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 دراسةمستخمص ال
ىدفت الدراسة التحقق من فاعمية تصميم قاموس عممى إلكترونى بمغة اإلشارة     

لتدريس العموم بالصف المعكوس لتنمية ميارات التواصل العممى واالندماج األكاديمى 
لمنيج شبو لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية الصم بمدارس األمل لمصم. واتبعت الدراسة ا

التجريبى ذا المجموعة الواحدة مع التطبيق القبمى والبعدى، وتكونت عينة الدراسة من 
( تبلميذ؛ ولتحقيق أىداف الدراسة تم تصميم قاموس عممى إشارى إلكترونى 01)

لتعميم المفاىيم العممية بمغة اإلشارة، وتم اعداد اختبار التواصل العممى وبطاقة 
ل العممى، ومقياس االندماج األكاديمى, وتوصمت الدراسة إلى مبلحظة ميارات التواص

عدة نتائج من أىميا: وجود فعالية لمقاموس العممى اإلشارى اإللكترونى ولمتعمم 
بالصف المعكوس في تنمية ميارات التواصل العممى وتحقيق االندماج األكاديمى 

 لمتبلميذ المعاقين سمعًيا.
إشارى إلكترونى، الصف المعكوس، ميارات  عممى قاموس :الكممات المفتاحية

 التواصل العممى، اإلندماج األكاديمي، المعاقين سمعًيا.
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Abstract : 

    The study aimed at verifying the effectiveness of designing an 

electronic scientific dictionary in sign language to teach science 

by flipped classroom to develope scientific communication skills 

and academic engagement among deaf students(n=10) in Al-

Amal schools for the deaf. Designing an electronic scientific 

signal dictionary to teach scientific concepts in sign language, 

testing scientific communication, observation cheklist, scientific 

communication skills, and academic engagement scale.The study 

reached a number of results, the most important of which are: 

The effectiveness of an electronic scientific signaldictionary in 

teaching science by flipped classroom in developing scientific 

communication skills and academic engagement of students with 

hearing impairment. 

Keywords: Electronic Scientific Signal Dictionary, Flipped 

Classroom, Scientific Communication Skills, Academic 

Engagement, Hearing Impaired .  
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 :  مقدمةال
ازداد االىتمام فى اآلونة األخيرة بفئات ذوى االحتياجات الخاصة عمى المستوى    

العالمى و المحمى، ومن بين ىذه الفئات المعاقون سمعًيا الصم كمًيا وجزئًيا، حيث يعد 
االىتمام بيم من مؤشرات تحضر األمم؛ وليذا أوصت العديد من الدراسات التربوية 

ىتمام بيم ورعايتيم تربوًيا وتعميمًيا؛ لتمكينيم من التوافق مع متطمبات بضرورة اال
 حياتيم ومساىمتيم االيجابية فى أنشطة مجتمعاتيم، ومن ثم تحويميم إلي قوة منتجة.  

ا تفرضو طبيعة التطورات وُيعتبر تعميم وتعمم العموم لممعاقين سمعًيا مطمًبا ضروري     
تبارىا أكثر العموم تأثيًرا وتأثًرا بتطورات الثورة العممية والمعموماتية، باع العممية

التكنولوجية، وأكثر المواد ارتباًطا بالبيئة التى يعيش فييا الفرد، حيث تعكس الظواىر 
واألحداث المحيطة بو، وبالتالي فإن تعميم وتعمم ىذه المادة يتطمب تفاعل التمميذ 

ؤلنشطة العممية المختمفة حتى يكتسب المعاق سمعًيا مع كل ما حولو، وممارستو ل
 نواتج التعمم التى تسمح لو بفيم أكثر تعمًقا وشمواًل لممفاىيم والظواىر العممية.

وُتعد العموم لغة ليا رموزىا ومفرداتيا وقواعدىا، وليذه المغة وظيفة ميمة ُيستفاد     
ذا يتطمب أن منيا في حل المشاكل اليومية، وىى التواصل بيا ومن خبلليا، وكل ى

يكون التمميذ المعاق سمعًيا عمى وعى تام بكيفية استخدام العموم ورموزىا ومفاىيميا 
ونظرياتيا ولغتيا الخاصة التى تساعده عمى فيميا بشكل أفضل وىو ما يعرف 

 بالتواصل العممى.
؛ خالاااد 8102)شاااادى الفاااار، د مااان الدراساااات ومنياااا دراساااة كااال مااانعدٌيااا وأشاااارت   

؛ 8108 الخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازمى، الحكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام عباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد ؛8104،الرشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايدى
Mukhopadhyay&Moswela,2010  إلى أن التبلميذ المعاقين سمعًيا يواجيون )
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صااعوبات فااي تعماام واكتساااب المفاااىيم العمميااة، ويرجااع ذلااك لعاادة أسااباب؛ منيااا ماااىو 
متعمق بالتمميذ نفسو نتيجة إلعاقتو السمعية، ومنيا مااىو متعماق بمحتاوى ماادة العماوم، 

المقررات التى يدرسونيا ىى نفس المقررات التى يدرسيا أقارانيم العااديين ماع حيث إن 
التى ال تتناسب وطبيعة اإلعاقة، مما يقمل من قدرة التبلمياذ  حذف بعض الموضوعات

المعااقين عماى اكتسااب المعموماات والمعاارف التاى تسايم فاى اكتسااب المفااىيم العممياة 
تاادريس المحتااوى والمتمثمااة فااي الطاارق المعتااادة فيمااا بعااد، ومنيااا ماااىو متعمااق بطريقااة 

المترتبااة عمااى طبيعااة إعاااقتيم الساامعية التااى قااد ال تتناسااب مااع االحتياجااات الخاصااة 
 لممعاقين سمعًيا.

( بضرورة توحيد اإلشارات في مجتمع 8112كما أوصت دراسة محمد أبوشامة )   
اق التفاعل مع أقرانو المعاقين سمعًيا في جميع مناطق الجميورية حتى يتسنى لممع

بشكل سميم في البيئات المختمفة، واستحداث إشارات وصفية لممفاىيم العممية المجردة 
في الكيمياء والفيزياء والبيولوجي ووضعيا في مرجع إشاري يوزع عمى الطبلب 
ومعممي العموم لتجنب االجتيادات الشخصية في توصيل المعمومات وتعمميا مما 

إرساء و تيم لمتواصل مع أقرانيم ومعممييم بيدف تبادل المعرفة يسيم فى تحقيق حاج
 قواعد من التفاىم المشترك وتعزيز استقبللية التعمم والثقة بالذات. 

وُتعد ميارات التواصل العممى من الميارات الحياتية، التى تسيم بشكل واضح فى    
ز اإليجابيات؛ بما يكفل تمكين الفرد من التفاعل والتعامل مع المحتوى العممى، وتعزي

لو القدرة عمى التفكير االبداعى، والتفكير الناقد، واتخاذ القرار، إضاًفة الى إحداث 
تغيير جذرى فى مفاىيم التعميم وأساليبو، والتحول من الكم الى الكيف، ونقل التركيز 

تخيل، من التعميم الى التعمم، ومن المعمم الى المتعمم، ومن الحفظ الى التفكير، وال
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واالبتكار، وحل المشكبلت، وتوفير وسائل تعميمية تربوية؛ لتكوين بيئة دراسية تسيم 
 فى تحسين مستوى التعميم والتعمم.

ولذا اىتم األدب التربوى بتنمية ميارات التواصل العممى لدى التبلميذ العاديين    
 &Dewi; Ibrahim; Poedjiastoeti; Prahani; Setiawan)ومنيا دراسة  

Sumarjan ,2019)  التى ىدفت الكشف عن فاعمية نموذج التعمم المتكامل لتحسين
ميارات التواصل العممى لدى طبلب المرحمة الثانوية فى مادة العموم، ودراسة حنان 

( التى قدمت برنامج مقترح فى الثقافة البيووالنانوتكنولوجية وفق نظرية 8102زكى )
التواصل العممى والتفكير المستقبمى، ودراسة يحيى  المرونة المعرفية وأثره فى تنمية

( التى استخدمت التعمم االجتماعى اإللكترونى فى تنمية مستوى 8102أبوجحجوح )
 ( التى ىدفت8102سة تغريد حمد)التحصيل العممى وميارات التواصل العممى، ودرا

عممية والتواصل تطبيق استراتيجية التعمم المتمركز عمى الميمة فى تنمية المفاىيم ال
( التى أثبتت فاعمية الرسوم الكرتونية العممية فى 8102العممى، ودراسة سمر قرش )

 تنمية التعمم واالتصال والتواصل العممى.
ولما كان لممعاقين سمعًيا خصوصية لغوية تختمف عن أقرانيم العاديين في تفاعميم   

وفير قاموس عممى إشارى مع محتوى مادة العموم؛ فظير حرص واىتمام الباحثة بت
إلكترونى عبر اليواتف الذكية لتوفير أفضل الخدمات التعميمية لممعاقين سمعًيا من 

بيدف االرتقاء بيم ورفع المستوى العممى  لتواصل اإلشارى لممفاىيم العمميةخبلل ا
لدييم ليتسنى ليم االندماج في المجتمع العممى واالعتماد عمى الذات في تعمم العموم 

 يحدث اآلن. دم االقتصار عمى تعمم المين والحرف اليدوية فقط كماوع
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وييدف القاموس العممى اإللكترونى إلى استحداث وتوحيد لغة اإلشارة العممية،    
ومعالجة التباين فى المفردات اإلشارية العممية بين مجتمع تعمم العموم حتى اليعوق 

 نظام التواصل العممى بيئة تعمم تقنيةر فو ويتعمميا أو االكتساب الخطأ لمفاىيميا، 
د تمكنيم من اكتساب العديو بمغة اإلشارة تشبو بيئة الفصل الدراسى لممعاقين سمعًيا، 

التى تؤثر فى سموكيم االجتماعى وفيميم لمبيئة ؛ من المفاىيم والظواىر العممية
التعمم المحيطة، وتسيم فى التعمم بشكل تفاعمى وتطوير وتحسين التعميم، وتحقيق 

الذاتى باتباع أساليب تعميم وتعمم تربوية مبلئمة الحتياجاتيم وطبيعة إعاقتيم بشكل 
 يقمل من الشعور بالعزلة واالنسحابية من المواقف االجتماعية.

ويمكن تدريس العموم لممعاق سمعًيا باستخدام المحتوى الذى يقدمو القاموس    
ء بالصور المتحركة واألشكال والرسوم اإلشارى العممى اإللكترونى، وىو محتوى ممى

واإلشارات المعبرة عن المفاىيم واألنشطة العممية؛ وبذلك فإنو يخاطب حاسة البصر 
التى تعتبر الحاسة األساسية في تعميم المعاق سمعًيا؛ ولكي يتم توظيفيا عمى النحو 

يث نمط من أنماط التعمم الحد إجراءاتالمرغوب فيو كان ميًما استخدامو ضمن 
 كالتعمم بالصف المعكوس.

ويعتمد التعمم المعكوس عمى التفاعل والتعاون بين الطالب والمعمم الذى يركز عمى    
تقديم خبرات تعممية ميمة باستخدام الطالب لمتقنيات التعميمية وتوظيفيا بطريقة جديدة 

يؤدى إلى إتقان فيم المحتوى من خبلل البحث  في المنزل والصف الدراسى؛ مما
والقراءة الرقمية باإلضافة إلى منحيم خبرة عممية في تعمم كيفية " التعمم الذاتى" من 
خبلل االستثمار األمثل لمصادر التعميم اإللكترونى، وىو شرط ميم في الفصول 

يقوم بو المتعمم في المنزل في إطار التعمم التقميدى يتم عممو خبلل  المعكوسة، فما
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ح الفرصة لممتعمم أن يكون لو دوًرا ميًما في عممية الحصة والعكس صحيح؛ مما يتي
 (. Hamdan, Knight& Arfstrom, 2013التعمم ) 

وأكدت عدٌيد من الدراسات عمي أىمية التعمم المعكوس فى تدريس العموم لمتبلميذ    
؛ 8102؛ خديجة الشامي ،8102العاديين، ومنيا دراسة كل من )مشاري الحارثي ،

 (.Morgan,2018؛ 8102ي، عبد الرزاق المييب
وترى الباحثة أن تعميم العموم لمتبلميذ المعاقين سمعًيا مدعًما بتوظيف القاموس    

العممى اإلشارى اإللكترونى وباستراتيجية الصف المعكوس عبر اليواتف الذكية من 
خبلل ميام وتكميفات تعميمية يقومون بتنفيذىا، يساعد في حل العديد من مشكبلت 

دراك المفاىيم والحقائق العممية؛ مماتعمم ال يوفر  عموم لدييم، ومن أبرزىا صعوبة فيم وا 
بيئة تعمم تتناسب واحتياجاتيم التعميمية وتزيد من دافعيتيم نحو تعمم العموم بل وتحقق 
االستمتاع بتعمميا، كل ذلك يزيد من اندماج التبلميذ المعاقين سمعًيا في دراسة وتعمم 

 العموم.   
المبلحظ عزوف التبلميذ المعاقين سمعًيا عن االنتظام فى الدراسة وعدم  نمو     

قدرتيم عمى التفاعل مع المعممين داخل الحجرات الدراسية وخاصة فى مادة العموم؛ 
وذلك بسبب عدم قدرتيم عمى استخدام لغة العمم فى التعبير إشارًيا عن أفكارىم 

االندماج فى التعمم والذى يمثل ضرورة واستفساراتيم األمر الذى يتعارض مع عممية 
وأىمية بالغة فى التحصيل األكاديمى مما يعوق تحقيق العديد من األىداف التربوية 

 والتعميمية.
واىتم الباحثون والتربويون بشكل متزايد بتنمية سموك وميارات االندماج األكاديمي    

العديد من المشكبلت التعميمية، لمتبلميذ في الميام التعميمية باعتبارىا مفتاح معالجة 
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والتي من أىميا انخفاض التحصيل، والشعور بالممل والرتابة، وزيادة العزوف عن 
 (.2، 8102حضور حصص العموم )حنان محمود، 

العموم باستخدام القاموس والتعمم بالصف المعكوس من  تعمم إلىالباحثة  شيروت   
أن تكون محل اىتمام من الباحثين  نبغىيالحديثة فى تدريس العموم التى االتجاىات 

والمعممين؛ لما قد تسيم بو فى تنمية ميارات التواصل العممى والتى من شأنيا أن 
تحقق االندماج األكاديمى الذى ييدف إلى استثمار الطاقة النفسية وتوجيو جيد المتعمم 

تقان المعارف والميارات لتعزيز التحصيل األكا نحو التعمم،  ديمى.الفيم، وا 
ومن ىذا المنطمق كانت فكرة ىذه الدراسة لمكشف عن فاعمية استخدام القاموس     

اإلشارى العممي اإللكتروني والتعمم بالصف المعكوس فى تدريس العموم عمى تنمية 
ميارات التواصل العممى واالندماج األكاديمي لممعاقين سمعًيا في العموم لما تحظى بو 

االىتمام، وضرورة تعميم العموم لدييم بما يعزز فرصيم فى  فئة المعاقين سمعًيا من
التكيف مع المشكبلت اليومية، وتوفير تعميم شامل، ومنصف، ومحقق لمجودة، ومعزز 

 لفرص التعمم مدى الحياة.
 اإلحساس بالمشكمة:

نبع اإلحساس بمشكمة الدراسة من خبلل مجموعة من الشواىد واألدلة تتمثل فى    
 اآلتى:

أكدت عميو المؤتمرات والندوات من أىمية استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعمومات ما  -
واالتصاالت في تعميم فئة المعاقين سمعًيا وتطوير مناىجيم الدراسية بما يمكنيم من 
التفاعل والتكيف مع المجتمع وفئاتو المختمفة وتكوين عمماء وأفراد مبتكرين ومبدعين منيم 

صرية لتكنولوجيا عاتيم ومنيا: المؤتمر العممى التاسع لمجمعية المقادرين عمى خدمة مجتم
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ديسمبر  4-8تكنولوجيا التعميم لذوى االحتياجات الخاصة" في الفترة من " التعميم بعنوان
؛ والمؤتمر اإلقميمى الثانى لمتعمم اإللكترونى بدولة الكويت بعنوان "بناء أنظمة 8112

؛ 8102مارس  82-82ات التعمم" في الفترة من وأدوات خاصة بذوى اإلعاقات وصعوب
والمؤتمر الدولى الرابع لمتعمم اإللكترونى والتعمم عن بعد بالمممكة العربية السعودية بعنوان 

ثراءاتو في دعم منصة التعميم" في الفترة من   2-8"االتاحة والوصول لممحتوى الرقمى وا 
عنوان" المؤتمر الدولى لبلتصاالت ؛ المؤتمر الدولى األول لذوى اإلعاقة ب8102مارس 

بمركز  8102يوليو   21وتكنولوجيا المعمومات لتمكين األشخاص ذوى اإلعاقة" فى 
 المنارة بالتجمع الخامس.

" والبكم األمل لمصمارات متعددة لمدارس "كما تبين من خبلل قيام الباحثة بزي -
جراء بعض المناقشات  مع معممى العموم ما يمى: واستكشاف مراكز مصادر التعمم بيا، وا 

موحد لممفاىيم  -فى حدود عمم الباحثة –ال يوجد قاموس عممى إشارى إلكترونى  •
 العممية بمغة اإلشارة لممعاقين سمعًيا عمى المستوى المحمى والعربى.

من خبلل مراجعة نتائج التبلميذ فى امتحانات العموم فى األعوام السابقة أن ىناك  ظير •
فى فيم الطبلب المعاقين سمعًيا لممفاىيم العممية بالمرحمة اإلعدادية؛ حيث قصور معرفى 

يتم تدريس بعض المفاىيم العممية البسيطة لموضوعات عممية متنوعة فى مادة العموم 
 ليم، لكنيا ال تتناسب مع قدراتيم العقمية، والمرحمة العمرية التى يمرون بيا.

لتبلميذ المعاقين سمعًيا يؤدى إلى عدم تمكنيم وجود قصور فى الجانب الميارى لدى ا •
من ميارات التواصل العممى واإلندماج األكاديمى في تعمم العموم، كما أفاد بذلك معممى 

 العموم بيذه الفصول فى الصفوف المختمفة.



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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محدودية معرفة المعممين فى مدارس "األمل لمصم والبكم" باألساليب والوسائل  •
ت واألنشطة الحديثة التى تسيم فى إكتساب الطبلب المعاقين سمعًيا التكنولوجية واألدوا

 لممفاىيم العممية، وميارات التواصل العممى واإلندماج األكاديمى.
تركيز اىتمام أولياء األمور بتعميم أبنائيم لغة اإلشارة لمتواصل مع اآلخرين، دون  -

 االىتمام بدراستيم لممواد العممية المتخصصة.
ت إليو عدٌيد من الدراسات العربية واألجنبية من ضعف ميارات التواصل ما أشار  -

 (؛ سوزان8110مثل: الميدى سالم ) العممى لمتبلميذ العاديين بالمراحل التعميمية المختمفة
 ،(8104رزق ) فاطمة ؛(8100(؛ حمودة مسمم )Kolber,2011(؛ )8101السيد )

اىتمت بتنمية ميارات  -مم الباحثةفي حدود ع –، والتوجد دراسة (8102سمر قرش )
 التواصل العممى لمتبلميذ المعاقين سمعًيا.

كما أعدت الباحثة اختباًرا تشخيصي ا لمعرفة مستوى ميارات التواصل العممى المتمثمة  -
فى )القراءة العممية، الكتابة العممية، التمثيل العممى( لدى تبلميذ الصف األول االعدادى 

( مفردة موزعة عمى ميارات التواصل العممى 02وتكون االختبار من ) المعاقين سمعًيا،
بين اسئمة موضوعية وأخرى مقالية، وأظيرت النتائج ضعًفا فى ميارات التواصل  ما

( درجة؛ وبناًء عمى ما 02( من أصل )5,2العممى حيث بمغ متوسط درجات التبلميذ )
 ضاع ىذا األمر لمبحث العممي.خسبق لزم إ
 دراسةمشكمة ال
تتمثل مشكمة الدراسة الحالية فى ضعف مستوى ميارات التواصل العممى لدى         

التبلميذ الصم وانصرافيم عن االىتمام بدراسة العموم بسبب الصعوبات التى يواجيونيا 
في تعمم مادة العموم؛ مما قد يتطمب توفير بيئة تعميمية مناسبة تراعى خصائص ىذه 

المقدم، وتعوض افتقادىم لحاسة السمع من خبلل دمج الوسائل  الفئة وطبيعة المحتوى
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التكنولوجية كإستخدام القاموس اإلشارى اإللكترونى لرفع مستوى استيعاب المفاىيم 
 العممية وميارات التواصل العممى لدييم.

لذا يمكن تحديد مشكمة الدراسة فى السؤال الرئيس التالى: ما فاعمية بناء قاموس       
إشارى إلكترونى لتدريس العموم بالصف المعكوس عبر اليواتف الذكية لتنمية عممى 

ميارات التواصل العممى واالندماج األكاديمى لدى التبلميذ المعاقين سمعًيا بالمرحمة 
 اإلعدادية؟ 

 ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئمة الفرعية التالية : 
ميتيا لدى التبلميذ المعاقين سمعًيا في العموم ما ميارات التواصل العممى المراد تن -0

 بالصف األول اإلعدادى ؟
بالصف األول العموم إلى أى مدى تتوفر ميارات التواصل العممى فى مقرر  -8

 ؟ العموم اإلعدادى
ما أسس بناء القاموس العممي اإلشارى اإللكتروني التى ينبغى مراعاتيا لتنمية  -2

 لدى التبلميذ المعاقين سمعًيا في العموم؟ ندماج األكاديمىواصل العممى واالميارات الت
ما فاعمية استخدام القاموس العممي اإلشارى اإللكتروني لتدريس العموم بالصف  -4

المعكوس عمى تنمية ميارات التواصل العممى لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية المعاقين 
 سمعًيا في العموم؟

العممي اإلشارى اإللكتروني لتدريس العموم بالصف  ما فاعمية استخدام القاموس -2
 المعكوس عمى تنمية االندماج األكاديمى لدى التبلميذ المعاقين سمعًيا في العموم؟ 

 فروض الدراسة
ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تبلميذ مجموعة الدراسة في  -

 ى.التطبيقين القبمي والبعدي  في ميارات التواصل العمم



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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اليوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تبلميذ مجموعة الدراسة في  -
 التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس االندماج األكاديمى.

 أىداف الدراسة
 -ىدفت الدراسة الحالية إلى:    
تحديد ميارات التواصل العممى وأبعاد االندماج األكاديمى في العموم التى ينبغى  -

 المعاقين سمعًيا. تنميتيا لدى
بناء القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى عبر اليواتف الذكية الستخدامو فى تعمم  -

  .العموم
قياس فاعمية استخدام القاموس اإلشارى العممي اإللكتروني لتدريس العموم بالصف  -

المعكوس عبر اليواتف الذكية عمى تنمية ميارات التواصل العممى واالندماج 
 يمى لممعاقين سمعًيا في العموم .األكاد

 أىمية الدراسة :
 تمثمت أىمية الدراسة الحالية في التالي :   
إعداد قاموس إشارى عممى إلكترونى في مادة العموم لممرحمة اإلعدادية المينية  -

لمتبلميذ المعاقين سمعًيا يساىم في التغمب عمى صعوبات تعمم مادة العموم لدى ىؤالء 
 التبلميذ.

