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ا وأضحت وجماال اسرتاتيجيا حيوي أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصال منذ سنوات واقعا ملموسا
حاجة األفراد واجلماعات والدول واألمم إىل عامل الرقميات الزمة يف كّل جوانب احلياة يف جمتمعات 
املعرفة واالقتصاد اجلديد املرتكز أساسا على صنع املعلومات ونشر البيانات عرب منّصات إلكرتونية 

ل واالتصال والتجارة والعلوم والزراعة والطّب والفنون والنق ضخمة يوميا، يف كافّة امليادين، يف التعليم
 وغريها حّّت يتمّكن اجلميع من النفاذ إليها واستعماهلا.  

وهتدف املنّظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف هذا العدد من جمّلة األلكسو للمعلومات إىل إثراء 
من خالل إسهامات متخّصصني مّتت  عاقة نفاذ األشخاص ذوي اإل“املكتبة العربية يف جمال 

دعوهتم للكتابة للغرض، ولإلسهام يف خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة ومتكينهم وتأمني حقوقهم 
ومنها احلّق يف املعلومة والنفاذ إليها عرب الوسائط التكنولوجية احلديثة، وحّق املشاركة يف احلياة 

 االجتماعية واالقتصادية. 

املقام إالّ التنويه باملقاالت والبحوث الواردة يف هذا العدد أّوال ألّّنا أّكدت مكانة وال يسعنا يف هذا 
هذه الفئة يف اجملتمع وأمهّية دورها يف حتقيق تنميته. وثانيا ألّّنا شّكلت مصدرا معرفيا للمهتّمني 

لى تطوير عباألفراد ذوي اإلعاقة يف الدول العربية، ملزيد التعّرف على احتياجات هذه والعمل 
مهاراهتم وإبراز قدراهتم بالشكل األمثل. وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أّن املنّظمة بادرت إىل 
إعداد اسرتاتيجية عربية لألفراد ذوي اإلعاقة تصدر قريبا لتسهم يف تعريف القارئ بأمهّيتهم وتثمني 

. وحنن على شروعات ااخاّصة همدورهم، وتشجيع الدول العربية على تطوير السياسات والربامج وامل
يقني بأّن حمتوى هذا العدد من اجملّلة يشّكل قيمة مضافة للمخّططني وصّناع القرار ورامسي السياسات 
الذين يعملون على إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف جمتمعاهتم االستفادة من قدراهتم يف الدورة 

 التنموية باعتبارهم جزءا من رأس املال البشري. 

 وهللا من وراء القصد.                                                                         

 املدير العام                          

 د. سعود هالل الحربي              
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األعزاء، العدد ها )األلكسو( أن تضع بني أيدي قرائ يسعد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
ن م جمموعة منتقاةويتضمن هذا العدد  للمعلومات، االلكسوجملة السابع والعشرين من 

يا املعلومات تكنولوجلواليت عرضت يف املؤمتر العلمي الدويل السادس أوراق(  9)املقاالت القيمة 
جبامعة ا ئهنظمته األلكسو مع جمموعة من شركاواالتصال ونفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة والذي 

 .1192ديسمرب  19-99يف  السلطان قابوس بسلطنة عمان

حيث متحورت مقاالت هذا العدد للمجلة حول تكنولوجيا املعلومات واالتصال لفائدة 
األشخاص ذوي اإلعاقة وهو ما تسعى إليه املنظمة من خالل تعزيز دور تكنولوجيا املعلومات 

 اختاذب األشخاص ذوي اإلعاقة، واليت بادرتواالتصال يف مجيع اجملاالت وخاصة لفائدة 
 العمل من زيدمل العربية الدول يف الوعي ونشر مبشاغلهم واالهتمام هم للنهوض مهمة خطوات

 ادي،واالقتص االجتماعي حميطهم يف الفعال باالخنراط هلم تسمح مكانة إعطائهم على
 تكنولوجيا إىل النفاذو  والتنقل لعملوا والثقافة والتعليم الرتبية يف كاملة حقوقهم من ومتكينهم
 واالتصال. املعلومات

وإذ تقدم املنظمة هذا العدد إىل قرائها األعزاء والكتاب األفاضل الذين أثروه مبقاالهتم فإننا 
نأمل ان يصل هذا العدد إىل خمتلف الباحثني العرب يف هذا اجملال وأن يولوه االهتمام املأمول 

 البحث العلمي خدمة لفئة األشخاص ذوي اإلعاقة.وحنثهم على مزيد العمل و 

 هيئة التحرير 
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 ملخص

الميادين الحياتية ومنها مجال اإلعاقة الحركية. إذ قدمت  مجيعفي ساهمت الفنون في الرقي بمستوى الممارسات الفردية  

أدواراً كثيرة من أجل دمج هذه الفئة في المجتمع للتغلب على الكثير من التحديات وتخطي العبقات في العديد من القطاعات 

دين التي أسهمت الطفرة التكنولوجية الخدمية والعالجية والتربوية والرياضية والفنية. ويأتي مجال الفن التشكيلي كأحد الميا

في خدمتها في نطاق العالج والتأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ إذ عانى ذوي االعاقة الحركية ولفترات طويلة من الكثير 

من العقبات والتحديات من أجل العيش بشكل متزن. لذا يهدف البحث الحالي للتعريف بدور الفنون في خدمة ذوي االحتياجات 

ة، واستعراض أهم ما قدمته التكنولوجيا لخدمة هذه الفئة من خالل الفنون بهدف الخروج بها من حيز التهميش إلى الخاص

المشاركة الفاعلة في المجتمعات، كما يهدف أيضا إلى التعريف بأهم األجهزة التكنولوجية الحديثة في تدريس الفنون والتي 

ألشخاص ذوي االعاقة. أظهر هذا البحث أن ارتباط قطاع الفنون بالتكنولوجيا تعين العاملين في التأهيل النفسي والحركي ل

أسهم بشكل كبير ومباشر في تفعيل دور الفنون لهذه الفئة وتعزيز مساهمتهم في المجتمع بفاعلية أكثر. كما حدد البحث 

ة متعددة تساعد في إظهار العالقة أجهزة تكنولوجية بعينها والتي يمكن استخدامها مع فئة المعاقين حركياً مع عرض أمثل

 القوية بين الفن والتكنولوجيا لخدمة ذوي اإلعاقة بشكل خاص.

 الفن، التكنولوجيا، ذوي اإلعاقة احلركية -الكلمات المفتاحية
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Abstract 

Arts have contributed to promoting practices of individual people in all life disciplines, 
including the field of physical disability. Arts have played many roles in order to integrate 
this group in the society to help them overcome the different challenges they are likely 
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to encounter and involve them in multiple service sectors such as Medicine, Education, 
Physics, and Art. Plastic Art has become one of the crucial disciplines, which has 
contributed to treating and rehabilitating persons with disabilities; where people with 
physical disability have suffered for a long time to live in a balanced life and without 
obstacles and challenges. Therefore, the current research aims to define the role of arts in 
serving this group of individuals to become active participant in their respective societies. 
This study also aims to present the most important new technology equipment in relation 
to teaching art, which could help professional workers working in psychological and 
physical disability rehabilitation. This research shows that the link between art and 
technology has contributed significantly and directly in activating the role of arts for this 
group of people and enhanced their accomplishments in the society more effectively. It 
also identifies some technological equipment, which could be used with groups of 
individuals with physical disability and provide them with multiple examples to show the 
strong relationship between art and technology for serving physical disability in particular. 
Keywords- Art, Technology, Physical Disability. 

 

 مقدمة .2

اللغات العاملية اليت ميكن التعبري من خالهلا برغم اختالف السن والثقافة واجلنس واللغة والتفكري )الدهان،  إحدىالفن 
 عراللمش اآلخرينولة لتحقيق االتصال االجتماعي من خالل فهم اأن الفن حم (Rubin, 2005)(. ويشري 1191

اإلفصاح  لفن واليت بدورها تساعد يف ختفيف القلق واملشكالت اليت يصعباليت مت التعبري عنها من خالل ممارسة عملية ا
عنها إال من خالل الفن، وكنتيجة هلذا فأن الفن يسهم بطريقة مباشرة يف الصحة النفسية واالجتماعية فالكثري من املفاهيم 

 ية قصوى.ميكن التعبري عنها إىل حد كبري من خالل استخدام أدوات الفن اليت متنح قدرة تعبري 

كما يتيح الفن التشكيلي فرصاً للتعبري يقبل فيها كل ما هو شاذ أو سيء أو سليب أو إجيايب وكل ما يصعب التعبري عنه 
من ختيالت وأفكار بأمان حيث أنه حيرتم حرية التعبري عن النفس وكذلك حرية اكتشاف الطريقة وااخامات املالئمة 

يتعلق بدور الفن مع  وفيما. (Rubin, 2005)لفين حيقق االبتهاج والسعادة للتعبري، كما أن االّنماك يف العمل ا
مل اللغة هنا ويصبح  (Silver, 2002)املعاقني، يشري  أن للفن قيمة هلا معىن يف تسهيل علمية االتصال هم حيث هته

امه كمحفز الستخراج ستخدالفن وسيطًا لألفكار واملشاعر اليت يصعب التعبري واحلديث عنها باللغة اللفظية، وميكن ا
مشاعر املعاق واجتاهاته حنو الذات وحنو اآلخرين، كما يعترب الفن حمفزاً للخيال ومقياساً لتقدير احملتوى املعريف واالنفعايل. 

للمعاقني  كاريواالبت( أن برامج تعليم الرتبية الفنية أتاحت فرصًا للنمو املعريف 1191ويف هذا الصدد تؤكد )الدهان، 
خالهلا ميكنهم التفاعل النفسي من خالل أدوات الفن املختلفة واليت تساعد على التكيف والتعامل مع أوضاع التوتر  ومن

وتسمح بانعكاس املشاعر الفردية واجلماعية وتسهم يف تعديل السلوك العدواين لديهم. ولذا وكما أشارت إليه )الدهان، 
املواءمة بني ل بديالً للكالم ويوفر فرصة أخرى لتنظيم األفكار والتعبري و ( فإن احلاجة للفن بالنسبة للمعاقني يشك1191

 قوة املشاعر وقوة التعبري من خالل الفن.

ر للتعبري اليت توصل اليها اجلنس البشري. هكذا كان حني انتشاره منذ فج قطر الأفضل من جيب االعرتاف بالفن لذا 
ركة البقاء. صنعت خصيصاً ألجل مع باآلالفحاجته، تلتها اهتمامات احلضارة؛ يف كل جيل صنع االنسان أشياء لقضاء 
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قط رغم ذلك ال نستطيع اعتبار وظيفة الفن ف. مث صارع اإلنسان حّت النهاية ألجل العظمة والراحة والسعادة املادية
ألقل نفعاً. أو ااالشياء ضمن حقل اقتصادي كصناعة األثاث أو حّت السيارات وسائر األغراض األكثر  بإنتاجمتعلقة 

إذن الطبيعة األساسية للفن من املمكن أن توجد، ليس يف انتاج االشياء اليت تليب احلاجات العملية، وليس يف التعبري 
ااخاص باألفكار الدينية أو الفلسفية، ولكن يف طاقة الفنان اخلق عامل تركييب منسجم مع نفسه، فهو ليس بعامل الرغبات 

التالزم بني  أنإذ س بالتايل عامل األحالم والتخيل املزاجي، امنا هو مزيج من هذه التناقضات. واحلاجات العملية، ولي
ااخيال والتعبري الفين قد بدأ منذ فجر التاريخ، حيث كان الفن السبيل الوحيد للفنان للتعبري عن أفكاره وترمجة أحاسيسه 

ديال عن احلياة، ووسيلة إلجياد التوازن بني اإلنسان  الفن قد يكون بأن ( 998892آرنست فيشر ). يؤكد إىل اللغة
 .والعامل الذي يعيش فيه 

ن ماملالذ الذي يلجأ إليه اإلنسان كلما أخفق يف حتقيق التوازن وضاقت به السبل، ومن هنا، يصبح التعبري الفين هو 
( 99:3911وى )جون ديو ما أشار اليه وه ااخيال واإلدراك احلسي بكل املؤثرات االجتماعية والنفسية والفيزيائية.خالل 

الذي يرى بأن الفن ينقلنا  إىل حالة توازن أمشل بني طاقات الكائن احلي من جهة، وطاقات الظروف ااخارجية اليت حييا 
 يف كنفها من جهة أخرى . 

فة أو عامل العلم. ويف لسشأن عامل الف لإلنسانوميكن أن نعترب الفن طريقة للمعرفة، وعامل الفن هو ّنج للمعرفة ذو قيمة 
الواقع أنه فقط عندما نقّر بوضوح بالفن كطريقة متوازية للمعرفة، امنا متميزة عن سائر الطرائق اليت يتوصل االنسان إىل 
فهم بيئته عندها فقط يتاح لنا تقدير أمهيته يف تاريخ اجلنس البشري. وهو ما يفسره بعض علماء النفس من أن دوافع 

من أمنا هي وسيلة دفاع ال شعورية ميارسها الفرد لإلبقاء على توازنه النفسي من خالل حتويل الطاقة النفسية ) التعبري الفين
بتايل تصبح و  دوافع ورغبات غري واضحة للعيان أو غري مقبولة( إىل أنشطة وفعاليات فنية تلقى تأييد اآلخرين وإعجاهم.

  .شعوري إىل تطهري العقل من بعض الذكريات املكبوتةتؤدى على املستوى ال يةتنفيس اتعمليممارستها 

وال ميكن جتاهل الدور الكبري الذي تؤديه ممارسة الفنون يف الشخصية سواء أكانت أدوار تربوية أو اجتماعية أو تلك 
ذي جيعلنا نعيد ر الاحلميدة. األم واالجتماعيةاألدوار املتعلقة بغرس السلوك اإلجيايب وتقوميه، وتشجيع القيم اإلسالمية، 

طاق تقتصر ممارستها على مرحلة عمرية أو فئة جمتمعية معينة بل جيب أن يتسع ن أالالنظر يف أمهية الفنون اليت جيب 
املمارسة ليشمل األندية واملراكز واملستشفيات وغريها من األماكن اليت حيتاج مرتادوها إىل تعديل وتقومي وعالج أيا كان 

( بأن ممارسة 1111) حممد( و 1192(، واليحيائي ):119احلديثة كما يف دراسة اليحيائي )نوعه. وتؤكد الدراسات 
الفنون تسهم يف عمليات التدريب والعالج وفقاً للنظريات النفسية والرتبوية املستحدثة سواء لألفراد السويني أم ألصحاب 

ين وأصحاب والنفسية، ومنهم أيضا فئة املبتكر  العقلية االحنرافاتالفئات ااخاصة أو غري العاديني من املرضى وأصحاب 
التفوق العقلي. وتؤكد على استخدام الفنون كمدخل طبيعي للمبتكرين إلظهار مواهبهم التخصصية، باإلضافة إىل مهمة 

 ه. يالفن األساسية املتمثلة يف مساعدهتم على التقدم حنو احلياة والتكيف مع اجملتمع عن طريق ممارسة العمل واالجتهاد ف
  

 أهمية البحث .1

يلقى العالج بالفن قبوالً واسع االنتشار يف الدول املتقدمة حيث هتتم هذه الدول بالفن بوصفة مادة عالجية تأهيلية مع 
من أن الفنون بكل أشكاهلا وجماالهتا الفنية تشكل فوائد عالجية تأهيلية هلا تأثري مباشر على  انطالقاالفئات ااخاصة 



10 

 

واالجتماعية والبدنية واالنفعالية. ويقابل هذا االنتشار العاملي جهودا متواضعة نادرة يف الدول العربية النواحي الفكرية 
بالفن ال يزال خيطو خطواته األوىل وعلى استحياء. لذا حناول يف هذا البحث استعراض  إن العالجحبيث ميكننا القول 

شاركة ة وااخروج بذوي االحتياجات ااخاصة من حيز التهميش إىل املاليت قدمتها التكنولوجيا اخدمة البشري أهم االمكانيات
 الفاعلة يف اجملتمعات.

 أسئلة البحث .1

 ما الدور الذي يلعبه الفن التشكيلي اخدمة االشخاص ذوي االعاقة احلركية؟ -
 ماذا قدمت التكنولوجيا للفن من أجل خدمة االشخاص ذوي االعاقة احلركية؟ -

 البحث منهجية .8

حثني يف إجناز هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي القائم على وصف وحتليل نوعية الوسائل التكنولوجية استخدم البا
 املساعدة واألكثر تطوراً للتقليل من العوائق اليت يواجهها املعاق حركيا عند ممارسة الفنون بكافة أشكاهلا.

 مصطلحات البحث .5

كهمهه الفن: نسان ا الذوقه واملواهب واجلمع9 فنون، وهو مجلةه الوسائل اليت يستعملها اإلإ تهعرف املعاجم الفن بأنه مهارٌة حيح
ثارة املشاعر والعواطف. والتعريف االجرائي لكلمة الفن هو ذلك النشاط احلركي واالبداعي املرتبطة بعدد من فنون  إلإ

تعبري برموز ثارة املشاعر واألحاسيس لاملرئّية كالرسم والتصوير والنحت وااخزف، وغريها من املمارسات اليت هتدف إىل إ
 وأشكال قد تكون بديلة عن الكلمات املنطوقة واملكتوبة.

السِّلع  تهعرف املعاجم الكلمة بأّنا تْقنيَّة؛ أسلوب اإلنتاج أو ححصيلة املعرفة الفنيَّة أو العلمّية املتعلِّقة بإنتاج التكنولوجيا:
ج وتوليد الطاقة واستخراج املواّد األّولّية ووسائل املواصالت، وتهسمَّى أحيانًا وااخدمات، مبا يف ذلك إنتاج أدوات اإلنتا 

 العلم التطبيقّي. أما التعريف اإلجرائي للتكنولوجيا يف البحث فهي مجيع التقنيات واألجهزة والوسائل التكنولوجية املساعدة
كية، تتضمن أي وسيلة يستخدها ذو االعاقة احلر اليت أكتشفها العلم يف خدمة جمال الفنون لفئة االعاقة احلركية، و 

وتساعدهم على العمل يف جمال الفنون بطريقة فعالة، وتشمل املعات والربجميات بقصد حتسني مهارات األفراد واحلفاظ 
 عليها. 
 

تاجون حيذوي االعاقة احلركية/اجلسمية هي فئة من فئات ذوي االحتياجات ااخاصة وهم األفراد الذين  اعاقة )حركية(:
طوال حياته أو خالل فرتة معينة زمنيا إىل عناية خاصة كي يطوروا قدراهتم ويصقلوها ويتأقلموا مع املتطلبات احلياتية 
اليومية سواء كان ذلك داخل اإلطارين األسري أو اإلطار املهين، ويتفق املختصون على وجود ثالثة تصنيفات كربى 

 لفئات ذوي االحتياجات ااخاصة وهي9

 ي االحتياجات ااخاصة يف مستوى القدرات العقلية )املوهوبني/ املتأخرين دراسيا/املتخلفني ذهنيا(. ذو  -1
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ذوي االحتياجات ااخاصة يف املستوى اجلسمي )الصم/ البكم/ املكفوفني/أصحاب االضطرابات الصحية  -2
 واجلسمية والعصبية(.

 نفعاليا، واجتماعيا(.ذوي االحتياجات ااخاصة يف املستوى االنفعايل )املضطربون ا -3
فنقصد به تلك الفئة املعاقة حركيا بسبب حاالت وراثية أو اصابات ناجتة عن يف هذا البحث أما ذوي االعاقة  -4

 حوادث.

 دور الفن في عالج ذوي االعاقة    .1

حلركية على ا ساهم الفن والفنانون يف عمليات العالج الرتبوي والنفسي والتأهيلي لذوي اإلعاقة بشكل عام وذوي اإلعاقة
 طراف الصناعيةاجلراحة الرتقيعية يف تنفيذ األوجهه ااخصوص. بدأ من األدوار اليت يقدمها الفنانون يف الطب التجميلي و 

يني عمليات التدريب والعالج وفقاً للنظريات النفسية والرتبوية املستحدثة سواء لألفراد السو إىل تلك اإلسهامات ااخاصة ب
ة املبتكرين العقلية والنفسية، ومنهم أيضا فئ االحنرافاتاصة أو غري العاديني من املرضى وأصحاب أم ألصحاب الفئات ااخ

( بأن برامج العالج بالفن قد طورت أساسًا ملقابلة االحتياجات 1119ويشري القريطي ) وأصحاب التفوق العقلي.
اصراً على املرضى واملعوقني، ومل يعد العالج بالفن ق االنفعالية تااخاصة ألفراد معينني كاملرضى النفسني، وذوي االضطرابا

لياً، السلوكية، وإمنا امتد استخدامه إىل جماالت وفئات أخرى خمتلفة كاملتخلفني عق تالنفسني والعقلني وذوي االضطرابا
تد برامج العالج متواملعوقني حسياً وحركياً وانفعالياً، واجلاحنني واألحداث ويف السجون، ومؤسسات التأهيل االجتماعي و 

ؤكد يبالفن بالنسبة هلذه الفئات تبعًا لطبيعة احنراف أو إعاقة كل فئة منها، ودرجة هذا االحنراف واحتياجاهتا ااخاصة. 
اضاف أن للفن دورًا وقائًيا وعالجيا لكثري من املشكالت االجتماعية اليت  الذي( 1111على ذلك حممد العامري )

ل التعبري احلر وإتاحة الفرصة لتحقيق الذات واالخنراط وسط اجملتمع، سواء داخل إطار ممارسة منها األفراد من خال يعاين
( أن الفنون 1119)العامري أيضا األنشطة يف ورش العمل املختلفة، أو يف املعارض اليت تقام لعرض أعماهلم. ويرى 

عبريات املختلفة رؤية البصرية لألشكال واأللوان والتالتشكيلية تلعب دوراً مع ذي االحتياجات ااخاصة يتمثل يف استخدام ال
جبانب لغة اإلشارة والتالمس احلسي لبعض األشياء بصفة خاصة لألطفال صغار السن ينمي لديهم القدرة على التذوق 

( أن العالج بالفن التشكيلي بال شك سوف يساهم يف احلد من 1192وإدراك مفردات الفن. كما تشري اليحيائي )
لية النواحي املعرفية، وحتسني وتفعيل القدرات العقلية والنفسية واالجتماعية واحلركية عن طريق تنشيط العمليات العق تدهور

واحلركية املعتمدة على التفاعل مع األنشطة الفنية وممارستها بشكل مناسب، كما يسهم يف تنمية إدراك املريض حول 
تبقى له من  اميع جوانبها وتلك املسامهة سوف جتعل املريض يوظف مالتغيريات اليت حدثت بسبب إصابته وتوعيته جب

( أيضا أن ممارسة العالج 1192منها بأكرب قدر ممكن. كما ابرزت اليحيائي ) االستفادةإمكانيات وقدرات جيب عليه 
كآبة، والقلق من وال بالفن امنا هو يساعد املريض يف إظهار االستجابة االنفعالية املناسبة من حيث التعامل مع احلزن،

ومن ناحية أخرى مساعدته على رفع الروح املعنوية ودفعه للتأهيل وإعادة البنية املعرفية عن الواقع املشوه الذي قد  ناحية،
  جراء اإلصابة املفاجئة. ينتج من

؛ إذ تؤكد عماالت أخرىتمع تطور اجملتمعات على اختالفاهتا االجتماعية والسوسيوثقافية أصبح للممارسة الفنية أبعاد واس
وصلنا اليوم إىل استعمال الفن وسيلة عالج لبعض احلاالت املرضية بدنية كانت أو نفسية، واليت  ( أننا1192اليحيائي )

يتم فيها تطويع الفن ليقوم برحلة اخرتاق حنو حقول هي باألساس ال عالقة له ها، ومن بني أهم احلقول اليت تقاطعت 
أنواعه هو العالج وإعادة تأهيل األشخاص ذوي االحتياجات ااخاصة. تساهم ممارسة الفن يف  مع الفن على اختالف
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حمور حبثنا هذا يف عملية التفريغ والتخفيف من حدة الذي هو عالج ذوي االعاقة بشكل عام وذوي االعاقة احلركية 
ب النقص، وتشبع يطة، وتعوضه بعض جواننفسياً مع البيئة احمل اتزاناالضغوط الواقعة على الشخص املعاق، بل وتكسبه 

احلاجة لديه إىل احلرية من خالل املمارسات املختلفة اليت حيددها املتخصصون أو قد خيتارها الطالب للتعبري عن نفسه.  
و أبل أن العالج بالفن حاله حال طرق العالج النفسي األخرى؛ يهدف لتحسني احلياة أو احلفاظ على احلاالت العقلية 

ين كأدوات والنحت والتصوير الفوتوغرايف، واألشكال األخرى من التعبري الف فيستخدم الرسمللمريض.  ةأو العاطفي ةحيالص
حيصل من خالهلا املعاجلون على شفرات ملعرفة احتياجات الشخص. هلذا السبب يتم تدريب املعاجلني بالفن للتعرف 

ن من تم نقلها من العملية اإلبداعية والرموز واالستعارات اليت قد يكو على أنواع الرموز غري اللفظية واالستعارات اليت ي
  الصعب التعبري عنها بطرائق أخرى. واكتشاف ما وراء األفكار واملشاعر اليت نقلتها األعمال الفنية.

، وأصحاب نوبشكل عام يستخدم العالج الفن يف العديد من احلاالت على سبيل املثال9 األطفال، املراهقون، وكبار الس
االعاقات احلركية والناس الذين يعانون من صعوبات التعلم، والناس الذين يعانون من االكتئاب أو أنواع أخرى من احلاالت 
النفسية، ومن هم حباجة إىل تأهيل نفسي ملا بعد احلوادث. فتجد هذه الفئات وسيلة بديلة للتعبري عندما جيدون صعوبة 

ويف هذا الصدد  .بري عن أنفسهم، ويف احلاالت اليت تكون فيها الكلمات ليست كافيةعلى الكلمات للتع يف العثور
( أن عدم التنفيس عن الطاقات االنفعالية احملبوسة يؤدى إىل ظهور العديد من االضطرابات 9921أكدت عبلة حنفي )

د من شعور الفرد بالقلق أو ( أن العالج بالفن يسهم يف احل1193) حممدتؤكد دراسة  واملتاعب النفسية والعصبية.
الضغط أو غري ذلك من املشكالت االنفعالية املتباينة اليت ميكن أن يتعرض هلا. وعادة ما يستخدم املعاجل الفين الشخبطة 

واجهة يف إطار بيئة عالجية مما يسهم يف إخراج مكنونات النفس، ومرى من التعبريات الفنية املختلفة. والرسم وأنواع أخ
ذات املنخفض من جانب، والضغوط النفسية، والقلق وغريها من التعبري عن االنفعاالت واملشاعر حيث يهدف تقدير ال

العالج بالفن يف األساس إىل مساعدة األفراد أو املرضى يف التغلب على مشكالهتم االنفعالية أو السلوكية، ومشكالهتم 
ونه من صراع وذلك كتئاب والفوبيا وغريها، والتغلب على ما خيرب اليت تتعلق بالصحة النفسية عامة واليت تتضمن القلق واال 

  عن طريق التعبري عن أنفسهم من خالل عملية فنية.

بأن الكالم  Tessa, 1984) ) ويرتكز العالج بالفن على احلوار، واستقراء الرمسات البصرية، وهو ما تؤكد عليه تيسا
ملكبوتات اليت تتمظهر من خالل التعبري الفين على شاكلة خطوط والرسم مصدران أساسيان، وأساس لفك الشفرات وا

وألوان وأشكال. ذلك أن األشكال التعبريية تتيح للنفس التعبري ال شعوريا بإظهار املعاين والرموز الكامنة يف األعماق 
عبريات الفنية ع من التالنفسية من دون إدراك الرسام. ومع متّرس أخصائي العالج النفسي عن طريق الفن على هذه األنوا 

يصبح قادرا على التحليل، واستخراج الكودات، ومن مث مناقشتها مع املريض ومن مث االنتقال حنو وضع األسس للعالج. 
فعلى سبيل حيتاج ذوي االعاقة احلركية الناجتة عن إصابات يف العمود الفقري واحلبل الشوكي مساعدته من خالل الفن 

ومساعدة يف  البدنية،و النفسية العقلية، والنفسية االجتماعية، واملهنية، والرتوحيية، والوظيفية، يف التعرف على مشاكلهم 
ركية يشري وعند استخدام العالج بالفن يف االعاقات احلاالستبصار باملشكالت املصاحبة للمرض واملشاركة يف حتسينها. 

ه ب على مساعدة املريض على فهم وتقدير خصائصهـ( بأن فريق املعاجلني جيب أن يسعون يف الغال9218الفهيد )
النفسية ومعرفة إمكانياته اجلسدية والعقلية واالجتماعية واملهنية وتطوير اجتاهات إجيابية سليمة حنو الذات، باإلضافة إىل 

اطئة، وتدريبه اخحماوالت ختفيف التوتر والكبت والقلق الذي يعاين منه ذو االعاقة احلركية وتعديل بعض العادات السلوكية ا
 على تصريف أموره وغرس ثقته بنفسه واآلخرين، وإدراكه إلمكاناته احملدودة وتبصريه ها وكيفية استغالهلا واالستفادة منها.

الطبيعي  واختصاصي العالج والعضالت،وبالتأكيد يشارك يف عمليات العالج فريق تأهيلي يضم أطباء األعصاب 



13 

 

وأخصائي  ،واالجتماعينيالنفسيني  واألخصائيني والتخاطب،ب أيضا أخصائي النطق وأن لزم األمر يصاح والوظيفي،
 وأخصائي التجميل وطاقم التمريض.  ،األطراف االصطناعية

لذا يهدف البحث احلايل للتعرف على إسهامات التكنولوجيا يف الفن يف العالج التأهيلي لألشخاص الذين تعرضوا 
 تشافات الطفرة العلمية يف اكتشاف أجهزة وأدوات معينة يف التعبري الفين.حلوادث. من خالل استعراض أهم اك

 

 معطيات التكنولوجيا في مجال العالج بالفن لألشخاص ذوي االعاقة الحركية .0

ساعدت التكنولوجيا كثرياً وال تزال يف عمليات تطوير الربامج التعليمية ويف تطوير تعليم ذوي االحتياجات ااخاصة بشكل 
 جمال تعليم الفنون سامهت منذ ظهور أوىل بوادر التكنولوجيا الرقمية اليت ظهرت اخدمة الفن؛ إذ  سارع املربني خاص. ويف

والفنانني التشكيليني ملسايرة هذا الركب العلمي؛ فاستغلوا برباعة اإلمكانيات الاّلحمدودة والالّمتناهية، ووظفوا هذه القدرات 
خوا م الفنية من صور فوتوغرافية ورسومات رقمية وحّت منحوتات فعلية وافرتاضية. فرسالرقمية ااخارقة يف خدمة إبداعاهت

بذلك ثقافة فنية جديدة ومسايرة ملتطلبات الرّاهن، أساسها الوسائط التكنولوجية وقوامها الصورة الرقمية. وتبىن الفنانني 
  & Aaland بداعية؛ إذ يؤكد االند وبرجرراملعاصرين الكثري التقنيات واألدوات الرقمية كجزء متمم للعملية اإل

Burger 2001) أن معطيات التكنولوجيا الرقمية محكنت الفنانني من خلق نوعية جديدة من األعمال الفنية مل يكن )
يف اإلمكان حتقيقها سلًفا، كاألعمال النحتية اليت تتشكل بواسطة بيانات وختلق جمسمات ثالثية األبعاد عوضاً عن ختليق 

فنان لتلك األعمال النحتية من كتلة حجر أو معدن، واإلحبار يف عوامل ذات واقع افرتاضي، وكنتيجة التساع فروع ال
الفنون الرقمية خالل منتصف تسعينات القرن العشرين، بدأت املتاحف ىف االهتمام اجلاد مبراحل تطور تلك الفنون 

 حظ من خالهلا اإلقبال املتزايد من جمتمع الفن املعاصر على تلكوأقامت العديد من املعارض اهلامة للفنون الرقمية، لو 
 النوعية من الفنون.

ويتفق الرتبويون يف جمال الفن أن الفن هو ذلك العالج املعتمد على استخدام اإلنتاج الفين للتعبري عن العامل الداخلي 
شاعر. شاعر من خالل الرموز الناقلة للعواطف واملبالشخص السليم أو ذوي اإلعاقة؛ إذ يعترب مرآة من ااخربة املباشرة وامل

وبالتايل هو املالذ حلل الكثري من املشاكل الرتبوية والنفسية لإلنسان، بل هو العالج الروحي ووسيلة لإلغاثة النفسية وتنقية 
الفن ب املشاعر وتصحيح اجتاهها والذي يسّهل عمليات تشخيص االضطرابات النفسية وعالجها. كما يلعب العالج

التشكيلي بال شك دوراً فعاًل يف احلد من تدهور النواحي املعرفية، وحتسني وتفعيل القدرات العقلية والنفسية واالجتماعية 
واحلركية عن طريق تنشيط العمليات العقلية واحلركية املعتمدة على التفاعل مع األنشطة الفنية وممارستها بشكل مناسب،  

 ملريض حول التغيريات اليت حدثت بسبب إصابته وتوعيته جبميع جوانبها وتلك املسامهةكما يسهم يف تنمية إدراك ا
سوف جتعل املريض يوظف ما تبقى له من إمكانيات وقدرات جيب عليه االستفادة منها بأكرب قدر ممكن. العالج بالفن 

 هو واحد من التكنولوجيات اجلديدة يف جمال الطب لألشخاص ذوي االعاقة احلركية. 

من املعروف أن مجيع املؤسسات اليت هتتم باألشخاص ذوي االعاقة حتاول تقدمي أنشطة فنية ورش اثناء الزيارات امليدانية 
أن التكنولوجيا  (Wehmeyer,1995)وبالتايل فان عامل الفن أصبح يهتم أكثر بعامل املعاق. إذ يشري ميشال ومييار 

الذين يعانون من أي صعوبة تعوض العجز الوظيفي لديهم واالستقالل  املساعدة اليت يستخدمها األطفال والبالغون
( من أن ممارسة 1192)اعتماد على النفس(، وتسهل حرية احلركة والتواصل. وهو ما أشارت إليه اليحيائي الحقا )
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زن، والكآبة، والقلق العالج بالفن امنا هو يساعد املريض يف إظهار االستجابة االنفعالية املناسبة من حيث التعامل مع احل
من ناحية، ومن ناحية أخرى مساعدته على رفع الروح املعنوية ودفعه للتأهيل وإعادة البنية املعرفية عن الواقع املشوه الذي 

 قد ينتج من جراء اإلصابة املفاجئة. 

فسنا يف طور حبث د أنوبظهور الطفرة التكنولوجية اليت سامهت يف الدفع مبجاالت عديدة منها ميدان العالج بالفن جن
عميق عما ميكن أن تقدمه هذه التكنولوجيا لذوي االعاقة احلركية تعينهم على التغلب على إصابتهم من خالل الفن؛ 

ة. وبالتايل يتقصى البحث احلايل عن تلك املعينات يف التعبري الفين يف عالقة مع التكنولوجيا احلديثة وذوي العالقة احلركي
مياً أن املعاقني حركيا كانوا يكتفون مبسك الفرش بأسناّنم إن مل يكن ميلكون أطراف علوية أو يعانون فكما هو معلوم قد

( :(، )2(، )3(، )1(، )9من ضمور فيها وغالبا ما جيدون صعوبة يف التعبري من خالل الفن. وتظهر الصور رقم )
و أقدامها سة الفن؛ إذ يكتفون بإمساك الفرش بأسناّنم أالطرق التقليدية اليت اعتاد املعاقني حركيًا استخدامها عند ممار 
اً نفسياً يساهم د. األمر الذي خلق بعهدف ممارسة الفن وهي طرق اكتشفها الشخص املعاق بنفسه للتأقلم مع احلياة

ها من إحساس أو ختليص ةئبأن مسامهة الفن يف عالج هذه الفعن احلياة الطبيعية. وفعلياً حنن نعتقد  هذه الفئةيف إقصاء 
ز الوجود والتفاعل إىل حي النقص بتلك الطرق التقليدية كان حمدودًا رغم اجلهود املبذولة يف ااخروج ها من حيز اإلعاقة

 .مع اجملتمع بكل أطيافه ومستوياته

 

 ( معاق يستخدم رأسه للرسم1صورة رقم )

 

 ( معاق يرسم بقدمه2صورة رقم )

 

 لب المطاطية المرفقة بالكرسي( مقعدة تستخدم القوا3صورة )

 

 ( معاق يستخدم أسنانه للرسم4صورة )
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 ( طفلة مقعدة تطبع على الورق6صورة ) ( أطفال مقعدين يطبعون باستخدام القوالب5صورة )

 

رسة مليات مماركية سهلت ععدد من األجهزة املعينة لذوي االعاقة احل مت استحداث وابتكاروبتطور العلم والتكنولوجيا 
املة لأللوان كراسي متحركة يتم توظيفها الستخدامها كأدوات ح  تم اخرتاع؛ فاً إبداعالفن، بل جعلته أكثر متعة وتشويقاً و 

و الطباشري يستخدمها املعاق للرسم والتعبري. وينطلق من خالهلا للتجريب يف عامل الفن واكتشاف عالقات لونية أ
عجالت يستند عليها الشخص  مت استحداثأقلم مع البيئة احمليطة. كما ليت جتعله يتغ فيها شحناته السلبية افّر وتكوينات يه 

 (.91، 99، 91، 9، 8،  2) ذات األرقامصورة الن وتوزعها كما يف بقواعد مطاطية مثل االختام تدمج األلوا

 

 ( طفلة معاقة توزع األلوان بأداة ملحقة بالكرسي.7صورة )

 

 بها ألوان وطباشير. ( عجالت الكرسي مرفق8صورة )

 

 ( طفلة ترسم بأداة مرفقة بالكرسي المتحرك.9صورة )

 

 ( معاق يستخدم العجالت المضافة بالكرسي للرسم.11صورة )

 

 ( شخص معاق يوزع األلوان الملحقة بالكرسي.12صورة )

ماكن من مفهومة الضيق واألومن خالل الصور أعاله، جند أن التكنولوجيا سامهت بشكل مباشر يف نقل ممارسة الفن 
 نفتاحاااألماكن ذات السعة واملفتوحة مما يساعد بشكل مباشر املعاق يف ممارسة الفن بكل حرية وجيعله أكثر التقليدية إىل 

 ورضى عن نفسه عندما يرى تلك األنتاجات الفنية ذات اإلبداع الفطري واملستوى العايل من مجاليات اإلداء.



16 

 

شخص لذوي اإلعاقة احلركية بشكل خاص فتطور األداء ليستطيع الن يف خدمة الفنو والتكنولوجيا  ومل يكتفى دور العلم
املعاق حركيا استخدام احلواسيب يف الرسم ودمج األلوان بل واختيار العناصر كما تطورت العملية حبيث أستخدم الضوء 

رة ملختلفة واليت تسمح للمعاق بالتفاعل مباشذات األحجام ا واألشعة للرسم من خالل االضاءة املوجهة على الشاشات
 . (98، :9، 92، 92، 93) مارقذات األصورة الكما يف   على سطح الشاشة دون وسائط أو معيقات

 

 ( أطفال يرسمون بأصابعهم باستخدام جهاز ضوئي.13صورة )

 

 ( طفلة مقعدة ترسم بواسطة جهاز مرفق بحاسوب.14صورة )

 

 رسم بواسطة جهاز حاسوب.( طفل معاق ي15صورة )

 

 ( أطفال يرسمون في السبورة الذكية16صورة )

 

 ( طفل يرسم بواسطة حاسوب وسبورة ذكية.17صورة )

 

( أشخاص مقعدين وأطفال يرسمون من خالل 18صورة )

 .اإلضاءة

 

ن التشكيلي وسامهت يف الف ومؤخر توصلت التكنولوجيا إىل الطابعات الثالثية االبعاد اليت أحدثت نقلة حقيقية يف عامل
العمل  على مستوياتخدمة الشخص املعاق حركيا، بل أيضا مكنت الشخص الكفيف من ملس التفاصيل والتعرف 

ك تسمح للمعاق واألنسان العادي حتسس وملس تل اليتو  العمل الفين خصوصا األعمال الشهرية عاملياً ونسب البناء 
نشاهد  (11، 19، 11، 99) دها ويستمتع برؤيتها. ويف الصور ذات األرقاماألعمال والشعور ها كما ولو كان يشاه

اللوحة الشهرية  املوناليزا  للفنان ليوناردو دافنشي واليت حيتفظ متحف اللوفر بالعمل األصلي الذي ال ميكن للمعاق بصريا 
 رؤيته.
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 المنتج من طابعة  وناليزا( أعمى يتلمس مجسم الم19ة )صور

 اد.ثالثية االبع

 

 

المنتج من طابعة  وناليزاالم( أعمى يتلمس مجسم 21صورة )

 ثالثية االبعاد.

 

 

 ( طابعة ثالثية األبعاد21صورة )

 

 

 ( أعمى يتحسس تفاصيل لوحة الموناليزا.22صورة ) 

 يف بعدًا أخرضمع األصل مما ي وتطابقهونالحظ على األعمال الفنية املنتجة بالتكنولوجيا الفائقة دقة العمل وجودته 
 هلذه الفئة من األعمال سواء أكانت ثالثية األبعاد أم ثنائية األبعاد بواسطة احلواسيب وغريها من الوسائط التكنولوجية.

 خاتمة البحث والتوصيات .7

ة ييظهر البحث احلايل العالقة القوية بني الفنون والتكنولوجيا هدف خدمة الفئات ااخاصة بشكل عام وذوي اإلعاقة احلرك
بشكل خاص. تلك العالقة اليت تعكس شراكة من أجل حتسني أوضاع تلك الفئة ومتكنهم من التفاعل مع اجملتمع والقيام 

لص خيبأدوار يقوم ها اإلنسان العادي مما جيعل مستوى اإلنتاج الفين هلذه الفئة يقرتب من اإلبداع احلسي الفطري. و 
 بكثري يف لكن الطموح أكربجداً و   خدمة ذوي اإلعاقة احلركية كبريلفنون يفالباحثون إىل أن أمهية الدور الذي تقدمه ا

تفعيل هذه الشراكة بني الفنون وخمتلف فئات اإلعاقة من خالل التكنولوجيا اخدمة العملية الرتبوية بشكل عام واحتياجات 
ة على عامل، وللدول الناميهذه الفئات على وجه ااخصوص. بل أن هذه الشراكة أصبحت ضرورة ملحة ملختلف دول ال

عينة، بل جيب أن يشمل تدريب العاملني مع هذه الفئة والتعرف 
ه
وجه ااخصوص. وهذا الطموح يتعدى حتديد األجهزة امل

دراسات  ومن املقرتحات إجار على احتياجات خمتلف شرائح اإلعاقة وما ميكن أن تقدمه التكنولوجيا كوسائل معينة.
اليت تعتمد على التكنولوجيا احلديثة يف عالقة مباشرة مع الفئات ااخاصة والفن التشكيلي معمقة حول تلك األجهزة و 

  .بكل جماالته، كما نقرتح إجراء دراسات مسحية لألجهزة املعينة يف خدمة تلك الفئات ورصدها بشكل علمي دقيق

 

 المراجع: ..

 لوان.جامعة ح -كلية التربية الفنية، ماجستير غير منشورة رسالة .دراسة الرسم باعتباره وسيلة تنفسية(. 1792حنفي، عبلة ) -1
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 ة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.، رسالة ماجستير غير منشوراالتجاهات الحديثة في تعليم الفنون

كلية  .مجلة التربية الخاصة(. خصائص ومواصفات أخصائي العالج بالفن لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة. 2213محمد، عادل ) -7
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 (، أغسطس.2(، العدد )3)

 

13-  Aaland, M. & Burger R. (2001). “Digital Photography”, Random House, New York, USA, 2001. 

 

14-  Tessa, D.(1984). Art as Therapy. Tavistock  Publications. London and New York. 

 

15-  Rubin, J.A. (2005). "Child Art Therapy" 25th Anniversary edition. Hoboken, New Jersey: John 

Wiley and Sons. 

 

11-  Silver, R. (2002). The Three Art Assessments: the silver drawing test of cognition and emotion: 

draw a story; screening for depression; and stimulus drawings and techniques. New York, NY, VS: 

Brunner Rutledge  . 

 

19-  Wehmeyer, M (1995). Assistive technology for people with mental retardation and barriers to this 

outcome: A pilot study. Technology and Disability Available at: 

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/17910/WehemeyerM_TD_1995.pdf?sequence=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/17910/WehemeyerM_TD_1995.pdf?sequence=1


19 

 

 

 Flipped Classroom"" أثر استخدام إستراتيجية الصف المقلوب
 اء الدراسات السابقةصفي ضوء استقربوية في العملية الت

       جهينة بنت مسعود الشبيبية، محمد عبدالكريم العياصرة د.  ثرياء بنت سليمان الشبيبية،
 جامعة السلطان قابوس

th.shabibi@moe.om, squ103044@gmail.com 
 

 مللخصا

وم فيها علية إسرتاتيجية الصف املقلوب، فمن املهم أن نفهم الطريقة اليت يقاعندما يكون هناك اهتمام متزايد يركز على ف 
علية اكشاف فهو استقصاء للدراسات السابقة مفهوم التعلم املقلوب بقلب الرتبية، لذلك، فإن الغرض من هذا االست

علم، ة التعليمية من حيث9 التحصيل الدراسي، واملشاركة الصفية، والدافعية للتإسرتاتيجية الصف املقلوب على العملي
ا يزيد عن مثانني م من خالل حتليل ،واالجتاهات حنو اإلسرتاتيجية وحنو املواد الدراسية، والتعلم الذايت، ومهارات التفكري

طالب بيئة أكثر علم املقلوب ميكن أن يوفر للبأن الت دراسةوتكشف نتائج ال .دراسة علمية حمكمة وتقييمها بطريقة نقدية
 تفاعلية من شأّنا أن تؤدي إىل حتصيل دراسي عايل واستعداد أفضل لبيئات العمل والتعلم يف القرن احلادي والعشرين. 

 .التعلم املقلوباسرتاتيجية، الصف املقلوب، الفصل املعكوس، التعلم املعكوس،  -الكلمات المفتاحية

 المقدمة .2

ر يف تقنيات االتصال واملعلومات وانتشار املعرفة الرقمية بني طلبة املدارس واجلامعات إىل ظهو  املتسارع أدى التطورلقد   
لى أدوات يف ظهور اسرتاتيجيات تدريس مبتكرة قائمة عهذه التقنيات سامهت  فقدأنظمة جديدة يف التعليم والتعلم، 

من  شكالً  اليت تعد(، Flipped Classroomف املقلوب أو املعكوس )الص إسرتاتيجيةالتقانة املتنوعة، ومن أبرزها 
أشكال التعليم املدمج الذي يوّظف التقانة احلديثة بذكاء لتقدمي تعليم يتناسب مع متطلبات وحاجات املتعلمني يف القرن 

 [.9احلادي والعشرين]

الطريق األسهل  عّدوهحيث  مستقبل التعليم،ميّثل ب التعليم املقلو  أناملهتمون بطرائق التدريس واسرتاتيجياته قد اعترب و 
من  إىل تطبيق التقانة يف التعليم، دون املساس مببادئ التعليم التقليدي، والذي يعترب التفاعل املباشر بني املعلم واملتعلم

  [.1م]جهة، وبني املتعلمني فيما بينهم من جهة أخرى، ركيزة أساسية لبناء التعل  

عريف كل من ت توجد تعريفات عديدة السرتاتيجية الصف املقلوب، منها9 يجية الصف المقلوب:هوم استراتمف -
( بأّنا9  قيام املعلم بإعداد فيديو ملشاهدة احملاضرة Aronson & Arfestorm, 2013, 1أرنسهن وآرفسرتهم )

روح الفريق ية، والعمل بخارج الصف، يف حني يتم استغالل وقت الصف للعمل واألنشطة، وتنفيذ التجارب املخرب 
( بأّنا  قلب مهام التعلم بني الصف والبيت، حبيث 1193وعرّفها الشامسي ) [.3الواحد، وتقييم التقّدم يف العمل ]

يقوم املعلم باستغالل التقانات احلديثة واإلنرتنت إلعداد الدروس، عن طريق شريط مرئي )فيديو(؛ ليطّلع املتعلم على 
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ل، ومن مث يقوم بأداء النشاطات اليت كانت فروضًا منزلية يف الصف مما يعّزز فهمه للمادة العلمية شرح املعلم يف املنز 
 .[2بصورة دقيقة ]

( أنه ينبغي Abeysekera & Dawson,) 2014, 3وإلجناح هذه االسرتاتيجية يرى كل من أبيسكرا وداوسهن 
 مراعاة الشروط اآلتية9 

 اخل الصف.التغيري يف كيفية استخدام الوقت د -
 التغيري يف كيفية استخدام الوقت خارج الصف. -
 القيام بأنشطة كانت تعترب من الواجبات املنزلية داخل الصف. -
 القيام باألنشطة اليت كانت تعد أنشطة صفية خارج الصف. -
ت، الاألنشطة الصفية ينبغي أن تراعي التعلم الفاعل للمتعلمني والتعلم من األقران، وكذلك أساليب حل املشك -

 وغريها من أساليب التعلم النشط.
 القيام بأنشطة تسبق وقت احلصة وأخرى تنّفذ فيها.  -
 .[2] تفعيل دور التقانة والتكنولوجيا خاصة فيما يتعلق باستخدام الفيديو التعليمي -

 

كفاءة بحّت يتمّكن املعلم من تطبيق اسرتاتيجية الصف املقلوب  دعائم استراتيجية الصف المقلوب وأركانها: -
 [89]، و[2]، و[:وفاعلية البد من الرتكيز على توفّر أربع دعائم أو أركان رئيسة، وهي كما ذكرها كل من ]

ي، فاملعلم قد حيتاج إىل إعادة ترتيب بيئة التعلم باستمرار مبا يتناسب مع املوقف التعليم البيئة المرنة: -2
م جزء خاص بالدراسة الذاتية، أو بنظا ومع مستويات املتعلمني وحاجاهتم. فقد يتضمن ذلك تكوين

اجملموعات، أو البحث، أو التطبيق، أو غريها، وهذا كله من املمكن أن يكون يف بيئة تعلم واحدة. كما 
ك ينبغي أن يّتسم املعلم باملرونة يف توقعاته للجداول الزمنية ااخاصة بتعلم املتعلمني، وكيفية تقييمهم؛ لذل

كافية يف بيئة التعلم ولدى القائمني عليها؛ الستيعاب مثل هذه الديناميكية، البد من وجود املرونة ال
 وتسهيل املهمة أمام املعلم للقيام بذلك.

 يف النموذج املتمحور حول املعلم، يعترب املعلم هو املصدر الرئيس للمعلومات، وهو تغيير ثقافة التعلم: -1
ة. بينما يف مات بشكل عام عن طريق التعليمات املباشر ااخبري الوحيد الذي يقوم بتزويد املتعلمني باملعلو 

اسرتاتيجية الصف املقلوب فهناك انتقال متعّمد من احملورة حول املعلم إىل ّنج احملورة حول املتعلم، ومن 
مث فإن وقت احلصة الدراسية يقصد به استكشاف املوضوعات بتعّمق أكرب، وإجياد فرص تعليمية أكثر 

املتعلمون من كوّنم نتاج التعلم إىل كوّنم مركز التعليم؛ حيث يقوم املتعلمون بدور ثراء. وبذلك ينتقل 
نشط يف تشكيل املعرفة عرب فرصة املشاركة، وتقييم تعلمهم بطريقة ذات معىن شخصي لديهم، كل ذلك 

 بتوجيه من املعلمني ومساعدهتم وإرشادهم.
ه للمتعلمني املعلم احملتوى التعليمي املراد نقل يف اسرتاتيجية الصف املقلوب يقّيم المحتوى المقصود: -1

بطريقة مباشرة. كما حيدد املواد واحملتوى التعليمي الذي سيكون متاحًا للمتعلمني الستكشافه أول مرة 
خارج نطاق اجملموعة يف الفصل الدراسي، فاملعلم يفّكر بشكل مستمر يف كيفية مساعدة املتعلمني على 
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كتساب املهارات اليت حيتاجوّنا، معتمدًا يف ذلك على اسرتاتيجيات وأساليب تطوير فهم املفاهيم، وا 
 حمورها املتعلم، واسرتاتيجيات التعلم النشط، وذلك يتوقف على مستوى الصف واملوضوع. 

