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 د/ نيى محمود أحمد محمودو وأ/ مصطفى أحمد عبد العزيز رفاعي  سويدان عبد الفتاحأ.د/ أمل 
  

  :مقدمة
يعد الكتاب اإللكتروني أحد تطبيقات التعميم اإللكتروني األساسية والذي يتعامل 
من خبللو المتعمم بصورة تفاعمية مع صفحاتو، ومع ما تتضمنو ىذه الصفحات 
اإللكترونية من نصوص، ووسائط تفاعمية تتمثل في الصور المتحركة والثابتة، 

 .فيديو، والمؤثرات الصوتية والموسيقيةومشاىد ال
كما يمثل الكتاب اإللكتروني شكبًل جديدًا لمتعمم التفاعمي يستخدم القدرات الواسعة 
لمكمبيوتر وتكنولوجيا االتصاالت مع إستراتجيات التعمم التي تعكس األدوار المعاصرة 

بكة االنترنت، لممعممين والمتعممين من خبلل التعامل مع المحتوى التعميمي عبر ش
فالكتاب اإللكتروني يكون إما في صورة صفحات أو شاشات قائمة عمى النصوص 
فائقة التشعب والتي تربط بين الصفحات بشكل غير تتابعي مع إمكانية قراءتيا 

لكتاب بعض األنشطة المساعدة تتابعيًا دون تجوال تشعبي، كما يمكن أن يتضمن ا
لتركيز عمى نقاط أو جمل محددة "، أو "اAnnotatingالتدوين " مثل

Highlighting أو"التمخيص ،"Summarizing"الربط بين المواضع المختمفة "، أو
Links " التجوال "، أوNavigation وغيرىا من األنشطة، وبذلك فيو يعتبر ،"

واجية لمقراءة النشطة الفعالة التي تتضمن أدوات عدة لدعم أنشطة التجوال وكتابة 
 )*( ( 442، 4440د أي نقطة )نبيل عزمي،التعميقات عن

                                                           

  تكنولوجيا التعليمبحث استكماالً لمتطلبات الحصول علي درجة دكتور الفلسفة في التربية تخصص. 
 American Psychological) ة اإلصممممدار السممممادستممممم اسممممتخدام نظممممام توثيممممس جمعيممممة عمممممم الممممنفس األمريكيمممم)*(

Association APA 6Th ED االسممم األخيممر، السممنة، الصممفحة(، حيممث يشممير الممرقم األول فممي المرجممع الممى السممنة( ،)
الميبلديممة، والممرقم الثمماني الممى أرقممام الصممفحات، واألسممماء األجنبيممة باالسممم األخيممر، وتممم ترتيبيمما فممي قائمممة المراجممع باالسممم 

 لى األخير.إر، وتم ترتيبيا في قائمة المراجع عمى ىذا النحو، أما األسماء العربية فستكون بترتيبيا من األول األخي
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الكتاب اإللكتروني،  مكونات؛ ىي ممف ويتكون الكتاب اإللكتروني من ثبلثة
الكتاب اإللكتروني مع  ويستخدم ، لمقراءة وجياز لقراءة الكتاب اإللكتروني، والبرمجيات

ن أن ألن من مزايا الكتاب اإللكتروني، أنو يمك االحتياجات الخاصة، الطبلب ذوي
 .Cavanaugh, 2002,56-61)) .يصل ألماكن إقامة المتعمم

، سيولة البحث عن المعمومات محددة ولمكتاب اإللكتروني عدة مميزات منيا؛
الحفاظ عمى ، وتنقيحيا سيولة تعديل المادة المنشورة الكترونيا. ،المكاني توفير الحيز

أصوات تتجاوب مع  سيل أن ترى الصور المتحركة أو المتكممة وتحدث ،البيئة
 . القارئ

كما أن االمكانيات التعميمية لمكتاب اإللكتروني تعطيو ميزات عديدة عمى كثير 
من خبلل ما يتضمنو الكتاب اإللكتروني من  من مصادر التعمم المستخدمة فيمكن

المتعددة بما تمتمكو من إمكانيات مثل الصوت، الحركة،  استخدامات لبرامج الوسائط
يرىا من المؤثرات التي تجذب التبلميذ لمدراسة، كما يمكن استخدامو في األلوان وغ

منيج من خبلل طريقة حل المشكبلت، وذلك بعرض مشكبلت متتالية عن  تدريس
 طريس برامج الكمبيوتر المعدة لذلك، كما يمكن استخدامو في عمل محاكاة لممفاىيم

أن الكتاب اإللكتروني يمكن والنظريات واستنتاج بعض القواعد وبذلك يمكن القول ب
)محمود تدريس جميع المواد التعميمية وفى جميع مراحل التعميم  أن يستخدم في

 .(44 ،4444 عطية،
ويعد الكتاب اإللكتروني من المستحدثات التكنولوجية في العممية التعميمية كما 

مكنيم من الميارات التي تمن ذوي االحتياجات الخاصة لن الوسائل التقنية الحديثة أ
العالي بعد  االلتحاس مباشرة بالقوى العاممة أو مواصمة تعميميم في مؤسسات التعميم

أن تصبح ميارات التفكير لدييم بشكل اكبر عند توفر جميع وسائل التكنولوجيا 
 (4442 ،مرزوس سماح) الحديثة ليم.

مية وتناولت العديد من الدراسات السابقة توظيف الكتب اإللكترونية في العم
( التي أوصت بتخصيص مقررات كاممة أو 4442التعميمية، كدراسة عصام الزس )

أجزاء من تمك المقررات في شكل كتب إلكترونية ليدرسيا الطبلب، ودراسة نبيل 
( التي أوصت بضرورة االىتمام بتصميم كتب 4444عزمي، محمد المرادني)

( التي 4444خميفة عبد الكريم) إلكترونية في ضوء المعايير التربوية اليادفة، ودراسة
ما أكدت عمى ضرورة االستفادة من الكتب اإللكترونية المتاحة عمى االنترنت، نظرًا ل

  .تضمنو من مزايا تربوية متعددة
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وقد أثبتت العديد من األبحاث أن قدرات التبلميذ الصم عموما مختمفة عن  
دفت تنمية قدرات التبلميذ أقرانيم العاديين من حيث التحصيل الدراسي والتي استي

الصم في التحصيل الدراسي، ولكنيا لم تسفر عن سوى تقدم محدود، وقد سعت 
إلى بحث األداء العقمي اإلدراكي  (Marc&, Harry, 2012)وىاري  دراسة مارك

الوظائف التى يقوم بيا المخ عند التعرض لمؤثر ما بين وىو عمم دراسة التراكيب و "
يره عمى التعمم، وأثبتت النتائج أن قدرات المتعممين الصم المتعممين الصم وتأث

والعاديين مختمفة في مجاالت مثل التجييز البصري والمكاني، والذاكرة، واألداء 
التنفيذي، ومع ذلك، فإن المعممين وغيرىم من المينيين بحاجة إلى معرفة أن 

ليب والمواد التعميمية المتعممين الصم ليسوا متعممين عاديين وعندىا فقط يمكن لؤلسا
 .أن تستوعب تماما نقاط القوة واحتياجاتيم

وأثبتت العديد من الدراسات أن الكتاب اإللكتروني يؤدي دورًا فعااًل في تعميم  
التبلميذ الصم إذا تم استخدامو كوسيط تعميمي، وتم تصميمو بطريقة جيدة وفقًا 

ة في تخفيف عبء كبير في لخصائص واحتياجات التبلميذ الصم، فيو وسيمة فعال
تعميم ىذه الفئة، باإلضافة إلى قدرتو عمى كسب الوقت وتقميل المجيود البشري، 

عطاء نتائج أفضل مقارنة بالطرس التقميدية لتعميم الصم.  وا 
( إلى بحث أثر كتاب رقمي بإتباع 4442حيث ىدفت دراسة ماريان ميبلد ) 

نية المدعومة بمغة اإلشارة عمى تنمية بعض أساليب عرض المثيرات البصرية اإللكترو 
 .الصم التبلميذلدى  التحصيل والميارات األدائية لمحاسب اآللي

يفمينو لويس كما أشارت دراسة كبًل من  إلى  )(Evelien , Loes,2017 (ا 
ي الكتب اإللكترونية في تعزيز ميارات فاعمية قراءة القصص التفاعمية المطبوعة ف

 القراءة والكتابة الناشئة عند األطفال الصم وضعاف السمع.
استجابة عمى  (Jane, Carla,2015) وأكدت دراسة كبًل من جين، كارال

الستفادة من خيارات الوسائط او  ،الكتاب اإللكترونيبإستخدام متعميم األطفال الصم ل
ستفادات  ،تعبيرية فورية أكبر إلستفاداتاإللكترونية  المتعددة المتاحة في القصص وا 

 .تعريف لمكممات التي تدرس في إيجاد
التي أكدت عمى أن اختيار الميزات  (Stone,Adam,2014)ودراسة آدم ستون

كتب مكتوبة بالمغة اإلنجميزية مكتوبة ) ثنائية المغة التفاعمية في الكتب اإللكترونية
دل عمى أن ( تالمقام األول األطفال الصم وضعاف السمعبمغة ثنائية، تستيدف في 

وتعد ىذه الكتب  ،اكتساب األطفال الصم لميارات القراءة والكتابة بالمغة اإلنجميزية

javascript:;
javascript:;
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اإللكترونية ثنائية المغة ذات عبلمة مميزة فريدة من نوعيا في كيفية االستفادة من 
 .المنصات الرقمية لعرض كل من الفيديو والنصوص

( التي أسفرت نتائجيا عن فاعمية كتاب إلكتروني 4444ة شاىنده محمد)ودراس
 بمغة اإلشارة في زيادة تحصيل تبلميذ المرحمة االبتدائية الصم لمادة الرياضيات. 

كل  مع التقدم في التكنولوجيا التعميمية نما جيل جديد من المتعممين يستخدمو 
فيم تفضيبلت المتعممين فيمًا جيدًا،  من أجيزة الكمبيوتر واإلنترنت، لذلك وجب عمينا

حيث البد من التركيز عمى جوانب الخصائص الشخصية مثل تفضيبلت المتعممين 
 وأثرىا عمى التعمم، وكيف يمكن دمجيا في التعمم المعزز بالتكنولوجيا

Rdwan,2014, 228) (Nouran. 

تفضيبلت  ) Zuhal ,  Erdogan(2000, زحلو  أردوغانوحدد كل من 
  :تشمل إلى بيانات المسح استناداً  المتعممين في بعض البحوث

   .)التعمم المرئي )قراءة ودراسة الرسوم البيانية 
  .)التعمم السمعي )االستماع إلى المحاضرات أو األشرطة السمعية 
   التي تشمل االستجابات الجسدية(  حسي حركيالتعمم(  
   التعمم عن طريس الممس )التدريب العممي عمى التعمم، كما ىو الحال في بناء

 نماذج(. 
 (Baldwin,2015) ينالمتعمم تفضيبلت لمتطوير األكاديمي بالدوين برنامج وقدم

 :إلى خمس تفضيبلت وىم
المتعممين الذين يفضمون ىذا النمط من التعمم  :المكتوبة /التفضيالت المفظية

قراءة في كثير من األحيان، من أجل تذكر المعمومات الجديدة التي المن خبلل 
ا قد ألني .يجب أن نرى ذلك مكتوبا قبل أن يتمكنوا من نقمو إلى الذاكرة طويمة األمد

تكون أيضا أكثر راحة معربا عن المعمومات التي تعرف من خبلل كتابة حول ىذا 
 .الموضوع

ىؤالء المتعممين، تتم معالجة المعمومات األكثر بسيولة  :السمعيةالتفضيالت 
( والمتعمم السمعي ىو أيضا أكثر ثقة وقدرة عندما المتعمم السمعي (من خبلل السمع

 .لفم، وليس عن طريس الكتابةيعبر عن أفكاره عن طريس ا
المتعممين يتعممون من خبلل الجسد كمو:  التفضيالت الحسية الحركية:

البصر والشم والحركة، والمس، والتدريب العممي، وتطبيس المعمومات في العالم 
 .والترميز، والمحاكاة الحقيقي، وابتكار األلعاب، والنماذج،

mailto:ebada@mail.cu.edu.tr
mailto:okanzu@mail.cu.edu.tr
mailto:okanzu@mail.cu.edu.tr
mailto:ebada@mail.cu.edu.tr
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لذين يفضمون التعمم، ومعالجة المتعممون ا :بالنشاطالتفضيالت لمتعمم 
في كثير من األحيان اإلستفادة من المناقشة والدراسة  المعمومات أثناء الحركة والنشاط

فضمون معالجة المعمومات داخميًا وقضاء الوقت في التفكير من ي مع اآلخرين، وىؤالء
 خبلل الشعور بالراحة قبل االنضمام إلى المناقشة 

المتعممين يتعممون بشكل أفضل عند استخدام  ءوىؤال البصرية:التفضيالت 
وخرائط المفاىيم، والشبكات، المصفوفات والتمثيبلت البصرية  الصور والرسوم البيانية،

 عن طريس البصر. يمكن استخبلصيا األخرى، وأي من المعمومات التي
 عن طرس عقد األكاديمي دعم التحصيل الدراسي إلى بالدوين برنامجوييدف 

مل التوجيو، وتنمية ميارات الدراسة األكاديمية التي تسمح لمطبلب بتقييم ورش الع
القوة والضعف األكاديمية، وتطوير استراتيجيات الدراسة، والدراسة األكاديمية  نقاط

التوازن بين المطالب  موجيو بشكل خاص لمطبلب التي تواجو صعوبة في تحقيس
من أجل العثور عمى نيج أكثر فعالية  األكاديمية واالجتماعية في الحياة الجامعية

 ". لفيم والتعمم والتذكر لممواد الجديدة
وتعد تفضيبلت المتعممين وسيمة لتحسين عممية التعمم، خاصة لممتعممين فرديًا 