ة لمتوجيات العالمية نحو تعميم المعاقين وتعزيًزا ألىداف تعد ىذه الدراسة استجابً  -
، وىى أىداف التنمية المستدامة الخاص بالتعميم الجيد والشامل 8121أجندة التعميم 

 لمجميع وتعزيز فرص التعميم مدى الحياة.
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واصل العممى إبراز دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت فى تنمية ميارات الت -
 لممعاقين سمعًيا في العموم.

تأتي الدراسة الحالية استجابة لما ينادي بو عمماء االجتماع من ضرورة دراسة  -
 تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت وآثارىا عمى المجتمعات. 

تناول الدراسة الحالية لقطاع حيوي وميم يتمثل في قطاع المعاقين سمعًيا وكمما  -
، كمما تزايد تأثيره اإليجابي عمى بقية لقطاع المقومات األساسية السميمةتوفرت ليذا ا

 القطاعات االقتصادية واالجتماعية والذي يمكن أن تعتمد عميو خطط وبرامج التنمية.
توجيو نظر الباحثين نحو بناء برامج تعميمية ووحدات مقترحة مدعمة بالقاموس  -

وذلك لتييئة  ؛بين:)العمم والتكنولوجيا(ى يجمع العممى اإلشارى اإللكترونى والذ
 الطبلب المعاقين سمعًيا لتعمم العموم بشكل أفضل وأكثر رسوًخا.

التحول فى عرض المفاىيم العممية والحقائق العممية من مجرد شرح إشارى نظرى  -
جراءاتإلى ميارات وخطوات و  باستخدام القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى  ا 

جراءاتو  بالصف المعكوس؛ ليستطيع الطالب المعاق سمعًيا تطبيقيا فى أى  التعمم ا 
 وقت وبدون الحاجة الى مساعدات خارجية.

رصد اآلثار المترتبة عمى فاعمية استخدام القاموس اإلشارى العممي االلكتروني  -
باستخدام اليواتف الذكية لتنمية ميارات التواصل العممى واالندماج األكاديمى لممعاقين 

 ًيا في العموم.سمع
إضافة لبنة إلى بنيان المكتبة العربية التي تعاني من ندرة البحوث والدراسات  -

العربية التي تناولت موضوع تنمية ميارات التواصل العممى واالندماج األكاديمى 
 لممعاقين سمعًيا في العموم.



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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اقين سمعًيا اإلسيام في تزويد واضعى مناىج العموم بميارات التواصل العممى لممع -
في العموم العداد وتطوير المناىج التعميمية ليم وكيفية تنميتيا من خبلل القاموس 
اإلشارى اإللكتروني مما يساىم في تنظيم وعرض المحتوى الدراسى بشكل يثير رغبتيم 
في تعمم العموم وممارسة ميارات التواصل العممى التى تؤدى بدورىا إلى زيادة تفاعميم 

 يط بيم. مع كل ما يح
يساعد ىذا القاموس ليس فقط التبلميذ الصم عمى تعمم المفاىيم العممية بمغة  -

اإلشارة بل أيًضا المعممين والدارسين لمغة اإلشارة واآلباء واألميات؛ بيدف توحيد 
اإلشارات المستخدمة لتعميم المفاىيم العممية بين مستخدمييا مما يسيم في التغمب 

شارات المستخدمة لعرض المفيوم العممى الواحد باختبلف عمى مشكمة اختبلف اإل
 البيئة والثقافة.

 حدود الدراسة :
 اقتصرت الدراسة الحالية عمى الحدود التالية:       

: تم اختيار أفراد الدراسة من تبلميذ الصف األول اإلعدادى المعاقين حدود بشرية -
 سمعًيا.

 " التابعة إلدارة شبين الكوم التعميمية.موالبك : مدرسة "األمل لمصمحدود مكانية -
 (.8102-8102: الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسي )حدود زمانية -
 حدود موضوعية: -
من العام الدراسى مقرر العموم بالفصل الدراسى الثانى لمصف األول اإلعدادى  •
 وحدتى "المادة والمغناطيسية".؛ الذى يتضمن (8102-8102)
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ارات التواصل العممى، وىى) القراءة العممية، الكتابة العممية، التمثيل بعض مي •
 العممى، التعبير العممى اإلشارى(.

 بعض أبعاد االندماج األكاديمى، وىى )السموكى، المعرفى، الوجدانى(. •
 مصطمحات الدراسة 

 -تناولت الدراسة الحالية المصطمحات التالية : 
: وتعرفو الباحثة إجرائًيا بأنو: قاموس إللكترونيالقاموس العممي اإلشارى ا -0

إلكترونى تم دمجو في تطبيق إلكترونى يتم تحميمو عمى اليواتف الذكية )األندرويد( 
، ويتكون من مجموعة مختمفة من  JAVAمن عمل الباحثة مبرمج بمغة البرمجة 

مشاىد  الوسائط المتعددة تشمل نصوص، وصور توضيحية، ورسوم ثابتة أو متحركة،
فيديو توضح شروح تفصيمية تم ترجمتيا بمغة اإلشارة لكل مفيوم من المفاىيم العممية 
المتضمنة بمنيج العموم المقرر عمى التبلميذ الصم بالمرحمة اإلعدادية المينية 
بالصف األول اإلعدادى؛ لتعميميم المفاىيم العممية بمغة اإلشارة وممارستيا فى حياتيم 

 ع أفراد مجتمعيم.لمتواصل العممى م
: وتعرفو الباحثة إجرائًيا بأنو: نمط لمتعمم قائم عمى توظيف الصف المعكوس -8

المستحدثات التكنولوجية فى تعمم العموم عن طريق عرض المحتوى العممى لوحدتى 
"المادة والمغناطيسية" بما يتضمنو من فيديوىات مسجمة وبرامج محاكاة، يتم رفعيا 

 whatsappوتحميميا عبر وسائل التواصل االجتماعى كتطبيق  عبر شبكة اإلنترنت 
عمى مشاىدتيا كواجبات منزلية قبل من الصم ، مما يحفز التبلميذ المعاقين سمعًيا 

الحضور إلى الصف الدراسى الذى يقتصر دوره عمى تنفيذ االنشطة الصفية وتوفير 
 الفرص الكافية لطرح األسئمة وتقديم التغذية الراجعة. 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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عمى  األصم: وتعرفيا الباحثة إجرائًيا بأنيا: قدرة التمميذ ميارات التواصل العممى -2
استخدام مفردات بنية العمم )حقائق، مفاىيم، مبادىء، تعميمات، قوانين، نظريات( فى 
التعبير عن األفكار العممية وآرائو وتوضيحيا وتبادليا مع المعمم وأقرانو من التبلميذ، 

بميارات) القراءة العممية اإلشارية، التمثيل العممى، التعبير العممى من خبلل اإللمام 
في األصم بمغة اإلشارة، الكتابة العممية(، وتقاس بالدرجة التى يحصل عمييا التمميذ 

 اختبار التواصل العممى وبطاقة مبلحظة ميارات التواصل العممى.
عمى  األصمقدرة التمميذ  : وتعرفو الباحثة إجرائًيا بأنو:االندماج األكاديمى -4

المشاركة فى تعمم العموم والتفاعل مع المواقف التعميمية والميام األكاديمية المرتبطة 
بو، و الحرص عمى بناء المعرفة والتنظيم الذاتى ليا، واإلصرار عمى الفيم واكتساب 
ظيار ردود الفعل اإليجابية تجاه المعمم  المعارف والمعمومات بصورة صحيحة، وا 

الزمبلء، والميام واألنشطة التعميمية، ويتم قياسو من خبلل مقياس ُأعد لذلك فى و 
 ضوء ثبلثة أبعاد وىى: االندماج السموكى، االندماج المعرفى، واالندماج الوجدانى.

 تبلميذًيا فى ىذه الدراسة بأنيم: ال: ويقصد بيم إجرائالمعاقين سمعًيا التالميذ -2
قبل اكتسابيم أية مفردات لغوية وفى حاجة  ،مع فقًدا كمًياالصم الذين فقدوا حاسة الس

إلى برامج تعميمية تختمف عن البرامج التعميمية ألقرانيم العاديين، وتراعى القيود التى 
 تفرضيا عمييم اإلعاقة السمعية.

 أدوات ومواد الدراسة
ن قائمة بميارات التواصل العممى التى ينبغى تنميتيا لدى التبلميذ المعاقي .0

 سمعًيا بالصف األول اإلعدادى.
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قاموس عممى إشارى إلكترونى لتبلميذ الصف األول اإلعدادى. )إعداد  .8
 الباحثة(

دليل المعمم الستخدام القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى والصف المعكوس  .2
 تدريس العموم لمتبلميذ المعاقين سمعًيا.فى 

إللكترونى والصف المعكوس الستخدام القاموس العممى اإلشارى اأوراق عمل  .4
 فى تدريس العموم لمتبلميذ المعاقين سمعًيا.

العممية، ميارة التمثيل  اختبار ميارات التواصل العممى ) ميارة الكتابة .2
 العممى، القراءة العممية (. )إعداد الباحثة(

بطاقة مبلحظة ميارات التواصل العممى ) ميارة التعبير العممي اإلشارى(.  .5
 حثة()إعداد البا

 مقياس االندماج األكاديمى. )إعداد الباحثة( .2
 اإلطار النظرى والدراسات السابقة:

تضمن اإلطار النظرى لمدراسة الحالية خمسة محاور أساسية، ىى ) اإلعاقة       
السمعية وتعمم العموم، القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى، التعمم بالصف المعكوس، 

 الندماج األكاديمى( ويمكن تناول ذلك عمى النحو التالى:ميارات التواصل العممى، ا
 المحور األول: اإلعاقة السمعية وتعمم العموم

ُيعد تنمية اإلنسان ىدًفا أسمى من أىداف التنمية المستدامة، وألنو الغاية واألداة، كان     
المناسب،  البد من االىتمام بكل فئات المجتمع وضمان أحقيتيم في العمل والعمم والتأىيل

م ومعممييم بيدف ومن بين ىذه الفئات فئة المعاقين سمعًيا وحاجتيم لمتواصل مع أقراني
رساء قواعد من التفاىم المشترك وتعزيز استقبللية التعمم والثقة بالذاتتبادل المعرفة و   ؛ا 
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لذا ىدف ىذا المحور إلي التعرف عمي ماىية اإلعاقة السمعية وطرق التواصل معيم، 
 أنماط التعمم المناسبة ليم. لتقديم
( أن اإلعاقة السمعية مصطمح عام يغطي 84، 8102يري عبد المطمب القريطي )و     

مدي واسع من فقدان السمع يتراوح من حيث الحدة وبين الصمم أو الفقدان الشديد الذي 
 يؤدي إلي عجز اإلنسان عن السمع ويعوق عممية تعمم الكبلم والمغة، والفقدان الخفيف

 الذي ال يعوق استخدام األذن في فيم الحديث وتعمم الكبلم والمغة. 
( التبلميذ 21، 8102ومرفت عمي ) ،(08، 8112وتعرف كل من خالدة نيسان )   

المعاقين سمعًيا بأنيم: "التبلميذ الذين أصيبت حاسة السمع لدييم بفقدان جزئي، أو كمي، 
ويحتاجون إلى تقنيات، وبرامج تربوية  بحيث ال يمكنيم االعتماد عمييا في التعمم،

مع قدراتيم، واستعدادتيم، واحتياجاتيم الخاصة،  ىيمية، ووسائل اتصال خاصة تتناسبوتأ
وتعتمد عمي المثيرات البصرية بشكل كبير يمكنيم من التغمب عمى األثار السمبية 

 إلعاقتيم السمعية".
وضعاف السمع  Deafالصم كما أن مصطمح اإلعاقة السمعية يضم فئتين ىما:    

Hard of Hearing  وأقتصرت الدراسة عمى التبلميذ الصم من ذوى اإلعاقة السمعية ،
وىم: فئة من التبلميذ فقدت حاسة السمع لدييم وظيفتيا ألسباب قد تكون وراثية أو 
مكتسبة مما يعوق تقديم تعميم مناسب ليم فى مدارس التربية العادية؛ ولكنيم يمكنيم تعمم 
كافة المواد األكاديمية كالتبلميذ العاديين تماًما فى مدارس التربية الخاصة باستخدام 

 (.2، 8102، )عبدالعميم شرف استراتيجيات تعميمية وطرق اتصال مناسبة معيم
 طرق التواصل مع المعاقين سمعًيا :

ه إن الطفل األصم لم ُيحرم من وسائل التعبير عن نفسو عمي الرغم من افتقار     
لمغتو المفظية نتيجة إلعاقتو السمعية، فيو يعتمد عمي المدخل البصرى واستخدام لغة 
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اإلشارة البصرية فى التعمم والتواصل داخل الفصل الدراسىى وفى مجتمع المدرسة؛ 
لذلك كان البد من توفير طرق اتصال فعالة في تربيتيم تعتمد عمى حاسة البصر، 

يتمكنوا من التفاعل مع بعضيم البعض، ومع وتتناسب مع طبيعة إعاقتيم؛ لكي 
اآلخرين، واالندماج فى الحياة اإلجتماعية، وتتمثل تمك الطرق فيما يمي: )فؤاد عيد 

 (822-822، 8108(، )أمير القرشي، 22-20، 8108الجوالدة، 
  Oral Methodالطريقة الشفيية  -

اًدا عمي تنمية البقايا يمثل الكبلم في ىذه النظم أداة التواصل الرئيسية اعتم    
السمعية في تعمم المغة والكبلم باإلستعانة بالمعينات من أجل نمو المغة الشفوية، 

 :وتعتمد ىذه الطريقة عمي
  التدريب السمعيAuditory Taining :  ويركز عمي استغبلل بقايا السمع

لدى الطفل، والمحافظة عمييا وتنميتيا واستثمارىا ما أمكن ذلك، عن طريق 
تدريب األذن عمي االستماع واالنتباه السمعي، وتعويد الطفل عمي مبلحظة 
األصوات المختمفة والدقيقة والتمييز بينيا، وتبرز أىميتيا في تطوير قدرتيم 
عمي السمع، وتحسين النمو المغوي، وتبلءم ىذه الطريقة ضعاف السمع الذين 

عية أو بدونيا أكثر بإمكانيم التقاط بعض األصوات من خبلل المعينات السم
  .من أؤلئك الصم الذين ال يسمعون

   )قراءة الشفاه )الكالم Lip reading :  ويطمق عمييا أحياًنا قراءة الكبلم أو
القراءة البصرية، وىي تقوم عمي تدريب الطفل األصم وثقيل السمع وتوجيو 

يماءاتو، ومراقبة ما  يتخذه انتباىو إلي المبلحظة البصرية لوجو المتحدث وا 
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شكل الفم والشفتين من حركات وأوضاع متباينو أثناء النطق والكبلم، وترجمة 
 ىذه الحركات إلي أشكال صوتية بما يساعده عمي فيم الكبلم.   

   Manual Communicationالطريقة اليدوية -
تعتمد ىذه الطريقة عمي حاسة اإلبصار عن طريق استخدام عبلمات ورموز يدوية    

 لكممات واألفكار والمفاىيم وتتضمن طريقتين ىما: تعبر عن ا
   لغة اإلشارةSign Language:  وىي مجموعة من الرموز المرئية اليدوية

لمكممات أو األفكار أو المفاىيم تستعمل بشكل منظم، حيث تحل فييا حركات 
األيدي محل الكممات المنطوقة والتعبيرات الصوتية، كما تحل العيون محل 

 استقبال الرسالة خبلل عممية االتصال؛ حيث تنقسم اإلشارات إلى: األذن في 
 وتمقائية تعبر عن فكرة أو تصف مفيوًما ما رفع  إشارات وصفية

اليد إلي أعمي تعبيًرا عن الطول، أو فتح الذراعين جانًبا تعبيًرا 
 عن الكثرة.

 ذات دالالت خاصة متفق عمييا داخل ثقافة  إشارات غير وصفية
م ومعممييم وذوييم، وىي بمثابة لغة خاصة متداولة مجتمع الص

الحسن،  فيما بينيم؛ كاإلشارة إلي أعمي لمداللة عمي الشىء
 واإلشارة باألصبع إلي أسفل لمداللة عمي الشي الردىء.

 وتستخدم في عرض المادة التعميمية لممساعدة إشارات مصورة :
ض اإلشارة في تعرف معنى الكممات ومدلوالتيا المغوية بحيث تعر 
 المصورة وتكتب أسفميا الكممة أو المفيوم الدال عمييا.
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  ىجاء األصابعFinger Spelling   : ،تعد من أىم نظم االتصال لدي الصم
وىي عبارة عن وسيمة لتمثيل الحروف اليجائية واألرقام، والرموز العممية، 

حركات واألفكار والمفاىيم من خبلل إشارات حسية بصرية عن طريق أشكال و 
 .  اليد واألصابع؛ حيث يمثل كل وضع من أوضاع اليد أحد الحروف األبجدية

تقوم ىذه الطريقة عمي  و Total Communicationطريقة التواصل الكمي  -
الدمج بين الطرق السمعية والشفيية واليدوية لتنمية الميارات والكفاءات المغوية، 

عاقة السمعية، ومن خبلل ىذه الطريقة، ولضمان تواصل أكثر فعالية فيما بين ذوي اإل
التي تجمع الطرق السابقة مًعا، يمكن تبلفي عيوب كل طريقة عمي حده، واالستفادة 

 من مميزات كل طريقة.
واعتمدت الدراسة الحالية عمي طريقة التواصل الكمى فى بناء قاموس عممي إشاري    

شبكة  عبرط لفيديوىات تعميمية برواب التبلميذإلكتروني لممفاىيم العممية و تزويد 
 . الصف المعكوس إجراءاتمن خبلل  اإلنترنت

 صعوبات تعمم العموم لمتالميذ لممعاقين سمعًيا : 
أشارت منظمة الصحة العالمية في تقريرىا الدوري إلى ضعف مناىج العموم في     

يا، محتواىا، وطرق تدريسيا، واألنشطة العممية الموجودة بيا، وجمود مصطمحات
باإلضافة إلي عدم توافر المصادر التعميمية التي تتبلءم مع طبيعة اإلعاقة، وقصورىا 
في تحقق نمو متكامل في مختمف جوانب الشخصية، وأوصت بضرورة بناء مناىج 

 World Health Organizationتتوافق مع طبيعة النمو العقمي والمعرفي لدييم )

"Who" , 2015)، ( صعوبات تعمم 22-22، 8102فار )أوضحت دراسة شادي الو
 العموم لممعاقين سمعًيا فيما يمي :
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، وتتمثل تمك الصعوبات في عدم  مناسبة األىداف صعوبات تتعمق باالىداف •
الحالية فى مناىج العموم لطبيعة، وخصائص تمك الفئة، باإلضافة إلي ضعفيا فى 

 ، وأنماط تعمميم.واتجاىاتيم راعي ميوليمتنمية ميارات االتصال لدييم، كما أنيا ال ت
، وتتمثل في عدم وجود ترابط بين محتوي منيج العموم صعوبات تتعمق بالمحتوي •

عدم مراعاة المحتوي لجوانب النمو العقمي، و لممعاقين سمعًيا، وأىداف العموم ليم، 
والنفسي، واالجتماعي، والمغوي، وضعف الصياغة المغوية لممحتوي واختيار 

لجامدة، وعدم وجود ترجمات إشارية لممصطمحات العممية، وضعف المصطمحات ا
عد المحتوي عن تنظيم المحتوي، لتحقيق االستمرارية، وتراكم الخبرات التعميمية، وبُ 

، وضعف التدرج في موضوعات المحتوي من مشكبلت التي يواجيونيا في حياتيمال
عمي فكرة واحدة، السيل لمصعب، والمحسوس لممجرد، كما أن المحتوي ال يركز 

تنطمق منيا موضوعاتو، باإلضافة إلي ضعف استخدام الصور واألشكال والخرائط 
 والرسومات التوضيحية.

، وتتمثل في أن معظميا صعوبات تتعمق باستراتجيات وطرق عرض المحتوي •
يعتمد عمي التقميدية وال تستند إلي األنشطة والمستحدثات التكنولوجية، باإلضافة إلى 

 استخدام معممي الصم لبلستراتجيات والطرق التي تعتمد عمي المداخل البصرية.عدم 
، وتتمثل في ضعف ارتباط األنشطة صعوبات تتعمق بأنشطة ووسائل تعميم العموم •

بالتمميذ، واعتمادىا بصورة كمية عمي المعمم، وقمة عنصر التشويق، وعدم مخاطبتيا 
 ألكثر من حاسة، كالبصر، والممس. 
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، وتتمثل فى أن تمك الوسائل مقالية تعتمد عمي بات تتعمق بوسائل التقويمصعو  •
المفظية مما يجعميا تشكل صعوبة، نظًرا لقصور المغة المقروءة، والمكتوبة، باإلضافة 

 إلي ندرة وجود االختبارات العممية .
بمغة ، وتتمثل فى عدم القدرة عمى قراءة المفاىيم العممية، والتعبير صعوبات لغوية •

اإلشارة عنيا أو التعبير عنيا بقراءة الشفاه أو اليجاء األصبعي، وصعوبة الكتابة 
 العممية الصحيحة ليا خاصة الرمزية منيا وفيم داللتيا ومعناىا العممى.

، ومنيا: صعوبات وتسيم الدراسة فى التغمب عمى العديد من تمك الصعوبات    
عوبات تتعمق بأنشطة ووسائل تعميم تتعمق باستراتجيات وطرق عرض المحتوي، ص

العموم باستخدام الصف المعكوس فى تعمميم لمعموم، والصعوبات المغوية باستخدام 
 القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى.

ظيرت مجموعة من الدراسات والبحوث اىتمت بتدريس العموم  وبناًء عمى ما سبق   
 لممعاقين سمعًيا ومنيا:

ا الستراتيجيتي خرائط بينت فاعمية تدريس العموم وفقً  (4102ريحاب نصر ) دراسة  
التفكير والخرائط الذىنية االلكترونية في تنمية التحصيل وبقاء أثر التعمم وبعض 

ا بأبيا بالمممكة عادات العقل لدى تمميذات الصف السادس االبتدائي المعاقات سمعيً 
أثر استخدام المدخل  أوضحت( 4102مروة صديق )العربية السعودية، ودراسة 

البصرى المكانى فى تدريس العموم لمتبلميذ بمدارس الصم وضعاف السمع عمى 
( 4102عالية العطيات )التحصيل وتنمية الدافع المعرفى، واستخدمت دراسة 

البرمجيات اإلجتماعية فى تعميم العموم لممعاقين سمعًيا بمعاىد األمل بالمممكة العربية 
فاعمية مقرر مقترح قائم عمى  (4102شادى الفار )دراسة  السعودية، كما كشفت
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اإلحتياجات المينية لمتبلميذ المعاقين سمعًيا بالمرحمة اإلعدادية المينية فى تحقيق 
 بعض أىداف تدريس العموم.  