فإرشاد املعلم، وعمق املعرفة من أساسيات اسرتاتيجية الصف املقلوب؛ فاملعلم هو  معلم كفء مدَّرب: -4
اإلطار الدراسي وينّفذ أو خيتار التسجيالت املرئية الالزمة للمحتوى، ويصمم مشروعات،  الذي يدعم بنية

وأنشطة تتطلب من املتعلمني التحليل، والتطبيق، والتجميع للمعلومات. فهو من حيدد للمتعلمني املصادر 
قّدم هلم التغذية ، ويوالفرص األكثر إبداعاً لتعلم أعمق، كما إنه يقوم مبالحظة املتعلمني طوال وقت احلصة

الراجعة، ويقّيم أعماهلم، ويشّجعهم على توظيف خاصية التأمل يف إجناز تلك األعمال. كما ينبغي أن 
 .تتوافر  لديه ااخربة الكافية يف استخدام التكنولوجيا

 

ها من ري السرتاتيجية الصف املقلوب عدد من ااخصائص اليت متّيزها عن غ خصائص استراتيجية الصف المقلوب: -
 9[91[، و]9]االسرتاتيجيات، وتربز أمهيتها يف العملية التعليمية، ومن هذه ااخصائص ما أشار إليه كل من 

 تعترب هذه االسرتاتيجية من األمناط احلديثة للتعلم، واليت تـهعحد  تطوراً طبيعياً للتعلم املدمج. -
املناسبة، مث يتم مسجلة بواسطة التقانة املتوفرة و  تقوم هذه االسرتاتيجية على حتويل احلصة التقليدية إىل دروس -

رفعها إىل الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت(، حبيث يستطيع املتعلمون الوصول إليها خارج الصف وقبل وقت 
 احلصة. ويتم استغالل وقت احلصة يف تنفيذ األنشطة، وحل الواجبات، والنقاشات، وحل املشكالت.

وم به إعادة تشكيل العملية التعليمية حبيث يتم تغيري الدور التقليدي الذي تقتسعى هذه االسرتاتيجية إىل  -
 املدرسة والبيت ليحل كل منهما مكان اآلخر، وهو ما أعطى هذه االسرتاتيجية اسم اسرتاتيجية الصف املقلوب. 

 أدوار المعلم والمتعلم في استراتيجية الصف المقلوب: -

ر املعلم من منط إىل آخر من أمناط التعليم، وقد يكون دوره ظاهراً يف منط معني، يف حني قد يتغرّي دو  دور املعلم9 أواًل:
يكون أقل ظهوراً يف منط آخر. ويف هذه االسرتاتيجية يتنّقل املعلم بني أدوار خمتلفة ومتعددة، حبيث يكون ظاهراً أحيانا، 

 بعض التغرّيات اليت طرأت على دور املعلم يف ( إىل129،1192بينما يكون خفياً يف أحيان أخرى. وأشار الشرمان )
 اسرتاتيجية الصف املقلوب، ومنها9

من احملاضر الذي يقوم بنقل املعلومات للمتعلمني، إىل امليّسر الذي يهتم مبتابعة تعلم املتعلمني، ويقوم بتسهيل  -
 ذلك.

عامل موعات ديناميكية مرنة، والتمن التعامل مع املتعلمني يف جمموعة أو جمموعات حمددة، إىل التعامل مع جم -
املرن مع جمموعات املتعلمني يكون من خالل التعامل معهم تبعًا ملستوياهتم، ومتّكنهم من املهارات، وبشكل 

 مستمر، حيث إنه من املمكن للمتعلم أن ينتقل من جمموعة إىل أخرى خالل األسبوع أو اليوم.
وى املتعلمون إىل ذلك فقط، فتوظيف التقانة يف تقدمي احملتمن الشارح إىل ذلك الذي يتدّخل عندما حيتاج  -

التعليمي قبل وخارج احلصة يتيح للمعلم اجملال للتدّخل أثناء تعلم املتعلمني يف وقت احلصة، وتقدمي املساعدة 
 عندما تكون هناك حاجة إىل ذلك.
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السرتاتيجية هتتم اط التفكري، فهذه امن الرتكيز على تدريس احملتوى فقط، إىل تدريس احملتوى، واملهارات، وأمن -
بتطبيق املعرفة، وتطوير مهارات املتعلمني، وطرق تفكريهم، وبالتايل الوصول إىل مستويات أعلى يف الفهم، 

 .[91] والتطبيق العملي للمعرفة

ليل احملتوى، ( املهام اليت يقوم ها املعلم يف اسرتاتيجية الصف املقلوب يف اآليت9 حت9:2، 1192واّخصت الكحيلي )
وصياغة الكفايات واملهارات املستهدفة، وحتديد األساليب التعليمية املمكنة، وترمجة الكفايات إىل أنشطة، وصياغة 
احملتوى يف مقاطع فيديو، ونشرها على اإلنرتنت أو املنصة التعليمية، وإخطار املتعلمني مبكان النشر، والتأكد من مشاهدة 

طبيق الصفي و، وهتيئة البيئة الصفية للتطبيق، وتنفيذ األنشطة، واملشاريع، والواجبات، وتوجيه التاملتعلمني ملقاطع الفيدي
 . [2] وتيسريه، ومالحظة األداء من بداية احلصة، وتقييم املخرجات

تعلم يقوم من الواضح أن اسرتاتيجية الصف املقلوب تدعم مفهوم التعليم املتمركز حول املتعلم، فامل دور املتعلم9 ثانيًا:
بأدوار متعددة ومتنوعة يف هذه االسرتاتيجية؛ حيث يقوم مبشاهدة مقاطع الفيديو، وبناء التساؤالت حول املوضوع، 

( أن املتعلم يف هذا النمط من 1193وتنفيذ األنشطة واملشاريع، ومشاركة زمالئه يف تنفيذ األنشطة. وترى الذويخ )
، والتعلم نة بفاعلية من خالل التعلم خارج احلصة الدراسية، معّززاً التفكري الناقدالتعليم يتحول إىل باحث ومستخدم للتقا

 ,Marshall, 2013. ويشري مارشال )[9] الذايت، وبناء ااخربة، ومهارات التواصل، والتعاون مع زمالئه املتعلمني
ة الراجعة هلم، ة زمالئه وتقدمي التغذي( إىل أن املتعلم يف هذه االسرتاتيجية ميكنه القيام بأدوار املعلم يف مالحظ23

 .[99] وتقوميهم، إضافة إىل تقومي تعلمه الشخصي

كار ذكر الرتبويون واملهتمون هذه االسرتاتيجية بعض املغالطات واألف مغالطات حول استراتيجية الصف المقلوب: -
 غري الصحيحة حوهلا، ومن هذه املغالطات9

لغي أمهية الواجبات 9 يعتقد البعض أن هذه االسرتاتيجية تاتيجية الصف املقلوبال قيمة للواجبات املنزلية يف اسرت  -
املنزلية، والصواب أن الواجبات هلا دور مهم يف هذه االسرتاتيجية، والذي تغرّي فقط هو وقت تنفيذها، ومكاّنا، 

علم جمتمعياً متباداًل. عل التورتابتها، وثقلها على وجدان املتعلم. فحّل الواجبات يف الصف مع املعلم واألقران جي
فاملشاركة وتبادل اآلراء يساعدان املتعلم على إتقان التعلم، فضاًل عن أن املعلم قد يعطي واجبًا منزليًا بعد 

 .[2]احلصة مباشرة إذا اقتضى األمر ذلك 
اتيجية إال أنه ينبغي رت 9 بالرغم من أمهية الفيديو يف هذه االسال تقوم اسرتاتيجية الصف املقلوب إال على الفيديو -

أن ال يهفهم أّنا جمرد مقاطع فيديو توضع على الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت(. فهذه االسرتاتيجية تذهب إىل 
أبعد من ذلك بكثري؛ حيث إّنا تسعى إىل دمج االسرتاتيجيات وأساليب التعلم لتشمل التدريس املباشر، 

ما إن هذه االسرتاتيجية تضع أمام املعلم خيارات متعددة لشرح والتعلم النشط الذي يتمحور حول املتعلم. ك
احملتوى التعليمي منها9 إنتاج مقاطع فيديو، واستخدام مقاطع فيديو جاهزة على الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت(، 

 .[91](، وغريها Podcasts(، واملقاطع الصوتية )PowerPointوالعروض التقدميية )
عفي 9 خيطئ من يظن أن هذه االسرتاتيجية توب راحة من الشرح وفائض يف الوقتاسرتاتيجية الصف املقل -

املعلم من مهامه، أو أّنا متنحه فرصة للراحة من التدريس، بل تتضاعف مسئولياته وتتعدد أدواره، فيقوم مبالحظة 
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 إنتاج مقاطع الفيديو، ىلاملتعلمني، وتقدمي التغذية الراجعة هلم، وتقييمهم، ومساعدهتم وتوجيه تفكريهم، إضافة إ
 [.99]وتصميم األنشطة واملشاريع 

9 عدم وصول الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت( لكل متعلم أمر وارد، وليس مشكلة وصول اإلنرتنت لكل متعلم -
يف اسرتاتيجية الصف املقلوب؛ فمحركات األقراص، وأقراص التخزين بديل مناسب، ومركز مصادر التعلم يف 

 .[2]اتف النقال، واألجهزة الذكية، بدائل جيدة املدرسة، واهل

يب متتاز اسرتاتيجية الصف املقلوب عن غريها من االسرتاتيجيات واألسال إيجابيات استراتيجية الصف المقلوب: -
ّهلها أ التعليمية بالعديد من اإلجيابيات اليت تراعي يف جمملها املتعلم، وحاجاته، وإمكانياته من أجل حتقيق تعلم أفضل، مما

[، 2[، و]2] لتحظى باهتمام كبري يف كثري من الدول املتقدمة. وميكن تلخيص أهم تلك اإلجيابيات واملميزات فيما يأيت
 9[9[، و]8و]

التماشي مع متطلبات العصر الرقمي ومعطياته، فاملتعلم يف هذا العصر لديه معرفة بالتعلم الرقمي بشكل طبيعي  -
 تتحدث بلغة املتعلم يف هذا العصر، وهذا مما جيعل التعلم أكثر واقعية ومعىنوتلقائي، وهذه االسرتاتيجية 

 بالنسبة هلم.
 مساعدة املتعلمني املتعثّرين؛ حيث تتيح هذه االسرتاتيجية الفرصة للتوقف املؤقت وإعادة تشغيل مقاطع الفيديو -

 راجعة.التوجيه، والتغذية ال حسب احلاجة، واستغالل وقت احلصة لتقدمي املساعدة هلم عند احلاجة، وكذلك
زيادة التفاعل بني املعلمني واملتعلمني، ومساعدة املعلمني على فهم املتعلمني بشكل أفضل، حيث تتيح هذه  -

االسرتاتيجية للمعلمني قضاء وقت أكرب مع املتعلمني، حبيث يتمكنون من معرفتهم بصورة أكرب، وفهم قدراهتم، 
 وكيفية تنمية مهاراهتم.

تطوير تعلم حمور العملية التعليمية التعلمية؛ فاملتعلم يقضي وقته يف احلصة يف تنفيذ األنشطة واملشاريع، و جعل امل -
 مهاراته وإمكانياته.

املساعدة يف تفريد التعلم، وذلك حبصول املتعلم على شرح للمحتوى التعليمي يف منزله من خالل مقاطع  -
 علم.نشطة يف احلصة، وتقدمي الدعم الفردي له من قبل املفيديو، وتوفري الفرص له للمناقشة، وتنفيذ األ

توفّر احملتوى التعليمي يف مقاطع الفيديو حّت يف وقت االختبارات، بينما يف الصف الذي يدرس بطرائق  -
 التدريس السائدة ال حيصل املتعلم على شرح املعلم يف وقت االختبارات.

 و.سبب  من خالل متابعته احملتوى التعليمي يف مقاطع الفيديمساعدة من غاب من املتعلمني عن الدراسة ألي  -
 مساعدة املتعلمني يف املشاركة يف عملية التعلم بنشاط وفاعلية، وتنمية هذه الرغبة لديهم. -
 تساعد املعلمني يف تطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط، والرتكيز على مهارات التفكري العليا. -
 تعلم أبنائهم يف التعلم. تساعد أولياء األمور يف متابعة -

وعلى الرغم من املميزات العديدة إلسرتاتيجية الصف املقلوب, إال أن بعض املعلمني يرون أّنا تتطلب إعدادًا واعياً 
ومكثفاً، وخربة كبرية قد ال تتوفر لدى كثري من املعلمني, كما أن تسجيل احملاضرات أو املقاطع أو إنتاجها يتطلب جهداً  

الشبكة  لخال ارة عالية، إضافة إىل ذلك فإن احلصول على نوعية تعليمية جيدة من مقاطع الفيديو منكبرياً، ومه
 –هة نظر مغايرة من وج -استخدام إسرتاتيجية الصف املقلوب إن العنكبوتية )اإلنرتنت( يعد من األمور الصعبة, لذا ف
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ة إىل ذلك فأن ة جديدة مل يعهدها املعلمون من قبل. إضافتتطلب مهارات تدريسي فهيعبئاً إضافياً على املعلم,  قد ميّثل
ري للدرس قبل وقت من عمل يف املنزل، والتحض قتضيهمتطلبات هذه اإلسرتاتيجية قد جتعل املتعلمني يرفضوّنا؛ ملا ت

 [.91احلصة الدراسية]

على الرغم   عليها: بالتحديات التي تواجه المعلمون في تطبيق استراتيجية الصف المقلوب ومقترحات التغل   -
من أن اسرتاتيجية الصف املقلوب هلا آثارها اإلجيابية الكثرية واليت مشلت املعلم، واملتعلم، وويل األمر، إال إن الدراسات 
أظهرت أن هناك بعض التحديات والصعوبات اليت تواجه املعلمني عند تطبيق هذه االسرتاتيجية، واليت قد تعيقهم أو 

اسرتاتيجية  ومن التحديات اليت ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار؛ لكي ال تقف عثرة أمام تطبيق يف تطبيقها.تقلل من رغبتهم 
 الصف املقلوب التحديات اآلتية، مقرونة ببعض املقرتحات ملواجهه كل حتد على حدة9

لزم وجود الشبكة ي9 يرى بعض الباحثني أنه ال عدم توّفر الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت( عند مجيع املتعلمني -
 العنكبوتية )اإلنرتنت( عند مجيع املتعلمني، إذ ميكن احلصول على مقاطع الفيديو املتضمنة شرح احملتوى التعليمي

(، وختزينها Wireless/ Bluetoothمن حاسوب املعلم مباشرة بواسطة شبكات االتصال الالسلكية )
 يف أقراص التخزين، وتوزيعها على املتعلمني.

ائل 9 أصبح لدى املتعلمني  يف عصرنا الرقمي هوس باقتناء وسفّر األجهزة الالزمة عند مجيع املتعلمنيعدم تو  -
االتصال احلديثة، من هواتف ذكية، وأجهزة لوحية، فيكاد يكون لدى  كل متعلم أحد هذه األجهزة، وإن 

صيص ادر التعلم، أو ختعجز بعض املتعلمني عن امتالكها، فيمكن توجيههم إىل استخدام أجهزة مركز مص
 [.93]بعض األجهزة احلاسوبية املتوفّرة باملدرسة هلؤالء املتعلمني عند تطبيق اسرتاتيجية الصف املقلوب 

مقاطع الفيديو،  9 طولعدم مشاهدة املتعلمني ملقاطع الفيديو، وعدم وجود إثبات على مشاهدهتم هلا يف البيت -
ض تفاعاًل ومحاساً ملشاهدهتا والتفاعل معها. ومن املمكن اتباع بع وجودهتا هلما دور يف جعل املتعلمني أكثر

األساليب اليت تشّجع املتعلمني ملشاهدة مقاطع الفيديو، منها وجود سؤال يف كل فيديو، ويتلقى املعلم 
 اإلجابات من املتعلمني من خالل وسائل التواصل االجتماعي أو املنتديات اإللكرتونية، حبيث يعّزز املتعلم

 احلاصل على أعلى رصيد من اإلجابات الصحيحة. 
نقص خربة املعلمني يف إعداد مقاطع الفيديو التعليمي9 وهنا ميكن االستعانة مبعلم احلاسوب يف املدرسة لتدريب  -

املعلمني على أحد برامج تصميم الفيديو التعليمي، وهي برامج كثرية، ميكن اختيار أسهلها، كربنامج املويف 
 .[92] (Camtasia)(، وكمتازيا Movie Makerميكر )

الوقت اإلضايف واجلهد املطلوب لتصميم مقاطع الفيديو، وإعداد أنشطة التعلم النشط9 وملواجهة هذا التحدي  -
ميكن للمعلمني أن يوّزعوا األدوار فيما بينهم، فمنهم من يقوم بتصميم مقاطع الفيديو، ومنهم من يهعد أنشطة 

ن االستفادة من املواقع اليت توفّر مقاطع الفيديو اجلاهزة للمحتوى التعليمي، كمقاطع التعلم النشط. كما ميك
  .TED-ED  [91]، أو Khan Academy الفيديو املوجودة يف موقع أكادميية خان 

 مشكلة الدراسة .1

على املتغريات  لوباملق إسرتاتيجية الصفأثر احملكمة أمرا مهما ملناقشة  العلمية الدراساتالرسائل اجلامعية و يعد حتليل 
سرتاتيجية، ولكن اإل هذه قتطبي على أثرنتائج إجيابية يف أداء الطلبة املختلفة اليت تناولتها، فقد أظهرت تلك الدراسات 
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احثني بمستويات دراسية خمتلفة تزّود ال ضمن عقد من الزمان يفجمموعة أكرب من الدراسات  من خاللشاملة النظرة ال
هذه أثر ع لية هذه اإلسرتاتيجية التعليمية، كما أن مناقشة موضو عمبؤشرات أفضل عن فا لعملية الرتبويةواملمارسني يف ا
اتيجية يف الصفوف تطبيق هذه اإلسرت  جدوىلتقرير مدى  ني واملشرفنيعليتها قد يتيح اجملال للمعلمااإلسرتاتيجية وف

 الدراسية، باإلضافة إىل كيفية تنفيذها بشكل صحيح. 

 -حثنيعلى حد علم البا – دراسات عربية مسحية تناولت موضوع إسرتاتيجية الصف املقلوبحظ عدم وجود واملال
ا امليدان، ، لذا جاءت هذه الدراسة لتسد فجوة يف هذهذه اإلسرتاتيجية باستخدامذت فِّ استهدفت مسح الدراسات اليت نـه 

 ريات اليت تناولتها.املتغإسرتاتيجية الصف املقلوب يف  أثرزت على مناقشة ركّ حيث 

 أسئلة الدراسة .1

 تسعى الدراسة احلالية إىل اإلجابة عن السؤالني اآلتيني9

 ؟املتغرّيات املختلفة اليت تناولتها هذه الدراساتما أثر استخدام إسرتاتيجية الصف املقلوب يف  -أ
مما  –سفرت عنها أ وفقاً للنتائج اليت -انطوت عليها تلك الدراسات التوصيات واملقرتحات اليت أبرز ما  -ب

 سرتاتيجية؟هذه اإلهم يف حتسني وتطوير تطبيق اتسجيعلها 

 هدف الدراسة .8

هذه أثر استخدام  ّرفوتع تستهدف الدراسة احلالية حتليل وتقييم الدراسات اليت تناولت إسرتاتيجية الصف املقلوب,
انطوت عليها تلك ات اليت التوصيات واملقرتحأبرز  ورصد املتغرّيات املختلفة اليت تناولتها تلك الدراسات،سرتاتيجية يف اإل

 سرتاتيجية. اإل هذههم يف حتسني وتطوير تطبيق اتسمما جيعلها  –وفقاً للنتائج اليت أسفرت عنها  -الدراسات 

 أهمية الدراسة .5

لم، وتنويعها، ع, حيث أن تطوير إسرتاتيجيات التعليم والتتتناولهتستمد هذه الدراسة أمهيتها من أمهية املوضوع الذي 
بحث الرتبوي األمهية من القضايا الرتبوية اليت يوليها التعد وتطبيق إسرتاتيجيات التدريس احلديثة، والتعرف على آثارها 

 .عملية الرتبوية وزيادة فاعليتهاالكربى, ملا يرتتب عليها من جودة يف ال

 مية التعلمية.رتاتيجية الصف املقلوب يف العملية التعلينظرة شاملة وعميقة عن نتائج تطبيق إسكما أن هذه الدراسة تقدم 
 ات أمراً متاحاً.الدراس واملقرتحات اليت تنطوي عليها تلك توصياتوكذلك فإّنا جتعل ال

 حدود الدراسة .1

-1112على حتليل الدراسات اليت تناولت أثر تطبيق إسرتاتيجية الصف املقلوب يف الفرتة من عام ) تقتصر هذه الدراسة
 .التوّصل إليهام(، واليت استطاع الباحثون 1192
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 مصطلحات الدراسة .0

 هي  إسرتاتيجية تعليمية توظف التعلم غري املتزامن عن طريق مشاهدة مقاطع فيديو إستراتيجية الصف المقلوب: -
صص خي مسجلة للمحاضرات والدروس، اليت حتّفز املتعلم على مشاهدهتا كواجبات منزلية قبل احلضور إىل الصف الذي

 .[92] علية يف أساليب حل املشكالت بشكل مجاعي ازمنه للمشاركة بف

 منهج الدراسة .7

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي, حيث سعى الباحثون من خالله إىل حتليل الدراسات العلمية اليت تناولت 
رز ما خلصت إليه عليها والوقوف على أببالنظر إىل املتغريات اليت اشتملت  إسرتاتيجية الصف املقلوب ورصد نتائجها

 .من توصيات ومقرتحات

 عي نة الدراسة .أ

اطروحات ستري و املاج تنّوعت بني رسائل( دراسة علمّية تناولت إسرتاتيجية الصف املقلوب, 89تكّونت عيّنة الدراسة من )
 .م(1192-1112الفرتة من عام )خالل  ،احملكمة املنشورة العلمية والدراسات ،الدكتوراه

 أداه الدراسة .ب

 استخدمت يف هذه الدراسة بطاقة حتليل، وذلك لتحليل حمتوى الدراسات اليت مت التوّصل إليها. وذلك على النحو اآليت9

 حصر مجيع املتغرّيات اليت تناولتها الدراسات والبحوث حمل الدراسة. -2
 متغرّي فأكثر(. إعطاء تكرار واحد لكل متغرّي )مع مالحظة أن الدراسة الواحدة تشتمل على -2

 حتديد النتيجة اليت توّصلت إليها الدراسة خبصوص كل متغرّي من املتغرّيات. -1
 حصر أبرز التوصيات واملقرتحات اليت خلصت إليها الدراسات املختلفة يف كل متغرّي من املتغرّيات. -8

يها. وأما قرتحاهتم علوللتحقق من صدق األداة عرضت على ثالثة من احملكمني املتخصصني، واخذت مالحظاهتم وم
( رسائل من خارج عيّنة الدراسة، ومقارنة النتائج بالنتائج اليت :ثباهتا فقد مت التأكد منه من خالل تطبيق األداة على )

 (.%92خلص إليها أحد الباحثني املتخصصني على العيّنة نفسها، وقد بلغت نسبة االتفاق )

 ومناقشتها نتائج الدراسة ..

ات املختلفة اليت املتغريّ  ما أثر استخدام إسرتاتيجية الصف املقلوب يف  ؤال األول الذي ينص على:لإلجابة عن السأ. 
لصف املقلوب, اليت تناولت إسرتاتيجية ا الدراسات؟  قام الباحثون بتحليل وتقييم وتصنيف تناولتها هذه الدراسات

نهج ملؤلف، والسنة، والدولة، وهدف الدراسة, وميت9 اسم ايأ امباستخدام بطاقة حتليل، وقد تضمنت بطاقة التحليل 
شكال اآلتية توضح واألالدراسة, واملواد الدراسية اليت طبقت فيها )املقررات(، وأداة الدراسة, والنتائج اليت توصلت إليها, 

 .ااملتغريات اليت تناولتها وتأثري اإلسرتاتيجية عليهتوزيع الدراسات حسب9 السنوات، واملواد الدراسية، و 
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 النسبة المئوية التكرار السنة

2229 1 1% 

2212 1 9% 

2213 12 15% 

2214 12 12% 

2215 24 32% 

2211 25 31% 

2219 3 4% 

 %122 41 المجموع

 ( : التكرارات والنسب المئوية لتوزيع الدراسات حسب السنوات1جدول )
 

 

 توزيع الدراسات حسب السنوات:  (1)شكل 

حداثة الدراسات اليت تناولت إسرتاتيجية الصف املقلوب، حيث أن الباحثني  (9)شكل و  (9) جدولواملالحظ من 
عدد الدراسات املنفذة يف هذه اإلسرتاتيجية من سنة  مث ارتفعم(، 1112وجدوا دراسة واحدة نفذت يف سنة )

 م(.1191)
 

 

 

 النسبة المئوية التكرار الدولة

 %32 21 السعودية

 %19 14 مصر

 %1 5 األردن

 %2 2 سلطنة عمان

 %2 2 قطر

 %2 2 فلسطين

 %32 21 أمريكا

 %1 1 استراليا

 %1 1 كندا

 %1 1 اليابان

المملكة 

 المتحدة
1 1% 

 %122 41 المجموع

 : التكرارات والنسب المئوية لتوزيع الدراسات حسب الدول (2)جدول 
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 الدراسةتوزيع الدراسات حسب الدول التي طبقت فيها ( : 2)شكل 

 حيث–هذه اإلسرتاتيجية هي أمريكا اليت أعدت دراسات يف أن أكثر الدول  (1)شكل و  (1)جدول  واملالحظ من
 السعودية.و  -نشأت هذه اإلسرتاتيجية

 

 النسبة المئوية التكرار المواد الدراسية

 %22 14 الرياضيات

 %17 15 العلوم

 %11 13 تكنولوجيا التعليم

 %11 7 ةالدراسات االجتماعي

 %9 1 اللغة العربية

 %5 4 اللغة اإلنجليزية

 %5 4 التربية

 %4 3 الحاسب اآللي

 %2 2 التربية اإلسالمية

 %2 2 التربية الخاصة

 %3 2 إدارة أعمال واقتصاد

 %2 2 دراسة مسحية )ببليومتريه(

 %1 1 التربية الرياضية

 اتالتي طبقت فيها الدراس المواد الدراسية )المقررات(راسات حسب الد التكرارات والنسب المئوية لتوزيع( : 3) جدول

 

 

 توزيع الدراسات حسب المواد الدراسية )المقررات(( :3)شكل 
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أن هذه اإلسرتاتيجية طهبـِّقحت بصورة أكرب يف مقررات العلوم التطبيقية كالرياضيات  (3)شكل و  (3)جدول يالحظ من 
يس عليم، كما أّنا طهبـِّقحت أيضا يف مقررات العلوم اإلنسانية، وهذا يعين أنه ميكن التدر والعلوم، إضافة إىل تكنولوجيا الت

 باستخدام هذه اإلسرتاتيجية يف خمتلف املواد الدراسية )املقررات(.
 

 النسبة المئوية التكرار المتغيرات

 %27 37 التحصيل

 %21 24 االتجاهات

 %12 11 المشاركة الصفية

 %7 12 مهارات التفكير

 %4 11 المهارات اإللكترونية

 %5 9 الدافعية

 %3 4 التعلم الذاتي

 %2 3 االحتفاظ بالتعلم )بقاء أثر التعلم(

 %2 3 الكفاءة الذاتية

 %2 2 خفض القلق

 %2 2 مهارات التدريس

 %2 2 صعوبات الكتابة

 %1 1 تنظيم البيئة اإلثرائية

 %1 1 مهارات التواصل

 %1 1 عادات العقل

 %1 1 التعلم التشاركي

 المتغيراتالدراسات حسب  التكرارات والنسب المئوية لتوزيع( : 4) جدول

لدراسات ا اليت تناولتها، واملالحظ أناملتغريات الدراسات حسب  التكرارات والنسب املئوية لتوزيع (2) جدوليوضح 
ملتغريات تـهعحد من ومتنوعة، ويرى الباحثون أن هذه ايف متغريات كثرية إسرتاتيجية الصف املقلوب  السابقة استهدفت أثر

 أبرز نواتج التعلم اليت تسعى العملية الرتبوية إىل تنميتها لدى الطلبة.
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 توزيع الدراسات حسب المتغيرات التي تناولتها وتأثير اإلستراتيجية عليها( : 4)شكل 
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األزرق  تناولتها، وتأثري اإلسرتاتيجية عليها، حيث يشري اللون توزيع الدراسات حسب املتغريات اليت (2)يوضح شكل 
إىل التأثري اإلجيايب لإلسرتاتيجية، ويشري اللون األمحر إىل عدم وجود تأثري لإلسرتاتيجية، واملالحظ أن إسرتاتيجية الصف 

وضيح لتأثري اإلسرتاتيجية على يأيت ت وفيمااملقلوب هلا تأثري إجيايب يف أغلب املتغريات اليت استهدفتها الدراسات السابقة، 
أبرز املتغريات اليت تناولتها الدراسات السابقة، وهي9 التحصيل الدراسي، واالجتاهات، واملشاركة الصفية، وتنمية مهارات 

 التفكري، والدافعية للتعلم، والتعلم الذايت، وخفض القلق.

ا واضح لإلسرتاتيجية على التحصيل الدراسي وهذالدراسات السابقة إىل وجود تأثري إجيايب أغلب توّصلت   -
، وميكن تفسري ذلك يف ضوء االعتبارات اآلتية9 إعادة ترتيب وصياغة الوقت، (2)بصورة كبرية يف شكل 

وطريقة استثماره داخل الصف وخارجه، وتوفري بيئة تعليمية غنية ذات معىن للطلبة، وإتاحة الفرصة للطلبة 
فرت زمن احلصة ت إشراف العلم، وهي بذلك و حت فتح اجملال هلم لتطبيق ما تعلموه الكتساب املعرفة مسبقا، مث

ملمارسة التدريبات والتطبيقات على احملتوى املعريف بصورة أعمق وأوسع، واملرونة يف التعلم واالستذكار )إمكانية 
لفردية  بني اعاة الفروق اتعلم الطالب يف أي وقت ومن أي مكان ملشاهدة مقاطع الفيديو(، تفريد التعليم ومر 

أفراد عينة الدراسة حيث يوفر هلم التعلم وفقا اخطوهم الذايت، حيث ميكن تكرار عرض الفيديو أكثر من مرة 
ديو متاشيا مع قدراهتم، والتغذية الراجعة اليت يوفرها املعلم والزمالء، وقيام الطلبة باألنشطة التعليمية املرتبطة بالفي

فرصة املمارسة والتطبيق، ووفرة الوسائط وتنوعها، واحتوائها على اإلثارة والتشويق مما أدى التعليمي مما يعطي 
إىل استثارة دافعية الطلبة للتعلم وتسهيل الفهم، وحتقيق التعلم النشط والفعال، وحتقيق مبدأ الفروق الفردية، 

، [:9[، ]92مواقف تعليمية جديدة ] وحتقيق التعلم النوعي واملساعدة يف بقاء أثر التعلم وانتقال أثره إىل
توّصلت عدد من  يف حني .[12[، ]12[، ]13[، ]11[، ]19[، ]11[، ]99[، ]98[، ]92]

 ت ذلكعز وقد  ،الضابطةاجملموعات عدم وجود فروق يف التحصيل بني اجملموعات التجريبية و الدراسات إىل 
إلسرتاتيجية ها9 صعوبة احملتوى التعليمي، وحداثة اإىل أن الطلبة واجهوا حتديات عند تطبيق اإلسرتاتيجية، من

ة من قبل، إضافة إىل عدم تشجيع أولياء األمور ألبنائهم يف البيت بالشكل املطلوب ملتابع يألفوهافالطلبة مل 
الواجبات املنزلية اليت مت تزويدهم ها وهي مقاطع الفيديو، وقد يكون الطلبة واجهوا بعض املشاكل يف تشغيل 

 .[:1[، ]19[، ]98[، ]92، ][:9[، ]92] الفيديو وذلك منعهم من متابعة الواجب املطلوب مقاطع
أن الدراسات توّصلت إىل وجود تأثري إجيايب لإلسرتاتيجية على اجتاهات الطلبة حنوها  (2)واملالحظ من شكل  -

ة بيئة تعلم جاذبة سرتاتيجيوحنو املواد الدراسية، وميكن تفسري ذلك يف ضوء االعتبارات اآلتية9 توفر هذه اال
تتسم باحلرية واملرونة خارج الصف الدراسي، وتتسم باملشاركة والفاعلية داخل الصف، مما ينعكس إجيابا على 
اجتاهات الطالب حنو املادة الدراسية. واستخدام هذه اإلسرتاتيجية غرّي من طبيعة البيئة الصفية التقليدية، كما 

واليوتيوب، والواتس  كالفيسبوك، االجتماعي التواصل استخدام قنوات يف املتمثلة ةاحلديث التقانات أن استخدام
اإللقاء.  على غالباً  تعتمد اليت التقليدية الطرق وطأة والتخفيف من للتعلم، الطلبة جذب يف الواضح أثرها أب

 من املشاركة هلم ّكنم مما الصف، داخل صعوبته من ختفيف املنزل يف مسبقاً  الدرس فكرة الطلبة تلقي وساعد
 الدروس تلقي فكرة كما أتاحت  .الصف داخل للتطبيق العملي فرصا كافية هلم أتاحت اليت والفاعلة اجلادة

 ما كثرياً  اليت التعليمية وفرضيتها العملية وطأة من يتخلصون جعلتهم ,الطلبة، واطمئناناً لدى راحة املنزل يف
[. 33[، ]31[، ]39[، ]31[، ]19[، ]18[، ]12]اّنم وتشتيت أذه انتباههم عدم يف سبباً  كانت

( إىل وجود اجتاهات إجيابية للطلبة حنو إسرتاتيجية الصف املقلوب لكنها :119وتوّصلت دراسة عثمان )
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بصورة متدنية، وعزت ذلك إىل املشكالت اليت تواجه استخدام التعلم املقلوب، وقد يعزى السبب إىل عدم  
ادة التعلم املقلوب، وعدم امتالكه ملهارات التعلم اإللكرتوين، وقد يفضل الطلبة دراسة املكفاءة املعلم يف تنفيذ 

بالطريقة املعتادة، ورمبا دراسة املادة  بالطريقة االعتيادية أكثر متعة منها باستخدام إسرتاتيجية التعلم املقلوب. 
رتنت كنولوجيا كاحلاسوب واإلنوقد يكون بسبب عدم حصول الطلبة على التدريب الكايف الستخدام الت

والوسائط املتعددة، ورمبا أن التدريب على هذه اإلسرتاتيجية مل يكن كاف مما وّلد صعوبة يف االستخدام لدى 
إىل عدم وجود اجتاهات إجيابية لدى  (Strayer, 2012)[. وتوّصلت دراسة سرتاير 22] بعض الطلبة

ع األنشطة التعليمية داخل الصف املقلوب، الذي ساهم يف الطلبة حنو الصف املقلوب، وعزت ذلك إىل تنوّ 
 .[12] عدم استقرار الطلبة وشعورهم بالتشتت، نتيجة كثرة األنشطة، وانشغال املعلم باملساعدة الفردية للطلبة

[، 2وتعمل هذه اإلسرتاتيجية أيضا على إشراك الطلبة يف عملية التعلم بشكل فعال، كما يتضح من شكل ] -
ر الطلبة باملشاركة والتفاعل مع املعلم وزمالئهم ألن بيئة الصف املقلوب تتيح الفرصة للمشاركة حيث يباد

والتفاعل من خالل قضاء وقت أطول يف العمل واألنشطة، والتواصل مع املعلم بشكل مريح بدون تردد من 
تقليدي، لصف القطع حديث املعلم لطرح سؤال يدور يف ذهن الطالب يف منتصف حديث املعلم كما يف ا

حيث يكون املعلم هو املتحدث الوحيد يف الصف مع القليل من مشاركة الطلبة، كما أن وجود املعلم يف 
حرية  األنشطة واملهام اليت تكفل ها الطالب؛ يتيح للطالب الصف املقلوب فقط ليدير ويناقش وجياوب على

لم هنا لم تكون أكثر نشاطا وفاعلية وذلك ألن املعالتواصل والتفاعل بكل أرحيية، والعالقة بني الطالب واملع
 بدال من توفري املعلومة للطالب يوجهها ويساهم يف منح الطلبة الفرصة يف حتليلها والتعامل مع احملتوى التعليمي

[2[ ،]32[ ،]32[ ،]3:]. 
م متمركزًا حول لإلسرتاتيجية الصف املقلوب تأثري إجيايب يف تنمية مهارات التفكري، حيث أّنا جعلت التع -

الطلبة، وبالتايل زادت من فرص تنمية مهارات التفكري املختلفة لديهم، وساعدت يف مرونة التعامل مع احملتوى 
التعليمي الذي مل يكن متاحاً للطالب يف اسرتاتيجيات التدريس العادية، مما أعطاهم فرصة لتشكيل تعلمهم 

لتفاعل واملشاركة توفرها اسرتاتيجية الصف املقلوب واليت تساعد على ايف مجيع جوانبه، كما أن البيئة الصفية اليت 
الصفية بني الطالب ساعدت على زيادة فاعليتهم وإعمال تفكريهم يف ما تعلموه من خالل املواقف التعليمية، 

 ىومتكني الطلبة من التحكم يف تعلمهم والتعبري عن أفكارهم والبحث عن احلقائق واملعلومات بوسائل أجد
مما هو متبع يف قاعات الدروس التقليدية. فهي تتطلب من الطالب أن يكون مشاركا وفاعال يف العملية 
التعليمية، ومتحمل زمام املسؤولية يف طرح األسئلة والتحقق من املعلومات ومناقشة أفكاره وأفكار اآلخرين من 

الة ألوف واتسامها بالطالقة واملرونة واألصأجل توليد معارف جديدة، إضافة إىل تنوع األفكار وخروجها عن امل
[32[ ،]38[ ،]39[ ،]21[ ،]29[ ،]21[ ،]23[ ،]22[ ،]22.] 

[ أن الدراسات توّصلت إىل وجود تأثري إجيايب لإلسرتاتيجية على الدافعية للتعلم 2ويتضح أيضا من شكل ] -
نوع يف استخدام املقلوب من خالل الت وقد ترجع هذه النتيجة إىل أن فرص التعلم املتكافئة اليت يوفرها الصف

وسائط وأدوات التعلم اإللكرتوين املتعددة واملتكاملة ملواجهة الفروق الفردية بني الطلبة، وإمكانية تكرار الشرح 
أكثر من مرة ويف أي وقت، ويف املنزل أو أي مكان مناسب، حيث يتمكن الطالب من اختيار وحتديد الوقت 

ناقشة التكليفات داخل احلصة مع املعلم أتاح للطلبة اكتساب املفاهيم وااخربات بطريقة الذي يناسبه، كما أن م
صحيحة بعد استماعهم لشرح الدرس باملنزل مبا ميكنهم من الرتكيز على االشكاليات والنقاط الصعبة يف حمتوى 

، كما قد فة واملعلوماتاملقرر املقلوب. كما أن مستوى معاجلة املعلومات العميق يؤدي إىل فهم عميق للمعر 
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ترجع هذه النتيجة إىل أن هذه اإلسرتاتيجية تتيح للطلبة أن يسريوا يف تعلمهم وفق ااخطو الذايت هلم مما يعين 
إتاحة احلرية يف تنمية املعرفة، وإعطاء الطالب الفرصة للتحكم يف تعلمه وتنمية الدافع املعريف، مع إعطاء بعض 

ماعي تياراته أثناء سريه يف تعلمه داخل بيئة التعليم املقلوب. كما أن العمل اجلالتوجيهات اليت تساعده يف اخ
املنظم واملبين على توجيه املعلم ودعمه املباشر ألفراد اجملموعة بتحديد الطلبة الذين أدوا األداء الصحيح لكي 

عد بشكل ذ املهام قد سايقدموا املساعدة لزمالئهم حنو القيام باألداء الصحيح الذي حيقق النجاح يف تنفي
 [.28[، ]22[، ]:2إجيايب يف ارتفاع الدافعية لدى الطلبة ]

 من تزيد كما أن إسرتاتيجية الصف املقلوب تسهم يف تنمية التعلم الذايت لدى الطلبة االسرتاتيجية، فهي -
 ويرجع الناقد، التفكري مهارات وتنمية بالرأي، واملشاركة التعبري فرصة هلم وتتيح الذاتية، الطلبة بقيمتهم شعور
يف  املعلم يقدمها اليت األنشطة تنوّع جانب إىل عن تعلمه، يف املسئولية مشاركا أصبح الطالب أن إىل ذلك

 احلياتية، باملوافق التعلم ربط على وتعمل الطلبة، لدى اختاذ القرار مهارات تنمي االسرتاتيجية كما أن  .الفصل
املواد  توفر إن حيث بأنفسهم؛ ثقة الطلبة تزيد من كما أّنا املعلم،ا يصممه األنشطة اليت خالل من وذلك

 هذه يدعم الفصل داخل باألنشطة العمل ومشاركتهم أوراق أو الفيديو كانت مقاطع سواءم لديه التعليمية
 [.29[، ]21[، ]29وحفظا ] تلقيناً  متعة وليس فالتعلم بالتعلم، لديهم، ويزيد من رغبتهم الثقة

لنتيجة بالنظر إىل ميكن تفسري هذه ادراسات السابقة إىل فاعلية هذه اإلسرتاتيجية يف خفض القلق، و تشري الو  -
 االعتبارات اآلتية9 أسهمت إسرتاتيجية التعلم املقلوب عرب الفيديو التعليمي يف إتاحة الفرصة للطلبة يف تعلم

جعة بصور العقلية، وتقدمي التغذية الراما حيتاجون إليه يف الوقت واملكان الذي يناسبهم، وحبسب قدراهتم 
متنوعة، فتيّسر هلم التعلم املتعمق وفقا لفروقهم الفردية بإعادة أجزاء فيديو الدرس أكثر من مرة، مما أسهم يف 
التقليل من مستوى اضطراهم وقلقهم حنو احملتوى التعليمي. كما أتاحت إسرتاتيجية التعلم املقلوب فرصا متنوعة 

ثمار نشاطهم ومشاركتهم يف تطبيقات وأنشطة مركزة مباشرة حنو التمكن من احملتوى التعليمي، مما للطلبة الست
أسهم يف زيادة تفاعلهم وثقتهم بأنفسهم يف تنفيذها مرات متعددة خالل وقت احلصة الذي خصص لذلك، 

ومناقشتها مجاعيا،  ام،خاصة وأن كثريا منها يتم تنفيذه يف جمموعات عمل تعاونية، تيّسر توزيع تنفيذ امله
وإجنازها تعاونيا، مما يقلل لدى الطلبة خماوف وضغوط العمل عليها فرديا، ويزيد من دافعيتهم حنو تنفيذها. 
إضافة إىل ضمان إسرتاتيجية التعلم املقلوب االستثمار األمثل لوقت التعلم يف أثناء احلصة يف تقدمي الدعم 

عميق مستويات فهمهم وحتصيلهم املعريف الذي قلل من مستويات املناسب للمتعثرين منهم، وبالتايل ت
اضطراهم، وساعد يف بناء عالقة قوية بني املعلم والطلبة، حيث مت استثماره يف تقليل حدة القلق حنو احملتوى 

ني لالتعليمي. إضافة إىل ذلك تشجيع أدوات التفاعل غري املتزامن عرب وسائل التواصل االجتماعي الطالبة ااخجو 
على املشاركة والتعبري عن أفكارهم وتبادل اآلراء حنوها وتعميق عالقتهم مع املعلم، وزيادة مشاركتهم فيما بعد 
 يف الصف، وقّلل من ااخوف والرهبة والتوتر والرتدد والقلق حنو مستوى مادة التعلم نظريا وتطبيقيا فيما بعد

[92 ،][21] ،[23.] 

ليت أسفرت عنها وفقاً للنتائج ا -انطوت عليها تلك الدراسات توصيات واملقرتحات اليت الأبرز  ما  السؤال الثاني:ب. 
يها الدراسات السابقة يف ضوء النتائج اليت توصلت إل  سرتاتيجية؟هذه اإلهم يف حتسني وتطوير تطبيق اتسمما جيعلها  –

هم يف حتسني اتسليها، و انطوت عاملقرتحات اليت التوصيات و فإن أبرز اليت استهدفتها الدراسة احلالية باملسح والتحليل، 
 9ما يأيت هاوتطوير  سرتاتيجيةهذه اإلتطبيق 
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 النسبة المئوية التكرار أبرز التوصيات والمقترحات م

1 

تددريدب الطالا المعلمين بكليات التربية على اسددددددتخدام إسددددددتراتيجيات التدريس  -

ية تهم في ذلك أثناء فترة التربالحديثة، ومنها اسدددددتراتيجية الصددددد  المقلوا، ومتابع

 العملية )الميدانية(. 

12 4% 

2 

إعدداد مقررات دراسددددددية بكقسددددددام تكنولوجيا التعليم في الجامعات تتناول توظي   -

أدوات التعلم المقلوا في التعليم. وتددريب للبة كلية التربية على مهارات تصددددددميم 

شدددبكة  متنوعة وتفاعلية على صدددفحات الويب التعليمية، وتوفير مواد تعليمية عربية

 اإلنترنت.

5 3% 

3 

تددددريددب المشددددددرفين التربويين والمعلمين على التطبيقدددات العمليددة السددددددتخددددام  -

اسدتراتيجية الص  المقلوا، وتقويمها داخل الغرفة الصفية، وذلك من خالل اعتماد 

 البرامج التدريبية، وعقد الندوات والورش الفنية المتخصصة في هذا المجال. 

35 23% 

4 

تدددريددب المعلمين على تصددددددميم وإدارة األنشددددددطددة التعليميددة التي تعزز التعلم،  -

واالهتمام بتضدددمين اسدددتراتيجيات التعلم النشدددي عند تطبيق التعلم المقلوا، وتطوير 

األنشدددطة والمهام الصدددفية بحي  تكون مصدددممة لزيادة الحوار والتعاون بين الطلبة 

يم الجماعي داخل الفصددل لها من أثر في تنمية الجوانب والمعلم، فتفعيل أنشددطة التعل

 المعرفية والمهارية والوجدانية لدى الطالا.

12 4% 

5 

تدريب المعلمين على تصدميم الفيديوهات التعليمية للمقررات الدراسية ونشرها على 

شدبكة اإلنترنت، والعمل على حوسدبة بيئات التعلم بشكل يضمن أن يكون لكل متعلم 

 استكشاف معلوماته أو نشرها عبر اإلنترنت في جميع األوقات الدراسية .حقه في 

9 5% 

1 
ح  المعلمين على التوسع في تطبيق التدريس المقلوا. وتطبيق التدريس المقلوا  -

 على مختل  المواد الدراسية.
32 21% 

9 

وسدددددائل  راالهتمام بتلبية حاجات الجيل الجديد من المتعلمين وزيادة دافعيتهم بتوفي -

تعليمية تكنولوجية تتيح تطبيق استراتيجية الص  المقلوا في المدارس والجامعات، 

وتزويدد المددارس بمعدامدل مجهزة بدكحددة أجهزة الحواسدددددديب التي تشددددددغل برامج 

 مشاركة الفيديو عبر اإلنترنت.

15 12% 

4 

اج المحتوى تتوفير المواد التعليمية بطريقة إلكترونية لتسهيل تطبيقها دون أعباء إن -

من مقددالع الفيددديو  بعدددد اإللكتروني، وتزويددد مراكز مصدددددددادر التعلم بددالمدددارس

 الكافية الخبرة ليس لديهم ممن وخاصددددة السددددتخدامها، المعلمين التعليمية وتوجيه

 لتصميم مقالع الفيديو الخاصة.

12 9% 

7 

هتمام الطلبة إعدداد المعلم مقدالع الفيدديو الخداصددددددة بده، وهذ  الميزة قد تزيد من ا -

وحرصدهم على مشداهدة الحصة المسجلة، ويزيد من التقارا الذي يشعر به الطالب 

 تجا  معلمه.

5 3% 

12 

مشاركة الطلبة في عملية التخطيي لإلستراتيجية وتزويدهم بمعلومات كافيه عنها؛  -

 ةلمساعدتهم في التكي  مع عملية التعليم الجديدة. هذ  الخطوة ضرورية لتهيئة الطلب

وإعالمهم بواجباتهم ومسددلولياتهم في هذ  االسددتراتيجية لضددمان نجاحها. كما ينبغي 

على المعلم أن يناقش مع الطلبة كيفية مشدددددداهدة الفيديو التعليمي والوقت المناسددددددب 

لمشدددداهدتها، وكيفية أخذ المالحظات في الصدددد  المقلوا، واالسددددتفادة من التعاون 

الفعالة والتفاعل في مهمة فهم المحتوى. هذ  واألنشددددددطة الصددددددفية، وكيفية المبادرة 

 التحضيرات قد تزيد من كفاءة اإلستراتيجية. 

7 1% 

11 
توظي  وسددائل التواصددل االجتماعي والقنوات التعليمية على اليوتيوا في العملية  -

 التعليمية.
4 3% 

12 

 وضدددددع ضدددددوابي للتطبيق واقتراو بدائل معوقات التنفيذ. التغلب على اسدددددقالات -

 للدروس المتضددمنة اإللكترونية عدد من األسددطوانات التقنية باقتراو البدائل. نسدد 

 وعدم التقنية، الخاصدددة بالنواحي الصدددعوبات بعض الطلبة؛ لتالفي على وتوزيعها

 المدارس.  ببعض اإلنترنت شبكات توفر

3 2% 

 

ب الصف المقلو تحسين تطبيق إستراتيجيةهم في التكرارات والنسب المئوية ألبرز التوصيات والمقترحات التي تس( 5) جدول

 ها وتطوير

ها وتطوير ف املقلوب الص حتسني تطبيق إسرتاتيجيةتنوّع التوصيات واملقرتحات اليت تسهم يف  (2)جدول يالحظ من 
قة بإضافة إىل مشوهلا، حيث مشلت خمتلف جوانب العملية الرتبوية، وأن أبرز ثالث توصيات ركزت عليها الدراسات السا

 هي ما يأيت9
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تدريب املشرفني الرتبويني واملعلمني على التطبيقات العملية الستخدام اسرتاتيجية الصف املقلوب، وتقوميها داخل  -9
 الغرفة الصفية، وذلك من خالل اعتماد الربامج التدريبية، وعقد الندوات والورش الفنية املتخصصة يف هذا اجملال.

 اد الدراسية.وتطبيق التدريس املقلوب على خمتلف املو  ، تطبيق التدريس املقلوبحث املعلمني على التوسع يف -1
ية تتيح تطبيق وزيادة دافعيتهم بتوفري وسائل تعليمية تكنولوج ،االهتمام بتلبية حاجات اجليل اجلديد من املتعلمني -3

يب اليت زة بأحدث أجهزة احلواساسرتاتيجية الصف املقلوب يف املدارس واجلامعات، وتزويد املدارس مبعامل جمه
 .تشغل برامج مشاركة الفيديو عرب اإلنرتنت

 خالصة عامة وتوصيات .21

 Flipped"  أثر استخدام إسرتاتيجية الصف املقلوباهتمت هذه الدراسة بشكل أساسي مبحاولة الكشف عن 
Classroom  ابقة الدراسات الس أنة ، وأظهرت الدراساء الدراسات السابقةصيف ضوء استقبوية يف العملية الرت

تعلم اليت يف متغريات كثرية ومتنوعة، يرى الباحثون أّنا تـهعحد من أبرز نواتج الإسرتاتيجية الصف املقلوب  استهدفت أثر
ا تأثري إجيايب يف أن إسرتاتيجية الصف املقلوب هلتسعى العملية الرتبوية إىل تنميتها لدى الطلبة. وتوصلت الدراسة إىل 

نمية ومنها9 التحصيل الدراسي، واالجتاهات، واملشاركة الصفية، وتريات اليت استهدفتها الدراسات السابقة، أغلب املتغ
مهارات التفكري، والدافعية للتعلم، والتعلم الذايت، وخفض القلق. لذا توصي الدراسة بالتوسع يف استخدام املعلمني 

الدراسة إجراء دراسات  يف تعزيز خمتلف جوانب العملية الرتبوية. وتقرتحإلسرتاتيجية الصف املقلوب؛ ملا هلا من تأثري إجيايب 
أخرى حول تقومي فاعلية إسرتاتيجية الصف املقلوب من وجهة نظر املعلمني واملتعلمني، وتأثري إسرتاتيجية الصف املقلوب 

 يف متغريات أخرى يف العملية الرتبوية.
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 .32-1(، 1)112. مجلة كلية التربية بجامعة األزهربجامعة الملك عبد العزيز. 

سالة ر تحصيل الدراسي لمقرر لغتي للصف األول المتوسط،أثر استخدام استراتيجية الصف المقلوب عبر مشاركة الفيديو في ال(. 2211[ الحقيل، وليد بن سليمان )24]
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 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، األردن.

