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هدفت هذه الدراسة التعرف إىل دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات األكادميية واالجتماعية لدى التالميذ الصم وضعاف السمع من وجهة : امللخص
( معلًما من معلمي التالميذ الصم وضعاف السمع يف مدارس الدمج يف مدارس التعليم العام ومعهد 35راسة من )نظر معلميهم. وتكونت عينة الد

ملدمج يف األمل للصم مبدينة الطائف، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي، ومت استخدام استبانة جلمع البياانت. أظهرت النتائج أن دور التعلم ا
ية لدى التالميذ الصم وضعاف السمع من وجهة نظر معلميهم كان مبستوى متوسط، ومبستوى مرتفع يف تطوير املهارات تطوير املهارات األكادمي

جتماعية لدى االجتماعية، ومل توجد فروق دالة إحصائًيا يف وجهة نظر املعلمني حول دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات األكادميية واملهارات اال
 عاف السمع تعزى ملتغريي: خربة املعلم ومؤهله األكادميي. ويف ضوء نتائج الدراسة مت تقدمي جمموعة من التوصيات.التالميذ الصم وض

 التعلم املدمج، التالميذ الصم وضعاف السمع، املهارات األكادميية واالجتماعية. الكلمات املفتاحية:
 

The role of blended learning in developing academic and social skills of deaf and hearing 
impaired students from the viewpoint of their teachers 

Dr.Mohammad Othman Bashatwa (2) 

(2) Associate Professor of Special Education - Taif University - College of Education - Department of Special 
Education, m.bashatwa@edu.tu.sa 

Abstract: This study aimed to identify the role of blended learning in developing academic and social skills of 
deaf and hearing impaired students from the viewpoint of their teachers. The sample of the study consisted of 
(35) teachers from the teachers of deaf and hearing impaired students in the integration schools in the public 
education schools and the Al-Amal Institute for the Deaf in Taif City, and the study was based on the descriptive 
approach, and a questionnaire was used to collect data. The results showed that the role of blended learning in 
developing academic skills among deaf and hearing impaired students from the viewpoint of their teachers was 
at a medium level, and at a high level in developing social skills, and there were no statistically significant 
differences in the teachers' viewpoint of the role of blended learning in developing academic skills and social 
skills for deaf and hearing impaired students attributed to the variables of the teacher's experience and academic 
qualification. In light of the results of the study, a set of recommendations were presented. 
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 لبحث لالستشهاد من ا
(. دور الااتم ا امااممت و ه اا،ار امهااارا  2021بشاااه، حم د اام ن  ااا) د اام  

األكادميية واالجت انياة لاما التالميال الواا و امام النا ج مان وجهاة   ار          
   (2(حم الممد  13مم  يهاحم جم ة جاممة أم القرا ل م ،م الرتب،اة والنفنيةحم اجمل م  

 املقدمة: 

ات وجبببببودة التعلبببببيم واالرتقببببباء كبببببه مبببببن خبببببالل دمبببببج تكنولوجيبببببا املعلومبببببات واالتصببببباالت أصببببببا مبببببن املهبببببم  سبببببني إعبببببداد
(Information and Communications Technology “ICT”)  وذلببم مببع التقببدم التكنولببوجي يف القببرن ا ببادي

ليبة، وإرسباء االسببتقالل يف والعشبرين، ابا يسبباعد دمبج التكنولوجيبا يف السببيالات التعليميبة الطبالر علببى املشباركة كشبكل أك ببر فعا
 (.2015؛ وحشة، Perkins, 2014كيئات التعلم اخلاصة هبم، وإجناز املهام األكادميية الصعبة والتغلب على التحدايت )

ولببد ازداد االهتمببام كتعلببيم وتعلببم األفببخال مببن فئببة الصببم وضببعاف السببمع وذلببم مببن خببالل االهتمببام كتطببوير اخلببدمات 
تبؤدي إىل  سبني املسبتوى التعليمبي واكتسبار املهبارات فبذه الفئبة، واالسبتفادة مبن التطبورات واالخ اعبات  التعليمية املقدمة واليت

 (.2014التكنولوجية وتقنيات التعليم ا دي ة )الببالوي وايسر، 
ربات التعلببيم يف وإن توظيبف التكنولوجيبا يف املبدارس االكتدائيبة، وهببو مبا يسبمى أللبتعلم األوي، يبؤدر فيمببا كعبد ألسبت األته خلب

(، ولببد أدبببت مفهببوم الفصببل الدراسببي املببدمج جناحببه يف تزويببد الطلبببة ذوي االحتياجببات اخلاصببة Chauhan, 2017املسببتقبل )
 (.Rivera, 2017كت ركة تعليمية تعلمية كناءة وايزة جنبا إىل جنب مع التطور الرلمي املعاصر )

( حراكببا تقنيببا ومعرفيببا يف العديببد مببن القطاعببات مبببا يف ذلببم لطببا  2030وتشببهد اململكببة العركيببة السببعودية يف ظببل ر يببة )
التعليم العام، حيث عقدت العديد من الورش واملؤمترات واملنتدايت والندوات اليت تنادي إىل ضرورة مواكببة متطلببات عصبر املعرفبة 

العببام فكببرة التحببول إىل جمتمببع املعرفببة وذلببم مببن  والتطببور التقببي، حيببث تبببا مشببرو  امللببم عبببد ز كببن عبببد العزيببز لتطببوير التعلببيم
(. ولبد أظهبرت العديبد مبن 2018خالل توظيف ودمج التقنية يف التعلبيم لالسبت اكة للتطبورات العلميبة والرلميبة ا دي بة )اليبامي، 

م تعلبم الطبالر ضبعاف الدراسات واألحباث أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرلمية ا دي ة، جيب أن تؤخذ يف االعتبار لبدع
 ,Mich؛ 2016؛ التبازي، Alsraisry, Albakheet, Alsajjan & Aldaajani, 2020؛ Johnson, 2020السبمع )

Pianta, & Mana, 2013 ؛Mazlan, 2011 فبنن فرصبة اسبتخدام األدوات واملعينبات الرلميبة تبوفر للطلببة الصبم وضبعاف .)
 تببوفر كيئببة تشبباركية اببا يببؤدي إىل نببرس املزيببد مببن الببدافع وا ببافز لببدى الطببالر السببمع فرصببة كبببرية للببتحكم يف تعلمهببم، وأللتبباي

(Repetto, Spitler, & Cox, 2018.) 
ويعرف التعلم املدمج أبنه الطريقة اليت هتدف إىل مساعدة الطالب على  قيق خمرجات التعليم املستهدفة، من خبالل البدمج 

تعلبببيم الرلمبببي ا لكببب وا أبفبببكاله املختلفبببة، داخبببل الغبببرف الدراسبببية وخارجهبببا )هافبببم، كبببني أفبببكال التعلبببيم القدميبببة التقليديبببة وال
2017 :90.) 

إن الببتعلم املببدمج يعتمببد علببى تعزيببز نقبباي القببوة كتزويببد اخلببربات التعليميببة الفرديببة، وتببوفري العديببد مببن الببدعم اخلببال للببتعلم، 
، كذلم زايدة املشاركة الطالكية يف التعلم، ويستخدم جمموعة متعددة من إضافة إىل تش يع كال من التعلم املستقل والتعلم التعاوا

أسباليب البتعلم، كمببا يبوفر كيئبة تعليميببة تعلميبة مببن أجبل اارسبة اللغببة خبار  الغرفببة الصبفية، ويبوفر مرونببة وتعباون يف الببتعلم، يف أي 
مهببباراهتم الربببرورية يف القبببرن ا بببادي والعشببببرين   ولبببت ويف أي مكبببان لتلبيبببة احتياجبببات الطلببببة املتعلمبببني ملسبببباعدهتم علبببى تطبببوير

(. حيث يتأدر أداء الطالر الصم وضعاف السمع كشكل سبل  يف Marsh, 2012كاملهارات األكادميية واملهارات االجتماعية )
ق وأساليب جمال التحصيل األكادميي خاصة يف القراءة والعلوم وا سار وذلم كسبب أتخرهم اللغوي، إضافة إىل عدم مالئمة طر 

 (.2011التدريس املستخدمة )أكو منصور، 
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 املقدمة: 
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ليبة، وإرسباء االسببتقالل يف والعشبرين، ابا يسبباعد دمبج التكنولوجيبا يف السببيالات التعليميبة الطبالر علببى املشباركة كشبكل أك ببر فعا
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ولببد ازداد االهتمببام كتعلببيم وتعلببم األفببخال مببن فئببة الصببم وضببعاف السببمع وذلببم مببن خببالل االهتمببام كتطببوير اخلببدمات 
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 (.Rivera, 2017كت ركة تعليمية تعلمية كناءة وايزة جنبا إىل جنب مع التطور الرلمي املعاصر )
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(. ولبد أظهبرت العديبد مبن 2018خالل توظيف ودمج التقنية يف التعلبيم لالسبت اكة للتطبورات العلميبة والرلميبة ا دي بة )اليبامي، 

م تعلبم الطبالر ضبعاف الدراسات واألحباث أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرلمية ا دي ة، جيب أن تؤخذ يف االعتبار لبدع
 ,Mich؛ 2016؛ التبازي، Alsraisry, Albakheet, Alsajjan & Aldaajani, 2020؛ Johnson, 2020السبمع )
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وتعد املهارات االجتماعية من أهم املهارات الربرورية لبدى الصبم وضبعاف السبمع، حيبث متكبنهم مبن التواصبل مبع ا خبرين 
حملببيط فيببؤدرون اببن هببم يف كيئببتهم الببيت يعيشببون فيهببا، ومشبباركتهم لاعمببال واألنشببطة املختلفببة ليكونببوا أعربباء فعببالني مببع ا تمببع ا

 (. 2017ويتأدرون هبم )صقر، 
 مشكلة الدراسة 

الحببا الباحببث مببن خببالل زايرتببه ملببدارس الببدمج اخلاصببة أللطببالر الصببم وضببعاف السببمع مبدينببة الطببائف، وجببود لصببور يف 
دمج املعتمبد مبن ( يف تفعيل أسبلور التبدريس املبICTالوسائل اليت تعتمد على التطور الرلمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )

لبل مراكز التأهيل يف إعدادات التعليم؛ لتحسني جودة التعليم وخمرجاته مبع متطلببات القبرن ا بادي والعشبرين عبن طريبق كنباء كيئبة 
تعليميببة مرتبطببة مبنظومببة خببدمات مسبباندة ومتكاملببة تعمببل علببى تفعيببل وتوجيببه دور املعلببم أك ببر منفعببة للطببالر الصببم وضببعاف 

عكس أدره على لدرة الطالب يف تكبوين العاللبات االجتماعيبة وانسب امه مبع كيئبة التعلبيم املتاحبة لبه ولدرتبه علبى السمع، والذي ين
التواصببل واالتصببال وإلامببة عاللببات اجتماعيببة مببع ا خببرين، واال ببراي يف العمليببة التعليميببة التعلميببة، ولصببور يف اكتسبباكه املهببارات 

 ى ا عالة يف إجناز املهام األكادميية املوكلة إليه. األكادميية الالزمة للتعلم والتغلب عل
ويشببكل الببتعلم املببدمج طريقببة م لببى يف الببدمج كببني خصببائد التعلببيم التقليببدي وا لكبب وا كتوظيببف التطببور الرلمببي أبفرببل 

جتماعيبة، وإظهارهبا أسلور اكن ليمتاز كتعزيز منو الطالب العقلبي واالجتمباعي حبك متكنبه مبن اكتسبار املهبارات األكادمييبة واال
لديهم، واالستفادة من القدرات املتبقية لديهم، إضافة إىل توفري كيئة تعليمية تعلمية تفاعلية تشاركية كبني الطبالر ومعلمبيهم داخبل 
منظومة تعليمية متكاملة حبيث ترمن البيئة املدجمة أبفرل صورة للوصول إىل حمتوى تعليمي يف أي ولت وأي مكان كان، وتفعيل 

ر املعلم يف توجيه وإرفاد الطلبة، ويساهم التعليم املدرسي يف تشكيل املهارات األساسية يف حياة التالميذ الصم وضعاف السمع  دو 
كاملهببارات االجتماعيببة واألكادمييببة والببيت يببنعكس أدرهببا يف حيبباة الطالببب الدراسببية يف املسببتقبل، ولدرتببه يف التغلببب علببى ا عالببة 

الناجتة عن اختالف يف مستوى ا عالة لديهم، وحصول الطالر على منهج تعليمي يواكب متطلبات القرن  مبراعاة الفروق الفردية
يف إجياد كيئة تعليمية تقنية رلمية ذات فعالية عالية مصممة  2030ا ادي والعشرين مبا يتناسب مع ر ية اململكة العركية السعودية 

ع، تناسببب احتياجبباهتم وتنمببي لببدراهتم يف اكتسبباهبم للمهببارات. وأوصبببت خصيًصببا للمتعلمببني مببن الطببالر الصببم وضببعاف السببم
( كتوظيببف الببتعلم املببدمج يف تعلببيم الطلبببة الصببم أو ضببعاف السببمع Alsraisry, et, al., 2020دراسببة السريسببري ونخببرون )

جبد لبدر كببري مبن البحبث حبول البتعلم وإصدار لرارات ملزمة الستخدامه. ونظرًا إىل اعتبار التعلم املدمج هنً ا جديًدا نسبًيا فال يو 
 & Repetto, Spitler, & Cox, 2018; Pytashاملبدمج يف املبدارس االكتدائيبة ومبع الطبالر الصبم وضبعاف السبمع )

