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  مستخلص البحث
التعرف على ، و البحث الحالى بناء مقرر فى تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصةاستهدف

ختيار االنتاج واإلتصميم والمهارات وتحصيل العلى كل من المقترح أثر دراسة المقرر 
حديد األسس والمواصفات ، باإلضافة الى تلفئات الخاصـةالمرتبطة بالوسائل التعليمية ل

  .لهذه الفئات لتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية الالزمة

 من طالب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية وتكونت العينة
على إعداد إخصائى تكنولوجيا التعليم للتعامل البحث قتصر ، وا جامعة المنوفية–بأشمون 

  .)رياً المعاقين بص-المعاقين سمعياً (مع الفئات الخاصة 

ن وجهة نظر ستبانه للتعرف على أهداف المقرر المقترح ما :واستخدمت األدوات التالية
طاقة تقييم تصميم الوسائل ، بى المقرر المقترحى فاختبار تحصيل، الخبراء والمتخصصين
مقياس ، وبطاقة تقييم الوسائل التعليمية المنتجة للفئات الخاصة، التعليمية للفئات الخاصة

  .تيار الوسائل التعليمية للفئات الخاصة وعى باخ

   :البحث لعديد من النتائج أهمهاوتوصل 
ائى تكنولوجيا التعليم عند اختيار إلخصتقديم عدد من الموديوالت التعليمية الالزمة  -

  .  الوسائل التعليمية المرتبطة بالفئات الخاصةوإنتاجوتصميم 
بين متوسطى درجات طالب المجموعة ) ٠,٠٥( عند مستوى وجود فروق ذات داللة -

التى ال تدرس (ودرجات المجموعة الضابطة ) التى تدرس المقرر المقترح(التجريبية 
 للوسائل  واالختيارواإلنتاجومهارات التصميم االختبار التحصيلى كل من فى ) المقرر

  .لصالح المجموعة التجريبية  التعليمية المرتبطة بالفئات الخاصة

تضمين مقرر تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة الذي توصلت         :اهم التوصيات وكانت من   
 النظر في بـرامج اعـداده       إعادةو إخصائى تكنولوجيا التعليم،     إعداداليه الدراسة في برامج     

االهتمام العالمى   و قبل الخدمة بما يتمشى مع الدور الجديد الموكل اليه في ظل تطوير التعليم            
دام تكنولوجيا الوسائل المتعددة في عمليات التعليم والتعلم لطالب شـعبة           استخ، و بهذه الفئات 

تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية، لما لها من اهمية في مواجهة الفروق الفردية بـين               
 .المتعلمين واالهتمام بتبني استراتيجيات تفريد التعليم واساليب التعلم الذاتي
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  قائمة المحتویات
  الصفحة  الموضــــــــــــــــوع
  الفصل األول

   تحدیدھا وخطة دراستھا–مشكلة البحث 
  .ةــــــــ المقدم-

١٥ -١   

٢  
  ٨   .البحـــــث مشكلة -
  ٩  ـــثـ البحــحدود -
  ٩   فروض البحـــــث-
  ١٠   أهداف البحـــــث-
  ١٠   أهمية البحــــــث-
  ١٠   عينة البحــــــث-
  ١١  ث ــــــ منهج البح-
  ١١   التصميم التجريبى للبحث-
  ١٢   أدوات البحــــــث-
  ١٢   األساليب اإلحصــائية-
  ١٢  ـثـ البحــإجراءات -
  ١٣   مصطلحات البحـــث-

  الثانىالفصل 
  ٣٧ – ١٧  البحوث والدراسات السابقة 

  ١٧  . مقدمــــة-
   تكنولوجيا التعليم دراسات اهتمت بتوظيف: المحور األول -

  فى مجـــال المعاقيــن سمعيا                     
١٧  

  ٢٣  . تعليق عام على دراسات هذا المحور-
   دراسات اهتمت بتوظيف تكنولوجيا التعليم                 : ىـالمحور الثان

  فى مجـــال المعاقيــن بصريا
٢٤  

  ٢٧  . تعليق عام على دراسات هذا المحــــور-
  دراسات اهتمت بتحديد الكفايات الالزمة : المحور الثالث -

  . إلعداد أخصائى تكنولوجيا التعليم                   
٢٨  

  ٣٥  . تعليق عام على دراسات هذا المحــــور-
  ٣٥  .السابقــــــةدراسات ال تعليق عام على -
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  قائمة المحتویاتتابع 
  الصفحة  الموضــــــــــــــــوع

  الثالثالفصل 
  )الخصائص والسمات( الفئات الخاصة 

٦٤ – ٣٩  

  ٣٩  . مقدمة-
  ٣٩  .مفهـوم الفئات الخاصـة   -١
  ٤١  : خصائص الفئات الخاصة -٢

  ٤١  .ة ـالخصائص الجسمي 
  ٤٢  .ةــالخصائص العقلي 
  ٤٢  .ةــالخصائص اللغوي 
  ٤٤  .الخصائص االجتماعية 
  ٤٥  .ة ـالخصائص النفسي 
  ٤٦  .كاديميةالخصائص األ 
  ٤٦  : قدرات طالب الفئات الخاصة -٣

  ٤٦  .اءـــــالذك 
  ٤٧  .ى ـــالنمو المعرف 
  ٤٧  .التصور والتخيل البصرى 
  ٤٨  .التوجه والحركة وإدراك العالقات المكانية  
  ٤٩  .واســـض الحـى تعويـالقدرة عل 
  ٤٩  : أهمية الحواس بالنسبة للفئات الخاصة-٤

  .قين بصرياأهمية الحواس للمعا 
  .اـأهمية الحواس للمعاقين سمعي 

٤٩  
٥٠  

  ٥٠  .دور أخصائى تكنولوجيا التعليم تجاه الحواس المتبقية للفئات الخاصة 
  ٥٢  . السمات الشخصية للفئات الخاصة -٥
  ٥٤  . الحاجات التعليمية للفئات الخاصة -٦
  ٥٦  : طرق تعليم الفئات الخاصة-٧
  ٦٢  . واقع الفئات الخاصة فى مصر-٨

  ٦٣  .تعليق على اإلطار النظرى للفئات الخاصة
  ٦٣  .نواحى اإلفادة من اإلطار النظـــــرى
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  قائمة المحتویاتتابع 
  الصفحة  الموضــــــــــــــــوع

  الرابعالفصل 
  ١١٨ -٦٦  تكنولوجیا التعلیم للفئات الخاصة

  ٦٦  . مقدمــــة-
  ٦٦   :خاصة وأهميتهاللفئات المفهوم تكنولوجيا التعليم : اوال
  ٦٦   .مفهوم تكنولوجيا التعليم  -١
  ٦٨  . أهمية تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة -٢

  ٦٩  انواعها وخصائصها : الوسائل التعليمية المستخدمة مع الفئات الخاصة: ثانيا
  ٦٩  :الوسائل التعليمية المستخدمة مع الفئات الخاصةأنواع  -١

  ٧٠  .معيةالوسائل التعليمية الس 
  ٧١  .الوسائل التعليمية اللمسية 
  ٧٤  .الوسائل التعليمية السمعية البصرية 
  ٧٦  .الوسائل التعليمية من البيئة المحلية  

  ٧٧  .ع الفئات الخاصة  خصائص المواد والوسائل التعليمية المستخدمة م-٢
  ٨٢  : المستحدثات التكنولوجية المستخدمة مع الفئات الخاصة:ثالثا
  ٨٢  .عاقين سمعياتحدثات التكنولوجية المستخدمة مع المالمس 
  ٨٤  .ن بصرياالمستحدثات التكنولوجية المستخدمة مع المعاقي 
  ٩٠  . لتعليم المعاقين بصريامواصفات أجهزة الكمبيوتر الالزمة  
  ٩١   . للمعاقين بصريا والمرتبطة بالكمبيوترالبرامج الالزمة  
  ٩١  :التعليمية للفئات الخاصة وتصميمها وانتاجهامهارات اختيار الوسائل : رابعا

  ٩١  : اختيار الوسائل التعليمية للفئات الخاصة مهارات-١
  ٩٢  .النواتج التعليمية وعالقتها باختيار الوسائل التعليمية للفئات الخاصة 
  ٩٣  .ختيار الوسائل التعليمية فى مجال الفئات الخاصةا أسس 

  ٩٥  : للفئات الخاصةعليمية  التالوسائلتصميم مهارات  -٢
  ٩٥   .التعليم تصميم مفهوم  
  ٩٦  . التعليمية للوسائللمبادئ األساسية للتصميم الجيد ا 
  ٩٧  .للوسائل التعليمية للفئات الخاصةالتصميم الجيد أسس  
  ١٠٢  .الوسائل التعليمية للفئات الخاصةمراحل تصميم  
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  قائمة المحتویاتتابع 
  الصفحة  ــــوعالموضــــــــــــ

  ١٠٥  :ئات الخاصةالوسائل التعليمية للفإنتاج  مهارات -٣
  ١٠٥  .الوسائل التعليمية للفئات الخاصة أسس إنتاج 
  ١٠٦  .النظريات المرتبطة بإنتاج الوسائل التعليمية  
  ١٠٧  .الوسائل التعليمية للفئات الخاصةمراحل إنتاج  

  ١٠٩  :ة وكفاياته التعليمية لفئات الخاصل إعداد أخصائى تكنولوجيا التعليم :خامسا
  ١٠٩  .مفهوم اخصائى تكنولوجيا التعليم 
  ١١٠  .أهمية إعداد اخصائى تكنولوجيا التعليم للعمل فى مجال الفئات الخاصة 
  ١١١  .األدوار التى يقوم بها أخصائى تكنولوجيا التعليم 
  ١١٤  .لفئات الخاصـةليم  الكفايات التعليمية الالزمة إلخصائى تكنولوجيا التعل-   
  ١١٤  .مفهوم الكفايــة  
  ١١٤  .الكفايات المعرفية المرتبطة بمجال تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة  
  ١١٥  .الكفايات المرتبطة بتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية للفئات الخاصـة 
  ١١٦   .الكفايات المرتبطة باختيار الوسائل التعليمية فى مجال الفئات الخاصـة 

  ١١٧  . تعليق عام على اإلطار النظـــــــرى-
  ١١٨  . نواحى اإلفادة من اإلطار النظــــــرى-

  الخامسالفصل 
  منھج الدراسة وإجراءاتھا

١٦٠ - ١٢٠  

  ١٢٠  . الدراسةمنهج 
  ١٢١  : الدراسةإجــراءات 

  ١٢١  : تحديد األهداف العامة لمقرر تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة:أوال
  ١٢٢  . للمقرر المقترح األهداف العامة تحديد مصادر اشتقاق  -١
ـ لألهداف العامة للمقـرر المقتـرح و   إعداد الصورة المبدئية     -٢  علـى  هاعرض

  .مجموعة من المحكمين لتعديلها وإقرارها 
١٢٢  

الالزمة لطالب شعبة لألهداف العامة للمقرر المقترح اد الصورة النهائية  إعد-٣
  .بكليات التربية النوعيةيا التعليم تكنولوج

١٢٥  
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  قائمة المحتویاتتابع 
  الصفحة  الموضــــــــــــــــوع

بناء المقرر المقترح في تكنولوجيا التعليم للفئـات الخاصـة لطـالب شـعبة              : ثانيا
  :تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية

١٢٥  

ات الخاصة لطالب شعبة تكنولوجيا  خطوات بناء مقرر تكنولوجيا التعليم للفئ-١
  :التعليم بكليات التربية النوعية

١٢٦  

  ١٢٦   : تحديد األهداف العامة للمقرر -ا
  ١٢٧   . اختيار أنماط التعلم التي تناسب خصائص المتعلمين -ب

  ١٢٧  .)السلوكية (  تحديد األهداف التعليمية -جـ
  ١٢٧   . اختيار محتوى المقرر وتنظيمه -د

  ١٢٨  .عداد أدوات القياس القبلي لتحديد السابقة للطالب  إ-هـ
  ١٢٨  . اختيار نشاطات التعليم و التعلم والوسائل التعليمية-و
  ١٢٩  .مناسبة تحديد الخدمات التعليمية ال-ز

  ١٢٩  . اختيار أساليب تقويم الطالب لمعرفة مدى تحقيقهم لألهداف اإلجرائية للمقرر -حـ
  ١٣١  :بناؤها وضبطها   Treatment Materials جة التجريبيةمواد المعال: ثالثا 

  ١٣١  . إعداد موديوالت المقرر-١
  ١٣١  . كتابة السيناريو-٢
  ١٣٢  . المكونات األساسية للموديوالت-٣
  ١٣٥  . مراحل إنتاج موديوالت البحث -٤

  ١٣٦  .دليل الطالب : رابعا 
  ١٣٧  .كمينعرض الموديوالت ودليل الطالب على المح: خامسا
  ١٣٩  .التجربة االستطالعية للموديوالت : سادسا
  ١٤١  ):بناؤها وضبطها( أدوات الدراسة : سابعا

فى مقرر تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة لطالب  إعداد االختبار التحصيلي – ١
  .شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية

١٤١  

  ١٤٨   . للفئات الخاصة عليمية الوسائل الت إعداد بطاقة تقييم تصميم-٢
  ١٥٠  .للفئات الخاصةالمنتجة الوسائل التعليمية  بطاقة تقييم - ٣
 التعليم بكليات التربية النوعية باختيار ا بناء مقياس وعى طالب شعبة تكنولوجي-٤

  .الوسائل التعليمية للفئات الخاصة
١٥٢  
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  قائمة المحتویاتتابع 
  ةالصفح  الموضـــــــــــــــوع

  ١٥٥  :إجراءات التجربة األساسية: ثامنا
  ١٥٥  .ة البحث ـــعين -١
  ١٥٥  . االستعداد للتجريب - ٢
  ١٥٦  . تطبيق أدوات القياس تطبيقا قبليا – ٣
  ١٥٩  .ة للبحث ــ تنفيذ التجربة األساسي-٤
  ١٦٠    . تطبيق أدوات القياس تطبيقا بعدياً – ٥

  ١٦٠  .المعالجات االحصائية: تاسعاً
  السادسالفصل 

  نتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسیرھا
١٧٨-١٦٢  

المقرر المقترح لتكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة لطالب شـعبة تكنولوجيـا       : أوال
   .التعليم بكليات التربية النوعية

١٦٢  

فاعلية دراسة طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربيـة النوعيـة           مدى  : ثانيا
ترح علـى تحصيلهم المعرفى فى مجال تكنولوجيا التعليم للفئـات          للمقرر المق 

  .الخاصة 

١٧٠  

دراسة طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربيـة النوعيـة          مدى فاعلية   : ثالثا
.       للمقرر المقترح علـى مهارات تصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاصـة

١٧٢  

النوعيـة   شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية    فاعلية دراسة طالب    مدى  : رابعاً
.        الوسائل التعليمية للفئات الخاصـةإنتاجللمقرر المقترح علـى مهارات 

١٧٤  

فاعلية دراسة طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعيـة          مدى  : خامسا
.       ات الخاصـة الوسائل التعليمية للفئاختيارللمقرر المقترح علـى مهارات 

١٧٦  

  ١٧٩  .البحــثنتائج ملخص  -
  ١٧٩  . التوصيــــات-
  ١٨٠  . البحوث المقترحة-
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  قائمة المحتویاتتابع 
  الصفحة  الموضـــــــــــــــوع

  ١٩٦-١٨٢  مراجــــع البحث
  ١٨٣  .المراجع العربية: أوال
  ١٩٤  . المراجع األجنبية: ثانيا

  ٢١٣-١  المالحـــــق
    .ملخص البحث باللغة اإلنجليزية 
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  قائمة الجداول

  
  الصفحة  الموضــــــــــــــوع

  ٨١-٧٧  .خصائص الوسائل التعليمية المستخدمة مع الفئات الخاصة -١
  ١٢٤ - ١٢٣  .األهداف العامة للمقرر المقترحنسب اتفاق المحكمين على  -٢
  ١٢٥ - ١٢٤  . وفق ما اتفق عليه المحكموناألهداف العامةد قائمة تعديل بنو -٣
متوسط الدرجات القبلية والبعدية ودرجة الكسب لالختبار التحصيلى  لطالب المجموعة            -٤

  .االستطالعية
١٤٣  

مواصفات االختبار التحصيلى المعرفى واألوزان النسبية لتوزيـع مفـردات الختبـار             -٥
  .كنولوجيا التعليم للفئات الخاصةواألهداف على موديوالت مقرر ت

١٤٢  

أسئلة الـصواب والخطـأ   بفيما يتعلق    التعديالت المقترحة وفق ما اتفق عليه المحكمون       -٦
  .الختبار التحصيليا من

١٤٥  

أسئلة االختيار من متعـدد   بفيما يتعلق   التعديالت المقترحة وفق ما اتفق عليه المحكمون       -٧
  .الختبار التحصيليمن ا

١٤٥  

  ١٤٦   .باستخدام طريقة التجزئة النصفية عامل ثبات االختبار التحصيلي الموضوعيحساب م -٨
  ١٥٠   .بطريقة إعادة التقييمللفئات الخاصة  التعليمية الوسائلمعامل ثبات بطاقة تقييم تصميم  -٩

  ١٥٢  .بطريقة إعادة التقييم المنتجة للفئات الخاصة  التعليمية الوسائلمعامل ثبات بطاقة تقييم  - ١٠
  ١٥٤  . باستخدام طريقة التجزئة النصفيةبمقياس الوعى االختبار الخاصساب ثبات ح -١١
  ١٥٥  .تقسيم عينة البحث األساسية -١٢
ومـستوى  ) ت(وقيمة    والضابطة التجريبيةمتوسطى المجموعتين    الفروق بين داللة   -١٣

  .داللتها فى التطبيق القبلى الدوات البحث
١٥٨  

الختبار التحـصيلى   على ا والتجريبية   لضابطة مجموعتى الدراسة ا   الفروق بين داللة   -١٤
  .البعدىفى التطبيق 

١٧٠  

  ١٧١  .فى االختبار التحصيلى نسبة الكسب المعدل لدرجات طالب المجموعة التجريبية -١٥
تقيـيم تـصميم    والتجريبية فى بطاقة      مجموعتى الدراسة الضابطة   الفروق بين داللة   -١٦

  .بعديا الوسائل التعليمية للفئات الخاصة
١٧٢  

تقيـيم تـصميم    فى بطاقة    طالب المجموعة التجريبية   نسبة الكسب المعدل لدرجات    -١٧
  .الوسائل التعليمية للفئات الخاصة

١٧٣  
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  قائمة الجداولتابع 
  
  الصفحة  الموضــــــــــــــوع

تقييم الوسـائل   والتجريبية فى بطاقة      مجموعتى الدراسة الضابطة   الفروق بين داللة   -١٨
  .ئات الخاصة بعدياالتعليمية المنتجة للف

١٧٥  

تقيـيم الوسـائل    فى بطاقة    طالب المجموعة التجريبية   نسبة الكسب المعدل لدرجات    -١٩
  .التعليمية المنتجة للفئات الخاصة

١٧٥  

مقياس الوعى باختيار   والتجريبية فى    ألفراد مجموعتى الدراسة الضابطة   ) ت( داللة   -٢٠
  .بعديا الوسائل التعليمية للفئات الخاصة

١٧٧  

مقياس الوعى باختيـار    فى   طالب المجموعة التجريبية   ة الكسب المعدل لدرجات   نسب -٢١
  .الوسائل التعليمية للفئات الخاصة

١٧٧  

  
  

  قائمة األشكال
  

  الصفحة  الموضـــــــــــــــــــوع
  ١١  التصميم التجريبى للبحث -١
  ٥٧  أبجدية األصابع واإلشارات العربية -٢
  ٦٠  لـــة برايـــــــطريق -٣
  ٦٠  رف األلف  بطريقة برايلقراءة ح -٤
  ٦١  لـالحروف واألرقام بطريقة براي -٥
  ٨٨   لقراءة الكتبPOET Compact آلــة  -٦
  ٨٩                       أس طابعة بريل بيسك  -٧
  ٨٩                    دي طابعة بريل بيسك -٨
  ٨٩     Everestة ــطابع -٩

  ٩٠        ٤٠ Varioيــشريط برايل االلكترون -١٠
  ٩٠ plus ٨٠ DMشريط برايل االلكتروني  -١١
  ٩٨  ةـــ الوسائل التعليميتصميممراحل  -١٢
  ١٢٦  نموذج كمب للتصميم التعليمي -١٣
  ١٣٣  الموديوالتتوضح كيفية السير فى دراسة لوحة مسارية  -١٤
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  قائمــــة المالحـــــــــــــق
  

  الصفحة  الموضـــــــــــــــــوع
  ١  .قائمة بأسمـــــاء الســـــادة المحكمين علـــى أدوات البحث -١
  ٤  .  ألهداف مقرر تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصةالصورة النهائية -٢
  ٧   بمقرر تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصةلالختبار التحصيلى المرتبط الصورة النهائية  -٣
  ٢١  .  الصورة النهائية لبطاقة تقييم تصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاصة -٤
  ٢٥  .  الصورة النهائية لبطاقة تقييم الوسائل التعليمية المنتجة للفئات الخاصة -٥
  ٢٩  . لوسائل التعليمية للفئات الخاصةالصورة النهائية لمقياس الوعى باختيار ا -٦
  ٣٦  .  دليل الطالــب -٧
  ٤٢  .االختبار التحصيلىلمفردات  والصعوبة والتمييز السهولة التمعام -٨
 حساب معامل ثبات االختبار التحصيلى  باسـتخدام طريقـة التجزئـة النـصفية               -٩

  .لسبيرمان وبراون
٤٥  

  باستخدام طريقـة التجزئـة      المرتبط بمقياس الوعى  حساب معامل ثبات االختبار      -١٠
  النصفية لسبيرمان وبراون

٤٧  

درجات طالب المجموعة الضابطة والتجريبية فــــى االختبـار التحـصيلى            -١١
وبطاقة تقييم التصميم وبطاقة تقييم الوسائل التعليمية المنتجـة للفئـات الخاصـة             

  .ومقياس الوعى 

٤٩  

  ٥٢  .معمل الكمبيوتربطاقة حضور  -١٢
  ٥٣  .تجربة االستطالعيةآراء بعض طالب ال -١٣
  ٥٥  .صور لبعض الطالب أثناء تنفيذ التجربة  -١٤
  تكنولوجيـا التعليـم للفئات الخاصــة  الصورة النهائية لموديوالت مقرر -١٥

  .م ـ تكنولوجيا التعلي– الرابعةلطالب الفرقة         
  .المقترحمقرر النموذج لسيناريو برنامج الكمبيوتر متعدد الوسائل لموديوالت  -١٦

٥٦  
  
١٧٠  

  ٢٠٥  .والرد عليها   لمراكز الفئات الخاصة على مستوى العالمالمرسلةللرسالة نموذج  -١٧
  ٢٠٨  .األساليب اإلحصائية -١٨
  .كلية التربية النوعية جامعة المنوفية بالئحة قسم تكنولوجيا التعليم -١٩
  

٢١١  
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  الفصل األول
   وخطة دراستهاتحديدها: مشكلة البحث 

  :المقدمــة 

تتفق التربية الحديثة مع الفلسفات االجتماعية والسياسية التى تسود مجتمعات عالم اليوم 
حول حقيقة مؤداها حق كل فرد فى االنتفاع بالخدمات التربوية التى تساعده على النمو 

: ١٩٩١( قشقوشكده إبراهيم أوهذا ما والوصول إلى أقصى ما تؤهله له قدراته وإمكاناته، 
تُقصر خططها وجهودها وخدماتها التربوية على  لم تعد مجتمعات عالم اليوم بأن *)٢٠

العاديين من أبنائها، بل اتسع نطاق هذه الخطط والجهود لتشمل األفراد المعاقين إلى جانب 
   .بنائهااهتمامها بالعاديين من أ

، إلى أن تعليم المعاقين يحتاج إلى )٣٥: ١٩٩٩( وقد أشار أحمد اللقانى، أمير القرشى 
وسائل تعليمية وتكنولوجية مناسبة لتخطى اإلعاقة وتيسير التعلم ، وكذلك الحرص على 
اإلعداد المهنى للعاملين مع الفئات الخاصة، حيث توجد جوانب اختالف بين التدريس للعاديين 

عاقين، وتلك االختالفات تتطلب توافر مجموعة من المهارات التدريسية الخاصة بالمعاقين والم
يمكن ألخصائي تكنولوجيا التعليم والمعلم توظيفها وفق موقف التدريس وظروف المعاق ، 

  . وإمكانياته وحواسه المتبقية واستعداداته وميوله

لفئات الخاصة بعناية المتخصص لوقد حظي تطوير البرامج والوسائل التعليمية وإعداد 
 ، )١٩٩٤ -جمهورية مصر العربية ( العديد من المؤتمرات على المستوى العالمى والمحلى 

، وتركزت هذه المؤتمرات حول )١٩٨١ -اليونسكو( ، )١٩٩٥ -جمهورية مصر العربية ( 
  :النقاط التالية 

صة والتعرف على احتياجاتهم  تشجيع العاملين فى مجال الخدمات التعليمية للفئات الخا-١
  .الوظيفية والتدريبية وتوجيهات حلولها من مختلف الزوايا واالهتمامات 

 استمرار إجراء المسابقات بين األخصائيين والمعلمين والموجهين فى مجال إنتاج -٢
الوحدات المنهجية والوسائل التعليمية للفئات الخاصة مع تخصيص حوافز مادية وأدبية 

  .د االنتهاء من التعليم لكل وحدة مقدمةمناسبة بع

                                                        
  ) .أرقام الصفحات : سنة النشر(  يشير ما بين القوسين إلى  *
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 تطوير مشروعات دليل المعلم فى التربية الخاصة إلى حقائب تربوية للمنهج والمواد -٣
الدراسية والوسائل التعليمية والتفاعل بين المعلم والطالب متضمنة طرق تقديم الدروس 

  .ت واألنشطة والتقويم المتكامل، وعينات كافية من المواقف والخبرا

وبالتالى فمجال التربية الخاصة للمعاقين يعد من المجاالت التى تتطلب إعداداً خاصاً 
 تكنولوجيا خصائىودقيقاً لهذه الفئة من المعاقين ، كما تتطلب أيضاً إعداداً خاصاً ودقيقاً إل

ئة والذى التعليم القائم على تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية وتوظيف تكنولوجيا التعليم لهذه الف
  . يختلف فى طرق وأساليب إعداده عن أخصائي تكنولوجيا التعليم للعاديين

، إلى أن تكنولوجيا التعليم أصبحت )١٧٦: ١٩٩٢( وهذا ما أكده أحمد منصور
ضرورة حتمية وذلك لعدم تجانس المتعلمين ، فاإلقبال على طلب العلم أدى إلى وجود أعداد 

 وغير العاديين سواء فى الذكاء المرتفع أو المنخفض، هائلة بالمدارس ومنهم المتوسطين
والمعاقين جسميا وعقليا ، وكذلك الموهوبين، وأحقية الجميع فى التعليم، أدى إلى فتح العديد 
من المدارس والحاجة إلى مدرسين مؤهلين، وتستطيع تكنولوجيا التعليم بتقديمها خبرات 

 وتُعد لكل متعلم ما يناسبه فى تعلمه وفقا لقدراته ومثيرات متنوعة يمكن أن تعالج هذه المشكلة
  .واستعداداته وميوله، وهذا ما توفره أقسام تكنولوجيا التعليم بكليات التربية والتربية النوعية

ــن   ــل ع ــدر دلي ــصصوص ــز متخ ــة                           مرك ــة الخاص ــرامج التربي ــى ب  ف
(National Clearinghouse for Professions in Special Education-١٩٩٦ ) أبرز ،

 تكنولوجيا التعليم الذى يعمل فى مجال التربيـة الخاصـة ، وتحليـل           إخصائىهذا الدليل دور    
 إخـصائى طبيعة العمل، وأسلوب التعليم المطلوب، والمزايا الشخصية التى يجب أن يتحلى بها     

 تقديم   تكنولوجيا التعليم  ائىإخصتكنولوجيا التعليم فى هذا المجال ، حيث أوضح الدليل أن على            
دعم تكنولوجى عن بعد أو مباشر للتالميذ فى الصف، والقيام بعملية التدريب علـى التقنيـات                
المعينة، وتقديم توصيات لبرامج يوصى باستخدامها واقتراحـات السـتخدام أجهـزة وأدوات،        

 تكنولوجيـا   ئىإخصاوالمساعدة فى وضع حلول لمن يعانون من اإلعاقات، وأوضح الدليل أن            
مثابراً، مبتكـر، قـادر     : التعليم الذى يعمل مع الفئات الخاصة البد وأن يتميز بالصفات اآلتية            

  .على حل المشكالت التعليمية ، مدرب على أعلى مستوى 

واهتمت الدولة متمثلة فى المتخصصين والتربويين بإعداد كوادر جديدة من خريجى 
وعية خاصة خريجى شعب تكنولوجيا التعليم ، وقد تحددت التربية النكليات و كليات التربية

  ) :١٩٩٠ -وزارة التعليم العالى ( أدوارهم فى المجاالت اآلتية 
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  اختيار الوسائل التعليمية وإنتاجها بما يتناسب مع طبيعة المرحلة التعليمية وخصائص -١
  .طالب كل مرحلة 

  .مدرسيـة وتدريس مقرراتـــه استخدام الكمبيوتــر فـى التعليم واإلدارة ال-٢ 
 إدارة المكتبة الشاملة واستخدامها مركزاً لمصادر التعليم على نحو يحسن العملية -٣

  .التعليمية
 معاونة زمالئهم مدرسى المواد األخرى فى استخدام وتشغيل وصيانة األجهزة -٤

  . التعليمية

واإلنتاج، ويهتم والتصميم، من هذه األدوار السابقة نجد لها ثالثة محاور هى االختيار، 
البحث الحالى بتدريب طالب شعبة تكنولوجيا التعليم على هذه المحاور للتعامل مع الفئات 

  :الخاصة من خالل المقرر المقترح وذلك لألسباب التالية 
اإلنتاج بالنسبة للفئات الخاصة لدى طالب شـعبة تكنولوجيـا          التصميم و لترسيخ أساليب   : أوال

ى لم يأخذ االهتمام الالزم من قبل المؤسسات التعليمية بالنسبة للمقررات الدراسـية             التعليم والذ 
وللمخصصات المالية واإلدارية والمعامل والورش، أو من قبل أعضاء هيئة التـدريس علـى              
مستوى المدرسة أو الكلية ، وإن كانت األمانة العلمية تقتضى أن نستثنى من هذا الحكم بعـض   

  .ودها كفاءات خاصة تهتم بقضايا إنتاج الوسائل التعليمية للفئات الخاصة المؤسسات التى تق
الحاجة الملحة على الساحة العربية لتدريب المتخصصين فى تكنولوجيا التعليم للتعامل : ثانيا

  ).١٤٣: ١٩٩٧ -رأفت بخارى. (مع الفئات المختلفة

لتعليم فى مجال الفئات ولقد اهتمت العديد من الدراسات السابقة بتوظيف تكنولوجيا ا
أن هناك العديد فنجد ، الخاصة بجميع مستوياتها، نظرا ألهمية تكنولوجيا التعليم فى هذا المجال

) ١٩٨٢( Elwood Blandايلوود بالند به قام  السابقة منها عى سبيل المثال ما من الدراسات
فردات على التالميذ بدراسة تهدف إلى تحديد أثر ثالث طرق تعليمية فى القراءة وفهم الم

الصم، فى الطريقة األولى عرض على التالميذ المادة الدراسية من الكتاب المدرسى، أما فى 
الطريقة الثانية فعرضت نفس المادة على فيلم ثابت بدون تعليقات لفظية ، وفى الطريقة الثالثة 

ذه الدراسة إلى عرضت المادة الدراسية على فيلم ثابت بتعليقات لفظية ، وتوصلت نتائج ه
وجود فروق دالة إحصائيا فى مستوى استيعاب المادة الدراسية لصالح المجموعة التى 

  .استخدمت الفيلم الثابت بتعليقات

بدراسة لمسح برامج الطالب ضعاف السمع ) ١٩٨٦( Lamp وقد قامت المب
تؤخذ فى األذكياء والموهوبين ، وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى الجوانب التى يجب أن 
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التعرف على الخصائص : االعتبار عند تصميم البرامج التعليمية للمعاقين سمعيا منها 
السيكولوجية لهذه الفئة الموجه إليها البرامج، واختيار واستخدام الوسائل التعليمية داخل 

  . البرامج ، وتدريب المعلمين المقدمين لهذه البرامج

ت إلى تطوير مناهج العلوم للطالب قام بدراسة هدف) ١٩٩٢(أما رضا درويش 
المعاقين سمعيا بمرحلة التعليم األساسى ، وقد أوضحت الدراسة ضمن نتائجها أن المعلمين ال 
يستخدمون الطرائق التدريسية التى تناسب التالميذ المعاقين سمعيا، وبذلك ال تتحقق األهداف 

إلى أن نتائج تقويم االختبارات المرجوة من تدريس العلوم لهذه الفئة وقد أشارت الدراسة 
التحصيلية فى مادة العلوم التى تقدم للطالب المعاقين سمعيا ال تراعى المتطلبات الواجب 

  .توافرها لجوانب التعلم المعرفية، كما أشارت الدراسة إلى فعالية المنهج المقترح 

خاصة فى لتوظيف وإنتاج الوسائل التعليمية و) ١٩٩٣(وتشير دراسة أحمد البراوى 
إنتاج الفيديو التعليمى فى مجال تعليم األطفال الصم ، فقد هدفت الدراسة إلى إنتاج برنامج 
فيديو تعليمى لمخارج األصوات وقراءة الشفاه فى تسهيل تعلم الحروف الهجائية للتالميذ 

ج المعاقين سمعياً، وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى المواصفات التى يجب مراعاتها فى برام
الفيديو التعليمية للتالميذ المعاقين سمعيا وكذلك فاعلية استخدام البرنامج فى تحقيق األهداف 

  . التعليمية لدروس تعلم الحروف الهجائية ذات المخارج غير المرئية 

عن استخدام الكمبيوتر فى تدريس الرياضيات ) ١٩٩٤(أما دراسة رمضان سليمان 
لهم واتجاهاتهم نحو الرياضيات، توصلت النتائج إلى للتالميذ الصم وأثر ذلك على تحصي

  .فاعلية األسلوب المستخدم فى التحصيل وكذلك فى االتجاه لصالح المجموعة التجريبية 

إلى تقدير أهمية التدريب على استخدام ) ١٩٩٦ (Kubeck وتهدف دراسة كوبك
دم لها الوسيلة ولذلك تؤكد وإنتاج الوسائل التعليمية وذلك حسب السن والمرحلة والفئة التى تق

الدراسة على ضرورة وجود المهارات الالئقة لكل عملية، وكل سن معينة وكل مرحلة وكل 
  .فئة حتى يمكن أن تكون لالستخدامات الصورة المطلوبة للعملية التعليمية 

وجود صعوبات تواجه معلمى العلوم بمدارس ) ١٩٩٩( وأكدت دراسة فتحية هاشم
 والصعوبات من بينها صعوبات تتعلق ، وكشفت النتائج عن عدد من المشكالتالنور للمكفوفين

  .بالوسائل واالنشطة التعليمية

 الفئات الخاصةوتوظيف تكنولوجيا التعليم فى مجال يتضح مما سبق بالنسبة الستخدام 
ام أن الدراسات أظهرت فاعلية استخدام األفالم الناطقة والصور المتحركة وكذلك فاعلية استخد
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برامج الفيديو التعليمية واستخدام الكمبيوتر، وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن استخدام 
الوسائل التعليمية للفئات الخاصة يتطلب بعض االعتبارات مثل معرفة القائمين على إنتاج هذه 

  .الوسائل بالخصائص السيكولوجية لفئة المعاقين المقدم إليهم البرنامج وكذلك طرق التدريس

من هنا  تتضح أهمية تكنولوجيا التعليم عند توظيفها فى هذا المجال، إذ ال يقصد بها و
مجرد توفير الوسائل التعليمية من التكنولوجيا الحديثة، ولكن يقصد صياغة هذه الوسائل فى 
شكل يالئم طبيعة الفئات الخاصة، فإن تكنولوجيا التعليم إذا أحسن استخدامها وتوظيفها تستطيع 

  ).٧: ١٩٩١ -فتح الباب سيد. ( عل الخبرة التعليمية أكثر أنواع الخبرات تأثيراً فائدةأن تج

توظيف استخدام وبونجد أن عديد من توصيات البحوث والمؤتمرات توصى 
 المعاقين كل حسب قدرته واستعداداته، وميوله، ومهاراته حيث يعتبر مع تكنولوجيا التعليم

صة حتميا، بسبب اختالف أساليب التواصل التى يتطلبها نوع  فى مجال التربية الخاهااستخدام
اإلعاقة ودرجتها ولمواجهة المشكالت التى يكون مصدرها إما أعداد المتعلمين الكبيرة أو 

 أو خصائص المتعلمين أنفسهم ، لذا فإن تقنين البرامج والطرائق التى الوسائل التعليميةطبيعة 
إلى تقديم الحلول المناسبة لها وهو ما أشارت إليه تناسب مع هذه المشكالت هو السبيل 
 Anderson ، أندرسون)١٩٨٢ (Elwood Bland دراسات عديدة مثل دراسة ايلودبالند

، )١٩٩٣(، أحمد البراوى )١٩٩٢(، رضا درويش )١٩٨٦ (Lamp ، والمب)١٩٨٩(
  ).١٩٩٤(رمضان سليمان 

أو اختيارها أو إنتاجها للفئات وهنا يتساءل الباحث عن أساسيات تصميم مواد التعليم 
 فهل تعد مواد التعليم، وتصمم، وتنتج ، وتتداول للفئات الخاصة كما تعد مواد التعليم  ،الخاصة

  التى تقدم للطالب العادى ؟ 

وشجع البحث الحالى على االستفادة من محاوالت توظيف المستحدثات التكنولوجية فى 
تكنولوجيا الوسائط المتعددة، وذلك لمساعدة طالب : ح تدعيم خطة التدريب على المقرر المقتر

شعبة تكنولوجيا التعليم على التعلم الذاتى، وبذلك يتفرغ أعضاء هيئة التدريس للتوجيه التربوى  
   ).٢١٨: ١٩٩٦ -فتح الباب سيد( 

وعند اإلطالع على عدد من المصادر المرتبطة بتكنولوجيا الوسائط المتعددة مثل     
)Vaughan (١٩٩٦  ،)Blatner (١٩٩٧ ،)Hillmaa (على عبدالمنعم ١٩٩٨ ،)١٩٩٦(  ،

يتبين أن تكنولوجيا الوسائط المتعددة تعمل على إثارة العيون واألذان وأطرف األصابع كما 
تعمل أيضاً على إثارة العقول، وأنها مزيج من النصوص المكتوبة والرسومات واألصوات 
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ور الثابتة والمتحركة ويمكن تقديمها للمتعلم عن طريق والموسيقى والرسوم المتحركة والص
  . الكمبيوتر

هذا فى الوقت الذى يسعى فيه مركز التطوير التكنولوجى بديوان عام وزارة التربية 
 بحيث يتعامل المستخدم مع للفئات الخاصةوالتعليم إلى إنتاج برامج كمبيوترية متعددة الوسائط 

م هذا اإلنتاج من خالل مجموعة عمل من بينهم خريجى شعبة الكمبيوتر بالسمع والكالم، ويت
 الذين لم ينالوا اى قسط من البرامج التى تؤهلهم للتعامل مع هذه الفئات تكنولوجيا التعليم

فتخرج البرامج بها قصور شديد ولم تحقق الهدف الذى ُأنتجت من اجله، ويشير سامح السعيد 
 من المعامل ببعض االحتياجاتتربية الخاصة تم تزويد مدارس البأنه ) ٢٦٥: ١٩٩٥( 

 جهاز الكتابة المسطرية للمكفوفين هاواألجهزة الخاصة باالستماع والقراءة والكتابة، ومن
، بالرغم أن هذه المدارس الحاسبات المهيأة لكل نوع من فئات اإلعاقةبعض باإلضافة إلى 

   . تعانى من نقص شديد فى األجهزة والمستحدثات التكنولوجية

وعلى الرغم من توصيات البحوث والمؤتمرات بأهمية إعداد المتخصصين من 
 تكنولوجيا التعليم القيام إخصائىتكنولوجيا التعليم للتعامل مع الفئات الخاصة حتى يستطيع 

بمهامه الجديدة فى عصر التقدم العلمى والتكنولوجى السريع وفى ظل األعداد الكبيرة من 
 تكنولوجيا إخصائىلعاديين، وأيضا ركزت على تطوير برامج إعداد هؤالء التالميذ غير ا

التعليم بكليات التربية بحيث تتضمن مقررات عن تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة ومن هذه 
، إال أنه ال )١٩٩٥(، فتيحة أحمد  )١٩٩٤( ، أمير إبراهيم )١٩٩٣(الدراسات إبراهيم شعير 

التعليم مرتبطة بالفئات الخاصة تدرس لطالب شعبة يوجد لآلن مقررات فى تكنولوجيا 
  .تكنولوجيا التعليم بكليات التربية والتربية النوعية قبل تخرجهم وممارستهم لعملهم

 تكنولوجيا التعليم بعد تخرجه يبدأ فى التدريب على األساليب إخصائىوبينما نجد أن 
 تكنولوجيا التعليم فى إخصائىاً أن التكنولوجية الحديثة للتعامل مع الفئات الخاصة، نجد أيض

كليات التربية والتربية النوعية قبل تخرجه ال ينال أى قسط من هذه البرامج التى تؤهله ألن 
  . يقوم بدوره الجديد فى ظل المتغيرات والتطور للعملية التعليمية فى مجال الفئات الخاصة

 تكنولوجيا التعليم قبل صائىخويمكن القول أن هذا يؤكد على االحتياجات التدريبية إل
  .الخدمة لتنمية مهارات التصميم واإلنتاج للمواد التعليمية المختلفة للفئات الخاصة 
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وباإلطالع على خطط الدراسة وعلى الالئحة الداخلية لشعب تكنولوجيا التعليم بكليات 
 تكنولوجيا إخصائىلوحظ أن برامج إعداد  ∗التربية والتربية النوعية بجمهورية مصر العربية

   .التعليم تخلو من مقرر فى تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة 

ولوجيا التعليم بشعبة تكنولوجيا  تكنإخصائىومن هنا يتبين للباحث خلو برامج إعداد 
التعليم بكليات التربية والتربية النوعية من مقرر فى تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة يساعد 

  . على القيام بمهامه الجديدة فى ظل االهتمام بالمعاقينخصائىاإل
دراسة علمية تستهدف وضع مقرر إجراء إلى ماسة حاجة أن هناك  الباحث الحظكما 

رح فى تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية مقت
 تكنولوجيا التعليم فى ضوء األدوار الجديدة إخصائى فى إعداد لإلسهاموالتربية النوعية 

 وفى ظل الثورة العلمية والتكنولوجية العالمى بالفئات الخاصةالمطلوبة منه فى ظل االهتمام 
  .ان التربية على وجه العموم والتربية الخاصة على وجه الخصوص فى ميد

  :مشكلة البحث 
 تكنولوجيا التعليم بشعبة تكنولوجيا التعليم إخصائىمما سبق يتضح خلو برامج إعداد 

 لإلسهامبكليات التربية النوعية من مقرر فى تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة بمفهومها الشامل 
 تكنولوجيا التعليم بصورة تتمشى واألدوار الجديدة الموكلة إليه والمسئوليات إخصائىفى إعداد 

الملقاة على عاتقه فى مواجهة الظروف الخاصة بالمعاقين وفى ظل التقدم العلمى والتكنولوجى 
  .وتطوير التعليم 

  :ويمكن التعبير عن مشكلة البحث فى صياغة استفهامية على النحو التالى 
لمقترح فى تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم  ما المقرر ا-١

  بكليات التربية النوعية ؟ 
المقترح   ما فاعلية دراسة طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية للمقرر-٢

  علـى تحصيلهم المعرفى فى مجال تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة ؟
المقترح  ة دراسة طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية للمقرر ما فاعلي-٣

   للفئات الخاصـة ؟الوسائل التعليميةعلـى مهارات تصميم 
 ما فاعلية دراسة طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية للمقرر المقترح -٤

  لخاصـة ؟ للفئات االوسائل التعليميةعلـى مهارات إنتاج 
 ما فاعلية دراسة طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية للمقرر المقترح -٥

   للفئات الخاصـة ؟الوسائل التعليميةعلـى مهارات اختيار 
                                                        

 .الئحة قسم تكنولوجیا التعلیم بكلیة التربیة النوعیة جامعة المنوفیة ) ٢٠( ملحق ∗
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  :حدود البحث 
  :البحث الحالى على مايلى حدود  اقتصرت

  :جيا التعليم نظراً لألتـى تجريب المقرر المقترح على طالب الفرقة الرابعة شعبة تكنولو-
 ألن طالب الفرقة الرابعة يصبح ملماً بكل مكونات مجال تكنولوجيا التعليم من -أ

خالل المقررات التى يدرسها خالل األربع سنوات، وكذلك بعض الجوانب النظرية 
الخاصة بالنمو النفسى والعقلى للتالميذ، وبالتالى تكون لديه الخبرة المناسبة لدراسة 

  .قرر المقترح الم
 التجريب على عينة من طالب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية -ب

 جامعة المنوفية إلمكانية التجريب والسماح بالتسهيالت المناسبة من –النوعية بأشمون 
  . حيث اشتراك الطالب فى التجربة والمكان واإلشراف على تنفيذ التجربة

 تكنولوجيا التعليم للتعامل مع الفئات الخاصة  إخصائى يقتصر على إعداد  المقرر المقترح-
  :األتيـــة

  . المعاقين سمعياً -أ           
  . المعاقين بصرياً -ب          

  : فروض البحث 
فى ضوء مشكلة البحث الحالى وطبيعتها، فإن البحث يحاول اختبار صحة الفروض 

  :ةـــاألتي
بين متوسطى درجات طالب المجموعة ) ٠,٠٥(ائياً عند مستوى  يوجد فرق دال إحص-١

التى ال تدرس ( ودرجات المجموعة الضابطة ) التى تدرس المقرر المقترح (التجريبية 
  .فى االختبار التحصيلى لصالح المجموعة التجريبية ) المقرر

وعة بين متوسطى درجات طالب المجم) ٠,٠٥( يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى -٢
التى ال تدرس ( ودرجات المجموعة الضابطة ) التى تدرس المقرر المقترح (التجريبية 

  . للفئات الخاصة لصالح المجموعة التجريبيةالوسائل التعليميةفى مهارات تصميم ) المقرر
بين متوسطى درجات طالب المجموعة ) ٠,٠٥( يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى -٣

التى ال تدرس ( ودرجات المجموعة الضابطة ) س المقرر المقترح التى تدر( التجريبية 
  . للفئات الخاصة لصالح المجموعة التجريبيةالوسائل التعليميةفى مهارات إنتاج ) المقرر

بين متوسطى درجات طالب المجموعة ) ٠,٠٥( يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى -٤
التى ال تدرس ( ات المجموعة الضابطة ودرج) التى تدرس المقرر المقترح ( التجريبية 

  . للفئات الخاصة لصالح المجموعة التجريبيةالوسائل التعليميةفى مهارات اختيار ) المقرر
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  :أهداف البحث 
  : يهدف البحث الحالى إلى ما يلى

  . بناء مقرر فى تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة-١
  : التعرف على أثر دراسة المقرر على كل من-٢

  .  تحصيل طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية-أ
  . للفئات الخاصـة التعليميةواختيار الوسائل مهارات تصميم وإنتاج -ب

  . للفئات الخاصةالوسائل التعليمية تحديد األسس والمواصفات الالزمة لتصميم وإنتاج -٣
   

  :أهمية البحث 
   : تحقيق ما يلىإلى البحث الحالى سعى

  تطوير اإلعداد المهنى لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية لالستفادة -١
  .منهم بعد تخرجهم كمعاونين لزمالئهم المعلمين فى مجال الفئات الخاصة

 مقترح لبرامج تكنولوجيا الوسائط المتعددة لتحقيق استفادة مزدوجة لدى توصيف وضع -٢
  :ه االستفادة فىعينة البحث، وتتمثل هذ

 الوسائل التعليمية فىواختيار  محاولة إثراء خطة التدريب على تصميم وإنتاج -أ
  . التربية الخاصةمجال

 تعلم مباشر من جانب الطالب عن طبيعة برامج تكنولوجيا الوسائط المتعددة  -ب
  .كإحدى المستحدثات التكنولوجية وتوظيفها فى مجال التعليم والتدريب  

عة ممارسات توظيف تكنولوجيا التعليم بمؤسسات الفئات الخاصة بمختلف المدارس  مراج-٣
، وتلبى احتياجات  الحديثة فى هذا المجال من ناحيةالمصرية حتى تساير االتجاهات

  .المستفيدين من ناحية أخرى
 تكنولوجيا التعليم عند اختيار خصائى تقديم عدد من الموديوالت التعليمية الالزمة إل-٤

  .تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية المرتبطة بالفئات الخاصةو

  :عينـة البحث 

 طالب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم تم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية من  
  . بكلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية وذلك العتبارات عملية ترتبط بإمكانية التطبيق
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   :منهـج البحث
  : البحث الحالى المنهجين التالين استخدم

وذلك من خالل تحديد أهداف المقرر المقترح فى تكنولوجيا التعليم :  المنهج الوصفى-١
  .للفئات الخاصة وبناء المقرر فى ضوء األهداف 

وذلك من خالل بحث فاعلية دراسة المقرر المقترح على كل من :  المنهج التجريبى-٢
بكليات التصميم واإلنتاج واالختيار لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم التحصيل ومهارات 

  .التربية النوعية

  :التصميم التجريبى
  : البحث على العوامل األتيةاشتمل

  : البحث على عامل مستقل هو اشتمل : العوامل المستقلة

ى   المقرر المقترح فى تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة فى مقابل الوضع الراهن الذ
  .ال يتضمن مقرر فى تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة 

  : البحث على العوامل التابعة األتية اشتمل: العوامل التابعة

 التحصيل الدراسى لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم فى مقرر تكنولوجيا التعليم -أ
  .للفئات الخاصة

  . للفئات الخاصةالوسائل التعليمية مهارات تصميم -ب
  . للفئات الخاصـةالوسائل التعليميةارات إنتاج  مه-ج
  . للفئات الخاصـةالوسائل التعليمية مهارات اختيار -د

  :التصميم التجريبى 
  : البحث الحالى التصميم التجريبى المعروف باســم استخدم

  " ضابطة إحداهماالتصميم بقياس قبلى وبعدى لمجموعتين                " 
Pre – Test, Post – Test with Control Group Design 

   )٤٤: ١٩٩٥ –زكريا الشربينى ( 
  

 

O٢ – O١ = A O٢ X٠ O١ 
O٢ – O١ = B O٢ X١ O١ 

  التصميم التجريبى للبحث) ١(شكل 
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  :أدوات البحث 
  .استبانه للتعرف على أهداف المقرر المقترح من وجهة نظر الخبراء والمتخصصيـن  -
  .قــرر المقتـــرح اختبار تحصيلــى فــى الم -
  . للفئات الخاصة الوسائل التعليمية تصميم تقييمبطاقة  -
  .للفئات الخاصـة المنتجة  الوسائل التعليميةتقييم بطاقة  -
  . للفئات الخاصـة الوسائل التعليمية مقياس وعى باختيار -

  :األساليب اإلحصائية 
  : الباحث األساليب اإلحصائية التالية استخدم
  .اليب اإلحصاء الوصفى واإلستداللى لمعالجة البيانات التى يتم الحصول عليها  أس-
  . t  – Test  )ت( األسلوب اإلحصائي المعروف باسم اختبار -
  .لتحديد حجم األثر  )η٢ ( مربع إيتا  معادلة-
  .لتحديد فاعلية البرنامجمعادلة بالك  - 

  
   :إجراءات البحث

  : البحث وفقاً للخطوات األتية سار
على المصادر ، من خالل االعتماد   تحديد مصادر اشتقاق األهداف العامة للمقرر المقترح-١

  : ةـالتالي
 اإلطالع على الدراسات والبحوث السابقة والمرتبطة بتوظيف تكنولوجيا التعليم فى مجال -ا

خصائى تكنولوجيا التعليم ات الالزمة إلالفئات الخاصة، وأيضا المرتبطة بتحديد الكفاي
  .عند اختيار واستخدام وتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية للفئات الخاصة 

 طبيعة مقررات تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية، ومقررات شعبة التربية -ب
المقررات بعض الخاصة ببعض كليات التربية حيث قام الباحث بتحليل لمحتوى 

  .اسية لهذه الكلياتالدر
فى مجال تكنولوجيا التعليم ومجال  المقابالت الشخصية للخبراء والمتخصصين في -جـ

  .الفئات الخاصة 
  .  المراجع والكتب في مجال تكنولوجيا التعليم والفئات الخاصة-د 
 إعداد المقرر المقترح مستخدماً منهجية تصميم التعليم وفق أسلوب النظم، وسوف يتبنى -٢

) موديوالت(لبحث أحد أنماط تفريد التعليم حيث يقسم المقرر إلى وحدات تعليمية صغيرة ا
  .يحدد فيها أهداف ومحتوى وأنشطة واختبارات لكل موديول من موديوالت المقرر 
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 عرض موديوالت مقرر تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة المقترح على مجموعة محكمين -٣
المجال، ثم إجراء التعديالت المقترحة التى ترد من من الخبراء والمتخصصين فى 

  .المحكمين
 إنتاج برامج تكنولوجيا الوسائط المتعددة للموديوالت التى تم إعدادها باستخدام إحدى -٤

لبرامج الوسائل المتعددة، وما يتضمنه ذلك من  ) Authoring Tools( أدوات التأليف 
  .ة فى البرامج التى يتم إنتاجهاإجراء عمليات المونتاج للعناصر المستخدم

 ضبط البرامج المعدة فى صورتها النهائية لتطبيقها فى التجربة األساسية للبحث، وذلك عن -٥
طريق عرضها على مجموعة من المحكمين، وتطبيقها على عينة استطالعية محدودة من 

  .الطالب ، وإجراء التعديالت بعد ذلك 
لمقترح الذى يتم تدريسه عن طريق تكنولوجيا الوسائط  إعداد اختبار تحصيلى للمقرر ا-٦

 مقياس وعى باختيار الوسائل  لكل من مهارات التصميم واإلنتاج وتقييموبطاقة  المتعددة،
  .التعليمية المرتبطة بالفئات الخاصة والتأكد من صالحيتهم 

  . االستطالعيةوالقيام بالدراسة ، اختيار عينة البحث من طالب شعبة تكنولوجيا التعليم-٧
ومقياس  لكل من مهارات التصميم واإلنتاج التقييم تطبيق االختبار التحصيلى وبطاقة -٨

قبل تدريس المقرر المقترح على المجموعة الوعى باختيار الوسائل التعليمية للفئات الخاصة 
  .التجريبية وكذلك على المجموعة الضابطة وتطبيق هذه األدوات بعد تدريس هذا المقرر

  . تجميع النتائج ومعالجتها إحصائياً وتفسيرها ومناقشتها -٩
  . تقديم التوصيــات واألبحـــاث المقترحــــة -١٠
  

  :مصطلحات البحث 

  :المقرر الدراسى 
  :يتبنى البحث الحالى التعريف اإلجرائى األتى 

    هو منظومة تعليمية تتكون من عدد من الوحدات التعليمية الصغيرة     : المقـرر
والتى يتم إنتاجها باستخدام تكنولوجيا الوسائط المتعددة، حول مجال تكنولوجيا ) الموديوالت( 

التعليم للفئات الخاصة، محدد األهداف، والمحتوى، والمصادر التعليمية، ويمكن أن يتم تعلمه 
ليات فردياً ، أو بأى نظام أخر، فى مدة دراسية محددة، لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم بك

  .التربية النوعية، ويمكن أن يكون ضمن برنامج تعليمى أو جزء من منهج دراسى
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  :الفئات الخاصـــة 
تعريفاً واضح المعانى للفئات الخاصة حيث ) ٣٤: ١٩٨٤ (Kneedler يقدم نييدلر

الفئات الخاصة هم أولئك الذين تختلف صفاتهم كثيراً عن أغلب األطفال، فبرامج التعليم : يقول
لعادية فى المدارس العامة ال تناسبهم، وهؤالء األطفال عاجزين كثيراً عن تحقيق طاقتهم ا

