
  

 

 التربية كمية                                     
 كمية معتمدة من الييئة القومية لضمان جودة التعميم        
 إدارة: البحوث والنشر العممي ) المجمة العممية(        

                                              ============== 
 

أثز استخذام بزناهج كوبَوتز قائن علي الوسائط املتعذدة 
قزر احلاسب اُيل علي تنوَت ههاراث التفكري لتذرٍس ه

 البصزً لذى التالهَذ املعاقني مسعَا  باملزحلت االبتذائَت .
 ـدادـــــــإعــ

 ناصز ابزاهَن هنصور حسن
 إدارة أسيوط التعميمية . -مدرس حاسب آلي بمدرسة شطب اإلعدادية 

 
 رافــــــــــــــــــــــــإش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     م1029ديسمبر-جزء ثانى-عشر الثانيالعدد –ونوالثالث خامسلاالمجمد 

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic 

 أ .د/محذى حموذ حموذ البَطار
 استاذ المناىج وطرق تدريس التعميم الصناعى المساعد

 جامعة أسيوط - كمية التربية

 سنَت حموذ حسن امللَجٌح /د 
 مدرس بقسم المناىج وطرق تدريس تكنولوجيا التعميم

 جامعة أسيوط - كمية التربية

ماريان ميالد منصور جرجس /د   
 مدرس بقسم المناىج وطرق تدريس تكنولوجيا التعميم

 جامعة أسيوط -كمية التربية 

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic


 أ .د/حمدى محمد محمد البيطار        
 د / حسنية محمد حسن المميجي                أثر استخدام برنامج كمبيوتر 

 د / ماريان ميالد منصور جرجس   
 ناصر ابراىيم منصور حسن / أ            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

066 
         دٍسو   -     ثانٌ-ال انٌ ع ز     العذد -      ا لذ 

 

 : مـــــةمـقـد
ي البر لقد كـر اهلل تعالى اإلنساف فقاؿ جؿ في عاله " كلقد كرمنا بني آدـ كحممناىـ ف

, كما (07)اإلسراء: " كالبحر كرزقناىـ مف الطيبات كفضمناىـ عمى كثير ممف خمقنا تفضيال  
أظير القرآف الكريـ اإلىتماـ بذكم اإلحتياجات الخاصة كيظير ذلؾ جمي ا في قكلو تعالى " عبس 

ا أمر ا ( فيذ4-1 :كتكلى أف جاءه األعمى كما يدريؾ لعمو يزكى أك يذكر فتنفعو الذكرل " )عبس
مف اهلل تعالى إلى نبيو محمد صمى اهلل عميو كسمـ كلإلنسانية مف بعده لالىتماـ بالفئات ذكم 

ذكم اإلحتياجات ك األمـ,  لدم أغنى الثركات مف البشرية اإلحتياجات الخاصة؛ حيث أف الثركة
 جييياكتك  تربيتيا عمي بيا كتقـك تعني أف غريب ا فميس ثـ الخاصة جزء مف ىذه الثركة كمف

  الممكف. كاألساليب الكسائؿ بأفضؿ
 كعمى كجو الخاصة االحتياجات ذكل كتعميـ تربية بضركرة التربكيكف أكصى كما

 مؤتمر ا يؤكد التعميـ لتكنكلكجيا المصرية الجمعية عقدت حيث المعاقيف سمعي ا, التالميذ التحديد
 أكد كالذم "االحتياجات الخاصة ذكمل التعميـ تكنكلكجيا" عنكاف تحت الفئة بتمؾ االىتماـ ضركرة

 تكنكلكجيا تكظيؼ طريؽ نحك ىذه الفئة عف كالدراسات البحكث تكجيو اىتمامات ضركرة عمى
 تمؾ لخدمة المتعددة كبرامج الكسائط مف الكمبيكتر كاإلفادة الخاصة الفئات ىذه مجاؿ في التعميـ

 (*.72-77, 7770, الفئة )سكيداف كالجزار
 خطكة مف نجاحات مف األصـ يحرزه ما أف ( في دراستو عمى21, 7712, عميكأكد )

 كبيرة, تعقيد درجة ذات التفكير مف أشكاؿ إلى االنتقاؿ عمى يساعده أف يمكف أخرل خطكة إلى
         كالكسائط المتعددة اإلشارة( باألصـ)لغة الخاصة المغة استغالؿ خالؿ مف إال ذلؾ يتـ كلف
 طريؽ عف كاستثارتو األصـ فكر حفز إلى تؤدل ألنيا لو, لنسبةبا كبيرة أىمية تمثؿ التى

 المناىج مف مستمدة بمعمكمات جيد ا ترتبط كأنشطة حياتية لخبرات مباشرة بصكرة التعرض
   عمكم ا. لمصـ  الدراسية

كمف المالحظ أف الطفؿ المعاؽ سمعي ا بطيىء التعمـ, كضعيؼ القدرة عمى التحصيؿ 
ا لمنسياف فتعميميـ يحتاج إلى كقت أكبر كجيد كتركيز االنتباه بالن سة لمعادييف كىـ أكثر تعرض 

  .(174, 7717أكثر, كتكرار مستمر بطرؽ متنكعة كمشكقة )أبك النصر, 
كيعانى األفراد المعاقيف سمعي ا مف إنخفاض فى تحصيميـ األكاديمي مقارنة باألفراد 

يمى لممعاقيف سمعي ا يرجع إلى عدـ مالءمة العادييف, كيمكف القكؿ أف إنخفاض التحصيؿ األكاد
المناىج  الدراسية ليذه الفئة, كأف أساليب التدريس غير مناسبة ليـ, أك أسباب تتعمؽ بإنخفاض 

 ( . 170, 7717 كعبد العزيز, دافعية المعاؽ لمدراسة )ككافحة  
__________________________ 

( حيث يشير إلى ABAالمراجع  ) تكثيؽ النفس في لعمـ ألمريكيةا الجمعية نظاـ التكثيؽ في الباحث يستخدـ (*
 الصفحة(  اإلصدار السادس.. رقـ النشر, سنة المؤلؼ, )اسـ
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 العممي لمتالميذ المعاقيف سمعي ا التفكير ميارات تطكير آليات في البحث تسارع كمع
            دراسة اكلتوتن حيث الباحثيف البصرم دكر ا بارز ا في اىتمامات لمتفكير كاف كتنميتو

( التي ىدفت إلى تنمية ميارات التفكير البصرم كالتحصيؿ لدل التالميذ 7712)محمد, 
كدراسة " كريسبكا المعاقيف سمعي ا بالمرحمة االبتدائية, كذلؾ مف خالؿ استخداـ النمذجة الحسية, 

ممة البصرية لدل التي ىدفت إلى تقييـ الذاكرة العا( ,et all, Crespoa (2012كأخركف " 
 األطفاؿ المعاقيف سمعي ا مع كسائط االتصاؿ المختمفة.

 كاالبتكار, كقد اإلبداع بارز ا في دكر ا البصرم التفكير يؤدل الذىني الخياؿ مف كانطالق ا
 ترابطات كضع عمى القادر إلبتكاراتيـ, فالمفكر التفكير مف النكع ىذا العمماء العديد مف استخدـ

 ( .85, 7774عبيد, ( البصرم التفكير طريقة أساس ا عمى معتاد ا يككف أف كفيم غير معتادة
           كيقع التفكير البصرم في العقؿ بيف مرحمة اإلدراؾ عند الفرد كذاكرتو البصرية,
  فعممية التفكير البصرم تقـك أساس ا عمى ما يدركو الفرد كيحكلو إلى صكرة عقمية فقد يدرؾ

  كتككف ليذا الشيء صكرة عقمية لديو, فالتفكير البصرم يتعامؿ مع  شيء مف خالؿ العيف
الكثير مف الصكر العقمية التي يدركيا الفرد كتسمى ىذه العممية بعممية التفكير البصرم 

 (.101, 7718كفكزم,  )عبدالمنعـ
كيعد التفكير البصرم مف النشاطات كالميارات العقمية التي تساعد المتعمـ في الحصكؿ 

دراكيا, كمف ثـ التعبير عنيا بصري ا أك لفظي ا فيك يحدث عم ى المعمكمات كتمثيميا كتفسيرىا كا 
 .(Margulies &Valenza, 2005, 60عندما تندمج الرؤية كالتخيؿ كالرسـ في تفاعؿ نشط )

 كمف الكسائؿ الشائعة االستعماالت مف فيك إلينا مألكؼ البصرم التعبير فإف كعميو
 لتمثيؿ البصرية ميمة األشكاؿ إف العادية, الحياة في العقمية الصكرة كمعالجة لتشكيؿ األساسية
التفكير كالتعمـ, كفي الحقيقة  تربط كسمات لكف كتربكية إرشادية كأدكات فقط ليس المعرفة,

 الى كتجزئة الدركس التشكيؽ, خالؿ مف الدراسية المادة تعمـ إلى حاجة المعاؽ سمعي ا فى التمميذ
 كبيرة بدرجة لغكية تجريدية تركيبات أك ألفاظ تكظيؼ مف كالحذر كصغيرة, بسيطة مكضكعات

 ( .178, 7778مناسبة )الكسباني,  كغير
فإف التفكير البصرم يكجد بكجكد حاسة البصر لدل الإلنساف, كينك كيزيد  كبناء عميو

 شكاؿ .بنمك عقمو, كتزيد فاعميتو كمما ارتبطت المعمكمات التي يتمقاىا بالصكر كاأل
( التي درست بناء برنامج قائـ عمى التعمـ المعب 7718كما أكدت دراسة )عبد الكريـ, 

كقياس أثره عمى تحسيف ميارات المغة الشفيية كالكتابة كالتفكير البصرم لدل ذكم اإلعاقة 
ا برنامج يكظؼ 7718السمعية كرياض األطفاؿ باالردف, كدراسة )منصكر,  ( التي درست أيض 

التفاعمية في تنمية المفاىيـ كميارات التفكير البصرم بالعمـك لدل طمبة الصؼ الثالث  السبكرة
 األساسي عمى أىمية تنمية ميارات التفكير البصرم في التدريس في مراحؿ الدراسة المختمفة.
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 بمنأل عف ليست خاصة بصفة كالتعمـ التعميـ كعممية عامة بصفة التربية كانت كلما
 كالتعميـ التربية ألف اليائمة؛ العممية كالتكنكلكجية الثكرة ظؿ كفي المتالحقة الميةالع التغيرات ىذه

 رجاؿ يحمؿ الذم األمر نجاحيا, كعكامؿ مف أسباب أنيما كما البشرية, الحضارة تقدـ في يؤثراف
 نحك المسؤكليات كالنفسي التربكم العممي البحث أركقة في القرار التربكم كصناع كالتعميـ, التربية
 كالطرؽ كاإلستراتيجيات األساليب, أحدث كمكاكبة الجيكد أقصى الطاقات كبذؿ كافة حشد

          كالمعمكماتية  المعرفة مجتمعات يكاكب التعميمي ظاـالن نجعؿ كي التعميمية؛ كالكسائؿ كالتقنيات
 ( .15, 7774) مازف, 

 عمى الساحة كسريع كرمتط كبشكؿ الظيكر فى المتعددة الكسائط تطبيقات بدأت كلقد
 عدة االنتشار السريع ىذا عمى ساعد كقد مصر, كالسيما الدكؿ مختمؼ فى كذلؾ التربكية,
دارة المعمكمات لتكصيؿ ىامة أداة تعتبر فيى أسباب:  إلى باإلضافة التعميـ كالتعمـ, عمميات كا 
 التعمـ بيئة إلى دالمعتا النظاـ التمقينى مف التحكؿ األعمار عمى كؿ مف المتعمميف مساعدة

 كصالت مف كتتككف المتعمـ, حكؿ ترتكز تفاعمية تعمـ بيئة أنيا تقدـ إلى باإلضافة الكاممة, 
 عدة طرقا   المتعددة الكسائط خطية كتقدـ غير برمجة شكؿ فى المعمكمات ببعضيا تربط فعالة
 التربكييف تحكؿ دةزيا عمى يعمؿ مما كالمتعمـ, مف المعمـ لكؿ سيكلة أكثر التعمـ عممية لجعؿ

 تتميز التى المتعددة الكسائط برامج استخداـ إلى بالرتابة تتسـ التقميدية التى التعميمية الطرؽ مف
 (0-2, 7711كالتشكيؽ )عزمي,  بالمتعة

 مساعدة في المعاقيف سمعي ا تكمف في تعميـ المتعددة الكسائط أىمية كيرل الباحث أف
 التعميـ نكعية كتحسيف متنكعة اشكاؿ في عرضيا حيث مف تبيف المعمكما الربط عمى التالميذ
 ترتيب كفي أطكؿ فترة كبقائيا المعمكمات كتجسيد تبسيط في كتساىـ أكثر فاعمية, فتجعمو