O’Byrne, 2018 ووفقا لكل من زافاراكي وفبنايدر ،)(Zavaraki, & Schneider, 2019)  ال يبزال جمبال البحبث ودراسبة
عليم اخلال مل يتم استكشافه جيًدا لذلم هناك حاجة إىل املزيد من الدراسات عن استخدام هنج وأسلور دور التعلم املدمج يف الت

الببتعلم املببدمج يف ال كيببة اخلاصببة، ولببام الباحببث دجببراء هببذه الدراسببة الببيت تناولببت دور الببتعلم املببدمج يف تطببوير املهببارات األكادمييببة 
 ع من وجهة نظر معلميهم. واالجتماعية لدى التالميذ الصم وضعاف السم

 أسئلة الدراسة 
 تسعى الدراسة ا الية لإلجاكة عن األسئلة ا تية:

 ما دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات األكادميية لدى التالميذ الصم وضعاف السمع من وجهة نظر معلميهم؟ -1
 وضعاف السمع من وجهة نظر معلميهم؟ما دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات االجتماعية لدى التالميذ الصم  -2
هل توجد فروق يف دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات األكادميية واملهارات االجتماعية لدى التالميذ الصم وضعاف السمع  -3

 من وجهة نظر معلميهم ألختالف خربة املعلم ومؤهله األكادميي؟

 أهمية الّدراسة
 تتلخد أمهية الدراسة ا الية مبا يلي:

تكتسببب الدراسببة ا اليببة أمهيتهببا مببن الناحيببة النظريببة يف كوهنببا تسبباهم دضببافة ورفببد املكتبببة العركيببة والعامليببة  األمهيةةة النيريةةة:
مبعلومات وأفكارًا جديدة حول وجهات نظبر املعلمبني السبتخدام البتعلم املبدمج يف تعلبيم التالميبذ الصبم وضبعاف السبمع ودوره يف 

ية واالجتماعية لدى التالميذ، وتعد هذه الدراسة من الدراسات النادرة اليت تناولت متغريات الدراسة لبدى تطوير املهارات األكادمي
الطالر الصم وضعاف السمع حبدود علم الباحث. وتقدم هذه الدراسة خلفية نظرية حول استخدام التكنولوجيا يف تعليم التالميذ 

ألحبباث يف جمببال تعلبيم ذوي االحتياجببات اخلاصبة، وتفبتا هببذه الدراسبة ا ببال الصبم وضبعاف السببمع، وميكبن أن تسبباهم يف إدبراء ا
 أمام الباح ني  جراء دراسات جتريبية حول توظيف التكنولوجيا يف تعليم الطلبة الصم وضعاف السمع. 

زى إىل إجبراء الدراسبة يف تسعى الدراسة ا الية إىل استفادة املهتمني واملتخصصني من كشف النتائج اليت تع األمهية التطبيقية:
تبي منهج تعليمي يستطيع الطالب من خالله توظيف التطور الرلمبي كصبورة تسباعده علبى تنميبة مهاراتبه األكادمييبة واالجتماعيبة، 
ومبببن املؤمبببل أن تقبببدم نتبببائج الدارسبببة ا اليبببة عبببواًن ملعلمبببي الطبببالر الصبببم وضبببعاف السبببمع يف تفعيبببل دورهبببم يف العمليبببة التعليميبببة 

 علمية، والسعي لفتا نفاق لبحوث مستقبلية تدرس متغريات الدراسة من جوانب خمتلفة.الت
 أهداف الّدراسة

هتدف الدراسة ا الية إىل التعرف على دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات األكادميية لدى التالميذ الصم وضبعاف السبمع 
يف تطوير املهارات االجتماعية لدى التالميذ الصبم وضبعاف السبمع مبن من وجهة نظر معلميهم، والتعرف على دور التعلم املدمج 

وجهببة نظببر معلمببيهم، والكشببف عببن وجببود فببروق يف دور الببتعلم املببدمج يف تطببوير املهببارات األكادمييببة واملهببارات االجتماعيببة لببدى 
 ي.التالميذ الصم وضعاف السمع من وجهة نظر معلميهم ألختالف خربة املعلم ومؤهله األكادمي

 مصطلحات الدراسة

 تناولت الدراسة ا الية املصطلحات والتعريفات ا جرائية ا تية:
 :هو التعليم الذي ميز  كني التعلم املتزامن ونبري املتبزامن، ويشبمل جمموعبة مبن الوسبائط والبربامج البيت يبتم تصبميمها  التعلم املدمج

ضي الفوري، والدروس على ا ن نت، ومقررات التعلم الذايت، وإدارة لتكمل كعرها البعض م ل: كرجميات التعلم التعاوا االف ا
نظم التعلم، كما ميز  التعلم املدمج كني الوسائل املعتمدة على النشاي يف الفصول التقليدية البيت يلتقبي فيهبا املعلبم مبع الطبالر 

 (.124، 2015وجها لوجه، والوسائل والربامج املستعملة عن كعد )األتريب، 
 القببراءة، والكتاكببة، والعمليببات هببي جمموعببة املهببارات التعليميببة األساسببية املتعلقببة ألملببواد الدراسببية، وتشببمل:  رات األكادمييةةة:املهةةا

ا ساكية، حيث تترمن مهارات القراءة: لراءة وكتاكة الكلمات، ولراءة وكتاكة اجلمل، والتفرلة كني الظواهر القرائيبة لراءة وكتاكة، 
والتعبببري الكتبايب، وتترببمن مهببارات ا سببار: لبراءة وكتاكببة األرلببام واألعبداد، والتسلسببل وال تيببب، والتصببنيف،  والفهبم القرائببي،

 (.569والعاللات، والعمليات ا ساكية )الكيالا والشخد وأمحد، 
 :ئببه وأفكبباره وان ينتبببه لببدرة الفببرد علببى أن يعببرب كصببورة لفظيببة ونببري لفظيببة عببن مشبباعره وانفعاالتببه ونراهببي  املهةةارات اتمتماةيةةة

  (.14: 2003ويدرك يف الولت نفسه للرسائل اللفظية ونري اللفظية ويفسرها )فر ، 
 هببي عيببع الفئببات الببيت  تببا  إىل كببرامج وخببدمات ال كيببة اخلاصببة كسبببب وجببود نقببد يف القببدرات السببمعية،  :اإلةاقةةة العةةمعية

( ديسبل فأك ر، كعد استخدام 70الذي يعاا من فقدان مسعي يبدأ كب)والتصنيفات الرئيسة فذه الفئات هي: األصم وهو الفرد 
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 أهمية الّدراسة
 تتلخد أمهية الدراسة ا الية مبا يلي:

تكتسببب الدراسببة ا اليببة أمهيتهببا مببن الناحيببة النظريببة يف كوهنببا تسبباهم دضببافة ورفببد املكتبببة العركيببة والعامليببة  األمهيةةة النيريةةة:
مبعلومات وأفكارًا جديدة حول وجهات نظبر املعلمبني السبتخدام البتعلم املبدمج يف تعلبيم التالميبذ الصبم وضبعاف السبمع ودوره يف 

ية واالجتماعية لدى التالميذ، وتعد هذه الدراسة من الدراسات النادرة اليت تناولت متغريات الدراسة لبدى تطوير املهارات األكادمي
الطالر الصم وضعاف السمع حبدود علم الباحث. وتقدم هذه الدراسة خلفية نظرية حول استخدام التكنولوجيا يف تعليم التالميذ 

ألحبباث يف جمببال تعلبيم ذوي االحتياجببات اخلاصبة، وتفبتا هببذه الدراسبة ا ببال الصبم وضبعاف السببمع، وميكبن أن تسبباهم يف إدبراء ا
 أمام الباح ني  جراء دراسات جتريبية حول توظيف التكنولوجيا يف تعليم الطلبة الصم وضعاف السمع. 

زى إىل إجبراء الدراسبة يف تسعى الدراسة ا الية إىل استفادة املهتمني واملتخصصني من كشف النتائج اليت تع األمهية التطبيقية:
تبي منهج تعليمي يستطيع الطالب من خالله توظيف التطور الرلمبي كصبورة تسباعده علبى تنميبة مهاراتبه األكادمييبة واالجتماعيبة، 
ومبببن املؤمبببل أن تقبببدم نتبببائج الدارسبببة ا اليبببة عبببواًن ملعلمبببي الطبببالر الصبببم وضبببعاف السبببمع يف تفعيبببل دورهبببم يف العمليبببة التعليميبببة 

 علمية، والسعي لفتا نفاق لبحوث مستقبلية تدرس متغريات الدراسة من جوانب خمتلفة.الت
 أهداف الّدراسة

هتدف الدراسة ا الية إىل التعرف على دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات األكادميية لدى التالميذ الصم وضبعاف السبمع 
يف تطوير املهارات االجتماعية لدى التالميذ الصبم وضبعاف السبمع مبن من وجهة نظر معلميهم، والتعرف على دور التعلم املدمج 

وجهببة نظببر معلمببيهم، والكشببف عببن وجببود فببروق يف دور الببتعلم املببدمج يف تطببوير املهببارات األكادمييببة واملهببارات االجتماعيببة لببدى 
 ي.التالميذ الصم وضعاف السمع من وجهة نظر معلميهم ألختالف خربة املعلم ومؤهله األكادمي

 مصطلحات الدراسة

 تناولت الدراسة ا الية املصطلحات والتعريفات ا جرائية ا تية:
 :هو التعليم الذي ميز  كني التعلم املتزامن ونبري املتبزامن، ويشبمل جمموعبة مبن الوسبائط والبربامج البيت يبتم تصبميمها  التعلم املدمج

ضي الفوري، والدروس على ا ن نت، ومقررات التعلم الذايت، وإدارة لتكمل كعرها البعض م ل: كرجميات التعلم التعاوا االف ا
نظم التعلم، كما ميز  التعلم املدمج كني الوسائل املعتمدة على النشاي يف الفصول التقليدية البيت يلتقبي فيهبا املعلبم مبع الطبالر 

 (.124، 2015وجها لوجه، والوسائل والربامج املستعملة عن كعد )األتريب، 
 القببراءة، والكتاكببة، والعمليببات هببي جمموعببة املهببارات التعليميببة األساسببية املتعلقببة ألملببواد الدراسببية، وتشببمل:  رات األكادمييةةة:املهةةا

ا ساكية، حيث تترمن مهارات القراءة: لراءة وكتاكة الكلمات، ولراءة وكتاكة اجلمل، والتفرلة كني الظواهر القرائيبة لراءة وكتاكة، 
والتعبببري الكتبايب، وتترببمن مهببارات ا سببار: لبراءة وكتاكببة األرلببام واألعبداد، والتسلسببل وال تيببب، والتصببنيف،  والفهبم القرائببي،

 (.569والعاللات، والعمليات ا ساكية )الكيالا والشخد وأمحد، 
 :ئببه وأفكبباره وان ينتبببه لببدرة الفببرد علببى أن يعببرب كصببورة لفظيببة ونببري لفظيببة عببن مشبباعره وانفعاالتببه ونراهببي  املهةةارات اتمتماةيةةة

  (.14: 2003ويدرك يف الولت نفسه للرسائل اللفظية ونري اللفظية ويفسرها )فر ، 
 هببي عيببع الفئببات الببيت  تببا  إىل كببرامج وخببدمات ال كيببة اخلاصببة كسبببب وجببود نقببد يف القببدرات السببمعية،  :اإلةاقةةة العةةمعية

( ديسبل فأك ر، كعد استخدام 70الذي يعاا من فقدان مسعي يبدأ كب)والتصنيفات الرئيسة فذه الفئات هي: األصم وهو الفرد 
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املعينات السبمعية ابا لبول دون اعتمباده علبى حاسبة السبمع يف فهبم الكبالم، وضبعيف السبمع وهبو الشبخد البذي يعباا مبن 
  (.9، 2016( ديسبل كعد استخدام املعينات السمعية )وزارة التعليم، 69( و)35فقدان مسعي ي اوح كني )

 حدود الّدراسة
 تناولت الدراسة ا الية ا دود ا تية:

: تتحببدد الدراسببة ا اليببة أللعينببة املكونببة مببن معلمببي الطببالر الصببم وضببعاف السببمع مببن الببذكور والبببال  عببددهن احلةةد د البشةةرية
 ( معلم مبدينة الطائف. 35)
 السعودية. العام ومعهد األمل للصم مبدينة الطائف يفس التعليم تطبيق أدوات الدراسة يف مدارس الدمج يف مدار  متاحلد د املكانية: 
 م.2021-م2020: مت تطبيق أدوات الدراسة ا الية يف عام الدراسي احلد د الزمانية

 اإلطار النظري 

 التعلم املدمج 

طبببرق وأسببباليب ميكبببن  إن التطبببور الرلمبببي املتسبببار  يف علبببم التكنولوجيبببا، والتنبببوة  يف األدوات الرلميبببة، سببباهم يف استكشببباف
توظيفهبا يف جمبال الببتعلم والتعلبيم ويف اسبب اتي يات البتعلةم املختلفبة؛ حيببث سباهم توظيببف التكنولوجيبا الرلميبة، مببن لببل املؤسسببات 

افة التعليمية التعلمية، يف الظواهر العلمية املختلفة ألستخدام أدوات عديدة ومتنوعة، ومناذ  وتكنولوجيا عع البياانت الرلميبة، إضب
 ,De Jong, Linnإىل إمكانية استخدام التقليد واحملاكاة، والت ريب وأساليب متعددة الستكشاف املفاهيم والظواهر املختلفبة )