ويتضح مما سبق قمة الدراسات التى اىتمت بتعميم العموم لممعاقين سمعًيا بمصر،     
ات تدريسية لتنمية التحصيل، وال استخدام مداخل واستراتيجي واقتصار الدراسات عمى

قامت بتصميم  وأاستخدمت الصف المعكوس  -فى حدود عمم الباحثة–وجد دراسة ت
التواصل العممى واالندماج تنمية لالقاموس العممى اإلشارى اإللكترونى وبناء 
 يمى لمتبلميذ الصم.األكاد

 ارى اإللكترونى المحور الثانى: القاموس العممى اإلش
تبلميذ المرحمة اإلعدادية المينية  اجاتيواحت يمثل القاموس استجابة لطموحات     

لمصم لتعمم العموم كأقرانيم العاديين في نفس المرحمة العمرية والتعميمية؛ ألن من 
 حقيم االىتمام بتعمميم العموم بما يتفق وخصائصيم النفسية والعقمية والتعميمية. 

القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى شكل من أشكال القواميس، ونوع من  وُيعد   
البرامج االلكترونية التفاعمية التعميمية يعكس تطوًرا سريًعا وكبيًرا في تكنولوجيا التعميم 
لتقديم نوع جديد من التعمم يبلئم الظروف والمستجدات الراىنة، ويتناسب مع خصائص 

 رارتيم الدراسية.المتعممين واحتياجاتيم ومقر 
ويمثل القاموس العممى اإلشارى الوسيط الوحيد الذى ُيمكِّن منتجى المعرفة العممية     

ومصممى مناىج العموم من توصيميا إلى التبلميذ المعاقين سمعًيا، كما يعد الوسيمة 
األساسية لمربط بين الكتاب المدرسى التقميدى بما يتضمنو من معارف ومفاىيم مجردة 

 ر تقميدية وبين التمميذ المعاق سمعًيا؛ النو يترجم تمك المفاىيم إلى لغة اإلشارة.وصو 
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"  ( القاموس اإلشارى العربى لمصم بأنو:414، 8105ويعرف يوسف التركى)    
 ."لغوية بمغة اإلشارة العربية لمصمعبارة عن وثيقة تشتمل عمى مصطمحات 

قاموس إلكترونى " اإللكترونى بأنو: ( القاموس820، 8105وتعرف رباب الباسل )    
بمغة اإلشارة وقراءة الشفاه الغرض منو توحيد لغة اإلشارة وقراءة الشفاة وتقديمو 
إلكترونًيا عن طريق أخصائيين في لغة اإلشارة واستخدام ىذا القاموس لتدريس لغة 

التعميمية اإلشارة وتيسير عممية التعميم لدى التبلميذ عن طريق تحويل جميع المقررات 
 ."ةستخدام معممين متخصصين في كل مادإلى مقررات إلكترونية بمغة اإلشارة با

ويحتوى القاموس عمى العديد من الوسائط المتعددة في برنامج تعميمى إلكترونى    
واحد والتى تتفاعل مع المستخدم بطريقة مؤثرة من خبلل استخدام وتطبيق لغة اإلشارة 

لمعارف والمفاىيم العممية بطريقة عرض جاذبة ومحققة بصورة وظيفية؛ لتقديم ا
ألىداف تدريس العموم لممعاقين سمعًيا، وتم تصميم القاموس ليساعد الصم عمى تعمم 

في أذىانيم من أسئمة  العموم بطريقة أسيل وأسرع؛ مما يمكنيم من التعبير عما يدور
عممية، وبالتالى يتحقق واستفسارات عممية متعمقة بالظواىر والحقائق والقوانين ال

التواصل العممى بين التبلميذ والمعمم وبين أقرانيم وذلك بواسطة لغة اإلشارة التى 
 تعمموىا بواسطة القاموس العممى اإللكترونى.

 أىمية استخدام القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى:
 تتمثل أىمية استخدام القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى فيما يمى:

ُيعد وسيمة تعميمية ميمة لممعاقين سمعًيا لتعمم العموم؛ حيث أنو متاح عمى ىاتف  .0
التمميذ المعاق سمعًيا وال يعيق استخدامو زمان أو مكان؛ إذ يتمكن التمميذ من 
استخدامو في أى وقت يشاء، وال يحتاج القاموس العممى إلى وجود التمميذ مع المعمم 
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نما يست طيع استخدامو عدة مرات واالطبلع عمى المحتوى في الفصل الدراسى، وا 
 العممى باستمرار. 

يساعد عمى قراءة العموم واكتشافيا ومناقشتيا والتعبير عن أفكار المعاقين سمعًيا  .8
بمغة إشارية سميمة؛ مما يجعل التمميذ نشًطا ومتفاعبًل خبلل المناقشات الصفية مع 

يذ والمعممين وأولياء األمور مكتبة يمكن البحث المعمم وزمبلئو، كما يوفر ليؤالء التبلم
 فييا عن العبلمات واإلشارات المعترف بيا لدراسة األفكار العممية.

يساىم في استيعاب المفاىيم والمعارف العممية التى يحتاج تعمميا قدًرا من التفكير  .2
 المجرد وتحتاج إلى جيد عقمى كبير منيم الدراكيا واستيعابيا.

مكانية البحث عن الكممات والمفاىيم العممية والوصول ليا بسيولة؛ مما يوفر إ .4
يوفر الوصول السريع لممفاىيم العممية الخاصة بالموضوعات العممية المتضمنة 

 يسرع من عممية التعمم فى العموم و ،بالكتاب المدرسى
 خصائص القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى:

رى اإللكترونى المقترح  فى ىذه الدراسة بمجموعة من يتسم القاموس العممى اإلشا   
 الخصائص وىى كما يأتى:

: يتسم القاموس باشتمالو عمى كم كبير من المفاىيم العممية االتساع والشمولية -
 .المترجمة بمغة اإلشارة 

: ُيمكن القاموس المعاق سمعًيا من استخدامو في أى سيولة إتاحة االستخدام -
 وقت وأى مكان .

: يعتمد القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى في تصميمو عمى التعمم ديةالفر  -
 .الفردى
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: يوفر القاموس لممعاق سمعًيا التنقل بسيولة ويسر، البحثسرعة التنقل و  -
مكانية البحث داخل محتوى القاموس لمحصول عمى المفيوم المراد تعممو  وا 

 بمغة اإلشارة بسيولة.
تكون منو القاموس من العديد من المثيرات البصرية، : نظًرا لما ياإلثارة العالية -

ثراء المفاىيم  باإلضافة إلى تنوعيا وتكامميا، ولما يتمتع بو من تفاعل وا 
 العممية وحرية التنقل بين صفحاتو.

ونظرًا ألىمية استخدام القاموس اإلشاري فى تعمم المعاقين سمعًيا ظيرت      
 ، ومنيا:موس لممعاقين سمعًيامجموعة من الدراسات اىتمت بإعداد قا

عن أىمية استخدام القاموس اإللكتروني بمغة  (4102دراسة )رباب الباسل، كشفت     
اإلشارة وأثره فى تنمية ميارات االتصال والقراءة لدى التبلميذ الصم وضعاف السمع، 
وتناول القاموس جميع الكممات والحروف واألرقام وعبلمات اإلعراب والنصوص 

ة إلى فيديو خدمة لمتدريس والتواصل مع التبلميذ الصم وتحويل الكممات المكتوبالمست
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا: وجود أثر الستخدام القاموس مصور بمغة اإلشارة، 

اإللكتروني عمى التواصل الفعال وتنمية ميارة القراءة لدى تبلميذ المجموعة التجريبية 
بناء قاموس الكتروني  (4102محمد النجار )دراسة ت وىدفالصم وضعاف السمع، 

ناطق بمصطمحات عمم المكتبات والمعمومات باستخدام برامج الوسائط المتعددة، 
قاموس إلكتروني لبلتصال غير المفظي  (4112ريحاب شومان )وصممت دراسة 

ادة باستخدام الرسوم المتحركة في تنمية مستوى التحصيل الدراسي لؤلطفال الصم في م
أثر استخدام قاموس لغة  (4102ساجدة الذيابات )دراسة  أوضحتالمغة العربية، و 

اإلشارة اإللكتروني في إكساب األشخاص العاديين ميارات لغة اإلشارة واتجاىاتيم نحوه، 
وأظيرت نتائج الدراسة أن ىناك أثر الستخدام القاموس اإلشاري اإللكتروني فى إكساب 
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ة لغة اإلشارة فى االختبار البعدي ووجود اتجاىات ايجابية األشخاص العاديين ميار 
 ومرتفعة نحو استخدام القاموس اإلشاري لتعمم لغة اإلشارة.

ويأتى ىذا القاموس كمحاولة العداد قاموس عممى بمغة اإلشارة لمادة العموم ييتم     
في  –ث ال يوجد بتعميم المفاىيم والمصطمحات العممية بمغة اإلشارة لممعاقين سمعًيا؛ حي

قاموس عممى إشارى إلكترونى ُيقدم لممعاقين سمعًيا لتعمم العموم سواء  -حدود عمم الباحثة
عمى المستوى المحمى والعربى، رغم الجيود التى ُبذلت لصناعة قواميس إشارية لممعاقين 
سمعًيا، ولكن معظيما اىتمت بإعداد قاموس لغوى إشارى لتوحيد لغة اإلشارة لمحروف 

ليجائية العربية فقط ليتمكن الصم من التواصل مع اآلخرين، والتعبير عن أفكارىم ا
ومشاعرىم وفيم األحداث المحيطة بيم واالندماج في محيطيم العربى، مثل القاموس 
اإلشارى العربى لمصم بدولة الكويت واإلمارات وقطر تحت إشراف من جامعة الدول 

بدائية ال ترقى إلى مستوى ما وصمت إليو التجارب العربية، وىى محاوالت فى أطوارىا ال
 الغربية في ىذا المجال.

 المحور الثالث: الصف المعكوس
ُيساعد التعمم بالصف المعكوس في التغمب عمى صعوبات التعمم التى تواجو       

الطبلب ذوى االحتياجات الخاصة، ومنيم المعاقون سمعًيا، حيث يتصفون بالذاكرة 
وال يستفيدون من التعمم بالشكل الصحيح؛ فالمعمومات والمعارف قصيرة المدى، 

التستمر في أذىانيم بصورة دائمة؛ بل يتم نسيانيا بسرعة، فيى تساعدىم عمى تذكر 
دراكيا عمى المدى البعيد من خبلل تكرار المادة العممية، والتعرض لمتعمم  المعرفة وا 

 لحصة الدراسية االستغبلل األمثلل اعدة مرات؛ مما يؤدى إلى تقوية تعمميم، واستغبل
(Bolliger; Supankorn& Boggs, 2010 ). 
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ويقدم المعمم من خبلل التعمم بالصف المعكوس محتوى يناسب احتياجات    
المتعممين، وبأسموب يناسب تباينيم في مستوى تحصيل المعرفة العممية )متباينى 

ضعيفى التحصيل، ويتيح لمطبلب التحصيل الدراسى(، ويقدم الدعم اإليجابى لمطبلب 
 استخدام التقنية بالسرعة التى تراعى قدراتيم العقمية بأى وقت ومكان.

والتعمم المعكوس أحد انماط التعمم المدمج، الذى يجمع ما بين تفعيل التكنولوجيا     
وأدواتيا فى تحقيق التعمم الفعال دون إغفال ألىمية التفاعل بين المعمم والمتعمم، أى 

نو يجمع بين أدوات التعمم التقميدية واإللكترونية، لتتناسب وخصائص المتعممين أ
 واحتياجاتيم من ناحية، وتناسب المحتوى التعميمى وأىدافو التعميمية من ناحية أخرى.

"استراتيجية تدريس تركز عمى  ( بأنيا:2، 8102ويعرفيا فيصل الرواجفة )      
أدوات تكنولوجيا التعميم وتوظيفيا فى التعمم بما  المتعمم وتيدف إلى توظيف استخدام

 ."من قبل المتعمم وبمساعدة المعمم يسيل عممية التعمم
"  ( التعمم بالصفوف المعكوسة بأنو:020، 8102ولذا عرفت سحر عز الدين )      

توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعمم العموم من خبلل تقديم مواد التعمم في صورة مقاطع 
رساليا لمطبلب عبر فيد  وسائل التواصل اإلجتماعى قبل المجىءيو مسجمة لمدروس، وا 

لغرفة الصف، ويتم ذلك من خبلل نموذج إجرائى يتم عمى مرحمتين أساسيتين، وىما: 
مرحمة التعمم خارج غرفة الصف وتتضمن خطوتى التنشيط، وعرض مواد التعمم، وتحقق 

بعة، ف، وتتضمن خطوتى التوجيو والمتااألىداف، ومرحمة التعمم داخل غرفة الص
 ."والتقويم

( بأنو: "ذلك النوع من التعمم الذى يتم فيو 022، 8102كما عرفو عاطف الشرمان )   
 تحويل الحصة أو المحاضرة المعتادة من خبلل التكنولوجيا المتوفرة والمناسبة إلى دروس
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ول إلييا خارج الحصة حيث يستطيع الطالب الوص؛ مسجمة يتم وضعيا عمى اإلنترنت
الصفية إلفساح المجال لمقيام باألنشطة المنوعة والتعمم النشط واالستغبلل األمثل لوقت 
التعمم في الغرفة الصفية وتحت إشراف المعمم مثل حل المشكبلت، لعب األدوار، وتنفيذ 

 ."عممية وغيرىا إلثراء تعمم الطمبةالمشاريع ال
كوس عمى أسس نظرية التعمم البنائي؛ حيث يتحمل ويعتمد التعمم بالصف المع      

المتعمم مسئولية تعممو، فيو باحث عن المعمومة ومعالج ليا بأسموب ذى معنى، مع 
االىتمام بالمعرفة والخبرة السابقة، وبذلك فيو مستقل في تعممو خارج نطاق الصف 

فييا األنشطة الدراسى، ويتحول الفصل الدراسى لبيئة  تطبق فييا المعرفة، وتمارس 
 وأساليب التقويم.

وانطبلًقا مما سبق يرتبط التعمم بالصف المعكوس بالعديد من المفاىيم التربوية      
ومنيا: التعمم الذاتى، التعمم الجماعى من خبلل المشاركة في األنشطة التعميمية داخل 

لصف الدراسى الفصل الدراسى، والتعمم النشط؛ فيساىم ىذا النوع من التعمم في تحويل ا
إلى ورشة تدريبية، يمكن من خبلليا أن يناقش الطبلب ما يريدون حول المحتوى 
التعميمى، كما يمكن اختبار مياراتيم في تطبيق المعرفة من خبلل ممارستيم لؤلنشطة 
الصفية؛ ويعتبر نتيجة اللتقاء مجموعة من استراتيجيات التدريس كالتعمم المدمج والتعمم 

 .(8105)آية قشطة،ى تركز عمى المعمم والمتعمم مًعاتباالستقصاء وال
 مبادىء التعمم بالصف المعكوس:

( أن التعمم بالصف المعكوس يقوم عمى أربعة 8105( أوضحت عزيزة الرويس    
 مبادئ أساسية ىى:
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(: وتشير لمحرف األول Flexible Enviroment) البيئة التعميمية المرنة -
(F ويقصد بيا مرونة المنظو ،) مة التعميمية وتنوع أساليب التدريس والتقويم

 بيا.
(، ويقصد بيا L(: وتشير لمحرف الثانى)Learning Culture) ثقافة التعمم -

 فمسفة التعمم التى تجعل من المتعمم محوًرا فعااًل في العممية التعميمية.
(، ويقصد I(: وتشير لمحرف )International Content) المحتوى الدراسى -

ة تصميم المحتوى التعميمى المصمم، وتنظيمو من قبل المعمم، بيا إعاد
ومدعوًما باستراتيجيات التعمم النشط واالستراتيجيات المتمركزة حول المتعمم؛ 

 لتطبيقو بنجاح في الفصول المعكوسة.
(، ويقصد Pوتشير لمحرف ) :(Professional Educator) المعمم المتمكن -

ود بالكفايات التدريسية البلزمة لتطبيق مينًيا المز  بيا المعمم المتطور
 االستراتيجية.

 مزايا التعمم بالصف المعكوس:
عمى المستوى المعرفى المتمثل فى زيادة  ق مخرجات تعمم إيجابيةيتحق -

التحصيل، والميارى المتمثل باكتساب الميارات، والوجدانى المتمثل فى 
لفصل بين المعمم حب المادة الدراسية والتفاعل اإليجابى معيا داخل ا

 والمتعممين، أو بين المتعممين بعضيم مع بعض.
؛ ألنيا تقمل من التمقين والحفظ واالستذكار ميارات التفكير لدى الطبلب يةتنم -

 .لممادة العممية
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باالكتشاف والبحث والتقصى عن المعمومات التى  ميارات التعمم الذاتى يةتنم -
من خبلل المتعة والتشويق في تقديم يريدونيا، وتزيد من دافعيتو نحو التعمم 

 المحتوى الدراسى.
نقل مكان التعميم من الجماعى إلى الفردى، من خبلل مشاىدة مقاطع الفيديو  -

التعميمية بالمنزل بمفرده، ثم بعد ذلك يتم تحويل غرفة الصف إلى بيئة تعمم 
 ممو. نشطة، ويكون دور المعمم موجًيا ومرشًدا لمتبلميذ لتطبيق ما قاموا بتع

تحسين تحصيل واستيعاب التبلميذ المعاقين سمعًيا لممفاىيم العممية، وذلك من  -
 خبلل توفير امكانية إعادة عرض المفيوم أكثر من مرة.

 دور المعمم  فى تدريس العموم بالتعمم بالصف المعكوس لممعاقين سمعًيا :
راتيجية الصف يمكن تحديد دور معمم العموم لممعاقين سمعًيا خبلل تطبيق است   

 المعكوس، كما يأتى:
 تحديد أىداف الدرس ونواتج التعمم المتوقعة. -
إعداد المادة التعميمية وشرحيا باستخدام التقنيات البصرية وبرامج المحاكاة  -

المعروضة بمغة اإلشارة بوقت كاٍف؛ لتكون فى متناول التبلميذ قبل الدرس؛ 
سمعًيا لمتعمم من خبلل المادة إليجاد الدافع والحافز لدى التمميذ المعاق 

 التفاعمية الُمعدة قبل الدرس.
رفع المحتوى التعميمى عبر شبكة االنترنت، ومشاركة التبلميذ المادة العممية من  -

الذى تم  whatsappخبلل وسائل التواصل االجتماعى، ومنيا تطبيق 
متاحة ليم  االعتماد عميو فى الدراسة الحالية، والتأكد من استبلميم ليا؛ لتكون
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عمى مدار الوقت، وبيذا يتمكن التبلميذ من االطبلع عمى المحتوى العممى 
 بمغة اإلشارة مرات عدة؛ ليتسنى ليم استيعاب المفاىيم العممية بمغة اإلشارة.

تدريب التبلميذ المعاقين سمعًيا عمى كتابة استفساراتيم حول المحتوى العممى  -
 غة اإلشارة.أثناء مشاىدتيم لممحتوى المعروض بم

الترتيب المناسب لمخصائص التعميمية لمتبلميذ المعاقين سمعًيا مراعاة التسمسل و  -
 عند بناء المادة العممية.

تقييم مستوى التبلميذ فى بداية الدرس، ثم يحدد األنشطة التعميمية الصفية  -
المناسبة من خبلل التركيز عمى توضيح ماصُعب فيمو، ومن ثم يشرف عمى 

 قدم الدعم المناسب ألولئك الذين اليزالون بحاجة لمتقوية. أنشطتيم وي
تقديم تغذية راجعة فورية لمطبلب بعد مشاىدة المادة العممية بالمنزل، إما عن  -

واإلجابة عن األسئمة، أو تقديم  whatsappطريق المناقشة عبر تطبيق 
لفصل اختبار بسيط لتقييم أىداف الدرس، أو باإلجابة عمى تساؤالتيم داخل ا

 الدراسى.
 دور المتعمم المعاق سمعًيا أثناء تطبيق التعمم بالصف المعكوس:

االطبلع عمى المادة التعميمية خارج الصف الدراسى، وتدوين مبلحظاتيم  -
 وأسئمتيم.

ممارسة ميارات التواصل بينو وبين أقرانو والمعمم، وتبادل األسئمة وتقديم  -
 التغذية الراجعة لبعضيم البعض.
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ئولية تعممو باالطبلع عمى مصادر التعمم اإللكترونية المتنوعة، تحمل مس -
وتعممو لممفاىيم العممية بمغة اإلشارة باستخدام القاموس اإلشارى العممى 

 اإللكترونى.
مناقشة المعمم حول المادة العممية التى شاىدىا خارج الصف الدراسى،  -

يحقق االندماج والمشاركة فى األنشطة التعميمية الصفية بفاعمية؛ مما 
  األكاديمى فى تعمم العموم لدييم. 

المعكوس قامت باستخدامو العديد من الدراسات  صفبالونظرًا ألىمية التعمم     
 :ومنيا
الكشف عن فاعمية استخدام التعمم  ىدفت (4102دراسة فيصل الرواجفة )     

ف الثالث المقموب فى تنمية التحصيل المعرفى فى مادة العموم لدى طمبة الص
 (Jeong; Gonzalez& Canada,2016)  دراسةاألساسى باألردن، وأشارت 

فاعمية تدريب الطبلب المعممين عمى استخدام التعمم بالفصول المعكوسة فى تدريس 
مفيومى المادة والطاقة مما أنعكس أثره عمى التحصيل واألداء األكاديمى وميارات 

عن  (4102ىناء الشكعة )وكشفت دراسة  التعمم الذاتى، وتصورات الطبلب حوليا،
أثر التدريس باستخدام استراتيجيتى )التعميم المدمج، التعميم المعكوس( في تحصيل 
طمبة الصف السابع في مادة العموم ومقدار احتفاظيم بالتعمم مقارنة بالطريقة 

أثر توظيف  (4102آية قشطة )االعتيادية في التدريس، و أوضحت دراسة 
التعمم المنعكس في تنمية المفاىيم العممية وميارات التفكير التأممى بمبحث  استراتيجية

 العموم الحياتية لدى طالبات الصف العاشر األساسى بفمسطين.
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ويتضح من العرض السابق اتفاق معظم الدراسات عمى استخدام التعمم المعكوس     
ية نحو دراسة العموم؛ إال فى تدريس العموم لتنمية التحصيل وتكوين االتجاىات االيجاب

اىتمت باستخدام التعمم  -فى حدود عمم الباحثة –أنو ال توجد دراسات عربية 
 المعكوس فى تدريس العموم لمتبلميذ المعاقين سمعًيا.