 لخصائص الكسائط ىذا كؿ كالتعمـ كيرجع لمدافعية مثيرة رائعة بصكرة كالمتعمـ اآلفكار لممعمـ
لتفسير  لمتمميذ المعاؽ سمعي ا الفرصة يتيح المتعددة طالكسائ التدريس باستخداـ كأف المتعددة

 بالتعمـ يسمى ما السابقة كخمؽ خبراتو ضكء في الخبرات التي يراىا أمامو عمى شاشة الكمبيكتر 
 .Learning Activ النشط

ككما أشارت العديد مف الدراسات إلى أىمية الكسائط المتعددة كدكرىا في العممية 
قدمت لممتعمميف بيئة تعمـ شيقة أكثر متعة كذات معنى, كاف مف الصعب التعميمية حيث أنيا 

الحصكؿ عمييا بطرؽ أخرل حيث أنيا تجمع يف المكاد المطبكعة, كالصكت كالصكرة كالرسـك 
التعميمية, كالفديك بطريقة متكاممة كتمبي احتياجات المتعمميف كالمعمميف, كتناسب المقرر كتعزز 

الفصؿ كحسنت الفيـ لدل المتعمميف كزادت مف الفيـ كالتمكف مف  المكضكعات التي تقدـ في
 ( .127, 7711% )العزالي, 07-%27المادة التعميمية بزيادة تتراكح بيف
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 باستخداـ العناية ( فقد أكصت بضركرة180, 7718كمف ىذه الدراسات دراسة )األغا, 
كأكصت  القدرة عمى التفكير البصرم,تنمية  عمى تأثير ليا لما نظر ا المتعددة الكسائط تكنكلكجيا

ا دراسة )عيسى,   األمؿ بمدارس اآللي الحاسب ضركرة تكفير أجيزةعمى ( 177, 7774أيض 
( في J. M. Ju, 2009المينية لمطالب. كما أكد ) المكاد تدريس خالليا مف بحيث يتـ لمصـ,

عؿ التعمـ أكثر فاعمية كمتعة دراستو أف برامج الكسائط المتعددة التي تقدـ مف خالؿ الكمبيكتر تج
 التالميذ المعاقيف سمعي ا ألنيا تعتمد عمى الناحية البصرية .

ا في دراسة أجراىا كؿ مف )  ( Dimitrov, McGee & Howard, 2002كأيض 
ىدفت إلى اكتشاؼ التغير في قدرات الطمبة العممية باستخداـ بيئة التعمـ القائمة عمى الكسائط 

           نية, كأسفرت النتائج عف أف بيئة الكسائط التعميمية أكسبت الطمبة ميارات التعميمية اإللكترك 
 حؿ المشكمة.

 القيمة بيف المقارنة ( دراسة ىدفت إلى,Thomas & Christian 2003) كأجرل
 الكسائط عركض المتحركة ثنائية األبعاد كالرسـك المتحركة ثالثية األبعاد في لمرسـك التربكية
 ذات فركؽ كجكد : منيا النتائج عف بعض الدراسة بما فييا مف تمميحات, كقد أسفرت المتعددة

 اآللي الحاسب باستخداـ برنامج درست كالرابعة التى الثانية المجمكعة لصالح إحصائية داللة
 كانت سكاء المتحركة بالرسكمات العرض اختالؼ طريقة مف بالرغـ التمميحات لو المصاحب
 األبعاد كثالثية الثنائية لمرسـك التربكية القيمة أف عف أسفرت الدراسة كما األبعاد, ثالثية ثنائية أك

  متقاربة.  كانت
( أف الكسائط المتعددة تساعد العقؿ عمى ترميز 721-771, 7770كيشير )خميس, 

المثيرات في شكؿ يمكف تخزينو في عقؿ المتعمـ, كما أنيا تعمؿ عمى تقكية ذاكرة المتعمـ كتسيؿ 
الفيـ كتساعد المتعمميف عمى بناء نماذجيـ العقمية كذلؾ تساعد المتعمـ عمى بناء تعممو الخاص 
كتعمؿ عمى تنمية ميارات التعمـ عند المتعمـ كتحقؽ التعمـ النشط الفعاؿ كتحقؽ التعمـ النكعي 

 كالكيفي كتحقؽ مبدأ الفركؽ الفردية كتنمي ميارات التعمـ التعاكني لدل المتعمـ .
ا فإف استخداـ الكسائط المتعددة داخؿ الكمبيكتر تجعؿ ىناؾ مجاال  لإلستفادة مف كلذ

النصكص كالبيانات مثؿ: عمـ الجرافيؾ )التمثيؿ البياني( كالصكت كالصكرة ككذلؾ مشاىدة حركة 
الفيديك بالكامؿ ؛ لذا فإنيا ت مكف التالميذ كالمعمميف مف أف يستخدمكا مككنات الكمبيكتر بشكؿ 

, كيمكف النظر إلى الكسائط المتعددة عمى أنيا تعطي الخبرة عف طريؽ عدة حكاس كىذه أفضؿ
الكفاءة كالفاعمية لمكسائط المتعددة أدت إلى استخداميا في التدريس بحيث يتـ تحديد البرامج 

 ( .71, 7771كالتطبيقات التي تستخدـ مف خالليا كطرؽ عرض الدرس ) سميـ, 
     التعمـ, يجمع لنقؿ كامؿ تعميمي نظاـ المتعددة الكسائط برامج أف سبؽ مما كيتضح

 كظيفي كالمتحركة بشكؿ كالمصكرة كالمسمكعة المكتكبة التعميمية المثيرات مف عديدة أنماط بيف
          تسييؿ عممية  في فعاؿ بشكؿ تسيـ كيجعميا محددة, تعميمية أىداؼ لتحقيؽ متكامؿ

 التعميـ كالتعمـ .



 أ .د/حمدى محمد محمد البيطار        
 د / حسنية محمد حسن المميجي                أثر استخدام برنامج كمبيوتر 

 د / ماريان ميالد منصور جرجس   
 ناصر ابراىيم منصور حسن / أ            
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 :شكمةبالم اإلحساس
 تكون اإلحساس بالمشكمة لدى الباحث من خالل العديد من المصادر:

 :السابقة الدراسات :أول  
أكدت العديد مف الدراسات السابقة عمى أىمية تنمية ميارات التفكير لبصرم لدل 

( التي درست فعالية استخداـ خرائط التفكير فى 7717)عبده,  دراسة المعاقيف سمعي ا مثؿ:
العمـك كتنمية بعض ميارات التفكير البصرل لدل التالميذ المعاقيف سمعي ا بالصؼ  تحصيؿ مادة

فعالية استخداـ شبكات التفكير ت ( التي درس7712السادس االبتدائى, كدراسة )الصياد, 
البصرم المدعمة بالكسائط المتعددة في تنمية التحصيؿ كبعض عمميات العمـ في مادة العمـك 

( التي ىدفت إلى تنمية ميارات 7712السمع بالمرحمة, كدراسة )محمد, لدل التالميذ ضعاؼ 
التفكير البصرم كالتحصيؿ لدل التالميذ المعاقيف سمعي ا بالمرحمة االبتدائية مف خالؿ استخداـ 

( التي درست فاعمية استخداـ القصص التعميمية الرقمية 7710النمذجة الحسية, كدراسة )طمبة, 
لتنمية ميارات تكنكلكجيا المعمكمات   White Board Animation يميشفبتقنية كايت بكرد ان

كالتفكير البصرم لدل التالميذ المعاقيف سمعيا , بمدرسة األمؿ لمصـ لمحافظة أسيكط كالتي 
أكدت جميع ا عمى ضركرة تنمية ميارات التفكير البصرم لدل التالميذ المعاقيف سمعي ا بمراحؿ 

 التعميـ المختمفة .
حدكد ما تـ اإلطالع عميو مف البحكث كالدراسات السابقة العربية منيا كاألجنبية, كفي 

ال تكجد دراسات منيا إىتمت باستخداـ برامج الكمبيكتر متعددة الكسائط في تنمية ميارات 
 التفكير البصرم لدل التالميذ المعاقيف سمعي ا في مقرر الحاسب اآللي حسب عمـ الباحث.

 المعاقين سمعي ا : مجال تعميم في والتربويين تصيينالمخ ثاني ا: آراء
كمف أجؿ تدعيـ اإلحساس بالمشكمة قاـ الباحث بمقابالت شخصية بينو كبيف 
كالمختصييف كالتربكييف في مجاؿ تعميـ المعاقيف سمعي ا كمف خالؿ ىذه المقابالت الحظ الباحث 

 البصرم, كأرجع ذلؾ الباحث إلى أف تدني مستكل التالميذ المعاقيف سمعي ا في ميارات التفكير
 عف ناتجا   يككف ذلؾ  التعميمية, كقد المادة كشرح عرض أثناء مفقكد ا كاف التشكيؽ عنصر
التعميمي,  لممحتكل كادركيـ انتباىيـ تجذب لمكسائط المتعددة التي المعمميف استخداـ قصكر

 تركيز التالميذ ضعؼ مف المعمميف تضجر بعض يسبب كضعؼ الثقافة البصرية لدييـ, مما
مكانات قدرات اختبار في الباحث ككذلؾ رغبة الشرح, المعاقيف سمعي ا أثناء  التعميمية الكمبيكتر كا 

             جديدة كإستراتيجية البصرم التفكير ميارات مف كاالستفادة حكسبة المناىج ايجابيات لتحديد
 . التدريس في



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 :التجربة الشخصية :ثالث ا
عيـ اإلحساس بالمشكمة قاـ الباحث بحضكر بعض حصص تدريس مقرر كمف أجؿ تد

الحاسب اآللي لمصؼ السادس اإلبتدائي المعاقيف سمعي ا في معمؿ الحاسب اآللي بمعيد األمؿ 
لمصـ كضعاؼ السمع بمدينة أسيكط,  كالحظ الباحث, أف مف أسباب تدني كضعؼ ميارات 

يف اتجاىات سمبية نحك التدريس بسبب استخداـ التفكير البصرم لدل ىؤالء التالميذ ىك تكك 
طرائؽ تدريس تقميدية غير مناسبة ليذه الفئة ككف اعتماد ىذه الفئة عمى حاسة البصر في تعمميا 

 كبشكؿ يختمؼ عف السامعيف .
 : البحث مشكمة

في  التكنكلكجي التطكر نكاتج تكظيؼ عدـ في البحث مشكمة تتحدد تقدـ ما ضكء في
 برامج التأىيؿ كبظيكر البصرم, التفكير عمي بالقدرة يتعمؽ فيما كخاصة سمعي ا, المعكقيف بيئة

 اآللي كبرامج الحاسب التكنكلكجية المستحدثات تطكيع الضركرم مف أصبح لممعكقيف الميني
الفئة مما حدا بالباحث إلى إجراء ىذا البحث لفئة  ليذه البصرم التفكير عمى القدرة لتنمية

 .مف تالميذ الصؼ السادس اإلبتدائي المعاقيف سمعي ا
 سؤال البحث:

ما قائمة ميارات التفكير البصرم المراد  المناسبة لتالميذ الصؼ السادس اإلبتدائي 
 المعاقيف سمعي ا ؟

ما أثر استخداـ برنامج كمبيكتر قائـ عمى الكسائط المتعددة لتدريس مقرر الحاسب 
 لدل التالميذ المعاقيف سمعي ا بالمرحمة االبتدائية ؟اآللي عمى تنمية ميارات التفكير البصرم 

 مصطمحات البحث :
 اإلعاقة السمعية :  -2

تعني "تمؾ الحالة التي يعاني منيا الفرد نتيجة عكامؿ كراثية أك خمقية أك بيئية مكتسبة 
مف قصكر سمعي كقد يككف القصكر السمعي جزئي ا أك كمي ا, شديد ا أك متكسط ا أك ضعيف ا, كقد 

ا أك مرحمي اي  ( .21, 7717" )عبدالحي, .ككف مؤقت ا أك دائم ا, كقد يككف متزايد ا أك متناقص 
 : التعريف اإلجرائي 

ىـ تالميذ الصؼ السادس اإلبتدائي الذيف لدييـ فقداف كامؿ في القدرة السمعية, مما 
بأقرانيـ العادييف  يؤثر سمب ا في قدرتيـ عمى فيـ الكالـ كالتكاصؿ كالتعمـ بشكؿ طبيعي مقارننة  

 الذيف ىـ في نفس أعمارىـ .
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 التفكير البصري : -1
نمط مف أنماط التفكير يتضمف قدرة الفرد عمى التصكر البصرم لألجساـ كاألشكاؿ "

في أكضاع مختمفة عف طريؽ تحكيالت بسيطة كمركبة كترجمة المكاقؼ كالرمكز البصرية 
ير الرمكز البصرية لمتعرؼ عمى أكجو الشبو لمكاقؼ كرمكز لفظية أك العكس ككذلؾ تمييز كتفس