اإلنسانية الكاملة دون برامج خاصة مصممة لتنمية قدراتهم ومساعدتهم للتغلب على إعاقتهم، 
  ) : غير عادية ( والمجوعات الموصوفة بأى من الصفات التالية تعد فئات خاصة 

  
  

  اإلعاقة البصريــــة-٢ ية اإلعاقة السمع-١

  اإلعاقة التعليميــــة-٤  اإلعاقة العقليـة -٣

  اضطرابات النطق واللغة-٦  اإلعاقة االنفعالية -٥

   الموهوب والنابغة-٧

  :المعاق بصرياً 
الشخص بأنه ) ٥٢: ١٩٧٩ (Hofman & Rieker يعرفه كال من هوفمان، ريكر

اه بدرجة تؤثر على تحصيله األكاديمى للمادة العلمية التى الذى لديه فقد بصر أياً كان مستو
تقدم ألقرانه العاديين بحيث يستلزم تقديم برامج تعليمية تتالئم مع طبيعة ودرجة إعاقته 

  . البصرية 

  :اإلعاقة السمعية 
تعرف بأنها حرمان الطفل من حاسة السمع إلى درجة تجعل الكالم المنطوق ثقيل 

لمعينات أو بدونها ، وتشمل اإلعاقة السمعية األطفال الصم وضعاف السمع السمع مع استخدام ا
  ) .٧: ١٩٩٢ –ماجدة عبيد ( 

  :تكنولوجيا الوسائط المتعددة 
يمكن النظر إلى تكنولوجيا الوسائط المتعددة على أنها أدوات ترميز الرسالة التعليمية 

 وكذا Spoken wordsوقة  أم مسموعة منطTextsمن لغة لفظية مكتوبة على هيئة نصوص 
 بكافة أنماطها من رسوم بيانية ولوحات تخطيطية ورسوم Graphicsالرسومات الخطية 

  والصور المتحركة Animationsتوضيحية وغيرها، هذا باإلضافة إلى  الرسوم المتحركة 
Motion Pictures والصور الثابتة Still Pictures كما يمكن استخدام خليط أو مزيج من 

أو مفهوم أو مبدأ أو أى نوع أخر من أنواع                   ه األدوات لعرض فكرةهذ
  ).١٠٠ : ١٩٩٩-على عبدالمنعم ( المحتوى 
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برامج كمبيوترية تتضمن عروضا لرسائل لفظية وغير : ويمكن تعريفها إجرائياً بأنها
 تكنولوجيا ئىإخصالفظية تتكامل مع بعضها البعض فى شرح الخبرات التى تتعلق بإعداد 

التعليم للعمل فى مجال الفئات الخاصة معطية فرصاً للتفاعلية بين المتعلم وبين هذه الخبرات 
  .لتعلمها 

   :تكنولوجيـــــا التعليـــم
  : عرف مصطلح تكنولوجيا التعليم بتعريفات كثيرة نذكر منها

الحديثة فى التعليم تكنولوجيا التعليم أكبر من مجرد إدخال األجهزة واألدوات والمواد 
التى تنقل بواسطتها المعرفة إلى األفراد، إنها تتسع لتشمل إلى جانب نقل المعرفة عوامل 
أخرى تتعلق بتخطيط وتصميم مواقف تعليمية صالحة قادرة على تحقيق األهداف التعليمية 

  ).١٩ : ١٩٨٤-على عبدالمنعم . ( وذلك بتعديل بيئة التعلم، لقد أصبحت نظاماً متكامال واحداً

  :وقد أخذ البحث الحالى بالتعريف اإلجرائى التالى لمفهوم تكنولوجيا التعليم 
أجهزة، ( ينظر إليها على أنها نظام يضم مجموعة من المكونات المترابطة المتداخلة 

التى تؤثر ) مواد تعليمية، قوى بشرية، إستراتيجية تقويم، نظرية وبحث، تصميم، إنتاج 
التى تعمل معاً لرفع فاعلية وكفاءة المواقف التعليمية المختلفة بحيث ينتج بعضها فى بعض و

  . تواجه الفئات الخاصةعن ذلك حل لمشكلة أو عدة مشكالت تعليمية 

  ): الموديول ( الوحدة التعليمية الصغيرة 

بأنها وحدة نسقية للتعليم الذاتى ذات مدى بحيث  ) ٢٤: ١٩٨٠(يعرفه فوزى زاهر 
  .بها فى درس واحد أو جلسة تعليمية واحدة يمكن استيعا

  : وقد أخذ البحث الحالى بالتعريف التالى للموديول التعليمى
هو وحدة صغيرة مستقلة للتعليم الذاتى، ضمن مجموعة متتابعة ومتكاملة من الوحدات 
الصغيرة التى تكون فى مجموعها مقرراً تعليمياً، وهذه الوحدة تضم مجموعة من األهداف 

جرائية المراد تحقيقها والمحتوى الذى يدرس، والخبرات واألنشطة التعليمية، ووسائل اإل
التقويم قبل وبعد دراسة الوحدة، ويسير المتعلم فى دراستها حسب قدرته وسرعته وتحت 
إشراف وتوجيه المعلم، ويتفاوت الوقت الالزم إلتقان تعلم الوحدة وفقاً لطول ونوعية أهدافها 

  .ومحتواها 
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  الثانىالفصل 
  البحوث والدراسات السابقة 

  

  :مقدمة 
يهدف هذا الفصل إلى عرض الدراسات الـسابقة ذات الـصلة بتكنولوجيـا التعلـيم               

هذا باإلضافة إلـى الكفايـات       بمفهومها الشامل والمرتبطة بالمعاقين سمعيا والمعاقين بصريا،      
تـم  وفى مجال الفئات الخاصـة،     الذى يعمل  تكنولوجيا التعليم    إخصائىالتى يجب توافرها فى     

  :تناول هذه الدراسات زمنياً وفق ثالثة محاور أساسية هى 
  . دراسات اهتمت بتوظيف تكنولوجيا التعليم فى مجال المعاقين سمعياً-١
  . دراسات اهتمت بتوظيف تكنولوجيا التعليم فى مجال المعاقين بصرياً-٢
  . تكنولوجيا التعليم إخصائىعداد  دراسات اهتمت بتحديد الكفايات الالزمة إل-٣

الدراسات بذكر الهدف من الدراسة ومنهجها وأدواتها ثم أهم النتـائج           ويتم عرض تلك       
التى توصلت إليها والتى لها عالقة بموضوع البحث، ثم التعليق على هذه الدراسات فى كـل                

ا يلى بيان ذلك  وفيم،ختم الفصل بتعليق عام على الدراسات السابقةمحور ، وأخيراً ي:  

  :دراسات اهتمت بتوظيف تكنولوجيا التعليم فى مجال المعاقين سمعياً : أوال
أصبحت تكنولوجيا التعليم ضرورة حتمية لتوظيفها فى مجال المعاقين سمعياً، حيـث            
استخدمت الوسائل التعليمية بكافة أشكالها من أفالم ناطقة وصور متحركة وبرامج كمبيوتريـة          

و ونماذج وعينات، وغيرها من الوسائل التى أثبتت فاعليتها فـى هـذا المجـال،               وبرامج فيدي 
 مجال المعـاقين سـمعياً،      ولذلك تنوعت الدراسات التى اهتمت بتوظيف تكنولوجيا التعليم فى        

دراسـة   )١٩٨٥( Mcdermutt & Manette Jenمكدرمات ومانيـت جـين   حيث أجرت 
مية البصرية مثل الكمبيوتر واألفالم وغيرهـا علـى         استهدفت بيان أثر استخدام الوسائل التعلي     

وكانت عينة البحث من مجموعـة مـن         ، القراءة الصامتة للتالميذ الصم    التقدم اللغوى وعملية  
 وتم إجراء ثالث تجارب اهتمـت بكيفيـة         ،األطفال الصم القارئين جيداً والضعفاء فى القراءة      
ع الكلمات صور تدل عليهـا، وفـى نهايـة    الكالم وعملية إخراج األلفاظ لدى الصم وارتبط م      

وأشارت النتـائج إلـى فاعليـة       ،  البرنامج طبق الباحثان اختبارات فردية باستخدام الكمبيوتر      
  .استخدام الوسائل التعليمية المصورة مثل الكمبيوتر فى تحسين تعلم األصم لعملية القراءة

استهدفت التى   )١٩٨٦( Lampدراسة المب    وكان من أهم النتائج التى توصلت إليها      
التوصل إلى الجوانب التى يجب أن       ضعاف السمع األذكياء والموهوبين،      مسح لبرامج الطالب  
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تؤخذ فى االعتبار عند تصميم البرامج التعليمية للمعاقين سمعيا، وكان مـن هـذه الجوانـب                
خـذ فـى     لهذه الفئة الموجه إليها البرنامج، وأيـضاً األ        ةالتعرف على الخصائص السيكولوجي   

االعتبار كيفية اختيار واستخدام الوسائل التعليمية داخل البرنامج ، هذا باإلضافة إلى تـدريب               
  .المعلمين المقدمين لهذه البرامج 

استهدفت معرفة أثر تكرار العـرض      بدراسة  ) ١٩٨٩( Anderson أندرسونوقد قام   
ولتحقيـق ذلـك    ،  عاقين سمعيا اللفظى المكتوب على التذكر لفيلم مصحوبا بتعليقات التالميذ الم        

تلميذاً ثـم تقـسيمهم     ) ٨٥( الهدف قام الباحث باختيار عينة من التالميذ المعاقين سمعيا قوامها         
التالميـذ  مـن   % ٥٠ مجموعات، وروعى أن تكون متجانسة بحيث يشتمل كل منها على          ثالث

ذوى مـستوى  من التالميذ % ٥٠ذوى مستوى عال فى لغة اإلشارة الخاصة بالمعاقين سمعيا و    
منخفض فى لغة اإلشارة، واعتمدت المجموعة األولى على قراءة نص الفيلم قبل المشاهدة أما              

هدت  شـا  علـى حـين   المجموعة الثانية فقد عرضت عليها إشارات لنص الفيلم قبل المشاهدة           
  :  مجموعة من النتائج منها عنوقد أسفرت الدراسة المجموعة الثالثة الفيلم فقط، 

  .ق دالة إحصائيا بين المجموعة الثانية لصالح المستوى العالى فى لغة اإلشارة وجود فرو-
 وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعة األولى والثالثة لصالح المجموعة األولى التـى              -

 .قرأت النص قبل المشاهدة 

عة  ال توجد فروق دالة بين القسم ذوى المستوى المنخفض بين المجموعة األولى والمجمو             -
  .التى شاهدت الفيلم فقط

استهدفت المقارنة بين طريقتى استخدام    فقد قام بدراسة     )١٩٨٩ (Wilson ولسونأما  
ذ الـصم علـى حـل       الكمبيوتر كمساعد تعليمى وكمدير للتعليم فى تدريس الرياضيات للتالمي        

ـ       ) ٢٥(وكانت عينة البحث    المشكالت الرياضية،    وزعين تلميذاً أصم من المرحلة االبتدائيـة م
وكانت إحدى المجموعتين تدرس باسـتخدام الكمبيـوتر        ى مجموعتين تجريبيتين متكافئتين،     عل

 واألجوبة وشرح ما يصعب على التالميذ فيما        ةكمساعد تعليمى تسمح للمعلم فى التدخل باألسئل      
، وكانت المجموعة الثانية تعتمـد علـى   Facility Educationيسمى بمسهل العملية التعليمية   

اشة الفيـديو بـدون     ى المعلومات وحل المشكالت من خالل استخدام الكمبيوتر المرتبط بش         تلق
وأشارت النتائج إلى أن المجموعة التجريبيـة األولـى والتـى اسـتخدمت             تدخل من المعلم،    

الكمبيوتر كمساعد تعليمى حققت نجاحات أفضل فى مساعدة التالميذ على حل المشكالت مـن              
  .ثانية والتى استخدمت الكمبيوتر كمدير للتعليمالمجموعة التجريبية ال
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استهدفت بيان أثر تـدريس وحـدة الرياضـيات    دراسة ) ١٩٩٠(  فتيحة أحمد وأجرت
تلميذاً أصـم   ) ٤١(وتكونت عينة البحث من     ،  الحديثة للتالميذ الصم بالمرحلة اإلعدادية المهنية     

بالصف تلميذاً  ) ١٢(بالصف األول و  تلميذاً  ) ١٣(من الصفوف الثالثة بالمرحلة اإلعدادية منهم       
 بمعدل ثـالث حـصص      أسبوعا )١٦(سة  ابالصف الثالث واستغرقت الدر   تلميذاً  ) ١١(الثانى و 

وأسـفرت  ،  أسبوعيا ، وفى نهاية التجربة طبقت الباحثة اختبار تحصيلى فى وحدة المجموعات           
  .فهاالنتائج عن فاعلية الوحدة المقترحة على التالميذ الصم فى تحقيق أهدا

استهدفت تعـرف أثـر     التى )١٩٩١( إسماعيلى نفجمال حامد، ح من  أما دراسة كلٍ  
استخدام المدخل المعملى المبنى على االكتشاف فى تدريس الرياضيات للتالميذ الصم بالـصف       

م الرياضـيات باسـتخدام هـذا المـدخل،         الثامن االبتدائي على تحصيلهم واتجاهاتهم نحو تعل      
تلميذاً أصـماً بمدرسـة األمـل بأسـيوط         ) ١٥(ة من مجموعة ضابطة     وتكونت عينة الدراس  

تلميذاً بمدرسة األمل بسوهاج، ومجموعـة تجريبيـة        ) ١٣(ومجموعة تجريبية أولى وعددهم     
يومـاً  ) ٢٥(تالميذ بمدرسة األمل بقنا، واستغرقت الدراسة بهـذا المـدخل        ) ٤(ثانية وعددهم   

نهاية التجربة اختبـار تحـصيلى ومقيـاس         بواقع خمس حصص أسبوعيا، وطبق الباحث فى        
وأسفرت النتائج إلـى أنـه توجـد        ،  اتجاهات نحو تعلم الرياضيات للتالميذ الصم بهذا المدخل       

فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية األولى والثانية فى كل مـن التحـصيل           
  .واالتجاه

مكانية تدريس بعـض مفـاهيم   استهدفت معرفة إ  التى  ) ١٩٩١(دراسة سعيد المنوفى    و
ولتحقيـق ذلـك    دام قراءة الشفاه والهجاء اليـدوى،       المجموعات للتالميذ المعاقين سمعياً باستخ    

الهدف قام الباحث باختيار عينة البحث من التالميذ الصم من الجنسين بالصف األول اإلعدادي              
ـ  ) ١٠(ذكور و   ) ٣(تلميذاً منهم   ) ١٣(المهنى وكان قوامها      )١٢(تغرقت الدراسـة    إناث، واس

ارا تحـصيلياً فـى الوحـدة المختـارة،         أسبوعاً متصالً، وفى نهاية الوحدة طبق الباحث اختب       
  .وأسفرت النتائج عن ارتفاع متوسط تحصيل التالميذ الصم على الوحدة التجريبية

اسـتهدفت المقارنـة بـين طريقتـى       فقد   )١٩٩١( Wasileski دراسة وسيلسكى أما  
م الكمبيوتر فى التدريس إلعداد معلمى الصم على التحـصيل واختـصار            المحاضرة واستخدا 

زمن البرنامج، وهذه الدراسة تواجه مشكلة فى غاية من األهمية وهى عـدم وجـود معلمـين       
لفصول التربية الخاصة عن طريق زيادة عدد المعلمين المقبولين فى اإلعداد وإمدادهم بالكفاءة             

 المعلمـين وتكونت عينة البحث من     اليف عالية وبجهد أقل،     صم بدون تك  المطلوبة للعمل مع ال   
ة بعـد،  ذوى المستوى الجامعى وذلك قبل خدمتهم وكذلك الطالب الذين لم يتخرجوا من الجامع   
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وجاءت النتائج لتشير إلى أن استخدام الكمبيوتر فى التدريس ساعد علـى اختـصار الوقـت                
ضا بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية          وأشارت النتائج أي   ،%٣١المحدد للبرنامج بنسبة    

  .بين المجموعة التجريبية والضابطة فى التحصيل

ين استهدفت تطوير مناهج العلوم للتالميذ المعاق      دراسة   )١٩٩٢(رضا درويش   وأجرى  
وقد أسفرت الدراسة فى نتائجها بأن المعلمـين ال يـستخدمون   سمعيا بمرحلة التعليم األساسي،   

ية التى تناسب التالميذ المعاقين سمعياً وأن األهداف المرجـوة مـن تـدريس       الطرائق التدريس 
العلوم لهذه الفئة ال تتحقق وأشارت الدراسة أيضا إلى نتائج تقويم االختبارات التحصيلية فـى               
مادة العلوم التى تقدم للتالميذ المعاقين سمعياً بأنها ال تراعـى المتطلبـات الواجـب توافرهـا      

  .المعرفية ، كما أشارت الدراسة إلى فاعلية المنهج المقترح لجوانب التعلم 

استهدفت معرفة أثر برنـامج فيـديو لمخـارج          بدراسة   )١٩٩٣(أحمد البراوى   وقام  
 وتوصلت  ،  األصوات وقراءة الشفاه فى تسهيل تعلم الحروف الهجائية للتالميذ المعاقين سمعيا          

  : الدراسة على عدة نتائج من أهمها 
صفات التى يجب مراعاتها فى برامج الفيديو التعليمية للتالميذ المعاقين سمعياً ، الموا     

وتوصلت النتائج أيضاً إلى فاعلية استخدام برنامج الفيديو فى تحقيق األهداف التعليمية لدروس 
  .الحروف الهجائية ذات المخارج غير المرئية

بيوتر فى تدريس استهدفت استخدام الكم )١٩٩٤( وفى دراسة رمضان سليمان
الرياضيات للتالميذ الصم وأثر ذلك على تحصيلهم واتجاهاتهم نحو الرياضيات، واقتصر 

  .البحث على مستويات التذكر والفهم والتطبيق فى قياس الجانب التحصيلى للتالميذ الصم

وتلميذة موزعين على تلميذاً ) ٢٤(وقام الباحث باختيار عينة البحث المكونة من 
وأسفرت النتائج إلى فاعلية  إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، متكافئتين عشوائياًمجموعتين 

أسلوب التدريس باستخدام الكمبيوتر كمساعد تعليمى بالطريقة اإلرشادية وأنه فعال فى تدريس 
الرياضيات للتالميذ الصم، وأشارت أيضاً إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة 

  .لمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية فى التحصيل واالتجاه التجريبية وا

استهدفت معرفة تأثير التى ) ١٩٩٥( Creaghead, Nancy دراسة كريجيهيد نانسىو
كبرنامج على التخاطـب لـدى الطفـل     - التى تمثل الخبرة األولية للطفل       -األفالم المصورة   

بعملية التخاطب سواء كتابياً أو شـفهياً فـى         ضعيف السمع، وكذلك معرفة المتطلبات الخاصة       
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وتكونت عينة الدراسة من أحد الفصول الموجودة داخل مدرسـة لـضعاف الـسمع            ،  المدرسة
  :واستخدمت الباحثة برنامج الخبرة األولية المعروض على األطفال ويشمل 

 الـذهاب   – صناعة األشياء    – اللعب الدرامى    – اللعب الحر    – الذهاب إلى الحمام     –الحضور  
) التخاطب   (وأسفرت النتائج على أن التركيز على التواصل الشفهى       إلى الخارج وإلى الداخل،     

يلعب دوراً مهماً فى مساعدة األطفال ضعاف السمع، وبينت مدى أهميـة األفـالم المـصورة             
  .لتسهيل التخاطب 

عليمية  فاعلية استخدام الرزم الت    تعرفاستهدفت   دراسة   )١٩٩٦(سعاد شاهين    وأجرت
على تقدير الذات والتحصيل فى مادة العلوم لدى تالميذ الصف الخامس االبتـدائي للمعـاقين               

  .سمعياً بالمدينة المنورة
ولتحقيق ذلك الهدف قامت الباحثة باختيار عينة من التالميذ المعاقين سـمعياً، وكانـت              

وقد روعى  )  تلميذات   ٩( بينما كانت المجموعة التجريبية     )  تلميذات   ٧( المجموعة الضابطة   
  :وقد أسفرت الدراسة على النتائج األتية المجموعتين فى السن ودرجة السمع، تكافؤ 
 وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فى -

  .التحصيل وتقدير الذات لصالح المجموعة التجريبية
  . ية فى تعليم الصم التعليم) الرزم(  فاعلية استخدام الحقائب -

 مدى فاعلية   تعرفاستهدفت  ) ١٩٩٦ (رضا القاضى، صالح الدين عرفه     دراسةوفى  
برنامج تدريس مقرر الدراسات االجتماعية التقليدى للصف الثامن بمدرسة األمل للصم بحلوان            

 ،)ينالمتـرو / المندفعين(والتالميذ الصم   ) المعتمدين  / المستقلين  ( على كل من التالميذ الصم      
واستهدفت أيضا تصميم برنامج مقترح لتدريس مقرر الدراسات االجتماعية بتوظيف الوسـائل            

وتكونت عينة البحـث    ضوء أساليبهم المعرفية،    فى  ميذ الصم   البصرية وتكنولوجيا التعليم للتال   
وأسفرت النتـائج   دارس األمل للصم والبكم بحلوان،      وتلميذة بالصف الثامن بم   تلميذاً  ) ٤٠(من  

ن أن التالميذ الصم عينة البحث يتصفون باالندفاع واالستقالل فى األسلوب المعرفى مما أكد              ع
الباحثان على ضرورة االهتمام بتوظيف إمكانات تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية البصرية           
على وجه الخصوص من صور وأشكال ورسومات وملصقات بألوان واضحة جذابة ومناسـبة         

  .رسالة التعليمية وفى ضوء الظروف اإلعاقية واإلدراكية للتالميذ الصم فى تصميم ال

 فعاليـة كـل مـن الطريقـة      تعرف تاستهدف بدراسة   ) ١٩٩٩(وقام محمد أبو شامة     
وتكونت عينة   أهداف تدريس العلوم للطالب الصم،       المعملية والعروض العملية فى تنمية بعض     

) المـادة والطاقـة     ( تم تدريس لهـم وحـدة       الدراسة من طالب الصف األول الثانوى حيث        
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وأسفرت النتائج عـن فاعليـة       مرة وبالعروض العملية مرة أخرى،       باستخدام الطريقة المعملية  
استخدام كل من الطريقتين فى تحصيل الطالب الصم للمفاهيم التى تتضمنها الوحـدة ، بينمـا                

فيها الطالب بأداء األنشطة المعمليـة     أكدت الدراسة فعالية استخدام الطريقة المعملية التى يقوم         
بأنفسهم فى ضوء خطوات حددها المعلم سلفاً مقارنة بطالب المجموعة الثانية التـى درسـت               
بالعروض العملية حيث يكون دور الطالب فيها مالحظة ما يقوم المعلم بأدائـه مـن أنـشطة                 

  .علمية 

ألصم علي االعتمـاد  مساعدة ابدراسة استهدفت ) ٢٠٠١( مديحة عبد الرحمن  وقامت  
برنـامج فـي    ، فاقترحت   حاجاته الضرورية كي يشعر بأنه إنساناً عادياً         علي نفسه في قضاء   

الرياضيات لتنمية التفكير البصري لدي التلميذ األصم في المرحلة االبتدائية وطبق البحث علي             
البـصري  ، ونظرا لعدم وجود مقياس عربي تم تصميم مقيـاس للتفكيـر             تلميذاً ١٢عينة من   

، كمـا  وأظهرت النتائج فعالية البرنامج المقترح في تنمية التفكير البصري لدي عينـة البحـث    
 فروق ذات داللة إحصائية بين البنين والبنات في التفكير البـصري بعـد              أظهرت عدم وجود  

  .  التجريب

 أثر استخدام الحاسـوب     تعرفهدفت  التى است ) ٢٠٠٢ ( دراسة إبراهيم القريوتي  وفى  
 ،تعليم األطفال ذوي اإلعاقة السمعية لمادة اللغة العربية بدولة اإلمارات العربيـة المتحـدة             في  

طالبا وطالبة، تم تقسيم الطـالب إلـى مجمـوعتين تجريبيـة       ) ١٢(تكونت عينة الدراسة من     
وأخرى ضابطة وتم اختيار ثالث وحدات تعليمية من كتـاب اللغـة العربيـة للـصف األول                 

ارية استخدام أبجدية األصابع اإلش   : ث التعديالت التالية على الوحدات    خل الباح االبتدائي، وقد أد  
ولمعرفة أثـر   يجيات الطريقة الكلية في التعليم،      ، واستخدام استرات  العربية وإدخال لغة اإلشارة   

الحاسوب في التعليم تم تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية ، أما المجموعة الضابطة فقد              
حيـث  ) ت( بعد إجراء االختبارات للدروس أجرى الباحث اختبـار          ،لطريقة التقليدية تعلمت با 

 لـصالح   )٠,٠٠١(أظهرت النتائج فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مـسـتوى الداللــة               
  ٠المجموعة التجريبية 

هدفت مالحظة ما يـتم فـى العمليـة    فقد است) ٢٠٠٤ ( Kennedyكيندىدراسة أما 
 للقرارات والتعامالت فيما بينهم مما يدعم فهمهم        المعاقين سمعيا ذ الطالب   التعليمية وكيفية إتخا  

  .للمفردات التى يتعاملون بها
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من مدراس الصم بين طالب فـي المرحلـة الـسادسة            وتم تطبيق الدراسة علي عينة      
   وتوصلت نتـائج الدراسـة     راءتهم في المستوي األول والثاني، والسابعة والثامنة ومتوسط ق

 :أني ـإل

الطالب يستفيدون من مواصفات الوسائط المتعددة التى تعمل علي تدعيم معرفتهم للكلمـة              -
 .ومدلولها كما أنها تشجعهم على االستقالل

 .   بطرق مختلفة ويعكس ذلك الفروق الفردية بينهم" القارئ المفكر"يستخدم الطالب برنامج  -

له تـأثير   "  األمريكية واللغة اإلنجليزية   لغة اإلشارة "استخدام التكنولوجيا لتقديم نص بلغتين       -
 .وقد صرح الطالب أن الشكل المشفر يحفزهم علي تعرف الكلمة علي دافعية الطالب،

  :تعليق على دراسات محور توظيف تكنولوجيا التعليم فى مجال المعاقين سمعياً 
 مجـال      يتضح من عرض الدراسات السابقة التى اهتمت بتوظيف تكنولوجيا التعليم فى      

  :المعاقين سمعياً ما يلى 
 أن الدراسات التى تناولت توظيف تكنولوجيا التعليم فى مجال المعـاقين سـمعياً امتـدت           -

لتغطى جوانب كثيرة فى هذا المجال مثل استخدام الكمبيوتر والتعليم المبـرمج واألفـالم              
ـ  والثابتة والعروض المعملية والرزم التعليمية   ة، وهـذا يعكـس   تصميم البـرامج التعليمي

، ولكنهـا لـم تهـتم بالمـستحدثات         االهتمام بتوظيف تكنولوجيا التعليم فى هذا المجـال       
  .التكنولوجية المرتبطة بالفئات الخاصة

 التى ركزت عليها فى توظيف تكنولوجيا التعلـيم         ا أن هذه الدراسات تنوعت فى اهتماماته      -
 فاعلية استخدام األفالم باختالف     تعرففبعض الدراسات اهتم ب    فى مجال المعاقين سمعياً،   
والبعض اآلخر اهتم باستخدام الكمبيوتر بمفرده فى التـدريس         ،  أنواعها الثابتة والمتحركة  

ـ   ،أو باالستعانة به مع وسائل تعليمية أخرى  التعليم  وطائفة ثالثة من الدراسـات اهتمـت ب
سائل التعليمية للمعـاقين    المبرمج، ولكنها لم تهتم بمهارات االنتاج والتصميم واالختيار للو        

  .سمعيا والمعايير المرتبطة بهذه المهارات
 أكدت معظم الدراسات على ضرورة استخدام الوسائل التعليمية والطرق المناسـبة التـى              -

، المدخل المعملى المبنـى علـى االكتـشاف       بعضها  فاستخدمت  ؛  تراعى المعاقين سمعياً  
بصرية وغيرها فى تدريس الوحدات المقترحة      الوسائل التعليمية ال   اآلخر بعضها واستخدم

  .أو المنهج المقترح 
تكنولوجيـا التعلـيم للفئـات      لمقرر  نظرى  ال طاراإل استفاد الباحث من هذه الدراسات فى        -

فى بناء أدوات   وأيضا   ،موديوالتالالخاصة، وفى تحديد أهداف المقرر المقترح ومحتوى        
  .البحث 
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  :لوجيا التعليم فى مجال المعاقين بصرياً دراسات اهتمت بتوظيف تكنو: ثانيا
إذا كانت تكنولوجيا التعليم تهتم بمجال المعاقين سمعياً فإن مجال المعاقين بصرياً هـو              

دراسة  ومنها   ،اآلخر قد نال هذا القدر من االهتمام ، حيث تنوعت الدراسات التى اهتمت بذلك             
 تـدريس   استخدام الكمبيوتر فـى   استهدفت معرفة مدى فاعلية      التى   )١٩٧٥( Lamonالمون  

تلميـذاً معـاق بـصرياً، واقتـصر        ) ١٥( وكانت عينة الدراسة     الرياضيات للمعاقين بصريا،  
البرنامج المعد من خالل الكمبيوتر على تدريس المفاهيم المرتبطة بالعدد والعمليات الحـسابية             

    المعـاقين بـصرياً     مواصفات خاصة ب   ااألساسية على األعداد، واستخدمت الدراسة كمبيوتر ذ      
 حيث تم استخدام وحدة إضافية تتضمن األرقام والعمليات الحسابية بصورة بـارزة بحيـث              ( 

تعلـم األطفـال    النتائج على فعالية هذه الطريقة فـى        وأسفرت  ،  ) الطفل بمجرد لمسها   هايتعرف
  .المفاهيم الرياضية المرتبطة بالعدد عن طريق استخدام الكمبيوتر 

استهدفت تعديل األنـشطة   فقد )١٩٧٩( Malone & Linda ونى ولندادراسة مالأما 
فى برامج  ) وهى نماذج ممثلة للحشرات المائية وبعض النباتات      ( والنماذج البالستيكية المختلفة    

 ةعلوم الحياة البيئية وأنشطة العلوم التى تشمل دراسة المائيات وعمليـات اإلنبـات واألنـشط              
قويم فاعلية هذه  النماذج فى تحسن قـدرات التالميـذ المعـاقين         الخارجية متعددة الحواس، وت   

  .من الكائنات وتعرف أجزائهابصرياً على التمييز بين هذه المكونات 
 من تالميذ المدارس االبتدائية المعاقين بـصرياً     تلميذاً) ٥٢(وتكونت عينة الدراسة من     

تلميـذا  ) ٢٥( ، األولـى     فى الصفوف من األول إلى الخامس وقسمت العينة إلى مجمـوعتين          
ـ ) ٢٧(يستخدمون طريقة برايل فى الكتابة والثانية تتكون من       اً تلميذاً، وتم تدريب التالميذ فردي

وأسفرت النتائج على قدرة التالميذ المعـاقين بـصرياً علـى          على نماذج الحشرات والنباتات،     
  . والتمييز بين أجزائها استخدام النماذج البالستيكية للتعرف على أحجام الحشرات والنباتات

استهدفت إعداد المواد المعدلة الالزمة     التى  ) ١٩٨٠( Cooperman دراسة كوبرمان و
 وقد أعددت الباحثة مجموعة من المواد واألجهـزة         التاريخ الطبيعى للمعاقين بصرياً،   لتدريس  

 مختلفـة   الرسوم البارزة وكرات الصلصال والنماذج الخشبية ومحاليـل       :والمواد المعدلة مثل    
المذاق ونماذج ثنائية األبعاد لتوضيح تركيب الخاليا الحية، وكذلك توفير الفرصة لطالب للقيام             

بيعيـة  بالرحالت التعليمية الحقلية لتعرف الحيوانات والنباتات ودراستها سلوكيا فى بيئتهـا الط           
لة على مالحظة   وقد اعتمدت الدراسة فى تقويم هذه المواد المعد       بمساعدة مرافقيهم المبصرين،    

  :ى ــتآلوأسفرت النتائج عن ا األنشطة المرتبطة بدراسة المقرر، الطالب وهم يؤدون
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 أن استخدام النماذج الصلصالية يكون أكثر فاعلية من استخدام الرسـوم البـارزة فـى                -
  .دراسة المفاهيم الكيميائية المرتبطة بدراسة المقرر  

بعاد فى تسهيل تعلم الطـالب المعـاقين بـصرياً           ساعدت النماذج الصلصالية ثنائية األ     -
 .لمفهوم الخلية 

 .أن الرحالت التعليمية الحقلية لها أثر كبير فى تكوين االهتمامات لدى الطالب -

استهدفت تطوير منهج  التى )١٩٨٥ (Ricker & Kinneth دراسة ريكر وكينثو 
  .ةالعلوم للتالميذ المعاقين بصرياً بالمدارس األولية والثانوي

وقد تضمن البرنامج تطوير األنشطة المعملية والتى تحقق األمان المعملـى للتالميـذ             
وقدمت الدراسة بعض اإلرشادات التـى تحقـق   ياً أثناء قيامهم بإجراء التجارب، المعاقين بصر 

األمان عند إجراء التجارب، وكيفية استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر فى تدريس العلـوم للتالميـذ            
  . بصرياً المعاقين

 نجاح التالميذ فى استخدام األجهزة المعدلـة وإجـراء التجـارب       عنوأسفرت النتائج   
  .بطريقة أمانية إذا التزموا باإلرشادات الموجهة إليهم من خالل دليل خاص بذلك 

استهدفت وضع برنامج للمعـاقين بـصرياً       دراسة  ) ١٩٨٧( James  جيمس وأجرى  
  )SAVI/SELPH(  اسيس سمى ببرنامج وهو برنامج فى العلوم متنوع األح

Science Activities for the Visually Impaired / Science Educators Learning 
with Physically Handicapped.  

الـسابع  وكانت عينة البحث  التى تم تطوير هذا البرنامج لها من الصف الرابع حتى الـصف                 
 مجسمات معدلة مثل القوالب والنمـاذج المجـسمة         وتضمن البرنامج للتالميذ المعاقين بصرياً،    

وأجهزة القياس مع توضيح كيفية التعامل مع األجهزة المعدلة خاصة فـى مجـال المحاليـل                
  .والتفاعالت الكيميائية والطاقة 

وأسفرت النتائج على أن استخدام هذه النماذج المتنوعة قد حققت أهدافها، حيث أصبح             
مع األجهزة أثناء إجراء التجارب باستخدام هذه النماذج بطريقـة          الطالب قادرين على التعامل     

فعالة، وأوضحت الدراسة كذلك أنه من السهل إجراء بعض التعديالت على النماذج واألجهـزة      
  .المستخدمة فى المعامل لتالئم فئة المعاقين بصرياً رغم ارتفاع التكلفة إلى حد ما 

استهدفت تحديد فاعلية جهاز األوبتكون فـى    بدراسة  ) ١٩٨٩( وقام عبدالواحد الخياط    
) ١٨(وتكونت عينة الدراسـة مـن        لدى عينة من الكفيفات فى األردن،        تعليم مهارات القراءة  

طالبة من الطالبات الكفيفات فى المركز اإلقليمى لتأهيل وتـدريب الكفيفـات التـابع للمكتـب              
، وتـم اختيـارهن بنـاء علـى     اإلقليمي للجنة الشرق األوسط لشؤون المكفوفين فـى األردن       
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وقام الباحث باختيار عدد من المهـارات  القدرات الخاصة لجهاز األوبتكون، اجتيازهن الختبار  
تمثل األبعاد األربعة للمقياس وهى مهارة قراءة الحروف الهجائية ومهـارة قـراءة الكلمـات               

  .ومهارة القراءة الجهرية ومهارة قراءة النصوص 

مكن معظم أفراد الدراسة من القراءة باستخدام جهاز األوبتكـون     وأسفرت النتائج عن ت   
  . الفوارق بين أداء طالبة وأخرى  منرغماب

استهدفت وضع تصور مقترح لتربية الطفـل       بدراسة  ) ١٩٩٠(سميرة أبو زيد    وقامت  
المعوق مع الطفل العادى فى مرحلة رياض األطفال، تمثل فى وضع أهداف ترتبط بحاجـات               

وترى الباحثـة أن    ،  ق بصرياً ومواقف مرتبطة ببيئته تساعده على تحقيق األهداف        الطفل المعو 
هذه البرامج تفيد كل من الطفل المعوق وغير المعوق، حيث أنها تعمل علـى تنميـة حـواس               

  .اإلنسان، كما أنها تتحدى الطفل وتساعده على االكتشاف 

امل مع األطفـال المعـاقين      وأوصت الباحثة فى النهاية بإعداد المعلم الكفء الذى يتع        
 وكذلك وضع البـرامج التـى تحقـق األهـداف      ،بصريا ويتقبل وجودهم مع االطفال العاديين     

  .التربوية والمرتبطة بحاجات المعاقين

 معرفة أثـر االسـتخدام   تاستهدف )١٩٩٢ (Mack, Warren  ماك وارنأما دراسة 
واعتمدت الدراسـة علـى كمبيـوتر    ياً، د للمعلم لتعليم المعاقين بصرالمباشر للكمبيوتر كمساع  

 بصرياً  اً تلميذاً معاق  ٤٠مصمم خصيصاً لتعليم المعاقين بصرياً، وكانت عينة البحث مكونة من           
وبعد لمجموعتين ضابطة واألخرى تجريبية،     موزعين على مجموعتين بصورة متكافئة إحدى ا      

تبار مينوستا لتقـويم التجربـة      انتهاء التجربة والتى استمرت ثالثة أسابيع متصلة تم تطبيق اخ         
RMPFB  )  ن المجموعـة التجريبيـة كانـت       أوجاءت النتائج لتشير إلى     ،  ) البعدى   –القبلى

  .RMPFBأفضل فى اإلجابة على اختبار مينوستا 

 الصعوبات التى تواجه معلمـى      تعرفاستهدفت   بدراسة   )١٩٩٩ (فتحية هاشم وقامت  
 عـدد   عن النتائج على الوقوف     وكشفتلتغلب عليها،   ر للمكفوفين وكيفية ا   العلوم بمدارس النو  

من المشكالت والصعوبات التى تواجه معلم العلوم بمدارس النور والتى من بينهـا صـعوبات          
ولذلك أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتدريب       ،ئل التعليمية واألنشطة التعليمية   تتعلق بالوسا 

ة للمعاقين بصريا  لما لها من أهمية فى تحقيـق           المعلمين على إنتاج واستخدام الوسائل التعليمي     
  .أهداف تدريس العلوم بتلك المدارس
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ستهدفت وضع نمـوذج  تطـوير المكتبـة         ا دراسة   ) ٢٠٠٠ (إيمان زغلول وأجرت  
وقامت الباحثـة بإعـداد     يا وتحديد مستلزمات هذا التطوير،      المدرسية للطالب المعوقين بصر   

واعتمدت الدراسة على المـنهج  انات حول واقع وإمكانات المكتبات،   قائمة رصد وذلك لجمع بي    
الوصفى التحليلى فى رصد واقع المشكلة ووضع نموذج التطوير الخاص بالمكتبات المدرسـية        

  .للطالب المعوقين بصريا 

 بمحافظـة وتم تحديد عدد من مدارس تعليم المعوقين بصريا بمراحل التعليم الـثالث             
وكان من أهم نتائجها أن شخصية المعوقين بـصريا         ة البحث علي مكتباتها،     لتطبيق أدا القاهرة  

  .تحتاج إلى مزيد من الرعاية واالهتمام فى مجال طرق وأساليب تعلم هؤالء األفراد 

اسـتهدفت تحديـد الكفايـات المهنيـة        فقد قام بدراسة    ) ٢٠٠٢ ( حلمى أبو موتة  أما  
حلة الثانوية فى مصر والتى تؤهلهم ألداء عملهـم          تكنولوجيا التعليم للمكفوفين بالمر    خصائىإل

فى ضوء الحاجات التعليمية للطالب المكفوفين ومعلميهم وأيضا وضع مشروع مقترح لخطـة             
 تكنولوجيا التعلـيم للمكفـوفين فـى        إخصائىدراسية على مستوى مرحلة البكالوريوس إعداد       

  .مصر
ولوجيا التعليم لمكفوفين بالمرحلة     تكن خصائى الباحث قائمة الكفايات الالزمة إل     أعدوقد  

 الحاجات  الثانوية ،وقام أيضا بإعداد استطالع رأى لكل من الطالب المكفوفين والمعلمين حول           
وأسـفرت  مدارس فى أربع محافظات، ) ٥( على واقتصرت عينة البحث التعليمية الالزمة لهم،    

ا التعليم فى ستة محاور رئيسية      النتائج عن تحديد الكفايات المهنية الالزمة ألخصائي تكنولوجي       
كفاية، وقام أيضا بإعداد خطة دراسية مقترحة موزعة علـى أربـع سـنوات              ) ١٥٢(ضمت  

دراسية تدرس مقررات التربية الخاصة عامة ويبدأ التخصص لفئة المكفـوفين مـن الفرقـة               
  .الثالثة

  :اً جيا التعليم فى مجال المعاقين بصريو توظيف تكنولرتعليق على دراسات محو

  : هذا المحور ما يلى من خالل عرض دراساتيالحظ 
  . لمعاقين بصرياًل اهتمت بعض الدراسات باستخدام الكمبيوتر فى عملية التدريس -
 تناولت بعض الدراسات النماذج التعليميـة بأشـكالها المختلفـة البالسـتيكية والخـشبية               -

  .والصلصالية والرسوم البارزة 
ذج جديدة لمستحدثات تكنولوجية استخدمت فى مجال المعـاقين      قدمت بعض الدراسات نما    -

  .بصرياً مثل جهاز األوبتكون وكان له أثر فعال فى تعليم مهارات القراءة 
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 اهتمام أغلب الدراسات بتطوير األنشطة المعملية واالستراتيجيات التعليمية واقتراح برامج           -
  .عاقين بصرياً جديدة تستخدم معها الوسائل التعليمية فى تعلم الم

 اهتمت بعض الدراسات بالصعوبات التى تواجه المعلمين فى مدارس النـور للمكفـوفين              -
  .وطرق التغلب عليها 

 لم تهتم هذه الدراسات بمهارات تصميم وانتاج الوسائل التعليمية للمعاقين بصريا وارتبـاط   -
اك ندرة فى الدراسات    هذه المهارات بخصائصهم السيكلوجية وحاجاتهم التعليمية، وكان هن       

التى أشارت الى المستحدثات التكنولوجية المستخدمة مع المعاقين بـصريا بـالرغم مـن              
  .التوجه العالمى لالهتمام بهذه الفئة

 استفاد الباحث من هذه الدراسات فى اإلطار النظـرى للدراسـة الحاليـة وفـى إعـداد                  -
  .اد أدوات الدراسة موديوالت المقرر كما استفاد من هذه الدراسات فى إعد

   تكنولوجيا التعليم  إخصائىلتدريب واعداد  دراسات اهتمت بالكفايات الالزمة: ثالثا
 تكنولوجيا إخصائىارتبطت الدراسات فى هذا المحور بالكفايات الالزمة إلعداد 

 ال التعليم والمعلمين للعمل فى مجال الفئات الخاصة، باعتبار أنهما منوطان بأداء مهمة متكاملة
غنى عن بعضهما البعض فيها، وتنوعت أهداف هذه الدراسات بين تحديد الكفايات التخصصية 

  .أو تنمية بعض جوانب هذه الكفايات وإكسابها لهم

استهدفت تحديد الكفايـات الالزمـة ألداء     دراسة  ) ١٩٨٧ (حسين الطوبجى فقد أجرى   
وقد توصلت الدراسـة إلـى      درسية،  ات التربوية والمكتبات الم   مهام العاملين فى وظائف التقني    

   تصنيف الكفايات الالزمة للمتخصصين فى مجال تكنولوجيـا التعلـيم فـى عـشر مجـاالت               
  :ىــه
، القيام بالعمليـات المـساندة    ،  تطوير التدريس ،  إدارة شئون األفراد  ،  تنظيم البرامج والخدمات   

تصنيف مصادر الـتعلم    ،  ـبالتدريــــ،  تقويم البرامج والخدمات  ،  الوسائل التعليمية إنتاج  
اإلعالم عن الخدمات التعليمية والنوعية بأهميتهـا       ،  وتنظيم الحصول على المعلومات المطلوبة    

  .وطرق االستفادة منها

 الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفى حيث قام بدراسـة نظريـة فـى              اولتحقيق هذ 
خلص منهـا قائمـة بهـذه     الكفايات الالزمة للمتخصصين فى مجال تكنولوجيا التعلـيم واسـت         

  . الكفايات
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توضـيح مـصادر تكنولوجيـا       بدراسة استهدفت    )١٩٨٩ ( Patriciaباتريسيا  وقامت  
أقـراص  ، وأقراص الفيديو الفاعلة و    المعلومات المتعددة الجديدة مثل التعليم عن بعد والشبكات       

شكالت التي تواجـه    الليزر وأنظمة التعليم الموحد والتي تقدم اختبارات متعددة للتعامل مع الم          
المدارس األمريكية و التدريب على استخدام هذه المصادر حيث أن تدريب المعلم يعد واحـدا               
من أهم العناصر الالزمة لنجاح أي برنامج تكنولوجي تربوي وأسفرت نتائج الدراسة عـن أن               

م علي دورات من قسم التكنولوجيا يعرفون جيـدا كيفيـة اسـتخدا            جميع المدرسين الحاصلين  
األجهزة واألدوات التكنولوجية وكيفية إنتاج بعض المواد التعليمية مثـل الـشفافيات وكيفيـة              

  .     صيانة األجهزة والمواد التعليمية سواء في الحياة العلمية أو العملية
وتوصي الدراسة بضرورة إنشاء قسم للتكنولوجيا في كل مدرسة لكي يـتم إكـساب الطـالب          

نولوجية كالتعامل مع الكمبيوتر سواء استخدامه أو صيانته وكـذلك          مجموعة من الخبرات التك   
     .التدريب علي استخدام األجهزة التعليمية األخرى كجهاز الشفافيات

استهدفت معرفة أثر استخدام برنـامج لتنميـة       فقد    ) ١٩٩٠(دراسة نجاح النعيمى    أما  
  .يم الكفايات الالزمة للطالب المعلمين فى مجال تكنولوجيا التعل

السنة الثالثة بكلية التربية جامعة قطر      فى  من طالبات   ) ١٠٤(وتكونت عينة البحث من     
وأعـدت الدراسـة اختبـارات      ،   ضـابطة  واألخرىوقسمت إلى مجموعتين إحداهما تجريبية      

تحصيلية ومقياس أساليب التعلم وأخر لالتجاهات نحو التعلم الذاتى وبطاقـة مالحظـة األداء              
ت علمين على تشغيل بعض األجهزة التعليمية وطبقت الدراسـة هـذه األدوا           العملى للطالب الم  

  :وأسفرت الدراسة عن النتائج األتية قبل وبعد التجريب على الطالبات، 
كان له أثـر    )  طريقة سائدة    –برنامج قائم على الكفايات     (  اختالف طريقة التدريس المتبعة      -

تجريبية ، بينما لم تظهر فـروق دالـة علـى      دال على التحصيل المعرفى لصالح المجموعة ال      
  .األداء العملى أو االتجاهات نحو التعلم الذاتى بين المجموعتين

 اختالف أسلوب التعلم السائد لدى الطالب كان له تـأثير دال علـى التحـصيل المعرفـى                  -
ـ   شكل دال باإلضافة إلى االتجاهات نحو التعلم الذاتى لصالح المجموعة األولى إال أنه لم يؤثر ب

  .على األداء العملى لعينة الدراسة 

تقـديم نمـوذج لطريقـة إعـداد        اسـتهدفت    بدراسـة ) ١٩٩١(أحمد منصور   وقام  
 أسـلوب  باسـتخدام المتخصصين فى مجال التقنيات التربوية لمراحل التعليم العـام المختلفـة         

التعلـيم  وقد أوضحت هذه الدراسة أن إعداد المتخصصين فى مجال تكنولوجيـا            ،  المنظومات
 وهذه األسس هى األساس األكاديمى التربوى، واألساس المهنى، واألساس الفنى           اً،تتطلب أسس 
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وهذه األسس تكون متكاملة ومترابطة مع بعضها ولكن تختلف مقادير هـذه األسـس حـسب                
  . ها المتخصص فى تكنولوجيا التعليمالمرحلة التى يعد ل

  :ومن النتائج التى توصلت إليها الدراسة 
 )ريـاض األطفـال    (االبتدائيـة  إعداد متخصص تكنولوجيا التعليم للمرحلة قبل المدرسـة          -

فأوضح الباحث أنه يجب أن يعد فى دور المعلمين والمعلمات وفتح الطريق أمـام الخـريجين                
  .والخريجات فى الحصول على الدرجات العليا فى أقسام تكنولوجيا التعليم بالجامعة 

) ، المرحلة اإلعدادية    االبتدائيةالمرحلة  ( جيا التعليم للمرحلة األولى      إعداد متخصص تكنولو   -
 الباحث أنه يجب أن يعد المتخصص فى تكنولوجيا التعليم لهذه المرحلة بالجامعة وعلى              فاقترح

 إلى حقل التعليم ، ويعـين  لالنضماممدى أربع سنوات بحيث تصقل الخريج وتؤهله إلى حد ما      
 ثـم يرقـى     االبتدائيةتكنولوجيا التعليم بالمرحلة األولى بالمدارس      بعد تخرجه كمتخصص فى     

   .االبتدائيةللعمل بالمدارس اإلعدادية بعد ممارسة العمل عامين بالمدارس 
 إعداد متخصص تكنولوجيا التعليم للمرحلة الثانوية فقد أوصى الباحث بأنـه يجـب إعـداد                -

ى درجة من الكفاءة فى تخصصه ويجب أن        متخصص تكنولوجيا التعليم لهذه المرحلة على أعل      
يتم ذلك داخل الجامعة وتصبح الدراسة الخاصة إلعداده خمس سنوات جامعية أى تزيد سـنة               
عن متخصص المرحلة األولى ، وهذه السنة يدرس فيها بتعمق أكثر وأعرض فى جميع المواد               

  .التعليمية عن زميله فى المرحلة األولى 

التعرف على الواقع الفعلى فى استهدفت  التى )١٩٩١( Munday دراسة مونداىو
 لمواجهة تحديات الواقع التعليمى بإستخدام تكنولوجيا التعليم خصائىاإل/مجال إعداد المعلم

ستخدم الباحث إحصائيات اوقد  وخاصة فى مجال إستخدام األجهزة التعليمية والكمبيوتر،
ستخدام األجهزة التعليمية الواقع   شاملةمكتب الكونجرس األمريكى للتكنولوجيا ودراسة مسحية

  .والكمبيوتر وتدريب المعلمين عليه على مستوى الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة قد حصلوا على إخصائى/وأشارت نتائج الدراسة إلى أن ثلثى معلمى
ان اقل من عشرة ساعات من التدريب على األجهزة التعليمية والكمبيوتر باإلضافة إلى أن ثم

واليات فقط تشترط بعض المستويات لتعلم األجهزة التعليمية والكمبيوتر لكى تمنح معلميها 
شهادة لمزاولة المهنة، بينما تشجع أربعة عشر والية إعداد المعلمين مسبقاً عن طريق دورات 

وأوصت هذه الدراسة بأنه يجب دمج ،  األجهزة التعليمية والكمبيوتراستخدامتدريبية فى مجال 
برامج التدريب على استخدام األجهزة التعليمية ضمن مناهج إعداد المعلم، وبأن تقوم الهيئات 

  .التكنولوجية بتدعيم دور التكنولوجيا فى مجال التربية وذلك بتدعيم الدعم الفنى للمعلمين  
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استهدفت تحديد الكفايات الالزمة لطالب كليـة        دراسة   ) ١٩٩١(محمد المقدم   وأجرى  
ى مجال تكنولوجيا التعليم وبناء برنامج فى تكنولوجيا التعليم فى ضوئها، وبيان مـدى          التربية ف 

فاعلية الجانب العملى من البرنامج المقترح باستخدام تفريد التعليم على التحـصيل المعرفـى              
وتكونـت عينـة البحـث مـن مجمـوعتين      التجاهات لدى طالب كلية التربية،      والمهارات وا 

ابطة واستخدمت المجموعة التجريبية األولى نمط التعليم المفـرد فـى           تجريبيتين واالخرى ض  
تعليم المفرد فـى ظـل      ظل دراسة مستقلة، بينما استخدمت المجموعة التجريبية الثانية نمط ال         

  .، فى الوقت الذى استخدمت فيه المجموعة الضابطة الطريقة السائدةمجموعة صغيرة

  :وأسفرت نتائج الدراسة إلى 
لى قائمة الكفايات الواجب توافرها لدى طالب كليات التربية فى مجال تكنولـوجي          التوصل إ  -

  .كفاية ) ٧٦( التعليم وعددها 
 أن استخدام نمط التعليم التفريدى يرفع المستوى التحصيلى واألداء العملى المتعلق بتـشغيل              -

يث تفوقت المجموعتـان  ، حلعملى لبرنامج تكنولوجيا التعليم األجهزة التعليمية فى تعلم الجانب ا     
التجريبيتان اللتان استخدمتا نمط التعليم التفريدى على المجموعـة الـضابطة التـى درسـت               

  .بالطريقة السائدة 

دفت بناء مقرر مقترح في مادة الكمبيـوتر        فقد استه ) ١٩٩٥( دراسة محمود بدر    أما  
يـا التعلـيم بكليـات التربيـة     الثانية شعبة تكنولوج في التعليم وتطبيقاتها العملية لطالب الفرقة 

 الدراسـة،   أدواتالنوعية بمصر، وتم بناء المقرر وإجراء تجـربتين اسـتطالعيتين لـضبط             
 للبرمجيات التي أعدها الطالب، وبعد تطبيـق وحـدتين مـن المقـرر              ماستمارة تقيي وتصميم  

، )١,٧٢ (توصلت الدارسة إلي فاعلية المقرر المقترح حيث بلغـت نـسبة الكـسب المعـدل              
إلي حاجة الطالب لدراسة المزيد من علـوم البرمجـة ،            وأشارت نتائج تحليل أعمال الطالب    

  . وتطوير برنامج الدراسة 

 المهارات األساسية الالزمـة     تعرفاستهدفت  التى  )  ١٩٩٦(دراسة حمد الهميسات    و 
ميم  فقام الباحث بتـص   ، العاملين في مراكز مصادر التعلم     والضرورية التي يجب أن تكون لدى     

: استبانه للحصول على المعلومات المطلوبة وتكونت االستبانه من ثالثة أجزاء، الجـزء األول     
معلومات تتعلق بالخبرات   : معلومات عامة وديموغرافية عن العاملين بالمركز، والجزء الثاني         

علـق  يتضمن المهارات والخبرات التي تت    : السابقة في مجال التقنيات التربوية، والجزء الثالث        
بمجال تكنولوجيا التعليم وتتكون من مهارات الرسم، مهارات الرسـم بالحاسـوب، مهـارات              

  . الحاسوب، مهارات تصميم التدريس، مهارات اإلنتاج للوسائل التعليمية 
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    ومن نتائج الدراسة فيما يخص مهارات اإلنتاج فقد وجـد الباحـث أن هنـاك نـسبة                 
وتوصـي الدراسـة    ،   والمجسمات التعليمية  تاج النماذج  ال يتقنون مهارات إن    )%٤٩,٢(كبيرة  

  . بضرورة تدريب المتخصصين في تكنولوجيا التعليم على مهارات إنتاج الوسائل التعليمية 

 وضع برنامج تعليمي لدراسة الكفاياتاستهدفت بدراسة ) ١٩٩٦( سعد إمام وقام
  طة بمجال تكنولوجيا التعليمكفايات تشغيل واستخدام أجهزة العروض الضوئية المرتب/العملية

 الكفايات اكتسابمعرفة مدى فاعلية البرامج المقترح فى ، وو صياغة أهدافه وتحديد مكوناته
 أجهزة العروض الضوئية للطالب المتعلمين قبل تخرجهم واستخدامكفايات تشغيل  التدريسية
  .وانخراطهم فى ميدان العمل من الكلية

ة و بيولوجي بكلية  الفرقة الثالثة شعبة كيمياء و طبيععينة الدراسة  من طالبتكونت 
المهارات المتعلقة (قائمة الكفايات العملية بتكنولوجيا التعليم  واستخدم الباحث ، التربية بطنطا

، اختبار تحصيلي للجانب االمعرفى فى الكفايات العملية لتكنولوجيا التعليم، )بتشغيل األجهزة
 تشغيل اختبار األجهزة التعليمية، واستخدامى المرتبط بتشغيل بطاقة مالحظة األداء العمل