& Zacharia, 2013 أركعبة خصبائد متيةبز البتعلةم يف العصبر الرلمبي ا باي ابا يسباعد علبى إ حبة  (2013)(. وذكبرت كرافبت
 وهي: التةعدةدية، املرح، وفرة ا مكانيةات، املشاركة.تنمية لدرة الطالر على ا كدا  

ويكببون التعلببيم ألسببتخدام التكنولوجيبببا الرلميببة إمببا مبافببرة مبببن خببالل جمموعببة مببن األسببباليب والوسببائل التقنيببة التكنولوجيبببة 
بكة العنكبوتيبة، أو التعلببيم ا دي بة والببيت تعتمبد علببى الوسبائط التعليميببة ا لك ونيبة يف  قيببق أهبداف الببتعلم، كمبا يعتمببد علبى الشبب

الغري مبافر وهو التعليم الذي يرتبط كتحقيق جمموعة اكرب من الدورات التدريبيبة إضبافة إىل جانبب وجبود أمنباي ا صبد التفاعليبة 
الببيت ترببمن املشبباركة ا جياكيببة للطالببب و قببق مصببطلا ا صببد النموذجيببة الببيت  تببوي جمموعببة مببن الوسببائل التعليميببة واألنشببطة 

 (.2010الفعالة واليت تساعده يف اكتسار املهارات واملعلومات كصورة أسهل وأسر  )طيب، 
وإن تكنولوجيببا االتصببال الرلمببي تعتببرب الفرصببة الكبببرية لالنطببالق وذلببم دعمببا وتطببويرا للعمليببة التعليميببة التعلميببة )الببديلمي، 

مية يف الدمج كني األهداف واحملتوى، ومصادر وأنشطة التعلم، (، إذ يقوم التعلم املدمج كتوظيف املستحداثت التعليمية الرل2019
وطببرق وأسبباليب توصببيل املعلومببات مببن خببالل التعلببيم وجهببا لوجببه والتعلببيم ا لكبب وا،  حببداث التفاعببل كببني املعلببم الببذي يكببون 

 (.2009مرفدا وموجها للطالر )الغريب، 
 Assistiveتعلببيم ذوي ا عالببة، وهببي التكنولوجيببا املسبباعدة ) هنبباك نوعببان مببن التكنولوجيببا الرلميببة املسببتخدمة يف جمببال

Technology  البببيت تسببباعد الطبببالر يف تلبيبببة احتياجببباهتم املاديبببة، م بببل املعينبببات السبببمعية ومبببدوا املالحظبببات وأنظمبببة ) 
Frequency Modulation(  Beard, Carpenter, & Johnston, 2010 وا خبر التكنولوجيبا التعليميبة البيت ،) تسباعد

الطالر يف ميوفم واحتياجاهتم التعليمية. ينطبق هذا على جمموعة من اس اتي يات التعليم اليت تستخدم الوسائط التكنولوجية م ل 
مقاطع الفيديو والعروض التقدميية واحملاكاة والتعلم القائم على مشاريع التعلم مبساعدة األلران واملنالشبات عاليبة املسبتوى واألنشبطة 

 (.Peng, & Daud, 2015ونية )التعا

ويعد من الرروري أدناء استخدام أي نو  من أنوا  التقنية وتوظيفها يف العملية التعليمية األخذ كعني االعتبار أهنا األداة  
رجبوة، وترفبع  األم ل لتأديبة املهمبة، وأهنبا تربيف عمقبا للعمليبة التعليميبة التعلميبة. وأللتباي تبنعكس علبى الطالبب املبتعلم أللفائبدة امل

(. وهنالم 2015كفاءة التعلم، وتعزز منو الطفل العقلي واالجتماعي واملهاري حك متكنه من اكتسار املهارات املتعددة )كوالرد، 
أمببور ال كببد مببن مراعاهتببا يف كيئببة الببتعلم وهببي التخطببيط اجليببد مببن أجببل توظيببف تكنولوجيببا الببتعلم والتعلببيم يف كيئببة الببتعلم املببدمج، 

 (. 2011 مصادر املعلومات ملقاكلة الفروق الفردية كني املتعلمني )العتي ،من مهارات املعلمني واملتعلمني يف استخدامها وتنو  والتأكد 
ويستهدف التعلم املدمج توفري كيئة تفاعلية ننية أللتطبيقات املستندة على تكنولوجيا ا اسب ا ي وا ن نت متكن الطالب 

(؛ حيببث إن تعببدد أنببوا  (Osguthorpe, & Graham, 2003لببتعلم يف أي ولببت ويف أي مكببان مببن الوصببول إىل مصببادر ا
التفاعبببل والتواصبببل يف البببتعلم املبببدمج يزيبببد مبببن دافعيبببة املتعلمبببني للبببتعلم، ابببا يكسببببهم االجتاهبببات ا جياكيبببة  بببو البببتعلم، ويزيبببد مبببن 

(. خاصببة إذ أن الببتعلم Vaughan, 2014؛ 2016ريببوي، انببدماجهم ومشبباركتهم وتفبباعلهم يف العمليببة التعليميببة )صببوافطه واجل
املدمج هو التعلم الذي يستخدم فيه املعلم وسائل اتصال متنوعة لتعلبيم مبادة تعليميبة مبا، ولبد تتربمن هبذه الوسبائل أنواعبا خمتلفبة 

 (.2011من ا لقاء املبافر يف لاعة الصف، والتواصل من خالل فبكة ا ن نت، والتعلم الذايت )ا لفاوي، 
يعد التعلم املدمج من أنوا  التعلم األك ر فاعلية يف تعليم ذوي ا عالبة كشبكل عبام والطبالر الصبم وضبعاف السبمع كشبكل 

(؛ ويتطلب تعليم الطالر من ذوي ا عالة تبدخالت تعليميبة متنوعبة Lersilp, Putthinoi, & Chakpitak, 2016خال )
والتميببز وتعببزز املشبباركة األكادمييببة؛ فاسببتخدام التعلببيم مبسبباعدة ا اسببور والوسببائط  وحدي ببة تعطببي انطباًعببا فخصببًيا علببى الببتعلم،

التكنولوجية ا دي ة يبدي نتائج إجياكية مع الطالر الصم وضعاف السمع، وإن التعلم املدمج، وهو تدخل جيمع كني التعليم وجًها 
 (.Johnson, 2020وضعاف السمع ) لوجه والتعليم املعتمد على ا اسور، لسن من إجناز الطالر الصم

يصببنف الطببالر الصببم وضببعاف السببمع علببى أهنببم متعلمببون يعتمببدون علببى حاسببة البصببر ولببديهم احتياجببات تعليميببة اادلببة 
للطالر العاديني يف التعليم العام، ويتم تصنيفهم من ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة من حيث إعالتهم ألن كعض أساليب أو 

(. وتبدعم Elliot, Stinson, Mallory, Easton, & Huenerfauth, 2016م ألبل فعاليبة يف تعزيبز فهمهبم )أدوات البتعل
 التقنية الرلمية اخلربة املبافرة وتنميها، وتفتا ا ال للطلبة ألالكتشاف وا كدا  والتفاعل والتواصل، فهبو نبو  مبن التعلبيم جيمبع كبني

( يف التعليم ونالبا ما تكون هذه النماذ  املتصلة من خالل الشبكة Offline متصلة )( والنماذ  الغريOnlineالنماذ  املتصلة )
 (.Gynther, 2016العنكبوتية والنماذ  نري متصلة  دث يف الفصول التقليدية )

ليميبة، ومبا والتعلم املدمج ال يقتصر على استخدام التكنولوجيا فقط، وإمنا هو مب اكة إعادة تصميم جلميع عناصبر العمليبة التع
يترمنه ذلم من هيكلة دور املعلم والطالب، واملولف التعليمي، فالتعلم املدمج لائم علبى تقبدير إجياكيبات البتعلم التقليبدي والبتعلم 

(، مببن خببالل املببز  كببني خصببائد كببل مببن التعلببيم التقليببدي 2016ا لكبب وا، مببن اجببل تبباليف سببلبيات كببل منهمببا )الشببرمان، 
 (.Macaruso, Wilkes, & Prescott, 2020نت يف منوذ  متكامل )والتعليم عرب ا ن  

( دالدة مناذ  للتعليم املدمج وهي: منوذ  التعلم املدمج الذي يعتمد على تطوير املولف واالجتاه Valiathan, 2002يذكر )
(Attitude- Driven Model) ات معينببة ويكببون وميببز  خمتلببف األحببداث ووسببائل تقببدميها املختلفببة مببن اجببل تطببوير سببلوكي

( الذي Competency-Driven Modelهنالم تفاعل كني املتعلمني، ومنوذ  التعلم املدمج الذي يعتمد على تطوير الكفاءة )
ميز  األداء واألدوات الداعمة لبه مبع إدارة مصبادر املعرفبة والتوجيبه، مبن اجبل تطبوير الكفباءات يف مكبان العمبل، مبن اجبل التقباي 

( البذي جيمبع Skill-Driven Modelلب ذلم تفاعل مع اخلرباء، والنموذ  الذي يعتمد علبى تطبوير املهبارة )ونقل املعرفة ويتط
 كني التعليم الذايت والتعليم ومدرر أو معلم لييسر دعم وتطوير املعرفة.
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ويعد من الرروري أدناء استخدام أي نو  من أنوا  التقنية وتوظيفها يف العملية التعليمية األخذ كعني االعتبار أهنا األداة  
رجبوة، وترفبع  األم ل لتأديبة املهمبة، وأهنبا تربيف عمقبا للعمليبة التعليميبة التعلميبة. وأللتباي تبنعكس علبى الطالبب املبتعلم أللفائبدة امل

(. وهنالم 2015كفاءة التعلم، وتعزز منو الطفل العقلي واالجتماعي واملهاري حك متكنه من اكتسار املهارات املتعددة )كوالرد، 
أمببور ال كببد مببن مراعاهتببا يف كيئببة الببتعلم وهببي التخطببيط اجليببد مببن أجببل توظيببف تكنولوجيببا الببتعلم والتعلببيم يف كيئببة الببتعلم املببدمج، 

 (. 2011 مصادر املعلومات ملقاكلة الفروق الفردية كني املتعلمني )العتي ،من مهارات املعلمني واملتعلمني يف استخدامها وتنو  والتأكد 
ويستهدف التعلم املدمج توفري كيئة تفاعلية ننية أللتطبيقات املستندة على تكنولوجيا ا اسب ا ي وا ن نت متكن الطالب 

(؛ حيببث إن تعببدد أنببوا  (Osguthorpe, & Graham, 2003لببتعلم يف أي ولببت ويف أي مكببان مببن الوصببول إىل مصببادر ا
التفاعبببل والتواصبببل يف البببتعلم املبببدمج يزيبببد مبببن دافعيبببة املتعلمبببني للبببتعلم، ابببا يكسببببهم االجتاهبببات ا جياكيبببة  بببو البببتعلم، ويزيبببد مبببن 

(. خاصببة إذ أن الببتعلم Vaughan, 2014؛ 2016ريببوي، انببدماجهم ومشبباركتهم وتفبباعلهم يف العمليببة التعليميببة )صببوافطه واجل
املدمج هو التعلم الذي يستخدم فيه املعلم وسائل اتصال متنوعة لتعلبيم مبادة تعليميبة مبا، ولبد تتربمن هبذه الوسبائل أنواعبا خمتلفبة 

 (.2011من ا لقاء املبافر يف لاعة الصف، والتواصل من خالل فبكة ا ن نت، والتعلم الذايت )ا لفاوي، 
يعد التعلم املدمج من أنوا  التعلم األك ر فاعلية يف تعليم ذوي ا عالبة كشبكل عبام والطبالر الصبم وضبعاف السبمع كشبكل 

(؛ ويتطلب تعليم الطالر من ذوي ا عالة تبدخالت تعليميبة متنوعبة Lersilp, Putthinoi, & Chakpitak, 2016خال )
والتميببز وتعببزز املشبباركة األكادمييببة؛ فاسببتخدام التعلببيم مبسبباعدة ا اسببور والوسببائط  وحدي ببة تعطببي انطباًعببا فخصببًيا علببى الببتعلم،

التكنولوجية ا دي ة يبدي نتائج إجياكية مع الطالر الصم وضعاف السمع، وإن التعلم املدمج، وهو تدخل جيمع كني التعليم وجًها 
 (.Johnson, 2020وضعاف السمع ) لوجه والتعليم املعتمد على ا اسور، لسن من إجناز الطالر الصم

يصببنف الطببالر الصببم وضببعاف السببمع علببى أهنببم متعلمببون يعتمببدون علببى حاسببة البصببر ولببديهم احتياجببات تعليميببة اادلببة 
للطالر العاديني يف التعليم العام، ويتم تصنيفهم من ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة من حيث إعالتهم ألن كعض أساليب أو 

(. وتبدعم Elliot, Stinson, Mallory, Easton, & Huenerfauth, 2016م ألبل فعاليبة يف تعزيبز فهمهبم )أدوات البتعل
 التقنية الرلمية اخلربة املبافرة وتنميها، وتفتا ا ال للطلبة ألالكتشاف وا كدا  والتفاعل والتواصل، فهبو نبو  مبن التعلبيم جيمبع كبني

( يف التعليم ونالبا ما تكون هذه النماذ  املتصلة من خالل الشبكة Offline متصلة )( والنماذ  الغريOnlineالنماذ  املتصلة )
 (.Gynther, 2016العنكبوتية والنماذ  نري متصلة  دث يف الفصول التقليدية )