 المحور الرابع: ميارات التواصل العممى 
ن عد من يتمتع بيا أيعتبر التواصل العممى من أىم الميارات العممية التى تسا   

مواجية تحديات المستقبل والتعايش مع التغيرات العممية والمعرفة  عمى يكون قادًرا
التكنولوجية المستمرة؛ من خبلل إثراء تفكيرىم لمواجية المشكبلت الحياتية، وفيميم 
لطبيعة العمم وعممياتو، وتشكيل أفكارىم وآرائيم واتجاىاتيم العممية، لرسم مستقبل 

، سواء عمى المستوى المحمى أو العالمى، وتحفيزىم إلى التعمم أفضل، والتطمع لمتنافس
 (.252، 8100)حمودة مسمم، الذاتى إلنتاج المعرفة والحصول عمييا

لذا فإن تنمية ميارات التواصل العممى من الركائز األساسية لئلحاطة بمغة العموم     
فرًصا الندماج المتعمم  وأن ممارستو من أسس البناء العممى، وبالتالى كمما وفر المعمم

في أنشطة تعميمية وتعممية فعالة، كمما زادت قدرتو عمى استكشاف معانى المفردات 
 والتراكيب العممية التى يتعامل معيا.

قدرة الفرد أو المتعمم بأنو: "( التواصل العممى 042، 8104رزق )وتعرف فاطمة     
ر عن األفكار والعبلقات وفيميا، عمى استخدام مفردات ورموز وبنية العمم فى التعبي

  .وتبادل األفكار مع اآلخرين وتوضيحيا"
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القدرة عمى استخدام وتوظيف المغة ( بأنو: "028، 8102وتعرفو سحر عز الدين )    
في الكتابة العممية بشكل صحيح عمى خمس مستويات وىى: الكممة، والجممة، والفقرة، 

 .والتعبير، والتمثيل"
قدرة الطالب عمي ( التواصل العممي بأنو: "222، 8102زكي )تعرف حنان و     

التعبير عن مدي فيمة واستيعابة لممعمومات، والتعبير عن ىذا الفيم كتابة أو شفاىة 
 ." عمي مستويات )المفردة، الفقرة، الجممة، التعبير(

يتضح مما سبق ان التواصل العممى يشمل التواصل بين المتعممين والمادة      
 ممية )العموم(، والتواصل بين المعممين والتبلميذ، والتواصل بين التبلميذ أنفسيم .الع

 أىمية التواصل العممى لممعاقين سمعًيا: 
 يمكن تحديد أىمية تنمية التواصل العممى لممعاقين سمعًيا كما يأتى:   

إتاحة الفرصة لمطبلب المعاقين سمعًيا لمتعبير عن األفكار واآلراء العممية  .0
؛ مما يحسن فيميم لمعموم في اذىانيم وتبادليا مع اآلخرين التى تدور

 ويزيد من دافعيتيم لتعمميا.
تنمية قدراتيم العممية كحل المشكبلت واالكتشاف واالستدالل وتطوير  .8

 ميارة التعمم الذاتى.
تمثيل المفاىيم والمواقف العممية بصور تخطيطية متنوعة، ووصف  .2

التمثيبلت البيانية والجداول والرسوم؛ مما الصور التوضيحية وتفسير 
 يسيم فى اكتساب المفاىيم العممية.
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تحقيق متعة تعمم العموم وفيميا فيم صحيح بتقديم خبرات متنوعة تساعد  .4
فى التعامل مع الحياة اليومية وحل المشكبلت في المواقف الحياتية، وفى 

 فروع العمم المختمفة.
ا أثناء التواصل العممى بنية العمم اكتساب التبلميذ المعاقين سمعيً  .2

نظريات( وكيفية التعبير عنيا بمغة  –قوانين  – مبادئ -حقائق-مفاىيم)
 اإلشارة .

تنمية الذكاء المنطقى من خبلل عرض التفسيرات التى يحصل عمييا  .5
 المعاق سمعًيا من خبلل ميارات التواصل العممى.

لتواصل مع زمبلئة ومع تنمية الذكاء االجتماعى من خبلل التفاعل و ا .2
 المعمم أثناء المناقشات الصفية واألنشطة التعميمية .

 أنواع التواصل العممى: 
 ( إلى أن ىناك نوعين من التواصل العممى ىما:02، 8101تشير سوزان السيد )   

: وىو يشمل ميارات التواصل Verbal Communication التواصل المفظى -
 رات )االستماع، التحدث، الكتابة، القراءة(.الشفيى، والتحريرى، ومنيا ميا

: ويعنى بيا  Non- Verbal Communication  التواصل غير المفظى -
ميارات التواصل التى تعتمد عمى التعبيرات االنفعالية مثل لغة البدن) 
شارات  يماءات الرأس، وتعبيرات الوجو، وا  كحركات الجسم، والصوت، وا 

المظير) كالمبلبس، والصور والرسومات، األيدى، ونظرات العين(، ولغة 
 واإلعبلنات( .
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واعتمدت الدراسة الحالية عمى التواصل التحريرى )القراءة العممية، الكتابة العممية،    
 التمثيل العممى(، وغير لفظى ) التعبير العممى اإلشارى( باستخدام إشارات األيدى.

 ميارات التواصل العممى لممعاقين سمعًيا : 
تتعدد ميارات التواصل العممي مابين )القراءة، والكتابة، والتمثيل، واالستماع،      

والتحدث(، واقتصرت الدراسة الحالية عمي تنمية بعض ميارات التواصل العممي 
 لممعاقين سمعًيا كما يأتى : 

 ميارة القراءة العممية : -0
عممية السميمة يساعدىم إن تنمية قدرة المعاقين سمعًيا من الصم عمى القراءة ال    

عمى فيم المفردات العممية وفيم  داللة الرموز والمصطمحات واألشكال خاصة في 
، وتزيد من دافعية التبلميذ لتعمم العموم، لمنزلية أو االختبارات التقويميةالواجبات ا

مية وتحقق الترابط بين العموم والحياة وبالتالى تنمية اإلتجاىات اإليجابية والميول العم
لدييم، باإلضافة الى تقييم األفكار المعروضة فى النص وفيميا، وأداء الواجبات 

عمى  وة استخدام الكتاب المدرسى وتشجيعكيفي وبارات التقويمية، وتعميمالمنزلية واالخت
البحث واإلطبلع فى موضوعات ومجاالت العموم وبالتالى اعتماد المتعمم عمى نفسو 

 واستقبلليتو.
: قدرة التمميذ األصم عمى فيم وتحميل ميارة القراء العممية إجرائًيا بأنيا وُتعرف    

ورموز وتعميمات وحقائق وأشكال ما يحتويو من مفاىيم النص العممى المقروء ب
وتحميل العبلقات بين المفردات و تقاس بالدرجة التى يحصل عمييا التمميذ فى أسئمة 

مؤشرات تحقق  تحديد ر التواصل العممى، ويمكنميارة القراءة العممية المتضمنة باختبا
 ميارة القراءة العممية فى العموم:
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قراءة  النصوص العممية قراءة سميمة واستخراج المفاىيم والمصطمحات ومعرفة   -
 مدلوالتيا .

 العممية. تعبر عنو الرموز والرسوم والصور فيم ما  -
 قراءة الناقدة والتحميل المنطقى لمنص العممى.ال  -
 اءة وتسمية المركبات الكيميائية بشكل سميم.قر   -
معرفة الصيغ المتكافئة لمنص العممى و لمقوانين الرياضية ووحدات القياس   -

 الفيزيائية. 
 ممارسة ميارات الفيم القرائى لمنصوص العممية .  -

 ميارة الكتابة العممية: -4
قين سمعًيا من الصم؛ تعتبر الكتابة من الميارات الميمة فى تعميم العموم لممعا      

حيث يستطيع التبلميذ من خبلليا تحسين عمميات التفكير والفيم والتعبير عن األفكار 
واآلراء والعبلقات العممية وتوصيل ذلك لآلخرين؛ مما يؤدى إلى تنمية التواصل 
العممى، كما أنيا تساعد المعمم عمى إمداد طبلبو بخبرات مكتوبة باإلضافة إلى 

يم الخاطئ لدى التبلميذ وتقديم التغذية الراجعة لتصحيح ىذه االخطاء الكشف عن الف
 ومعرفة أفكارىم واتجاىاتيم . 

ذ األصم فى التعبير عن : قدرة التمميوُتعرف ميارة الكتابة العممية إجرائًيا بأنيا    
التمميذ  مفردات وبنية العمم بصورة مكتوبة، وتقاس بالدرجة التى يحصل عمييااألفكار و 

المتضمنة باختبار التواصل العممى، ويمكن تحديد مؤشرات  فى أسئمة ميارة الكتابة
 تحقق ميارة الكتابة فى العموم:
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والعبارات الناقصة وتكممة البيانات عمى االشكال  تكممة بعض الجمل -
 التوضيحية والصور والجداول. 

تقديم وصف كتابي لبعض الظواىر والقضايا العممية والمشكبلت  -
 وحة .المطر 

 القدرة عمى كتابة التقارير واالبحاث العممية مرتبطة بموضوع الدرس. -
استخدام االستدالل العممى فى تحميل وتفسير بعض المبلحظات والنتائج  -

 التى يتم التوصل إلييا.
 تعريف المصطمحات العممية كتابًيا بمغة صحيحة.  -
 تحديد العبلقات بين الحقائق والمفاىيم العممية كتابًيا.  -

 ميارة التمثيل : -3
وتعد ميارة التمثيل من الميارات الفعالة فى تدريس العموم لممعاقين سمعًيا من      

الصم؛ ألنيا تحول المفاىيم واألفكار المجردة الى أفكار محسوسة، وتدعو إلى التفكير 
والتأمل مما يؤدى إلى فيم أعمق ليا، باإلضافة الى تنمية القدرة عمى حل المشكبلت 

 المسائل الكيميائية والفيزيائية. و 
:  بأنيا قدرة التمميذ األصم عمى إعادة تقديم او وُتعرف ميارة التمثيل إجرائًيا    

رموز عممية  -رسم تخطيطى -ترجمة األفكار العممية إلى صيغ جديدة ) شكل بيانى
ممية، معادالت كميائية( األمر الذى يساعد عمى تطوير وتعميق الفيم لممفاىيم الع –

وترجمة الصور واألشكال والرسوم إلى رموز ومعمومات وكممات عممية ورياضية 
وتقاس بالدرجة التى يحصل عمييا التمميذ المعاق سمعًيا فى أسئمة ميارة التمثيل 
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المتضمنة فى اختبار التواصل العممى، ويمكن تحديد مؤشرات تحقق ميارة التمثيل 
 العممى  فى العموم:

 أو االفكار العممية إلى أشكال تخطيطية ورموز.ترجمة المسائل  -
 التعبير عن العبارات والجمل العممية فى صورة قوانين رياضية . -
 عكسى( فى صورة أشكال بيانية. –توضيح العبلقات بين المتغيرات )طردى  -
 ترجمة العبارات المفظية العممية إلى رموز رياضية والعكس. -
لتوضيح بعض المفاىيم والظواىر ج م وتمثيل بعض المجسمات والنماذتصمي -

 العممية .
 نة.و ترجمة المعادالت المفظية الى معادالت كميائية موز  -
 تمثيل الصيغ الكيميائية لممركبات المختمفة. -
 تمثيل التركيب اإللكترونى لمذرات المختمفة. -

 ميارة التعبير العممى اإلشارى : -2
لميارات األساسية لتحقيق التواصل تعتبر ميارة التعبير العممى اإلشارى من ا      

العممى لممعاقين سمعًيا من الصم بمغة اإلشارة، وذلك ألنيا تساعد المعاقين سمعًيا 
عمى التعبير عن أفكارىم وتفسير نتائجيم بصورة مترابطة وواضحة لزمبلئيم والمعممين 

ى كما تساعد المعمم عمى تقييم فيم التبلميذ ومعرفة نقاط القوة والضعف ومد
 استيعابيم. 

: قدرة التمميذ األصم عمى وُتعرف ميارة التعبير العممى اإلشارى إجرائًيا بأنيا     
تقديم المعرفة  استخدام الرموز والمفردات اإلشارية العممية فى االتصال الصفى و

عن األفكار والعبلقات خبلل المناقشات مع المعمم أو مع التبلميذ  العممية والتعبير
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وتقاس بالدرجة التى يحصل عمييا التمميذ فى بطاقة مبلحظة ميارة التعبير اآلخرين، 
العممي اإلشاري، ويمكن تحديد مؤشرات تحقق ميارة التعبير العممى اإلشارى فى 

 العموم:
التعبير اشاريا عن االفكار والتعميمات والمبادئ العممية المرتبطة بالموضوع  -

 بطريقة صحيحة. 
 ا.ا منطقيً مرتبطة بموضوع الدرس وترتيبيا ترتيبً عن األفكار ال التعبير -
ا معبًرا عما يريد استخدام اإلشارات وااليماءات والحركة غير المفظية استخدامً  -

 توصيمو من أفكار.
 مناقشة معممو وزمبلئو بمغة اشارية عممية سميمة. -
 إجابة األسئمة التى يطرحيا المعمم أثناء الشرح بمغة اإلشارة. -
 بلحظات واالستنتاجات الخاصة بالتجارب العممية بمغة اإلشارة. التعبير عن الم -
 تقديم بعض التفسيرات واألسباب لبعض الظواىر والحقائق العممية بمغة اإلشارة.  -
تقديم وصًفا اشارًيا لمرسومات واألشكال التخطيطية والبيانية المتضمنة فى  -

 الدرس. 
 ضة بمغة اإلشارة.ابداء رأيو في الظواىر والحقائق العممية المعرو  -
القوانين المرتبطة بموضوع  التعبير اإلشارى لكيفية حل المسائل باستخدام -

 .الدرس
 (Odja,2019دراسة  )ومن الدراسات التى اىتمت بتنمية التواصل العممى:        

التى أشارت إلى فعالية تنفيذ نموذج التعمم التعاوني لمميارات الحياتية لمقرن الواحد 
 &Marteel)دراسة واىتمت تحسين ميارات الكتابة في مفاىيم الفيزياء، والعشرين ل
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Lipchock,2018)  بتنمية ميارات التواصل العممى لطبلب قسم الكيمياء، وىى
)الميارات البلزمة لتطبيق المعرفة العممية عمى القضايا االجتماعية، القدرة عمى نقل 

عبلم، ميارة تطوير الكفاءة فى التواصل المعمومات العممية بفاعمية باستخدام وسائل اإل
الشفيى والكتابى، واكتساب ميارة التواصل فى التسويق، وزيادة وعييم بقوانين 

التعمم  (4102سحر عز الدين )دراسة واستخدمت وسياسات وأخبلقيات البحوث(، 
بالصفوف المعكوسة لتنمية ميارات التواصل العممى وبقاء أثر التعمم وقبول 

دراسة ىدفت يا فى تعمم العموم لدى طالبات المرحمة المتوسطة بالسعودية، و التكنولوج
تحسين التفكير التحميمي والتواصل العممي فى العموم لدي  (4102فاطمة رزق )

اىتمت تبلميذ الصف السادس االبتدائي باستخدام استراتجيات التقييم من أجل التعمم، و 
فى تنمية التواصل العممى  STEM مدخل باستخدام (Back& Kim,2014)دراسة 

بتحميل  (Jeon& Park, 2014)دراسة قامت و  لتدفق المعرفى لمطبلب الموىوبين،وا
عبلقات ميارات التواصل العممى وميارات عمميات العمم وميارات التفكير المنطقى 

حمودة مسمم دراسة ىدفت ومستوى التحصيل الدراسى لطبلب المرحمة اإلبتدائية، و 
تنمية الدافعية لمتعمم وميارات التواصل ليس األحياء بالمدونات التعميمية تدر ( 4100)

العممي لدى طبلب الصف األول الثانوي، وأظيرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية 
عمى المجموعة الضابطة فى التطبيق البعدي  )الذين درسوا وفقا لممدونات التعميمية(
 ياس الدافعية لمتعمم.الختبار ميارات التواصل العممي، ومق

ويتضح مما سبق تنوع االستراتيجيات المستخدمة فى تنمية ميارات التواصل       
فى  –العممى فى المراحل الدراسية المختمفة ولمطبلب العاديين؛ إال أنو التوجد دراسة 

عاقين قامت بتنمية ميارات التواصل العممى لدى التبلميذ الم -حدود عمم الباحثة



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ

 

 

 

 
 

 
 9102  الرابعالعدد       جامعة المىوفية                                      –مجلة كلية التربية 

444 
 سوزان حسيه سراج.  د                                            

عن طريق تصميم قاموس عممى إشارى إلكتروني  المرجمة اإلعداديةسمعًيا ب
 واستخدامو فى التعمم بالصف المعكوس عبر اليواتف الذكية. 

 المحور الخامس: االندماج األكاديمى 
يواجو التبلميذ المعاقين سمعًيا من الصم مشكبلت في تعمم العموم تحول دون     

داف تدريس العموم لدييم، واإلسيام في اكتساب اندماجيم األكاديمى وتحد من تحقق أى
ميارات التفكير العممى وتنمية اتجاىاتيم العممية، وذلك الختبلف نظام الدراسة 
وطبيعة التعامل معيم وأساليب تقويميم، فيتسبب ذلك في معاناة التبلميذ من بعض 

عبلقات  المشكبلت كقمة الرغبة والقمق والتوتر عند تعمم العموم، وصعوبة تكوين
اجتماعية إيجابية مع المعممين وأقرانيم قائمة عمى التواصل العممى الفاعل، مما 

 ينعكس عمى تركيزه في المواقف التعميمية فيقل تحصيمو األكاديمى.
بدأ االىتمام بمفيوم االندماج األكاديمي فى األدب التربوى منذ منتصف       

الكسندر أوستن النظرية التنموية  عندما اقترح )0224( وبشكل جوىرى فى )0221)
االندماج  Astinلطبلب الجامعات التى تركز عمى مفيوم االندماج، وعرف أوستن 

كمية الطاقة المادية والنفسية التى يبذليا المتعمم فى الخبرة األكاديمية" )حنان بأنو: "
 (.508، 8102محمود، 

اختبلف وجيات نظر الباحثين ولقد تعددت تعريفات االندماج األكاديمى، وذلك ب     
مدى تركيز وانخراط التبلميذ أثناء ( بأنو: "002، 8102حيث عرفتو ريحاب نصر)

 .ممارسة األنشطة والميام التعميمية المعدة، مما يثمر عن نتائج تعميمية عالية الجودة"
( بأنو: "مفيوم يشمل سموكيات يقوم بيا 22، 8105وتعرفو صفاء عفيفى )    

ل المشاركة فى األنشطة الصفية والبلصفية التى تخدم التعمم، وكذلك الطالب مث
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االلتزام، والدافعية والمثابرة، والحماس لبذل الجيد، واإلحساس باالنتماء والعبلقة الطيبة 
مع المعممين واألقران، وأيضا توظيف استراتجيات معرفية وما وراء معرفية أثناء التعمم 

 .والدراسة"
( بأنو: "درجة االنتباه والفضول Olson&Peterson, 2015, 3) وعرفو كل من    

واالىتمام والتفاؤل والرغبة التى يظيرىا المتعمم أثناء تعممو وممارسة األنشطة والميام 
  ."لتى تصل إلى مستوى التحفيز لدييمالتعميمية، وا

 أبعاد االندماج األكاديمى         
( أربعة Appleton; Christenson; Kim& Reschly,2006, 430حدد )       

، ويتضمن )الوقت الذى يستغرقة البعد األكاديمىأبعاد لبلندماج األكاديمى ىى 
نجاز الواجبات المنزلية(،  ، ويتضمن  والبعد السموكىالطالب فى الميمة، وا 

والبعد )الحضور، والمشاركة فى حجرة الدراسة، والمشاركة فى األنشطة البلصفية(، 
ويتضمن) االنتماء، تحديد اليوية، والعبلقات مع األقران  الوجدانى،النفسى أو 
يتضمن )التنظيم الذاتى لمتعمم، المشاركة بالرأى و  ،والبعد المعرفىوالمعممين(، 

 . (والمناقشة العممية السميمة
( فقد حددا أربعة أبعاد لبلندماج (Reeve&Tseng,2011, 257-258أما     

 األكاديمى ىى:
 ويعنى المشاركة فى أنشطة التعمم مثل )بذل الجيد والمثابرة موكىالبعد الس ،

 واالىتمام المعرفى(.
 ويعنى شعور الطالب بالحماس واالىتمام ونقص الشعور البعد االنفعالى ،

 بالغضب والممل والقمق. 
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 ويعنى استخدام الطالب الستراتجيات التنظيم الذاتى النشط.البعد المعرفى ، 
 طفاء طابع شخصى عمى  تكوينعمى  يعنى قدرة التبلميذو  ،البعد التفويضي وا 

ماتعمموه، وطرح األسئمة، والتعبير عن ما يحتاجونو، وتقديم التوصيات والمقترحات 
 فيما يتعمق بموضوعات التعمم.