  .)تعاونى / تنافسي ( األجهزة التعليمية، مقياس لألسلوب المفضل فى التعليم 

 الطالب المعلمين اكتسابقد أشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية البرنامج المقترح فى و
 إكساب الطالب المعلمين الجانب ، وفى اجهزة العروض الضوئيةواستخداملكفايات تشغيل 

  .المعرفى للكفايات العملية 

مدى أهمية معرفة استهدفت التى ) ١٩٩٧(  Robertson , Sylvesterة ودراس
  : تكنولوجيا التعليم فى إعداد المعلم فى مقررات تكنولوجيا التعليم لتحديد استخدام

الذى يحقق مستوى الكفـاءة  المقرر الذى يجب أن يدرسه المدرس فى تكنولوجيا التعليم و  -١
  .إذا ما تم تطبيقه بطريقة صحيحة

 تكنولوجيـا  الستخدامالمصادر التى يجب أن يستخدمها المدرس والتى تساعد فى إعداده            -٢
  . األمثلاالستخدامالتعليم 

تحديد الموضوعات الهامة والضرورية فى تعلم مبادئ الكمبيوتر وأى تغييـرات تطـرأ              -٣
  . أن توضع فى اإلعتبار عند تحديد أهم موضوعات الدراسةعلى هذا المجال الهام يجب
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مسح شامل لوسائل تكنولوجيا التعليم  والتى توجد فى : وكانت أدوات الدراسة عبارة عن
فورنيا لتحديد أهمية يمقررات تكنولوجيا التعليم محادثة تليفونية مع مدرسى التكنولوجيا فى كال

  .تكنولوجيا التعليم بالمدارس 

ت نتائج الدراسة إيجابية وشعر معظم العاملين بالجامعات بكفاءة تكنولوجيا التعليم           وقد جاء 
 على نطاق واسع ولسنوات عديدة فـى العمليـة     استخدامهافى العملية التعليمية ، ولذلك فقد تم        

  .التعليمية نظراً ألهميتها فى تقدم مستوى المهارة 

الوصول إلى الوظائف دفت استه دراسة )١٩٩٧(فتح الباب عبد الحليم وأجرى 
 تكنولوجيا التعليم فى ضوء ما توصلت إليه الدراسات السابقة العربية خصائى إلاألساسية

 تكنولوجيا التعليم يشغلون غالبا أربع فئات إخصائىواألجنبية ، وقد توصلت الدراسة إلى أن 
   :من الوظائف هى

  .ا ــــوتطويره امج التدريسيةتضم أولئك الذين يعملون فى إعداد البر: الفئة األولى 
  . وإنتاجها وتطويرها الوسائل التعليميةتضم أولئك الذين يعملون فى تصميم : الفئة الثانية 
  .م ــيا التعليـ برنامج تكنولوجبإدارةتضم أولئك الذين يعملون : الفئة الثالثة 

  . التعليم تضم أولئك الذين يقومون يالتدريس فى مجال تكنولوجيا: الفئة الرابعة 

استهدفت بناء مقرر فى تكنولوجيا التعليم بدراسة ) ١٩٩٧ (ناجح حسنوقد قام  
 أثر دراسة جزء من هذا المقرر على التحصيل تعرفبمعناها الشامل لطالب كليات التربية و

المعرفى للطالب فى هذا المقرر واتجاهاتهم نحو المستحدثات التربوية ومهارات تدريسهم 
  ثةتجاهات الحديالمرتبطة باال

شعب بكليـة التربيـة جامعـة        جميع ال  –  وتكونت عينة البحث من طالب الفرقة الرابعة           
  :وأسفرت النتائج عن األزهر، 

 بين متوسطى درجات طالب المجموعـة       ٠,٠١وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى       
ختبـار التحـصيلى    التجريبية التى تدرس مقرر تكنولوجيا التعليم والمجموعة الضابطة فى اال         

واتجاهاتهم نحو المستحدثات التكنولوجية وكذلك مهـارات التـدريس المرتبطـة باالتجاهـات        
  .الحديثة فى التعليم لصالح المجموعة التجريبية 

استهدفت تحديد الكفايات    التى   )١٩٩٨(  دراسة رضا القاضى، ممدوح عبدالهادى    وفى  
فة مدى أهمية هذه الكفايات بالنسبة للمعلـم ، كمـا   الالزمة لمعلم التعليم الثانوى التجارى ومعر 

قـد قـام    تعلم والتدريب على هذه الكفايـات ،        تهدف إلى التعرف على مدى حاجة المعلمين لل       
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الباحثان بدراسة تحليلية لبعض الدراسات والبحوث المرتبطة بمجال الكفايات التعليمية وكفايات           
 تكنولوجيا التعليم الالزمة لمعلـم التعلـيم الثـانوى          تكنولوجيا التعليم وتم تحديد قائمة بكفايات     

  .التجارى 

محافظة وذلك السـتطالع رأى     ) ١٢(مدرسة ممثلة لعدد    ) ٤٣(ووزعت الكفايات فى    
ب علـى كفايـات   المعلمين حول مدى أهمية القائمة لهم ومدى الحاجة إلى الـتعلم أةو التـدري     

فايات تكنولوجيا التعليم التى يتطلبها معلمـى       وتوصلت الدراسة إلى قائمة بك    تكنولوجيا التعليم،   
التعليم الثانوى التجارى، وأوصت الدراسة بانه على المعنيين بتدريب معلمى التعليم التجـارى             

  .األخذ بقائمة كفايات تكنولوجيا التعليم حسب أولوية الحاجة لها 

الالزمـة إلنتـاج    بناء قائمة بالكفايـات     استهدفت  دراسة   ) ٢٠٠٢(محمد فرج   وأجرى         
فزيون التعليمية لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم، والتعرف على مدى فاعلية          يبرامج الفيديو والتل  

  :ليه الدراسة من نتائج إوكانت أهم ما توصلت ،  المقترح على تطوير بعض الكفاياتالبرنامج
  : كفاية موزعة على أربع مجاالت هى ) ٩٤(إعداد قائمة شملت  -

 كفايـة فرعيـة ،   ٢٠(، وكفايات التـصوير     )  كفاية فرعية  ٣١(اد برنامج الفيديو  كفايات إعد 
  ) . كفاية فرعية٢٦(، وكفايات المونتاج )  كفاية فرعية١٧(وكفايات اإلخراج 

تم تصميم ثالث وحدات تعليمية مصغرة فى برنامج شملت الوحدة األولى علـى الجوانـب                -
     لفيديو، والوحدة الثانيـة علـى الجوانـب المعرفيـة     المعرفية والمهارية عن أساسيات كاميرا ا    

والمهارية عن االمهارات األساسية الالزمة  للتصوير بكاميرا الفيديو، والوحدة الثالثـة شـملت      
  . على الجوانب المعرفية عن مبادئ االنتقاالت للربط بين مشاهد و لقطات برنامج الفيديو

فـى متوسـطات درجـات      ) ٠,٠١(وى داللـة    وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مست       -
بية والمجموعة الضابطة لصالح طالب     ياالختبار التحصيلى البعدى بين طالب المجموعة التجر      

  .بية فى مهارات إنتاج برنامج فيديو يالمجموعة التجر
د فاعلية للبرنامج المقترح لتطوير كفايات إنتاج برنـامج فيـديو    ووج دلت النتائج أيضا على      -

، وبرجـع الباحـث الفاعليـة العاليـة         طبقا لنسبة الكسب المعدلة     ) ٠,٩( نسبة فاعلية ب تعليمى
  . ) الموديوالت ( للبرنامج إلى أثر تطبيق الوحدات التعليمية المصغرة 

 وأوصت الدراسة بالتوسع فى استخدام مدخل التعلم الذاتى لتطوير برامج إعـداد إخـصائى               -
  .ية أخرى تكنولوجيا التعليم فى مجاالت دراس
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  : تكنولوجيا التعليمخصائىاهتمت بالكفايات الالزمة إلالتى دراسات التعليق على محور 
  :يتضح من عرض الدراسات والبحوث التى جاءت فى هذا المحور ما يلى 

أن هناك نقصا شديداً فى الدراسات والبحوث التى تتعرض للواقع الفعلى لتدريب المعلمين              -
لتعليم على إستخدام تكنولوجيا التعليم، وقد إتفقت دراسات وبحـوث          وأخصائى تكنولوجيا ا  

ب علـى إسـتخدام   هذا المحور على اهمية أن تشمل برامج إعداد المعلـم علـى التـدري    
، وكذلك إتفقت على أهمية تدعيم دور الجامعات فى مجـال تكنولوجيـا             تكنولوجيا التعليم 

  .إستخدام األجهزة التعليمية التعليم وأهمية أن تشمل مناهجها على مقررات فى 
 على أهمية إعداد أخصائى تكنولوجيا تعليم قادر على إستخدام          بعض الدراسات كما أكدت    -

 التكنولوجية وكيفية إنتاج بعـض المـواد التعليميـة التكنولوجيـة            والمستحدثاتاألجهزة  
  .دوات واألجهزة والمواد التعليميةوالتدريب على طرق صيانة وحفظ هذه األ

 تكنولوجيـا  إخـصائى  بإعادة النظر فى برامج إعداد التوصياتاتفاق أكثر من دراسة فى     -
  .التعليم والمعلمين فى مجال تكنولوجيا التعليم واألخذ بهذه الكفايات التى تم إعدادها 

 اهتمت بعض الدراسات بإعداد مقررات خاصة بتكنولوجيا التعليم للطالب المعلمين بكليـة     -
عديد من الموديوالت التعليمية التى تضم العديـد مـن مكونـات مجـال              التربية شملت ال  
   .تكنولوجيا التعليم

 استفاد الباحث من هذه الدراسات فى اإلطار النظرى وخاصة الكفايـات المرتبطـة بمجـال     -
  .تكنولوجيا التعليم، وكذلك فى بناء أدوات الدراسة

  :تعليق عام على الدراسات السابقة 

  :الدراسات السابقة نالحظ ما يلى من خالل استعراض 
 التنوع فى هذه الدراسات حيث اهتم بعضها بتوظيف تكنولوجيا التعليم فى مجـال المعـاقين         -

 فاعلية بعض الوسائل التعليمية والمستحدثات التكنولوجية على بعـض          ؛ وذلك بتعرف  سمعيا
 أو مناهج واسـتراتيجيات     للمعاقين سمعياً، أو بتقديم وحدات مقترحة     المقدمة  المواد الدراسية   

   . لهذه الفئاتجديدة
ـ          اهتمت بعض هذه الدراسات      -  لبتوظيف تكنولوجيا التعليم فى مجال المعـاقين بـصرياً مث

 أو بإنتاج نماذج تعليمية بأشكال مختلفـة بالسـتيكية          ،استخدام الكمبيوتر فى عملية التدريس    
  .يدة مثل جهاز األوبتكون وخشبية وغيرها، أو بإدخال نماذج مستحدثة تكنولوجية جد
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 تكنولوجيا التعليم وللطالب    خصائى بتقديم قائمة بالكفايات الالزمة إل     اهتمت بعض الدراسات   -
 أو بإعداد مقررات تشمل العديـد مـن الموديـوالت           ،المعلمين فى مجال تكنولوجيا التعليم    

  .التعليمية تضم العديد من مكونات مجال تكنولوجيا التعليم
على أهمية تدريب المعلمين وأخـصائى تكنولوجيـا التعلـيم علـى            الدراسات   أكدت بعض    -

جهزة التعليمية لما لها من دور هام وبارز فى الرقى بالعملية التعليميـة وتنميـة               األإستخدام  
القدرة اإلبتكارية واإلبداعية باإلضافة إلى دورها الهـام فـى إكـساب المهـارات العمليـة          

لخبرات التى يمر بها المتعلم وجذبها إلنتباهه وإبعاده عن الملـل      للمتعلمين وتوسيعها لمجال ا   
  .والضيق الذى ينتج عن إستخدام الوسائل التقليدية 

 تعدد المناهج البحثية التى استخدمتها هذه الدراسات، فبعضها استخدم المنهج الوصفى -
  . ودراسات أخرى جمعت بين المنهج الوصفى والمنهج التجريبى ،التحليلى 

  .اختباراً تحصيلياً وبطاقة مالحظة :  من أهم األدوات التى استخدمتها الدراسات السابقة-

  :  كان من أبرز نتائج الدراسات السابقة ما يلى 
 فاعلية فهم التالميذ الصم للمادة المبرمجة باسـتخدام الكمبيـوتر، حيـث أكـدت بعـض        -

ق نجاحاً أفضل فـى مـساعدة       الدراسات على أن استخدام الكمبيوتر كمساعد تعليمى يحق       
التالميذ المعاقين سمعياً وبصرياً وأيضا على حل المشكالت وكذلك فاعلية الرزم التعليمية            

  .فى تعليم الصم 
 زيادة مستوى استيعاب المادة الدراسية للتالميذ الصم من خالل عرضها على فيلم ثابـت               -

  .بتعليقات لفظية 
يجب أن تؤخذ فى االعتبار عنـد تـصميم البـرامج            تقديم بعض الجوانب والمعايير التى       -

  . لهذه الفئاتةالتعليمية للمعاقين سمعياً وبصرياً مثل معرفة الخصائص السيكولوجي
 تقديم بعض المداخل الحديثة لتدريس بعض المقررات الدراسية الخاصة بالمعاقين سـمعياً             -

  .الرياضياتمثل استخدام المدخل المعملى المبنى على االكتشاف فى تدريس 
 تطوير بعض المناهج المقررة على المعاقين سمعياً بالمراحل الدراسية المختلفة لكى تحقق             -

  .أهدافها المرجوة، كما فى مناهج العلوم
  . التركيز على الحدث اليومى والتخاطب مع الطفل المعاق سمعياً يجعله أكثر كفاءة -
عليم والوسائل التعليمية البـصرية علـى        ضرورة االهتمام بتوظيف إمكانات تكنولوجيا الت      -

وجه الخصوص من صور وأشكال ورسومات وملصقات بألوان واضحة وجذابة ومناسبة           
  .فى تصميم الرسالة التعليمية وفى ضوء الظروف اإلعاقية واإلدراكية للتالميذ الصم 
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ـ            - ى أحجـام    قدرة التالميذ المعاقين بصرياً على استخدام النماذج البالستيكية للتعـرف عل
  .الحشرات والنباتات والتمييز بين أجزائها

 استخدام النماذج الصلصالية وخاصة ثنائية األبعاد يكون أكثر فاعلية من استخدام الرسوم             -
  .البارزة فى دراسة المفاهيم المختلفة للمعاقين بصرياً

  . الرحالت التعليمية الحقلية لها أثر كبير فى تكوين االهتمامات لدى الطالب -
 تقديم برامج متنوعة للمعاقين بصرياً متنوعة األحاسيس تتضمن مجسمات معدلـة مثـل              -

  .القوالب والنماذج وأجهزة القياس 
 تمكن الطالب المعاقين بصرياً من القراءة على عدد من المستحدثات التكنولوجيـة مثـل               -

  .جهاز األوبتكون 
 تكنولوجيـا التعلـيم   إخصائىلكفىء و اتفقت معظم الدراسات على التوصية بإعداد المعلم ا      -

الذى يتعامل مع المعاقين سمعياً والمعاقين بصرياً مع وضع البرامج التى تحقق األهـداف              
التربوية والمرتبطة بحاجات المعاقين، واألخذ بقوائم كفايات تكنولوجيا التعليم التى يتطلبها           

  . تكنولوجيا التعليم ومعلمى الفئات الخاصة إخصائى
 الدراسة الحالية استجابة لنتائج وتوصيات الدراسات السابقة، وقـد سـاعدت هـذه               وتأتى -

الدراسات المتنوعة الباحث فى بناء مقرر تكنولوجيا التعلـيم للفئـات الخاصـة المقتـرح       
  .ووضع إطار نظرى للدراسة الحالية وفى بناء أدوات الدراسة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -٦٦-

  الرابعالفصل 
  تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة

  :مقدمة

إمكانات  و مفهوم وأهمية تكنولوجيا التعليم فى مجال الفئات الخاصة،       يتناول هذا الفصل    
تكنولوجيا التعليم فى تلبية احتياجات الفئـات الخاصـة مـن وسـائل تعليميـة ومـستحدثات                 

 وانتـاج  وتـصميم  بناءاً عليهـا اختيـار   تكنولوجية، والتعرف على األسس والمعايير التى يتم      
 الى التعـرف علـى خـصائص الوسـائل التعليميـة         باإلضافةالوسائل التعليمية لهذه الفئات،     

وأيضا التعرف على الكفايات الالزم توافرها عند أخصائى تكنولوجيـا          المستخدمة لهذه الفئات،    
ئات الخاصة، باإلضـافة إلـى      التعليم لكى يستطيع أن يقوم بعمله على اكمل وجه فى مجال الف           

  : وفيما يلى بيان ذلك،التعرف على األدوار التى يجب أن يقوم بها

   :للفئات الخاصة وأهميتهامفهوم تكنولوجيا التعليم  :اوال

  : مفهوم تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة-١
ت فـى   التـى ظهـر  ، إلى حركة التعليم المبرمج،    يرجع ظهور مفهوم تكنولوجيا التعليم    

حيث أدى تطبيق النظرية التى قـدمها         سكنر الستينات من القرن العشرين على يد عالم النفس       
 ، إلى ظهور حركة التعليم المبرمج فـى ذلـك الوقـت   ، ودوره فى عملية التعلم   ،حول التعزيز 

 يهتم أساساً باإلفادة مـن النظريـات        والنفسي،وظهرت أبعاد مجال جديد فى الميدان التربوى        
فة بما تشتمل عليه من مبادئ وأسس، وتطبيقها وتوظيفها ألغراض تطوير الممارسـات             المختل

 ، ال ترتبط فقط بتنفيذ الدروس اليومية داخل حجـرات الدراسـة           ،التعليمية على عدة مستويات   
  . مستويات أكبر اتساعاً تتعلق بالوحدات والمقررات والمناهج الدراسية علىولكن تشتمل

تعليم عملية فكرية تتناول عمليتى التعلـيم والـتعلم فـى ارتباطهمـا             وتعتبر تكنولوجيا ال  
 بهدف تطوير المواقف التعليمية وتحديـدها       ،ببعضهما البعض تناوالً منهجياً منظوماً ومنتظماً     

 تعلم أفضل وتقديم الحلول العلمية لمشكالت التعليم والـتعلم          إلحداث ؛وزيادة فاعليتها وكفاءتها  
  .لمعلم والمتعلمالتى يواجهها كل من ا

وتزخر األدبيات بالعديد من التعريفات الخاصة بمفهـوم تكنولوجيـا التعلـيم، ويمكـن                
  :كما يلىاستعراض بعض منها 
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 هى عملية االستفادة من المعرفة العملية وطرق البحـث العلمـى فـى              تكنولوجيا التعليم  -
متكامـل بعالقاتـه   تخطيط وتنفيذ وتقويم وحدات النظام التربوى كل على انفراد وككـل        

المتشابكة بغرض تحقيق سلوك معين فى المتعلم مستعينة فى ذلك بكـل مـن اإلنـسان                
  ).١٦ : ١٩٧٨ -محاسن رضا(والجهاز

 طريقة فى التفكير فضال عن أنها منهج فى العمل، وأسلوب فـى حـل               تكنولوجيا التعليم  -
حقيـق أهدافـه،    المشكالت تعتمد فى ذلك على اتباع مخطط منهجى أو أسلوب النظام لت           

ويتكون هذا المخطط المتكامل من عناصر كثيرة تتداخل وتتفاعل معـاً بقـصد تحقيـق               
 .) ١٠ :١٩٩٩-عبد الحافظ سالمة (أهداف تربوية محددة  

أن تكنولوجيا التعليم عبارة عن مجال، وعمليـة،        ) ٢٠ :١٩٩٩  (يرى على عبد المنعم   و -
-االستراتيجيات التعليمية -القوى البشرية -المواد التعليمية -األجهزة( ومهنة فالمجال يضم  

، والعملية تعنى االستخدام المنظم المـدروس       )اإلنتاج-التصميم-النظرية والبحث -التقويم
للمكونات الثمانية السابق ذكرها، واالستفادة منه واستخدامها استخداما رشيدا بحيث ينـتج    

مى، أما نظرته لها على أنهـا       عن ذلك بيئة تعليمية صالحة تحدث تغييرا فى النظام التعلي         
مهنة فتعنى أنه للقيام بأنشطة تكنولوجيا التعليم فإنه البد من توفر أشخاص ذوى مهـارة               

  .عالية وخلفية نظرية وعملية معينة للقيام بهذه األنشطة
  Barbara B. Seels & Rita c. Richy   باربارا سيلز، وريتا ريتـشى ويعتبر تعريف -

 من أحدث التعريفات الخاصة بالمجال وهـذا        )١٩٩٤(ذى ظهر عام    لتكنولوجيا التعليم ال  
التعريف يرى أن تكنولوجيا التعليم هى النظرية والتطبيق فى تصميم العمليات والمصادر            

  .وتطويرها واستخدامها وإدارتها وتقويمها من أجل التعلم

ها عن العلـوم    تميزطبيعة وخصائص      ويتضح من هذه التعريفات أن لتكنولوجيا التعليم          
   : حيث أنها ما يساعد الفئات الخاصةاألخرى
  .تطبق مبادئ العلم ونتائج األبحاث في التعليم  -
   .لمختلف الفئات الطالبيةتهتم بتطوير الطرق واالستراتيجيات الفعالة في التعليم  -
  .تهتم بتنظيم المواقف التعليمية لتحقيق األهداف التعليمية بكفاءة وفاعلية -
  .تبارها تصميم المقاييس الالزمة لتقييم واختبار مخرجات التعليم تضع في اع -
تسهل عملية التعلم من خـالل الـتحكم فـي بيئـة الـتعلم والوسـائل والطـرق           -

 .، مما يجعلها ذات أهمية للفئات الخاصةواإلستراتيجيات التعليمية

 - Agarwal(  تتضمن نماذج ومداخل تعمل في إطار منظومة متكاملة ومتداخلة  -
٧ : ١٩٩٧ (   
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ليست علما  للفئات الخاصة   من خالل العرض السابق يرى الباحث أن تكنولوجيا التعليم          و  
قائما بذاته كما يظن البعض، وإنما تعتمد على ركائز أساسية ممثلة فى علوم أخـرى مختلفـة    
 مثل علم النفس، ونظريات االتصال، واإلدارة التعليمية، والمناهج وطرق التدريس، وغيرهـا           

  . من العلوم األخرى التى تهتم بالعملية التعليمية من جوانبها المختلفة

 يضم مجموعة  تعليمىنظام للفئات الخاصة على أنها تكنولوجيا التعليم      ويمكن تعريف 
تقويم، أجهزة، مواد تعليمية، قوى بشرية، إستراتيجية  (من المكونات المترابطة المتداخلة 

التى تؤثر بعضها فى بعض والتى تعمل معاً لرفع فاعلية وكفاءة ) تاجنظرية وبحث، تصميم، إن
بحيث ينتج عن ذلك حل لمشكلة التى يتم تصميمها للفئات الخاصة المواقف التعليمية المختلفة 

  . هذه الفئاتأو عدة مشكالت تعليمية تواجه 

  :أهمية تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة  -٢
ليم أكثر اتساعا وشموال مـن كونهـا مجـرد أدوات ومـستحدثات       أصبحت تكنولوجيا التع      

تكنولوجية فبدأت تهتم بعملية التصميم التعليمى الذى يتميز بتحديد المستوى المدخلى للطـالب،            
إذا ، و وتحديد طرق العرض المناسبة للموقف التعليمى، وصياغة األهداف وتحليـل المحتـوى           

سبة للطالب العاديين فهى أكثـر أهميـة للطـالب ذوى         كانت تكنولوجيا التعليم ذات أهمية بالن     
  :االحتياجات الخاصة وتكمن أهميتها لهم فيما يلى

ر العديد من المستحدثات التكنولوجية المستخدمة فى مجال التربية الخاصة من خـالل             وظه -
 ) (٩ : ١٩٩٣ Henry & Fredهنرى و فريد  كال من استخدامها كوسيلة تعليمية، حيث أشار

والتى يمكـن أن تـستخدم فـى     Micro computerعدداً من أشكال الكمبيوتر المصغرة إلى 
 على تحقيق األهـداف     هذه المستحدثات ساعد  حيث ت مجال التربية الخاصة، ألغراض تعليمية،      

 بشكل ايجابي إلى البرنامج التعليمـى       تالميذ الفئات الخاصة  يستجيب  ، و التعليمية المتوقعة منهم  
  .Computer Assisted Instructionالحاسوب التعليمى المصمم وفق نظام 

درباً من الترف ، بل أصبح ضرورة       تكنولوجيا التعليم    أي نظام تعليمي على      اعتماد يعد   لمو -
وقد لخص ماهر   ،   لضمان نجاح تلك النظم وجزءاً ال يتجزأ في بنية منظومتها          الضروراتمن  

فـى   الدور الذى تلعبه تقنيـات التعلـيم         )٢٤: ١٩٩٩ (وإبراهيم عبيد ) ٣٥: ١٩٩٩ (إسماعيل
  :ىــفيما يلمجال التعليم بصفة عامة وفى مجال التربية الخاصة بصفة خاصة 

  . التعليمإثراء  -
  . التعليماقتصادية  -
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  . حاجته للتعلم وإشباعاستثارة اهتمام التلميذ  -
  . خبرة التلميذ مما يجعله أكثر استعداداً للتعلم زيادة -
  ٠يع حواس المتعلم اشراك جم -
  ٠تحاشي الوقوع في اللفظية  -
  .تكوين مفاهيم سليمة  -
  ٠ مشاركة التلميذ االيجابية في اكتساب الخبرة زيادة -
  . أساليب التعزيز التي تؤدي إلى تثبيت االستجابات الصحيحةتنويع -
  ٠ طالب الفئات الخاصةتنويع أساليب التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين  -
  ٠ترتيب واستمرار األفكار التي يكونها التلميذ  -
   ٠تعـديل الــسـلوك وتـكـويــــن االتـجـاهـات الجديدة -
  .تسهيل مهمة المعلم في إيضاح المعلومة وتقريبها واختصار الوقت في ذلك  -
  .تبعث روح التجديد واالبتكار لدى المعلم -
  .المقارنة تجعل المادة محببة لدى التالميذتنمي مقدرة التلميذ على المالحظة والتفكير و -

  انواعها وخصائصها : لفئات الخاصةالمستخدمة مع االوسائل التعليمية : ثانيا

  :الوسائل التعليمية المستخدمة مع الفئات الخاصةأنواع  -١
 وتحظى بأهمية   ،مرموقة بين المدخالت التربوية لتعدد فوائدها      لوسائل التعليمية مكانة  ل
 أنها تـؤدي إلـى اسـتثارة    ، حيثوالمخططين التربويين لما لها من أهمية ى المعلمينبالغة لد

 لوسائل التعليمية المختلفة كالرحالت والنماذجا فالشك أن ،وإشباع حاجته للتعلم اهتمام الطالب

ويثير  واألفالم التعليمية والمصورات تقدم خبرات متنوعة يأخذ منها كل طالب ما يحقق أهدافه
  وتعمل علـى إثـراء مجـاالت   تاالتجاها فتصبح بذلك حقالً لنمو الطالب في جميع ه،اهتمام

 الخبرة التي يمر بها وبذلك تشترك جميع حواس الطالب في عمليات التعلم مما يـؤدي إلـى  

  .)٣٥ :١٩٨٧ –حسين الطوبجي ( ترسيخ وتعميق هذا التعلم

 ليب التعليم لمواجهة الفروقكما نرى أن الوسائل التعليمية يمكن عن طريقها تنويع أسا

 فمن المعروف أن الطـالب يختلفـون    األسوياء والمعاقين على حد سواء،الفردية بين الطالب 
من يحقق مستوى عاٍل من التحصيل عند االسـتماع للـشرح    في قدراتهم واستعداداتهم فمنهم

ت البـصرية مثـل     قليلة ومنهم من يزداد تعلمه عن طريقه الخبرا        النظري للمعلم وتقديم أمثلة   
ليست ترفاً أو شيئاً مكمالً للعملية التعليمية        ، ولهذا فالوسيلة التعليمية   الشرائح مشاهدة األفالم أو  
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بل هي عنصر أساسى ال غنى عنها، وفيما يلى عرض للوسائل التعليميـة المـستخدمة مـع                 
  :المعاقين سمعيا والمعاقين بصريا

  : الوسائل التعليمية السمعية)١-١(
  :سجيالت الصوتية الت-

التسجيالت الصوتية بأنها عملية حفظ األصـوات       ) ١٥٩: ٢٠٠٠ (تُعرف ماجدة عبيد  
وتخزينها بطرق مختلفة وباستخدام أجهزة متنوعة، وذلك من أجل إعادة سماعها حين تـدعو              
الحاجة لذلك، كتسجيل أصوات الطيور والحيوانات والموسيقى واإلنسان و أى صـوت مهمـا           

 أن التسجيالت الصوتية التـى تتـضمن        )١٩٨٠:١٢٣( Pietch بيتش   ضيفوي،  كان مصدره 
شرحا وافيا للحقائق العلمية، وأيضا التى يشرح فيها المعلم اإلجراءات التى يجـب أن يتبعهـا               
المعاق بصريا، وإجراءات األمان التى يجب أن يراعيها، قد أثبتت فعالية فـى إدراك المعـاق          

  .مية القدرات االبتكاريةبصريا العالقات وساعدته على تن

ومن أمثلة التسجيالت الصوتية التى يعدها أخـصائى تكنولوجيـا التعلـيم السـتعمال             
  :التالميذ الفردى

  . تسجيل القصص والنصوص المقررة فى المنهج والبرامج اإلذاعية التربوية-
  . فى تعليم اللغات والتدريب عليها وخاصة لمختبرات اللغة-
  .قية ومعالجة بعض عيوب النطق عند الطلبة فى التدريبات النط-
  . حفظ األناشيد والقصص وتعليم الموسيقى -
  . لتعليم لفظ الكلمات والتجويد فى القرآن الكريم-
  . الخ.....  تسجيل أكبر عدد من المؤثرات الصوتية مثل أصوات الحيوانات والطيور-

  :  البرامج اإلذاعية التعليمية-
أن البرامج اإلذاعية تعتبر من أنسب الوسائل        ) ٨٧ :١٩٩٩ (يشير عبدالحافظ سالمة    

  :التعليمية السمعية للمعاقين بصرياً عند االتصال الجماهيرى حيث لها فوائد كثيرة أهمها
 .قلة تكاليف إنتاج واستقبال برامج اإلذاعة المسموعة -

 .تترك أثراً إنفعالياً خاصة مع استخدام الموسيقى والمؤثرات الصوتية  -

 .يل المعلومات والمهارات واألفكار واآلراء إلى الطالب وهم فى صفوفهمتوص -
 .  إتاحة الفرصة لتنمية الخيال لدى المستمع-

 .الدراسة بألحداث الجارية ذات الصلة لتزويد المعاقين بصرياً بالتطورات األخيرة  -

 .اإللمام باألخبار العالمية والمحلية فى مختلف المجاالت  -
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  Talking Books:قة  الكتب الناط- 
، وتمثـل   االسطواناتوهى عبارة عن تسجيل نص الكتاب على األشرطة الصوتية أو           

إحدى المواد التعليمية التى تساعد المعاقين بصريا على تحصيل المعارف المختلفة، وتفيد هذه             
قـة  الطريقة فى نقل المعارف للمعاقين بصريا فى الوقت الذى يتعذر فيه تقديم هذه الكتب بطري        

برايل نظراً لما تستغرقه من وقت وجهد مقارنة بالكتب الناطقة، ولقد ظهرت أجهزة تـسجيل                
صوتى ذات سرعات متعددة ، وظهر ما يسمى بجهاز التخاطب المـضغوط ، وقـد أشـارت                   

أنه يمكن إنتاج التسجيالت الصوتية المستخدمة مع هذا الجهاز         ) ٢٩٧: ٢٠٠٠ (إيمان زغلول   
  :بثالث طرق هى 

  . زيادة معدل سرعة العرض أثناء االستماع-٢    . التحدث بسرعة أثناء التسجيل-١
  . تجزئة أو قطع عينات محددة من التخاطب-٣

  : المسلسالت اإلذاعية التعليمية-
أسلوب جديد من األساليب التعليمية وهو مسرحة المناهج وتحويلها إلـى قالـب درامـى،        

لنوعية شعبة إعالم تربوى تخصص مسرح، ومـن أهـم          ويختص بذلك خريجى كلية التربية ا     
  :مميزاتها

  .عرض المادة العلمية  بطريقة تثير االنتباه وتجذب الطالب -
 .تساعد المعاق بصرياً على اإللمام بموضوع المسلسل واالنفعال معه -

  : الوسائل التعليمية اللمسية)٢-١(
 Abacus:  العداد الحسابى-

أن العـداد   ) ١٨٨ :١٩٩٨ ( شـحاتة عرقـوب  يذكر محمود فتحى عكاشة، حمـدى    
الحسابى تم تطويره ليساعد الطالب المعاقين بصرياً إلجراء العمليات الحـسابية مـن جمـع               

  .دمه أيضا الطالب المعاقين سمعياوطرح وضرب وقسمة لإلعداد الصحيحة والكسور، ويستخ

  : النماذج والمجسمات التعليمية -
  هـى التعليمية التي تحقق محاكاة الواقـع العلمـي ومعالجتـه    الوسائل        تعتبر النماذج من  

ـ األشكال المصنوعة التي تتميز بأبعاد ثالث     ويقصد بها    Stereographs المجسمات التعليمية  ة ي
محاكاة الواقع أو شئ ما، أو إعادة تشكيل الواقع أو الشيء األصـلي، أو تعديلـه ،أو إعـادة                 ل

إلـى أن    ) ٣٣ : ٢٠٠١( عصام شوقى    يشيرو،  صره،أو اختصاره باستبعاد بعض عنا    ترتيبه  
النماذج التعليمية، األشـياء    : قع في واحدة من المجموعات الخمس اآلتية      المجسمات التعليمية ت  

المبسطة، العينات، الكرات األرضية والسماوية ، منضدة الرمل، وهذه المجموعة من الوسائل            
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 مـن بينهـا النمـاذج    Modified Real Thingsالتعليمية تعرف باألشياء الحقيقية المعدلـة  
التعليمية التي يتم فيها تغيير أو تعديل أو ترتيب بعض األجزاء الطبيعية أو التحكم في الحجـم                 

  .ة يسهل االستعانة بها في التدريسحتى يصبح في صور

ـ     ، )٦٢ :١٩٨٥ (عبد اهللا العريان، محاسن رضا      ويشير             ىـ عبد العظـيم الفرجان
لألسوياء بصفة عامـة وللمعـاقين      فلسفة استخدام النماذج التعليمية      أن   )١٨٥: ١٩٩٣ (

  : األهداف التربوية التي تصمم من أجل تحقيقها وتتمثل فيما يلي تقوم على بصفة خاصة 
  .معالجة مشكلة صعوبات الحجوم ، من خالل تصغير المجسم أو تكيبره  •
   . معالجة مشكلة البعد الزماني والمكاني  •
  .الفرصة للدارسين لإلطالع على تفاصيل األجزاء الداخلية لألجسام إتاحة  •
  .تبسيط األصل بحذف المعقد وفقا لقدرات المستقبلين والهدف من النموذج  •
  .مساعدة المتعلم في الربط بين المفاهيم المختلفة واالستدالل منها على معلومات جيدة  •
   ). الخ...تفسير ال – القياس ––الحظة الم( علم المختلفة تتدريب المتعلم على عمليات ال •
  .تدريب المتعلم قبل التعامل مع األصل مما يساعد على األقل من حدوث الخطر •
  .المالحظة الدقيقة المنتقاة لألشياء وأجزائها ووظائفها  •
 .توضيح العالقات بين األجزاء أو األعضاء المختلفة  •

  : العينات -
عد إحدى الوسائل التعليمية التى تؤخذ مـن البيئـة دون           العينة هى جزء من الواقع، وت            

إجراء أى تعديل أو تغيير عليها، حيث تساعد طالب الفئات الخاصة على دراسة الموضوعات              
الـخ             …الغير متوفرة فى المجتمع أو فى وقـت دراسـتها كالفاكهـة والطيـور والزواحـف               

  . )١٠٣ :١٩٩٩ –عبدالحافظ سالمة ( 

  : البارزة  الرسومات-
تعد الرسوم البارزة من الوسائل التعليمية التى يمكن ان تمد المعاق بصريا بالعديد مـن                      

، أن  )١٩٨٠ :١٣٤( Cooperman كوبرمـان الخبرات استخدام حاسة اللمس حيـث يؤكـد    
استخدام تلك الرسوم البارزة يتيح للمعاق بصريا اكتساب العديد من الحقـائق والمفـاهيم مـن      

 الرسومات البـارزة أكثـر الوسـائل        وتعد،  ل لمس تلك الرسوم البارزة وتفحصها بعناية      خال
انتشاراً فى مدارس المعاقين بصرياً وذلك لسهولة إنتاجها وتوضيح المفـاهيم الغامـضة فـى               

  .جميع المقررات الدراسية 
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 Tactile pictures:  الصور اللمسية -

لتعليمية حيث يمكن من خاللها تفسير العالقات بـين         بدأ استخدام هذه الصور لفوائدها ا            
األشياء واألحداث بفاعلية، ويمكنها أن تنقل فى كثير من األحيان معلومات بدقـة أكبـر مـن               
الوصف اللفظى، والصورة اللمسية عبارة عن سطح بارز يوضح معالم األشياء فى الطبيعـة              

وتكون بمثابة رسوم توضيحية بارزة،     ومكتوب عليها مكونات الصورة اللمسية بطريقة برايل،        
ويتم إنتاج الكتب المصاحبة بالصور اللمسية من خالل لصق الصورة اللمسية بجـوار المـادة              

  .)٨٦ :٢٠٠٢ -حلمى أبو موتة(  العلمية المكتوبة بطريقة برايل

  :  الخرائط  والكرات األرضية -

 الهامة بالنسبة للمعاقين بصريا إلدراك       الخرائط البارزة من الوسائل التعليمية اللمسية      تعد      
الموضوعات المتعلقة ببيئته االجتماعية بمكوناتها الطبيعية، فهى تجـسد المظـاهر المختلفـة             

على عدد من المعـايير عنـد       ) ١٩٦: ٢٠٠٠ (بصورة مبسطة وصحيحة، وتشير ماجدة عبيد     
  :يار واستخدام الخرائط والتى منهااخت

  .لخارطة مناسبة للغرض والمرحلة التى تستخدم فيهايجب أن تكون ا:  المالئمة -
  .أن تكون غير مكتظة بالمعلومات والتفاصيل والرموز الصعبة:  االتزان -
البد من االختيار الجيد للمادة المستخدمة فى إنتاج الخرائط البارزة للمعاقين بصريا،            :  المتانة -

  .المتين للمعاقين سمعياًواستخدام الخرائط التى تصنع من المشمع أو البالستيك 
 مراعاة مكان العرض بحيث يكون هناك تناسب بين حجم الخريطة وعدد الدارسين وأمـاكن         -

  . جلوسهم

النسبة للكرات األرضية فتعتبر من الوسائل التعليمية التى يـستفيد منهـا المعـاق        بأما  
ت األرضـية   الى أن الكـرا     )٦٩: ١٩٨٢( لطفى بركات   شير  ي، حيث   سمعيا والمعاق بصريا  

تساعد على تكوين مدركات ومفاهيم صحيحة عن المساحات والمسافات ألنهـا تمثـل أجـزاء          
الكرة األرضية الحقيقية كافة، ومن المهارات التى يكتسبها المـتعلم خـالل اسـتخدام الكـرة                
األرضية كوسيلة تعليمية القدرة على فهم اليابس والماء على الكرة األرضية وتخيلهـا وفهـم               

استخدام خطوط الطول ودوائر العرض فى تحديد االتجاهـات واألبعـاد ومواقـع             ، و ارموزه
  . تحليل العالقات المكانية بين الظواهر، باإلضافة الىاألماكن والوقت
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  : اللوحات التعليمية-
إذا كانت اللوحات التعليمية قد أثبتت فاعليتها فى التدريس لفئات التالميذ العـاديين فـى                     

راحل التعليمية، فإن إضافة البديل اللمسى لها واستخدامها فى التدريس للفئات الخاصة            كافة الم 
قد أثبت فاعلية كبيرة، حيث تتيح اللوحات التعليمية سواء كانت الوبرية أو المغناطيسية إمكانية              
 التفاعل المباشر مع الدروس من خالل إمكانية تحريك البطاقات أو القطع البارزة، وقد أشـار              

   أنه أمكن تـدريس الجـدول الـدورى للعناصـر والمعـادالت            )١٩٨٣:١٤٥ (Cetra تراسي
اللوحات التعليمية تخاطب حاسـة     ، و الكيميائية باستخدام اللوحات المغناطيسية للمعاقين بصريا     

البصر بالدرجة األولى ولكن هناك من اللوحات التعليمية من يعتمد بصورة أكبر على حاسـة               
 .لوبرية والمغناطيسيةاللمس مثل اللوحات ا

  : الوسائل التعليمية السمعية البصرية)٣-١(

  )  Instructional Television( التعليمى التلفزيون  -
 التلفزيون التعليمي من الوسائل التقنية الحديثة التـي وظفـت ألغـراض التربيـة       يعد   

واس، التي تشكل أدوات    والتعليم، ويتميز األسلوب التعليمي التلفزيوني بالجمع بين عدد من الح         
إلدخال المادة التعليمية كحاسة البصر التي يعتمد عليها الطفل األصم اعتماداً كبيراً وبقية حاسة              

 العـاديين السمع بالنسبة لضعيف السمع، وقد نشرت المجالت المتخصصة كمجلة األطفال غير         
 )Exceptional Children Journal (   والمجلة الخاصة بالـصم واسـمها ،)The Volta 

Review   (   العديد من المقاالت والدراسات التي تؤيد استخدام التلفزيون التعليمي فـي تعلـيم
اخـصائى تكنولوجيـا     يراعيهـا وعليه هناك عدة اعتبارات يجب أن        ،األطفال المعاقين سمعياً  

  : ند استخدام التلفزيون كأداة تعليمية التعليم ع
 أهداف ومضمون البرنامج المقدم كمادة علمية وهل        عليمأخصائى تكنولوجيا الت  يجب أن يعي     -

   ؟طالب الفئات الخاصة أم الهذا البرنامج مالئم ومناسب لحاجات وميول ورغبات 
  . يصمم أخصائى تكنولوجيا التعليم المواقف التعليمية بتوظيف التليفزيون التعليمى فى الدرس-
   .مشاهدة البرنامج وتوضيح ما يشاهدونهتهيئة الطالب لعرض البرنامج وتحريك دافعيتهم ل -
  .ار البرامج التي تحقق أهدافاً تربوية باإلضافة إلى شرح وتبسيط الدرس يخت ا-
  . م ودرجة إعاقتهالمتعلمينار البرامج التلفزيونية التي تالئم قدرات ورغبات يختا -
كـون أحـداثها   وت،  المعـاقين بـصريا   أن تكون لغتها واضحة مفهومة معدة أساساً للطالب       -

  . وصورها واضحة تمكن الطالب المعاقين سمعياُ من قراءة الشفاه وتعابير الوجه 
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  Multimedia:  الوسائل المتعددة الكمبيوترية الناطقة-
 الكمبيوترية أدوات ترميـز     المتعددة الوسائل    أن )١٠٠: ١٩٩٦ (على عبدالمنعم   يذكر         

 وكـذا  توبة على هيئـة نـصوص أم مـسموعة منطوقـة          لرسالة التعليمية من لغة لفظية مك     ل
الرسومات الخطية بكافة أنماطها من رسوم بيانية ولوحـات تخطيطيـة ورسـوم توضـيحية             
وغيرها، هذا باإلضافة إلى  الرسوم المتحركة والصور المتحركة والصور الثابتة كما يمكـن              

مبدأ أو أى نوع أخر من       أو مزيج من هذه األدوات لعرض فكرة أو مفهوم أو             استخدام خليط 
     . أنواع المحتوى

 Integration بمبـدأين همـا التكامـل        الوسائل المتعددة الكمبيوتريـة   يرتبط مفهوم   و
، ويشير التكامل إلى المزج بين عدة وسائل لخدمة فكرة أو مبدأ عنـد            Interactionوالتفاعل  

وبـين مـا يعرضـه عليـه        العرض، بينما يشير التفاعل إلى الفعل ورد الفعل بين المـتعلم            
الكمبيوتر ويتضمن ذلك قدرة المتعلم على التحكم فيما يعرض عليه وضبطه عند اعتبار زمن              

  .العرض وتتابعه والخيارات المتاحة من حيث القدرة على اختيارها والتجول فيما بينها

تم إدخال الوصف الصوتي، والترجمة لمعظم اللغات في الوسائل المتعددة الرقميـة ،             و
الوصف الصوتي هو إدخال وصف سردي للعناصر البصرية بكافة أشكالها داخل البـرامج،             و

هناك العديد من البرامج المستخدمة لتساعد الفئات الخاصـة         و،  وذلك للطالب المعاقين بصرياً   
  :منهاأثناء تصميم وإنتاج برامج الوسائل المتعددة الكمبيوترية 

١- Window Media Players .    ٢- Director or Author ware. 

  : شبكة المعلومات الدولية -
أصبحت شبكة اإلنترنت مصدراً هاما لطالب الفئات الخاصـة فـي الحـصول علـى                     

قتـصر فقـط علـى المنـاهج     استخدام االنترنت فى التعليم ي     البعض أن يرى  وقد  , المعلومات
بع التخيلـي، لكـن     الدراسية التي يغلب على محتواها أساليب العروض التوضيحية وذات الطا         

الحقيقية أن هذه الطريقة يمكن تكييفها لكل األقسام العلميـة، ثـم أن هـذه التقنيـة التعليميـة              
المستقبلية ستكون مناسبة لبعض الدول النامية التي تفتقر إلى عاملي الكم والكيف في كـوادر               

   ).٧٦: ٢٠٠٢ -المطلب احمد السح عبد ( المعلمين

  :لخاصة بالمعاقين بصريا منها على سبيل المثالوهناك العيد من المواقع ا
  . (www.rinb.org.uk)المؤسسة الوطنية الملكية البريطانية للمكفوفين -
  . التي تختص بشؤون المعاقين (www.wemedia.com)  ويميديااإلعالمموقع شركة  -
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الذي يوفر بعض المنتجـات التـي     (www.sakhr.com/products) موقع شركة صخر -
  .المكفوفين عدسات
  /http://www.home٤arab.com/members//computers موقع برايل العربي -

  : الوسائل التعليمية من البيئة المحلية )٤-١( 
 بـدرجات   تى تـؤثر  قدم البيئة التى تحيط بالطالب المعاقين الكثير من مجاالت الخبرة ال               ت

) ٢٥: ١٩٩٩( ويشير وليد يوسف    متفاوتة فى تنشئتهم، فوسائل البيئة المحلية كثيرة ومتنوعة،         
لما تقدمه لهـم مـن مواقـف        ترجع  أهمية استخدام هذه الوسائل في تعليم هؤالء الطالب         بأن  

ومـات عـن   بمعل همتزويدو بعض المهارات االجتماعية همإكسابكتعليمية تثير دافعيتهم للتعليم    
ومن وسائل  ،  بخبرات مباشرة وفهم واقعي للبيئة المحلية أو المجتمع         المستقبل المهني، وأيضا    

والمـسارح، الزيـارات الميدانيـة أو الـرحالت          البيئة المحلية المتاحف والمعارض اللمسية،    
ت الفئـا التعليمية، والندوات العلمية ،وفيما يلي عرض مبسط ألهمية هذه الوسائل فـي تعلـيم       

  :الخاصة

  : المتاحف والمعارض -
 التعليم والتذوق وإدراك القيم الجمالية والفنية للطالب المعاقين سمعيا          صالبد من إتاحة فر       

 وتـشير   والمعاقين بصريا وفقا لقدراتهم وإمكاناتهم، مع االستفادة من الحواس المتبقية لـديهم،           
هى البيئة المالئمة للطالب المعـاق      أن المتاحف والمعارض     ) ١٠٤ :١٩٩٦  (سميرة أبو زيد  

 أن المتاحف اللمسية تساعد في حل مـشكلة المعـاقين     أيضابصريا مع زميله المبصر، وترى      
بصريا تربويا ونفسيا وتفتح المجال أمامهم الكتساب خبرات جمالية جديدة وبـصورة مـستقلة             

ف اللمسية تسهم فـي     سوف تنعكس على أعمالهم الفنية وسلوكهم، وتشير أيضاً إلى أن المتاح          
ربط التذوق الفني بالمناهج الدراسية، حيث تساعد  الطالب المعاقين بصريا على تفهم وإدراك              
كثير من المواد التى ال يمكن تصورها إال عن طريق إدراك القيم الموجودة داخل المتـاحف،                

  .أشبة بفصول دراسيةوتعتبر المتاحف بهذه الصورة 

 Field Trips or Study Trips: لرحالت التعليمية  الزيارات الميدانية أو ا-
فهـي تـساعد    ،  لزيارات الميدانية أمر ضروري ومهم لكل من المعلم والمتعلم        تعتبر ا 

    ومعايـشته المعلم في أن يعزز ما يقوله للطلبة نظرياً بشيء من الواقع يستطيع الطلبة مشاهدته         
لبيئة المحلية وأن يعيروا اهتماماً خاصـاً  إلى معرفة ما هو موجود في ا  أيضاً  ويحتاج المعلمون   

 اإلطالعفرصة  للمعاقين سمعيا أو بصريا     تتيح الزيارات الميدانية    و،  للمجاالت واألشياء المهمة  
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وتتـيح  ،  لوال هذه الزيارات  ها  وأو يتلمس ها  و عليها أو يشاهد   وا أن يطلع  معلى أشياء ما كان له    
  .)١٩٩٠:١٤٠ -Travis (  من جهةمزمالئهه مع ون الفرصة للتفاعل ومناقشة ما يشاهدمله

  :خصائص المواد والوسائل التعليمية المستخدمة مع الفئات الخاصة  -٢
الوسائل التعليمية باختالف أنواعها قادرة على نقل المعلومة أو الخبـرة  بـصورة أكثـر                    

 لثبات ورسوخ    مما يكون ذلك أدعى    لطالب الفئات الخاصة  وأكثر جذباً وتشويقاُُ    , وضوحاً ودقة 
وإثراء التعليم وغيرهـا مـن األدوار      لوقت والجهد   هذه المعلومة أو الخبرة، فضال عن توفير ا       

 للفئات الخاصة، ولذلك تميـزت   الوسائل التعليمية فى تحسين عمليتى التعليم والتعلم   تؤديهاالتى  
حـوث  طالع على عدد مـن الدراسـات والب       االومن خالل   هذه الوسائل بعدد من الخصائص،      

ماجـدة  (،  )١٩٩٩ -عبدالحافظ سـالمة  ( ،  )١٩٩٦ -على عبدالمنعم (  : والتى منها  واألدبيات
 -عـصام شـوقى   ( ،)٢٠٠٠ -ابـراهيم شـعير    ( ،)٢٠٠٠-ايمان زغلول ( ،  )٢٠٠٠-عبيد

 العديـد    الباحث استخلص ،)٢٠٠٢ -عبدالمطلب السح ( ،  )٢٠٠٢ -حلمى ابوموتة (  ،)٢٠٠١
 ) ١(رقـم   والجدول  التعليمية المستخدمة مع الفئات الخاصة      التى تميز الوسائل     من الخصائص 

  :مية المستخدمة مع الفئات الخاصةيوضح خصائص الوسائل التعلي

  خصائص الوسائل التعليمية المستخدمة مع الفئات الخاصة ) ١(جدول رقم 
  

  خصائص الوسيلة  الوسيلة التعليمية  م
  . تخاطب حاسة السمع-  الكتب الناطقة  ١

  .قل المادة العلمية سرعة ن-
  . تتيح سماعها من قبل المعلم قبل تقديمها إلى الطالب-
  . تكرار السماع والتوقف عنه فى أى وقت-
فى التسجيل النه يتيح درجة عالية للصوت     Digital يفضل استخدام النظام الرقمى      -

  .ويعطى عمر أطول للمادة المسجلة
  . تخاطب حاسة السمع-  اإلذاعة التعليمية  ٢

  . رخيصة الثمن مقارنة بباقى الوسائل-
  . تستخدم فى االتصال الجماهيرى-
  . تنمى الخيال لدى المعاق بصريا-
  . األكثر انتشارا-
  . تزود باألحداث الجارية وارتباطها بالدراسة-
  ).الخ.... ندوات – مناقشات – حوار –ترفيهى (  لها صور متعددة -
والمؤثرات الصوتية حتى تترك أثراً انفعاليا       يفضل استخدام الموسيقى التصويرية      -

  .لدى المستمع
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  خصائص الوسائل التعليمية المستخدمة مع الفئات الخاصة ) ١(جدول رقم تابع 
  

  خصائص الوسيلة  الوسيلة التعليمية  م
المسلسالت   ٣

  اإلذاعية التعليمية
  . تخاطب حاسة السمع-
  . تقدم المادة العلمية فى صورة قالب درامى-
  . أسلوب تدريسى جديد أثبت فاعليته ألنه قريب من الواقع الحياتى للطالب-

  . تخاطب حاسة اللمس -  النماذج  ٤
  . مشكلة صعوبات الحجوم ، من خالل تصغير المجسم أو تكيبره  تعالج-
  . مشكلة البعد الزماني والمكاني  تعالج -
  لداخلية لألجسام إتاحة الفرصة للدارسين لإلطالع على تفاصيل األجزاء ا -
  .إتاحة فرصة إجراء تجارب ، بأقل خسائر وبأكبر قدرة على التحكم  -
  .مساعدة المتعلم في الربط بين المفاهيم واالستدالل منها على معلومات جيدة  -
  .لمالحظة الدقيقة المنتقاة لألشياء وأجزائها ووظائفها  ا-
  . باألشياء تركيز االنتباه على المعلومات والحقائق الخاصة -
  .توضيح العالقات بين األجزاء أو األعضاء المختلفة   -

  . تخاطب حاسة اللمس-  العينات  ٥
  . يشترك الطالب فى جمع العينات-
  . جزء من الواقع-
  . تمثل خصائص وصفات النوع أو المجموعة التى جاءت منها-
  . دراسة الموضوعات الغير متوفرة فى الزمان والمكان-

  . تخاطب حاسة اللمس-  ت البارزةالرسوما  ٦
  . سهولة إنتاجها-
  . توضح المفاهيم العامة فى جميع المقررات الدراسية -

  . تخاطب حاسة اللمس-  الخرائط البارزة  ٧
  . تقرب البعيد من الدول والقارات للمتعلم -
 التعرف على المكونات الطبيعية للبيئة االجتماعيـة التـى ال يـستطيع إدراكهـا               -

  .اس األخرىبالحو
الكرات األرضية   ٨

  البارزة
  . تخاطب حاسة اللمس-
  . تجسد قارات العالم فى موقعها الطبيعى-
  . الفك والتركيب للقارات -
  . توضح االتجاهات واألبعاد-

  . تصلح للتوضيحات العملية والمعارض-        . تخاطب حاسة اللمس والبصر-  اللوحات التعليمية   ٩
  . تعرض المواد التعليمية مرات عديدة-   .ى تسلسل منطقى تقدم الموضوع ف-
  . تستخدم فى مواقف تعليمية كثيرة-                    . سهولة استخدامها -
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  خصائص الوسائل التعليمية المستخدمة مع الفئات الخاصة ) ١(جدول رقم تابع 
  

  خصائص الوسيلة  الوسيلة التعليمية  م
  .تخاطب حاسة اللمس -  األلعاب التعليمية  ١٠

  . ممارسات أقرب للواقع العملى-
  . تجعل المتعلم إيجابيا فى عملية التعلم-
  . تنمى كيفية حل المشكالت -

الوسائل المتعددة   ١١
  الكمبيوترية 

  . تخاطب حاسة السمع والبصر واللمس-
  .جالمتعلم والبرنام:  تتميز بالتفاعلية وتنشأ حوارا بين طرفى الموقف التعليمى-
  . تسمح للمتعلم بدرجة من الحرية-
  . تناسب قدرات واستعدادات المتعلمين-
  . توفر بيئة تعلم متنوعة يجد فيها كل متعلم ما يناسبه-
 إثارة القدرة العقلية لدى المتعلم من خالل تشكيله من المثيـرات التـى تخاطـب                -

  .الحواس المختلفة
  نفتاح على مصادر المعلومات المختلفة  إلغاء القيود الخاصة بالزمان والمكان واال-

