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 بورسعيد جامعة - النوعية التربية كمية - والنفسية التربوية العموم قسم ورئيس أستاذ

 الدين زين محمود محمد. د
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 بورسعيد جامعة – النوعية التربية كمية - والنفسية التربوية العموم بقسم التدريس وطرق المناىج مدرس

 : البحثمستخمص 
مقترحة قائمة عمى التعمم التشاركى إلكساب بعض فاعمية استراتيجية معرفة مدى إلى  البحث ىدف

( تالميذ 22مجموعة البحث من ) ، وتكونتمفاىيم تكنولوجيا المعمومات لمتالميذ المكفوفين بالمرحمة اإلعدادية
. 0228/0229من التالميذ المكفوفين بمدرسة النور بمحافظة بورسعيد، بالفصل الدراسي الثاني لمعام 
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( بين متوسطى رتب 2.20ات داللة إحصائية عند مستوى )عن وجود فروق ذ البحث. وكشفت نتائج لمدراسة

درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيمي المعرفي  لمفاىيم تكنولوجيا المعمومات لصالح 
المجموعة التجريبية،  ويرجع ذلك إلى فاعمية التعمم باالستراتيجية القائمة عمى التعمم التشاركى من خالل 

 .Facebookواصل اإلجتماعى موقع الت

 الكممات المفتاحية:
 .اإلعدادية بالمرحمة المكفوفين لتالميذ، االمعمومات تكنولوجيا مفاىيم، التشاركي التعمم

  



اطتزاتُجُخ يقتزحخ قبئًخ عهً انتعهى انتشبركٍ إلكظبة ثعض يفبهُى تكُىنىجُب انًعهىيبد 

 نهتاليُذ انًكفىفٍُ ثبنًزحهخ اإلعذادَخ
 إعذاد/ أ.د / جًبل تفبحخ، د / يحًذ سٍَ انذٍَ، د / يًُ سَتىٌ، أ / آيُه حبيذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202 يناير – عشر الثالث العدد –مجمة التربية النوعية 

1- 433 - 
| P a g e 

A Proposed Strategy based on Collaborative Learning on acquiring 

-some Information Technology Concepts and developing E

cation Skills among Preparatory Stage Blind Pupils Communi 
 

Abstract: 
The study aimed  to find out the effectiveness of a proposed strategy based 

on participatory learning to acquire some of the information technology concepts 

for the blind students in the middle school. The research group consisted of (10) 

blind students in Al-Nour School in Port Said Governorate in the second 

semester of 2018/2019. They range in age from (12) to (14) years old. The study 

tool is a cognitive achievement test prepared by the researcher. The results of the 

study revealed that there were statistically significant differences in the level of 

(0.05) between the average grade levels of the experimental and control groups in 

the cognitive achievement test for the concepts of information technology in favor 

of the experimental group. This is due to the effectiveness of learning using the 

participatory learning strategy through Facebook. 

Key Word: 
Collaborative Learning, Information Technology, Blind Pupils   
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 مقدمة:ال 
ولكل  ،وخمق المعاقين األسوياء،فخمق األصحاء  األرض،خمق اهلل عز وجل البشر وجعميم خمفاء في 

وينظر الناس إليو  ،المعاق ولد معاقا أن ينتيي دوره في الحياة فردفميس معنى أن ال ،منيما دوره في الحياة
 (1، 0228)سميمان،  الصحيح فبداخمو قوة كامنة يجب أن يتم توجيييا إلى طريقيا ،نظرة إشفاق
عمى مستوى العالم ببذل الجيد في تطوير وسائل التعميم  لباحثينقام الكثير من العمماء والقد و 

 ومّكنيم منالتحديات  ، مما ساعد المكفوفين عمى مواجيةالخاصة بالمكفوفين والتواصل وتقنيات االتصال
عممية التعمم  ستفادة منيا فيطبيقاتو المختمفة واإلوت اآلليب التقنيات الحديثة في مجال الحاس استخدام

 المختمفة. مكاناتيمإبراز ا  عطاء دور فعال ليم و ا  مجاالت العمل و و 
 فأصبحالميارات المتوقع أن يمتمكيا الفرد، الكثير من  تغيرتمتكنولوجيا ل في ظل التطورات السريعةو 

تعمميا   واجباً ، فمم تعد رفاىية بل أصبح بمعدل كبيرعمى المعمومات يزداد  التكنولوجيا لمحصولأدوات استخدام 
تقانيا أصبح لزامًا عمى الفرد معرفة كيفية الوصول إلى المعمومات واستخداميا لتمبية االحتياجات كما ، وا 

لمن يمتمكون ميارات التعمم عمى  يحتاج العالمفالعالم اليوم والمتطمبات لمواكبة التكنولوجيا المتنامية باستمرار. 
التغيرات، واتباع االتجاىات الحديثة،  واكبةالمدى الطويل، أو بمعنى آخر، من يستطيعون تجديد المعرفة، وم

دراك، والبد من تنمية وعى المجتمع نحو اكتساب ىذه الميارات. فمقد  فيكون الفرد مستيمكًا لممعرفة بوعى وا 
يف بشكل أكبر مع الحياة االجتماعية، فيى خطوة زادت تكنولوجيا المعمومات من قدرة األفراد عمى التعمم، والتك

 (.Topaloglu & Tekkanat, 2015, 575إلى األمام فى كافة اتجاىات الحياة . )
عن سائر التالميذ من حيث إحتياجاتيم ال يختمفوا التالميذ المكفوفين  ( أن0220يرى شريف )و 

كتساب المعمومات، لكي يمكنيم األساسية سواء كانت نفسية أو إجتماعية، وكذلك من حيث المحا كاة والتقميد وا 
البصر، فإن القناة الرئيسية التي تمده بالمعمومات في ىذه بكف  مصاباً  التمميذالنمو بصورة سميمة، فإذا كان 

الحالة تكون قد أصبحت قاصرة تماما، ونتيجة لذلك فإن األطفال المكفوفين قد يصبحون متأخري النمو إذا لم 
  .معديد من الخبرات الضرورية إلكتساب المعمومات عن العالم المحيط بيميتم تعريضيم ل

التمميذ الكفيف في حاجة ماسة إلى بيئة تعميمية مناسبة تتيح لو اإلستغالل األمثل لحواسو ف 
المتبقية، بحيث يتفاعل معيا بما يتناسب مع قدراتو من أجل تنمية مياراتو المختمفة مما يساعده عمى أن 

 . في مجتمعو صا فاعالً يكون شخ
 :البحثمشكمة 

 ، والمقابالت التي من خالل العمل التطوعي مع المكفوفين من خالل المالحظة الشخصية لمباحثة
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التي تم إجرائيا بمدرسة النور لممكفوفين  ، والدراسة االستطالعيةمع باحثين في مجال كف البصر أجرتيا
(، ودراسة 0228مثل دراسة ويمر، يومانس ) البحوث السابقةعمى الدراسات و  واالطالع، بمحافظة بورسعيد

المنعقدة حول تعميم الفئات  ، باإلضافة إلى توصيات المؤتمرات(0222(، ودراسة اإلتربي )0222إسماعيل )
؛ يمكن تحديد مشكمة البحث الحالي في "وجود قصور في اكتساب التالميذ المكفوفين لمفاىيم الخاصة

، وعدم امتالكيم لميارات التواصل اإللكتروني الكافية لمساعدتيم عمى التعمم"، مما دعى تكنولوجيا المعمومات
الباحثة إلى بناء استراتيجية تعمم قائمة عمى التعمم التشاركي إلكساب مفاىيم تكنولوجيا المعمومات لدى 

في االستفادة من أدوات  لتمكينيم من مواكبة أقرانيم من المبصرينيذ المكفوفين بالمرحمة اإلعدادية؛ التالم
 في التعمم واكتساب المعرفة. 0الويب 

  :تياآل الرئيس سؤالفي ال البحثتحددت مشكمة و 
بالمرحمة  متالميذ المكفوفينلمفاىيم تكنولوجيا المعمومات بعض في إكساب  المقترحةستراتيجية الما ا -

 ؟اإلعدادية
 :السؤال الفرعي التاليويتفرع من ىذا السؤال الرئيس 

 متالميذ المكفوفينلمفاىيم تكنولوجيا المعمومات بعض في إكساب  المقترحةستراتيجية الما فاعمية ا -
 ؟بالمرحمة اإلعدادية

  :تيةييدف البحث الحالي إلى تحقيق األىداف اآل :البحثأىداف 
 ؟مكفوفين بالمرحمة اإلعداديةميذ المفاىيم تكنولوجيا المعمومات الواجب إكسابيا لمتال تحديد .2
مفاىيم تكنولوجيا بعض الستراتيجية القائمة عمى التعمم التشاركي إلكساب تصور مقترح ل وضع .0

 ؟ بالمرحمة اإلعدادية متالميذ المكفوفينلالمعمومات 

متالميذ لمفاىيم تكنولوجيا المعمومات بعض في إكساب  المقترحةستراتيجية الفاعمية ا التعرف عمى .2
 ؟ بالمرحمة اإلعدادية المكفوفين