  (Wang;Fredrick; ye;Hoofkens& Linn, 2016, p17)وأشار كل من      
يمى ىى البعد السموكى، ويشمل )االىتمام إلى أربعة أبعاد رئيسة لبلندماج األكاد

نجاز الواجبات والميام  بالمشاركة أثناء التعمم، التركيز واالنتباه أثناء تعمم الميام، وا 
المكمف بيا، وااللتزام بقوانين وقواعد الفصل(، والبعد العاطفى، ويتضمن ) ظيور 

تجاه معمميم(، والبعد مشاعر الحب والتقدير واالحترام واالىتمام تجاه بعضيم البعض و 
المعرفي ويتضمن ) الحرص عمى الفيم وطمب التفسير والشرح، وطرح األسئمة، 
 ،والمثابرة واإلصرار عمى اكتساب المعارف بصورة عممية سميمة(، والبعد اإلجتماعى

ويتضمن) تكوين عبلقات إيجابية مع بعضيم بعض ومع معممييم، ودعم بعضيم 
 .(نشطة األكاديمية فى الوقت المحددلبعض فى إنجاز الميام واأل

واقتصرت الباحثة عمى ثالث أبعاد فى قياس االندماج األكاديمى لمتالميذ المعاقين   
 سمعًيا من الصم، وىى : 

 االندماج السموكى:  -0
: قدرة التمميذ األصم عمى المشاركة فى تعمم وُيعرف االندماج السموكى إجرائًيا بأنو     

مع المواقف التعميمية والميام األكاديمية المرتبطة بو واالنتباه لشرح المعمم  العموم والتفاعل
اإلضافة إلى االلتزام والتركيز، والمشاركة فى األنشطة العممية الصفية والبلصفية ب

 اإليجابية مثل إنجاز الواجبات واتباع قواعد الفصل واالنضباط. بالسموكيات



 ...بىاء قاموس علمي إشارى إلكترووي لتدريس العلوم بالصف المعكوس 

 

 

 

 
 9102  الرابعجامعة المىوفية                                           العدد  –مجلة كلية التربية 

 

444 

لنوع من االندماج لمتبلميذ المعاقين سمعًيا من الصم ويمكن لمعمم العموم إحداث ىذا ا   
عن طريق إثارة حب االستطبلع والتحدى والدافعية لدى التبلميذ من خبلل تصميم مواقف 

 مة وتقديم التعزيز المناسب لسموك المتعمم فى المواقف المختمفة.عاوأنشطة ف
 االندماج المعرفي:  -4

يذ األصم عمى بناء المعرفة والتنظيم الذاتى ليا من : حرص التممُيعرف إجرائًيا بأنو     
خبلل دمج المعمومات الجديدة مع المعرفة السابقة والحرص واإلصرار عمى الفيم 
واكتساب المعارف والمعمومات بصورة صحيحة، وطرح األسئمة والمشاركة بالرأى 

 والمناقشة العممية السميمة.
 االندماج الوجدانى:  -3

: مستوى ردود الفعل العاطفية لمتمميذ األصم تجاه المعمم والزمبلء، ًيا بأنوُيعرف إجرائ    
والميام التعميمية مثل ظيور مشاعر الحب والتقدير واالحترام واالىتمام والدافعية والبعد 

 عن القمق واإلحباط والممل أثناء تعمم العموم.
 أىمية االندماج األكاديمى لممعاقين سمعًيا

 فى اآلتى:  من الصم االندماج األكاديمى لممعاقين سمعًيا تمثمت أىمية    
 .التحكم بالذات وبناء عبلقات إيجابية مع األقران والمعمم 
 األصم النضج الشخصى واالجتماعى والعقمي لشخصية التمميذ. 
  .زيادة دافعية التبلميذ نحو التعمم الذاتى، وتنمية الثقة بالنفس وتقدير ذواتيم 
 تفكير العممى.تنمية ميارات ال 
ونظًرا ألىمية االندماج األكاديمي أىتمت عدٌيد من الدراسات بتنميتو كدراسة       

التي ىدفت تقصي أثر التعميم الترفييي عمي تنمية التحصيل  (4102ريحاب نصر )
األكاديمي واالندماج األكاديمي لدي تبلميذ المرحمة االبتدائية، وتوصمت الدراسة إلي زيادة 
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واالندماج االكاديمي لتبلميذ المجموعة التجربيبة الذين درسوا وحدة الطاقة  التحصيل
باستخدام التعميم الترفييي أكثر من تبلميذ المجموعة الضابطة الذين درسوا نفس الوحدة 

 ;Linnansaari; Vilijaranta; Lavonen)ودراسة بالطريقة المعتادة، 

Schneider& Aro,2015) منديين من نمى لدى الطبلب الفنمت االندماج األكادي
 ة مما ساىم فى زيادة الدافعيةخبلل تطبيق برنامج إلكترونى محمل عمى اليواتف الذكي

استقصاء  (Rodrigues&Gvozdenko,2011)كما ىدفت دراسة  والحافز لمتعمم،
أثر برنامج لمحاكاة بعض التجارب فى مادة الكيمياء فى اندماج وتفاعل طبلب المرحمة 

 ية فى الميام والتجارب العممية.الثانو 
وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فى أىمية تحقق االندماج األكاديمى لدى     

، ولكنيا تختمف فى المراحل الدراسية المختمفة أثناء تعمميم مادة العموم لعاديينالتبلميذ ا
 من الصم. معًياعنيم فى تحقيق االندماج األكاديمى لدى التبلميذ المعاقين س

 الدراسة إجراءات
 اآلتية : جراءاتلإلجابة عن أسئمة الدراسة والتحقق من صحة فروضيا اتُبعت اإل    
التواصل العممي التى ينبغي تنميتيا ما ميارات : ”لإلجابة عن السؤال األول ونصو -

 تية:بعت اإلجراءت اآلاتُ  .لدى التبلميذ المعاقين سمعًيا بالصف األول اإلعدادى؟
 أواًل: إعداد قائمة ميارات التواصل العممي لممعاقين سمعًيا عمي النحو اآلتى :

تنميتيا  التى ينبغى: تحديد ميارات التواصل العممى تحديد اليدف من القائمة -0
مقرر العموم بالفصل الدراسى الثانى  لدي التبلميذ المعاقين سمعًيا من خبلل دراسة

باستخدام الصف  "المغناطيسةو  المادة"وحدتي  يتضمن لمصف األول اإلعدادى؛ الذى
 المعكوس والقاموس العممي اإلشاري اإللكترونى.
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ا : تم اشتقاق الميارات اعتمادً مصادر اشتقاق قائمة ميارات التواصل العممي -8
 عمى : 

 اإلطبلع عمى الكتب والمراجع العممية. •
لعممي، كدراسة حمودة مسمم مراجعة الدراسات التى تناولت ميارات التواصل ا •
يحيي أبو جحجوح  ؛(8102تغريد أحمد ) ؛(8104فاطمة رزق ) ؛(8100)
 ( . 8102(، وحنان زكي )8102)
: تكونت الصورة األولية إعداد الصورة األولية لقائمة ميارات التواصل العممي -2

لمقائمة من أربعة ميارات رئيسة )ميارة الكتابة العممية، ميارة التعبير العممي اإلشاري، 
ميارة التمثيل العممي، ميارة القراءة العممية( يندرج منيا عدد من الميارات الفرعية 

 ( ميارة فرعية.82بمغت )
ية عمى مجموعة من المحكمين : تم عرض القائمة فى صورتيا األولصدق القائمة -4

المختصين بقسم المناىج وطرق التدريس العموم والتربية الخاصة فى كميات التربية ، 
ومعممى العموم لممعاقين سمعًيا بالمرحمة اإلعدادية؛ لمتأكد من مدي كفايتيا ومناسبتيا 

 (0لمتبلميذ المعاقين سمعًيا، وإلجراء التعديبلت عمييا.)ممحق 
بعد إجراء التعديبلت التى اقترحيا  (:4)ممحق نيائية لمقائمةالصورة ال -2

( 82المحكمون، أصبحت القائمة بصورتيا النيائية، حيث بمغ عدد الميارات الفرعية )
 ميارة موزعة عمى أربعة ميارات رئيسة كما يأتي :

 ( ميارات فرعية. 2ميارة القراءة العممية وتكونت من ) 
  ( ميارات فرعية.2نت من )ميارة الكتابة العممية وتكو 
 ( ميارات فرعية.2ميارة التمثيل العممي وتكونت من ) 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 ( ميارات فرعية. 2ميارة التعبير العممي اإلشاري وتكونت من ) 
 وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة.   
إلى أى مدى تتوفر  "الثاني من أسئمة الدراسة، ونصو: لإلجابة عن السؤال -
بعت االجراءت اتُ ."بالصف األول اإلعدادى ؟العموم يارات التواصل العممى فى مقرر م

 اآلتية:
 ثانًيا: تحميل المحتوى فى ضوء قائمة ميارات التواصل العممي طبقا لمخطوات اآلتية:

: تيدف عممية التحميل إلى التعرف عمى تحديد اليدف من عممية تحميل المحتوى -0
المتضمنة فى وحدتي " المادة، والمغناطيسية" فى منيج  ميارات التواصل العممي

 العموم بالصف األول اإلعدادى.
محتوى مقرر العموم  اشتممت عينة التحميل عمى: حيث تحديد عينة التحميل -8

؛ الذى مصف األول اإلعدادي لمتبلميذ المعاقين سمعًيال بالفصل الدراسى الثانى
 .المادة، والمغناطيسية"وحدتي " يتضمن

: اعتمدت الدراسة عمى أربعة ميارات رئيسة لمتواصل تحديد فئات التحميل -2
العممي، ىى )القراءة العممية، الكتابة العممية، التعبير العممي اإلشاري، التمثيل 

 ( ميارة فرعية الواردة بقائمة ميارات التواصل العممي.82العممي( تضمنت )
ة كوحدة قياس لتحميل محتوى وحدتي " : تم اختيار الفكر تحديد وحدة التحميل -4

 والمغناطيسية" .، المادة
 : وىي  خطوات عممية التحميل -2

 المادة، والمغناطيسية" لموقوف عمى األفكار الرئيسة فى كل وحدة ."قراءة وحدتي 
 .)تصنيف األفكار حسب فئات التحميل )ميارات التواصل العممي 
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 ة ليذا الغرض، وحساب التكرارات تفريغ نتائج التحميل فى االستمارة المعد
 المقابمة لكل فئة من فئات التحميل األربعة ثم تحويميا إلى نسب مئوية.

: تم عرض بطاقة التحميل فى صورتيا األولية عمى مجموعة صدق أداة التحميل  -5
من المتخصصين فى المناىج وطرق تدريس العموم بكميات التربية، وقد أقروا 

 صبلحيتيا لمتحميل.
 : تم التأكد من ثبات استمارة التحميل  بطريقتين :ثبات استمارة التحميل -2
: حيث قامت الباحثة بتحميل الوحدتين موضع الدراسة بالتزامن مع ثبات عبر األفراد -أ

قيام إحدى الزميبلت بنفس عممية التحميل وتم مقارنة نتائج تحميل الباحثة بنتائج تحميل 
)رشدى طعيمة،  Holstiتفاق من خبلل معادلة ىولستى الزميمة، وتم حساب نسبة اال

( وىو معامل ثبات عال 1,22(، وقد بمغت قيمة ثبات تحميل المحتوى )885، 8114
 . دراسةكبيرة من الثقة تكفى ألغراض اليجعميا عمى درجة 

 ،: قامت الباحثة بإجراء تحميل محتوي وحدتي " المادةالثبات عبر الزمن -ب
لمقررة فى كتاب العموم لمصف األول اإلعدادي، ثم تمت إعادة التحميل والمغناطيسية" ا

بعد مرور أربعة أسابيع، ثم حساب ثبات األداة باستخدام معادلة الثبات ليولستي، وقد 
 (.1,25بمغت نسبة االتفاق لثبات تحميل المحتوي )

ئية بعد التأكد من صدق وثبات أداة التحميل أصبحت بذلك فى صورتيا النيا    
 وصالحة لبلستخدام فى تحميل محتوى وحدتى التجريب.

: تم إعداد جدول لرصد التحميل لوحدتي "المادة تطبيق استمارة التحميل -2
 والمغناطيسية"، ثم قامت الباحثة بتفريغ جدول الرصد، واستخراج نتائج التحميل.



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 ( نتائج تحميل محتوي وحددتي المادة0: يوضح جدول )نتائج التحميل -2
 :ميارات التواصل العممي  والمغناطيسية فى ضوء قائمة

 (: نتائج تحميل محتوى وحدتي المادة والمغناطيسية في ضوء ميارات التواصل العممي0جدول )
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نستنتج من الجدول السابق أن ميارات التواصل العممى تتوفر فى محتوى مادة       
ى وجودىا لدى التبلميذ المعاقين العموم بالصف األول اإلعدادى؛ ولكن لم يستدل عم

سمعًيا بعد تطبيق الدراسة االستطبلعية، ويرجع ذلك إلى قصور استخدام المعممة 
لوسائل تعميمية مناسبة لتعمم المفاىيم العممية بمغة اإلشارة، باإلضافة إلى عدم وجود 
 اشارات لممفاىيم العممية تؤدى بدورىا فى تنمية التواصل العممى، وعدم اتباع
استراتيجيات وطرق تدريسية وأنماط لمتعمم تتوافق وخصائص التبلميذ المعاقين سمعًيا 

 .وبذلك تمت اإلجابة عمى السؤال الثانى من أسئمة الدراسة، 
ما أسس بناء القاموس ": لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة الدراسة وىوو -

ية ميارات التواصل العممى العممي اإلشارى اإللكتروني التى ينبغى مراعاتيا لتنم
 جراءاتاتُبعت اإل .ميذ المعاقين سمعًيا في العموم؟"واالندماج األكاديمى لدى التبل

 اآلتية:
 ثالثًا: تحديد التصميم التعميمى لمقاموس العممى اإلشارى اإللكترونى لمتالميذ الصم:

تناولت  تم االطبلع عمى بعض الدراسات السابقة واألدبيات التربوية التى     
القاموس اإلشارى والبرامج اإللكترونية لممعاقين سمعًيا، تبين وجود بعض نماذج 

( في 8112)التصميم والتطوير التعميمى؛ ولقد تبنت الباحثة نموذج محمد خميس 
القيام بخطوات تصميم المعالجة التجريبية لمدراسة، وذلك لمبلءمة ىذا النموذج 

لتى يوفرىا النظام في ضوء إرجاء بعض الخطوات لؤلدوات التعميمية والتفاعبلت ا
بالنموذج إذا لزم األمر، كما أنو يتناسب مع طبيعة المادة التعميمية والفئة المستيدفة، 
وكل ىذا توافر في ىذا النموذج المستخدم مع مناسبتو الستخدام القاموس العممى 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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ئة المعاقين سمعًيا اإلشارى اإللكترونى الذى يعتمد إعتماًدا كمًيا عمى البصر لف
 بالمرحمة اإلعدادية، وفيما يمى مراحل التصميم والتطوير التعميمى لمقاموس:

 مرحمة الدراسة والتحميل: وتضمنت ىذه المرحمة الخطوات اآلتية: -0
: تنمية ميارات التواصل تحديد اليدف العام لمقاموس العممى اإلشارى اإللكترونى -

بالصف األول  من الصم متبلميذ ذوى اإلعاقة السمعيةالعممى واالندماج األكاديمى ل
 اإلعدادى.

: التبلميذ ذوى اإلعاقة السمعية من الصم بالصف األول تحميل خصائص التالميذ -
بإدارة شبين  والبكم" األمل لمصم"بمدرسة  8102/8102اإلعدادى لمعام الدراسى 

عاًما، والذين يمتمكون  04-02الكوم التعميمية بمحافظة المنوفية، تتراوح أعمارىم بين 
 ميارات استخدام لغة اإلشارة والتعامل مع اليواتف الذكية وتطبيقاتيا المختمفة.

: األولى يتمثل في بيئة الفصل الدراسى : تم تحديد بيئتين لمدراسةوصف بيئة التعمم -
الصف  إجراءاتبمدرسة األمل لمصم بشبين الكوم، والثانية تمثمت بالمنزل بتطبيق 

 المعكوس.
: تمثل في المفاىيم العممية الخاصة بمقرر العموم بالصف تحديد المحتوى التعميمى -

األول اإلعدادى بالفصل الدراسى الثاني والذى يتضمن وحدتى "المادة" و 
"المغناطيسية" واالشارات والصور المعبرة عنيا، كما قامت الباحثة باالطبلع عمى 

ل قاموس اإللكترونى بمغة اإلشارة ومنيا دراسات كالدراسات التى اىتمت بتصميم ال
 (،8105)؛ رباب الباسل(8102)سجدة الزيبات  (؛8102) من دراسة أميمة سميمان

( بغرض تحديد المعايير التربوية والتكنولوجية البلزمة لتصميم 8102)ريحاب شومان
نتاج القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى التى تساىم في تنمية ميار  ات التواصل وا 
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العممى المراد تنميتيا لدى التبلميذ المعاقين سمعًيا من الصم، ومن أىم ىذه المعايير 
 ما يأتى:

وىذه المعايير ترتبط بمعايير )األنشطة العممية التعميمية،  المعايير التربوية: •
المحتوى التعميمى وطرق عرضو، أىداف استخدام القاموس العممى اإلشارى، طبيعة 

عدادىا بشكل يتناسب وخصائص المتعم مين المستيدفين، أساليب تقويم تعمم العموم ( وا 
 التبلميذ المعاقين سمعًيا.

: وتتضمن معايير واجية التفاعل، ومعايير خاصة باإلشارات المعايير الفنية •
البصرية، والتى ينبغى أن تتميز بحسن االستخدام من خبلل عرضيا بشكل وظيفى 

ية إلييا، حتى يتمكن التمميذ من استرجاع المفاىيم المرتبطة حسب الحاجة التعميم
باإلشارات البصرية في أى وقت، وبالجاذبية واإلثارة من خبلل عرض االشارات 
مصحوبة بصور ورسوم كاريكاتيرية تظير بشكل جذاب ومثير لتوجيو انتباه التبلميذ 

 إلى ىذه المفاىيم المشار إلييا بمغة اإلشارة بصرًيا. 
تم التأكد من توافر أجيزة تميفونات محمولة حميل الموارد في البيئة التعميمية: ت -

حديثة لكل طبلب المجموعة التجريبية، وتم تحميل تطبيق القاموس العممى اإللكترونى 
 اإلشارى عمييا,

وتصميميا بمغة اإلشارة وتضمينيا  الواردة بالمقررالعممية  إعداد قائمة بالمفاىيم -
 (2ممحق ) .لعممى اإلشارى اإللكترونىبالقاموس ا

: تم إعداد قائمة تحديد األىداف العامة لمقاموس العممى اإلشارى اإللكترونى -
باألىداف العامة لمقاموس العممى اإللكترونى بمغة اإلشارة، وتم عرضيا وتحكيميا من 

ة الخاصة، قبل خبراء في مجال المناىج وطرق تدريس العموم وتكنولوجيا التعميم والتربي



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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وتم اعداد الصورة النيائية لقائمة األىداف بعد اجراء التعديبلت المقترحة وفًقا آلراء 
 .(4المحكمين.)ممحق 

 المرحمة الثانية: مرحمة التصميم:
: تم توفير مجموعة من تحديد الميام واألنشطة التعميمية المدعومة بمغة اإلشارة -

العممية بصورة الكترونية تفاعمية، وتمثمت فيما األنشطة التعميمية المرتبطة بالمفاىيم 
 يأتى:

: تعتبر من المثيرات البصرية التى يعتمد عمييا الصور الثابتة لممفاىيم العممية •
 التمميذ األصم في عممية تعممو لممفاىيم العممية نظرا لطبيعة إعاقتو.

رية التى يعتمد : من أىم المثيرات البصفيديوىات رقمية إشارية لممفاىيم العممية •
 عمييا التمميذ األصم في تعممو لما تتضمنو من حركة لمتعبير عن إشارة المفيوم.

: أحد المثيرات البصرية التى يحتاج إلييا التمميذ  مخططات لممفاىيم المرتبطة •
 األصم إلدراك العبلقات بين المفاىيم العممية.

العممية لوحدتى "المادة" و" بالمفاىيم  تدريبات تفاعمية عمى اإلشارات الخاصة •
 المغناطيسية".

وتمثمت أنماط تفاعل التمميذ تحديد أنماط تفاعل التمميذ األصم مع القاموس:  -
 األصم مع القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى في:

عمى مكونات شاشة القاموس لبلنتقال إلى شاشة سابقة أو  استجابة الضغط باإلصبع •
 تالية. 

تمثمت في اختيار المفيوم من  ط تسيل التنقل بين مكونات القاموسصالت ورواب •
 خبلل مربع البحث عن المفيوم.
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: وتمثمت في إجراء أنشطة عمى المفاىيم المعروضة بمغة أداء أنشطة تفاعمية •
اإلشارة بإعطاء االستدالل عن المفيوم باإلشارة الدالة عميو، وروعى أن تقدم تغذية 

 دخل من أحد.راجعة لمتمميذ دون ت
:تصميم خريطة التدفق التعميمى الخاص  تصميم خريطة التدفق الخاصة بالقاموس -

ببرنامج القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى طبًقا لؤلسس والمعايير التى أعدتيا 
الباحثة بناًء عمى الدراسات والبحوث السابقة، وتحكيم الصورة األولية ليا من قبل 

تخصصين فى لغة اإلشارة العممية؛ لمتأكد من مناسبة االشارات السادة المحكمين الم
المستخدمة لممفاىيم العممية الواردة بالقاموس واألىداف العامة واإلجرائية لمقاموس، 
ومن ثم إعداد الخريطة في صورتيا النيائية بعد إجراء تعديبلت السادة المحكمين. 

 (.2)ممحق 
: تم تقديم التعزيز في عبارة "أحسنت" بمغة تعزيزتحديد التغذية الراجعة وأساليب ال -

اإلشارة وبصورة مرئية في حالة االجابة الصحيحة أو عبارة "أعد المحاولة" بمغة 
اإلشارة وبصورة مرئية في حالة االستجابة الخاطئة عمى أسئمة التقويم حتى يصل إلى 

 التمميذ.االجابة الصحيحة وتكون التغذية الراجعة فورية لتصحيح استجابة 
: تم تحديد استراتيجية وأساليب التعمم وطرق التواصل المناسبة لممعاقين سمعًيا -

تدريس المحتوى العممى باستخدام استراتيجية الصف المعكوس وتكميف التبلميذ 
باالطبلع عمى القاموس لمعرفة االشارات الخاصة بالمفاىيم العممية الواردة بالدرس 

من فيم ومتابعة فيديوىات شرح الدرس والدخول عمى  األصم لكى يتمكن التمميذ
المينكات المختمفة لمصادر التعمم اإللكترونية التى يرسميا المعمم لمتبلميذ عبر تطبيق 

التعمم بالصف المعكوس مع االعتماد عمى  جراءاتتنفيًذا إلWhatsapp الواتساب  



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ

 

 

 

 
 

 
 9102  الرابعالعدد       جامعة المىوفية                                      –مجلة كلية التربية 

446 
 سوزان حسيه سراج.  د                                            

تحميمو كبرنامج تطبيقى والقاموس، والذى سيتم تقديمو و  األصم التفاعل بين التمميذ
 عمى اليواتف الذكية الخاصة بالتبلميذ.

والشكل التالى يوضح التصميم التعميمى الذى تبنتو الدراسة الحالية في بناء    
 القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى لمتبلميذ الصم بالمرحمة اإلعدادية:
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عوم بمغة اإلشارة لمتالميذ الصم ( التصميم التعميمى لقاموس عممى إشارى إلكترونى مد0شكل )
 بالمرحمة اإلعدادية.

 المرحمة الثالثة: مرحمة اإلنتاج: 
 وشممت ىذه المرحمة الخطوات اآلتية:      

تحديد البرامج المستخدمة في تصميم القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى  -
 لمتالميذ الصم وتمثمت فيما يأتى:

 Adobe Photoshop cc جة الصور الفوتوغرافية وتصميم : تصميم معال
 اإلطارات والخمفيات المناسبة لمتطبيق.

 Adobe illustrator cc  رسم وتصميم األزرار والموجو واأليقونات :
 الرسومية المعبرة عن المفاىيم العممية.

 Adobe Aftereffect cc معالجة الفيديوىات وضبط مساحتيا و : 
خرجيا بصيغة قابمة لمعمل دا  خل تطبيق األندرويد. وضوحيا وا 

 Java language  كتابة األكواد الخاصة بتعريف كل عنصر فى تطبيق :
 القاموس وتحديد أوامر العمل.

 Android SDK Tool  كتابة أكواد الا :Java  وتوجييا لكل عنصر
 بالتطبيق ومشاىدة الواجيات الرسومية لمتطبيق الذى تتم برمجتو.

 Emulator tools محاٍك ألجيزه الياتف أو التابميت التي  : وىو عباره عن
 يتم اختبار التطبيق عمييا الختبار التطبيق عمى انظمة الويندوز.