شبكات المعلومات   ١٢
  الناطقة

  . تخاطب حاسة السمع والبصر واللمس-
  . يتم الوصول إلى المعلومات بطريقة ذاتية -
  . تقلل الوقت وتوفر الجهد للوصل الى المعلومة -
 باستخدام مسطرة تعمل باللمس مكتوب عليهـا المعلومـات المعروضـة علـى              -

  .الويب يستطيع المعاق بصريا التفاعل مع الشبكة صفحات 
 شبكة المعلومات مثال واقعى للقدرة على الحصول على المعلومات من مختلـف             -

  .أنحاء العالم 
  . تساعد على التعلم التعاونى الجماعى -
 Classroom Without Walls تساعد عل إيجاد فصل بدون حائط -

الشفافيات والصور   ١٣
  الثابتة

  اطب حاسة البصر تخ-
   الشفافيات وسيط من البالستيك الشفاف تسجل عليه المادة التعليمية-
  . الملفوفة– المركبة – هناك الشفافيات المفردة -
 طريقة  – طريقة الطبع الحراري     –الطريقة اليدوية   (  تتعدد طرق إنتاج الشفافيات      -

  ) بالكمبيوتر –الرفع 
  فيات تتعدد أساليب استخدام وعرض الشفا-
 – تشترك مع الشفافيات مع الصور الثابتة فى قدرتها على جذب انتبـاه التالميـذ         -

  . تنوعها وفردية عرضها– سهولة تحضيرها –مرونة االستخدام 
   ال تظهر في الصور الثابتة حركة على الشاشة-
   يمكن الحصول عليها من المجالت والكتب والصحف-
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  ئل التعليمية المستخدمة مع الفئات الخاصةخصائص الوسا ) ١(  تابع جدول رقم 
 

  خصائص الوسيلة  الوسيلة التعليمية  م
   صغر حجمها -.                                تخاطب حاسة البصر-  Slidesالشرائح   ١٤

   إمكانية تحويل الصور الملونة إلى شرائح شفافة–
   يتم استخدام بعض الشرائح في مراجعة بعض الدروس–
   يمكن مصاحبتها بتعليقات صوتية مسجلة –.         ض التدريجي للمعلومات العر–
   إمكانية نسخ أعداد كبيرة من الشريحة الواحدة–

   تخاطب حاسة البصر-  األفالم الثابتة  ١٥
 ). أداء المهارة الحركية خطوة خطوة (  تعليم الكثير من المهارات الحركية -
  . دل وسرعة األداء داخل الفصل  معاونة المعلم على التحكم في مع-
  .  سهلة االستخدام وغير مكلفة -
  .  التغلب على عقبات المعلم في ترتيب الوسائل حسب موضوعاتها -
  .  تعين المعلم على إبراز المعرفة -
    تستخدم في عرض عدد كبير من موضوعات الدراسة-

التليفزيون   ١٦
  التعليمي

   تخاطب حاسة السمع والبصر-
 قدرة الفائقة على جذب انتباه المتعلمين لتركيزه على العديد من الحواس  الم-
   فعاليته كوسيط اتصال جماهيري ، وقدرته على نقل المفاهيم واألفكار -
  .   االستخدام الفعال والتنويع في عملية التعليم والتعلم -
  . يتميز بالحركة-     .  مالءمته لحاجات الدارسين ودوافعهم -
  وفير وقت وجهد المعلم لتحسين العملية التعليمية ت–
 في حل بعض المشكالت كتطوير المناهج ، النقص في عدد المعلمين االسهام –

  المؤهلين تربوياً أو أكاديمياً ، زيادة أعداد المتعلمين مع نقص اإلمكانات المتاحة 
   إتاحة فرص التعليم لمن ال تمكنهم ظروفهم–
  مية جيدة لجميع المتعلمين  ضمان وصول خدمة تعلي–
  . تسهيل مهمة المعلم–  .                    استغالل عنصر األلفة-
    . قلة التكلفة–                   . التغلب على بعد المسافة–

   يخاطب حاسة البصر-  الكتاب المدرسي  ١٧
 ٠ معد إعداداً خاصاً ليتيح للطالب االعتماد عليه في التعلم -
  ٠لطالب فرصة التعلم الذاتي حسب قدراته وإمكاناته يتيح ل -
  ٠يتيح للطالب تحصيل المعارف بصورة منظمة ومقننة  -
  ٠معد إعدادا يناسب القدرات العقلية والجسمية للطالب  -
  .يحتوى على الكثير من الوسائل التعليمية الهامة التي يستفيد منها الطالب  -
  . من األنشطة التربوية المختلفة  يحتوي الكتاب المدرسي على الكثير-
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  خصائص الوسائل التعليمية المستخدمة مع الفئات الخاصة ) ١(  تابع جدول رقم 
 

  خصائص الوسيلة  الوسيلة التعليمية  م
جهاز عرض   ١٨

  الشفافيات
  يعرض المواد التعليمية مكتوبة أو مرسومة ملونة أو عادية-
   ٠رتيبات خاصة إلعتام الغرفةسهولة االستخدام حيث ال يحتاج إلى ت -
   ٠ يستخدمه المعلم وهو مواجه للطالب -
أواإلجابة على  سهولة العودة إلى أية مادة مكتوبة على الشفافية إلعادة الشرح -

  ٠االستفسارات
  يساعد الطالب على التركيز واالستيعاب ، ويشجعهم على المشاركة -
  ٠ جذب االنتباه وإثارة التشويق لموضوع الدرس-
  ٠سهولة تشغيل أجهزة العرض وصيانتها وانخفاض أسعارها   -
واالستمتاع وتجعل منه عملية شيقة  يضفي استخدام الجهاز على التدريس البهجة -

  ٠ التقليدية وتتيح فرصا من اإلبداع واالبتكار  وتخرجها عن المواقف
  . يوفر الوقت الذي تصرفه في الكتابة على السبورة-

  ٠ولة االستعمال بحيث يمكن ألي طالب استخدامه  سه-  المسجل  ١٩
   يمكن إعادة المعلومات التي تسمع مرة ثانية بسهولة ويسر -
  ٠األخطاء فيها  يمكن تسجيل أصوات الطالب في الحصة وبيان-
 المسجل يساعد على التعلم الذاتي خاصة في التالوة حيث يتمكن الطالب من -

  ٠ة خلف المسجل واكتشاف أخطاءهاالستماع للتالوة ، وإعادة التالو
  ٠ معالجة عيوب الكالم عند بعض الطلبة -
  ٠ حفظ اآليات القرآنية واألناشيد اإلسالمية والقصص-
                    ٠ يستخدم في مختبر اللغات-

يتيح الفرصة للجمهور أن يشاهد المادة التي تم تسجيلها في أي وقت ، وفي أي  -  الفيديو  ٢٠
 ٠ا أو جزء منها بالصوت والصورةمكان ، كله

حيث يمكن التوقف  ) (Face to face com  يتيح جانبا كبيرا من االتصال الشخصي -
  مؤقتا عن عرض فيلم المادة التعليمية لمناقشة واستيضاح النقاط الغامضة في الدرس 

   . من الطالب أن يشاهدوا المادة العلمية بكفاءةكبيريمكن لعدد  -
  ٠لب الضعيف من األشرطة في فهم المقررات الدراسية يستفيد الطا -
 يستخدم في تسجيل محاضرات وندوات ومناقشات للضيوف واألساتذة الزائرين -

  ٠ذوي الشهرة في تخصصاتهم لالستفادة منها مرات أخرى 
يمكن استخدامها في تسجيل أداء الطالب أثناء تدريبهم العملي مثال ثم عرض ما  -

   ٠ فيقومون أنفسهم بأنفسهم  هم التغذية الراجعة عن أعمالهمتم عليهم فيوفر ل
   يمكن استخدامه في كل المواد التعليمية -
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  :الفئات الخاصة  المستخدمة معالمستحدثات التكنولوجیة: ثالثا

  : المستحدثات التكنولوجية المستخدمة مع المعاقين سمعيا-١
 وهـى   ى أساس فكرة اللغة الـصناعية،     د من أجهزة الكمبيوتر القائمة عل     يعدال رتظه  

ذوي المـشكالت   المعاقين سـمعيا  نظام حديث بديل للصوت اإلنساني الطبيعي ليساعد األطفال 
األجهزة المختلفة التكنولوجيـة      وذلك من خالل   ،اللغوية في التعبير عن ذواتهم بطريقة مناسبة      

عدداً من أشـكال   ) ٧٠: ٢٠٠٠  (الروسان، ويذكر فاروق الحديثة المبنية على نظام الكمبيوتر   
الكمبيوتر التعليمية التي يمكن توظيفها في مجال التربية الخاصة وخاصة مع األطفال المعاقين             

  : سمعياً هي 
- Computer Manager Drill & Practices (CMDP)  
- Computer Managed Toturial (CMT )  
- Computer Manager Concept Instruction, (CMCT )   
- Computer Managed Problem Solving (CMPS )  
- User Managed Problem Solving (UMPS )  

  

   :للمعاقين سمعياًالتكنولوجية الحديثة المبنية على نظام الكمبيوتر ومن المستحدثات 

  :   Palometerلـ اجهاز   -أ 
مركـز  طـور فـي     و ،صمم هذا الجهاز لمساعدة األطفال الصم على التدريب الكالمي           

برمنجهام الطبي في أالباما في الواليات المتحدة األمريكية من قبـل الـدكتور صـموئيل               
يتميز هذا الجهاز بقدرته على معرفة موقع اللسان وذلك من خـالل عـدد مـن                وفلتشر،  

. سان لـدى المعلـم أو المعـالج         لومقارنة حركة اللسان لدى الصم مع حركة ال        األدوات  
  )١٥٤ : ٢٠٠٢ -محمد الزبيدى(

  :   Zygoجهاز االتصال المسمى بـ   -ب  
االتـصال   يعتبر هذا الجهاز ذو فائدة كبيرة لألشخاص ذوي المـشكالت اللغويـة فـي          

، ولهذا الجهاز عدد من لوحات االتصال تستخدم في نظام إدخـال            المعاقون عقلياً و،  كالصم
  )٢٩٦:  ٢٠٠٠ - ماجدة عبيد. ( المعلومات

   ( Express l )جهاز التعبير اللفظي   -ج 
يعتبر هذا الجهاز من أجهزة االتصال المصغرة التي يمكن حملها، ويمكن أن يبـرمج                  

بإدخال المعلومات فيه بطرق مختلفة ويتميز بقدرته على تحويل هذه المعلومات إلى أشكال             
مكتوبة أو منطوقة من خالل األجهزة المساعدة التي توصل به، ويمكن للـشخص الـذي               

طريقة تهجئة الكلمات أو الجمل     األولى  : ن يدخل المعلومات فيه بطريقتين    يستعمل الجهاز أ  
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ن يكـون النـاتج     يوفي كال األمـر   ،   أما الثانية فهي طريقة إدخال رموز الكلمات       ،وكتابتها
  .)١٥٦ : ٢٠٠٢  -محمد الزبيدى (منطوقاً ومسموعاً 

  : جهاز تكوين الجمل القصيرة   -د 
صوتية الناطقة، وهو مـزود بـشريط مـن الكلمـات     يعتبر هذا الجهاز من األجهزة ال      

ن كل منها من كلمة إلى خمس       شحنة من الجمل، ويتكو   )  ١٢٨ ( المخزونة المقننة يتضمن  
، وبتجميع هذه الشحنات المختلفة تتكون الجمل الصغيرة المنطوقة ويصدر مثل هـذا    كلمات

ز وفـق   يعمل هـذا الجهـا    ، و الصوت على شكل صوت مؤنث أو مذكر أو بصوت طفل         
 الثانية وفق إدخـال المعلومـات       ، األولى تحريك المؤشر نحو الكلمات المكتوبة      ،طريقتين  

محمـد  . (في كال الطريقتين تتحول المعلومات إلى لغة منطوقة مسموعة        وبواسطة األرقام   
   )١٥٧: ٢٠٠٢الزبيدى، 

  : الجهاز الصوتي اليدوي  -هـ
مساعدة األفـراد    النقالة، والذي يعمل علىيعتبر هذا الجهاز من أجهزة االتصال اللغوي     

الصم وذوي المشكالت اللغوية على التعبير عن أنفسهم لفظيـاً بـصوت يـشبه الـصوت           
ويعمـل كاآللـة    ) Hc١٢٠(وقد ظهر هذا الجهاز على نموذجين األول يـسمى          ،  اإلنساني

مل كـأداة    ويع (Hc١١٠)الحاسبة وبه نظام تخزين للكلمات واستدعائها، أما الثاني فيسمى          
توضيحية بيانية لألفراد ذوي المشكالت اللغوية والصم من األطفال والكبار، يعمل كل من             
النموذجين على بطارية، ولكل منها لوحة إدخال المعلومـات وسـماعة إلصـدار اللغـة               

 بينما يعطي النمـوذج      ، كلمة وجملة )  ٩٠٠  (المنطوقة، ويعطي النموذج األول أكثر من     
  .)٢٩٨: ٢٠٠٠ -ماجدة السيد عبيد(   كلمة)  ٥٠٠( الثاني أكثر من 

 Telecommunication)خترعت أجهزة اتصال خاصة بالصم والمعروفة باسم وقد اُ

Devices for the Deaf)ًوالمعروفة اختصارا   )TDD  ( ،   وتقوم هذه األجهـزة بطباعـة
ة النقاط الرئيسية في الـنص  المكالمات الهاتفية، وفي حالة إضافتها إلى أجهزة التلفاز تقوم بكتاب      

وقـد  )   Signaling Devices( ومن األجهزة ما يصدر إشارات خاصة ، على شاشة التلفاز
تكون اإلشارة ضوئية أو لمسية ويتم إضافتها إلى اإلشارة الصوتية ، وتستخدم هـذه األجهـزة           
         عادة لإلشارة إلى صوت جرس الباب أو سماعة الهـاتف أو صـوت الطفـل الـذي يبكـي                  

  .أو ساعات التنبيه أو للتحذير من الدخان 
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  : المستحدثات التكنولوجية المستخدمة مع المعاقين بصريا-٢
 بها القراءة والكتابـة وهـي    يستخدم لغة خاصة به يتعلمالمعاق بصريامن المعروف أن       

وقـد اسـتعمل    مخترعهـا،    أطلق على هذه اللغة أسم برايل نسبة إلى       وسبيله للعلوم األخرى،    
السنين الماضية عدة طرق للكتابة بهذه اللغة منها الحفر على الورق المقـوى   المكفوفون طيلة

اإللكترونية، وبهذه التقنية أصبح باسـتطاعة   األشرطةوصوال إلى خاصة، ثم طورت  بمسامير
 المعاق بصريا قراءة كتاب كامل على سطر برايل دون الحاجة إلى كتب ومجلـدات ضـخمة،         

تطيع حمل عشرات الكتب داخل ذاكرة شريط برايل ثم تصفحها وقراءتهـا عـن طريـق                ويس
  .الشريط اإللكتروني  أزرار

من الشركات الغربية إلى تطوير برامج للمكفوفين تساعدهم على           وقد سعت مجموعه  
يستطيع المبصر الكتابـة والمعـاق بـصريا    ف، مثله مثل المبصر تماماً استخدام الحاسب اآللي

والمبصر القراءة، وبهذا يـتمكن المعـاق    ءة وكذلك العكس يستطيع المعاق بصريا الكتابةالقرا
من أنظمة تشغيل وبـرامج تحريـر        بصريا من استخدام كافة البرامج التي يستخدمها المبصر       

اإللكتروني وكذلك قراءة األقراص الممغنطـة   النصوص والجداول الحسابية واإلنترنت والبريد
والمعارف التي كانت مستحيلة أن تتـوفر للمكفـوف     الكتب في شتي العلوموالتي تحمل آالف

الحاسب اآللي واستخداماته دون الحاجة إلـى   حتى على الورق، ويستطيع المعاق بصريا تعلم
مع لغة المبصرين وكذلك يستطيع المبصر أن  شخص يعرف طريقة برايل فهو يستطيع التعامل

  .)١٣٣:  ٢٠٠٣ - بندر العتيبي (  برايلطريقة يكتب له دون الحاجة لمعرفة

وظهرت المستحدثات التكنولوجية التى قدمت فرصا كبيرة للطالب المعاقين بـصريا،           
  :وأصبحت ركيزة أساسية فى عمليتى التعليم والتعلم، وكان من هذه المستحدثات التكنولوجية 

  : المستحدثات التكنولوجية السمعية )١-١(
 Kurzwell Reading Machine جهاز كرزويل للقراءة -أ

  جهازا ناطقاً عن طريق الكمبيوتر والذى يحول اللغـة         Kurzwellأنتجت شركة كرزويل        
يشبه هذا الجهاز آلة التصوير، حيث يوضع الكتـاب عليـه وتعمـل    ، و  إلى لغة منطوقة   المكتوبة

مـسموع،  كاميرا على تصوير ما هو مكتوب على الصفحات ويقوم الكمبيوتر بقراءته بصوت             
ويعمل الكمبيوتر فى هذا الجهاز وفق القواعد اللغوية المخزونة فى ذاكرته، ويتمتـع الجهـاز               

  .)٢٩٥: ٢٠٠٠ –ماجدة عبيد (  بإمكانات كبيرة تتيح فرص تعلم جيدة للقارىء
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 Road Runner جهاز رودرنر -ب

 ، يـستخدم يسمى أيضاً آلة الكتاب الناطق، وهو جهاز صغير فى حجم شـريط الكاسـيت              
لقراءة الكتب االلكترونية التى يمكن الحصول عليها إما من خـالل  األقـراص المـضغوطة                
المتوفرة مع الجهاز، أو من خالل شبكة االنترنت أومن خالل إدخال الكتب المراد قراءتها إلى               

الذى يقوم بتحويل الكتب إلـى       OCRالكمبيوتر عن طريق الماسح الضوئى باستخدام برنامج        
 الكترونية يمكن معالجتها وكل ذلك يتم تحميله علـى القـرص المـضغوط بجهـاز                نصوص

حلمـى أبـو    (  رودرنر، وبهذا الجهاز مفاتيح خاصة بالقراءة واختيار الكتب المراد قراءتهـا          
  ).١١٣: ٢٠٠٢ -موتة

  Talking Calculator:  اآللة الحاسبة الناطقة  -ج
خالها وكذلك تعـرض نتـائج العمليـات        تصدر هذه اآللة أصوات لألرقام التى يتم إد       

       الحسابية بصوت مسموع وهذه اآللة معدة لالستخدام بطريقة برايـل علـى مفـاتيح األرقـام                
  .)٢٩٨: ٢٠٠٠ –إيمان زغلول ( 

  ١ Express: جهاز التعبير اللفظى  -د
يتم برمجة هذا الجهاز بإدخال المعلومات فيه بطرق مختلفة، ويتميـز بقدرتـه علـى               

يل هذه المعلومات إلى أشكال مكتوبة أو منطوقة من خالل األجهزة المساعدة التى توصـل        تحو
به، ويمكن للشخص الذى يستعمل الجهاز أن يدخل المعلومات فيه إما عـن طريـق تهجئـة                 
الكلمات أو الجمل وكتابتها، او بإدخال الرموز والكلمات، وفى كـال الحـالتين يكـون النـاتج           

  .)٥٣: ٢٠٠٠ -فاروق الروسان(  منطوقاً ومسموعاً

  )Franklin Speaking Merriam(قاموس فرانكلين   -هـ
يقوم بإدخال واخراج الكلمات عن طريق الـصوت ويحتـوي علـى أكثـر مـن                قاموس     

حسن (    ويعمل على بطارية من الحجم الصغير، مرادفة ومعنى٥٠٠,٠٠٠ كلمة و٢٠٠,٠٠٠
  .)١٧٦:  ٢٠٠٤ -الفارسى

  :ات التكنولوجية للقراءة والكتابة ببرايل المستحدث )٢-٢(
  Perkins Braille آلة بركينز  -أ

تستخدم ألة بركينز للكتابة بطريقة برايل، حيث تتكون من ستة مفاتيح مقسمة الى ثالثة              
جهة اليسار وثالثة جهة اليمين تمثل خلية برايل لكتابة النقط البارزة، ومفتاح كبير فى الوسط،               

صحيح األخطاء، باإلضافة الى مفتاح مستدير أخـر لعمـل مـسافات بـين              ومفتاح مستدير لت  
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       السطور واالنتقال الى السطر الجديد، وتعتبر مـن أفـضل اآلالت المـستخدمة فـى كتابـة                
  )١٢٨: ٢٠٠٠-ماجدة عبيد ( .برايل

    Optaconجهاز األوبتاكون   -ب
المكتوبـة إلـى ذبـذبات     يعمل جهاز االوبتاكون على تحويل المعلومات المطبوعة أو         

كهربائية تؤدى إلى وخزات خفيفة على سبابة إحدى اليدين، حيث توجه كاميرا صغيرة يمسكها              
المعاق بصريا ويحركها فوق المادة المكتوبة بينما توضع اليد األخرى علـى طـرف الجهـاز       

ف المكتوبة  وتوجه سبابة اليد إلى المكان المناسب لإلحساس بالذبذبات التى تشكل صوراً للحرو           
على الورقة ، وفى الوقت نفسه يظهر الحرف الملموس على شاشة صـغيرة تـسمح للمعلـم                 

بـأن جهـاز    ) ٧٣ :١٩٩٣( بمراقبة ما يقرأه الطالب المعاق بصرياً ، ويشير إبراهيم شـعير            
كلمة فى الدقيقة ممـا يـساعده علـى         ) ١٠٠(األوبتاكون يسمح للطالب المعاق بصرياً بقراءة       

اد التى يدرسها الطالب المبصر مما يؤدى إلى التغلب على نقص الكتب والمراجـع              دراسة المو 
  .المكتوبة بطريقة برايل

    Versa Braillجهاز فيرسا برايل    -ج
يحول هذا الجهاز الكالم المسجل على شريط إلى نقاط برايل البارزة، ويوجـد علـى               

لمسجل، حيث يقوم الفـرد بـالقراءة       الجهاز صفيحة تبرز من خاللها نقاط برايل عندما يعمل ا         
كما هو الحال عند القراءة بطريقة برايل العادية، وعندما ينتهى الفـرد مـن قـراءة الـسطر                  
الموضوع على الصفحة يلمس مفتاحاً خاصاً فيتغير السطر وهكذا، هـذا ويـستخدم الجهـاز               

  .) ١٣١:  ٢٠٠٠ -ماجدة عبيد(  للقراءات البسيطة

  Micro writer Brailleرايل جهاز ماكرو رايتر ب  -د
جهاز الكترونى به معالج كلمات لما يتم تخزينه من بيانات، ويعتبر جهاز كتابة وقراءة              
والمعاق بصرياً يستطيع التنقل به من مكان ألخر ، ويكتب لغة برايل بواسطة سـتة مفـاتيح،                 

 يـصلح  ويوجد به عرض مرئى على شاشة لتوضيح ما يتم إدخاله من حروف وكلمات، لهـذا         
  :الجهاز للمعاق بصريا وضعيف البصر أيضاً، ويتكون من 

  . شاشة عرض-      . وحدة الكترونية-
  . طابعة-    . جهاز تخاطب صوتى-

ويتميز الجهاز بإمكانية تكبير الحروف المدخلة، وعرضها صوتياً وطباعتهـا برايـل            
ضـافة، والتـدريب    أيضاً، وسعة ذاكرة الجهاز خمس صفحات كبيرة، مع إمكانية التعديل واإل          

  .)٢٩٥: ٢٠٠٠ –إيمان زغلول  (  عليه يستغرق ساعات قليلة
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  ): Book Worm(الكتاب االلكتروني   -هـ
 ٢٠جهاز صغير بحجم كف اليد يمكن أن يخزن عليه أكثـر مـن              الكتاب االلكتروني   

 مـدة   ،كتابا ويمكن حمله الى أي مكان وقراءة الكتب بطريقة ابرايل، به ثماني خاليا للقـراءة              
  .)١٩٠: ٢٠٠٤حسن الفارسى، (   ساعة بعد الشحن٢٠ ساعات ويعمل لمدة ٣الشحن 

  : المستحدثات التكنولوجية المستخدمة فى تكبير النصوص والصور )٣-٢(
  Closed Circuit Television  ( CCTV) الدائرة التليفزيونية المغلقة -أ

 فيديو وشاشة عـرض وصـينية موضـوعة   تتكون الدائرة التليفزيونية المغلقة من كاميرا       
أسفل الكاميرا تقوم بتكبير أى مادة مطبوعة تقع أمام كاميرا الفيديو وعرضـها علـى شاشـة                 

 مرة حسب درجـة اإلبـصار       ٦٠ إلى   ٢العرض، وتتراوح نسبة التكبير للكلمة المطبوعة من        
يفزيونية المغلقـة   لدى الطالب اللذين يجسلون أمام شاشة العرض، ويمكن أن تكون الدائرة التل           

وحدة مستقلة بذاتها، ويمكن توصيلها بجهاز الكمبيوتر لتكبير شاشة الكمبيـوتر علـى شاشـة               
  ).١٢٢-٢٠٠٢حلمى أبو موتة،  (  .العرض الكبيرة

   Viewscanجهاز فيوسكان  -ب
جهاز الكتروني يستطيع تكبير المواد المطبوعة على شاشة بواسطة تحريـك كـاميرا             

 ال يعـرض    همن عيوبه أن  و،  ويتميز الجهاز بسهولة التنقل به     المطبوعة،   صغيرة على الصفحة  
المادة كاملة، وظهرت منه حديثاً أنواع يمكن ربطها بجهاز الحاسب اآللى، وتخزين المعلومات             

  )٢٩٩: ٢٠٠٠ –إيمان زغلول  ( .منه على شرائط كاسيت

  Digital Television:  التليفزيون الرقمى-ج
تليفزيون الرقمى للطالب المعاقين بصريا على استخدام النظام الرقمى فى بث           تقوم فكرة ال       

 فـى  التى تـستخدم  )  Long Analog Radio Waves(البرامج بدال من الموجات األحادية 
بث البرامج اإلذاعية للراديو، والنظام الرقمى ساعد على عرض النصوص ببنط كبير وزيـادة             

  ).١٢٣: ٢٠٠٢ - موتةحلمى أبو( .جودة الصورة والصوت

  : المستحدثات التكنولوجية المبنية على نظام الكمبيوتر للمعاقين بصريا)٤-٢(
 بأنه يمكن تقسيم المستحدثات التكنولوجية المبنية     ) ١٨٠: ٢٠٠٢( يشير عبدالمطلب السح         

لـى  ع  إلى فئتين كبيرتين حسب طريقة التعامل أو العملعلى جهاز الكمبيوتر للمعاقين بصريا
  :الجهاز، و لكن دون فصل قاطع بينهما

  . جهاز الحاسوب أجهزة أو برامج إلدخال المعلومات إلى: الفئة األولى
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  .الكمبيوتربرامج إلخراج المعلومات من جهاز  أجهزة أو: الفئة الثانية

  : الكمبيوترجهاز  أجهزة أو برامج إلدخال المعلومات إلى: الفئة األولى
داخله أي إلـى   على إيصال المعلومة بطريقة ما من خارج الجهاز إلى هذه األجهزةتعمل     

، وعلى هذا وجدت أشكال مختلفة وأنواع متعددة من هذه          االستقبالمركز التخزين أو التلقي أو      
  :منها الوسائل و بتقنيات متنوعة

التي تعتمـد علـى    (Voice Recognition) التعامل و التمييز الصوتي أجهزة و برامج  -
  .إمالء المعلومات على جهاز الحاسوب  لصوت إلدخال وا

، ( Braille's Keyboard )   لوحة مفـاتيح برايـل   مثل أجهزة و برامج التعامل اللمسي -
  .غالباً تحتوي على تسعة مفاتيحو

  . ( Braille's Scanners) ماسحات برايل: ومنها هزة و برامج التعامل اآللي   أج-

  :الكمبيوتربرامج إلخراج المعلومات من جهاز  أوأجهزة : الفئة الثانية
  :منها أنواع مختلفة و بدرجات مختلفة من التقنيات برامج إخراج المعلومات  جهزة أوأل
     ، ( Screen Readers ) قارئـات الـشاشة   : ومنهـا  أجهزة و برامج التعامل الـسمعي ،  -

 وأول هـذه  ،المعـاقين بـصريا   بين االنتشاروالتي تشتمل على مجموعة من البرامج الواسعة 
حيث لدية القدرة على قـراءة  )  Job Access With Speech )JAWSالبرامج هو برنامج 

وهـو   Open Bookالنصوص والصور والرسوم، ومن برامج قارئة الشاشة أيضاً برنـامج  
والذى  Out Spoken برنامج يستخدم الماسح الضوئى لقراءة أى نص ، وهناك أيضاً برنامج

يحول النصوص والرسوم إلى صوت مما يتـيح التفاعـل الـصوتى بـين المعـاق بـصريا                  
تعـد  حيث   ) ٦( هناك أيضاً أالت قراءة الكتب كما يتضح من الشكل          ووالمعلومات المنطوقة،   

  .أحد التطبيقات المهمة التي أثمرت عنها التقنيات الحديثة لخدمة اللغة العربية

  

  

  

  
  

   لقراءة الكتبPOET Compact آلــة )   ٦(شكل 
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وتتمكن اآللة القارئة من قراءة النصوص التي تم مسحها ضوئيا فـي أقـل مـن دقيقـة،            
 القراءة، وهي مزودة أيضا بمرشـد صـوتي         وإمكاناتباإلضافة الى التحكم التام في الصوت       

 الكفـاءة  لتعريف المستخدم أين توقف في القراءة وماذا عليه أن يفعل، تعمل اآللة القارئة بنفس             
 مع سهولة التنقل بين اللغتين وتحويل الواجهة الى نفس اللغة           واإلنجليزيةفي النصوص العربية    

  . آليا
  : اك والخاصة بالمعاقين بصريا فهنلبرامج الصوتية التي تعمل مع الحاسوبأما بالنسبة ل    

يل ويندوز أكـس   على جهاز الكمبيوتر، تحت نظام التشغهتنصيببرنامج يتم :  نظام إبصار  -
وهو قارئ للشاشة، مزود بنظام تعليمي للوحة مفاتيح الحاسب مع   تنتجه شركة صخر، بي

ضوئيا ) إنجليزي/ عربي (، ومزود بقارئ مستندات لمسح النصوص  االختبارات التفاعلية
إنجليزي، ومدقق إمالئي ناطق، وشاشة / وقاموس عربيOCR  والتعرف على النصوص

 معالجات النصوص كبرنامج وورد، والنوتـة، ويـدعم   نترنت، ويدعممساعدة لتصفح اإل

outlook   إلى برايل) يإنجليز / عربي(ومزود بمحول نصوص.  
شاشة يدعم كـل بـرامج أوفـيس    ءة الارق يقوم بمشهوروهو برنامج : ناطقالهال  برنامج  -

كافـة تفاصـيل    البرنـامج   يقـرأ   و،  )إنجليزي( اكسل ا، ماعد  العربية واالنجليزية  باللغتين
 يمكن المستخدم من معرفة البـرامج والتطبيقـات         ،شاشة، ومزود بتشكيل جانبي للشاشة    لا

 Messenger ويـدعم ،أزرار وروابط صورية ، وإمكانية تعيين أسماء لها المشتملة على

MSN ،معيارية، وأخرى محترفة، بحيـث تـستطيع    يصدر برنامج هال على نسختين،و
  .)١٥٧: ٢٠٠٤ -هشام حميدة (الواجهات الرسومية لبرامج ذات تدريب االمحترفةالنسخة 

 ومـن   (Braille's Printers )  منها طابعات برايلوأجهزة وبرامج التعامل اللمسي   وهناك -
 طابعة بريل ،   )٨(  شكل دي طابعة بريل بيسك،  )٧(  شكل أس طابعة بريل بيسك: أمثلتها

   ).٩ (أفريست
  
  

  
  
  
  
  
  

    )٩( شكل  )                       ٨(  شكل   )                      ٧( شكل                     
     Everest                  طابعة دي طابعة بريل بيسك                        أس طابعة بريل بيسك        
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 Electronic ) اإللكترونيـة   شاشات برايـل  أيضاًأجهزة وبرامج التعامل اللمسي      ومن  

Braille's Display) ، ويوضـع تحـت   الواسطة الحسية وهي عبارة عن جهاز يعتمد على ،
  على قراءة بصرياالمعاق، وذلك لمساعدة  ) ١١ ، ١٠(   كما يتضح من شكل لوحة المفاتيح

  .محتويات شاشة الكمبيوتر

  

  

  
  )١١(شكل  )                                     ١٠(                شكل 

  plus ٨٠ DMشريط برايل االلكتروني        ٤٠ Vario    شريط برايل االلكتروني

لى تحويل ملفات عملها ع ، و يقوم (Braille's Translators ) مترجمات برايلومنها أيضا 
، ومن أمثلـة  السابقة الذكر النصوص العادية إلى نصوص برايل لطباعتها على طابعات برايل

    Liber Braille display ،  Power Braille ،DBt Win: هذه البرامج
 ومنهـا   ونقصد بها األجهزة والبرامج المختلطة    إلعاقة و التأهيل    أجهزة ا وهناك أيضا    

وتشتمل على عملية دمج لشاشة برايل و لوحة مفاتيح   (Braille's Notes )لــمذكرات براي
 القراءة الصوتية و إمكانيـة تخـزين بعـض المعلومـــات فيهـا      برايل مع توفر خاصية

  .)٢١٠: ٢٠٠٢ -عبدالمطلب السح(

   :لتعليم المعاقين بصريامواصفات أجهزة الكمبيوتر الالزمة   )٥-٢(
  :  للمعاقين بصرياةدنى ألجهزة الكمبيوتر الالزم الحد األمواصفاتتعتبر هذه ال  

    ميجاهرتز) ٤٥٠(يعمل بسرعة  ) II بنتيوم ( معالج دقيق ماركة  −
  . ميجابايت  ٦٤ سعه RAMذاكرة عشوائية  −
  .  جيجا بايت ٨ سعه ) Hard Disk( قرص ثابت  −
   . ٣٢Xيعمل بسرعة  ) CD – ROM( مشغل أقراص ليزر  −
   .٨٠٠  x ٦٠٠ ، وتعرض بكثافة نقطية ملونه بوصة ١٧  VGAشاشة  −
  .ومولف موسيقى متصل بلوحة مزج للصوت ) ( Creative١٢٨كارت صوت  −
  .ميجا بايت ) ٢( كارت فيديو بذاكرة  -   .سماعات خارجية أو سماعات رأس  −
 . لالتصال باالنترنتFax Cardكارت فاكس  −
  .Screen ٢٠-Braille X لوحة عرض برايل  −
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 .وتى المتوافقة مع برامج قارئة الشاشةوحدة للتخاطب الص −

  .open Book متوافق مع برنامج ٦٢٠٠ Scanner HB الماسح الضوئى  −
 )ثانية/ حرف٢٠٠ ( ٢٠٠-Brailloطابعة برايل مزدوجة الصفحة من نوع   −

     .  فما فوق٩٨البد وأن تتوافق مع  ويندوز : البرامج المحمولة  −

   : يا والمرتبطة بالكمبيوترللمعاقين بصرالبرامج الالزمة  )٦-٢(
توجد برامج متعددة متوافقة مـع الحاسـب       انه  ).١٠٢: ٢٠٠٠(فاروق الروسان   يذكر    

  :هاأهم، من األلى بمكوناته األساسية
  .) Hal Screen Reader, Jaws Screen Reader( برامج قارئة الشاشة  -
    ).Zoom Text Plus, Magnicomp( برامج تكبير النصوص  -
   ).DBT Win ,ET Graphx Soft ware( مج مترجمة برا -
  ) .Double Talk( برامج للتخاطب الصوتى  -

  : وتصميمها وانتاجهااختيار الوسائل التعليمية للفئات الخاصةمهارات : رابعا

  : مهارات اختيار الوسائل التعليمية للفئات الخاصة-١   
  أو سـهلة، مليـة ارتجاليـة  عليست ت الخاصة اختيار الوسائل التعليمية للفئا   إن عملية           

    :    األتيةألسباب ل بدرجة كبيرة، Systematicة وإنما هي عملية منظومية أو نسقي
ن هناك العديد من الوسائل التعليمية التي يمكن توظيفها في إجـراءات التـدريس لتحقيـق             أ -

هـذه الوسـائل عمليـة     هدف تدريسي معين، ومن ثم تصبح عملية االختيار والمفاضلة بين           
 .محيرة في بعض األحيان خاصة لدى األخصائيين الجدد

 إن هناك العديد من الوسائل التعليمية، ولكل منها استخداماتها ومزاياها وحدودها، لـذا قـد            - 
تصبح هناك صعوبة في تذكرها واإللمام بها وبخصائصها ومن ثم تحديد أي منهـا يمكـن                

 .دهاختياره وأي منها يمكن استبعا
 وسيلة تعليمية بعينها نستطيع توظيفها ضمن إجـراءات التـدريس واعتبارهـا             د أنه ال توج   -

 .الفضلى دائماً لتحقيق كافة األهداف التدريسية

والسير عليها    ال توجد وصفة أو خوارزمية سهلة ويسيرة يستطيع مصممو التدريس إتباعها،           -
   .ختيار السليم للوسائل التعليميةدوماً لتوصلهم في النهاية إلى اال

 أن عملية االختيار تعتمد على معايير وخطوات متعددة، ينبغي أخذها فـي الحـسبان قبـل                 -
التوصل الختيار وسيلة تعليمية بعينها لتوظيفها ضمن إجـراءات التـدريس لتحقيـق أهـداف            

  .)١٢٦ : ١٩٩٩ -الغريب زاهر ( تدريسية محددة
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  :وعالقتها باختيار الوسائل التعليمية للفئات الخاصة النواتج التعليمية )١-١(
       ينبغى عند اختيار الوسائل التعليمية للفئات الخاصة مراعاة عالقة اختيار هذه الوسـائل             

  : يلىخمس مجموعات كما ) ٩٨: ١٩٩١(بالنواتج التعليمية، والتى قسمها أحمد منصور 

   : Intellectual skills المهارات العقلية -أ
يفضل استخدام وسائل تعليمية قادرة على خلق أجواء التفاعل وإبراز التغذيـة الراجعـة                   

وتشتمل المهـارات العقليـة     ،  الصحيحة للمعلم كاستخدام الحاسوب التعليمى أو التعلم المبرمج       
  :على العناصر اآلتية

 إلي استقبال   رتي تشي استخدام الوسائل التعليمية ذات القناة الواحدة ال      يتم  : Facts الحقائق   –
، ومن األمثلة على    ةالمعلومات من قبل المتعلمين بواسطة القنوات السمعية أو البصري        

  .ذلك أشرطة التسجيل والشرائح والشفافيات والرسوم
أفضل الوسائل التعليمية لتعلم إجراءات كخطوات محددة       من   :Procedures اإلجراءات -

  .كة مثل أشرطة الفيديو واألفالم المتحركة هي الوسائل التى تسمح باستخدام الحر
هنا يتم اسـتخدام المـواد التعليميـة    : Concepts and principles  المفاهيم والمبادئ-

المطبوعة في تدريس تلك المفاهيم بسبب طبيعتها المجـردة، وتمثـل الرمـوز علـى      
  . لمسهاوالصفحة المطبوعة اللغة القادرة على وصف األشياء التي ال يمكن رؤيتها أ

استخدام وسائل تعليمية ذات خـصائص  : Psychomotor Skills المهارات النفسحركية  -ب
  .حركية مثل األفالم التعليمية من الوسائل المفضلة في هذا المجال 

تعد الوسائل التعليمية الـسمعية ضـرورية لعـرض    : Verbal skills المهارات اللفظية -ج
 أو معرفة األصوات مثـل إلقـاء        رالتعليمى هو استذكا  المعلومات الخاصة إذا كان الهدف      

الشعر تأليف الموسيقى، ولذا فان استخدام أجهزه التسجيل واإلذاعة ومختبرات اللغات مـن     
  .الوسائل المفيدة جدا في تدريس مثل هذه المواضيع 

استخدام وسائل تعليمية ذات إثارة عاليـة يـساعد علـى     : Attitudes الرغبات   تاالتجاها -د
تغيير اتجاهات المعلمين نحو التعليم والمحتوى التعليمى نفسه مثـل األفـالم والفيـديو أو               
استخدام الوسائل ذات األغراض المتعددة مثل األشرطة والشرائح، وكـذلك فـإن إضـافة        
األلوان الى الشفافيات تساعد فى جذب انتباه المتعلمين وزيادة اهتماماتهم للمادة التعليميـة،             

  .دوار مهم جدا فى هذا المجال واستخدام األ
يمكن اعتبـار اسـتراتيجيات تقويـة    : Cognitive strategies االستراتيجيات المعرفية -هـ

  .الذاكرة المختلفة لحفظ قائمة طويلة من األسماء من الوسائل المفضلة فى هذا المجال 
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  :ختيار الوسائل التعليمية فى مجال الفئات الخاصةا أسس )٢-١(
  على أخصائى تكنولوجيا التعليم مراعتها عند عمليـة االختيـار          ومبادئ أسساك عدة        هن

 أن من   )٢٦٠: ١٩٩٩ (حسن زيتون  حيث يرى    ، والتي تعمل معا كمنظومة واحدة،     بشكل عام 
   :هذه المعايير

  .تختار الوسائل التعليمية األكثر إسهاما في تحقيق األهداف التدريسية  -أ 
 .ألكثر فاعلية في توضيح مفردات محتوى التدريستختار الوسائل التعليمية ا  -ب  
 .تختار الوسائل التعليمية األكثر مالءمة لخصائص الطالب المتعلمين  -ج 

 .تختار الوسائل التعليمية التي تعمل على تنفيذ استراتيجية التدريس  -د 

 .تختار الوسائل التعليمية التي تتوافر فيها المواصفات الفنية أو الجودة التقنية المطلوبة  -ه 

 .تختار الوسائل التعليمية ذات الفائدة األكثر والكلفة اقل  -و 
 .تختار الوسائل التعليمية التي تتوافر لها إمكانات العرض الناجح  -ز  

تعطي أولية في االختيار للوسائل التعليمية المتوافرة في صورة جاهزة، ثم للتي يمكـن            -ح 
 .تعديلها ثم التي يمكن تصميمها وإنتاجها بسهولة

 تخـص اختيـار الوسـائل    أسسال الفئات الخاصة لم يقف الباحث على أية        وفى مج 
التى يتم التركيز عليهـا  األسس ، ومن ثم وضع عدد من    بصفة خاصة  التعليمية لهذه الفئات  

 واالدبيـات التربويـة     استخلصها الباحث من العديد من الدراسات والبحوث      عند االختيار   
 -الغريب زاهـر    (،  )١٩٩٦ - على عبدالمنعم  (، ، )١٩٩١-أحمد منصور (  ،   :والتى منها 

  : كما يلىاألسس وهذه ،)٢٠٠١-عصام شوقى( ، )١٩٩٩ -حسن زيتون( ، )١٩٩٩

  : بالنسبة للمعاقين سمعيا يتم التركيز على الوسيلة التى -
  .تسهم فى تحقيق األهداف التدريسية −
  .تعتمد على حاسة السمع للحصول على المعلومات −
  .رات العقلية مثل التفكير والتخيل واإلدراكتساعد على تنمية القد −
  .تعطى الطالب المعاق سمعيا الوقت الكافى لالستفادة منها −
  .تساعد على قراءة الصور والتعامل معها  −
  .تستخدم برامج الوسائط المتعددة التى تركز على الرؤية −
  .تستخدم المواقف الدرامية والعروض التوضيحية −
  .لوجية السمعية المتنوعة تعتمد على المستحدثات التكنو −
  .تركز على حاسة اللمس فى العمليات اإلدراكية والتعليمية −
  .تساعد على مالحظة الشفاه وحركات الفم وتعبيرات الوجه  −
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  .تساعد على فهم اإلشارات اليدوية والهجاء اإلصبعي −
  .تستخدم المجسمات واألشكال التوضيحية  −
  .ائط الفيديوتستخدم أسلوب التعليم المبرمج عن طريق شر −
  .تعتمد على لغة اإلشارة فى تمثيل الكلمات والمفاهيم واألفكار −
 .تهتم بطريقة الصوتيات كالتركيز على أجزاء الكلمة  −

  .تبرز األصوات المرئية واألصوات المفخمة −
  .التغذية الراجعة   علىتساعد فى الحصول −
  .تركز على لقطات الفيديو فى المواقف التعليمية المختلفة −
  .د مبدأ التدرج فى عرض محتواها تعتم −
  .تجذب انتباه التالميذ −
  .تعتمد مبدأ السهولة فى استخدامها −
  .تكون قليلة التكاليف ذات الفائدة العالية  −

  : بالنسبة للمعاقين بصريا يتم التركيز على الوسيلة التى -
  .تعتمد على الحروف البارزة فى قراءتها −
  .تسهم فى تحقيق األهداف التدريسية −
  .تمد على التعامل اللمسى اثناء عملية التعلمتع −
  .تعتمد على النماذج ثنائية وثالثية األبعاد −
  .تقدم تغذية راجعة للمعاقين بصريا أثناء التعلم −
  .تزود بشاشة عرض لتكبير المادة المطبوعة لضعاف البصر −
  .تقرب األشياء البعيدة إلمكانية رؤيتها بوضوح لضعاف البصر −
  .ة إلى لغة مرئيةتحول اللغة المكتوب −
  .تحول اللغة المسموعة إلى لغة برايل −
  .تعتمد على إظهار الحركة فى األشياء −
  .تعتمد على سماع األصوات الحقيقية −
  .تستخدم برامج الوسائط المتعددة التى تركز على الصوت −
  .تعتمد على الكتب الناطقة فى قالب درامى أو حوارى −
  .قطارتستخدم نماذج خشبية مختلفة األطوال واأل −
  .تستخدم أشكاال هندسية مختلفة مصنوعة من الورق أو الخشب −
  .تستعمل كتال متشابهة فى الحجم والشكل ومختلفة فى الوزن −
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  .تستخدم مسطحات على درجات مختلفة من النعومة والخشونة −
  تراعى التباينات العميقة فى الشكل والملمس مثل النماذج المجسمة −
  .تسمح بالتحكم فى سرعة عرضها −
  .تكون آمنة عند استخدامها −
  .تعتمد على حاسة البصر فى استخدامها −
  .تنمى القدرات العقلية مثل الفهم واإلدراك والتذكر −

 : للفئات الخاصة التعليمية الوسائلتصميم مهارات  -٢
       إن الوسائل التعليمية التى يستخدمها المعلم فى مجال الفئـات الخاصـة فـى المواقـف               

ون متوفرة فى السوق المحلية أو فى مراكز مصادر الـتعلم ، األمـر الـذى                الصفية، قد ال تك   
يجعلنا نلجأ الى التصميم، والتعرف على أسسه ومبادئه، والتعرف على الخطـوات والمراحـل        

مجال أنه يتم وفق مبادئ وإجراءات البـد  هذا المن أهم سمات  و ،التى تمر بها عملية التصميم    
نظرية الـنظم    ضوئها، ومن النظريات المرتبطة بمجال التصميم     نظرية تتم في     أن تدعم بأسس  

علـم نفـس    ونظريات التعلم السلوكية    مثل    التعليمى  علم النفس  ، والنظريات المشتقة من   العامة
  .مبادئ عديدة من بحوث االتصال من التصميم مجال  هستمد باإلضافة الى ما ااإلدراك

  : التعليم تصميم مفهوم  -أ
 إيجاد مواصفات تفصيلية لتطوير المواقـف التعليميـة   بأنهيمكن تعريفه   تصميم التعليم   

وحـدات تعليميـة كبيـرة أو       التي تسهل عملية التعلم وتقويمها والمحافظة عليها سواء أكانت          
أن تصميم التعليم عملية لها فنياتها ومنطقهـا    ) ٨٧: ١٩٩١ -على عبد المنعم  ( ويبين  ،  صغيرة

ن تحديدها إجرائيا ، كما يمكن اكتسابها والتمكن منها ، وهناك من            ومنهجها ، وهذه الفنيات يمك    
 ما يشير إلى أن هذه الفنيات تزيد من فاعلية          Empiricalاألدلة التجريبية والشواهد األمبريقية     

Effectiveness   وكفاءة Efficiency      المواقف التعليمية التي تصمم وفق منهج معين يتـصف 
أن التعلـيم أو التـدريب      ) ١٤٥: ١٩٩١ -محمد المقـدم    ( يؤكد  ، و "بالموضوعية والتكاملية   

 يـصمم بطريقـة     المصمم بطريقة منهجية يمكن أن يكون أكثر فاعلية وكفاءة من التعليم الذي           
غير منهجية ، وتشير الفاعلية هنا إلى مدى ما يتحقق من أهداف تعليمية ، كما تـشير الكفـاءة      

  .إلى زمن تحقق هذه األهداف 

للوسـيلة  وضـع مواصـفات وخـصائص    لبحث الحالى بتصميم التعليم بانه ويقصد ا    
 عملية تخطيط وإعـداد تـصور مـسبق    كما أنهعرض المحتوي التعليمي،   ل، وطريقة   التعليمية
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،  فى مجـال الفئـات الخاصـة        موضوعاً دراسياً محدداً     لخدمة لوسيلة تعليمية   للشكل النهائي   
  . دف معين سهم في حل مشكلة تعليمية أو تحقيق هتو

  : التعليمية للوسائللمبادئ األساسية للتصميم الجيد ا -ب
  :  ، ومنها اى وسيلة تعليميةتعتبر مبادئ التصميم بمثابة الواقع البنائى لمكونات 

أن المعلومـات    حيـث     بالعناصر، الوسيلةعدم ازدحام    بهايقصد  :  Simplicity البساطة       –
الوسـيلة  تنـاول   تلذا البد أن      ، المتعلمينن تشتت انتباه    الكثيرة والتفصيالت الزائدة يمكن أ    

  .) ١٧٥: ١٩٩٧ -فاطمة الزهراء (  فكرة واحدة فقط بأقل عدد من العنــاصر التعليمية
وب منها وحدة الـشكل ووحـدة األسـل       كثيرة  تعبير واسع يشمل عناصر     :  Unity الوحدة     –

ين في الشكل المعروض، فهي تعد      ، والوحدة تتضمن تفرد مع    ووحدة الفكرة أو وحدة الهدف    
أكثر أسس التصميم فعالية في إعطاء الشكل فرادته وكيانه ، وال تعنى الوحدة التشابه بـين                
كل أجزاء التصميم ، بل يمكن أن يكون هناك كثير من االختالف بينها ، ولكـن يجـب أن                 

  . )١٣٤: ١٩٩٣-إنشراح عبد العزيز( تتجمع هذه األجزاء معا فتصبح كال متماسكا 
 من أجـل التأكيـد علـى      يعتبر التركيز من عناصر التصميم الفعالة     :  Emphasisالتركيز   -

ويتم التركيز إما بكبر الخط أو بتغيير اللون أو وضع خـط أو   جزء هام في المادة التعليمية،  
   )١٥٠: ١٩٩١-أحمد منصور. (حجم وفق المساحة المعروضة الكبر 

الوسـيلة  عدم تركيز عناصر كثيرة في ركن مـن أركـان           يقصد به   :  Balance التوازن     –
بعدم االرتياح عنـد  المتعلم  فيحس ، خاليانفس الوسيلة بينما يبقى الركن اآلخر في       ،التعليمية

  .) ١٧٦: ١٩٩٧ -فاطمة الزهراء (النظر إليه 
اإليقاع هو التكرار المنظم لعنصر أو مجموعة من العناصـر علـى       :  Dropping اإليقاع     -

 وهـى العنـصر     األشـكال ح التصميم ، ويتكون اإليقاع من عنصرين أساسين همـا           مسط
ويتكون اإليقاع  ،  الخلفية وهى العنصر السلبي باألرضيات المحيطة باألشكال        ، ثم   اإليجابي  

  .)١٣٥: ١٩٩٣-انشراح عبد العزيز . ( من تبادل هذين العنصرين 
الرسـومات التوضـيحية والخـرائط      تعتبر األلوان ضرورية لكثير مـن       :  Colorاللون     -

كما تشكل عامالً فعاالً في ربط المدركات بمدلوالتها وتـساعد علـى إبـراز               والمجسمات،
  . نواحي الموضوع الواحد وتسهل فهم أجزائه 

 هو توظيف هذه الزخرفة مـن أجـل تحقيـق الهـدف           بهاالمقصود  :  Texture   الزخرفة -
ن أ) ١٥١: ١٩٩١(أحمد منصور   ، ويشير   مم جيد التعليمي المحدد مسبقا، وهذا يتطلب مص     

أمـر  وهـو   ،قد تكون باللون أو بالخطوط أو بالحروف    والزخرفة مطلوبة تماما في اإلنتاج      
   .مطلوب لجذب انتباه المتعلم 
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  :للفئات الخاصةللوسائل التعليمية التصميم الجيد  أسس -ج
:  ١٩٩١ -كمـب جيرولـد  (أمثال يم اجتهد العديد من الباحثين في مجال تكنولوجيا التعل            
فتح البـاب  (، )١٩٨:  ١٩٩٥ - ماجد أبو جابر    (،    )١٣٠ :١٩٩١-على عبدالمنعم (  ،)١٧٦

: ١٩٩٧ - إبـراهيم يـونس     (،)١٤٦ : ١٩٩٧ -رضا القاضي  (،)٨٤: ١٩٩٧ -عبد الحليم 
 والتنفيذ  مالتصمي إلي تحديد األسس والمبادئ التي يمكن التركيز عليها عند القيام بعملية              ، )٨٦

، هذه المبادئ  يمكن      بشكل عام  التعليمية في مجال تكنولوجيا التعليم    والبرامج   للوسائلوالتقويم  
  :إجمالها فيما يلي 

األهـداف تكـون    و ،واضحة ومحددة ومناسبة للمحتـوى    الوسيلة التعليمية    أن تكون أهداف     -
حديد مـستوى األداء الـذي      ، مع ت  المتعلمينمصاغة إجرائيا بلغة السلوك المتوقع أداؤه من        

  .الوسيلة التعلم منبعد انتهاء المتعلمون ينبغي أن يصل إلية 
  . للمتعلمينالحاجات الفعليةالوسيلة التعليمية لبى ت أن -
  .المتعلمينميول مع بالمرونة التي تسمح باألنشطة المختلفة التي تتفق الوسيلة تصف ت أن -
  .ات محددة مطلوبة في الموقف التعليمي على مهارالوسيلة التعليمية قوم ت أن -
أسس نظريات التعليم وبخاصة تلك األسس المتعلقـة        عند تصميم الوسيلة التعليمية     طبق  ت أن   -

  . بالتعزيز واإلثابة والرجع ونشاط المتعلم 
   .والتجديدباالستمرارية الوسيلة التعليمية تصف ت أن -
تعليم ، فيعتبر كل متعلم حالة خاصـة يحقـق مـن    مبدأ تفريد الالوسيلة التعليمية   راعى  ت أن   -

   .تفق مع استعداداته وقدراته الوسيلة تخاللها اهتماماته وميوله ويشعر أن 

     واستخلص الباحث مجموعة من األسس المرتبطة بالوسائل التعليمية التى يـتم تـصميمها            
 العديـد مـن البحـوث       ، وذلك من خالل   )المعاقين سمعيا والمعاقين بصريا     ( للفئات الخاصة   

 -فتح الباب عبد الحلـيم    (  ،)١٩٩٧ -محمد عطية خميس     (:والدراسات واألدبيات والتى منها   
 -عبـداهللا الفـرا      ( ،          )١٩٩٧ - إبـراهيم يـونس     (،)١٩٩٧ -رضا القاضي  (،)١٩٩٧
عبد الحـافظ   (،  )١٩٩٩ -الغريب زاهر   (،  )١٩٩٨ -باربارا سيلز و ريتا ريتشى      ( ،  )١٩٩٨
واشتق منها الباحث بطاقة التصميم الخاصة بالمعـاقين سـمعيا والمعـاقين            ،  )١٩٩٩-سالمة  

  :بصريا وفيما يلى المعايير التى تم التوصل اليها

  :الوسائل التعليمية للمعاقين سمعياً تصميم أسس -
  : التربويــةاألسس -١

  :األهداف التعليمية) ١-١(
  .يحدد التصميم األهداف بصورة سلوكية  −
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  .ستوى األداء على أقل معايير ممكنة لألداءيقتصر م −
  .يشتمل التصميم على خريطة بسيطة للمهمات التعليمية المطلوب تحقيقها  −
  .يصف التصميم سلوك المعاق سمعيا وليس سلوك الوسيلة −
  .يركز التصميم على فكرة أساسية واحدة −