 األىمية النظرية: فيما يأتي: البحث الحاليتتمثل أىمية : البحثمية أى
 .خاصة(بصفة  )المكفوفينإثراء المحتوى التعميمي لمتالميذ ذوي اإلحتياجات الخاصة  .2
باإلعتماد عمى  المكفوفينالتالميذ  تعميممد ىذه البحث ميدان تكنولوجيا التعميم برؤية جديدة في ي .0

 التعمم التشاركي.
 ادة فاعمية وزي الخاصة، االحتياجاتاإلتجاىات الحديثة لتطوير طرق التدريس لمتالميذ ذوي  مواكبة .2

 .العممية التعميمية
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 األىمية التطبيقية:
 إستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة في تفعيل العممية التعميمية لمتالميذ المكفوفين. .1
 كنولوجيا المعمومات.ت مفاىيمالتالميذ المكفوفين إلكتساب  احتياجاتتمبية   .0
مساعدة التالميذ المكفوفين عمى زيادة أدائيم الدراسي والتقدم في المراحل التعميمية من خالل التعمم  .6

 .  التعممفي  التي أثبتت العديد من الدراسات فاعميتو ،التشاركي

 :التالية ضيةإلى التحقق من صحة الفر  الحالي البحثسعى ي: البحث يةضفر 
داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مفاىيم توجد فروق ذات 

 تكنولوجيا المعمومات.
 :البحثفيما يأتي عرض لممصطمحات المستخدمة في  :البحثمصطمحات 
 :استراتيجية

خطة عمل تيدف إلى تحقيق ىدف عام أو طويل  بأنيا:ُيعرف القاموس البريطاني االستراتيجية 
  .جلاأل

طريقة متبعة في العممية التعميمية تعتمد عمى التعمم  بأنيا: ستراتيجية إجرائياً التعرف الباحثة او 
 .متالميذ المكفوفينلالتشاركي من أجل تحقيق أىداف التعمم التي تتضمن إكساب مفاىيم تكنولوجيا المعمومات 

 :التشاركيالتعمم 
فيو عممية التعمم بواسطة التفاعل اإلجتماعي عن  ( بأنو: مدخل تربوي تتم0220) عرفو الموسوييُ 

طريق إستخدام الحاسوب أو عبر شبكة اإلنترنت، مما يؤدي إلى تشارك المعرفة وبنائيا بين الطالب باستخدام 
  . وسائل التكنولوجيا لإلتصال بينيم في الصفوف التقميدية أو اإللكترونية بشكل متزامن أو غير متزامن

اإلنترنت، كما يتضمن أنشطة  التواصل من خالل شبكةإجرائيا بأنو: تعمم قائم عمى عرفو الباحثة تُ و 
 . في المحتوى التعميمي من خالل التفاعل فيما بينيمتالميذ خالل الصف الدراسي، بحيث يتشارك ال

 : تكنولوجيا المعمومات
وزيعيا من خالل ( بأنيا تخزين ومعالجة المعمومات واسترجاعيا وعرضيا وت0222) عرفيا مازنيُ 

وسائل إتصال تكنولوجية حديثة ومتطورة وسريعة؛ وذلك من خالل اإلستخدام المشترك لمحاسبات اإللكترونية 
  .ونظم اإلتصاالت الحديثة

ليتمكنوا من  إتقان استخدامياالتي يحتاج التالميذ المكفوفين  دواتاأل :تعرفيا الباحثة إجرائيا بأنياو 
 .اصل اإللكتروني فيما بينيم ومع اآلخرينالتعمم بشكل سميم، والتو 
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  ن:المكفوفي
أن الكفيف ىو من فقد القدرة عمى اإلبصار بصورة كمية، وحتى مع وجود بقايا ( 0229) جندال يرى

بصرية ال تتيح لو القدرة عمى القراءة والكتابة، حتى بعد إستخدام المصححات البصرية مما يمزمو أن يستخدم 
  .(0222رايل لتعمم القراءة والكتابة )اإلتربي، حاسة الممس بطريقة ب

حاسة البصر أو لدييم بقايا بصرية ال ولدوا فاقدي لالتالميذ الذين  عرفيم الباحثة إجرائيا بأنيم:تُ و 
 .تمكنيم من التعمم بمفردىم

 ثانيًا: اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 التعمم التشاركي 

فرة نوعية فى النظام المعموماتى لشبكة االنترنت، فأسيم فى فى إحداث ط Web 2.0لقد أسيم نظام 
تحويل المستخدم من مجرد مستيمك لممحتوى الرقمى المتاح عمى االنترنت يقرأ، وينصت، ويراقب، ويبحث فى 
المحتوى الرقمى، أو يستعرض السمع المطروحة فى األسواق االلكترونية إلى عضو فاعل يقوم بإنتاج مادتو 

 خالل تفريد عناصر المحتوى االلكترونى، والمشاركة بالمضمون مع من يريد من األشخاص، الرقمية من
والمساىمة بالتحرير، والنشر، وتنظيم مادة المحتوى، والتواصل مع اآلخرين من خالل األدوات التشاركية 

 .(202، 0226)الرزو،  المختمفة
تقوم عمى مشاركة المتعمم بفاعمية فى العممية أساليب التعمم التى  أحدوُيعرف التعمم التشاركى بأنو "

التعميمية، وىو الذى يقوم عمى تشارك كل من المعمم والطالب بأداء العممية التربوية وتحقيق مخرجاتيا، فال 
يكون ليا الفاعمية والنشاط دون  تالميذكمصدر لممعمومة، وال يعتمد عمى فئة قميمة من ال فقط المعمم يعتمد

 (.82، 0222بجميع قدراتيم العقمية والدراسية" )دعمس،  تالميذد عمى تفعيل جميع الغيرىم، بل يعتم
ويراعى  ،ويشير مفيوم التشارك إلى العمل في مجموعة من فردين أو أكثر النجاز ىدف مشترك

د . ويعلعالقات فيما بين أفراد المجموعةاألمر الذي يعمل عمى توطيد ا ،تقدير مساىمات كل فرد في المجموعة
حيث إنيا توفر لممشاركين فرصة لمتعمم ومشاركة  ،االستراتيجيات التي أثبتت تميزىاالتعمم التشاركي من أىم 

حيث ال يقتصر اليدف الرئيس  ،فضال عن إمكانية تبادل الخبرات فيما بينيم ،مصادر المعمومات المتنوعة
لك إلى اكتساب الفرد القدرة عمى بناء لمتعمم التشاركي عمى اكتساب المعرفة ومشاركتيا فحسب بل يتعدى ذ

 المعرفة بطرق مبتكرة وجديدة .

  : أىمية التعمم التشاركى 
 (82، 0222العممية التعميمية: )دعمس، أىمية كبيرة في متعمم التشاركى ل
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 يكون التعميم من أجل التغيير وتطوير الوعى. -2

 جعل التعميم أكثر واقعية وجاذبية وقبوال وفائدة. -0

مكانيات التالميذ.اكتشاف ميا -2  رات وا 

 التحفيز بشكل أكبر وأكثر فاعمية وشمولية. -1

 البعد عن أسموب التمقين التقميدى الذى يعتمد عمى تخزين المعمومات دون تفاعل أو مشاركة. -0
  مميزات التعمم التشاركى 
 ومنيا:  التشاركى يمكن اإلشارة إلى العديد من مميزات التعمم  

حيث توفر ىذه التكنولوجيا استراتيجيات حديثة لتصميم  ،واحى االجتماعية لمتعمموسيمة فعالة فى توفير الن -2
بيئة تعمم فعالة قائمة عمى الويب، وتنفيذ األنشطة التى تقوم عمى أساس التعمم التفاعمى، فتزيد من 

 فرص التفاعالت اإلجتماعية وتبادل المعمومات.

ير المتزامن يسمح لممشاركين بالمشاركة فى الزمان ممتعممين واالتصال غل األكاديميةميارات ال ةتنمي -0
 الوقت الالزم لتكوين استجاباتيم الفردية.  إتاحةوالمكان المناسبين ليم باإلضافة إلى 

حتياجات اآلخرين وتعزيز ميارات التفكير الناضج بتمك -2 ن المتعممين من توسيع إحتياجاتيم التعميمية وا 
نشاء   المعرفة.وتبادل ومشاركة وا 

التالميذ عن مشروعاتيم حيث يعمل كل تمميذ فى عمل فرعى محدد ولكنو يكمل عمل اآلخرين  ةوليمسئ -1
 إلى مشروع جماعى تشاركى. النيايةوالذى يؤدى فى 

عتمادى -0 عامة من حيث المرونة  ةم عمى ذواتيم وتحسين أدائيم بصور يزيد من درجة إستقالل المتعممين وا 
 لمفرد. الحياتيةوار والفاعمية والكفاءة عبر مختمف األد

الدمج فى معرفة المتعممين ومعرفة الخبراء فى المجال مما يساعد عمى تخطى الحواجز أثناء عممية التعمم  -6
 .اكبة التطورات العممية فى المجالومو 

استخدام و ،تخطى الحواجز أثناء عممية التعممتيم مما يساعد عمى امسئولية عن إنجاز المنح المتعممين  -7
لتحقيق  لتعمم المختمفة، وجمعيا وتنظيميامصادر ا من خالل البحث فيادر المعمومات التالميذ لمص

 أىداف تعميمية محددة .