المجلة الدولية لالبات المسدددددتوى الجامعي. (. فاعلية إسدددددتراتيجية الصددددد  المقلوا في تنمية مفاهيم األمن المعلوماتي لدى 2215[ المعيدز، ريم والقحطاني، أمل )24]

 .37-21(، 4)4، األردن، التربوية المتخصصة

مجلة ال(. فاعلية الصدد  المقلوا في تنمية التحصدديل الدراسددي لدى لالبات كلية التربية بجامعة قطر واتجاهاتهن نحو . 2211[ أبو الروس، عادل وعمارة، نوران )27]

 .274-291(، 12)5ردن، ، األالدولية التربوية المتخصصة
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مجلة بحوث عربية في (. اتجاهات وتصدددددورات الطالبات الجامعيات حول تطبيق الفصدددددل المقلوا في التعليم العالي. 2211[ الدريبي، عهود بنت صدددددالح إبراهيم )31]

 .291-253(، 3، رابطة التربويين العرا، مصر، )مجاالت التربية النوعية

المجلة الدولية التربوية (. أثر اسدددددتخدام إسدددددتراتيجية الصددددد  المقلوا على تحصددددديل الطالا وعلى رضددددداهم عن المقرر. 2211السدددددعدون، إلهام عبد الكريم )[ 32]

 .11-1(، 1)5، األردن، المتخصصة

لثالث المتوسنننط في مقرر الفقه واتجاهاتهم نحو فاعلية اسنننتخدام التدريس المقلوب على تحصنننيل طالب الصنننف اهـدددددددد(. 1431[ العبيري، علي بن محمد عطوي )33]

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية.المقرر

ية لدى البداعي في درس التربية الرياض(. تكثير استخدام استراتيجية التعلم المقلوا على تنمية الجانب المعرفي ومهارات التفكير ا2211[ عبداللطي ، سالي محمد )39]
 .111-19(، 99) 5، مصر، المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضةلالبات كلية التربية الرياضية جامعة لنطا. 

التفكير الرياضي لطالب الصف الخامس فاعلية استخدام التعلم المدمج بالفصول المقلوبة في تنمية مهارات هـدد(. 1435[ آل معدي، عبدالعزيز بن سعيد بن يحيى )34]

 رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية. االبتدائي.
ات وبحوث دراسننندراسدددات العليا. (. أثر اسدددتراتيجية الصددد  المقلوا عبر التعلم المتنقل في تنمية مهارات البرامج التلفزيونية لدى لالبات ال2214[ السددديد، إيناس )37]

 .2214/ 1/ 21-24، القاهرة: المؤتمر الدولي للتعلم االلكتروني في الوطن العربي

كالس لتنمية مهارات التفكير الناقد في مقرر العلوم لدى لالبات المرحلة المتوسطة  (Easy Class)(. فاعلية الص  المقلوا بمنصة إيزي 2219[ الربيعان، وفاء )42]
 .221-144(، 2)1، األردن، المجلة الدولية التربوية المتخصصةدينة الرياض. في م

. رسدددالة ماجسدددتير غير أثر اسنننتخدام التعلم المعكوم في تحصنننيل طلبة الصنننف السنننابع في مادة العلوم وفي تفكيرهم اإلبداعي(. 2211[ المشدددني، يوسددد  أحمد )41]
 منشورة، جامعة الشرق األوسي، األردن.

تير . رسالة ماجسأثر اسنتخدام التعلم المعكوم في تنمية التفكير االستقرائي لدى طالبات الصف الثامن في مادة قواعد اللغة العربية(. 2211، أمل فايز )[ حمدا هلل42]
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 امللخص

هتدف الدِّراسة احلالية معرفة أثر استخدام السبورة الذكية يف التحصيل الدِّراسي لدى تالميذ صعوبات التعلم يف ماديت 
د كبري تعد هذه التقنية من التقنيات اليت نالت اهتمام املؤسسات الرتبوية والتعليمية يف عد إذللغة العربية والرياضيات؛ ا

من الدول املتقدمة؛ ملا هلا من أثر واضح على العملية التعليمية، ومستويات التالميذ اإلدراكية والتحصيلية، وتكوين 
( تلميذاً من تالميذ صعوبات التعلم 11) داف الدِّراسة مت اختيار عينة مكونة مناجتاهات إجيابية لديهم، ولتحقيق أه

من الصفوف الثاين إىل الرابع األساسي مبدرسة الكوثر للتعليم األساسي يف والية السيب مبحافظة مسقط يف الفصل 
ية يف اختبارات تشخيصية قبلالدراسة متمثلة  اةأد ، طبقت عليهمم1192/1198لعام الدراسي احلايل لالدراسي األول 

 يف ماديت الرياضيات واللغة العربية بثالث مستويات خمتلفة حسب املنهج الدراسي للصفوف الثاين والثالث والرابع األساسي
امج إثرائي من برن طبقاملنهج شبه التجرييب والذي من خالله  من اعداد القائمات على الدراسة، وقد استخدم يف ذلك

أسابيع، ومبعدل جلستني  (8)( جلسة ملدة :9بواقع )، و علية تعتمد على السبورة الذكية يف املادتنيعدة أنشطة تفا
من التالميذ، لتقييم اهتا ذوبعد انتهاء الربنامج سيتم إعادة تطبيق االختبار التشخيصي على العينة  .أسبوعياً لكل تلميذ

 ملقرتحات.وااخروج بعدد من التوصيات وا ومناقشتهاوحتليل النتائج 
 طلبة صعوبات التعلم.، التحصيل الدِّراسي ،السبورة الذكية -الكلمات المفتاحية

 االطار العام للدراسة .2

اء احلساسة وهي نوع خاص من السبورات البيض ،تعد السبورة الذكية من أحدث الوسائل املستخدمة يف العملية التفاعلية
ة منها وعرض لقلم وتتم الكتابة عليها بطريقة الكرتونية، كما ميكن االستفادباأو التفاعلية اليت يتم التعامل معها باللمس 

 (.92، 1119وتر من تطبيقات متنوعة عليها )أبو عمرو، مبيما على الك

ق بتقنيات العرض استبدال طرق أكثر جاذبية وتشويمنها 9 يوفر استخدام هذه التقنية يف الغرفة الصفية العديد من املزايا و 
ت بصورة االستفادة من مصادر ومواد شبكة االنرتني، و إمكانية التحكم بالنصوص والصور والرسومات املعروضة، و التقليدية

افة إىل توفري تسهيل القدرة على اسرتجاعها بسرعة، باالض، و توفري مساحة لتخزين املواد التعليمية، وكذلك إبداعية وفعالة
وتر مبييات الكاستخدام برجم، و للمشاهدة اجلماعية للمحتوى املعروض توفري فرصة، و الفرص إلعطاء تغذية راجعة فورية

إمكانية إضافة و  ،تصميم أنشطة تعليمية حموسبة مزودة بوسائط متعددة، و يف غرفة الصف دون ان تكون جبانب اجلهاز

mailto:drmaha@squ.edu.om
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مبا ينطوي عليه من  زالسماح للطلبة بالتفاعل حركياً مع اجلها، فضالً عن الفيديو التعليمية ععبارة وشروحات على مقاط
 .(Stica & Others,2001,78)استخدام ألصابع اليد واألقالم 

ثورة يف أساليب  إحدى املستحدثات التكنولوجية احلديثة اليت متثلتعد السبورة التفاعلية تشري األدبيات احلديثة اىل أن و 
افة مهاراهتا ة جذابة وتفاعلية، وتوظيف كميكن عن طريقها عرض مواد التعلم بصور إذ العرض، وخاصة يف جمال التدريس، 

 وأدواهتا لتنمية املهارات العملية واألدائية للطلبة، باإلضافة للميزات املتنوعة اليت ميكن تنفيذها بواسطة هذه السبورة ،
ة، ر كالتسجيل، والتوثيق، والتطبيق، والرسم املباشر على السبورة واحلاسوب، وكذلك سهولة إعداد الدروس عرب السبو 

وحفظ وطباعة وترتيب حمتويات السبورة، وتوفري الوقت واجلهد، والتواصل املباشر، سواء داخل الفصل أو عرب الشبكة 
 (.999، 1112العاملية والربيد اإللكرتوين )عفيفي،

البيضاء لسبورة ا9 منها ،وقد تعددت مسميات السبورة التفاعلية من خالل املسميات اليت أطلقتها الشركات املوزعة هلا
،  Interactive Whiteboard، والسبورة البيضاء التفاعلية Electronic Whiteboardاإللكرتونية 

 Touch-Screen Interactive، وشاشة اللمس التفاعلي  Smart Board Demirliوالسبورة الذكية 
 (.89،  1119)سرايا، Digital Board، والسبورة الرقمية، 

الوسائل  الرتبوية بأّنا تساعد املعلم على حتديد األفكار الرئيسة وتبسيطها، وسهولة استخدامها مع ومتتاز السبورة التفاعلية
التعليمية البصرية واحلركية والسمعية األخرى، فهي جتمع بني الصور الثابتة واحلركية، مما جيعل العرض أفضل ملتابعة ردود 

ملتعلم ات اجتاهني، حيث يكون هناك تبادل وتفاعل بني املعلم واأثناء الدرس، كما توفر بيئة تعليمية ذ لبةأفعال الط
(، كما متتاز بعرض املوضوع أو الفكرة بشكل متكامل ويف تسلسل منطقي باستخدام 28-22، 1118)سويدان، 

نتباه وإثارة ة واالاملشاركة اإلجيابيكذلك و  ،الصور والرسوم واألشكال البسيطة، مما تؤدي إىل مزيد من اإلجيابية لدى املتعلم
ن وضوح ع اهتمام املتعلمني، كما أّنا تتناسب مع مجيع املراحل واملناهج الدِّراسية، حسب احملتوى التعليمي للدرس، فضالً 

كما  (،19-11،  1191)أبو علبة ، ااخطوط والكتابات املستخدمة فيها؛ مما يساعد على عملية حتسني عملية التعلم 
علم، وإشباع حاجته واستثارة اهتمام املت يف توسيع خربات املتعلم، وتيسري بناء املفاهيم،ر الوقت واجلهد، وتساعد فتو 

للتعلم كوّنا تعرض املادة بأساليب مثرية ومشوقة وجذابة، مما حيقق املتعة والتنوع يف مواقف التعلم بالنسبة للطالب، وتزيد 
 تعلميف استخدامها؛ مما يساعد على بقاء أطول ألثر المن تفاعل مجيع املتعلمني مع الوسيلة خالل عرضها ملشاركتهم 

 (.:1 -12، 1199)أبو العينني،

افة التعليقات ميكن متابعة الدروس مسبقاً وإض ، إذمع طلبة صعوبات التعلموتفعيلها السبورة الذكية  كما ميكن استخدام
كال خالل استخدام وحتريك الرسومات واألش الطالب من التعلم من تساعدكما   ،واملالحظات أثناء شرح املادة التعليمية

تساهم يف عرض املوضوعات الدراسية بطريقة مشوقة وجذابة نظرًا لتوفر عناصر الصوت والصورة مما كذلك و  ،والصور
 فضل لعملية التعلم .   فرص اله يتيح ، و ميكن طالب الصعوبات من التفاعل مع هذه احملتويات بالكتابة عليها وحتريكها

لت السبورة التفاعلية اهتمامًا كبريًا من قبل العديد من الدراسات يف اآلونة األخرية، وخاصة األجنبية منها اليت وقد نا
 Edward) نوصلت دراسة إدوارد وآخرو إذ تال يف مواقف التعليم والتعلم، دور السبورة املتعاظم والفعّ  هابّينت نتائج

& Others ,2002 يجيات املرونة لكل من الطالب واملعلم يف مواقف التعلم، وتوفر اسرتات( أن السبورة التفاعلية تتيح
 تدريسية للمعلم حتقق التدريس الفعال.
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( أن توظيف السبورة التفاعلية يرفع من مستوى التخاطب والتفاعل Gerard, 2004) نتائج دراسة جريارد بينت كما 
  حنييفأّنا توظف أمناط التعلم البصرية والسمعية بنجاح،  وانتباههم، كما بةداخل غرفة الصف، ويزيد من دافعية الطل

(  أن Amolo, 2007 (، وأمولو (Hall & Higgins, 2005)نسكهول وه نتائج دراسة كل من أشارك
املعلمني والطالب أكدوا على أن استخدام السبورة التفاعلية يف التدريس يساعد يف توفري التفاعل والتعاون داخل الفصول 

را  سية، كما أن له أثراً إجيابياً يف حتسني الفهم وخربات تعلم لدى الطلبة. الدِّ

( التعر ف إىل أثر استخدام السبورة التفاعلية يف تعلم اللغة اإلجنليزية لدى طلبة Wuezer, 2008وهدفت دراسة ورزر)
صورة مضاعفة موعة التجريبية بملحوظًا يف متوسط درجات اجمل الصف الثاين األساسي، وأظهرت نتائج الدِّراسة حتسناً 

كلمة(، كما   9.3كلمة مقابل   98.2من حيث عدد الكلمات اجلديدة املتعلمة مقارنة بزمالئهم يف اجملموعة الضابطة )
 أظهرت تفوق اجملموعة التجريبية يف لفظ وقراءة الكلمات اجلديدة بدقة واستخدامها يف صياغة سياقات جديدة.

تعر ف أثر استخدام السبورة  هاهدف من خالل( (Swan & Others, 2008 توصلت دراسة سوان وآخرونو 
التفاعلية يف حتسني مهارات تعلم اللغة اإلجنليزية والرياضيات لدى الطالب يف املناطق اليت تقاس فيها درجات الطالب 

لذكية معهم خاصة م السبورة ايف االختبارات التحصيلية الدولية اىل ان هناك تفوقاً لصاحل أداء الطالب الذين مت استخدا
 معهم يف الصفني الرابع وااخامس، كما أظهرت حتسناً واضحًا يف  مستوى تعلم طالب الثانوية العامة اليت استخدمت

هدفت إىل أثر استخدام برنامج حاسويب متعدد الوسائط  واليت( 1119) أبو جوير ت دراسةالسبورة التفاعلية، كما توصل
لة تنمية التحصيل وبعض مهارات التفكري املعرفية واالجتاه حنوها لدى تلميذات املرح، اىل لكرتونيةمن خالل السبورة اإل

 االبتدائية.

يف أثر أستخدام السبورة التفاعلية يف التحصيل ذاهتا ( اىل النتيجة (Marzanu, 2010  دراسة مارزانووأشارت  
يل الطلبة خدام تكنولوجيا السبورة التفاعلية يف التدريس وحتصاألكادميي للطلبة، ووجود عالقة ارتباطية قوية بني است

 .األكادميي

تعر ف أثر تكنولوجيا السبورة الذكية يف زيادة النمو يف األداء اىل ( دراسة هدفت Riska ,2010)رسكا  كما أجرت
النتائج إىل  دولية، وأشارتالرياضي لدى الطالب املوهوبني، ومدى تأثريها على أداء الطالب يف االختبارات املوحدة ال

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى طلبة اجملموعة التجريبية الذين تلقوا تعليمهم باستخدام تقنية السبورة 
 الذكية وغريهم من الطلبة الذين مل يستخدموها. 

ري حتصيل الطالب األجانب غتعر ف أثر السبورة التفاعلية على اىل ( دراسة هدفت 1199كما أجرت أبو العينني )
الناطقني املبتدئني واملنتظمني يف مادة اللغة العربية للمستوى املبتدئ يف املرحلة املتوسطة مقارنة بالطريقة االعتيادية، 

 ةوأظهرت نتائج الدِّراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أداء أفراد عينة الدِّراسة يف االختبار لصاحل أداء طلبة اجملموع
 التجريبية.

تعر ف أثر استخدام السبورة اإللكرتونية يف حتصيل تالميذ الصف اىل ( اليت هدفت 1191وتوصلت دراسة الزعيب )
إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات االختبار البعدي  ااخامس االبتدائي يف مادة العلوم يف الكويت

 لصاحل اجملموعة التجريبية.و  للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة
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تعر ف أثر برنامج استخدام السبورة الذكية يف تنمية املهارات العملية يف اىل ( دراسة هدفت 1191كما أجرى أبو علبة )
املخططات الكهربائية لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة، وتوصلت الدِّراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية 

لصاحل طالب و  طالب اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف اجلوانب املعرفية، واملهارات العمليةبني متوسط درجات 
 اجملموعة التجريبية.

( دراسة هدفت إىل استقصاء أثر استخدام تكنولوجيا السبورة التفاعلية يف تنمية مهارة 1191كما أجرت أبو رزق )
معة العني لبة املعلمني املسجلني يف قسم الدبلوم املهين يف التدريس يف جاالتخطيط لتدريس مادة اللغة العربية لدى الط

لنتائج احتديد اجتاهاهتم حنوها واملشاكل اليت واجهتهم أثناء استخدامها كأداة تعليمية، وأظهرت و للعلوم والتكنولوجيا، 
بة املعلمني كما بينت أن لدى الطلعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أداء جمموعيت العينة يف التخطيط السنوي،  

اجتاهًا إجيابيًا حنو استخدام السبورة التفاعلية كأداة تعليمية، مع وجود عدد من املشاكل واملعيقات اليت واجهتهم أثناء 
 استخدامها.

ئي ا( اىل اثر السبورة الذكية يف حتصيل طالب الصف السادس االبتد1193دراسة الرويين واخرون )نتائج كما توصلت 
 يف الرياضيات وبشكل اجيايب يف اجتاهاهتم حنوها.

أثر توظيف السبورة التفاعلية يف التحصيل الدِّراسي وبقاء أثر التعلم لدى اىل ( 1192دراسة دحالن )نتائج وتوصلت 
ساسي يف مادة اللغة العربية واجتاهاهتم حنوها، يف حني توصلت  ( :119ة امحد )دراسنتائج طالب الصف السابع األإ

اليت هدفت التعرف على فاعلية برنامج باستخدام السبورة التفاعلية الذكية على مستوى التحصيل املعريف ملادة الرتبية 
ة التحصيل الربنامج املقرتح باستخدام السبورة التفاعلية ساهم اجيابيًا يف تنميأن اىل  ،احلركية لدى طالبات كلية الرتبية

 املعريف.  

لتكنولوجية يف حتصيل ااملستحدثات تأيت هذه الدِّراسة لتتناول أثر السبورة الذكية، باعتبارها إحدى وبناء على ما سبق، 
 طلبة صعوبات التعلم يف ماديت اللغة العربية والرياضيات.

 الدراسة  مشكلة .1

 ميكن بلورة مشكلة الدراسة احلالية من خالل االجابة على االسئلة التالية9

 اللغة  مادة يف التعلم صعوبات تالميذ لدى الدِّراسي التحصيل يف الذكية السبورة استخدام ما أثر -
    عمان؟ سلطنة يف العربية

  مادة يف التعلم صعوبات تالميذ لدى الدِّراسي التحصيل يف الذكية السبورة استخدام ما أثر -
    عمان ؟ سلطنة يف الرياضيات

  أهمية الدراسة .1

 9 إّنا  ميكن تلخيص أمهية الدراسة من خالل
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تدرسها  ليتا املرحلة أمهية ومن تبحثه عن السبورة الذكية، الذي املوضوع أمهية من أمهيتها تستمد -
  )مرحلة التعليم االساسي( وحتديداً طلبة صعوبات التعلم .

 العمل شأّنا من ليتا والربامج ااخطط لوضع الدراسة هذه نتائج من املسئولني بعض يستفيد أن تتوقع -
 .التعلم صعوبات طلبة لدى الدراسي التحصيل وىمست رفع على

 .التعلم أثر بقاءو  للمتعلمني، الدِّراسي التحصيل يف الذكية للسبورة احملتمل الدور على الضوء تلقي -
 . الذكية الفعال السبورة دور إىل التعليمة العملية على القائمني أنظار توجه -
 .لديهم التقوميو  التدريس وأساليب طرائق طويرت يف العربية والرياضيات ماديت اللغة معلمي تفيد -
 كنولوجيةت مستحدثات استخدام يف مستقبلية دراسات إلجراء الباحثني لدى جديدة آفاقاً  تفتح -

 .متنوعة دراسية ومواد خمتلفة، تدريسية مراحل يف التعليمية العملية يف جديدة
 ساليب عالجه.واالسبورة الذكية عن مبعلومات علمية املكتبة العربية  تثري -

 راسةدال أهداف .8

  :التعّرف على احلالية الدراسة تسعى

 العربية اللغة مادة  يف التعلم صعوبات تالميذ لدى الدِّراسي التحصيل يف الذكية السبورة أثر استخدام -
    . يف سلطنة عمان

 الرياضيات  ةماد يف التعلم صعوبات تالميذ لدى الدِّراسي التحصيل يف الذكية السبورة استخدام أثر -
 .   عمان سلطنة يف

 الدراسة فرضيات .5
 التحصيل الدراسي( بني القياسني ملستوى 1.12ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة) -

 .صعوبات التعلم  لدى طلبةيف مادة اللغة العربية يعزى الستخدام السبورة الذكية 
 سيالدرا التحصيل ملستوى القياسني بني( 1.12)داللة مستوى عند احصائية داللة ذو فرق يوجد ال -

 . التعلم صعوبات طلبة لدى الذكية السبورة الستخدام الرياضيات يعزى مادة يف

 حدود الدراسة  .1

 تقتصر الدراسة احلالية على9

 للتعليم لمالتع صعوبات لطلبة الدراسي التحصيل يف الذكية السبورة اثر الموضوعية: الحدود -
 االساسي .

 صعوبات التعلم . طلبة  بشرية والمكانية:الحدود ال -
 يف حمافظة مسقط بسلطنة عمان. (2-9)االساسي للتعليم مدرسة الكوثر الحدود المكانية: -
  م .1198/ 1192 الدراسيالعام  الحدود الزمانية : -
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 اإلجرائية تعريفات .0

 منها 9 ،قدمت عدة تعاريف : الذكية السبورة أوال :

 خدامباست معها التعامل يتم بيضاء، حساسة إلكرتونية عرض شاشة  أّنا (:.111) تعريف سرايا -
 LCD رضالع وجهاز احلاسوب جبهاز توصيلها ويتم الرقمي، بالقلم أو اليد بإصبع اللمس حاسة

 شبكة لىع املوجودة أو الكمبيوتر، على املخزنة التعليمية الربامج مجيع تعرض حيث ، وطابعة ،
 (.9:2، 1119عد  )سرايا،ب عن أو مباشر بشكل اإلنرتنت

 صور عرض يتم حيث اآليل، باحلاسوب توصيله يتم إلكرتوين  جهاز (:.111)جوير تعريف أبو -
 كما ية،تفاعل بصورة اللوحة هذه استخدام ويتم اللوحة، على اآليل احلاسوب من فيديو ومقاطع

 امجالرب  يف حكمالت إمكانية مع االهتمام، نقاط على الضوء وتسليط املالحظات، إضافة ميكن
 أو آليل،ا احلاسوب من وغريها والرسوم املالحظات هذه املستخدم،وطباعة يريدها اليت بالطريقة
 (.:91 ،1119جوير، أبو )  مستقبالً  إليها للرجوع حفظها

  سبورة ذكية نشطة تعمل باللمس وهي وسيلة التفاعل بني املعلم  (:1121وعرفها الفرماوي ) -
يتحكم ة وممتعة حبيث تشد انتباه املتعلم طوال احلصة ويقوم املعلم بلمس السبورة لواملتعلم بطريقة شيق

 (.39، 1191جبميع تطبيقات الكمبيونر)الفرماوي ، 

 يتم اليت التفاعلية اسةاحلس البيضاء ويف ضوء التعريفات السابقة، عرفت الدراسة احلالية السبورة الذكية بأّنا 9 السبورة
 شاشة على ما عرضب منها االستفادة ميكن الكرتونية، كما بطريقة عليها الكتابة وتتم بالقلم، أو باللمس معها التعامل

 .الكرتونية اخرى مبلحقات ربطها امكانية إىل باالضافة البيانات من الكمبيوتر

 املادة أهداف ققحت واليت واألفكار املعارف من الطالب ويكتسبه يتعلمه ما 9 نتاج فهو التعريف اإلجرائي للدراسةأما 
 العربية اللغة ملادة ملعدا االختبار يف التعلم صعوبات طالب عليها حيصل اليت بالدرجة احلالية بالدراسة وحتدد التعليمية

 . الرياضيات ملادة املعد واالختبار

 معلمات بلق من تشخيصهم مت سنة، واليت( 91–2)بني  اعمارهم الذين تراوحت هم الطلبة 9 التعلم صعوبات ثانياً:
  . والرياضيات العربية اللغة ماديت يف تشخيصية اختبارات بواسطة التعلم صعوبات

الدراسية  للصفوفاألساسي  الطلبة الذين يدرسون بصورة منتظمة يف مرحلة احللقة التعليم األساسي :ثالثًا: طلبة حلقة 
 م1198 – 1192ة عمان للعام الدراسي يف املدارس التابعة لوزارة الرتبية والتعليم بسلطن( 2 –9للصفوف )

 واإلجراءات الطريقة .7
جملموعة  القبلي والبعدي القياس) التجرييب شبه املنهجاحلالية  الدراسة تاستخدم : الدراسة  منهج -

 .واحدة( 
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درسة الكوثر م( يف الثاين، الثالث، الرابعلصفوف )من طلبة اتكون جمتمع الدراسة   :الدراسة مجتمع -
 يف مسجل طالباً ( 31) منهم طالباً ( 38) ، والبالغ عددهممسقط ةمبحافظساسي للتعليم اال
 م.1198 – 1192للعام الدراسي  التعلم صعوبات

 مبدرسة ياتالرياض ومادة العربية اللغة ماديت يف التعلم صعوبات طلبة عدد حصر مت  :الدراسة عينة -
 ببسب طالبني مت استبعاد اً بعد أن طالب( 18) إذ بلغ عددهم ،(2 -9) األساسي للتعليم الكوثر

  مابني اعمارهم تراوحت الدروس حبضور التزامهما عدم
  .( يوضح ذلك9( طالبة، واجلدول رقم )99( طالباً و)92موزعني بواقع ) سنة،( 91- 2)

  
 مجموع الطلبة النوع االجتماعي المجموعة

 ذكور                          إناة           

 24   11      19 يبيةالتجر

 

 وفق النوع االجتماعي الدراسة عينة أفراد توزيع (1الجدول رقم )
  



43 

 

 متثلت أدوات الدراسة باآليت 9:  الدراسة دواتأ -
 دراسيةال الوحدة أهداف حتديد إذ مت االداة االوىل9 )طريقة التدريس باستخدام السبورة الذكية(9

 فضال النتباهوا الرتكيز على تعتمد ومعظمها ذاكرة والعاب فكرية االنشطة )الغاز واالنشطة وتضمنت
 والرياضيات عربيةال اللغة ملاديت مستويات ثالث وتدريس يتناسب مبا حركية( والتدريبات انشطة عن

 مناسبتها من لتأكدل التعليمية الربجميات اعداد يف متخصص على عرضها وم الذكية السبورة بأستخدام
   . الذكية ورةالسب يف استخدامها يف

 ماديت يف لطلبةا حتصيل يف الذكية السبورة استخدام أثر عن للكشف حتصيلي األداة الثانية )اختبار
 سؤال( 93) نم العربية اللغة مادة اختبار تكون إذ التطبيق(، وبعد قبل والرياضيات العربية اللغة

( 92) من الرياضيات مادة (، بينما تكون اختبار 2،  3،  1خمتلفة للصفوف ) مستويات بثالث
 باعطاء التحصيلي االختبار تصحيح (، ومت 2،  3،  1للصفوف ) خمتلفة مستويات بثالث سؤال
( 93الصحيحة، وهذا يكون جمموع االجابات الصحيحة الختبار اللغة العربية ) لالجابة درجة

ل عرضها على من خال والثبات الصدق (، وقد استخرجت هلما معايري92واختبار الرياضيات )
 عدد من احملكمني. 

( 1.82وقد مت استخراج الثبات باعادة االختبار، إذ بلغت قيمة معامل االختبار ملادة اللغة العربية )
 ( ملادة الرياضيات.1.82و)

  تطبيقاجراءات ال -
 للغة لتعلما صعوبات معلميت خالل من العينة أفراد على القبلي( )القياس الدراسة اداة تطبيق مت

( حصتني) جلستني ومبعدل أسابيع، 8 ملدة جلسة( :9) بواقع الربنامج وطبق والرياضيات، العربية
 يف طالب (3) مبعدل طالب لكل الصعوبة نوع وفق مجاعي بشكل احلصص تطبيق وكان اسبوعياً،

 يف دقيقة (11) زمين مبتوسط الدروس يف التفاعلية السبورة االكثر، واستخدمت على جمموعة كل
 اكرةذ والعاب فكرية الغاز االنشطة وتضمنت حصة، كل يف خمتلفة أنشطة 2 ومبعدل حصة كل

 . حركية انشطة عن فضالً  واالنتباه، الرتكيز على تعتمد معظمها
 لقياس لألداة البعدي القياس اخذ م، ومت93/91/1192 اىل 1/91/1192 من التطبيق بدأ

 الدراسة عينة أفراد على يةالذك السبورة على يعتمد رائياث برنامج تطبيق بعد للطلبة التحصيلي املستوى
 .القبلي القياس ها مت اليت والتسلسل الطريقة وبنفس

 اإلحصائية المعالجات -
 للعلوم ئيةاإلحصا احلزمة برنامج باستخدام التالية اإلحصائية املعاجلات احلالية الدراسة إستخدمت
 9( SPSS) اإلجتماعية

 . املعياري الحنرافاتوا احلسابية املتوسطات .أ
 . مستقلتني جملموعتني( T- Test( )ت) التائي اإلختبار .ب
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 ومناقشتها النتائج عرض ..

 .الدراسة وفق فرضيات النتائج عرض يلي فيما

 الدراسي التحصيل ملستوى القياسني بني( 1.12) داللة مستوى عند احصائية داللة ذو فرق يوجد الفرضية االولى :
 . التعلم صعوبات طلبة لدى الذكية السبورة الستخدام يعزى ربيةالع اللغة مادة يف

 ملستوى الدراسة عينة رادأف لتقديرات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات حساب مت الفرضية هذه صحة من للتحقق
  ( يبني ذلك19والبعدي ، واجلدول ) القبلي االختبار يف العربية اللغة ملادة الدراسي التحصيل

 

 المحسوية قيمة )ت( المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد المجموعة المادة

 *14.24 3.35 5.45 13 القبلي اللغة

  3.47 19.92 13 البعدي العربية

 1.12دال احصائيا عند مستوى 
 لدى الدراسي التحصيل في الذكية السبورة أثر أستخدام لقيام مترابطتين لمجموعتين التائي اختبار : نتائج (2جدول رقم )

       عمان بسلطنة العربية اللغة مادة في التعلم صعوبات طلبة

( ان هناك فروق ذات داللة احصائية بني االختبارين القبلي والبعدي ولصاحل البعدي، وتشري هذه 1يتبني من اجلدول )
لى قبول الفرضية، وقد دة اللغة العربية، مما يدل عالنتيجة اىل اثر السبورة الذكية يف رفع املستوى التحصيلي للطالب يف ما

 Hall & Higgins ، وهول وهنجس(Gerard, 2004)جريارد  اتفقت هذه النتيجة مع دراسات كل من
 ,Swan & Others وآخرون ، وسوان(Wuezer, 2008)، ورزر(Amolo, 2007) ، وأمولو) (2005,
 العينني وأبو ،(Riska ,2010) ورايزك ،(Marzanu ,2010ومارزانو ) ،(1119)جوير  ، وأبو((2008

يف حني اختلفت مع دراسة  (.:119) ، وأمحد(1192دحالن )، و (1191) علبة وأبو ،(1191) ، الزعيب(1199)
 . (1191) رزق أبو

 يسالدرا التحصيل ملستوى القياسني بني( 1.12) داللة مستوى عند  احصائية داللة ذو فرق يوجد ال :الفرضية الثانية 
 .التعلم  صعوبات طلبة لدى الذكية السبورة الستخدام يعزى الرياضيات  مادة يف

 ملستوى الدراسة عينة رادأف لتقديرات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات حساب مت الفرضية هذه صحة من للتحقق
 ( يبني ذلك .3م )والبعدي، واجلدول رق القبلي االختبار يف الرياضيات ملادة الدراسي التحصيل

 

 المحسوية قيمة )ت( المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد المجموعة المادة

 *7.34 4.96 14.42 13 القبلي مادة

  1.86 23.60 13 البعدي الرياضيات

 1.12دال احصائيا عند مستوى 
 لدى الدراسي التحصيل في  الذكية السبورة امأثر أستخد لقيام مترابطتين لمجموعتين التائي اختبار ( : نتائج3جدول رقم )

 عمان الرياضيات بسلطنة مادة في التعلم صعوبات طلبة

 



45 

 

 هذه وتشري البعدي، ولصاحل والبعدي القبلي االختبارين بني احصائية داللة ذات فروق هناك ان( 3) اجلدول من يتبني
وقد  الفرضية، قبول على يدل مما الب يف مادة الرياضيات،للط التحصيلي املستوى رفع يف الذكية السبورة اثر اىل النتيجة
 Hall & Higgins وهنجس ، وهول(Gerard, 2004)جريارد  من كل دراسات مع النتيجة هذه اتفقت

 ,Swan & Others (وآخرون  وسوان ،(Wuezer, 2008)ورزر ،(Amolo, 2007) ، وأمولو((2005,
 ،(1199) وأبوالعينني( Riska,2010) ورايزك ،(Marzanu ,2010)مارزانو  ،(1119)جوير وأبو ،(2008
، يف حني (:119) وامحد ،(1192) (، ودحالن1193، والرويين واخرون )(1191) علبة وأبو ،(1191) والزعيب

 . (1191) رزق أبو دراسة مع اختلفت

 استخدام اىل والرياضيات ةعربيال اللغة ماديت يف التعلم صعوبات لطلبة التحصيلي املستوى يف طرأ الذي التحسن ويعزى
 وتبسيط تسهيل خالل نم التعليمية العملية يف الذكية السبورة تؤديه الذي الدور اىل ذلك تفسري الذكية، إذ ميكن السبورة
 ابعاد على العالية قدرهتا اىل اضافة الطلبة، عند مستمرة وبطريقة االنتباه تلفت واليت املشوقة احلركات باستخدام املفاهيم

 معظم اهتمام طحم التكنولوجية الوسائل ان اخر جانب ومن التقليدية. بالطريقة التدريس يرافق الذي امللل جو عن الطلبة
 ميكن بانه تتميز كما ،دوافعهم وتشبع الطلبة رغبات تليب التقنية فإن هذه لذلك التعلم، صعوبات طلبة ومنهم الطلبة

بة واشراك حواسهم واستثارة دوافعهم. كما اّنا تسهم وبشكل فاعل يف صعو  وبدون وميسرة سهلة بطريقة استخدامها
تبسيط وتوضيح املفاهيم، فضاًل عن أن التدريس من خالهلا يوفر جو تعليمي تفاعلي اجيايب ويسبب اساليب مشوقة 

 ومثرية مما ينعكس اجياباً على حتصيل طلبة صعوبات التعلم ويسهم يف زيادة دافعيتهم للتعلم.  

  تنتاجاتاالس .21

 9 التالية االستنتاجات استخالص مت ،إليها مت التوصل اليت النتائج ضوء يف

دراسي ملادة اللغة اجيايب يف تنمية التحصيل البشكل ساهم يف االنشطة التعليمية ان تفعيل السبورة الذكية  . 1
 العربية لطلبة صعوبات التعلم للتعليم االساسي.

 ملادة الدراسي يلالتحص تنمية يف بشكل اجيايب ساهم التعليمية االنشطة يف الذكية السبورة تفعيل ان . 2
 .االساسي للتعليم التعلم صعوبات الرياضيات لطلبة

تفعيل استخدام السبورة الذكية يف االنشطة املقدمة لطلبة صعوبات التعلم ملاديت )اللغة العربية ن ا .3
 لدراسي.مستوى التحصيل اعلى اجيايب أثر والرياضيات( له 

   التوصيات .22

 ، فقد خرجت بعدد من التوصيات، منها 9 الدراسةوإستكماالً لنتائج 

 على حتصيل طلبة صعوبات التعلم. جيابيةا ثارآ اهلالسبورة الذكية  استخدامأن  .9
 لطلبة ملقدمةا التعليمية االنشطة يف الذكية السبورة على استخدام التعلم صعوبات معلمات تشجيع .1

 .االساسي التعليم مدارس يف التعلم صعوبات
 .التعلم صعوبات لطلبة املقدمة التعليمية االنشطة اثراء على العمل .3
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 .سليمة بصورة التعليم تكنولوجيا مستحدثات بتوظيف تسمح اليت باإلمكانات املدارس جتهيز ضرورة .2
 وسبة.األنشطة االثرائية التعليمية احمل ممارسة على أمور طلبة صعوبات التعلم أولياء تشجيع .2
ضرورة تطوير العملية التعليمية واسرتاتيجيات توظيف املواد التعليمية يف السبورة الذكية مع ضرورة توفري  .:

 السبورة الذكية يف مجيع املدارس وبعدد كاف وخاصة ملرحلة احللقة االوىل للتعليم األساسي.

  المقترحات .21

 ، منها 9تقرتح الدراسة احلالية إجراء عدد من الدراسات املستقبلية

 .السلطنة يف اخرى ومناطق اخرى لعينات مشاهة اخرى دراسات .9
 .التعليم تكنولوجيا مستحدثات استخدام حنو العام التعليم مدارس يف املعلمات اجتاهات .1
 .احلديثة التقنيات باستخدام والتعليم التقليدي التعليم باستخدام الطالبات حتصيل بني مقارنةدراسة  .3

 

 المراجع: 
 أثر الّسبورة التفاعلية على تحصيل الطالب غير الناطقين المبتدئين والمنتظمين  في مادة اللغة ( : " 2211ينين، ربى)أبو الع

 الدنمارك. -"، )رسالة ماجستير( كلية اآلداا والتربية ، األكاديمية العربية المفتوحة العربية

 (2227أبو جوير، أماني" :) لوسائط من خالل السبورة اإللكترونية في تدريس العلوم على أثر استخدام برنامج حاسوبي متعدد ا

ية ، )رسالة ماجستير( كلية التربالتحصيل وبعض مهارات التفكير المعرفية واالتجاه نحوها لدى تلميذات المرحلة االبتدائية "

 للبنات ، جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، الرياض.

 (أثر استخدا2212أبو رزق، ابتهال" :) م تكنولوجيا السبورة التفاعلية في إكساا الطلبة المعلمين مهارة التخطيي لتدريس مادة

 -153(، 2، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، ، )المجلة الدولية لألبحاث التربويةاللغة العربية واتجاهاتهم نحوها ككداة تعليمية"، 

143. 

 ( 2212أبو علبة، أحمد :)رة الذكية في تنمية المهارات العملية في المخططات الكهربائية لطالب " أثر برنامج يوظف السبو

 ، )رسالة ماجستير(، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية، غزة.الصف التاسع األساسي بغزة "

 (2227أبو عمرو، إبراهيم رشيد :) قاهرة.، دار المعارف، الالسبورة التفاعلية وتكنولوجيا التعليم وذوي االحتياجات الخاصة 

 ( فاعلية برنامج بكستخدام السبورة التفاعلية الذكية على مستوى التحصيل المعرفي لمادة التربية 2211أحمد، نانا الضوى :)

 – 39، 99 ، مصر،المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضةالحركية لدى لالبات كلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان ،
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 ( 2214دحالن، عمر)  ساسي : أثر استخدام السبورة التفاعلية في التحصيل الدِّراسي وبقاء أثر التعلم لدى لالا الص  السابع األأ

 ./ا(2)22، مجلة المنارةفي مادة اللغة العربية واتجاهاتهم نحوها، 

 (2213الرويني،منصور جاع  وآخرين :)ائي في أثر استخدام السبورة الذكية في تحصيل طالب الصف السادم االبتد

، رسالة ماجستير، كلية التربية ، جامعة اليرموك ،االردن، الرياضيات وفي اتجاهاتهم نحوها في المملكة العربية السعودية

 الموقع االلكتروني:

  http://search.mandumah.com/Record/729855 

 حصيل الدِّراسي مادة العلوم لدى تالميذ الص: " أثر برنامج تعليمي باستخدام السبورة التفاعلية في الت(2212) الزعبي ، شيخة  

 . 377-373(، 122،)المجلة التربوية )ملخصات الرسائل الجامعية(الخامس االبتدائي بدولة الكويت"، 

 ( ،2227سرايا، عادل : )مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، تكنولوجيا التعليم ومصادر التعلم ، مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية ،

 .114-119الرياض، 

 ( 2224سويدان، أمل:) فاعلية استخدام السبورة الذكية في تنمية مهارات إنتاج البرامج التعليمية لمعلمات رياض األطفال في "

 31، ملتمر تكنولوجيا التربية وتعليم الطفل العربي، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية، مصر،  ضوء احتياجاتهن التدريبية "

– 92 . 

 (: فاعلية حقيبة تدريبية في تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بكليات المعلمين والتربية في استخدام 2229حمد)عفيفي، م

 . 233-147(، 45مصر، ) مجلة تكنولوجيا التربية )دراسات وبحوث(،السبورة الذكية في التدريس واتجاهاتهم نحوها "، 

 ( السبورة الذكية . استرجعت2212الفرماوي، محمد :)   من المصدر: 24/2/2219بتكري 
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  امللخص

لطلبة املكفوفني لدى ا الغذائي الوعي املدرسية يف تدريس العلوم على احلديقةإىل تقصي أثر توظيف هدفت الدراسة 
ونة قد اتبعت املنهج املختلط )التجرييب، واملقابالت الفردية( بتطبيقه على جمموعة واحدة مكو  ،األساسي بالصف السابع

( 8( طالب، من طلبة الصف السابع األساسي مبعهد عمر بن ااخطاب للمكفوفني، واستغرقت مدة التطبيق )91من )
ف الدراسة، مت إنشاء حديقة ولتحقيق أهدا .1192/:119أسابيع خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

عبارة( موزعة على ثالثة  93الغذائي مكون من ) للوعي مقياس مدرسية يف املعهد، ووضع دلياًل للمعلم، كما مت إعداد
(، أيضا مت تطبيق مقابالت فردية مع أفراد العينة بعد تطبيق 1.81أبعاد خمتلفة، وقد بلغت قيمة معامل الثبات له )

 .الدراسة

 درجات متوسطي بني( α1.12 = )داللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات ئج الدراسة إىل وجود فروقأشارت نتا
ق البعدي، وقد أكدت ، لصاحل التطبييالغذائ الوعي مقياس يف التطبيق وبعد التجربة تطبيق قبل الدراسة جمموعة طلبة

ن أثر إجيايب حلديقة املدرسية يف تدريس العلوم، ملا هلا ماملقابالت الفردية هذه النتائج، وأوصت الدراسة بضرورة توظيف ا
 على الوعي الغذائي لدى الطلبة.

 احلديقة املدرسية، تدريس العلوم، الوعي الغذائي، املكفوفون، السابع األساسي. الكلمات المفتاحيةـ
 

Abstract 

This study aimed to investigate the impact of using school garden in teaching science 

on dietary awareness among blind students of grade seven in basic education. The 

researchers followed a mixed method approach on one group comprised of (10) 

students of grade seven students at Omar Bin Al- Khattab Institute for the Blind. The 

study lasted (8) weeks during the first semester of the school year 2016/2017. 

To achieve the aim of the study, a school garden was established at the Institute and a 
teacher's guide book which was validated by specialized examiners. In addition to that, 
the researchers used a survey (r=0.80) containing (13) statements on three different aspects 
to investigate students' dietary awareness . Furthermore, the study used an individual 
interviews with the sample members after the implementation of the study. 
The results showed that there was a statistically significant difference at (α ≤ 0.05) 
between the average scores of the students of the study group before applying the 
experiment and after application in the students' dietary awareness in favor of the post-
application. 
In light of these results, the study recommends the importance of using school garden in 
science teaching, because of their positive impact on the dietary awareness for students. 
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 المقدمة .2

تسعى اجملتمعات احلديثة إىل تقدمي جهودها وخدماهتا الرتبوية واالجتماعية إىل كافة أبنائها سواء أمن العاديني أم من 
فئات ذوي االحتياجات ااخاصة، وممّا ال شك فيه أن حاسة البصر تؤدي دورًا عظيًما يف حياة اإلنسان؛ حيث إّنا تنفرد 

تشكيل   البيئة احمليطة بالفرد ومالحظة الظواهر الطبيعية يف البيئة من حوله، مما يعينه علىدون غريها من احلواس بنقل معامل
مدارك املفاهيم البصرية، وعندما يهبتلى اإلنسان حبدوث اختالل أو فقدان حلاسة البصر فإنه يصعب عليه التعرف على 

ألخرى ليم املكفوفني كيفية استعمال احلواس االبيئة ااخارجية، واستكشاف مكوناهتا ومعاملها. لذلك فإن عملية تع
 الكتشاف البيئة احمليطة، تكسبهم معارف علمية متنوعة، واإلحساس باالستمتاع والشعور باجلمال.

 & Ambusaidi)شهد العقد األخري زيادات سريعة يف املراض املزمنة بسبب طبيعة منط احلياة اليت يعيشها األفراد  
Al-Balushi, 2012)  تؤدي التغذية دورا أساسيا يف صحة اإلنسان. فالكثري من أمراض العصر كأمراض حيث

(. وقد اشارت بعض الدراسات )حسانني، 1192القلب والسكري والسمنة هلا عالقة مباشرة بنوعية الغذاء )األشقر، 
راد. ذائي لدى األف( إىل أن االصابة باألمراض هو حمصلة نقص الثقافة الغذائية والوعي الغ1119؛ احلفار، 1113

( أنه جيب على كل فرد أن تتوفر لديه معرفة باملواد الغذائية وأنواعها واملكونات والكميات املطلوبة 1111ويضيف شليب )
منها، وهذه املعرفة ليست مطلوبة للمتخصصني فقط، ولكنها ثقافة عامة ومطلوبة لكل فرد يف اجملتمع لكي حيافظ على 

 صحته.

 ,Knaiدرسية دورًا يف الوعي الغذائي من خالل تشجيع الطلبة على تناول ااخضروات والفاكهة )تؤدي احلديقة امل
Pomerleau, Lock & McKee, 2006; Lavin, Shapiron & Weil, 1992; 

Lineberger & Zajicek , 2000; Morgan et al., 2010 ويعد سوء التغذية من أهم املشكالت ،)
 ,.Black et al) تمع املدرسي، واليت تؤثر على قدرة الطلبة املعرفية، واإلدراكية، واجلسديةالصحية اليت يتعرض هلا اجمل

2015; Dick et al., 2012; Poínhos et al., 2015 وتعد  املدرسة املكان املالئم لتعليم الطلبة السلوك .)
، مما يعرضهم ، وإمهاهلم لألغذية الصحيةالغذائي الصحي، وبنظرة فاحصة إىل الطلبة جند انتشار السمنة والنحافة بينهم

 ,Gebauer & Laskaملخاطر كبرية يف املستقبل مثل هشاشة العظام، وتسوس األسنان، والسكري، وأمراض القلب )
2011; Somsri, Satheannoppakao, Tipayamongkholgul, Vatanasomboon & 

Kasemsup, 2016; Tester, Yen, Pallis & Laraia, 2011  ،)( ويؤكد كابالريوCaballero, 
الوقاية من هذه األمراض، وقد حثنا الدين اإلسالمي على تناول الغذاء  ( أن التدخل املبكر هو خطوة أساسية يف2001

ظمة الصحة ، وأيًضا تدعو من]921البقرة9 [الصحي يف قوله تعاىل9 )يحا أحيـ هحا الَّذإينح آمحنهوا كهلهوا مإْن طحيِّبحاتإ محا رحزحقْـنحاكهم( 
(. وأشار مقال نشر يف Anderson et al., 2005العاملية بالرتكيز على تناول األطفال للخضروات والفاكهة )

( إىل زيادة مسنة االطفال يف سلطنة عمان، وتبًعا لذلك يشعر أولياء Times of Omanجريدة  تاميز أوف عمان  )
تناول   املرغوب فيه  من قوائم التغذية املدرسية، وتشجيع األطفال علىاألمور بالقلق ويطالبون املدارس بإزالة  الغذاء غري

أما بالنسبة للمكفوفني فيصعب توجيههم مبشاكل الغذاء  ،(Al-Shaibany, 2011وجبات صحية عوًضا عنه )
؛ عبد 1199الصحي، لعدم مالحظتهم سلوك اآلخرين، ولصعوبة استيعاهم حلجم أجسامهم )شاهني،
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لذا وجب إجياد طرق أخرى يف عملية التوجيه حنو الغذاء الصحي ومن هنا أتت الدراسة احلالية، اليت (. 1199العاطي،
 تبحث يف أثر توظيف احلديقة املدرسية يف تنمية الوعي الغذائي لدى هذه النوعية من الطلبة.

 مشكلة الدراسة وسؤالها .1

دة هلم، جزء من اجملتمع، لذا البد من تقدمي كل العون واملساعإن االهتمام بالطلبة املكفوفني أمرا يف غاية األمهية، كوّنم 
وتوفري كل ما من شانه الرقي هم وإعدادهم ليكونوا مواطنني صاحلني يف اجملتمع. ومن مجلة ما جيب توجيههم وتثقيفهم 

هم اكثر حاجة لتنمية  -ةبه هو التغذية الصحية ملا هلا من أمهية يف بناء جسم اإلنسان. وهذه الفئة من الطلبة =يف احلقيق
الوعي الغذائي بسبب طبيعة الظرف الذي هم فيه. وتعد احلديقة املدرسية إحدى الطرق اليت من خالل ميكن اكساب 

 الطلبة وعي غذائي مناسب. 

ومن أجل دعم مشكلة الدراسة مت عمل مقابلة مع املمرضة املسئولة عن الطلبة املكفوفني من قبل الباحث األول. وقد 
ارت املمرضة يف حديثها إىل أن من أهم املشاكل الناجتة من األغذية غري الصحية لدى الطلبة املكفوفني هي9 تسوس اش

األسنان والسمنة وصعوبة تقبل الطلبة لعملية التثقيف الصحي بسبب استخدام طرق تقليدية يف عملية التثقيف مما يؤدي 
من معلمات الطلبة املكفوفني يف معهد عمر بن ااخطاب  2فتاء عدد إىل ملل الطلبة وضجرهم من االستماع. كما مت است

 %1:للمكفوفني يف سلطنة عمان عن مدى وجود ضعف يف الوعي الغذائي لدى الطلبة املكفوفني من عدمه. اشار 
رسية دمن املعلمات إىل ضعف الوعي الغذائي لدى الطلبة. كما اشارت مجيع املعلمات إىل إمكانية مسامهة احلديقة امل

 يف تنمية الوعي الغذائي لدى هذه الفئة من الطلبة. 

ملدرسية يف ما أثر توظيف احلديقة اومن هذا املنطلق فإن الدراسة احلالية تسعى إىل اإلجابة عن السؤال البحثي اآليت9 
 تدريس العلوم على تنمية الوعي الغذائي لدى الطلبة املكفوفني بالصف السابع األساسي بسلطنة عمان؟

 الطريقة واإلجراءات .1

مبعهد عمر بن ااخطاب  األساسي ( ذكور من طلبة الصف السابع91) منعينة الدراسة  تكونت عينة الدراسة:
ريقة قصدية؛ وقد كان اختيار هذه العينة بط، مخسة منهم مكفوفون كلًيا، وااخمسة اآلخرون مكفوفون جزئًيا، للمكفوفني

 فوفني.نه املعهد الوحيد يف السلطنة للمكأل

الفردية  املقابالت) ، والنوعيالغذائي( الوعيمقياس ) املنهج املختلط الذي جيمع بني الكمي مت استخدام :منهج الدراسة
 .املقننة(

قة احلديقة املدرسية، ودليل املعلم لوحدة دراسية حتتوي على أنشطة لتوظيف احلدي 9تتمثل مواد الدراسة يف :مواد الدراسة
تفيد وقد تنوعت األنشطة بني الفردية واجلماعية، حبث أن الطالب يس وحدة النباتات واستخداماهتا، املدرسية يف تدريس

، ة املناسبة للمكفوفنياألخرى يف تنظيم املعرفاألدبيات بعض إىل  بشكل كامل مما توفره له احلديقة املدرسية. وقد مت الرجوع
 ؛1191الزهيمي،  ؛1119يت تليب حاجات هذه الفئة )حنان، معايري تصميم بيئة تعليمية يف احلديقة املدرسية الو 
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Amano, 2006; Bamberger & Tal, 2007; Beck & Riccobono, 2007; Blades, 
Ungar & Spencer, 2004; Dolesh, 2016; Ellis, 2011; Hussein, 2013; .) 