ليميبة، ومبا والتعلم املدمج ال يقتصر على استخدام التكنولوجيا فقط، وإمنا هو مب اكة إعادة تصميم جلميع عناصبر العمليبة التع
يترمنه ذلم من هيكلة دور املعلم والطالب، واملولف التعليمي، فالتعلم املدمج لائم علبى تقبدير إجياكيبات البتعلم التقليبدي والبتعلم 

(، مببن خببالل املببز  كببني خصببائد كببل مببن التعلببيم التقليببدي 2016ا لكبب وا، مببن اجببل تبباليف سببلبيات كببل منهمببا )الشببرمان، 
 (.Macaruso, Wilkes, & Prescott, 2020نت يف منوذ  متكامل )والتعليم عرب ا ن  

( دالدة مناذ  للتعليم املدمج وهي: منوذ  التعلم املدمج الذي يعتمد على تطوير املولف واالجتاه Valiathan, 2002يذكر )
(Attitude- Driven Model) ات معينببة ويكببون وميببز  خمتلببف األحببداث ووسببائل تقببدميها املختلفببة مببن اجببل تطببوير سببلوكي

( الذي Competency-Driven Modelهنالم تفاعل كني املتعلمني، ومنوذ  التعلم املدمج الذي يعتمد على تطوير الكفاءة )
ميز  األداء واألدوات الداعمة لبه مبع إدارة مصبادر املعرفبة والتوجيبه، مبن اجبل تطبوير الكفباءات يف مكبان العمبل، مبن اجبل التقباي 

( البذي جيمبع Skill-Driven Modelلب ذلم تفاعل مع اخلرباء، والنموذ  الذي يعتمد علبى تطبوير املهبارة )ونقل املعرفة ويتط
 كني التعليم الذايت والتعليم ومدرر أو معلم لييسر دعم وتطوير املعرفة.
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ت مبافبرة وتبدريب ويعد أسلور لائم على توظيف أسلور التعلم ا لك وا مع نظام التعليم التقليدي وما يوفره من تفباعال
(، ويتكبون الببتعلم املببدمج مبن العديببد مببن Kim, 2014علبى أداء املهببارات لتحقيبق أكببرب فائببدة علبى العمليببة التعليميببة التعلميبة )

املكبببوانت البببيت ميكبببن أن تشبببمل النمبببوذ  العلمبببي املخبببتلط وزئيبببة مبببا يقدمبببه املعلبببم والتعلبببيم ا لكببب وا، والنبببدوات عبببرب ا ن نبببت، 
ت اجلماعيببببببة، واجللسببببببات املبافببببببرة أو عبببببرب ا ن نببببببت مببببببع املببببببدركني، ووسبببببائل ا عببببببالم واالتصببببببال األخببببببرى كالفيسبببببببوك واملكاملبببببا

((Facebook( والربيببببد ا لكبببب وا ،(E-mail( ونببببرف الدردفببببة ،Chat Rooms( واملببببدوانت ،)(Blogs والبودكاسببببت ،
((Podcasting(  وتوي ،Twitter( ويوتيور ،)(Youtube وسكايب ،(Skype( )Banditvilai, 2016.) 

فببالتعلم املببدمج عبببارة عببن تعلببم لبباول مببن خاللببه إجيبباد املوازنببة األفرببل واألم ببل مببا كببني كببل مببن التعلببيم التقليببدي والتعلببيم 
عبن  ا لك وا؛ لتحقيق أكرب فاعلية اكنة من تفاعل إجياكيتهما معبا، مبع األخبذ كعبني االعتببار مبا مييبز كبل مولبف تعليمبي تعلةمبي

ا خببر، وزايدة فاعليببة املتعلمببني داخببل حببدود نرفببة الصببف وخارجهببا، واالرتقبباء كببدور املعلببم مببن امللقببن إىل املرفببد واملوجببه )ا بباي، 
2019 .) 

وتكمبببن أمهيبببة اسبببتخدام البببتعلم املبببدمج يف العمليبببة التعليميبببة التعلميبببة، مبببن خبببالل أتكيبببده علبببى اجلمبببع كبببني اجلوانبببب ال كويبببة 
بنائية والسلوكية واملعرفية(  عداد خمرجات تعليمية تعلمية متميزة وكذلم اجلوانب الشاملة )املعرفية واملهاريبة والوجدانيبة( املختلفة )ال

دون إمهال أي منهما وذلم لتمكني املتعلمني من التعبري عن أفكارهم داخل الغرفة الصفية، وإ حبة الولبت فبم للمشباركة كفاعليبة، 
هم ا قائق واملعلومات وحل املشكالت كوسائل خمتلفة وأك ر جدوا اا هو متبع يف فصول التعليم التقليدية إضافة إىل البحث عن أ

(Cronje, 2020 فيشببمل الببتعلم املببدمج علببى جمموعببة مببن االسبب اتي يات كاالتصببال الببيت ميكببن اسببتخدامها لتسببهيل العمببل )
ع الطالر الصم وضعاف السمع أل مياءات وتعبريات الوجه والكتاكة على اجلماعي الصغري )التعليم املصغر( إضافة إىل املنالشات م

 ,Charbonneau-Gowdyالورق والرسائل النصية من خالل استخدام تطبيقات افاتف مع التعرف على الصبوت أو كدونبه )
2018.) 

وذلبم للوصبول إىل  ( البتعلم املبدمج علبى أنبه يعمبل علبى تزويبد الطبالر ألملرونبةPytash, & O'Byrne, 2018يصبف )
األدوات الرلمية يف أماكن التعليم وأولاته املختلفة، وميكن للمعلمني مبن إمكانيبة اسبتخدام عيبع األنشبطة كواسبطة فببكة ا ن نبت 

 لتكييف تعليماهتم وتلبية احتياجات الطالر الفردية، مبا يف ذلم ان هم معرضون خلطر الفشل األكادميي. 
 الطالب الصم وضعاف السمع املهارات األكادميية لدى

هبي جمموعبة مبن املهبارات التعليميبة األساسببية واملتعلقبة ألملبواد التعليميبة األوليبة، والببيت تقبوم علبى الفهبم واالسبتيعار، وتعتمببد 
اصبة على النمو والنرج املعريف وا ركي ويشتمل مصطلا املهبارات األكادمييبة علبى: املهبارات اخلاصبة أللقبراءة وكبذلم املهبارات اخل

(. كمبا يسباعد (Chorpita, 2018أللكتاكة، إضافة إىل املهارات اخلاصة أللته ئة والتعبري الكتبايب، واملهبارات اخلاصبة أل سبار 
الببتعلم املببدمج علببى  سببني مهببارة الطببالر يف التحببدث يف موالببف الببتعلم والتعلببيم املختلفببة وكببذلم املفبباهيم واألفببكال واألح ببام. 

 (.Dahlia, Musty, & Rahman, 2020ات والعبارات والنطق والقواعد )والدلة يف فهم املفرد
يعببد الفببرد مببن الصببم وضببعاف السببمع أبنببه الشببخد الببذي يببؤدر لصببوره السببمعي يف لدراتببه علببى تلقببي املعلومببات اللغويببة أو 

ن الطببالر الصببم وضببعاف (. وإ2008التعبببري عنهببا سببواء كببان اببن ا فببادة مببن اسببتعمال املعنيببات السببمعية، أو مل يفببده )حممببد، 
السمع هم الذين لديهم تلف يف السمع كدرجة معينة والذي يكون منوه يف ا ديث واللغة التعبريية واالستقبالية ولتا  إىل تدريبات 

(. ويعبببد االفتقبببار إىل اللغبببة التعبرييبببة واالسبببتقبالية مبببن أك بببر املرببباعفات خطبببورة 2018معينبببة وتسبببهيالت خاصبببة )منبببري وسبببامية، 

 تبببة علبببى ا عالبببة السبببمعية عنبببد الفبببرد، فاملصببباكون أللصبببمم الشببديد لبببد يع بببزون عبببن التحبببدث الكلبببي واجلزئبببي معبببا عنبببدما ال وامل
 .(Kluwin & Stewart, 2000)يواصلون منوهم اللفظي كصورة صحيحة 

م مهبببامهم وأنشبببطتهم، ويفشبببل األطفبببال البببذين يعبببانون ا عالبببة السبببمعية يف إهنببباء مهبببامهم العلميبببة، ولبببديهم صبببعوكة يف تنظبببي
(. حيبث أنبه ال يصببا ألسبتطاعة البذاكرة السبمعية مبن اسب جا  مبا يسبمعه 2008ويتشتتون كسهولة ألمل ريات اخلارجيبة )املهبدي، 

الصم وضعاف السمع من األصوات واملعلومات، فيفقدون املتاكعة الشفهية للمحاددة أو ا وار يف اللغة املنطولة وأللتاي سبيفتقرون 
 (.2008لفهم القرائي وإتبا  التعليمات الشفهية )الزايت، إىل ا

وتعببد مببواد التببدريس املرئيببة كلغببة ا فببارة يف عمليببة التببدريس والببتعلم مهمببة جببًدا لتحسببني األداء األكببادميي للطببالر اللببذين 
ن يعببانون مبن ضببعف يعبانون مبن ضببعف السبمع، الن وجبود حبباجز اتصبال كبببري كبني املعلمبني والطببالر، ونيبار لغببة ا فبارة للبذي

 (.(Basha, Engida, & Tesfaye, 2020السمع يؤدي إىل ضعف يف األداء األكادميي 
يستخدم الطالب الذي يعاا من صعوألت التعلم أدوات كرجمية لتحسني ودعم مهارات القراءة والكتاكة والدراسة، كينما يتيا 

د إمكانيبة الوصبول إىل احملتبوى املنطبوق لافبخال البذين يعبانون كرانمج التعرف على الكالم الذي لبول ا دخبال الصبويت إىل نب
 (.(Elliot, et, al., 2016من إعالة مسعية 

تعد التكنولوجيا احد األدوات املستخدمة لتوفري تعليم الصم وضعاف السمع، واليت تساعدهم على سهولة ا ركبة مبن خبالل 
املكاملببات افاتفيببة لاصببم لتسبباعده علببى لراءهتببا، كمببا أهنببا تكتببب األمببور تعلببيمهم كيفيببة التواصببل، كمببا يوجببد أدوات تقببوم كطباعببة 

املهمببة يف احملاددببة علببى الشافببة، كمببا أن اسببتخدام التكنولوجيببا ا دي ببة يعمببل علببى تعزيببز االسببتقاللية  يبباة األفببراد الصببم وضببعاف 
و أداة يتم اسبتخدامها وذلبم لتيسبري عمليبة البتعلم السمع، وحددت استخدام التكنولوجيا يف التكنولوجيا املعينة من خالل أجهزة أ

للطالر الصم وضعاف السمع، م ل السبورة الذكية وا اسور والربامج املتفاعلة املدعومة كلغة ا فارة، والرسوم التوضيحية البيانية 
ن مبن لراءاهتبا، وعنبد توصبيل هبذه والصور وتوظيف املرئيات، وأدوات االتصال عن كعد واليت تقوم كطباعة املكاملات افاتفيبة ليبتمك

 (. 2005األدوات أللتلفاز فهي تكتب النقاي املهمة على الشافة )اخلطيب، 
ويوفر التعلم املدمج فرصبا أك بر لبركط املبواد التعليميبة مبع كعربها الببعض، ودجمهبا معبا حبك تصببا وحبدة واحبدة م اكطبة، ابا 

كيزهبا علبى تعلبم ا قبائق أك بر مبن املفباهيم؛ كبون املفباهيم أوسبع مببدلوالهتا يسهل من عملية تعليمهبا وتعلمهبا، وذلبم مبن خبالل تر 
(، كما يتم استخدام التعلم املدمج لتخصيد التعلم من خالل تزويد الطالر مب موعة 2009وكذلم كعاللاهتا ورواكطها )عطية، 

 (.Hilliard, 2015ية )من الدورات التدريبية املتنوعة أكرب اا ميكن تقدميه يف الغرف الصفية التقليد
ببدمج كعببدم حصببره داخببل حببدود الغرفببة الصببفية، واسببتمراريته إىل مببا كعببدها، لتحقيببق اسببتمرارية فاعليتببه حببك 

 
وميتبباز الببتعلم امل

كوجود عدد كبري من املتعلمني، وان من أعظم إجياكيات التعلم املدمج تناوله جلانب من جوانب تفريد التعلم؛ مبا أنه ال توجد طريقة 
و إس اتي ية للتعليم حيث أن لكل مولف تعليمي خصائد معينة يف ضوء وجود عدد من املتغريات اليت لد تفرض نفسها عليه، أ

ليتم ل التحدي ا قيقي دمكانية املفاضلة مبا كبني هبذه الطبرق واالسب اتي يات، الختيبار أفربلها وأك رهبا مواءمبة مبع أهبداف كبل 
(، كتزويببد الطفببل األصببم وضببعيف السببمع كنوعيببة أفرببل مببن األصببوات تسبباعده مببن 2016مولببف تعليمببي علببى حببدة )الشببرمان، 

الوصبول إىل اللغبة املنطولبة والفهبم اجليبد للغبة ا فبارة مبن خببالل تبوفري خيبارات كديلبة متكبن مبن اسبتعادة وظبائف السبمع، وأللتبباي 
البيئية يف كيئاهتم احمليطة ذات األمهية يف تكوين وتشكيل تعطيهم الفرصة يف البدء أللتعلم لفهم الكالم املنطوق واملسمو  واألصوات 