ولقد اىتمت عدة دراسات بمجال التعمم التشاركي وتأثيره في العممية التعميمية وبيان مدى فاعميتو 
ي الذي يتم إنشاؤه من الطالب حيث ىدفت إلى تقييم المحتوى التعميم  (0228ويمر، يومانس )  مثل دراسة
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وأشارت الدراسة إلى أن التالميذ يجب أن يطوروا من الميارات الالزمة بشكل كاف التي  لمتعمم التشاركي،
لممشاركة في المعرفة القائمة عمى اإلقتصاد في القرن الحادي والعشرين. وتشمل ىذه  تجعميم مؤىمين كمياً 

ت بشكل حاسم، ومعرفة كيفية العمل بشكل مستقل دون إشراف دقيق الميارات معرفة كيفية تقييم المعموما
واإلىتمام باإلبداع، كما اعتبرت الدراسة الويكي بأنو أداة مثالية لممعممين لتمديد ىذه الميارات لمتالميذ تحت 

 .تشاركيإشرافيم. كما أكدت الدراسة عمى أن التعاون، بدال من التنافس ىو اليدف الرئيسي من أي نشاط 
ولما كانت التكنولوجيا الحديثة تسعى إلى جعل حياة األفراد أكثر رفاىية، وتذليل العقبات لذوي  

اإلحتياجات الخاصة وجعل حياتيم أكثر سيولة، فأصبح البد من اإلىتمام برفع كفاءة تعميميم وتنمية الميارات 
لجانب ظيرت عدة دراسات ركزت عمى التي تعينيم عمى اإلندماج في الحياة العامة مع مجتمعاتيم؛ وفي ىذا ا

في دراستو )تنمية بعض الميارات األكاديمية حيث اعتمد ( 0222)اإلتربي دراسة  فئة المكفوفين؛ ومنيا :
لدى المكفوفين بإستخدام الكمبيوتر( عمى بعض الفنيات اإلرشادية التي تناسب طبيعة المكفوفين: كالحوار، 

سموكي. قام برنامج الدراسة عمى بعض األساليب اإلرشادية؛ ىما اإلرشاد والمناقشة، لعب الدور، والتعزيز ال
بواقع ثالث ؛ الجماعي، واإلرشاد الفردي، وذلك تبعا لما تقتضيو طبيعة موضوع كل جمسة من جمسات البرنامج

توصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا: التحسن الواضح و دقيقة لكل جمسة.  10جمسات أسبوعيا ولمدة 
ي أداء المجموعة التجريبية عمى مقياس الميارات األكاديمية بعد تعرضيم لفاعميات البرنامج التدريبي مقارنة ف

بأداء نفس المجموعة قبل بدء التجربة والتدريب وذلك يؤكد فاعمية البرنامج التدريبي في رفع كفاءة وتنمية 
 التالميذ المكفوفين.الميارات األكاديمية لدى 

 معموماتتكنولوجيا ال 
معالجة المعمومات ونقميا وتبادليا بأشكاليا  أتاح إمكانيةإن التقدم الكبير فى تكنولوجيا المعمومات 

المختمفة وأنواعيا المتعددة، من أى مكان إلى آخر، بفعالية كبيرة وسرعة عالية. فإن التكنولوجيا الحديثة قد 
نتاجيا ونقميا إلى أى مكان فى العالم ُبعدًا  ماتتخطت الحواجز الزمانية والمكانية، وأخذت صناعة المعمو  وا 

إضافيًا زاد من أىمية إيجاد نظم معمومات متطورة تواكب ىذه التكنولوجيا الحديثة، من أجل الحصول من 
خالليا عمى أكبر استفادة ممكنة وبأعمى درجة من الفعالية، السيما مع تشعب مجاالت المعرفة، وتنوع 

 (9، 0227وتطمعيم إلى طرق جديدة لمحصول عمى المعمومات وتنظيميا. )خمف، احتياجات المستفيدين، 
فتكنولوجيا المعمومات ىى كل التقنيات المتطورة التى تستخدم فى تحويل البيانات بمختمف أشكاليا 

، 0222)السالمى،  المجاالت كافةإلى معمومات بمختمف أنواعيا، وتستخدم من قبل المستفيدين منيا فى 
29.)           
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  أىمية تكنولوجيا المعمومات 
لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت دورًا ىامًا فى االرتقاء بالعممية التعميمية، ويتبين ذلك من خالل 

 (212، 0227النقاط التالية: )بوطيرة، 
فى إثراء  إثراء التعميم: أكدت العديد من الدراسات واألبحاث أن تكنولوجيا المعمومات تمعب دورًا أساسياً  -

التعميم؛ من خالل إضافة أبعاد خاصة وبرامج مميزة تساىم فى توسيع خبرات المتعمم وتيسير بناء المفاىيم، 
 وتضاعف ىذا الدور تبعًا لمتطورات التقنية المتسارعة.

توفير بيئة تعميمية تتسم بالحرية وعدم التقيد بغرفة الصف، وتخطى الحدود الزمان والمكان، مما يساعد  -
ى التحرر من الوقت والحيز والمساعدة فى الحصول عمى المعمومات من مصادر مختمفة وتكوين قدرات عم

 ذاتية متقدمة، واكتساب الميارات والخبرات المختمفة.

توفير فرص تعميمية غنية: مما يعطى التالميذ فرصة السيطرة والتحكم فى التعمم، وتقدميم األكاديمى،  -
تاحة فرصة مشاركة اآلخري  ن فى اآلراء والتجارب، ووجيات النظر.وا 

إتاحة فرصة أكبر من الخصوصية فى التعامل  ساعدت فيالوسائل التكنولوجية الحديثة  وال يخفى أن
دون الحاجة إلي شخص آخر، مما يتيح لو فرصة مصادر المعمومات بالنسبة لمكفيف، بحيث يمكنو استخدام 

 رات.في الحصول عمى المعرفة، واكتساب الخبأكبر 
ياكوفمفا، الدراسات بالوقوف عمى واقع استخدام تكنولوجيا المعمومات مثل دراسة  عدةواىتمت 

التي سعت إلى التعرف عمى الظروف التربوية والنفسية الستخدام تكنولوجيا المعمومات ( 0226جولتسوفا )
وكشفت نتائج الدراسة أن ة. واالتصاالت كوسيمة لتطوير الدافع لمتعمم لدى التالميذ فى المدرسة االبتدائي

لتكنولوجيا المعمومات ديناميات إيجابية فى تطوير الدافع التعمم في المرحمة االبتدائية، ونتيجة لذلك، فإن 
النشاط المنيجي المدروس الذى ييدف إلى تحقيق األىداف التربوية وتوفر الظروف النفسية الستخدام 

 اميكية إيجابية لزيادة الدافعية لمتعمم.تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت يقدم دين
من لتغمب عمى معوقات توظيف تكنولوجيا المعمومات فى التعميم، با( 0221) مراد أوصت دراسةو 

عدم اإلكتفاء بتدريب المعممين عمى استخدام التكنولوجيا، بل عقد دورات متخصصة فى توظيف خالل 
اعتماد تكنولوجيا المعمومات كأداة أساسية فى العممية ، و عميميةتكنولوجيا المعمومات واستخداميا فى العممية الت

التعميمية فى جميع المراحل الدراسية، إلى جانب توفير البنية التحتية ليذه التكنولوجيا من أجيزة حديثة، 
إعادة ىيكمة المقررات الدراسية بما يتناسب مع توظيف ، باإلضافة إلى ومعامل مجيزة، وشبكات اتصال

 جيا المعمومات فى تدريسيا.تكنولو 
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 تعميم التالميذ المكفوفين 
يرجع اإلىتمام البالغ مؤخرًا بفئة المكفوفين إلى اإلقتناع بأنيم كغيرىم من أفراد المجتمع ليم حق 
الحياة والنمو بأقصى ما تمكنيم منو قدراتيم وطاقاتيم، ويبرز دور المربين والمعممين في تعزيز القدرات 

ة لمتالميذ المكفوفين؛ حتى يكونوا ذوى فائدة لمجتمعيم والبيئة المحيطة بيم. )عبد المعين، العقمية والبدني
0221 ،0) 
يؤثر كف البصر عمى الجوانب التربوية التعميمية لمكفيف، ولكن بشكل عام فإن المكفوفين والمبصرين و 

تباطا بمدى اإلستفادة من المناىج في الدراسة، وذلك إر  تقدمعمى حد سواء فيما يتعمق بالقدرة عمى التعمم وال
عمى  تمميذوأساليب وطرائق التدريس، لكى تتوافق مع الحاجات الفردية لممكفوفين، فكف البصر يحد من قدرة ال

 فيالسمع والممس  يعمى حاست ، فيو يعتمد كمياً ينالمبصر  أقرانو من التعمم بنفس الطريقة التي يتعمم بيا
 عممية التعمم.
تعممو، فمم يقف كف البصر حائاًل دون إلمام  لممبصريندور المكفوفين تعمم ما يمكن أصبح اآلن بمقو 

التكنولوجيا لرفع مستوى  االستفادة منغيره من المبصرين فى ك وجعمتوالكفيف بمستحدثات التكنولوجيا، 
صبح بإمكان ، فأوفين لمواجية العديد من التحدياتمعيشتو. وقد أتاحت تكنولوجيا المعمومات الفرصة لممكف