البحث العماين   وذلك بالتعاون مع جملسمت تصميم حديقة مفتوحة يف الساحة ااخارجية ملهد عمر بن ااخطاب للمكفوفني
دوالر أمريكي.  2111وكلية الزراعة جبامعة السلطان قابوس وديوان البالط السلطاين، حيث بلغت تكلفة احلديقة زهاء 

وقد مت فيها زراعة النباتات العطرية مثل شجرة الرحيان تناسب الطلبة املكفوفني كليا، من أجل توظيف حاسة الشم لديهم.  
 ما مت زراعة األزهار امللونة للمكفوفني جزئيا  الستغالل حاسة البصر املتبقية لديه، وكذلك إلضفاء مجال يف احلديقة. ك

كذلك مت متسية الشجار ومرافق احلديقة بلغة براسيل وبالصور املكربة ليسهل على الطلبة التعرف عليها. كما مت تصميم 
ف ومت توفري كل املعدات املناسبة للزراعة واليت ال تؤدي إىل إيذاء الطالب الكفيممرات مالئمة للمكفوفني داخل احلديقة. 

عند استخدامها. كما مت جتنب زراعة النباتات السامة وتلك اليت حتتوي على اشواك. وبشكل عام ميكن القول أن احلديقة 
 السابع األساسي.احتوت على أشجار متنوعة ومرتبط بوحدة النباتات اليت يدرسها الطالب يف الصف 

لقد مت تدريب املعلمة املتعاونة على كيفية استخدام دليل املعلم املعد هلذا الغرض. كذلك مت تدريبها على أسس الزراعة 
 واجلوانب املرتبط بكيفية توظيف احلديقة يف تدريس موضوعات الوحدة التدريسية. 

الل وقد مت إعداد املقياس من خ ،ي، واملقابالت الفرديةمثلت أدوات الدراسة يف مقياس الوعي الغذائ أدوات الدراسة:
( Ambusaidi, Al-Yahyai & Taylor, 2015)وآخرون  الرجوع إىل مقياس مقنن من إعداد أمبوسعيدي

ذف بعض العبارات بعد أن مت إضافة وح ،األساسي بسلطنة عهمان لصف السابعطلبة املبصرين بالعلى اوالذي مت تطبيقه 
اب وحلاجة الدراسة احلالية إىل تطبيقه على الطلبة املكفوفني، تطلب حس ،تعديل بعض عبارات املقياسونظرًا ل ،منه

، حبيث متثل املكون املعريف، والسلوكي، والوجداين 9يف ثلتتضمن املقياس ثالثة مكونات، متالصدق والثبات للمقياس، و 
حلياتية املتعلقة اجلانب السلوكي فيقصد به كيفية مواجهة املواقف ااجلانب املعريف يف توافر املعلومات العلمية الغذائية، أما 

بالغذاء الصحي واستجابة الفرد هلا، ومدى اكتساب الفرد للعادات الغذائية السليمة، بينما يتمثل اجلانب الوجداين يف 
عحْت . تكوين امليول واالجتاهات االجيابية حنو اكتساب العادات الغذائية السليمة  ت الفرديةالأسئلة املقابوقد وهضإ

(Individual Interviews باالستفادة من املراجع ذات الصلة باسرتاتيجيات مجع البيانات؛ وذلك لتحقيق )
 Coenen, Stamm, Stucki & Cieza, 2012; Fredricks etأهداف هذا النوع من املقابالت )

al., 2016ردية للمكفوفني )(، باإلضافة إىل الدراسات اليت طبقت املقابالت الفDickman, Martins, 
Ferreira & Andrade, 2014; Fraser & Maguvhe, 2008; Haegele, Sato, Zhu & 

Avery, 2017; Hussein & Daud, 2015) مت تطبيق املقابالت الفردية مع مجيع طلبة العينة خالل ، وقد
ضافة إىل تسجيل فوية، وكهتإبت مجيع اإلجابات، باإلحصتني دراسيتني، وطهرإححت األسئلة على كل طالب مبفرده بصورة ش

 صويت للمقابالت.
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 الدراسة نتائج .8

دراسة والذي ينص على  ما أثر توظيف احلديقة املدرسية يف تدريس العلوم على تنمية الوعي الغذائي اللإلجابة عن سؤال 
تطبيق املعاجلة  اس الوعي الغذائي قبلتطبيق مقي متلدى الطلبة املكفوفني بالصف السابع األساسي بسلطنة عمان؟ ، 

التجريبية على عينة الدراسة، وبعدها، مث حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للتطبيقني القبلي والبعدي، 
( حلساب داللة الفروق بني املتوسطات Paired Sampled t-testوكذلك إجراء اختبار )ت( اجملموعات املرتابطة )

للتطبيقني القبلي والبعدي يف أبعاد مقياس الوعي الغذائي، وحساب حجم األثر ومستواه وفق تصنيف كوهني احلسابية 
 ( إىل النتائج.9(، ويشري اجلدول ):111)أبو عالم، 

 

 

 الغذائي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( وحجم األثر ألبعاد مقيام الوعي (1الجدول )

(  بني متوسطي درجات التطبيق α1.12 = اك فرقًا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة )( أن هن9يتضح من اجلدول )
القبلي والبعدي يف مقياس الوعي الغذائي الكلي لصاحل التطبيق البعدي، إذ بلغ املتوسط احلسايب للتطبيق البعدي 

( وباحنراف معياري 21.:1يق القبلي )(، بينما بلغ املتوسط احلسايب للتطب9.89( وباحنراف معياري قدره )32.11)
(، وميكن أن تهعزى هذه النتيجة إىل فعالية توظيف احلديقة املدرسية يف تدريس العلوم للمكفوفني يف تنمية 9.82قدره )

الوعي الغذائي، مما يدل على اكتساب طلبة العينة للمعارف والقيم والعادات الغذائية الصحية بصورة أفضل، وقد جاءت 
 ج هذه الدراسة متفقة مع نتائج دراسات أخرى قامت بدراسة أثر الوعي الغذائي لذوي االحتياجات ااخاصة )اجلوالدةنتائ

 ,Pelsser, Frankena, Buitelaar & Rommelse؛ 1199؛ السراحنة، 1191واإلمام وحمسن، 
 Grahamئي لغري املكفوفني )(، باإلضافة إىل دراسات أخرى وظفت احلديقة املدرسية يف تنمية الوعي الغذا2010

& Zidenberg-Cherr, 2005; Koch, Waliczek & Zajicek, 2006; Lineberger, 
1999; McAleese & Ranklin, 2007; O‘Brien & Schomaker, 2006; Poston, 
Schomaker & Dzcwaltowski, 2005; Ratcliffe, Merrigan, Rogers & 

 البعد
الدرجة 

 الكلية
 االختبار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

(9) 

مستوى 

 الداللة

حجم 

 األثر
 المستوى

بعالقة  الوعي

التغذية 

 بالصحة

12 
 1.24 4.12 القبلي

 كبير 2.97 *2.221 4.44
 2.77 12.72 البعدي

الوعي 

بالعادات 

الغذائية 

 الصحية

15 

 1.54 7.52 القبلي

 كبير 2.21 *2.221 1.12
 2.13 13.22 البعدي

دور التعليم 

في تنمية 

الثقافة 

الغذائية 

 الصحية

12 

 1.24 4.42 القبلي

 كبير 2.11 *2.221 1.42
 1.12 11.12 البعدي

 37 الوعي الكلي
 1.44 21.52 القبلي

 كبير 4.23 *2.221 13.39
 1.41 35.22 البعدي
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Goldberg, 2011أمبوسعيدي وآخرون نتائج دراسة  (، بينما تعارضت مع  (Ambusaidi, Al-Yahyai, 
Taylor & Taylor,  2017.) 

( بني متوسطي درجات α1.12 = كذلك تشري النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
جم األثر الكبري يف األبعاد لبعدي، وحالتطبيق القبلي والبعدي يف األبعاد الثالثة ملقياس الوعي الغذائي لصاحل التطبيق ا

 تفاوت األثر يف األبعاد الثالثة للمقياس إىل ما يلي9 الباحثان عزوي(، و 1.8الثالثة، ألنه يزيد عن )

ذاء يقيس هذا البعد وعي الطالب بالعالقة بني الغذاء والصحة، وبأمهية الغـ بالصحةالوعي بعالقة التغذية  البعد األول:
قدميه للنصح ملن حوله عن الغذاء الصحي، ويهعزى حدوث فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة الصحي، ومدى ت

( = α1.12( ت ،)9 =)إىل املعلومات عن الغذاء الصحي اليت تناولتها املعلمة املتعاونة يف أغلب احلصص 8.82 ،
طبقة، ومن خالل املقابالت الفردية، أوضح  ل/ مكفوف كلًيا  عند س

ه
تناول ؤاله عن ردة فعله إذا كان أخوه الصغري يامل

بطاطا مقلية بكميات كبرية، أنه سيقدم له النصح مع التوضيح أّنا مضرة الحتوائها على كميات كبرية من الزيت، وذكر 
 سآخذ عنه البطاطا املقلية ألّنا تسبب السمنة، وأشار  م/ مكفوف كلًيا  إىل تذمره من الغذاء 9 ر/ مكفوف جزئًيا 

ا ااخضروات والفاكهة منه املتوفر مبقصف املعهد بقوله9  لقد مللت من هذه الوجبات السريعة، وكم أمتىن أن يوفروا بداًل 
( أن مادة العلوم من املواد املهمة للطلبة املكفوفني ألّنا تساعدهم 1113ويؤكد اللقاين وحسني ) .والعصائر الطازجة 

 يف اكتساب العادات الصحية السليمة.

( أن املكفوفني هم أكثر عرضة Kirchner, Gerber & Smith 2008)  كريشنر، وآخرون وضحت دراسة أ
إن فمن جانب آخر ن، و و للوزن الزائد والسمنة، ألّنم يعجزون عن احلركة بنفس السهولة واملهارة اليت يتحرك ها املبصر 

يف نظامهم  ستعداًدا لتناول ااخضروات والفاكهة ودجمهاالطلبة الذين يشاركون يف مشاريع احلديقة املدرسية يكونون أكثر ا
 (. Passy et al., 2011) الغذائي

ة يقيس هذا البعد مدى التزام الطالب بتناول الغذاء الصحي، وبوجبـ الصحيةالوعي بالعادات الغذائية  البعد الثاني:
فرق  وات والفاكهة الطازجة، ويهعزى حدوثاإلفطار، ووعيه بأضرار الوجبات السريعة، ومدى حرصه على اقتناء ااخضر 

، إىل احلصص اليت مت فيها إعداد وجبات 1:.:(= 9(، ت )α1.12 = ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة )
غذائية )سلطة خضروات، وسلطة فاكهة، والعصائر الطازجة(، وكان الطلبة مستمتعني جًدا مبشاركتهم يف إعداد الوجبات، 

أيًضا يف إحدى احلصص طلبنا من كل طالب أن يشرتي عصريًا بالنكهة اليت يفضلها وجيلبه إىل الصف،  وتلذذوا بطعمها،
وقهرإأح عليهم حمتويات العصري لكل طالب مع توضيح داللة كل حمتوى، وسبب وضع تاريخ انتهاء الصالحية عليها، وتفاجأ 

ردة  ا كتب على العصري الذي جلبته ، وبعد القراءة كانتالطلبة مما مسعوه، والكل ينادي  أستاذة، أنا بعد اقرئي يل م
يف صناعة  بة ، كذلك شارك الطلفعل مجيع الطلبة  بأّنم لن يتناولوا هذه العصائر مرة أخرى بعد أن عرفوا حمتوياهتا

ر املعلبة، ئالعصائر الطازجة، واستمتعوا بطعمها، وهذا بالفعل ما أكدت عليه املقابالت الفردية عند سؤاهلم عن العصا
فأشار  ص/ مكفوف جزئًيا  أنه لن يتناول هذه العصائر الحتوائها على الكثري من السكريات ، كذلك قال  م/ مكفوف  
كلًيا 9 أخربت أهلي وأصدقائي بطبيعة العصائر املعلبة بأّنا حتتوي على السكريات واملواد احلافظة، وتسبب السمنة ، أما 

 يستمتع بصنع العصائر الطازجة يف املنزل إلخوته. ع/ مكفوف جزئًيا  أشار بأنه 
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وجدير بالذكر، فقد حرصت املعلمة املتعاونة خالل فرتة التطبيق أن جيلب كل طالب نوًعا من أنواع الفاكهة أو ااخضروات 
 إىل املعهد يومًيا، حّت أصبحت لدى األغلب عادة مستمرة حّت بعد انتهاء تطبيق الدراسة.

 ,Desmondلدراسات إىل أمهية إنشاء احلديقة املدرسية يف  تعزيز العادات الغذائية الصحية )وأشارت العديد من ا
Grieshop & Subramaniam,  2002; Parmer, Salisbury-Glennon, Shannon & 

Struemple, 2009; Passy, Morris  & Reed, 2011( كما توصي دراسة أوزير ،)Ozer, 2007 )
 ة كوسيلة للتأثري اإلجيايب على العادات الغذائية يف سن مبكرة.بتوظيف احلديقة املدرسي

الغذاء الصحي،  يقيس هذا البعد مدى وعي الطالب بعناصرـ الصحيةتنمية الثقافة الغذائية دور التعليم يف  البعد الثالث:
سة، وأمهية املعلومات يف املدر  وقدرته على إعداد وجبة غذائية متكاملة، كذلك وعيه بأمهية األنشطة اليت يصنع فيها غذاءه

املرتبطة بالغذاء الصحي، ومدى قدرته على التفريق بني ااخضروات الطازجة واملعلبة، ويهعزى حدوث فرق ذي داللة 
، إىل ما مت تقدميه خالل فرتة التطبيق من أنشطة متعلقة 81.:(= 9(، ت )α1.12 = إحصائية عند مستوى داللة )

و، لصحي، كذلك إىل األنشطة الفردية واجلماعية اليت متت يف احلديقة كزراعة احملاصيل املختلفة )املاجنبالتوعية عن الغذاء ا
والليمون، والطماطم، والباذجنان، والشمام، والذرة، واليقطني، والفلفل وغريها(، وتعلق الطلبة كثريًا بالنباتات اليت قاموا 

 ، وأخذوا الشتالت الصغرية معهم للمنزل يف إجازة ما بني الفصلني،بزراعتها، وحرصوا على االهتمام ها بشكل يومي
وكانت سعادهتم كبرية عند قطف مثار الطماطم الناجتة وتناوهلا، وهذا ما أكدته املقابالت الفردية، فذكر  ص/ مكفوف 

جمموعة من ااخضروات خنلة( ويطمح خالل هذه اإلجازة الصيفية أن يزرع فيها  82جزئًيا  أن عائلته متلك مزرعة ها )
والفاكهة لتهستخدم يف املنزل، كذلك عند سؤال  ك/ مكفوف كلًيا  عن اقرتاح وجبة إفطار أجاب بذكر جمموعات اهلرم 

 الغذائي وأمثلة على كل جمموعة.

ي ئ( إىل أن التثقيف الغذائي للطفل املعاق أكثر فعالية من التثقيف الغذا1191)  اجلوالدة وآخرون وأشارت دراسة 
ألهله، وذلك لشعور األهل املستمر بالذنب جتاه الطفل املعاق وبالتايل ينعكس هذا الشعور على طبيعة التعامل مع الطفل 
من الناحية الغذائية، وكذلك توصي بضرورة ختصيص جزء من برامج التثقيف الغذائي التابعة ملؤسسات الصحة املختلفة 

 ملرضية لديهم.لذوي االحتياجات ااخاصة بطبيعة احلالة ا

 ومقترحاتها توصيات الدراسة .5

 9تايلبال انوصي الباحثييف ضوء النتائج 

 توظيف احلديقة املدرسية لتنمية الوعي الغذائي للمكفوفني. .9
 توظيف احلديقة املدرسية يف تدريس مناهج العلوم للمكفوفني. .1
للمكفوفني، وخاصة يف مادة  واللمس( ،والسمع ،والشم ،إعداد أدوات تعليم توظف أكثر من حاسة )التذوق .3

 العلوم.
 تضمني مناهج العلوم باألنشطة املوظفة للحديقة املدرسية. .2
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 .عقد ورش تدريبية عملية ملعلمي املكفوفني لتوضيح كيفية توظيف احلديقة املدرسية يف التدريس .2
 

ها عالقة احلديقة مبفهوم رسية منكما تقرتح القيام بدراسات متنوعة على الطلبة املكفوفني فيما خيص توظيف احلديقة املد
لبة توظيف احلديقة املدرسية يف تدريس املواد املختلفة كالرياضيات، والرتبية الفنية للطالذات أو الكفاءة الذاتية. كذلك 

 املكفوفني.
 المراجع

 أوال: المراجع العربية:

 ( 2221أبو عالم، رجاء محمود .)ج التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامSPSS. .القاهرة: دار النشر للجامعات 

 ( برنامج مقترو في ضوء التعلم المدمج لتنمية الوعي الغذائي للطالبة المعلمة بكلية التربية. 2215األشقر، سماو فاروق .)

 .53-1(، 5)14مجلة التربية العلمية، 

 ( أثر برنامج إرشادي قائ2212الجوالدة، فلاد واإلمام، محمد ومحسن، إيناس .) م على التثقي  الغذائي في تنمية التفاعل

 .132-127(، 3)31، مجلة جامعة النجاو لألبحاة )العلوم اإلنسانية(االجتماعي والسلوك لدى األلفال ذوي اإلعاقات. 

 ( برنامج في الثقافة الغذائية قائم على اسلوا التكامل، وأثر  في تنمية التحصيل الدراسي 2223حسانين، بدرية محمد .)

 .44-39(، 1)1مجلة التربية العلمية، لوعي الغذائي لدى لالا الفرقة الرابعة بالشعب األدبية بكلية التربية بسوهاج. وا

 ( 2221الحفار، سعيد محمد .)22. مجلة العربي للمعلومات، الموسوعة العربية، عودة إلى المنبع . 

 ( 2227حنان، لمنين .)ة. جامعة رسالة ماجستير غير منشور يئية لدى المتعلم الكفي .دور مدرسة المكفوفين في تنمية القيم الب

 منتوري، الجزائر.

 ( 2212الزهيمي، كاذية سليمان .) أثر استخدام خرائي التفكير والمواد التعليمية اللمسية في التحصيل واالتجا  نحو العلوم لدى

 جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.. رسالة ماجستير غير منشورة. الطلبة المكفوفين بالص  الخامس األساسي

 ( 2211السراحنة، جواد حسن .) تكثير الحمية الغذائية في السلوك الحركي واالجتماعي لدى األلفال الذين يعانون من التوحد

 رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة عمان العربية، األردن. )دراسة حالة(.

 ( استخدام العالج ال2211شاهين، محمد مصطفى .) متمركز حول العميل في خدمة الفرد لتحسين مستوى الطموو لدى الطالا

 .2415 – 2424(، 32)1 مجلة الدراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية،المكفوفين بالمرحلة الثانوية. 

 ( 2222شلبي، سيد محمد .)القاهرة، دار المعارف,الغذاء وصحة الغذاء . 

 ( استخدام نموذج التركيز على المهام في خدمة الجماعة وتحسين األداء االجتماعي 2211عبد العالي، محمد بيسوني .)

 .3141 – 3152(، 32)4 مجلة الدراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية،لأللفال المكفوفين. 

 ( 2223اللقاني، أحمد وحسين، عبد الرحمن .).تب.القاهرة: عالم الك تربية المكفوفين وتعليمهم 

 ثانيًا: المراجع األجنبية:

 Al-Shaibany, S. (2011, May 22). Parents declare ‘war’ on junk food in schools. Times of Oman. 
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 ملخص

يف مدارس  اإلعاقة  للتعلم اإللكرتوينالطالب ذوي احلايل الكشف عن التحديات اليت تواجه استخدام  لبحثااستهدف 
لتحقيقها ؛  سعىي، واألهداف اليت ا البحث ، ونظراً لطبيعة هذعمان من وجهة نظر املعلمني التعليم األساسي بسلطنة 

استخدام التعلم علقة باملتاألطروحات واألدبيات العربية واألجنبية وحتليل استهخدم املنهج الوصفي التحليلي يف عرض 
  اسيةباإلضافة إىل مناقشة بعض ااخرباء ذي العالقة بتصميم وتطوير الربامج واملقررات الدر ،  يف مدارس التعليم رتوينلكاال

لطالب ذوي ا ؛ الستخالص التحديات اليت تواجه لكرتوين املعتمدة علي استخدام التعلم اإلللطالب ذوي االعاقة و 
 مدارس التعليم األساسي بالسلطنة ، مث الدراسة امليدانية من خالل عرضيف  إللكرتوينلتعلم اهم ااستخدام اإلعاقة  عند

عليم معلمي التعليم  األساسي باحللقتني الثانية والثالثة من مدارس التما استهخلإص من حتديات على عينة عشوائية من 
 .األساسي بثالث حمافظات داخل سلطنة عمان

يف مدارس التعليم  اإللكرتوينلتحديد التحديات اليت تواجه استخدام التعلم أبعاد ،  أربعةأولية من  استبانةوقد أهعإدت 
ستبانة على مث عرضت اال  ، أو إدارية ،تربوية ، و تكنولوجية ، أ وسواء كانت حتديات بشرية ، أ، األساسي بالسلطنة 

؛ يا التعليم والتعلم وتكنولوجاصة، ت 9  املناهج وطرق تعليم صعوبات التعلم ، والرتبية ااخجمموعة من احملكمني يف جماال
 األساسيةعينة الى طهبإقت عل، إلبداء آرائهم ومالحظاهتم ومقرتحاهتم ، وبعد تقنني االستبانة حبساب صدقها وثباهتا 

 .1وحسبت تكرارات استجابات العينة علي كل عبارة من عبارات االستبانة ، تبعها تطبيق معادلة كاسالفة التحديد  ، 
هتحوقعة لعينة ال بحثنتائج ال تكشفوقد  

الحظة والتكرارات امل
ه
العبارات معظم علي  حثبعن وجود فروق بني التكرارات امل

ة اختالفاً يف مدارس التعليم األساسي بالسلطن لكرتوينلتعلم اإلالطالب ذوي االعاقة لااخاصة جبملة حتديات استخدام 
 الطالب ذوي االعاقة  مث حتديد قائمة جبملة حتديات استخدام؛ ومن  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 

جراء إلتوصيات النتائج مت تقدمي جمموعة من الهذه  ويف ضوء يف مدارس التعليم األساسي بالسلطنة . لكرتوينلتعلم اإلل
 ..املزيد من البحوث

 عمان  سلطنة –الطالب ذوي االعاقة  –حتديات التعلم اإللكرتوين  -الكلمات المفتاحية

 مقدمة .2

 عليها فرضتها ةيدعد بسلطنة عمان واملتمثلة يف مدارس التعليم االساسي حتديات العام التعليم مؤسسات تواجه 
، فضالً عن األهداف  التعليم على املتزايد إلقبالوكذلك مواجهتها ل  منها العلمية والتكنولوجيةاملختلفة السيما  التطورات

التحديات  واجه؛ لي وجودته وفعاليته كفاءتهالتعليم والتعلم ، ورفع    مبستوى االرتقاءوهي املرجو حتقيقها من خالهلا ، 
 خالل من ، وذلك، والتعليم العايل بالسلطنة  العمل سوقكل من  باحتياجات يف الوقت ذاته يفيول ،سالفة الذكر

 . لكوادر البشريةل رهتطوي



62 

 

التعليم  نظام يف جذرية تغريات من إحداث البد كان التعليمية ، واالحتياجات املطالب هذه ومواجهة حتقيق أجل ومن
من  منط يستطيع االعتماد علي  الدراسة ، بل قاعات داخل التدريس التقليدي منط على ، حبيث ال يقتصر االساسي

والكفاءة  نةباملرو يف الوقت نفسه  ، مع اتسامه املعلوماتو  االتصاالت يف تكنولوجيا احلديثة التطورات توظيفخالله 
  -واملهارى والوجداين  املعريف –احملتوي املعريف جبوانبه الثالثة  صليسمح  بأن فضاًل عن اآلنية واليت توالفاعلية ، 

العاديني عامة وذوي االعاقة خباصة  ويف الوقت ذاته منط يتمكن من منح الطالب مكان ، أي ويف وقت أي يف لطالبل
املعارف والتكنولوجيا  ثورات يف عصر والوظيفية املادية احلياة يف لنجاحهم والالزمة ضروريةال واملهارات واملعارف القدرات

داخل مدارس  اإللكرتوين التعلموتطبيق أدوات استخدام ب وزارة الرتبية والتعليم بالسلطنة؛ لذلك جلأت  [9واالتصال ]
ه يف تنمية  فاعليت االطروحات والبحوث السابقة منكثري من   هأثبتت ؛ وذلك تأسيسًا ملا[1] التعليم االساسي بالسلطنة

 . كثري من القدرات واملهارات التعليمية لدي الطالب

ردية من قبل قلة بعض احملاوالت الف يتعدىال  املدارسإال أن تطبيقه يف  أدوات التعلم االلكرتوين،استخدام أمهية وبرغم 
ديات استخدام الطالب ذوي اإلعاقة للتعلم اإللكرتوين ؛ لذلك يستهدف البحث احلايل الكشف عن حتاملعلمني من 

  . من وجهة نظر معلمي التعليم األساسي بسلطنة عمان

 التعلم االلكتروني في تعليم الطالب ذوي االعاقة وأهمية  دور .1

 ين لم اإللكرتو التع وأصبح بداية القرن احلايل ،يف  التعليمية باملؤسسات أدوات التعلم اإللكرتوينأمهية استخدام اتضحت 
وذلك ملا [، 9] االعاقة خباصةوفئات الطالب ذوي  عامةلعب الدور الرئيس يف عملية تدريس كل الطالب العاديني ي

الب يف كل لفروق الفردية بني الط، وااخطو الذايت للتعلم لكل طالب ميتاز به من خصائص ، منها 9 مراعاته لكل من ا
 قدرته علي توفري مصادر متعددة للمعرفة نتيجة االتصال مبواقع، فضال عن م نهممن زمن ومكان التعلم املالئم لكل م

أنه حيسن من فاعلية التعلم ، وذلك بتوفري تناغم بني متطلبات الطالب وبرنامج ف كذلك [،  3خمتلفة عرب شبكة االنرتنت ]
ت احملدد وذلك اجة إىل حضورهم يف الوقالتعلم املقدم ، فضالً عن متيزه بتوسيع مدى وصول املعرفة إىل الطالب دون احل

عاقات تتمخض عن االيف حل املشكالت التعليمية اليت  ، كما ميتاز ايضًا بقدرته[، 2] من خالل الفصول االفرتاضية
وقف التعليمي وذلك بتحوله يف املوفق هذا النمط ؛ تغيري أدوار املعلم التعليمية  أضف إيل ما سبق[، 2]املختلفة للطالب 

 [. 9] وهو ما حيتاجه بشدة الطالب ذوي االعاقة االشراف والتوجيهإيل 

 تحديات استخدام التعلم اإللكتروني .1

  هي املتطلبات التالية 9و عليها،  يرتكزاليت جمموعة من املتطلبات  اإللكرتوينالتعلم  يتطلب



63 

 

ام إلدارة التعلم  لكرتوين ، ونظوتشمل عدد من املتطلبات ، متثلت يف توفري كل من 9 مقرر إ المتطلبات التقنية :-
ونظام إلدارة احملتوي ، وبرامج تقييم إلكرتونية ، ومواقع للتحاور اإللكرتوين مع ااخرباء واملتخصصني يف اجملال ، واألجهزة 
 والربجميات الالزمة هلذا النمط من التعلم ، إضافة إيل حتديد مواقع ميكن االتصال ها ، وكذلك توفري فصول افرتاضية

قرتحة ]
ه
 [.:جبانب الفصول التقليدية ، واستخدامها وفقاً لالسرتاتيجية التعليمية امل

ه املعلم والطالب ، أما ما خيص املعلم ، فيجب أن يكون لديكل من وهي متطلبات تتعلق ب المتطلبات البشرية :-
جديد عرب اإلنرتنت  ما هوعن البحث املقدرة علي 9 التدريس التقليدي مصحوباً بالتطبيق العملي باستخدام احلاسب ، و 

مدفوعًا برغبته يف جتديد معلوماته وإثرائها ، وكذلك متتعه بقدر من املهارات متكنه من التعامل مع الربامج املختلفة ، 
لتصميم املقررات ، فضاًل عن مقدرته علي استخدام الربيد اإللكرتوين يف االتصال مع الطالب  إضافة إيل مقدرته علي 

من املهارات اليت  ألدىناومتتعه باحلد  لطالب علي املشاركة بفاعلية سواء يف الفصل التقليدي أو الفصل االفرتاضي حث ا
 اىل واقع حى يثري انتباه الطالب ، مستخدماً يف ذلك  الوسائطة يقوم بشرحه من صورته اجلامد ما متكنه من أن حيول كل

قدمة من خالل شبكة  والفائقة ةاملتعدد
ه
ما الطالب والسي [، وإذا تناولنا املتطلبات البشرية املتعلقة بالطالب2اإلنرتنت ]امل

، فيمكننا تلخيص أهم هذه املتطلبات يف 9 ضرورة أن يشعر الطالب بأنه مشارك يف العملية التعليمية ، وأن  ذي االعاقة 
كنه من التعامل اليت مت -اً لنوع ودرجة اعاقتهوفق –من املهارات  األدىنمشاركته مهمة يف جناح التعلم ، وأن ميتلك احلد 

 بنجاح مع االنرتنت جبميع خدماته ، والسيما خدمة الربيد اإللكرتوين ، والبحث عن املعلومات واحملادثة عرب الشبكة ]
8   .] 

متعددة  ووسائل قتم بإدارة الربنامج ، مثل البنية األساسية لتقدمي الربنامج بطر هي متطلبات هتو  : المتطلبات االدارية-
يف التخطيط لربنامج التعلم ، من خالل طرح األسئلة املتعلقة  ، كذلك االسهامالتعلم اإللكرتوين مستخدمة أدوات 

 [. 9 باستعداد املؤسسة والبنية األساسية ]

خصااااااااااااااائ  وي ، و ملية تحليل المحتوفقًا لعذوي االعاقة لطالب فئة اعلق  ببنياة المحتوي الاذي ينب ي أن ُيقدم لتتو  : ةالتربويا متطلبااتال
 تياراخد دمن قائمة األددا  التي يضااااااااااااااعها ، والتي تح انطالقااحتيااجات الطالب ، وأددا  التعلم ، ودو بذل  يوج  سااااااااااااااير األحدا  و 

 .[7 ]أفضل طرق التقديم المناسبة 

ة وغريها ، كذلك جيب هلوية الوطنيوا وحيرص هذا البهعد علي تكافؤ الفرص ، والتنوع الثقايف ،  : ةاألخالقي لمتطلباتا-
أن يهصمم الربنامج بأسلوب يتجنب ضيق أو إزعاج أي طالب ، ويف الوقت ذاته يقدم خيارات متعددة للطالب ذوي 

 [. 91 االحتياجات ااخاصة ]

رة. شوتنظيم أشكال متعددة من املوارد للطالب سواء كانت مباشرة أو غري مبا ويهتم بتوفري : المتطلبات المادية-
[99.] 
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البحث احلايل سيهتم بالكشف عن أربعة حتديات فقط تعوق استخدام الطالب ذوي القول إن  ناميكنوفقا ملا سبق 
 .   ، املاديةرتبوية ، التكنولوجية ، البشرية االعاقة للتعلم االلكرتونية ، وهي التحديات 9 ال

 الدراسات السابقة .8

وين من قبل التعلم االلكرت استخدام تحديات ات السابقة ذات العالقة بيتناول الباحث فيما يلي عرض لبعض الدراس
حتديات اليت استهدفت الكشف عن [ 91] كاظم   ، ومن هذه الدراسات، دراسة طالب التعليم ما قبل اجلامعي 

قائمة من ، حيث خلصت الدراسة لاستخدام التعليم اإللكرتوين يف تدريس مادة اللغة العربية من وجهة نظر معلميها 
هائف ات واالجهزة ، واجري ألدو التحديات املختلفة منها حتديات بشرية تتعلق باملعلمني والطالب ، واخري فنية تتعلق با

وبني حتديات استخدام التعليم اإللكرتوين يف الربامج اإلثرائية للطلبة املوهالتعرف على  دراسة استهدف منها[ 93حممد ]
الذين  علمني واملشرفنيملمن وجهة نظر املعلمني واملشرفني من اجلنسني يف منطقة مكة املكرمة ، ومت توزيع استبيان جلميع ا

رى . كما أجمجلة من التحديات منها البشرية والرتبوية والتقنية الدراسة نتائج ، وأظهرتلتلك الفئة ومون بالتدريس يق
[ دراسة هدفت إىل معرفة حتديات استخدام التعليم اإللكرتوين يف املرحلة الثانوية مبحافظة القنفذة من 92علي حبين ]

سة عن حتديد مجلة من التحديات املختلفة السيما التحديات البشرية ، حيث أسفرت نتائج الدرا وجهة نظر املعلمني
حتديات استخدام التعليم االلكرتوين يف استهدفت الكشف عن [ دراسة 92عبداهلل عبدالعزيز]وأجري  والتكنولوجية .

من التحديات  مة، وقد خلصت الدراسة لتحديد قائ التدريس باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني ومديري املدارس
[ دراسة هدفت إىل حتديد حتديات :9هوساوي ]علي واجري ، منها التحديات البشرية ، واملادية والرتبوية والتكنولوجية .

استخدام التقنيات التعليمة ااخاصة يف تدريس التالميذ املتخلفني عقلياً كما يدركها معلمو الرتبية الفكرية مبدينة الرياض 
عدد من التحديات منها عدم توفر دورات تدريبية أثناء ااخدمة يف جمال استخدام التقنيات يف  وخلصت الدراسة إىل

عدم التأهيل بشكل كاف الستخدام التقنية التعليمية خالل سنوات الدراسة يف املرتبة الثانية من قائمة  التعليم وكذلك
 التحديات

 بحثمشكلة ال .5

فلقد تبنت وزارة الرتبية ؛  اجلامعيما قبل يف التعليم  املختلفةوره وتطبيقاته استخدام التعلم اإللكرتوين بصنظرا ألمهية 
يف التعليم  ، هدف إدخال واستخدام التعلم اإللكرتوين والتعليم بالسلطنة استخدام أدوات التعلم اإللكرتوين يف مدارسها

سواء علي  ،يتعلمها الطالب إلكرتونياً اليت  املواد الدراسية تقدمي بعض موضوعات ، وذلك من خالل إمكانيةاألساسي
زيارة بعض مدارس  من خالل ه[، إال أن1]اسطوانات مدجمة ، أو من خالل بوابة عمان التعليمية عرب شبكة االنرتنت
عن  باملدارس نسبة كبرية من املعلمنيإحجام  السلطنة ، وكذلك سؤال الطالب امللحقني بالتدريب امليداين ، فلقد لوحظ 

د علي الشرح ، واالكتفاء باألسلوب التقليدي املعتميف تعليم وتعلم الطالب ادوات التعلم االلكرتوين املتاحة  استخدام

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%8C+%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D9%83%D8%A7%D8%B7%D8%B9
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 تأسفر  مماأكد وللتاللفظي للمعرفة ، سواء كان ذلك بالفصول الدراسية ، أو حيت داخل املعامل املختلفة باملدرسة ، 
 من معلمي ومعلمات بعض مدارس احللقة الثانية والثالثة مبحافظة مع عينة تمقابالعدة ت يجر أه فلقد  ؛ الحظةاملعنه 

 الطالب عامة والطالب ذوي االعاقة للكشف عن واقع استخدام وذلك بغرض ، بلغ عددها عشرين معلماً   مسقط
م اوأسفرت نتائج املقابلة عن التأكد من حقيقة مفادها إحجألدوات التعلم االلكرتوين داخل فصول ومعمل املدارس  

كما أشارت   علمهم االلكرتوين يف تالتعلم أدوات استخدام توجيه طالهم حنو عن  من املعلمني اليت مشلتهم العينة 81%
يف تدريسهم  القليل منهم الستخدام بعض اشكال التعلم اإللكرتوينوجود بعض احملاوالت الفردية من قبل إيل نتائج املقابلة 

للكشف عن و   ضوعات اليت تتطلب ختيل من الطالب كالكهربية واملغناطيسية لبعض موضوعات املقرر وخصوصًا املو 
مدارس  احللقتني الثانية والثالثة من طالبمقابالت مع عينة عشوائية من طالب  عدةت يجر ، أه  الفردية  هذه احملاوالت

عدة لة الطالب عن ابدراسية خمتلفة ، وأسفرت مقصفوف طالبًا يف  مخسنيبلغت التعليم االساسي مبحافظة مسقط  
 يف معلمي مجيع املواد الدراسيةمن قبل  ألدوات التعلم اإللكرتوينالتأكد من عدم وجود أي استخدام نتائج ، أمهها 

 .زياءباستثناء استخدام قليل فقط لبعض املوضوعات املرتبطة مبقررات العلوم والفيتدريس أي مقرر من املقررات الدراسية 

 دياتحتظة ، وما متخض عن نتيجة املقابالت شعوراً بأن هناك مشكلة تتعلق بوجود عوامل أو دت هذه املالحلولقد و 
ويتفق   تعلمهم يف االلكرتوينستخدام التعلم توجيه طالهم العن  معلمي مدارس التعليم االساسي بالسلطنةحتجم 

 -لب عليها جيب مواجهتها والتغ -الشعور الذي تولد لدي الباحث مع توصيات املؤمترات اليت تؤكد بوجود مشكالت 
تواجه تنفيذ التعلم اإللكرتوين ، سواء كانت هذه املشكالت علي مستوي التصميم ، أو االستخدام ، أو اإلدارة  واليت 

[، ؛ لذلك فالبحث احلايل 92] 1119 عام منها توصيات املؤمتر العلمي الثاين عشر للجمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم
يم األساسي مبدارس التعلالطالب ذوي االعاقة للتعلم اإللكرتوين لكشف عن التحديات اليت تعوق استخدام حماولة ل

، وبصورة أخري ميكن أن تتحدد مشكلة البحث احلايل من خالل اإلجابة علي  علمنياملبسلطنة عمان من وجهة نظر 
عليم األساسي مبدارس الت عاقة للتعلم اإللكرتويناستخدام الطالب ذوي االما التحديات اليت تعوق  9التايل  التساؤل

 ؟ املعلمنيبسلطنة عمان من وجهة نظر 

 ويتفرع منه االسئلة التالية 9 

التعليم األساسي  مبدارس استخدام الطالب ذوي االعاقة للتعلم اإللكرتويناليت تعوق البشرية ما التحديات  -9
 ؟ املعلمنيبسلطنة عمان من وجهة نظر 

دارس التعليم مب استخدام الطالب ذوي االعاقة للتعلم اإللكرتويناليت تعوق التكنولوجية ما التحديات  -1
 ؟ املعلمنياألساسي بسلطنة عمان من وجهة نظر 

التعليم األساسي  مبدارس استخدام الطالب ذوي االعاقة للتعلم اإللكرتويناليت تعوق الرتبوية ما التحديات  -3
 ؟ املعلمنيبسلطنة عمان من وجهة نظر 
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عليم األساسي مبدارس الت استخدام الطالب ذوي االعاقة للتعلم اإللكرتويناليت تعوق املادية ما التحديات  -2
 ؟ املعلمنيبسلطنة عمان من وجهة نظر 

 بحثأهداف ال .1

دارس مب الطالب ذوي االعاقة للتعلم اإللكرتوين التحديات اليت تعوق استخدامعن كشف اليهدف البحث احلايل إىل 
 . املعلمنيم األساسي بسلطنة عمان من وجهة نظر التعلي

 بحثأهمية ال .0

 يستمد البحث أمهيته من إسهامه فيما يلي 9 

ألساسي بسلطنة مبدارس التعليم ا الطالب ذوي االعاقة للتعلم اإللكرتوين حتديد التحديات اليت تعوق استخدام -9
هد لوضع حلول واسرتاتيجيات مالئمة للتصدي هلذه  ات التحديات ؛ وذلك لالستفادة من إمكانعمان؛ مما ميه

 .يف تعليم الطالب ذوي االعاقةومميزات هذا النمط ألقصي درجة ممكنة 
رة لربامج من منظور الرؤية املعاص استخدام التعلم االلكرتوين يف تعليم الطالب ذوي االعاقةإلقاء الضوء على  -1

 واملتالحقة يف تكنولوجيا التعليم . واليت تواكب التغريات السريعة األساسي ،مؤسسات التعليم 
لتنمية الب ذوي االعاقة الطيف تعليم وتعلم   التعلم اإللكرتوينإىل أمهية وفاعلية استخدام  املعلمنيتوجيه نظر  -3

 يف كثري من التخصصات  . هلماملختلفة  واملهارات القدرات
، وممارسة وين لكرت للتعلم اإلي االعاقة ذو املساعدة يف حتقيق مبدأ التعلم الذايت من خالل استخدام الطالب  -2

هقحدمة من خالل أدواته املختلفة ، سواء املقدمة عرب االنرتنت أو غريها .
 األنشطة امل

 فروض البحث  .7

 ينطلق البحث احلايل من الفروض الرئيسة التالية 9

هتحوقعة عند مستوي  -2
الحظة والتكرارات امل

ه
من معلمي مدارس ث لعينة البح 0.05 ≥ال ختتلف التكرارات امل

الطالب ستخدام البشرية املتعلقة باملعلمني ال التحدياتب لي العبارات ااخاصة التعليم األساسي بسلطنة عمان ع
 اختالفاً ذي داللة إحصائية .ذوي االعاقة للتعلم االلكرتوين 

هتحوقعة عند مستوي  -:
الحظة والتكرارات امل

ه
من معلمي مدارس  لعينة البحث 0.05 ≥ال ختتلف التكرارات امل

الطالب ستخدام البشرية املتعلقة بالطالب ال التحدياتب لي العبارات ااخاصة التعليم األساسي بسلطنة عمان ع
 اختالفاً ذي داللة إحصائية .ذوي االعاقة للتعلم االلكرتوين 
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هتحوقعة عند مستوي  -2
الحظة والتكرارات امل

ه
معلمي مدارس  منلعينة البحث  0.05 ≥ال ختتلف التكرارات امل

طالب ذوي الستخدام التكنولوجية ال التحدياتب لي العبارات ااخاصة التعليم األساسي بسلطنة عمان ع
 اختالفاً ذي داللة إحصائية .االعاقة للتعلم االلكرتوين 

هتحوقعة عند مستوي  -8
الحظة والتكرارات امل

ه
من معلمي مدارس لعينة البحث  0.05 ≥ال ختتلف التكرارات امل

ذوي االعاقة  الطالبستخدام الرتبوية ال التحدياتب لي العبارات ااخاصة عليم األساسي بسلطنة عمان عالت
 اختالفاً ذي داللة إحصائية .للتعلم االلكرتوين 

هتحوقعة عند مستوي  -9
الحظة والتكرارات امل

ه
من معلمي مدارس لعينة البحث  0.05 ≥ال ختتلف التكرارات امل

االعاقة  الطالب ذويستخدام املادية ال التحدياتب لي العبارات ااخاصة عمان ع التعليم األساسي بسلطنة
 اختالفاً ذي داللة إحصائية .للتعلم االلكرتوين 

 لبحثطريقة وإجراءات ا ..

الذي يكن من خالله وصف ظاهرة موضوع الدراسة وحتليل  التحليلي الوصفي الباحث املنهج استخدم :بحثمنهج ال
 املقرتحة. الصيغ إىل لتوصلا مث ومن بياناهتا،

ة معلمي مدارس التعليم األساسي باحللقتني الثانييتكون جمتمع الدراسة من مجيع مجتمع وعينة الدراسة:  -2
معلم ( 191) من االساسية للبحث العينةتكونت الطالب ذوي االعاقة ، ويف تدريس فئة  نياملشاركوالثالثة 

هي تعليم االساسي ، احللقتني الثانية والثالثة يف ثالث حمافظات، و ومعلمة مت اختيارهم عشوائياً من مدارس ال
 . 9 مسقط ، والداخلية ، وجنوب الباطنة 

البحث احلايل يف مجع البيانات على أداة رئيسة من إعداد الباحث ، وهي استبانة  ستخدما أدوات البحث: -1
استهدف  تعليم األساسي بسلطنة عمان اليتمبدارس الاستخدام الطالب ذوي االعاقة للتعلم اإللكرتوين  حتديات

بيان من ، حيث تكون االست الطالب ذوي االعاقةوالذين يقوم بتدريس  املعلمنيمجع البيانات من من خالهلا 
وقد بلغ عددها  ،البعد األول العبارات اليت تتناول التحديات البشرية ، حبيث 9 تضمن  أساسيةأبعاد  أربعة

مت حمل (19) عبارة ، ( :9بلغ )و  املعلمني ورين،  يتناول احملور األول التحديات البشرية املتعلقة بعبارة ، قهسإ
البعد الثاين العبارات ، وتضمن عبارة  (93وبلغ )بينما تناول احملور الثاين التحديات البشرية املتعلقة بالطالب  

عد الثالث العبارات اليت تتناول الب، وتضمن  ةعبار  (92)لغ عددها وباليت تتناول التحديات التكنولوجية 
 ةعبار (92)بلغ و  اديةالبعد الرابع العبارات اليت تتناول التحديات امل، وتضمن عبارة (92)بلغ و التحديات الرتبوية 

. 
ب  تقنين أداة البحث : -1 تني ومها9 التحقق من صدق االستبيان بطريق وثباته ، حيث متصدق االستبيان حهسإ

 خ  رونبا كمعادلة   ألفا   باستخدام ساق الداخلي، ومت التأكد من ثبات االستبيان صدق احملكمني وصدق االت
ية أن أظهرت املعاجلة االحصائحيث  ،-وذلك لتعدد االستجابات علي عبارات االستبانة -حلساب الثبات 
ساسية الوهو قيمة ميكن الوثوق ها عند تطبيق االستبانة علي العينة ا (1.822) لالستبيانمعامل الثبات 

 .للبحث
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 نتائج الدراسة ومناقشتها .21

 بحثالض و ن صحة فر متتضمن نتائج الدراسة االجابة املتعلقة بالسؤال الرئيس للبحث وأسئلته الفرعية، وكذلك التحقق  
حهسبت تكرارات درجات أفراد عينة البحث لكل عبارة من عبارات االستبانة وفق درجة موافقته علي  ولتنفيذ ذلك ؛

، وفيما يلي بيان بنتائج البحث لكل بهعد من 1، مث طهبإقت معادلة كا -وال أوافقأوافق ، وأوافق إيل حد ما ،  –العبارة 
 9أبعاد االستبانة 

 النتائج المتعلقة بالتحديات البشرية  -2

ور األول لعبارات احمل 1قيم كا ( 9رقم )يبني اجلدول  9 صة بالمعلمالنتائج المتعلقة بالتحديات البشرية الخا 2-2
يف واملتعلقة  وينلكرت تعلم اإلالطالب ذوي االعاقة للمن البعد األول لالستبانة ، وااخاصة بالتحديات البشرية الستخدام 

 .باملعلم

 

رقم 

 العبارة
 العبارة 

 2قيمة كا

 522.15*  لكتروني لدى المعلمالتعلم اإلمفهوم عدم وضوو  1

 44.27* طريقة السائدة في التدريسك بالوالتمسّ  جديدفى الت رغبةقلة ال 2

 439.1* لكترونيإلالتعلم المعلمين لاستخدام اهتمام المشرفين ب قلة 3

 242.17* لكتروني بالمدرسةإلواالحتياجات الالزمة لتنفيذ التعلم انقص االمكانات  4

 927.9* لكتروني في التدريسإلالستخدام التعلم الوقت  كفايةعدم  5

 414.53* لكترونياإلمحاولة استخدامه التعلم لفشل عند لتوقع المعلّم  1

 295.3*  مهارات التعامل مع الحاسب اآللي  تدني 9

 429.51* مهارات التعامل مع الخدمات التعليمية المقدمة عبر االنترنت  تدني 4

 291.3* وبرامجه التعليميةمهارات التدريس باستخدام الكمبيوتر  تدني 7

 245.91* لكترونيةاالختبارات االالمقررات وتصميم  مهارات تدني 12

 14.41* لكترونيةاالختبارات االالمقررات و استخداممهارات  تدني 11

12 
مهارات التعامل مع مستحدثات تكنولوجيا التعليم من أجهزة ووسائي تعليمية  تدني

 لكترونية مختلفة ا
*145.13 

 91.75* للمتعلمينضع  مصادر التعلم اإللكتروني المتاحة  13

 322.29* قصور برامج تدريب الطالا المعلمين علي استخدام التعلم اإللكتروني 14
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رقم 

 العبارة
 العبارة 

 2قيمة كا

15 
برامج التنمية المهنية للمعلمين اثناء الخدمة ال تلهلهم علي تبنى افكار تربوية 

 لكترونياإلمعاصرة مثل التعلم 
*241.2 

 215.4* لكترونياإلقلة تشجيع المشرفين للمعلمين الستخدام التعلم  11

 .1.19* دالة عند مستوي 

 الطالب ذوي االعاقة للتعلم االلكترونيلعبارات المحور األول من البعد األول الستبانة تحديات استخدام  2( : قيم كا1جدول رقم )

 

هتحوقعة لعينة البحث 
الحظة والتكرارات امل

ه
يف حتديد ساسية األيتضح من اجلدول السابق أن الفروق بني التكرارات امل

 1.19ند مستوي دالة إحصائية ع ، واملتعلقة باملعلم الطالب ذوي االعاقة للتعلم االلكرتوينالتحديات البشرية استخدام 
لحقة بقيم كا

ه
الحظة والتكرارات  1جلميع العبارات ، وبالرجوع جلداول التكرارات امل

ه
د أن الفروق بني التكرارات امل ؛ وهجإ

هتحوقعة 
،  2،  2،  3، 9للعبارات أرقام ) بدرجة  أوافق   تحديات الدالة إحصائياً كانت لصاحل املوافقة علي اللعبار لامل

هتحوقعة وكانت  ،(  :9،  92،  92،  99،  91
الحظة والتكرارات امل

ه
الة إحصائياً  لعبارات الدلالفروق بني التكرارات امل

الفروق بني التكرارات ( ، بينما  93،  2للعبارتني  رقمي )  دماإيل ح بدرجة  أوافق تحديكانت لصاحل املوافقة علي ال
هتحوقعة 

الحظة والتكرارات امل
ه
لثالث عبارات أوافق   البدرجة   تحديلعبارات الدالة إحصائياً كانت لصاحل املوافقة علي اللامل

 .( 91،  9، 8هي ) 

 منعبارات تسع فقة علي وااملالبهعد األول لالستبانة إيل  وتشري النتائج السابقة لعينة البحث علي عبارات احملور األول من
 .العينة ، ويف الوقت ذاته رفض ست عبارات من قبلاالستبانة ، وهو ما يؤكد علي قناعة عينة البحث هذه التحديات  

 النتائج المتعلقة بالتحديات البشرية الخاصة بالطالب  2-1

ستخدام ال ور الثاين من البعد األول لالستبانة ، وااخاصة بالتحديات البشريةلعبارات احمل 1قيم كا ( 1رقم )يبني اجلدول 
 واملتعلقة بالطالب .لكرتوين ، تعلم اإلالطالب ذوي االعاقة لل

 

رقم 

 العبارة
 2قيمة كا العبارة

 213.3* طريقة السائدة في التعلّمك بالوالتمسّ  جديدرغبة فى التالعدم  1

 111.45* الحاسب اآللي تدني مهارات التعامل مع 2

 532.5* تدني لمهارات التعامل مع الخدمات التعليمية المقدمة عبر االنترنت 3
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رقم 

 العبارة
 2قيمة كا العبارة

 125.3* الفهم الخطك لطبيعة وخصائص التعلم اإللكتروني 4

 49.5* تدني مهارات التعامل  مع بيئة التعلم اإللكتروني 5

 322.1* م اإللكترونيعدم توافر األجهزة والبرامج للتعامل مع بيئة التعل 1

9 
عدم وضوو التعليمات الخاصة بتنظيم المحتوى التعليمي فى بيئة التعلم 

 اإللكتروني
*254.1 

 422.2* اعاقة المتعلم البصري والسمعي واللغوي والعقلي  4

 212.1* ضع  الرغبة في التعلم الذاتي  7

 221.3* ضع  الرغبة في المشاركة اإليجابية 12

 114.4* يع أولياء األمور أبناءهم على استخدام التعلم االلكترونيقلة تشج 11

 214.7* كثرة أعداد الطالا في الغرفة التدريسية 12

 341.5* كثرة الشغب الطالبي والفوضى وعدم اتباع النظام  13

 