 ( .  78, 7711كاإلختالؼ بينيا كتحميؿ المكقؼ البصرم") عمار كالقباني, 
 :ميارات التفكير البصري  -3

"ىى منظكمة مف العمميات تترجـ قدرة المعاؽ سمعي ا عمى قراءة الشكؿ البصرم 
مة في ميارة التعرؼ عمى الشكؿ كتحكيؿ المغة البصرية التي يحمميا إلى داللة لفظية متمث

ككصفو كميارة تحميؿ الشكؿ كميارة ربط العالقات في األشكاؿ كميارة إدراؾ كتفسير الغمكض 
  ( .82, 7772في األشكاؿ" )طافش, 

 :التعريف الجرائي لميارات التفكير البصري 
 التالميذ المعاقيف سمعي ا بالصؼ يستخدميا التي المحددة العمميات مف مجمكعة

لممعمكمات  البصرم كاالستنتاج السادس اإلبتدائي عف قصد لمتعرؼ كالتمييز كالتحميؿ كالتفسير
 بالدرجة كتقاس المعرفية, خبراتو مع تصكراتو البصرية دمج خالؿ مف مقرر الحاسب اآللي, في

 التالميذ المعاقيف سمعي ا في االختبار المعد ليذا الغرض.  عمييا التي يتحصؿ
 تر تعميمي:برنامج كمبيو  -4

 بيف التنقؿ الطالب يستطيع بحيث البعض بعضيا مع المرتبطة اإلطارات مف مجمكعة "      
 البرنامج في شرحيا المراد التعميمية المادة اإلطارات ىذه كتحتكم بسيكلة, اإلطارات ىذه

 (.7717التقكيـ")أبك شقير كعقؿ,  إلى باإلضافة
 الوسائط المتعددة : -5

 كالصكت, النص, مثؿ لالتصاؿ كسائط عدة فييا تتكامؿ التى ترالككمبيك  برامج "ىى
 معيا يتعامؿ كالتى كالمتحركة, الثابتة, كالرسـك كالمتحركة, الثابتة, كالصكر كالمكسيقى,
 (.17, 7711)عزمي, "تفاعمى بشكؿ المستخدـ

 : التعريف الجرائي لبرنامج كمبيوتر قائم عمى الوسائط المتعددة 
طيع تمميذ الصؼ يست بحيث البعض بعضيا مع المرتبطة اتاإلطار  مف مجمكعة

 المادة اإلطارات ىذه كتحتكم بسيكلة, اإلطارات ىذه بيف التنقؿ السادس اإلبتدائي المعاؽ سمعي ا
 .التقكيـ إلى باإلضافة البرنامج في شرحيا المراد التعميمية
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 ىدف البحث : 
  :  إلي الحالي البحث ييدف

ير البصرم لدل التالميذ المعاقيف سمعي ا بالصؼ السادس " تنمية ميارات التفك
 اإلبتدائي في مقرر الحاسب اآللي مف خالؿ بناء برنامج كمبيكتر قائـ عمى الكسائط المتعددة ".

 : البحث  أىمية
 تتمثل أىمية البحث الحالي فيما يمي :

ئمة عمى الكسائط تقديـ إطار نظرم كأدبيات البحث التربكم حكؿ برامج الكمبيكتر القا -1
 المتعددة كتنمية ميارات التفكير البصرم لدل التالميذ المعاقيف سمعي ا .

قد يسيـ البحث الحالي في تقديـ نمكذج لتصميـ برنامج كمبيكتر قائـ عمى الكسائط المتعددة -7
لتنمية ميارات التفكير البصرم لدل التالميذ المعاقيف سمعي ا بالصؼ السادس اإلبتدائي مف 

 الؿ مادة الحاسب اآللي . خ
قد يساىـ البحث الحالي في تقديـ دليؿ لمعمـ الحاسب اآللي لتنمية ميارات التفكير البصرم -2

لدل التالميذ المعاقيف سمعي ا بالصؼ السادس اإلبتدائي باستخداـ برنامج كمبيكتر قائـ عمى 
ي الحاسب اآللي الكسائط المتعددة, كيمكف استخدامو في تدريب كتطكير ميارات معمم

 بمدارس المعاقيف سمعي ا .
إدخاؿ المعاقيف سمعي ا دائرة إىتماـ الدراسات المستقبمية المتطكرة, كذلؾ لمكشؼ عف قدراتيـ -4

الكامنة التي ال يستطيعكف التعبير عنيا نظر ا إلعاقتيـ, كخاصة فى المكاد المينية التى 
 تفيدىـ فى حياتيـ العممية .

 فرض البحث :
جد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي رتب درجات التالميذ المعاقيف سمعي ا بالصؼ " تك  

 ".قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج المقترحالسادس اإلبتدائي في اختبار ميارات التفكير البصرم 
 حدود البحث :

 :عمى حدود  الحالي البحث يقتصر
 السادس بالصؼ سمعيةال اإلعاقة ذكم التالميذ مف البحث مجمكعة أفراد :بشرية  

 أسيكط . بمدينة أسيكط بمحافظة بنيف األمؿ لمصـ كضعاؼ السمع بمدارس اإلبتدائي 
 مقرر نصؼ الفصؿ الدراسي األكؿ . كىك الكمبيكتر مقرر مف العممي الجانب: موضوعية 
  :أسيكط  بمحافظة أسيكط  بمدينة لمصـ كضعاؼ السمع لمبنيف  األمؿ مدرسة مكانية.  
 :7710/7715لعاـ  األكؿ  الدراسي الفصؿ زمانية. 



 أ .د/حمدى محمد محمد البيطار        
 د / حسنية محمد حسن المميجي                أثر استخدام برنامج كمبيوتر 
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 : متغيرات البحث 
 :التالية المتغيرات يشمؿ ىذا البحث عمى 

 الكسائط المتعددة . عمى القائـ الكمبيكتر برنامج  :المستقل ىو المتغير 
 التفكير البصرم . ميارات  قياس كيشمؿ :ىو التابع المتغير 

 :البحث  منيج
 بيف العالقات السببية كاختبار دراسة تستيدؼ التي حكثالب فئة إلى البحث ىذا ينتمي

 مناىج أكثر مف "التجريبي شبة المنيج" يعد لذلؾ التابع, المتغير في كأثره المستقؿ المتغير
 عنو .  كالكشؼ األثر ىذا مف لمتحقؽ مالءمة البحث

 :مجموعة البحث 
بالصؼ  السمعية اإلعاقة ذكم التالميذ تمميذ ا مف 77 مجمكعة البحث مف تتككف

 أسيكط بمحافظة أسيكط بمدينة بنيف األمؿ لمصـ كضعاؼ السمع بمدرسة السادس اإلبتدائي
 لمبحث.  التجريبية المجمكعة يمثمكف

 أدوات ومواد البحث :
 أول  :  مواد المعالجة )التجريبية(

لسادس سمعي ا في الصؼ اقائمة بميارات التفكير البصرم المناسبة لمتالميذ المعاقيف  -
 .االبتدائي

برنامج كمبيكتر قائـ عمى الكسائط المتعددة لتنمية ميارات التفكير البصرم لدل التالميذ  -
 المعاقيف سمعي ا بالصؼ السادس االبتدائي .

  :ثاني ا:أداة القياس 
 اختبار ميارات التفكير البصرم. ) مف اعداد الباحث ( .

 : البحث  إجراءات
 :التالية الخطوات إتباع تم فرضو، صحة واختبار  البحث سؤال عن لإلجابة

 .البحث بمكضكع الصمة ذات السابقة كاألبحاث كالدراسات األدبيات كتحميؿ دراسة -1
 ككيفية كدراسة محتكاىا الكمبيكتر, عمى المعركضة المتعددة الكسائط برامج عمى اإلطالع -7

نتاجيا تصميميا  . كا 
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 ككضعيا كتقسيميا البحث تضمنيا التفكير البصرم التي اتالتعميمي لميار  المحتكل إعداد -2
 .دركس  في صكرة

 في المتخصصيف الخبراء البحث كاستشارة تضمنو الذل لمبرنامج تفصيمى سيناريك إعداد -4
 .السيناريكىات في مف آرائيـ لالستفادة التعميـ تكنكلكجيا

جازتو المختمفة صكره في البرنامج إنتاج -8  كالمتخصصيف . لخبراءا عمى بعرضو كا 
جازتو )اختبار ميارات التفكير البصرم( أداة البحث إعداد -2  الخبراء بعرضو عمى كا 

 .كثباتو صدقو مف كالتأكد المتخصصيف
 قبمي ا تطبيق ا عمييـ مجمكعة البحث التجريبية, كتطبيؽ اختبار ميارات التفكير البصرم تحديد -0

 .النتائج كتسجيؿ
  لتعميمي لمجمكعة البحث التجريبية.تدريس البرنامج ا -5
 تطبيؽ اختبار ميارات التفكير البصرم عمى المجمكعة التجريبية كقياس بعدم. -1

 كاختبار صحة كتفسيرىا كمناقشتيا النتائج كعرض المناسبة اإلحصائية األساليب استخداـ-17
 .البرنامج فاعمية فرض البحث كحساب

 .المقترحاتك  البحث كالتكصيات ممخص إعداد - 11
 اإلطار النظري لمبحث:

 لمحور: األول المعاقون سمعي ا :ا 
 مقدمة :  -

قصة طكيمة مر بيا المعاقكف منذ العصكر القديمة حتى ىذه المحظة؛ حيث شيد تاريخ 
تربيتيـ كالعناية بيـ مراحؿ مختمفة بدأت بمرحمة اإلىتماـ بحقكقيـ كأخير ا مرحمة الدمج كقد زاد 

كتربية كتأىيؿ المعاقيف في السنكات األخيرة, نتيجة لمزيادة المضطردة في  االىتماـ برعايتيـ
أعدادىـ عمى المستكل العالمي خاصة في الدكؿ النامية كالفقيرة, نظر ا إلرتباط ظيكر اإلعاقات 
المختمفة بالفقر كالجيؿ كسؤء التغذية كانخفاض مستكل الكعي الصحي؛ لذلؾ فقد أدركت الدكؿ 

لفئات سيؤدم إلى إىدار طاقات عديدة يمكف استثمارىا في المجتمع بشكؿ أف اىماؿ تمؾ ا
إيجابي, كلكف عندما يتـ تعميميـ كتدريبيـ عمى االستقاللية سكؼ تقع الفائدة عمى المجتمع 

 (.72, 7712)القرشي, 
 مفيوم اإلعاقة السمعية : -

تتراكح في  ( بأنيا "المشكالت السمعية التي50, 7770كيعرفيا)القمش كالمعايطة, 
 شدتيا مف البسيط إلى المتكسط كىك ما يسمى بالضعؼ السمعي إلى الشديد ."

 تصنيف اإلعاقة السمعية: -
( اإلعاقة السمعية تبع ا لثالث معايير )العمر 87-45, 7711يصنؼ ) العزالي, 

 الزمني, مكقع اإلصابة, شدة اإلصابة( كالتالي : 
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 تصنيف اإلعاقة السمعية وفق ا لمعمر :   - أ
 كتصنؼ اإلعاقة السمعية كفق ا لمعمر عند االصابة إلى نكعيف :

: كىك الذم يحدث قؿ سف السادسة, أم في  Prelingul deafnessصمـ ما قبؿ المغة  (1
 بدايات اكتساب المغة. 

: كىك الذم يحدث بعد بمكغ سف الخامسة,  Postlingual deafnessصمـ ما بعد المغة  (7
 أم بعد اكتساب المغة.