 (.2013املهارات األكادميية واالجتماعية )اخلطيب ونخرون، 
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 تبببة علبببى ا عالبببة السبببمعية عنبببد الفبببرد، فاملصببباكون أللصبببمم الشببديد لبببد يع بببزون عبببن التحبببدث الكلبببي واجلزئبببي معبببا عنبببدما ال وامل
 .(Kluwin & Stewart, 2000)يواصلون منوهم اللفظي كصورة صحيحة 

م مهبببامهم وأنشبببطتهم، ويفشبببل األطفبببال البببذين يعبببانون ا عالبببة السبببمعية يف إهنببباء مهبببامهم العلميبببة، ولبببديهم صبببعوكة يف تنظبببي
(. حيبث أنبه ال يصببا ألسبتطاعة البذاكرة السبمعية مبن اسب جا  مبا يسبمعه 2008ويتشتتون كسهولة ألمل ريات اخلارجيبة )املهبدي، 

الصم وضعاف السمع من األصوات واملعلومات، فيفقدون املتاكعة الشفهية للمحاددة أو ا وار يف اللغة املنطولة وأللتاي سبيفتقرون 
 (.2008لفهم القرائي وإتبا  التعليمات الشفهية )الزايت، إىل ا

وتعببد مببواد التببدريس املرئيببة كلغببة ا فببارة يف عمليببة التببدريس والببتعلم مهمببة جببًدا لتحسببني األداء األكببادميي للطببالر اللببذين 
ن يعببانون مبن ضببعف يعبانون مبن ضببعف السبمع، الن وجبود حبباجز اتصبال كبببري كبني املعلمبني والطببالر، ونيبار لغببة ا فبارة للبذي

 (.(Basha, Engida, & Tesfaye, 2020السمع يؤدي إىل ضعف يف األداء األكادميي 
يستخدم الطالب الذي يعاا من صعوألت التعلم أدوات كرجمية لتحسني ودعم مهارات القراءة والكتاكة والدراسة، كينما يتيا 

د إمكانيبة الوصبول إىل احملتبوى املنطبوق لافبخال البذين يعبانون كرانمج التعرف على الكالم الذي لبول ا دخبال الصبويت إىل نب
 (.(Elliot, et, al., 2016من إعالة مسعية 

تعد التكنولوجيا احد األدوات املستخدمة لتوفري تعليم الصم وضعاف السمع، واليت تساعدهم على سهولة ا ركبة مبن خبالل 
املكاملببات افاتفيببة لاصببم لتسبباعده علببى لراءهتببا، كمببا أهنببا تكتببب األمببور تعلببيمهم كيفيببة التواصببل، كمببا يوجببد أدوات تقببوم كطباعببة 

املهمببة يف احملاددببة علببى الشافببة، كمببا أن اسببتخدام التكنولوجيببا ا دي ببة يعمببل علببى تعزيببز االسببتقاللية  يبباة األفببراد الصببم وضببعاف 
و أداة يتم اسبتخدامها وذلبم لتيسبري عمليبة البتعلم السمع، وحددت استخدام التكنولوجيا يف التكنولوجيا املعينة من خالل أجهزة أ

للطالر الصم وضعاف السمع، م ل السبورة الذكية وا اسور والربامج املتفاعلة املدعومة كلغة ا فارة، والرسوم التوضيحية البيانية 
ن مبن لراءاهتبا، وعنبد توصبيل هبذه والصور وتوظيف املرئيات، وأدوات االتصال عن كعد واليت تقوم كطباعة املكاملات افاتفيبة ليبتمك

 (. 2005األدوات أللتلفاز فهي تكتب النقاي املهمة على الشافة )اخلطيب، 
ويوفر التعلم املدمج فرصبا أك بر لبركط املبواد التعليميبة مبع كعربها الببعض، ودجمهبا معبا حبك تصببا وحبدة واحبدة م اكطبة، ابا 

كيزهبا علبى تعلبم ا قبائق أك بر مبن املفباهيم؛ كبون املفباهيم أوسبع مببدلوالهتا يسهل من عملية تعليمهبا وتعلمهبا، وذلبم مبن خبالل تر 
(، كما يتم استخدام التعلم املدمج لتخصيد التعلم من خالل تزويد الطالر مب موعة 2009وكذلم كعاللاهتا ورواكطها )عطية، 

 (.Hilliard, 2015ية )من الدورات التدريبية املتنوعة أكرب اا ميكن تقدميه يف الغرف الصفية التقليد
ببدمج كعببدم حصببره داخببل حببدود الغرفببة الصببفية، واسببتمراريته إىل مببا كعببدها، لتحقيببق اسببتمرارية فاعليتببه حببك 

 
وميتبباز الببتعلم امل

كوجود عدد كبري من املتعلمني، وان من أعظم إجياكيات التعلم املدمج تناوله جلانب من جوانب تفريد التعلم؛ مبا أنه ال توجد طريقة 
و إس اتي ية للتعليم حيث أن لكل مولف تعليمي خصائد معينة يف ضوء وجود عدد من املتغريات اليت لد تفرض نفسها عليه، أ

ليتم ل التحدي ا قيقي دمكانية املفاضلة مبا كبني هبذه الطبرق واالسب اتي يات، الختيبار أفربلها وأك رهبا مواءمبة مبع أهبداف كبل 
(، كتزويببد الطفببل األصببم وضببعيف السببمع كنوعيببة أفرببل مببن األصببوات تسبباعده مببن 2016مولببف تعليمببي علببى حببدة )الشببرمان، 

الوصبول إىل اللغبة املنطولبة والفهبم اجليبد للغبة ا فبارة مبن خببالل تبوفري خيبارات كديلبة متكبن مبن اسبتعادة وظبائف السبمع، وأللتبباي 
البيئية يف كيئاهتم احمليطة ذات األمهية يف تكوين وتشكيل تعطيهم الفرصة يف البدء أللتعلم لفهم الكالم املنطوق واملسمو  واألصوات 

 (.2013املهارات األكادميية واالجتماعية )اخلطيب ونخرون، 
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ويسبباعد الببتعلم املببدمج يف تببوفري احملتببوى التعليمببي املطلببور تعلمهببا كطببرق متنوعببة ومتعببددة اببا تسببما أللتغيببري وفقببا للطريقببة 
ر للمتعلمبني البذين يعبانون مببن صبعوكة يف ال كيبز واالنتبباه يف تنظبيم املهبام االسبتفادة مبن احملتببوى املناسببة أللنسببة للمبتعلم، كمبا يبوف

وذلببم كوهنببا مرتبببة ومنسببقة كصببورة سببهلة وجيببدة، إىل جانببب ذلببم إدببراء اخلببربات التعليميببة للمتعلمببني وإاثرة دافعيببتهم مببن خببالل 
(، اا جيعله ميتاز أللعديد من املميزات أمههبا: ا دبراء ال كبوي، Nortvig, Petersen, & Balle, 2018االستقاللية والتشويق )

والتعامل والوصول للمعلومات املختلفة، إضافة إىل زايدة التواصل والتفاعل ا نساا، فاعلية التكاليف، واملرونة، التحكبيم والرببط 
 (.2008)سالمة، 

لرببروري للصببم وضببعاف السببمع عببن  فيببز عببالى ومشبباركة احملتببوى، إذ  إن كببرانمج القببراءة الرلميببة يعببزز السببلوك الببذايت املهببم وا
كانوا مستخدمني نشيطني للتكنولوجيا الرلمية وتوجهوا  و تكنولوجيا رلمية سريعة التغري ساعدهم على اكتسبار مهبارات ومعرفبة 

(. وإن األفبراد ضبعيفي Manzuch, & Maceviciute, 2020مفيبدة، واذبذوا خيبارات أك بر فائبدة فبم مبن األدوات الرلميبة )
السبمع البذين يرسببلون رسبائل كريببد إلكب وا، ويدردفببون ويتحبددون مببن خبالل الرسببائل النصبية اكتسبببوا مهبارات لببراءة وفهبم لغويببة 
أعلبببى، وميكبببن للطالبببب البببذي ال يسبببتطيع التحبببدث اسبببتخدام جهببباز اتصبببال يعمبببل مبببن خبببالل الكمبيبببوتر للمشببباركة الفاعلبببة يف 

فة الصفية. واستخدام كرانمج التعرف التلقائي علبى الكبالم كحبل تقبي فعبال ومناسبب جلعبل احملتبوى التعليمبي منالشات داخل الغر 
 (.Garberoglio, Dickson, Cawthon, & Bond, 2015املنطوق متاًحا لتسهيل عملية االتصال )

رئيبات، ابا يسبتلزم اسبتخدام املبواد املرئيبة وميتلم الطالر ضعاف السمع رأاي طبيعًيا ملعاجلة املعلومات والبياانت من خالل امل
يف التعليمات، كتوضيا املفاهيم ا ردة من خالل عرض مرئي وأك ر والعية، وتتطلب خصوصيات اتصال الطالر الصم وضعاف 

ات السببمع مببن اسببتخدام للغببة ا فببارة كشببكل أساسببي مببن أفببكال االتصببال فيمببا كيببنهم، إضببافة إىل لببراءة الشببفاه وإميبباءات وحركبب
 ,Bitman, & Johnاجلسم وتعبريات الوجه، اا يستلزم تعليمهم من خالل استخدام الكالم املنطوق وا مياءات يف نن واحبد )

(. وإن اعتمببباد التكنولوجيبببا املناسببببة للطبببالر الصبببم وضبببعاف السبببمع سبببيحتا  ولتًبببا وجهبببًدا ألبببل ألنبببه سبببيمنحهم إمكانيبببة 2019
أجببل اال ببراي كن بباح كمتعلمببني، كينمببا جتاهببل هببذه األدوات الرلميببة لببد ميببنعهم مببن  سببني الوصببول إىل املعلومببات والبيبباانت مببن 

 (.Alnahdi, 2014أدائهم )
وتتربببمن الوسبببائط الرلميبببة املتعبببددة جمموعبببة مبببن األدوات الرلميبببة البببيت ميكبببن دجمهبببا يف عبببرض واحبببد، كالنصبببول املنطولبببة 

لرسبببوم البيانيبببة، أل ضبببافة إىل الرسبببوم املتحركبببة والعبببرض أللفيبببديو. حيبببث يسببباهم واملكتوكبببة، والصبببور املرئيبببة املتم لبببة يف اجلبببداول وا
استخدام الكلمات والصور أو الرسوم البيانية والنصول يف الولت نفسه، إىل نتائج تعلم ذات فاعلية من استخدام الند املكتور 

 .(Cakiroglu, & Taskin, 2016)لوحده فقط، ولد تلعب دورا مهما يف تدريس املفاهيم ا ردة 
املكتوكة، وتكرار االتصال الكتايب  إن التعرف على عامل السمع من خالل فبكة ا ن نت له أتدري إجيايب على املهارات اللغوية

لدى الطلبة الذين يعانون من ا عالة السمعية، فيتم تزويد ا الصم أو ضعاف السمع ك عة لغة ا فارة أو خدمات ال عة الفورية. 
 & ,Kozuh, Hintermairث تسبباعد لغببة ا فببارة أو النسببخة النصببية للمعلومببات املتعلمببني يف السببيالات التعليميببة )حيبب

Debevc, 2016 يعبد االفتقبار إىل الوصبول املبافبر هبو املشبكلة ا قيقيبة لافبراد ضبعيفي السبمع. وهنباك عبدد ال أبس فيبه مبن )
لطببالر الصببم وضببعاف السببمع يف تعلمهببم حبيببث تشببمل معاجلببات الكلمببات عنببد التكنولوجيببا الببيت ميكببن أن تقببدم املسبباعدة إىل ا

 (. Lago, & Acedo, 2017دجمها مع تركيب الكالم املنطوق، وتكون ذات فائدة يف تعزيز إنتا  اللغة املكتوكة للمتعلمني )
ة منها ذفيف ادر ا عالات فمن خالل التكنولوجيا ميكن تفعيل أهداف أتهيل األطفال ضعيفي السمع، حيث فا فوائد ك ري 

أو إزالتها وتقدمي املساعدة يف عملية تعليم األطفال، كذلم تعزيز فرصهم يف التفكري ا كداعي واالكتشباف وحبل املشبكالت، كمبا 

أهنبببا تسببباعد يف البببتخلد مبببن الطبببرق السبببلبية يف تعلمهبببم عبببن طريبببق خلبببق كيئبببة جتعلهبببم أك بببر نشببباي وفاعليبببة وانبببدماجا يف العمليبببة 
عليمية التعلمية خاصة وأهنم أك ر ميول إىل استخدام لدراهتم العقلية واجلسمية ألعتمادهم على ا بواس األخبرى أك بر مبن نبريهم الت

(، فببالتعلم املببدمج يتطلببب مببن الطالببب  مببل مسببؤولية تعلمببه مببن خببالل املسببؤولية والتحفيببز الشخصببي مببع تببوفري 2009)حنفببي، 
يسباعد التنبو  يف اسبتخدام التكنولوجيبا إىل تكبوين وكنباء مفباهيم سبليمة مبن خبالل (. و Krishnan, 2016سبل لالستكشاف )

عرض الصور والنماذ  الوالعية، إضافة إىل دور التكنولوجيبا يف إكسبار الطفبل املهبارات األكادمييبة البيت ت بري لدرتبه علبى التكيبف 
جعبببل املبببادة التعليميبببة أك بببر تشبببويقا وفاعليبببة )مبببرزوق، مبببع ا تمبببع احملبببيط، فهبببي تقبببدم تغذيبببة راجعبببة مبببع إمكانيبببة تكبببرار اخلبببربات و 