ألي طالب التكيف مع تعمم العمميات واألنشطة  بإستخدام الكمبيوتر، ويمكن
ل مساعدة الطبلب عمى التعمم والتقنيات، كبًل وفس خصائصو الشخصية، ومن أج

. بشكل أفضل، لذا يجب توفير طريقة سيمة في التعميم من أجل إستكشاف أنفسيم
(Yasemin & Ayfer,2011, 270) 

وىناك حاجة لفيم العبلقة بين أساليب تعمم الطبلب وتفضيبلتيم  
لفردية لبلستراتيجيات التعميمية، ألن أساليب التعمم توفر معمومات حول االختبلفات ا

في تفضيبلت التعمم، ويمكن أن تقترح كيفية تصميم أفضل طريقة لدعم تفضيبلت 
التعمم من خبلل تسميط الضوء عمى العبلقات اليامة بين أساليب تعمم الطبلب 

الخصائص الفردية  والتفضيبلت التقنية وتأثيرىا عمى األداء األكاديمي، حيث
التكنولوجيا، واستخدام التكنولوجيا لممتعممين تؤثر في تفضيبلتيم في استخدام 

  (Saeed& Sinnappan, 2009, 100) المناسبة تؤثر إيجابا عمى األداء األكاديمي
وتوصمت الدراسات التي جمعت بين تفضيبلت التعمم، وأساليب التعمم إلى أن 
وجود تفضيل قوي معتدل، نحو واحد أو أكثر من أساليب التعمم يمكن أن يساعد في 

ىي تفضيبلت التعمم التي يمكن أن تكون لدى المتعممين، وكيف يمكن  معرفة ما
 Academic Resource)) ،استخدام ىذه التفضيبلت لتحسين األداء األكاديمي

Center, 2014  
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التقارير  في" et al:2013, 304-327 (Athanases, Z,) وأشار أيثن وآخرون
الكتابة بالمغة االنجميزية إلى أن  التي أعدت عن التدريبات التي أجريت لممعممين عمى

 لتطوير تفضيبلت المتعمم وتحديد نقاط القوة والضعف، واالحتياجات أتاحت فرصاً 
 لمطبلب". المحتوى معرفة

عمى نيج  (etal,2011 Natalie 277-266,) كما ركزت دراسة ناتالي وأخرون
لدراسة أن استخراج البيانات لتوضيح الفرس في التفضيبلت حيث أثبتت نتائج ا

األسموب المعرفي وىو االسموب الذي يتبعو فرد ما في التفكير وفي فيم المعمومات 
 وفي كيفية حفظو لممعمومة، أوأسموبيم المفضل في استعمال المعمومة لحل المشكبلت
يؤثر تأثيرًا كبيرًا عمى تفضيبلت المتعممين في برامج التعميم عبر اإلنترنت، كما 

أن النمط اإلدراكي يؤثر في تفضيبلت المتعمم في برامج التعميم  أثبتت نتائج الدراسة
 عبر اإلنترنت. 

"أن  et al:2010, (Zahra 93-83) دراسة الزىراء وآخرون كما أثبتت نتائج
الطبلب يظيروا استجابة إيجابية، ويتم تحقيس أعمى تفاعل عندما يتم استيعاب 

، وأىمية أن يكون لدى المعممون تفضيبلت التعمم واحتياجاتيم من جانب المعممين
معرفة عن تفضيبلت المتعمم في فصوليم الدراسية فبل البدء في التخطيط في 
التدريس، كما أن كل نمط من أنماط التعمم المختمفة لو تفضيبلتو الخاصة في 

 استخدام التكنولوجيا.
أثر "( Theodore 2008,265-286 &Howar) وىواردتيودور  وتناولت دراسة

طالبات المدارس المتوسطة  يل المتعمم لنوع )التعمم أو البرنامج( عمى تحصيلتفض
في برنامج تعميمي قائم عمى الحاسوب، وأشارت النتائج العامة إلى أن تطابس تفضيل 
المتعمم مع نوع البرنامج ىو الذي يؤدي إلى إنتاج استراتيجية فعالة لمتدريس 

 لمطبلب". 
إلى أن " (Peter&Hennig,2015,25-36) وكرسيان وأشارت دراسة بيتر،

األشخاص ذوي اإلعاقة يعانون من صعوبات في االبحار عند استخدام االنترنت في 
التعمم، وناقشت الدراسة مقارنة المواقع عمى شبكة اإلنترنت من تخطيط التصميمات 

مقارنة ثماني واجيات تفاعمية  وتمت المختمفة وطريس عرض ىذه الصفحات،
األفقي(، وحجم النص  ركيبات مختمفة من موقف القائمة )الرأسي أوباستخدام ت

تأثير عمى األداء، وكانت  وغياب أو وجود صور لتحديد أي سمات لمموقع ليا أكبر
التصاميم المفضمة لعينة الدراسة، ىي لنص ذو حجم كبير مصاحب لمصور، وقدمت 
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 وشممت تفضيل األداء،ىذه الدراسة توصيات بالتصميم الذي يتوافس مع النتائج، و 
ىذه التفضيبلت القائمة األفقية، وازدواجية الصور والنصوص، والحد من النصوص 

   لنص ذو حجم كبير". في الصفحة وجاءت األفضمية
التفضيبلت " (Wang & Lee,2014, 168-180) وأوضحت دراسة ونج، ولي

تج التواصل وظائف البصرية تمعب دورًا ىامًا في تقنيات التعميم ألنيا يمكن أن تن
ميمة جدا في التعميم والتعمم، وفي ىذه الدراسة تمت مقارنة تفضيل المتعممين لتعقيد 
الرؤية البصرية عمى شاشات صغيرة من أجيزة الكمبيوتر المحمولة، وينقسم التعقيد 
البصري في ىذه الدراسة إلى خمسة مستويات من تعقيد الرؤية البصرية ، من "عالية 

الية قميبًل"، و"متوسطة"، و"منخفضة قميبًل"، و"منخفض لمغاية"، وركزت ىذه جدًا"، و"ع
الدراسة عمى اآلثار المصاحبة لمسن، ومشاكل الرؤية في التقنيات التعميمية، وجدت 
ىذه الدراسة أن المتعممين من الفئات العمرية األصغر سنا واألكبر سنا يكون لدييم 

من التعقيد، كما أن معظم المتعممين  تفضيل خاص عمى الصورة العالية جداً 
يفضمون الصور المتوسطة والعالية قميبل من التعقيد، وىذه الدراسة ستكون مفيدة في 

  معالجة مشاكل رؤية التكنولوجيات التعميمية".
إستخدم الباحث التفضيبلت البصرية وذلك آلن الفئة المستيدفة من البحث ىي 

أساسًا عمى البصر، فيي العامل األساسي  فئة الصم وضعاف السمع التي تعتمد
موقف وىذه التفضيبلت تتمثل في " "عين العقل"لمتعمم بمعنى أخر فيي تمثل ليم 

األفقي(، وحجم ولون النص وغياب أو وجود صور حيث تناولت  القائمة )الرأسي أو
 التعميمية مثل دراسات دراسات عديدة التفضيبلت البصرية في العممية

(Cao&Nishihar:2012)، ودراسة (Choi&Sardar:2011) ،ودراسة 

Gloria.:2010) .) 
من العرض السابس لمدراسات الخاصة بالكتاب اإللكتروني أثر استخدامو  يتضح

 في تحسين نواتج التعمم مثل:
ويحاول الباحث اإلستفادة من تفضيبلت المتعممين الصم بالكتاب اإللكتروني 

 .في تنمية ميارات مادة الكمبيوتر
 :اإلحساس بالمشكمة

 :تم احساس الباحث بالمشكمة من خالل
 :خبرة الباحث -0

 لي التى يدرسيا تبلميذ من خبلل اطبلع الباحث عمى كتب الحاسب اآل
عدادية لمتبلميذ العاديين وىي نفس الكتب التى يدرسيا التبلميذ الحمقة اإل



 كتاب إلكتروني مقترح قائم عمى تفضيالت المتعممين،
 وأثره عمى ميارات مادة الكمبيوتر، لمتالميذ مدارس األمل لمصم 
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الية الصم من نفس المرحمة حيث أتضح عدم مبلءمة الكتب المدرسية الح
، وذلك من خبلل عمل الباحث في كل من مدارس مع طبيعة التبلميذ الصم 

وبمناقشة التعميم العام، ومدارس األمل لمصم وذلك لتدريس مادة الكمبيوتر 
المعممين بمدرسة األمل لمصم بإدارة جرجا التعميمية حول المشكبلت 

ة الحالية والصعوبات التى يعاني منيا التمميذ األصم في الكتب المدرسي
والتى تجعمو غير مقبل عمى تعمم ما بو من معمومات وميارات أدائية تمثمت 

  :في
  نتيجةضعف الجانب المعرفي والعممي لمتبلميذ الصم في الكمبيوتر 

والقدرة  والتعبير االستقبال وميارات المغوى النمو مستوى النخفاض
 لدي راسيالتحصيل الدعمى  تأثيرة فإن لذلك وضعف ميارات القراءة

 (4444)أماني فوزي، ورنيا عدلي، الصم.
  اطبلع الباحث عمى األدبيات ونتائج الدراسات السابقة، وبالرغم من

أىمية تفضيبلت المتعممين بالكتاب اإللكتروني إال أنو في حدود عمم 
الباحث ال توجد دراسات عربية تناولت التفضيبلت في الكتاب 

عمى ميارات الكمبيوتر، وىو ما يشير اإللكتروني لمتبلميذ الصم وأثره 
إلى ندرة الدراسات والبحوث في ىذا المجال، مما يتطمب الحاجة إلى 
ثراء البحث التربوي في  إجراء البحوث والدراسات بغرض سد النقص وا 

 .ىذا المجال
 :الدراسة االستكشافية  -9

مما دعا الباحث لعمل دراسة استكشافية لموقوف عمى أسباب ضعف مستوى  
لتبلميذ الصم في مادة الحاسوب وذلك لمعممي مدرسة األمل لمصم وضعاف السمع ا

( معمم، وأشارت النتائج من خبلل المقابمة الشخصية حول معارف 4بجرجا وعددىم )
( تمميذ وحاجة التبلميذ إلى تقديم محتوى في 44وميارات لغة البرمجة إلى أن عدد )

 صورة تناسب إحتياجتيم.
 اختبار تحصيمي لمتبلميذ الصم، وكذلك مبلحظة الباحث  قام الباحث بعمل

لمجانب العممي ألداء التبلميذ والصم، الحظ الباحث وجود انخفاض في 
درجات االختبار التحصيمي المعرفي بالنسبو لمتبلميذ الصم، حيث بمغت 

وتراوحت الدرجات  24من  44وبمغت أقل درجة  24من  42أكبر درجة 
 .%54% إلى 22من 
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 :لدراسات السابقةا -3
قام الباحث باإلطبلع عمى الدراسات التي سبس ذكرىا في مقدمة البحث، 
وتوصيات الدراسات السابقة التي أكدت عمى أىمية تفضيبلت المتعممين بالنسبة 
لمعممية وأثرىا الفعال عمى عمميتي التعميم والتعمم، وتأكيد الدراسات السابقة فاعمية 

ني في عمميتي التعميم والتعمم بالنسبة لذوي االحتياجات استخدام الكتاب اإللكترو 
وكذلك دراسة  (4444)شاىنده محمود، (4444 ،مصطفى)محمود الخاصة. مثل 

 (4444)نادر سعيد، ودراسة، et al:2010, (Zahra 93-83) الزىراء ناميا وآخرو
حيث أن حقيقة  (Yang& Sinnappan,2009) وسين أبان ،كل من يانج ودراسة

صائص الفردية لممتعممين تؤثر في تفضيبلتيم في استخدام التكنولوجيا، وأن الخ
استخدام التكنولوجيا المناسبة يؤثر إيجابا عمى ميارات الكمبيوتر، كما أن التفضيبلت 

ومن خبلل مراجعة ، التكنولوجيا ليا تأثيرىا عمى ميارات الكمبيوتر بالنسبة لمتبلميذ
أن اختيار الكتاب اإللكتروني وفس تفضيبلت المتعمم  الدراسات السابقة، رأى الباحث

يمكن أن يساعد في حل مشكمة ضعف الجانب المعرفي والعممي لدى التبلميذ ذوي 
 االحتياجات الخاصة من الصم في الكمبيوتر. 

  :مشكمة البحث
مما سبس يمكن صياغة مشكمة البحث الحالي في وجود حاجة إلى دراسة أثر 

لتنمية الجانب المعرفي  المتعممينتفضيبلت قائم عمى روني استخدام كتاب إلكت
 والجانب األدائي لميارات مادة الكمبيوتر لمتبلميذ الصم في المرحمة اإلعدادية.

 ال الرئيس التالي:لذا تم صياغة مشكمة البحث في السؤ  
ما أثر كتاب إلكتروني قائم عمى تفضيالت المتعممين، عمى  السؤال الرئيس: 

 ؟األمل لمصم في المرحمة اإلعداديةتالميذ مدارس لممادة الكمبيوتر، ميارات 
 :وينبثس من السؤال الرئيس األسئمة التالية

ما التصمٌم التعلٌمً الكتاب اإللكترونً القائم على تفضٌالت التالمٌذ الصم فً  .1

 ؟حلة اإلعدادٌة لمادة الكمبٌوترالمر
مى تفضيبلت التبلميذ الصم في ما معايير تصميم الكتاب اإللكتروني القائم ع .4

 ؟مرحمة اإلعدادية لمادة الكمبيوترال
مرحمة اإلعدادية لمكتاب اإللكتروني لمتبلميذ الصم في ال ما تفضيبلت التصميم .2

 ؟لمادة الكمبيوتر
ما أثر اسخدام الكتاب اإللكتروني القائم عمى التفضيبلت عمى الجانب المعرفي  .0

  ؟الصم في المرحمة اإلعداديةلميارات مادة الكمبيوتر لمتبلميذ 



 كتاب إلكتروني مقترح قائم عمى تفضيالت المتعممين،
 وأثره عمى ميارات مادة الكمبيوتر، لمتالميذ مدارس األمل لمصم 
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ما أثر اسخدام الكتاب اإللكتروني القائم عمى التفضيبلت عمى الجانب العممي  .5
 ؟األمل الصم في المرحمة اإلعداديةلميارات مادة الكمبيوتر لتبلميذ مدارس 

 :أىداف البحث
 :ييدف ىذا البحث إلى ما يمي 

القائم عمى تفضيبلت  تعرف التصميم التعميمي المبلئم لمكتاب اإلكتروني .4
 التبلميذ الصم. 