ذوي االعاقة للتعلم  الطالبمن البعد األول الستبانة تحديات استخدام  ثانيلعبارات المحور ال 2( : قيم كا2جدول )
 االلكتروني

 

 

هتحوقعة لعينة البحث من 
الحظة والتكرارات امل

ه
يف حتديد ملعلمني ايتضح من اجلدول السابق أن الفروق بني التكرارات امل

وي وااخاصة بالطالب دالة إحصائية عند مست لكرتوينتعلم اإلالطالب ذوي االعاقة للالتحديات البشرية الستخدام 
لحقة بقيم كا جلميع 1.19

ه
الحظة  1العبارات ، وبالرجوع جلداول التكرارات امل

ه
د أن الفروق بني التكرارات امل ؛ وهجإ

هتحوقعة جلميع العبارات الدالة إحصائياً كانت لصاحل املوافقة علي التحدي بدرجة  أوافق  
استثناء العبارة بوالتكرارات امل

 . األخرية فكانت لصاحل االستجابة  ال أوافق 

وتشري النتائج السابقة لعينة البحث علي عبارات احملور الثاين من البهعد األول لالستبانة إيل املوافقة التامة من العينة علي 
هححدحدة يف االستبانة 

ما يؤكد علي القناعة  ، وهوالتحدي االخري من هذا احملور ءباستثناالعبارات اليت تعكس التحديات امل
 .ذه التحدياتالتامة لدي عينة البحث ه

 النتائج المتعلقة بالتحديات التكنولوجية -1

لطالب العبارات البهعد الثاين لالستبانة ، وااخاصة بالتحديات التكنولوجية الستخدام  1قيم كا ( 3رقم )يبني اجلدول 
 .ذوي االعاقة للتعلم االلكرتوين
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رقم 

 العبارة
 2قيمة كا العبارة

1 
كجهزة الكمبيوتر المتصلة باإلنترنت نقص إعداد الفصول الدراسية ب

 وأجهزة عرض الوسائي المتعددة )بروكسيما(
*213.5 

 452.1* غياا مقرر الكترونى لكل مادة  2

 LMS *321.3عدم وجود نظام إلكتروني إلدارة التعليم  3

 LCMS  *213.4عدم وجود نظام إلدارة المحتويات  4

 294.4* غياا برامج التقويم اإللكتروني 5

 211.53* عدم توفر مواقع في التعلم اإللكتروني متخصصة  في العلوم 1

 215.1* صعوبة االشتراك مواقع في التعلم االلكتروني المتخصصة  في العلوم 9

 421.5* عدم وجود الفصول االفتراضية بجانب الفصول التقليدية 4

7 
مي عليغياا برامج التدريب على مهارات التصميم واالنتاج لمقرر ت

 إلكتروني في بيئة التعلم اإللكتروني 
*123.5 

 121.5* ضع  كفاءة شبكات االتصال باإلنترنت  12

 412.25* صعوبة تصميم المقررات والبرامج بطريقة التعلم اإللكتروني 11

 114.1* تصميم المقررات بطريقة التعلم اإللكتروني تتطلب مهارات فنية عالية  12

 214.7* في التكنولوجيا ، وتعقد برامجها   التطور المستمر 13

14 
قلة توافر أجهزة إلكترونية بمعامل العلوم ومختبراتها بجانب األدوات 

 واألجهزة التقليدية
*414.1 

 

 الطالب ذوي االعاقة للتعلم االلكترونيلعبارات الُبعد الثاني الستبانة  تحديات استخدام  2( : قيم كا3)رقم جدول 

هتحوقعة لعينة البحث من يتضح من اجل
الحظة والتكرارات امل

ه
يف حتديد ملعلمني ادول السابق أن الفروق بني التكرارات امل

جلميع  1.19دالة إحصائية عند مستوي  لكرتوينتعلم اإلالطالب ذوي االعاقة للالتحديات التكنولوجية الستخدام 
لحقة بقيم كا

ه
هتحوقعة ؛ 1العبارات، وبالرجوع جلداول التكرارات امل

الحظة والتكرارات امل
ه
د أن الفروق بني التكرارات امل وهجإ

ائج السابقة لعينة من النت جلميع العبارات الدالة إحصائياً كانت لصاحل املوافقة علي التحدي بدرجة  أوافق  . ويهستحدله 
لتحديات التكنولوجية تعكس ا البحث علي عبارات البهعد الثاين لالستبانة علي موافقة العينة علي مجيع العبارات اليت

هححدحدة يف االستبانة ، وهو ما يؤكد علي القناعة التامة لدي عينة البحث هذه التحديات باعتبارها حتديات رئيسة تعوق 
امل

 يف مدارس التعليم األساسي بالسلطنة. لكرتوينتعلم اإلالطالب ذوي االعاقة للاستخدام 

 وية النتائج المتعلقة بالتحديات الترب -1
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الطالب ذوي  الستخدام بويةلالستبانة ، وااخاصة بالتحديات الرت  لثلعبارات البهعد الثا 1قيم كا ( 2رقم )يبني اجلدول 
 .االعاقة للتعلم االلكرتوين

 

رقم 

 العبارة
 2قيمة كا العبارة

 521.4* عدم وجود أهداف تعليمية واضحة مرتبطة بالتعلم االلكتروني  1

 241.3* إعداد المعلم ألساليب ولرق استخدام التعلم اإللكتروني عدم تضمين برامج 2

3 
عدم وجود استراتيجية تدريسية واضحة الستخدام التعلم اإللكتروني في 

 تدريس المقررات المختلفة
*241.21 

4 
عدم تضمين بطاقة تقييم المعلم بنوداً تتعلق باستخدامه التعلم االلكتروني في 

 التدريس 
*342.35 

 344.59* دم تشجيع إدارة المدرسة على استخدام التعلم االلكتروني في التدريسع 5

1 
النقص في برامج التدريب والورش والمشاغل المتعلقة باستخدام التعلم 

 اإللكتروني في التدريس  
*124.29 

 335.33* عدم تشجيع لبيعة المنهج المدرسي استخدام المعلم للتعلم االلكتروني 9

4 
الكادر الفني المنول به تقديم المساعدة الفنية في استخدام التعلم نقص في 

 االلكتروني في التدريس
*227.29 

 213.5* قلة تهيئة الصفوف المدرسية لتنفيذ التعلم اإللكتروني 7

 312.5* عدم وضوو العائد التربوي من استخدام التعلم االلكتروني في التدريس  12

11 
دارية الموكلة للمعلمين تعوق استخدامهم التعلم األعباء التدريسية واإل

 االلكتروني
*414.24 

 319.5* عدم توافر وحدة الكترونية متخصصة إلنتاج المقررات االلكترونية  12

13 
عدم اهتمام األنظمة المدرسية بتوفير الوقت الكافي لتدريب الطالا على  

 التفاعل مع التعلم االلكتروني 
*245.5 

 219.24* أساليب تقويم واضحة لتقويم آداء الطالا الكترونياً   عدم وجود 14

 الطالب ذوي االعاقة للتعلم االلكترونيالستبانة  تحديات استخدام  لثلعبارات الُبعد الثا 2( : قيم كا4)رقم جدول 

هتحوقعة لعينة البح
الحظة والتكرارات امل

ه
يف حتديد ملعلمني اث من يتضح من اجلدول السابق أن الفروق بني التكرارات امل

دالة إحصائية  يف مدارس التعليم األساسي بالسلطنة لكرتوينتعلم اإلالطالب ذوي االعاقة للالتحديات الرتبوية الستخدام 
لحقة بقيم كا 1.19عند مستوي 

ه
د أن الفروق بني التكرارات  1جلميع العبارات ، وبالرجوع جلداول التكرارات امل ؛ وهجإ

الحظة والت
ه
هتحوقعة جلميع العبارات الدالة إحصائياً كانت لصاحل املوافقة علي التحدي بدرجة  أوافق  امل

باستثناء  ،كرارات امل



73 

 

ث علي عبارات من النتائج السابقة لعينة البح . ويهستحدله العبارة الثامنة  فقد كانت لصاحل االستجابة   أوافق إيل حد ما  
هححدحدة يف االستبانةالبهعد علي موافقة العينة علي مجيهذا 

وهو ما يؤكد علي  ، ع العبارات اليت تعكس التحديات الرتبوية امل
تعلم االعاقة لل الطالب ذويالقناعة التامة لدي عينة البحث هذه التحديات باعتبارها حتديات رئيسة تعوق استخدام 

  يف مدارس التعليم األساسي بالسلطنة. لكرتويناإل

 ماديةلتحديات الالنتائج المتعلقة با -8

الب ذوي الطالستخدام  اديةلالستبانة ، وااخاصة بالتحديات امل رابعلعبارات البهعد ال 1قيم كا ( 2رقم )يبني اجلدول 
 .االعاقة للتعلم االلكرتوين

 

رقم 

 العبارة
 2قيمة كا العبارة

 231.21* ارتفاع تكلفة األجهزة الالزمة لتنفيذ التعلم االلكتروني 1

 254.1* تكلفة البرامج الالزمة لتنفيذ التعلم االلكتروني ارتفاع 2

3 
عدم مقدرة المدرسة على توفير خدمة االتصال باإلنترنت بشكل 

 مستمر
*312.1 

 325.21* ارتفاع تكلفة إنتاج البرمجيات التعليمية 4

5 
ارتفاع تكلفة األجهزة اإللكترونية الخاصة بمعامل العلوم 

 ومختبراتها 
*412.23 

1 
ارتفاع تكلفة تدريب المعلمين والطالا على مهارات استخدام 

 الكمبيوتر واإلنترنت 
*313.13 

 212.4* صعوبة توفير أجهزة حاسوا متقدمة  9

 124.224* عدم تخصيص موازنة لتنفيذ التعلم االلكتروني 4

7 
عدم مساهمة الملسسات األهلية والخاصة بدعم متطلبات تنفيذ 

  التعلم االلكتروني
*231.1 

12 
عدم توافر حوافز مادية للمعلمين لتشجيعهم على استخدام التعلم 

 اإللكتروني 
*412.22 

11 
عدم توافر حوافز مادية للطالا لتشجيعهم على استخدام التعلم 

 اإللكتروني
*312.9 

12 
ارتفاع أسعار برامج تصميم البرمجيات التعليمية وإنتاجها بشكل 

 سنوي
*423.5 

 4125.93* تكلفة استخدام شبكات اإلنترنت  ارتفاع 13
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رقم 

 العبارة
 2قيمة كا العبارة

 521.27* ارتفاع تكلفة تجهيز معامل العلوم االلكترونية  14

15 
ارتفاع تكلفة تجهيز الفصول الدراسية باألجهزة ووسائي االتصال 

 االلكترونية 
*234.5 

 

 ب ذوي االعاقة للتعلم االلكترونيالطالالستبانة  تحديات استخدام  رابعلعبارات الُبعد ال 2( : قيم كا5)رقم جدول 

هتحوقعة لعينة البحث من 
الحظة والتكرارات امل

ه
يف حتديد ملعلمني ايتضح من اجلدول السابق أن الفروق بني التكرارات امل

حصائية يف مدارس التعليم األساسي بالسلطنة دالة إ لكرتوينتعلم اإلالطالب ذوي االعاقة للالتحديات املادية الستخدام 
لحقة بقيم كا 1.19د مستوي عن

ه
د أن الفروق بني التكرارات  1جلميع العبارات ، وبالرجوع جلداول التكرارات امل ؛ وهجإ

هتحوقعة جلميع العبارات الدالة إحصائياً 
الحظة والتكرارات امل

ه
 فق . ويهستحدله كانت لصاحل املوافقة علي التحدي بدرجة  أوا  ، امل

من النتائج السابقة لعينة البحث علي عبارات البهعد الرابع لالستبانة علي موافقة العينة علي مجيع العبارات اليت تعكس 
هححدحدة يف االستبانة ، وهو ما يؤكد علي القناعة التامة لدي عينة البحث هذه التحديات باعتبارها 

التحديات املادية امل
 ة.يف مدارس التعليم األساسي بالسلطن لكرتوينتعلم اإلب ذوي االعاقة للالطالحتديات رئيسة تعوق استخدام 

 1.19علي ضوء ما تقدم من مناقشة لنتائج االستبانة بأبعادها املختلفة ؛ تبني وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوي 
هتحوقعة لعينة البحث من 

الحظة والتكرارات امل
ه
الطالب ات استخدام ااخاصة بتحدي يف العبارات علمنياملبني التكرارات امل

يف مدارس التعليم األساسي بالسلطنة اختالفًا ذات داللة إحصائية وهو ما يعين عدم  لكرتوينلتعلم اإلذوي االعاقة ل
 . ةض البديلو وقبول الفر  م مجيعاللبحث ؛ ومن مث رفضه مسةااخالصفرية ض و صحة الفر 

وهي إمجايل   –، بلغت أثنني وسبعني حتديًا ن التحديات األساسية وتأسيسًا علي ما سبق ؛ ميكن ااخروج بقائمة م
لتعلم ة لاستخدام الطالب ذوي االعاق تعوق اليتالتحديات  وهي -التحديات يف األبعاد األربعة املكونة لالستبانة 

 . املعلمنيمن وجهة نظر  بسلطنة عمان يف مدارس التعليم األساسي لكرتويناإل

  والمقترحات التوصيات .22

 مدارس التعليم يفالطالب ذوي االعاقة للتعلم اإللكرتوين ضرورة التغلب علي التحديات اليت تواجه استخدام  -
 .عديدة ال ه الرتبويةفوائدنظراً لاألساسي بالسلطنة 

عتمد علي استخدام تعلم تتعليم و  تاسرتاتيجيامراعاة التحديات اليت أسفر عنها البحث عند تصميم أو وضع  -
 يف مقررات دراسية خمتلفة.الطالب ذوي االعاقة من قبل  لكرتوينإلالتعلم ا
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معلمي  بني الطالب ذوي االعاقة يف تدريس التعلم اإللكرتوين وأدوات استخدام وسائلكيفية  يف ااخربات تبادل -
  .مدارس السلطنة يف خمتلف  التعليم األساسي 

أفضل يف  يف حتقيق نواتج تعلم لكرتوينعلم اإلحول فعالية استخدام التوالبحوث إجراء مزيد من الدارسات  -
 . موجهة للطالب ذوي االعاقة برامج دراسية 

علم وسائل وأدوات التاستخدام يف  أسباب إحجام وإقدام الطالب ذوي االعاقةإجراء دراسة حبثية تركز حول  -
 .اإللكرتوين 

موضوعات دراسية  والتعلم التقليدي لتدريسإجراء دراسة جتريبية تقارن بني فاعلية استخدام التعلم االلكرتوين  -
 خمتلفة للطالب ذوي االعاقة.

 المراجع .21
 . 2214حسن الباتع محمد ، تكنولوجيا تعليم ذوى االحتياجات الخاصة و الوسائل المساعدة ، االسكندرية ، دار الجامعة الجديدة ،  [1]

 للرعاية العامة المديرية ،السلطنة في اإلعاقة ذوي صلألشخا المقدمة الخدمات عن مختصر تقرير ،االجتماعية التنمية وزارة [2]

 .2212 االجتماعية،

حسن الباتع محمد والسيد عبد المولي السيد ، التعلم اإللكتروني الرقمي : النظرية ، التصميم ، اإلنتاج ، اإلسكندرية ، دار الجامعة  [3]

 .2212الجديدة ، 

 . 2227بيق إلى االحتراف والجودة ، القاهرة : عالم الكتب ، الغريب زاهر إسماعيل ، التعليم اإللكتروني من التط [4]

 . 2227المفهوم و التطبيقات ، القاهرة ، عالم الكتب ،  فارعة حسن محمد ، تكنولوجيا تعليم الفئات الخاصة : [5]

[6] Clarke , A., E-Learning skills , UK , Palgrave Macmillan , 2008. 

إللكتروني ، الجزء األول : األفراد والوسائي ، القاهرة ، دار السحاا للطباعة والنشر والتوزيع محمد عطية خميس ، مصادر التعلم ا [9]

 ،2215. 

 . 2211، القاهرة ، عالم الكتب ،  التعلم اإلليكتروني و صعوبات التعلمعادل محمد العدل ،  [4]

 . 2215المكتبة التربوية ،  محمد الباتع محمد عبد العالي ، تكنولوجيا التعليم والمعلومات ، اإلسكندرية ، [7]

 . 2214، عمان ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، E- Learning  مهند أنور الشبول وربحي مصطفي عليان ، التعليم اإللكتروني [12]

بدر الخان ، استراتيجيات التعلم اإللكتروني ، ترجمة :علي بن شرف الموسوي وسالم بن جابر الوائلي ومنى التيجي ، سوريا :  [11]

 .2225للنشر والعلوم ، شعاع 

مادة اللغة العربية من وجهة نظر معلميها في  مزهر، ، معوقات استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس كاظم عباس كالع  [12]

 .2215األردن ،  رسالة  ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم التربوية، جامعة آل البيت  ،

 رائية للطلبة الموهوبين من وجهة نظر المعلمينمعوقات استخدام التعليم اإللكتروني في البرامج اإلثهائ  محمد هائ  السبيعي ،  [13]

 . 2214ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القري ،  رسالة ، والمشرفين من الجنسين في منطقة مكة المكرمة ،  

، ،علي حبني محمد الزهراني  معوقات استخدام التعليم اإللكتروني في المرحلة الثانوية بمحافظة القنفذة من وجهة نظر المعلمين  [14]

 . 2211، يوليو ،  931-954 (  ،5( )3،) (ASEP)دراسات عربية في التربية وعلم النفس 

الموسى ، معوقات استخدام التعليم االلكتروني في التدريس بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين   عبدالعزيز محمدعبدهللا [15]

 . 2229،   44-14،   91، ع  مصر-مجلة القراءة والمعرفة ومديري المدارس ، 

لتربية الفكرية مو اعلي هوساوي، معوقات استخدام التقنيات التعليمية الخاصة في تدريس التالميذ المتخلفين عقلياً كما يدركها معل [11]

 .2221بمدينة الرياض، قسم التربية الخاصة، جامعة الملك سعود، الرياض، 

الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم ، توصيات الملتمر العلمي الثاني عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم " تكنولوجيا  [17]

، عدد خاص: الملتمر العلمي الثاني عشر للجمعية المصرية باالشتراك  التعليم اإللكتروني بين معوقات الحاضر وأفاق المستقبل "

 . 2227أكتوبر ،  27-24جامعة عين شمس ، من  –مع كلية البنات 
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استخدام الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية في جامعة السلطان قابوس لمصادر 
عض ي ضوء بف تكنولوجيا المعلومات ألغراض التعلم ومعيقات االستخدام

  المتغيرات
 د. عائشة محمد عجوة
 أخصائية إرشاد وتوجي 

 مركز اإلرشاد الطالبي، جامعة السلطان قابوس
 

 امللخص

هدفت الدراسة التعرف إىل معيقات استخدام مصادر تكنولوجيا املعلومات اليت تواجه الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية جبامعة  
جيا املعلومات األكثر استخدامًا من قبلهم، والتعرف على األغراض التعليمية السلطان قابوس، وحتديد مصادر تكنولو 

الستخدامهم ملصادر تكنولوجيا املعلومات. باإلضافة إىل التعرف إىل الفروق يف معيقات االستخدام اليت تعزى ملتغريي 
من  91مكفوفا و 92من ) نوع اإلعاقة )كفيف وضعيف البصر( والنوع االجتماعي )ذكر وأنثى(. حيث تكونت العينة

من الذكور(. ومت استخدام أداة قياس تكونت من أربعة أجزاء هي9 )املعلومات  93من اإلناث و 99ضعاف البصر(، )
الدميغرافية ومصادر تكنولوجيا املعلومات واألغراض التعليمية الستخدام تكنولوجيا املعلومات ومعيقات االستخدام ملصادر 

أظهرت النتائج أن الطلبة ضعاف البصر يستخدمون أنواع أكثر من مصادر املعلومات من الطلبة  تكنولوجيا املعلومات(.
املكفوفني مبا فيها املخصصة للمكفوفني. وكانت أكثر أغراض استخدام مصادر تكنولوجيا املعلومات من قبل املكفوفني 

املتعلقة باملقررات  والوصول إىل العروض التقدمييةوضعاف البصر الوصول للملفات املتعلقة باملقررات الدراسية بصيغة ورد 
الدراسية. وبالرغم من أن النتائج أظهرت أن الطلبة املكفوفني يواجهون معيقات استخدام مرتفعة على درجات املقياس 

وى تالكلي وعلى أربعة من أبعاده، فيما يواجه ضعاف البصر معيقات مبستوى مرتفع على بعدين من أبعاد املقياس، ومبس
منخفض على درجات املقياس الكلي وأبعاده الثالثة األخرى، إال أن الفروق اليت تعزى لنوع اإلعاقة وللنوع االجتماعي 

 مل تكن ذات داللة إحصائية. 

 – معيقات االستخدام – الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية – مصادر تكنولوجيا املعلومات الكلمات المفتاحية:
 معة السلطان قابوس.جا – األغراض التعليمية
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Abstract 

The purpose of this study was to identify the obstacles to the use of information 
technology resources facing students with visual disabilities at Qaboos University, identify 
the sources of information technology most used by them, and learn about the 
educational purposes of their use of IT resources. In addition to identifying the differences 
in the obstacles of use attributed to the variables of the type of disability (blind and visually 
impaired) and gender (male and female). The sample consisted of 14 blind and 10 visually 
impaired (11 female and 13 male). A four-part measurement tool was used: (demographic 
information, IT resources, educational purposes for the use of information technology, 
and impediments to the use of IT resources). The results showed that visually impaired 
students use more types of information sources than blind students, including information 
technology resources for the blind. The use of information technology resources by the 
blind and visually impaired was the most accessible access to curriculum-related files in 
Word format and access to course presentations. Although the results showed that blind 
students face high use impediments on the total scale and four dimensions, while those 
with visual impairments face high level impedances on two dimensions of the scale and a 
low level on the total scale and its other three dimensions, Disability type and gender 
were not statistically significant. 
Keywords- IT resources, students with visual disabilities, obstacles to use, educational 
purposes, Sultan Qaboos Universit 
 

 المقدمة .2

ميلون شخص يف العامل يعانون من اإلعاقات البصرية وتتفاوت اإلعاقات  22تشري اإلحصاءات إىل أن هناك ما يقرب من 
  .(Kim, Smith-Jackson & Nam, 2013)من الكفيف بشكل كامل إىل ضعاف البصر بدرجات خمتلفة 

. وتعد اإلعاقة البصرية من أكثر (1111عبيد، )من ذوي اإلعاقة البصرية موجودون يف العامل الثالث تقريبًا  81%



78 

 

( من املعلومات واملعارف %83اإلعاقات تأثريًا على التعليم والتعلم، حيث إن حاسة البصر مسئولة عن استقبال )
. يلتحق الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية جبميع مراحل التعليم وحيصلون (1112 عبد الفتاح،)واملهارات اليت يتلقاها الفرد 

على نفس الدرجات العلمية باستخدام نفس املقررات واملتطلبات ألقراّنم من غري ذوي اإلعاقة ولذلك فهم بأمس احلاجة 
السيد، عائد ممكن ) إىل مصادر تعلم متعددة ومناسبة تساعدهم على اإلفادة من حواسهم املتبقية لتحقيق أفضل

1111.)  

تعترب املصادر التكنولوجية عنصر من عناصر العملية التعليمية لألشخاص ذوي اإلعاقة ومنهم ذوي اإلعاقة البصرية.  
وعلى الصعيد النظري يرى الكثريون بأن استخدام تكنولوجيا التعلم خيدم ذوي اإلعاقة مبا فيهم ذوي اإلعاقة البصرية 

. وذلك إن إدخال تكنولوجيا (Pugach & Warger, 2006)ني نواتج التعلم لديهم حيث يساعد يف حتس
املعلومات واالتصاالت إىل قطاع التعليم مبا يف ذلك التعليم اجلامعي أدى إىل أن تصبح عملية التعلم أكثر مرونة 

(Collins & Moonen, 2011). لطالب ا حيث ميكن تقدمي عملية تدريسية وتعليمية تستجيب الحتياجات
. كما تعترب مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أدوات (Zubillaga & Madrid,2013)ومطالبهم 

 Zubillaga)لتحسني االستقالل وتشجيع عمليات الدمج لذوي اإلعاقة يف خمتلف البيئات االجتماعية والتعليمية 
& Alba, 2012)ثر نشاطا يف املناهج العامة وحتقيق النجاح . والسماح للطلبة ذوي اإلعاقة باملشاركة بشكل أك

(. ومن ناحية أخرى يرى أخرون بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعترب نعمة ونقمة يف الوقت ذاته 9األكادميي )
. أذ إن (Rose. Meyer & Httchcock, 2005)للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية وبشكل خاص للمكفوفني 

إىل توفر كم هائل من املعلومات الكرتونياً، فهي من ناحية، جعلت العديد من قواعد البيانات الثورة التكنولوجية أدت 
البحثية الرقمية متاحة هلذه اجملموعة من القراء حيث تتطلب القليل من السفر أو مساعدة البصر؛ ومن ناحية أخرى، فإن 

على الرغم من أن الطلبة و . (Oswal, 2014) ذهنسبة عالية من احملتوى ال ميكن الوصول إليه يف قواعد البيانات ه
، (1193، )كيايل وعودةذوي اإلعاقة البصرية ال خيتلفون من حيث القدرات العقلية عن أقراّنم من غري ذوي اإلعاقة 

إال إن هذه اإلعاقة قد حتد من وصوهلم إىل مصادر املعلومات أو استخدام تلك املعلومات مبا يليب حاجاهتم بطريقة 
 ويؤكدا بليبوريين وباترنو. (Fichten, Asuncion, Barile Ferraro & Wolforth, 2009) بةمناس

Leporini & Paterno (2008)  على أن  إمكانية الوصول وإمكانية االستخدام مها جانبان متشابكان من
نت إىل إمكانية كة اإلنرت تفاعل املوقع اإللكرتوين، وإذا مل يتم دجمهما بشكل صحيح، ميكن أن تتحول املواقع على شب

 الوصول إليها ولكنها ال ميكن استخدامها إال بالكاد، أو تكون قابلة لالستخدام ولكن بالكاد ميكن الوصول إليها .  

لقد أدى التطور التكنولوجي إىل تطور األجهزة التكنولوجية املساعدة لذوي اإلعاقة البصرية، ويصنفها زكريا كيايل وفراس 
إىل مخسة جمموعات هي؛ أجهزة وبرامج اإلدخال وهي اليت متكن ذوي اإلعاقة البصرية من إدخال ( 1193عودة )

البيانات أو التحكم جبهاز احلاسب ومن أمهها9 برامج التمييز/ اإلمالء الصويت وماسحات برايل الصوتية ولوحة مفاتيح 
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هاز احلاسب إلعاقة البصرية من قراءة بياناته والتحكم جببرايل. واجملموعة الثانية أجهزة وبرامج اإلخراج؛ واليت متكن ذوي ا
ومنها9 قارئات الشاشة وشاشات برايل االلكرتونية وطابعات برايل. واجملموعة الثالثة األجهزة ااخاصة ومنها9 مذكرات 

لرسومية بأحلان ابرايل وجهاز مسح النصوص. واجملموعة الرابعة أجهزة وبرامج التعامل مع الرسوم ومنها9 متثيل البيانات 
خاصة ومتثيل البيانات الرسومية باستخدام طابعات برايل ومتثيل البيانات الرسومية الكالمية ومتثيل البيانات بأجهزة خاصة 
)فارة خاصة(. واجملموعة ااخامسة تقنيات االنرتنت ومنها9 املتصفحات الصوتية واالنرتنت عن طريق اهلاتف. ويقسم عبد 

( أجهزة وتقنيات احلاسوب إىل جمموعتني، اجملموعة األوىل 1118لمان وهند بنت سليمان ااخليفة )امللك بن سلمان الس
تقنيات اإلدخال ومنها9 لوحة مفاتيح برايل وماسحات برايل الضوئية والفارة ااخاصة باملكفوفني وبرامج اإلمالء والتمييز 

الصوتية  ايل الكرتونية وبرامج مكربات الشاشة واملتصفحاتالصويت. واجملموعة الثانية تقنيات اإلخراج ومنها9 شاشات بر 
ولتصميم املواقع املتوافقة مع إمكانيات برامج قراءة الشاشة، وخدمة تصفح اإلنرتنت عرب اهلاتف واليت  وطابعات برايل.

اليات املتحدة و تسهل الوصل للشبكة العاملية لذوي اإلعاقة البصرية عملت جمموعة من الشركات واملؤسسات املعنية بال
األمريكية بإعداد إرشادات خاصة بإتاحة برامج احلاسوب ومواقع الويب التعليمية لذوي اإلعاقة. كما وضع االحتاد العاملي 
لألنرتنت إرشادات خاصة بإتاحة حمتوى الويب للفئات اليت جتد صعوبة يف التعامل مع مواقع الويب ومنهم ذوي اإلعاقة 

على املرونة يف املصادر  Zubillaga & Alba (2012)(. ويؤكد زوبيالغا و ألبا 1118إبراهيم، البصرية )
 التكنولوجية كخاصية متأصلة يف كيفية ختزين احملتويات الرقمية ونقلها، حبيث تكون احملتويات الرقمية ديناميكية وقابلة

متعددة،  ويتم مالحظتها بأشكالللتحويل بدال من أن يتم إدراجها يف وسط مادي ذي طبيعة ثابتة، ميكن أن تعرض 
ت وتكون سهلة الرتابط من خالل ربط جزء من احملتويا ،مع إمكانية وضع العالمات على مكوناهتا اهليكلية املختلفة

 بأخرى.

(، والعدد األكرب من الطلبة ذوي اإلعاقة 1119بدأت جامعة السلطان قابوس باستقبال الطلبة ذوي اإلعاقة منذ عام )
لطلبة ذوي اإلعاقة البصرية من منتسيب كلية اآلداب والعلوم االجتماعية. وقد أولت اجلامعة اهتماما ملحوظاً بشكل عام وا

بفئة الطلبة ذوي اإلعاقة مبا فيهم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية بتوفري أحدث التسهيالت واألجهزة االلكرتونية املساعدة 
شكل وصول إىل االنرتنت وما حتتويه من مصادر املعلومات اإللكرتونية بللتعليم، والتقنيات والربامج اليت تساعدهم لل

متساوي مع أقراّنم من غري ذوي، وذلك يف مكتبة اجلامعة العامة ومعمل التقنيات املساعدة يف كلية اآلداب والعلوم 
معية. وسيتم تالياً ؤسسات جمتاالجتماعية، باإلضافة إىل اهتمام عمادة شؤون الطلبة بتوفري األجهزة ااخاصة بالتعاون مع م

 (.1192عرضاً للربامج واألجهزة االلكرتونية املساعدة للتعلم لذوي اإلعاقة البصرية )دليل الطلبة ذوي اإلعاقة، 

 تقنيات المكفوفين 2-2
جهاز معد لتسجيل احملاضرات واحلوارات باإلضافة إىل حتويل املواد احملفوظة  Victor Readerجهاز  -

 .ادة صوتيةبصيغة وورد إىل م
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برامج قارئات الشاشة، تعمل على قراءة ونطق كل ما يتم عرضه على  ANVDوبرنامج  LAHبرنامج  -
 .الشاشة من معلومات وتفاصيل دقيقة جتعل املستخدم الكفيف متساوي للمستخدم العادي يف أدائه وكفاءته

ندات باللغة أنه متخصص يف املستبرنامج ناطق شبيه بقارئات الشاشة األخرى، باإلضافة إىل  برنامج إبصار: -
 .العربية

خاليا برايل الكرتونية قادرة على حتويل امللفات اإللكرتونية إىل رموز برايل،  Braille Sense U2جهاز  -
 وله العديد من املميزات األخرى كقراءة الكتب وتدوين املالحظات وتصفح االنرتنت.

 تقنيات ضعاف البصر   2-1
تعمل على تكبري الصور والنصوص  LCDلية اجلودة مزودة بشاشة كامريا عا +Clearviewجهاز  -

  الورقية بطريقة سريعة مرحية مبختلف األحجام.
جهاز تكبري الكرتوين مزود بكامريا عالية اجلودة، متنقل وميكن استخدامه لقراءة املكتوب  Far Viewجهاز  -

  على السبورة يف قاعة الدروس.
مل هذه الربامج خبصائص الربامج السابقة نفسها وختتلف تع Zoom Text Super Novaبرنامج  -

عنها يف بعض امليزات وخاصة فيما يتعلق بتكبري النصوص وتغيري ألوان الشاشة وإضافة خصائص متعددة 
 .ألدوات الشاشة املختلفة

 منصة الخدمات اإللكترونية 2-1

تصفح الويب أو يمكن الطلبة من النفاذ إليه عرب متطبيق الكرتوين مت تصميمه من قبل كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، ل
تطبيقات اهلواتف الذكية، ويتضمن التطبيق جمموعة من ااخدمات اإللكرتونية اليت تسهل على الطلبة ذوي اإلعاقة مبا فيهم 

 9ذوي اإلعاقة البصرية إهلا بسهولة ويسر ومن خدماته اليت تساعد على الوصول ملصادر املعلومات االلكرتونية

هذا الربنامج  من خاللو تضم املكتبة مجيع الكتب وامللزمات الدراسية املقررة على الطالب،  المكتبة الرقمية -
يعمل فريق من املتطوعني داخل اجلامعة وخارجها من توفري املقررات وامللزمات الدراسية الكرتونيا بصيغة وورد 

ة الرقمية ة حتميل مقرراهتم الدراسية مباشرة من املكتبوإدارهتا الكرتونيا. حيث ميكن لطلبة ذوي اإلعاقة البصري
 بطريقة تتالءم مع قارئات الشاشة وقارئات برايل اإللكرتونية.

يتم توفري واملصادر واملراجع العلمية يف خمتلف التخصصات بصيغة رقمية مناسبة للطلبة ذوي مكتبة إثراء  -
قة رقمية، فني الراغبني يف إتاحة كتبهم ودراساهتم بطرياإلعاقة البصرية، وذلك بالتنسيق مع دور النشر واملؤل

ميكن للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية من حتميل املصادر واملراجع مبختلف أنواعها واستخدامها يف أداء تكاليفهم 
 الدراسية.

 قواعد بيانات المكتبة العامة 2-8
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بة ذوي ث العربية، ومتكن الطلوهي قاعدة بيانات حتتوي الكتب والدراسات والبحو  قاعدة بيانات المنهل -
اإلعاقة البصرية من الوصول إىل مصادر املعلومات االلكرتونية باستخدام ميزة املتصفحات الناطقة باللغة العربية 

 وتكبري الشاشة.
ليزية حيث تشرتك اجلامعة بعدد من قواعد البيانات العاملية باللغة اإلجن بة العامة الرقميةتقواعد البيانات المك -

 ومنهم ذوي اإلعاقة البصرية.    (W3C)يت تراعي قواعد إتاحة مواقع الويب لذوي اإلعاقة ال

 مشكلة وأهمية الدراسة:    .1
 مشكلة الدراسة 1-2

 (UN CRPD)ذوي اإلعاقة  األشخاص حلقوق املتحدة األمم اتفاقية على املتحدة لألمم العامة اجلمعية وافقت 
ملبادئ األساسية وااللتزامات الدولية لضمان النفاذ املنصف لألشخاص .  حيث وضعت االتفاقية ا:111ديسمرب  93

( من االتفاقية على االلتزامات 9إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ونصت املادة رقم ) (PWD)ذوي اإلعاقة 
ة املعلومات وأنظم العامة للدول األعضاء بضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بالنفاذ على قدم املساواة إىل تكنولوجيا

.  وميثل جانب (1192)االحتاد الدويل، وإىل املرافق وااخدمات ذات الصلة املقدمة للعموم  (ICT)واالتصاالت 
املكتبات أمهية كبرية يف حياة ذوي اإلعاقة البصرية، فهم حباجة إىل الوقوف على مصادر املعرفة اليت تساعدهم على 

تجد من معلومات وتطورات، وإجناز األحباث والدراسات وحل ما يواجهون من مشكالت. التنمية الثقافية واإلحاطة مبا يس
ويأيت دور املكتبات وأمهيتها يف مساندة العملية التعليمية والثقافية كمصدر هام من مصادر املعرفة واحلصول على املعلومات 

لى قررات الدراسية من خالل تصميم مواقع ع. كما تتيح للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية الوصول إىل امل(1191السالح، )
شبكة اإلنرتنت لتكون يف متناوهلم، مما ميكنهم من للحصول على احملتوى العلمي بطريقة مناسبة أسوه بنظرائهم من غري 

ااخاصة  وذوي اإلعاقة مما يعزز جناحهم األكادميي ومنائهم الثقايف. فقواعد البيانات الرقمية املتوافرة يف املكتبات العامة أ
لذوي اإلعاقة البصرية مبا يف ذلك الفهارس والنص الكامل. كال النوعني من قواعد البيانات ضرورية إلجناز البحوث 

ا واملتطلبات اليومية يف التعليم العايل ألّنا توفر معظم احملتوى من اجملالت والدوريات واملقررات الدراسية اليت ميكن استعراضه
 .  (Oswal, 2014)من قبل النظراء 

بأن املعيقات الرقمية ملصادر املكتبة هي واحدة من األسباب الرئيسية الخنفاض  Oswal (2014)ويرى أوسوال  
الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية وبشكل خاص املكفوفني يف التعليم العايل. كما يورد أهم املعيقات اليت تواجه الطلبة ذوي 

 9املعلومات اإللكرتونية يف املكتبات الرقمية على النحو التايلاإلعاقة البصرية يف الوصول إىل مصادر 

ل مشاكل الوصول لذوي اإلعاقة البصرية وبشك مشاكل الوصول وإمكانية االستخدام في المكتبات الرقمية: -2
خاص للمكفوفني يف استخدام قواعد بيانات املعرفة هي األكثر شيوعا يف كل من مراحل البحث، ففي صفحة 

انات بدايًة حيث يبدأ املستخدم البحث عن سجل مث يف اسرتداد عنصر من نتائج البحث. معظم قاعدة البي
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ما إن ومشوشة. ك متكررةو  صفحات مكتبة اجلامعة بشكل عام مرهقة للتنقل مع قارئ الشاشة ألّنا طويلة
البا ما يتم نه غاالزدحام على هذه الصفحات يؤدي إىل أن يكون البحث يف قاعدة البيانات أكثر إشكالية أل

يق اقرتاح والرسومات غري املسماة وصناد خلط نتائج البحث مع حمتوى غري مرتابط للناشر والوصالت املتكررة
 خارجي.

وبة( صعوبة الوصول للهدف )املعلومة املطل قواعد البيانات:في المشكالت المرتبطة بصفحات البحث  -1
 انية الوصول إىل صفحات البحث األمامية يف بعض قواعدالناتج عن نظام قواعد البيانات، واإلخفاق يف إمك

البيانات بدون استخدام الفأرة حيث أن األزرار والروابط والقوائم املنسدلة لبعض صفحات قواعد البنانات ال 
تستجيب إال من خالل استخدام الفارة، أو صعوبة الوصول إىل اهلدف بسبب التصميم غري املناسب الصفحات 

 إخفاق ذوي اإلعاقة البصرية من الوصول للمحتوى املطلوب. مما يؤدي إىل
 (PDF)يواجه ذوي اإلعاقة البصرية مشكلة يف الوصول إىل ملفات  :(PDF)مشكالت تتعلق بملفات  -1

حّت بعد حتميلها وحتويلها لقارئ الشاشة أو وثائق برايل، حيث أن برامج التميز يف هذه األجهزة تعاجل املعلومات 
نيكيا، وبالتايل ميكن أن تشويه النص الذي املرئي متاما للعني البشرية. فضالً عن أن عدد كبري من البصرية ميكا

 يتم حتميلها على قواعد البيانات على شكل صور. (PDF)ملفات 
مبا فيها الكتب كاملة واألطروحات والتقارير  (PDF)وثائق  مشكالت تتعلق محتوى الكتاب االليكتروني: -8

املؤمترات يتم حتميلها كوثائق مفردة يف قواعد البيانات ودائما ما يواجه املستخدم ذوي اإلعاقة الطويلة ووقائع 
اليت تدعم هذه امللفات  Adobe softwareالبصرية مشاكل يف الوصول أو االستخدام معها ألن برامج 

اإلضافة إىل الشاشة. ب مت حتديثه مع ميزات إمكانية الوصول اليت نادرا ما تعمل بشكل صحيح مع برامج قراءة
مشكلة البطيء يف حتميل صفحات الوثائق للمستندات الطويلة ليتمكن ذوي اإلعاقة البصرية قراءهتا من خالل 

 أجهزة قارئات أو مكربات الشاشة. 

واستنادًا إىل ما سبق ويف ضوء ما تقدمه جامعة السلطان قابوس من برامج وتقنيات تكنولوجية لتمكني الطلبة ذوي  
إلعاقة من الوصول إىل مصادر املعلومات اإللكرتونية على قدم املساواة مع نظرائهم من الطلبة غري ذوي اإلعاقة. تتحدد ا

 مشكلة الدراسة احلالية يف السؤال االيت9

ما استخدامات طلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف جامعة السلطان قابوس ملصادر التعلم االلكرتونية ألغراض التعلم وما 
 يقات االستخدام اليت تواجهاهم؟     مع

 أهمية الدراسة 1-1

 تتمثل أمهية الدراسة مبا يلي9

 اليت تناولت موضوع استخدام الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف -يف حدود علم الباحثة–تعد الدراسة األوىل  (9
 جامعة السلطان قابوس ملصادر تكنولوجيا املعلومات ألغراض التعلم ومعيقات االستخدام.
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ما قد تكون إضافة علمية للجهد العاملي والعريب الساعي لتحسني وصول الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ملصادر ك (1
 املعلومات االلكرتونية.

ميكن أن تزود القائمني على تزويد خدمات املعلومات االلكرتونية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف جامعة  (3
كل عام مبعلومات مفيدة لتقييم ااخدمات املتوفرة ولطوير السلطان قابوس بشكل خاص، ويف اجلامعات بش

 .ااخدمات املقدمة هلذه الفئة من الطلبة
 ميكن أن تزود بتوصيات تفيد يف حتسني وصول الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ملصادر املعلومات اإللكرتونية. (2

 أهداف الدراسة 1-1

 هتدف الدراسة إىل

س خدمة من قبل الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف جامعة السلطان قابو حتديد مصادر تكنولوجية املعلومات املست (9
 ألغراض التعلم.

معرفة أغراض التعلم الستخدام الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف جامعة السلطان قابوس ملصادر املعلومات  (1
 االلكرتونية.

صرية يف جامعة ذوي اإلعاقة الب التعرف على معيقات استخدام مصادر املعلومات االلكرتونية اليت تواجه الطلبة (3
 السلطان قابوس.

 والنوع االجتماعي. اإلعاقة نوع ييف ضوء متغري االستخدام عيقات م مقارنة االختالفات يف (2
 أسئلة الدراسة 1-8

 تسعى الدراسة احلالية اإلجابة على األسئلة التالية9

 ضعاف البصرة واليت يستخدمها الطلب املكفوفنيما أكثر مصادر تكنولوجية املعلومات اليت يستخدمها الطلبة  (9
 ؟امعة السلطان قابوس من وجهة نظرهمجب

ملصادر  ف البصرضعاواستخدامات التعلم من قبل الطلبة  املكفوفنيما هي استخدامات التعلم من قبل الطلبة  (1
 ؟امعة السلطان قابوس من وجهة نظرهمجبتكنولوجية املعلومات 

واجه الطلبة واليت ت املكفوفنياليت تواجه الطلبة من  يا املعلوماتتكنولوجما هي معيقات استخدام مصادر  (3
 ؟امعة السلطان قابوس من وجهة نظرهمجب ضعاف البصر

امعة السلطان ذوي اإلعاقة البصرية جببني الطلبة لتكنولوجيا املعلومات هل توجد فروق يف معيقات االستخدام  (2
 لنوع اإلعاقة وللنوع االجتماعي؟تعزى  قابوس

 حات الدراسةمصطل 1-5
( اإلعاقة البصرية بأّنا حالة من الضعف يف حاسة 1119يعرف ااخطيب واحلديدي ) :البصريةاإلعاقة  -

البصر حتد من قدرة الفرد على استخدام حاسة بصره بفعالية واقتدار، األمر الذي يؤثر على منوه وأدائه. ويشمل 
يعتمد التعريف هم قانونيًا )طبياً(، وتربوياً. و ذوي اإلعاقة البصرية الكفيف وضعيف البصر، حيث يتم تعريف

، وتعرف حدة البصر (Field of Vision)وجمال البصر  (Visual Acuity)القانوين على حدة البصر 
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بالقدرة على التمييز بني األشكال واليت متثل قدرة العني على عكس الضوء حبيث يصبح مركزاً على الشبكية. 
. كما يعرف جمال اإلبصار باملساحة الكلية اليت يستطيع اإلنسان 11/ 11وحدة اإلبصار العادية تكون 

العادي رؤيتها يف حلظة ما دون أن حيرك مقلتيه، ويقاس جمال اإلبصار بالدرجات، حيث يكون لدى اإلنسان 
 .(1119)ااخطيب واحلديدي،  ( درجة تقريباً 981الذي يتمتع بقدرات بصرية طبيعية )

، وجمال اإلبصار 111/ 11مكفوفًا قانونيًا إذا كانت حدة اإلبصار لديه أضعف من يعترب الفرد  9الكفيف -
درجة أو أقل. أما التعريف الرتبوي فاملكفوف هو الذي فقد بصره بالكامل أو الذي يستطيع إدراك  11لديه 

)ااخطيب  ايلر الضوء فقط ولذلك فإنه يعتمد على احلواس األخرى للتعلم، ويتعلم القراءة والكتابة عن طريق ب
( الكفيف تربوياً بأنه الشخص الذي يعجز عن احلصول 1191. كما يعرف السالح )(1119واحلديدي، 

   .(1191)السالح،  على املعرفة عن طريق اجلهاز العصيب
يف  111/ 11إىل  21/ 11يعرف قانونيًا االشخاص الذين ترتاوح حدة أبصارهم ما بني  :ضعيف البصر -

التصحيح. ويعرف تربوياً بعدم القدرة على تأدية الوظائف املختلفة بدون اللجوء إىل أجهزة العني األقوى بعد 
( 1191ويعرف السفاح ) .(1119ااخطيب واحلديدي، )مساعدة تعمل على تكبري املادة املكتوبة  بصرية

قد و ضعيف البصر بأنه الشخص الذي ال يستطيع قراءة أي شيء مطبوع مامل يتم تكبري حجم طباعته. 
 .اعتمدت الدراسة احلالية التعريف الرتبوي للمكفوفني وضعاف البصر

ومما جيدر اإلشارة إليه بأن تصنيف أفراد العينة يف الدراسة احلالية إىل )كفيف وضعيف البصر( مت من قبل أفراد 
 .العينة أنفسهم من خالل إجابتهم على اجلزء ااخاص باملعلومات الدميغرافية يف أداة الدراسة

تعرف مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأّنا أي منتج أو أداة أو  :مصادر تكنولوجيا المعلومات -
معدات أو نظام تقين يستخدمها شخص معاق. سواء املنتجة بشكل خاص أو املتاحة عموما، ومتنع أو تعوض 

لومات االلكرتونية يف . ويتحدد تعريف مصادر املع(Fichten et al., 2009) أو ختفف أو حتييد العجز
الدراسة احلالية بقواعد البيانات الرقمية املتواجدة يف املكتبة العامة واملكتبات ااخاصة لذوي اإلعاقة البصرية 
)الكفيف وضعيف البصر( وبالتقنيات والربامج االلكرتونية اليت يستخدمها ذوي اإلعاقة البصرية يف الوصول 

 مي.إىل واستخدام احملتوى العلمي الرق
يف سياق اإلعاقة بأّنا القدرة على االستخدام واالستمتاع واألداء  نفاذتعرف إمكانية ال :معيقات االستخدام -

والعمل واالستفادة من واملشاركة يف املصادر أو التكنولوجيا أو النشاط أو الفرصة أو املنتج على قدم املساواة 
ذلك ينبغي أن تكون التكنولوجيا قابلة  . وليتسىن(Oswal, 2013)أو مستوى مماثل مع اآلخرين 

لالستخدام على قدم املساواة من قبل مجيع املستخدمني بغض النظر عن احلواس أو القدرات احملددة. كما 
ينبغي أن تكون متوافقة مع التكنولوجيات املساعدة مثل املاسحات الضوئية وشاشات التكبري والتكنولوجيات 

كما يشري أوسوال   .(Oswal, 2014)بلة للتحديث وغريها من األجهزة اليت تعمل بالصوت وبرايل القا
Oswal (2014) تعريف املنظمة الدولية للمعايري  International Organization for 

standardization (1998)  لسهولة االستخدام بأنه  مدى إمكانية استخدام منتج معني من قبل
 ع الفعالية والكفاءة واالرتياح يف سياق حمدد من االستخدام .مستخدمني حمددين لتحقيق أهداف حمددة م
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 ستخداممعيقات االاملشاركني على مقياس  بةإجرائيًا مبتوسطات درجات الطل معيقات االستخدامتعرف و 
 املعتمد يف الدراسة احلالية.