، كما سمح ليم االنترنت بقراءة الممفات اإللكترونية لوحة المفاتيح لكفيف استخدام الكمبيوتر من خاللا
رساليا واستقباليا عبر االنترنت. )عبد العاطى،   (97، 0221وا 

أصبح  ىو األسموب المفضل فى التعمم  الحاسب اآللين التعمم باستخدام ( أ0221كما أكدت أيسال )
إلى -التركيز عمى التفاعل وسيولة االستيعاب لممعارف الجديدة. والبد عند تصميم البرامج التعميمية حيث 

من أخذ احتياجات التالميذ بعين االعتبار لكونيم المستفيدين من التكنولوجيا  -جانب األىداف التعميمية
سبة لمتالميذ المكفوفين فإن تطوير الحديثة، مع مراعاة خصائصم المعرفية وأساليب التعمم الخاصة بيم. وبالن
؛ فيي ى البديل لعممية التعميم الحديثةالبرامج المساعدة ليم يعتمد اعتمادًا وثيقًا عمى التكنولوجيا المساعدة في

إن برامج  .تيدف إلى تطوير الميارات المينية األساسية والميارات االجتماعية الالزمة لدمجيم اإلجتماعى
تكنولوجيا التى ال أدوات ج الصوتى، وأجيزة برايل وتطبيقات التعرف عمى النصوص ىىقراءة الشاشة، والمز 

تسيل التعمم لألشخاص المكفوفين. إال أن الطريقة األكثر استخدامًا لمتفاعل مع تطبيقات المعمومات ال تزال 
لمعروض والنص قارئ الشاشة وبرامج المزج الصوتى؛ حيث يحمل قارئ الشاشة المعمومات المستممة )النص ا

المكتوب أو األوامر التى بدأىا المستخدم( ويرسميا إلى مزج صوت )أجيزة أو برامج( أو شاشة برايل )الجياز 
 الذي يعرض النص عمى سطر واحد أو سطرين باستخدام طريقة برايل(. كما يوفر معمومات حول مكان المؤشر 



اطتزاتُجُخ يقتزحخ قبئًخ عهً انتعهى انتشبركٍ إلكظبة ثعض يفبهُى تكُىنىجُب انًعهىيبد 

 نهتاليُذ انًكفىفٍُ ثبنًزحهخ اإلعذادَخ
 إعذاد/ أ.د / جًبل تفبحخ، د / يحًذ سٍَ انذٍَ، د / يًُ سَتىٌ، أ / آيُه حبيذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202 يناير – عشر الثالث العدد –مجمة التربية النوعية 

1- 442 - 
| P a g e 

 الحاسب اآللي. عمى الشاشة حتى يتمكن المستخدم الكفيف من التفاعل مع
إلى أن التدخل التعميمى المبكر لمتالميذ المكفوفين، يمكنو تحسين وضعيم  (0222أنسورث ) أشاركما 

ومساعدتيم عمى اإلنجاز، والتعامل بنجاح مع مواقف الحياة الحقيقية. كما أكد أنو إذا تم تدريب المعممين 
تاحة المصادر لمتالميذ المكفوفين كما يحصل عمييا أقرانيم من المبصرين، فإن الفجوة بينيم  بشكل صحيح وا 

 سوف تنخفض بشكل كبير سواء فى اإلنجازات التعميمية أو االندماج اإلجتماعى.
( بزيادة اإلىتمام بتوفير إحتياجات المكفوفين من المعامل وأجيزة 0222أوصت دراسة )أبودية، و 

 بر من طابعات برايل.اإلستماع والقراءة والكتابة، والعمل عمى إتاحة أعداد أك
موجو نحو تنمية قدرات التالميذ المكفوفين والعمل عمى توظيفيا بالقدر الاالىتمام الحالى وانطالقًا من 

فإن تزايد البحوث التكنولوجية ، المستطاع فى الظروف التعميمية بشكل خاص وفى الظروف العامة بشكل عام
مى مساعدة األفراد المكفوفين عمى التعويض عن فقدانيم تعمل ع والتيوخاصة فى مجال تكنولوجيا التعميم 

لحاسة البصر، ولعل ىذا التوجو الحديث يبدو اآلن موجيًا نحو تطوير واختراع المعينات البصرية المساندة 
 .لألفراد المكفوفين وخاصة فى المجال التربوى كأفضل البدائل التربوية المتاحة

أن التكنولوجيا المستخدمة لممكفوفين تيسر عممية  (0227ر )ياراتان، كارنفم وأظيرت نتائج دراسة
التدريس والتعمم، كما تمكن المكفوفون من التواصل بشكل أفضل مع بعضيم البعض ومع باقى أفراد المجتمع، 

من كما بينت الدراسة أن االحتياجات التعميمية الشخصية تتطمب اتباع مستحدثات التكنولوجيا من أجل التمكن 
يتطمب من التربويين اتخاذ إلى األىداف التعميمية، كما أن تعميم التالميذ ذوى االحتياجات الخاصة  الوصول

القرارات بشكل سميم واالختيار من بين أفضل البدائل، والمشاركة من أجل تنفيذ متطمبات التعميم لتمك الفئة من 
 التالميذ. 

 الحاسب اآللي مجال في الحديثة تقنياتال مع التواصل من المكفوفين تمكن التحديات زالةإن إ
عطاء العمل مجاالت في وتتيح ليم فرص أكبر المختمفة وتطبيقاتو  جميع عمى مكاناتيمإ برازوا   ليم فعال دور وا 
 الى الحاجة فأصبحت االتكنولوجي أدوات تطور ظل في يوم بعد يوماً  تندثر العقبات تمك أصبحت كما األصعدة،
 التطبيقات لىإ اضافةباإل لمتعمم، ساسياأل المحور وىي ساسياً أ شيئاً  المكفوفينب الخاصة جيزةاأل صناعة

تي تساعدىم عمى ال والسمع القراءة وسائل باإلضافة إلى متطمباتيم ترجمة عمى تساعدىم التي ساسيةاأل
 .التعمم

 :كما يمي تم ذلك وفق مجموعة من الخطوات واإلجراءات :البحث إجراءات
 : منيج البحث -
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، ومعرفة أثر المتغير البحث يةعمى المنيج شبو التجريبي في التحقق من فرض البحثمد عتي
المستقل )استراتيجية قائمة عمى التعمم التشاركي( عمى المتغير التابع )مفاىيم تكنولوجيا المعمومات،( لدى 

 تين تجريبية وضابطة.؛ من خالل التطبيق التجريبي بإستخدام مجموعبالمرحمة اإلعدادية التالميذ المكفوفين
 .مفاىيم تكنولوجيا المعمومات )من إعداد الباحثة( اختبار -:البحث تاو أد

من التالميذ المكفوفين بالصف األول اإلعدادى بمدرسة  عينةقامت الباحثة بإجراء البحث عمى  البحث: عينة
 تالميذ. 22فراد العينة م. وقد بمغ عدد أ0228/0229النور لممكفوفين بمحافظة بورسعيد لمعام الدراسى 

متالميذ المكفوفين بالصف األول االعدادي ل إكسابياالتي يجب  إعداد قائمة بمفاىيم تكنولوجيا المعمومات -2
 -في ضوء مايمي :

يذ لمتالميد أىم المفاىيم المراد إكسابيا تمثل اليدف من قائمة المفاىيم فى تحد اليدف من قائمة المفاىيم: -
 وبناء عمى ىذه القائمة تم بناء االختبار المعرفى. ،إلعداديةالمكفوفين بالمرحمة ا

 

  :ائمة مفاىيم تكنولوجيا المعموماتتحديد محتوى ق -

مفاىيم تكنولوجيا  توحدد، لحاسب اآللى لمصف األول اإلعداديقامت الباحثة بعمل تحميل محتوى منيج ا
ىذه المفاىيم البالغ عددىا  ةالباحث ترضثم ع وفقًا لتصنيف بموم، الواردة ضمن ىذا المحتوى  المعمومات

تم وقد  ،مناىج وطرق التدريسبتكنولوجيا التعميم و ( مفيومًا عمى مجموعة من الخبراء المختصين 20)
 .الوصول إلى الصورة النيائية لقائمة المفاىيم بعد إجراء التعديالت المقترحة من السادة المحكمين

 صياغة األىداف السموكية: -
ومحتوى  ،لحاسب اآللي لمصف األول اإلعداديعمى األىداف العامة لتدريس مادة ا ةالباحث بعد اطالع

لكل مفيوم  األىداف السموكية ةالباحث ت، صاغسابقاً المشار إلييا  اىيم، وعمميات اكتساب المفالمقرر
 ىدفًا، و (26( مفيومًا وبمغ عدد األىداف السموكية )20عدد ) ت التجربة تشتمل عمىفأصبح ،تكنولوجي

 المحددة، تكنولوجيا المعموماتمفاىيم اف من حيث الصياغة والتطابق مع متحقق من صالحية ىذه األىدل
في صورة بعرض القائمة  ةالباحث قامت ؛صالحية القائمة لمتطبيق عمى عينة البحثو مفردات، مالدقة العممية لو 