 إعداد قائمة بمعايير الكتاب اإللكتروني القائم عمى تفضيبلت التبلميذ الصم. .4
قياس أثر اسخدام الكتاب اإللكتروني القائم عمى التفضيبلت عمى الجانب  .2

 المعرفي لميارات مادة الكمبيوتر لمتبلميذ الصم في المرحمة اإلعدادية.
الكتاب اإللكتروني القائم عمى التفضيبلت عمى الجانب  قياس أثر اسخدام .0

 العممي لميارات مادة الكمبيوتر لمتبلميذ الصم في المرحمة اإلعدادية.
 :أىمية البحث

  :قد يسيم ىذا البحث في 
تقديم كتاب إلكتروني قائم عمى تفضيبلت التبلميذ الصم يستخدم في عمميتي  .4

 التعميم والتعمم.
 .مراعاة تفضيبلت المتعممين الصم مساعدة الخبراء في .9
تدعيم الكتب اإللكترونية المقدمة لمتبلميذ الصم بعناصر إلكترونية مدعومة  .2

 .بمغة اإلشارة
 الكشف عن أفضل أساليب لعرض الكتب اإللكترونية المدعومة بمغة اإلشارة .0
تنمٌة معدل التحصٌل والجانب المعرفً والجانب األدائً للتالمٌذ الصم فً  .5

 لكمبٌوتر.مادة ا
 :منيج البحث

 اعتمد الباحث في بحثو الحالي عمى: 
وظفت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي الذي يعني  المنيج الوصفي التحميمي: -أ

بوصف الواقع أو الظاىرة المعاصرة من خبلل دراسة وتحميل ما يتعمس بيا من 
بمعايير كتاب وثائس ودراسات معاصرة تحميبًل كيفيًا وذلك لمتوصل إلى قائمة 

إلكتروني لمصم، وتصميم كتاب إلكتروني قائم عمى تفضبلت التبلميذ الصم 
لتنمية الجانب المعرفي والجانب العممي لميارات مادة الكمبيوتر لمتبلميذ الصم 

 في المرحمة اإلعدادية.
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يستخدم المنيج شبو التجريبي في إثبات الفروض عن  المنيج شبو التجريبي: -ب
ب، ويتخذ سمسمة من اإلجراءات البلزمة لضبط تأثير العوامل طريس التجري

األخرى، ويعد المنيج المبلئم لطبيعة ىذه الدراسة فيما يتعمس بتحديد فاعمية 
المتغير المستقل )الكتاب اإللكتروني القائم عمى تفضيبلت التبلميذ الصم( من 

ر ألنو من أفضل خبلل قياس أثره عمى المتغيرات التابعة )ميارة مادة الكمبيوت
المناىج التي تساعد في معرفة األثر الذي يمكن أن تحدثو المعالجة التجريبية 
بإعتبارىا متغيرًا مستقبًل، في أحد المتغيرات التابعة، وقد تم توظيف المنيج شبو 

كتاب إلكتروني قائم عمى تفضيبلت المتعممين،  التجريبي لتحديد أثر تصميم
متبلميذ الصم في المرحمة اإلعدادية وفقًا لر، عمى ميارات مادة الكمبيوت

 لمتصميم التالي.

 :متغيرات البحث
 الكتاب االلكتروني المقترح القائم عمى تفضيبلت المتعممين :أ( المتغير المستقل

  :المتغير التابعب( 
 الجانب المعرفي لميارات التبلميذ الصم في مادة الكمبيوتر. –
 الصم في مادة الكمبيوتر. الجانب العممي لميارات التبلميذ –

 :عينة البحث
 :تم اختيار عينة الدراسة عمى النحو التالي

تم اختيار عينة قصدية من التبلميذ لتحديد تفضيبلت المتعممين لتصميم الكتاب  - أ
تبلميذ الصف الثالث لتبلميذ الصم تمثل مجتمع البحث )اإللكتروني من ا

 وجرجا بمحافظة سوىاج(. اإلعدادي بمدرستي األمل لمصم بمدينتي طيطا،
( تمميذًا من الصم مقسمة إلى مجموعتين 04تبلميذ الدراسة التجربية وعددىم )

تجربيتين يمثمون تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي في مدارس األمل لمصم في المرحمة 
اإلعدادية بمدينتي طيطا، وجرجا بمحافظة سوىاج التي سوف يتم تطبيس التجربة 

 فييا.
 :حدود البحث

  :قتصر البحث الحالي عمىا
المادة الدراسٌة وهً مادة الكمبٌوتر وتكنولوجٌا المعلومات للصف  :الموضوع .1

الثالث اإلعدادي فً مدارس األمل للصم )وحدة تصمٌم صفحات الوٌب 

 ( HTMLباستخدام لغة 
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دي بمدارس األمل لمصم ميارات مادة الكمبيوتر لتبلميذ الصف الثالث اإلعدا .4
 ، ومدارس األمل لمصم بمركز طيطا محافظة سوىاج.بمركز جرجا

 :البحث قياس وأدوات التجريبية المعالجة مواد
 :التالية القياس وأدوات التجريبية المعالجة مواد واستخدام بإعداد الباحث قام

 :التجريبية المعالجة مواد - أوال
اب إلكتروني كتابان إلكترونيان أحدىما قائم عمى تفضيبلت المتعممين واألخر كت 

 .غير قائم عمى تفضيبلت المتعممين
 :القياس أدوات- ثانياً 
اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لميارات مادة الكمبيوتر لدى أفراد  .4

 (.الباحث العينة )إعداد
)إعداد ات مادة الكمبيوتربطاقة مبلحظة لقياس الجانب العممي لميار  .4

 (.الباحث
جراءات البحث:  خطوات وا 

البحث سوف يتبع الباحث باإلجراءات التالية في إجراء  تة عمى تساؤاللئلجاب
 :البحث

 .أواًل: تحميل أدبيات البحث والدراسات السابقة لموضوع البحث
 ثانيًا: بناء أدوات البحث وضبطيا وتويثيقيا.

 :أدوات جمع البيانات .0
م ح القائقائمة بتفضيبلت المتعممين بالنسبة لمكتاب اإللكتروني المقتر  - أ

 عمى تفضيبلت المتعميمن.
قائمة معايير بناء وتنظيم كتاب إلكتروني القائم عمى تفضيبلت  - ب

 المتعممين.
 :أدوات التطبيق .9

 الكتاب اإللكتروني القائم عمى تفضيبلت المتعممين.
 :أدوات القياس .3

اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لميارات مادة الكمبيوتر لدى  - أ
 أفراد العينة.

 حظة لقياس الجانب العممي لميارات مادة الكمبيوتر.بطاقة مبل - ب
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 :إجراء تجربة البحث -ثالثاً 
ختيار العينة. -  تطبيس قبمي ألدوات البحث. - تحديد وا 
 تطبيس قبمي ألدوات البحث. - تطبيس البرنامج. -
 تطبيس بعدي ألدوات البحث. -

 .بعًا: جمع البيانات وتحميميا إحصائياً ار 
 .والمقترحات التوصيات من مجموعة قديموت ،النتائج خامسًا: تفسير

  :مصطمحات البحث
 :E-book الكتاب اإللكتروني
الكتاب اإللكتروني بأنو "وسيط معموماتي  (24، 4442)عرف رامي داوود 

رقمي يتم إنتاجو عن طريس إدماج المحتوى النصي لمكتاب من جانب، وتطبيقات 
ب في شكل إلكتروني يكسبو المزيد البيئة الرقمية من جانب آخر، وذلك إلنتاج الكتا

من اإلمكانيات والخيارات التي تتفس بيا البيئة اإللكترونية االفتراضية عمى البيئة 
 .الورقية لمكتاب"

الكتاب اإللكتروني بأنو "محتوى رقمي ( 424، 4440)ويعرف نبيل عزمي 
ة التشعب، متاح عبر الشبكة يتكون من سمسمة من الصفحات المتتابعة التفاعمية فائق

التي تحتوي عمى عناصر الوسائط المتعددة، وعمى أدوات لمتفاعل مع محتواىا 
 وبنيتيا، وعمى دعامات بنائية خاصة بتيسير عممية التعمم". 

 التعريف اإلجرائي لمكتاب اإللكتروني:
ويعرفو الباحث إجرائيًا "ىو بيئة تعميمية متكاممة تحوي العديد من اإلمكانات، 

التصميم متعددة واالختبارات واألنشطة وأدوات التحكم وفقًاً لمبادئ كالوسائط ال
 التعميمي، وتفضيبلت المتعممين الصم.

 Learners' Preference :تفضيالت المتعممين
من  الشخص أنماط لئلشارة إلى "المتعممين تفضيبلت" عبارة نحن نستخدم

 .جاع المعموماتوتجييز واستر  في في اتخاذ واألفضميات القوة والضعف سمات
 ,Wang, Lan-Ting& Lee, Kun-Chou:2014)عرف وانج الن تنج، ولي كن 

" "تفضيبلت المتعممين "عمى أنيا الرؤية البصرية لممتعمم؛ فالرؤية (168-180
البصرية تمعب دورًا ىامًا في تقنيات التعميم ألنيا يمكن أن تنتج عممية التواصل، 

 .ميم والتعمم"ولمتواصل وظائف ميمة جدا في التع
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 Yilmaz, Cevdet& Genc, Salih))كما أشار يالمز، وصالح ذكي

Zeki:2010, 51-64  إلى أن "تفضيبلت المتعممين ىي عبارة عن التصورات
 الفردية ألسموب المتعمم".

تفضيبلت المتعممين " (Ernst, Jeremy V.:2011, 7-1وحدد أرنست جيرني )
ضمة لدى الطبلب، سواء البصرية، أو السمعية، أو "عمى أنيا تحديد أنماط التعمم المف

  ".القرائية، أو الحركية
 تفضيبلت (Baldwin..2015) لمتطوير األكاديمي بالدوين وحدد برنامج

 في اتخاذ ألفضمياتوا القوة والضعف من سمات الشخص أنماط لئلشارة إلى المتعممين

 .وتجييز واسترجاع المعمومات في
 :ريف اإلجرائي لتفضيالت المتعممينالتع

عمم المفضمة لدى التبلميذ الصم ويعرفيا الباحث إجرائيًا "ىي أنماط الت
البصرية، والقرائية( التي تؤدي تحكم التبلميذ الصم في طرس عرض الكتاب )

ية ميارتو في استخدام تحصيل أكبر، وتنماإللكتروني وفس إعاقتو مما يتيح قدرة 
 "الكمبيوتر
  Deafالصم: 

"أن الصم ىم الذين ال يتمتعون بحاسة  (4444،45)فالنتينا الصايغ،عرفتو 
  :سمعية تعينيم عمى االندماج في الحياة العادية وينقسم الصم إلى نوعيين"

الطفل "طفل ويطمس عمى ىذا  حيث يفقد الطفل حاسة السمع تماماً  :صم كمي –أ 
  ."أصم

يطمس عمى ىذا الطفل "ضعيف حيث يفقد جزءًا من حاسة السمع و  :صم جزئي -ب
   السمع".

 ( فقد قسمت الصم إلى ثبلث درجات:4 ،4442أما )أمل حسن،  
ىو انحراف في السمع يحد من القدرة عمى التواصل السمعي  :الصمم –أوال 

  .المفظي
 24جة فقدان سمعي )ني من عجز سمعي إلى در ىو الفرد الذي يعا :األصم –ثانيا 

( تحول دون اعتماده عمى حاسة السمع في الكبلم سواء ديسيبل فأكثر
 .أو بدونيا تباستخدام السماعا

https://www.bowdoin.edu/baldwin-program/index.shtml
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كل في السمع ىو الفرد الذي يعاني من صعوبات ومشا :ضعيف السمع –ثالثا
( تجعمو يواجو صعوبات في فيم ديسبل 44 –25وبدرجة فقدان سمعي )

 بلم باإلعتماد عمى حاسة السمع فقط سواء بإستخدام السماعات أو بدونيا الك
إلى أن" األصم ىو الشخص الذي يعاني من  (5، 4440ير عمي حنفي )ويش

ديسبل بدرجة ال يسمح لو باالستجابة الطبيعية لؤلغراض  24فقد سمعي أكثر من 
التواصل )التيجي طرس  مالتعميمية االجتماعية في البيئة السمعية إال باستخدا

  .التواصل الكمي( قراءة الشفاه، اإلصبعي، لغة اإلشارة،
 التعريف اإلجرائي لمصم:

ويعرفو الباحث إجرائيًا "ىم التبلميذ الصم في الحمقة اإلعدادية بمدارس األمل لمصم  
( تحول دون ديسيبل فأكثر 24عجز سمعي إلى درجة فقدان سمعي ) الذين يعانوا من
أو بدونيا، والتي  تحاسة السمع في الكبلم سواء باستخدام السماعا اعتمادىم عمى

، والذين يدرسوا مادة الكمبيوتر و تحد من ميارات الكمبيوتر لدييميمكن أن تضعف أ
باستخدام كتاب إلكتروني مصمم وفس تفضبلتيم التعميمية، وأثره عمى ميارات 

  .الكمبيوتر
 :السابقة والدراسات النظري اإلطار

 المحور يتناول حيث رئيسة، محاور أربعة ىمع الحالي بحثمل النظري اإلطار مديعت 

بينما تناول  ،تفضيبلت المتعممين حول يدور الثاني والمحور ،الكتاب اإللكتروني األول
 المحور الثالث اإلعاقة السمعية وطرس التواصل مع الصم.