صرية اإلعاقة الب تتحدد نتائج هذه الدراسة بالعينة املستخدمة املكونة من الطالب ذوي محددات الدراسة: -
)الكفيف وضعيف البصر( من كلبة األدب والعلوم االجتماعية يف جامعة السلطان قابوس. وباألدوات 
املستخدمة جلمع املعلومات يف هذه الدراسة. وبالفرتة الزمنية اليت مت تطبيق أداة الدراسة فيها واملتمثلة بالفصل 

 .1192الدراسي خريف 

 الدراسات السابقة: .1

ذوي اإلعاقة البصرية وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، يف حني عدد قليل من  بةلدراسات اليت تناولت الطلتعددت ا
اإلعاقة  ويذ استخدام مصادر تكنولوجيا املعلومات التكنولوجية للطلبة استخدام ومعيقاتالدراسات اهتمت بدراسة 
ية من الدراسات اليت تناولت الطالب ذوي اإلعاقة البصر . وسيتم تاليًا استعراض عدد البصرية يف املرحلة اجلامعية

 9وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

( إىل التعرف على أبرز 1118الواردة يف ابراهيم ) Barnacle et al., (1999) هدفت دراسة بارناكل وزمالءه
ت، وذلك من خالل تقييم وشبكة االنرتنالعقبات اليت تواجه املكفوفني يف أثناء تفاعلهم مع برامج الكمبيوتر التعليمية 

( 93التفاعل بني مستخدمي تكنولوجيا برامج قراءة الشاشة وعناصر الشاشة الرسومية. حيث تكونت عينة الدراسة من )
مكفوف من مستخدمي برامج قراءة الشاشة من ذوي ااخربة واملبتدئني يف استخدام الكمبيوتر. ومن أهم نتائج الدراسة 

( من العقبات تؤدي إىل تأخر قليل يف تنفيذ املهمة ويف بعض اآلحيان متنع %28بة تواجه املشاركني. )( عق28وجود )
 أّنا يف إكمال املهمة. وترجع هذه العقبات إىل الطريقة احلالية لتشغيل الشاشات الرسومية بواسطة برامج قراءة الشاشة

يف الشاشة،  الئمة، وعدم ختصيص تغذية راجعة مرتدة للتغرياتال متد املستخدم بالتجول الكايف واسرتاتيجيات البحث امل
 .وكذلك تصميم واجهة التفاعل

 Williamson, Wright, Schauder & Bow (2001)وهدفت دراسة وبايامسون ورايت وشودر وبو 
 ذلك، حيث يفالوصفية التعرف إىل إمكانية الوصول لشبكة اإلنرتنت لدى الطالب املكفوفني والتحديات اليت تواجههم 

تكونت العينة من الطالب ذوي اإلعاقة البصرية من والية فكتوريا بأسرتاليا، وأظهرت النتائج أن الطالب املكفوفني أظهروا 
 .تباطؤ يف التعلم عن طريق قارئات الشاشة اليت ال تتفاعل بشكل جيد مع صفحات االنرتنت

معرفة الدور الذي ميكن أن يقوم به التعلم من بعد يف ( دراسة وصفية كان من أحد أهدافها :111وأجرت خليفة )
قد و . ( طالبًا مكفوفاً من كليت اآلداب واحلقوق جبامعة اإلسكندرية21تعليم الطالب فاقدي البصر، ومشلت الدراسة )

عليم برامج التعلم من بعد على التيفضلون ذوي اإلعاقة البصرية  أن الطلبةأظهرت الدراسة عدد من النتائج أمهها؛ 
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التقليدي، حيث يرون أّنا تساعدهم يف احلصول على املواد الدراسية مع جتنب مشاق التنقل للكلية، كما تساعد على 
تسهيل املواد وسهولة فهمها، باإلضافة إىل االعتماد على الذات. ومن املعيقات اليت تواجه الطالب ذوي اإلعاقة البصرية 

افة معرفتهم هلذه الربامج وأّنم جيدون صعوبة يف التعامل مع احلاسب اآليل باإلض عند استخدام برامج التعلم من بعد؛ عدم
إىل عدم وجود من يدرهم على التعامل مع تقنيات برامج التعلم من بعد. كما ذكر الطالب ذوي اإلعاقة البصرية بأّنم 

كرات يلها إىل أشرطة مسعية أو مذ حيصلون على املادة الدراسية عن طريق احملاضرات من زمالء الدراسة حيث يتم حتو 
 .بطريقة برايل من خالل ااخدمات واألجهزة ليت يقدمها مركز خدمة املكفوفني يف كلية اآلداب

( دراسة وصفية هدفت إىل التعرف على املشكالت املرتبطة باستخدام برامج قراءة الشاشة 1118وأجرى أبراهيم ) 
تعليم اجلامعي ذوي اإلعاقة البصرية. باإلضافة إىل التعرف على مدى مراعاة ال ةاملدعمة للغة العربية من وجهة نظر طلب

تصميم برامج التعلم اإللكرتوين املتاحة عرب شبكة االنرتنت باجلامعات املصرية بشكل يتيح استخدامها من جانب املعاقني 
( مصمم للربامج التعليمية 11)( طالب جامعي من ذوي اإلعاقة البصرية، و91بصرياً. حيث تكونت عينة الدراسة من )

( من الطالب املعاقني بصرياً من جمتمع الدراسة يستخدمون %2:باجلامعات املصرية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن )
كما أظهرت النتائج أن الربامج املدعمة باللغة العربية تتمتع بكفاءة عالية، حيث كانت تقديرات الطالب   .برنامج إبصار

 بصرية لكفاءة الربامج املدعمة للغة العربية مرتفعاً للدرجات املقياس الكلي وحملاوره املختلفة، يف حني ظهرتذوي اإلعاقة ال
 (pdf)بعض التقديرات املتوسطة لعدد من فقرات كل حمور مبا فيها؛ التعامل مع الصور والرسومات واجلداول وملفات 

 قراءة النصوص املتحركة.   واللغة والصوت. وتقدير منخفض إلمكانيات الربنامج يف

 نتائج دراستني حول إمكانية الوصول إىل مواد التعلم اإللكرتوين Fichten et al (2009) وقدم فيكنت وزمالءه
هدفت  .الكليات واجلامعات الكندية ة( من طلب923وغريها من املعلومات وتكنولوجيا الكمبيوتر واالتصاالت ل )

دى تلبية احتياجاهتم مو  ها الطلبة ذوي اإلعاقة البصريةستخدميتقنيات الكمبيوتر اليت  أنواع إىل حتديد الدراسة األوىل
لشاشة، وأظهرت النتائج أن مجيع املشاركني املكفوفني يستخدمون تقريبًا برجميات قراءة ا. املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات

مون احلروف، وأكثر من الثلثني يستخد يستخدمون املاسحات الضوئية مع التعرف الضوئي على ٪91وما يقرب من 
شاشات برايل القابلة للتحديث. وكان املشاركون من ضعاف البصر أكثر احتماال الستخدام شاشات التكبري، ونصف 
املشاركون يستخدمون الربامج اليت تقرأ ما على الشاشة، والثلث يستخدمون املسح الضوئي مع التعرف الضوئي على 

  املشاركني إىل أّنم استخدموا على األقل اثنني من تكنولوجيات الكمبيوتر التكيفية املختلفة للقراءة.احلروف. وأشار معظم 
كما أظهرت النتائج أن احتياجات املشاركني ذات الصلة بالتكنولوجيا مت تلبيتها بدرجة جيدة بشكل عام، ومت تلبيتها 

نت أقل وجيا املعلومات واالتصاالت املستخدمة يف اجلامعة كابشكل أفضل يف املنزل أكثر منها يف اجلامعة. كما أن تكنول
تطورا بكثري من تلك اليت كانت يف املنزل خاصة للطالب املكفوفني. كما مت تلبية االحتياجات ذات الصلة بالتكنولوجيا 

ال بالنسبة للمشاركني الذين يعانون من ضعف البصر بشكل معقول يف معظم املناطق اليت مت مسحها أكثر مما هو احل
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للمشاركني املكفوفني. وأشارت كلتا اجملموعتني إىل مشاكل تتعلق بالتدريب على تكنولوجيا احلاسوب، والدعم التقين، 
وتوافر تكنولوجيا احلواسيب التكيفية يف خمتربات احلاسوب املتخصصة والعامة، واستخدام التعلم اإللكرتوين لالختبار، 

لجامعة. وكان للمشاركني املكفوفني أيضا مشاكل كبرية يف مقررات التعليم عن بعد، وبرنامج القروض التكنولوجية ل
واملساعدة غري الرمسية املتصلة بالتكنولوجيا يف اجلامعة، وإمكانية الوصول إىل أنظمة احلاسوب يف املكتبة، والتعلم اإللكرتوين 

  الذي يستخدمه املدرسون.

ن حمدد ( نوع 98التعرف إىل إمكانية النفاذ ل ) Fichten et al (2009) هالدراسة الثانية لفيكنت وزمالء هدفتو  
( طالبًا من 33تكونت العينة من )يف احلرم اجلامعي واملشكالت اليت تواجههم يف استخدامها. و من املواد اإللكرتونية 

 وجدها اإللكرتوين اليت أن العديد من أشكال التعلم.وقد أظهرت النتائج جامعة وكلية صغرية أو جمتمعية كندية :1
ما ك املشاركون الذين يعانون من ضعف البصر ميكن الوصول إليها بشكل متوسط، مل تكن متاحة للمشاركني املكفوفني.

أشارت كلتا اجملموعتني لعدم إمكانية الوصول إىل بعض املالحظات ومواد للمقررات الدراسية، مبا يف ذلك ملفات 
(pdf). 

( هدفت إىل التعرف على واقع خدمات املكتبات واملعلومات يف اجلمعيات 1191للسالح ) ويف دراسة استطالعية 
األهلية الليبية اليت تقدم للمعاقني بصرياً. حيث مت مجع املعلومات من خالل الزيارات امليدانية واملالحظة واملقابالت 

ث وصفاً لواقع بلس ومجعية بنغازي. وأورد الباحالشخصية من قبل القائمني على إدارة ااخدمات ملكتبيت مجعية النور بطرا
ااخدمات دون معاجلة إحصائية، وأظهرت النتائج حمدودية يف ااخدمات واملصادر التكنولوجية احلديثة للمعلومات، مع 

 افتقارها ملقدمي خدمة مؤهلني فنياً.

 Zubillaga زوبيالغا وألبا املشار إليها يف (Zubillaga & Alba, 2011)ويف دراسة مقارنة لزوبيالغا وألبا 
& Alba (2013)،  أظهرت النتائج أن اإلعاقة ال تشكل عنصرا من عناصر التمايز يف احلصول على التكنولوجيا

واستخدامها كعنصر تعليمي. حيث كشف التحليل املقارن للطالب ذوي اإلعاقة وبدون اإلعاقة أن االختالفات بينهم 
روا أمناطا مماثلة جدا يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حيث كانت مل تكن ذات داللة إحصائية، وأظه

استخدامات مفيدة وتفاعلية لكال اجملموعني، مع وجود مهيمن للتطبيقات األساسية والربيد اإللكرتوين من أجل استكمال 
كة اإلنرتنت. شط واملستقل على شبمهامهم وتواصلهم، ولكن مع استخدام حمدود جدا للتكنولوجيات املتصلة بالبحث الن

والفارق الوحيد الذي ظهر أن التكنولوجيات ذات الطابع االجتماعي، مثل وسائل اإلعالم االجتماعية أو الدردشة، 
 تعكس استخدام أعلى بكثري بني الطالب من غري ذوي اإلعاقة.

 فهم احتياجات دراسة هدفت إىل Kane, Wobbrock & Ladner (2011) وأجرى كني ووبرك والدنر
األشخاص املكفوفني يف التفاعل مع واجهات املستخدم متعدد الوسائط املسي، باإلضافة إىل التعرف إىل حتديات الوصول 
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واالستخدام اليت تواجه من قبل األشخاص املكفوفني عند التفاعل مع واجهات املستخدم اللمسي، وذلك لتطوير 
( من 91( أشخاص من املكفوفني و )91فني. وتكونت العينة من )واجهات شاشة ملسية سهلة الوصول للمكفو 

األشخاص العادين. حيث مت مجع املعلومات من خالل املقابالت وحتليل املالحظات. وأظهرت النتائج أن األشخاص 
أوضح  ااملكفوفني مقارنة مع أقراّنم املبصرين يواجهون عددًا من التحديات يف قابلية االستخدام وسهولة الوصول، كم

 .الباحثون بأن معظم واجهات املستخدم اللمسية حتتاج إىل التفاعل البصري

دراسة هدفت إىل تعزيز فهم احتياجات األفراد الذين يعانون من ضعف  Kim et al (2013) وأجرى كيم وزمالءه 
من ذوي اإلعاقة شخص  (11). حيث تكونت العينة من البصر املتعلقة بواجهات املستخدم متعدد الوسائط اللمسي

وقد توصل الباحثون بأن عددا كبريا من املستخدمني من ضعاف الرؤية غري راضني عن تطبيقات التكنولوجيا البصرية. 
 .املساعدة اللمسية وأوقفوا استخدام تلك التطبيقات

 ب ذويدراسة مقارنة هدفت حتليل االختالفات بني الطال Zubillaga & Alba (2013) وأجرى زوبيالغا وألبا 
ديد التحسينات حتإىل لتكنولوجيا كعنصر داعم يف عملية التعلم، باإلضافة لاإلعاقة وبدون إعاقة من حيث تصورهم 

احلقيقية اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العملية التعليمية لألفراد ذوي اإلعاقة. وتكونت عينة الدراسة 
( طالباً من غري ذوي اإلعاقة من جامعة كومبلوتنس مبدريد اسبانيا. وأظهرت 919)( طالباً من ذوي اإلعاقة و 18من )

 البعد األكثر قيمة للتكنولوجيا كأداة تعليمية هو استخدامها كأداة للوصول إىل املناهج الدراسية واملشاركة فيها أنالنتائج 
 نرتنت. حث النشط واملستقل على شبكة اإلمع استخدام حمدود جدا للتكنولوجيات املتصلة بالبلكال اجملموعتني مع 

( الوصفية التعرف إىل صعوبات استخدام األدوات التكنولوجية املساعدة لدى 1193وهدفت دراسة الشمري والفرح )
( طالبة تراوحت أعمارهم 31( طالبًا و )1:الطالب ذوي اإلعاقة البصرية يف دولة الكويت، وقد تكونت العينة من )

( فقرة، تكونت من ستة أبعاد. وقد أظهرت النتائج :2نة، واستخدمت الدراسة أداة مكونة من )( س11إىل  :من )
بأن صعوبة استخدام األدوات التكنولوجية املساعدة لدى الطالب ذوي اإلعاقة البصرية كانت متوسطة لدرجات املقياس 

يف درجة صعوبة  ةبإحصائية بني تقديرات الطلالكلية وألبعاده الفرعية، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 
 استخدام األدوات التكنولوجية املساعدة يف األبعاد الستة تبعاً لشدة اإلعاقة والعمر والنوع االجتماعي.

هدفت إىل تقدمي وصف تفصيلي للصعوبات اليت تواجه مستخدمي  Oswal (2014)ويف دراسة مراجعة ألسوال 
ة اليت تواجه الباحث أن التحديات احلقيقي . اقرتحقواعد بيانات املكتبة على االنرتنت قارئات الشاشة املكفوفني مع

املستخدمون تكمن يف احملتوى الفعلي الذي جيري رقمنته للجامعات واحلكومات ومنظمات األعمال، حيث يفتقر إىل 
سياق التكنولوجي ه. وتشري املتانة يف هذا الالسالمة األساسية واملتانة اليت متكن جمموعة متنوعة من املستخدمني النفاذ إلي

إىل االلتزام مبعايري الويب ااخاصة بإمكانية النفاذ، وتطوير احملتوى وعمليات البحث اليت تعمل عرب جمموعة متنوعة من 
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متصفحات الويب، وإنشاء واجهات متوافقة مع جمموعة متنوعة من األجهزة املساعدة والتكيفية. ويرى الباحث عند 
على اإلعدادات األكادميية بشكل خاص فإن مقدمي احملتوى الرقمي )الناشرين والبائعني للمواد البحثية املعبأة  رتكيزال

رقميا( ال يستوفون احلد األدىن ملعايري إمكانية النفاذ إىل الويب. ويقرتح الباحث بأن الدراسات طويلة األمد مع مستخدمي 
دمون أدوات حبثية نوعية وحموسبة فعليًا ميكن أن تسفر عن بيانات مفيدة قارئات الشاشة املكفوفني الذين يستخ

 للمصممني واملطورين لتحسني قواعد البيانات إىل مستوى ميكن من خالله توفري وصول متساو إىل املكفوفني.

تكنولوجيا املعلومات هدفت حتديد ما إذا كانت  Majinge & Stilwell (2014) وأجرى ماجينج و ستيلويل
واالتصاالت تسهل إيصال املعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية وعلى الكراسي املتحركة، باإلضافة إىل معرفة ما 

 بة( من الطل:99وتكونت العينة من ) هي املعدات املساعدة املتاحة يف املكتبات األكادميية يف التعليم العايل التنزاين.
مديري املكتبات وموظفي املكتبة املهنية اآلخرين وموظفي وحدة اإلعاقة ذوي اإلعاقة البصرية والكراسي املتحركة و 

واملوظفني من وحدة االحتياجات ااخاصة التابعة لوزارة التعليم. وأظهرت النتائج أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ن تكنولوجيا أبصرية رأوا حيث أن مجيع املشاركني من ذوي اإلعاقة ال تسهل توفري املعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة،

ويل املعلومات حتوتساعدهم إىل  املعلومات واالتصاالت تسمح هلم بالوصول إىل املعلومات بسهولة وبشكل مستقل، و
 إىل شكل مناسب هلم. 

 Chaputula & Mapulangaاملشار إليها يف تشابوتوال و مابوالنغا  (Adetoro, 2012)ويف دراسة أديتورو 
 ت حتديد التفضيالت لألشكال البديلة بني الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف نيجرييا. وأظهرت النتائجاليت هدف (2017)

(، وللطلبة ذوي الرؤية ٪29أن الكتب الناطقة و/ أو التسجيالت الصوتية هي الشكل األكثر تفضيال للطلبة املكفوفني )
 ّنا سهلة الفهم.(. وفضلت هذه األشكال بسبب مرافق تشغيلها ولكو ٪ 22اجلزئية )

توفري  مناليت هدفت التحقيق  Chaputula & Mapulanga (2017) ويف دراسة تشابوتوال و مابوالنغا 
خدمات املكتبة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مالوي، من خالل استكشاف موارد املعلومات ومعداهتا يف املكتبات اليت 

العينة  ونتتكجه ذوي اإلعاقة يف استخدام املكتبات. حيث ختدم األشخاص ذوي اإلعاقة ودراسة التحديات اليت توا
( طالباً من ذوي اإلعاقة أغلبهم كان من ذوي اإلعاقة البصرية 92( من مدراء املكتبات املتوافرة يف مالوي، و ):2من )

وعلى الرغم  ت،واحلركية. وأظهرت النتائج نقص املعدات الالزمة لدعم وصول ذوي اإلعاقة إىل مصادر املكتبة واملعلوما
من الزيادة يف عدد األشخاص ذوي اإلعاقة، فإن غالبية املكتبات ال تقدم تدريبا متخصصا مثل الدورات التعريفية أو 

 خدمات السوق اليت تليب احتياجات ذوي اإلعاقة. 

 من خالل استقراء الدراسات السابقة يتضح ما يلي9
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 جمال لوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق فوائد متعددة يفعلى الرغم من تأكيد نتائج الدراسات ألمهية تكنو  (9
 وي اإلعاقة البصريةذ بةذوي اإلعاقة البصرية، إال أن نتائج الدراسات تؤكد على أن الطل بةالتعلم والتعليم للطل

 .استخدام هذه التكنولوجيا والوصول للمواد واملصادر اليت تساعدهم يف عملية التعلميواجهون مشكالت يف 
وقوف على لل بةومع التطور التكنولوجي املستمر البد من مواصلة إجراء الدراسات على هذه العينة من الطل

 املشكالت اليت مازالت تواجههم وتلك اليت مت جتاوزها.         
عدد قليل من الدراسات اليت اهتمت باستخدامات مصادر تكنولوجيا املعلومات التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة  (1

 .البصرية ومشكالت الوصول املرتبطة ها لطلبة املرحلة اجلامعية ألغراض التعلم
إن معظم الدراسات اليت تناولت مصادر تكنولوجية املعلومات لذوي اإلعاقة البصرية أهتمت باستطالع أراءهم  (3

م حول اءهحول املشكالت العامة اليت يواجهون يف الوصول أو االستخدام، وعدد أقل عمل على استطالع أر 
 التفاعالت أثناء النفاذ وسهولة االستخدام.  

 ذوي اإلعاقة البصرية يف مؤسسات التعليم العايل منخفضة، وبالتايل فإن حجم العينات بةإن نسبة متثيل الطل (2
 ذوي اإلعاقة البصرية كان صغرياً، إال أن حجم العينة يتناسب مع بةيف الدراسات السابقة اليت تناولت الطل

 .كما ينطبق هذا على الدراسة احلالية  الدراسة نفسهجمتمع 
، قة البصريةذوي اإلعا بةمعظم الدراسات استخدمت املنهج الوصفي للوقوف على املشكالت اليت تواجه الطل (2

واستخدمت الدراسة احلالية نفس املنهج وذلك ملناسبته يف الوقوف على الظاهرة املدروسة كما هي مع الوصول 
 ت مناسبة هلا.إىل حتيل وتوصيا

 منهجية الدراسة وإجراءاتها: .8

 مت استخدام املنهج الوصفي ملناسبته مع أهداف الدراسة.

 وعينة الدراسة مجتمع 8-2

حسب  1192ذوي اإلعاقة البصرية املسجلني لفصل خريف للسنة الدراسية  بة( من الطل:3تكون جمتمع الدراسة من )
( طالبًا وطالبة من ذوي اإلعاقة 12) طان قابوس. ومشلت العينةإحصاءات عمادة القبول والتسجيل يف جامعة السل

( طالب 91طالبات(. و) 2طالب و 9، حيث كان منهم )( طالب من الذين عرفوا أنفسهم كمكفوفني92) البصرية،
 ممن وافقوا على املشاركة من جمتمع الدراسة.  طالبات(.  :طالب و 2) صنفوا أنفيهم كضعاف بصر

 أدوات الدراسة 8-1

( وكاثرين 1118بناء ادوات الدراسة من خالل االطالع على األدب واالستعانة بأدوات دراسة كل من حممد إبراهيم ) مت
 . وتشمل األداة استمارة تتكون من أربعة أجزاء هيCatherin Fichten et al (2009)9فيشنت وزمالءها 
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من ضمنها9 درجة اإلعاقة والعمر استخدمت جلمع معلومات وصفية عن العينة  المعلومات الديمغرافية: -
 واجلنس والكلبة والتخصص والسنة الدراسية.

حمورين؛ األجهزة والربامج املساعدة  تقسيمها إىل متفقرة ( 99تكون من ) مصادر تكنولوجية المعلومات: -
لرقمية بيانات املكتبة اقواعد ( فقرات. و 2للوصول إىل واستخدام مصادر املعلومات االلكرتونية وتكونت من )

ويستجيب الطالب ذوي اإلعاقة البصرية على  ،( فقرات2املتواجدة يف جامعة السلطان قابوس وتكونت من )
، أستخدمها 2فقرات هذا اجلزء من األداة باستخدام متدرج من أربع استجابات هي )الستخدمها بدرجة كبرية=

وحت درجات املقياس الكلي بني ( وترا9، ال استخدمها=1، استخدمها بدرجة بسيطة=3بدرجة متوسطة =
 ( درجة. 22إىل  99)

، حددت أغراض استخدام الطالب ات( فقر 8يتكون من ) االستخدامات التعليمية لمصادر المعلومات: -
زء ، ويستجيب الطالب ذوي اإلعاقة البصرية على فقرات هذا اجلملصادر تكنولوجيا املعلومات وألغراض التعلم

، أستخدمها بدرجة متوسطة 2من أربع استجابات هي )استخدمها بدرجة كبرية=من األداة باستخدام متدرج 
( 31إىل  8( وتراوحت درجات املقياس الكلي بني )9، ال استخدمها=1، استخدمها بدرجة بسيطة=3=

 درجة.
( فقرة مت تضمينها يف مخسة حماور هي9 21يتكون من ) معيقات استخدام مصادر تكنولوجيا المعلومات: -

ات املرتبطة بالوظائف واإلمكانيات األساسية يف الربامج، واملعيقات املرتبطة بالتعامل مع القوائم، )املعيق
ت(. واملعيقات املرتبطة باحملتوى، واملعيقات املرتبطة باإلمكانيات الصوتية، واملعيقات املرتبطة بالتعامل مع االنرتن

ات زء من األداة باستخدام متدرج من ست استجابويستجيب الطالب ذوي اإلعاقة البصرية على فقرات هذا اجل
، أوافق 1، أوافق=3، أوافق بدرجة متوسطة=2، أوافق بدرجة بسيطة=2، ال أوافق=:هي )ال أوافق بشدة=

  .( درجة121إىل  21( وتراوحت درجات املقياس الكلي بني )9بشدة=

( من املختصني 2. حيث مت حتكيمه من قبل )وقد مت اعتماد الصدق الظاهري كمؤشرات لصدق احملتوى ألداة القياس
كما مت استخراج  ( لفقرات األداة.9,1, إىل 82االتفاق بني احملكمني بني )حيث تراوح بالرتبية ااخاصة والربجمة والقياس. 

  . ,(:8, إىل 21معامل الثبات باستخدام معامل االتساق الداخلي وتراوحت قيم آلفا كرونباخ ألجزاء األداة بني )

 اإلجراءات: .1. 8

بعد احلصول على املوافقة على تطبيق االستبانة من اجلهة املختصة بإدارة جامعة السلطان قابوس، مت التواصل مع كل     
من عمادة شؤون الطلبة وكلية اآلداب ممثلة مبشرف معمل التقنيات املساعدة لتحديد جمتمع الدراسة واحلصول على 

يف  اإلعاقة نوع ( طالب وطالبة حمددين من ذوي اإلعاقة البصرية دون حتديد:3اسة من )العينة. حيث تكون جمتمع الدر 
ة اإلعاقة من قبل الطلبة كجزء من معلومات أداة الدراسة. أما العيننوع اإلحصاءات اليت مت احلصول عليها، وقد مت حتديد 

 السكن وتطبيق احثة للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يففقد مت احلصول عليها من خالل توزيع أداة الدراسة بطريقتني زيارة الب
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االستبانة على من وافق على املشاركة. والطريقة الثانية التنسيق مع فين معمل التقنيات لتحميل االستبانة عرب الربيد 
 .أو اإلجابة عليها داخل املعمل االلكرتوين للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية

 التحليل اإلحصائي:.8. 8

، ومت استخدام معامل الفا كرونباخ SPSSجابة عن أسئلة الدراسة، مت إدخال البيانات يف الربنامج اإلحصائي لإل    
Cronbach's alphaار  ت  لعينتني واختبة واختبار  ت  للعينة الواحدة املعياري اتواالحنراف ةاحلسابي ات، واملتوسط

 مستقلتني.

 :الدراسة نتائج.5

ضعاف خدمها الطلبة واليت يست املكفوفنيمصادر تكنولوجية املعلومات اليت يستخدمها الطلبة ما أكثر  السؤال األول: 
مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل نوع من ؟ . امعة السلطان قابوس من وجهة نظرهمجب البصر

 ترتيبها تنازليا بناًء ، ومتلطلبة ضعاف البصرلكل من الطلبة املكفوفني وا على حدةمصادر تكنولوجيا املعلومات لكل بعد 
ويوضح اجلدول (. 1,2( واملتوسط النظري )2إىل  9على املتوسط احلسايب. علما أن املدى النظري للمتوسطات من )

 ( خالصة نتائج الطلبة ضعاف البصر.1( خالصة نتائج الطلبة املكفوفني، يف حني يوضح جدول )9)

 رتبة تنازليا تكنولوجيا املعلومات جبامعة السلطان قابوس مملصادر  املكفوفني بةية واالحنرافات املعيارية الستخدام الطلاملتوسطات احلساب (2جدول )
 (92)ن= 

 األجهزة والبرامج المساعدة للوصول للمواد التعليمة االلكترونية م ر
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 74495. 3.3571 حتويل ملفات وورد إىل مادة صوتيةجهاز تسجيل احملاضرات و  9 9

 متوسط 94054. 2.5000 برامج قارئات الشاشة 1 1

 منخفض 1.08941 2.4286 جهاز خاليا برايل اإللكرتونية 2 3

 منخفض 80178. 2.2143 برنامج إبصار 2 2

 منخفض 72627. 1.7143 طابعة برايل االيدوية 3 2

 ال يستخدم 00000. 1.0000 ر والنصوص الورقيةجهاز تكبري الصو  : :

 ال يستخدم 00000. 1.0000 أجهزة تكبري الشاشة االلكرتونية 2 2

المتوسط  قواعد البيانات االلكترونية  م ر 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 69929. 3.2143 املكتبة الرقمية  91 9
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 األجهزة والبرامج المساعدة للوصول للمواد التعليمة االلكترونية م ر
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 خفضمن 42582. 1.7857 مكتبة إثراء 93 1

 منخفض 42582. 1.2143 قاعدة بيانات املنهل 92 3

 ال يستخدم 00000. 1.0000 قواعد البيانات الرقمية يف املكتبة العامة  92 2

 

يف جامعة السلطان قابوس لألجهزة والرامج املساعدة للوصول املكفوفني  بة( أن استخدام الطل9يتضح من جدول )    
على النحو التايل؛ جهاز تسجيل احملاضرات وحتويل ملفات وورد إىل مادة صوتية بدرجة  للمواد التعليمية االلكرتونية

 املكفوفني ةبلباقي الربامج واألجهزة املخصصة للطل هممرتفعة، وبرامج قارئات الشاشة بدرجة متوسطة، ويظهر استخدام
يانات ن استخدامهم لقواعد البضعاف البصر. يف حني أ ةألجهزة املخصصة للطلبلبدرجة منخفضة، وعدم استخدام 

الرقمية بدرجة منخفضة فيما عدا املكتبة الرقمية اليت حتتوي على املواد الدراسية بصيغة وورد فإن استخدامهم هلا بدرجة 
     مرتفعة، ويظهر عدم استخدامهم لقواعد بيانات املكتبة الرقمية العامة.

ان قابوس مرتبة كنولوجيا املعلومات جبامعة السلطصادر تملضعاف البصر  بةرية الستخدام الطلاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيا (1جدول )
 تنازليا

 

 

 

 

 

 (91)ن=  

 األجهزة والبرامج المساعدة للوصول للمواد التعليمة االلكترونية م ر
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 87560. 3.1000 جهاز تكبري الصور والنصوص الورقية : 9

 مرتفع 1.05409 3.0000 برامج قارئات الشاشة 1 1

 مرتفع 1.24722 3.0000 برنامج إبصار 2 3

 مرتفع 96609. 2.6000 جهاز تسجيل احملاضرات وحتويل ملفات وورد إىل مادة صوتية 9 2
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 األجهزة والبرامج المساعدة للوصول للمواد التعليمة االلكترونية م ر
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 96609. 2.6000 أجهزة تكبري الشاشة االلكرتونية 2 2

 منخفض 67495. 1.7000 ل اإللكرتونيةجهاز خاليا براي 2 2

 منخفض 51640. 1.4000 طابعة برايل االيدوية 3 :

    

المتوسط  قواعد البيانات االلكترونية م ر
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 78881. 3.2000 المكتبة الرقمية 21 9

 منخفض 94868. 2.3000 مكتبة إثراء 21 1

 منخفض 70711. 1.5000 المنهل قاعدة بيانات 28 3

 منخفض 67495 1.3000 قواعد البيانات الرقمية في المكتبة العامة 25 2

    

ضعاف البصر يستخدمون مجيع األجهزة والربامج املساعدة يف الوصول إىل املواد  بة( أن الطل1يتضح من جدول )    
يل االلكرتونية وفني بدرجة مرتفعة فيما عدا جهاز خاليا براضعاف البصر واملكف بةالتعليمية االلكرتونية املخصصة للطل

ات الرقمية قواعد البيانجلميع وطابعات برايل اليدوية حيث أن استخدامها بدرجة منخفضة. يف حني أن استخدامهم 
  درجة مرتفعة.ببدرجة منخفضة فيما عدا املكتبة الرقمية اليت حتتوي على املواد الدراسية بصيغة وورد فإن استخدامهم هلا 

عاف ضواستخدامات التعلم من قبل الطلبة  املكفوفنيما هي استخدامات التعلم من قبل الطلبة   السؤال الثاني:
ة واالحنرافات حهسبت املتوسطات احلسابي؟ . امعة السلطان قابوس من وجهة نظرهمجبملصادر تكنولوجية املعلومات  البصر

كل على حدة،   جبامعة السلطان قابوسالبصر  ضعاف بةوالطل املكفوفني بةالطل املعيارية لكل غرض تعليمي الستخدام
(، 1,2( واملتوسط النظري )2إىل  9ومت ترتيبها تنازليا بناءً على املتوسط احلسايب علما أن املدى النظري للمتوسطات من )

 .الطلبة ضعاف البصرنتائج  ( خالصة2، كما يوضح جدول )املكفوفني بة( يتضمن خالصة النتائج للطل3واجلدول )

ومات جبامعة السلطان تكنولوجيا املعلصادر مل املكفوفني بةالستخدام للطللألغراض التعليمية املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ( 1جدول )
 (92قابوس مرتبة تنازليا )ن= 
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 األغراض التعليمية الستخدام مصادر تكنولوجيا المعلومات  م ر
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 759. 3.50 الوصول للملفات المتعلقة بالمقررات الدراسية بصيغة ورد  2 2

 مرتفع 759.   3.50 الوصول للملفات المتعلقة بالمقررات الدراسية بصيغة بوربوينت.  1 1

 منخفض 913.  2.28 مقاطع الفيديو 5 1

 منخفض 949.  2.14 افية التي يتم تضمينها مع الكتب للمقررات الدراسيةالمحتوى أو المصادر اإلض 8 8

 منخفض 744.  1.64 المحاضرات أو العروض التقديمية على شبكة االنترنت. 1 5

 منخفض 518.  1.50 إنجاز الواجبات والتكاليف الدراسية. 0 1

 منخفض pdf.  1.21 .425الوصول للملفات المتعلقة بالمقررات الدراسية بصيغة  1 0

 منخفض 363.  1.14 الكتب والدراسات عبر قواعد البيانات الرقمية إلنجاز األبحاث والتقارير الدراسية 7 7

 

كل من لملصادر تكنولوجيا املعلومات ألغراض التعلم كان الوصول املكفوفني  بة( أن استخدام الطل3يتضح من اجلدول )
وينت كان مرتفعاً، يف حني صيغة بورباملقررات الدراسية بصيغة ورد وامللفات املتعلقة ب امللفات املتعلقة باملقررات الدراسية

 األخرى كان منخفضاً، كما يتضح أكثر األغراض اخنفاضاً كانالتعليمية تظهر النتائج أن االستخدام لباقي األغراض 
   از األحباث للمقررات الدراسية.وإجن pdfعلى التوايل؛ الوصول للملفات املتعلقة باملقررات الدراسية بصيغة 

 

لومات جبامعة السلطان تكنولوجيا املعصادر مل ضعاف البصر بةلطلاالستخدام لألغراض التعليمية املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ( 8جدول )
 (91قابوس مرتبة تنازليا )ن= 

 األغراض التعليمية الستخدام مصادر تكنولوجيا المعلومات  م ر
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 699. 3.40 الوصول للملفات المتعلقة بالمقررات الدراسية بصيغة ورد  2 2

 مرتفع 674. 3.30 الوصول للملفات المتعلقة بالمقررات الدراسية بصيغة بوربوينت.  1 1

 مرتفع 994. 2.90 ب للمقررات الدراسيةالمحتوى أو المصادر اإلضافية التي يتم تضمينها مع الكت 8 1

 مرتفع 966. 2.60 المحاضرات أو العروض التقديمية على شبكة االنترنت 1 8

 مرتفع 966. 2.60 مقاطع الفيديو. 5 8

 متوسط 971. 2.50 إنجاز الواجبات والتكاليف الدراسية. 0 5

 منخفض pdf. 1.21 .425الوصول للملفات المتعلقة بالمقررات الدراسية بصيغة  1 1
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 األغراض التعليمية الستخدام مصادر تكنولوجيا المعلومات  م ر
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 منخفض 425. 1.21 الكتب والدراسات عبر قواعد البيانات الرقمية إلنجاز األبحاث والتقارير الدراسية 7 1

 

( أن استخدام الطلبة ضعاف البصر جبامعة السلطان قابوس ملصادر تكنولوجية املعلومات كان 2يظهر من جدول )    
فات الوصول للملفات املتعلقة باملقررات الدراسية بصيغة وورد والوصول للمل مرتفعاً اخمسة من األغراض التعليمية هي؛

 املتعلقة باملقررات الدراسية بصيغة بوربوينت واحملتوى أو املصادر اإلضافية اليت يتم تضمينها مع الكتب للمقررات الدراسية
ثل بإجناز توسطًا لغرض تعليمي واحد متواحملاضرات والعروض التقدميية على شبكة االنرتنت ومقاطع الفيديو. وكان م

الواجبات والتكاليف الدراسية، وكان بشكل مشابه للمكفوفني كل من غرض الوصول للملفات املتعلقة باملقررات الدراسية 
 والكتب والدراسات عرب قواعد البيانات الرقمية إلجناز األحباث والتقارير الدراسية كان منخفضاً. (pdf)بصيغة 

واليت تواجه  وفنياملكفاليت تواجه الطلبة من  تكنولوجيا املعلوماتما هي معيقات استخدام مصادر   ثالث: السؤال ال
لعينة مت حتليل نتائج السؤال عن طريق اختبار  ت  ل؟ . امعة السلطان قابوس من وجهة نظرهمجب ضعاف البصرالطلبة 

، سداسي اور املقياس، ومبا أن االستجابات سجلت على مقياسالواحدة وذلك مبقارنة املتوسط الفعلي باملتوسط النظري حمل
 ( خالصة نتائج اختبار  ت  للعينة الواحدة2، ويوضح جدول )(3,2)فإن املتوسط النظري لدرجات املقياس يساوي 

 ت   ( خالصة نتائج اختبار:ملعيقات استخدام تكنولوجيا املعلومات اليت تواجه الطلبة املكفوفني، كما يوضح جدول )
 .للطلبة ضعاف البصر جبامعة السلطان قابوس
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 لطان املكفوفني جبامعة الس بةالطلعيقات استخدام تكنولوجيا املعلومات اليت تواجه ماختبار  ت  للعينة الواحدة للحكم على  (5جدول )

 (92)ن= قابوس مرتبة تنازليا

المتوسط  البعد م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 حسوبةالم

 المستوى الداللة االحصائية

 مرتفع 000. 18.923 617. 4.112 املرتبطة باحملتوى يف الربامج 9
 مرتفع 000. 9.494 1.107 3.809 التعامل مع القوائم يف الربامج 1
 مرتفع 000. 12.505 793. 3.653 املرتبطة بالتعامل مع االنرتنت 3
2 
 
 
2 

املرتبطة بالوظائف واإلمكانيات 
 ساسية يف الربامجاأل

املرتبطة باإلمكانيات الصــــــــــــــوتية 
 للربامج

 املقياس الكلي 

3.580 
 
 

3.205 
 

3.726 

.812 
 
 

1.117 
 

.670 

11.883 
 
 

7.383 
 

15.210 

.000 
 
 

.000 
 

.000 

 مرتفع
 
 

 منخفض
 

 مرتفع
 

ع أبعاده، لكلي وجلمي( أن الطلبة املكفوفني يواجهون معيقات بدرجة مرتفعة على املقياس ا2يتضح من جدول )    
باستثناء بعد اإلمكانيات الصوتية املرتبطة باإلمكانيات الصوتية كان منخفضاً. كما يتضح أن أعلى املعيقات اليت تواجههم 

 املرتبطة باحملتوى.

عة السلطان قابوس جبام لبصرضعاف ا بةالطلاستخدام تكنولوجيا املعلومات اليت تواجه  عيقاتاختبار  ت  للعينة الواحدة للحكم على م (1جدول )
 (91)ن= مرتبة تنازليا

المتوسط  البعد م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 المستوى الداللة االحصائية

 مرتفع 000. 9.540 582. 3.757 املرتبطة باحملتوى يف الربامج 9
 مرتفع 000. 7.636 648. 3.566 التعامل مع القوائم يف الربامج 1
ملرتبطـة بالوظائف واإلمكانيات ا 3

 األساسية يف الربامج
 منخفض 000. 10.379 4380. 3.437

2 
 
2 
 

 املرتبطة بالتعامل مع االنرتنت
 

املرتبطة باإلمكانيات الصــــــــــــــوتية 
 للربامج

 املقياس الكلي 

3.262 
 

3.185 
 

3.480 

.616 
 

.521 
 

.313 

6.476 
 

7.185 
 

14.938 

.000 
 

.000 
 

.000 

 منخفض
 

 منخفض
 

 منخفض

 

( أن الطلبة ضعاف البصر يواجهون معيقات بدرجة منخفضة على املقياس الكلي ولثالثة من :يظهر من جدول )    
ل أبعاده الفرعية. يف حني يواجهون يف بعدين معيقات بدرجة مرتفعة مها على التوايل؛ املرتبطة باحملتوى يف الربامج والتعام

عد به مع الطلبة املكفوفني أعلى املعيقات اليت تواجه الطلبة ضعاف البصر على بمع القوائم يف الربامج. وبشكل مشا
 املرتبطة باحملتوى.
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عاقة البصرية جبامعة ذوي اإلبني الطلبة لتكنولوجيا املعلومات هل توجد فروق يف معيقات االستخدام    السؤال الرابع:
ي ة أثر متغري استخدام اختبار  ت  للعينتني املستقلتني ملعرف متلنوع اإلعاقة وللنوع االجتماعي؟ . تعزى السلطان قابوس 

عاف استخدام تكنولوجيا املعلومات لدى الطلبة املكفوفني والطلبة ض معيقاتالنوع االجتماعي على مستوى و  نوع اإلعاقة
تائج الفروق ( خالصة ن8الفروق اليت تعزى لنوع اإلعاقة، كما يوضح جدول )خالصة نتائج  (2) يوضح جدولو . البصر

 .اليت تعزى للنوع االجتماعي

بصرية جبامعة السلطان ذوي اإلعاقة اللدى  استخدام تكنولوجيا املعلومات معيقاتملعرفة الفروق يف مستوى  اختبار ت لعينيتني مستقلتني (0جدول )
 نوع اإلعاقةوفقا ملتغري  قابوس

 معيقاتأبعاد 
 االستخدام

المتوسط  العدد نوع اإلعاقة
 بيالحسا

قيمة "ت"  االنحراف المعياري
 المحسوبة

 اتجاه الفروق الداللة االحصائية

املرتبطـــــة بــــــالوظــــــائف 
واإلمــــــــــكــــــــــانــــــــــيـــــــــــات 

 األساسية 

 غري دالة  191. 1.819 812. 3.580 92 كفيف

 438. 3.437 91 ضعيف بصر

املرتبطــة بــالتعــامــل مع 
 القوائم 

 غري دالة  :91. 2.834 1.107 3.809 92 كفيف

 648. 3.566 91 ف بصرضعي

 غري دالة 498. 476. 582. 4.127 92 كفيف املرتبطة باحملتوى

 43492. 3.757 91 ضعيف بصر

املرتبطـة بـاإلمكـانيــات 
 الصوتية

 كفيف

 ضعيف بصر

92 

91 

3.205 

3.185 

1.117 

.521 

 غري دالة 929. 2.123

املرتبطــة بــالتعــامــل مع 
 االنرتنت

 كفيف

 ضعيف بصر

92 

91 

3.653 

3.262 

.793 

.616 

 غري دالة 064. 3.816

 كفيف املقياس الكلي

 ضعيف بصر

92 

91 

3.726 

3.480 

.670 

.313 

 غري دالة 056. 4.075

 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة املكفوفني والطلبة ضعاف البصر على 2يتضح من جدول )    
 علومات الكلي وجلميع أبعاده ااخمسة.درجات مقياس معيقات استخدام تكنولوجيا امل

بصرية جبامعة السلطان ذوي اإلعاقة اللدى  استخدام تكنولوجيا املعلومات معيقاتملعرفة الفروق يف مستوى  اختبار ت لعينيتني مستقلتني (7جدول )
 النوع االجتماعيوفقا ملتغري  قابوس

 معيقاتأبعاد 
 االستخدام

المتوسط  العدد نوع اإلعاقة
 بيالحسا

قيمة "ت"  االنحراف المعياري
 المحسوبة

 اتجاه الفروق الداللة االحصائية

املرتبطـــــة بــــــالوظــــــائف 
واإلمــــــــــكــــــــــانــــــــــيـــــــــــات 

 األساسية 

 غري دالة  727. 125. 743. 3.586 93 ذكر

 605. 3.443 99 أنثى
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 معيقاتأبعاد 
 االستخدام

المتوسط  العدد نوع اإلعاقة
 بيالحسا

قيمة "ت"  االنحراف المعياري
 المحسوبة

 اتجاه الفروق الداللة االحصائية

املرتبطــة بــالتعــامــل مع 
 القوائم 

 غري دالة  418. 680. 1.030 3.769 93 ذكر

 849. 3.636 99 أنثى

 غري دالة 873. 026. 614. 3.912 93 ذكر املرتبطة باحملتوى

 646. 4.045 99 أنثى

املرتبطـة بـاإلمكـانيــات 
 الصوتية

 ذكر

 أنثى

93 

99 

3.134 

3.340 

.742 

1.132 

 غري دالة 234. 1.498

املرتبطــة بــالتعــامــل مع 
 االنرتنت

 ذكر

 أنثى

93 

99 

3.472 

3.441 

.593 

.877 

 غري دالة 294. 1.155

 ذكر املقياس الكلي

 أنثى

93 

99 

3.603 

3.647 

.589 

.539 
 غري دالة 909. 013.

 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث من ذوي اإلاقة البصرية سواء على 8يتضح من جدول )
 درجات مقياس معيقات استخدام تكنولوجيا املعلومات الكلي أو ألبعاده ااخمسة.

 مناقشة النتائج:.:

أن استخدام الطلبة ضعاف البصر ملصادر تكنولوجيا املعلومات متمثاًل بالبعد األول تظهر نتائج الدراسة احلالية     
ي اإلعاقة ( اليت توفرها جامعة السلطان قابوس للطلبة ذو األجهزة والربامج املساعدة للوصول للمواد التعليمة االلكرتونية)

عام من الطلبة املكفوفني، وإن كان من املتوقع أن ال يظهر استخدام الطلبة املكفوفني لألجهزة  البصرية أعلى بشكل
والربامج املساعدة للوصول للمواد التعليمية االلكرتونية ااخاصة بالطلبة ضعاف البصر واملتمثلة مبكربات الشاشة، إال أن 

لفة للطلبة لبة املكفوفني يلفت النظر إىل احلاجات املختاستخدام الطلبة ضعاف البصر لألجهزة والربامج املخصصة للط
 ضعاف البصر وفقاً للتعريف القانوين ولكنهم من الناحية الرتبوية قد جيدون صعوبة يف الوصول للمواد التعليمية االلكرتونية

ختالف ف امن خالل األجهزة املخصصة هلم كضعاف بصر، ومن هنا تظهر احلاجة إلجراء دراسات تعمل على استكشا
املعيقات ومن مث احلاجات ضمن فئة اإلعاقة الواحدة سواء لضعاف البصر أو املكفوفني وفقاً لدرجة أو شدة إعاقتهم مما 
يؤدي إىل فهم أفضل يتعلق بتصميم وتوفري األجهزة والربامج باإلضافة إىل تصميم املواقع اليت تليب حاجاهتم ومتكنهم من 

ليمية االلكرتونية بأفضل درجة داخل احلرم اجلامعي، وهذا يتفق مع ما توصل إليه كيم وزمالءه الوصول واستخدام املواد التع
Kim et al (2013) .من أمهية فهم احلاجات املختلفة ضمن فئة اإلعاقة الواحدة 

متمثالً ببعد  تكما تظهر النتائج تشابه الستخدام الطلبة ضعاف البصر والطلبة املكفوفني ملصادر تكنولوجيا املعلوما     
، وهي مكتبة كتبة الرقمية بدرجة مرتفعةاملقواعد بيانات )قواعد البيانات االلكرتونية(، حيث يظهر استخدام مرتفع ل
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اليت توفرها  بيانات الرقيمة األخرىالورد(، يف حني أن استخدامهم لقواعد و حتتوي على مواد املقررات الدراسية بصيغة )
. وبالنظر إىل نتائج السؤال الثاين واملتمثل بأغراض االستخدام يتضح أن أكثر أغراض دومةأو مع اجلامعة هلم منخفضة

 وردو ة بصيغة يتمثل يف الوصول للملفات املتعلقة باملقررات الدراسيضعاف البصر وللطلبة املكفوفني  بةاالستخدام للطل
تائج دراسة أبراهيم وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع ن, والوصول إىل امللفات املتعلقة باملقررات الدراسية بصيغة بوربوينت

اليت وجدت أن امللفات املرتبطة باملقرر التعليمي يف مستند Fichten et al (2009) ( وفيكنت وزمالءه 1118)
 ذوي اإلعاقة البصرية، يف حني كان من الصعب الوصول إىل ملفات ةورد ميكن عموما الوصول إليها متاما من قبل الطلبو 

(pdf) وقد تؤكد نتائج الدراسة احلالية ما توصل إليه زوبيالغا وألبا .Zubillaga & Alba (2013)  بأن البعد
ىل املناهج هو استخدامها كأداة للوصول إ ذوي اإلعاقة البصرية ةاألكثر قيمة للتكنولوجيا كأداة تعليمية من قبل الطلب

 & Majinge ( وماجينج وستيلويل:111يه دراسة خليفة )الدراسية واملشاركة فيها. كما تؤكد ما توصلت أل
Stilwell (2014)  وما أكد عليه ألسوالOswal (2014)  مصادر تكنولوجيا املعلوماتيف مراجعته حول أمهية 

كل مستقل. وختتلف بشذوي اإلعاقة البصرية على البيانات الرقمية  ةوقواعد البيانات الرقمية يف تسهيل حصول الطلب
املكفوفني حيصلون على املادة الدراسية عن  ة( اليت وجدت أن الطلب:111الدراسة احلالية مع نتائج دراسة خليفة )نتائج 

طريق احملاضرات من زمالء الدراسة حيث يتم حتويلها إىل أشرطة مسعية أو مذكرات بطريقة برايل من خالل ااخدمات 
اص ، بالرغم من اتفاقها بأن الطلبة املكفوفني بشكل خ آلدابواألجهزة ليت يقدمها مركز خدمة املكفوفني يف كلية ا

مام جامعة السلطان ، وهذا قد يعكس اهتيعتمدون تقنيات التكنولوجية الصوتية للوصول إىل املواد التعليمية االلكرتونية
اليت  ملعلوماتاملصادر تكنولوجية وتوفري مناسب وبشكل خاص ذوي اإلعاقة البصرية ذوي اإلعاقة  ةقابوس بفئة الطلب

  .املواد الدراسية بصورة تتناسب مع احتياجاهتم أسوة بزمالئهم من غري ذوي اإلعاقة ذوي اإلعاقة البصرية بةوفرت للطل

 ي اإلعاقة البصريةذو  بةاخنفاض مستوى استخدام الطلوبالنظر إىل نتائج السؤال األول يف الدراسة احلالية متمثاله ب    
ية األخرى متمثلة بكل من )املكتبة الرقمية ااخاصة لذوي اإلعاقة وقاعدة بيانات املنهل وقواعد البيانات لقواعد املكتبة الرقم

ملصادر  ة البصريةالطلبة ذوي اإلعاق ضعف استخداميف  وبدجمها مع نتائج السؤال الثاين متمثالً الرقمية للمكتبة العامة(، 
والكتب والدراسات  pdfض امللفات املتعلقة باملقررات الدراسية بصيغة ، مثل أغرالألغراض األخرىلتكنولوجيا املعلومات 

عرب قواعد البيانات الرقمية إلجناز األحباث والتقارير الدراسية واليت حصلت على أقل املتوسطات يف االستخدام لكل من 
واعد البيانات الرقمية، ق تخداماسيف من معيقات  الطلبة ضعاف البصر واملكفوفني، ما يواجه الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية

أن األشخاص  Kim et al (2013)مما قد يؤدي إل جتنبهم ملثل هذه ااخدمات الرقمية، حيث وجد كيم وزمالءه 
ذوي اإلعاقة البصرية توقفوا عن استخدام تطبيقات الوجهات اللمسية االلكرتونية ملا يواجهون من معيقات عند 

يف مراجعته بأن التحديات  Oswal (2014)اسة احلالية ما توصل إليه ألسوال د تؤكد نتائج الدر قاستخدامها. و 
احلقيقية اليت تواجه املستخدمني املكفوفني تكمن يف احملتوى الفعلي الذي جيري رقمنته للجامعات، حيث يفتقر إىل 

وتشري املتانة يف  .ل واالستخدام()الوصو  السالمة األساسية واملتانة اليت متكن جمموعة متنوعة من املستخدمني النفاذ إليه
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ث اليت تعمل النفاذ، وتطوير احملتوى وعمليات البح إىل االلتزام مبعايري الويب ااخاصة بإمكانية هذا السياق التكنولوجي
  عرب جمموعة متنوعة من متصفحات الويب، وإنشاء واجهات متوافقة مع جمموعة متنوعة من األجهزة املساعدة والتكيفية.