  :تنظيم المحتوى وصياغته) ٢-١      (
  .رة متدرجةيراعى التصميم عرض المحتوى بصو −
  .يشتمل المحتوى على أمثلة بسيطة موجبة وأخرى سالبة −
  .يعرض المحتوى بلغة يفهمها المعاق سمعيا −
  ً.يشتمل المحتوى على معلومات صحيحة ودقيقة علميا −
  .يراعى فى المحتوى الترابط والتكامل بين الخبرات −
  . ظية يركز المحتوى على العروض البصرية أكثر من تركيزه على العروض اللف −
  .يصاغ المحتوى بطريقة تركز على العموميات أكثر من التركيز على التفاصيل −
  .يراعى التصميم تنويع المثيرات البصرية فى المحتوى −
  :التعزيز) ٣-١ (
  .اشرةبتعزز الوسيلة التعليمية استجابة التلميذ م −
  .يكون التعزيز مألوفا للمعاق سمعيا −
  . الصورة والكلمات يقدم التعزيز بطريقة جذابة تجمع بين −
  :التغذية الراجعة) ٤-١(
  .يوفر التصميم التغذية الراجعة المناسبة للمعاقين سمعيا  −
  .يقدم الرجع بعد التعزيز مباشرة −
  .يقدم الرجع بأشكال تتنوع فيها المثيرات البصرية  −
  :التعليمات والمساعدة) ٥-١(
  .عياتكون التعليمات المساعدة بلغة بسيطة يفهمها المعاق سم −
  .تظهر المساعدة عندما يحتاجها المعاق سمعيا −
  :التدريبات) ٦-١( 
  .تأتى التدريبات بعد كل مهمة تعليمية لتأكيد التعلم  −
  .تقدم التدريبات بطريقة تعتمد على المثيرات البصرية −
  .يعرض على المعاق سمعيا سؤال واحد فى كل مرة فقط −
 .السؤال تقدم بعدها اإلجابةيسمح للمعاق سمعيا بثالث محاوالت لإلجابة عن  −
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -٩٩-

  :التفاعل بين المعاق سمعيا والوسيلة التعليمية) ٧-١(
  .تشجع الوسيلة المعاق سمعيا على المشاركة اإليجابية النشطة −
  .تشجع الوسيلة المعاقين سمعيا على العمل الجماعى التعاونى −
  .تكون مشاركة التالميذ قصيرة  −
  :األنشطة التعليمية ) ٨-١ (
  .نشطة التعليمية مواقف حياتية مناسبة للمعاقين سمعياتتضمن األ −
  .تجذب األنشطة التعليمية انتباه المعاقين سمعيا −
  .تركز األنشطة التعليمية على الخبرات الملموسة −

   الفنيـــةاألسس -٢
  :النصوص المكتوبة ) ١-٢(
  .يراعى التقليل قدر االمكان من النصوص المكتوبة  −
  .ة ومألوفة لدى المعاقين سمعياتكتب النصوص بكلمات بسيط −
  .تكون الكلمات محددة المعنى وغير قابلة للتأويل −
  .تكون العناوين قصيرة ومعبرة  −
  .تراعى االحجام والخطوط لتوفير رؤية صحيحة للمعاق سمعيا −
  :الصور والرسوم ) ٢-٢ (
  .تستخدم الصور والرسوم لوصف الشكل الظاهرى لألشياء −
  .عرض األحداث والسلوكيات تستخدم الصور والرسوم عند  −
  .تعرض الصور والرسوم بشكل متتابع تشكل فى النهاية فكرة واحدة −
  ..)– التوازن – التباين –البساطة ( تتوافر فى الصور والرسوم النواحى الفنية  −
  .تشتمل الصور والرسوم على تلميحات مناسبة لتركيز انتباه المعاق سمعيا −
 .لمكتوبة تكامل الصور والرسوم مع النصوص ا −
  :األلوان ) ٣-٢(
  .تكون الصور والرسوم بألوانها الطبيعية −
  .يراعى التصميم وضوح األلوان وتناسقها −
 .يراعى التصميم المحافظة على التباين اللونى −
  :الرسوم المتحركة ) ٤-٢ (
  .يستخدم التصميم الرسوم المتحركة للمعاقين سمعيا عند تمثيل المعلومات النظرية −
  . بتكرار عرض الرسوم المتحركةيسمح التصميم −
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  ):الصور المتحركة ( لقطات الفيديو ) ٥-٢ (
  .يكون محتوى اللقطة واضحاً للمعاقين سمعيا −
  .تناسب سرعة عرض اللقطات طبيعة المعاقين سمعيا −
  .يتمكن المعاق سمعيا من التحكم فى عرض الصور المتحركة −

  :بصرياًالوسائل التعليمية للمعاقين  تصميم أسس -
   التربويــةاألسس -١

  :األهداف التعليمية) ١-١(
  .يحدد التصميم األهداف بصورة سلوكية  −
  .يصف التصميم سلوك المعاق بصريا وليس سلوك الوسيلة −
  .يركز التصميم على فكرة أساسية واحدة −
  :تنظيم المحتوى وصياغته) ٢-١( 
  .يراعى التصميم عرض المحتوى بصورة متدرجة −
  .لة بسيطة موجبة وأخرى سالبةيشتمل المحتوى على أمث −
  .يعرض المحتوى بلغة يفهمها المعاق بصريا −
  .يراعى فى المحتوى الترابط والتكامل بين الخبرات −
  .يراعى التصميم تنويع المثيرات السمعية فى المحتوى −
  .يسمح المحتوى بأنشطة تعليمية تعمل معها الحواس المتبقية لدى المعاقين بصريا −
  :التعزيز) ٣-١ (
  .ةزز الوسيلة التعليمية استجابة المعاق بصريا مباشرتع −
  .يكون التعزيز مألوفا للمعاق بصريا −
  .يقدم التعزيز بطريقة جذابة تجمع بين المؤثرات الصوتية والكلمات  −
  :التغذية الراجعة) ٤-١(
  .يوفر التصميم التغذية الراجعة المناسبة للمعاقين بصريا  −
  .الخاطئةيقتصر الرجع على تصحيح اإلجابات  −
  .يقدم الرجع بعد التعزيز مباشرة −
  .يقدم الرجع بأشكال تتنوع فيها المثيرات السمعية  −

  :التعليمات والمساعدة) ٥-١(
  .تكون التعليمات المساعدة بلغة بسيطة يفهمها المعاق بصريا −
  .تظهر المساعدة عندما يحتاجها المعاق بصريا −
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  .ريباتتكون المساعدات كثيفة ومركزة فى بداية التد −
  :التدريبات) ٦-١(
  .تأتى التدريبات بعد كل مهمة تعليمية لتأكيد التعلم  −
  .تقدم التدريبات بطريقة تعتمد على المثيرات السمعية −
  .تكون التدريبات بسيطة وواضحة −
  .يسمح للمعاق بصريا بثالث محاوالت لإلجابة عن السؤال تقدم بعدها اإلجابة −
  :الوسيلة التعليميةالتفاعل بين المعاق بصريا و) ٧-١(
  .تشجع الوسيلة المعاق بصريا على المشاركة اإليجابية النشطة −
  .تشجع الوسيلة المعاقين بصريا على العمل الجماعى التعاونى −
  .تكون مشاركة التالميذ قصيرة  −
  .تستخدم فى الوسيلة أدوات وأساليب بسيطة تناسب المعاقين بصريا فى التفاعل −
  :األنشطة التعليمية  )٨-١(

  . األنشطة التعليمية انتباه المعاقين بصرياتجذب −
  .تركز األنشطة التعليمية على الخبرات الملموسة −
  .تكون األنشطة التعليمية مثيرة ومبتكرة −

   الفنيـــةاألسس -٢
  :النصوص المكتوبة ) ١-٢(
  .يراعى التقليل قدر االمكان من النصوص المكتوبة البارزة  −
  .ألوفة لدى المعاقين بصرياتكتب النصوص بكلمات بارزة بسيطة وم −
  .تكون الكلمات محددة المعنى وغير قابلة للتأويل −
  .تكتب النصوص فى شكل فقرات منفصلة  −
  .تراعى أحجام النصوص لمساعدة المعاق بصريا −
  :الصور والرسوم ) ٢-٢(
  .تستخدم الصور والرسوم بشكل باررز لوصف الشكل الظاهرى لألشياء −
  . األبعاد عند عرض األحداث والسلوكيات تستخدم الصور والرسوم ثالثية −
  .تتوافر فى الصور والرسوم المجسمة النواحى الفنية  −
  .تكامل الصور والرسوم المجسمة مع النصوص المكتوبة البارزة −
  :الصوت) ٣-٢(
  .يكون الصوت مناسبا للهدف الذى يستخدم من أجله −
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  .يستخدم الصوت للتعليق على العناصر المعروضة −
  . عند التحذير وبيان األخطاءيستخدم الصوت −
  .يكون الصوت محاكيا للواقع  −
  .تكون سرعة الكالم مناسبة للمعاقين بصريا  −
  .يراعى التصميم التغيير فى نغمة الصوت  −
  .يتمكن المعاق بصريا من التحكم فى الصوت −

  
  : للفئات الخاصةالوسائل التعليمية مراحل تصميم  -د

 المتعلقة بتصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاصة فلم يعثـر          لقد تم مسح األدبيات التربوية         
الباحث على أن هناك مراحل معينة تخص التصميم للفئات الخاصة، ومن ثم تم االعتماد فـى                

 بالنسبة للطالب العـاديين،     الوسائل التعليمية هذا الجانب على ما تم تحديده من مراحل لتصميم          
 الوسائل التعليمية للفئات الخاصة مع األخذ فى االعتبـار      حيث رأى الباحث أنها تصلح لتصميم     

مراحـل  ) ١٥٤: ١٩٩١-صور  احمد من ( يوضح  ، و خصائص هذه الفئات وحاجاتهم التعليمية    
    :، حيث تتكون من ست مراحل هي   ) ١٢(  من خالل الشكل رقم الوسائل التعليمية تصميم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الوسائل التعليمية تصميممراحل )  ١٢( شكل 

  حتديد األهداف

  التصميم  اإلعداد

  التنفيذ

  التقومي

  ستخدامدليل اال

  على الوحدة مرحلة التعرف

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -١٠٣-

  :   مرحلة التعرف على الوحدة -١

هى مرحلة البدء في العمل واالستعداد له، من حيث التعرف علـى الوحـدة الدراسـية ،                
 لها، وأيضا معرفة خصائص المتعلمين، وهذا       المادة التعليمية وتحديد المادة العلمية المراد إنتاج      

 في تقـديم المـادة      الوسيلة التعليمية خصائي والمعلم للتعرف على أهمية      يتطلب التعاون بين األ   
  .  في دراستها طالب الفئات الخاصةوالتغلب على الصعوبات التي تواجه 

   :األهداف مرحلة تحديد -٢
  . في تحقيقها الوسيلة التعليمية حيث يتم تحديد األهداف التعليمية ، ودور     

  :  مرحلة اإلعداد والتصميم -٣

حيث يتم تحديد نوع المادة التعليمية وشكلها ، وكيفية إنتاجها والمـواد الالزمـة لـذلك ،                      
وأيضا المساعدات التي يمكن الحصول عليها ، وكل ما تحتاجه عملية اإلنتـاج يـتم رصـده                 

  :  وتشمل هذه المرحلة ما يلي ،وتخطيطه ، وتقديره تمهيداً لعملية التنفيذ

  : الوسيلة التعليميةناسب لتصميم اختيار الشكل الم -

 تبعا للهدف التعليمي من المـادة العلميـة، فقـد    الوسائل التعليمية أشكال أفضليتم اختيار       
 هو إبراز األجزاء الداخلية للشيء وهنا البد أن يكـون            للمعاقين بصريا  يكون الهدف التعليمي  
  )١٣٧: ١٩٩٦- الغريب إسماعيل ( التعليمية النماذجالشكل المناسب هو 

  : بالوسيلة التعليميةتحديد العناصر والخامات المستخدمة  -

، طبقا للهدف التعليمي يتم تحديد المواد الخام واألجهزة الالزمة لإلنتاج وأماكن اإلنتـاج            
هى الخامات الالزمة لإلنتاج وقد تكون هذه الخامات من البيئة وسهلة الحـصول       المواد الخام   و

 كل خامة وإمكانات المدرسة     خصائصند اختيار الخامات البد من مراعاة       أو يتم شرائها ، وع    
هى اآلالت أو األجهـزة الالزمـة       فاألجهزة الالزمة لإلنتاج    ، اما   أو المنطقة والهدف التعليمي   

 الجهاز وكيفية تشغيله واسـتخدامه ونـوع        خصائصيجب معرفة   ، و  التعليمية   الوسيلة إلنتاج
كما أن هناك بعض األدوات التي تـساعد علـى          ،  عامل معها داخله   التي يمكن الت   المواد الخام 

ويجب أن يعرف األخصائي كل نوع مـن هـذه األدوات وطـرق االسـتفادة منهـا                 ،  اإلنتاج
  . لمجرد التواجدئهاها ومدى الحاجة إليها وليس اقتناومهارات استخدام

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -١٠٤-

  : مرحلة التنفيذ  -٤
ما سبق تصميمه ، وإعداده على الطبيعة وهى المرحلة التي يتم فيها اإلنتاج وإظهار 

وهناك بعض المالحظات التي يجب آخذها في االعتبار عند ، بحيث يمكن رؤيته واستخدامه
  :للفئات الخاصة الوسيلة التعليميةتنفيذ إنتاج 

  .بالوضوح الوسيلة التعليميةتميز تأن  −
  . موضوعاً أساسياً واحداً الوسيلة التعليميةعرض تأن  −
  .  بعيداً عن الفكرة الرئيسة االنتباه على أية تفاصيل قد تجذب الوسيلة التعليميةحتوي تأال  −
   .أن يتم استخدام األلوان بناء على خطة مرسومة ، ويكون اللون له وظيفة ذات دالله −
يفضل االستعانة بآراء المتخصصين في الوسائل التعليمية وخبراء المادة العلمية وكـذلك             −

  . الوسيلة التعليميةتصميم المراجع العلمية عند 
 .  من خامات البيئة المحلية قدر اإلمكان الوسيلة التعليميةيفضل أن يكون  −

 .كثيراً ما تبدو الرسوم البيانية أكثر جاذبية عندما تعرض في صورة مرئية −
 .استخدم خطوط المعلومات السميكة الواضحة وال تستخدم الخطوط المتشابكة  −

 .) ١٥٩: ١٩٩١ -أحمد منصور ( د والمسافات ن الخطوط جيدة التحديوتك −

  :  مرحلة التقويم -٥
الوسـيلة  يتم التقويم داخلياً في أثناء مراحل اإلنتاج ، وبعده لمعرفـة مـدى مطابقـة                  
 لما هو مطلوب، وفقاً لمعايير اإلنتاج ، ثم التقويم خارجياً بمعنى تجريب ما تم إنتاجـه         التعليمية

   .الوسيلة التعليمية المنتجةن ، لتقدير مدى تحقيق الهدف من على عينه ممثله من المتعلمي

   :االستخدام مرحلة إعداد دليل -٦
، وما يجب مراعاته، وكـذلك  الوسيلة التعليميةيتم وضع دليل يوضح كيف يتم استخدام    

  .والموضوع الدراسي الذي تخدمه التعليمة ةالوسيلمده االستخدام ، وتاريخ اإلنتاج واسم 

، وإنتاجهـا تحتـاج   الوسائل التعليمية للفئات الخاصة يتضح أن عملية تصميم   مما سبق 
 الوسـيلة التعليميـة   كون  تإلى أسس وخطوات علمية منظمة وفقاً للشكل التخطيطي السابق ، ل          

 عندما يريـد أن     أخصائى تكنولوجيا التعليم  ، وهذا ما يلزم أن يقوم به        احقق الهدف منه  ت و ةفعال
يوفر الوسيلة التعليمية التي يحتاجها، ليساعد على حل مشكلة قلة الوسائل           يعتمد على نفسه لكي     

  .المعدة للفئات الخاصةالتعليمية 
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  :الوسائل التعليمية للفئات الخاصةإنتاج مهارات  -٣
 فعـن   ، أحد المجاالت الفعالة في تكنولوجيا التعلـيم       الوسائل التعليمية يعد مجال إنتاج    

صفات الناتجة عن طريق عمليات التـصميم إلـي صـيغة ماديـة             طريق اإلنتاج تتحول الموا   
أن  )٢٠٤: ١٩٩٩(عبد الحافظ سالمة    ويشير  ،  ملموسة تتحقق بها الفائدة من تكنولوجيا التعليم      

 الوسائل التعليمية في ظل تكنولوجيا التعليم لم يعد مجرد تجميع أو رسم أو شراء وسـيلة                 إنتاج
أخـصائى  لكـي يـستطيع     و،  تسير وفق أسس ومعايير   أو برمجية بل أصبحت عملية اإلنتاج       

 إنتاج الوسائل التعليمية، ال بد أن تتوفر لديـه المهـارات الخاصـة بعمليـة                تكنولوجيا التعليم 
  .اإلنتاج

  :الوسائل التعليمية للفئات الخاصة إنتاج أسس -أ
 (،  )٢٣١: ١٩٩٣-عبد الـرحيم صـالح      ( ،  )١٩٠: ١٩٩٩- اللقانى   أحمد(يتفق كل من        

أخصائى تكنولوجيا التعليم   على مجموعة إجراءات يحتاج إليها      ) ٢٣٠ : ١٩٩٣-بشير الكلوب 
  :  هي الوسائل التعليميةلكي يستطيع إنتاج أوالمعلم 

  .  يحدد األهداف من كل وسيلة تعليمية مختارة -
  يـة،  ، ومـستوياتهم المعرف   تالميذ الفئـات الخاصـة     يكون على دراية كاملة بخصائص       -           

  .وخبراتهم السابقة 
  . يدرك العالقة بين الوسيلة التعليمية والمنهج ، وكذلك دور الوسيلة في الدرس -
  .  يدرك أن إنتاج المادة التعليمية تسبقها عملية التصميم -
  .  يتأكد من عدم توفر المادة التعليمية، أو يصعب الحصول عليها قبل أن يفكر في إنتاجها-
  . التصميم  ى اإلمكانات المتاحة، والنظر في تكلفة اإلنتاج ومدي توفرها قبل التعرف عل -   
  .اإلنتاج  زمنو يحدد الخبرات الفنية الالزمة، وكذلك األجهزة والمواد التي يحتاجها -   
  .  توفر اإلمكانات المادية لإلنتاج مثل المواد الخام واألدوات واألجهزة والمراجع العلمية-   

عندما يريد إنتـاج مـادة   أخصائى تكنولوجيا التعليم   ن القواعد التي يجب أن يراعيها       وم       
  ): ٢١١: ١٩٨٨ -مصطفى فالته ( ما يلي تعليمية

  .  أن تكون لدية فكرة جيدة لما يريد إنتاجه ، وكيف سيتم اإلنتاج -
  .  أن تكون تحت تصرفه األدوات والخامات ، والمعدات الالزمة لإلنتاج -
  . يتقيد بقواعد السالمة قبل اإلنتاج وفى أثنائه وبعده  أن -
  .  أن يراعى أال يكون اإلنتاج مكلفاً مادياً -
  : يتوفر في المادة التعليمية المنتجة أن  -
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اقتران الشكل الجمالي بالوظيفة النفعية ، والعالقات الفنية الصحيحة التـي تـربط    *          
 . بين الخطوط والمسافات واأللوان 

  .االقتصاديةاكبر مدة ممكنة تحقيقاً للناحية المادة التعليمية بقى تالمتانة ل*   
  .  للخطر اعرض مستخدميهت األمان حتى ال          * 

  . االتزان واالستقرار ليسهل استخدامها مع توفير الراحة النفسية *   
 نتائجـه، وكـذلك الحـال      الصحة العلمية، والفنية، فالعلم له فروضه وقوانينـه و        *          

  . للفن  بالنسبة
   بل تقوم على اإلبداع واالبتكار عمال تقليديا األثر الذاتي فال تكون المادة التعليمية*   
  .وحدة الشكل العام ، وتظهر كمركب عام ،كوحدة كلية ال تقبل التجزئة *   

  :  التعليمية الوسائلبإنتاج المرتبطةنظريات ال -ب
 يركز بصورة أساسية على اإلجراءات والمبـادئ التـي        االنتاج أن مجال     من المعروف       

 وهذه المبادئ مـشتقة     اإلنتاجتنتج عن مرحلة التصميم، لكن هناك مبادئ عامة تخص مرحلة           
من نظرية االتصال ونظريات المعالجة البصرية والشفهية للمعلومات وكذلك التفكير البـصري           

 منهـا   االنتاجضوعات بحثية ساهمت في التأثير على مجال        هناك عدة مو  ، و والمبادئ الجمالية 
نظرية االتصال، حركة الثقافة البصرية والتفكير البصري والتعلم البصري وهذه المصطلحات           

  .الثالثة عادة ما يطلق عليها تطبيقات نظريات التعلم البصري 

ـ       نص وأسـاليب  فبالنسبة لتأثير نظرية االتصال نجده يتمثل في التأثير على تـصميم ال
الوسـائل  ذلك تتأثر عمليات إنتاج    ، ك  ، حيث يحكم ذلك مبادئ االتصال        الوسائل التعليمية إنتاج  

 "  Heinich" والتـي يعرفهـا هاينـك    "  visual literacy"  بحركة الثقافة البصرية التعليمية
لتفـسير  القدرة التـي يتعلمهـا الفـرد    " بأنها  "  Russell" ورسل  "  Molenda" ومولنيدا 

وهذا المفهوم يستند إلى افتراض مـؤداة وجـود   "الرسائل البصرية بدقة وصياغة تلك الرسائل       
     لغة بصرية ، وأن الناس يفكرون ويتعلمون بصرياً ، ويمكنهم التعبير عـن أنفـسهم بـصرياً                 

  ) .٢١٥:  ١٩٩٨ -ربارا سيلز و ريتا ريتشى با( 

كار مـن أجـل المعالجـة البـصرية للمـواد      وتفيد نظرية التفكير البصري في توليد أف     
التعليمية، وهذا النوع من التفكير يتطلب القدرة على تنظيم المرئيات على أساس عناصر معينة              
مثل الخط والشكل واللون والنسيج والتكوين، حيث تستخدم عناصر المرئيات لتكوين عبـارات             

  .    بصرية تؤثر على تعلم األفراد 
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نظريات التعلم البصري تؤثر بشكل كبير على تـصميم المـواد           بذلك يمكن القول أن       
  المرئية وتمدها بالمبادئ الالزمة لتطويرها وفي هذا الشأن يمكن القول ألن المبـادئ الجماليـة      

الخط ، الـشكل ، النـسيج ،        ( والعناصر الفنية في التصميم     ) التنظيم ، التـوازن ، الوحدة      ( 
  .االنتاجعمليات تمثل مبادئ أساسية في ) اللون 

  : للفئات الخاصة التعليميةالوسائلمراحل إنتاج  -ج
يقصد باإلنتاج توفير العناصر األساسية الالزمة إلنجاز العمل وهى العناصر الالزمـة              
 الوسائل التعليمية للفئات    بانتاجقد تم مسح األدبيات التربوية المتعلقة       ، و التعليمية الوسائلإلنتاج  

للمعـاقين سـمعيا أو      اإلنتـاج لباحث على أن هناك مراحل معينة تخـص         الخاصة فلم يعثر ا   
، ومن ثم تم االعتماد فى هذا الجانب على ما تم تحديـده          المعاقين بصريا على وجه الخصوص    

 الوسائل التعليمية بالنسبة للطالب العاديين، حيث رأى الباحث أنهـا تـصلح             النتاجمن مراحل   
 الخاصة مع األخذ فى االعتبار خصائص هذه الفئات وحاجاتهم           الوسائل التعليمية للفئات   إلنتاج

    .التعليمية

 - مـصطفى فالتـه   (   بالمراحل األساسـية اآلتيـة      التعليمية الوسائلوتمر مراحل إنتاج         
     ، )١٤٥:  ٢٠٠١ - عـصام شـوقى   (  ،)١٨٧:  ١٩٩١ - أحمد منـصور  (،  )٢٤٣: ١٩٨٨

  :)١٩٩: ١٩٩٩ -على عبدالمنعم( 
  : وتشمل التصميم  مرحلة-١

   .ةــــداف التعليميــتحديد األه -
  .نـللمتعلميتحديد الخصائص المميزة  -
  .ةـــــادة العلميــــتحديد الم -
  .ةـــالتعليمياختيار أنسب الوسائط  -
 .ة االستخدام ــــوضع استراتيجي -

وقد سبق الحديث عن هذه المرحلة عند الحديث عن تصميم الوسـائل التعليميـة للفئـات                
 .خاصةال
  : وتشمل مرحلة التنفيذ -٢

  . للوسيلة التعليميـةسيناريو إعداد -
 .التخطيط النتاج الوسيلة التعليمية -
  .االنتاج الفعلـى الوسيلة التعليمية -
   .الستخدام الوسيلة التعليميةإعداد دليل  -
 .ةـالوسيلة التعليميإعداد بطاقة تعريف  -
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 سبق تصميمه، وإعداده على الطبيعة بحيث إظهار مامن االنتاج  ه المرحلةذفى هيتم      و
خذها في االعتبار عند إنتاج أهناك بعض المالحظات التي يجب ، ويمكن رؤيته واستخدامه

  :الوسيلة التعليمية المعدة للفئات الخاصة
  .على الحواس المتبقية لدى المعاقينالوسيلة تعتمد أن  •
  .اـل الستخدامهــا دليـق معهــيرف •
  .ــة والخلـــو من التعقيدتتميز بالبساطــ •
  .انــيستخدمها تالميذ الفئات الخاصة بأمن وأم •
 .ة ــتخدم المواد البسيطة المتوفرة في البيئتس •

 .تحقـــق الهدف مـن إنتاجهـــا •
 .تبقى لفترة زمنية طويلة دون أن تتلف •

 .يستخدمها المعاقين بسهولة ويسر •

 .ةــتتسم باقتصادية التكلف •
  .ة أساسيــــة تركز على فكرة واحد •

  . ل ـــالمحافظة على نسبه األجزاء إلي بعضها ونسبه األجزاء إلي الك •
    .الفئات الخاصةتتضمن معلومات صحيحة وخالية من األخطاء فى مجال  •

أنه يفضل السيناريو   ) ١٠١: ١٩٩٧( السيناريو يشير محمد عطية خميس           وبالنسبة إلعداد 
ناريوهات الوسائل التعليمية المختلفـة بـاختالف التفاصـيل         متعدد األعمدة، وتختلف كتابة سي    

  :المطلوبة كما يلى 
ينبغى أن تشتمل سيناريوهات انتاج اللوحات والـشفافيات التعليميـة ومـا أشـبه علـى        •

رقم الشفافية ، عنوانها، وصـفها، عناصـرها المكتوبـة، العناصـر            : العناصر التالية   
  .تعليق الصوتى، وخانة المالحظاتالمرسومة، االطار العام للشفافية، ال

ينبغى أن تشتمل سيناريوهات انتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسـائل علـى العناصـر               •
رقم الشاشة ، عنوانها، وصف محتوياتها، النص المكتوب، الصور والرسـومات           : التالية

الثابتة، الصور والرسوم المتحركة، كروكى الـشاشة، التعليـق الـصوتى، الموسـيقى             
  . لمؤثرات الصوتية، واسلوب الربط واالنتقال بين الشاشاتوا

 وعند التخطيط النتاج الوسيلة التعليمية البد من تحديد المتطلبات المادية وأخـرى البـشرية        -
  .الالزمة لالنتاج، ثم يتم االنتاج الفعلـى للوسيلة التعليمية
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الوسـيلة التعليميـة    م اسـتخدام    يوضح كيف يت  ل الستخدام الوسيلة التعليمية  إعداد دليل    ويتم   -
الوسـيلة  ، وما يجب مراعاته، وكذلك مده االستخدام، وتاريخ اإلنتاج واسـم        للفئات الخاصة 

 .والموضوع الدراسي الذي تخدمه  التعليمية

  : وتشمل مرحلة التقويم -٣
  .للوسيلة التعليميةالتقـويم الداخلى  -
  .للوسيلة التعليميةارجى خالتقـويم ال -

يتم التقويم داخلياً في أثناء مراحل اإلنتاج، وبعده لمعرفة مدى مطابقة  المرحلة فى هذه    
  .  لما هو مطلوب، وفقاً لمعايير اإلنتاجالوسيلة التعليمية

  : وكفاياته التعليميةلفئات الخاصةلإعداد أخصائى تكنولوجيا التعليم : خامساً
  :مفهوم اخصائى تكنولوجيا التعليم -١ 

بأنه نتيجة الستخدام تكنولوجيا التعليم فى التربيـة         ) ١: ١٩٩٧ ( سيد يشير فتح الباب  
وفى برامج التدريب فى جميع أنحاء العالم إلى ظهور ممارسات وأنماط تعليمية جديدة قائمـة               
على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمواد التعليمية المتصلة بها، وإلـى ظهـور طائفـة مـن                

 ال يعملون كل الوقت فى حجرات الدراسـة وال          -يا التعليم    اخصائى تكنولوج  –المتخصصين  
فى مدرجات المحاضرات وإنما هم مهتمون بانتاج الوسـائل التعليميـة أو مـشغولون بنـشر               

 أيـضا ويذكر  راسية أو بتطويرها أو تقويمها،      مصادر التعلم وتنظيمها أو بتصميم المقررات الد      
دأت فى الواليات المتحدة األمريكية فى األربعينات       أن برامج إعداد أخصائى تكنولوجيا التعليم ب      

من هذا القرن، بدأت بدراسات عليا على مستوى الماجستير ثم الدكتوراة أما فى البالد العربيـة    
فقد بدأت بدراسة على مستوى البكالوريوس ثم مستوى الماجـستير والـدكتوراة، وأصـبحت              

  .يم والتعلم فى مراحل التعليم المختلفة تكنولوجيا التعليم جزءا متكامال من عملية التعل

أن اخصائى تكنولوجيا التعليم هو الـشخص       ) ١٣: ١٩٩٩(ويرى حميد محمود حميد     
الذى يترجم أهداف المؤسسة التعليمية وبرامجها إلى خبرات علمية أساسها تدعيم هذا البرنامج             

 تكاملهـا فـى برنـامج    بمصادر التعلم والتعليم المختلفة وباألنشطة واإلجراءات التى تـضمن       
أنه  الـشخص الـذى يقـوم بتـدريب      ب) ١٥٦ :١٩٩٦  ( احمد عبداهللا العلى   هويعرف،  الدراسة

التالميذ على مهارات االستخدام الواعى والمفيد لمصادر التعلم واستخدام األجهـزة التعليميـة             
ـ              ضل على المستويين الفردى والجماعى، باإلضافة إلى تدريب المدرسين وإرشـادهم إلـى أف

  .مصادر التعلم
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بأنـه الـشخص    : ويتبنى الباحث التعريف اإلجرائي األتى إلخصائى تكنولوجيا التعليم       
الذى يقوم بتصميم وإنتاج واختيار واستخدام المواد والوسائل التعليمية والتخطيط لها وتقويمهـا          

حاجـاتهم  فى ضوء نظريات التعلم وفلسفة التربية وقدرات المعاقين سمعيا والمعاقين بصريا و           
  .التعليمية لتحقيق األهداف المنشودة

  : أهمية إعداد اخصائى تكنولوجيا التعليم للعمل فى مجال الفئات الخاصة-٢
اقتراح لمدارسته يبرز أهمية إعداد أخصائى تكنولوجيا       ) ١٠ :١٩٩٧ (قدم فتح الباب سيد   

 هدف البرنامج بأنـه  التعليم فى مدارس التعليم المختلفة وفى مؤسسات التدريب حيث أشار إلى      
تمكين المتعلم من اكتساب الكفايات والمهارات الالزمة لتنفيذ خطة الدراسة بمناهجها المختلفـة      

  :متعاوناً مع المعلمين والعمل على تطويرها وذلك باإلسهام بالجوانب االتية
  .معاونة المعلمين فى تصميم التعليم وبناء المواقف التعليمية  -
 .تعلم وتنظيم خدماته وإتاحة المعلوماتإدارة مركز مصادر ال -

 . محليا بالتعاون مع المعلمينالوسائل التعليميةإنتاج بعض  -

تدريس مادة الكمبيوتر التعليمى وتعليم التالميذ البحث واإلفادة من المـواد والمـصادر     -
 .التعليمية وبخاصة شبكة المعلومات 

صادر الـتعلم للعمـل مـع       إعداد أخصائي م  أن  ) ١٦٥: ١٩٩٥ (وقد أشار غازى جمال     
 يعتبر ضرورة بتطلبها الواقـع التربـوي        األسوياء ومن لديهم صعوبات تعلم والفئات الخاصة      

 :من االعتبارات من أهمها على سبيل المثال ال الحصر وهناك العديد 

 فـى   التغييرات والتطورات التي تحدث في النظم التعليمية وتستوجب ضرورة تنمية العاملين     -
  ٠ ولوجيا التعليممجال تكن

  ٠  التطور التكنولوجي في وسائل التعليم-
  ٠ تعدد أساليب ونظم اإلدارة وتطورها -
  ٠االنفجار المعرفي المتزايد  -
  ٠المستحدثات التربوية الحديثة في المجال التربوي  -
  ٠ة  عملية تتسم باالستمرارية طيلة حياة الفرد المهني والتطويراإليمان بأن عملية التدريب -

 التعليم من القضايا التى تلقـى اهتمامـا         اوقد أصبحت عملية إعداد أخصائي تكنولوجي     
متزايداً فى األوساط التربوية، نظراًً لما يقوم به أخصائي تكنولوجيا التعليم فى تحسين العمليـة               

  .التعليمية 
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  :األدوار التى يقوم بها أخصائى تكنولوجيا التعليم -٣
أن أخصائى تكنولوجيا التعليم يقوم بمجموعـة مـن         ) ٢ :١٩٩٧ (فتح الباب سيد  يذكر  

المهام واألنشطة المترابطة ليحقق هدفاً معيناً أو أهدافا معينة، وأشار أن الجمعيـة األمريكيـة               
لتكنولوجيا التعليم قد بلورت األدوار التى تقوم بها هذه الفئة فى تسع وظائف تعتبر فى الوقـت                 

يها برامج إعداد المتخصصين فى تكنولوجيا التعلـيم، ويعتمـد          الحاضر قاعدة أساسية تقوم عل    
  :  عليها فى وضع معايير التخرج والكفاءة، هذه الوظائف التسع هى 

 .إدارة برنامج تكنولوجيا التعليم فى المؤسسة التعليمية •

 .إدارة شئون األفراد العاملين فى مجال تكنولوجيا التعليم •

 .ت تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها إجراء البحوث التى تتناول نظريا •

 .بمعنى ترجمة النظريات إلى تطبيقات ومواصفات تعليمية  Designالتصميم  •
 .بمعنى إبداع مواد تعليمية مبنية على هذه المواصفات  Productionاإلنتاج  •

 .التقويم واالختبار بقصد فحص قيمة المصادر والبرامج التعليمية وجدواها وأهميتها  •

 .التى تكفل الحصول على المعلومات، وتداولها وحفظها Logisticsمكانات إعداد اال •
ويعنى كيفية إيجاد التفاعل بين المتعلمين ومصادر الـتعلم أو           Utilizationاالستخدام   •

 .كيفية تواصل المتعلمين بمصادر التعلم

رهم بمعنى تقديم المعلمين وغي:  Utilization & Disseminationاالستخدام والتداول  •
 .للمعلومات المتعلقة بتوظيف تكنولوجيا التعليم، وتدريبهم على التعامل معها

وهكذا تتطلب كل وظيفة مجموعة من الكفايات، ويمكن تقسيم هذه الوظائف إلى أربـع              
الفئة األولى تضم أولئك الـذين يقومـون بتـصميم البـرامج التعليميـة وتطويرهـا                : فئات  

Instructional Design  وتطويرهـا وإنتاجهـا،   الوسائل التعليميةة تعمل فى تصميم والثاني 
والثالثة فيها أولئك العاملون بإدارة المواد التعليمية وتداولها، والرابعة فيهـا الـذين يقومـون               

  .بالتدريس فى مجال تكنولوجيا التعليم

وقد اتفق الكثير من علماء التربية وتكنولوجيا التعليم فى ضرورة أن يـنهض أخـصائى               
كنولوجيا التعليم بعمله جنباً إلى جنب مع المعلم على أساس أنهما تجمعهما أرضية مـشتركة،               ت

 المعـارف والمهـارات     تالميذ الفئات الخاصـة   مما يجعله قادراً مساعدة المعلمين فى إكساب        
محمـد زبيـان   . ( والقيم وتحقيق النتائج المرغوب فيها وهى التعديل السليم فى سلوك التالميذ          

  ).١٣٥: ١٩٩٠ –ى، عبداللطيف محمد العوضى الغزاو
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إلى عدد من األدوار التى يقوم بها أخـصائى         ) ١٨٧: ١٩٩٩  (وقد أشار ناصر المرسى   
   : كما يلى  فى مجال الفئات الخاصة تكنولوجيا التعليم 

                                        .بالمدرسة  إنتاج المواد التعليمية بالتعاون بين الهيئة التدريسية – 
     . في مجال التدريس المدرسة  إدارة خدمات تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية داخل – 
       . الوسائل التعليمية وطرق التدريس الحديثة  واستخدام اختيار على المدرسين تدريب – 
                                                         . المدرسة  التعليمية داخلاالحتياجات توفير – 
                                                                                                                  .وخارجها المدرسة  تسهيل خدمات الصيانة واإلمداد ألجهزة الوسائل التعليمية داخل – 
                                                                                          .التدريبية   التعليمية واالستشارات تقديم - 
  ) الخ .. . األطفال ، المعاقين ، الموهوبين (  تقديم برامج تعليمية لذوي الحاجات الخاصة - 
                                                               .                                    لمعلمين ل وضع برامج تدريب - 
.                                            القيام بعمليات التقويم و التشخيص بقصد تحديد االحتياجات األساسية لكل طفل - 
                                                                     .                    إعداد الخطط التربوية الفردية و العمل على تنفيذها - 
.                                                               مساعدة األطفال المعوقين على التغلب على المشكالت الناجمة عن اإلعاقة - 
عينـات البـصرية والـسمعية            تعريف األطفال ذوي االحتياجات التربويـة الخاصـة بالم         - 

.                                                                                                                            والتقنية ومساعدتهم على االستفادة القصوى من تلك المعينات 
صة على اكتساب المهـارات التواصـلية ،         مساعدة األطفال ذوي االحتياجات التربوية الخا      - 

  .والمهارات االجتماعية التي تمكنهم من النجاح 
 تقديم النصح و المشورة لمعلمي الفصول العادية فيما يتعلق بطرق تدريس المواد الدراسـية    - 

واالستراتيجيات التعليمية، وكذلك تزويدهم بالكتيبات، والمنشورات، والوسائل التعليميـة         
                                                                                                                          .هم من التعرف على المفاهيم األساسية في التربية الخاصةالتي تمكن

                                                                             . الخاصة في عملية المشاركة في األنشطة الصفية، والالصفية الفئات تسهيل مهمة - 
  .في االجتماعات المدرسية، والتأكيد على احتياجاتهم األساسيةالفئات الخاصة  تمثيل - 
تزويدهم بالمواد التربوية، والوسائل التعليمية التـي      ب مساعدة أولياء أمور األطفال المعوقين       - 

 تسهل مهمة متابعة واجبات أبناءهم المدرسية، وأن تسهم في زيادة وعيهم            من شأنها أن  
  . واحتياجات، وحقوق وواجبات أبنائهم  بخصائص ،

 – العمل على إيجاد بيئة أكاديمية و اجتماعية يستطيع فيها األطفال العاديين وغير العـاديين            -
   .  استغالل أقصى قدراتهم، وتحقيق أسمى طموحاتهم–على حد سواء 

إلى عدداً من األدوار يقوم بها أخصائى تكنولوجيا ) ٣١ :٢٠٠٢ ( ويشير حلمى أبو موتة
  :التعليم عند التعامل مع المعاقين بصريا على وجه الخصوص والتى منها 
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 مراعاة الفروق الفردية بين الطالب المعاقين بصرياً فى اختيار الوسيلة التعليميـة المناسـبة          -
 األنشطة المتنوعة والمناسبة والتى تعمل على استثارة طاقاتهم العقلية          لقدراتهم وإتاحة بعض  

  .األهداف التعليميةالكامنة مع تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ هذه األنشطة بما تحقق 
 إتاحة عدد من المواقف البيئية المتنوعة مما يسهل على المعاق بصريا تفـسير التركيبـات                -

  .البيئية التى يواجهها
يب المعاقين بصريا على استخدام أساليب وتقنيـات التوجـه والحركـة التـى تناسـب               تدر -

  .ظروفهم
 للبيئـة التعليميـة    Cognitive map مساعدة المعاقين بصريا على تكوين خريطة معرفيـة  -

  .بصفة عامة ومركز مصادر التعلم بصفة خاصة 
ع توضيح النـسبة بـين النمـوذج         إنتاج الرسومات البارزة والنماذج ثنائية وثالثة األبعاد م        -

واألصل كى يتمكن المعاقين بصريا من التعرف على األشكال واألحجام واألبعاد معتمـدين             
  .على حاسة اللمس بحيث يتكون لديه تصور حقيقى عن النماذج وحجمها فى الطبيعة 

التعليميـة  ألخصائى تكنولوجيا التعليم المشارك فى انتـاج البـرامج         يجب أن يتوافر    و
اعدة معلومات كاملة عن الجمهور المستهدف الذى يتعامل معه وأن يملك القدرة على التكيف              ق

 ،مع التقنيات التعليمية الجديدة، وذلك لتشجيع التفاعل والتغذية المرتدة بين المـتعلم والمـدرس             
  ) . ١٩٩٣:٧٦-Willis, B( .إلى جانب الدراية الكافية بعلم النفس التربوى ونظريات التعلم

  :للفئات الخاصة الكفايات التعليمية الالزمة إلخصائى تكنولوجيا التعليم -٤

  :ة ــ مفهوم الكفاي-أ
بأنها مجموعـة المعـارف والمفـاهيم       الكفاية   ) ٣٠: ١٩٩٧( إبراهيم يونس   عرف  ي

والمهارات واالتجاهات المرتبطة بمجال تكنولوجيا التعليم التى يمكن اكتـسابها بعـد اجتيـاز              
سواء أثناء الخدمة أو قبلها لتوجيه سلوكه واالرتقاء بأدائه إلى مستوى معين مـن   برنامج معين   

بان الكفاية هى المقدرة علـى عمـل شـيء          ) ٢٥ : ١٩٨٣ (يرى توفيق مرعى    ، كما   التمكن
  . بكفاءة وفاعلية، بمستوى معين من األداء

 والمفـاهيم   الكفاية بأنها مجموعة مـن المعـارف      ) ٤٥: ٢٠٠٣  (ويعرف يسرى السيد        
والمهارات واالتجاهات التي توجه سلوك التدريس لدى المعلم، وتساعده في أداء عمله داخـل              
الفصل وخارجه بمستوى معين من التمكن، ويمكن قياسها بمعايير خاصة متفق عليها، وقد قسم              

يات الكفاو ، Cognitive Competencies الكفايات المعرفية :  هي الكفايات إلى أربعة أنواع
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 Performance Competenciesالكفايات األدائية و ، Affective Competenciesالوجدانية 
 صـنف حـسن   كما،  Consequence or Product Competenciesالكفايات اإلنتاجية و ،

الكفايات الالزمة إلعداد اخصائى تكنولوجيا التعلـيم إلـى ثالثـة           ) ٥٨ : ١٩٨٠ (عبدالشافى
  .داريةاإلكفايات ، التربويةالكفايات ، اليةفنالكفايات  ال:أصناف

 إلخصائى تكنولوجيـا التعلـيم أن       ةونجد من خالل التصنيفات السابقة للكفايات الالزم      
بعضها اتفق على أصنافاً معينة والبعض األخر لم يتطرق إليها ، ويـرى الباحـث أن أنـسب                 

كنولوجيا التعليم عند تعامله مـع      األصناف التى تقع فيها الكفايات التعليمية الالزمة إلخصائى ت        
  : الفئات الخاصة هى تلك التى تغطى احتياجاته التعليمية ، وهذه األصناف هى

 .الكفايات المعرفية المرتبطة بمجال تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة  -
 . للفئات الخاصـة الوسائل التعليميةالكفايات المرتبطة بتصميم وإنتاج  -

 . فى مجال الفئات الخاصة الوسائل التعليميةختيار الكفايات المرتبطة با -

  : الكفايات المعرفية المرتبطة بمجال تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة -ب
أجريت العديد من الدراسات التى اهتمت بتحديد الكفايات المعرفية المرتبطة بمجـال            

ـ قاضى ،  رضا التكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة، ومن هذه الدراسات دراسة   الح الـدين  ص
 Nancy Meidenbaver  ، نانـسى ميـدنبافر  )١٩٩٠(  نجاح النعيمـى ،  )١٩٩٣  (عرفه

، ومن خالل مسح هذه الدراسـات وأيـضا اإلطـار           ) ١٩٩٠(، فاروق منصور     ) ١٩٩٣(
توصل الباحث إلى مجموعة من الكفايات المعرفية الالزمة ألخصائى تكنولوجيـا          ا  النظرى له 

  :فى  له مع الفئات الخاصة، وتتمثل هذه الكفاياتالتعليم عند تعام
  . اإللمام بمبادىء االتصال التعليمى-
  . فهم دور المواد والوسائل التعليمية فى عملية االتصال التعليمى-
  . والمستحدثات التكنولوجية المختلفةالوسائل التعليمية يحدد مصادر الحصول على -
  .لتعليم، عملية االتصال، اسلوب النظم وتفريد التعليم معرفة المفهوم الحديث لتكنولوجيا ا-
  . يفرق بين مصطلح تكنولوجيا التعليم ومصطلح الوسائل التعليمية -
   يحدد العالقة بين تكنولوجيا التعليم وفروع العلوم األخرى -
  . معرفة معوقات عملية االتصال وأساليب التغلب على هذه المعوقات-
  .لومات المعقدة بتبسيطها امام طالب الفئات الخاصة القدرة على تحليل المع-
  . توفير الوسائل التعليمية المناسبة لطالب الفئات الخاصة لتسهيل واستيعاب المعلومات-
  . معرفة كيفية اختيار الوسائل التعليمية المناسبة لطالب الفئات الخاصة-
  .سيلة التعليمية والمنهج اإللمام بالمعرفة النظرية المتعلقة بقوة االرتباط بين الو-
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  . معرفة طرق التدريس المختلفة -
  . معرفة أساليب تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية -
  . كيفية الحصول على المواد والوسائل التعليمية من البيئة المحلية -
  . المعرفة الكافية بالدور الذى تؤديه مراكز مصادر التعلم ومسئوليتها -
 .واألجهزة التعليمية  حفظ وصيانة المواد -

  : للفئات الخاصـةالوسائل التعليمية الكفايات المرتبطة بتصميم وإنتاج -ج
 والالزمـة   الوسائل التعليميـة  أجريت العديد من الدراسات المرتبطة بتصميم وإنتاج        

، نجـاح    ) ١٩٨٧(  ألخصائى تكنولوجيا التعليم، ومن هذه الدراسات دراسة عبداهللا عـزب         
ومـن خـالل    ،  ،  )٢٠٠٢( حلمى أبو موتة      ،)١٩٩٩(حميد محمود      ، ) ١٩٩٠( النعيمى  

وصل الباحث إلى مجموعة مـن الكفايـات        ا ت مسح هذه الدراسات وأيضا اإلطار النظرى له      
 الالزمة ألخصائى تكنولوجيا التعليم عند تعامله مع        المرتبطة بتصميم وانتاج الوسائل التعليمية    

  :ايات فىالفئات الخاصة، وتتمثل هذه الكف
  . يحدد األهداف المراد تحقيقها من خالل الوسيلة التعليمية-
  . القدرة بتحليل خصائص المتعلمين-
  . معرفة المحتوى التعليميى الذى سوف يعبر عنه من خالل الوسيلة التعليمية-
  . يحدد األجهزة التى يستخدمها فى اإلنتاج-
  . لإلنتاج يحدد خصائص ومواصفات الخامات والمواد الالزمة-
  . يحدد مصادر الحصول على الخامات والمواد الالزمة لإلنتاج-
   يحدد أسلوب اإلخراج وعناصر التشويق فى الوسيلة التعليمية-
  . تصميم حقيبة تعليمية وفق أسلوب النظم -
  . يحلل محتوى المادة الدراسية الالزمة لتحقيق األهداف -
  . بناء أدوات القياس الالزمة-
  .تراتيجية التدريس الالزمة  يحدد اس-
  Feed Back االستفادة من التغذية المرتجعة -
   إنتاج برنامج تعليمى على شريط كاسيت-
   االستفادة من البيئة المحلية كمصدر من مصادر الوسائل التعليمية-
  . ينفذ برنامج تدريبى مناسب إلنتاج فيلم تعليمى-
  .تعليمية يصمم سيناريو تعليمى إلنتاج  البرامج ال-
   . القدرة على تصميم الرسومات التعليمية والصور والخرائط على الكمبيوتر-
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 - العينات- النماذج التعليمية– التمثيليات –الكتب الناطقة (  إنتاج البرامج التعليمية -
  ) الوسائل المتعددة الكمبيوترية -الرسومات

  تعليمية يحدد المعوقات التى تواجه تنفيذ تصميمات الوسائل ال-
  . إنتاج وسائل تعليمية صالحة لالستخدام الفردى والجماعى للمتعلمين-
  . إنتاج وسائل تعليمية مالئمة لذوى االحتياجات الخاصة-
  .صمم صفحات الويب الناطقة  ي-

  . فى مجال الفئات الخاصـة الوسائل التعليميةالمرتبطة باختيار الكفايات  -د
 والالزمة ألخـصائى    الوسائل التعليمية  باختيارتبطة  أجريت العديد من الدراسات المر    
زينـب خليفـة    ،   )١٩٩٠ ( نجـاح النعيمـى   دراسة  تكنولوجيا التعليم، ومن هذه الدراسات      

ومن خالل مسح هـذه     ،  ،  )٢٠٠٢( حلمى أبو موتة     ،)١٩٩٨(  محمد عبدالهادى ،  )١٩٩٥(
المرتبطـة   الكفايـات  وصل الباحث إلى مجموعة مـن ا تالدراسات وأيضا اإلطار النظرى له  

الالزمة ألخصائى تكنولوجيا التعليم عند تعامله مع الفئات الخاصة،         باختيار الوسائل التعليمية    
  :وتتمثل هذه الكفايات فى 

  . تطبيق المبادىء األساسية لتقييم واختيار الوسائل التعليمية المالئمة-
  .ة وتقييمها إشراك المعلمين والمتعلمين فى اختيار الوسائل التعليمي-
  .التعليمية ينظم سجالت خاصة يدون فيها مالحظاته عن الوسائل -
  . يعد قائمة بالوسائل التعليمية المناسبة للمنهج-
  . يراعى معايير اختيار الوسائل التعليمية-
  . يتعرف على مصادر الحصول على الوسائل التعليمية -
  .رة يحدد مميزات وحدود كل وسيلة من الوسائل المتواف-
   فحص الوسائل التعليمية المطلوبة للتأكد من سالمتها وصالحيتها-
  . يهيىء المتعلمين ويشوقهم للوسيلة التعليمية قبل استخدامها-
  . يوفر األدوات الالزمة الستخدام اللوحات التعليمية باختالف أشكالها -
  .ا كانت قابلة للفك  يفك النماذج التعليمية ويركبها أمام المتعلمين لمعرفة األجزاء إذ-
  . يحدد المكان المناسب لألدوات واألجهزة المساعدة كالسماعات والشاشات-
  . يختار المواد والوسائل التعليمية فى ضوء حاجات وقدرات الطالب المعاقين-
الترجمة الى (  يختار أفضل البرامج الكمبيوترية المساعدة للطالب المعاقين مثل برامج -

   .) البرامج المستخدمة فى تكبير البنط-ارئة الشاشة برامج ق–برايل 
  . يختار مجموعة من المواقع التعليمية على شبكة االنترنت متعلقة بالمعاقين -
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 يوظف المستحدثات التكنولوجية واستخدامها فى تلبية الحاجات التعليمية للمعاقين، ومن هذه -
  )الخ ...هاز رودرنرجهاز األبتاكون وجهاز بركنز برايل وج( المستحدثات 

 يستخدم الدائرة التليفزيونية المغلقة فى تكبير المعلومات على شاشة العرض الخارجية -
  .للطالب المعاقين بصرياً

   المرتبط بتكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة تعليق عام على اإلطار النظرى
لوجيا التعليم وتلبيتها   عدة جوانب مرتبطة بتكنو   اشتمل اإلطار النظرى للدراسة الحالية على       

  :الحتياجات الفئات الخاصة تمثلت فى األتى
التعرف على تكنولوجيا التعليم وأهميتها بالنسبة للفئات الخاصة وتلبيتهـا الحتياجـاتهم          -

  .التعليمية من الوسائل التعليمية والمستحدثات التكنولوجية
ولوجية المـستخدمة مـع     التعرف على العديد من الوسائل التعليمية والمستحدثات التكن        -

الفئات الخاصة حيث تنوعت الوسائل مـا بـين الـسمعية واللمـسية والسمعبـصرية            
باإلضافة الى البيئة المحلية، باإلضافة الى التعرف علـى خـصائص هـذه الوسـائل            

 .والمواد التعليمية
التعرف على معايير اختيار وتصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاصة، باإلضافة الى  -

أسس ومبادئ التصميم الجيد لهذه الوسائل ، وأيضا مراحل تصميم الوسائل التعليمية 
 .وانتاجها للفئات الخاصة

التعرف على أهمية إعداد اخصائى تكنولوجيا التعليم للعمل فى مجال الفئات الخاصة  -
 .ومعرفة األدوار التى يقوم بها فى هذا المجال

 توافرها لدى اخصائى تكنولوجيا التعليم عند التعرف على الكفايات التعليمية الواجب -
تعامله مع الفئات الخاصة، حيث تنوعت ما بيت المعرفية واألدائية والتى ارتبطت 

 . باختيار وتصميم وانتاج الوسائل التعليمية للفئات الخاصة

   : المرتبط بتكنولوجيا التعليم للفئات الخاصةنواحـى اإلفادة من اإلطار النظري
ه االستفادة من اإلطار النظرى عند بناء مواد المعالجة التجريبيـة وأدوات            تمثلت أوج 

  :البحث ويمكن توضيح ذلك كما يلى 
استفاد الباحث من اإلطار النظرى فى تحديد األهداف التعليمية لمقرر تكنولوجيـا التعلـيم         •

 .للفئات الخاصة لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم 

 .لتعليمية الصغيرة المرتبطة بمواد المعالجة التجريبيةتم تصميم وبناء بعض الوحدات ا •
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بمعايير اختيار الوسائل التعليمية للمعاقين سـمعيا والمعـاقين بـصريا        قائمة   التوصل الى  •
، ومن ثـم التوصـل       بقسم تكنولوجيا التعليم   الرابعةينبغى أن يكتسبها طالب الفرقة      والتى  

  . اختيار الوسائل التعليمية لهذه الفئاتالى مقياس للوعى يقيس قدرة هؤالء الطالب على
الوصول الى قائمة بمعايير التصميم للوسائل التعليمية المرتبطة بالمعاقين سمعيا والمعاقين            •

  .بصريا من خالل الخصائص والحاجات التعليمية لهذه الفئات 
 .استفاد الباحث من اإلطار النظرى فى بناء أدوات البحث ، وأيضا تفسير النتائج  •
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  الخامسالفصل 
  منهج الدراسة وإجراءاتها

  : مقدمـة
والتصميم التجريبي المتبع ، ستخدم في الدراسةالم منهج البحثيتناول هذا الفصل 

واألساليب اإلحصائية المستخدمة والعينة المختارة،  ،والعوامل أو المتغيرات التي شملتها الدراسة
ومواد تعليمية للمعالجة التجريبية، باإلضافة إلى واألدوات التي تم إعدادها من اختبارات ومقاييس 
لبناء مقرر فى تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة عرض الخطوات واإلجراءات التي اتبعها الباحث 

   . لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية

  :منهج الدراسة 
  :هما  الدراسة الحالية منهجين بحثيينتستخدما    
فى تكنولوجيا التعليم للفئات تحديد أهداف المقرر المقترح استخدم عند  و :لمنهج الوصفيا -١

التربية الخاصة فى الدبلوم الخاص  ومقرراتالبحوث والدراسات السابقة خالل من الخاصة 
وبناء المقرر ، براء والمتخصصين على الخاألهداف وعند عرض قائمة ،كليات التربيةببعض 

  . وإعداد مواد المعالجة التجريبية هداف في ضوء تلك األ
تحصيل ال كل من فى دراسة المقرر المقترح فاعلية تعرفوذلك من خالل  : المنهج التجريبي -٢