 ف حسب موقع اإلصابة :التصني - ب
 تصنؼ اإلعاقة السمعية كفق ا ليذا السبب في أربعة مستكيات ىي :

 . conductive Hearing Lossفقد السمع التكصيمي  (1
 .sensor neural Hearing Lossعصبي  –فقد السمع الحس  (7
 .   Mixed Hearing Lossفقد السمع المركب  (2
 . Central Hearing Losفقد السمع المركزم  (4
 التصنيف حسب شدة الفقدان السمعي :  -ج

 يعتمد ىذا التصنيؼ عمى درجة الفقد السمعي بالديسبؿ , كبياف ذلؾ فيما يمي :
          : كتتراكح درجتو ما بيف Mild Hearing Impairedاإلعاقة السمعية البسيطة  (1

 ( ديسبؿ 27:  77)
 ( ديسبؿ.27-47ما بيف )  : كتتراكح درجتو Moderately Impairedاإلعاقة المتكسطة  (7
            : تتراكح شدتو ما بيفSeverely Hearing Impairedاإلعاقة السمعية الشديدة  (2

 ( ديسبؿ.08:  27)
( 08: كتبمغ درجتو )Pro- found Hearing Impairedاإلعاقة السمعية الشديدة جد ا  (4

  ديسبؿ فأكثر.
                                                           طرق التواصل مع المعاقين سمعيا  : -
 Auditory Trainingطريقة التدريب السمعى :  -2

ىى مف أقدـ طرؽ تدريب المعاقيف سمعيا  عمى إكتساب الميارات اإلتصالية المغكية, 
 (.175, 7712كتركز عمى إستغالؿ بقايا السمع لدل الطفؿ. )صبرم, 
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 Lip Languageلغـة الشفاة :  -1
كىى عبارة عف معرفة الكالـ أك قراءة  Speech Readingمؽ عمييا أحيانا  قراءة الكالـ كيط   

 ( .12, 7711الكالـ مف خالؿ مالحظة األصـ لحركات الشفاه كالفؾ كالمساف لممتكمـ )عقؿ, 
 Manual Communicationالطريقة اليدوية أو التواصل اليدوى :  -3

كثقيمكا السمع ممف ال يمكنيـ سماع ما يدكر كتعد ىذه الطريقة مالئمة لألطفاؿ الصـ 
 .(171, 7712حكليـ كفيمو حتى باستخداـ المعينات السمعية )صبرم, 

 كمف أىـ أشكاؿ التكاصؿ اليدكل ما يمى :
 Sign Lauguageلغة ا إلشارة :  -

ىى أقدـ لغة إستعمميا اإلنسػػاف منذ ظيػكره فى الحيػاة ألنيا بسيطػة كمكجػكدة بػيف 
ر, كتعتمػد عمى أعضػاء ظاىػرة, كليػس فييػا نطػؽ كال كممات, كقد تصحبيا بعض األصكات البشػ

 اإلنفعالية التى تكشؼ المعنى كتدؿ عمى المدلكؿ المقصكد.
   Finger spellingىجاء األصابع :  -

كىي الطريقة التي تستخدـ نظاـ األصابع   Finger Spellingالتيجئة باألصاع
مفة ككؿ شكؿ يعني حرف ا مف الحركؼ اليجائية, كقد تشكؿ أصابع اليد كعمميا بأشكاؿ مخت

 بحيث تعطي حرف ا كتتميز بسيكلة تعمميا.
 Total  Communicationطريقة التواصل الكمى :  -

كىى تعنى استخداـ كؿ طرؽ التكاصؿ الممكنة كالتى تتيح لممعاقيف سمعيا الفرصة الكاممة      
 ( .141, 7775.) الظاىر, لتنمية مياراتيـ المغكية 

  المحور: الثاني التفكير البصريVisual thinking : 
 مقدمة -

لقد نشأ ىذا النكع مف التفكير أساس ا في مجاؿ الفف , فعندما يرسـ الفناف لكحة فإنو 
يرسؿ رسالة ما عمى لكحتو الفنية, كعندما يعجب شخص ما بيذه المكحة فإنو قد فكر تفكير ا 

سالة التي تتضمنيا المكحة الفنية , كىك يجمع بيف أشكاؿ اإلتصاؿ البصرية بصري ا كفيـ الر 
 ( .52,7772كالمفظية كاألفكار)إبراىيـ ,

 كمف الكسائؿ الشائعة االستعماالت مف فيك إلينا مألكؼ البصرم التعبير فإف كعميو
 لتمثيؿ رية ميمةالبص األشكاؿ إف العادية, الحياة في العقمية الصكرة كمعالجة لتشكيؿ األساسية
كفي الحقيقة  .التفكير كالتعمـ تربط كسمات لكف كتربكية إرشادية كأدكات فقط ليس المعرفة,

 كتجزئة الدركس التشكيؽ, خالؿ مف الدراسية المادة تعمـ إلى حاجة فى المعاؽ سمعي ا  التمميذ
 بدرجة ريديةتج لغكية , تركيبات أك ألفاظ تكظيؼ مف كالحذر كصغيرة, بسيطة مكضكعات الى

 ( .178, 7778)الكسباني,  مناسبة كغير كبيرة
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 عيف في اإلبصار تحدث عممية (أفWard & Wandersee, 2002, 57كيضيؼ )
 يعزز بدكره مرئية, كىذا بصرية أنماط في المعمكمات تنظيـ عمى يعمؿ الدماغ أف حيث العقؿ,
 البعديف, ذات عف األشياء حيطةالم البيئة في يبحث نظاـ العقؿ عيف أف كما المعرفي, الفيـ
 البعض, بعضيا مف الكاضحة المتقاربة البسيطة الخطكط باستخداـ إنشاؤىا يمكف األشكاؿ كىذه
 .استرجاعيا مف السيؿ يجعؿ مما المعمكمات, معالجة عممية يعزز الشكؿ ف أ حيث

 ماىية التفكير البصري : -
 الحسية بالجكانب مباشرة بصكرة مرتبطة عقمية " قدرة ( بأنو17, 7771عرفو )عفانة, 

 يراه ما بيف متبادؿ تنسيؽ ىناؾ يككف عندما التفكير, مف النكع ىذا يحدث البصرية, حيث
 الرؤية عمى معتمدة عقمية كنتاجات ربط مف يحدث كما كعالقات, كرسكمات مف أشكاؿ المتعمـ

 ".كالرسـ المعركض
ا ) سعيد,  لعقمية التي يمارسيا الفرد مف خالؿ ( بأنو" أحد العمميات ا7712كيعرفو أيض 

ما تنقمو حاسة اإلبصار مف معاف, كالتي تساعده بصكرة ما في الحصكؿ عمى المعمكمات 
المتضمنة باالصكر كالرمكز كالرسـك كما تحتكيو مف تعبيرات بمساعدة عمميات عقمية أخرل, 

 كمف ثـ التعبير عنيا بصكرة لفظية أك بصرية متطمبات المكقؼ."
 :البصري  التفكير تميارا -

يتطمب التفكير البصرم مجمكعة مف الميارات الضركرية التي ينبغي أف ت نمى لدل 
دراؾ االختالؼ بيف  المعاقيف سمعي ا باستخداـ أنشطة مختمفة مثؿ ميارة قراءة الصكر كاألشكاؿ كا 

جراء اتصاؿ بصرم بالمعمكمات الم دراؾ العالقات بيف األشكاؿ كا  تضمنة فييا الصكر كاألشكاؿ كا 
 كقراءتيا كترجمتيا في عقؿ  المعاؽ سمعي ا كي يتسنى لو فيميا .

( ميارات التفكير البصرم  بأنيا " مجمكعة مف 1, 7717كتعرفيا )الكحمكت, 
العمميات المحددة التي تستخدـ عف قصد؛ إلدراؾ العالقات المكانية كالتحميؿ كالتمييز كالتفسير 

 .مف خالؿ دمج تصكراتيا البصرية مع خبراتيا المعرفية "كاالستنتاج البصرم لممعمكمات 
كيحدد الباحث ميارات التفكير البصرم المناسبة لتالميذ الصؼ السادس اإلبتدائي 

 المعاقيف سمعي ا عمى النحك التالي :
: تعني القدرة عمى تحديد أبعاد كطبيعة الشكؿ أك الصكرة   ميارة التعرف عمى الشكل (1

 المعركضة 
:  تعني القدرة عمى التعرؼ عمى الشكؿ أك الصكرة المعركضة,  لتمييز البصريميارة ا  (7

 كتمييزىا.
)ميارة تحميؿ المعمكمات( : تعني قدرة المتعمـ في التركيز عمى  ميارة تحميل الشكل (2

 التفاصيؿ الدقيقة كاالىتماـ  بالبيانات الكمية كالجزئية .
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ت الكممات كالرمكز كاإلشارات في : القدرة عمى إيضاح مدلكال ميارة تفسير الغمرض (4
 األشكاؿ كتقريب العالقات بينيما .                    

: تعني القدرة عمى استخالص معاني جديدة كالتكصؿ إلى مفاىيـ   ميارة استنتاج المعنى (8
  كمبادئ عممية مف خالؿ الشكؿ أك الصكرة المعركضة .

 سمعيا   المعاقين تعميم فى تياوأىمي المتعددة الوسائط برامج :الثالث المحور: 
 مقدمة: -

 األساسية الكظائؼ عمى يتكقؼ التدريس في الحديثة التكنكلكجيا يعد استخداـ لـ
 بدأ فقد , كثيرة أشكاؿ مع يتكامؿ كأصبح الكظائؼ مف ذلؾ كراء ما إلى بؿ تعداىا لمكمبيكتر

 ثـ , التالميذ عمى ميةعم مادة تعرض الشاشة عمى مكتكبة نصكص بإظيار التدريس بالكمبيكتر
عالية  تخزيف كسائط ظيكر كمع ثابتة, صكر أك بالرسـك تمؾ النصكص اقتراف إلى تطكر ذلؾ

باالستعانة  المتعددة بالكسائط التدريس أمكف المدمجة كاألسطكانات الفيديك, اسطكانات مثؿ
مكتكبة  نصكص باستخداـ لمتالميذ المعمكمات عرض الممكف مف أصبح كبذلؾ بالكمبيكتر,

 كاأللكاف . الصكت مع كمتحركة ثابتة كرسـك
 معدؿ تقكؿ إف الدراسات بعض أف إلى   (Vaughan, 2008, 5)أشارت فكجاف كقد

 استخداـ تـ إذا % 30 كبنسبة بالصكت, تحفيزه تـ إذا 20%بنسبة يرتفع اإلنساف عند التذكر
 تفاعمية . عركض دمج ك استخداـ تـ إذا  60%كبنسبة  مرئية, بكسائؿ مصحكبا   الصكت

كمف خالؿ الكسائط المتعددة يمكف لممعمـ التعبير عف أم معمكمة بأكثر مف كسيمة 
)الصكت كالصكرة( كمف ثـ يتـ تكصيؿ المعمكمة بالشكؿ المناسب ليا, اذ اف المعمكمة اذا قدمت 

فة لممتعمـ عف طريؽ اكثر مف كسيمة فإنيا تخاطب أكثر مف حاسة مف حكاس المتعمـ المختم
 ( .28, 7771)الحيمة, 

 مفيوم الوسائط المتعددة :  -
تقديـ المحتكل بأشكاؿ  بأنيا" (Akbiyik & Akbiyik, 2010, 333)عرفيا كال مف  -

 .الخ  "..كالمكسيقى. كالفيديك, كالصكر, كالرسكمات, متعددة كالصكت,
 عمى ائـق التعميمي لممحتكل الكتركني ( بأنيا " تنظيـ122, 7771اهلل,  فتح كعرفيا) -

 بيف التفاعؿ فرص يتيح كالذم المتحركة, ك الثابتة البصرية ك السمعية الكسائط التكامؿ بيف
 المطمكبة." التعميمية األىداؼ لتحقيؽ ؛ خالؿ الكمبيكتر مف المادة التعميمية ك المتعمـ

ا )خميس,  - ( بأنيا "مظكمة تعميمية كاممة تتككف مف عدة كسائط 21, 7770كعرفيا أيض 
ممة كمتفاعمة , قد تشمؿ النصكص المكتكبة, كالصكت المسمكع, كالصكر, كالرسـك متكا

 الثابتة كالمتحركة."
          (  بأنيا "استخداـ أنكاع متعددة مف الكسائط مثؿSingh, 2006, 1كما عرفيا )   -

           ) النص, كالصكت , كالرسكمات , كالصكر , كالفيديك ( لتكصيؿ المعمكمات بشكؿ
 فضؿ ."أ
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 خصائص الوسائط المتعددة :  -
تتميز برامج الكسائط المتعددة بعدد مف الخصائص مما يجعميا تتاسب مع طبيعة 
عممية التعمـ كىذه الخصائص تشتؽ فى الغالب مف مجمكعة مف األسس المرتبطة بنظريات 

 التعميـ كالتعمـ كيمكف عرض خصائص الكسائط المتعددة فيما يمى :
 Interactivityالتفاعمية :   -1

المكقؼ  طرفي بيف الحكار تعني المتعددة, الكسائط تكنكلكجيا عركض في التفاعمية
 المستخدـ التي كاجية خالؿ مف كالعرض المستخدـ بيف التفاعؿ كيتـ كالبرنامج, المتعمـ التعميمي

 تغذية راجعة, كيتمقى المحتكل, في فيسير المستخدـ انتباه تجذب حتى سيمة, تككف أف يجب
 يرغبيا. التي المعمكمات إلى بنفسو كيتكصؿ ليكتشؼ العرض في كيبحر

 Integrationالتكاممية :   -1
الطالب,  تحصيؿ عمى مباشر بشكؿ يؤثر المتعددة, الكسائط تكنكلكجيا في التكامؿ إف