بالنظر إىل نتائج السؤال الثالث واملتمثل مبعيقات االستخدام ملصادر تكنولوجيا املعلومات اليت تواجه الطلبة ذوي و     
اإلعاقة البصرية، يظهر أن املعيقات اليت تواجه الطلبة املكفوفني أعلى من تلك اليت تواجه الطلبة ضعاف البصر، إذ تظهر 

ما ون معيقات بدرجة مرتفعة على درجات املقياس الكلي وألربعة من أبعاده فيالنتائج أن الطلبة ذوي املكفوفني يواجه
عدا بعد )املعيقات املرتبطة باإلمكانيات الصوتية للربامج( حيث يواجهون معيقات بدرجة منخفضة، يف حني أن الطلبة 

واجهون معيقات ، فيما يضعاف البصر يواجهون معيقات بدرجة منخفضة على درجات املقياس الكلي ولثالثة من أبعاده
التعامل مع املعيقات املرتبطة بو  املرتبطة باحملتوى يف الربامجبدرجة مرتفعة على بعدين من أبعاده مها على التوايل؛ املعيقات 

اليت Fichten et al (2009) وفيكنت وزمالءه . وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة القوائم يف الربامج
عيقات اليت تواجه الطلبة املكفوفني يف استخدام تكنولوجيا املعلومات أعلى من تلك اليت تواجه الطلبة وجدت أن امل

شكالت يف املكفوفني ما زالوا يواجهون م ةنتائج الدراسات السابقة واملتعلقة بأن الطلبضعاف البصر. كما تتفق مع 
كما تعكس ضعف النتاج العلمي املتاح   ،pdf (Oswal 2014)إىل االنرتنت والسيما فيما يتعلق مبلفات  وصولال

ذوي اإلعاقة البصرية وبشكل خاص املكفوفني لعدم توافق حتميل املواد مع األجهزة التكيفية ااخاصة هم كقارئات  ةللطلب
 فقط من الناتج العاملي املنشورة باللغة اإلجنليزية يتم الوصول إليها ٪2أن  Epp (2006)الشاشة، حيث يشري أيبب 

يف صيغ بديلة لألشخاص الذين ال يستطيعون استخدام مصادر الطباعة التقليدية )هذا فضاًل عن النتاج العلمي باللغة 
بأن اخنفاض نسبة مستخدمي االنرتنت من األشخاص  Gerber (2001)كما قد تؤكد ما توصل إليه جريرب . العربية(

وبات ما م اإلنرتنت لذوي اإلعاقة البصرية، ومن هذه الصعيف تسهيل استخدا يقاتاملكفوفني قد يعزى إىل بعض املع
بأن قارئات الشاشة ال تتفاعل بشكل جيد مع  Williamson et al (2001)توصل إليه وبايامسون وزمالءه  

( بأن العقبات تؤدي إىل تأخر 28%) (Barnacle et al.,1999)بارناكل وزمالءه صفحات االنرتنت. وما وجده 
املهمة ويف بعض اآلحيان متنع إكمال املهمة، وترجع هذه العقبات إىل الطريقة احلالية لتشغيل الشاشات قليل يف تنفيذ 

الرسومية بواسطة برامج قراءة الشاشة يف أّنا ال متد املستخدم بالتجول الكايف واسرتاتيجيات البحث املالئمة، وعدم 
نتائج ختتلف و (. 1118يم واجهة التفاعل )إبراهيم، ختصيص تغذية راجعة مرتدة للتغريات يف الشاشة، وكذلك تصم

ذوي اإلعاقة  ةاليت وجدت أن الطلب Zubillaga & Alba (2013)مع نتائج دراسة زوبيالغا وألبا الدراسة احلالية 
 ( اليت وجدت أن الربامج1118جيدون أن استخدام التكنولوجيا أسهل من أقراّنم من غري ذوي اإلعاقة، ودراسة أبراهيم )

ربامج املدعمة للغة ذوي اإلعاقة البصرية لكفاءة ال ةاملدعمة باللغة العربية تتمتع بكفاءة عالية، حيث كانت تقديرات الطلب
العربية مرتفعاً لدرجات املقياس الكلي وحملاوره املختلفة، يف حني ظهرت بعض التقديرات املتوسطة لعدد من فقرات كل 

. ويف حني قد يفسر هذا االختالف باختالف (pdf)والرسومات واجلداول وملفات حمور مبا فيها؛ التعامل مع الصور 
املكفوفني  ة ذوي اإلعاقة البصرية وبشكل خاصاألهداف والعينة املستخدمة يف الدراسات، فإن االرتفاع يف تقدير الطلب
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م التكنولوجي لذوي ويف ضوء التقد–أبعاده يف الدراسة احلالية  ملعظماليت يواجهون على درجات املقياس الكلي  عيقاتللم
ومع ذلك ويف ضوء التطور يف األجهزة االلكرتونية املساعدة من ناحية، وحتسني ميكن أن يفسر بعدة طرق منها9  -اإلعاقة

تصميم املواقع االلكرتونية  وقواعد البيانات ليصبح أكثر تلبية حلاجات الطلبة من ذوي اإلعاقة البصرية، باإلضافة إىل 
جامعة السلطان قابوس يف حتسني خدمات مصادر تكنولوجيا املعلومات للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية فإن نتائج جهد 

دى الطلبة ذوي ل نقص مهارات البحث يف قواعد البيانات على االنرتنتالدراسة احلالية ميكن أن تفسر بطرق عدة منها؛ 
، (Fichten, et al 2009)  لوجيا احلاسوبوضعف التدريب على تكنو  ،(Gray, 2003) اإلعاقة البصرية

ات برامج لقواعد البيانات املتوافقة مع األجهزة ااخاصة هم أو تلك اليت تتمتع مبيز  ذوي اإلعاقة البصرية ةوعدم معرفة الطلب
وميكن أن تتوافق مع قارئات الشاشة.  (HTML)بصيغة  pdfاملتصفحات الصوتية، أو تلك اليت توفر بدائل مللفات 

 ذوي اإلعاقة البصرية عند استخدام برامج ةاملعيقات اليت تواجه الطلببأن ( :111يؤكد ذلك ما توصلت إليه خليفة )و 
التعلم من بعد؛ عدم معرفتهم هلذه الربامج وأّنم جيدون صعوبة يف التعامل مع احلاسب اآليل باإلضافة إىل عدم وجود من 

 عاقة البصريةذوي اإل ةمن بعد. كما قد يعكس حمدودية استخدام الطلب يدرهم على التعامل مع تقنيات برامج التعلم
للتكنولوجيات املتصلة بالبحث النشط واملستقل على شبكة اإلنرتنت، وهذا ما يؤيده نتائج السؤال األول والثاين للدراسة 

ذوي  ةوجدت أن للطلب اليت Zubillaga & Alba, (2011,2013)احلالية، ونتائج دراسة املقارنة لزوبيالغا وألبا 
اإلعاقة يظهرون استخدام حمدود جدا للتكنولوجيات املتصلة بالبحث النشط واملستقل على شبكة  من غري ذوياإلعاقة و 
يقدموا الدعم  ملقدمي خدمة مؤهلني فنياً ميكن أنواملعمل ااخاصة بذوي اإلعاقة افتقار املكتبات . كما قد يفسر باإلنرتنت

 Fichten et)؛1191)السالح،  مصادر تكنولوجيا املعلوماتحول  لذوي اإلعاقة البصريةملناسبة الفين واملعلومات ا
al., 2009. 

إن نتائج السؤال الرابع واملتمثل يف التعرف إىل الفروق بني الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف معيقات االستخدام اليت    
روق وع االجتماعي )ذكر وأنثى(. أظهرت النتائج عدم وجود فتعزى ملتغريي نوع اإلعاقة )كفيف وضعيف البصر( والن

ذات داللة إحصائية على درجات مقياس معيقات االستخدام الكلي وجلميع أبعاده تعزى ملتغريي نوع اإلعاقة والنوع 
علومات ملاالجتماعي، وقد تعكس هذه النتيجة أمهية شدة أو درجة اإلعاقة لتحديد املعيقات وبالتايل احلاجات ملصادر ا

  التكنولوجيا، أكثر من أمهية متغري نوع اإلعاقة أو النوع االجتماعي.

 :توصيات ومقترحات لدراسة.2

 يف ضوء نتائج الدراسة احلالية يوصى مبا يلي9    

مواصلة اجلهود يف إجراء دراسات ذات منهجيات وتصاميم متنوعة، مبا يف ذلك دراسات املقارنة سواء بني  .9
 ةبصرية والطلبذوي اإلعاقة ال ةبدرجات إعاقة بصرية خمتلفة، أو بني الطلبأنواع و عاقة البصرية ذوي اإل ةالطلب
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بصرية من ذوي اإلعاقة ال ةاليت تواجه الطلب عيقاتمن غري ذوي اإلعاقة، ودراسات املراجعة للوقوف على امل
 املكفوفني بشكل خاص والوصول إىل حلول مناسبة هلا. ةوالطلب

 املعيقاتفهم ل مصادر تكنولوجيا املعلوماتتفاعلهم مع أثناء  ذوي اإلعاقة البصرية ةتتناول الطلبإجراء دراسات  .1
 .استخدامهااليت يواجهون يف 

 إضافية كجوانب التدريب والدعم الفين. عيقاتإجراء دراسات تتناول جوانب م .3
اصة تسهم يف تصميم لرتبية ااخالدراسات العليا لتبين مشاريع مشرتكة بني ختصصات احلاسوب واكليات توجيه   .2

ذوي  بةالطلم( )وصول واستخدامواقع الكرتونية وقواعد بيانات وأجهزة تكيفية الكرتونية مساعدة، تسهل نفاذ 
 ملصادر تكنولوجيا املعلومات.بشكل عام واملكفوفني بشكل خاص البصرية اإلعاقة 

ذوي اإلعاقة  ةبكيفية املساعدة يف نفاذ الطلتكاثف اجلهود بني مصممي قواعد البيانات ومنتجي األجهزة الت .2
 ، وذلك لتصميم قواعد بيانات متاحة وأجهزة تكنولوجية متوافقة معها.ملصادر تكنولوجيا املعلوماتالبصرية 

واالستخدام ول الوصالنفاذ متمثاًل باجلانب األكثر أمهية هلذه املشكلة املؤسسية هو أن معظم احللول لقضايا  .6
 ال ا املعلومات من قبل الطلبة ذوي اإلعاقة بشكل عام وذوي اإلعاقة البصرية بشكل خاص؛ملصادر تكنولوجي

رية من الرقمية هي منتجات جتا مصادر املعلوماتتستلزم تكاليف مالية إضافية على اجلامعات إذ أن قواعد 
ة ي الدعامجهات خارجية يتم شراؤها من املوردين من خالل عقود متجددة، وتعترب مكتبات اجلامعة ه

األساسية هلؤالء البائعني حيث إن العديد من املكتبات العامة ال تشرتك يف مثل قواعد البيانات هذه. ويف حني 
أن كل جامعة بشكل منفصل قد ال متتلك القدرة التفاوضية إلقناع الشركات اليت متتلك قواعد البيانات فإن 

اذ أن يشكل قوة ضاغطة لتطوير قواعد بيانات قابل للنفأنشاء تكتالت وأتالف من العديد من اجلامعات ميكن 
   .(Oswal 2014)ذوي اإلعاقة البصرية لذي اإلعاقة مبا فيهم 

 المراجع:

 تحليل المشكالت التي تواجه الطالا المعاقين بصرياً بمرحلة التعليم الجامعي في استخدام برامج التعليم ابراهيم، محمد .

 . 49-3(. 2224)(. 14)1، مصر-تكنولوجيا التعلماإلنترنت، اإللكتروني المتاحة عبر شبكة 

  .نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات المحددة إلى خدمات االتصاالت )تكنولوجيا المعلومات االتحاد الدولي
 .www.itu.int/ITU-D/study-groups(. 2219. )واالتصاالت(

  .جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان. عاقة كلية اآلداا والعلوم االجتماعيةدليل الطلبة ذوي اإلدليل الطلبة ذوي اإلعاقة ،

(2219 .)1-29. 

  ،خمس كلية اآلداا والعلوم بال-مجلة العلوم اإلنسانيةالحسيني، مسعودة. الخدمات والتكنولوجيا المساندة لذوي العوق البصري
 . 242-251(. 2214: )4، ليبيا-جامعة المرقب

 (.2227(. )1، مطبعة دار الفكر )لالمدخل إلى التربية الخاصةلحديدي، منى. الخطيب، جمال وا 

  ،ندريةمجلة كلية التربية باإلسكخليفة، أمل. التعلم من بعد من وجهة نظر الطالا المعاقين بصرياً وحركياً بجامعة اإلسكندرية-
 .223-142( 2221(. )1)11، مصر

 رياً واستخداماتها في المكتبات.عبد ، فالمة الزهراء. برمجيات المعاقين بص Cybrarians Journal، 7( .2227 .)72-

79. 

  .(.2224، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة. )التنمية الفكرية والثقافية لذوي االحتياجات الخاصةعبد الفتاو، اسماعيل 

 (.2222(. )1عبيد، ماجد. المبصرون بآذانهم اإلعاقة البصرية، عمان، دار الصفاء )ل 

  ،ضاء هيئة النقابة العامة ألع-مجلة الجامعيالسالو، عبد الفتاو. تكنولوجيا المعلومات في مكتبات المعاقين بصرياً في ليبيا
 .123-113(. 2212. )17 ،ليبيا-التدريس الجامعي

  .(.2222، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع. )تعليم األلفال لذوي االحتياجات الخاصةالسيد، عبير 

  .ملتمر "تنمية  ،تقنيات تكنولوجيا التعليم الحديثة لذوي االحتياجات الخاصة السمعية والبصريةكيالي، زكريا وعودة، فراس

 (.2213ثقافة اإلبداع"، وزارة الثقافة الفلسطينية، غزا، فلسطين. )
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( في تنمية التحصيل الدراسي Web Questsأثر الرحالت المعرفية )
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Abstract 

the study aims to examine the effect of Web Quests on improving academic 

achievement and critical thinking skills of 9th grade students in Science 

course at Al Batinah North Governance in Sultanate of Oman. The 

participants of this study using quasi-experimental method were composed 

of (60) ninth-grade students of Al Uhad School (5-9) at Al Batinah North 

Governance and divided into two groups; (30) students as experimental and 

(30) students as a control group. The study was applied over a six-week 

period during the second semester of the academic year 2016-2017 . 

 For this purpose, a study-based Web Quest website and an associated 

teacher guide were developed by the researcher and authentication of the 

content was verified by experts. An academic achievement test for 'space 

exploration ' unit in science course was developed as a data collection tool. 

The test consisted of (20) items split into three different levels in which the 

reliability coefficient was found 0.70. In addition, Watson-Glaser critical 

thinking test consisting of (90) items which split into three different levels 

was applied in which the reliability coefficient was found 0.95 . 

Results showed that there was a statistically significant the mean difference 

between scores of both experimental and control groups in all levels of 

achievement test and in two of the three critical thinking skills (interpretation 

& Discussion evaluation) in favour of the experimental group (α=0.05). 
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However, there was no statistically significant difference in (Deduction) skill 

between the experimental and control groups (α=0.05) . 

It was seen that, in the light of the results achieved, Web Quest-based 

activities should be included in the curriculum for its importance in guiding 

students towards using Internet positively and effectively due to significant 

globalization and technological development. The study also proposes that 

different thinking skills of students should be improved and practised because 

thinking contributes to integrated individual personality so as to keep pace 

with the changing times. 

 ملخص  

( يف تنمية التحصيل الدراسي ومهارات التفكري Web Questsهدفت الدراسة إىل تقصي أثر الرحالت املعرفية )
الناقد يف مادة العلوم لدى طالب الصف التاسع األساسي مبحافظة مشال الباطنة، وقد اتبعت املنهج شبه التجرييب، حيث 

( 9-2طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي مبدرسة أحد للتعليم األساسي )( 1:تكونت عينة الدراسة من )
( طالبة، 31( طالبة، وضابطة مكونة من )31مبحافظة مشال الباطنة، مت توزيعها على جمموعتني9 جتريبية مكونة من )

م، وأشارت  1192/ :119( أسابيع خالل الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي :واستغرقت مدة تطبيق الدراسة )
 طالبات درجات متوسطي بني (α=1.12داللة ) مستوى عند إحصائية داللة ذات نتائج الدراسة إىل وجود فروق

التحصيلي لصاحل اجملموعة التجريبية، كما أشارت إىل وجود فروق ذات  جمموعيت الدراسة يف مجيع مستويات االختبار
يف مهارتني من مهارات اختبار التفكري الناقد الثالثة )التفسري، وتقومي  (α=1.12داللة احصائية عند مستوى داللة )

يف  (α=1.12داللة ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق املناقشات(، لصاحل اجملموعة التجريبية، إال إنه ال توجد
ضمني املناهج الدراسية دراسة بتمهارة )االستنباط( بني اجملموعة التجريبية والضابطة، ويف ضوء النتائج السابقة توصي ال

أنشطة قائمة على البحث والتقصي عرب االنرتنت ملا يف ذلك من أمهية يف توجيه الطالب حنو االستخدام األمثل واالجيايب 
لشبكة االنرتنت يف ظل االنفتاح العاملي والتطور التكنولوجي اهلائل، واالهتمام بتنمية مهارات التفكري املختلفة لدى 

وتدريبهم عليها، ألن التفكري يساعد الفرد على تكامل شخصيته، ويعده ليصبح قادرا على مسايرة العصر  الطالب
 ومتغرياته.

 الرحالت المعرفية، التحصيل الدراسي، التفكير الناقد.مفتاحية: كلمات 
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 لمقدمةا

جيا املعلومات واالتصاالت، يف جمال تكنولو تشهد نظم التعليم يف الوقت الراهن تطورات سريعة ومتعاقبة نتيجة الثورة اهلائلة 
وتعترب شبكة الويب أو بيئة التعلم القائمة على الويب مبا تقدمه من خدمات وإمكانات مصدراً رافداً ومتجدداً للمعلومات 

، وأن ماملرتبطة مبواضيع العلوم املختلفة، ومن شأن ذلك أن حيفز الطالب على التعلم الذايت وفقا الستعداداهتم وقدراهت
 ينمي مستويات التفكري املختلفة لديهم. 

ر ويهعد استخدام التعليم اإللكرتوين، مبنظومته املتكاملة يف بيئة التعلم، متطلبًا مهًما وأمراً ضروريًا أملته احلاجة إىل التطوي
البيئة التعليمية  عيلالنوعي املطلوب للمحتوى العلمي للمناهج, واملقررات الدراسية ، ووسائل التدريس الالزمة يف تف

 وإثرائها مبعطيات وأساليب وتقنيات ضرورية، حيث يعترب التعليم اإللكرتوين أسلوبا من أساليب التعليم يعتمد يف تقدمي
احملتوى التعليمي وإيصال املهارات واملفاهيم للمتعلم على تقنيات املعلومات واالتصاالت ووسائطهما املتعددة بشكل 

ل النشيط مع احملتوى واملعلم والزمالء من خالل أجهزة احلواسيب، والربجميات التعليمية، وشبكات يتيح للطالب التفاع
 (.1192االنرتنت )محادنة والقطيشن، 

وعملية البحث يف شبكات االنرتنت عن املعلومات ألهداف علمية، أو حبثية، أو تعليمية، ال تراعي طبيعة الشخص 
وقدراته العقلية، ومدى إدراكه لالطالع على مجيع مواقف البحث بدون حتفظ، كما  القائم بعملية البحث، وإمكاناته،

أن عملية البحث تتشعب كثريا بالباحث بصورة بعيدة كل البعد عن حمور البحث، مما قد يؤدي إىل تشتت الباحث وعدم 
وخى الدقة تعليمية حمددة تتمتكنه من احلصول على املعلومة بسهولة ويسر، ومن هنا جاءت احلاجة إىل تطوير مناذج 

وي واالستخدام األمثل لإلنرتنت يف عملية إجياد املعلومة، مثل الرحالت املعرفية واليت تعترب أمنوذجاً جيمع بني التخطيط الرتب
 (.1199احملكم واالستخدام املقنن لإلنرتنت )السيد،

(( إىل أن فكرة اسرتاتيجية 1192، )املذكور يف )محادنة والقطيشن  Higgins & Booneويشري هاجيني وبون 
الرحالت املعرفية نشأت من أحباث جمموعة من الباحثني يف قسم تكنولوجيا التعليم جبامعة سان دجيو بوالية كاليفورنيا 

( اللذان March Tom(، ومارش توم )Bernie Dodgeبالواليات املتحدة األمريكية وعلى رأسهم برين دودج )
رفية هي طريقة تدريس جديدة تعتمد على االستقصاء، والتساؤل، والبحث، واالكتشاف،  وأن يريان أن الرحالت املع

اسرتاتيجية هذه الرحالت تعتمد على التعليم املتمركز حول املتعلم؛ ألّنا تتكون من مهمات وأنشطة خمتلفة تساعد 
حليل والرتكيب ية العليا لديه، مثل9 التوتسهل على املتعلم استكشاف املعلومات واستنتاجها، واستخدام املهارات العقل

والتقومي، كما أن هذه االسرتاتيجية تتيح للمتعلم كذلك امكانية البحث عن حلول ألسئلة ومشكالت حقيقية وواقعية، 
يتم من خالهلا التعامل مع مصادر أصيلة ومعلومات حقيقية تعتمد على مصادر إلكرتونية منتقاة مسبقاً وموجودة على 

 .االنرتنت
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( أن الرحالت املعرفية عبارة عن منط تربوي بنائي يتمحور حول منوذج املتعلم الرحال املستكشف، 1199واعتربت السيد )
حيث تقوم بتشجيع الطالب على العمل اجلماعي وتبادل اآلراء واألفكار بينهم، وتستخدم الرحالت املعرفية التكنولوجيا  

قييم هلا إىل تطوير قدرات الطالب التفكريية وبناء طالب باحث يستطيع تكأساس يف العملية التعليمية هتدف من خال
نفسه، وتنمي املهارات املعرفية لدى الطالب كذلك مهارات التعامل مع مصادر املعرفة احلديثة وإمكانية البحث يف نقاط 

حالت املعرفية ( أن اسرتاتيجية الر Subramaniam, 2012حمددة بشكل عميق ومدروس. كما أكد سوبرامانيوم )
(Web Quests تعطي فهما أعمق لتعلم العلوم من خالل تعزيزها ملبادئ تعلم العلوم األربعة اليت تركز على املتعلم )

 ,Gülbahar, Madran, & Kaleliogluواملعرفة واالتصال والتقييم. كما أشار جولرب ومدران وكاليليوجلو )
ة للرحالت يف بيئة تفاعلية قائمة على الرحالت املعرفية إىل املسامهة االجيابي ( يف دراسة لتقييم وحتليل بيئة تعليمية2010

 التعلم من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة.

 واإلجراءات .الطريقة1

 للمديرية لتابعةا الباطنة مشال حمافظة يف األساسي التاسع الصف طالبات مجيع من الدراسة جمتمع تكون. الدراسة عينة
 عينة طالبة،أما 2113 عددهن والبالغ م، 1192/:119 الدراسي للعام الباطنة مشال مبحافظة والتعليم للرتبية امةالع

 السويق بوالية( 9 -2) األساسي للتعليم أحد مبدرسة األساسي التاسع الصف طالبات من طالبة 1: فشملت الدراسة
  الباطنة مشال مبحافظة

 وتطبيق وبعديا، قبليا لناقدا التفكري مقياس تطبيق يف متثل والذي التجرييب، شبه املنهج الباحثة استخدمت. الدراسة منهج
 باستخدام لتجريبيةا اجملموعة تدريس ومت والضابطة، التجريبية للمجموعتني وبعديا قبليا الدراسي التحصيل اختبار

 .دةاملعتا بالطريقة الضابطة اجملموعة وتدريس املعرفية، الرحالت اسرتاتيجية

 استكشاف  الرابعة الوحدة يف للمعلم دليل من الباحثة أعدهتا اليت الدراسة مواد تكونت حيث. وأدواهتا الدراسة مواد
 للرحالت إلكرتوين موقع تصميم) إلكرتونية دراسية وحدة وبناء األساسي، التاسع للصف العلوم كتاب من  الفضاء
 .اإللكرتوين للتعليم متخصصة قاعة يزوجته ، (املعرفة فضاء يف موزة  باسم املعرفية

 ثالثة على ناءهب يف اعتمدت حيث بإعداده الباحثة قامت الذي التحصيلي االختبار يف فتمثلت الدراسة أدايت أما

 للعام( 9 -2) من لصفوفل الرتبوي للتقومي العامة املديرية عن الصادرة الرتبوي التقومي وثيقة يف ورد ما حسب مستويات،

 الرتبية وزارة( )% 11) االستدالل ،(% 21) التطبيق ،(% 31) املعرفة9 وهي م 1192/ :119 الدراسي

 املخرجات ققهاحت اليت للموضوعات النسبية األمهية وحتديد للوحدة، املعرفية املخرجات حتديد مت كما ،(:119والتعليم،

 مفردات( 8) على اشتملت9 موضوعية ةأسئل9إىل مقسمة مفردة( 11) من االختبار وتكون الصفحات، عدد على بناء
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 نم التأكد ومت فرعية، أسئلة بعضها تتضمن مفردة( 91) على اشتملت9 مقالية وأسئلة متعدد، من االختيار نوع من

 & Watson) وجالسر واطسون مقياس باستخدام الباحثة قامت أألخرى باألداة يتعلق ما يف أما وثباته، صدقه

Glaser )الباحثة استعانت وقد ، سليمان، حممد وممدوح، السالم، عبد سيد فاروق9 من كل أعده ذيال الناقد للتفكري 

9 وهي الناقد التفكري مهارات تقيس فرعية اختبارات مخسة من ويتكون املقياس، على للحصول( 1192) البحري بدراسة

 واليت منها، مهارات الثث الباحثة حددت وقد واالستنتاج، واالستنباط، املناقشات، وتقومي والتفسري، االفرتاضات، معرفة

 مفردة،( 91) من تتكون واليت واالستنباط، املناقشات، وتقومي التفسري،9 وهي بتطبيقها تقوم اليت االسرتاتيجية مع تتناسب

 .ثباته من التأكد مت كما مهارة، لكل مفردة( 31)

 .النتائج1

 الدراسي لتحصيلا تنمية يف املعرفية الرحالت استخدام أثر ما   على ينص والذي الدراسة يف األول السؤال على لإلجابة

 البعدي تحصيليال االختبار تطبيق مت ، الباطنة؟ مشال مبحافظة العلوم مادة يف األساسي التاسع الصف طالبات لدى

 احلسابية سطاتتو امل حساب مث ، الفضاء استكشاف  وحدة دراسة من االنتهاء بعد والتجريبية الضابطة اجملموعتني على

 -Independent Sample) املستقلتني للعينتني  ت  اختبار وكذلك الدراسة، جمموعيت ألداء املعيارية واالحنرافات

t-test )البعدي، التحصيلي تباراالخ يف والتجريبية الضابطة للمجموعتني احلسابية املتوسطات بني الفروق داللة حلساب 

 (.9) اجلدول يف موضح هو كما ،(:111 عالم، أبو) كوهني نيفتص وفق ومستواه األثر حجم وحساب

 (1) الجدول

 ألثرا وحجم البعدي، التحصيلي االختبار في والضابطة التجريبية المجموعتين لدرجات( ت) وقيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
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 طالبات درجات متوسطي بني( α=0.05) لداللةا مستوى عند احصائية داللة ذا فرقا هناك أن( 9) اجلدول من يتضح

 التجريبية اجملموعة لطالبات احلسايب املتوسط بلغ حيث التجريبية، اجملموعة لصاحل التحصيلي االختبار يف الدراسة جمموعيت

 باحنراف( :91.3) الضابطة اجملموعة لطالبات احلسايب املتوسط بلغ بينما ،(2:,3) قدره معياري باحنراف( 93.92)

( α=0.05) داللة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق وجود إىل أيضا النتائج تشري كما ،(2.12) قدره معياري

 رفض يعين مما التجريبية، ةاجملموع لصاحل ،(واالستدالل والتطبيق، املعرفة،) الثالثة التحصيلي االختبار مستويات مجيع يف

 متوسطي بني( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات وقفر  توجد ال   أنه على ينص الذي الصفري الفرض

 أنه على ينص الذي البديل الفرض وقبول ، الدراسي التحصيل اختبار يف والضابطة التجريبية اجملموعة طالبات درجات

 يةالتجريب اجملموعة طالبات درجات متوسطي بني( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد 

  .الدراسي التحصيل اختبار يف والضابطة

 احصائيا داال فرقا هناك أن الضابطة،و  التجريبية، اجملموعتني طالبات على التحصيلي االختبار بتطبيق املرتبطة النتائج أثبتت

 أن على دلي مما بية؛التجري اجملموعة لصاحل الضابطة اجملموعة ودرجات التجريبية اجملموعة طالبات درجات متوسطات بني

 اجملموعة هذه طالبات حتصيل تنمية يف ساعدت قد  الفضاء استكشاف  وحدة تعلم يف املعرفية الرحالت استخدام

 العلوم يف قةساب دراسات نتائج إليه توصلت ما مع النتيجة هذه اتفقت وقد الوحدة، هذه يف املتضمنة للمعلومات

 ؛1119 جودة، ؛1191 أمحد، مجعة، ؛1119 اهلل، جاد) راسيالد التحصيل تنمية يف املعرفية الرحالت استخدمت
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 يزخر كما ،( Brunton, 2005; Sung, 2015; Thombs, 2009) إىل باإلضافة ،(1192 السفياين،

 نتائجها وجاءت لدراسيا التحصيل تنمية يف املعرفية الرحالت استخدمت اليت السابقة الدراسات من بكثري الرتبوي األدب

 صاحل، ؛1192 السمان، ؛1193 مسارة، ؛:119 الرواحي، ؛:119 الدغيشي،) الدراسة هذه ئجنتا مع متفقة

 ;Allan & Street,2007; Halat,2008) إىل باإلضافة( 1191 اجلليل، عبد ؛1193 الطويلعي، ؛1192

Yang,2014 )الدراسي التحصيل تنمية يف املعرفية الرحالت فاعلية أثبتت اليت. 

 فروق وجود لدراسةا نتائج أظهرت حيث الدراسي التحصيل تنمية يف املعرفية الرحالت أثر على ليةاحلا الدراسة وأكدت

 التجريبية، اجملموعة صاحلل( واالستدالل والتطبيق، املعرفة،) الثالثة التحصيلي االختبار مستويات يف احصائية داللة ذات

 9اآليت النحو على تفصيلي بشكل النتيجة هذه تفسري وميكن

 ألسباب املعرفة مستوى يف الضابطة اجملموعة على التجريبية اجملموعة طالبات تفوق الباحثة املعرفة9 تعزي مستوى9 الأو 

 اسرتاتيجية خالل من جليا يتحقق وهذا وحفظها، املعلومات، ومعرفة التذكر، على يعتمد املستوى هذا أن منها عديدة

 االسرتاتيجية هذه تعتمد يثح املألوفة، وممارساهتم حبياهتم، العلمية مفاهيملل الطلبة تعلم يرتبط حيث ، املعرفية الرحالت

 تفكري يثري مما هذا اء،الفض استكشاف وحدة يف ها املرتبطة واملعلومات العلمية املفاهيم عن االنرتنت عرب البحث على

 واملفاهيم املعلومات ىلإ للتوصل املوضوع حول آرائهن وإبداء املعرفة عن البحث يف وتفاعلهن انتباههن من ويزيد الطالبات

 التوصل على ساعدي وهذا املعرفة، اكتساب عملية يف الفاعلة ملشاركتهن نشطة، حالة يف الطالبات جيعل مما ، املطلوبة

 الطالبات تاستطاع الشمسية اجملموعة يف أخرى أجسام درس يف املثال سبيل وعلى عمقا، أكثر بشكل املفاهيم إىل

 بني واملقارنة التمييز ةكيفي إىل والتوصل االنرتنت عرب حبثهن خالل من واألقمار واملذنبات والنيازك الشهب بني التمييز

 توصلت الاليت( 1193 مسارة، ؛:119 الرواحي، ؛:119 الدغيشي،) دراسة مع النتيجة هذه وتتفق األجسام، هذه

 .املعرفة مستوى يف التجريبية اجملموعة طالبات تفوق إىل

 ألسباب التطبيق مستوى يف الضابطة اجملموعة على التجريبية اجملموعة طالبات تفوق الباحثة التطبيق9 تعزي مستوى9 انياث

 املالحظة مهارة يةوتنم املتعة من جو توفري على ساعدت املواقع عرب والبحث املعرفية بالرحالت التدريس منها عديدة

 على احلصول درومصا أنشطتها وتنوع معها والتفاعل مباشر بشكل املعرفة مع الطالبات تعامل خالل من الطالبات لدى
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 وغريها األشكال،و  والرسومات، والصور، االلكرتونية، واملقاالت التعليمي، والفالش التعليمي، الفيديو مثل، املعلومات

 وجتاوز التعلم ليةعم عزز مما نها،وختزي املعلومة استيعاب على الطالبات قدرة زيادة إىل وأدت والوسائط، العروض أمناط من

 لدى واحليوية النشاط زيادة إىل أدى مما ونقدها املعلومة صحة مدى يف التفكري إىل ذلك جتاوزت بل للمعلومات، احلفظ

 من الطالبات ستطاعتا السماوية القبة درس يف املثال سبيل فعلى ، اجيابية، تعليمية بيئة أوجدت وبالتايل الطالبات

 حساب اللخ من مساوي جرم أي أو النجوم مواقع حتديد على القدرة من االنرتنت عرب املدروس والتقصي حثالب خالل

 تفوق إىل توصلت اليت(  1191 وأمحد، مجعة) دراسة مع النتيجة هذه وتتفق دقيق، بشكل واالرتفاع السمت زاوييت

 دور على التأكيد يف عرفيةامل الرحالت أمهية أدى مما ابطة،الض باجملموعة مقارنة التطبيق مستوى يف التجريبية اجملموعة طلبة

 .احلياة يف وتطبيقها املفاهيم واكتساب التعلم عملية يف واإلجيايب النشط املتعلم

 االستدالل مستوى يف الضابطة اجملموعة على التجريبية اجملموعة طالبات تفوق الباحثة االستدالل9 تعزي مستوى9 ثالثا

 باستخدام بيةالتجري اجملموعة طالبات تدريس أن حيث العليا، القدرات على قائم املستوى هذا أن هامن عديدة ألسباب

 السلبية الطرق عن تعاداالب على ويساعدهم واملناقشة، واحلوار والتقصي البحث على يشجع املعرفية، الرحالت اسرتاتيجية

 واستخالص عنها، يبحث اليت املعلومات يف والتفكري التأمل ىعل الطالبات قدرات تنمية يف ساهم مما والتعلم، التفكري يف

 العليا قدراهتن تطوير ىلإ أدى مما وذلك السابقة، وااخربات األفكار بني الربط وحماولة وحتليلها باملهمة، املرتبطة املعلومات

 األقمار داماتستخا بني التمييز الطالبات استطاعت والتقصي البحث خالل من املثال سبيل فعلى كاالستدالل،

 جسم أي وقعم حتديد كيفية على االستخدامات هذه خالل من واالستدالل األرض سطح عن الرتفاعها وفقا الصناعية

 ,Sung)   دراسة مع النتيجة هذه وتتفق املواقع، حتديد واحداثيات الصناعية األقمار خالل من األرض سطح على

 يدلل مما هذا لضابطةا باجملموعة مقارنة االستدالل مستوى يف التجريبية ةاجملموع طلبة تفوق إىل توصلت اليت(  2015

 .العليا التفكري مهارات تنمية على املعرفية الرحالت قدرة على

 التفكري مهارات تنمية يف املعرفية الرحالت استخدام أثر ما   على ينص والذي الدراسة يف الثاين السؤال على لإلجابة

 مشال مبحافظة ومالعل مادة يف األساسي التاسع الصف طالبات لدى( االستنباط – املناقشات قوميت – التفسري) الناقد

 وحدة دراسة من االنتهاء دبع والتجريبية الضابطة اجملموعتني على البعدي الناقد التفكري اختبار تطبيق مت ، الباطنة؟

  ت  اختبار ذلكوك الدراسة، جمموعيت ألداء عياريةامل واالحنرافات احلسابية املتوسطات حساب مث ، الفضاء استكشاف 
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 احلسابية املتوسطات بني الفروق داللة حلساب( Independent Sample- t-test) املستقلتني للعينتني

 كوهني تصنيف فقو  ومستواه األثر حجم وحساب البعدي، الناقد التفكري اختبار يف والتجريبية الضابطة للمجموعتني

 (.1) اجلدول يف موضح هو كما ،(:111 عالم، أبو)

 (2) الجدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار 

 التفكير الناقد البعدي، وحجم األثر

 

 طالبات درجات متوسطي بني( α=0.05) الداللة مستوى عند احصائية داللة ذا فرقا هناك أن( 1) اجلدول من يتضح

 اجملموعة لطالبات حلسايبا املتوسط بلغ حيث التجريبية، اجملموعة لصاحل ككل الناقد التفكري اختبار يف الدراسة جمموعيت

( 28.91) الضابطة اجملموعة لطالبات احلسايب املتوسط بلغ بينما ،(99.:) قدره معياري باحنراف( 23.11) التجريبية

 داللة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق وجود إىل أيضا النتائج تشري كما ،(2.33) قدره معياري باحنراف

(α=0.05 )التجريبية، اجملموعة صاحلل ،(املناقشات وتقومي التفسري،) الثالثة الناقد التفكري اختبار مهارات من مهارتني يف 

 جالنتائ أظهرت بالتايل االستنباط، مهارة يف( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه إال

 .جريبيةالت اجملموعة طالبات لدى الناقد التفكري مهارات تنمية يف املعرفية الرحالت اسرتاتيجية فاعلية
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 فرقا هناك أن والضابطة، تجريبية،ال اجملموعتني طالبات على البعدي الناقد التفكري اختبار بتطبيق املرتبطة النتائج أثبتت

 مما التجريبية؛ موعةاجمل لصاحل الضابطة اجملموعة ودرجات التجريبية اجملموعة طالبات درجات متوسطات بني احصائيا داال

 الناقد التفكري تمهارا تنمية يف ساعدت قد  الفضاء استكشاف  وحدة تعلم يف املعرفية الرحالت استخدام أن على يدل

 استخدمت علومال يف سابقة دراسات نتائج إليه توصلت ما مع النتيجة هذه اتفقت وقد اجملموعة، هذه طالبات لدى

 ;Sung, 2015; Reynolds, 2008 ؛1112نوفل، احليلة،) الناقد التفكري تنمية يف املعرفية الرحالت

Kanik, 2010 )، عليميةت اسرتاتيجيات استخدمت اليت السابقة الدراسات من بكثري الرتبوي األدب يزخر كم 

 العصيمي، ؛1192 العمري،) الدراسة هذه نتائج مع متفقة نتائجها وجاءت الناقد التفكري مهارات نميةت يف أخرى

 (.:119 احلارثي، ؛1191 صاحل، ؛1112 العتييب، ؛1191 عرام، ؛1193

 جودو  الدراسة جنتائ أظهرت حيث الناقد التفكري مهارات تنمية يف املعرفية الرحالت أثر على احلالية الدراسة وأكدت

 لصاحل ،(ملناقشاتا وتقومي التفسري،) الثالثة الناقد التفكري اختبار مهارات من مهارتني يف احصائية داللة ذات فروق

( االستنباط) مهارة يف( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه إال التجريبية، اجملموعة

 9اآليت النحو على تفصيلي بشكل النتيجة هذه تفسري وميكن والضابطة، التجريبية اجملموعة بني

 اختبار يف التفسري هارةم يف الضابطة اجملموعة على التجريبية اجملموعة طالبات تفوق الباحثة التفسري9تعزي مهارة9 أوال

 مجع من ثلبحا مهارات الطالبات إكساب إىل أدى املعرفية بالرحالت التدريس أن منها عديدة ألسباب الناقد التفكري

 الطالبات تقوم حيث ن،لديه والذهنية العقلية واملهارات القدرات وتنمية وتقوميها، وعرضها وحتليلها وتفسريها املعلومات

 خالل من همةبامل املرتبطة لألسئلة والدقيقة الصحيحة االجابة عن املهمة لتنفيذ احملدد املصدر خالل من بالبحث

 الطالبات شاركةم خالل من التفكري على ساعدت املعرفية الرحالت أن كما املصدر، ذلك يف املتوفرة واملعارف املعلومات

 البحثية املواقع خالل من إليها توصلن اليت املعلومات مناقشه طريق عن للمعلومات الناقدة التأملية البحثية األنشطة يف

 أثناء املستخدمة السرتاتيجيةا ومعرفة به، يقمن الذي التفكري بنوعيه الوعي يف سامهت واليت املختلفة االلكرتونية واملصادر

 فكل ميتلكنها، اليت باملعرفة الطالبات فهم زيادة يف مهم دور له املعلومة عن فالبحث فعاليتها، وتقيم التفكري بعمليه القيام

 حول اجملموعة ةقشمبنا اجملموعات هذه تقوم حيث األخرى، اجملموعات على ها قامت اليت املهمة نتائج تعرض جمموعة

 املشاركة الطالبات من طلبتت تنفيذها الطالبات من املطلوبة املهام يف االستقصائية واألسئلة إليها، توصلت اليت املعلومات
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 وربطها اجلديدة، املعارفو  املعلومات إىل للتوصل عليها االجابة يف العقلية والعمليات الذهنية، قدراهتن وتوظيف النشطة،

 أحدث على واالطالع أوسع بطريقة البحث جمال يف املوضوعات وفهم للتعمق فرصة وفرت كما سابقة،ال باملعارف

 السمت زوايا دحتدي مثل باملهام املرتبطة االسئلة على االجابة يف الطالبات تطور خالل من ذلك ظهر وقد املعلومات،

 مع النتيجة هذه تتفقو  الرتاجعية، كاحلركة للكواكب حتدث اليت العلمية الظواهر وتفسري السماوية، القبة يف واالرتفاع

  الضابطة باجملموعة نةمقار  التفسري مهارة يف التجريبية اجملموعة طلبة تفوق إىل توصلت اليت( 1112نوفل، احليلة،) دراسة

 تقومي مهارة يف ابطةالض اجملموعة على التجريبية اجملموعة طالبات تفوق الباحثة املناقشات9 تعزي تقومي مهارة9 ثانيا

 بالسري للطالبات حمس املعرفية بالرحالت التدريس أن منها، عديدة ألسباب البعدي الناقد التفكري اختبار يف املناقشات

 وساعدت تفحصوال البحث عملية أثناء التفكري من العليا املستويات إىل للوصول الذاتية وسرعتهن قدراهتن حسب

 التفكري، من لياع مستويات مع التعامل على قدرهتن زيادة إىل أدى مما الطالبات لدى الثقة زيادة على احملوسبة الدروس

 غنية تعلمية وفرص خربات املعرفية الرحالت وفرت كما املناقشات، كتقومي الناقد التفكري مهارات تنمية يف ذلك فأسهم

 متثلت عليا، تفكري مهارات امتالكهن إىل ىأد مما التفكري؛ يف قدراهتن من ومنى الطالبات مدارك وسع مما باملعلومات؛

 أثناء فالطالبات لناقد،ا التفكري مهارات تتضمنه ما وهذه والتقييم واالستدالل واالستنتاج واالستقراء التحليل مهارات يف

 للمعلومة للتوصل ناقدة ةوبصور  بدقة وانتقائها املصدر يف املتوفرة املعلومات بتفحص يقمن أن من البد املصادر يف البحث

 مستوى من زادو  واالستقصاء البحث مهارات الطالبات لدى عزز املعرفية بالرحالت التدريس أن كما املهمة، يف املطلوبة

 على قدرهتن يادةز  وبالتايل املطلوبة، واملهام للمشكالت حلول عن للبحث متقدم مستوى إىل الوصول يف لديهن الطموح

 سعت اليتو  الناقد التفكري مهارات من هي احلال بطبيعة وهذه عليها، أحكام وإصدار وحتليلها، املعلومات متحيص

 املشكالت لح مهارات فيها تستخدم كمشكلة، املهمة مع تتعامل الطالبات ألن الطالبات، لدى تنميتها إىل الدراسة

 تفوق إىل توصلت ليتا( Sung, 2015) دراسة مع النتيجة هذه وتتفق املناسبة، للمعلومات والتوصل املهمة لتنفيذ

 .الضابطة باجملموعة مقارنة التقييم يف التجريبية اجملموعة طلبة

 واجملموعة لتجريبيةا اجملموعة طالبات بني احصائية داللة ذات فروق وجود عدم إىل الباحثة االستنباط9 تعزي مهارة9 ثالثا

 إىل ، التطبيق وبعد لقب التجريبية اجملموعة الباتط مع احصائية داللة ذات فروق وجود رغم االستنباط مهارة يف الضابطة

 يكون أن إىل حتتاج ألّنا وواضح ملحوظ بشكل اكتساها من الطالبات تتمكن لكي أكرب زمنية فرتة حتتاج املهارة هذه أن



117 

 

 كانت اإذ ما ملعرفةا هذه ضوء يف احلكم من يتمكن حبيث له تعطى معينة وقائع بني العالقات معرفة على قادرا الفرد

 تطبيق مت اليت ةوالفرت  منها، الفرد موقف أو املعطاة، الوقائع صحة عن النظر بغض ال، أو الوقائع هذه من مشتقة ما نتيجة

 ومن أكثر، سملمو  بشكل االستنباط مهارة الطالبات تكتسب أن املمكن من اليت بالقدر كافية تكن مل فيها الدراسة

 .الدراسي العام خالل عليها الطالبات تدريب استمر ما إذا ذلك يتحقق أن املمكن

 الدراسة . توصيات8

 يف ضوء نتائج الدراسة احلالية، توصي الدراسة مبا يلي9

  ضرورة تضمني املناهج الدراسية أنشطة قائمة على البحث والتقصي عرب االنرتنت ملا يف ذلك من أمهية يف

كنولوجي االنرتنت يف ظل االنفتاح العاملي والتطور التتوجيه الطالب حنو االستخدام األمثل واالجيايب لشبكة 

 اهلائل.

  االهتمام بتنمية مهارات التفكري املختلفة لدى الطالب وتدريبهم عليها، ألن التفكري يساعد الفرد على تكامل

 شخصيته، ويعده ليصبح قادرا على مسايرة العصر ومتغرياته.

 الدراسية،  الب باملهارات واملعارف املختلفة املرتبطة باملناهجتصميم مواقع حبثية عربية تعمل على تزويد الط

 لالستفادة منها يف عملية البحث واالستقصاء.

  إخضاع املعلمني لدورات تدريبية وورش عمل لتدريبيهم على كيفية تصميم الرحالت املعرفية عرب االنرتنت

 عالة.وطريقة واستخدامها وتطبيقها يف الغرفة الصفية بطريقة صحيحة وف

 المراجع. 5

 أوال: المراجع العربية:

 ( التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج 2221أبو عالم، رجاء محمود .)spss.القاهرة: دار النشر للجامعات . 

 ( أثر استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية التفكير الناقد والتحصيل الدراسي لدى لالبات الص  2215البحري، نورة .)

 الحادي عشر في مادة األحياء )رسالة ماجستير غير منشورة(، سلطنة عمان: جامعة السلطان قابوس.

 ( تصميم دروس تعليمية تعلمية باستخدام نماذج الويب كويست وأثرها في تحصيل للبة الص  العاشر 2221جاد هللا، أحمد .)

 الجامعة األردنية، عمان.األساسي واتجاهاتهم نحو الكيمياء. رسالة ماجستير غير منشورة، 
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 ( فاعلية تدريس الكيمياء العضوية باستخدام استراتيجية الويب كويست 2212جمعة، علي؛ أحمد، بارام .)Web Quest  في

 .79 – 12(، 47جامعة السليمانية. مجلة الفتح، ) -تحصيل للبة المرحلة الثالثة كلية العلوم 

 ( أثر توظي  الرحال2227جودة، وجدي شكري .) ت المعرفية عبر الويب في تدريس العلوم على تنمية التنور العلمي لطالا

 الص  التاسع األساسي بمحافظات غزة. )رسالة ماجستير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

 ( أثر استخدام أنشطة في التفكير الناقد على مراقبة المعرفة في مادة 2211الحارثي، إبراهيم امبوسعيدي، عبدهللا .)دى العلوم ل

-17(، 1)12جامعة السلطان قابوس،  -لالبات الص  السابع األساسي بمحافظة مسقي. مجلة الدراسات التربوية والنفسية

31. 

 ( (. فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب )2215حمادنة، ملنس والقطيش، حسينWeb Quests  في تحسين )

لدى لالا الص  العاشر األساسي واتجاهاتهم نحو مادة الرياضيات في األردن.  التفكير الرياضي وحل المسكلة الرياضية

 دولة اإلمات العربية المتحدة. -االمانة العامة لجائزة خليفة التربوية. مدينة أبوظبي 

 ( أثر الرحالت المعرفية عبر الويب على تحصيل لالبات الص  العاشر في سلطنة عمان في مادة2211الرواحي، بهية .) 
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:صملخ  

هدف البحث إىل تصميم برنامج تدريسي قائم على إسرتاتيجية الصف املقلوب عرب اهلواتف الذكية يف التحصل الدراسي لدى الطلبة 
املكفوفني يف الصف الثامن األساسي بسلطنة عمان ولتحقيق أهداف الدراسة إستخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب، وتكونت عينة 

( طالبات للمجموعة التجريبية درست بإستخدام 8من طالب الصف الثامن األساسي، والّت متثلت يف)( طالبا 92الدراسة من )
( طالب للمجموعة الضابطة والّت درست بإستخدام الطريقة التقليدية.مت إعداد 2إسرتاتيجية الصف املقلوب عرب اهلواتف الذكية، و )

ظة رات إستخدام الويب وحمركات البحث لدى الطلبة املكفوفني، وبطاقة مالحجمموعة من األدوات والّت متثلت يف إختبار معريف ملها
اآلداء املهاري املرتبط بإستخدام تطبيق الواتس آب،  وإختبار حتصيلي عبارة عن أسئلة موضوعية من نوع اإلختيار من متعدد واإلكمال  

خالل تطبيق  ملقلوب وكيفية توظيفها عرب اهلواتف الذكية منو إعداد دليل معلم وماحيويه من إطار نظري تعريفي بإسرتاتيجية الصف ا
الواتس آب، والشق العملي وما يتضمنه من أهداف وخطط تدريسيه، وتسجيل مقاطع صوتية من قبل املعلمة للنقاط املهمة يف الدرس 

ملعلمة أو جاهزة وتناسب إعداد ا وتوضيحها وتوثيقها بالصوت للكفيف الكلي وبالصوت والصورة للكفيف اجلزئي، وفيديوهات سواء من
الدرس، بإستخدام اهلواتف الذكية عرب )تطبيق الواتس آب( للتعرف على فاعليتها يف رفع املستوى التحصيلي للطلبة املكفوفني يف مادة 

ية وإضافة كالدراسات اإلجتماعية، مدعما بكراسة أنشطة مصاحبة للطالب الكفيف. وقد مت أيضًا تزويد كل الطالب باهلواتف الذ 
برنامج الواتس آب إليها. ومت تصميم هذه االسرتاجتية عرب اهلواتف الذكية وفق مخس مراحل وهي9 مرحلة التحليل، والتصميم، واإلنتاج، 
 واإلنشاء،و التقومي، ومرحلة اإلستخدام.أظهرت النتائج فاعلية الربنامج يف رفع املستوى التحصيلي للطلبة املكفوفني. وتوصلت إىل أن

توظيف مثل هذه اإلسرتاتيجيات عرب اهلواتف الذكية يؤدي إىل رفع املستوى التحصيلي للطلبة وذلك من خالل تثبيت املفاهيم والدروس 
و سهولة الفهم والتذكر والربط بني املعلومات، وإمكانية رجوعهم للفيديوهات واملقاطع الصوتية يف أي وقت واالستماع إليها مراراً 

 الباحثة بتكييف إسرتاتيجية الصف املقلوب عرب  تقنيات خمتلفة تناسب الطلبة املكفوفني يف صفوف ومراحل دراسيةوتكراراً.أوصت 
خمتلفة، وكذلك يف مناهج دراسية أخرى، وتصميم مقررات دراسية بنماذج وأنشطة مستوحاه من الصف املقلوب، وتدريب املعلمني 

 ايزيد من فاعلية العملية التعليمية.وتشجيعهم على إستخدام هذه اإلسرتاتيجية، مم

 املكفوفني.-التحصيل الدراسي -اهلواتف الذكية -الصف املقلوب-برنامج تدريسي كلمات المفتاحية:
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Summary: 

The objective of the research was to design a teaching program based on the strategy 
of Flipped Classroom  through smart phones in educational achievement in the social 
studies subjects of blind students in the eighth grade in the Sultanate of Oman  . To 
achieve the objectives of the study, the researcher used the semi-experimental 
method. The sample consisted of (15) (8) students of the experimental group studied 
using the Flipped classroom strategy through smart phones, and (7) students of the 
control group studied using the traditional method. A set of tools was prepared which 
was a cognitive test of the skills of the use of the web and search engines in the And 
the performance test are objective questions of the type of multiple choice and 
completion, and the preparation of a teacher's guide and inspiration from the 
conceptual framework of the definition of the strategy of the flipped classroom and 
how to employ them through smart phones through the application of Whatsapp, 
Including the goals and plans of teaching, and the recording of audio clips by the 
teacher of the important points in the lesson and clarify and document the voice of the 
total blind and the voice and image of the partial blind, and videos, whether the 
preparation of the teacher or ready and fit the lesson, using smart phones to identify its 
effectiveness in raising the achievement level for blind students in social studies, 
supported  with book with  activities for the student blind. All students were also 
provided with smartphones and added the” Watsaap program”. The strategy was 
designed through smart phones in five stages: analysis, design, production, evaluation 
and use. The results showed the effectiveness of the program in raising the level of 
achievement for blind students. The concluded that the use of such strategies through 
smart phones leads to raising the level of achievement of students through the 
installation of concepts and lessons and the ease of understanding and remembering 
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and linking information, and the possibility of returning to the videos and audio clips 
at any time and listen to it again and again. The researcher recommended adapting the 
strategy of the Flipped classroom Different techniques suitable for blind students in 
different classes and stages, as well as in other curriculm, designing courses with models 
and activities inspired by the flipped classroom, training teachers and encouraging 
them to use this strategy, to increase the effectiveness of the  educational process. 

Keywords: Teaching program-Flipped classroom - Smart phones - Educational 
achievement - the blind. 
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 المقدمة:

م الّت وهبها اهلل لإلنسان، حيث تأيت معظم املعلومات للفرد عن العامل احمليط به عن طريق حاسة تعترب حاسة البصر من أعظم النع
وحتتل اإلعاقة البصرية يف سلطنة عمان املرتبة األوىل بني اإلعاقات األخرى،  البصر، كما أّنا تؤدي دورا فعاال يف عملييت التعليم و والتعلم.