تكنولوجيا التعميم والمناىج ن الخبراء في استبانة تتضمن كل مفيوم وما يقابمو من أىداف عمى مجموعة م
وقد صاحب اإلستبيان إجراء ، اقترحوىا وقد حظيت بموافقتيم بعد إجراء بعض التعديالت التيوطرق التدريس 

 خراج القائمة فى صورتيا النيائية.مقابالت مع السادة المحكمين،  وقد أجرت الباحثة التعديالت المطموبة إل
 مفاىيم تكنولوجيا المعمومات لدى التالميذ المكفوفين بالصف األول اإلعدادي :ل إعداد اختبار تحصي -0

 تم بناء االختبار في ضوء األىداف التعميمية وتحديد ميام التعمم، وبناءًا عمى الجوانب المعرفية التي 
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االختبار تحديد تناولتيا استراتيجية البحث، قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيمى معرفى شممت خطوات إعداد 
عداد جدول المواصفات الخاص باالختبار، وصياغة تعميماتو ونوعية  اليدف من االختبار وتحديد مستوياتو وا 

 .حيح، وأخيرًا تجريب االختباراألسئمة، ثم ترتيب األسئمة وحساب صدقو وثباتو، وتصميم مفتاح التص
 اليدف من االختبار:  -

ستراتيجية المن خالل اق ألثر معالجات البحث التجريبية صاد ييدف االختبار إلى الحصول عمى  قياس
لقياس مستوى الجانب  (0)جدول  الموضوعية من األسئمة مجموعةمن خالل  وتم إعداد االختبار، المقترحة

 البحث. عينةالمعرفي القبمي والبعدي لدى أفراد 
 أطئهخ االختجبر انتحصُهٍ 1جذول 

 انعذد ظؤالَىع ان و

 7 أطئهخ انصىاة وانخطأ 1

 7 أطئهخ االختُبر يٍ يتعذد 2

 6 أطئهخ كتبثخ انًصطهح انًُبطت 3

طؤال 22 انـًـجـًـىع  

 -حساب ثباتو:التجربة االستطالعية لالختبار و  -
دية التالميذ المكفوفين بالمرحمة اإلعداتم تطبيق الصور المبدئية لالختبار عمى عينة استطالعية من     
زمن  ،قدرة المفردة عمى التمييز ،معامل سيولة المفردات ،وذلك ييدف حساب كل من ثبات االختبار ،ببورسعيد

 -:وتم ذلك عمى النحو اآلتياإلجابة عن االختبار.
 :حساب ثبات االختبار -أ

المقصود بثبات االختبار ىو إعطاء نفس النتائج إذا أعيد تطبيق االختبار عمى نفس األفراد وفى 
نفس الظروف، وقد تم حساب معامل ثبات االختبار عمى عينة التجربة االستطالعية التي اشتممت عمى 

اد التجربة وتم سنة وتم رصد نتائج أفر  21إلى  20مجموعة من التالميذ المكفوفين تتراوح أعمارىم بين 
عادة  التالميذحيث تم إعطاء االختبار لمجموعة من  ،طريقة إعادة االختباراستخدام  ثم حساب درجاتيم وا 

نفس االختبار عمييم بعد فترة ثم حساب معامل االرتباط بين درجاتيم في المرة األولى والثانية وىو الذي 
  يساوي ثبات االختبار.

ثم قامت الباحثة بحساب  ،نفس االختبار بعد شيرتطبيق ثم إعادة م حساب درجات ىذا االختبار ت
معامل االرتباط بيرسون بين درجاتيم في التطبيق األول ودرجاتيم في التطبيق الثاني وىو الذي يساوى ثبات 

 (.2.79االختبار ولقد كان حساب الثبات )
  والجدول اآلتي يبين معامل ثبات االختبار:



اطتزاتُجُخ يقتزحخ قبئًخ عهً انتعهى انتشبركٍ إلكظبة ثعض يفبهُى تكُىنىجُب انًعهىيبد 

 نهتاليُذ انًكفىفٍُ ثبنًزحهخ اإلعذادَخ
 إعذاد/ أ.د / جًبل تفبحخ، د / يحًذ سٍَ انذٍَ، د / يًُ سَتىٌ، أ / آيُه حبيذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يعبيم ثجبد االختجبر 2جذول 

عذد أطئهخ 

 االختجبر

)ٌ( 

يجًىع درجبد 

 االختجبر انقجهٍ

 )يجـ ص(

يجًىع درجبد 

 االختجبر انجعذٌ 

 )يجـ ص(

يجًىع درجبد 

االختجبرٍَ 

 انقجهٍ وانجعذٌ

 )يجـ ص ص(

يتىطط درجبد 

 االختجبر

 )و(

 

يعبيم 

 انثجبد

22 221 216 1732 43.3 2.70 

 جدول أن االختبار عمى درجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عمييا في الحصول عمى النتائج.ويتضح من ىذا ال
 :ختبار باستخدام المعادلة اآلتيةتم حساب معامل سيولة مفردات اال :معامل سيولة مفردات االختبار  - ب

 ص 

 = يعبيم انظهىنخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــ

 ص+خ 

 خ = اإلجابة الخاطئة.          ص= اإلجابة الصحيحة   حيث أن :
 :    ستخدام المعادلة اآلتية إوقد أمكن الحصول عمى معامل السيولة المصحح من أثر التخمين، وذلك ب

 خ                                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ -ص                                              

 ص + خ                                                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعامل السيولة المصحح من أثر التخمين =  ــــــــــــــ

 ص + خ                                                   
 خ = عدد اإلجابات الخاطئة                   يحةص= عدد اإلجابات الصح

( تكون مفردة شديدة 2.2وذلك عمى اعتبار أن المفردة التي يصل معامل السيولة فييا إلى أقل من )
( تكون مفردة شديدة 2.9والمفردة التي يصل معامل السيولة فييا إلى أكثر من ) ،الصعوبة ويجب استبعادىا
 السيولة ويجب استبعادىا.

 يفزداد االختجبر انتحصُهٍ ويعبيهٍ انظهىنخ وانتًُُش نهب 3جذول 

 انًفزدح
يعبيم 

 انظهىنخ

يعبيم طهىنخ 

انًصحح يٍ 

 أثز انتخًٍُ

يعبيم 

 انتًُُش
 انًفزدح

يعبيم 

 انظهىنخ

يعبيم طهىنخ 

انًصحح يٍ 

 أثز انتخًٍُ

يعبيم 

 انتًُُش

1 2.4 2.2 2.14 11 2.33 2.1 2.41 

2 2.42 2.22 2.10 12 2.43 2.23 2.23 

3 2.50 2.43 2.45 13 2.75 2.67 2.50 



اطتزاتُجُخ يقتزحخ قبئًخ عهً انتعهى انتشبركٍ إلكظبة ثعض يفبهُى تكُىنىجُب انًعهىيبد 

 نهتاليُذ انًكفىفٍُ ثبنًزحهخ اإلعذادَخ
 إعذاد/ أ.د / جًبل تفبحخ، د / يحًذ سٍَ انذٍَ، د / يًُ سَتىٌ، أ / آيُه حبيذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 انًفزدح
يعبيم 

 انظهىنخ

يعبيم طهىنخ 

انًصحح يٍ 

 أثز انتخًٍُ

يعبيم 

 انتًُُش
 انًفزدح

يعبيم 

 انظهىنخ

يعبيم طهىنخ 

انًصحح يٍ 

 أثز انتخًٍُ

يعبيم 

 انتًُُش

4 2.15 2.35 2.23 14 2.64 2.52 2.64 

5 2.56 2.42 2.23 15 2.55 2.4 2.45 

6 2.71 2.62 2.36 16 2.4 2.2 2.14 

7 2.4 2.2 2.14 17 2.33 2.1 2.42 

0 2.0 2.73 2.27 10 2.6 2.47 2.60 

0 2.71 2.62 2.36 10 2.56 2.42 2.23 

12 2.60 2.50 2.27 22 2.64 2.52 2.64 

 -قدرة المفردة عمى التمييز:  -ج
واألداء المنخفض ويتم ذلك من خالل معرفة  ،تعني تحديد درجة تمييز المفردة بين األداء المرتفع و

جات العميا( ونسبتيا في ذو الدر  التالميذ% من 07عمى )الفرق بين نسبة اإلجابة الصحيحة في الثمث األ
 :ستخدام المعادلة اآلتيةإذو الدرجات الدنيا( وقد تم ذلك ب التالميذ% من 07الثمث األدنى )

 ص س –ص ع                               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ     معامل التمييز =           

 ن 07                                    
 % من التالميذ ذو الدرجات العميا.07ص ع = عدد اإلجابات الصحيحة في  يث أن:ح

 % من التالميذ ذو الدرجات الدنيا.07ص س = عدد اإلجابات الصحيحة في           
 % من عدد التالميذ المختبرين.07ن =           

% 07% ذو الدرجات العميا07يم إلى ترتيبًا تنازليًا وتقسيم التالميذولذلك قامت الباحثة بترتيب درجات 
م ثم ت ،ىم أفراد العينة االستطالعية تمميذ وتمميذة( 21إلى  20وذلك بالنسبة إلى ) ،ذو الدرجات السفمى