 أف كلكف العبرة منفصمة, شاشات خالؿ مف األخرل بعد كاحدة الكسائط ىذه عرض ذلؾ يعني كال
 (.41, 7771كاحدة . )مرعي,  شاشة عمى تكصيميا المراد الفكرة لعناصرا ىذه تخدـ
 Individualityالفردية :   -3

 المكاقؼ التعميمية, تفريد ضركرة عمى التعميمي النفس عمـ نظريات تؤكد طكيمة فترة منذ
 المتعمميف . بيف الفركؽ عمى لمتغمب

 Diversityالتنوع :  -4
يناسبو  ما متعمـ كؿ فييا يجد متنكعة, تعمـ يئةب المتعددة الكسائط تكنكلكجيا تكفر

 .  التعميمية كالمكاد التعميمية, عف إجرائي ا ذلؾ كيتحقؽ
 Globosityالكونية :   -5

كالمكاف,  بالزماف الخاصة القيكد إلغاء المتعددة الكسائط تكنكلكجيا في كتعني الككنية
 ( . 102, 7775شيمي كاسماعيؿ, بيا ) كاالتصاؿ المختمفة, المعمكمات مصادر عمى كاالنفتاح

 أدوات ومواد البحث: 
 لتحقيؽ أىداؼ البحث, تـ إعداد األدكات  كمكاد البحث التالية : 
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 .  برنامج كمبيوتر قائم عمى الوسائط المتعددة تصميم و بناء   -2
 قد اعتمد الباحث في بناء البرنامج عمى المصادر التالية :       

التي تناكلت برامج تعميمية مشابية لبرنامج البحث الحالي مثؿ :  الدراسات كالبحكث السابقة -1
(, ك دراسة 7717(, كدراسة )مشتيي, 7717(, كدراسة )الجيزاكم 7772دراسة )ميدم,
 (.7718)عبد الكريـ, 

 خصائص بناء البرامج التعميمية بالكسائط المتعددة . -7
 Dick, W. & Carrey, L. Modelنماذج بناء البرامج التعميمية مثؿ: نمكذج نمكذج  -2

(, 7771) خميس ( , كنمكذج7774لتصميـ المكاد التعميمية كالمكديكالت, كنمكذج )الفار, 
ـ(, 7777كنمكذج "الجزار" لتطكير التعميـ بمساعدة الكمبيكتر المتعدد الكسائط ) لعاـ

نتاج المكاد كالكحدات التعميمية, كالنمكذج العاـ لتصمي Kempكنمكذج  ـ , لتصميـ, كا 
  (ADDIE)التعميـ 

ومن ثم وضع الباحث خطة عامة لبناء البرنامج التعميمي حيث قدميا في أربع مراحل 
   عمى النحو التالي:

: المرحمة  : التحميل واإلعداد مرحمة : األولى أول 
لمبرنامج  التعميمية الحاجات كتحديد كتكصيفيـ, المتعمميف خصائص بتحديد الباحث قاـ

في  المتاحة التعميمية المصادر البحثية, كتحديد كالميارات بالمعمكمات قائمة بكضع كذلؾ
 : المرحمة ىذه عرض لخطكات يمي المعنية, كفيما المدرسة

 : الجكانب التالية في كتكصيفيـ المتعمميف خصائص تحديد تـ : المتعممين خصائص تحديد -أ
عاقيف سمعي ا بالصؼ السادس ( تمميذ ا مف التالميذ الم77مجمكعة البحث بػػػػ) تمثمت .1

 اإلبتدائي. 
 .جياز الكمبيكتر مع التعامؿ عمى القدرة التالميذ لدل .7
 .البصرم التفكير في سابقة خبرة التالميذ لدل ليس .2
 .لدييـ البصرم التفكير ميارات تنمية في رغبة التالميذ لدل .8
 . ( سنة12التالميذ ) أعمار متكسط. 2
التالميذ المعاقيف سمعي ا  لدل التعميمية الحاجات تتمثؿ: لممحتوى المختار التعميمية الحاجات-ب

بالصؼ السادس اإلبتدائي في تدني ميارات التفكير البصرم لدييـ كيتطمب تنمية ىذا 
 : الجانب إكساب الميارات التالية

ئي : تعني قدرة التمميذ المعاؽ سمعي ا بالصؼ السادس اإلبتدا ميارة التعرف عمى الشكل  .1
 عمى تحديد أبعاد كطبيعة الشكؿ أك الصكرة المعركضة. 



 أ .د/حمدى محمد محمد البيطار        
 د / حسنية محمد حسن المميجي                أثر استخدام برنامج كمبيوتر 

 د / ماريان ميالد منصور جرجس   
 ناصر ابراىيم منصور حسن / أ            
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تعني قدرة التمميذ المعاؽ سمعي ا بالصؼ السادس اإلبتدائي عمى   : ميارة التمييز البصري .7
 التعرؼ عمى الشكؿ أك الصكرة المعركضة, كتمييزىا.

ا بالصؼ : تعني قدرة التمميذ المعاؽ سمعي   ميارة تحميل الشكل )ميارة تحميل المعمومات( .2
 السادس اإلبتدائي في التركيز عمى التفاصيؿ الدقيقة كاالىتماـ بالبيانات الكمية كالجزئية.

: تعني قدرة التمميذ المعاؽ سمعي ا بالصؼ السادس اإلبتدائي عمى  ميارة تفسير الغموض .4
 إيضاح مدلكالت الكممات كالرمكز كاإلشارات في األشكاؿ كتقريب العالقات بينيا . 

: تعني قدرة التمميذ المعاؽ سمعي ا بالصؼ السادس اإلبتدائي عمى  استنتاج المعنى ميارة .8
استخالص معاني جديدة كالتكصؿ إلى مفاىيـ  كمبادئ عممية مف خالؿ الشكؿ أك الصكرة 

          المعركضة .
 : ب وتتمثل : التعميمية واقع الموارد والمصادر -ج 
 . الحاسب اآللي معمؿ .1
 LCD..عرض  ( جياز حاسب آلي جياز2. عدد ) 7
 .البيضاء السبكرة .4
 فمكماستر   أقالـ .8

 : التصميم مرحمة : ثانيا: المرحمة الثانية 
المحتكل كاالختبار  عناصر كتحديد , التعميمية األىداؼ صياغة التصميـ مرحمة تضـ

 عممية التعمـ ناصرع كتصميـ ككتابة السيناريك, كتصميـ التعمـ, خبرات كاختيار , المحؾ مرجع
 : سبؽ لما عرض يمي كفيما , التدريس تنفيذ إستراتيجية كتصميـ ,
 التعميمية: األىداف صياغة - أ

 شاممة أىداؼ عدة في صياغتيا يمكف كالتي العامة األىداؼ البرنامج تضمف كقد
 . اإلجرائية لمبرنامج  األىداؼ كضع تـ خالليا كمحددة, كمف

 اليدف العام : -2
ت التفكير البصرم في مقرر الحاسب اآللي لدل تالميذ الصؼ السادس تنمية ميارا 

 اإلبتدائي المعاقيف سمعي ا.
 الىداف اإلجرائية : -1

يرجى بعد اإلنتياء مف دراسة مقرر الفصؿ الدراسي األكؿ في مادة الحاسب اآللي 
 ينبغي  أف يككف التمميذ المعاؽ سمعي ا قادرا  عمى أف :



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 . Powerالضغط عمى مفتاح التشغيؿ  يفتح الكمبيكتر مف خالؿ (1
مف صندكؽ Turn off كاختيار  Startيغمؽ الكمبيكتر مف خالؿ النقر بالفأرة عمى مفتاح  (7

 .  Turn off Computer.حكار
 يتعرؼ عمى مككنات  سطح المكتب . (2
 .Nameيرتب رمكز سطح المكتب حسب األسـ  (4
 .Sizeيرتب رمكز سطح المكتب حسب الحجـ   (8
 .Typeح المكتب حسب  النكع يرتب رمكز سط (2
 . Modifiedيرتب رمكز سطح المكتب حسب  التاريخ   (0
 يحدد التمميذ مككنات شريط المياـ . (5
 يتعرؼ كظائؼ شريط المياـ .  (1

 يحدد التمميذ مككنات النافذة . (17
 يحدد المككنات المتشابية بيف النكافذ. (11
 يغير التمميذ خمفية سطح المكتب . (17
 يعيف شاشة تكقؼ . (12
 الكقت .  / تمميذ التاريخيضبط ال (14
 يضبط التمميذ إعدادات التقكيـ. (18
 عناصر بتحديد الباحث قام الخطوة ىذه المحتوى: في عناصر تحديد  -ب 

 :كالتالي وىي اإلجرائية تحقق األىداف المحتوى التي
 إيقاؼ كتشغيؿ الكمبيكتر. (1
 سطح المكتب. (7
 تابع سطح المكتب. (2
 أىمية شريط المياـ. (4
 افذ.التشابو بيف النك  (8
 ضبط التاريخ /الكقت كاإلعدادات االقميمية.  (2
  تأكد ثـ كمف البصرم التفكير اختبار بإعداد الباحث قاـ: المحك مرجعي الختبار  -ج

 مف البصرم اختبار التفكير تككف حيث , متعددة بطرؽ االختبار كصدؽ لمباحث ثبات
(77) .  سؤاال 



 أ .د/حمدى محمد محمد البيطار        
 د / حسنية محمد حسن المميجي                أثر استخدام برنامج كمبيوتر 

 د / ماريان ميالد منصور جرجس   
 ناصر ابراىيم منصور حسن / أ            
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 :  التعميمية والوسائط التعمم خبرات اختيار  -د
 كاف فقد البصرم, التفكير ميارات تنمية البرنامج التعممي مف اليدؼ كاف كلما  

خالؿ تكفير النصكص كالصكر الثابتة  مف المتعددة التعميمية الكسائط عمى استخداـ التركيز
 السابؽ اإلجرائية األىداؼ مف ىدؼ لكؿ , البرنامج في كالفيديك اإلشارم كالرسـك التخطيطية

 .ذكرىا
 : بالتالي الخطكة ىذه في الباحث اىتـ : مرحمة كتابة سيناريو البرنامج –ق 
 إلى التدريسية المكاقؼ تجزئة خالؿ مف دقيقة تفصيمية إجراءات إلى العممية المادة ترجمة -1

 .فرعية عناصر
 تحديد األىداؼ الخاصة بكؿ درس. -7
 عرض أسئمة "تقكيـ تككيني" لكؿ ىدؼ كيتضمف التعزيز الفكرم لإلجابة. -2
  .الشاشة كمكاقعيا عمى كاألشكاؿ النصكص تحديد -4
  .كتسمسميا الشاشات عدد تحديد -8
  .آلخر عنصر مف االنتقاؿ كيفية تحديد -2
  .المناسبة كاأللكاف الصكر اختيار -0
 .ببعضيا الشاشات ربط -5
مراعة تسمسؿ العرض كمنطقيتو مف خالؿ البدء بالتقكيـ القبمي كمف ثـ األنشطة كالمادة  -1

 ثـ التقكيـ البعدم.  التعميمية كمف
 مرحمة تصميم البرنامج: - و

 (7اشتممت مرحمة تصميـ البرنامج عمى عدة خطكات عمى النحك اآلتي: ممحؽ رقـ)
 تصميـ كاجية العرض الرئيسية حيث احتكت عمى البيانات العامة.  -1
تصميـ القائمة الرئيسية حيث احتكت عمى قكائـ البرنامج األساسية كىي: )مفتاح تعميمات  -7

 مفتاح قائمة المكضكعات( -مفتاح اليدؼ العاـ -غيؿ البرنامجتش
 .  مجمكعة مف الشاشات  تصميـ قائمة المكضكعات كالتي احتكت عمى ستة دركس -2
  : التعميم عممية عناصر تصميم - ز

 التعميمية األحداث تقديـ عمى التي تساعد التعمـ عممية عناصر مف عدد تحديد تـ حيث
 كىذه تصميـ برنامج الكمبيكتر القائـ عمى الكسائط المتعددة, عند بيا ـاالىتما يجب التي لمتعمـ,

 (:2مكضحة بجدكؿ رقـ ) العناصر
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 ( يوضح تصميم عناصر عممية التعميم3جدول رقم )
 كيفية مراعاتو في التصميـ العنصر ـ

انتباه التمميذ المعاؽ سمعي ا  استحكاذ 1
 لمتعمـ

 البصرية كالحركية المثيراتب التعميمي المكقؼ اغناء خالؿ مف ذلؾ
 .المتكاممة

 بأىداؼ تعريؼ التمميذ المعاؽ سمعي ا 7
 التعمـ

تكزيع  أىداؼ التعمـ الخاصة بكؿ مكضكع في الشاشة الرئيسية  تـ
 بيا . خاص رابط عمى فتحيا بالضغط يتـ حيث لممكضكع,

 .ببعضيا لصمةا ذات الفرعية الشاشات ربط طريؽ عف ذلؾ كتـ السابؽ التعمـ استدعاء 2

 كالمنظمة كالصكر كالممكنة المكتكبة النصكص خالؿ مف ذلؾ يتـ المثيرات عرض 4
 .البصرية التخطيطية كالرمكز كالرسـك الكاقعية العممية

بيا تعميمات تشغيؿ  إرشادية شاشة تخصيص طريؽ عف ذلؾ كتـ التعمـ تكجيو 8
 .  في البرنامج التعممي البرنامج 

تاحة األمثمة عرض في بالتدرج ذلؾ كتـ المتعمـ تاستجابا تحرير 2 مع  لمتفاعؿ الفرصة , كا 
 . البرنامج

 النصكص كلغة اإلشارة مستخدم ا متعددة كبأشكاؿ فكرية بصكرة تمت الراجعة التغذية تقديـ 0
 متزامف . بشكؿ خبير لغة اإلشارة مف الصادرة

 كبعد تجريبو ريب البرنامجتج قبؿ البصرم التفكير مستكل قياس تـ األداء قياس 5
 .أدائيـ كتشخيص

 التدريس : تنفيذ تصميم إستراتيجية - ط
 عناصر عمؿ أساليب تحديد في الزاكية التدريس حجر تنفيذ يعتبر تصميـ إستراتيجية

 كعناصر التعميمية األحداث بيف كالترابط التتابع أىدافيا كيضمف لتحقيؽ التعميمية المنظكمة
 يقكـ كما المتعمـ بو يقكـ التعميمية, كما كالتسييالت اؼ اإلجرائية, كالكسائطالتعميـ, كاألىد عممية

لمناسبتيا  التعمـ الذاتياألىداؼ, كقد إستخدـ الباحث إستراتيجية  تمؾ تتحقؽ حتى بو المعمـ
 لتنفيذ جمسات البرنامج.. 