 المحور األول الكتاب اإللكتروني: 
الكتاب اإللكتروني، والتنسيقات المستخدمة في  وميمف ىمع وءالض المحور ذاي ىقمي 

 أنواع الكتب اإللكترونيةالكتب اإللكترونية، والتنسيقات الداعمة لمكتاب اإللكتروني، و 
إنتاج الكتاب  وتصنيفاتيا، باإلضافة إلى مميزات الكتاب اإللكتروني، ومعايير

 وتصميم الكتب اإللكترونية لمصم. االلكتروني
 :مومفيو 

فَ  ؤية جديدة لمكتاب الورقي في صورة ر  بأنو"( 4444،40)نعيم  و محمدَعرَّ
إضافة عناصر الوسائط المتعددة والنصوص الفائقة والبحث، وىو بيذا  إلكترونية مع
سمات الكتاب الورقي المطبوع وسمات الوسائط المتعددة مع دمج سمات  يجمع بين

 ."لمبحث والتعامل مع المعمومات الفائس باإلضافة إلى إمكانيات أخرى النص



 كتاب إلكتروني مقترح قائم عمى تفضيالت المتعممين،
 وأثره عمى ميارات مادة الكمبيوتر، لمتالميذ مدارس األمل لمصم 

 
044 

مكافئ إلكتروني أو رقمي لمكتاب و بأن"( 4442،4)بسيوني وأشار عبد الحميد
التقميدي المطبوع عمى الورس، ويمكن قراءتو عمى الحاسب أو أي جياز محمول 

 ."باليد

مصطمح ُيسَتخَدم لوصف نص مشابو  بأنو"( 4445،425)أحمد عبداهلل) وذكر
شاشة الحاسب اآللي )الحاسوب( مرتبطًا ارتباطًا تكنولوجيًا  مىلمكتاب ُيعَرض ع

 التفاعمي، ويتم استخدامو بإيجابية في نظام التعميم عن بعد، ويعتبر الكتاب بالفيديو

تنفيذ  اإللكتروني مصدرًا من مصادر المعمومات اإللكترونية التي يمكن استثمارىا في
 ."مناىج ومقررات التعميم عن بعد

( إلى أنو "وسيط معموماتي رقمي يتم إنتاجو 24، 4442) مي داوودوأشار را
عن طريس إدماج المحتوى النصي لمكتاب من جانب، وتطبيقات البيئة الرقمية من 
جانب آخر، وذلك إلنتاج الكتاب في شكل إلكتروني يكسبو المزيد من اإلمكانيات 

 والخيارات"
ي متاح عبر الشبكة ( بأنو "محتوى رقم424، 4440) ووصفو نبيل عزمي

يتكون من سمسمة من الصفحات المتتابعة التفاعمية فائقة التشعب، التي تحتوي عمى 
عناصر الوسائط المتعددة، وعمى أدوات لمتفاعل مع محتواىا وبنيتيا، وعمى دعامات 

 بنائية خاصة بتيسير عممية التعمم". 
ف نص مصطمح يستخدم لوص( إلى أنو "422، 4442فييم مصطفى)وأشار 

ليعرض عمى شاشة الحاسب اآللي، ويمكن لؤلقراص  Digitalمشابو لكتاب رقمي 
اختزان كميات ىائمة من البيانات في شكل نصي وأيضًا في  CD-ROMSالمدمجة 

صور رقميس ورسوم متحركة، وتتابعات مرئية، وكممات منطوقة، وموسيقى وغيرىا من 
 األصوات لتكممة النص". 

 :التعمم عمميات في الكتاب اإللكتروني الستخدام ربويةالت التطبيقات نتائج
 عمميات في الكتاب اإللكتروني استخدام تناولت التي الدراسات من عديد أجريت

 :منيا التعميم والتعمم
يفمينو لويس دراسة  ى فاعمية قراءة التي أشارت إل )Loes Evelien, (2017  ا 

ميارات القراءة والكتابة القصص التفاعمية المطبوعة في الكتب اإللكترونية في تعزيز 
العصر ، كما أشارت الدراسة إلى أن الصم وضعاف السمع ألطفالا عند الناشئة

سن  فيالرقمي الحالي يعطي اآلباء المزيد من الفرص لقراءة الكتب مع أطفاليم 
التفاعل بين الوالد والطفل خبلل أنشطة محو سة عمى أن كما أكدت الدرامبكرة، 

javascript:;
javascript:;
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الغرض من ىذه ، وكان األمية ميم جدا لتطوير ميارات القراءة والكتابة الناشئة
من خالل القراءة  ميارات القراءة تنميةالكتب اإللكترونية  قدرةالدراسة ىو استكشاف 

 .التفاعمية مع األطفال الصغار
فت ىذه الدراسة إلى تصميم كتاب إلكتروني مقترح ىد (9102دراسة محمد عمي )

ذاتي التشغيل  لمقرر األحياء لمصف األول الثانوي عمى ىيأة كتاب إلكتروني تفاعمي
والتحقس من أثره عمى التحصيل الدراسي لطبلب الصف األول الثانوي بوالية جنوب 

 دارفور وتوصمت الدراسة لعدد من النتائج من أىميا:
وني المستخدم في تدريس مادة األحياء لمصف األول الثانوي الكتاب اإللكتر  .4

يمكن تصميمو كمقرر صالحًا لمتعميم ويؤثر إليجابيًاعمى التحصيل الدراسي 
 لمطبلب.

الكتاب اإللكتروني لمقرراألحياء يؤدي إلى رفع تحصيل الطبلب لدرجة التميز  .4
اإلختبارية لدى والكفاءة ويساىم في حل المشكبلت التعميمية وتنمية الثقافة 

 الطبلب ومعالجة الفروس الفردية.

توجد فروس ذات دالة إحصائية عند مستوى بين المتوسط المعدل لدرجات 
طبلب المجموعة التجريبية وطبلب المجموعة الضابطة في االختبار البعدي وىذا 

 يؤكد أن لمتعميم اإللكتروني أثرًا ايجابيًا في تعمم األحياء.
تعرف أثر استخدام الكتاب ىدفت الدراسة إلى  (9102) ىناء محمددراسة  

اإللكتروني عمى التحصيل الدراسي وتنمية بعض ميارات عمميات العمم األساسية في 
مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعمومات لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية، ولتحقيس ىذا 

ميات العمم األساسية اليدف قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيمي واختبارميارات عم
باإلضافة إلى مادة المعالجة التجريبية المتمثمة في الكتاب اإللكتروني، وتم تطبيس 

( تمميذ من الصف 24المجموعة األولى تشمل ) ادوات البحث عمى مجموعتي البحث
األول اإلعدادي بمدرسة كفر كردي اإلعدادية المشتركة بمحافظة القميوبية وتدرس 

ب اإللكتروني كمجموعة تجريبية والمجموعة الثانية تدرس باستخدام الكتا باستخدام
 الكتاب المدرسي كمجموعة ضابطة.

وجود فروس ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات  لى:إوتوصل البحث  
تبلميذ المجموعة الضابطة ومتوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيس 

الح المجموعة التجريبية كما توصل البحث أيضًا إلى لص البعدي لآلختبار التحصيمي
وجود فروس ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعة الضابطة 
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ومتوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيس إلختبار ميارات عمميات 
 .لكترونيالعمم األساسية لصالح المجموعة التجريبية مما يؤكد فاعمية الكتاب اإل

ىدفت ىذه الدراسة إلى  (9101، محمد مختار المرداني)نبيل جاد عزمي دراسة
ونمط  )نمط العرض، أثر التفاعل بين أنماط مختمفة من دعامات التعمم البنائيةتعرف 

الصورة والمنظم الشارح( داخل الكتاب اإللكتروني في التحصيل وكفاءة التعمم لدى 
 التربية. طبلب الدراسات العميا بكميات

وخمصت نتائج الدراسة إلى أنو "ال توجد فروس ذات دالة إحصائيًا عند مستوى  
بين متوسطات درجات طبلب المجموعات التجريبية في كفاءة التعمم ترجع  (4.45)

إلى التفاعل الثبلثي بين نمط العرض ونمط الصورة والمنظم الشارح داخل الكتاب 
مام بتصميم دعامات التعيم البنائية: نمط العرض األكتروني، وأوصت الدراسة باإلىت

صفحة واحدة أوصفحتين(، ونمط الصورة سواء صورة ثابتة أو صورة  )سواء
متحركة(، والمنظم الشارح )سواء مساعدة مطبوعة أو مساعدة مسموعة( ضمن بيئات 
مم الوسائط فائقة التشعب، والنصوص فائقة التشعب، والبيئات التعاونية، وبيئات التع

 المعتمدة عمى شبكة اإلنترنت والسيما المقررات المقدمة عبرمواقع اإلنترنت. 
 المحور الثاني تفضيالت المتعممين:
 مفيوم تفضيالت المتعممين:

" لئلشارة إلى أنماط مميزة تعرض الشخص المتعممينستخدم عبارة "تفضيبلت ت 
مما  ،المعمومات اتخاذ وتجييز واسترجاع في والتفضيبلتلنقاط القوة والضعف 

ستراتيجيات لئلأجل فيم أفضل  استكشاف تفضيبلت التعمم من عمى يساعد الطبلب
  (Bowdoin,2017) .والنيج التي يمكن أن تكون أكثر كفاءة

تستخدم لزيادة بأنيا  (.Coffield, et. al., 2004)وعرفيا كوفميد وأخرون  
إدراك محاولة عبارة أخرى، وب ،متعممينلمالوعي الذاتي حول نقاط القوة والضعف 

يمكن الحصول عمييا من خبلل فرد التي  بكل عمميات التفكير والتعمم الخاصة
  .التعمم الخاصة بيمبتفضيبلت تشجيع المتعممين ليصبحوا عمى دراية 

 وسيمة لتحسين ىي (Yasemin&Alper,2011)يا ياسمين، والبير كما عرفت 
أمام جياز الكمبيوتر، يتعممون وحدىم لذين خصوصا النسبة ألولئك ا نوعية التعمم،

التكيف مع عمميات التعمم،  من طالبال حيث أنيا تمكن أي الطبلب عبر اإلنترنت
 .التعمم بشكل أفضل مما يجعمو قادرًا عمى والتقنيات ،األنشطةو 
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( Wang, & Lee,:2014, 168-180)عرف وانج الن تنج، ولي كن  

رؤية البصرية لممتعمم، فالرؤية البصرية تمعب دورًا تفضيبلت المتعممين "عمى أنيا ال
ىامًا في تقنيات التعميم ألنيا يمكن أن تنتج عممية التواصل، ولمتواصل وظائف ميمة 

 .جدا في التعميم والتعمم"
إلى أن  Yilmaz , & Salih:2010, 51-64))كما أشار يالمز، وصالح ذكي

 لفردية ألسموب المتعمم"."تفضيبلت المتعممين ىي عبارة عن التصورات ا
تفضيبلت المتعممين "عمى أنيا " (Ernst,:2011, 7-1 وحدد أرنست جيرني )

تحديد أنماط التعمم المفضمة لدى الطبلب، سواء البصرية، أو السمعية، أو القرائية، 
 . أو الحركية"

 :التعمم عمميات في تفضيالت المتعممين الستخدام التربوية التطبيقات نتائج
التعميم  عمميات في المتعممين استخدام تناولت التي الدراسات من عديد تأجري

 :منيا والتعمم
وقد استكشف ىذا البحث  ( (Cheryl Keener,2017 ينيريل كيدراسة ش  

تفضيبلت طبلب الدراسات العميا عبر اإلنترنت باستخدام الدراسة اإلنشائية لمبناء 
 ،اليومية عمى تفضيبلتيم الدروس وكيف أثرت (CILES)القائم عمى اإلنترنت 

والغرض من ىذه الدراسة ىو تحديد تفضيبلت طبلب الدراسات العميا ألنواع مختمفة 
من التعمم من أجل مساعدة المصممين مع مواءمة الممارسات لمتعميم عبر اإلنترنت 

 .مع توقعات الطبلب
ة المختمطة وكان الغرض من ىذه الدراس (Michelle (2016,ميشيل نايتدراسة   

طريقة لتحديد درجة من االختبلفات المزعومة ألساليب التعمم السمعية والبصرية 
وقد استخدم ىذا  ،بمساعدة التكنولوجيا المنيجية عمى األساليب التقميديةوالحركية 

التصميم المختمط في البحث المنيجي الكمي والنوعي لتحميل أسئمة البحث المتعمقة 
 األنماطتحديد ، كما سعت الدراسة إلى لدى األجيالبتفضيبلت نمط التعمم 

والموضوعات التي استخدمت لصنع المطالبات العامة حول تفضيبلت األجيال 
 تعمم حركي.اللبصرية والسمعية، و ا

الدراسة لتحديد  ىذه وقد صممت ( Mike Gooch,2014)مايك جوشدراسة 
ممتعمم والمشاركة في ل واجية المتعمم من خبلل قياس الدافعلتفضيبلت التفاعل 

مشغمي آلة التحكم  22وقد وثقت البيانات التي تم جمعيا من الدراسة ردود  ،التفاعل
العددي الكمبيوتر بعد برنامج تدريبي باستخدام الواقع المعزز. وعموما، فإن النتائج 
تبين أن جيل األلفية كانت أكثر انخراطا تفاعميم مع واجية الواقع المعزز. وتوفر 
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نتائج تحميبل لممتعمم يستخدم في تصميم التعميم الذي يستخدم التعميم اإللكتروني ال
 التعمم اإللكتروني.بوتقنية الواقع المعزز المرتبطة 

حيث ىدفت ىذه الدراسة  (9102)محمد بن عمى، سميمان عبد الواحد دراسة 
ة الفرروس في أساليب التعمم المفضمة لدى طبلب السنة التحضيريتعرف إلى 

بجامعة جازان مرتفعي ومتوسطي ومنخفضي الذكاء اإلجتماعي،وكذا الكشف عن 
الفروس في أساليب التعمم المفضمة لدى الطبلب تبعًا لمتخصص األكاديمي ومكان 

العبلقة بين أساليب التعمم المفضمة والتحصيل تعرف اإلقامة، باإلضافة إلى 
ء اإلجتماعي، وأخيرًا الكشف األكاديمي لمطبلب مرتفعي ومتوسطي ومنخفضي الذكا

عن اإلسيام النسبي ألساليب التعمم المفضمة في التنبؤ بالتحصيل األكاديمي 
 لمطبلب متفاوتي الذكاء االجتماعي.