 لفئات الخاصةالمرتبطة بالوسائل التعليمية لنتاج اإلتصميم والوستخدام اال وختياراالومهارات 
  . لنوعيةلطالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية ا

  :التصميم التجريبى  -٣
  : البحث على العوامل األتيةاشتمل

  : البحث على عامل مستقل هو اشتمل : العوامل المستقلة) أ(
المقرر المقترح فى تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة فى مقابل الوضع الراهن الذى ال 

  .يتضمن مقرر فى تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة 
  : البحث على العوامل التابعة األتية اشتمل : ل التابعةالعوام) ب(

 التحصيل الدراسى لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم فى مقرر تكنولوجيا التعليم للفئات -
  .الخاصة 
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  . مهارات تصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاصة  -
  . مهارات إنتاج الوسائل التعليمية للفئات الخاصـة   -
  .يار الوسائل التعليمية للفئات الخاصـة   مهارات اخت-

  :التصميم التجريبى ) ج( 
  : البحث الحالى التصميم التجريبى المعروف باســم استخدم

  "التصميم بقياس قبلى وبعدى لمجموعتين أحدهما ضابطة                " 
Pre – Test, Post – Test with Control Group Design 

   )٤٤: ١٩٩٥ –زكريا الشربينى ( 

  :إجراءات الدراسة 
 التعليم للفئات الخاصة لطالب     ا عند بناء مقرر تكنولوجي    تم إتباعها فيما يلى الخطوات التى     

  :حيث تم ذلك من خالل اإلجراءات اآلتية.  التعليم بكليات التربية النوعية اشعبة تكنولوجي
  . التعليم للفئات الخاصةاتحديد األهداف العامة لمقرر تكنولوجي -١
 . التعليم فى ضوء تلك األهدافابناء مقرر تكنولوجي -٢

 .) بناؤها وضبطها(أدوات الدراسة  -٣

  :للفئات الخاصةتحديد األهداف العامة لمقرر تكنولوجيا التعليم  :أوال

لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة  لمقررالالزمة العامة  األهداف تحديدتم    
  :، وفق المراحل التالية التربية النوعيةات تكنولوجيا التعليم بكلي

  . للمقرر المقترح األهداف العامة تحديد مصادر اشتقاق -١
 على مجموعة من هاعرضو للمقرر المقترح لألهداف العامة إعداد الصورة المبدئية -٢

  . المحكمين لتعديلها وإقرارها 
 الالزمة لطالب شعبة تكنولوجيا للمقرر المقترح لألهداف العامة إعداد الصورة النهائية -  ٣ 

  .التعليم بكليات التربية النوعية 
  : وفيما يلي عرض لكل مرحلة من المراحل السابقة   
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  : للمقرر المقترح األهداف العامة تحديد مصادر اشتقاق  -١ 
  : تم االعتماد على المصادر التالية  

يف تكنولوجيا التعليم فى مجال  اإلطالع على الدراسات والبحوث السابقة والمرتبطة بتوظ-ا
الفئات الخاصة ، وأيضا المرتبطة بتحديد الكفايات الالزمة ألخصائى تكنولوجيا التعليم عند 

  .اختيار واستخدام وتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية للفئات الخاصة 
 الخاصة ومقررات شعبة التربيةبكليات التربية النوعية، تكنولوجيا التعليم مقررات طبيعة  -ب

لهذه المقررات الدراسية بعض حيث قام الباحث بتحليل لمحتوى ببعض كليات التربية 
  .الكليات

تكنولوجيا التعليم والفئات الخاصة ومناهج في والمتخصصين  المقابالت الشخصية للخبراء -جـ
  .لفئات الخاصةاوطرق التدريس 

  . الخاصةوالفئات  المراجع والكتب في مجال تكنولوجيا التعليم -د

 على مجموعة من هاعرض ولألهداف العامة للمقرر المقترحإعداد الصورة المبدئية  -٢
  :المحكمين لتعديلها وإقرارها 

 التعليم اتكنولوجيالعامة لمقرر قائمة مبدئية باألهداف وصل من المصادر السابقة إلى تم الت  
بالتنوع  واتسمت األهداف ،ية النوعية لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربللفئات الخاصة

  .اشتملت على الجوانب الثالث المعرفية والمهارية والوجدانية  حيث

معدة في صورتها المبدئية،  األهداف العامة للمقرر المقترحفي ضوء ما سبق أصبحت   
على  هداف العامة للمقرر المقترحلألتم توزيع الصورة المبدئية و، عام هدف) ١٧ ( منتتكون

 للمهارات األهداف العامةوذلك للتأكد من تمثيل ، محكماً) ٢١(مجموعة من المحكمين بلغ عددهم 
 ولالستعانة بآرائهم ومالحظاتهم قبل إعداد الصورة المقرر المقترح للطالب في اإكسابهالمطلوب 
قراءة قد طلب الباحث من كل عضو في لجنة التحكيم ، و لألهداف العامة للمقرر المقترحالنهائية

  :  بدقة ، وإبداء الرأي فيها من حيث ستبانةاإل
  .   ووضوحه ودقته العلميةللهدف الصياغة اللغوية -  
  ).  ، غير مهم متوسط األهمية، مهم( كل هدف  ة أهمية  درج-  
   .األهداف إضافة أو حذف أو تعديل بعض -  
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التعديالت في ضوء آرائهم  من السادة المحكمين ، قام بإجراء بعض الستبانةاوبعد جمع      
   ثالث درجات،) مهم( ، فأعطى االستبانةوتحليلها ، وذلك بوضع تقدير رقمي لدرجة األهمية في 

درجة واحدة ، وارتضى الباحث بالمهارات التي أخذت ) غير مهم ( درجتان،  ) األهميةمتوسط ( 
بعد  االتفاق بين المحكمين نسبة ) ٢(ويوضح جدول   ،فأكثر بالنسبة الستجابات المحكمين % ٨٠

 تعديل وبعد، % ٨٠ التي تقل نسبة اتفاق السادة المحكمين عليها عن األهدافاستبعاد مجموعة 
  . األهداف

   العامة للمقرر المقترحاألهدافنسب اتفاق المحكمين على  )٢(جدول 

  األهـــداف  م
نسبة االتفاق 
  بين المحكمين

تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية قادراً بعد دراسة المقرر يكون طالب شعبة   
  : أن على

  

  %١٠٠  . مفهوم تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة والمفاهيم المرتبطة بهيحدد  ١
  %٩٢,١  . العالقة بين تكنولوجيا التعليم وسيكلوجية التعليم والتعلم للفئات الخاصةيوضح  ٢
  %١٠٠  .لفئات الخاصة فى مجال اخصائى تكنولوجيا التعليم أ أدوار يعدد  ٣
 دور الوسائل التعليمية فى تفعيل عملية االتـصال التعليمـى للفئـات الخاصـة          يبين  ٤

  .باستخدام الحواس المتبقية لديهم
٩٥,٢%  

  %٩٨,٤ . المستحدثات التكنولوجية للفئات الخاصة بأشكالها المختلفة وخصائصهايحدد  ٥
ية للفئات الخاصة وإعـدادها وبـرامج الطـالب          الفروق بين البرامج التعليم    يوضح  ٦

  .العاديين وإعدادها
١٠٠%  

 وسائل تعليمية للفئات الخاصة فى ضوء خصائصهم الـسيكلوجية وحاجـاتهم            يختار  ٧ 
  .التعليمية 

١٠٠%  

 وسائل تعليمية للفئات الخاصة فى ضوء خصائصهم الـسيكلوجية وحاجـاتهم            يصمم  ٨
  .التعليمية 

١٠٠%  

  %٩٨,٤  .ئل التعليمية الخاصة بالطالب العاديين لتتالئم مع طبيعة الفئات الخاصة الوسايطور  ٩
  %١٠٠ . وسائل تعليمية للفئات الخاصة مراعياً أسس إنتاجها لهذه الفئات ينتج  ١٠
  %٩٨,٤ . الكومبيوتر فى تعليم الفئات الخاصة يوظف  ١١

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 -١٢٤-

  للمقرر المقترحاألهداف العامة نسب اتفاق المحكمين على ) ٢( تابع جدول
 

  األهـــداف  م
نسبة االتفاق 
  بين المحكمين

  %٩٨,٤  . التعليم فى تعليم الفئات الخاصةايقدر أهمية تكنولوجي  ١٢
  %٨٨,٩  .يتطوع لتصميم وإنتاج وسائل تعليمية للفئات الخاصة  ١٣
  %١٠٠  .يتحمس للعمل فى مدارس الفئات الخاصة واإلسهام فى حل مشاكلهم التعليمية  ١٤

 
، % ١٠٠ ، %٨٨,٩ أن نسبة اتفاق السادة المحكمين تراوحت بين) ٢( جدول منيتضح 
بعد إعادة ترتيب التعديالت المقترحة وفق ما اتفق عليه المحكمين كالتالي ) ٣( ويوضح جدول

 :األهداف

   وفق ما اتفق عليه المحكموناألهداف العامةتعديل بنود قائمة  )٣( جدول
  

   بعد التعديلالهدف   قبل التعديلهدفال  التعديالت المقترحة
يوضح بعض المفاهيم المرتبطة بتكنولوجيا   صياغةالإعادة 

 –الفئات الخاصة (التعليم للفئات الخاصة مثل 
  ...). المعاق بصرياً –المعاق سمعياً 

م ــتحديد مفهوم تكنولوجيا التعلي
م ــــوالمفاهي الخاصة للفئات

  .المرتبطة به

  دمج هدفين 

ح أهمية الوسائل التعليمية فى عملية يوض -
  .االتصال التعليمى لدى الفئات الخاصة 

يدرك أهمية تدريب الحواس المتبقية لدى  -
  الفئات الخاصــة

توضيح دور الوسائل التعليمية فى 
تفعيل عملية االتصال التعليمى للفئات 
الخاصة باستخدام الحواس المتبقية 

  .لديهم

  إعادة صياغة 
ة ـــى المستحدثات التكنولوجييتعرف عل

 – البصرية –السمعية ( بأشكالها المختلفة 
  .المالئمة للفئات الخاصة...) اللمسية 

توضيح المستحدثات التكنولوجية للفئات 
الخاصة بأشكالها المختلفة 

  .وخصائصها

  دمج هدفين

 يوضح دور الكمبيوتر وبرامجه فــى -
  .صـةتطوير العملية التعليمية للفئات الخا

ل المتعددة ـ يوضح أهمية برامج الوسائ-
  .الكمبيوترية فى تعليم الفئات الخاصة

م الفئات ــتوظيف الكومبيوتر فى تعلي
  .الخاصة 
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   وفق ما اتفق عليه المحكموناألهداف العامةتعديل بنود قائمة  )٣( جدولتابع 
  

   بعد التعديلالهدف   قبل التعديلالهدف  التعديالت المقترحة

  ذفالح

اج الوسائل ــيحدد المشكالت التى قد تعوق إنت -
  التعليمية المصممة للفئات الخاصة 

  يصمم سيناريو لبعض المواد الدراسية فى شكل -
  . تمثيليات تعليمية تناسب الفئــــات الخاصة

  .إنتاج وحدة تعليمية للفئات الخاصة -

ألن نسبة اتفاق المحكمين عليها تقل 
   %٨٠عن 

  :بعد الحذف واإلضافة والتعديل وهماهدفين آخرين  وتم إضافة
  .توضيح العالقة بين تكنولوجيا التعليم وسيكلوجية التعليم والتعلم للفئات الخاصة -
  . يتحمس للعمل فى مدارس الفئات الخاصة واإلسهام فى حل مشاكلهم التعليمية-

   . % ٩٧,٨ العامةاألهداف وقد بلغ متوسط نسبة اتفاق السادة المحكمين على قائمة 

الالزمة لطالب شعبة تكنولوجيا لألهداف العامة للمقرر المقترح اد الصورة النهائية  إعد-٣ 
  .بكليات التربية النوعيةالتعليم 

 توصل األهداف العامة للمقرر المقترحبعد إجراء التعديالت التي اقتراحها المحكمون على   
 تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة لطالب شعبة الصورة النهائية ألهداف مقررالباحث إلى 

، والتي على أساسها هدف عام) ١٤(شملت   )٢ملحق  ( تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية
  .  تم بناء باقي األدوات 

 

  شعبة لطالب للفئات الخاصةبناء المقرر المقترح في تكنولوجيا التعليم: ثانيا
  : النوعيةالتربيةكليات تكنولوجيا التعليم ب

كأحد  )١٣ شكل ()٢٢ :١٩٩١-جيرولد كمب   (  Kemp تتبنى الدراسة الحالية نموذج كمب          
هـذا   يتميـز حيـث    المقتـرح،     للفئات الخاصة  نماذج تصميم التعليم لبناء مقرر تكنولوجيا التعليم      

ـ   ه، باإلضافة إلى أن   نة والتأثير المتبادل بين عناصره    المروبنموذج  ال صمم أن يبـدأ بـأي       يتيح للم
  :خطوات رئيسية وهى ويشتمل النموذج على ثمانى خطوة يراها مناسبة،

  . تحديد الموضوعات والغايات العامة-١
  . التعرف على خصائص المتعلمين-٢
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  . تحديد أهداف التعلم-٣
  . تحديد واختيار المحتوى للمادة الدراسية-٤
  . التقويم القبلى المبدئى-٥
  .يس والوسائل التعليمية واألنشطة ومصادر التعلم طرق التدر اختيار-٦
  . إعداد اإلمكانات الفيزيقية والخدمات المساعدة-٧
  . التقويم النهائى-٨

  

  
  

  

  

  

  

  
 

  نموذج كمب للتصميم التعليمي) ١٣(شكل 

في ضوء خطوات التصميم التي      المقترح   بناء المقرر  ل تم إتباعها وفيما يلى اإلجراءات التي            
ها نموذج كمب مع إجراء بعض التعديالت البسيطة التي تتناسب مع الهدف من بناء المقـرر       اقترح

  . للفئات الخاصةالمقترح في تكنولوجيا التعليم 

ليات شعبة تكنولوجيا التعليم بك لطالب  للفئات الخاصة خطوات بناء مقرر تكنولوجيا التعليم-١
  : النوعيةالتربية

  :طوات األتية      تم بناء المقرر وفق الخ
   تحديد األهداف العامة للمقرر -ا

  .ار أنماط التعلم التي تناسب خصائص المتعلميني اخت-ب
  . تحيد االهداف اإلجرائية ألجزاء المقرر-جـ

 الغایات
 الموضوعات
 األھداف العامة

التعلیمیة األھداف  

 النھائي التقویم
 خصائص البعدي

 المتعلمین

 التقدیر
القبلى التقویم  

 التعلم نشاطات
 والمصادر التعلیمیة

 التعلیمیة الخدمات
 المساندة

 المادة محتوى
 الدراسیة

 التحسین
 المراجعة

التقویم دةإعا  

 تغذیة

عةجرا  
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  .محتوى المقرر المقترحار ي اخت-د
  . لتحديد الخبرات السابقة للطالب أدوات القياس القبليةإعداد -هـ
  .التعلم والوسائل التعليميةوم  اختيار نشاطات التعلي-و
  . تحديد الخدمات التعليمية المساندة-ز

  .لمقرر ل لألهداف اإلجرائية اختيار أساليب تقويم الطالب لمعرفة مدى تحقيقهم -حـ

  :  تحديد األهداف العامة للمقرر -ا
امج تعد األهداف العامة بمثابة المعايير التى يتم فى ضوئها اختيار وتنظيم محتوى البرن

باإلضافة الى اختيار األنشطة والوسائل التعليمية وأساليب القياس المناسبة لتقويم فاعلية المقرر 
  .المقترح 
وتعديلها في ضوء آراء السادة المحكمين دها يدسبق تحتم اعتبار األهداف التي و

 اصة والفئات الخالمتخصصين في تكنولوجيا التعليم والمتخصصين في المناهج وطرق التدريس
  .لمقرر تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصةهي األهداف العامة  وعلم النفس

  :  التعلم التي تناسب خصائص المتعلمين أنماط اختيار -ب
بخـصائص  المرتبطـة  العوامـل  للفئات الخاصـة  روعى عند إعداد مقرر تكنولوجيا التعليم        

كما روعيت العوامل التي    م،  لعمل بمفرده على ا تهم  قدرو،  اهم الدراسي مستوبوالتى تتعلق   الطالب  
  .الصوت والضوء ودرجة الحرارة في مكان التعلم مثل تؤثر في الفرد على التحصيل 

           وتم اختيار أحد أنماط تفريد التعليم وهو التعلم باستخدام الوحدات التعليمية الصغيرة       
وهذا الوسائط المتعددة ، الخاصة بل أدوات تأليف التى يتم إنتاجها كمبيوترياً من خال) الموديوالت(

 يسير أن نظرا لما يتميز به من مرونة وحرية فى ،النمط من التعلم يعتمد على الدراسة المستقلة
   .الطالب فى دراسته وتعلمه حسب قدراته الخاصة 

  :)السلوكية (  تحديد األهداف التعليمية -جـ
 ذلك يرتبط ية التى يحتويها المقرر المقترح البد ان لكى نحدد الخبرات او المواقف التعليم

األهداف التعليمية السلوكية التي يسعى المقرر إلى تحقيقها، والهدف التعليمي هو من مجموعة ب
وصف لتغير سلوكي نتوقع حدوثه في شخصية الطالب نتيجة لمروره بخبرة تعليمية وتفاعل مع 

  .)١٠٣: ١٩٩١ –محمد المقدم ( موقف تدريسي 
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 لتحقيق هذه الموديوالت تم تحديد مجموعة من  المقترحومن خالل األهداف العامه للمقرر
د األهداف التعليمية لكل موديول، وهي أهداف تتسم بالصياغة الواضحة والتحديد يحدت ثم ،األهداف
  .للفئات الخاصة التعليم لمقرر تكنولوجياهداف فرعية وإجرائية كأالدقيق 

  : لمقرر وتنظيمه  محتوى اارتيخا -د
واستخدم ، يحقق األهداف التعليمية الخاصة به بما محتوى كل موديول قام الباحث باختيار 

يبدأ المحتوى حيث ،  الذى اقترحه جانييهHierarchical Analysisأسلوب التحليل الهرمى 
ل مفردات  ، ثم يزداد تعقيدا حتى يصل إلى قمة الهرم المعرفى، ويتضمن ذلك تحليهبأبسط عناصر

المحتوى في بعدين هما بعد المضمون، وبعد السلوك، حيث يشير بعد المضمون إلى نوع المحتوي 
العمليات بينما يشير بعد السلوك إلى ) حقائق ، مفاهيم ، قوانين ، مبادىء وتعليمات ( المراد تعلمه 

ات فرعية ترتب في تحليل إلى مهارالالمهارات حيث وتم مراعاة تسلسل  الالزمة لتعلم المضمون،
  .تتابع مناسب 

  :السابقة للطالب الخبرات  أدوات القياس القبلي لتحديد إعداد -هـ
 طبقت على الطالب قبل دراسة المقرر المقترح فـي       وبطاقات مالحظة   اختبارات إعدادتم  

هـذه  ، و النوعيـة ليات التربيـة  شعبة تكنولوجيا التعليم بك    لطالب    للفئات الخاصة  تكنولوجيا التعليم 
  :تتمثل فيما يلي وبطاقات المالحظة االختبارات 

   . قبل دراسة المقررللطالب  اختبار تحصيلي تجميعي لقياس الجانب المعرفي  )١(
على بكليات التربية النوعية  قدرة طالب شعبة تكنولوجيا التعليم قياس الوعى لمعرفة مدىم )٢(

  .للفئات الخاصةاختيار المواد التعليمية 
 الجيد  قة تقييم تصميم المواد التعليمية للفئات الخاصة وذلك لقياس مبادىء وأسس التصميم            بطا )٣(

  . لهذه الفئاتللمواد التعليمية
بطاقة تقييم المواد التعليمية المنتجة للفئات الخاصة وذلك لقيـاس جـودة المـواد التعليميـة                 )٤(

  .وصالحيتها للفئات الخاصة

  :علم والوسائل التعليميةار نشاطات التعليم و التي اخت-و
تم تحديد مجموعة من النشاطات والوسائل التعليمية لتحقيق أهداف كل موديول من 

وتم وضع كل نشاطات التعليم ، ق األهداف العامة للمقرر المقترح وبالتالي لتحقي،موديوالت المقرر
ق مع برنامج الخاصة بكل موديول على حدة فى اسطوانة مدمجة تعمل على الحاسب االلى وترف
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وتم االسترشاد بمعايير اختيار هذه النشاطات  الوسائل المتعددة الكمبيوترى لهذا الموديول،
والوسائل لتالئم طبيعة محتوى المقرر، وعند اختيار األنشطة والوسائل التعليمية تم مراعاة ما 

  :يــيل

ته وإمكاناته ، حيث شملت  التعدد و التنوع حتى يتاح لكل طالب أن يختار ما يتناسب مع قدرا)١(
وملفات ، وملفات صوتية يمكن سماعها، ملفات نصية يمكن قرائتها: مواد تعليمية مختلفة مثل

 الباحث ومن شركات ومراكز إعدادمعدة كمبيوتريا جاهزة من ، وبرامج فيديو يمكن رؤيتها
ا، وتم ، وغيرهوملفات صور معدة على شكل البوم مصور، مرتبطة بمجال الفئات الخاصة

فى اسطوانة مدمجة ملحقة مع برنامج كل موديول مع اختالف هذه توفير هذه المواد التعليمية 
  .األنشطة حسب طبيعة كل موديول

 التعامل مع هذه األنشطة فى نفس المكان الذى يتعامل فيه مع محتوى المقرر، وأصبحت تم  )٢(
الكمبيوتر وكل هذا يتم فى معمل  بهذه الصورة فى متناول يد الطالب فى أى لحظة األنشطة

  .طالب؛ ليتناسب مع الدراسة المستقلة لكل النوعية بجامعة المنوفيةبكلية التربية 

  : تحديد الخدمات التعليمية المناسبة -ز
للفئات  في تكنولوجيا التعليم  المقترحلمقررلالتجربة الخاصة بدراسة الطالب تطبيق قبل 

  :سب للتنفيذ وتحديد األفراد القائمين على تنفيذ التجربة كاألتي تم تحديد األسلوب المناالخاصة
تعلم طالب  تم تدريب السادة المعيدين والمدرسين المساعدين للقيام بالمعاونة في االشراف على -

  .لحل اى مشكالت كمبيوترية قد تحدث أثناء التعلم شعبة تكنولوجيا التعليم

 بأسلوب التعلم الذاتي ومن خالل الموديوالت التي رح المقت دراسة الطالب لوحدات المقررتم -
معمل ، وعلى الطالب الحضور إلى  من خالل الوسائل المتعددة الكمبيوتريةيتم اعدادها للمقرر
مساء ) ٥(صباحا حتى ) ٩( في الوقت الذي يناسبه حيث يبدأ العمل من الساعة الكمبيوتر بالكلية

وصوله إلى درجة اإلتقان ه لكل موديول، من خالل ويستطيع الطالب أن ينهى دراست، يوميا
أو أكثر من االختبار التحصيلي لكل موديول، وال ينتقل إلى دراسة % ٩٠الحصول على وذلك ب

الموديول التالي في الترتيب إال بعد أن يحقق درجة اإلتفان في الموديول السابق، أما االختبار 
  . دراسة جميع موديوالت المقررالنهائي للمقرر فيتم بعد انتهاء الطالب من
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  : تقويم الطالب لمعرفة مدى تحقيقهم لألهداف اإلجرائية للمقرر أساليبار يختا -حـ

وقد تم إعداد االختبارات بصورة  يهدف التقويم إلى معرفة تحقيق المقرر ألهدافه،
لصحيحة وفور كمبيوترية يقوم فيها جهاز الكمبيوتر بالتصحيح للطالب بعد تغذيته بالمعلومات ا

 وللتقويم أساليب متعددة االنتهاء من االختبار تظهر النتيجة مباشرة امام الطالب على الجهاز،
 التى االختبارات الموضوعية بأنواعها المختلفة فهناكتختلف تبعا لنوع األهداف المراد قياسها، 

لتقدير قد تناسب ييس اتناسب تقويم األهداف في الجانب المعرفي، كما أن أسلوب المالحظة أو مقا
  .الجانب المهارى

  : وتشمل ،تاالختبارا )١(
  ): الذاتيالتقويماختبارات ( اختبارات ضمنية -

وهي اختبارات قصيرة متكررة ترتبط بأهداف الموديول بطريقة مباشرة ويجيب عنها 
وم الطالب الطالب اثناء دراسة كل موديول وذلك لمتابعة مدى تقدمه في دراسة الموديول ، حيث يق

وتحديد نقاط ضعفه  والخطأ ويعطيه الكمبيوتر تغذية راجعة ليعرف مدى الصواب إجاباتهبمعرفة 
  .في كل جزء وتقويمها 

  : اختبارات بعدية -
هدف لأل من دراسة كل موديول على حدة لتحديد مدى تحقيق الطالب االنتهاءوتستخدم بعد 

من درجة هذا االختبار ليصل إلى % ٩٠  علىالنهائية الموديول ، ويشترط حصول الطالب
مستوى اإلتقان ويسمح له بالنتقال إلى الموديول الذي يليه، أما إذا لم يحصل الطالب على هذه 

فيعتبر الطالب غير مكتمل التعلم ألهداف الموديول، لذا يزود بمواد تعليمية إضافية %) ٩٠(النسبة 
ة أخرى حتى يصل إلى مستوى اإلتقان المطلوب ، ، ثم يعيد االختبار مر للموديولومراجعة ثانية

  .وال ينتقل الطالب إلى الموديول التالي إال إذا وصل إلى هذا المستوى من اإلتقان 

  : اختبارات تجميعية نهائية -
 وتـرتبط باألهـداف     موديالتـه بجميع  المقترح  وهذه االختبارات تقدم في نهاية تعلم المقرر             

  .النهائية للمقرر 
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 : أدوات المالحظة )٢(

 التصميم الجيـد    وأسسوذلك لقياس مبادىء    تصميم المواد التعليمية للفئات الخاصة       ييم بطاقة تق  -
  .لهذه الفئات

وذلك لقياس مدى جـودة المـواد التعليميـة       تقييم المواد التعليمية المنتجة للفئات الخاصة        بطاقة   -
  .وصالحيتها لالستخدام مع الفئات الخاصة

 لمعرفة مدى قدرة طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية علـى   :اس الوعى مقي) ٣(
  .اختيار المواد التعليمية للفئات الخاصة

 :بناؤها وضبطها   Treatment Materials  مواد المعالجة التجريبية :ثالثا

 : إعداد موديوالت المقرر-١  

 التي تم  العامةاختيارها في ضوء األهدافم ت، تموديوال) ٦(المقترح تضمن المقرر     
  :)١٥(  ملحق الموديوالت كانت كالتالى و،التوصيل إليها

   .)مفاهيم ومصطلحات ( تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة  -أ
  .لفئات الخاصة وحاجاتهم التعليميةاخصائص  -ب
  .اختيار الوسائل التعليمية للفئات الخاصة واستخدامها -ـج
     الوسائل التعليمية للفئات الخاصةتصميم -د
  .انتاج الوسائل التعليمية للفئات الخاصة وتطويرها -ـه
   .تطبيقات الكمبيوتر فى تعليم الفئات الخاصة -و

  .يب كمحك لفاعلية المقرر المقترح للتجرالست جميعهاوتم اختيار الموديوالت    

  : كتابة السيناريو-٢
ت التى سيتم تصميمها وما يتضمنها مـن نـصوص          السيناريو هو وصف تفصيلى للشاشا    

ورسومات ولقطات فيلمية، وكذلك الصوت والمؤثرات الصوتية والموسيقى المصاحبة، وهو مفتاح           
العمل أو خريطة التنفيذ التى تتيح للفكرة المطروحة فى البرنامج أن تنفذ فى شكل مرئى مـسموع                 

شات متتابعة متكاملة تحتوى علـى الكثيـر مـن    ينقل األهداف التعليمية ومعانيها ومحتواها فى شا   
  ).٨٥ : ١٩٩٩أشرف عبد العزيز، (عوامل الجذب والتشويق بالصورة والحركة والصوت واللون 

  :وقد روعى عند صياغة السيناريو مجموعة من المواصفات الخاصة ببناءه مثل
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  .التسلسل  المنطقى فى عرض المادة وترابطها - 
  .ات الطالب بحيث تثير تفكيرهم وتشجعهم على اإلبداعارتباط المادة المقدمة بحاج - 
  .مناسبة المادة المقدمة لمستوى الطالب العقلى - 
  .التوظيف األمثل للوسائط المتعددة - 
  .أن يكون النص متماسكا وخاليا من الحشو واإلطالة - 

) ١٦( ، ويوضـح ملحـق   وبالتالى يمكن إنتاج هذا  السيناريو إلى برنامج متعدد الوسـائل      
  . إعداد السيناريونموذج

 
  : المكونات األساسية للموديوالت -٣
  :يشتمل الموديول التعليمى على عدة مكونات أساسية يمكن تلخيصها فيما يلى   
ويعبر عن محتوى الموديول فى عبارة قصيرة تشمل المكونات الفعلية :  عنوان الموديول-أ

  .الرئيسية التى يتضمنها الموديول 
وهى عبارة عن نقاط مختصرة أو فقرة بسيطة، يراد منها تعريف : موديول مبررات دراسة ال-ب

الطالب بالموديول، وأهمية هذا الموديول بالنسبة له، والفائدة من دراسة هذا الموديول، مما 
  .يشوق الطالب ، ويجذب انتباهه، ويزيد من دافعيته لدراسة هذا الموديول 

ديم هذه األهداف للطالب قبل البدء فى دراسة الموديول، ويتم تق:  األهداف التعليمية للموديول-ج
حتى يعرف الطالب المهام التى يراد منه أن ينجزها أثناء التعلم، والمستوى المطلوب منه أن 
يصل إليه بعد دراسة الموديول، مما يجعله جادا فى التعلم لتحقيق األهداف التعليمية التى تتم 

  .ل للمالحظة صياغتها فى صورة سلوك إجرائى قاب
         :مكون من جزأين هما) موضوعى(وهو عبارة عن اختبار تحصيلى :  االختبار القبلى-د

، وهذا االختبار يأتى فى مقدمة ) بنود االختيار من متعدد –عبارات الصواب والخطأ ( 
نه فإ%) ٩٠( الموديول وعندما يتمكن الطالب من اإلجابة عليه والوصول إلى المستوى المحدد 

ينتقل حسب اإلرشادات الواردة فى لوحة المسار للموديول، إلى دراسة الموديول التالى مباشرة 
فإنه يبدأ %) ٩٠( دون دراسة محتوى الموديول، أما إذا لم يصل الطالب إلى المستوى المحدد 

  .فى دراسة محتوى الموديول من المعلومات، ويمارس األنشطة التعليمية الواردة فى الموديول 
وهى عبارة عن تمثيل بصرى يحتوى على أشكال هندسية يعبر كل شكل فيها :  لوحة المسار-هـ

عن معنى معين، وتبين للمستخدم طريقة سيره فى دراسة الموديول من البداية إلى النهاية، 
ويوضح          كل الموديوالت المقترحة للدراسة،وتكون لوحة المسار ثابتة، وموحدة فى 
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الكمبيوترية نموذج للوحة المسار التى تم تقديمها من خالل برامج الوسائل المتعددة ) ١٤ (شكل 
للدراسة الحالية، وكانت تعرض للطالب المعلمين فى بداية كل موديول من موديوالت البحث  

  .الحالى 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  والتالموديلوحة مسارية توضح كيفية السير فى دراسة )  ١٤ (شكل 

 ال

ھل وصلت 
 لمستوى اإلتقان؟

أجب عن أسئلة 
 االختبار القبلى

نفذ األنشطة 
 التعلیمیة

أجب عن أسئلة اختبار 
أجب عن أسئلة  التقویم الذاتى

 االختبار البعدى

ھل انتھیت من 
 جمیع الوحدات؟

الوحدة  انتقل إلى
 التالیة

 ابدأ
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  :من المعلومات والمفاهيم والمبادئ محتوى الموديول -و
 فى المحتوى التعليمى للموديول يتم عرض المعلومات المرتبطة بمكونات كل موديول واحداً 

، ثم يجيب الطالب بكل جزء من أجزاء الموديولتلو األخر؛ حيث يتم عرض المحتوى المرتبط 
ويتلقى التعزيز والتغذية الراجعة عن استجابته، ) االختبار الضمنى(عن االختبار القصير 

األخرى لكل موديول كذلك، ويترك للطالب القرار فى مواصلة دراسة الموديول؛ حيث والمكونات 
  :تظهر له مفاتيح بأسفل كل شاشة وهى 

وعند اختيار الطالب لهذه األيقونة؛ فإنه سوف ينتقل لدراسة المكون التالى من :  التالى-
  .مكونات الموديول مباشرة 

ونة؛ فإنه سوف يرجع خطوة إلى الخلف ليسترجع وعند اختيار الطالب لهذه األيق:  السابق-
  . معلومة ما من المعلومات التى سبق دراستها

  .عند اختيار الطالب لهذه األيقونة فسوف يخرج من البرنامج تماما :  خروج-

   : األنشطة التعليمية-ز
، وتم تحديد األنشطة وهى عبارة عن شاشة تقع بعد عرض كل مكون من مكونات الموديول

 أنشطة كمبيوترية تتم عليمية فى ضوء األهداف التعليمية للموديول، وقد تنوعت األنشطة لتشملالت
، ويمكن أنشطة موجهة حيث يقوم الكمبيوتر بتوجيه الطالب للقيام بها ممارستها بالكمبيوتر، أو

  :تلخيص ذلك فيما يلى 
لفات نصية لدراسات  قراءة م: أنشطة تتم داخل الكمبيوتر مرتبطة بموضوع الموديول مثل-

 رؤية مجموعة من الصور – مشاهدة ملفات فيديو – سماع ملفات صوتية–وبحوث ومقاالت 
  . قائمة بالمراجع والقراءات االضافية– مشاهدة برامج كمبيوترية جاهزة –التعليمية 

 االستماع إلى -مشاهدة شرائط فيديو:  أنشطة موجهة من قبل الكمبيوتر مرتبطة بالموضوع-
 اختيار وسائل تعليمية – تصميم وسيلة تعليمية – رؤية شفافيات تعليمية–ضرة جماعيةمحا

 زيارات ميدانية لبعض – إنتاج وسيلة تعليمية للفئات الخاصة –مرتبطة بموضوع دراسى 
  .مدارس الفئات الخاصة

ختالفات  األسئلة لالختبار القبلى، مع بعض االهو نفسويكون هذا االختبار :  االختبار البعدى-ح
فى ترتيب األسئلة فى هذا االختبار، ويوضع االختبار فى نهاية الموديول، وذلك بهدف معرفة 
مدى تحقيق الطالب لألهداف التعليمية للموديول الذى يقوم بدراسته، ولتحديد المستوى الذى وصل 
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فإنه ينتقل %) ٩٠( ، فإذا وصل لمستوى اإلتقان ل للمعلومات الواردة فى الموديولإليه فى التحصي
  .لدراسة الموديول الثانى، وإذا لم يصل لهذا المستوى فإنه يعود لدراسة الموديول ذاته مرة ثانية 

  : مراحل إنتاج موديوالت البحث -٤
تم إنتاج الموديوالت التعليمية باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة فى صورة برامج 

من خالل الكمبيوتر، وقد استخدمت فى إنتاج هذه كمبيوترية تفاعلية، يتعامل معها الطالب 
 الدايركتورالموديوالت أحد برامج تأليف عروض الوسائل المتعددة، وهو برنامج 

Macromedia Director (٨,٠)  ويتيح هذا البرنامج للمستخدم أن يبرمج مادته التعليمية ، 
الكمبيوتر المتطورة وبنفس دون الحاجة إلى معرفة أصول البرمجة الدقيقة بأى لغة من لغات 

إمكاناتها، وتستخدم هذا البرنامج معظم المؤسسات التعليمية، وتم نسخ هذه الموديوالت على 
   .CD-ROMاسطوانات ليزر 

  : أخذت المراحل التاليةالمقرر المقترحعند إنتاج عناصر الوسائل المتعددة لموديوالت و     
 بإدخال الصوت االستعانة بأحد الزمالء تم: ةإنتاج الصوت والموسيقى والمؤثرات الصوتي -١

الخاص بالحوار من خالل ميكرفون أحادى االتجاه، هذا باإلضافة إلى انتقاء الخلفية الموسيقية 
المناسبة والمؤثرات الصوتية المطلوبة، وتم ذلك من خالل التسجيل بالمايك مباشرة على 

 لمختلفة الخاصة بالتسجيالت الصوتية وهوالكمبيوتر بواسطة برنامج يقوم بعمليات المونتاج ا
 )Sound Forge وهذا البرنامج يعمل فى بيئة الويندوز )٧ ، .  

مرت عملية إنتاج لقطات الفيديو والصور المتحركة : إنتاج الفيديو والرسوم المتحركة -٢
  :بالخطوات األتية 

   . بالمحتوىالمرتبطةتحديد اللقطات  - 
 تسجيل إلى باإلضافةخالل بعض المراكز والمدارس، و من يتم نسخ عدد من شرائط الفيد - 

  .التعليميةعدد من اللقطات من خالل القنوات الفضائية 
جامعة النوعية  تم اإلنتاج فى معمل تصوير الفيديو بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية  - 

  .المنوفية
   .المونتاج تم االستعانة بأحد الزمالء للقيام بعملية  - 
ات الفيديو على الكمبيوتر بواسطة كارت الفيديو المتواجد بجهاز الكمبيوتر ثم إدخال لقط - 

وبواسطة جهاز فيديو ، وتم عمل مونتاج للقطات التى تم تسجيلها من شريط الفيديو داخل 
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؛ حيث يعتبر من أقوى البرامج  )Adobe Primer( جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج 
داد لقطات الفيديو والرسوم المتحركة، وتم كل ذلك من التى تستخدم فى تحرير وإنتاج وإع

  .  خالل جهاز الكمبيوتر الخاص بالباحث 
 فى إعداد الصور الثابتة لموديوالت البحث على الصور التى تم االعتماد:إنتاج الصور الثابتة  -٣

تحميلها من خالل شبكة االنترنت واالسطوانات التعليمية المرتبطة بالشركات الخاصة تم 
، هذا باإلضافة إلى المجالت  الى تصوير بعض اللقطات ببعض المدارسباإلضافةالمعاقين ب

، وتم إدخال جميع الصور بتكنولوجيا التعليم والفئات الخاصةوالمراجع والكتالوجات المرتبطة 
، وتم التعامل مع الصور والرسوم واألشكال  )Scanner(الثابتة من خالل الماسح الضوئى 

تعديالت الالزمة بحيث تكون الصورة نظيفة وحادة ومتباينة األلوان، كل ذلك من الثابتة بال
  . يعتبر من أقوى البرامج فى هذا المجال  حيث، )Adobe PhotoShop( خالل برنامج 

استخدمت العديد من الرسومات الخطية فى إنتاج موديوالت : إنتاج الرسومات الخطية  -٤
، كما المصادر المرتبطةبعضها فى صورة جاهزة من ، وذلك من خالل الحصول على المقرر

   ) .Adobe PhotoShop( تم رسم البعض منها من خالل برامج الرسومات  مثل 
مع  )  ٢٠٠٣ Microsoft Word( وذلك باستخدام برامج الكتابة : كتابة النصوص وتنسيقها  -٥

ة لعرض النص مراعاة التوافق بين حجم الفونط وحجم الشاشة ككل ، والمساحة المخصص
على الشاشة، وقد استخدم الباحث هذا البرنامج فى كتابة النصوص واالختبارات المرتبطة 

  .بالموديوالت

  :دليل الطالب  : رابعا
 )Power Point (ببرنامجمن خالل عرض تقديمى  دليل الطالب بإعدادقام الباحث 

 أسلوبم الذاتى من خالل موضحاً به كيفية السير فى دراسة المقرر المقترح بطريقة التعل
 الموديوالت التعليمية المنتجة من خالل تكنولوجيا الوسائل المتعددة، ويشمل الدليل العناصر اآلتية

   :)٧(ملحق 

  :ة ـمقدم -أ
توضح للطالب طبيعة دراسة مقرر تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة وأهمية دراسته،  

  .ستخدم داخل معمل الكمبيوتروتصميم وحداته التعليمية، ونمط التعلم الم
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   :المقررأهداف  -ب
يوضح الدليل األهداف العامة لمقرر تكنولوجيا التعليم والمطلوب من الطالب تحقيقها بعد  

  . المقرراالنتهاء من دراسة موديوالت
  :موديوالت المقرر -جـ
  .راستهايوضح الدليل الموديوالت التى يتكون منها مقرر تكنولوجيا التعليم وتسلسل د 
  : ومواعيدهامكان الدراسة -د

حيث حدد به مكان دراسة الموديوالت، ومواعيد الدراسة، مع إعطاء حرية االختيار للطالب  
  .للحضور فى الوقت الذى يناسبه

  :نظام الدراسة -هـ
 يوضح الدليل خطوات دراسة موديوالت المقرر حيث يوضح له كيفية السير فى دراسة هذه 

  . ينتهى منها بخطوات واضحة محددةالموديوالت حتى

   :األنشطة االثرائية العامة للمقرر -و
فى التوسع واالستزادة فى  الطالب األنشطة اإلضافية اذا رغبمن مجموعة يوضح الدليل 
   . موضوع الموديول

  :كيفية التقويم لمعرفة مدى تحقيقك لألهداف اإلجرائية للمقرر  -ز
 وقد تم إعداد    ،  اإلجرائية لموديوالت المقرر   ألهدافاقيق  تحمدى  إلى معرفة    يهدف التقويم 

 بعد تغذيته بالمعلومـات     هاالختبارات بصورة كمبيوترية يقوم فيها جهاز الكمبيوتر بتصحيح إجابت        
  . على الجهازهالنتيجة مباشرة أمامالصحيحة وفور االنتهاء من االختبار تظهر 

  :حكمينعرض الموديوالت ودليل الطالب على الم: خامسا
المتخصصين فى تم عرض الموديوالت ودليل الطالب على مجموعة من المحكمين 

للتأكد من ) ١ملحق  ( تكنولوجيا التعليم ومناهج وطرق التدريس وعلم النفس والفئات الخاصة
  .صالحيتهم

  :لموديوالت بالنسبة ل-١
  : معرفة   تم عرض الموديوالت على المحكمين بغرض

   .والت باألهداف العامة للمقرر  مدى ارتباط المودي-
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      . صحة المادة التعليمية الواردة فى محتوى الموديوالت-
  .العرض  طريقة  مدى مناسبة أسلوب و-
   . مع محتواهمناسبة زمن عرض كل موديول  -
  .ومحتوى كل موديول إمكانية التفاعل بين الطالب -
   . سائل المتعددة الخاص بكل موديوللبرنامج تكنولوجيا الوسهولة استخدام الطالب مدى  -
  .التى تضمنتها الموديوالت لتحقيق أهداف الموديول مدى مناسبة األنشطة والتدريبات العملية  -
   .هم من حيث اإلضافة أو التعديل او الحذف  مقترحات-
على الموديوالت مين لمناقشة مالحظتهم كالسادة المحبعض  بين الباحث ولقاءاتوتمت     

   :  بالنسبة للموديوالت ، وفيما يلي ملخص لتلك المالحظاتليلوالد

أجمع المحكمون على ارتباط محتوى الموديوالت باألهداف العامة لمقرر تكنولوجيا التعليم   -أ 
 .للفئات الخاصة

 بعض التعديالت فى صياغة مبررات دراسة بعض الموديوالت إجراءمين كاقترح بعض المح -ب 
 .لتكون أكثر دافعية للطالب

 ديول الرابع والخاص وبمحتوى الم لعدم ارتباطها بعض الصورتغيير  المحكمين بعض رأى  -ج 
   .بتصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاصة 

مين عدداً من األنشطة التعليمية فى بعض الموديوالت حتى تكون وافية كأضاف بعض المح  -د 
 .وشاملة ومرتبطة باألهداف 

  .الشاشة بالمثيرات التى ال تؤدى دور حيوى فى العرض عدم ازدحام اقترح بعض المحكمين   -ه 
  .حذف بعض الشاشات فى البرنامج التى يمكن دمجها رأى  بعض المحكمين   -و 
  .تنويع الموسيقى والمؤثرات الصوتية فى العرض اقترح بعض المحكمين  -ز 
 .اختصار النصوص فى العرض بحيث ال تخل بمعنى النصأكد المحكمون على  -ح 

  :ل الطالبلدلي بالنسبة -٢
  :مين بغرضكتم عرض دليل الطالب على المح

   . لتوضيح خطوات دراسة المقررمعرفة ما إذا كانت محتويات الدليل كافية  - 
 .ومناسبة العبارات لطالب كلية التربية النوعيةمدى وضوح  - 

 .تعديل أو حذف أو إضافة ما يرونه مناسباً من وجهه نظرهم - 
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  .اآلتيةوقد أبدى بعض المحكمين المالحظات 
 . أجمع المحكمون أن محتويات الدليل كافية للطالب  - 

أجمع المحكمون على أهمية وجود عرض تقـديمى لـدليل الطالـب مـن خـالل برنـامج                   - 
  . الباوربوينت

، وقـام الباحـث     رأى بعض المحكمين تغيير بعض العبارات لتكون أكثر وضوحا وأكثر دقة           - 
 .بتعديلها

لمسارية التى توضح كيفية دراسة المقرر الموجودة فـى         اجمع المحكمون على أهمية اللوحة ا      - 
   .نهاية الدليل

  . لمعرفة الطالب بمدى تحقيقه ألهداف المقررقام بعض المحكمين بإضافة كيفية التقويم - 
.   ودليل الطالب وفقاً ألراء ومقترحات السادة المحكمين الموديوالتوقام الباحث بتعديل   

  : موديوالت للالتجربة االستطالعية: سادسا
  : الهدف من التجربة االستطالعية-١

للموديوالت للتأكد من وضوح المـادة العلميـة المتـضمنة          تم إجراء التجربة االستطالعية           
،   بكليات التربية النوعيـة    - الفرقة الرابعة    –بالموديوالت بالنسبة لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم       

 والمؤثرات المتنوعـة الـسمعية      واأللوان حيث حجم الخط      هذه الموديوالت من   إخراج من   والتأكد
 بكـل  األنـشطة وغيرها من عناصر إخراج الموديول بالشكل المناسب، ومدى مناسبة         والبصرية،

، ويتمكن الباحث من تعديل هذه الموديـوالت       إعاقةى  أموديول واستطاعة الطالب فى تنفيذها دون       
  .قبل تنفيذ التجربة األساسية

  :جربة االستطالعية عينة الت-٢
 بـشعبة   الرابعةعلى مجموعة من طالب الفرقة      الموديوالت فى صورتها األولية       طبق الباحث    

طالبا، وقد حدد الباحث لكـل      ) ٢٠( قوامها  النوعية جامعة المنوفية    تكنولوجيا التعليم بكلية التربية     
 التى حـضرت التطبيـق      ، وهى نفس المجموعة   للعمل منفردا ومستقال عن اآلخرين    طالب موعدا   

 باختيـار الوسـائل التعليميـة للفئـات          المرتبط مقياس الوعى اختبار  القبلى لالختبار التحصيلى و   
  .الخاصة
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  : تطبيق الموديوالت فى التجربة االستطالعية-٣

 فى الفتـرة مـن       ٢٠٠٥/٢٠٠٦تم تطبيق الموديوالت فى النصف األول من العام الدراسى            
 ، وتم التطبيق بمعمل الكمبيوتر بكلية التربية النوعية         ٢٠٠٥ /  ١٠ /٢٢ حتى   ٢٠٠٥ / ١٠/ ١٥

 على التعليمات الخاصة بالبرنامج؛     إطالعهوقبل بدء الطالب فى عملية التعلم، تم        بجامعة المنوفية،   
 من خالل دليل الطالـب      ، وأثناءه وبعد االنتهاء منه،     البرنامج ليتعرف على المطلوب منه قبل بدء     

وكـان يـسجل الباحـث       ،تم تطبيق البرنـامج   و ،وجود على جهاز الكمبيوتر الذى تم إعداده        الم
وتم تقسيم عدد الطالب على     مالحظتهم أثناء دراستهم للموديول وقيامهم بجميع األنشطة التعليمية،         

طالب فى الفترة الواحدة، ويوجد بطاقة لكل طالب يسجل         ) ١٠(مجموعتين فى اليوم الواحد بمعدل      
 الطالب بدراسة الموديول التـالى      موال يقو ،   )١٢ملحق   ( ا ساعة وتاريخ الحضور فى كل مرة      به

طالبـاً  ) ٢٠( ، وقد أنهـى جميـع طـالب العينـة        %) ٩٠ ( اإلتقانإال بعد  وصوله الى درجة       
  . االختبار التحصيلى النهائى الخاص بهاأدواالموديوالت حتى نهايتها، وقد 

الب من لديه اى مالحظات عن البرنامج بما يتـضمنه مـن أنـشطة               وطلب الباحث من الط       
  : التى تلخصت فى اآلتياتظبعض المالحتعليمية وعن إخراجه وأبدى الطالب 

  .أبدى الطالب ارتياحهم للتعلم من خالل الوسائل المتعددة الكمبيوترية - 
ة         ييمالعروض التقدأجمع الطالب على العرض الجيد لدليل الطالب من خالل برنامج  - 

 )Power Point( حيث وضح الخطوات بصورة سهلة وواضحة . 