 المتعددة : الوسائط عناصر إنتاج  - ظ
 كتتمثؿ في التالي : ة قاـ الباحث بإنتاج عناصر الكسائط المتعدد

 بالمغة العربية:: النصوص كتابة (2
 اآلخر كالبعض  Microsoft Wordبرنامج   باستخداـ النصكص كتابة تـ حيث

 تمت كقد  Flashبرنامج   برنامج إلى الكتابة لنقؿ  Macromedia Flashبرنامج  باستخداـ
  :النصكص  كتابة عند التالية التصميمية الجكانب مراعاة

 كمقركء. كاضح ببنط ابةالكت 
 مثؿ المستخدميف لدل المألكفة الخطكط استخداـ:  .Simplified Arabic  
 كصحيح. دقيؽ بشكؿ الجمؿ صياغة  



 أ .د/حمدى محمد محمد البيطار        
 د / حسنية محمد حسن المميجي                أثر استخدام برنامج كمبيوتر 

 د / ماريان ميالد منصور جرجس   
 ناصر ابراىيم منصور حسن / أ            
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 كالحركة. كالمكف الخط نكع حيث مف العناكيف تكحيد  
 كالرقمي. النقطي كالتعداد كالحجـ الشرح خط نكع تكحيد  
 الميمة كالعبارات الكممات تمييز.  
 أعالىا. في شاشة لكؿ كافعن كضع  
 المستخدمة.  كالخمفية الخطكط بيف المكني التبايف مراعاة 

 الفيديو اإلشارة (1
 :تـ االستعانة بخبير لغة اإلشارة لمتالميذ المعاقيف سمعي ا: كتـ مراعة اآلتي

 أجزاء معظـ حركة إلى اإلشارة تأدية يحتاج ال بحيث األداء, بسيطة اإلشارات تككف أف (1
  الجسـ

 يسيؿ عمى حتى المرسؿ, كفـ كجو مف بالقرب اليديف حركة اإلشارات أداء يستمـز فأ (7
 .اإلشارة تأدية أثناء الكجو تعبيرات مراعاة المستقبؿ

 عمى التمميذ يسيؿ حتى اإلشارات, بيف  اإلمكاف بقدر  ممحكظ اختالؼ ىناؾ يككف أف (2
 .بينيا الخمط كعدـ االختالؼ ىذا إدراؾ

 كبينو ككجيو كمالبسو, اإلشارة, المشير مؤدم الشخص يد بيف جيد تبايف ىناؾ يككف أف (4
 .اإلشارات كضكح المشير مالبس تعيؽ أال الخمفية عمى كبيف

 الثابتة : الصور (3
  مراعاة كتمت االنترنت شبكة في كالمتكفر بعض الصكر الثابتة عمى الحصكؿ

 :التالية التصميمية الجكانب
 الصكر. حجـ مناسبة  
 النصكص مع الصكر مضمكف مناسبة.  
 المتعمـ النتباه الجاذبية. 
 العرض. شاشة في مناسب مكاف في الصكر ظيكر 

 التخطيطية : الرسوم (4
 لممقرر المحكسب اإلجرائية لتحقيؽ األىداؼ المناسبة التخطيطية الرسكمات إنتاج تـ 

 برنامج بكاسطة
 التالية التصميمية الجكانب مراعاة كتمت: 
 البساطة .  
 الكضكح.  
 أللكافا.  
 المكتكبة لمنصكص المناسبة. 
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 والبرمجة : التصميم في المستخدمة البرامج - ي
البرنامج التعميمي القائـ عمى الكسائط  البرامج إلنتاج مف عدد ا الباحث استخدـ لقد

 : كىي المتعددة
 : Course Labبرنامج كورس لب   (2

كيسمح  تحرير المقررات الدراسية, األدكات المستخدمة في أقكل ىك أحد
بإنشاء األنشطة كالبرامج كنشرىا عمى شبكة االنترنت, كما يسمح لؾ  Course Lab برنامج

بتطبيؽ برامج المحاكاة, كالتدريب القائـ عمى الحاسكب, كمحتكل التعمـ االلكتركني التفاعمي كفؽ 
, قكم كسيؿ االستخداـ إلنشاء المكاد التعميمية التفاعمية )دكرات التعمـ اإللكتركني(  معيار سككـر

كجعميا متاحة لالستخداـ عمى شبكة اإلنترنت, في نظاـ التعمـ عف بعد, أك مف خالؿ األقراص 
 المدمجة أك غيرىا مف كسائؿ الميديا.

 Macromedia Flash MX:برنامج  (1
 القدرة مع كالسرعة مف السيكلة بمزيد الرسكمية العناصر استخدمو الباحث في إنشاء

 نتيجة لصغر الشبكة عمى كالعرض التحميؿ بسرعة تمتاز كىي كالقدرة لعمؿبا التحكـ عمى الجيدة
الكسائط األخرل, كما استخدمو الباحث  تنتجيا التي المشابية الممفات عمى قياس ا الممفات, حجـ

   .بالفيديك التحكـ ميزة لممستخدـ كيتيح البرنامج  الفيديك في استقباؿ ممفات
 ADOPE PHOTO SHOPE 7.0 ME:برنامج  (3

دخاؿ كالرسكمات الصكر معالجة برامج أقكل البرنامج مف ىذا يعد عمييا  المؤثرات كا 
 البرنامج ىذا استخدـ الباحث كقد المتعددة بإصداراتو كيندكز بيئة تحت البرنامج ىذا كيعمؿ

 . كالتداخؿ الكضكح درجة كتغيير إضافة األلكاف مثؿ كالصكر الرسكمات بعض لمعالجة
 :  CAMTASIA STUDIOبرنامج  (4

 استخدمو الباحث في عمؿ كتعديؿ كدمج بعض الفديكىات . 
 Microsoft Word:برنامج الكتابة  (5

 كالمتكفر Microsoft النصكص معالجة برنامج النصكص كيسمى معالجة برامج أحد
 . Flash برنامج لنقميا إلى الفقرات بعض كتابة في الباحث استخدمو كقد شركة ككرد, مف

  :التقويم رحمة الثالثة : مرحمةثالث ا : الم
 بمراحمو الثالثة عمى النحك التالي : التقكيـ استخدـ الباحث



 أ .د/حمدى محمد محمد البيطار        
 د / حسنية محمد حسن المميجي                أثر استخدام برنامج كمبيوتر 

 د / ماريان ميالد منصور جرجس   
 ناصر ابراىيم منصور حسن / أ            
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 القبمي:  .2
مستكل تمكف التالميذ مف ميارات التفكير البصرم قبؿ تعمميـ بكاسطة  تحديدبغرض 

 البرنامج التعميمي.
 التكويني: .1

 الصكر المتخيمة بغرض تثبيت المعمكمات كالمعارؼ المتضمنة في المحتكل كتعميؽ
 عنيا أثناء تعمميـ بكاسطة البرنامج التعميمي مف خالؿ تدريبيف في كؿ درس. 

 البعدي: .3
الزيادة في مستكل تمكف التالميذ مف ميارات التفكير البصرم بعد تعمميـ  قياسبغرض 

 بكاسطة البرنامج مف خالؿ تطبيؽ اختبار ميارات التفكير البصرم عمييـ.
 :التعممية البرمجيات لرابعة : استخداما رابع ا : المرحمة

األىداؼ  تحقيؽ في البرمجية فاعمية ىك التككيني التقكيـ مرحمة في القرار كاف إذا
  المتعمميف . عمى كتطبيقيا الستخداميا النيائي الشكؿ في إنتاجيا يتـ التعميمية

 البصري التفكير ( اختبار ميارات1)
 : التالية كفق ا لمخطكات التكنكلكجيا في البصرم ميارات التفكير اختبار إعداد تـ  

قياس ميارات التفكير البصرم لدل تالميذ الصؼ السادس  : الختبار من اليدف تحديد - أ
 االبتدائي المعاقيف سمعيا  . 

 البصرم كتحديد لمتفكير إجرائي تعريؼ صياغة تمت الختبار من اليدف ضوء في - ب
 : التالية  الخطكات باتباع عممياتو

 عدد االستفادة مف تـ حيث , الحالي البحث بمكضكع المتعمؽ التربكم األدب عمى الطالعا (1
 .معو التعامؿ ككيفية البصرم بالتفكير الخاصة الدراسات مف

 ثـ ميارات كمف (8كعددىا ) مياراتو كحدد البصرم لمتفكير إجرائي ا تعريف ا الباحث كضع (7
 ميارة. لكؿ إجرائي ا تعريف ا صاغ

تخصص تكنكلكجيا التعميـ  مف المحكميف مف مجمكعة عمى السابقة يفاتالتعر  عرض (2
 التعريفات . بعض عدلت حيث ,  1 رقـ ممحؽ التدريس كطرؽ كتخصص المناىج
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 صدق وثبات اختبار ميارات التفكير البصري: -
 )أ( صدق الختبار

 اعتمد الباحث في حساب صدؽ االختبار عمى :
  ( الصدق المنطقي ) صدق المحكمينLogical Validity 

استخدـ الباحث صدؽ المحكميف بكصفو مؤشر ا؛ حيث تـ عرض اختبار ميارات 
التفكير البصرم في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف في مجاؿ تكنكلكجيا 

 التعميـ كمجاؿ المناىج كطرؽ التدريس كذلؾ بيدؼ التأكد مف :
 ميذ الصؼ السادس االبتدائي المعاقيف سمعيا .مناسبة مفردات االختبار لمستكل تال 
 ىذا االختبار لقياس أثر استخداـ برنامج كمبيكتر قائـ عمى الكسائط المتعددة في  مناسبة

 تنمية ميارات التفكير البصرم لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي المعاقيف سمعيا .
 فكير البصرم لتالميذ الصؼ السادس مناسبة عدد الفقرات التي يتككف منيا اختبار ميارات الت

 االبتدائي المعاقيف سمعيا . 
 التعميمات الخاصة باختبار ميارات التفكير البصرم لتالميذ الصؼ السادس  مدل كضكح

 االبتدائي المعاقيف سمعيا .
  تحديد غمكض بعض الفقرات لتعديميا أك استبعادىا أك إضافة مفردات مف الضركرم

 إضافتيا.
المحكميف تـ حذؼ سؤاليف غير مالئميف مف حيث المضمكف  كفي ضكء آراء

كالصياغة لمستكل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي المعاقيف سمعيا  , ككذلؾ لـ يحظيا بنسبة 
ضافة سؤاليف لتحسيف االختبار, كبذلؾ أصبح االختبار مككف مف 58اتفاؽ  % مف المحكميف, كا 

ة لمسايرة العمر الزمنى لتالميذ لمجمكعة البحث فقرة(, كتـ إضافة بعض األشكاؿ الالزم 77)
مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي المعاقيف سمعيا  , كبمغت نسبة اتفاؽ المحكميف عميو 

أسماء بالسادة  1%, كتـ إعتبار نسبة اتفاؽ المحكميف معيارا  لصدؽ االختبار, كفي ممحؽ14
بالبحث, تـ تطبيقو  2تي جاء بيا في ممحؽالمحكميف, كبعد بمكغ االختبار صكرتو النيائية كال

عمى أفراد مجمكعة البحث االستطالعية مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي المعاقيف سمعيا  
 لالستقرار عمى الصكرة النيائية لالختبار .