 .حساب قدرة كل مفردة عمى التميز
 انًتىطط واالَحزاف انًعُبرٌ نًفزداد االختجبر انتحصُهٍ   4جذول 

 انًتىطط انًفزدح االَحزاف انًعُبرٌ تىططانً انًفزدح
االَحزاف 

 انًعُبرٌ

1 2.4 2.40 12 2.60 2.47 

2 2.42 2.40 11 2.33 2.47 



اطتزاتُجُخ يقتزحخ قبئًخ عهً انتعهى انتشبركٍ إلكظبة ثعض يفبهُى تكُىنىجُب انًعهىيبد 

 نهتاليُذ انًكفىفٍُ ثبنًزحهخ اإلعذادَخ
 إعذاد/ أ.د / جًبل تفبحخ، د / يحًذ سٍَ انذٍَ، د / يًُ سَتىٌ، أ / آيُه حبيذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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3 2.50 2.52 12 2.43 2.52 

4 2.15 2.52 13 2.75 2.44 

5 2.56 2.40 14 2.64 2.40 

6 2.71 2.46 15 2.55 2.52 

7 2.4 2.40 16 2.4 2.40 

0 2.0 2.42 17 2.33 2.47 

0 2.71 2.46 10 2.6 2.40 

 :زمن اإلجابة عمى االختبار -د
دقيقة( وتم حسابو عن طريق ترتيب  02تم تحديد الزمن المناسب لإلجابة عن االختبار وكان يساوى )

ثم حساب متوسط الزمن  ،في اإلجابة عن أسئمة االختبار ترتيبًا تصاعدياً  تمميذالقيم الزمنية التي استغرقيا كل 
ع األدنى يالرب تالميذوكذلك متوسط الزمن الذي استغرقو  ،(التالميذع األعمى )أسرع يالرب تالميذي استغرقو الذ
والذي تم اعتباره زمن اإلجابة عن  ،( وبعد ذلك تم حساب متوسط ىذين المتوسطين الزمنيينالتالميذ أ)أبط

 االختبار كما ىو موضح عمى النحو اآلتي:
                                     0920   +72.0  

 دقيقة  02ــــــــــــــ  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــمتوسط متوسطي زمن االختبار =  ـــــــــــــ
                                                       0 

 دقيقة. 02وبذلك يكون زمن اإلجابة عن االختبار = 
 صحيح ألسئمة االختبار: تقدير درجات الت -ىـ

وال يتم إعطاء التمميذ أي  ،تم تقدير اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من أسئمة االختبار بدرجة واحدة
( درجة، ويجيب التمميذ عن أسئمة 02وبالتالي تكون الدرجة الكمية لإلختبار ) ،درجة في حالة اإلجابة الخاطئة

مفتاح التصحيح  بواسطة الباحثة وحساب الدرجة النيائية؛ االختبار، ثم يتم تصحيح االختبار من خالل 
 لتسييل عممية تصحيح االختبار لكل فرد من أفراد مجموعة البحث. 

 إنتاج االختبار إلكترونيًا:  -و
، تم إنتاج االختبار فى شكمو اإللكترونى االختبار وفقًا لجدول المواصفات بعد صياغة عبارات

لتوافقو مع قارئ الشاشة الذى تستخدمو مجموعة البحث، وىو من النماذج  ، وذلكGoogle formباستخدام 
 المستخدمة فى إنتاج اإلختبارات الموضوعية اإللكترونية.



اطتزاتُجُخ يقتزحخ قبئًخ عهً انتعهى انتشبركٍ إلكظبة ثعض يفبهُى تكُىنىجُب انًعهىيبد 

 نهتاليُذ انًكفىفٍُ ثبنًزحهخ اإلعذادَخ
 إعذاد/ أ.د / جًبل تفبحخ، د / يحًذ سٍَ انذٍَ، د / يًُ سَتىٌ، أ / آيُه حبيذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -الصورة النيائية لالختبار: -ز
( مفردة 02عمى تكوين ) التالميذاستقر الرأي في ضوء توجييات السادة المحكمين واستفسارات بعض 

 ختبار في صورتو النيائية وأصبح االختبار صالحًا لمتطبيق )ممحق(.ىي مجموع مفردات اال
تم تحديد احتياجات المتعممين وخصائصيم العامة؛ حيث أن الفئة المستيدفة من البحث الحالي ىم 
التالميذ المكفوفين بالمرحمة اإلعدادية، وتمثمت مجموعة البحث في تالميذ مدرسة النور بالصف األول 

يمتمكون من الميارات العقمية والمعرفية ما يؤىميم لمتعمم باستخدام موقع التواصل االجتماعى، اإلعدادى، وىم 
كما يتوافر لدييم الميارات األساسية الستخدام الحاسب اآللى؛ حيث تم تحميل خبرات المتعممين، تحديد 

 لتعمم.المتطمبات الواجب توافرىا فى بيئة التعمم، تجييز التكنولوجيا الالزمة لبيئة ا

 :إعداد الخطة الزمنية لتطبيق استراتيجية البحث 
بمثابة البنية  تعتبر بالنسبة لممصمم التعميمي، حيث المراحلمن أىم خطة الزمنية ُتعد مرحمة إعداد ال

الخطوة برسم الخطوط  هالتجريبية، ويقوم المصمم في ىذ األساسية التي ستقوم عمييا عممية إنتاج المعالجات
 عممية فيما بعد أثناء إجراءاتالتي سوف يترجميا المطور التعميمي إلى  ستراتيجيةاال اصفاتالعريضة لمو 
، وما تشتمل عميو من خطوات تنفيذية باإلضافة إلى الشروط والمواصفات التعميمية المطموبة. عممية اإلنتاج

وبة، ووسائط واشتممت الخطة الزمنية عمى وصف تفصيمى لما ستتضمنو االستراتيجية من نصوص مكت
ومقاطع فيديو تعميمية ومؤثرات صوتية، مع وضع تصور لكيفية ربط ىذه العناصر ببعضيا بشكل يتوافق مع 

 وذلك من خالل:خصائص المتعممين ويحقق أىداف التعمم المرجوة، 
 شمولية الخطة الزمنية لكافة جوانب التعمم في مفاىيم تكنولوجيا المعمومات. -

 ة الزمنية.منطقية تسمسل إطار الخط -

 مناسبة أسموب العرض وتوزيع عناصر المحتوى بالنسبة ألفراد مجموعة البحث. -

 إتاحة المشاركة والتفاعل ألفراد مجموعة البحث بقدر كاف. -

وقامت الباحثة بوضع خطة زمنية مبدأية لتطبيق استراتيجية البحث، ثم عرضتيا لمتحكيم من قبل 
وبعد إجراء ما رأوه من تعديالت عمى الخطة الزمنية المقترحة قامت مجموعة من متخصصي تكنولوجيا التعميم، 

 الباحثة بتحويل الخطة الزمنية إلى إجراءات عممية أثناء مرحمة اإلنتاج. 
 مرحمة اإلنتاج: -

تم في ىذه المرحمة تجييز المواد الالزمة لعممية إنتاج المعالجات التجريبية وتجميعيا تمييدًا لتنفيذ 
 ددة مسبقًا في مرحمة التصميم، واشتممت ىذه المرحمة عمى: اإلجراءات المح
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 تجميع البيانات الخاصة بمحتوى مفاىيم تكنولوجيا المعمومات. -

تحديد الوسائط المناسبة لكل مفيوم من المفاىيم المقررة؛ سواء مكتوبة أو مسموعة، وقد استعانت الباحثة  -
لتوفير مصادر تحتوى عمى شرحًا تفصيميًا لمفاىيم وغيره من المواقع التعميمية؛ وذلك  YouTubeبموقع 

تكنولوجيا المعمومات، والمعارف المرتبطة بكل مفيوم. كما قدمت الباحثة المحتوى في ممفات نصية يمكن 
، باإلضافة إلى العروض التقديمية المصحوبة Screen readerتصفحيا من خالل قارئ الشاشة 

 بالتعميق الصوتى.
؛ وتميز موقع التواصل االجتماعى بعدة سمات Facebookوقع التواصل اإلجتماعى إنشاء مجموعة عمى م -

ساىمت في دعم عممية التعمم مثل: إرسال الرسائل وتبادل الممفات بين أعضاء المجموعة، وتوفير التغذية 
افة إلى الراجعة لممتعممين، واإلحتفاظ بالممفات والوسائط التعميمية وسيولة استرجاعيا في أي وقت، باإلض

 واجية الموقع سيمة االستخدام.