2010.) 
 املهارات االجتماعية لدى التالميذ الصم وضعاف السمع

يعد ا نسان كائن اجتماعي ينشا يف عاعه، ويتفاعل مع أعرائها، حيث تلعب حاسة السمع دور ذا أمهية يف التفاعبل مبع 
م، ومسا  األصوات اليت يتحددون هبا، ويعد الصم وضعف السمع من أمنباي الع بز هذه احمليط من خالل األخذ والعطاء كينه وكينه

الببيت لببد جتعببل صبباحبها يفقببد لدراتببه االجتماعيببة علببى التواصببل اللفظببي مببع ا خببرين، كمببا يببؤدي ضببعف السببمع سببلبيا علببى ا الببة 
ر علبى التواصبل اللفظبي معهبم، ويشبعر أبنبه عباجز الوظيفية االجتماعية لديه إذ جيد نفسه معزوال عن أللي أفراد ا موعبة ونبري لباد

 (.2000عن القيام كواجباته اا مييل إىل العيش يف حميط معزول يؤدر على التفاعل االجتماعي لديه )الفرايت، 
تشري املهارات االجتماعية إىل جمموعة متنوعة من االست األت الررورية ألي فخد لبدء التفاعل مبع األفبخال ا خبرين 

ظ عليه وإهنائه. وتشمل املهارات االجتماعية إضافة إىل ذلم حل املشكالت التكيفي املهم والرروري من أجل ا فاظ على وا فا
 (.McGuire, 2001التبادل املتبادل والتكيف مع املتطلبات املتنوعة للسيالات االجتماعية املختلفة أو ضمن سياق معني )

لم ولصبور يف املهبارات االجتماعيبة مبختلبف األنبوا ، وأتخبذ هبذه الصبعوألت يواجه الصبم وضبعاف السبمع صبعوألت يف البتع
أفببكال متعببددة منهببا ضببعف مهببارات التفاعببل واالنسببحار وعبببدم القببدرة علببى التكيببف مببع احملببيط، واالفتقببار إىل ال قببة أللبببذات 

عالبة السبمعية إعالبة (، وا 2005؛ اخلطيبب وا ديبدي، Tidmore, 2018؛ 2019؛ خليفبات، 2019وتقديرها )الدوسبري، 
فا التأدري الكبري يف حياة الطالب، فهي لبادرة علبى عبزل الفبرد وإكعباده عبن حميطبه، أسبرته، وألرانبه؛ فبال كبد مبن تنميبة مبا لبدى هبذا 
الطالب من لدرات كدنية وعقلية ونفسية متبقية تؤهله ليكون يف املستقبل عرو فعال، وكبذلم تقلبل مبن عزلتبه االجتماعيبة، وتزيبد 

 (.2008ن مهاراته االجتماعية )العنزي، م
 ( درجات ا صاكة أل عالة السمعية وأدرها على املهارات االجتماعية يف البيئة احمليطة كما يلي:2018أوضا عبد الرمحن )

  ة ديسببل: يتببأدر انتبباه األطفببال مبن هببذه الفئبة مبع حببدوث انفصبال كيببنهم وكبني البيئببة احمليطبة نتي بب 45-30فقبدان السبمع مببن
 عدم متييزهم لاصوات احمليطة، وكروز مشكلة التخاطب عن كعد.

  ديسبببل: ويكببون تفاعببل األطفببال االجتمبباعي اك ببر صببعوكة؛ حيببث يصببعب اسببتخدامهم للسببمع  65-45فقببدان السببمع مببن
  دراك أصوات البيئة من كل االجتاهات.

  احمليطة. ديسبل: صعوكة التواصل الشخصي أل خرين والبيئة 80-65فقدان السمع من 
  ديسبببل: يعتمببدون علببى البصببر واللمببس كصببورة اكببرب وعلببى لببراءة الشببفاه لالتصببال أل خبببرين،  100-80فقببدان السببمع مببن

 وميكنهم االستفادة من املعني السمعي  دراك األصوات العالية. 
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أهنبببا تسببباعد يف البببتخلد مبببن الطبببرق السبببلبية يف تعلمهبببم عبببن طريبببق خلبببق كيئبببة جتعلهبببم أك بببر نشببباي وفاعليبببة وانبببدماجا يف العمليبببة 
عليمية التعلمية خاصة وأهنم أك ر ميول إىل استخدام لدراهتم العقلية واجلسمية ألعتمادهم على ا بواس األخبرى أك بر مبن نبريهم الت

(، فببالتعلم املببدمج يتطلببب مببن الطالببب  مببل مسببؤولية تعلمببه مببن خببالل املسببؤولية والتحفيببز الشخصببي مببع تببوفري 2009)حنفببي، 
يسباعد التنبو  يف اسبتخدام التكنولوجيبا إىل تكبوين وكنباء مفباهيم سبليمة مبن خبالل (. و Krishnan, 2016سبل لالستكشاف )

عرض الصور والنماذ  الوالعية، إضافة إىل دور التكنولوجيبا يف إكسبار الطفبل املهبارات األكادمييبة البيت ت بري لدرتبه علبى التكيبف 
جعبببل املبببادة التعليميبببة أك بببر تشبببويقا وفاعليبببة )مبببرزوق، مبببع ا تمبببع احملبببيط، فهبببي تقبببدم تغذيبببة راجعبببة مبببع إمكانيبببة تكبببرار اخلبببربات و 

2010.) 
 املهارات االجتماعية لدى التالميذ الصم وضعاف السمع

يعد ا نسان كائن اجتماعي ينشا يف عاعه، ويتفاعل مع أعرائها، حيث تلعب حاسة السمع دور ذا أمهية يف التفاعبل مبع 
م، ومسا  األصوات اليت يتحددون هبا، ويعد الصم وضعف السمع من أمنباي الع بز هذه احمليط من خالل األخذ والعطاء كينه وكينه

الببيت لببد جتعببل صبباحبها يفقببد لدراتببه االجتماعيببة علببى التواصببل اللفظببي مببع ا خببرين، كمببا يببؤدي ضببعف السببمع سببلبيا علببى ا الببة 
ر علبى التواصبل اللفظبي معهبم، ويشبعر أبنبه عباجز الوظيفية االجتماعية لديه إذ جيد نفسه معزوال عن أللي أفراد ا موعبة ونبري لباد

 (.2000عن القيام كواجباته اا مييل إىل العيش يف حميط معزول يؤدر على التفاعل االجتماعي لديه )الفرايت، 
تشري املهارات االجتماعية إىل جمموعة متنوعة من االست األت الررورية ألي فخد لبدء التفاعل مبع األفبخال ا خبرين 

ظ عليه وإهنائه. وتشمل املهارات االجتماعية إضافة إىل ذلم حل املشكالت التكيفي املهم والرروري من أجل ا فاظ على وا فا
 (.McGuire, 2001التبادل املتبادل والتكيف مع املتطلبات املتنوعة للسيالات االجتماعية املختلفة أو ضمن سياق معني )

لم ولصبور يف املهبارات االجتماعيبة مبختلبف األنبوا ، وأتخبذ هبذه الصبعوألت يواجه الصبم وضبعاف السبمع صبعوألت يف البتع
أفببكال متعببددة منهببا ضببعف مهببارات التفاعببل واالنسببحار وعبببدم القببدرة علببى التكيببف مببع احملببيط، واالفتقببار إىل ال قببة أللبببذات 

عالبة السبمعية إعالبة (، وا 2005؛ اخلطيبب وا ديبدي، Tidmore, 2018؛ 2019؛ خليفبات، 2019وتقديرها )الدوسبري، 
فا التأدري الكبري يف حياة الطالب، فهي لبادرة علبى عبزل الفبرد وإكعباده عبن حميطبه، أسبرته، وألرانبه؛ فبال كبد مبن تنميبة مبا لبدى هبذا 
الطالب من لدرات كدنية وعقلية ونفسية متبقية تؤهله ليكون يف املستقبل عرو فعال، وكبذلم تقلبل مبن عزلتبه االجتماعيبة، وتزيبد 

 (.2008ن مهاراته االجتماعية )العنزي، م
 ( درجات ا صاكة أل عالة السمعية وأدرها على املهارات االجتماعية يف البيئة احمليطة كما يلي:2018أوضا عبد الرمحن )

  ة ديسببل: يتببأدر انتبباه األطفببال مبن هببذه الفئبة مبع حببدوث انفصبال كيببنهم وكبني البيئببة احمليطبة نتي بب 45-30فقبدان السبمع مببن
 عدم متييزهم لاصوات احمليطة، وكروز مشكلة التخاطب عن كعد.

  ديسبببل: ويكببون تفاعببل األطفببال االجتمبباعي اك ببر صببعوكة؛ حيببث يصببعب اسببتخدامهم للسببمع  65-45فقببدان السببمع مببن
  دراك أصوات البيئة من كل االجتاهات.

  احمليطة. ديسبل: صعوكة التواصل الشخصي أل خرين والبيئة 80-65فقدان السمع من 
  ديسبببل: يعتمببدون علببى البصببر واللمببس كصببورة اكببرب وعلببى لببراءة الشببفاه لالتصببال أل خبببرين،  100-80فقببدان السببمع مببن

 وميكنهم االستفادة من املعني السمعي  دراك األصوات العالية. 
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ًبا علبببى توافقبببه االجتمببباعي  بببد ا عالبببة السبببمعية مبببن مشببباركة الطفبببل مبببع ا خبببرين واندماجبببه يف ا تمبببع احملبببيط ابببا يبببؤدر سبببل
واالنفعاي واكتساكه املهارات االجتماعية املهمة، وصعوكة إنشاء العاللات االجتماعية الطبيعية والفعالبة مبع األلبران ا خبرين نتي بة 

 تؤهلبه لرعف التواصل اللفظي، كما أن إعداد ضعيف السمع ملواجهة ا يباة كبدا يتطلبب القبدر الكببري مبن اخلبربات واملهبارات البيت
 (.2014)القريطي،  وخير  من حياة ا عالة إىل جمال االعتماد على الذات وان يصبا عرو فعالحك يصبا فردا فعاال يف ا تمع، 

لد يعاا الطفل األصبم وضبعيف السبمع كعبد مرحلبة الطفولبة مبن اضبطراألت وصبراعات خمتلفبة منهبا داخليبة كسببب االنطبواء 
ا حباي، إضافة إىل ضعف ال قبة أللبنفس والبيت يقاكلهبا التمركبز حبول البذات كسببب الوحبدة والعزلبة والعدوان واالنسحار والقلق و 

 (.2018وعدم القدرة على القيام كوظائفه االجتماعية واليت لد ينتج عنها عدم القدرة على ضبط النفس )الغزاي، 
واليت تبدأ منذ مرحلة الطفولة وهي األك بر صبعوكة  إن تعلم املهارات االجتماعية مهمة يف حياة األفراد الصم وضعاف السمع

أللنسببة لافببراد الصببم وضبعاف السببمع، وأللتبباي يفقبد الطفببل الببذي يعبباا مبن ضببعف يف السببمع أو الصبمم وسببيلة اتصبباله اللفظيببة 
واالنسببحار مببن حميطببه  أللعببامل احملببيط اخلببارجي والببداخلي، ويصبببا الببل إدراك حمليطببه االجتمبباعي اببا يدفعببه إىل االنطببواء واالنعببزال

 (.2011فيرعف مفهومه لذاته وفخصيته اا يؤدر على اندماجه مع ا خرين )أكو منصور، 
تعود أمهية املهارات االجتماعية يف كوهنا تساعد التالميبذ الصبم وضبعاف السبمع علبى تكبوين عاللبات اجتماعيبة مبع األلبران 

التفاعل االجتماعي كني األطفال، وتعد مؤفر جيد للصحة النفسية للطفل،  ونريهم من حوله، كما أهنا تساعد يف عملية التواصل و 
كمببا أهنببا تسبباعده يف جماهبببة مشببكالته اليوميببة ومت يببل ا يبباة االجتماعيببة ودجمهببا والتوافببق معهببا حببك يسببتطيع الطفببل أن يتوجببه  ببو 

ة واالعتمباد علبى البنفس واالسبتمتا  أبولبات (، كما تساعد على  قيبق االسبتقاللية الذاتيب2010ا خرين ويتعاطف معهم )علي، 
 (.2010الفراغ، ومشاركة ا خرين يف األعمال اليت تتفق مع لدراهتم وإمكاانهتم )املياحي، 

تسببهم التكنولوجيببا ا دي ببة يف ضببوء الببتعلم املببدمج يف تنميببة املهببارات االجتماعيببة للطفببل األصببم وضببعيف السببمع وذلببم مببن 
فردية كني ذوي ا عالة، فكلما مت استخدام وسائل متنوعة زاد من مساعدهتم على اختالف لدراهتم خالل عال  مشكلة الفروق ال

املتبقيببة واسببتعداداهتم يف تكببوين اجتاهببات إجياكيببة لببدى التالميببذ الصببم وضببعاف السببمع م ببل احبب ام النظببام، والتعبباون والتفاعببل اببا 
لتببا  الطالببب يف ظببل الببتعلم املببدمج إىل الفهببم أبنببه مشببارك يف  (، إذ2010يسبباعد الطفببل علببى التكيببف االجتمبباعي )مببرزوق، 

العمليببة التعليميببة التعلميببة وجيببب أن يشببعر ألن دوره هببام كببي يتفاعببل ويتعبباون مببع املعلببم للوصببول إىل افببدف املنشببود، وان يشببعر 
وتية، وأن يكون لديبه القبدرة علبى الطالب أبنه مشارك وليس متلقي فقط، وجيب أن يتدرر على احملاددة من خالل الشبكة العنكب

 (.Kazakoff, Macaruso, & Hook, 2018التعامل والتفاعل مع الربيد ا لك وا )
 الدراسات السابقة 

 لام الباحث ألالطال  على جمموعة من الدراسات الساكقة وجاء منها ما يلي: 
دفت إىل التحقق من فعاليبة البتعلم املبدمج كدراسة ه( Dahlia, Musty, & Rahman, 2020لام داليا ومسيت ورمحان )

( طالًبا يف الفصل الراكع، وأجريت الدراسة 48لتحسني مقدرة الطالر على التحدث ألللغة ا جنليزية. حيث كلغت عينة الدراسة )
وكان االستخدام ملدة فصل دراسي واحد يف فصل احملاددة ألللغة ا جنليزية لاعمال. كانت طرق البحث املستخدمة كمية ونوعية. 