كركز االختبار عمى ميارات التفكير البصرم دكف اإللتفات لغيرىا مف الميارات أك 
 ميارة عدد مف األسئمة, كما يظير في الجدكؿ التالي: المعارؼ , كأعطى لكؿ
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 ( يوضح جدول مواصفات اختبار ميارات التفكير البصري4جدول رقم )

 الكزف النسبي أرقاـ فقرات االختبار عدد األسئمة الميارة

 %27 2:  1 2 التعرؼ عمى الشكؿ
 %77 17:  0 4 البصرم التمييز
 %77 14:  11 4 الشكؿ تحميؿ
 %18 10: 18 2 الغمكض تفسير

 %18 77:  15 2 المعنى استنتاج
 %177 77 77 المجمكع

 :  Reliability)ب( الثبات 
  طريقة ألفا كرونباكAlpha Cronbach Method : 

استخدـ الباحث معادلة ألفا كركنباؾ كىي معادلة تستخدـ إليضاح المنطؽ العاـ لثبات 
كىي قيمة مرتفعة تدؿ  7.582ألفا كركنباؾ لالختبار االختبارات كالمقاييس, كقد بمغ  معامؿ 

 عمى ثبات االختبار.
 :التجزئة النصفية لعبارات الختبار 

كلمتأكد مف ثبات االختبار تـ تجزئة أسئمتو إلى أسئمة فردية كأخرل زكجية ثـ حساب 
معامؿ ارتباط بيرسكف كتصحيح ذلؾ مف خالؿ معاممي سبيرماف كركلكف لمتجزئة النصفية, 

 ( معامالت االرتباط 8كيكضح جدكؿ )
 (5جدول )

 ميارات التفكير البصري معامالت التجزئة النصفية لثبات اختبار

 الداللة معامؿ ركلكف معامؿ سبيرماف االختبار

 7.71 7.517 7.551 اختبار الميارات

, كذلؾ يؤكد 7.71(  أف معامالت االرتباط دالة عند مستكل 8يتضح مف جدكؿ )
 االختبار. عمى ثبات
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كلمتأكد مف اتساؽ االختبار داخميا  قاـ الباحث بحساب معامالت االرتباط بيف درجة 
االختبار بعد تطبيؽ االختبار عمى مجمكعة البحث ؿ فقرة مف فقرات االختبار كدرجة ك

 ( معامالت االرتباط.2االستطالعية, كيكضح جدكؿ )
 (6جدول )

 فقرات معامالت الرتباط بين درجة كل فقرة من
 اختبار ميارات التفكير البصري ودرجة الختبار الكمية

 االرتباط بالدرجة الكمية الفقرات االرتباط بالدرجة الكمية الفقرات

1 7.570** 11 7.112** 
7 7.528** 17 7.052* 
2 7.044* 12 7.522** 
4 7.072* 14 7.125** 
8 7.057* 18 7.185** 
2 7.587** 12 7.171** 
0 7.501** 10 7.528** 
5 7.557** 15 7.018* 
1 7.177** 11 7.012* 
17 7.117** 77 7.544** 

 0.05* دال عند مستوى                            0.02** دال عند مستوى      
( أف فقرات االختبار كانت بعضيا دالة عند مستكل داللة 2كيتضح مف جدكؿ )

,  مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي 7.78داللة  , كالبعض األخر داؿ عند مستكل7.71
 .التفكير ميارات تنمية المحكسبة في البرامج فاعمية إلى أشارت( 2لالختبار)ممحؽ
  نتائج البحث:

 فى معالجة نتائج البحث إحصائي ا . SPSSاستخدـ الباحث برنامج  كقد
 نتائج الفرض األول الذي ينص عمى: -

يف رتب متكسطي درجات التالميذ المعاقيف سمعيا  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ب 
 بالصؼ السادس اإلبتدائي في اختبار ميارات التفكير البصرم قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج المقترح.

كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار كيمكككسكف لمعينات 
 ( يكضح ذلؾ.0, كجدكؿ )Spssالالبارامترية لألزكاج المرتبطة مف خالؿ البرنامج اإلحصائي 



 أ .د/حمدى محمد محمد البيطار        
 د / حسنية محمد حسن المميجي                أثر استخدام برنامج كمبيوتر 

 د / ماريان ميالد منصور جرجس   
 ناصر ابراىيم منصور حسن / أ            
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 (7جدول)
 ومستوى الدللة لمفروق بين التطبيقين القبمي والبعدي Zمتوسط ومجموع الرتب وقيمة 

 في اختبار ميارات التفكير البصري لدرجات التالميذ المعاقين سمعيا  بالصف السادس البتدائي
 الداللة Zقيمة  مجمكع الرتب متكسط الرتب العدد الرتب الميارات

 2 1.8 4 السالبة 7.71داؿ عند  2.22- 55 8.8 12 المكجبة التعرؼ عمى الشكؿ

 5.88 7.58 2 السالبة 7.71داؿ عند  2.52- 171.14 2.47 10 المكجبة التمييز البصرم

 8 7.8 7 السالبة 7.71داؿ عند  2.01- 08.2 4.7 15 المكجبة تحميؿ الشكؿ

 11 7.08 4 السالبة 7.71داؿ عند  2.22- 55 8.8 12 المكجبة تفسير الغمكض

 8.84 7.00 7 السالبة 7.71داؿ عند  2.25- 177.75 8.82 15 المكجبة استنتاج المعنى

 5.78 7.08 2 السالبة 7.71داؿ عند  2.14- 117.8 2.87 10 المكجبة المجمكع

 ( ما يمي: 7ويتضح من جدول )
بيف رتب متكسطي درجات   .,71ا  عند مستكل داللة أنو تكجد فركؽ دالة إحصائي

التالميذ المعاقيف سمعيا  بالصؼ السادس االبتدائي في التطبيقيف القبمي كالبعدم لمميارات الفرعية 
 كالمجمكع الكمي الختبار ميارات التفكير البصرم, لصالح التطبيؽ البعدم.

 حساب فاعمية البرنامج -
لتعميمي القائـ عمى الكسائط المتعددة لمجمكعة البحث, تـ كلمتحقؽ مف فعالية البرنامج ا

 حساب مقدار التأثير مف المعادلة التالية كالتي تصمح لمعينات الصغيرة: 
              Z 

        (Field, A., 2005, 7)      ر = ـــــــــــــــــــــ            
 ن            

يكضح حجـ األثر  5كجدكؿ ة كيمكككسكف, ف حجـ العينة , قيم Zحيث ر مقدار التأثير,       
 اختبار ميارات التفكير البصرم
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 (8جدول)
 حجم األثر لختبار ميارات التفكير البصري

 التأثير rمقدار  Zقيمة  العدد األداة

 كبير 7.087 2.22 77 التعرؼ عمى الشكؿ

 كبير 7.524 2.52 77 التمييز البصرم

 كبير 7.527 2.01 77 تحميؿ الشكؿ

 كبير 7.511 2.22 77 تفسير الغمكض

 كبير 7.572 2.25 77 استنتاج المعنى

مجمكع اختبار ميارات التفكير 
 البصرم

 كبير 7.551 2.14 77

أف حجـ األثر لكال مف المقاييس المختمفة لمجمكعة البحث  5كيتضح مف جدكؿ 
لكمبيكتر القائـ عمى الكسائط المتعددة , كذلؾ يؤكد فعالية برنامج ا7.524:  7.087يتراكح بيف 

 فى تنمية ميارات التفكير البصرم لدل التالميذ المعاقيف سمعيا  بالصؼ السادس اإلبتدائي .
 ثانيا : تفسير نتائج البحث

لما كاف اليدؼ مف البحث الحالي ىك دراسة أثر استخداـ برنامج كمبيكتر قائـ عمى 
سب اآللي عمى تنمية ميارات التفكير البصرم لدل التالميذ الكسائط المتعددة لتدريس مقرر الحا

المعاقيف سمعيا  بالمرحمة االبتدائية كقد أسفرت نتائج البحث عف فعالية برنامج الكمبيكتر القائـ 
عمى الكسائط المتعددة فى تنمية ميارات التفكير البصرم لدل التالميذ المعاقيف سمعيا  بالصؼ 

 يمى تفسير الباحث لمنتائج التي تكصؿ إلييا البحث:السادس اإلبتدائي كفيما 
 : أسفرت نتائج البحث الحالي في فرضيا عن اآلتى 

فقد أسفرت نتائج البحث الحالي في ىذا الفرض عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 
بيف رتب متكسطي درجات التالميذ المعاقيف سمعيا  بالصؼ السادس  .,71عند مستكل داللة 

في التطبيقيف القبمي كالبعدم لمميارات الفرعية كالمجمكع الكمي الختبار ميارات التفكير االبتدائي 
 البصرم, لصالح التطبيؽ البعدم.

 ويرجع وجود ىذه الفروق إلى عدة عوامل تتمثل في اآلتي : 
كالصكر الثابتة  كالرمكز التخطيطية الرسكمات مف كبير لعدد التعممي البرنامج تكفير (1

 عمى ارتباط يؤكد مما , البصرم التفكير أدكات بمجمميا تشكؿ كالتي اإلشارية  كالفيديكىات
 البصرم. التفكير بميارات األدكات ىذه



 أ .د/حمدى محمد محمد البيطار        
 د / حسنية محمد حسن المميجي                أثر استخدام برنامج كمبيوتر 

 د / ماريان ميالد منصور جرجس   
 ناصر ابراىيم منصور حسن / أ            
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الراجعة التي يتضمنيا برنامج الكمبيكتر القائـ عمى الكسائط  كالتغذية كاألنشطة التدريبات (7
 الى الدخكؿ نحك يا  التالميذ المعاقيف سمع انتباه جذب  في فعاؿ أثر ليا المتعددة كاف

 .باستمرار البرنامج
التي يتضمنيا برنامج  المعمكمات في التحكـ في لممتعمـ المعاؽ سمعيا   الحرية منح (1

 في كالكضكح المحتكل كتسمسؿ  تفعيؿ خالؿ الكمبيكتر القائـ عمى الكسائط المتعددة مف
 .مع اإلثارة عباراتو صياغة

 ي البرنامج كفؽ خطكه الذاتي.تحكـ التمميذ المعاؽ سمعي ا في السير ف (7
( ىدفت إلى ,Gulcin 2010دراسة لجمسيف )كما تتفؽ نتائج ىذا البحث الحالي مع نتائج 

استكشاؼ ميارات التفكير البصرم لبعض تالميذ الصؼ السادس اإلبتدائي, كتـ تقديـ 
كأسفرت  الصكر لمتالميذ التي تصؼ مشاىد أك األحداث التاريخية عمى أساس بصرم,

نتائج إلى أف الرسكمات ىي كسيمة فعالة لمكصكؿ لمفكر التاريخي  كأف األعماؿ الفنية ال
 .تدعـ حؿ المشكمة التاريخية

ا مع نتائج دراسة                    كريسبكا كأخركفكتتفؽ نتائج البحث الحالي أيض 
(2012 et all., Crespoa,التي ىدفت إلى تقييـ الذاكرة العاممة البصرية لدل )  األطفاؿ

المعاقيف سمعي ا مع كسائط االتصاؿ المختمفة, كأسفرت النتائج عف أف كسائؿ اإلتصاؿ المختمفة 
 ليا تأثير إيجابي عمى تنشيط الذاكرة العاممة البصرية لدل المعاقيف سمعي ا. 
ا نتائج البحث الحالي مع نتائج داسة )عبد الكريـ,  ( التي درست 7718كما تتفؽ أيض 

ج قائـ عمى التعمـ بالمعب كقياس أثره عمى تحسيف ميارات المغة الشفيية كالكتابة بناء برنام
كأسفرت النتائج عف فاعمية كالتفكير البصرم لدل ذكم اإلعاقة السمعية كرياض األطفاؿ باالردف 

تحسيف ميارات المغة الشفيية كالكتابة كالتفكير البصرم لدل ذكم اإلعاقة البرنامج المستخدـ في 
 عية.السم

 الكسائط المتعددة استخداـ (  في أف177, 7774كما تتفؽ أيضأ مع دراسة )عيسى, 
 الفصؿ داخؿ التالميذ المعاقيف سمعي ا  أداء تحسف إلى يؤدل سمعي ا مع المعاقيف اإلتصاؿ فى