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ

 

 

 

 
 

 
 9102  الرابعالعدد       جامعة المىوفية                                      –مجلة كلية التربية 

444 
 سوزان حسيه سراج.  د                                            

 Android Studio  بيئة متكاممة اليدف منيا ىو جمع عناصر التطبيق :
في مكان واحد وتعد حمقو الوصل بين بيئة التطوير ونظام التشغيل وتوفير 

خرجو.األدوات البلزمة إلنياء التطب  يق وا 
إنتاج القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى بمغة اإلشارة ودمج المفاىيم اإلشارية  -

ليكون جاىًزا لبلستخدام،  واألنشطة التفاعمية والتدريبات بنظام تشغيل االندرويد؛
ويظير كتطبيق عند تحميمو عمى اليواتف الذكية، وتم تحديد اسم مختصر لمقاموس 

 ويوضح ذلك الشاشة اآلتية: Science Language Glossary(SLG)وىم 
 
 
 
 

 المرحمة الرابعة: مرحمة التجريب والتقويم:
 وشممت ىذه المرحمة الخطوات اآلتية:    
عرض القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى عمى مجموعة من المحكمين  -

السادة قامت الباحثة بعرض القاموس في صورتو األولية عمى مجموعة من  والخبراء:
 (0المحكمين لتحكيمو، ثم إجراء التعديبلت المقترحة. انظر ممحق )

عداد القاموس تم تجريبو التجربة االستطالعية لمقاموس - : بعد االنتياء من تصميم وا 
ضافة وحذف وتعديل بعض محتويات القاموس  لتحديد إيجابيات وسمبيات القاموس وا 

ئية بشكل جيد يسيم فى تحققو بأسموب يضمن خروج القاموس فى صورتو النيا
 ألىدافو.
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إعداد الصورة النيائية لمقاموس فى ضوء تعديالت السادة المحكمين والتجربة  -
 (2)ممحق  .االستطالعية

 عناصر ومكونات القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى:
: وىى نقطة االنطبلق إلى بقية مكونات القاموس، فعن طريق الشاشة الرئيسة •

عمي أيقونة "دخول" يمكن بسيولة اإلنتقال إلي الشاشة التالية لمقاموس الضغط 
اإلشاري والتي تتكون من مجموعة من األيقونات التى تشير إلى محتويات القاموس 
وأدواتو، ويمكن الضغط عمييا لتصفح أى جزء من أجزاء القاموس؛ حيث تم تصميم 

طبيعة وخصائص التبلميذ تتماشي مع ة الرئيسة لمقاموس بطريقة مبسطة الشاش
 وتوضحيا الشاشة اآلتية:، الصم

 : ويتكون من مجموعة من األيقونات تتمثل فيما يأتى : محتوي القاموس •
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: توضح لمتمميذ األصم اإلرشادات وتعميمات استخدام  أيقونة تعميمات -0
 القاموس .

: بالضغط عمييا تظير قائمة بالمفاىيم والمصطمحات  أيقونة المصطمحات -8
عممية المتضمنة بوحددتي الدراسة وبالضغط عمي أي من المصطمحات ال

يظير في الجانب األيسر من الشاشة فيديو يوضح اإلشارة المعبرة عن 
المصطمح كما يمكن التحكم في سرعة العرض من خبلل مجموعة من 
األزرار الموجودة أسقل الفيديو، كما يوجد في منتصف الشاشة تعريف 

 لمعبرة عنو.المصطمح والصورة ا
: وفييا يقوم التمميذ األصم بكتابة المصطمح والبحث عن لغة  أيقونة البحث -2

 اإلشارة المعبرة عنو دون التقيد بتسمسل المفاىيم بوحدتي الدراسة .
: حيث يتم عرض لمقاطع فيديو تبين إشارة حركة اليد  أيقونة اختبر نفسك -4

عممى الذى يعبر عن معنى لمفيوم معين، وعمى التمميذ أن يختار المفيوم ال
 مقاطع الفيديو، ويتم تزويد الطالب بالتغذية الراجعة وتقديم التعزيز الفوري.

: وعند الضغط عمييا يمكن الرجوع إلى الشاشة الرئيسة  أيقونة حول التطبيق -2
 والدخول عمي البرنامج ومحتويات القاموس مرة أخرى .

 سئمة الدراسة.وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال الثالث من أ   
جراءاترابًعا: أدوات الدراسة التجريبية و   يا:ا 

تجربة الدراسة والتى تضمنت  جراءاتتناول ىذا الجزء الخطوات التفصيمية إل     
استخدام القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى والصف المعكوس،  إجراءاتتحديد 

بلميذ الصف األول وتحديد ميارات التواصل العممى التى ينبغى تنميتيا لدى ت
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عداد  اإلعدادى الصم في العموم، وتصميم القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى، وا 
دليل المعمم لتدريس موضوعات العموم بالصف المعكوس، ثم إعداد أدوات الدراسة، 

 واختيار أفراد الدراسة وتطبيق أدواتيا واستخبلص النتائج.
الدراسة وىو: " ما فعالية استخدام لإلجابة عمى السؤال الرابع من أسئمة  -

القاموس العممى اإلشارى اإللكتروني لتدريس العموم بالصف المعكوس عمى تنمية 
ميارات التواصل العممى لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية المعاقين سمعًيا في العموم؟ . 

  اآلتية: جراءاتولمتحقق من صحة الفرض األول، سارت الدراسة وفًقا لإل
داد النموذج اإلجرائى لتدريس العموم باستخدام القاموس العممى اإلشارى إع -أ

 :اإللكترونى والصف المعكوس فى العموم لمتالميذ الصم
قامت الباحثة بإعداد النموذج اإلجرائى بعد االطبلع عمى الدراسات التى اىتمت     

 8102) فةفيصل الرواجدراسة بتطبيق التعمم بالصف المعكوس مثل دراسات كل من 
(، وكذلك الدراسات التى اىتمت بتطبيق 8102)حنان الزبن (، 8102)؛ إليام الشمبى(

سجدة  (؛ 8102) مثل دراسات كل من أميمة سميمانالقاموس اإلشارى فى التدريس 
(، وتم التوصل 8102)ريحاب شومان (، 8105  )؛ رباب الباسل(8102 )الزيبات

 ام القاموس والصف المعكوس.لنموذج إجرائى لتعمم العموم باستخد
وتم عرض النموذج اإلجرائى عمى المحكمين لتحديد مدى مناسبة خطوات النموذج    

لخصائص التبلميذ الصم البلزمة لتعمميم العموم باستخدام القاموس والصف 
المعكوس، وتم تنفيذ تعديبلت السادة المحكمين والتى تمثمت فى إعادة ترتيب بعض 

ديم خطوة توفير التغذية الراجعة الفورية قبل خطوة تقويم المتعممين، خطوات التعمم كتق
ضافة خطوة توجيو التبلميذ الستخدام القاموس خبلل التعمم بالصف المعكوس.  وا 
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وبذلك توصمت الدراسة العداد النموذج االجرائى لتعمم العموم باستخدام القاموس    
 والتعمم المعكوس، وتكون من الخطوات التالية:

إعداد المعمم لممادة العممية وتحميميا لتحديد المعارف والمفاىيم وميارات التواصل  -
العممى التى ينبغى تنميتيا لدى التبلميذ المعاقين سمعًيا، وتييئة التبلميذ لمتعمم 

 بالصف المعكوس.
 توجيو التبلميذ الستخدام القاموس لتعمم المفاىيم العممية المتضمنة بالدراسة الحالية -

 بمغة اإلشارة.
تحديد الفيديوىات التعميمية وبرامج المحاكاة بمغة اإلشارة لعرض المادة العممية بمدة  -

 ( دقائق، والصور العممية المعبرة عن محتوى المادة العممية.01التتجاوز )
رفع المحتوى التعميمى عبر شبكة اإلنترنت، ومشاركة التبلميذ المادة العممية من  -

الذى تم االعتماد عميو  whatsappلتواصل االجتماعى ومنيا تطبيق خبلل وسائل ا
 فى الدراسة الحالية.

العممية قبل الحضور إلى الحصة الصفية من خبلل  ةلمشاىدة الماد التبلميذتوجيو  -
 رفع المحتوى العممى عبر شبكة اإلنترنت خبلل مواقع التواصل االجتماعى.

تدور فى أذىانيم حول ظات، واألسئمة التى عمى تدوين المبلح التبلميذتشجيع  -
 .داخل غرفة الصفلمناقشتيا ؛ موضوع الدرس

 .whatsappتقديم التعزيز اإليجابى لمتبلميذ المشاركين والمتفاعمين عبر  -
ممارسة األنشطة الصفية واإلجابة عمى أوراق العمل  بعد تبلميذلمتقديم تغذية راجعة  -

  سى.وأثناء حل أسئمة الكتاب المدر 
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ممارسة األنشطة التعميمية الخاصة بموضوع الدرس، والتى يمكن أن تشتمل عمى  -
 تجارب مخبرية أم ميام بحثية استقصائية.

تقويم تعمم التبلميذ الصم بأدوات التقويم المناسبة لخصائصيم وطرق التواصل  -
 معيم. 

ونى فى تدريس دليل المعمم الستخدام القاموس العممى اإلشارى اإللكتر إعداد  -ب
 العموم بالصف المعكوس لمتالميذ الصم:

التعمم بالصف  إجراءاتقامت الباحثة بإعداد دليل لممعممة لمساعدتيا عمى تطبيق     
المعكوس وتوظيف القاموس فى تعمم المفاىيم العممية وتنمية ميارات التواصل العممى 

من  دى لمتبلميذ المعاقين سمعًياواالندماج األكاديمى فى مادة العموم لمصف األول اإلعدا
، وتضمن الدليل المقدمة، والخطة الزمنية المقترحة، وأىداف دروس وحدتى "المادة الصم

والمغناطيسية"، وتوضيح ماىية التعمم بالصف المعكوس، وخطوات تطبيقو أثناء سير 
س الحصة وخبلل تعمم التبلميذ المعاقين سمعًيا خارج الصف الدراسى، وأىداف تدري

وحدتى الدراسة، تزويدىا بقائمة المفاىيم العممية واالشارات والصور المعبرة عنيا التى 
، واألنشطة التعميمية، والفيديوىات whatsappيتضمنيا القاموس، وتحميل تطبيق 

، وأساليب التقويم، ونماذج بمغة اإلشارة لممحتوى العممى الموجود بوحدتى الدراسة التعميمية
دتى الدراسة باستخدام التعمم المعكوس، والتأكد من تحميل برمجية عممية لدروس وح

بما  القاموس عمى ىاتف المعممة لتوظيفو فى التعمم بالصف المعكوس، وتم عرض الدليل
عمى السادة المحكمين من خبراء المناىج وطرق  و من فيديوىات بمغة اإلشارةتتضمن

، وتم إجراء بلميذ ذوى االحتياجات الخاصةوموجيى العموم لمت التدريس وتكنولوجيا التعميم
 ( 08تعديبلتيم، فأصبح الدليل فى صورتو النيائية. ممحق )
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الستخدام القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى فى تدريس  أوراق العمل إعداد -ج
 العموم بالصف المعكوس لمتالميذ الصم:

والتى  ،د أوراق العملفى ضوء أىداف الدراسة وأىداف محتوى التجريب تم إعدا     
مجموعة من األنشطة واألسئمة والتى ُروعى عند اعدادىا أن تكون موجية  تتتضمن
لمتبلميذ  المحددة بالدراسة الحالية ميارات التواصل العممى واالندماج األكاديمىلتنمية 

 .من الصم المعاقين سمعًيا

موعة من المحكمين، عمى مج االعمل تم عرضي قوبعد االنتياء من إعداد أورا     
أوراق أصبحت وقد تم إجراء التعديبلت المطموبة فى ضوء آراء المحكمين، وبذلك 

 .(02ممحق) لبلستخدام فى تجربة الدراسة األساسية. وصالح العمل

 اعداد اختبار ميارات التواصل العممي لمتالميذ الصم: -د
األولى اختبار كتابي يقيس )  تم قياس مستوى ميارات التواصل العممي بأداتين: األداة   

ميارة القراءة العممية، ميارة الكتابة العممية، ميارة التمثيل العممي(، واألداة الثانية بطاقة 
مبلحظة تقيس ميارة التعبير العممي اإلشاري، وقد مر بناء االختبار وبطاقة المبلحظة 

 بالخطوات اآلتية: 
 :اختبار ميارات التواصل العممي لمصم 

: ييدف االختبار إلى قياس مدى امتبلك تبلميذ الصف ديد اليدف من االختبارتح -0
األول اإلعدادي الصم لميارات التواصل العممي )القراءة العممية، الكتابو العممية، والتمثيل 

 العممي( فى وحددتي "المادة" و "المغناطيسية".
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أربعة دروس والثانية  : اشتممت الوحدة األولي عميإعداد جدول مواصفات االختبار -8
عمي ثبلثة دروس وذلك حسب توزيع الكتاب، وتم توزيع ميارات التواصل اعتمادا عمي 

 ( اآلتي: 8تحميل محتوي وحدتي الدراسة وفقا لمجدول )
 (: يوضح جدول مواصفات اختبار التواصل العممي4جدول )

  
حميل، حيث ُوضع : وذلك باإلستعانة بنتائج عممية التصياغة أسئمة االختبار -2

االختبار عمى ضوء الميارات الموجودة فى الوحدتين فقط، وبعد االطبلع عمى 
الدراسات والبحوث السابقة المتعمقة باختبارات ميارات التواصل العممي لدي تبلميذ 

 كدراسة المراحل الدراسية المختمفة، وذلك لبلستفادة منيا فى إعداد االختبار وبنود



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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( ، وتكون االختبار 8102)، أمال مسمم(8102 )نوال سمطان ؛(8102 )فاطمة رزق
من أسئمة مقالية وموضوعية بما يتناسب مع طبيعة الميارة المقاسة وفئة التبلميذ 

( ميارة 04( سؤااًل موزعين عمى )82الصم، وقد تكون االختبار بصورتو األولية من )
 ( درجة. 22فرعية وأصبحت الدرجة الكمية لبلختبار )

: لتوضح لممعممة طريقة تصحيح ومعايير اإلجابة، حديد نظام تقدير الدرجاتت -4
 .(7ممحق رقم )االختبار وتقدير أداء كل تمميذ فى ميارات التواصل العممى. 

: تم صياغة تعميمات االختبار لتوضح لمتمميذ ما يجب اتباعو تعميمات االختبار -2
 مى ما يأتى :عند اإلجابة عن أسئمة االختبار، وقد اشتممت ع

 كتابة بيانات التمميذ.  •
  اإلجابة عن جميع األسئمة فى نفس الورقة. •
 عدم ترك سؤال بدون اإلجابة عنو، أو ضياع الوقت فى اإلجابة عن سؤال واحد. •

 صدق االختبار : -2
تم عرض االختبار فى صورتة األولية عمى مجموعة من المحكمين لمتعرف عمى     

لصف األول اإلعدادي الصم، ومدي تمثيل مفرداتو لمميارات مدي مناسبتو لتبلميذ ا
المتضمنة فى وحدتي "المادة" و"المغناطيسية"، ومدي الصحة العممية لمفرداتو وتوافق 
المفردات مع اليدف الذى أعد من أجمو االختبار، ومدي وضوح تعميمات االختبار 

 كمين.ودقتيا، وقد تم تعديل االختبار فى ضوء أراء السادة المح
: طبق االختبار عمي عينة استطبلعية مكونة من التطبيق االستطالعي لالختبار -2
( تبلميذ من تبلميذ مدرسة األمل بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية من غير عينة 01)

 الدراسة، وذلك لحساب:
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النتياء جميع التبلميذ من اإلجابة  : تم حساب متوسط زمن االختبارزمن االختبار -أ
(، وبتطبيق المعادلة كان 524، 0222االختبار بإستخدام المعادلة )فؤاد البيى، عن 

 (04( دقيقة وىو زمن مناسب ألداء االختبار.)ممحق 51زمن االختبار )
: تم التأكد من صدق االتساق الداخمي لمفردات االختبار صدق االتساق الداخمي -ب

 بالطرائق اآلتية:
ن" بين درجة كل ميارة من ميارات التواصل العممي حساب معامل االرتباط "سبيرما •

 (:3الرئيسة و الدرجة الكمية لالختبار كما فى الجدول )
 ( درجات االرتباط بين درجات كل ميارة والدرجة الكمية الختبار ميارات التواصل العممى 3جدول ) 

 
ستوي يتضح من الجدول السابق أن جميع معامبلت االرتباط دالة احصائًيا عند م

 ( وىذا يدل عمى أن االختبار يتمتع بدرجات عالية من الصدق.1,10داللة )
حساب معامالت االرتباط "سبيرمان" بين درجات كل مفردة والدرجة الكمية  •

 لالختبار، والجدول التالي يوضح قيم معامالت االرتباط:
 
 
 
 
 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 العممى ( صدق االتساق الداخمي لمفردات اختبار ميارات التواصل2جدول ) 

      
 

( أن جميع معامبلت االرتباط بين درجة كل مفردة  4يتبين من الجدول )      
والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي اليو جاءت دالة إحصائيًا عند مستويات الداللة 

 (، مما يشير إلى أن جميع المفردات تتمتع بدرجة كبيرة من االتساق الداخمي.1,10)
 -: لمعرفة مدى ثبات االختبار؛ تم حساب معامل كودرثبات االختبار -جـ 

، لميارات اختبار التواصل العممى، طبًقا لمعادلة )عزو عفانة، 81 ريتشاردسون
 (04(.)ممحق8108

 والجدول اآلتى يوضح ذلك :
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 (: يوضح معامل ثبات اختبار ميارات التواصل العممى 2جدول ) 

لبلختبار ككل  81ريتشاردسون  -كودريتضح من الجدول السابق أن معامل      
(، وىي قيمة مرتفعة دالة احصائًيا مما يعني ثبات االختبار وصبلحيتو 1,22كان )

 لمتطبيق.
: تم حساب معامالت السيولة والصعوبة والتمييز لكل مفردة من مفردات االختبار -5

درجة حساب معامل صعوبة كل مفردة من مفردات االختبار، وكان اليدف من حساب 
%، أو 21صعوبة مفردات االختبار ىو حذف المفردات التى تقل درجة صعوبتيا عن 

%، ومعامل صعوبة كل مفردة تقاس بالنسبة المئوية لعدد التبلميذ الذين 21تزيد عن 
أجابوا عن ىذه المفردة إجابة خاطئة، كما قامت الباحثة بحساب معامل التمييز لكل 

% فما فوق كحد أدني لتمييز المفردة )سناء أبودقة، 21ميارة من ميارات، حيث اعتبر
 ( 04(.)ممحق 021، 8112

 والجدول اآلتى يوضح معامبلت السيولة والصعوبة والتمييز لكل مفردة:



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 (: يوضح نتائج معامالت السيولة والصعوبة والتمييز لمفردات اختبار التواصل العممى  2جدول ) 

      
 

(  1,8ق أن قيم معامبلت السيولة تقع في المدي من )  ويتبين من الجدول الساب    
( وىي قيم مقبولة إحصائًيا بالنسبة لمعامل السيولة لممفردات، كما أن  1,2حتى ) 

( وىي قيم مقبولة تعني قدرة  1,82( حتي ) 1,05معامل التمييز يتراوح ما بين ) 
 المفردات عمي التمييز.

  وضع االختبار فى صورتة النيائية: -2
بعد االنتياء من إعداد االختبار وتحديد صدقة وثباتو أصبح جاىزا لمتطبيق قى 

 (.2صورتة النيائية. ممحق )
 
 
 



 ...بىاء قاموس علمي إشارى إلكترووي لتدريس العلوم بالصف المعكوس 

 

 

 

 
 9102  الرابعجامعة المىوفية                                           العدد  –مجلة كلية التربية 

 

494 

 :بطاقة المالحظة لميارة التعبير اإلشاري لمتالميذ الصم 
 : تحديد اليدف من بطاقة المالحظة -0

رية العممية فى قياس قدرة التمميذ األصم عمى استخدام الرموز والمفردات اإلشا       
ة بوحدتي "المادة تقديم المعرفة العممية والتعبير عن األفكار والعبلقات المتضمن

بصورة سميمة وبدون أخطاء من خبلل إجراء مقابمة مع كل تمميذ وطرح والمغناطيسية" 
 أسئمة تقيس الميارات الفرعية لميارة التعبير اإلشاري.

بتصميم بطاقة مبلحظة لوحدتي المادة  : قامت الباحثةتصميم بطاقة المالحظة -8
والمغناطيسية بعد مراجعة الدراسات المتعمقة بميارات التواصل العممي، واعتمادا عمى 
نتائج التحميل؛ حيث اشتممت البطاقة عمي خمس ميارات فرعية من ميارات التعبير 

دئ العممية الشفيي، وىى ) التعبير اإلشاري عن المفاىيم و االفكار والتعميمات والمبا
المرتبطة بالموضوع بطريقة صحيحة، التعبير عن المبلحظات واالستنتاجات الخاصة 
بالتجارب العممية بمغة اإلشارة، تقديم بعض التفسيرات واألسباب لبعض العبلقات 
والظواىر العممية بطريقة صحيحة، وصف الرسومات واألشكال التوضيحية 

مية إشاريا بطريقة صحيحة، المقارنة بين والتخطيطية الخاصة ببعض الظواىر العم
 المفاىيم العممية بطريقة صحيحة(. 

: احتوت البطاقة عمى الميارات الفرعية  إعداد الصوره األولية لبطاقة المالحظة  -2
المكونة لميارة التعبير العممي اإلشاري وأمام كل ميارة أسئمة تقيس تحقق تمك الميارة 

 ديرات أداء التبلميذ عمى الميارات الفرعية.باإلضافة إلي مقياس يوضح تق
: من خبلل إجراء مقابمة مع كل تمميذ وطرح بعض األسئمة تقدير درجات البطاقة -4

التى تقيس الميارات الفرعية لميارة التعبير اإلشاري، وتم تقدير أداء الطالب عمى 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ

 

 

 

 
 

 
 9102  الرابعالعدد       جامعة المىوفية                                      –مجلة كلية التربية 

494 
 سوزان حسيه سراج.  د                                            

تقدر  الميارة عمى النحو اآلتي )ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، ضعيف(؛ حيث
الميارة بممتاز إذا حصل التمميذ عمى  أربع درجات، وجيد جًدا إذا حصل عمى ثبلث 
درجات، وجيد إذا حصل عمى درجتين، ومقبول إذا حصل عمى درجة واحدة، وضعيف 

درجة   81إذا لم يحصل عمى أى درجة درجة، وبذلك تكون الدرجة الكمية لمبطاقة ىى
 (2ككل.)ممحق

عرض البطاقة فى صورتيا األولية عمى مجموعة من : تم صدق المحكمين -2
المحكمين وذلك لمحكم عمى مدي كفاية األسئمة ودقتيا وصحتيا وتوافقيا مع اليدف 
الذى أعدت من أجمو، ومناسبتيا لفئة المعاقين سمعًيا، وقد تم تعديل البطاقة فى ضوء 

 آراء المحكمين.
 أفرادبطاقة المبلحظة عمى : طبقت التطبيق االستطالعي لبطاقة المالحظة -5

( تبلميذ بالصف األول اإلعدادي بمدرسة األمل 01استطبلعية عشوائية مكونة من )
 بمدينة أشمون، وىدفت الباحثة من ذلك ما يأتى: 

 : تم التأكد من ثبات بطاقة المبلحظة بطريقتين ىما:ثبات بطاقة المالحظة -0
تقديرات البطاقة، ودرجة االتفاق فى : لمتأكد من ثبات  طريقة اتفاق المالحظين -أ

( تبلميذ 01استطبلعية بمغت )أفراد األحكام بين مبلحظين مختمفين، تم تطبيقيا عمى 
بالصف األول االعدادي بمدارس األمل بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، وبعد تفريغ 
 النتائج وحساب نسبة االتفاق واالختبلف بين مبلحظة أحد المدرسين بالمدرسة

% وأن أقل نسبة اتفاق 24ومبلحظة مدرسة أخري اتضح أن أعمى نسبة اتفاق ىى 
 %، وىو معامل ثبات مرتفع.22% وقد بمغ المتوسط الحسابى لنسبة االتفاق 21
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: تم تطبيق بطاقة المبلحظة وحساب معامل الثبات 41ريتشاردسون  -طريقة كودر - ب
 وضح ذلك :، والجدول اآلتى ي81ريتشاردسون  -بطريقة كودر

 (: يوضح معامل ثبات بطاقة المالحظة لميارات التعبير العممى اإلشاري 7جدول ) 

 
( وىذا يدل 1,22الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات الكمي بمغت )يتضح من      

 عمى أن بطاقة المبلحظة تتمتع بدرجة عالية من الثبات . 
بإيجاد صدق االتساق الداخمي وذلك : قامت الباحثة حساب صدق االتساق الداخمي -8

بحساب معامبلت االرتباط "سبيرمان" بين درجة كل ميارة فرعية والدرجة الكمية لمبطاقة، 
 والجدول التالي يوضح قيم معامبلت االرتباط:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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( معامل االرتبط "سبيرمان" بين درجة كل ميارة فرعية والدرجة الكمية لمفردات بطاقة 2جدول)
 ظةالمالح

 
يتضح من الجدول السابق أن جميع معامبلت االرتباط بين درجة كل ميارة فرعية      

( وىذا يدل عمى أن البطاقة عمى 1,10ا عند مستوي داللة )والدرجة الكمية، دالة إحصائيً 
 درجة عالية من الصدق.