الكمي هو لياس است األت الطالر من خالل االسبتبيان، أمبا الطريقبة النوعيبة فكانبت وصبف جوانبب  سبني مهبارات التحبدث 
ألللغببة ا جنليزيببة لببدى الطببالر. كشببفت النتببائج أن الببتعلم املببدمج لببه أتدببريات إجياكيببة علببى  سببني مهببارات الطببالر يف التحببدث 

 دى الطالر، وأدبتت فعالية التعلم املدمج يف  قيق نتائج تعلم املقرر.واالجتاهات  و التعلم ل

( إىل التعبرف علبى ادبر اسبتخدام البتعلم املبدمج لتحسبني  صبيل الرايضبيات (Johnson, 2020وهدفت دراسبة جوهانسبن 
علبيم الرايضبيات املخبتلط للطالر البذين يعبانون مبن إعالبات عاليبة ا بدوث يف مبدارس ذوي االحتياجبات اخلاصبة، والعاللبة كبني ت

( طالببب، ومت اسببتخدام املببنهج فبببه 612وسببلوك الطالببب أدنبباء املهمببة، وإفببراك املعلببم، وإجنبباز الرايضببيات، ةلببت العينببة الناجتببة )
الت بببري ، حيبببث كشبببفت الدراسبببة أن الطبببالر واملدرسبببني اسبببتمتعوا كتبببدخل البببتعلم املبببدمج وأنبببه يعتمبببد االسبببتخدام املسبببتمر علبببى 

 يا اليت تعمل كشكل صحيا. التكنولوج
( كدراسببة هببدفت إىل الكشببف عببن مفهببوم وسببائل تكنولوجيببا التعلببيم وأمهيببة اسببتخدامها يف تببدريس 2019ولببام الصببليلي )

الطلبببة ذوي ا عالببة السببمعية، ودرجببة اسببتخدامها، ووسببائل تكنولوجيببا التعلببيم املسببتخدمة يف تعلببيم الطلبببة ذوي ا عالببة السببمعية 
( معلماً من معلمي الطلببة ذوي ا عالبة السبمعية البذين يعملبون يف مدرسبة األمبل 25وتكونت عينة الدراسة من )كدولة الكويت، 

كنببني، كمببا جببرى اسببتخدام املقاكلببة فبببه املفتوحببة جلمببع املعلومببات. أظهببرت النتببائج أن أمهيببة اسببتخدام تكنولوجيببا التعلببيم يف تعلببيم 
تعمبل علبى إزالبة للمعيقبات البيت  بد مبن تعلبم الطلببة، ونقبل تعلبم الطلببة مبن ا برد إىل  الطلبة ذوي ا عالة السمعية تكمبن يف أهنبا

 احملسوس، وجعل الطالب حموراً للتعلم، وجعل التعلم نشطاً، وجعل التعلم اتعاً، وجعل التعلم سهاًل، وركط التعلم أل ياة، وزايدة دقة
 تعلم.الطالب كنفسه، وتوفري التعزيز املناسب، ونقل أدر ال

( إىل استقصباء نراء املدرسبني يف إحبدى جامعبات منطقبة Alsraisry, et, al., 2020هدفت دراسبة السريسبري ونخبرون )
الببرايض جتبباه الببتعلم املببدمج للطببالر الببذين يعببانون مببن الصببمم أو ضببعاف السببمع، واعتمببدت الدراسببة علببى املببنهج الوصببفي، ومت 

انت الت ريبية من دالدة معلمني من أعراء هيئبة التبدريس، كمبا مت اسبتخدام أداة  ليبل استخدام املقاكالت فبه املنظمة جلمع البيا
احملتوى. كانت جتارر املشاركني يف استخدام التعلم املدمج مع الطالر الذين يعانون من الصمم أو ضعاف السمع إجياكية، وميكن 

عنبد التبزم املعلمبون هببذا النبو  مبن أسباليب التبدريس وإنشباء  التغلب على التحدايت الطفيفبة البيت  بدث عنبد تنفيبذ البتعلم املبدمج
 املناهج الدراسية املطلوكة لتنفيذ التعلم املدمج.

( التعرف نلى استخدامات التكنولوجيا التعليمية ا دي ة يف تعليم فئة ذوي 2019هدفت دراسة عدائكه وكوضياف وحنان )
البيئة التعليمية ومتطلباهتا، واعتمدت الدراسبة علبى املبنهج الوصبفي التحليلبي االحتياجات اخلاصة اليت تساعدهم على التكيف مع 

مببن خببالل مراجعببة األدر النظببري والدراسببات السبباكقة املتعلقببة ألسببتخدام التكنولوجيببا التعليميببة يف تعلببيم ذوي ا عالببة السببمعية و 
ميبببة يف تعلبببيم الطبببالر ذوي االحتياجبببات اخلاصبببة والبببيت البصبببرية. أظهبببرت النتبببائج اسبببتخدام التكنولوجيبببا املتطبببورة واألجهبببزة التعلي

سبباعدت يف  قيببق األهببداف املرسببومة، فببأدر هببذه التكنولوجيببا واألجهببزة التعليميببة، جعببل مببن هببؤالء املتعلمببني لصببلون علببى نفببس 
نولوجيبا كبدعم عمليبة تعلبم التعليم اليت لصل عليها ألبراهنم األسبوايء، و تقبوم معظبم األجهبزة و املعبدات أو الربجميبات مبن هبذه التك

هؤالء املتعلمني علبى اخبتالف أنبوا  إعالباهتم مبن خبالل تبوفري كيئبة تعلبم يتبوفر فيهبا مبا يسبد الع بز أو ا عالبة املوجبودة لبديهم مبن 
 أجل توفري فرل تعلم فم مساوية لفرل التعلم املتوفرة أللراهنم ذوي السمع الطبيعي.

التعرف إىل االحتياجات التدريبية يف ضوء املسبتحداثت التقنيبة ملعلمبات الطبالر  (2019هدفت دراسة البداح وتركستاا )
الصببم وضببعاف السببمع، يف كببرامج ال كيببة اخلاصببة يف املعاهببد ومببدارس الببدمج يف املرحلببة االكتدائيببة، واعتمببدت الدراسببة علببى املببنهج 

مبببن دبببالث جمببباالت أساسبببية )املعرفبببة، االسبببتخدام، الوصبببفي، ومت اسبببتخدام اسبببتبانة االحتياجبببات التدريبيبببة للمعلمبببات، وتكونبببت 
( معلمببة مبن معلمبات الطببالر الصبم وضبعاف السببمع يف املعاهبد ومبدارس الببدمج يف 205ا نتبا (، وتكونبت عينببة الدراسبة مبن )

ورات التقنيببة تبعببا املرحلببة االكتدائيببة. أظهببرت النتببائج أن أكببزر االحتياجببات التدريبيببة يف كعببد املعرفببة يف:  معرفببة معببايري اختيببار التطبب
الختالف أمناي تعلم الطالر الصم وضعاف السمع يف الصف الدراسي ، ويف كعد االستخدام مت لت يف  استخدام أدوات الرسوم 
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حممد عثمان حممد ب�شاتوه 

( إىل التعبرف علبى ادبر اسبتخدام البتعلم املبدمج لتحسبني  صبيل الرايضبيات (Johnson, 2020وهدفت دراسبة جوهانسبن 
علبيم الرايضبيات املخبتلط للطالر البذين يعبانون مبن إعالبات عاليبة ا بدوث يف مبدارس ذوي االحتياجبات اخلاصبة، والعاللبة كبني ت

( طالببب، ومت اسببتخدام املببنهج فبببه 612وسببلوك الطالببب أدنبباء املهمببة، وإفببراك املعلببم، وإجنبباز الرايضببيات، ةلببت العينببة الناجتببة )
الت بببري ، حيبببث كشبببفت الدراسبببة أن الطبببالر واملدرسبببني اسبببتمتعوا كتبببدخل البببتعلم املبببدمج وأنبببه يعتمبببد االسبببتخدام املسبببتمر علبببى 

 يا اليت تعمل كشكل صحيا. التكنولوج
( كدراسببة هببدفت إىل الكشببف عببن مفهببوم وسببائل تكنولوجيببا التعلببيم وأمهيببة اسببتخدامها يف تببدريس 2019ولببام الصببليلي )

الطلبببة ذوي ا عالببة السببمعية، ودرجببة اسببتخدامها، ووسببائل تكنولوجيببا التعلببيم املسببتخدمة يف تعلببيم الطلبببة ذوي ا عالببة السببمعية 
( معلماً من معلمي الطلببة ذوي ا عالبة السبمعية البذين يعملبون يف مدرسبة األمبل 25وتكونت عينة الدراسة من )كدولة الكويت، 

كنببني، كمببا جببرى اسببتخدام املقاكلببة فبببه املفتوحببة جلمببع املعلومببات. أظهببرت النتببائج أن أمهيببة اسببتخدام تكنولوجيببا التعلببيم يف تعلببيم 
تعمبل علبى إزالبة للمعيقبات البيت  بد مبن تعلبم الطلببة، ونقبل تعلبم الطلببة مبن ا برد إىل  الطلبة ذوي ا عالة السمعية تكمبن يف أهنبا

 احملسوس، وجعل الطالب حموراً للتعلم، وجعل التعلم نشطاً، وجعل التعلم اتعاً، وجعل التعلم سهاًل، وركط التعلم أل ياة، وزايدة دقة
 تعلم.الطالب كنفسه، وتوفري التعزيز املناسب، ونقل أدر ال

( إىل استقصباء نراء املدرسبني يف إحبدى جامعبات منطقبة Alsraisry, et, al., 2020هدفت دراسبة السريسبري ونخبرون )
الببرايض جتبباه الببتعلم املببدمج للطببالر الببذين يعببانون مببن الصببمم أو ضببعاف السببمع، واعتمببدت الدراسببة علببى املببنهج الوصببفي، ومت 

انت الت ريبية من دالدة معلمني من أعراء هيئبة التبدريس، كمبا مت اسبتخدام أداة  ليبل استخدام املقاكالت فبه املنظمة جلمع البيا
احملتوى. كانت جتارر املشاركني يف استخدام التعلم املدمج مع الطالر الذين يعانون من الصمم أو ضعاف السمع إجياكية، وميكن 

عنبد التبزم املعلمبون هببذا النبو  مبن أسباليب التبدريس وإنشباء  التغلب على التحدايت الطفيفبة البيت  بدث عنبد تنفيبذ البتعلم املبدمج
 املناهج الدراسية املطلوكة لتنفيذ التعلم املدمج.

( التعرف نلى استخدامات التكنولوجيا التعليمية ا دي ة يف تعليم فئة ذوي 2019هدفت دراسة عدائكه وكوضياف وحنان )
البيئة التعليمية ومتطلباهتا، واعتمدت الدراسبة علبى املبنهج الوصبفي التحليلبي االحتياجات اخلاصة اليت تساعدهم على التكيف مع 

مببن خببالل مراجعببة األدر النظببري والدراسببات السبباكقة املتعلقببة ألسببتخدام التكنولوجيببا التعليميببة يف تعلببيم ذوي ا عالببة السببمعية و 
ميبببة يف تعلبببيم الطبببالر ذوي االحتياجبببات اخلاصبببة والبببيت البصبببرية. أظهبببرت النتبببائج اسبببتخدام التكنولوجيبببا املتطبببورة واألجهبببزة التعلي

سبباعدت يف  قيببق األهببداف املرسببومة، فببأدر هببذه التكنولوجيببا واألجهببزة التعليميببة، جعببل مببن هببؤالء املتعلمببني لصببلون علببى نفببس 
نولوجيبا كبدعم عمليبة تعلبم التعليم اليت لصل عليها ألبراهنم األسبوايء، و تقبوم معظبم األجهبزة و املعبدات أو الربجميبات مبن هبذه التك

هؤالء املتعلمني علبى اخبتالف أنبوا  إعالباهتم مبن خبالل تبوفري كيئبة تعلبم يتبوفر فيهبا مبا يسبد الع بز أو ا عالبة املوجبودة لبديهم مبن 
 أجل توفري فرل تعلم فم مساوية لفرل التعلم املتوفرة أللراهنم ذوي السمع الطبيعي.