 ىذه تمثمو لما المدرس, مع كالعمؿ التعمـ فى لدييـ مف الرغبة نكع يحدث أنو كما الدراسى,
 .التالميذ المعاقيف سمعي ا  لدل جذب كبيرة عناصر مف الكسائط

 تتفؽ البحث الحالي نتائج فإف البحث, فرض صحة لمدل السابؽ العرض خالؿ مف
 تكظيؼ المستحدثات إلى جميعيا تيدؼ كالتى المرتبطة الدراسات نتائج مف العديد مع

 .خاصة سمعي ا بصفة قيفكالمعا عامة, بصفة الخاصة اإلحتياجات ذكل بيئة داخؿ التكنكلكجية
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 : البحث توصيات 
أثبت أف برنامج الكمبيكتر القائـ عمى الكسائط  حيث , الحالي البحث نتائج ضكء في

 تالميذ الصؼ لدل التكنكلكجيا في البصرم التفكير ميارات تنمية المتعددة لو تأثير فعاؿ في
 : التالية  باألمكر يكصي الباحث السادس االبتدائي المعاقيف سمعيا , فإف

 المعمكمات تقنية مجالي في جديدة ميارات الكتساب المعمميف/لمطمبة الفرصة إتاحة (1
خراج لتصميـ كالتعميـ التربية بكزارة فنى جياز إنشاء كالتفكير كضركرة  البصرية الكسائؿ كا 

 كاإلدراكية . اإلعاقية ظركفيـ ضكء في عامة بصفة سمعيا   لممعاقيف
 في خاص بشكؿ البصرم التفكير برامج كتكظيؼ عاـ بشكؿ يرالتفك برامج تكظيؼ ضركرة (7

 .التعميـ
عدادىا التعميمية الكمبيكتر البرامج تصميـ عند يراعى (2  ضمف يككف أف سمعيا   لممعاقيف كا 

 مساعدا   البرنامج يأتى  لكى الصـ, تعميـ تكنكلكجيا في خبير باإلعداد المكمؼ الفريؽ
 .بنفسو المعمكمة عمى الحصكؿ كيفية إلى كيكجيو ذاتو, تحقيؽ عمى لمطالب

 :مقترحات ببحوث مستقبمية 
 : التالية  األبحاث إجراء الباحث يقترح الحالي البحث إليو انتيى لما استكماال  

 منيا المرجكة األىداؼ كتحقيؽ لمكسائط المتعددة  الخصائص الكظيفية بيف العالقة دراسة (1
 .معيا  س لممعاقيف التعميمي الكمبيكترم البرنامج في

البصرم لدل المعاقيف  التفكير تنمية عمى الحاسكب شبكات في الكتركني مكقع فاعمية (7
 سمعيا .

 ضكء  في المختمفة الدراسية المكاد في سمعيا   المعاؽ معممي إلعداد مقترح برنامج (2
 .التكنكلكجيا   سمعيا   المعاقيف لتعميـ الحديثة العالمية االتجاىات
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 مراجع البحث 
فاعمية استخدام شبكات التفكير البصري في العموم (." 7772ـ, عبد اهلل عمي. )إبراىي -2

ومستويات جانبيو" المعرفية وميارات التفكير البصري لدى طالب 
تحديات  المؤتمر العممي العاشر, التربية العممية ."المرحمة المتوسطة 

المصرية لمتربية  الحاضر كرؤل المستقبؿ, المجمد األكؿ, الجمعية
 أغسطس .1 -يكليك2العممية, كمية التربية, جامعة عيف شمس,

, القاىرة: المجمكعة رؤية حديثة: اإلعاقة والمعاق(:  7717النصر, مدحت محمد. ) أبك -1
 العربية لمنشر كالتكزيع .

 قائم محوسب برنامج فاعمية( ."1020. ) أبك شقير, محمد سميماف؛ عقؿ, مجدم سعيد -3
 التقديمية ميارات العروض اكتساب في الخصوصي التعميم أسموب عمى
 الجامعة التربية, كمية مجمة ." الخاصة الحتياجات ذوي الطمبة لدى

 . يونيو 682 ص( , 7العدد) اإلسالمية, غزة, 
 التفكير تنمية في الفتراضي الواقع تكنولوجيا فاعمية(." 7718األغا, منى مركاف خميؿ. ) -4

." رسالة ماجستير, كمية ساسياأل التاسع الصف طالبات البصري لدى
 التربية,  الجامعة االسالمية, بغزة .

, دار 8ط ,تصميم وا نتاج الوسائل التعميمية التعممية  (:7771الحيمة, محمد محمكد. ) -5
 المسيرة : عماف .

(." فاعمية برنامج كمبيوترى متعدد الوسائط فى تنمية 7717الجيزاكم, صبرل إبراىيـ. ) -6
ت اإلجتماعية والتفكير الناقد وتقدير الذات لدى مفاىيم منيج الدراسا

." رسالة ماجستير, تالميذ المرحمة اإلعدادية المينية المعاقين سمعيا  
 جامعة األزىر, كمية التربية .

فاعمية استخدام شبكات التفكير البصري المدعمة  (."7712الصياد, أحمد عبد اهلل. ) -7
عمميات العمم في مادة  بالوسائط المتعددة في تنمية التحصيل وبعض

رسالة " .العموم لدى التالميذ ضعاف السمع بالمرحمة اإلعدادية
 ماجستير, جامعة المنصكرة, كمية التربية. 

فاعمية استخدام شبكات التفكير البصري المدعمة ( ." 7712الصياد, أحمد عبد اهلل.) -8
 بالوسائط المتعددة في تنمية التحصيل وبعض عمميات العمم في مادة

رسالة  العموم لدى التالميذ ضعاف السمع بالمرحمة اإلعدادية."
 جامعة المنصورة، كمية التربية .ماجستير, 
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, دار الميسرة: تربية وتعميم المعقين سمعي ا(:  7711العزالي, سعيد كماؿ عبد الحميد. ) -9
 عماف .

ات تكنولوجيا األطفال ذوي الحتياج(: 7770القمش, مصطفى؛ كخميؿ المعايطة. ) -20
 , دار الميسرة: عماف .الخاصة: مقدمة في التربية الخاصة

 الدائري البيت استراتيجية توظيف فاعمية."  (7712الكحمكت, أماؿ عبد القادر أحمد. ) -22
طالبات  لدى بالجغرافيا البصري التفكير المفاىيم وميارات تنمية في

 رسالة ماجستير, كمية التربية, غزة." عشر الحادي الصف
 دار , القاىرة:التعميمية والوسائل التعميم تكنولوجيا  :(7778السيد. ) ي, محمدالكسبان -21

 .العربى الفكر
 القاىر الكممة: دار مكتبة  ,التعميم تكنولوجيا عمميات): 7772عطية. ) محمدخميس,  -23

. 
 ,الكمبيوتر والتعميمي وتكنولوجيا الوسائط المتعددة  :(7770خميس, محمد عطية. ) -24

  .السحاب القاىرة: دار
,  تكنولوجيا الوسائط المتعددة لمفئات الخاصة تدريس(:  7771سميـ, ابراىيـ عبداهلل. ) -25

 دار الكفاء: االسكندرية .
 الحتياجات التعميم لذوي تكنولوجيا(:  7770الفتاح. ) سكيداف, أمؿ؛ كالجزار, عبد -26

 دار الفكر. األردف: الخاصة،
: دار المعرفة الجامعية, ن التعميم والتفكيراإلعاقة السمعية بي(: 7712صبرم, أحمد ) -27

 األسكندرية.
أثر برنامج مقترح فى ميارات التواصل الرياضى (." 7711طافش, إيماف أسعد عيسى. ) -28

فى تنمية التحصيل العممى وميارات التفكير البصرى فى اليندسة لدى 
" رسالة ماجستير, كميةالتربية, جامعة طالبات الصف الثامن األساسى.

 زىر, غزة.األ
فاعمية استخدام القصص التعميمية الرقمية بتقنية (." 7710طمبة, رىاـ حسف محمد. ) -29

لتنمية ميارات  White Board Animation وايت بورد نيميشن
."  تكنولوجيا المعمومات والتفكير البصري لدى التالميذ المعاقين سمعيا  

تو في الكطف العربي, المؤتمر الدكلي الثالث, مستقبؿ إعداد المعمـ كتنمي
دراسات كبحكث, كمية التربية كرابطة التربكييف العرب كاألكاديمة المينية 

 .271 -852أكتكبر, المجمد الثالث, ص 2لممعمميف, جامعة 
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دارالكتاب  :اإلعاقةالسمعية وبرامج إعادة التأىيل :(7771عبدالحي, محمد فتحي. ) -10
 . الجامعي, العيف, اإلمارات العربية المتحدة

 البصري والتفكير لخيال(." 7718عبدالمنعـ , أحمد حاتـ سعيد؛ كفكزم, ياسر محمكد. ) -12
 الممثمة والصورة الواقع بين عمى الجمع قائم بصري تعمم لبناء كأساس

    العدد 1مجمة أمسيا,جمعية أمسيا التربية عف طريؽ الفف  المجمد , لو."
 .     727-104( , ص1) 

           http://search.mandumah.com/Record/765772 
مدخل لمتربية . تعميم األطفال ذو اإلحتياجات الخاصة(:  7777عبيد, ماجدة السيد. ) -11

 عماف: دارصفاء لمنشر ،الخاصة
متطمبات  تعميم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء(: 7774عبيد, كليـ عبيد . ) -13

  .دارالمسيرة لمنشر كالتكزيع عماف:، المعايير وثقافتو
, دار اليدل:  7, طالمتعددة لموسائط التعميمى التصميم(: 7711عزمي, نبيؿ جاد. ) -14

 القاىرة
, دار التربية الخاصة / طرق التعمم / الصور/ التدريب(: 7711عقؿ, سمير محمد. ) -15

 الميسرة لمنشر كالتكزيع: عماف .
أثر التمميحات البصرية لعروض الوسائط المتعددة  (."7712اح عبد الفتاح. )عمي, سم -16

" لممعاقين سمعي ا في تنمية ميارات استخدام برامج الحاسب اآللى.
 رسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة الفيـك . 

التفكير البصري في ضوء تكنولوجيا (: 7711عمار, محمد عيد؛ كالقباني, نجكاف حامد. ) -17
 , األسكندرية: دار الجامعة الجديدة. عميمالت

 القدرة تنمية فى كمبيوترى برنامج فاعمية( ." 7774عيسى, سامى عبد الحميد محمد.) -18
رسالة ماجستير ."  سمعي ا المعاقين لدى اإلبتكارى المينى التفكير عمى

 ,كمية التربية النكعية ,جامعة المصكرة .
دار  التفاعمي." التعميم وتكنولوجيا وسائل (:7771عبد السالـ. ) مندكر اهلل, فتح -19

 الصميعي: الرياض
مقدمة فى التربية الخاصة، (: 7717ككافحة, تيسير مفمح؛ كعبد العزيز, عمر فكاز. ) -30

 , عماف: دار الميسرة .4ط

http://search.mandumah.com/Record/765772
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اللكتروني  التعميم وتكنولوجيا التعميمية مناىجنا(: 7774 (محمد. حساـ الديف مازف, -32
 المؤتمر ,مستقبمية رؤية ,العربي المعموماتية مجتمع لبناء والشبكي

 شمس. عيف جامعة األكؿ, المجمد المعمـ, تككيف -العممي السادس
الوسائط المتعددة ودورىا في مواجية الدروس (: 7771مرعي, السيد محمد. ) -31

 , مكتبة األنجمك: القاىرة.الخصوصي
في تنمية ميارات فاعمية برنامج متعدد الوسائط (." 7717مشتيي, أحمد مجدم. ) -33

التفكير البصري في الترببية اإلسالمية لدى الطمبة في الصف الثامن 
المية, كمية الدراسات رسالة ماجستير, الجامعة اإلس األساسي."
 . العميا,غزة

برنامج يوظف السبورة التفاعمية في تنمية  (."7718منصكر, اسالـ زياد محمكد.) -34
لعموم لدى طمبة الصف الثالث المفاىيم وميارات التفكير البصري با

 ." رسالة ماجستير,كمية التربية, الجامعة االسالمية, غزة. األساسي
35- Akbiyik, C., & Akbiyik, G. (2010). Different Multimedia 

Presentation Types and Students' Interpretation 
Achievement. World Academy Of Science, 
Engineering & Technology, 66,332-335. 

36- Crespoa ,G ؛ et al .)2012)." Visual working memory in deaf 
children with diverse communication modes". 
improvement by differential outcomes, Universidad 
de zaragoza,  available at 
http://www.informaworld.com/openurl?genre=article&id
=doi:10.1080/03004279.2010.497276            

37- Dimitrov, D.; McGee, S.; & Howard, B. (2002). Changes in 
Students' Science ability Produced by Multimedia 
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