشر دار املتعددة، الوسائط(. 2001) .الحميد عبد بسيوني، [38]

 .مصر للجامعات،

 والتطبيق، التنظير بين املتعددة الوسائط(. 2004) .خالد فرجون، [39]

 .الفالح مكتبة: الكويت

 تحديثو  املعلومات تكنولوجيا(. 2001) .زاهر الغريب اسماعيل، [40]

 .الكتب عالم: القاهرة التعليم،

 املتعددة الوسائط استخدام فاعلية(. 2012) .شيخة الحساني، [41]

 تالوة إجادة في التجويد مقرر  من وحدة تدريس في الحاسوبية

 في االبتدائي الخامس الصف تلميذات لدى الكريم القرآن
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 أم جامعة التربية، كلية ماجستير، رسالة املقدسة، العاصمة

 .السعودية القرى،

(. 2007) .مبارز  العال عبد ومنال، الفتاح عبد أمل سويدان، [42]

 دار: عمان املعلم، للطالب أساسية مقدمات التعليم في التقنية

 .الفكر

 التربوية، وتطبيقاته التعليمي الحاسوب(. 2004) .يوسف عيادات، [43]

 .امليسرة دار: عمان

 في املتعددة الوسائط على قائم برنامج أثر(. 2008) .طه هالة بخش، [45]

 الصف تالميذ لدى واالبتكارية االستطالع حب تنمية على العلوم

 .86ع التربوية، املجلة املتوسط، األول 

 آفاق، الحاسوب، تدريس أساليب(. 2005) .وآخرون عزو  عفانة، [47]

 .غزة

 شراتوالع اآلحاد وحدتي تدريس أثر(. 2005) .وآخرون وليم عبيد، [48]

 الصف تالميذ تحصيل في املنظومي باملدخل األعداد وطرح وجمع

 في املنظومي املدخل حول  الخامس العربي املؤتمر االبتدائي، األول 

 العربي، الوطن في التعليم منظومة تطوير نحو والتعلم التدريس

 .أبريل 17-16 شمس، عين جامعة العلوم، تدريس تطوير مركز

 الرياضيات منهج تطوير(. 2004) .السالم عبد فاطمة الحديد، أبو [49]

 العربي املؤتمر املنظومي، املدخل ضوء في االبتدائية املرحلة في

 تطوير مركز والتعلم، التدريس في املنظومي املدخل حول  الرابع

 .أبريل 4-3 شمس، عين جامعة العلوم، تدريس

 في نظوميامل االتجاه(. 2000) .جو والجوسكي، فاروق أمين فهمي، [50]

 املؤسسة: القاهرة والعشرين، الحادي للقرن  والتعلم التدريس

 .والتوزيع والنشر للطبع الحديثة العربية

 املنظومي املدخل استخدام فعالية(. 2009) .أحمد رحاب نصر، [51]

 املنظومي التفكير وتنمية العلوم مادة تعلم صعوبات على للتغلب

 عشر، الثالث العلمي ؤتمرامل اإلعدادية، املرحلة تالميذ لدى

 الجمعية للمراجعة، دعوة والكتاب واملنهج املعلم العلمية التربية

 .مصر: القاهرة العلمية، للتربية املصرية

 في املنظومي املدخل استخدام أثر(. 2010) .معدي خالد عسيري، [52]

 لتالميذ الدراس ي التحصيل على والقسمة الضرب محتوى  تنظيم

 أم جامعة التربية، كلية دكتوراه، رسالة بتدائي،اال  الثالث الصف

 .القرى 

 العلوم تدريس فعالية(. 2005) .وآخرون الهادي عبد منى سعودي، [53]