  اإلعاقة السمعية وطرق التواصل مع الصم :المحور الثالث
 Hearing disability :تعريف اإلعاقة السمعية

( بأن مصطمح اإلعاقة السمعية يشير  4 ،4440) عمي عبد النبيحيث عرفيا  
، ويستخدم ىذا لمعاس عمى التواصل السمعي المفظيإلى القصور الذي يحد من قدرة ا

، وىذا يتضح من خبلل مفيوم ييز أي فرد يعاني من فقدان السمعالمصطمح لتم
 .األصم وضعيف السمع

جة ال ديسبل بدر  24ىو الشخص الذي يعاني من فقد سمعي أكثر من  :األصم
يسمح لو باالستجابة الطبيعية لؤلغراض التعميمية االجتماعية في البيئة السمعية إال 

اإلصبعي، لغة اإلشارة، قراءة الشفاه، التواصل التيجي طرس التواصل ) مباستخدا
  .(الكمي
ىو الشخص الذي يعاني عجزًا أو نقصًا في حاسة السمع  :ضعيف السمع 

لؤلغراض التعميمية االجتماعية إال باستخدام  الطبيعية بدرجة ال تسمح لو باالستجابة
 .وسائل سمعية

 السمع ىو ضعيف إلى أن الطفل ) 4424، 4440، )الرحمن وأشار سعيد عبد 

 ذلك مع ولكنو والكبلم؛ المغة اكتساب بعد أو ، الميبلد جزئًيا، منذ سمعو فقد الذي الفرد

 إما ناجحة؛ بصورة السمع بقايا خبلل والمعرفية من المغوية الخبرات استقبال يمكنو

 .بدونيا أو السمعية المعينات باستخدام
( بين الشخص األصم وضعيف السمع ، بأن 4440بد الرحمن )سعيد ع وفرس 

األصم ىو الشخص الذي يتعذر عميو أن يستجيب استجابة تدل عمى فيم الكبلم 
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ن اكتساب المغة ع ، وبالتالي فيو يعجزالمسموع، ألن حاسة السمع لديو معطمة
، بينما ضعيف السمع ىو الشخص الذي يستجيب لمكبلم المسموع بالطريقة العادية

ور سمعي، )أي لديو بقايا ، ألن لديو قصبة تدل عمى إدراكو لما يدور حولواستجا
  .، بشرط أن يقع مصدر الصوت في حدود قدرتو السمعيةسمع(
 :التعمم عمميات في مع الصم التربوية التطبيقات نتائج

 (9102دراسة )ماريان ميالد،
 ىدفت ىذه الدراسة إلى: 

ت  المثٌرا عرض أسالٌب بعض بإتباع رقمً لكتاب تعلٌمً تصمٌم وضع .1

 اإلشارة. بلغة المدعومة اإللكترونٌة البصرٌة

 والمهارة األدائٌة المفهوم شرح بتتابع رقمى كتاب تصمٌم أسلوب أثر عن الكشف .2

التحصٌل  تنمٌة على االشاري الفٌدٌو ٌتلوه وراإلشارٌة والص باألبجدٌة

 .الصم التالمٌذ لدى اآللى للحاسب األدائٌة والمهارات

 الصف تبلميذ أصمًا من تمميذاً  (04) من تكونت عينة عمى البحث اقتصر 

 مجموعتين عشوائيًا إلى تقسيميا تم بأسيوط لمصم األمل بمدرسة االبتدائي الثالث

 .تمميذاً  (44) وعةمجم كل وضمت تجريبيتين،
 وكانت نتائج الدراسة عمى النحو التالي: 
 التجريبية المجموعة تبلميذ درجات متوسطى بين إحصائية داللة ذات فروس وجود 

 األدائية والميارة المفيوم شرح بتتابع رقمى كتاب درست باستخدام والتى األولى

 والبعدي القبمي بيسالتط في االشاري الفيديو والصور يميو اإلشارية باألبجدية

 األدائية المبلحظة لمميارات وبطاقة برنامج الرسام لمفاىيم التحصيمي لئلختبار

 .البعدي التطبيس لصالح لمبرنامج
 التجريبية المجموعة تبلميذ درجات متوسطى بين إحصائية داللة ذات فروس وجود 

 األدائية ارةوالمي المفيوم شرح بتتابع رقمى كتاب درست باستخدام والتى األولى

 والبعدي القبمي التطبيس في االشاري الفيديو والصور يسبقو اإلشارية باألبجدية

 األدائية المبلحظة لمميارات وبطاقة برنامج الرسام لمفاىيم التحصيمي لئلختبار

 البعدي، التطبيس لصالح لمبرنامج
تعرف معايير انتاج ىدفت ىذه الدراسة إلى  (9100دراسة شاىنده محمود)

وتصميم الكتاب اإللكتروني لمتبلميذ الصم، وما ىي المحاور الرئيسة التي تتكون 
منيا قائمة المعايير الخاصة بإنتاج الكتب اإللكترونية الخاصة بالتبلميذ الصم، وما 
ىي مصادر اشتقاس المحاور الرئيسة التي تتكون منيا قائمة المعايير، وما ىي 
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المحاور، وترجع أىمية ىذه الدراسة إلى إمداد  المعايير المكونة لكل محور من ىذه
لقاء الضوء عمى أىمية استخدام  الميتمين بقائمة معايير لمكتاب اإللكتروني لمصم، وا 
الكتاب اإللكتروني في تطوير العممية التعميمية الخاصة بالتبلميذ الصمن، واستخدمت 

ت والبحوث السابقة، الباحثة في الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لدراسة الدراسا
حيث مرت عممية بناء القائمة بعد من الخطوات منيا، تحديد اليدف العام من 
القائمة، تحديد مصادر اشتقاس القائمة، اعداد صورة مبدئية لقائمة المعايير لمكتاب 
اإللكتروني لمصم، ثم تبعيا ضبط قائمة المعيايير، عرض المعيير عمى المحكمين، 

أو الحذف لقائمة المعايير، عرض قائمة المعايير الخاصة لمكتاب اإلضافة بالتعديل 
 اإللكتروني لمصم، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة التوصيات وىي:

ضرورة الرجوع إلى قائمة المعايير التي توصمت إلييا الباحثة، عند بناء كتب  .4
 إلكترونية خاصة بالصم.

 ترونية خاصة بالصم.ضرورة اإلعتماد عمى لغة اإلشارة في تصميم كتب إلك .4

 HT Media التابعمة ل (The New Indian Express  2012,) فمي دراسمة

Ltd ,Chennai  ) تممم تطمموير الكتمماب اإللكترونممي السمممعي البصممري لممدعم الطممبلب
بمدال ممن الكتمب المدرسمية المطبوعمة، يمكمن  الذين يعانون من ضعف البصر والسممع

السمممممعية والبصممممرية المثبتممممة فممممي أجيممممزة  ةاإللكترونيمممم الكتممممبلمطممممبلب اآلن اسممممتخدام 
 توميممز الكتمماب اإللكترونممي بسمممات مميممزة مثممل "اسممتجابيتو  ،الكمبيمموتر الخاصممة بيممم

فممي مقابممل الكتمماب المدرسممي التقميممدي، يقممدم الكتمماب اإللكترونممي ، و بحممث الصمموتي"لم
تقاربمما بممين تقنيممات الصمموت والفيممديو والوسممائط المتعممددة، مممما يجعمممو مثاليمما لمطممبلب 

سمممعية اسممتخدام لطممبلب ذوي اإلعاقممة الامكممن ، مممما ذوي اإلعاقممة البصممرية والسمممعية
تنتيي كمل دورة ممع ألعماب و  ،مرفس تجميد الصوت، والرسوم المتحركة والفيديو لمتعمم

وقممد تممم تطمموير الكتمماب اإللكترونممي  ،جذابممة مممن أجممل تقيمميم الطممبلب بطريقممة النشمماط
الكتماب اإللكترونمي متوافمس فمي أجيمزة الكمبيموتر ة، و منصة الحر الباستخدام تكنولوجيا 

 مممادة كممونيمحتمموى الكتمماب اإللكترونممي يمكممن أيضمما أن  ،ندرويممدىواتممف أ مممعوأيضمما 
 .مطبوعة

 :فروض البحث
توجد فروس ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تبلميذ المجموعة  .4

( التي تدرس وفس كتاب إلكتروني قائم عمى تفضيبلت المتعممين، 4التجريبية )
ني عادي غير قائم ( التي تدرس وفس كتاب إلكترو 4والمجموعة التجريبية )

https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pub/The+New+Indian+Express/ExactMatch/75998/DocView/1111849728/citation/61C8E58B36B046EDPQ/1?accountid=14689
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عمى التفضيبلت في اختبار التحصيل الدراسي البعدي لصالح المجموعة 
 (.4التجريبية )

توجد فروس ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تبلميذ المجموعة  .4
( التي تدرس وفس كتاب إلكتروني قائم عمى تفضيبلت المتعممين، 4التجريبية )

درس وفس كتاب إلكتروني عادي غير قائم ( التي ت4والمجموعة التجريبية )
مبلحظة قياس الجانب العممي لميارات مادة عمى التفضيبلت بالنسبة لبطاقة 

 (.4البعدي لصالح المجموعة التجريبية ) الكمبيوتر
 إلكتروني قائم عمى تفضيالت المتعممين الصم:  لكتاب التعميمي التصميم  
 

مرحمة 
 التحميل

 ( التصميم التعميمي لكتاب إلكتروني قائم عمى تفضيالت المتعممين الصم0شكل )
 

 مرحمة
 التجريب
 والتقويم

 المحكمين القائم عمى تفضيالت المتعممين الصم عمى الكتاب اإللكتروني عرض -

 االستطالعية والتجربة والتقويم القياس أدوات مإعداد وتصمي -

 .األساسية التجربة إجراء -

 .تحميل اليدف العام  لمكتاب اإللكتروني -
 .تحديد المحتوى التعميمي -      .تحميل خصائص التالميذ الصم -
 .تحديد الميام واألنشطة التعميمية -
 
 

 مرحمة
 التنفيذ

القائم عمى  صميم الكتاب اإللكترونيت في البرامج المستخدمة تحديد  -
 تفضيالت المتعممين الصم.

 .القائم عمى تفضيالت المتعممين الصم الكتاب اإللكتروني إنتاج -

 
 

ة  التغذي  
 الراجعة 
 
 
 
 
 
 
 
 

يات  معم   
 المراجعة  
 والتعديل   

 
 مرحمة
 التصميم

 HTMLالويب  لمغة إنشاء صفحات تحديد قائمة بالميارات األدائية - 
 التعميمية األىداف صياغة-       يميمالتع المحتوى عناصر تحديد  -

 لمصم اإللكتروني الكتاب تصميم معايير تحديد - 
 تحديد تفضيالت المتعممين الصم لمكتاب اإللكتروني  -

 اإللكتروني. مع الكتاب األصم ميذمالت تفاعل أنماط تحديد - 
 عزيزالت وأساليب الراجعة التغذية تحديد - 

ترجمة مخرجات عممية التصميم من مخططات وسيناريوىات إلى منتجات حقيقية 

نتاج مكونات الموقف أو المنتج التعميمي، تطوير  صالحة لإلستخدام، عبر تأليف وا 

 المنتج، إضافة إلى أي مواد داعمة لو، وقد يشمل ذلك األجيزة والبرامج. 