( من مجلة ذوي اإلعاقة يف سلطنة عمان. وقد بذلت سلطنة عمان جهودا  %33.9)1192حيث بلغت نسبة املكفوفني يف العام 
كبرية يف اإلهتمام باملكفوفني حيث قدمت العديد من ااخدمات هلم منها إنشاء معهد عمر بن ااخطاب للمكفوفني بوالية السيب حتت 

عديد من التسهيالت، وبالنسبةإلسرتاتيجيات التدريس املتبعة فهي  (ووفرت ال1112إشراف وزارة الرتبية والتعليم )وزارة الرتبية والتعليم،
بعض اإلسرتاتيجيات الّت تعتمد على التفكري وحل املشكالت واالستقصاء وطريقة اإللقاء واحملاضرة.أما بالنسبة  لتعليم مادة الدراسات 

اتيجيات التدريس ئل التعليمية البارزة، وبالنسبة لطرق وإسرت اإلجتماعية يف املعهد فإن الوسائل التعليمية املستخدمة هي اجملسمات والوسا
املتبعة فهي طريقة احلوار واملناقشة، وطريقة احملاضرة، باإلضافة إىل إستخدام إسلوب القصة وحل املشكالت. وبالرغم من التطور اهلائل 

فوفني الدخول ع والشاشات القارئة، وقدرة العديد من املكيف التقنيات احلديثة يف احلاسب اآليل واهلواتف الذكية، واملدعمة باللمس والسم
 إىل شبكات الويب وإستخدامها؛ أال أن هناك ندرة يف الدراسات العربية الّت تناولت تفعيل اإلسرتاتيجيات احلديثة القائمة على التقنيات

ويف ضوء ذلك تسعى هذه الدراسة إىل تدريس  (،1191,32احلديثة عرب اهلواتف الذكية، وتفعيله يف تعليم الطالب الكفيف)بن ياسني9
وحدة دراسية بإستخدام إسرتاتيجية الصف املقلوب عرب اهلواتف الذكية من خالل االنرتنت وبرنامج )الواتس آب( للتعرف على فاعليتها 

 يف رفع املستوى التحصيلي للطلبة املكفوفني يف مادة الدراسات اإلجتماعية.

 واتف الذكية في تعليم الدراسات اإلجتماعية للمكفوفين:البرنامج التدريسي عبر اله

أحدثت تكنولوجيا اإلتصال احلديثة ثورة يف حياة املكفوفني، وقد ساعدت يف تذليل العديد من الصعوبات أمامهم، وطالبت الكثري من 
واملهنية.     ية يع اجملاالت التعليماملنظمات الّت تنادي حبقوق املعاقني بضرورة مراعاة خصائصهم الدميوغرافية، ومساواهتم يف مج

(Bacigalupo,2009:3)ومن أهم هذه املنظمات منظمة رابطة الشبكة العاملية . World Wide Web 
Consortium) ،(WWWC) والّت حددت العديد من املبادئ التوجيهية بشأن جعل حمتوى الويب سهل اإلستخدام ،

عرض متصفح الويب مبا فيه من يوتيوب وروابط   على مجيع األجهزة اإللكرتونية مبا للمستخدمني من ذوي اإلعاقة، وذلك لتسهيل 
فيها اهلواتف احملمولة. وقد وضعت الرابطة جمموعة من املبادئ الرئيسية لقواعد حمتوى الويب لفئة املكفوفني منها أن تكون الصور 
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ا، وأن تكون ل وصفها للمستخدمني املكفوفني لتعرف على حمتواهوالوسائط املتعددة املستخدمة ذات صيغ بديلة ومدعمة بالصوت ليسه
الروابط التشعبية أو عناوين اإلنرتنت خمتصرة ومفهومة عند قراءهتا من قبل املستخدمني ذوي اإلعاقات املختلفة، وأن تكون ااخرائط 

بادئ أن تكيف قد حاولت الباحثة من خالل هذه  املوالرسوم البيانية ملخصة ووافية حبيث يستطيع املستخدم  فهم املغزى املراد منها . و 
اسرتاتيجية الصف املقلوب عرب تطبيق الواتس آب ألنه سهل اإلستخدام ومدعم بالصوت من خالل الفيديوهات والتسجيل. وقد طورت 

( 2991118ارة، شالعديد من الربامج الّت أتاحت للمكفوفني الفرصة للتفاعل مع احملتوى من نصوص، وصور، وصوت، وموسيقى )ب
ومن هذه الربامج الناطقة الّت سهلت على املكفوفني فهم حمتويات اهلاتف احملمول برنامج قارئ الشاشة. كما وفرت العديد من الشركات 

 AFB)أنظمة تشغيل خاصة للمعاقني مثل، شركة سكايب ، الّت وفرت تطبيقات لنظام اهلواتف احملمولة بظام األندرويد وآبل. 
Center on Vision Loss,website,2016)  ويوتيوب للمكفوفني، حيث أثبتت األحباث الّت أجراها دينيس أودرو يف .

أن شبكة يوتيوب طبقت قواعد اإلتاحة ااخاصة بدخول املعاقني، حيث أن شبكة يوتيوب أصبحت األكثر إستخداماً  1199سبتمرب 
. وقد صممت الباحثة الربنامج (Australia&Hollier,2012:7-11)من قبل املكفوفني لبساطة واجهتها وسهولة إستخدامها. 

( أنه نسق متكامل من األسس املعرفية، والنفسية، واإلجتماعية، والعناصر 9:,:111التدريسي والذي يقصد به كما عرفه مدكور)
يجية وإختارت تطبيق بيق هذه اإلسرتاتاملتكاملة معها؛ بقصد تنميتهم الشاملة، وحتقيق األهداف املنشودة، عرب اهلواتف الذكية يف تط

الواتس آب وهو تطبيق تراسل فوري، يتم تنزيله يف اهلواتف الذكية. وميكن باإلضافة إىل الرسائل األساسية للمستخدمني، إرسال الصور، 
وفري واإلقتصادية  م، والتالرسائل الصوتية، الفيديو والوسائط، ومن مميزاته9العاملية، التفاعلية، تعدد االستعمال، سهولة اإلستخدا

( أن أجهزة اهلاتف الذكي وحتديدًا )األيفون( كانت األكثر إنتشارا بني 1191(. وقد أشارت دراسة هولري)92,ص1119)عصام,
يات املكفوفني، بسبب وجود الربامج املطورة واملساعدة عليها، مما يدفع مجيع شركات اإلتصاالت إىل التعاون مع هذه الفئة وتطوير الربجم

(، أن املكفوفني يفضلون استخدام اهلواتف الذكية أكثر من األجهزة األخرى، 1193املختلفة هلم. كما أشارت دراسة اجليار وآخرون)
( بعنوان9  أمهية استخدام املعاق بصريًا لشبكة املعلومات 1113لسهولة اإلستخدام والتواصل. وقد إتفقت الباحثة مع دراسة حيي)

 نظر املعلمني واملعلمات مبدارس التعليم ااخاص  اإلنرتنت من وجهة

حيث هدفت الدراسة إىل الكشف عن أمهية إستخدام شبكة اإلنرتنت للمعاق بصرياً من وجهة نظر املعلمني، وتوصلت الدراسة إىل أن 
له املرونة، وتساعده على  متنوعة توفراملعلمني يرون أن إستخدام اإلنرتنت أكثر أمهية للفرد املعاق بصرياً، ألّنا تتيح له استخدام وسائل 

التعلم دون التقيد بالوقت واملكان،وأن إستخدام شبكة اإلنرتنت متكن املعاق بصرياً من احلصول على مصادر معرفية متنوعة من حيث 
لطالب قبل الدخول إىل االكم والكيف، وتوفر اجلهد واملال.  والصف املقلوب هو إستبدال التعلم التقليدي بفيديوهات تعليمية يتعلمها 

الفصل، مث يهطلب منهم أن يدخلوا إىل الصف  مستعدين حلل األنشطة أو التدريبات العملية الّت تكون يف صورة مشروعات أو حل 
وستطبق إسرتاتيجية الصف املقلوب يف تدريس  (Amresh,et al,2013)مشكالت املرتبطة بالفيديو الذي تعلموه لتأيت مستعدة.

عن طريق مشاهدة املتعلمني ملقاطع فيديوهات تعليمية ومقاطع صوتية عرب اهلواتف الذكية عن طريق برنامج الواتس آب،  هذه الوحده
( أشارا يف دراستهم أن ميزة 1192يف حني يستخدم وقت احلصة لتكليف املتعلمني مبهام حمددة ، ال سيما وأن  بريمجان وسامس)
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لذين يعانون من صعوبات يف التحصيل يتلقون أكرب قدر من املساعدة . ومن خالل ما مت الصفوف املقلوبة تكمن يف أن الطالب ا
إستعراضه من الدراسات السابقة إتفق هذا البحث مع الدراسات السابقة يف املتغري املستقل، وهو الصف املقلوب؛ فقد تناولت الدراسات 

مستوى النجاح  درجة اإلكتساب الّت حيققها الطالب، أولذي يقصد به السابقة فاعليتها يف متغريات تابعة مثل التحصيل الدراسي وا
 الذي حيرزه أو يصل إليه يف مادة دراسية أو جمال تعليمي أو تدرييب معني، 

 وفق مستويات التيمس وبلوم، وحتقيق التفاعلية بني املعلمة  والطالب الكفيف.

 

 بناء البرنامج التدريسي:

 World Wide Web  سي باإلستفادة من املعايري الّت وضعتها منظمة رابطة الشبكة العامليةلقد مت بناء الربنامج التدري
Consortium (WWWC)  بشأن جعل حمتوى الويب سهل اإلستخدام للمستخدمني من ذوي اإلعاقة، وفرضها على العديد،

خول إىل برنامج الواتس آب والربامج األخرى، مبسمى اإلتاحة.لتسهيل الد (WCAG)من الدول قواعد لتوفري حمتوى الويب للمعاقني  
دعمة باللمس والصوت املوجودة يف اهلواتف الذكية، من خالل قارئات الشاشة 

ه
 Media Access)بإستخدام التقنيات امل

Australia&Hollier,2012:9)   ،وباجلوع إىل معايري تصميم الصف املقلوب وما تتطلبه من توفريبيئة تعلم مرنة . 
(Shwan&Mcgee,website.2016)  (2008:5-9)( وبالرجوع إىل معايري .NGSS بالرجوع إىل الفصل ااخاص )

لفئة والّت نصت على ظرورة جتنب كثرة النصوص، وتبسيط املفاهيم العلمية هلذه ا-مجيع املعايري مجيع الطلبة–بالرتبية ااخاصة 
(Lee,2014وبالرجوع إىل الكتب والبحوث والدراسات املتخص ،)يمية صة يف الصفوف املقلوبة خاصة، واحلقائب التدريسية والتعل

( للتصميم التعليمي والذي يهدف إىل مساعدة الطالب املعلمني والباحثني على تطوير 1193والتدريبية، وبالرجوع إىل منوذج اجلزار )
 هي9غة هذا الربنامج وفق مخس مراحل و الدروس والوحدات التعليمية كمنظومة فعالة ليناسب التعليم اإللكرتوين، فإنه مت صيا

 أواًل: مرحلة التحليل:

واتف ويندرج حتتها9 *وضع معايري لبيئة التعلم اإللكرتوين، وتتمثل بيئة التعلم اإللكرتوين يف هذه الدراسة يف تصميم الصف املقلوب عرب اهل
 الذكية مع مراعاة معايري تصميمه، وهي9 

 ب.معايري البناء ج.معايري الكتابة والتحرير د.املعايري األخالقية أ.املعايري الّت ترتبط باملفهوم 

 يتها.ل*حتليل ااخصائص األساسية للمتعلمني املستهدفني وتعلمهم السابق والتعلم املتطلب تواجده لديهم واملهارات املعلوماتية واملعرفية وفعا

 . *حتديد احلاجات التعليمية واملهارات املطلوب إكساها للمتعلمني
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 *حتديد املوارد املتاحة والّت ميكن إستخدامها، متمثلة يف اهلواتف الذكية.

 ثانيا9ًمرحلة التصميم9

 . ABCD*وضع األهداف التعليمية يف شكل 

*حتديد عناصر احملتوى لألهداف التعليمية للوحدة. حيث قامت الباحثة بتحديد عناصر احملتوى الّت حتقق األهداف التعليمية املرجوة، 
 الّت ميكن تدريس الوحدة من خالهلا ومتثلت يف الصوت والفيديوهات والتسجيالت الصوتية، والروابط املستخرجة من حمركات البحث.و 

 *تصميم خربات املتعلمني9 املصادر، واألنشطة، والتفاعل )فردي/مجاعي(، روابط ووصالت.

يفها تحميل املعلومات املناسبة من اإلنرتنت والصور وااخرائط وتك*إختيار عناصر الوسائط واملواد التعليمية9 حيث قامت الباحثة ب
للكفيف من خالل الوصف والشرح الصويت، وقد استعانت الباحثة مبحركات البحث األكثر إستخدامًا من قبل الطالب الكفيف 

يمية عن طريق ة لدروس الوحدة التعلياهو( والكتب واملراجع ااخارجية والكتاب املدرسي، وأيضا تنزيل فيديوهات جاهزة مناسب -)جوجل
اليوتيوب الذي حقق ثاين نسبة إستخدام من قبل الطالب الكفيف، كما إستخدمت الباحثة أيقونات املوجودة يف برنامج الواتس آب 

عداد املعلمة إ لتصوير مقاطع فيديو ختص دروس الوحدة التعليمية وإرساهلا ومشاركتها مع اجملموعة التجريبية، وأيضاً مقاطع صوتية من
لشرح الدرس وتوضيح النقاط الغامضة والتأكيد على النقاط اهلامة يف الدرس، وذلك مبا حيقق األهداف التعليمية وبشكل مناسب للفئة 

 املستهدفة.

 *تصميم السيناريو للوسائط املختارة .

برنامج  نشئة للصف املقلوب عرب الرسائل املباشرة يف*حتديد أدوات االتصال املتزامن داخل وخارج البيئة9 اإلتصال داخل اجملموعة امل
 الواتس آب، وااخارج عن طريق الربيد اإللكرتوين.

 ثالثا: مرحلة اإلنتاج واإلنشاء:

*إنتاج بيئة التعليم اإللكرتوين9 حيث إستخدمت الباحثة اهلواتف الذكية ومت تنزيل برنامج الواتس آب على مجيع هواتف اجملموعة 
 أنشئت جمموعة على برنامج  الواتس آب أضافت فيها مجيع الطالبات اجملموعة التجريبيةالتجريبية، و 

 رابعاً: مرحلة التقويم:

*عرض جمموعة الصف املقلوب يف برنامج الواتس آب عرب  اهلواتف الذكية على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف جمال تقنيات 
 ن ااخطاب للمكفوفني.التعليم واملناهج وطرق التدريس مبعهد عمر ب
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 *تطبيق إسرتاتيجية الصف املقلوب عرب اهلواتف الذكية على جمموعة من املتعلمني.

 خامسًا: مرحلة اإلستخدام:

 *اإلستخدام امليداين لإلسرتاتيجية عرب اهلواتف الذكية يف املنزل.

 *مرحلة التغذية الراجعة يف الصف املدرسي.

 : خطوات التنفيذ :سادسا

( طالبات يف اجملموعة التجريبية من طالبات الصف الثامن للمكفوفني مبعهد عمر بن 8نة الدراسة9 عينة مكونة من )*إختيار عي
 ااخطاب للمكفوفني.

-*تطبيق أدوات البحث القبلي9بطاقة مالحظة اآلداء املهاري على الطالبات جمموعة الدراسة يف اىستخدام حمركات البحث)جوجل
 امج الواتس آب.ياهو(، واليوتيوب، وبرن

 *.التطبيق9  

تدريب الطالبات على إستخدام حمركات البحث واليوتيوب، والتفاعل يف جمموعة الصف املقلوب يف جمموعة برنامج الواتس آب عرب أ.
 اهلواتف الذكية.

تقل يف املنزل مث سالتوضيح للطالبات أّنم يتعلمون وفق منط الصف املقلوب عرب اهلواتف الذكية، حيث تعلم الطالبة بشكل مب.
 التفاعل مع االقران عرب جمموعة الواتس آب.

التأكيد على الطالبات بقراءة األهداف السلوكية الّت ترسلها املعلمة لكل درس إىل جمموعة الصف املقلوب عرب اهلواتف الذكية ج.
 واملطلوب حتقيقها بعد اإلنتهاء من التعلم.

 علومات والروابط والفيديوهات والتسجيالت الصوتية الّت ترسل عرب اهلواتف الذكية عربالتأكيد على الطالبات اإلستفادة من املد.
 برنامج الواتس آب واملشاركة والتفاعل واملناقشة مع املعلمة ومع أقراّنا يف اجملموعة يف املادة العلمية.

ام إسرتاتيجية الصف نتهاء من الدراسة بإستخدالتوضيح للطالبات بأنه سيتم تطبيق إختبار حتصيلي فردي على كل طالبة بعد اإلهـ.
 املقلوب عرب اهلواتف الذكية.
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*.تطبيق أدوات البحث بعديا9ً بعد إنتهاء مدة جتربة البحث والّت بلغت )شهر ونصف( قامت الباحثة بتطبيق ألدوات البحث متمثلة 
 يف اإلختبار التحصيلي، ومت رصد الدرجات جلميع الطالبات.

 الخاتمة:

صلت الدراسة إىل أغلب أفراد العينة من املكفوفني يستخدمون العديد من األجهزة التقنية، وجاء يف املركز األول من حيث لقد تو 
اإلستخدام، اهلاتف الذكي؛ ملا يتمتع به من نظام تشغيل متطور ومزايا أخرى لتصفح اإلنرتنت باللمس واملزود بربنامج قارئ الشاشة، 

يقات احلديثة السهلة اإلستخدام وأكثرها متعة مثل تطبيق الواتس آب الذي إحتل املركز األول إستخداماً لدى وسهولة املزامنة مع التطب
املكفوفني من تطبيقات اهلواتف الذكية، وبالتايل فإن تطبيق إسرتاتيجية الصف املقلوب لدى الطلبة املكفوفني عرب اهلواتف الذكية من 

صول والقى قبواًل كبرياً من قبل الطالب املكفوفني لتوفر التقنية املطلوبة يف الدراسة، وسهولة احلخالل تطبيق الواتس آب، كان ناجحاً 
والوصول على املادة العلمية املستخدمة يف تطبيق هذه اإلسرتاتيجية من فيديوهات ومقاطع صوتية، وسهولة إستخدام حمركات البحث 

ب وأقرانه ءهتا من قبل الطالب الكفيف وسهولة التفاعل بني املعلم والطالب وبني الطالاملختلفة يف احلصول على املعلومات وإرساهلا وقرا
من خالل اجملموعة املنشئة عرب برنامج الواتس آب وما يوفره من سهولة إرسال الرسائل واملقاطع الصوتية والفيديوهات.كما إستفاد ويل 

العملية  اشرة وسريعة بينه وبني املعلم ومت تفعيل ويل األمر يف املشاركة يفاألمر من هذه اإلسرتاتيجية من خالل وجود طريقة تواصل مب
التعليمية، من خالل إدخاله يف اجملموعات التعليمية املنشأه عرب الواتس اب ويتلقى كل جديد من شرح دروس املنهج وواجبات وأنشطة 

 ابعة عرب اهلواتف الذكية وحتت رقابتهم.والغرض من ذلك هو توجيه الطالب يف املنزل بااللتزام بالتحضري واملت

 التوصيات:

  عقد الورش التدريبية للمعلمني باملعهد من أجل تعريفهم بأمهية طرق التدريس احلديثة مثل إسرتاتيجية الصف املقلوب،  وكيفية
 تكييفها بإستخدام تطبيقات اهلواتف الذكية والتكنولوجيا احلديثة لكي تناسب املكفوفني.

 أخرى حول فاعلية برنامج قائم على الصفوف املقلوبة يف تنمية مهارات أخرى، مثل التعلم الذايت، وحل  إجراء حبوث
 املشكالت، واإلستقصاء، والتعلم املنظم ذاتياً، والتفكري ماوراء املعريف واإلبداعي.

 ه الربامج يف مجيع املراحل يق مثل هذتصميم املقررات الدراسية بتدريبات ومناذج مستوحاة من الصفوف املقلوبة، والتوسع يف تطب
 التعليمية.

 .تضمني برامج إعداد املعلمني، التدريب على إسرتاتيجية الصفوف املقلوبة 
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 د.عبير عيسى العميري
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 عضو ديئة تدريس، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، كلية التربية األساسية، قسم الحاسوب، دولة الكويت

 
 

 ملخص

عن فرض القيود والقوانني  توقفلعل وجود الطفل يف اجملتمع الرقمي أصبح من املسلمات اليت جيب على اآلباء تقبلها كما جيب عليهم ال 
الصارمة اليت متنعهم من استخدام االنرتنت واالستفادة من هذا التطور التكنولوجي، لذا أصبح من الضروري التعرف على السلوكيات 

لمية على عرض عالصحيحة اليت جيب أن يتعلمها اآلباء لتنشئة أبنائهم التنشئة الصحيحة لالخنراط يف هذا العامل، وتركز هذه الورقة ال
مهارات تربية الطفل الرقمي وتنشئة جيل قادر على التفاعل مع اجملتمع التكنولوجي بشكل آمن وصحي، وقادر على التصرف بسلوكيات 

 الئقة جتعله مسئوالً أثناء التعامل مع جمتمعه االفرتاضي.

ع االفرتاضي، لتكنولوجي، االنرتنت، الطفل الرقمي، اجملتمالتكنولوجيا، التواصل االجتماعي، الوصول الرقمي، التطور ا -مفتاحيةكلمات 
 املواطنة الرقمية، التجارة الرقمية، االتصال الرقمي، الثقافة الرقمية، السلوك الرقمي، القانون الرقمي، األمن الرقمي.

 مقدمة .9
يف  تطبيقات  وأصبح امتالك حساباتأصبح امتالك األجهزة االلكرتونية يف عصرنا احلايل من املتطلبات األساسية لدى كل شخص ، 

التواصل االجتماعي من األمور املسلم ها ومن الكماليات الضرورية اليت يتطلب توفرها عند كل شخص ، ويف ضوء هذه الثورة التكنولوجية 
 كله بني يديك بضغطة ملاملتسارعة ظهر جمتمع تكنولوجي كبري زادت رقعته لتشمل العامل بأكمله ويتيح أدوات متعددة وجبارة جتعل العا

زر واحدة ، وظهر مع هذا اجملتمع جيل شبايب جديد ميأله الشغف باالنضمام والتفاعل هذا اجملتمع التكنولوجي فتفاعل مع ألعاب 
 االنرتنت واستخدم ألعاب العامل االفرتاضي ووسائل التواصل االجتماعي واطلع على ثقافات الشعوب.

تعددة هلذا التطور التكنولوجي من تسهيل عمليات التواصل والوصول الرقمي واحلصول على مصادر وعلى الرغم من اإلجيابيات امل
املعلومات بشكل أسرع والتعرف على ثقافات الشعوب وخلق الفرص إلطالق االبداعات للشباب، إال أنه ثبت أن هذا اجملتمع 

ل واملراهقني الذين يستخدمون الشبكات االجتماعية يفوق مخسه التكنولوجي استقطب االطفال واملراهقني، إذ وجد أن اعداد األطفا
مليون ، كما أشارت الدراسات أن املراهقني والشباب يقضون ساعات طويلة تفوق مخس ساعات يومياً يف تصفح االنرتنت والتواصل 

 [1](.AVG ،1192على الشبكات االجتماعية )شركة األمن 

 من ؤشر خطري على اآلثار السلبية اليت ميكن أن يتعرض هلا هذا اجليل من األطفال واملراهقنيويعترب تصفح االنرتنت هذا املعدل م 
خالل فرتة تفاعلهم مع التطبيقات االجتماعية واأللعاب االفرتاضية ومن التواصل مع جمهولني رقميني يشكلون خطرا قويا، أو تصفح 
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اسات ناهيك عن املشاكل النفسية والصحية اليت يتعرضون هلا إذ اثبتت الدر مواقع مشبوهة خطرية، أو التعرض لالستغالل واالبتزاز ، 
عاما إمكانية تعرض األطفال واملراهقني الذين يستخدمون االنرتنت ملدة تتجاوز  98- 93طالبا من عمر  223الكندية اليت مشلت 

شكلة سوًءا يف سراف يف استخدام االنرتنت، وتزداد املساعتني يف اليوم للمشاكل الصحية والنفسية اليت تصل إىل االنتحار يف حالة اال
 حال انعدام الرقابة والتحكم عليهم. 

وهنا تقع مسئولية اآلباء يف تنشئة جيل قادر على االخنراط يف اجملتمع التكنولوجي واالستمتاع بكل منافعه ويف نفس الوقت، احلفاظ  
 نوا أعضاء مسؤولني يف اجملتمع. على بقائهم آمنني أثناء التصفح وتربيتهم على أن يكو 

  الرقمي الطفل هو من .1
ويعرف بينيت وماتون وكريفن اإلنسان الرقمي بأنه هو الشخص الذي ولد خالل طفرة التكنولوجيا أو بعدها وتفاعل مع التكنولوجيا 

يشمل مجيع أطفالنا الذين ال تتجاوز  وجند أن التعريف السابق [2] الرقمية منذ سن مبكرة، ولديه قدر كبري من اإلملام هذه املفاهيم
 ، لذا ميكن اعتبار مجيع أطفالنا أطفاالً رقميني. 1111أعمارهم مخس عشر عاماً ألّنم ولدوا بعد عام 

 األنشطة التي يقضيها الطفل الرقمي على االنترنت (2
كما وضح    [3] الرتفيه األخرىوجد الرسون أن العديد من املراهقني ينشطون يف استخدام اإلنرتنت ويفضلوّنا على وسائل 

، ولوحظ أن املراهقني [4]ر ليفينغستون أن أنشطة االنرتنت اليت يستخدمها األطفال واملراهقني ال تكون معروفة أو مفهومة من قبل الكبا
 واألطفال يقضون وقتهم يف استخدام األنشطة التالية9

 استخدام خدمات التواصل االجتماعي 
 حتميل الصوت /الفيديو 
 لرتفيه واأللعابا 
    البحث عن األخبار 

وحذر ليفينغستون وهالسرب من العالقة الطردية بني فرتة استخدام االنرتنت واألنشطة ااخطرة اليت ميارسها املراهقني واألطفال على 
ت خوض املخاطرة رتناالنرتنت واألخطر من ذلك جتنبهم لتدخل الوالدين أثناء ممارستهم لتلك األنشطة واليت سوف تقودهم حنو االن

ولعل من أهم املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا املراهق ين واألطفال هي9 اإلدمان على اإلنرتنت، التحرش وانتهاك ااخصوصية،  ،[6] [5]
 [7] [8] [9] العنف واحملتوى اإلباحي.

 مخاطر استخدام االنترنت على الطفل الرقمي (1
املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا الطفل الرقمي، وحسب التعاريف السابقة لإلدمان جند  تعترب مشكلة اإلدمان على األنرتنت من أهم

أن اإلدمان استند على مفهوم  اإلدمان  من املنظور الطيب إذ يركز على  الناحية اجلسدية  وليس النمط السلوكي، وقد طالب الباحثون 
، ويعرف مفهوم [10][11][12][13][14]ة إىل اجلانب اجلسدي مؤخرا بوجوب تعديل مفهوم اإلدمان اجلانب السلوكي باإلضاف

 .[15]اإلدمان السلوك بأنه   االستخدام املفرط للتقنيات املختلفة، مثل تصفح اإلنرتنت، ومشاهدة التلفزيون، وألعاب الكمبيوتر  
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 هي9وميكن اعتبار أن الشخص مدمن لإلنرتنت إذا حتققت فيه مخسة أعراض من أصل مثانية أعراض و 
 االنشغال بتصفح اإلنرتنت 
 احلاجة إىل قضاء وقت أطول على االنرتنت 
 حماوالت للحد من تكرار استخدام اإلنرتنت 
 االنسحاب عند تقليل استخدام اإلنرتنت 
 عدم القدرة على إدارة الوقت 
 )عدم القدرة على االندماج مع البيئة احمليطة )األسرة، املدرسة، العمل، األصدقاء 
 اء الوقت على االنرتنتالتحايل لقض 
   تعديل يف املزاج خالل استخدام االنرتنت 

 (.[16]) الرابطة األمريكية للطب النفسي 

وتظهر آثار اإلدمان واضحة عندما يصرح مستخدم االنرتنت بأنه يشعر بالراحة عند التعامل مع أجهزة الكمبيوتر أكثر من التعامل 
ناً عند التواصل مع اآلخرين عرب االنرتنت من التواصل وجها لوجه. كما تظهر هذه اآلثار عندما مع الناس، وبأّنم يشعرون بأّنم أكثر أما

يفقد املستخدمون السيطرة على أنفسهم عند ااخسارة أو يشعرون باالكتئاب عند عدم استخدام االنرتنت أو يكونوا سريعي الغضب 
ر  نتائج األحباث السابقة أن إدمان استخدام اإلنرتنت قد سبب عدة آثاعندما يكونوا غري قادرين على االتصال باإلنرتنت. كما تشري

ة ر سلبية من أبرزها عدم انتظام النوم، جتاهل املسئوليات العائلية، التأخر عن املدرسة والعمل، عدم الرتكيز، االضطراب النفسي وعدم القد
 [17][18]على السيطرة على االنفعاالت. 

رتنت يف املرتبة الثانية ضمن أكرب خماطر االنرتنت على املراهقني واألطفال، ويعرف التحرش عن طريق ويأيت التحرش عن طريق االن
االنرتنت على أنه   اإلجراءات اليت تتخذ على شكل مضايقة عمدا أو إحراج أي شخص آخر، أو اإلدالء بتعليقات وقحة أو سيئة 

 [19]جتاه شخص آخر عرب اإلنرتنت. 

اإلعالمي من خالل عدة تقارير أن هناك قلقاً متزايداً من وجود العديد من املواقع اليت تستهدف األطفال وتطلب وصرح مركز الرتبية 
منهم معلومات شخصية )مثل عناوين الربيد اإللكرتوين وأرقام اهلواتف وعناوين املنازل، ومعلومات عن اآلباء( دون استئذان الوالدين. 

 صداقات عرب اإلنرتنت جذبت اهتماماً خاصاً للمراهقني واألطفال باعتبارها سلوكاً مثرياً خصوصاً  والحظ ليفينغستون أن تكوين [20]
 [21] .عندما يؤدي إىل اجتماعات و إعطاء معلومات شخصية أو خاصة على االنرتنت 

تعرض للمحتوى ية العنف والوتشري دراسة أجريت مؤخرا يف السويد مت سؤال البالغني أعن أهم العوامل اليت تؤدي إىل أن تكون ضح
(، ويليه التلفزيون وتصفح االنرتنت بنسبة % 91اإلباحي والعنيف، وكانت النتيجة أن الكحول واملخدرات من أهم العوامل بنسبة )

 [22]( ممن مشلهم االستطالع واسفرت النتائج عن وجود تأثري قوي وكبري بني االنرتنت والتعرض للمحتوى اإلباحي والعنف. % 1:)

( )منظمة %82وباملثل، أظهرت دراسة يف الواليات املتحدة أن االنرتنت تعترب أكثر خطرًا على األطفال من التلفزيون بنسبة )
Common Sense Media .)[23] 
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 االنترنت ومخاطر اآلباء سلوكيات بين العالقة .3
م سلطتهم على التشدد وفرض األوامر والقوانني واستخدامازال الكثري من اآلباء يف وقتنا احلايل يستخدمون الرتبية اليت تعتمد على 

األبناء ، لذا وجدت الكثري من الدراسات أن املراهقني واألطفال لديهم تفضيل قوي لالخنراط يف عامل االنرتنت ويشعرون بأّنم أكثر 
عر املراهق بأنه لى االنرتنت ، و كما يشارتياحا مع أجهزة الكمبيوتر  وأكثر ثقة وأرحيية عند استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي ع

، لذا مع وجود هذه التصورات لدى املراهقني تزيد االحتماالت [24][25][26] يلقى معاملة أفضل يف بيئة اإلنرتنت من بيئته املنزلية
 [27].احي والعنيفبليكونوا عرضة للتحرش أو التسلط اإللكرتوين على شبكة اإلنرتنت وكذلك إمكانية كبرية للتعرض للمحتوى اإل

أن العديد من اآلباء ال يهتمون بتعليم أبنائهم مهارات استخدام أدوات االنرتنت بكفاءة رغم مطالبة العديد من الباحثني موراي وجد 
نرتنت إلبوجودها )، وتأيت هذه املطالبات بناًء على الدراسات اليت أثبتت أن املراهقني الذين يتمتعون بالكفاءة عند استخدام أدوات ا

 [28]. ولديهم مهارات الوصول الرقمي يكون استخدامهم لإلنرتنت أكثر دقة ويكونوا أقل عرضة ملواجهة خماطر االنرتنت 

ند أن غالباً ما يكون اآلباء واألمهات الذين ال يراقبون أبنائهم ع ،  ميسج،  يبارا وآخرونومارتن، ليفنجستونكيث الباحثون   ويرى
لديهم افتقار للمعرفة باستخدام شبكات االنرتنت كما يرى الباحثون أن انعدام دور توجيه الوالدين وعدم وجود  استخدام التكنولوجيا

 [27][29][30][19] الرقابة األسرية له نفس تأثري التعرض للمخاطر اليت ذكرت سابقاً.

ألبناء وتقلل بني اآلباء واألبناء توفر دعما قويا ل وفيما يتعلق بأساليب تربية األطفال، أظهرت الدراسات أن وجود املشاركة احلوارية
نسبة تعرض األبناء ملخاطر االنرتنت، فعندما حيرص اآلباء على التحدث مع أطفاهلم حول اإلنرتنت والبقاء يف مكان قريب أو اجللوس 

حيد من تعرضهم  رتنت  ميكن أنمعهم حني يستخدمون االنرتنت لتشجيعهم على استكشاف اإلنرتنت، وتبادل األنشطة معهم عرب اإلن
 ملخاطر اإلنرتنت، وبالعكس انعدام املشاركة واحلوار بني اآلباء واألبناء تزيد من فرصة تعرض األبناء ملخاطر االنرتنت خصوصاً وأّنم يف

. حرش اجلنسيتهذه السن الصغرية غري قادرين على االختيار الصحيح ألصدقائهم عرب االنرتنت ويكونوا أكثر عرضة لالبتزاز وال
[34][33][32][31] 

وخالصة القول، على اآلباء أن ميتلكوا مهارات معينة لتهيئة الطفل واعداده الستخدام االنرتنت من أجل خلق جيل قادر على التفاعل 
 وبأمان. التقنية بوعيمع االنرتنت واالستفادة من إجيابيات 

  الرقمية المواطنة – الرقمي الطفل تنشئة .2
آلباء بني نارين، نار السماح ألطفاهلم باستخدام التقنية ونار خوفهم من تعرض أبنائهم للمخاطر السلبية للتقنية لذا يعيش معظم ا

جند أن معظم اآلباء يلجأون إىل محاية أبنائهم من هذه املخاطر عرب التشدد وفرض القيود والقوانني اليت حتد من استخدام االنرتنت 
 لفرتات طويلة.

قمي يتطلب وعي اآلباء وتأهليهم لدعم سالمة أبنائهم على اإلنرتنت من خالل تقاسم جتربة إجيابية من استخدام وتنشئة جيل ر 
اإلنرتنت معهم وهذا يتطلب من اآلباء بأن يكونوا مواطنني رقميني لفهم ما يفعله أبنائهم وإدراك القضايا التكنولوجية من أجل مساعدة 

 دام التقنية وتشجيعهم على استثمار الفرص اإلجيابية اليت تقدمها التقنية.أطفاهلم ليكونوا فاعلني عند استخ
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مية قمن هذا املنطلق جند أن تنشئة طفل رقمي تبدأ بتأهيله ليكون مواطناً رقمياً قادراً على استخدام التقنية مبسئولية وتعرف املواطنة الر 
عايري واألعراف واألفكار واملبادئ املتبعة يف االستخدام األمثل والقومي على أّنا   مواطنة الرقمية هي جمموع القواعد والضوابط وامل

 [35]للتكنولوجيا، واليت حيتاجها املواطنون صغارا وكبارا من أجل املسامهة يف رقي الوطن   

تمع إن املواطنة الرقمية ال تقتصر على شخص واحد أو جمموعة أشخاص، فهي جيب أن تشمل كل من له صله ويتفاعل مع اجمل
الرقمي مهما كان دوره ومهما كان عمره،  وعلى اجملتمع أن حيرص على تربية الطفل على املواطنة الرقمية وتنشئته وتأهيله للوصول إىل 
مستوى من الوعي واالدراك واملسئولية من أجل احلصول على جيل متمكن من استخدام التقنية ، قادر على إدارة وقته بكفاءة، يستثمر 

النرتنت أثناء التواصل الرقمي وعند استخدام التواصل االجتماعي، حيرتم ثقافات اجملتمعات األخرى،  يلتزم بقوانني الوصول مميزات ا
افظ الرقمي واملواثيق ااخاصة باستخدام التقنية، على معرفة بالقوانني الدولية ااخاصة باستخدام التقنية، يلتزم حبقوق امللكية الفكرية، حي

 وماته وحيمي نفسه من املعتقدات الفاسدة.على سرية معل

  الرقمية المواطنة عناصر .5

تتطلب عملية تنشئة جيل رقمي تكامل عدة عناصر أساسية لضمان االستخدام املالئم للتكنولوجيا، وجتتمع هذه العناصر لإلجابة 
صحيحة يف اجملتمع ولوجيا مهارات املشاركة العلى التساؤالت الكثرية اليت تطرح يف عامل التكنولوجيا مثل9 هل ميتلك مستخدمي التكن

الرقمي؟ هل لديهم القدرة على فهم وسائل االتصال الرقمي؟ هل ميتلكون مهارات شراء البضائع وبيعها يف بيئة حممية؟ هل يعرفون 
 . وغريها من األسئلة.؟.القوانني الرقمية؟ هل يعرفون حقوقهم ومسئولياهتم

بناء ليكونوا أطفااًل رقميني، البد من وجود إطار مرجعي حيدد مجيع السلوكيات واالرشادات املطلوبة ولكي يستطيع اآلباء تأهيل األ
لالستخدام املالئم للتكنولوجيا، ويتلخص هذا اإلطار يف تسعة حماور أساسية وهي9 الوصول الرقمي، التجارة الرقمية، االتصال الرقمي، 

 [36] الرقمي.قانون الرقمي، احلقوق واملسئوليات الرقمية، الصحة الرقمية، األمن الثقافة الرقمية، قواعد السلوك الرقمي، ال

 العنصر األول: الوصول الرقمي: (2

يرغب معظم اآلباء يف التأكد من أن أطفاهلم على معرفة تامة جبميع املستجدات التكنولوجية اليت تفيد طفله يف الوقت احلايل، ويف 
دوات التكنولوجية بشكل يتناسب مع الفئة العمرية ألطفاله، فمثاًل جيب أن حيرص على احلصول نفس الوقت جيب أن يوفر اآلباء األ

على وصول منتظم للتكنولوجيا من خالل وجود جهاز حاسوب ومزود خدمة انرتنت، كذلك اختيار أجهزة بشاشات غري متوهجة 
 نية بكفاءة.ومناسبة للفئة العمرية وغريها من التجهيزات اليت تتيح استخدام التق

كما أن هذا العنصر يركز على ضرورة منح اجلميع فرصة الوصول الرقمي وذلك لسد الفجوة الرقمية وإتاحة الفرصة للجميع يف التمتع 
بالوصول إىل الثروات التكنولوجية واالستفادة منها، وقد قامت منظمة برجييسورج اليت تعمم االستخدام األمثل لتكنولوجيا املعلومات 

تصال يف الدول النامية بتحديد عدة أركان لضمان استخدام التكنولوجيا بفاعلية وهذه األركان تتلخص بـ9 توفر التكنولوجيا للجميع، واال
مالئمة التكنولوجيا للفئات املستخدمة، توفر التدريب واملهارات الالزمة لالستخدام، توفر احملتوى االلكرتوين، تطبيق التكنولوجيا يف 

 [37][38].يومية، الوعي بالتكنولوجيا وآثارها وقوانينها، توظيف التقنية يف االعمال احلكومية واملؤسسياألعمال ال

 :العنصر الثاني: التجارة الرقمية (2
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نصر ع لعل من أهم فوائد التكنولوجيا هو التجارة االلكرتونية واليت تعين إمكانية البيع والشراء عرب االنرتنت، وتعترب التجارة االلكرتونية
جاذب لألطفال لسهولة احلصول على ما يرغبون بضغطة زر واحدة والشعور باملتعة أثناء التسوق االلكرتوين غافلني عن األسعار احلقيقية 
 للسلع ومندفعني حول ااخصومات والدعايات اجلاذبة اليت تعرضها شركات التسويق االلكرتوين احملرتفة، وإتاحة التسوق االلكرتوين لألطفال

لب متابعة دقيقة من ويل األمر ملا بالتجارة االلكرتونية من آثار سلبية من أبرزها سرقة املعلومات ااخاصة ببطاقات االئتمان وكذلك يتط
 تراكم الديون على بطاقات االئتمان االلكرتونية.

عة ووعي وذلك كرتوين ولكن مع متابودور اآلباء مهم جًدا يف هذا العنصر حيث أن عليهم تعليم أطفاهلم استخدام مواقع التسوق االل
عن طريق تعليمهم بأنه هناك رسوم حمدده تؤخذ من املشرتي ختتلف عن رسوم السلعة، باإلضافة إىل ضرورة مقارنة األسعار يف عدة 

لشراء ملا هلذا ا مواقع قبل البدء يف عملية الشراء وكذلك استخدام بطاقات االئتمان مسبقة الدفع حّت يتم حتديد مبالغ متفق عليها قبل
 من فائدة يف جعل الطفل يكون أكثر تأين قبل الشراء.

واهم دور لآلباء هو توعية األطفال كيفية محاية أنفسهم عند التسوق وذلك عن طريق تشجيعهم على التسوق من املواقع االلكرتونية 
ى، وكذلك موثوق منها أو اليت تظهر يف واجهة املواقع األخر املشهورة ، واختيار أفضل األسعار مع عدم فتح روابط الشراء اإلعالنية الغري 

قراءة معلومات املوقع والتحقق من معلومات االتصال ومدى مصداقيتها، وأخريًا التأكد من وجود عالمة األمان يف عنوان املوقع 
HTTPS  .[39] 

 العنصر الثالث: االتصال الرقمي:  (1

أو  باستخدام تطبيقات التواصل االجتماعي أو املكاملات الصوتية أو مكاملات الفيديو ويقصد به التواصل مع اآلخرين عرب االنرتنت
الرسائل النصية، ويشكل هذا العنصر هاجس خييف الكثري من اآلباء إذ كيف جيد األب الراحة وهناك غريب خياطب االبن ويتحاور 

ي جلميع فل إذا مل تكن هناك الرقابة الصحيحة ألنه املصدر الرئيسمعه؟ ونتفق مع هذا ااخوف إذ يشكل هذا العنصر خطراً كبرياً على الط
 خماطر االنرتنت اليت ميكن أن يتعرض الطفل واليت ذكرت سابقاً كالتحرش وانتهاك ااخصوصية والعنف واالباحية.

اإلجابة هنا ستخدام التقنية؟ و والسؤال الذي غالباً ما يطرحه اآلباء، كيف أراقب ابين وامحيه من االتصال الرقمي دون أن أمنعه من ا
تبدأ بـ   علم طفلك أن يكون رقيباه لذاته حّت حيفظ نفسه ، جيب على اآلباء احلرص على أن يكونوا قريبني من أطفاهلم أثناء اتصاهلم 

رف على أصدقائهم للتعرقمياً مع اآلخرين، كما جيب عليهم حتديد أوقاتاً حمددة لالتصاالت الرقمية، وننصح اآلباء أن حياوروا أبنائهم 
االفرتاضيني وعددهم وجنسيتهم وأعمارهم كلما أمكن، مع احلرص على تعليمهم على قواعد وأساليب احلوار الراقي واختيار الوقت 
املناسب لالتصال واحلوار، وأخريًا وليس آخرًا جيب أن يكون اآلباء خري قدوة ألبنائهم عند استخدامهم للتواصل االجتماعي سواء 

 تيار الوقت املناسب للحوار أو اختيار األسلوب الالئق والراقي للحوار.باخ

 :العنصر الرابع: الثقافة الرقمية (4

املقصود هنا بالثقافة الرقمية هو   القدرة على استخدام التكنولوجيا الرقمية ومعرفة الوقت املناسب الستخدامها وطريقة استخدامها  
ة على ضرورة تظافر اجلهود بني األسرة واملؤسسات احلكومية واملدنية ومؤسسات النفع العام لنشر ، ويركز عنصر الثقافة الرقمي[2][40]

ثقافة استخدام التكنولوجيا بالشكل املناسب لضمان خلق جيل مثقف وواع يستطيع توظيف التكنولوجيا واستخدامها بالشكل األمثل، 
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طيع نولوجيا قبل استخدامها، وكذلك حتديد معايري حمدده من خالهلا يستويتم ذلك عن طريق عملية تأهيل الطفل وتعليمه على التك
الطفل تقييم املواقع والتطبيقات االلكرتونية اليت يتجول ها والتأكد من صحتها ومصداقيتها عن طريق التحقق من املعلومات  املوجودة 

ملستخدمة ن إنشاء املوقع ونوع احملتوى والدقة يف النشر واملصادر افيها كاسم صاحب املوقع أو الشركة وانتماءاهتا وتاريخ االنشاء واهلدف م
 يف املوقع وصحة الروابط واملعلومات املقدمة .

 :العنصر الخامس: قواعد السلوك الرقمي (5

ية ر ويقصد ها سلوك املستخدم أثناء التواجد الرقمي وتصرفاته، وجند هنا أن الكثري من األطفال والبالغني يعتقدون أن لديهم ح
التصرف أثناء التواجد االلكرتوين إذ أن تواجدهم االفرتاضي يعطيهم احلرية التامة بالتصرف، ويأيت هنا دور اآلباء يف توعية األبناء 
 بأخالقيات استخدام التكنولوجيا وضرورة تعويد الطفل على تقييم تصرفاته والتفكري يف االنطباع السليب الذي ميكن أن يأخذه املستخدمني

 خرين عنه قبل البدء بأي تصرف غري مناسب.اآل

كما يتضمن السلوك الرقمي تلك القواعد ااخاصة )الربوتوكول ( عند استخدام التواصل االلكرتوين واملقصود ها تعويد الطفل على أن 
ارات الئقة عند ام عبيكون أكثر أدبًا ولباقة عند التواصل مع اآلخرين وذلك لعكس انطباع إجيايب عنه، ويتم ذلك عن طريق استخد

احلديث مع اآلخرين، وانتقاء عناوين مناسبة للرسائل اليت يرسلها، مع احلرص على تفادي استخدام عبارات السخرية واالستهزاء من 
الرسالة  ةاآلخرين، كذلك تدقيق النصوص وتفادي األخطاء االمالئية عند الكتابة، واستخدام الرموز التعبريية املناسبة واليت تعزز من لباق

وتوضح املفهوم، مع تشجيع استخدام عبارات االحرتام والشكر والتقدير، والتذكري بذكر حقوق امللكية الفكرية للكاتب عند الرغبة يف 
 [41]نسخ املعلومات أو اقتباسها. 

 العنصر السادس: القانون الرقمي: (1

ا يف اد ومحايتهم وأماّنم، ومع انتشار مستخدمني التكنولوجيعادة ما تقوم الدول بفرض القوانني حّت تتمكن من ضمان سالمة األفر 
العامل االفرتاضي أصبح البد من سن القوانني الرقمية حّت يتم تنظيم استخدام االنرتنت ومحاية املستخدمني من التعرض للمخاطر وانتهاك 

 رضهم للمخاطر.أجل محاية املستخدمني وتفادي تع ااخصوصيات، ويقصد بالقانون الرقمي   القيود اليت حتكم استخدام التكنولوجيا  من

ويرتكز دور اآلباء يف هذا العنصر على الناحية التوعوية والوقائية حيث جيب عليهم أن يقوموا بتنبيه أطفاهلم بعدم انتهاك حقوق 
ال املختلفة، وعدم ف يف وسائل االتصاآلخرين، وعدم مهامجة ومضايقة األفراد كتابيا ولفظياً، وعدم املساعدة يف نشر احملتوى الغري معرو 

ة اجتناها يتنزيل احملتوى غري القانوين، كما أن على اآلباء ضرورة تنبيه أطفاهلم بالقوانني الرقمية املقررة يف البالد والعقوبات املعتمدة وكيف
 ة أو النسخ الغري قانوين.والوقاية منها، وال مينع أن يتحدث اآلباء مع أبنائهم عن اجلوانب األخالقية للسرقة العلمي

 العنصر السابع: الحقوق والمسؤوليات الرقمية:   (7

 يتميز اجملتمع الدميقراطي مبنح احلقوق للمواطنني وحتديد الواجبات اليت تضمن تطبيق العدالة بني اجملتمع التكنولوجي، وتعرف احلقوق
ند وعدم ي التكنولوجيا  ، واخلق جيل رقمي البد من توضيح هذا البوالواجبات الرقمية على أّنا  املزايا واحلريات اليت متنح ملستخدم

تعويد األطفال على التمتع باحلقوق الرقمية وجتاهل الواجبات الرقمية. وعلى اآلباء تعويد أطفاهلم على التفاعل بإجيابية مع جمتمعه 
 صاحلني، مساعدة اآلخرين ليصبحوا مواطنني رقمينياالفرتاضي وابالغهم مبسئوليتهم االجتماعية جتاه هذا اجملتمع، وذلك عن طريق 
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 اوكذلك التبليغ عن املواقع أو املستخدمني الذين يثريون الشك أو الريبة، وإبالغ اآلباء عندما يرون استخدامًا غري مالئمًا للتكنولوجي
 وأخريا عدم مشاركة بيانات اآلخرين أو التدخل ي خصوصياهتم.

 هية الرقمية:العنصر الثامن: الصحة والرفا (7

أصبحت التكنولوجيا الرفيق الدائم لألغلبية، وأصبح الناس ال يستغنون عند أجهزهتم ّناراً ولياًل وعلى الرغم من اإلجيابيات املتعددة 
الظهر و  للرقمية إال ان هناك آثاراً سلبية ترتكز يف األمراض املستحدثة واليت ظهرت مع ظهور التقنية كشلل العصب املتوسط وآالم الرقبة

ومشاكل العني وغريها من األمراض اليت زادت مع ظهور التقنية، ويقصد بالصحة والرفاهية الرقمية  العناصر اجلسدية والنفسية للجسم 
ك عن لذواملتعلقة باستخدام التكنولوجيا الرقمية ، وحيتاج اآلباء على موازنة النواحي اإلجيابية للتكنولوجيا مع املخاطر الصحية احملتملة، و 

طريق الـتأكد من وضعية جلوس الطفل عند استخدام التقنية، ومراقبة الوقت الذي يقضيه الطفل يف استخدام التقنية، واختيار حجم 
 الشاشة املناسبة لعني الطفل مع استخدام وسائد للظهر ومساند للقدمني أثناء استخدام التقنية. 

 :العنصر التاسع: األمن الرقمي (9

العناصر اليت ال يهتم ها املستخدمون كثرياً رغم خطورهتا وتأثريها سلبياً على إتاحة املناخ اآلمن للطفل ومنع اآلخرين األمن الرقمي من 
من االخرتاق واحلصول على البيانات، ويعرف األمن الرقمي بأنه   اإلجراءات الوقائية اليت جيب ان يتخذها مستخدم التقنية لضمان 

  السالمة واألمن الرقمي  .

وإذا كان لدى اآلباء رغبة يف تشجيع األطفال على االخنراط يف اجملتمع الرقمي والتفاعل اإلجيايب فيه فإنه تقع عليهم مسئولية توفري 
األمن الرقمي لضمان سالمة أبنائهم وذلك عن طريق احلرص على استخدام أحدث برامج احلماية من الفريوسات واستخدام الكلمات 

مة االنرتنت وكذلك توفري برامج ملنع االخرتاق مع احلرص على أخذ نسخ احتياطية بشكل دوري حّت يتم حفظ السرية ملزودات خد
 البيانات واملعلومات من الضياع.

 التوصيات .:
رين ديف ضوء ما مت تقدميه يف هذه الورقة العلمية جند أنه من الضروري أن يكون اآلباء مواطنني رقميني يشعرون باملسئولية الرقمية وقا

على التفاعل اإلجيايب مع الرقمية من خالل تطبيق العناصر األساسية التسعة للمواطنة الرقمية حّت يستطيعوا نقل هذه السلوكيات إىل 
أبنائهم وبالتايل تأهيل وتنشئة جيل رقمي قادر على مواجهة حتديات العصر الرقمي وقادر على استغالل اجلوانب اإلجيابية يف اجملتمع 

 وتوظيفها يف احلياة العلمية والعملية.الرقمي 
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