 حيث كان لقطات الفيديوبعض الصوت فى  بعض الطالب رغبتهم فى توضيح أبدى - 
 .، وقام الباحث بتعديلهامنخفضاً

عض الطالب ارتياحهم لتوافر األنشطة التعليمية داخل الكمبيوتر حيث يمكن تنفيذها أبدى ب - 
 .التعلم على جهاز الكمبيوترفى نفس مكان 

أبدى بعض الطالب رغبتهم فى تعميم أسلوب التعلم الذاتى من خالل تكنولوجيا الوسائل  - 
 )١٣ملحق( .المتعددة فى تعلم جميع المقررات األخرى التى يدرسونها
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 ):بناؤها وضبطها( أدوات الدراسة : سابعا
التعليم للفئات الخاصة لطالب شعبة فى مقرر تكنولوجيا  إعداد االختبار التحصيلي – ١

   : النوعيةتكنولوجيا التعليم بكليات التربية
 األهداف على تحديد ، وبناءالعامة والمحتوى التعليمى للمقرر المقترحفي ضوء األهداف     

السلوكية التي سوف تقيسها عناصر االختبار، قام الباحث بتصميم وبناء اختبار تحصيلي 
يات التذكر والفهم والتطبيق حسب تصنيف بلوم قبل وبعد االنتهاء من موضوعي يقيس مستو

  : الدراسة التجريبية، وقد مرت عملية بناء االختبار بالخطوات التالية

  :االختبار من هدف ال تحديد -أ
لية التربيـة النوعيـة      شعبة تكنولوجيا التعليم بك    يهدف االختبار إلى قياس تحصيل طالب       

المتعلقة بالمعلومات  مقرر تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة و     للمعلومات المتضمنة في    عينة البحث   
وكيفيـة   من حيث الخصائص والسمات، وعالقتها بتكنولوجيا التعليم،         الفئات الخاصة األساسية عن   

هداف أل  وذلك لمعرفة مدى تحقيق الطالب     ، التعليمية المرتبطة بهم   الوسائلاختيار وتصميم وإنتاج    
  . التذكر والفهم والتطبيق: الثالثمستوياتال على راسة المقرر المقترحد

  : إعداد جدول المواصفات -ب
 ومحتـوى هـذه     انتاجهـا التـي تـم     للموديـوالت   حتى يمكن الربط بين األهداف التعليمية            

 قـام   ،)تذكر، فهم، تطبيق    (  في المستويات الثالثة     لها، وتحديد عدد المفردات الالزمة      الموديوالت
 لتوزيع  يوضح مواصفات االختبار التحصيلى المعرفى واألوزان النسبية      ) ٥(الباحث بإعداد جدول    

وتدل األرقـام  ، مفردات االختبار واألهداف على موديوالت مقرر تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة   
  . على حدة الواردة في خاليا الجدول على عدد مفردات االختبار التي تم صياغتها لكل موضوع 

   :االختبار الصياغة األولية لبنود  -ج
  وقـدر  تعد كتابة بنود االختبار وصياغتها من أهم خطوات بناء االختبـار الموضـوعي،              

راعى الباحث عند إعداد االختبار التحصيلى االطالع على بعض المراجـع العلميـة فـى ذلـك،          
  : همانويتكون االختبار من جزئيي

إذا كانت العبارة صحيحة ) P(عالمة يضغط على المفحوص أن على : الصواب والخطأ -
ويقوم الكمبيوتر بالتصحيح التلقائى على  السؤال رقم تحتإذا كانت العبارة خاطئة ) O(وعالمة 
  . مفردة ) ٦٨( ، وعدد مفردات هذا النمط السؤال
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ع مفردات  المعرفى واألوزان النسبية لتوزيىختبار التحصيلااليوضح مواصفات   )٥( جدول
 االختبار واألهداف على موديوالت مقرر تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة

 مستوى الفهم مستوى التذكر
 

 مستوى العمليات مستوى التطبيق
 
 

 الموديوالت
عدد 

 األهداف
عدد 
 األسئلة

عدد 
 األهداف

عدد 
 األسئلة

عدد 
 األهداف

عدد 
 األسئلة

المجموع 
الكلى 
 لألهداف

المجموع 
الكلى 
ألسئلة 
 االختبار

األوزان 
النسبية 
 لألهداف

األوزان 
النسبية 
ألسئلة 
 االختبار

تكنولوجيا التعليم 
 للفئات الخاصة 

)مفاهيم ومصطلحات(   
٢٣,١ ١٦ ١٢ - - ٤ ٤ ١٢ ٨%  ١٥,٤%  

خصائص الفئات 
الخاصة وحاجاتهم 

 التعليمية

١٩,٢ ١٨ ١٠ ٤ ٢ ٥ ٣ ٩ ٥%  ١٧,٣%  

تصميم الوسائل 
لفئات التعليمية ل

 الخاصة

١٣,٥ ١٨ ٧ ٧ ٢ ٤ ٢ ٧ ٣%  ١٧,٣%  
 

إنتاج الوسائل 
التعليمية للفئات 

 الخاصة وتطويرها

١٥,٤ ١٧ ٨ ٤ ٢ ٦ ٢ ٧ ٤%  ١٦,٣%  
 

اختيار الوسائل 
التعليمية للفئات 

 الخاصة

١١ ٤ 
 

١٣,٥ ١٨ ٧ ٢ ١ ٥ ٢%  ١٧,٣%  

تطبيقات الكمبيوتر 
فى تعليم الفئات 

 الخاصة

٤ 
 

١٥,٤ ١٧ ٨ ٣ ٢ ٥ ٢ ٩%  ١٦,٣%  

 - - ١٠٤ ٥٢ ٢٠ ٩ ٢٩ ١٥ ٥٥ ٢٨ المجموع الكلى

٥٣ األوزان النسبية
,٨

%
 

٥٢
,٩

%
 

٢٨
,٨

%
 

٢٧
,٩

%
 

١٧
,٣

%
 

١٩
,٢

%
 

- - ١٠
٠

%
 

١٠
٠

%
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 مفردة تحتوى رأس السؤال وأربعة بدائل ، مـن     ) ٤٠( وعدد مفرداتها    : االختيار من متعدد   -
يضغط على اإلجابـة الـصحيحة   وعلى المفحوص أن ، ل اإلجابة الصحيحة بينهم بديل واحد يمث   
  .من بين هذه البدائل

-رمزية الغريب(  وتم اختيار هذين النوعين من االختبارات الموضوعية لتميزها باألتى    
٢١ :١٩٨٢(:  
  .المعدالت العالية للثبات والصدق - 
  الوضوح وتغطية الكم المطلوب قياسه - 
  . اإلجابة السرعة والسهولة فى - 
  .التصحيح بسهولة بعد إعداد مفتاح لتصحيح اإلجابة  - 

الشروط الالزمة لكل نوع حتى يكون ر عند صياغة مفردات االختياالباحث عي ا وقد ر   
  .االختبار بصورة جيدة

   : وضع تعليمات االختبار -د
ن تم وضع تعليمات االختبار التحصيلى بصورة واضحة تمكن المتعلم من اإلجابة ع  

االختبار بصورة سهلة دون الرجوع لمساعدة خارجية، وتأتى هذه التعليمات على الشاشة األولى 
    وقد روعي عند صياغتها ،من البرنامج الكمبيوترى الذى تم تقديم االختبار للطالب من خالله

   :يـما يل
  .التعليمات سهلة وواضحة ومباشرة  - 
   .توضح للطالب اإلجابة عن كل أسئلة االختبار - 
  .تتضمن مثاال محلوال يوضح شكل السؤال وكيفية اإلجابة عليه  - 

  . وفى ضوء ما سبق تمت صياغة تعليمات االختبار       

  : تقدير الدرجات وطريقة التصحيح-ه
 برمجة االختبار لتصحيحه من  الباحثعىارمفردة، وقد ) ١٠٤(اشتمل االختبار على   

 الذى يمكن من )  ٨,٠ Macromedia Director(مج خالل الكمبيوتر، باستخدام إمكانات برنا
خالله حساب درجات اإلجابات الصحيحة واإلجابات الخاطئة للمتعلم عند إجابته على االختبار 

باستخدام الكمبيوتر، وذلك على أن يتم إعطاء درجة واحدة لكل إجابة صحيحة وصفر  التحصيلى
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 درجة بعدد اجمالى مفردات  ) ١٠٤( ختبار لإلجابة الخاطئة، ولذلك كانت النهاية العظمى لال
  .االختبار 

ولتالفى أثر التخمين    وفى نهاية االختبار تظهر نتيجة الطالب أمامه على شاشة الكمبيوتر، 
  ).  ١٩ (ملحق )  ٥٢٥: ١٩٧٩-فؤاد البهى(طبقت المعادلة المناسبة لذلك 

  : إعداد االختبار فى صورته األولية-و
دات االختبار بحيث تغطى جميع الجوانب األساسية لموديوالت مقرر تمت صياغة مفر    

تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة والتى تم دراستها اثناء التجربة، كما راعى الباحث أن يشتمل 
، والتطبيق، وبلغ عدد أسئلة  مهاالختبار على عدد كبير من األسئلة التى تغطى مستويات التذكر،الف

  مفردة لالختيار من متعدد ) ٤٠( و مفردة للصواب والخطأ، ) ٦٨ ( ه األوليةاالختبار فى صورت
  .مفردة )  ١٠٨ ( ووصل اجمالى مفردات االختبار ،

   :حساب صدق االختبار التحصيلى -ز
ختبار على مجموعة من المتخصصين في تكنولوجيا التعليم والمناهج وطرق التم عرض ا     

    :الستطالع رأيهم فيما يلي   ) ١ملحق (  وعلم النفس التدريس
  .شمولية األسئلة لجميع عناصر الموضوع  - 
  . مجموعة البحث –مدى مناسبة األسئلة للطالب  - 
  .الدقة العلمية واللغوية ألسئلة االختبار  - 
  .إبداء أى مالحظات أو مقترحات  - 
  .مدى تحقيق مفردات االختبار لألهداف التعليمية الموضوعة  - 

  : محكمين عما يلي  وقد أسفرت آراء ال

  : أسئلة الصواب والخطأ -
 مفردات االختبار بحيث بعضتعديل صياغة ، و مفرداتخمسحذف    اتفق المحكمون على 

  : كالتالي ) ٦ (  وضوحا وهى كما يبينها جدولأكثرتكون 
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  التعديالت المقترحة وفق ما اتفق عليه المحكمون )٦( جدول
  الختبار التحصيليا منأ أسئلة الصواب والخطبفيما يتعلق 

  العبارة بعد التعديل  العبارة قبل التعديل  رقم السؤال
لغة اإلشارة من الطرق األساسية فى تعليم   ١٥

  المعاقين بصريا
تعتبر لغة اإلشارة من الطرق األساسية فى تعليم 

  المعاقين بصريا
يظهر القصور فى التخيل البصرى  مع   ٢٠

  المعاقين بصريا
فى التخيل البصرى  بوضوح يظهر القصور 

  عند المعاقين سمعياً
قبل التفكير فى إنتاج الوسيلة البد من التأكد أوال   ٣٩

  هاعدم توفرمن 
قبل التفكير فى إنتاج الوسيلة ينبغى التأكد من 

  هافراعدم تو
الوسيلة التى تعتمد على لغة برايل تساعد   ٥٥

  المعاق سمعيا  فى تمثيل الكلمات والمفاهيم
د لغة برايل المعاق سمعيا  فى تمثيل تساع

  الكلمات والمفاهيم واألفكار
  
  : أسئلة االختيار من متعدد -

اتفق السادة المحكمون على تعديل صياغة بعض مفردات االختبار بحيث تكون اكثر وضوحا     
  :كالتالي  ) ٧(  هي كما يبينها جدولووكذلك بدائل اإلجابة 

  ة وفق ما اتفق عليه المحكمونالتعديالت المقترح) ٧(جدول 
  الختبار التحصيليمن اأسئلة االختيار من متعدد بفيما يتعلق 

  

  العبارة بعد التعديل  العبارة قبل التعديل  السؤال
  تعتمد الصوت والرؤية فى عرض محتواها  تعتمد الصوت والرؤية البصرية فى عرض محتواها  د -٤

  الوسائل التعليمية بأنه عمليةتصميم يوصف   الوسائل التعليمية عمليةتصميم   ١٤
يجب أن يكون النص المكتوب على الوسائل   ١٦

البصرية للمعاقين سمعيا مقروءاً من على  بعد ال 
  يقل عن

من معايير النص المكتوب على وسيلة تعليمية 
 للمعاقين سمعيا أن يكون على بعد ال يقل عن

ثم ام الباحث بتعديل صياغة مفردات االختبار، وفى ضوء ما اتفق عليه الخبراء والمحكمين ق    
وطريقة اإلجابة والبرمجة الخاصة بذلك  هعدت تعليمات كما ُأ، االختبار في صورته النهائيةأعد

 ) ٤٠(و مفردة للصواب والخطأ، ) ٦٤ (النهائية وبلغ عدد أسئلة االختبار فى صورته ، كمبيوتريا
   ).٣( ملحق .مفردة )  ١٠٤ (فردات االختبار  ووصل اجمالى ممفردة لالختيار من متعدد،
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   :التجربة االستطالعية لالختبار التحصيلى -ح
تكنولوجيا التعليم بكلية التربية الرابعة شعبة تم تجريب االختبار على عينة من طالب الفرقة      

   :إلى االتىهذا التجريب ويهدف طالبا، ) ٢٠(  قوامها النوعية بجامعة المنوفية
 . الزمن المناسب لتطبيق االختبارتحديد -١

  .معامل ثبات االختبار حساب  -٢
   .مفردة معامل سهولة وصعوبة كل حساب  -٣
   .مفردةمعامل التمييز لكل حساب  -٤

  :    وقد أسفر تطبيق التجربة االستطالعية على النتائج التالية 

  :تحديد زمن االختبار  )١(
 لكل طالب من أفراد العينة التى أجريت عليها قام الباحث برصد زمن اإلجابة على االختبار    

التجربة االستطالعية لالختبار، وفى نهاية التجربة تم حساب متوسط زمن االختبار الذى وصل 
  .دقيقة ) ٥٥ ( إلى

  :حساب معامل ثبات االختبار  )٢(
ير من الهدف من قياس ثبات االختبار هو معرفة مدى خلو االختبار من األخطاء التي قد تغ     

على عينة مكونة من تم حساب ثبات االختبار ، وأداء الفرد من وقت آلخر على نفس االختبار
طالب من طالب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة ) ٢٠(

ان سبيرم"وقد استخدمت طريقة التجزئة النصفية لكل من، المنوفية، وهى نفس العينة االستطالعية
   . لحساب ثبات االختبار) ١٩ (  ملحق Spearman & Brown" وبراون

   ) ٨(  جدول 
  باستخدام طريقة التجزئة النصفية  حساب معامل ثبات االختبار التحصيلي الموضوعي

  

عدد أفراد 
  العينة

مجـ 
  س

مجـ 
  ٢س

مجـ 
  ص

مجـ 
  ٢ص

  مجـ 
  س ص

معامل 
  االرتباط

معامل 
  الثبات

٠,٨٨  ٠,٧٨ ١٠٨٩٢ ١٢٥٢٩ ٤٨١ ٩٧٧٦ ٤٢٦  ٢٠  

أن معامل االرتباط بين الدرجات الفرديـة والزوجيـة لمفـردات           ) ٨( ويتضح من جدول           
، وهذه النتيجـة تعنـى أن   )٠,٨٨( ، ومعامل الثبات لالختبار بلغ )٠,٧٨( االختبار التحصيلي بلغ  
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فس النتائج إذا أعيد    االختبار التحصيلي ثابت إلى حد كبير، مما يعنى أن االختبار يمكن أن يعطى ن             
تطبيقه على نفس العينة في نفس الظروف، كما يعنى خلو االختبار من األخطاء التـي يمكـن أن                  

  . تغير من أداء الفرد من وقت ألخر على نفس االختبار 

  : االختبار مفردات من مفردة حساب معامل السهولة المصحح من أثر التخمين لكل )٣(
هولة المصحح من اثر التخمين لكل سؤال من أسئلة االختبار          قام الباحث بحساب معامل الس    

وفى ضوء النتائج التي تم التوصل إليهـا رتبـت          ،  )١٩ملحق  ( الخاصة بذلك   باستخدام المعادلة   
 أسئلة االختبار وفقاً لمعامل سهولة كل سؤال، بحيث تتدرج األسئلة من الـسهل إلـى الـصعب،                

   ومعامالت الصعوبة تراوحـت بـين  ،  ) ٠,٨٠ ،٠,٢٥ ( تراوحت معامالت سهولة االختبار بين    و
تكـون  ) ٠,٨(مل سهولتها عن    ا التى يزيد مع   المفردات أنالباحث  وقد اعتبر   ،  )٠,٧٥،  ٠,٢٠(  

ملحق ،  تكون شديدة الصعوبة  ) ٠,٢(شديدة السهولة، وان المفردات التى يقل معامل سهولتها عن          
الت السهولة والصعوبة ألسئلة االختبـار لمـستوى   ، وتشير هذه النتائج إلى مناسبة قيم معام       )٨ (

  . البحث عينة –الطالب 

   : مفردة حساب معامل التميز لكل )٤(
التمييز قدرة المفردة على التمييز بين مرتفعى األداء ومنخفضى األداء فى بمعامل يقصد         

ختبار التحصيلى اتبع اإلجابة عن االختبار ككل، ولحساب معامل التمييز لكل سؤال من أسئلة اال
  :الباحث الخطوات اآلتية 

ترتيب درجات الطالب فى التجربة االستطالعية ترتيبا تنازليا حسب الدرجة المعطاة لكـل              -١
 .طالب

من درجات الجـزء الـسفلى   % ٢٧وفصل ) س ع (من درجات الجزء العلوى     % ٢٧فصل   -٢
  :وتطبيق المعادلة الخاصة بذلك وهى) س د(

   س د–ع                  س 
  ).٤٠٥ :١٩٨٠ -جابر عبدالحميد(                ________________        =معامل التمييز

   ن٠,٥                                   
   .عدد أفراد مجموعتى الجزء العلوى والسفلى= حيث ن
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  المفـردة أنوحيث ، )٠,٨٤، ٠,٣٥(وتم حساب معامل تمييز كل بند وقد تراوحت بين       
 جميع  ان وبالتالى اعتبر الباحث     ٠,٣المميزة هى التى يكون معامل التمييز لها ال يقل عن           

  . )٨ملحق (  .مفردات االختبار مميزة وصالحة للتطبيق

   : للفئات الخاصة  الوسائل التعليمية إعداد بطاقة تقييم تصميم-٢
  : ة ـبالخطوات التاليفئات الخاصة بطاقة تقييم تصميم الوسائل التعليمية للقد مرت عملية بناء     

  :من البطاقةهدف  تحديد ال-أ
طالب شعبة تكنولوجيا التعليم للوسائل التعليمية للمعاقين تهدف البطاقة إلى تقييم تصميم      

  .لهذه الفئات، لمعرفة مراعاتهم لمبادئ وأسس التصميم الجيد سمعيا أو للمعاقين بصريا

  .مصادر بناء بطاقة التصميم -ب
وعلى بعض البطاقات للوسائل التعليمية، مبادئ وأسس التصميم الجيد فى ضوء االطالع على     

 من معايير إليهوصل تم التوبما ، الوسائل التعليمية باختالف أنواعهاالتي أعدت لتقييم تصميم 
الصورة ببناء وتصميم الباحث قام تصميم الوسائل التعليمية للمعاقين سمعيا أو المعاقين بصريا 

  .الوسائل التعليمية للفئات الخاصة المبدئية لبطاقة تقييم تصميم 

  . الصورة األولية لبطاقة التصميم-ج
 خاصية إيجابية )٣١(مبدئيا من بطاقة تقييم تصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاصة تكونت     

شتملت على ثالث محاور  حيث ا،الى وسيلة تعليمية يتم تصميمها للفئات الخاصةللتصميم الجيد 
، عبارة) ١٣(العامة لتقييم التصميم للفئات الخاصة ويتكون من يتعلق بالنواحى المحور األول 
، والمحور الثالث عبارات) ٩( تقييم التصميم للمعاقين سمعيا ويتكون من يتعلق بوالمحور الثانى 

صميم أن ي  الطالبإذا اختار، فعبارات) ٩( تقييم التصميم للمعاقين بصريا ويتكون من يتعلق ب
المحور  عبارات مع المحور األول عبارات يتم جمع ، فى هذه الحالةلمعاقين سمعيالوسيلة تعليمية 

خاصية ) ٢٢(من يتكون  التعليمية الخاصة بالمعاقين سمعيا الوسائل فيصبح تقييم تصميم الثانى
 ، ١، ٢، ٣اصية، فتوضع درجات  التقييم على أساس وضع درجة معينة لتوفر الخللتصميم، ويتم

إذا قام الطالب أما ،  ، على الترتيبضعيفةللمستويات بدرجة كبيرة ، بدرجة متوسطة ، بدرجة 
المحور  عبارات مع المحور األول عباراتيتم جمع فبتصميم وسيلة تعليمية للمعاقين بصريا 

   .خاصية) ٢٢(من يتكون  صرياب التعليمية الخاصة بالمعاقين الوسائلتقييم تصميم فيصبح الثالث 
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  : صدق البطاقة-د
وإلقرار صالحية البطاقة، تم عرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في   

ومرفقاً بها خطاب يوضح موضوع البحث، ) ١ ملحق( ومناهج وطرق التدريس تكنولوجيا التعليم 
  : ث وهدف البطاقة ، وطلب منهم إبداء الرأي في عبارات البطاقة من حي

  ) .مناسبة ، غير مناسبة (  صياغتها -  
  ) مرتبطة ، غير مرتبطة (  ارتباطها بالهدف -  

بصالحية البطاقة  السادة المحكمون فاقروكذلك إضافة ما يرونه مناسباً، وحذف غير المناسب     
  :بعد إجراء التعديالت اآلتية 

الخاصة إلى بطاقتين مستقلتين احدهما تقسيم بطاقة تقييم التصميم للوسائل التعليمية للفئات  -
للمعاقين سمعيا واألخرى للمعاقين بصريا، بحيث يصبح للطالب حرية االختيار عند التصميم سواء 

  .للمعاقين سمعيا أو للمعاقين بصريا، أو كالهما
 تقسيم كل بطاقة الى محورين أساسيين األول يتعلق بالنواحى التربوية للتصميم ، واألخر يتعلق -

 .بالنواحى الفنية للتصميم

  . تعديل صياغة بعض العبارات لتصبح واضحة-
في تقييم تصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاصة  التعديالت، وأصبحت بطاقة وتم اجراء  

للمعاقين سمعياً بطاقة تصميم الوسائل التعليمية بطاقتين أحدهما من   تتكون صورتها النهائية
بطاقة تصميم والثانية ) ٤ملحق (درجة  ٦٦ومجموع درجاتها النهائية   خاصية،)٢٢(من وتتكون 

  .  )٤ ملحق(  درجة ٦٦ومجموع درجاتها النهائية  ،)٢٢(للمعاقين بصرياً وتتكون من 

  :ثبات البطاقة  -هـ
علـى   تم تطبيق بطاقتى تقييم التصميم للوسائل التعليمية للمعاقين سمعيا وللمعاقين بـصريا                  

هم المرتبطـة بـبعض     لتقيـيم تـصميمات     شعبة تكنولوجيا التعلـيم    الرابعةطالب الفرقة   عينة من   
الموضوعات الدراسية فى المرحلة االبتدائية للمعاقين سمعيا والمعاقين بصريا، وبلغ عدد الطـالب       

 قام بتصميم وسـائل  بعضهم، وهم نفس العينة االستطالعية   طالباً )٢٠(الذين قاموا بعملية التصميم     
وسـجل   ،تصميم وسائل تعليمية للمعـاقين بـصريا      ب قاموا   والبعض األخر يمية للمعاقين سمعيا    تعل

/  ١٠ / ١وذلـك يـوم الـسبت الموافـق         الباحث درجات التقييم في استمارة خاصة لكل تصميم،         
وقـام الباحـث     مرة أخرى لنفس التـصميمات،       التطبيق إعادة   تم خمسة عشر يوماً  وبعد  ،  ٢٠٠٥
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ات التقييم في كل مرة، واالنحراف المعياري، ومعامل االرتباط بين درجـات        بحساب متوسط درج  
  . )٩( كما هو موضح بجدول  التقييمين فكان معامل الثبات

)٩( جدول   
  .بطريقة إعادة التقييم للفئات الخاصة  التعليمية الوسائلمعامل ثبات بطاقة تقييم تصميم 

  

ان ـالبي  

 التطبيق
 المتوسط 

ياري االنحراف المع  معامل الثبات  

 ٨,٠٧ ٤٠,٤ التطبيق األول 
 ٨,٠١ ٤٢,٨ التطبيق الثاني 

٠,٩٤ 

، مما يدل على أنها على درجة عالية        )٠,٩٤ (أن معامل ثبات البطاقة    ) ٩(  يتضح من جدول      
بطاقتى تقييم التصميم للوسائل التعليمية للمعـاقين سـمعيا وللمعـاقين           وبذلك أصبحت   من الثبات،   

    ) ٤ ملحق(  . في صورتها النهائية صالحة لالستخدامابصري

  :للفئات الخاصةالمنتجة الوسائل التعليمية  بطاقة تقييم - ٣
  : ةـبالخطوات التاليبطاقة تقييم الوسائل التعليمية المنتجة للفئات الخاصة قد مرت عملية بناء     

  :من البطاقةهدف  تحديد ال-أ
طالب شعبة تكنولوجيا  الوسائل التعليمية للفئات الخاصة التى أنتجها تهدف البطاقة إلى تقييم     

  . ا، ودرجة توافر المواصفات الجيدة فيههالمعرفة مدى جودتالتعليم 

  :مصادر بناء البطاقة -ب
وعلى بعض البطاقات التي أعدت لتقييم الوسائل التعليمية، مواصفات فى ضوء اإلطالع على      

، قام الباحث ببناء وتصميم الصورة المبدئية لبطاقة تقييم لمنتجة باختالف أنواعهاالوسائل التعليمية ا
  .الوسائل التعليمية المنتجة للفئات الخاصة 

  : الصورة األولية للبطاقة-ج
 حيث ،عبارة )١٧(مبدئيا من بطاقة تقييم الوسائل التعليمية المنتجة للفئات الخاصة تكونت      

يتعلق بالنواحى العامة لتقييم الوسائل التعليمية المنتجة  المحور األول اشتملت على ثالث محاور
الوسائل التعليمية المنتجة يتعلق بتقييم عبارات، والمحور الثانى ) ٩(ويتكون من للفئات الخاصة 
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الوسائل التعليمية المنتجة يتعلق بتقييم عبارات، والمحور الثالث ) ٤( للمعاقين سمعيا ويتكون من 
لمعاقين سمعيا لإنتاج وسيلة تعليمية الطالب معايير، فإذا اختار ) ٤( قين بصريا ويتكون من للمعا

تقييم الوسيلة بطاقة صبح  فتالثانىالمحور  واألولالمحور  عباراتيتم جمع فى هذه الحالة 
 التقييم على أساس وضع درجة عبارة، ويتم) ١٣(التعليمية المنتجة للمعاقين سمعيا تتكون من 

 ، للمستويات بدرجة كبيرة ، بدرجة متوسطة ، ١، ٢، ٣ينة لتوفر الخاصية، فتوضع درجات مع
ففى هذه  إذا قام الطالب بإنتاج وسيلة تعليمية للمعاقين بصريا أما، ، على الترتيبضعيفةبدرجة 
  .خاصية) ١٣( فيصبح المجموع الثالثالمحور  واألولالمحور  عبارات يتم جمع الحالة

  :اقة صدق البط-د
وإلقرار صالحية البطاقة، تم عرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في   

ومرفقاً بها خطاب يوضح موضوع البحث، ) ١ملحق ( ومناهج وطرق التدريس تكنولوجيا التعليم 
  : وهدف البطاقة ، وطلب منهم إبداء الرأي في عبارات البطاقة من حيث 

  ) .مناسبة ، غير مناسبة (  صياغتها -  
  ) مرتبطة ، غير مرتبطة (  ارتباطها بالهدف -  

بصالحية البطاقة  السادة المحكمون قرأفوكذلك إضافة ما يرونه مناسباً، وحذف غير المناسب     
  :بعد إجراء التعديالت اآلتية 

لوسائل التعليمية المنتجة للفئات الخاصة إلـى بطـاقتين مـستقلتين احـدهما          اتقسيم بطاقة تقييم     -
عاقين سمعيا واألخرى للمعاقين بصريا، بحيث يصبح للطالب حرية االختيار عند اإلنتاج وأيضاً             للم

 . بين المعاقين سمعيا والمعاقين بصرياةالختالف الخصائص السيكولوجي

 . تعديل صياغة بعض العبارات لتصبح واضحة-

  .إعادة ترتيب بعض العبارات -

تقييم الوسائل التعليمية المنتجة للفئات الخاصة اقة وأجرى الباحث التعديالت، وأصبحت بط     
          عبارة  )١٣( من مكونة للمعاقين سمعياً إحداهمابطاقتين من  تتكون في صورتها النهائية

الثانية للمعاقين بصرياً وتتكون من البطاقة ودرجة  ٣٩ومجموع درجاتها النهائية  ،)٥ملحق( 
  .  درجة ٣٩جاتها النهائية ، ومجموع در )٥ملحق(   عبارة)١٣(
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  :ثبات البطاقة  -هـ

على عينة   تم تطبيق بطاقتى تقييم الوسائل التعليمية المنتجة للمعاقين سمعيا و للمعاقين بصريا                
الوسائل التعليميـة التـى قـاموا بإنتاجهـا       لتقييم    شعبة تكنولوجيا التعليم   الرابعةمن طالب الفرقة    

،   الدراسية فى المرحلة االبتدائية للمعاقين سمعيا والمعاقين بصريا        والمرتبطة ببعض الموضوعات  
 قـام بانتـاج وسـائل تعليميـة     بعضهم،  طالباً )٢٠ (االنتاجوبلغ عدد الطالب الذين قاموا بعملية  

وسـجل الباحـث     ،إنتاج وسائل تعليمية للمعـاقين بـصريا      بقاموا  األخر   والبعضللمعاقين سمعيا   
 مرة أخرى   التطبيق إعادة   تم خمسة عشر يوماً  ، وبعد   منتجمارة خاصة لكل    درجات التقييم في است   

وقام الباحث بحساب متوسط درجـات التقيـيم فـي كـل مـرة،         ،  الوسائل التعليمية المنتجة  لنفس  
 كما هو موضح     واالنحراف المعياري، ومعامل االرتباط بين درجات التقييمين فكان معامل الثبات         

  . )١٠(بجدول 
  )١٠ (  جدول

  .بطريقة إعادة التقييم المنتجة للفئات الخاصة  التعليمية الوسائلمعامل ثبات بطاقة تقييم 
  

ان ـالبي  

 التطبيق
 المتوسط 

 معامل الثبات  االنحراف المعياري 

 ٤,٨ ٢٧,٩ التطبيق األول 
 ٤,٩ ٢٩,٢ التطبيق الثاني 

٠,٨٧ 

مما يدل على موثوقية البطاقتين،     ،  )٠,٨٧  (أن معامل ثبات البطاقة   )  ١٠(يتضح من جدول        و
 فـي  بطاقتى تقييم للوسائل التعليمية المنتجة للمعاقين سـمعيا وللمعـاقين بـصريا        وبذلك أصبحت   

  ).  ٥ملحق ( صورتها النهائية صالحة لالستخدام 

باختيار الوسائل بكليات التربية النوعية  التعليم اتكنولوجيبناء مقياس وعى طالب شعبة  -٤
  :تعليمية للفئات الخاصةال

مقياس وعى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية باختيار الوسائل  بناء     تم
  : ة ـالخطوات التاليالتعليمية للفئات الخاصة وفق 
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   : الهدف من المقياس -أ
ة التربية تعرف وعى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليالوعى بهدف مقياس تم إعداد      

، حيث يمكن بادئمبهذه ال م ومدى إلمامه،النوعية بأسس اختيار الوسائل التعليمية للفئات الخاصة
 من خالل تعريف الوعى هنا بأنه الفهم واإلدراك السليم الختيار الوسائل التعليمية للفئات الخاصة

االختيار المناسب حسب يطلب فيها منه طالب شعبة تكنولوجيا التعليم مواقف تعليمية يوضع فيها 
، مما ينمى لديه الوعى القائم على اإلحساس والتبنى والحماس لقضايا الوسائل التعليمية رؤيته

  .للفئات الخاصة

  :المقياس بناء  مصادر -ب
طة بالدراسة الحالية، نتائج وتوصيات الدراسات السابقة المرتبمن خالل إطالع الباحث على    

 على عدد من مقاييس الوعى واإلطالع، المتعلقة بالفئات الخاصةاألدبيات التربوية ومسح 
، واستشارة ذوى الخبرة واالختصاص فى مجال  النظرى للدراسة الحاليةاإلطار إلى باإلضافة
عبارات وتصميم الصورة األولية لقام الباحث ببناء يا التعليم ومناهج وطرق التدريس تكنولوج
  .عليمية للفئات الخاصةالوعى باختيار الوسائل التمقياس 

  : الصورة األولية للمقياس -ج
اشتمل موقفاً تعليمياً، حيث ) ٢٣(فى صورة مواقف تعليمية بلغت بناءا أولياً المقياس     تم بناء 

 ويضم أحدهما يدور حول اختيار الوسائل التعليمية للمعاقين سمعياأساسين محورين المقياس على 
) ١١( ويضم  للمعاقين بصرياى يدور حول اختيار الوسائل التعليميةوالثانموقفاً تعليماً، ) ١٢(

لمقياس مع كل محور من المواقف التعليمية لاتساق  مراعاة بناء المواقفوتم فى مواقف تعليمية، 
المواقف التعليمية مناسبة  ووضوحهاو المواقف التعليميةمحاوره، صحة الصياغة اللغوية ودقة 

  .للطالب المستهدفين 

  : صدق المقياس -د
، تم عرضه على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مقياس الوعىوإلقرار صالحية   

ومرفقاً به خطاب يوضح موضوع البحث،  ) ١ملحق ( ومناهج وطرق التدريس تكنولوجيا التعليم 
  :  من حيث المقياس ، وطلب منهم إبداء الرأي في عبارات المقياسوهدف 
  . مع كل محور من محاوره عليمية للمقياسالمواقف الت اتساق -  
  . صحة الصياغة اللغوية-  
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  . ووضوحهاالمواقف التعليمية دقة -  
  .للطالب المستهدفين  المواقف التعليمية مناسبة -  

فأبدى بعض المحكمين المالحظات وكذلك إضافة ما يرونه مناسباً، وحذف غير المناسب     
   :ةـــالتالي

 . التى ال يستطيع الطالب تحديد درجة الموافقة عليها بموضوعيةلتعليميةالمواقف احذف بعض  -

 .لتصبح واضحةالمواقف التعليمية  تعديل صياغة بعض -

الوسائل التعليمية للفئات الخاصة باختيار  وعىالمقياس  وأجرى الباحث التعديالت، وأصبح     
 والمرتبط األول المحور  على محورينوزعت ،موقفاً تعليمياً) ٢١(من  تكوني في صورته النهائية

، والمحور الثانى والمرتبط موقفاً تعليماً) ١١( ويضم اختيار الوسائل التعليمية للمعاقين سمعياًب
، وأصبح مجموع  )٦ملحق (موقفاً تعليمياً ) ١٠(ويضم  باختيار الوسائل التعليمية للمعاقين بصرياً

  . درجة ٢١درجات المقياس النهائية 

  : المقياس تثبا -د

طالباً، وهى نفس العينة االستطالعية، ) ٢٠(على عينة مكونة من  المقياستم حساب ثبات      
 ملحق Spearman & Brown" سبيرمان وبراون"وقد استخدمت طريقة التجزئة النصفية لكل من

   . لحساب ثبات االختبار الخاص بمقياس الوعى) ١٩ (

   ) ١١ (  جدول
   بمقياس الوعى  الخاصاالختبارحساب ثبات 

  

عدد أفراد 
  العينة

مجـ   مجـ س
  ٢س

مجـ 
  ص

مجـ 
  ٢ص

مجـ س 
  ص

معامل 
  االرتباط

معامل 
  الثبات

٠,٨٥  ٠,٧٤ ٣٨٠٣ ٤٠٠٣ ٢٧٥ ٣٧٣٢ ٢٦٤  ٢٠  

، ومعامـل   )٠,٧٤ ( بلـغ   لمفردات االختبار  معامل االرتباط أن   ) ١١ (        يتضح من جدول  
   . ثابت إلى حد كبيرمقياس الوعىنى أن ، وهذه النتيجة تع)٠,٨٥( الثبات بلغ 
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   :إجراءات التجربة األساسية : ثامناً
  : مرت التجربة األساسية بالمراحل التالية 

   : عينة البحث  -١
الفرقـة  طالباً من طالب     ) ٦٠( تكونت عينة البحث المستخدمة في التجربة األساسية من           
 جامعـة المنوفيـة فـي العـام الجـامعي           – التربية النوعية    شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية   الرابعة  
) ٣٠(،  لمجموعة التجريبيـة  طالباً ل ) ٣٠(،  مجموعتين، وتم توزيعهم عشوائياً على      ٢٠٠٥/٢٠٠٦
   .المجموعتينتقسيم عينة البحث األساسية على ) ١٢( ويبين جدول ،الضابطةلمجموعة طالباً ل

  
  تقسيم عينة البحث األساسية) ١٢(  جدول 

  عدد الطالب عند  المجموعة
  بدء التجربة

عدد الطالب الذين اجتازوا 
  التجربة النهائية

  عدد الطالب
  الغائبين

  -  ٣٠  ٣٠  تجريبيةال
  -  ٣٠  ٣٠  ضابطةال

  -  ٦٠  ٦٠  العدد الكلى

يتضح من الجدول السابق عدد عينة البحث للمجموعة التجريبية والضابطة، ونالحـظ عـدم                   
، ويرجع الباحث عدم تغيب الطالب وانـضباطهم فـي مواعيـد            مجموعتينالتغيب أي طالب في     
طالب فى الوقت الذى يناسبه يوميا طـول فتـرة           المواعيد بالنسبة لكل  مرونة   إجراء التجربة، إلى  

 أسلوب مختلف عما اعتادوا عليـه       المقرر المقترح ، وإيجاد عينة البحث في دراسة       اجراء التجربة 
  . تعليميةمن أساليب

  :الستعداد للتجريب  ا- ٢
  :تنفيذ تجربة البحث تتخلص فيما يلىاإلجراءات التي اتبعها الباحث عند   

    تم الحصول على موافقة رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية بخصوص الموافقة استخدام عـدد              -أ
باالضافة الى كمبيوتر الباحث الشخصى لتطبيق تجربة البحث فى معمل          )  اجهزة كمبيوتر  ٥( 

  .الحاسب االلى بالكلية، واستخدام معامل الوسائل التعليمية الخاصة بالقسم
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والتـى تـم انتاجهـا علـى سـت           تم عمل عدة نسخ من مديوالت البرنامج المعدة للتجريب         -ب
على أجهزة الكمبيوتر    هابتنزيلقام الباحث   ، ثم   اسطوانات للموديوالت التعليمية للمقرر المقترح    

لك تنزيل دليل الطالب الذى تم اعداده ببرنامج الباوربوينت على نفـس             وكذ ،الخاصة بالتطبيق 
أدوات البحـث بعـد    الباحـث   على اسطوانة تعليمية واحدة، وأيضا طبـع والموجوداألجهزة  

  .ضبطها وأصبحت صالحة للتطبيق بكميات مناسبة تتفق وعدد طالب عينة البحث 

، Windows XPلتجريـب ببـرامج    تجهيز وتحميل أجهزة الكمبيـوتر المـستخدمة فـى ا   -ج
Director ٨ ،QuickTime    ولذلك لتصبح هذه األجهزة قابل لعـرض البرنـامج بطريقـة 

ثناء واضحة وسهلة، وتزويد األجهزة بسماعات رأس حتى ال يشوش أى طالب على اآلخرين أ             
  .متابعة البرنامج المخصص له

 أثنـاء تطبيـق     لتجريبية والضابطة على المجموعتين ا  باألشراف   تهمساعداستعان الباحث فى     -د
، وكـان    ببعض المعيدين والمدرسيبن المساعدين بنفس القسم الذى يعمل به الباحـث           التجربة
لتطبيقات الحاسب  المتخصصين في تدريس الجانب العملي      وهم من     فى معمل الحاسب   بعضهم
يمية لمجمـوعتى   باالشراف على تصميم وانتاج الوسائل التعل     يقوم   كان   االخرالبعض  و ،األلى

 ،)حجرات من قسم تكنولوجيا التعلـيم       ( عينة البحث فى أحد معامل الوسائل التعليمية بالكلية         
مقعداً، وذلك حسب أقـصى عـدد للطـالب فـي           ) ٢٠( وهو عبارة عن قاعة مجهزة تضم       

واإلضاءة جيدة  الجراء تجربة البحث،    مة  زالمجموعة الواحدة ومزود بالخامات واألدوات الال     
  .اشرة ومب

 تم استئجار النادى العلمى وهو عبارة عن غرفة مستقلة بداخل معمل الحاسب األلى ويحتوى               -هـ
أجهزة كمبيوتر الستخدامه عند تعذر بعض األجهزة بمعمل الحاسب مـن العمـل             ) ١٠(على  

بشكل طارئ، وايضا فى حالة اختيار بعض الطالب انتاج برامج تعليمية كمبيوتريـة للفئـات               
  . الخاصة

  : تطبيق أدوات القياس تطبيقا قبليا – ٣ 
بطاقة تقيـيم   ، و رر المقترح اختبار تحصيلى فى المق   قام الباحث بتطبيق أدوات البحث وهي          

تعليميـة المنتجـة للفئـات      بطاقة تقيـيم الوسـائل ال     ، و ةـتصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاص    
  :، وذلكلفئات الخاصـةوسائل التعليمية لمقياس وعى باختيار ال، والخاصـة
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  .المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل بداية التجربة تكافؤ للتأكد من  - 
مهـارات  التحصيل المعرفـى و التعرف علي المستويات المبدئية لطالب مجموعتي البحث في      - 

 الستخدامها في حـساب فاعليـة       التصميم واالنتاج واالختيار للوسائل التعليمية للفئات الخاصة      
 .المقرر المقترح

  :وتم تطبيق االدوات كالتالى
  مجمـوعتين تم تطبيق االختبار التحصيلي الموضوعي على عينة البحث التـي تتكـون مـن                -أ

بتكنولوجيـا   المرتبط وذلك لحساب درجاتهم القبلية في التحصيل المعرفي         ،الضابطةوالتجريبية  
 التي  الموديوالت التعليمية لى محتوى   ، بهدف قياس مدى تعرف الطالب ع      التعليم للفئات الخاصة  

ار  ب، ورصدت درجاتهم في هذا االخت     برامج الوسائل المتعددة الكمبيوترية   ستدرس لهم من خالل     
وذلك من خالل الكمبيوتر، حيث قام كل طالب باإلجابة على االختبار باستخدام الفـأرة، وبعـد                

 قام الباحث بتسجيل درجة كل طالب فى        االنتهاء ظهرت له درجته النهائية فوراً على الجهاز، ثم        
وتم التنبيه على الطالب بقراءة تعليمات االختبار جيـداً وتـم    الكشوف التى تم تخصيصها لذلك،  

  .الرد على استفساراتهم في حدود التعليمات المدونة 
 كما تم التطبيق القبلى لمقياس الوعى المرتبط باختيار الوسـائل التعليميـة للفئـات الخاصـة           -ب

وتـم  لمعرفة قدرة طالب شعبة تكنولوجيا التعليم على االختيار من بين عدة مواقـف تعليميـة،            
 جيداً وتم الرد على استفساراتهم في حدود التعليمات         المقياسالتنبيه على الطالب بقراءة تعليمات      

  .المدونة 
إنتاج تصميم و مهارات  بالنسبة لألداء العملي المتعلق ب    لبطاقتى المالحظة     كماتم التطبيق القبلى   -ج

تكنولوجيـا   الزمالء المتخصصين في     ببعضباالستعانة  ،   للفئات الخاصة  التعليميةالوسائل  بعض  
للوسائل تقييم  بطاقتى التصميم وال   علي كيفية استخدام مفردات      م بعد أن قام الباحث بتدريبه     التعليم

الوسـائل   وذلك بمعمل    )ن بصريا   للمعاقين سمعيا او المعاقي   ( التعليمية المرتبطة بالفئات الخاصة   
وسيلة  وكان يتم تقييم كل      النوعية بجامعة المنوفية،  بكلية التربية   ومعمل الحاسب األلى     التعليمية

كان يطلـب مـن الطالـب    بمفردها، فبالنسبة لمهارات تصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاصة         
 -كما يريد  -ن سمعيا أو المعاقين بصريا      بتصميم برنامج تعليمى معد بالباوربوينت للمعاقي     القيام  

انتاج الوسائل  بالنسبة لمهارات   بعد تحديد موضوع اركان االسالم لطالب المرحلة االبتدائية، أما          
بمعمل الحاسب األلى ويقوم الطالب بانتاج نفـس المحتـوى          فكان يتم   التعليمية للفئات الخاصة،    

  .الذى قام بتصميمه على جهاز الكمبيوتر
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لبيان داللة الفروق بين متوسط درجات المجموعتين التجريبيـة         ) ت( استخدم الباحث اختبار       و
  .النتائج التى تم التوصل إليها) ١٣(والضابطة، ويوضح جدول 

 
  )١٣(  جدول

   والضابطةالتجريبيةمتوسطى المجموعتين  الفروق بينداللة 
  حثومستوى داللتها فى التطبيق القبلى الدوات الب) ت(وقيمة 

االنحراف   المتوسط  المجموعتين  نوع األداة
  المعيارى

  مستوى الداللة  )ت (   قيمة

االختبار التحصيلى فى   ١٠,٤٧  ٢٩,٢٠  الضابطة
  ١٠,٣٤  ٢٩,٥٣  التجريبية  المقرر المقترح

  غير دالة  ٠,١٢

بطاقة تقييم تصميم الوسائل   ٤,٠٧  ٨,٣٠  الضابطة
  ٤,٢٥  ٧,٥٣  التجريبية  التعليمية للفئات الخاصة

  غير دالة  ٠,٧١

بطاقة تقييم الوسائل التعليمية   ٢,٧٦  ٥,٧٧  الضابطة
  ٣,٢٣  ٥,٥٧  التجريبية  المنتجة للفئات الخاصـة

  غير دالة  ٠,٢٦

مقياس وعى باختيار الوسائل   ١,٥٥  ٣,٢٣  الضابطة
  ١,٢٠  ٣,٢٧  التجريبية  التعليمية للفئات الخاصـة

  غير دالة  ٠,٠٩

            
 وقيمتهـا   ،)٠,١٢(فى االختبار التحصيلى     المحسوبة) ت(أن قيمة    )١٣ (جدول  يتضح من         

، وقيمتها فى بطاقة تقييم الوسـائل   )٠,٧١ (تقييم تصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاصة     فى بطاقة   
يـة  ، وقيمتها فى مقياس الوعى باختيار الوسـائل التعليم        )٠,٢٦( التعليمية المنتجة للفئات الخاصة     

عـدم    وهذا يدل علـى    ،)٠,٠٥(، وهى قيم غير دالة احصائياً عند مستوى         )٠,٠٩(للفئات الخاصة 
الختبـار  لكـل مـن ا  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتى البحث فى التطبيق القبلـى       

ة بطاقة تقييم الوسائل التعليمي   و تقييم تصميم الوسائل التعليمية للفئات    بطاقة   و التحصيلى الموضوعى 
  .وعى باختيار الوسائل التعليمية للفئات الخاصـة القياس  ومالمنتجة للفئات الخاصـة

فى األداء القبلى، ويمكن إرجاعهـا إلـى        التجريبية والضابطة   ويوضح هذا تكافؤ المجموعتين         
  .أصل واحد، وبالتالى يمكن معاملتها كمجموعة واحدة 
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  : تنفيذ التجربة األساسية للبحث -٤ 
وفق نمط تفريـد التعلـيم      لتقى الباحث بطالب المجموعة التجريبية وأوضح لهم أنهم يتعلمون          ا -أ

باستخدام برامج الوسائل المتعددة الكمبيوترية، حيث يعمل كل طالب بـصورة مـستقلة عـن               
  . زمالئه وفق سرعته الذاتية مستعينا بالدليل الذى بين يديه

عبر عن فكرة البرنامج والهدف منه والمتوقع من كـل   ثم أعد الباحث شرحا تمهيداً مختصراً ي     -ب
  .طالب في نهاية البرنامج 

يـسجل اسـمه وشـعبته      )  ١٢ملحق   ( لمعمل الكمبيوتر  خصص لكل طالب بطاقة حضور       -ج
ومجموعته ورقمه في كشف األسماء وحفظت هذه البطاقات في مكان خاص بها فـي معمـل                

   .معمل الحاسب األلى
 صـباحا بإعـداد وتجهيـز       الثامنـة اية كل يوم مخصص للتجريب، الساعة       قام الباحث فى بد    -د

 ،Enterاألجهزة والبرامج بحيث يكون البرنامج جاهز للتشغيل بمجرد الضغط علـى مفتـاح             
، مـن الـساعة     ٢٠٠٦ / ٤ / ٨واستمر حتى   . ٢٠٠٦ / ٣ / ٤وقد بدأ التجريب يوم السبت      
  .خمسة أسابيعنت مدة التطبيق ، وكا مساءالسادسةالتاسعة صباحا وحتى الساعة 

وفق سرعته وخطوه الـذاتى،      سار كل طالب فى دراسة البرنامج بترتيب محدد للموديوالت         -هـ
  .وإذا صادفت الطالب أية صعوبة أثناء التعلم فانه يذهب للباحث مباشرة لتذليل هذه الصعوبات

، ثم األهداف التعليميـة لـه،       يبدأ الموديول المبرمج على الكمبيوتر بمبررات دراسة الموديول        -و
يول ومـا يتخللـه مـن       فاالختبار القبلى، وبعد ذلك يقوم الطالب بالتعرف على محتوى المود         

 ويتفاعل الطالـب مـع   ، ضمنية، وينتهى الموديول باالختبار البعدى الخاص بهيةاختبارات ذات 
  .كل هذه المكونات ويجيب عنها من خالل جهاز الكمبيوتر

فى االختبار البعـدى فانـه يتقـدم لدراسـة          ) فاكثر% ٩٠(لب لدرجة اإلتقان     إذا وصل الطا   -ح
الموديول التالى، أما إذا لم يصل إلى مستوى اإلتقان يعود مباشرة لدراسة محتوى الموديـول               

التـى   وهكذا حتى يصل لدرجة اإلتقـان و       ،جابة على االختبار البعدى   مرة أخرى، ثم يعود لإل    
  .الست وهكذا حتى ينهى موديوالت الدراسة ،ينتقل بها للموديول التالى

  :مالحظات الباحث على طالب العينة
تفريد الحظ الباحث حماس الطالب للتفاعل مع جميع أجزاء البرنامج وأبدوا إعجابهم بأسلوب              - 

  .دراسة من خالل الكمبيوترال وخاصة التعليم
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 والـذى يتـيح للطالـب    أبدى الطالب إعجابهم بأسلوب اليوم المفتوح داخل معمل الكمبيـوتر      - 
  .الحضور إلى المعمل فى الوقت الذى يناسبه، واستمراره للدراسة الزمن الذى يحتاجه للتعلم

     وأحيانـا أخـرى يـستخدمه طالبـان        كان يستخدم جهاز الكمبيوتر طالب واحد فقـط         أحيانا   - 
 . التعليميةفى موقف الدراسة للمديوالتوذلك )  ١٤ ملحق(

 حضرت أعداد كبيرة من طالب القسم خالف عينة البحث للمشاركة           وعبأسببعد بدء التجريب     - 
فى تنفيذ التجربة وقد اعتذر لهم الباحث نتيجة لضيق الوقت وقلة األجهزة، ولكن جمعهم فـى                

الكمبيـوتر والفيـديو     البرنامج مرة واحدة باستخدام جهازى       يهم  رض عل  وع مجموعة واحدة 
  . البحثيةولكن لم يشركهم فى التجربةبروجيكتور، 

    : تطبيق أدوات القياس تطبيقا بعدياً – ٥
بهدف التعرف على درجة الكسب في      التجميعى  االختبار التحصيلي   البعدى لكل من    تطبيق  ال تم   -أ

باختيار الوسـائل    ومقياس الوعى ،  المجموعتين التجريبية والضابطة  تحصيل كل فرد من أفراد      
الوسـائل   اختيـار   مهـارات   درجات الكسب فـي    ىبهدف التعرف عل   التعليمية للفئات الخاصة  
  .التعليمية للفئات الخاصة

إنتـاج  تصميم و بالنسبة لألداء العملي المتعلق بمهارات      لبطاقتى المالحظة    تم التطبيق البعدى   -ب
الـذين   تكنولوجيا التعليم لزمالء المتخصصين في    باباالستعانة  ،   للفئات الخاصة  التعليميةالوسائل  

مع اعطاء الحريـة     وبنفس االسلوب الذى تم استخدامه قى التطبيق القبلى،        ين قبليا طبقوا البطاقت 
لكل طالب فى اختيار المادة التعليمية فى اى صف بالمرحلة االبتدائية التـى سـيقوم بتـصميم                 

  .وانتاج الوسيلة التعليمية لها سواء كانت للمعاقين سمعيا أو للمعاقين بصريا
  

  :ئيةالمعالجات االحصا :تاسعاً
بعد االنتهاء من إجراءات تطبيق التجربة األساسية وتنفيذها، وتصحيح ورصـد درجـات                

  : قام الباحث بما يلى، وأيضا مقياس الوعىمالحظةال اتبطاقوالطالب في االختبار التحصيلي، 
، وقـد تـم   الدراسـة  لإلجابة عن تساؤالت  (T-test)) ت(اختبار  استخدام االسلوب االحصائى     -

الحزم اإلحـصائية للعلـوم     "حزم البرامج المعروفة باسم     التحليالت اإلحصائية باستخدام    إجراء  
  .”Statistical Package for the Social Sciences (SPSS-x)“" االجتماعية

  .لتحديد حجم األثر ) η٢(  معادلة مربع إيتا -
  .لتحديد فاعلية البرنامجمعادلة بالك  - 
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   السادسالفصل 
   ومناقشتها وتفسيرهانتائج الدراسة 

  
، وتفسير النتائج فى    ا، وفروضه ا فى ضوء تساؤالته   الدراسةيتناول هذا الفصل عرضاً لنتائج      

   .ضوء اإلطار النظرى، ونتائج البحوث والدراسات السابقة

 يـة لحال االدراسـة وفيما يلى عرض للنتائج التى أسفر عنها التحليل اإلحصائى لبيانات     
  :وفقا للمحاور االتية 

شعبة تكنولوجيا التعليم  لطالب  للفئات الخاصةتكنولوجيا التعليمالمقرر المقترح ل :أوال
   :  النوعيةكليات التربيةب

ما المقرر المقترح فى تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة  :ونصه األول السؤاللإلجابة عن 
   التربية النوعية ؟ لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات

 قائم على االهداف التي سبق  للفئات الخاصةأعد الباحث مقررا لتكنولوجيا التعليم       
شعبة تكنولوجيا التعليم تحديدها من قبل الخبراء المتخصصين يصلح لطالب الفرقة الرابعة 

  : وتم ذلك من خالل الخطوات التالية ،النوعيةكليات التربية ب

  : تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة أهداف مقرر-١
  :توصلت الدراسة إلى قائمة االهداف التالية بعد عرضها على المحكمين وإقرارها

  .يحدد مفهوم تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة والمفاهيم المرتبطة به −
  .يوضح العالقة بين تكنولوجيا التعليم وسيكلوجية التعليم والتعلم للفئات الخاصة −
  . تكنولوجيا التعليم فى مجال الفئات الخاصة إخصائىوار يعدد أد −
يبين دور الوسائل التعليمية فى تفعيل عملية االتصال التعليمى للفئات الخاصة باسـتخدام              −

  .الحواس المتبقية لديهم
 .يحدد المستحدثات التكنولوجية للفئات الخاصة بأشكالها المختلفة وخصائصها −

ليمية للفئات الخاصة وإعدادها وبرامج الطالب العـاديين   يوضح الفروق بين البرامج التع     −
  .وإعدادها

م الـسيكلوجية وحاجـاتهم     يختار وسائل تعليمية للفئات الخاصة فى ضـوء خصائـصه          −
  .التعليمية
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م الـسيكلوجية وحاجـاتهم   يصمم وسائل تعليمية للفئات الخاصة فى ضـوء خصائـصه         −
  .التعليمية

  .ب العاديين لتتالئم مع طبيعة الفئات الخاصةيطور الوسائل التعليمية الخاصة بالطال −
 .ينتج وسائل تعليمية للفئات الخاصة مراعياً أسس إنتاجها لهذه الفئات  −

 .يوظف الكومبيوتر فى تعليم الفئات الخاصة  −

  . التعليم فى تعليم الفئات الخاصةايقدر أهمية تكنولوجي −
  .يتطوع لتصميم وإنتاج وسائل تعليمية للفئات الخاصة −
 .حمس للعمل فى مدارس الفئات الخاصة واإلسهام فى حل مشاكلهم التعليميةيت −

  :ويتضح من قائمة االهداف السابقة لمقرر تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة ما يلى

 المفهوم الشامل لتكنولوجيا    مثل تعليم الفئات الخاصة   باالتجاهات الحديثة في     أنها مرتبطة  -
 وتفريد التعليم وتوظيف الكمبيوتر     والمفاهيم المرتبطة به،  صة  وعالقته بالفئات الخا  التعليم  

م  فى ضوء خصائصه   وانتاجها واختيارها تعليمية  الوسائل  التصميم  فى تعليم هذه الفئات و    
 .السيكلوجية وحاجاتهم التعليمية

ي العيـوب التـي     فتفريد التعليم لمقابلة الفروق الفردية بين المتعلمين لتال       أكدت على   أنها   -
وحاجاتـه التعليميـة    عن التعليم الجمعي حيث يتعلم كل فرد حسب قدراته وإمكاناته         تنشأ

 يختار ما يناسبة من بـين  أن كما يكون المتعلم حرا في     ،اتجاهاتهوبما يتمشى مع ميوله و    
  . العديدة التعلم أنماط

تبقيـة  تفعيل عملية االتصال التعليمى للفئات الخاصة باستخدام الحواس المأكدت على أنها   -
 . التعليم فى ذلك تكنولوجياإخصائى ودور ،لديهم

وأظهـرت هـذه   ،  المستحدثات التكنولوجية بأشـكالها المختلفـة  استخدامانها اكدت على    -
م السيكلوجية  تعليمية للفئات الخاصة فى ضوء خصائصه     السائل  االهداف كيفية اختيار الو   

 مـن مهـارات انتـاج     الطالبن  ة تمك يكما ارتبطت  األهداف  بكيف     ،  وحاجاتهم التعليمية 
، باالضـافة الـى     أسس إنتاجها لهذه الفئـات    ومراعاة  الخاصة  للفئات  الوسائل التعليمية   

تطوير أو إعادة انتاج الوسائل التعليمية التى اعدت للطالب العـاديين لتـصلح لطـالب               
 .، كما ارتبطت األهداف بتطيقات الكمبيوتر فى تعليم الفئات الخاصةالفئات الخاصة

الهـدف  ( والوجدانيـة   ) مثل االهداف السبعة االولـى      ( أنها شملت الجوانب المعرفية       -
من الهدف الثـامن الـى الهـدف    ( والمهارية ) الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر      

  ).الحادى عشر
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 )موديوالت(تم تقسيم المقرر الى وحدات تعليمية صغيرة وبعد التوصل الى قائمة األهداف    
ا اهدافها التعليمية االجرائية ونشاطاتها وموادها التعليمية وادوات تقويمها كما تم لكل منه

 وأهدافها المقترحوفيما يلي عرض ألسماء موديوالت المقرر، الموديوالتترتيب وتسلسل هذه 
  .االجرائية وأنماط التعلم والنشاطات المصاحبة والوسائل وأساليب التقويم لكل موديول 

  
   : للفئات الخاصةمقرر تكنولوجيا التعليم موديوالت -٢

  .)مفاهيم  ومصطلحات(  تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة )١(
 .خصائص الفئات الخاصة وحاجاتهم التعليمية )٢(

 .اختيار الوسائل التعليمية للفئات الخاصة  )٣(

 .تصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاصة )٤(

 .هاإنتاج الوسائل التعليمية للفئات الخاصة وتطوير )٥(

  .تطبيقات الكمبيوتر فى تعليم الفئات الخاصة  )٦(

  :وفيما يلى العناصر األساسية لكل موديول من موديوالت المقرر المقترح
  ):مفاهيم  ومصطلحات( تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة  -١
  : يشمل محتوى الموديول على العناصر الفرعية التالية   
 .الخاصة مفاهيم ومصطلحات مرتبطة بالفئات -أ

  .  الفئات الخاصة)١(
  . اإلعاقة البصرية)٢(
  . اإلعاقة السمعية )٣(
  .الصم المكفوفون )٤(
  . الخاصة التربية )٥(
  .قــو المع )٦(
  .جـالدم )٧(
  . مفاهيم ومصطلحات مرتبطة بتكنولوجيا التعليم -ب

    .تكنولوجيا التعليم  )١(
           .تكنولوجيا التربية )٢(
             .لتعليمية الوسائل ا )٣(
   .المواد التعليمية تصميم  )٤(
  .مناهل المعرفة للفئات الخاصة  مركز)٥(
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   . الوسائل المتعددة الكمبيوترية الناطقة)٦(
  . شبكات المعلومات الناطقة)٧(
  . دور الوسائل التعليمية فى تفعيل عملية االتصال التعليمى للفئات الخاصة-جـ

 .ة وحاجاتهم التعليمية خصائص الفئات الخاص-٢

  :   يشمل محتوى الموديول على العناصر الفرعية التالية 
  : خصائص وسمات المعاقين سمعيا والمعاقين بصريا-أ

   . الخصائص الجسمية)١(
  . الخصائص العقلية)٢(
  . الخصائص اللغوية)٣(
  . الخصائص االجتماعية)٤(
  . الخصائص النفسية)٥(
  . الخصائص األكاديمية)٦(
  . قدرات المعاقين سمعيا والمعاقين بصريا-ب
  . أهمية الحواس المتبقية لدى المعاقين سمعيا والمعاقين بصريا-جـ
  . السمات الشخصية لدى المعاقين سمعيا والمعاقين بصريا-د

  . الحاجات التعليمية لدى المعاقين سمعيا والمعاقين بصريا-هـ
  .طريقة تختلف عن تعلم األسوياء الحاجة إلى تعلم القراءة والكتابة ب)١  (  

  . الحاجة إلى تدريب الحواس األخرى)٢(
  . الحاجة إلى وسائل تعليمية خاصة تتناسب وطبيعة اإلعاقة)٣(
  . طرق تعليم المعاقين سمعيا والمعاقين بصريا-و
  .ا طرق تعليم المعاقين سمعي-١

   . لغة اإلشارة)١-١(
   . قراءة الشفاة)٢-١(
  .تابة القراءة والك)٣-١(
  . التواصل الكلى )٤-١(
  . طرق تعليم المعاقين بصريا-ب

   . طريقة برايل )١(
  . طريقة تيلر)٢(
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  . اختيار الوسائل التعليمية للفئات الخاصة -٣
  :   يشمل محتوى الموديول على العناصر الفرعية التالية 

 .خصائيين عند اختيارهم للوسائل التعليمية أخطاء شائعة يمارسها بعض اإل  -أ 

 .ثمانية معايير أساسية الختيار الوسائل التعليمية فى مجال الفئات الخاصة  -ب 

  .تختار الوسائل التعليمية األكثر إسهاما في تحقيق األهداف التدريسية )١(
 .تختار الوسائل التعليمية األكثر فاعلية في توضيح مفردات محتوى التدريس )٢(