 

 مرحمة
 التطوير
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  :عمى ينص والذي األول السؤال عن لإلجابة
 قائم عمى تفضيالت المتعممين؟إلكتروني  لكتاب التعميمي التصميم ما

تم  حيث، (ADDIE)قام الباحث بتبني النموذج العام لمتصميم التعميم 
( في ضوء النموذج العام تصميم الكتاب اإللكتروني )القائم عمى تفضيبلت المتعمم

وذج ألنو يصمح تطبيقو وقد استخدم الباحث ىذا النم (ADDIE)لمتصميم التعميم 
عمى كافة المستويات من تطوير مقرر دراسي كامل، أو دروس فردية حيث يقدم 

دعم لمتعميم وتعزيز الطبلب والفيم القرائي، والوسائط المتعددة ىذا النموذج 
 والضوابط التفاعمية وضعت عمى أساس سياس معين فيما يتعمس باحتياجات طبلب،

كما يجعل  خبلل عممية التعمم، اجاتيم الفردية، والشخصيةتمبية احتيويقوم النموذج ب
إلى ما يفكرون بو ويشعرون بو  الطبلب قادرون عمى إعطاء شكل خارجيالنموذج 

 . أثناء التعمم في كل مكان، من أجل توسيع تفاعميم االجتماعي
 وفقًا لمخطوات التالية: وقد استخدم النموذج 
 :التحميل مرحمة (0)

 :التالية الخطوات ةالمرحم ىذه وتضمنت
 اإللكتروني موضع البحث. لمكتاب العام اليدف تحميل -4-4
 .التعمم بيئة وصف -2-4 الصم. التبلميذ خصائص تحميل -4-4
 .التعميمية واألنشطة الميام تحديد -5-4 .التعميمي المحتوى تحديد -4-0
 :التصميم مرحمة (9)
 :التالية الخطوات المرحمة ىذه وتضمنت -4-4
 .HTMLلمغة إنشاء صفحات الويب  تحديد قائمة بالميارات األدائية -4-4
  .التعميمي المحتوى عناصر تحديد -4-2
 . التعميمية األىداف صياغة -4-0
  .لمصم اإللكترونية الكتب تصميم معايير تحديد -4-5

 :عمى ينص والذي الثاني السؤال عن لإلجابة
 ؟عمى تفضيالت التالميذ الصم لقائمما معايير تصميم الكتاب اإللكتروني ا
 قام الباحث بإتباع اإلجراءات التالية:

بناء قائمة بمعايير الكتاب اإللكتروني لمصم ومرت عممية بناء القائمة بالخطوات 
 التالية:

 القائمة. اشتقاس مصادر تحديد – القائمة. من العام اليدف تحديد –
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 ي.لقائمة معايير الكتاب اإللكترون إعداد صورة مبدئية –
 .تحديد تفضيبلت المتعممين الصم لمكتاب اإللكتروني -4-4

 لإلجابة عن السؤال الثالث:
مرحمة اإلعدادية لمكتاب اإللكتروني لمتالميذ الصم في ال ما تفضيالت التصميم

 ؟لمادة الكمبيوتر
قائمة لتفضيبلت المتعممين لمكتاب اإللكتروني بالنسبة قام الباحث بإعداد 

 ذلك عمى النحو التالي:، و لمتبلميذ الصم
قائمة كتاب إلكتروني وفس تفضيبلت المتعممين الصم عمى النحو قام الباحث بإعداد 

 :التالي
قام الباحث باإلطبلع عمى الدراسات التي سبس ذكرىا في اإلطار النظري وىي  - أ

حول تفضيبلت الطبلب لتصميم  (Chong, et al)تشونغ، وآخرون  دراسات
وتصميم المحتوى من الكتاب اإللكتروني، من  مى الصفحةالكتب اإللكترونية، ع

حيث تصميم المبلحة، تخطيط الصفحة، وتصميم المحتوى، ودراسة روث 
التي وضعت إرشادات ومبادئ (Ruth&Monica) ولسن، ومونيكا لندني

نبيل جاد، ومحمد مختار( الخاصة بدراسة أثر )لتصميم الكتاب اإللكتروني، 
ة )صورة ثابتة مقابل صورة ابل صفحتين( نمط الصور العرض )صفحة واحدة مق

 .( عمى التحصيل الدراسي وكفاءة التعمممتحركة
من خبلل الدراسات السابقة تم تحديد عناصر التفضيبلت بالنسبة لمكتاب  - ب

استخدام النص  –جدول المحتويات –الغبلف  اإللكتروني عمى النحو التالي:
 -أدوات اإلبحار  –( عالية –متوسطة  –كمية المعمومات )معتدلة  -التشعبي 

تصميم المحتوى )من حيث حجم الخط ونوعو ونمطة  -استخدام الصفحات 
التباين بين الخمفية والنص)خمفية بيضاء أو ممونة  -بالنسبة لعناوين الفصول( 

استخدام العناصرغير  -والنص ممون أو أسود والعناوين سوداء أو ممونة( 
 -ط المتعددة والعناصر التفاعمية لجذب المستخدمين استخدام الوسائ -النصية

 تمكين التخصيص، أو التكييف.
من خبلل العرض السباس لعناصر تفضيبلت الكتاب اإللكتروني شممت  

 التفضيبلت التي تم اختيارىا من جانب التبلميذ عمى النحو التالي:
 :وف يتم تم اختيار غبلف لمكتاب يتناسب مع طبيعة المادة التي س الغالف

مع وضع رمز بأن ىذا الكتاب خاص بفئة الصم  (HTML)تدريسيا لغة 
 ووضع رابط في صفحة الغبلف لربطة بقائة المحتويات.
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 :تم اختيار جدول المحتويات في الصفحة التالية لمغبلف،  جدول المحتويات
ووضع رابط لجدول المحتويات في جميع صفحات الكتاب، يتم اإلنتقال لجدول 

ت من أي صفحة، وكذلك عند الضغط عمى أي فقرة من جدول المحتويا
لييا مباشرًة.  المحتويات يتم اإلنتقال إلى الصفحة التي تشيرا 

 الضغط عمى أي فقرة من جدول  وذلك عن طريس :استخدام النص التشعبي
لييا مباشرًة ووضع رابط لجدول  المحتويات يتم اإلنتقال إلى الصفحة التي تشيرا 

ميع صفحات الكتاب، يتم اإلنتقال لجدول المحتويات من أي المحتويات في ج
 .صفحة

 :كمية المعمومات التفضيل كمية معمومات بسيطة إلى متوسطة  كمية المعمومات
 مع اإلعتماد أكثر عمى فيديو الشرح.

 :ابحار أخرى إلى الكتاب اإللكتروني عن طريس  تم إضافة أنماط أدوات اإلبحار
طريقيا اإلبحار مباشرًة إلى الصفحة المطموبة وىي  قائمة المحتويات يمكن عن

  .متواجدة في كل صفحات الكتاب اإللكتروني المقترح
 :كان التفضيل في صفحات الكتاب اإللكتروني المقترح  استخدام الصفحات

 مزدوجة )صفحة مقابل صفحة( وليست فردية
 ج خطوط العناوين ممونة ومصحوبة بترجمة ببرنام التفضيل :تصميم المحتوى

 لغة اإلشارة، والخط اسود
 لمصفحات ممونة، حيث فضل التبلميذ  التفضيل: التباين بين الخمفية والنص

الصم الخمفية التي تم استخداميا في الكتاب اإللكتروني منبين عدة خمفيات وىي 
 تمثل ورقة البردي: والخط أسود

 مع عمل تم تفضيل صورة متحركة  الصورة: استخدام العناصر غير النصية (
 تكبير عمى الصورة(

 :فضل التبلميذ الصم أن يكون  استخدام الوسائط المتعددة والعناصر التفاعمية
الفيديو الذي يقوم بالشرح بمغة اإلشارة يسبس الفيديو الذي يشرح الخطوات العممية 
لمراحل إنشاء صفحات الويب وليس أثناء الشرح العممي حتى ال يصاب التمميذ 

 ذات فروس وجود (4442)ماريان ميبلد،ت وىذا يتفس مع دراسة األصم بالتشت
 المجموعة تبلميذ درجات متوسطى بين (0.01)مستوى عند إحصائية داللة

 والميارة المفيوم شرح بتتابع كتاب رقمى باستخدام درست والتى الثانية التجريبية
 القبمي تطبيسال في يسبقو الفيديو االشاري والصور اإلشارية باألبجدية األدائية
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 المبلحظة لمميارات الرسام وبطاقة برنامج لمفاىيم التحصيمي والبعدي لئلختبار
  .البعدي التطبيس لصالح لمبرنامج األدائية

  :فضل التبلميذ الصم أن تكون العناوين تمكين التخصيص، أو التكييف
)خطوط األبجدية  المصاحبة لكل موضع ليا ترجمة خطوط األبجدية اإلشارية

  إلشارية(ا
  .اإللكتروني الكتاب مع األصم التمميذ تفاعل أنماط تحديد -4-4
  .التعزيز وأساليب الراجعة التغذية تحديد -4-2
 :التطوير مرحمة (3)

وىي ترجمة مخرجات عممية التصميم من مخططات وسيناريوىات إلى   
نتاج مكونات الموقف أو ال منتج منتجات حقيقية صالحة لئلستخدام، عبر تأليف وا 

 التعميمي، تطوير المنتج، إضافة إلى أي مواد داعمة لو، وقد يشمل ذلك األجيزة
 والبرامج، وتمثل ذلك فيما يمي:

 إعداد السيناريو: -3-0 
خبلل ىذه العممية تم تصميم اإلستراتيجية التعميمية عمى الورس بما تتضمنو  

اريو وصف تفصيمي من أىداف ومفاىيم مرتبطة وأنشطة واختبارات، ويعتبر السين
لمشاشات التي سيتم تصميميا بواسطتة برنامج انتاج الكتاب اإللكتروني ) من 

 نصوص، وصور، وفيديو، وألوان(.
 تطوير السيناريو: -3-9

( صفحة إشتممت عمى: صفحتي محتويات تنقل 22تم توزيع المحتوى عمى ) 
( فيديو، 42ارات )التمميذ إلى كافة محتويات الكتاب اإللكتروني من دروس واختب

اختبار تفاعمي، وتطمبت ىذه العممية ميارات متعددة من قبل الباحث في  (4)
استخدام البرامج التي استخدمت في عممية تطوير الكتاب اإللكتروني وفس تفضيبلت 

 لتطوير ((Photo shop المتعممين، تم استخدام برنامج الفوتو شوب
 مرحمة التنفيذ: (2)
الكتاب اإللكتروني وفق تفضيالت  تصميم في ستخدمةالم البرامج تحديد 2-0

  :وتمثمت فيما يميالمتعممين الصم 
 برنامج Photo shop عمى من التصوير بعد الثابتة الصور لمعالجة 

 .شاشة الكمبيوتر
  برنامجSnagIt 8  لعملSnapshot لصور الكتاب المدرسي.  
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 خطوط  تفظير  الكمبيوتر وتثبيتو عمى اإلشارة لغة خطوط برنامج
 Microsoft Word النصوص معالجة برنامج في اإلشارية األبجدية

والتي تم وضعيا عمى عناوين الموضوعات داخل الكتاب  2010
 اإللكتروني.

 برنامج Camtasia Studio 8 من  المحتوى عناصر شرح لتسجيل
 شاشة من HTMLلمغة إنشاء صفحات الويب  أدائية وميارات مفاىيم

 .الكمبيوتر
 جبرنام Kvisoft FlipBook Maker Pro الكتاب اإللكتروني إلنتاج. 
 برنامج Wondershare QuizCreator عقب  التفاعمية األنشطة إلنتاج

  .النيائي كنشاط مصاحب أثناء التحصيمي واالختبار درس كل
 الكتاب اآللكتروني وفق تفضيالت المتعممين الصم. إنتاج 2-9
 مرحمة التجريب والتقويم (2)
 راءوالخب المحكمين عمى الكتاب اإللكتروني عرض 2-0

  :االستطالعية والتجربة والتقويم القياس أدوات وتصميم إعداد -ثالثاً 
 :التالية والتقويم القياس أدوات تم إعداد 

 االختبار التحصيمي: -أ(
 تحديد اليدف من األختبار -4
 تحديد المستويات المعرفية لبلختبار. -4

ياس تحصيل التبلميذ لموضوع الوحدة المقررة وذلك اقتصر االختبار عمى ق 
الفيم  -في المستويات الثبلثة األولى من تصنيف بموم في المجال المعرفي )التذكر 

 التطبيس(.  –
 تحديد نوع االختبار ومفرداتو. -2
 .إعداد جدول المواصفات -0
 قياس صدس االختبار التحصيمی المعرفي. -5
  يًا.إنتاج االختبار إلكترون -4
 .تعميمات وضع االختبار -2
 تقدير الدرجة وطريقة التصحيح. -۸
 حساب ثبات االختبار التحصيمی المعرفي. -4
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لحساب ثبات االختبار، تم تطبيس االختبار عمى عينة استطبلعية، تكونت من 
( تمميذ من تبلميذ الصف الثالث االعدادي، وتم رصد درجات التبلميذ؛ بغرض 44)

 ن:تحديد كل م
 معامل السيولة والصعوبة لمفردات االختبار. –
 حساب ثبات االختبار. -         حساب معامل التمييز. –
 الزمن البلزم لبلجابة عن مفردات االختبار. –

 : HTMLبطاقة مالحظة الميارات األدائية لمغة  -ب(
 ( فقرة، تبعًا لمخطوات اآلتية:45تم إعداد بطاقة مبلحظة مكونة من )

من بطاقة المبلحظة: في قياس الجانب العممي لميارات مادة  تحدد اليدف –
الكمبيوتر لمتبلميذ الصم بمدرسة األمل لمصم وضعاف السمع بجرجا، 

 ومدرسة األمل لمصم وضعاف السمع بطيطا.
 صياغة فقرات بطاقة المبلحظة –
 التقدير الكمي ألداء الطمبة عمى البطاقة –
 صياغة تعميمات بطاقات المبلحظة –
 قة المبلحظةصدس بطا –
 :إجراء تجربة األساسية لمبحث -رابعاً 

 مرت إجراءات التجربة األساسية بالمراحل التالية: 
 .اإلعداد لمتجربة -0
 .اختيار عينة البحث -9

 تم اختيار عينة مقصودة مكونة من:
  ( تمميذ من التبلميذ الصم بمدرسة 44( مكونو من )4مجموعة تجربية )

 بجرجا بالصف الثالث اإلعدادي.األمل لمصم وضعاف السمع 
 ( تمميذ من التبلميذ الصم بمدرسة 44( مكونو من )4مجموعة تجربية )

 األمل لمصم وضعاف السمع بطيطا بالصف الثالث اإلعدادي.
 .تطبيق االختبار القبمي ألدوات البحث -3

  حتى  42/42/4442استغرس تنفيذ تجربة البحث في شير في الفترة من
النحو التالي أسبوع كامل من األحد إلى الخميس  عمى 44/40/4442

 بواقع أربعة ساعات يوميًا، ثم جصتان أسبوعيًا وفس المنيج.
  في اليوم األول تم تعريف تبلميذ مجموعة البحث كيفية التعامل مع الكتاب