 بعد التأكد من صدق وثبات بطاقة (:01وضع البطاقة فى صورتيا النيائية )ممحق -2
 المبلحظة، تم إعداد البطاقة فى صورتيا النيائية .

 إعداد مقياس االندماج األكاديمى -ه
 ا لمخطوات اآلتية :تم  إعداد مقياس االندماج األكاديمى لمتبلميذ الصم وفقً      

قياس مستوى االندماج األكاديمى لدى تبلميذ المرحمة  تحديد اليدف من المقياس: -0
األول اإلعدادى تجربة الدراسة بعد دراسة المحتوى العممي  اإلعدادية وخاصة الصف
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ا لمقاموس اإللكترونى العممى اإلشارى باستخدام التعمم بالصف لفصل دراسى كامل وفقً 
 المعكوس.

: بعاد اإلطابلع عماى بعاض األديباات والدراساات التاى تناولات تحديد أبعاد المقياس -8
عداد مقا  ومنياا ييس االنادماج األكااديمى بشاكل خااص،االندماج األكاديمى بشكل عام، وا 

 ,Wang ,Fredricks, Ye)ودراساااااااة  ؛(8102 )ريحااااااااب نصااااااار
Hofkens&Linn,2016)؛ 

 ;Hart، ودراساة ) ((Lasen;Jackson;Beavan;Johnson&Callin,2015ودراساة

stewer& Jimerson,2011 تاام تحدياد أبعاااد مقيااس االناادماج األكااديمى فااى األبعاااد )
 اندماج وجدانى(. -اندماج سموكى -الية: ) اندماج معرفىالثبلثة الت

: من خبلل اطبلع الباحثة عمى مجموعة من إعداد المقياس فى صورتو األولية -2
( 82المقاييس التي تناولت االندماج األكاديمى تكون المقياس فى صورتة األولية من )

تة األولية فى إطار مفردة موزعة عمى أبعاد المقياس، وتم إعداد المقياس فى صور 
 الخطوات اآلتية: 

: وضعت تعميمات فى الصفحة األولى من كراسة صياغة تعميمات المقياس -
المقياس بحيث يشتمل عمى اليدف من المقياس، وطريقة اإلجابة المطموبة، كما 

 تم وضع مثال توضيحى مجاب عميو. 
بقة لمتعرف عمى : تم االستعانة بعدد من الدراسات السا صياغة عبارات المقياس -

أسموب صياغة عبارات المقياس واإللمام بالجوانب المختمفة إلعداد المقياس، 
وتمت صياغة عبارات المقياس وفق طريقة ليكرت فى صورة مقياس ثبلثي 

ا(، وقد روعي أن تكون ىناك عبارات إيجابية تعبر عن ا، نادرً ا، أحيانً )دائمً 
ية تعبر عن عدم اندماج التبلميذ فى تعمم االندماج اإليجابي لمتبلميذ، وأخري سمب



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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العموم، كما روعي أن تكون تمك العبارات سيمة وواضحة ومناسبة لمتبلميذ الصم 
 بالصف األول اإلعدادي.

: تم عرض المقياس فى صورتة األولية عمى مجموعة من صدق المقياس -
ة، ومدى المحكمين إلبداء الرأي فى مدى سبلمة المقياس وصحتة العممية والمغوي

وضوح العبارات، ومدى مناسبتو لمستوى تبلميذ الصف األول اإلعدادى المعاقين 
 سمعًيا، وتم اجراء التعديبلت التى أقرىا السادة المحكمون.

: يقدم لمطالب عبارات المقياس وأمام كل عبارة يوجد تحديد نظام تصحيح المقياس -
ى التمميذ اختيار االستجابة ا، نادًرا(، وعما، أحيانً ثبلث استجابات وىى )دائمً 

 درجة وتتراوح عبارة، كل أمام( ✔المناسبة العتقاده عن طريق وضع عبلمة )
 يوضحيا كما ،( سالبة أو موجبة) العبارة نوع حسب( 2-0) من االستجابات

 : اآلتى الجدول
 (: يوضح توزيع الدرجات عمى استجابات مقياس االندماج الكاديمى2جدول )

    
(، ومن ثم تتوزع 82(، والدرجة الصغرى)52حت الدرجة العظمى لممقياس )وبذلك أصب

 مستويات االندماج األكاديمى لدى تبلميذ الصف األول اإلعدادى كاآلتى:
 .32 -43اندماج أكاديمى ضعيف :  •
 .22-32اندماج أكاديمى متوسط : •
 .22-22اندماج أكاديمى قوى : •
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من أفراد المقياس فى صورتو األولية عمى  : تم تطبيقالتجربة االستطالعية لممقياس -2
( تمميًذا من مدرسة األمل بمدينة 01تبلميذ الصف األول اإلعدادى الصم قواميا )

 أشمون؛ وذلك بغرض األتى: 
: تم حساب متوسط زمن المقياس النتياء جميع الطبلب حساب زمن المقياس -أ  

(، 524، 0222ؤاد البيى، المعممين من اإلجابة عن المقياس بإستخدام معادلة )ف
 ( دقيقة.41ووجد أن الزمن )

: تم التأكد من صدق االتساق الداخمي لمفردات حساب صدق االتساق الداخمي -ب  
 المقياس بالطرائق اآلتية:

 بين درجات كل بعد بالدرجة الكمية لممقياس كما  حساب معامالت االرتباط
 ( اآلتى: 01يوضحيا الجدول ) 

 ح درجات االرتباط بين درجات كل بعد والدرجة الكمية لممقياس(: يوض 01جدول ) 

 
( أن جميع معامبلت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة  01يتبين من الجدول)     

الكمية لممقياس جاءت دالة إحصائيًا، مما يشير إلى أن جميع األبعاد تتمتع بدرجة 
 وضع لقياسو.كبيرة من االتساق الداخمي وأن المقياس صادق لما 

  حساب معامل ارتباط "سبيرمان" لحساب مدى االرتباط بين درجة كل مفردة
 (:01والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي اليو كما في الجدول ) 

 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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 ( صدق االتساق الداخمي لبنود مقياس االندماج األكاديمى 00جدول )

 
درجة كل عبارة  ( أن جميع معامبلت االرتباط بين  00يتبين من الجدول )     

والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو جاءت دالة إحصائيًا عند مستويات الداللة 
 (، مما يشير إلى أن جميع المفردات تتمتع بدرجة كبيرة من االتساق الداخمي.  1,10)
، 81ريتشاردسون  -: تم حساب الثبات بطريقة كودرحساب ثبات المقياس -ج  

 :ويوضحيا الجدول اآلتى
 (: يوضح معامالت ثبات أبعاد مقياس االندماج األكاديمى والدرجة الكمية لممقياس04جدول )

( أن قيم معامبلت ثبات أبعاد مقياس االندماج األكاديمى 08يتضح من جدول )   
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(، وىى قيم دالة إحصائيا عند 1,22-1,20والدرجة الكمية لممقياس تراوحت بين )
 ت المقياس وصبلحيتو لمتطبيق.( وتشير إلى ثبا1,10مستوى) 

: فى ضوء ما أسفرت عنو  (00)ممحق إعداد المقياس فى صورتة النيائية -5
نتائج التجربة االستطبلعية وفى ضوء آراء المحكمين أصبح المقياس فى صورتو 

( عبارة إيجابية، موزعة عمى 05( عبارة سمبية، )2( عبارة: )82النيائية مكون من )
المكونة لممقياس، والجدول التالى يوضح توزيع عبارات مقياس االندماج األبعاد الثبلثة 

 األكاديمى عمى أبعادة الثبلثة كاآلتى:
 ( : توزيع عبارات مقياس االندماج األكاديمى عمى أبعاده الفرعية03جدول )

    
صالًحا فى صورتو النيائية لمتطبيق  جراءاتومن ثم أصبح المقياس بعد ىذه اإل   

 خدام كأداة صادقة وثابتة لقياس االندماج األكاديمى لمتبلميذ المعاقين سمعًيا .واالست
  تطبيق تجربة الدراسة

: اعتمدت الدراسة عمى التصميم التجريبى اختيار أفراد الدراسة والتصميم التجريبى - أ
ألنو ذى المجموعة الواحدة، بمقارنة القياسين القبمى والبعدى لمتغيرات الدراسة التابعة؛ 

التصميم المناسب لطبيعة الدراسة الحالية وأىدافيا، وتكونت مجموعة الدراسة من 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ

 

 

 

 
 

 
 9102  الرابعالعدد       جامعة المىوفية                                      –مجلة كلية التربية 

444 
 سوزان حسيه سراج.  د                                            

( تبلميذ من الصف األول اإلعدادى بمدرسة األمل لمصم بمدينة شبين الكوم 01)
 بمحافظة المنوفية.

: ُطبق اختبار التواصل العممى وبطاقة مبلحظة التطبيق القبمى ألدوات الدراسة - ب
صل العممى ومقياس االندماج األكاديمى عمى مجموعة الدراسة فى ميارات التوا

 م.8102/8102الفصل الدراسى الثانى لمعام الدراسى 
 :تطبيق القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى والتعمم بالصف المعكوس -اج

استمر تدريس موضوعات وحدتى "المادة والمغناطيسية" المقررة عمى تبلميذ الصف    
التعمم بالصف المعكوس، بواقع حصتين  إجراءاتعدادى، وذلك باتباع األول اإل

الدراسة بمغة اإلشارة  فرادأسبوعًيا، وقامت احدى معممات العموم بالمدرسة بالتدريس أل
 وبإشراف الباحثة، وسارت التجربة الميدانية عمى النحو اآلتى:

قائمة بالتدريس قبل بدء بالتعمم بالصف المعكوس؛ زودت الباحثة المعممة ال -
لمجموعة الدراسة بدليل المعمم، وناقشت معيا أىمية استخدام القاموس اإلشارى العممى 

التعمم بالصف المعكوس فى التدريس لمتبلميذ الصم،  إجراءاتاإللكترونى وتطبيق 
وأىمية تنمية ميارات التواصل العممى واالندماج األكاديمى لدييم لتعمم العموم مدى 

التعمم بالصف  إجراءاتحقيق تفاعل واتصال جيد بمجتمعيم، وكذلك الحياة، ولت
المعكوس وكيفية تكميف الطبلب بالميام التعميمية واستخداميم لمقاموس أثناء تنفيذىم 

 لمتعمم المعكوس بالمنزل وبعد عودتيم إلى الصف الدراسى.
لفيديوىات تم التوضيح لممعممة كيفية استخدام دليل المعمم، وزودتيا بعدد من ا -

التعميمية والروابط اإللكترونية والكتب والمراجع الخاصة بموضوعات الوحدتين لترسميا 
، وكيفية التواصل بينيم  whatsappلمتبلميذ عبر ىواتفيم الذكية من خبلل تطبيق 
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عبر ىذا التطبيق، وتوجيييا لمتبلميذ لتحميل برمجية القاموس عمى ىواتفيم وكيفية 
 استخدامو.

قد جمسة مع التبلميذ والمعممة قبل تنفيذ التجربة مباشرة؛ لتوضيح كيفية تم ع -
استخدام القاموس عبر الياتف، والتأكد من تحميل جميع التبلميذ لمقاموس، وتكوين 

التعمم بالصف المعكوس  إجراءاتلتطبيق  whatsappمجموعة لمتواصل عمى تطبيق 
 بإضافة أرقام التبلميذ عمى مجموعة التواصل.

تم مناقشة المعممة فى بعض المبلحظات المتعمقة بالتعمم بالصف المعكوس داخل  -
 الفصل وخارجو بالمنزل، واإلجابة عن استفساراتيا.

: ُطبق اختبار التواصل العممى وبطاقة مبلحظة تطبيق أدوات الدراسة بعدًيا -د
يذ الصم، ثم ميارات التواصل العممى ومقياس االندماج األكاديمى بعدًيا عمى التبلم
 ُرصدت البيانات، وُعولجت إحصائًيا، الستخبلص ما ُتسفر عنو من نتائج.

 نتائج الدراسة واختبار صحة الفرض األول:   
" ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تبلميذ مجموعة الدراسة في    

 التطبيقين القبمي والبعدي في ميارات التواصل العممى". 
تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  من صحة الفرض األوللمتحقق     

المعيارية لتبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار ميارات 
 التواصل العممى كما يوضحيا الجدول اآلتى :

 
 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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ت التواصل (: يوضح اإلحصاءات الوصفية لدرجات التطبيق القبمى والبعدى فى ميارا 02جدول ) 
 العممى

 
ويتضح من الجدول السابق وجود فروق بين متوسطي درجات التطبيقين حيث بمغ     

( 41,2المتوسط الحسابي لدرجات التطبيق البعدي فى ميارات التواصل العممى قيمة )
(، مما يبين 82,2( بفارق قيمتو )02,5والمتوسط الحسابي لمتطبيق القبمي قيمة )

 ين درجات التطبيقين.وجود فروق واضحة ب
وبتمثيل درجات التطبيقين القبمي والبعدي باستخدام شكل األعمدة البيانية     

 لمتوسطى الدرجات اتضح اآلتى: 
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(: األعمدة البيانية لمتوسطى درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمى  3شكل )  

 والبعدى لميارات التواصل العممى
لبياني السابق ارتفاع درجات المجموعة التجريبية في التطبيق يوضح التمثيل ا    

البعدي مقارنة بالتطبيق القبمي، مما يعكس تأثرىم اإليجابي بعد تعرضيم لممعالجة 
التجريبية التدريس باستخدام القاموس العممي اإلشارى اإللكتروني واستراتيجية الصف 

 المعكوس.
 Wilcoxon)تم استخدام اختبار ويمككسون ولمتحقق من وجود فرق بين التطبيقين  •

Signed Ranks Test" z") :لممجموعتين المترابطتين، وكانت النتائج كاآلتى 
 
 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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: ويمككسون( لمفروقبين متوسطى رتب التطبيقين القبمى  z(: يوضح نتائج اختبار) 02جدول) 
 والبعدى فى ميارات التواصل العممى والدرجة الكمية

 
( أن مجموع الرتب الموجبة اإلشارة لمفرق بين التطبيقين  02ول) يتضح من جد      

(، في حين مجموع الرتب سالبة اإلشارة بمغ )صفر( مما  22البعدي والقبمي بمغ ) 
يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيقين القبمى والبعدى الختبار ميارات 

قيمة  ( z)  مة اختبار ويمككسونى، وبمغت قيالتواصل العممى لصالح التطبيق البعد
( لمفروق بين التطبيقين القبمى والبعدى لميارات التواصل العممى والدرجة 8,212)

الكمية لصالح التطبيق البعدى، مما يدل عمى وجود فروق ذات دالة احصائية عند 
الدراسة بعد  أفراد(؛ مما يدل عمى حدوث نمو فى تمك الميارات لدى 1,10مستوي )
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م لمعموم باستخدام القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى والتعمم بالصف دراستي
 المعكوس.

وبالتالي يتم رفض الفرض األول وقبول الفرض البديل الذي ينص عمى أنو: "       
( بين متوسطي درجات تالميذ مجموعة 1010يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )

ي ميارات التواصل العممى لصالح التطبيق الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي ف
 البعدي ".

  ولمتحقق من األثر التربوي وفاعمية التدريس باستخدام القاموس العممي اإللكتروني
واستراتيجية الصف المعكوس في تنمية ميارات التواصل العممى؛ تم دراسة الداللة 

بحساب حجم التأثير  العممية واألىمية التربوية لمنتيجة التي ثبت وجودىا إحصائًيا
(Rالمناسب الختبار ) ،( 821،  8100ويمككسون البلبارامتري )عزت حسن

 .(04)ممحق 
( بالنسبة 0قيمة )  R( بمغت zوبحساب حجم التأثير لنتائج اختبار ويمككسون )      

نو يوجد تأثير قوي جدًا، وأن ىناك أأي  ،ولكل بعد من أبعاده الفرعيةلبلختبار ككل 
رتفعة جدًا الستخدام القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى واستراتيجية الصف فاعمية م
 أفرادتنمية ميارات التواصل العممى لدي التبلميذ المعاقين سمعًيا  فى المعكوس

سحر  ؛( Marteel& Lipchock,2018الدراسة، وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة )
( فى Jeon& Park,2014) ةودراس ،(8104فاطمة رزق ) ؛(8102ين )عز الد

الدراسة والتى تمثمت فى أفراد تنمية ميارات التواصل العممى، ولكنيا تختمف فى 
 التبلميذ الصم بالصف األول اإلعدادى؛ وترجع الباحثة ذلك إلى ما يأتى:



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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ساىم بناء واستخدام القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى فى تنمية واكتساب لغة  -
العممية، فتمكن التبلميذ الصم من استخداميا أثناء تواصميم مع  اإلشارة لممفاىيم

 -داخل الصف وخارجو -أقرانيم ومعممتيم  خبلل التعمم بالصف المعكوس بمرحمتيو 
 عند دراستيم لوحدتى " المادة والمغناطيسية".

ساعد الدمج بين الصف المعكوس والقاموس عمى تنمية ميارات التعمم الذاتى  -
ستقصاء عن المعرفة العممية المرتبطة بالمحتوى العممى الذى قدمو المعمم والبحث واال

مما دفعيم لتبادل األفكار أثناء المناقشات الصفية  ، whatsappعبر تطبيق 
والبلصفية وتقديم التغذية الراجعة الفورية لبعضيم، كم أدى تنفيذىم لمميام التعميمية 

رات التواصل العممى بين المتعمم والمحتوى التى كمفتيم بيا المعممة إلى تنمية ميا
 العممى.

أتاح الدمج بين الصف المعكوس والقاموس لمتبلميذ الصم الفرصة لتوفير خبرات  -
تعميمية فى تعمم العموم باستخدام الحواس فى اكتساب المعرفة العممية، واالتصال 

اىيم والميارات المباشر بالخبرة المتعممة والممارسة النشطة فى مواقف تعمم المف
 العممية.

  .وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئمة الدراسة    
: "ما فعالية استخدام إلجابة عمى السؤال الخامس من أسئمة الدراسة وىول -

القاموس اإلشارى العممي االلكتروني لتدريس العموم بالصف المعكوس عمى تنمية 
رحمة اإلعدادية المعاقين سمعًيا في العموم؟ ". االندماج األكاديمى لدى تبلميذ الم
:" ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي  واختبار صحة الفرض الثاني ونصو
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درجات تبلميذ مجموعة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس االندماج 
 اآلتية: جراءاتاألكاديمى ". اتبعت اإل

رافات المعيارية لتبلميذ المجموعة التجريبية في حساب المتوسطات الحسابية، واالنح -
 التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس االندماج األكاديمى كما يوضحيا الجدول اآلتى:

(: يوضح االحصاءات الوصفية لدرجات التطبيقين القبمى والبعدى لمقياس االندماج  02جدول ) 
 األكاديمى

            
ق وجود فروق بين متوسطي درجات التطبيقين حيث ويتضح من الجدول الساب      

بمغ المتوسط الحسابي لدرجات التطبيق البعدي لمقياس االندماج األكاديمى قيمة 
(، مما 80,5( بفارق قيمتو )25,2( والمتوسط الحسابي لمتطبيق القبمي قيمة )22,2)

 يبين وجود فروق واضحة بين درجات التطبيقين.
 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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قين القبمي والبعدي باستخدام شكل األعمدة البيانية لمتوسطى وبتمثيل درجات التطبي  
 الدرجات اتضح اآلتى:

  
(: األعمدة البيانية لمتوسطى درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمى   2شكل ) 

 والبعدى لمقياس االندماج األكاديمى
ريبية في التطبيق يوضح التمثيل البياني السابق ارتفاع درجات المجموعة التج      

البعدي مقارنة بالتطبيق القبمي، مما يعكس تأثرىم االيجابي بعد تعرضيم لممعالجة 
التجريبية والتدريس باستخدام القاموس العممي اإلشارى اإللكتروني واستراتيجية الصف 

 المعكوس.
 Wilcoxon)ولمتحقق من وجود فرق بين التطبيقين تم استخدام اختبار ويمككسون  -

Signed"Z") Ranks Test  :لممجموعتين المترابطتين، وكانت النتائج كما يأتى 
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: ويمككسون( لمفروق بين متوسطى رتب درجات التطبيقين  z(: يوضح نتائج اختبار)07جدول)
 القبمى والبعدى  فى مقياس االندماج األكاديمى والدرجة الكمية

 
اإلشارة لمفرق بين التطبيقين ( أن مجموع الرتب الموجبة 02يتضح من جدول )    

(، في حين مجموع الرتب سالبة اإلشارة بمغ ) صفر( مما  22البعدي والقبمي بمغ ) 
مى، يعني وجود فروق بين درجات التطبيقين القبمى والبعدى لمقياس االندماج األكادي

( لمفروق بين التطبيقين القبمى 8,212قيمة ) (z ) وبمغت قيمة اختبار ويمككسون
أي أنو ، (1,10بعدى، مما يدل عمى وجود فروق ذات دالة إحصائية عند مستوي )وال

يوجد فرق دال يتم رفض الفرض الثانى وقبول الفرض البديل الذي ينص عمي أنو: " 
( بين متوسطي درجات تالميذ مجموعة الدراسة في 1010إحصائيًا عند مستوى )

 ". كاديمي لصالح التطبيق البعديالتطبيقين القبمي والبعدي في مقياس االندماج األ 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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ولمتحقق من األثر التربوي وفاعمية التدريس باستخدام القاموس العممي االلكتروني . 
واستراتيجية الصف المعكوس في تنمية االندماج األكاديمي؛ تم دراسة الداللة العممية 

( المناسب Rر )واألىمية التربوية لمنتيجة التي ثبت وجودىا احصائًيا بحساب حجم التأثي
(  بالنسبة لممقياس ككل ولكل بعد 0قيمة )   Rالختبار ولكوكسون البلبارامتري وبمغت 

من أبعاده الفرعية؛ أي إنو يوجد تأثير قوي جدًا، وأن ىناك فاعمية مرتفعة جدًا الستخدام 
القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى والتعمم بالصف المعكوس فى تنمية االندماج 

 الدراسة بمغة اإلشارة. أفراد ديمي لدي التبلميذ المعاقين سمعًيااألكا
 ;Linnansaariودراسة ) ؛(8102وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة ريحاب نصر)    

Vilijaranta; Lavonem; Schneider & Aro,2015)،    ودراسة

(Rodrigues& Gvozdenko,2011)  فى تنمية أبعاد االندماج األكايمى عبر
يواتف الذكية؛ ولكنيا تختمف فى تنميتو لدى التبلميذ الصم؛ وترجع الباحثة ذلك إلى ما ال

 يأتى:
يعد بناء وتصميم القاموس بمغة اإلشارة لعرض المفاىيم العممية التى يدرسونيا بطريقة  -

مشوقة وممتعة، وتحميل القاموس كتطبيق عمى ىواتفيم الذكية التى يعتمدون عمييا فى 
اآلخرين مع بعضيم، أدى إلى اندماجيم السموكى من خبلل المشاركة  فى  التواصل مع

تعمم العموم وأنشطتيا وزيادة انتباىيم والتزاميم بالسموكيات اإليجابية ومنيا: إنجاز 
 الواجبات واتباع القواعد الصفية.