التأكد من وجود حساب عمى موقع التواصل اإلجتماعي لكل تمميذ، ثم إضافة التالميذ إلى المجموعة. وتم  -
تحقيق التفاعل من خالل المجموعة بين المتعممين وبعضيم البعض عن طريق المنشورات الجديدة 

 المتبادلة عمى حائط المجموعة.والتعميق عمييا، والرسائل الخاصة والروابط 
 .Google Formإعداد اإلختبار المعرفى في صورة إلكترونية من خالل  -

 الدراسة الميدانية : 
تاحة المحتوى التعميمى، والذى  تشتمل ىذه المرحمة عمى االستخدام النيائى لبيئة التعمم التشاركى، ونشر وا 

 تم عمى النحو التالى:

الل المجموعة بين الباحثة والمعمم والتالميذ، وبين التالميذ وبعضيم حيث تمت عممية التعمم من خ
البعض، ونشر المحتوى الخاص بمفاىيم تكنولوجيا المعمومات عبر المجموعة من خالل الوسائط ومقاطع 
الفيديو التعميمية، مع الحرص عمى مصاحبة التعميق الصوتى لممحتوى التعميمى؛ لتمبية احتياجات التالميذ 

 .Screen readerفوفين، أو ممفات نصية متوافقة مع قارئ الشاشة المك

 إتاحة المشاركة والتفاعل لمتالميذ المكفوفين إلكتساب المفاىيم المقررة، وتنمية ميارات التواصل اإللكترونى. -

بعد عرض كل عنصر داخل المحتوى ُيطمب من التالميذ عمل تكميف أو المناقشة فيما يخص المحتوى الذى  -
نشره عمى المجموعة، وتم التنسيق مع معمم الحاسب اآللى في توقيت نشر المحتوى وطرق تقويم أداء تم 

 التالميذ كمجموعة تشاركية، أو ميارات كل تمميذ.
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فى نياية فترة التطبيق تم تقويم أداء التالميذ من خالل بطاقة مالحظة األداء الميارى، حيث تم تقييم أداء  -
 درجات وفقًا لمقياس ليكرت الخماسى.  0ر إلى كل ميارة بدرجات من صف

تم تطبيق االختبار المعرفى؛ الختبار مجموعة البحث بعديًا، ويندرج االختبار الخاص بالبحث تحت االختبارات  -
الموضوعية؛ حيث اشتمل عمى مفردات وأسئمة محددة المعنى، ولكل منيا إجابة صحيحة واحدة فقط، وحرصت 

 ة ودقة اختيار مفردات االختبار.الباحثة عمى وضوح المغ

 :نتائج البحث وتفسيرىا
، وذلك لمتحقق ت(قيمة )المتوسطات واالنحرافات المعيارية و حساب البحث و  قامت الباحثة بتطبيق أداة

 كما يمي: (SPSS)باستخدام برنامج  متوسطي درجات التطبيقيين القبمي والبعديمن داللة الفروق بين 
من حيث طبيعة  ،بحث الحالي عمى بعض األساليب اإلحصائية المالئمة لمبحثاعتمدت الباحثة في ال

حيث اعتبرت الباحثة من أفضل األساليب اإلحصائية  ،الفروض وصياغتيا وعدد المجموعات وحجم العينة
م و ذلك من خالل الرز  ،نظرًا لصغر حجم العينة ،ىي األساليب اإلحصائية الالبارامترية البحثالستخراج نتائج 
 -:، كما يمياالجتماعية اإلحصائية لمعموم

لمتحقق من داللة الفروق بين رتب   ،لممجموعات المستقمة  Man-Whitney اختبار مان ويتني  .2
 المجموعتين التجريبية والضابطة .

لمتحقق من داللة الفروق بين متوسط درجات  ،لممجموعات المرتبطة  Wilcoxonسون كاختبار ويمك .0
  .والبعدي القياسين القبمي

وذلك من خالل  ،المجموعتين التجريبية والضابطة ؤسوف تعرض الباحثة إجراءات التأكد من تكاف
ومقارنة متوسط رتب التالميذ بالمجموعتين التجريبية  ،حساب الفروق بين المجموعتين في عدد من المتغيرات

 لممجموعات المستقمة.  Man- Witneyوالضابطة باستخدام مان ويتني 
 -:(0)جدول وذلك من خالل  ،التكافؤ من حيث )العمر الزمني، الذكاء، المستوى االجتماعي(  -

 يتىطط رتت انًجًىعتٍُ انتجزَجُخ وانضبثطخ فٍ انًتغُزاد 5جذول 

 )انعًز انشيٍُ، انذكبء، انًظتىي االجتًبعٍ( 
 نكم يجًىعخ 5ٌ = 

 يظتىي انذالنخ قًُخ يتىططبد انزتت انًجًىعخ انًتغُز

 24.5 انتجزَجُخ انعًز انشيٍُ
 غُز دال 2.64-

 32.5 انضبثطخ

 31 انتجزَجُخ انذكبء
 غُز دال 2.70-

 24 انضبثطخ

 25.5 انتجزَجُخ انًظتىي االجتًبعٍ
 غُز دال 2.42-

 20.5 انضبثطخ
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ت رتب التالميذ بالمجموعتين يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطا
  غير دالة zحيث كانت قيمة  ،والمستوى االجتماعي ،التجريبية والضابطة في متغيرات العمر الزمني والذكاء

 .مجموعتين قبل تطبيق اإلستراتيجية، مما يدل عمى تكافؤ التيةفي جميع المتغيرات اآل
 -:ونتائجيا البحثفرضية 

نص عمى أنو " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي ت والتي البحثفرضية إلختبار صحة 
" تم حساب مفاىيم تكنولوجيا المعموماتدرجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي إلختبار 

 :ذلك( يوضح 6جدول )، و مستوى إكتساب مفاىيم تكنولوجيا المعمومات لدييماتكافؤ 
ًجًىعتٍُ انتجزَجُخ وانضبثطخ فٍ انقُبص انقجهٍ نًظتىي  تحصُم انفزوق ثٍُ يتىططبد رتت ان 6جذول 

 ( نكم يجًىعخ5ٌ= )        يفبهُى تكُىنىجُب انًعهىيبد كًب َقبص إختجبر يفبهُى تكُىنىجُب انًعهىيبد

 يظتىي انذالنخ Zقًُخ  يجًىع انزتت يتىططبد انزتت انًجًىعخ االختجبر

يفبهُى تكُىنىجُب 

 انًعهىيبد

 20.5 5.7 انتجزَجُخ
 غُز دال 2.21-

 26.5 5.3 انضبثطخ

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب الطالب في "يتضح من الجدول السابق و 
  Zن قيمةأالمجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبمي لمستوى التحصيل تبعًا إلختبار المفاىيم، حيث 

 .المجموعتين قبل تطبيق االستراتيجية كانت غير دالة، مما يدل عمى تكافؤ
 

وقامت الباحثة بمقارنة متوسطات رتب تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس 
  Man-Whitnyالبعدي عمى اختبار مفاىيم تكنولوجيا المعمومات، واستخدمت اختبار مان ويتني 

يوضح داللة  (7)جدول متوسطات رتب المجموعتين، و بين  لممجموعات المستقمة، لمتحقق من داللة الفروق
 -ىذه الفروق :
انفزوق ثٍُ يتىططبد رتت انًجًىعتٍُ انتجزَجُخ وانضبثطخ فٍ انقُبص انجعذٌ نكظت يفبهُى  7جذول 

 ( نكم يجًىعخ5ٌ = )            تكُىنىجُب انًعهىيبد كًب قُض ثئختجبر تكُىنىجُب انًعهىيبد
 

 يظتىي انذالنخ Zقًُخ  يجًىع انزتت ططبد انزتتيتى انًجًىعخ االختجبر

يفبهُى تكُىنىجُب 

 انًعهىيبد

 42 0 انتجزَجُخ
-2.61 2.25 

 15 3 انضبثطخ

ويتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب المجموعتين 
دالة  Zحيث كانت قيمة  ،اس البعديالتجريبية والضابطة في اختبار مفاىيم تكنولوجيا المعمومات في القي

 .روق في إتجاه المجموعة التجريبيةوكانت الف ،(2.20إحصائيًا عند مستوى )
 عمى ذلك يمكن القول أن اإلستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعمم التشاركي التي تم  وبناءاً 
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 جيا المعمومات لدى تالميذ المجموعة استخداميا في البحث الحالي قد أثبتت فاعميتيا في إكساب مفاىيم تكنولو 
، حيث إرتفعت درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياس مقارنة بتالميذ المجموعة الضابطةالتجريبية 

البعدي لإلختبار مفاىيم تكنولوجيا المعمومات لدى التالميذ مقارنة بدرجات تالميذ المجموعة الضابطة في 
 القياس البعدي .