اإللكتروني، تعريف تبلميذ مجموعة البحث بخطوات السير في دراسة لغة 
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HTML اب اإللكتروني. وفس نمط تصميم الكت 
  تطبيس االختبار التحصيمی، وبطاقة المبلحظة تطبيقًا قبميًا وحساب نتائج

 وبطاقة المبلحظةوفيما يمي توضيح ذلك. التطبيس القبمى لبلختبار،
تكافؤ مجموعات البحث وفق الكتاب اإللكتروني القائم عمى التفضيالت في  -أ

الغير قائم عمى التفضيالت في (، والكتاب اإللكتروني 0المجموعة التجربية )
 ( بالنسبة لالختبار التحصيمي:9المجموعة التجريبية )

قام الباحث بحساب درجات التبلميذ في التطبيس القبمي لبلختبار التحصيمي،  
دخاليا لبرنامج   One Wayباستخدام أسموب تحميل التباين أحادي اإلتجاه  SPSSوا 

ANOVA Analysis of Variance الباحث بحساب المتوسط الحسابي ، ثم قام
واإلنحراف المعياري لمدرجات ثم حساب قيمة "ف"، وذلك الختبار داللة الفروس بين 
متوسط فروس درجات التبلميذ في التطبيس القبمي لبلختبار التحصيمي كما يوضحيا 

 الجدول التالي: 
 ( المتوسطات الحسابية واإلنحراف المعياري4)جدول 

 ت التبلميذ في التطبيس القبمي لبلختبار التحصيميوقيمة "ف" لدرجا 
مجموع  مصادر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 االحصائية

 0.0.2 0 0.0.2 بين المجموعات
 2.002 21 2...0.2 داخل المجموعات .222 9.9.3

  20 33..0.2 الكمي
(، وقيمة الداللة 422,4))ف( تساوي  يتضح من الجدول السابس أن قيمة 

، (45,4) ≥( وىي غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 524,4الئلحصائية )
وعمى ذلك فإنو "التوجد فروس ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 
المجموعتين التجربيتين التي تدرس بالكتاب اإللكتروني في اإلختبار التحصيل 

الي يتضح أن المجموعتان التجربيتان متكافئتان، وأي فروس قد الدراسي القبمي، وبالت
 تحث ترجع إلى اختبلف المعالجة التجريبية. 

 :حساب قيمة "ف"
قام الباحث بحساب درجات التبلميذ في التطبيس القبمي لبلختبار التحصيمي  

دخاليا لبرنامج  لممقارنة  (independent T-test)، باستخدام اختبار ت SPSSوا 
مجموعتين مستقمتين، ثم قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف  بين

المعياري لمدرجات ثم حساب قيمة"ت"، وذلك الختبار داللة الفروس بين متوسطي 
 درجات التبلميذ في التطبيس القبمي.
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 ( المتوسط واالنحراف المعياري و"ت" المحسوبة والدالة4جدول )
المتوسط  العدد المجموعة

 ابيالحس
االنحراف 
 المعياري

"ت" 
 مستوى الداللة الداللة المحسوبة

غير دالو عند  0,203 1,239 .9,02 02,33 90 (0المجموعة التجريبية )
 22.,9 02,11 90 (9المجموعة التجريبية ) 1,12مستوى 

( وىي قيمة 41042يتضح من الجدول السابس أن قيمة الداللة اإلحصائية )
( وبالتالي ال توجد فروس ذات داللة 4145) ≥عند مستوى داللة  غير دالة إحصائياً 

 إحصائية لمتوسطات درجات التبلميذ في االختبار التحصيمي القبمي.
 قام الباحث بحساب درجات التبلميذ في التطبيس القبمي لبطاقة المبلحظة ثانيًا: 

دخاليا لبرنامج  لممقارنة  (independent T-test)، باستخدام اختبار ت SPSSوا 
بين مجموعتين مستقمتين، ثم قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف 
المعياري لمدرجات ثم حساب قيمة"ت"، وذلك الختبار داللة الفروس بين متوسطي 

 درجات التبلميذ في التطبيس القبمي.
 ( المتوسط واالنحراف المعياري و"ت" المحسوبة والدالة2جدول )

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

"ت" 
 مستوى الداللة الداللة المحسوبة

غير دالو عند  02.,0 1,322 .0,12 00,20 90 (0المجموعة التجريبية )
 2..,1 9.,00 90 (9المجموعة التجريبية ) 1,12مستوى 

( وىي قيمة 41242يتضح من الجدول السابس أن قيمة الداللة اإلحصائية )
( وبالتالي ال توجد فروس ذات داللة 4145) ≥دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  غير

التطبيس القبمي لبطاقة مبلحظة لقياس إحصائية لمتوسطات درجات التبلميذ في 
 .الجانب العممي لميارات مادة الكمبيوتر

 تطبيق مادة المعالجة التجريبية: -2-3-2
 ية بالخطوات التالية:مرت خطوات تطبيس مادة المعالجة التجريب 
 .قام الباحث بإعداد المعمل والتأكد من سبلمة األجيزة وصبلحيتيا لبلستخدام 
 .تم شرح تعميمات استخدام الكتاب اإللكتروني لجميع التبلميذ المشاركين 
  عمى مدار الشير تم دراسة الوحدة األولى من الفصل الدراسي الثاني وىي

ب اإللكتروني بإتباع النموذج المختمط وفس الكتا" HTML"األدوات في لغة 
 لمتعمم اإللكتروني بأسموب التعمم الفردي وقام الباحث بدور الموجة والمرشد.

  ،في اليوم األخير تم التطبيس البعدي ألدوات البحث )االختبار التحصيمي
 .وبطاقة المبلحظة،. عمى تبلميذ مجموعتي البحث
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 :في البحث يب اإلحصائية المستخدمةاألسال -خامساً 
تمت المعالجات اإلحصائية لمبيانات التي حصل عمييا الباحث وذلك  

 Statistcal Package For"باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية لمعموم اإلجتماعية 

The Social Sciences" (SPSS.19)  وذلك الختبار صحة فروض البحث، وقد
 استخدم الباحث األساليب اإلحصائية األتية:

 تحميل التباين أحادي اإلتجاه  أسموبOne Way ANOVA Analysis of 

Variance. 

 ( لمجموعتين مستقمتين )اختبار )ت(independent T-test. 
 اإلجابة عن التساؤل الرابع لمبحث: -2

 نص التساؤل الرابع من تساؤالت البحث عمى: 
يارات مادة ما أثر اسخدام الكتاب اإللكتروني المقترح عمى الجانب المعرفي لم 

 ؟الميذ الصم في المرحمة اإلعداديةالكمبيوتر لمت
ال توجد فروض ذات بار صحة الفرض اإلحصائي التالي "قام الباحث باخت 

داللة إحصائية بين متوسطات درجات تبلميذ المجموعتين التجربيتين التي تدرس 
دي لبلختبار تم حساب درجات التبلميذ في التطبيس البع بواسطة الكتاب اإللكتروني،

باستخدام أسموب تحميل التباين  SPSSالتحصيمي، ومعالجتيا بواسطة برنامج 
ثم حساب  ،One Way ANOVA Analysis of Varianceأحادي اإلتجاه 

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لمدرجات ثم حساب قيمة "ف"، وذلك الختبار 
ي التطبيس البعدي لبلختبار داللة الفروس بين متوسط فروس درجات التبلميذ ف

 التحصيمي كما يوضحيا الجدول التالي: 
 ( المتوسطات الحسابية واإلنحراف المعياري5جدول )

 وقيمة "ف" لدرجات التبلميذ في التطبيس البعدي لبلختبار التحصيمي 
مجموع  مصادر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 االحصائية

 011,222 0 011,222 ين المجموعاتب
 3,012 21 092,021 داخل المجموعات ،111 339,211

  20 ..992,2 الكمي
(، وقيمة الداللة 044,24يتضح من الجدول السابس أن قيمة )ف( تساوي ) 

(، وعمى ذلك 45,4) ≥( وىي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 444,4الئلحصائية )
وجود فرس دال ل وقبول الفرض البديل الذي ينص عمى رفض الفرض األو  يتم

بين متوسطات درجات تبلميذ المجموعتين التجربيتين )المجموعة التجريبية إحصائيًا 
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( التي تدرس بكتاب إلكتروني وفس تفضيبلت المتعممين الصم، المجموعة 4)
جاىات ( التي تدرس وفس كتاب ألكتروني بدون تفضيبلت(، ولمعرفة إت4التجريبية )

الفروس بين متوسطات درجات التبلميذ الصم عمى االختبار البعدي وفقًا لنوع الكتاب 
)كتاب إلكتروني وفس تفضيبلت المتعممين الصم/ كتاب إلكتروني عادي( قام 

 ( كما يوضحيا الجدول التالي.ANCOVAالباحث باستخدام طريقة تحميل التغاير )
 (4جدول)

 لمعياري لدراجات التبلميذ في االختبار البعديالمتوسط الحسابي واالنحراف ا
 االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة

 41054 40124 44 (0مجموعة تجريبية )
 241220 44122 44 (9مجموعة تجريبية )

 224144 42144 04 الكمي
( بمغ المتوسط الحسابي 4من الجدول السابس يتضح أن المجموعة تجريبية ) 
( بمغ 4(، بينما المجموعة تجريبية )41054(، واإلنحراف المعياري )40124ليا )

  4(41220(، واإلنحراف المعياري )44122المتوسط الحسابي ليا )
 (2جدول )

 نتائج تحميل التغاير لممتوسط الحسابي لدرجات التبلميذ في االختبار البعدي
مصادر 
 التباين

درجات  مجموع المربعات
 الحرية

متوسط 
 تالمربعا

الداللة  قيمة ف
 االحصائية

 2..41 451244 0 451244 قبمي
54122. 

41109 
 .0.,.00 0 4421444 المجموعة 41111

 41244 32 241242 الخطأ
  20 44424,444 الكمي

 ≥من الجدول السابس يبلحظ وجود فرس دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
ار البعدي لصالح المجموعة (، بين متوسط درجات التبلميذ في االختب45,4)

( التي تدرس بكتاب إلكتروني وفس تفضيبلت المتعممين الصم، وبناًء 4التجريبية )
عمى ذلك ترفض الفرضية الصفرية األولى، أي أنو وجود فرس دال إحصائيًا عند 

( بين متوسط درجات تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي في االختبار 45,4مستوى )
 القائم عمى تفضيبلت المتعمم. البعدي تعزي لمكتاب

 اإلجابة عن التساؤل الخامس لمبحث: -2
 نص التساؤل الخامس من تساؤالت البحث عمى: 

ما أثر اسخدام الكتاب اإللكتروني المقترح عمى الجانب العممي لميارات مادة  
 ؟اديةالكمبيوتر لمتالميذ الصم في المرحمة اإلعد



 كتاب إلكتروني مقترح قائم عمى تفضيالت المتعممين،
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حصائي التالي "ال توجد فروض ذات قام الباحث باختبار صحة الفرض اإل 
داللة إحصائية بين متوسطات درجات تبلميذ المجموعتين التجربيتين التي تدرس 
بواسطة الكتاب اإللكتروني، تم حساب درجات التبلميذ في التطبيس البعدي لبطاقة 
مبلحظة لقياس الجانب العممي لميارات مادة الكمبيوتر، ومعالجتيا بواسطة برنامج 

SPSS التباين أحادي اإلتجاه  باستخدام أسموب تحميلOne Way ANOVA 
Analysis of Varianceثم حساب المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ، 

لمدرجات ثم حساب قيمة "ف"، وذلك الختبار داللة الفروس بين متوسط فروس 
لميارات  لبطاقة مبلحظة لقياس الجانب العمميدرجات التبلميذ في التطبيس البعدي 

 كما يوضحيا الجدول التالي: مادة الكمبيوتر
( المتوسطات الحسابية واإلنحراف المعياري وقيمة "ف" لدرجات التبلميذ 2)جدول 

 في التطبيس البعدي لبطاقة مبلحظة لقياس الجانب العممي لميارات مادة الكمبيوتر
مجموع  مصادر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  يمة فق
 االحصائية

 4401440 0 4401440 بين المجموعات
 31002 21 4241244 داخل المجموعات ،111 221202

  20 4441224 الكمي
(، وقيمة الداللة 221202)يتضح من الجدول السابس أن قيمة )ف( تساوي 

ى ذلك وعم، (45,4) ≥( وىي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 444,4الئلحصائية )
يتم رفض الفرض األول وقبول الفرض البديل الذي ينص عمى وجود فرس دال 
إحصائيًا بين متوسطات درجات تبلميذ المجموعتين التجربيتين )المجموعة التجريبية 

( التي تدرس بكتاب إلكتروني وفس تفضيبلت المتعممين الصم، المجموعة 4)
دون تفضيبلت(، ولمعرفة إتجاىات ( التي تدرس وفس كتاب ألكتروني ب4التجريبية )

التطبيس البعدي لبطاقة مبلحظة الفروس بين متوسطات درجات التبلميذ الصم عمى 
وفقًا لنوع الكتاب )كتاب إلكتروني  لقياس الجانب العممي لميارات مادة الكمبيوتر

وفس تفضيبلت المتعممين الصم/ كتاب إلكتروني عادي( قام الباحث باستخدام طريقة 
 ( كما يوضحيا الجدول التالي.ANCOVAل التغاير )تحمي

 (4جدول)
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدراجات التبلميذ في االختبار البعدي

 االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة
 91311 44144 44 (0مجموعة تجريبية )
 3010.0 42145 44 (9مجموعة تجريبية )

 91.21 44142 04 الكمي
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بمغ المتوسط الحسابي  (0) مجموعة تجريبيةيتضح أن المن الجدول السابس 
بمغ  (9) مجموعة تجريبية، بينما ال(91311(، واإلنحراف المعياري )44144ليا )

 4(91.21(، واإلنحراف المعياري )42142المتوسط الحسابي ليا )
التطبيس ميذ في ( نتائج تحميل التغاير لممتوسط الحسابي لدرجات التبل44جدول )