 املعلومات توليد مهارات تنمية في املنظومي املدخل باستخدام

 االعدادية املرحلة تالميذ لدى املعرفي فوق  والتفكير وتقييمها

 في املنظومي املدخل حول  امسالخ العربي املؤتمر بمصر،

 العربي، الوطن في التعليم منظومة تطوير نحو والتعلم التدريس

 .أبريل 17-16 شمس، عين جامعة العلوم، تدريس تطوير مركز

 املنظومي املدخل استخدام(. 2012) .جاسم كاظم حيدر الجيزاني، [54]

 رحلةامل تالميذ واستبقاء التحصيل في وأثره الرياضيات تدريس في

 جامعة األساسية، التربية كلية ماجستير، رسالة االبتدائية،

 .املستنصرية

 مقرر  في الوراثة وحدة تنظيم(. 2007) .هللا فضل عيد هاجر املولد، [55]

 الدراس ي التحصيل على وأثرها املنظومي املدخل ضوء على األحياء

 علمي الثانوي  الثاني الصف طالبات لدى الناقد التفكير وتنمية

 أم جامعة التربية، كلية ماجستير، رسالة املكرمة، مكة بمدينة

 .القرى 

 التعليم، تكنولوجيا عمليات(. 2003) .عطية محمد خميس، [56]

 .الكلمة دار: القاهرة

 فاعلية(. 2010) .حسين إبراهيم عليم، وأبو زايد محمود ملكاوي، [57]

 افلضع اللفظية بالطريقة النطقي للتدريب حاسوبي برنامج

 ،26مج دمشق، جامعة مجلة األطفال، رياض مرحلة في السمع

 .3ع

 قائمة مقترحة برمجية أثر(. 2015) .املولى عبد السيد خطوة، أبو [58]

 البصرية الثقافة مهارات بعض تنمية في اإللكترونية األلعاب على

 املؤتمر السمعية، اإلعاقة ذوي  األطفال لدى الحاسوب واستخدام

 الرياض، بعد، عن والتعليم اإللكتروني للتعلم الرابع الدولي

 .السعودية

 تكنولوجيا على قائم برنامج فاعلية(. 2016) .جهاد إسالم أحمد، [59]

 العلوم مبحث في البصري  التفكير مهارات تنمية في املعزز  الواقع

 جامعة التربية، كلية ماجستير، رسالة التاسع، الصف طالب لدى

 .غزة األزهر،

 املتعددة بالوسائط برنامج فعالية(. 2008) .سميح آالء ن،شاهي [60]
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THE EFFECTIVENESS OF A MULTIMEDIA PROGRAM 

BASED ON THE SYSTEMIZED APPROACH TO 

"DAVIS MODEL" IN DEVELOPING THE VISUAL 

THINKING SKILLS AND COGNITIVE ACHIEVEMENT 

OF STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENT 
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    ABSTRACT_This research purposed to recognize the effectiveness of the employment of the systemic 

access on producing educational multimedia software according to the steps of the model of "Davis" of the 

systemic learning in the development of the skills of visual thinking and academic acquisition of the 

hearing-impaired students at the preparatory school. And the study sample composed of 22 students from 

the seventh grade within the program of the hearing-impaired students at the school of Osman Ibn Affan in 

Medina, KSA. And the researcher used the semi-experimental design for one group, pre-test and Post-test 

to measure the effectiveness of the independent variable in the attendant variables, and the instruments of 

the research were prepared by the researcher, represented in the experimental treatment tool (educational 

multimedia software), the visual thinking test and the achievement test. After the experiment, the data was 

analyzed and the results showed a statistically significant difference at the level 0.01 between the average 

of the degrees of the students with hearing impaired in the pre and after applications for each of the visual 

thinking skills test generally, and also for each of sub-skill separately, and for the cognitive acquisition in 

favor of after application, and consequently, the researcher recommended the using of the systemic access 

and the using of its models specially the model of "Davis" in producing the interactive educational 

multimedia software in various courses for the hearing-impaired students to Improve their learning 

outcomes.  

Keywords: Systemized Approach, "Davis" Model, Educational Multimedia Software, Visual 

Thinking, Hearing Impairment. 

 