باحثة ىذه النتيجة إلى أن المجموعة الضابطة لم تتمق أي برامج أو تدريبات إلكساب وقد أرجعت ال
مفاىيم تكنولوجيا المعمومات القائم عمى التعمم التشاركي مقارنة بتالميذ المجموعة التجريبية الذين تمقوا 

 االستراتيجية المقترحة .
ات اإلستراتيجية المقترحة القائمة عمى وقد ترجع ىذه النتيجة أيضا إلى مراعاة الباحثة خالل الجمس

، لمتحقق من داللة الفروق لممجموعات المرتبطة Wilcoxon اختبار ويمكوكسن استخدمتم و . التعمم التشاركي
( يوضح داللة ىذه 8، والجدول )يبية في القياسين القبمي والبعديبين متوسطات رتب تالميذ المجموعة التجر 

  نولوجيا المعمومات.اختبار مفاىيم تكالفروق في 
انفزوق ثٍُ يتىططبد رتت تاليُذ انًجًىعخ انتجزَجُخ فٍ انقُبطٍُ انقجهٍ وانجعذٌ فٍ  0جذول 

 (5ٌ = )              تحصُم يفبهُى تكُىنىجُب انًعهىيبد نهتاليُذ    

 Zقًُخ  يجًىع انزتت يتىطط انزتت انقُبطٍُ انقجهٍ وانجعذٌ االختجبر
يظتىي 

 انذالنخ

ُى تكُىنىجُب يفبه

 انًعهىيبد

 انزتت انًىججخ

 انزتت انظبنجخ

3 

2 

15 

2 
-2.22 2.25 

 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب المجموعة  التجريبية 
(، 2.20دالة إحصائيًا عند مستوى ) Zحيث كانت قيمة  ،في اختبار المفاىيم في القياسيين القبمي والبعدي

أي أن  ،حيث أن الدرجة المرتفعة في االختبار تمثل تحميل الممفات ،انت الفروق في اتجاه القياس القبميوك
 ة.ومن خالل عرض نتائج الفرض األول يمكن القول أن االستراتيجي إكتسبت ىذه المفاىيمالمجموعة التجريبية 

حيث  ،إكساب مفاىيم تكنولوجيا المعموماتالمقترحة الذي تم استخداميا بالبحث الحالي قد أثبتت فاعيمتيا في 
كما  ،تبار المفاىيم مقارنة بالقياس القبميختالميذ المجموعة التجريبية في القياس البعدي في ا درجات تإرتفع

مقارنة تكنولوجيا المعمومات تالميذ نفس المجموعة في القياس البعدي في اختبار مفاىيم الانخفضت درجات 
تالميذ  يسبق يمكن القول بأن االستراتيجية المقترحة كانت فعالة في تنمية التحصيل لد ومما ،بالقياس القبمي

  المجموعة التجريبية .
بحســاب  dلقيــاس فعاليــة اإلســتراتيجية المقترحــة القائمــة عمــى الــتعمم التشــاركي تــم حســاب حجــم التــأثير      

ηمؤشر الداللة العممية " مربع إيتا 
ηكبيـر حيـث بمغـت نسـبة وقـد كـان حجـم التـأثير " 0

أكبـر ( وىـي 2.992) 2
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ممـا يـدل (،  69، 2997( )منصـور، 2.8( وىي أكبر من )27.06) d( وبمغت قيمة 2.21من الحد الفاصل)
عمى فعاليـة اإلسـتراتيجية المقترحـة فـي إكسـاب مفـاىيم تكنولوجيـا المعمومـات لتالميـذ المكفـوفين وبـذلك تتحقـق 

 عن ىذه النتيجة بيانيًا في الشكل اآلتي:  ويمكن التعبيرصحة الفرض األول. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
يظتىي تحصُم يفبهُى تكُىنىجُب انًعهىيبد نتاليُذ انًكفىفٍُ فٍ اختجبر يفبهُى تكُىنىجُب انًعهىيبد  1شكم 

 ثبإلطتزاتُجُخ انًقتزحخ فٍ انتطجُقٍُ انقجهٍ وانجعذٌ

 ويمكن تفسير ىذه النتيجة فيما يمي:
عدم دراسـتيم إلى ويرجع  مفاىيم تكنولوجيا المعموماتا في قبميً  لتالميذ المكفوفيناضعف مستوى تحصيل  -

 باإلستراتيجية المقترحة .المتضمنة  ليذه المفاىيم  بيذه الحداثة من قبل

ارتفــاع مســتوى تحصــيل التالميــذ المكفــوفين بعــدًيا يــدل عمــى اســتيعابيم لممفــاىيم  المتضــمنة بمحتــوى  -
ـــذ  اإلســـتراتيجية المقترحـــة ـــات ســـاعدت التالمي ـــي وميم ـــتعمم التشـــاركي االلكترون ـــدعيم ال ـــك لت ويرجـــع ذل

المكفوفين عمى التعمم أثناء التواجـد فـي الجمسـات بـداًل مـن إلقـاء الـدرس النظـري حيـث كـان وقـت الحصـة 
 مخصص إلجراء التكميفات والميمات التشاركية عبر اإلنترنت.

 بما يمى: وصي الباحثةت يالحال البحثفى ضوء نتائج  -توصيات البحث:

تقديم المقررات الدراسية بأساليب ونماذج تعميمية حديثة ومنيا التعمم التشاركي وقياس فعاليتو في مراحل  -
 دراسية أخري.

الحالي في  البحثالتي تم تصميميا في تشاركي االستعانة باإلستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعمم ال -
 الميذ المكفوفين " في مدارس النور لممكفوفين.تدريس مقرر" الحاسب اآللي لمت

مع اإلستعانة بأدوات أخرى من  باإلستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعمم التشاركي اإللكترونياالسترشاد  -
 فى مقررات أخرى فى التعميم قبل الجامعى والتعميم الجامعى.  0الويب
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بخمفية نظرية تساعدىم  معممي الحاسب اآللي يمد لمتدريس لفئة المكفوفين  دليل معممضرورة وجود  -
 عمى األداء المرغوب لمممارسات التدريسية. 

 توظيف تكنولوجيا المعمومات في تسييل تعمم التالميذ المكفوفين في المرحمة اإلعدادية. -

 التركيز عمى دراسة المزيد من مفاىيم تكنولوجيا المعمومات في المراحل الدراسية الالحقة. -

 الميذ المكفوفين عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات في العممية التعميمية.تدريب الت -

االستفادة من مواقع التواصل اإلجتماعي في تدريس المقررات الدراسية لمتالميذ المكفوفين في المراحل  -
 الدراسية المختمفة.

 مستوى المحافظات. تبادل الخبرات في أساليب وطرق تدريس التالميذ المكفوفين بين مدارس النور عمى -
  ما تم التوصل إليو البحث من نتائج تقترح الباحثة إجراء البحوث التالية: فى ضوء  -:مقترحات البحث

برنامج تدريبي قائم عمى التعمم التشاركي في تنمية ميارات التواصل االجتماعي لذوي االحتياجات مية عفا -2
 الخاصة لدى المتعممين بمراحل التعميم العام.

برامج التنمية المينية لمعممي الحاسب اآللي في ضوء متطمبات التدريس لذوي االحتياجات الخاصة  تقويم -0
 خاصة فئة المكفوفين.

بمراحل  حاسب اآلليلدى معممي ال تعمم الحاسب اآللي التشاركيةفي تنمية ميارات تشاركي  برنامج تدريبي -2
  .وأثره عمى طالبيم التعميم العام

 عمى تنمية مفاىيم تكنولوجيا المعمومات لدى الطالب المكفوفين. 0ويب أثر استخدام تطبيقات -1

 مواقع التواصل اإلجتماعي عمى تنمية الميارات األكاديمية لمطالب المكفوفين. فاعمية استخدام -0

 كيفية التغمب عمى معوقات استفادة الطالب المكفوفين من أدوات التعمم التكنولوجي. -6

 ة لمتعمم التشاركي عمى اتجاىات الطالب المكفوفين نحو التعمم.أثر استخدام األنماط المختمف -7

 بناء بيئة تعمم تشاركية لتدريس المقررات الدراسية لمطالب المكفوفين بالمرحمة اإلعدادية. -8

 تطوير بيئة تعميمية لرفع كفاءة أساليب التدريس لمطالب المكفوفين في مرحمة التعميم العام. -9

تشاركي والتعمم المقموب في اكتساب الطالب المكفوفين لمفاىيم تكنولوجيا أثر اختالف أسموب التعمم ال -22
 المعمومات في المرحمة اإلعدادية.
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 .210–201(، 22مجمة الحكمة لمدراسات التربوية والنفسية، )
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 .مركز دراسات الوحدة العربيةبيروت: 
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المرجع التربوى فى تعميم وتنمية ميارات األطفال المكفوفين. عمان: دار  :(0221عبد المعين، وليد أحمد )
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 ( االختبار التحصيمي المعرفي2ممحق )
 
 
 

 

 

 

 
  

( الشاشة االفتتاحية 2شكل )
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 السؤال األول( 3شكل )

 السؤال الثاني( 5شكل ) تابع السؤال األول( 4شكل )
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 تابع السؤال الثاني( 6شكل )

 تابع السؤال الثاني( 7شكل )

 السؤال الثالث( 8شكل )
 تابع السؤال الثالث( 9شكل )



اطتزاتُجُخ يقتزحخ قبئًخ عهً انتعهى انتشبركٍ إلكظبة ثعض يفبهُى تكُىنىجُب انًعهىيبد 

 نهتاليُذ انًكفىفٍُ ثبنًزحهخ اإلعذادَخ
 إعذاد/ أ.د / جًبل تفبحخ، د / يحًذ سٍَ انذٍَ، د / يًُ سَتىٌ، أ / آيُه حبيذ
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 ( نماذج من جلسات االستراتيجية المقترحة2ملحق )



اطتزاتُجُخ يقتزحخ قبئًخ عهً انتعهى انتشبركٍ إلكظبة ثعض يفبهُى تكُىنىجُب انًعهىيبد 

 نهتاليُذ انًكفىفٍُ ثبنًزحهخ اإلعذادَخ
 إعذاد/ أ.د / جًبل تفبحخ، د / يحًذ سٍَ انذٍَ، د / يًُ سَتىٌ، أ / آيُه حبيذ
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