 البعدي لبطاقة مبلحظة لقياس الجانب العممي لميارات مادة الكمبيوتر
مصادر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 االحصائية

 441209 241244 0 241244 قبمي
401.09 

41111 
 13.,022 0 4501242 المجموعة 41111

 41244 32 421004 الخطأ
  20 42442,444 الكمي

 ≥وجود فرس دال إحصائيًا عند مستوى داللة من الجدول السابس يبلحظ 
التطبيس البعدي لبطاقة مبلحظة لقياس بين متوسط درجات التبلميذ في ، (45,4)

( التي تدرس 4لصالح المجموعة التجريبية ) الجانب العممي لميارات مادة الكمبيوتر
فس تفضيبلت المتعممين الصم، وبناًء عمى ذلك ترفض الفرضية بكتاب إلكتروني و 

( بين متوسط 45,4الصفرية األولى، أي أنو وجود فرس دال إحصائيًا عند مستوى )
التطبيس البعدي لبطاقة مبلحظة لقياس درجات تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي في 

 مى تفضيبلت المتعمم.تعزى لمكتاب القائم ع الجانب العممي لميارات مادة الكمبيوتر
 خمصت نتائج البحث إلى: 

  توجد فروس ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تبلميذ المجموعة
( التي تدرس وفس كتاب إلكتروني قائم عمى تفضيبلت المتعممين، 4التجريبية )

( التي تدرس وفس كتاب إلكتروني عادي غير قائم عمى 4والمجموعة التجريبية )
ي اختبار التحصيل الدراسي البعدي لصالح المجموعة التجريبية التفضيبلت ف

 ( ويعزى ذلك إلى الكتاب اإللكتروني القائم عمى تفضيبلت المتعمم.4)
  توجد فروس ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تبلميذ المجموعة

( التي تدرس وفس كتاب إلكتروني قائم عمى تفضيبلت المتعممين، 4التجريبية )
( التي تدرس وفس كتاب إلكتروني عادي غير قائم عمى 4مجموعة التجريبية )وال

مبلحظة قياس الجانب العممي لميارات مادة التفضيبلت بالنسبة لبطاقة 
( ويعزى ذلك إلى الكتاب 4البعدي لصالح المجموعة التجريبية ) الكمبيوتر

 اإللكتروني القائم عمى تفضيبلت المتعمم.
 



 كتاب إلكتروني مقترح قائم عمى تفضيالت المتعممين،
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 ا يمي:يمكن تفسير ذلك فيم
 ساعد  الدراسة من خبلل الكتاب اإللكتروني القائم عمى تفضيبلت التبلميذ الصم

دراسة يانج،  التبلميذ الصم في تحسين الميارة األكاديمية لدييم، وىذا يتفس مع
حيث أن الخصائص الفردية لممتعممين  ((Yang&Sinnappan,2009سنبان

أن استخدام التكنولوجيا المناسبة تؤثر في تفضيبلتيم في استخدام التكنولوجيا، و 
 يؤثر عمى إيجابا عمى األداء ألكاديمي.

  وجود تفضيل قوي معتدل نحو واحد أو أكثر من أساليب التعمم يمكن أن
تساعدك عمى معرفة ما ىي تفضيبلت التعمم التي يمكن أن تكون لدى المتعمم، 

، وىذا يتفس وكيف يمكن استخدام ىذه التفضيبلت لتحسين األداء األكاديمي
التي قارنت بين  (4440)مركز الموراد األكاديمية األمريكية،الدراسة التي أجراىا 

 تفضيبلت التعمم وأساليب التعمم. 
 إن تفضيبلت المتعمم وتحديد نقاط القوة والضعف، واالحتياجات أتاحت فرصا 

والتبلميذ"، وأكد الباحث عمى أن استيعاب تفضيبلت  المحتوى معرفة لتطوير
المتعممين الصم في الكتاب في الكتاب اإللكتروني موضع البحث أدى إلى 
استجابة إيجابية من جانب التبلميذ، وتم تحقيس تفاعل عالي، ويتفس ذلك مع 

 et al:2013  .(Athanases,Steven,) دراسة ستيفن ايثن، وآخرون

  يتم إن التبلميذ يظيروا استجابة إيجابية، ويتم تحقيس أعمى تفاعل عندما
استيعاب تفضيبلت التعمم لدييم واحتياجاتيم من جانب المعممين/ ومن األىمية 
بمكان أن يكون لدى المعممون معرفة عن تفضيبلت المتعمم في فصوليم 

 et al) الدراسية لمنظر في تصميم تدريسيم، وىذا يتفس مع دراسة الزىراء وآخرون

,2010 (Zahra;. 

 :البحث توصيات -ثالثاً 
بما  الحالي البحث يوصي النتائج عنو أسفرت إجراءات البحث وما ضوء في 
 :يمي
 مراعاة  مع بالصم الخاصة الدراسٌة المواد جمٌع فً إلكترونٌة كتب إنتاج

 معاٌٌر تصمٌم مراعاةتفضٌالت المتعلمٌن الصم المتعلقة بالكتاب اإللكترونً، و
 تفاعلٌة تعلٌمٌة أنشطة بلغة اإلشارة للصم، وتقدٌم المدعومة اإللكترونٌة الكتب
 م.هل الُمعد اإللكترونً الكتاب داخل طبٌعتهم تناسب
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  ًمراعاة معرفة الخصائص الفردٌة للمتعلمٌن التً تؤثر فً تفضٌالتهم ف

استخدام التكنولوجٌا، قبل إنتاج الكتب اإللكترونٌة الخاصة بالصم ألن استخدام 

 اء ألكادٌمً.التكنولوجٌا المناسبة ٌؤثر على إٌجاباً على األد
  مراعاة أسالٌب التعلم المناسبة للتالمٌذ الصم، فوجود تفضٌل قوي معتدل نحو

واحد أو أكثر من أسالٌب التعلم ٌمكن أن تساعد المعلم على معرفة ما هً 

تفضٌالت التعلم التً ٌمكن أن تكون لدى المتعلم، وكٌف ٌمكن استخدام هذه 

 التفضٌالت لتحسٌن األداء األكادٌمً.
 اعاة اإلستفادة بتفضٌالت التعلم لدى التالمٌذ الصم، واحتٌاجاتهم من جانب مر

المعلمٌن عند تصمٌم الكتب اإللكترونٌة الخاصة بالصم ومن األهمٌة بمكان أن 

ٌكون لدى المعلمون معرفة بتفضٌالت المتعلم فً فصولهم الدراسٌة للنظر فً 

ابة إٌجابٌة، وٌتم تحقٌق تصمٌم تدرٌسهم حٌث أن التالمٌذ الصم ٌظهروا استج

 أعلى تفاعل عندما ٌتم استٌعاب تفضٌالتهم للتعلم. 
 إعداد كتب إلكترونٌة تتضمن اختبارات تدمج االبجدٌة  المعلمٌن تدرٌب

 اإلشارٌة ولغة اإلشارة.

  ًضرورة الرجوع إلى قائمة المعاٌٌر الخاصة بالكتاب اإللكترونً للصم الت

 كتاب إلكترونً للصم.توصل لها الباحث قبل تصمٌم أي 
 :البحوث المقترحة -رابعاً 

من خبلل نتائج البحث الحالي، ومن خبلل مراجعة الدراسات السابقة  
 المرتبطة، يمكن إقتراح البحوث التالية:

مهارات البرمجة لدى  لتنمٌة اإللكترونٌة على التفضٌالت قائم تعلٌمً برنامج .1

 تالمٌذ المرحلة اإلعدادٌة.
 البصرٌة المدعومة بلغة الشفاه على محو أمٌة الصم.أثر التفضٌالت  .2
كتاب إلكترونً قائم على تفضٌالت المتعلمٌن الصم مدعوم بلغة الشفاه لتعلٌم  .3

 القراءة، و الكتابة للتالمٌذ الصم.
أنماط تصمٌم كتب إلكترونٌة للمعاقٌٌن سمعٌاً فً ضوء المعاٌٌر العالمٌة  .4

 ة. وأثرها على تنمٌة المهارات األكادٌمٌ
 لدى للصم تفاعلٌةإلكترونٌة  كتب تصمٌم مهارات لتنمٌة تدرٌبً برنامج .5

 التعلٌم، أو معلمً فئة الصم. أخصائً تكنولوجٌا
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 المراجع
 :المراجع العربية-أواًل 
 لغة عرض نمط اختبلف (، أثر4442) الدريويش، إبراىيم بن عبداهلل بن أحمد

 لدى التعمم ومعدل التحصيل عمى الكمبيوتر التعميمية برمجيات في اإلشارة
 ،مجيات، رسالة دكتوراه غير منشورةالبر  نحو الصم، واتجاىاتيم التبلميذ

 ، قسم تكنولوجيا تعميم.ة التربية النوعية جامعة عين شمسكمي
دور النشاطات الرياضية والترويحية في حياة األصم  .(4442أمل أحمد حسن.)

 .الدراسات العراس بغدادالمركز الوطني لمبحوث و  .وضعيف السمع
فاعمية التعميم الفردي الذاتي بالمحاكاة بالحاسوب  .(4444خميفة عبد الكريم. )

 ،تكاري، مجمة كمية التربية بأسيوطوالكتاب اإللكتروني في تنمية التفكير اإلب
4(42).  

النشأة والتطور والخصائص واالمكانات  :الكتب اإللكترونية .(4442رامي داوود. )
 ، الدار المصرية المبنانية، القاىرة.ستخدام واإلفادةواال

التأىيل المغوي المبكر لؤلطفال ضعاف السمع في مرحمة  :الرحمن محمد عبد سعيد
(، المؤتمر درسة إللحاقيم بمدارس العاديين )نظرة مستقبميةما قبل الم

 .م4440العممي األول قسم الصحة النفسية كمية التربية جامعة بنيا، 
فاعمية استخدام كتاب إلكتروني بمغة اإلشارة عمى  .(4444ه محمود محمد.)شاىند

، رسالة ماجستير االبتدائية لمصم لمادة الرياضياتتحصيل تبلميذ المرحمة 
 كمية التربية النوعية جامعة عين شمس.

، القاىرة: دار الطبعة األولى”. الكتاب اإللكتروني“/ب(. 4442عبد الحميد بسيوني )
 .عممية لمنشر والتوزيعالكتب ال
أثر اختبلف تفاعل الكتاب اإللكتروني عمى التحصيل  .(4442عصام الزس.)

المعرفي واألداء المياري لدى دارسي ماجستير تقنيات التعمم واتجاىاتيم 
المجمد  42نحوه،مجمة البحوث النفسية والتربوية بجامعة المنوفية العدد

 الثاني.
ثر برنامج دراسي تخصصي في اإلعاقة السمعية ( أ4440عمي عبد النبي حنفي. )

عمى تعديل اتجاىات معممي المعوقين سمعيًا وخفض مستوى احتراقيم 
 . 22جامعة طنطا ع  .مجمة كمية التربية .النفسي
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فاعمية األنشطة الفنية في تخفيض حدة  .( 4444فالنتينا وديع سبلمة الصايغ. )
رسالة  .حمة الطفولة المتأخرةالسموك العدواني لدى األطفال الصم فى مر 

 .جامعة حموان .دكتوراه. كمية التربية الفنية قسم عموم التربية الفنية
(: أساليب تصميم كتاب رقمى باستخدام المثيرات البصرية 4442ماريان ميبلد )

اإللكترونية المدعومة بمغة اإلشارة لتنمية التحصيل والميارات األدائية 
يذ الصم بالحمقة اإلبتدائية، مجمة تكنممممولوجيا لمحاسب اآللي لدى التبلم

 .24التربيمممممة دراسات وبحمموث، مصر العدد 
(: القيمة التنبؤية ألساليب 4440محمد بن عمي معشي، سميمان عبد الواحد يوسف،)

ريد في التحصيل األكاديمي لدى طبلب السنة  التعمم المفضمة وفقًا لنموذج
فاوتي الذكاء اإلجتماعي، مجمة جامعة جازان، التحضيرية بجامعة جازان مت

  .4، ع2فرع العموم اإلنسانية، مج
(: الكتاب اإللكتروني المقترح لمقرر األحياء الفصل األول 4442محمد عمي احمد،) 

 :لمطبلب بوالية جنوب دارفور، السودان الثانوي عمى التحصيل الدراسي
 .4، ع22ر، مجدراسة تحميمية، مجمة كمية التربية بأسيوط، مص

مجمة المعموماتية، العدد ”. الكتاب اإللكتروني المفيوم والمزايا(. “4444محمد نعيم )
 الرابع والثبلثون
فاعمية كتاب إلكتروني لعبلج صعوبات تعمم  .(4444) محمود مصطفى عطية.

سالة ماجستير كمية التربية مة االبتدائية، ر الرياضيات لدى تبلميذ المرح
 .جامعة عين شمس

 .، دار الفكر العربيبيئات التعمم االفتراضية .(4440نبيل جاد عزمي.)
أثر التفاعل بين أنماط مختمفة من دعامات  .(4444، محمد والمرداني.)نبيل عزمي

التعمم البنائية داخل الكتاب اإللكتروني في التحصيل وكفاءة التعمم لدى 
ية واجتماعية ،مجمة طبلب الدراسات العميا بكميات التربية، دراسات تربو 

  .(44) 2 كمية التربية جامعة حموان،
دار  ،2ج  ،موسوعة التدريس .(4442).ىاوزن ىيك، ترجمة مجدي عزيز ابراىيم

 القاىرة.  المسرة،
(: فاعمية الكتاب اإللكتروني في تنمية بعض ميارات 4445ىناء محمد عمي،)

لمعمومات لدى تبلميذ عمميات العمم األساسية لمادة الكمبوتر وتكنولوجيا ا
 .4، ج444المرحمة اإلعداية، مجمة كمية التربية ببنيا، ع
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