القاموس نظام اتصال صفى مناسب لمتبلميذ الصم فى فصول تعميم العموم وفق  وفر -
العموم المتفق عميو، وكذلك لغة اإلشارة التخصصية ذات الصمة بمفاىيم العموم لغة 

باستخدام أساليب االتصال البصرية واليدوية مع ىذه الفئة، باإلضافة إلى تحقق التطابق 
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بين المفيوم العممى ورمزه )صورتو(، ولغتو اإلشارية من جية ومناسبتو لما ىو موجود 
 ميذ الصم من جية أخرى.فى البنية المفاىيمية لمتبل

أتاح استخدام استراتيجيات الصف المعكوس لمتبلميذ الصم المشاركة النشطة و تطبيق  -
المعرفة المكتسبة وبناء المعرفة العممية بأنفسيم وممارسة ميارات االستقصاء العممى 

 كالتبلميذ العاديين وتعميم الخبرة المتعممة فى مواقف خارج محيط المدرسة.
الدمج بين الصف المعكوس والقاموس فى توفير بيئة مناسبة لتعمم العموم  ساىم -

لمتبلميذ الصم تفيد فى مساعدتيم عمى، تنفيذ األنشطة العممية والعممية ذات الصمة بتعمم 
مفاىيم وميارات العموم فرديًا وتعاونيًا سواء صفيا أو معمميا، أو ال صفيا، وتحقق التفاعل 

الصم فى الفصول الخاصة أو فصول التربية العامة مما يشجعيم اإليجابى مع زمبلئيم 
عمى التعمم بفاعمية، وتنفيذ المبلحظة الدقيقة لممفاىيم والميارات العممية التى تقدم من 

 خبلل المداخل البصرية المباشرة أو من خبلل تكنولوجيا التعميم البصرية.
قيق االندماج المعرفى لدى ساىم التعمم بالصف المعكوس وتوظيف القاموس فى تح -

التبلميذ الصم من خبلل الحرص واإلصرار عمى فيم المعارف والمعمومات وطرح األسئمة 
وتبادل اآلراء، باإلضافو إلى تنمية االندماج الوجدانى من خبلل ظيور مشاعر الحب 

مم العموم؛ والتقدير واالحترام ألقرانيم ولمعمميم، والبعد عن اإلحباط والقمق والممل أثناء تع
وبذلك تمت اإلجابة عمى السؤال مما ساىم فى تحقيق مخرجات تعمم العموم لدييم. 

 الخامس من أسئمة الدراسة. 
 توصيات الدراسة

 فى ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج توصى باآلتى:
أىمية إعادة النظر فى صياغة محتوى مناىج العموم وضرورة دمج بعض االشارات  -

وس العممى اإلشارى اإللكترونى بشكل يتناسب مع طبيعة وخصائص ذوى من القام



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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االحتياجات الخاصة؛ لتحقيق االندماج األكاديمى لمتبلميذ المعاقين سمعًيا والذى يسيم 
فى تحسين التحصيل الدراسى والقضاء عمى مشكبلت تعمم العموم كصعوبة المادة 

 وانخفاض الدافعية والممل.
لمعممى العموم لممعاقين سمعًيا وتوفير كافة اإلمكانات واألدوات؛ عقد دورات تدريبة  -

 لتوظيف التعمم بالصف المعكوس فى تعمم العموم.
االىتمام بتعريف معممى العموم لممعاقين سمعًيا وأولياء أمورىم بالقاموس العممى  -

اقين سمعًيا اإلشارى اإللكترونى، وأىميتو فى تعمم وتعميم العموم؛ لكى يتمكن الطبلب المع
 من التواصل العممى مع أقرانيم وأفراد مجتمعيم.

 مقترحات الدراسة
 تقترح الباحثة إجراء دراسات حول:

أثر استخدام القاموس العممى اإلشارى اإللكترونى لتنمية ميارات التعمم الذاتى ومتعة  -
 التعمم لدى التبلميذ المعاقين سمعًيا.

المعكوس لتنمية االستيعاب  بالصف ريس العموملتدفاعمية وحدة اثرائية مقترحة  -
 المفاىيمى واالتجاه نحو تعمم العموم لدى التبلميذ المعاقين سمعًيا.

أثر استخدام استراتيجيتى األنشطة المتدرجة والمجموعات المرنو فى تنمية ميارات  -
 التفكير لدى التبلميذ المعاقين سمعًيا.

بات العصر الرقمى لتنمية الكفاءة المينية لدى فاعمية برنامج تدريبى فى ضوء متطم -
 سمعًيا أثناء الخدمة. معممى العموم لممعاقين
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 المراجع
 أواًل: المراجع العربية

(. أثر استراتيجية تدريسية مقترحة باستخدام 8104أحمد سمطان الشيرانى ) –
اليوتيوب عمى التحصيل الدراسى في مقرر الحاسب اآللى لدى طالب الصف 

 رسالة ماجستير، جامعة الممك سعود، السعودية. ،ل الثانوىاألو 
(. فاعمية برنامج تدريسى قائم عمى استراتيجية الصفوف 8102إليام الشمبى ) –

المعكوسة فى تنمية كفايات التقويم وعادات العقل لدى الطالبة/ المعممة فى 
، التربويةالمجمة األردنية فى العموم  ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية

02(0 ،)22-002. 
(. اثر استخدام انموذج دانيال في تنمية المفاىيم الرياضية 8102أمال مسمم ) –

رسالة  ،والتواصل الرياضي لدى طالبات الصف السابع االساسي بغزة
 ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، كمية التربية، غزة.

ن التصميم التدريس لذوي االحتياجات الخاصة بي(. 8108أمير القرشي ) –
 . القاىرة: عالم الكتب.والتنفيذ

(. تصميم قاموس فى مصطمحات 8102أميمة أحمد عبد المطيف سميمان ) –
المجمة العربية لمتربية ، المبلبس والنسيج باستخدام تطبيقات اليواتف الذكية

 .25-02(، أبريل، 2، )النوعية
مم المنعكس في (. أثر توظيف استراتيجية التع8105آية خميل إبراىيم قشطة ) –

تنمية المفاىيم وميارات التفكير التأممى بمبحث العموم الحياتية لدى طالبات 
 رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية بغزة، فمسطين. ،الصف العاشر األساسى



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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(. أثر توظيف استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة 8102تغريد حمد ) –
(TBLفي تنمية المفاىيم وميارات التوا ) صل العممي لدي طالبات الصف

رسالة ماجستير، الجامعة االسبلمية، كمية التربية، غزة،  ،التاسع األساسي
 فمسطين.

المؤتمر العممى التاسع لمجمعية (. 8112الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم ) –
المصرية لتكنولوجيا التعميم بعنوان" تكنولوجيا التعميم لذوى االحتياجات 

 ديسمبر ، جامعة حموان. 4-8الفترة من في  الخاصة"
(. االتصال العممى في بداية القرن الحادى والعشرين. 8110جين راسيل ) –

العمم  -المجمة الدولية لمعموم االجتماعيةترجمة:عثمان مصطفى عثمان, 
 (، يونيو، اليونسكو، القاىرة.052، )والثقافتو

التعميمية عمى تنمية (.أثر تدريس األحياء بالمدونات 8100حمودة مسمم ) –
 ،الدافعية لمتعمم وميارات التواصل العممى لدى طبلب الصف األول الثانوى

 .222-252(، 045)8، مجمة كمية التربية جامعة األزىر
(. أثر استراتيجية التعمم المقموب فى التحصيل األكاديمى 8102حنان الزبن ) –

المجمة الدولية  ،نلطالبات التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحم
 .002-002(، 0)4، التربوية

(. مفيوم الذات األكاديمية ومستوى الطموح 8102حنان حسين محمود ) –
مجمة  ،األكاديمى وعبلقتيا باالندماج األكاديمى لدى عينة من طالبات الجامعة

 .545-514(، 8)8، العموم التربوية
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افة (. برنامج مقترح فى الثق8102حنان مصطفى أحمد زكى ) –
البيووالنانوتكنولوجية وفًقا لنظرية المرونة المعرفية وأثره فى تنمية التواصل 
العممى وميارات التفكير المستقبمى والوعى بالسبلمة البيولوجية لدى طبلب 

 .222-222(، مارس، 22، )المجمة التربوية بسوىاج ،كمية التربية
لعموم لمطبلب الصم (. معايير مقترحة لتدريب معممي ا8104خالد الرشيدي ) –

(، 4)88، مجمة العموم التربوية ،الستحداث اإلشارات الفنية لممفاىيم العممية
002-020. 

. عمان، األردن: اإلعاقة السمعية من مفيوم تأىيمي(. 8112خالدة نيسان ) –
 دار أسامة لمنشر والتوزيع.

 (. فعالية استخدام استراتيجية التعمم المعكوس فى8102خديجة الشامي ) –
اكتساب المفاىيم الفيزيائية لدى طالبات الصف التاسع االساسى واتجاىاتين 

 رسالة ماجستير، جامعة ال البيت، كمية العموم التربوية، األردن. ،نحو تعمميا
(. أثر استخدام القاموس اإللكترونى 8104رباب محمد عبد الحميد الباسل ) –

 ،ميذ الصم وضعاف السمعبمغة اإلشارة عمى تنمية ميارات االتصال لدى التبل
، أغسطس، مؤتمر الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية العاشرفى ورقة عمل 

510-500. 
(. فاعمية استخدام قاموس إلكترونى 8105رباب محمد عبد الحميد الباسل ) –

تكيفى قائم عمى لغة الشفاة في استرداد ميارات القراءة والتعبير الشفيى 
 ،رفية لدى تبلميذ مدارس األمل لمصم وضعاف السمعوالكتابى والجوانب المع

مؤتمر الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية بعنوان "تكنولوجيا التربية 
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 9102  الرابعالعدد       جامعة المىوفية                                      –مجلة كلية التربية 

466 
 سوزان حسيه سراج.  د                                            

-02، كمية التربية لمدراسات العميا، جامعة القاىرة،والتحديات العالمية لمتعميم"
 .220-850يوليو،  81

لمفظي باستخدام (. قاموس إلكتروني لبلتصال غير ا8112ريحاب شومان ) –
الرسوم المتحركة في تنمية التحصيل الدراسي لؤلطفال الصم في مادة المغة 

 رسالة ماجستير، جامعة القاىرة، معيد الدراسات والبحوث التربوبة . ،العربية
 -تحميل المحتوى فى العموم اإلنسانية: مفيومو(. 8114رشدى طعيمة ) –

 عربى.القاىرة: دار الفكر ال استخداماتو. -أسسو
(. فاعمية تدريس العموم وفقا الستراتيجيتي خرائط التفكير 8104ريحاب نصر ) –

والخرائط الذىنية االلكترونية في تنمية التحصيل وبقاء أثر التعمم وبعض 
 ،عادات العقل لدى تمميذات الصف السادس االبتدائي المعاقات سمعيا بأبيا

 .202-850 (،80، )مجمة جامعة الممك خالد لمعموم التربوية
(. استخدام التعميم الترفييى فى تدريس العموم لتنمية 8102ريحاب نصر ) –

لتربية امجمة  ،التحصيل واالندماج األكاديمى لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية
 .044-22(، 5) 88، الجمعية المصرية لمتربية العممية،العممية

ة اإللكتروني في (. أثر استخدام قاموس لغة اإلشار 8102ساجدة الذيابات ) –
رسالة  ،رات لغة اإلشارة واتجاىاتيم نحوهإكساب األشخاص العاديين ميا

 ماجستير، كمية التربية، جامعة اليرموك، األردن.
(. استخدام التعمم بالفصول المعكوسة 8102سحر محمد يوسف عز الدين ) –

لعموم لدى لتنمية التواصل العممى وبقاء أثر التعمم وقبول التكنولوجيا في تعمم ا
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، 2(، جزء 0، )مجمة العموم التربوية ،طالبات المرحمة المتوسطة بالسعودية
 .822-022يناير، 

التعمم واالتصال (. الرسوم الكرتونية العممية ما بين 8102سمر قرش ) –
 .042-085، 42، مجمة رؤى تربوية ،والتواصل العممى

لتعمم  جراءاتيم واإلالمفاى -القياس والتقويم الصفى(. 8112سناء أبو دقة ) –
 , غزة: دار آفاق لمنشر والتوزيع.8. طفعال

(. فاعمية استخدام استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة 8101سوزان السيد ) –
(TBL في إكساب طالبات المرحمة الثانوية بالسعودية بعض ميارات التواصل )

مصرية لمتربية ، الجمعية المجمة التربية العممية ،المفظى في مادة األحياء
 .40-0(، 2)02، العممية

(. فاعمية مقرر مقترح قائم عمى االحتياجات المينية 8102شادي الفار ) –
رسالة  ،لمتبلميذ المعاقين سمعًيا في تحقيق بعض أىداف تدريس العموم

 دكتوراة، جامعة األزىر، كمية التربية.
ستراتيجيات (. اإلسيام النسبي لئلبداع اإلنفعالي وا  8105صفاء عفيفي ) –

الدراسة في أبعاد االندماج األكاديمي في ضوء النوع والتخصص لدى طبلب 
، جامعة عين شمس، مجمة كمية التربية لمعموم اإلنسانية، الجامعة

41(2),58 – 818. 
األساليب اإلحصائية في العموم النفسية و ( . 8111صبلح أحمد مراد )  –

 نجمو المصرية .. القاىرة: دار األالتربوية و االجتماعية
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. عمان: التعمم المدمج والتعمم المعكوس(. 8102عاطف أبو حمد الشرمان ) –
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

(. استخدام البرمجيات اإلجتماعية فى تعميم 8105عالية محمد كريم العطيات ) –
مجمة  ،العموممممعاقين سمعًيا بمعاىد األمل بالمممكة العربية السعودية

 .014-42(، 82)0، جامعة تبوك، كنولوجيا التربية: دراسات وبحوثت
طرق إعداد المناىج الدراسية لذوى االحتياجات (. 8108عبد الحكم الخازمي ) –

 . القاىرة: الدار األكاديمية لمعموم.الخاصة
(. أثر استخدام التعميم المعكوس فى تحصيل 8102عبد الرزاق المييبي ) –

ممى األحيائى واالحتفاظ بو فى مادة الفيزياء ودافع طالبات الصف الخامس الع
، رابطة التربويين مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس ،اإلنجاز

 .012-22(، 011العرب،  )
. تعميم العموم لمتالميذ الصم(. 8102عبد العميم محمد عبد العميم شرف ) –

 القاىرة: دار التعميم الجامعى.
ذو اإلعاقة السمعية: تعريفيم وخصائصيم (. 8104عبد المطمب القريطي) –

 . القاىرة: عالم الكتب.وتعميميم وتأىيميم
االحصاء النفسي والتربوي : تطبيقات (. 8100عزت عبدالحميد محمد حسن ) –

 القاىرة: دار الفكر العربي . . spss18باستخدام برنامج 
فى عمميات (. إعداد المعمم الفمسطينى لتوظيف اإلحصاء 8108عزو عفانة ) –

 ، الجامعة اإلسبلمية، غزة.مجمة كمية التربية ،التقويم
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، مجمة آفاق ،(. التعمم المقموب في التعميم الجامعى8105عزيزة الرويس ) –
 .22-25، 42الجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية، 

(. استخدام إستراتيجيات التقييم من أجل التعمم في تحسين 8104فاطمة رزق ) –
كير التحميمى والتواصل العممى في العموم لدى تبلميذ الصف السادس التف

، رابطة التربويين مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس ،االبتدائى
 .022-040(، 22العرب، )

. دار عمم النفس اإلحصائى وقياس العقل البشرى(. 8104فؤاد البيى السيد ) –
 الفكر العربى: القاىرة.

:دار الثقافة لمنشر عمان ،األردن اإلعاقة السمعية.(. 8108الده )فؤاد عيد الجو  –
 والتوزيع

(. فاعمية استخدام التعمم المقموب فى تنمية 8102فيصل شوكت الرواجفة ) –
رسالة  ،التحصيل المعرفى فى مادة العموم لدى طمبة الصف الثالث األساسى

 ردن.ماجستير، كمية العموم التربوية، جامعة الشرق األوسط، األ
(. أثر إستراتيجية التعمم المقموب فى 8102لينا سميمان محمود بشارات ) –

التحصيل ومفيوم الذات الرياضى لدى طمبة الصف العاشر األساسى فى 
 رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين. ،محافظة أريحا

انى فى (. أثر استخدام المدخل البصرى المك8104مروة سيد فتحى صديق ) –
تدريس العموم لمتبلميذ بمدارس الصم وضعاف السمع عمى التحصيل وتنمية 

-241(، 2)8، مجمة جامعة الفيوم لمعموم التربوية والنفسية ،الدافع المعرفى
228. 
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(. بناء قاموس الكتروني ناطق بمصطمحات عمم 8104محمد النجار ) –
مجمة  ،: دراسة تطبيقيةالمكتبات والمعمومات باستخدام برامج الوسائط المتعددة

 .028-022(، 0)02، عجمان لمدراسات والبحوث
منيج مقترح فى العموم لممعاقين سمعًيا فى  .(8112محمد رشدى أبو شامة ) –

ضوء نظرية التعمم ذى المعنى وفعاليتو فى تحقيق بعض أىداف تدريس 
 العموم, رسالة دكتوراة، كمية التربية، جامعة المنصورة.

.القاىرة: دار الكممة عمميات تكنولوجيا التعميم(. 8112س )محمد عطية خمي –
 لمنشر والتوزيع.

(. تطوير برامج التأىيل المينى لممعاقين 8102محمود أبو النور عبد الرسول ) –
مجمة كمية  ،سمعًيا بمصر عمى ضوء خبرات بعض الدول )دراسة مقارنة(

 .020-082(، يناير، 02، جامعة بورسعيد، )التربية
المؤتمر اإلقميمى (. 8102اإلقميمى لتطوير البرمجيات التعميمية ) المركز –

الثانى لمتعمم اإللكترونى بعنوان " بناء أنظمة وأدوات خاصة بذوى اإلعاقات 
 مارس، دولة الكويت.  82-82, فى الفترة من وصعوبات التعمم"

ولى المؤتمر الد(. 8102كترونى والتعميم عن بعد )المركز الوطنى لمتعمم اإلل –
الرابع لمتعمم اإللكترونى والتعمم عن بعد بالمممكة العربية السعودية بعنوان 

ثراءاتو في دعم منصة التعميم " في "االتاحة والوصول لممحتوى الرقمى وا 
مارس، فندق الريتز كارلتون، الرياض، المممكة العربية  2-8الفترة من 
 السعودية.
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مم المعكوس في تنمية التحصيل (. أثر إستخدام التع8102مشارى الحارثى ) –
وبعض عادات العقل لدى تبلميذ الصف السادس اإلبتدائي في مادة 

 .411-220(، 82، جامعة بورسعيد، )مجمة كمية التربية ،الرياضيات
(. فعالية برنامج نياس في البحث واالستقصاء التعاونى 8110الميدى سالم ) –

ستخدام المختبر لدى طبلب عمى التحصيل والتواصل العممى واالتجاه نحو ا
مجمة دراسات في  ،الفرقة الثانية تعميم أساسى عموم بكمية التربية بكفر الشيخ

،الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس، المناىج وطرق التدريس
(20،)81-28. 

 التوجيات المعاصرة في تعميم الصم وضعاف السمع.(. 8102ميرفت عمي ) –
 اشرون وموزعون.: دار الفكر نعمان ،األردن

(. فاعمية استخدام برنامج بريزي في تنمية ميارات 8102نوال سمطان الخضر ) –
مجمة الجامعة  ،التواصل الرياضي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط

 .012 – 24(، 5)85، اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية
مدمج والتعمم (. أثر استراتيجيتى التعمم ال8105ىناء مصطفى فارس الشكعة ) –

العكوس في تحصيل طمبة الصف السابع في مادة العموم  ومقدار احتفاظيم 
 رسالة ماجيستير،كمية  العموم التربوية، جامعة الشرق األوسط، األردن. ،بالتعمم

المؤتمر الدولي السابع (. 8102وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ) –
ن األشخاص ذوي اإلعاقة بعنوان لالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لتمكي

يوليو، مركز المنارة لممؤتمرات الدولية ، القاىرة  21، "دمج، تمكين، مشاركة"
. 
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(. أثر استراتيجية التعمم االجتماعى اإللكترونى فى 8102يحيي أبو جحجوح ) –
تدريس العموم لتنمية التحصيل والتواصل العممى واالتجاىات نحو التعمم القائم 

 4، مجمة المعيد الدولي لمدراسة والبحث ،التواصل االجتماعىعمى وسائط 
(2 ،)0-04. 

(. دراسة منيج تحميل المحتوى لمقاموس 8105يوسف بن سمطان التركى ) –
اإلشارى العربى األول والثانى لمصم لمنظام التركيبى )البنائى( في لغة اإلشارة 

(، تشرين أول، 01)2، المجمة الدولية التربوية المتخصصة ،العربية لمصم
410-402. 
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