 .ب المتعلمينتختار الوسائل التعليمية األكثر مالءمة لخصائص الطال )٣(

 .تختار الوسائل التعليمية التي تعمل على تنفيذ استراتيجية التدريس )٤(

 .تختار الوسائل التعليمية التي تتوافر فيها المواصفات الفنية أو الجودة التقنية المطلوبة )٥(

 .تختار الوسائل التعليمية ذات الفائدة األكثر والكلفة اقل )٦(

 .ليمية للفئات الخاصةست خطوات أساسية الختيار الوسائل التع  -ج 

 االطالع على األهداف التعليمية الخاصة بالمحتوى )١(

 ترتيب األهداف فى مجموعات حسب النواتج التعليمية )٢(

 تحديد مواصفات الوسائل التعليمية التى تحقق األهداف )٣(

 اقتراح عدد من بدائل الوسائل التعليمية )٤(

 تقييم بدائل الوسائل التعليمية المقترحة )٥(

 لتعليمية المختارةتسجيل الوسائل ا )٦(

  . الوسائل التعليمية للفئات الخاصة تصميم -٤
  :   يشمل محتوى الموديول على العناصر الفرعية التالية 

  .مفهوم تصميم الوسائل التعليمية   -أ 
 .أسس التصميم الجيد للوسيلة التعليمية للفئات الخاصة  -ب  

 . للفئات الخاصة بعض اإلرشادات التى يجب مراعاتها عند تصميم الوسائل التعليمية  -ج 

  . خطوات تصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاصة  -د 

   . وتطويرها الوسائل التعليمية للفئات الخاصةانتاج -٥
  :   يشمل محتوى الموديول على العناصر الفرعية التالية 

  .مجاالت تكنولوجيا التعليم/ إنتاج المواد التعليمية كأحد مكونات   -أ 
 .مية للفئات الخاصة أسس إنتاج الوسائل التعلي  -ب  

  .مراحل إنتاج الوسائل التعليمية للفئات الخاصة   -ج 
 .تطوير الوسائل التعليمية وإعادة إنتاج للفئات الخاصة  -د 
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 :مجاالت تطوير وإعادة إنتاج الوسائل التعليمية للفئات الخاصة   -ه 

 .التقنيات المدمجة )١(

 .التقنيات المعتمدة على الحاسب اآللى )٢(

 .التقنيات السمعية البصرية )٣(

 .تقنيات الطباعة )٤(

  . تطبيقات الكمبيوتر فى تعليم الفئات الخاصة-٦
  :   يشمل محتوى الموديول على العناصر الفرعية التالية 

  . أهداف استخدام الكمبيوتر فى تعليم الفئات الخاصة -أ
  . للمعاقين سمعياالتكنولوجية الحديثة المبنية على نظام الكمبيوتر  المستحدثات -ب
  .المبنية على نظام الكمبيوتر للمعاقين بصرياالحديثة دثات التكنولوجية  المستح-جـ
  . مواصفات أجهزة الكمبيوتر المستخدمة فى تعليم الفئات الخاصة -د

  . البرامج المرتبطة بالكمبيوتر والمستخدمة مع الفئات الخاصة -هـ
  . شبكة االنترنت والفئات الخاصة-و

  :اسب خصائص الطالب ار أنماط التعليم التي تني اخت-٣
           تم اختيار أحد أنماط تفريد التعليم وهو التعلم باستخدام الوحدات التعليمية الصغيرة      

التى يتم إنتاجها كمبيوترياً من خالل أدوات تأليف الخاصة بالوسائط المتعددة ، ) الموديوالت ( 
را لما يتميز به من مرونة وحرية فى ، نظوهذا النمط من التعلم يعتمد على الدراسة المستقلة

  . أن يسير الطالب فى دراسته وتعلمه حسب قدراته الخاصة 

  :  اختيار نشاطات التعليم والتعلم والوسائل التعليمية المناسبة -٤
تم تحديد األنشطة والوسائل التعليمية الخاصة بالمقرر والمطلوب من الطالب القيام بها اثناء 

  : قرر وهي دراسة موديوالت الم
  . مشاهدة برامج فيديو عن  بعض موضوعات المقرر )١(
   .لبعض موضوعات المقرر ملفات سمعية استماع الى )٢(
  . استخدام برامج الكمبيوتر المرتبطة بموضوعات المقرر )٣(
  . .مشاهدة ألبومات مصورة مرتبطة ببعض موضوعات المقرر )٤(
ين في مجال تكنولوجيا التعليم حول بعض  استماع الى محاضرات من اساتذة متخصص)٥(

  .موديوالت المقرر 
    . البسيطة الوسائل التعليمية والبرامج الكمبيوترية إنتاج بعض )٦(
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  : أساليب التقويم في المقرر -٥
  : يضم المقرر أساليب التقويم التالية 

  :  االختبارات وتشمل )١(
  .داخل كل موديول   اختبارات التعلم الذاتي -أ
  . اختبارات قبلية وبعدية بكل موديول -ب
  . اختبار قبلي وبعدي نهائي يتعلق بمحتوى المقرر ككل -ج

مقياس الوعى لمعرفة مدى قدرة طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية  )٢(
  .على اختيار المواد التعليمية للفئات الخاصة

لفئات الخاصة وذلك لقياس مبادىء وأسس التـصميم         بطاقة تقييم تصميم المواد التعليمية ل      )٣(
  .الجيد للمواد التعليمية لهذه الفئات

بطاقة تقييم المواد التعليمية المنتجة للفئات الخاصة وذلك لقياس جـودة المـواد التعليميـة       )٤(
  .وصالحيتها للفئات الخاصة

  : الخطة الدراسية -٦
 حيث يحضر كل طالب الى وب التعليم الذاتي يتم دراسة وحدات المقرر الموديوالت بأسل     

في أي  معامل الوسائل التعليمية الخاصة بالقسمأحد ستخدم يمعمل الحاسب االلى بالكلية، و
 الجمعة وعلى  ماعدا كل يوم مساءالسادسةوقت يشاء من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 

 التالي ويستطيع الطالب ان ينهي دراسة الطالب ان يتقن كل موديول قبل االنتقال الى الموديول
المقرر خالل فصل دراسي بغض النظر عن موعد اإلنتهاء من دراسة كل موديول ويتقدم 

بعد انتهاء طالب المجموعة الطالب لالختبار النهائي للمقرر في موعد موحد لجميع الطالب 
  . التجريبية من االنتهاء من دراسة الموديوالت الست 

 وانشطته ووسائله اإلجرائية ه واهدافهانتهى الباحث من اعداد المقرر بموديوالت أنوبعد     
ت قام بعرض هذه الموديوالت التعليمية وادوات تقويمه واقتراح تسلسل وترتيب هذه الموديوال

 تقويمها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في وأدوات وأنشطتهادها التعليمية وموا
 للحكم على مدى ارتباط المحتوى باالهداف  والمناهج وطرق التدريسيممجال تكنولوجيا التعل

 كل موديول مع محتواه وانشطتة ووسائلة وادوات أهدافالعامة للمقرر وكذلك مدى تناسق 
   . موديول التعلم المصاحبة لكل تقويمة وانماط 

 له  التعليمويعتبر إعداد المحتوى في صورة موديوالت كإحدى استراتيجيات تفريد        
تزويد الطالب باألهداف التعليمية مسبقا حتى يعرف ما هو قادر على : مميزات عديدة منها
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 باختيارات متعددة لألنشطة والمواد هديتزوعند االنتهاء من دراسة كل موديول، وكذلك تحقيقه 
طالب بأن تسمح لل، باالضافة أنها التعليمية لتتناسب مع الفروق الفردية من دراسة كل موديول

ال تسمح للطالب باالنتقال من ، و ينتقل الى الهدف الذي يليهيقوم بتحقيق كل هدف قبل أن
   .من أهداف الموديول% ٩٠ إال إذا وصل لمستوى اإلتقان المحدد بنسبة  يليهموديول ألخر

 تكنولوجيا الوسائط المتعددة، باستخدامخطة التدريب على المقرر المقترح ودعم الباحث 
  : باالتىحيث تتميز   لمساعدة طالب شعبة تكنولوجيا التعليم على التعلم الذاتى،وذلك

تدريس المفاهيم، والمبادئ، والحقائق المجردة التى تحتاج إلى جهد كبير مـن            تُستخدم فى    -
تدريس المهارات العملية الصعبة، أو التى تكـون        ، باالضافة الى    الطالب لفهمها واكتسابها  

  .جرائها فى المعمل مكلفة وخطيرة عند إ
إتاحة الفرصة لكل طالب للتعلم بطريقة فردية تعتمد على الخطو الذاتى له، وإتاحة الـزمن        -

  .الالزم لكل متعلم حسب قدراته، وإمكاناته، حتى تتحقق له فرصة التعلم المناسبة له 
مراعاة الفروق الفردية بين الطالب من خالل تنويع أساليب التقـديم، وتسلـسل عـرض                -

 فتـساعدهم علـى   محتوى؛ حتى يستطيع كل متعلم تناول المحتوى بالشكل الذى يناسـبه           ال
  .االبتكار واالكتشاف 

تنويع طرق وأنماط التفاعل بين المتعلم والعرض مما يساعده على مواصلة التعلم فى تلك                -
   )١٠٠ – ١٩٩٦على عبدالمنعم ، . ( البيئة التفاعلية 

) مفاهيم ومصطلحات   (ص بتكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة          ونجد ان الموديول األول الخا    
 بخصائص الفئات الخاصة وحاجاتهم التعليمية يرتبطان باألهداف من         الثانى الخاص والموديول  

االول حتى الرابع، بينما نجد الموديول الثالث الخاص باختيار الوسائل التعليمية للفئات الخاصة             
 الوسائل التعليمية للفئـات الخاصـة والموديـول الخـامس           والموديول الرابع الخاص بتصميم   

باالهداف من السادس حتـى  الخاص بإنتاج الوسائل التعليمية للفئات الخاصة وتطويرها  ترتبط    
تطبيقات الكمبيوتر فى تعلـيم الفئـات الخاصـة         ب والخاص   السادس الموديول ونجد ان    العاشر

ي االهداف يمكن تحقيقها من خالل دراسـة         وباق الخامس والهدف الحادى عشر   يرتبط بالهدف   
  .الموديوالت ككل 

بتكنولوجيا التعليم للفئات وبالتالي يمكن القول بأن موديوالت المقرر مرتبطة ارتباطا قويا      
 حتى يستطيع ان يمارس مهامه كاملة بعد تخرجة في إخصائى تكنولوجيا التعليم وتهم الخاصة

 الوسائط المتعددةبرامج ووادخال الكمبيوتر في المدارس  مدارس الفئات الخاصةظل تطوير 
مية المختلفة وربط المدارس بشبكات المعلومات وكذلك تعريف الطالب يفي تصميم المواد التعل
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باتقان الطالب لمهارات اختيار كما اهتم المقرر بخصائص الفئات الخاصة وحاجاتهم التعليمية، 
ذه الفئات والتعرف على االسس والمبادىء الالزمة لذلك، وتصميم وانتاج الوسائل التعليمية له

واهتم المقرر ايضا بتفعيل عملية االتصال التعليمى باستخدام الحواس المتبقية لدى الفئات 
الخاصة، باالضافة الى تحديد االدوار الواجب توافرها فى إخصائى تكنولوجيا التعليم الذى 

  .يعمل فى مجال الفئات الخاصة

فاعلية دراسة طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية للمقرر ى مد :ثانيا
  المقترح علـى تحصيلهم المعرفى فى مجال تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة ؟

 السؤالالجابة عن ترتبط هذه النتائج بالفرض األول من فروض البحث والتى تحاول ا      
دراسة طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية فاعلية  ما :والذى نص على الثانى

  للمقرر المقترح علـى تحصيلهم المعرفى فى مجال تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة ؟
) ت( وللتحقق من صحة هذا الفرض إحصائيا، تم حساب داللة الفروق باستخدام اختبار    

  .) ١٤( وتم التوصل إلى النتائج الموضحة بجدول

  الدراسة مجموعتى الفروق بينداللة ) ١٤(  جدول
  البعدىالختبار التحصيلى فى التطبيق على اوالتجريبية   الضابطة

    

النسبة المئوية   المتوسط  المجموعات
  للمتوسط

االنحراف 
  المعيارى

مستوى   ) ت ( قيمة 
  الداللة

حجم 
  األثر

  ١٠,٩٦  ٣٣  ٣٣,٨٣  الضابطة
  ٨,٨٥  ٨١  ٨٣,٨٣  التجريبية

٠,٨٧  ٠,٠١  ١٩,٤٥  

، ) ٠,٠١( الحسابية دالة إحصائيا عنـد مـستوى        ) ت(أن قيمة   ) ١٤( يتضح من جدول         
يدل على وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطى درجـات طـالب     مما   ٠,٨٧ وبلغ حجم االثر  

، لصالح المجموعة التجريبية  فى االختبار التحصيلى    المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة     
، وهـذا  %٣٣والضابطة % ٨١ يتضح أن النسبة المئوية لمتوسط المجموعة التجريبية هى      كما

يشير الى تفوق المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة ولكن لم تـصل الـى مـستوى                
 المقرر المقتـرح غيـر      أنيرجع ذلك الى انشغال الطالب بدراستهم حيث        ، وقد   %٩٠اإلتقان  
  .ملزم لهم
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 قام الباحث باستخدام معادلة بالك لحساب نسبة الكسب        المقرر المقترح  فاعلية   للتأكد من و      
 كما يتضح من الجـدول   ، ∗لتحصيلىافى االختبار    طالب المجموعة التجريبية  درجات  لالمعدل  

)١٥ :(  

  نسبة الكسب المعدل لدرجات) ١٥(جدول  
  .لتحصيلى افى االختبار  طالب المجموعة التجريبية
  

 نسبة الكسب
  لمعدلا

  النهاية العظمى
  لالختبار

متوسط درجات 
  البعدىالتطبيق 

متوسط درجات 
  المجموعة  التطبيق القبلى

  التجريبية  ٢٩,٥٣  ٨٣,٨٣  ١٠٤  ١,٢٥

 وهذه القيمة دالة ١,٢٥نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت أن ) ١٥(يتضح من جدول      
وعليه يثبت صحة مقرر المقترح، ال ، وهذا يوضح فعالية ١,٢إحصائياً ، حيث أنها أكبر من 

بين ) ٠,٠٥(يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى " :الذى ينص على انهالفرض األول 
ودرجات ) التى تدرس المقرر المقترح(متوسطى درجات طالب المجموعة التجريبية 

فى االختبار التحصيلى لصالح المجموعة ) التى ال تدرس المقرر( المجموعة الضابطة
   ".ية التجريب

وهذا يعبر على وجود اختالف في تحصيل الطالب بين المجموعة التجريبية والمجموعة       
هذه النتائج للفئات الخاصة، ويمكن إرجاع الضابطة يرجع الى دراسة مقرر تكنولوجيا التعليم 

  :الى عده عوامل أهمها 
زودت الطالب بالمفاهيم اصة للفئات الخدراسة المجموعة التجريبية لمقرر تكنولوجيا التعليم  -

والتى لم تكن متوفرة لديهم قبل للفئات الخاصة والمعلومات التي ترتبط بتكنولوجيا التعليم 
دراستهم لمحتوى المقرر المقترح مما ساهم فى حصول طالب المجموعة التجريبية على 

  درجات مرتفعة فى االختبار التحصيلى مقارنة بالمجموعة الضابطة 
حيث تم تقديمه من  ب أو الطريقة التى تم من خاللها تقديم محتوى المقرر المقترحاألسلو -

تكنولوجيا الوسائل المتعددة بما تتضمنه من صور ثابتة، ورسوم متحركة، وأصوات، خالل 
جذب  وغير ذلك من العناصر التى تعمل على ومؤثرات صوتية، ولقطات فيديو، ونصوص

 الستيعاب المحتوى التعليمى، وقد وضح ذلك من خالل ههموتركيز انتباانتباه المتعلمين 
أتاحت  فقدسلوكهم، حيث طالب بعضهم أن يتعلم بهذه الطريقة فى باقى المواد الدراسية، 

                                                
   .ى درجات طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة فى االختبار التحصیل) ١١( ملحق  ∗
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هذه الطريقة فرصاً أكبر للتعلم من خالل أكثر من حاسة فى وقت واحد، حيث تعتبر لهم 
 . البيئة الخارجيةالحواس هى وسائل اإلدراك التى تستقبل المثيرات من

، والحصول على المعلومات بنفسه، وإعطاؤه الحرية ابية وتفاعل المتعلم مع البرنامجإيج -
بإنهاء دراسة الموضوع تبعاً لخطوه الذاتى، وتحديد الوقت المناسب للدراسة والتدريب، 

الفورى باإلضافة إلى وضوح األهداف التعليمية والتعرف عليها، هذا باإلضافة إلى التعزيز 
بجانب تشجيع المتعلم على ممارسة األنشطة المصاحبة مما أتاح له فهماً اعمق للمحتوى 
التعليمى؛ مما ساعد ذلك على جعل نتائج المجموعة التجريبية وصلت إلى درجة اإلتقان 

مما ساهم فى التى حددها الباحث فى ضوء البحوث والدراسات السابقة فى هذا المجال، 
  .تحصيلىال لدى الطالب، وبالتالى انعكس على درجاتهم فى االختبار بقاء أثر التعلم

تعرض الطالب خالل دراستهم للمقرر المقترح للعديد من االختبارات مثل االختبار القبلى،  -
والبعدى لكل موديول، واختبارات التقويم الذاتى التى تتخلل المحتوى التعليمى، وإعطاؤه 

حالة اإلجابة على أسئلة التقويم الذاتى، ساعد كل ذلك فى بقاء التغذية الراجعة المناسبة فى 
االستجابات الصحيحة، والتقليل من اإلجابات الخطأ، وبالتالى أدى إلى زيادة معدل التعلم، 

 . حيث نجد أن هناك نوعا من األلفة قد حدث بين الطالب وبين أسئلة االختبار

يبية للقيام باألنشطة اإلثرائية والقراءات كما أن إتاحة الفرصة لطالب المجموعة التجر -
 ساعدت الطالب على إتقان التعلم ويتفق ذلك مع لموديوالت المقرر المقترحاإلضافية 

التي أظهرت تفوق طالب المجموعة التجريبية التي اعتمدت ) ١٩٩١محمد المقدم ،( دراسة 
شطة اإلثرائية والقراءات على الدراسة المستقلة مع إتاحة الفرصة للطالب بالقيام باألن

  . اإلضافية 
ناجح محمـد    : متمشية من نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة كل من         الفاعليةوتأتى هذه         
  ). ١٩٩٥(، محمود بدر )١٩٩٦( ، سعاد شاهين )١٩٩٧( حسن 

دراسة طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية للمقرر  مدى فاعلية: ثالثا
  .       لمقترح علـى مهارات تصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاصـةا

      ترتبط هذه النتائج بالفرض الثانى من فروض البحث والتى تحاول االجابة عن السؤال 
ما فاعلية دراسة طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية : الثالث والذى نص على

  .مهارات تصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاصـةالنوعية للمقرر المقترح علـى 
) ت( وللتحقق من صحة هذا الفرض إحصائيا، تم حساب داللة الفروق باستخدام اختبار    

  ) .١٦( وتم التوصل إلى النتائج الموضحة بجدول

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 -١٧٣-

  الضابطة الدراسة مجموعتى الفروق بينداللة ) ١٦(  جدول
  بعديا وسائل التعليمية للفئات الخاصةتقييم تصميم الفى بطاقة والتجريبية 

  

النسبة المئوية   المتوسط  المجموعات
  للمتوسط

االنحراف 
  المعيارى

مستوى   ) ت ( قيمة 
  الداللة

حجم 
  األثر

  ٦,٩٥  ٢٢  ١٤,٦٧  الضابطة
  ٦,٩٠  ٧٨  ٥١,٦٧  التجريبية

٠,٨٨  ٠,٠١  ٢٠,٦٩  

      ،)٠,٠١(ئياً عنـد مـستوى      الحسابية دالة إحصا  ) ت( قيمة   أن) ١٦(  يتضح من جدول         
بطاقة وهذا يدل على وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطى درجات            ،   ٠,٨٨وبلغ حجم االثر    

تدرس المقـرر   لطالب المجموعة التجريبية التى      تقييم تصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاصة     
، كما  مجموعة التجريبية  لصالح ال  تدرس المقرر المقترح   والمجموعة الضابطة التى ال      المقترح

، وهذا يشير   %٢٢والضابطة  % ٧٨يتضح أن النسبة المئوية لمتوسط المجموعة التجريبية هى         
  .إلى تفوق المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة

  قام الباحث باستخدام معادلة بالك لحساب نسبة الكـسب المقرر المقترحللتأكد من فاعلية  و     
تقييم تصميم الوسائل التعليميـة للفئـات        بطاقة   فى  المجموعة التجريبية  طالبدرجات  لالمعدل  
  ): ١٧( كما يتضح من الجدول ، الخاصة

  طالب  نسبة الكسب المعدل لدرجات) ١٧(جدول  
  تقييم تصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاصةبطاقة فى  المجموعة التجريبية

  

 نسبة الكسب
  المعدل

  النهاية العظمى
  للبطاقة

متوسط درجات 
  البعدىالتطبيق 

متوسط درجات 
  المجموعة  التطبيق القبلى

  التجريبية  ٧,٥٣  ٥١,٦٧  ٦٦  ١,٤٢

 وهـذه القيمـة دالـة       ١,٤٢أن نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت       ) ١٧(يتضح من جدول         
فى تنميـة مهـارات      المقرر المقترح  ، وهذا يوضح فعالية      ١,٢إحصائياً ، حيث أنها أكبر من       

 والذى ينص علـى    وعليه يثبت صحة الفرض الثانى       ،الوسائل التعليمية للفئات الخاصة   ميم  تص
بين متوسطى درجات طـالب المجموعـة   ) ٠,٠٥(يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى      :أنه

التـى ال تـدرس   (ودرجات المجموعـة الـضابطة   ) التى تدرس المقرر المقترح   (التجريبية  
  .وسائل التعليمية للفئات الخاصة لصالح المجموعة التجريبية فى مهارات تصميم ال) المقرر
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اختالف في مهارات تصميم الطالب للوسائل التعليمية للفئات      وهذا يعبر عن وجود
يرجع الى لصالح المجموعة التجريبية الخاصة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 

  : وقد يرجع ذلك إلى صة، دراسة مقرر تكنولوجيا التعليم للفئات الخا
، والتى بنيت علـى أسـاس الـتعلم         المقرر المقترح الحرية التى أتيحت للطالب عند دراسة        -

الذاتى باستخدام الموديوالت التعليمية ، فقد أتاحت له هذه الحرية اإلطـالع فـى مـصادر                
سـائل  تـصميم الو مختلفة مما دعم الجوانب المعرفية لديه، وانعكس ذلك علـى األداء فـى      

  .التعليمية للفئات الخاصة
المعـاقين سـمعيا     خـصائص    ساعد المقرر المقترح على تقديم العديد من المعلومات حول         -

 من حيث الـذكاء  قدراتهم، وأيضا   ة أو تعليمي  ة سواء كانت نفسية أو أكاديمي     والمعاقين بصريا 
م بتنميـة الحـواس      تكنولوجيا التعلي  إخصائىوالنمو المعرفى وإدراك العالقات، وكيف يقوم       

مما الحاجات التعليمية المرتبطة بهم،     والمتبقية لديهم ثم التعرف على السمات الشخصية لهم،         
 ساعدهم على تصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاصة بصورة ايجابية، وهذا ما أكدته دراسة             

ـ   استهدفت مسح لبرامج الطالبالتى )   ١٩٨٦ ,Lamp( المب  اء  ضـعاف الـسمع األذكي
 إلى الجوانب التى يجب أن تؤخذ فى االعتبار عند تـصميم البـرامج      تتوصلوالموهوبين، و 

 لهذه  ةالتعليمية للمعاقين سمعيا، وكان من هذه الجوانب التعرف على الخصائص السيكولوجي          
   .الفئة 

 أساليب تساعد على خلق دافعية لدى أفراد العينـة الكتـساب مهـارات      المقرر المقترح قدم   -
 حيث كان أفراد العينة يهتموا باألداء الفعلى لهـا          صميم للوسائل التعليمية للفئات الخاصة    الت

تعد الدافعية محرك أساسى الكتساب وتعلـم    ، و بنشاط ملحوظ وتسابق على األداء الدقيق له        
  .) ١٩٩٧( ، وهذا ما أكدته دراسة ناجح محمد حسن المهارات

التى اعتمدت على عرض المحتوى من العـام إلـى     طريقة تنظيم المحتوى داخل البرنامج و      -
الخاص، أتاح للطالب الفرصة للتعمق فى دراسة المعلومات الورادة، من خـالل تـصفحه              
للروابط الموجودة داخل كل شاشة، والتى تضمنت العديد مـن التفـصيالت والمعلومـات              

  .الجديدة المرتبطة بالمعلومات الرئيسية
ددة كأسلوب لتقديم تعلم فردى فى إطارات متنوعة ساعد على  إن تكنولوجيا الوسائل المتع-

تزويد المتعلم ببيئات وخبرات تعليمية وأيضا عملية تقديم رجع فورى، وعروض سمعية 
 مما أدى إلى انخفاض املة للمتعلم للتحكم فى البرنامجأعطت الفرصة كقد  بصرية متغيرة
هذا ما أوصت به دراسة حمد و، مهارات التصميم على إتقان هساعد ومعدل أخطاءه

بضرورة تدريب المتخصصين فى تكنولوجيا التعليم على مهارات ) ١٩٩٦(الهميسات 
  . تصميم الوسائل التعليمية
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   النوعية للمقرر  فاعلية دراسة طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربيةمدى : رابعاً
  .       ة للفئات الخاصـة الوسائل التعليميإنتاجالمقترح علـى مهارات        

 من فروض البحث والتى تحاول االجابة عن الثالثترتبط هذه النتائج بالفرض          
ما فاعلية دراسة طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات :  والذى نص علىالرابعالسؤال 

  .الخاصـة الوسائل التعليمية للفئات إنتاجالتربية النوعية للمقرر المقترح علـى مهارات 
) ت( وللتحقق من صحة هذا الفرض إحصائيا، تم حساب داللة الفروق باستخدام اختبار  

  ) .١٨( وتم التوصل إلى النتائج الموضحة بجدول

  الضابطة الدراسة مجموعتى الفروق بينداللة ) ١٨(  جدول
  بعدياتقييم الوسائل التعليمية المنتجة للفئات الخاصة بطاقة والتجريبية فى 

  

النسبة المئوية   المتوسط  لمجموعاتا
  للمتوسط

االنحراف 
  المعيارى

مستوى   ) ت ( قيمة 
  الداللة

  حجم األثر

  ٣,٤٦  ٢٤  ٩,١٧  الضابطة
  ٤,١٠  ٧٥  ٢٩,٢٠  التجريبية

٠,٨٨  ٠,٠١  ٢٠,٤٧  

، )٠,٠١( الحسابية دالة إحصائياً عند مـستوى       ) ت( أن قيمة   ) ١٨(يتضح من جدول    
وهذا يدل على وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطى درجات بطاقة           ،   ٠,٨٨وبلغ حجم االثر    

تدرس المقـرر   لطالب المجموعة التجريبية التى الوسائل التعليمية المنتجة للفئات الخاصة تقييم  
كما ،   لصالح المجموعة التجريبية   تدرس المقرر المقترح   والمجموعة الضابطة التى ال      المقترح

، وهذا يشير   %٢٤والضابطة  % ٧٥وسط المجموعة التجريبية هى     يتضح أن النسبة المئوية لمت    
  .الى تفوق المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة

  قام الباحث باستخدام معادلة بالك لحساب نسبة الكـسب المقرر المقترحللتأكد من فاعلية  و     
يمية المنتجـة للفئـات   الوسائل التعلتقييم  بطاقة  فىطالب المجموعة التجريبية لدرجات  المعدل  
  ): ١٩( كما يتضح من الجدول ،الخاصة

  طالب  نسبة الكسب المعدل لدرجات) ١٩(جدول  
  الوسائل التعليمية المنتجة للفئات الخاصةتقييم بطاقة فى  المجموعة التجريبية

  

 نسبة الكسب
  المعدل

  النهاية العظمى
  للبطاقة

متوسط درجات 
  البعدىالتطبيق 

متوسط درجات 
  المجموعة  يق القبلىالتطب

  التجريبية  ٥,٥٧  ٢٩,٢٠  ٣٩  ١,٣١
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 وهذه القيمـة دالـة   ١,٣١أن نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت ) ١٩(يتضح من جدول   
فى تنميـة مهـارات      المقرر المقترح  ، وهذا يوضح فعالية      ١,٢إحصائياً ، حيث أنها أكبر من       

: الذى ينص على انه   ة الفرض الثالث    وعليه يثبت صح  ،  الوسائل التعليمية للفئات الخاصة   انتاج  
بين متوسـطى درجـات طـالب المجموعـة         ) ٠,٠٥(يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى       

التـى ال تـدرس     (ودرجات المجموعـة الـضابطة      ) التى تدرس المقرر المقترح   (التجريبية  
  .ية فى مهارات إنتاج الوسائل التعليمية للفئات الخاصة لصالح المجموعة التجريب) المقرر

 الطالب للوسـائل التعليميـة للفئـات        إنتاجاختالف في مهارات     وهذا يعبر عن وجود   
 يرجع الـى   لصالح المجموعة التجريبيةالخاصة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة   

 إلى  اًراجعهذا الختالف   كون  يمن الممكن أن    و،  ةدراسة مقرر تكنولوجيا التعليم للفئات الخاص     
   :تاليةالسباب األ

انتـاج وسـائل     من) موديوالت  ( صغيرة   وحدات تعليمية  تقسيم المقرر المقترح الى      ساعد -
إطارات محددة تنقـل    ذات كفاءة عالية، وذلك من خالل اإلبحار فى          تعليمية للفئات الخاصة  

المطلوبة، باإلضـافة الـى      للمهارات اإلنتاج  الوصول   ساعد الى المتعلم من إطار إلى آخر      
لمتعلم فرصة فى العمل بمفرده مع إعطاء بعض اإلرشادات التـى تـساعده علـى               إعطاء ا 

التعليميـة مـن قـراءة واسـتماع         ، وأيضا تنوع األنشطة   التغلب على المشاكل التى تقابله    
  . ) ١٩٩١محمد المقدم ،( ويتفق ذلك مع دراسة ، مشاهدة و

 من عناصـر الوسـائل       تعتبر الصور، والرسومات، واأللوان، والحركة، والصوت جميعها       -
المتعددة الكمبيوترية، ومن المثيرات التى تعمل على الوصل بـين ذاكـرة المـتعلم والمـادة                
ـ              االمعروضة أمامه، وتجعل المتعلم يركز انتباهه على التفصيالت الدقيقة للمادة التعليميـة، مم

  . ذات فاعلية كبيرةوسائل تعليمية للفئات الخاصةساعد ذلك على إنتاج 

لوسائل التعليمية للفئـات الخاصـة      ا إنتاجلمهارات  حة الفرصة أمام المتعلم لألداء العملى       إتا -
كان يوجه من خالل أنشطة الموديوالت      حيث   فى الوقت المحدد     معمل الوسائل التعليمية  داخل  

ويأتى هذا اآلداء العملى على جانب كبير من األهمية حيـث           ،  الى أداء المهارة بطريقة عملية    
ى آداء الفرد لسلوكيات واضحة مكونة للمهارة وهى مطلب أساسى وجانب هـام مـن              يتمثل ف 

وهذا يتفق مع مـا أوصـت بـه    مهارات انتاج الوسائل التعليمية للفئات الخاصة، جوانب تعلم  
بضرورة تدريب المتخصصين فى    )  ١٩٩٩( و فتحية هاشم    ) ١٩٩٦( دراسة حمد الهميسات    

  .نتاج الوسائل التعليميةتكنولوجيا التعليم على مهارات ا
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فاعلية دراسة طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية للمقرر مدى : خامسا
  .        الوسائل التعليمية للفئات الخاصـةاختيارالمقترح علـى مهارات 

الجابة عن  من فروض البحث والتى تحاول االرابع      ترتبط هذه النتائج بالفرض 
ما فاعلية دراسة طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات  : والذى نص علىالخامسالسؤال 

   التربية النوعية للمقرر المقترح علـى مهارات اختيار الوسائل التعليمية للفئات الخاصـة ؟
) ت( وللتحقق من صحة هذا الفرض إحصائيا، تم حساب داللة الفروق باستخدام اختبار    

  .)٢٠(ائج الموضحة بجدول وتم التوصل إلى النت

   الضابطةالدراسةألفراد مجموعتى ) ت( داللة ) ٢٠(  جدول
  بعديا  الوسائل التعليمية للفئات الخاصةمقياس الوعى باختياروالتجريبية فى 

  

النسبة المئوية   المتوسط  المجموعات
  للمتوسط

االنحراف 
  المعيارى

مستوى   ) ت ( قيمة 
  الداللة

حجم 
  األثر

 ١,٨٣  ٢٥  ٥,٣٣  الضابطة

  ٢,٤١  ٨٤  ١٧,٧٠  التجريبية
٠,٩٠  ٠,٠١  ٢٢,٤١  

وبلغ حجـم    ،)٠,٠١( الحسابية دالة إحصائياً عند مستوى      ) ت( أن قيمة   ) ٢٠(يتضح من جدول      
 الوسـائل   مقياس الوعى باختيار  وهذا يدل على وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطى درجات            ، ٠,٨٨االثر  

ال  والمجموعة الضابطة التى     تدرس المقرر المقترح   لطالب المجموعة التجريبية التى      للفئات الخاصة التعليمية  
كما يتضح أن النسبة المئوية لمتوسط المجموعـة        ،   لصالح المجموعة التجريبية   تدرس المقرر المقترح  

، وهذا يشير الى تفـوق المجموعـة التجريبيـة عـن            %٢٥والضابطة  % ٨٤التجريبية هى   
  .المجموعة الضابطة

  قام الباحث باستخدام معادلة بالك لحساب نسبة الكـسب المقرر المقترحللتأكد من فاعلية  و     
 الوسائل التعليمية للفئات    مقياس الوعى باختيار    فى طالب المجموعة التجريبية  لدرجات  المعدل  
  ): ٢١( كما يتضح من الجدول ،الخاصة

  طالب  نسبة الكسب المعدل لدرجات) ٢١(جدول  
   الوسائل التعليمية للفئات الخاصةمقياس الوعى باختيارفى  ة التجريبيةالمجموع

  

 نسبة الكسب
  المعدل

  النهاية العظمى
  للمقياس

متوسط درجات 
  البعدىالتطبيق 

متوسط درجات 
  المجموعة  التطبيق القبلى

  التجريبية  ٣,٢٧  ١٧,٧٠  ٢١  ١,٥٠
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 وهذه القيمة دالة ١,٥٠أن نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت ) ٢١(يتضح من جدول 
فى تنمية مهارات  المقرر المقترح ، وهذا يوضح فعالية ١,٢إحصائياً، حيث أنها أكبر من 

الذى ينص على  الرابع وعليه يثبت صحة الفرض ،الوسائل التعليمية للفئات الخاصةاختيار 
بين متوسطى درجات طالب المجموعة ) ٠,٠٥(يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى : نهأ

التى ال تدرس ( ودرجات المجموعة الضابطة) التى تدرس المقرر المقترح (التجريبية 
  .الخاصة لصالح المجموعة التجريبيةفى مهارات اختيار الوسائل التعليمية للفئات ) المقرر

المجموعة (طالب شعبة تكنولوجيا التعليم قدرة في اختالف  وهذا يعبر عن وجود     
اختيار الوسائل التعليمية للفئات الخاصة، ومدى إلمامهم على  )لضابطةالتجريبية والمجموعة ا

اثر دراسة مقرر الى ذلك يرجع  بمبادىء وأسس اختيار الوسائل التعليمية لهذه الفئات
  :لالسباب التالية أيضا يرجع وقد للفئات الخاصة، تكنولوجيا التعليم 

يرة التى انتجت مـن خـالل تكنولوجيـا         المقرر المقترح الى الوحدات التعليمية الصغ     تبنى   -
إعطاء معلومات وافيـة عـن      ساعدت فى   محددة  الواضحة و ال هاخطواتب الوسائل المتعددة   

        وهـذا مـا أكدتـه دراسـة نـاجح محمـد            الوسائل التعليمية للفئات الخاصة      ركيفية اختيا 
  .) ١٩٩٧( حسن 

 الـى طبيعـة اآلداء الجيـد        اتإرشاد للمتعلم و  اشتملت الموديوالت التعليمية على توجيهات     -
 خـالل المـواد    حيث قدمت ذلـك مـن  لمهارات االختيار للوسائل التعليمية للفئات الخاصة   

اعطاء فكرة  على  المبنى على المواقف التعليمية     ، وقد ساعد هذا التوجيه      التعليمية المصاحبة 
أفـراد  عى لـدى    نمـى الـو    ممـا    اختيار الوسائل التعليمية للفئات الخاصة     لكيفية   واضحة

  . لهذه المهارات بشكل مميزالمجموعة التجريبية
تزويد أفراد العينة بالكثير من المعلومات والمواقف التعليمية التى تضمنها المقرر المقتـرح،          -

والتى تدور حول تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة، وتوفير الفرصة لهم لممارسة األنـشطة             
األمور التى تعمل على تنمية الوعى داخل البرنـامج مثـل           اإلثرائية، بجانب مراعاة بعض     

وضع الكثير من األسئلة، والمواقف التى تشجع الطالب علـى العـصف الـذهنى، وتوليـد      
األفكار المرتبطة بالموضوع، واالختيار الذاتى،  والتفاعل، وهى أمور يمكن أن تساعد فـى        

  .للفئات الخاصةتنمية الوعى لدى الطالب باختيار الوسائل التعليمية 
أن المثيرات، والتعبيرات البصرية التى اشتمل عليها البرنامج كان لها دور كبير فى تنميـة                -

الوعى، والتعبيرات البصرية من أهم العناصر التى تعتمد عليها برامج الكمبيـوتر عمومـاً،    
 .وبرامج الكمبيوتر متعددة الوسائط على وجه الخصوص فى عرضها للمحتوى التعليمى
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  :ملخص نتائج البحث
هدفا تـشمل   ) ١٤(تحديد موديوالت المقرر المقترح المرتبطة باألهداف والتى بلغ عددها           -١

:  موديـوالت هـي    ٦جميع جوانب مقرر تكنولوجيا التعليم، وتكون المقرر المقترح مـن           
مفاهيم  ومـصطلحات، خـصائص الفئـات الخاصـة         ( تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة     

عليمية، اختيار الوسائل التعليمية للفئات الخاصة ، تصميم الوسـائل التعليميـة      وحاجاتهم الت 
للفئات الخاصة، إنتاج الوسائل التعليمية للفئات الخاصة وتطويرها، وتطبيقـات الكمبيـوتر         

  .فى تعليم الفئات الخاصة 
بين متوسطى درجات طالب المجموعة ) ٠,٠٥( يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى -٢

التى ال تدرس ( ودرجات المجموعة الضابطة ) التى تدرس المقرر المقترح (جريبية الت
  .فى االختبار التحصيلى لصالح المجموعة التجريبية ) المقرر

بين متوسطى درجات طالب المجموعة ) ٠,٠٥( يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى -٣
التى ال تدرس (  الضابطة ودرجات المجموعة) التى تدرس المقرر المقترح (التجريبية 

  .فى مهارات تصميم الوسائل التعليمية للفئات الخاصة لصالح المجموعة التجريبية) المقرر
بين متوسطى درجات طالب المجموعة ) ٠,٠٥( يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى -٤

 التى ال تدرس( ودرجات المجموعة الضابطة ) التى تدرس المقرر المقترح ( التجريبية 
  .فى مهارات إنتاج الوسائل التعليمية للفئات الخاصة لصالح المجموعة التجريبية) المقرر

بين متوسطى درجات طالب المجموعة ) ٠,٠٥( يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى -٥
التى ال تدرس ( ودرجات المجموعة الضابطة ) التى تدرس المقرر المقترح ( التجريبية 

  .ار الوسائل التعليمية للفئات الخاصة لصالح المجموعة التجريبيةفى مهارات اختي) المقرر
  

  :التوصیات

  :من خالل النتائج التى أسفر عنها البحث يوصى الباحث بما يلى
تضمين مقرر تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة الذي توصلت اليه الدراسة الحالية في  -١

دة النظر في برامج اعداده قبل برامج اعداد إخصائى تكنولوجيا التعليم، وضرورة اعا
الخدمة بما يتمشى مع الدور الجديد الموكل اليه في ظل تطوير التعليم، وفى ظل االهتمام 

 .العالمى بالفئات الخاصة

استخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة في عمليات التعليم والتعلم لطالب شعبة تكنولوجيا  -٢
 من اهمية في مواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين التعليم بكليات التربية النوعية، لما لها

 .واالهتمام بتبني استراتيجيات تفريد التعليم واساليب التعلم الذاتي
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تشجيع الطالب على عمليات التعلم الذاتي والذي ينعكس بدورة عليهم بعد تخرجهم من  -٣
ئات الخاصة خالل انشاء مراكز مصادر للتعلم تضم من بين أقسامها المختلفة قسما للف

 .بجميع كليات التربية النوعية

انشاء مراكز متخصصة النتاج البرامج التعليمية المرتبطة بالفئات الخاصة باستخدام  -٤
 .تكنولوجيا الوسائل المتعددة لتحقيق التفاعل والتكامل لهذه البرامج

ية النوعية عقد دورات تدريبية العضاء هيئة التدريس بشعبة تكنولوجيا التعليم بكليات الترب -٥
 .للتعرف والتدريب على المستحدثات التكنولوجية المرتبطة بالفئات الخاصة 

مراعاة الحاجات التعليمية والخصائص السيكلوجية للفئات الخاصة من خالل التوسع في  -٦
 .انشاء قنوات تعليمية للراديو والتلفزيون مخصصة لهذه الفئات لبث البرامج التعليمية 

تصميم وإنتاج واختيار الوسائل التعليمية للفئات  التى أعدها الباحث عند االستفادة باألدوات -٧
 .الخاصة

إعادة النظر بتاهيل إخصائى تكنولوجيا التعليم العاملين بمجال الفئات الخاصة وتكثيـف              -٨
 .الدورات ذات االختصاص ، وإطالعهم على كافة المستجدات في هذا المجال 

خصائى تكنولوجيا التعليم للعمل فـى مجـال الفئـات          توجيه المزيد من العناية لتأهيل ا      -٩
الخاصة، وتحويل ممارساته التقليدية إلى ممارسات تقنية مهنية وذلك بتـوفير االجهـزة             

  .والمستحدثات التكنولوجية الحديثة بكليات التربية النوعية والمرتبطة بهذه الفئات
فيها بالكتب والمراجـع فـى      ، ومراكز مصادر التعلم      النوعية تزويد مكتبات كلية التربية    -١٠

 المقتـرح بمـا   المقرر مما ييسر عملية التعلم من خالل موديوالت      الفئات الخاصة مجال  
 .المقررتحتويه من موضوعات تثرى المادة العلمية الموجودة فى هذا 

،  النوعيـة  كليات التربية ب العداد إخصائى تكنولوجيا التعليم     تبنى طرق وأساليب جديدة      -١١
 .    التى تسهم فى اإلعداد المهني لهم الدراسيةتقديم المقرراتوخاصة فى طرق 

إلخصائى تكنولوجيا التعليم أثناء الخدمة بما وصـلت اليـه المـستحدثات            زيادة الوعي    -١٢
 فى العملية التعليمية حيث يسهم ذلك        ذلك ، وأهميت التكنولوجية فى مجال الفئات الخاصة    

ية ويساعدهم على فهـم وتوجيـه عـالمهم          من ناح  هذه الفئات فى تنمية اتجاهاتهم نحو     
  . من ناحية أخرى تخصصهموجعلهم على صلة بالتطورات الحادثة فى 

:البحوث المقترحة  
بناء مقررات لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية ترتبط بالفئات الخاصة  -١

 .اليتها االخرى التى لم تتعرض لها الدراسة مثل المعاقين عقليا، وقياس فع
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تصميم وانتاج برامج تعليمية في المواد الدراسية المتنوعة للمراحل التعليمية المختلفة  -٢
 .للفئات الخاصة باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة وقياس فاعليتها 

تقويم البرامج التعليمية الحالية للمواد الدراسية المختلفة المنتجة من خالل تكنولوجيا  -٣
 .ة المقدمة للفئات الخاصة في ضوء معايير انتاج تعليمية محددة الوسائل المتعدد

بناء برنامج تدريبي للمتخصصين فى تكنولوجيا التعليم أثناء الخدمة على مهارات التصميم  -٤
 المقترح المقرر الواردة فى واالختيار للوسائل التعليمية المعدة للفئات الخاصةواإلنتاج 

       .لهذا البحث والالزمة لعملهم 

 استخدام وتوظيف فى تكنولوجيا التعليمإجراء دراسات تتناول تنمية مهارات أخصائي  -٥
 . فى مجال الفئات الخاصةالمستحدثات التكنولوجية

 في مجال تكنولوجيا  والتربية النوعيةبناء مقررات لطالب الدراسات العليا بكليات التربية -٦
تكنولوجيا تعليم المعاقين ، عاقين عقلياتكنولوجيا تعليم الم مثل  للفئات الخاصةالتعليم

 .وقياس فعاليتها بصريا، تكنولوجيا تعليم المعاقين سمعيا، 

على بقاء اثر التعلم في هذا للفئات الخاصة قياس اثر دراسة مقرر تكنولوجيا التعليم  -٧
  . المقرر
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The English summary 
 
The problem of the study: 

     The special educational field for the disabled is one of the fields which 
need special and accurate preparation for this category of the disabled. Also 
it demands a special and accurate preparation for the educational specialist 
who is responsible for designing and producing the teaching aids and 
employing educational technology to this category. This specialist has 
different methods and ways in his preparation that differ from those of any 
ordinary educational specialist. 
 
     In spite of many recommendations in researches and conferences 
regarding the importance of preparing specialized instructional technology 
specialists able to deal with special needs students and also able to promote 
programs related to them that include curriculums specified to special needs, 
still we don’t find any such programs targeting this sector (students in 
instructional technology dept.) In faculties of educations and specific 
education. Before their graduation and practicing work. While we find the 
educational technology specialist gets his training after graduation on the 
rawest technical method, 

     We find the graduate of instructional technology department in faculties 
of educational and specific education doesn’t get any of these programs that 
qualifies him or her to deal with special needs programs in the evolving 
situations and methods of learning process for special needs.  

     We can say that, this confirms on the need for the training needs for the 
educational technology instructor before having the job to develop the skills 
of designing and producing the educational media for those of special needs 

     Having inspecting all study plans for all departments of instructional 
technology in faculties of education and specific education in Egypt, it is 
noticed that all programs for preparing instructional technology specialists 
don’t include any curriculum related to special needs.  

     The need for such programs motivated over researcher to prepare a 
scientific study targeting this area, and preparing a suggested curriculum in 
instructional technology for the special needs to be taught to students in 
facilities of education and specific education in instructional technology 
department.  
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     This program will help in preparing the instructional technology 
specialist, ready to deal with the new role expected from him or her in the 
growing concern of dealing with special needs, and in the educational 
revolution and technology use in education and specific education.  
 
Questions of the research: 
And we can express the research's problems in question statements: 
١. What is the suggested curriculum in instructional technology for special 

needs, for the students of instructional technology department in 
specific educational faculty? 

٢. What is the effectiveness of giving the students of Instructional 
technology department in Specific education faculty. Such programs on 
their learning abilities? 

٣. What is the effectiveness of giving the students of Instructional 
technology department in Specific education faculty, the suggested 
program, and its effect on their abilities to design teaching materials for 
special needs? 

٤. What is the effectiveness of giving the students of Instructional 
technology department in Specific education faculty, the suggested 
program on their skills of producing teaching material for special 
needs? 

٥. What is the effectiveness of giving the students of Instructional 
technology department in Specific education faculty, the suggested 
program on their skills of choosing and using teaching material for 
special needs? 

 
Limits of the research:  

This research is limited for the following:  
• Experiment this suggested curriculum on the students of the forth 

grade of Instructional technology department because: 
a. The fourth grade students are familiar with all the components of 

Instructional technology from all the subjects they study during the 
four years, also they study some of the theoretical sides of 
psychological and mental development of the students, so they have 
enough experience to study the suggested program.  

b. Experimenting on a sample of the students of fourth grade in 
Instructional technology department in the Specific education faculty. 
In ashmoon – menoufia university, for the possibility of conducting 
such experiment and the facilities regarding participating of the 
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students in Instructional technology, and the location and the ability of 
supervising the experiment.  

• The sample will be from al amal preparatory school for deaf and weak 
hearing students, in ashmoon.  

• The suggested curriculum is only for preparing a specialist in 
instructional technology who can deal with the following categories: 
   A. Deaf                    b. Blind 

 
Hypothesis of the study: 

According to the nature of study it tries to prove the validity of the following 
hypothesis:  

١. There is an indicative statistical difference at the level of (0.05) 
between the average of the mark grade of the students in the 
experimental group and the mark grade of the control group that is not 
studying the program, in the result of the consolidated exam, in favor 
of the experimental group.  

٢. There is an indicative statistical difference at the level of (0.05) 
between the average of the mark grade of the experimental group and 
the mark grade of the controlled group that is not taking the program 
in the skills of designing learning materials for special needs, in favor 
for the experimental group.  

٣. There is an indicative statistical difference at the level of (0.05) 
between the average of mark grade of the experimental group and the 
mark grade of the controlled group which is not taking the program in 
the skills of producing learning material for special needs, in favor for 
the experimental group.  

٤. There is an indicative statistical difference at the level of (0.05) 
between the average of mark grade of the experimental group and the 
mark grade of the controlled group. Which is not taking the program 
in the skills of choosing and using the right teaching material for 
special needs.  

 
Objectives of the study 

١. To build a curriculum in instructional technology to target special 
needs.  

٢. To monitor the effect of the curriculum on: 
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A. Learning abilities of the students of faculty of specific 
education, department of instructional technology.  

B. Skills of designing and producing teaching materials for special 
needs.  

٣. Determine the basis and specifications necessary to design and 
produce teaching material for special needs.  

٤. Trying to find the ideal way for utilizing instructional technology in 
the area of specific education and special need groups, without 
unnecessary waste or formal application, by training 
recommendations as outcome of the study.  

 
Importance of the study:  

It seeks to fulfill the following: 
١. Improve the vocational training of the students of instructional 

technology dept. In specific education faculties to utilize their skills to 
help their fellow teacher in special need area. 

٢. Suggest a good way of utilizing the multimedia technology programs 
in two main areas: to achieve double utilizing for the research sample. 
A. To enrich the training plan by introducing different teaching 

methods for specific education.  
B. Direct learning from the students to multimedia technology as a 

new means in education field and know how to utilize it.  
٣. Review the utilization of multimedia technology in education field for 

special need schools in Egypt, to update it and maximize its benefits 
to users.  

٤. Present many educational modules necessary to the specialist of 
instructional technology to help in preparing, designing and producing 
teaching material related to special needs.  

 
Sample of the study:  
      A sample of students in fourth grade in faculty of specific education 
department of instructional technology in ashmoon, Menoufia University for 
practicality reasons regarding easy applications.  
 
Method of research used:  
The research used two methods.  

١. Descriptive method: through putting objectives of the suggested 
curriculum in instructional technology for special needs and construct 
the curriculum according to these objectives.  
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٢. Experimental method: through studying the effectiveness of the 
suggested curriculum on the learning process and the skills of 
designing produce, choosing, and using of the curriculum, of the 
students of faculty of specific education department of instructional 
technology. 

 
Experimental designing:  
The study comprises of the following factors:  

Independent factors:  
The suggested curriculum in instructional technology as compared to 
existing situation where they were not taught a curriculum in instructional 
technology for special needs.  
 
Depended factors:  
The study comprises of the following dependant factors:  

A. Increase in learning ability for the students in the department of 
instructional technology in the curriculum of instructional technology 
for special needs.  

B. Increase in the skills of designing teaching material for special needs.  
C. Increase in the skills of producing teaching material for special needs.  
D. Increase in the skills of choosing and using of teaching material for 

special needs.  
 
Type of experimental design:  
This study applies the experimental design known for the "Monitoring prior 
and post applying to two groups one of them is controlled group".  
 
Pre test, post test, with control group design.  
 
Tools of the research:  

• Questionnaire to determine the point of view of specialists and 
consultants regarding the objectives of the suggested curriculum.  

• Consolidating exam to test the whole suggested curriculum.  
• Observation check list for the designing skills teaching material for 

special needs.  
• Observation checklist for the skills of producing teaching material for 

special needs.  
• Observation checklist for the skills of choosing and using of teaching 

material for special needs.  
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Statistical methods used:  
The researcher used the following methods:  

• Descriptive extrapolated statistical method to treat the data collected.  
• T. Test statistical data testing method.  
• Etta square Equation (η2) to define the size of the impact. 
• Black Equation to define the effectiveness of the program.  

Research procedures:  

The research follows the following steps: 
١. To determine the sources of the suggested curriculum general aims by 

depending on the following sources: - 
a. Reading the previous studies and researches which are connected 

with using the educational technology in the special categories 
education. And which are connected with determining the needed 
accomplishments which should be available for the educational 
technology specialist to choose use design and produce the 
educational aids for these special categories.  

b. The nature of the educational technology curricula in the colleges 
of technology and those of special education branch in some 
education colleges where the researcher has analysed the contents 
of these curricula. 

c. The interviews with experts and specialists in the field of 
educational technology and in the field of special categories.  

d. The books and reference in the field of educational technology and 
special categories 

٢. Prepare the suggested curriculum using the method of designing 
education according to the regulations methods, the research will 
adopt one of the systems of unique education, where the curriculum is 
divided to small units of modules, each modules, objectives, contents, 
activities and tests are defined.  

٣. Subject the suggested curriculum to a committee of experts and 
specialists in this area, and modify it according to their comments.  

٤. Produce multimedia programs to the modules prepared, using 
authoring tools for multimedia programs, including all necessary 
montage for all elements in the produced program.  

٥. Monitor the program in its final form to apply it the main experiment 
of the research, by present it to a committee of experts and applying it 
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on an exploration limited group from the students and modify 
accordingly.  

٦. Prepare a test for the suggested curriculum which is being taught by 
multimedia technology systems, and an observation checklist for the 
skills of designing, producing, choosing and using of instructional 
technology related to special needs, making sure of their efficiency.  

٧. Designing of the research sample group from the students of the 
department of instructional technology, showing the method of 
choosing them.  

٨. Conduct the test and fill the observation checklist for each skill 
(designing, producing, choosing, and using) before applying the 
curriculum to the experimental group and also on the controlled 
group, and application of these tools after teaching the curriculum.  

 
٩. Applying the monitoring system on a group of the preparatory school 

for deaf who has been taught by using teaching material prepaid by 
the experimental group which studied the suggested curriculum.  

١٠. Collect the results and treat them statistically and explain them 
and discuss them.  

١١. Present some recommendations and propose some suggestions 
for further researches.  

 
The result of the research  
 

١- Identifying the suggested curriculum modules which is connected 
to the aims which are 14 aims including all the sides of education 
technology curriculum. These suggested modules are: (terms, the 
special needs features and needs, designing the teaching methods 
for special needs, choosing the teaching aids (methods), producing 
the teaching methods and evaluating them. Computer applying in 
educate the special needs) 

٢- There is an indicative statistical difference at the level  (0.05) 
between the average of the mark grade of the students in the 
experimental group (which study the suggested curriculum) and 
the mark grade of the control group (which doesn’t study the 
suggested curriculum) in the result of the consolidated exam, in 
favor of the experimental group. 

٣- There is an indicative statistical difference at the level of (0.05) 
between the average of the mark grade of the experimental group 
and the mark grade of the controlled group that is not taking the 
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program in the skills of designing learning materials for special 
needs, in favor for the experimental group.  

٤- There is an indicative statistical difference at the level of (0.05) 
between the average of mark grade of the experimental group and 
the mark grade of the controlled group which is not taking the 
program in the skills of producing learning material for special 
needs, in favor for the experimental group.  

٥- There is an indicative statistical difference at the level of (0.05) 
between the average of mark grade of the experimental group and 
the mark grade of the controlled group. Which is not taking the 
program in the skills of choosing and using the right teaching 
material for special needs.  
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