التعرف إىل االحتياجات التدريبية يف ضوء املسبتحداثت التقنيبة ملعلمبات الطبالر  (2019هدفت دراسة البداح وتركستاا )
الصببم وضببعاف السببمع، يف كببرامج ال كيببة اخلاصببة يف املعاهببد ومببدارس الببدمج يف املرحلببة االكتدائيببة، واعتمببدت الدراسببة علببى املببنهج 

مبببن دبببالث جمببباالت أساسبببية )املعرفبببة، االسبببتخدام، الوصبببفي، ومت اسبببتخدام اسبببتبانة االحتياجبببات التدريبيبببة للمعلمبببات، وتكونبببت 
( معلمببة مبن معلمبات الطببالر الصبم وضبعاف السببمع يف املعاهبد ومبدارس الببدمج يف 205ا نتبا (، وتكونبت عينببة الدراسبة مبن )

ورات التقنيببة تبعببا املرحلببة االكتدائيببة. أظهببرت النتببائج أن أكببزر االحتياجببات التدريبيببة يف كعببد املعرفببة يف:  معرفببة معببايري اختيببار التطبب
الختالف أمناي تعلم الطالر الصم وضعاف السمع يف الصف الدراسي ، ويف كعد االستخدام مت لت يف  استخدام أدوات الرسوم 
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السبب ي  ( واالسبببتفادة مبببن مزاايهببا يف إيرببباح املفبباهيم ، ويف كعبببد ا نتبببا  مت لببت يف  إنتبببا  القصبببد  -البيانيببة )أدويب فوتوفبببور 
لببد كشبفت النتببائج عببن وجبود فببروق ذات داللبة إحصببائية يف اسببت األت عينبة الدراسببة علبى )االحتياجببات التدريبيببة يف الرلميبة . و 

ضوء املستحداثت التقنية ملعلمات الطالر الصم وضعاف السمع يف كعد املعرفة( تغزى ملتغري عدد سنوات اخلربة التدريسية لصبا  
)االحتياجبببات التدريبيبببة يف ضبببوء املسبببتحداثت التقنيبببة ملعلمبببات الطبببالر الصبببم سبببنة فبببأك ر، كمبببا وجبببدت فبببروق علبببى  26اخلبببربة 

 وضعاف السمع يف كعدي املعرفة واالستخدام( تغزى ملتغري املؤهل العلمي لصا  املؤهل ككالوريوس.
ماعيبة ( دراسة هدفت إىل التعرف على فعالية فبكات التواصبل االجتمباعي يف تنميبة املهبارات االجت2017وأجرى عيسى )

لدى الطالر الصم يف مراحل التعليم املختلفة مبدينبة جبدة، واتببع البحبث املبنهج الوصبفي التحليلبي، مبن خبالل مراجعبة األدكيبات 
والدراسببببات السبببباكقة واسببببتخالل لائمببببة ألملهببببارات االجتماعيببببة للصببببم ومنظومببببة فبببببكات التواصببببل، ومت إعببببداد اسببببتبانة تقييميببببة 

لتواصبببل االجتمببباعي، وأعبببد مقيببباس تقييمبببي للمهبببارات االجتماعيبببة يف تنميبببة مفهبببوم البببذات السبببتخدام الطبببالر الصبببم فببببكات ا
وتكوين الصدلات، االتصال والتواصل، والعاللات الشخصية واالنتماء واملواطنة من وجهة نظر الطالر الصم اليت ميكن أن تسهم 

( فبرد مبن الطبالر الصبم. أظهبرت 30لدراسبة مبن )فبكات التواصل االجتماعي يف تنميتها لدى الطبالر الصبم، وتكونبت عينبة ا
%( اببا يشببري إىل اهتمببام نسبببة كبببرية 74.5النتببائج أن األمهيببة النسبببية التقييميببة السببتخدام الطببالر الشبببكات االجتماعيببة كلغببت )

 مفهببوم %( يف74مببنهم ألسببتخدام تلببم الشبببكات، كمببا أظهببرت النتببائج وجببود أدببرًا نسبببيا لشبببكات التواصببل االجتمبباعي لببدره )
%( يف االنتمببببباء واملواطنبببببة والعاللبببببات 77.1%( يف االتصبببببال والتواصبببببل للصبببببم، و)79.2البببببذات وتكبببببوين الصبببببدلات للصبببببم، و)

 الشخصية للصم.
( دراسة هدفت الدراسة إىل الكشف عن أي اختالفات عند مقارنة طبالر املبدارس البذين Chaney, 2017أجرى فاا )

اءة والرايضيات مع الطالر الذين درسوا املوضبوعني يف فصبول كاملبة عبرب ا ن نبت ومبع الطبالر فاركوا يف هنج التعلم املدمج للقر 
( طالًبا يف مدرسة يف الوالايت 1797الذين درسوها يف الفصول الدراسية التقليدية دون التعلم عرب ا ن نت. وتكونت العينة من )

ن تلقبوا تعليمبات الفصببل الدراسبي التقليديبة، والطبالر البذين اسببتخدموا املتحبدة: الطبالر يف كيئبة تعليميبة خمتلطببة، والطبالر البذي
الببتعلم عببرب ا ن نبببت أللكامببل. توصبببلت النتببائج إىل أنبببه ال توجببد عاللبببة ذات داللببة إحصبببائية كببني الطبببالر التقليببديني واملمبببزجني 

 ملختلط ودرجات القراءةواملتصلني أل ن نت أللكامل ودرجات الرايضيات، وال كني طالر التعلم التقليدي وا
( دراسببة هببدفت للتحقيببق يف فعاليببة الببتعلم املببدمج (Toofaninejad, et. Al, 2017وكمببا أجببرى توفانين بباد ونخببرون 

( يف األوسباي التعليميبة، ولبام البباح ون DHHألستخدام استخدام وسائل التواصل االجتمباعي للطبالر الصبم وضبعاف السبمع )
استخدام وسائل ا عالم االجتماعية من لبل الطالر الصم وضعاف السمع يف البيئات التعليمية.   مبراجعة منه ية لادكيات حول

كشف التحليل أن الطالر الصم وضعاف السمع أكلغوا يف ك ري من األحيان عن التأدري ا جيايب لوسائل التواصل االجتماعي على 
والتغذيبة الراجعبة. أكلب  الطبالر أيًربا عبن  بدايت م بل اخلصوصبية  تعلمهم يف فكل زايدة التفاعل، و فيز التعلم، وكذلم البدعم

 وإدارة الولت واحملتوى نري املناسب والعزلة املتصورة ومقاومة الوالدين للتبي. 
( واليت هدفت إىل التعرف على أدر األنشطة ا لك ونية يف كيئبة البتعلم املبدمج يف  سبني مهبارات 2016ويف دراسة التازي )

لببدى التالميببذ ذوي صببعوألت الببتعلم امللتحقببني ألملببدارس ا كوميببة يف الكببة البحببرين. تكوةنببت أدوات الدراسببة مببن اختبببار  القببراءة
مهارات القراءة الذي هدف إىل لياس مبدى التحسبن يف مهبارات القبراءة للتالميبذ. ولبد أفبارت النتبائج إىل أمهيبة تصبميم املقبررات 

ونية وفقا ملبدأ التعلم البنبائي. وترجبع داللبة الفبروق إىل أن البتعلم ألألنشبطة ا لك ونيبة لبه األدبر التعليمية من طريق األنشطة ا لك  
ا جيبايب علببى مسببتوى التحصببيل، حيبث أن األنشببطة ا لك ونيببة علببى الطبرق واألسبباليب املختلفببة الببيت تعتمبد علببى النشبباي الببذايت 

خالفا يقوم الطالب كبعض العمليات املعرفية كاملالحظة، والبحث واالستنتا ، اليت واملشاركة ا جياكية والتعاونية كني الطالر. فمن 
 تساعده يف التوصل إىل املعلومات املطلوكة كنفسه وكتوجيه من املعلم وأللتاي يستطيع تذكر املعلومات اليت يدرسها كسهولة.

( كدراسببة هببدفت Nikolaraizi, Vekiri & Easterbrooks, 2013لببام كببال مببن انيكببولريزا وفيكببرا واسببتريكروكز )
للكشف عن دور استخدام الطالر الصم للموارد املرئية  زمة كرامج الوسائط املتعددة اليت مت تصميمه لدعم فهم القبراءة. تكونبت 

تربمنت عاًمبا أدنباء تفباعلهم مبع كبرامج الوسبائط املتعبددة البيت  12و 8( طبالر أصبماء تب اوح أعمبارهم كبني 8عينة الدراسبة مبن )
نصبببول سبببردية ننيبببة مبقببباطع فيبببديو لغبببة ا فبببارة اليواننيبببة وصبببور وخبببرائط مفاهيميبببة، أفبببارت نتبببائج الدراسبببة إىل سبببلوك مشببباهدة 
الطالر، وإجاألهتم على أسئلة فهبم القبراءة، و كصبوت عبالى يف التفكبري ، وإعبادة سبرد لصبتهم، إىل أهنبم اسبتخدموا مبوارد كصبرية، 

 س اتي ية للمساعدة يف فهم القراءة لديهم.لكنهم مل يستغلوها كطريقة ا
( دراسبة هبدفت التعبرف إىل تصبورات الطبالر حبول دور Long, Vignare, Rappold & Mallory, 2007أجبرى )

البببتعلم املبببدمج يف مهبببارات التواصبببل لبببدى الطلببببة ذوي ا عالبببة السبببمعية، واعتمبببدت الدراسبببة علبببى املبببنهج الوصبببفي، ومت اسبببتخدام 
( فرداً من الطلبة الصم وضعاف السمع معهبد روتشيسب  للتكنولوجيبا يف 908لبياانت، وتكونت عينة الدراسة من )استبانة جلمع ا

نيويورك. أظهرت النتائج الطالر الذين يعبانون مبن ضبعف السبمع ولغبتهم ا جنليزيبة كلغبة اثنيبة كبان لبديهم تصبورات إجياكيبة حبول 
ر الصم وضعاف السمع أفبادوا أن تفباعالهتم مبع األسبتاذ والطبالر ا خبرين  سبنت التعلم املدمج، وأفارت النتائج إىل أن الطال

 كشكل كبري من حيث اجلودة من خالل ترمني مواد تعليمية عرب ا ن نت.
 التعقيب على الدراسات السابقة

(، Macaruso, Wilkes, & Prescott, 2020تناولت كعض الدراسات الساكقة التعلم املدمج يف التدريس م ل دراسة )
(، وتناولبت Johnson, 2020وكشفت كعض الدراسات عن أدر التعلم املدمج على  صبيل الطلببة ذوي االحت اجبات اخلاصبة )

( ودراسة 2019كعض الدراسات استخدام التكنولوجيا والتعلم املدمج يف تعليم الطلبة الصم وضعاف السمع م ل دراسة الصليلي )
(. 2017(، ودراسبة عيسببى )2019( ودراسبة عدائكببه وكوضبياف وحنبان )Alsraisry, et, al., 2020السريسبري ونخبرون )

ومتيببزت الدراسببة ا اليببة عببن الدراسببات السبباكقة يف أهنببا تناولببت وجهببات نظببر املعلمببني حببول دور الببتعلم املببدمج يف تطببوير املهببارات 
 األكادميية واالجتماعية لدى التالميذ الصم وضعاف السمع.

 اءاتالطريقة واإلجر

 منهج الدراسة

 مت استخدام املنهج الوصفي، وذلم ملالءمته لطبيعة وأهداف الدراسة ولتحقيق أنراضها.
 جمتمع الدراسة 

تكون جمتمع الدراسة من املعلمني الذكور الذين يعلمون التالميذ الصم وضعاف السمع يف مبدارس البدمج يف مبدارس التعلبيم 
 ئف.العام ومعهد األمل للصم مبحافظة الطا

 عينة الدراسة 

( معلم، من املعلمني الذكور لتدريس التالميذ الصم وضعاف السمع يف مدارس الدمج ومعهد 35تكونت عينة الدراسة من )
األمببل للصببم مبدينببة الطببائف ومت اختيببارهم مببن جمتمببع الدراسببة كطريقببة العينببة املتيسببرة ألختيببار املعلمببني املتبباحني واملتببوفرين، واجلببدول 

 توزيع أفراد العينة تبًعا للمتغريات الدميونرافية. ( يوضا1)



دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات الأكادميية ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 183المجلد )13(  العـدد )2( 182

حممد عثمان حممد ب�شاتوه 

خالفا يقوم الطالب كبعض العمليات املعرفية كاملالحظة، والبحث واالستنتا ، اليت واملشاركة ا جياكية والتعاونية كني الطالر. فمن 
 تساعده يف التوصل إىل املعلومات املطلوكة كنفسه وكتوجيه من املعلم وأللتاي يستطيع تذكر املعلومات اليت يدرسها كسهولة.

( كدراسببة هببدفت Nikolaraizi, Vekiri & Easterbrooks, 2013لببام كببال مببن انيكببولريزا وفيكببرا واسببتريكروكز )
للكشف عن دور استخدام الطالر الصم للموارد املرئية  زمة كرامج الوسائط املتعددة اليت مت تصميمه لدعم فهم القبراءة. تكونبت 

تربمنت عاًمبا أدنباء تفباعلهم مبع كبرامج الوسبائط املتعبددة البيت  12و 8( طبالر أصبماء تب اوح أعمبارهم كبني 8عينة الدراسبة مبن )
نصبببول سبببردية ننيبببة مبقببباطع فيبببديو لغبببة ا فبببارة اليواننيبببة وصبببور وخبببرائط مفاهيميبببة، أفبببارت نتبببائج الدراسبببة إىل سبببلوك مشببباهدة 
الطالر، وإجاألهتم على أسئلة فهبم القبراءة، و كصبوت عبالى يف التفكبري ، وإعبادة سبرد لصبتهم، إىل أهنبم اسبتخدموا مبوارد كصبرية، 

 س اتي ية للمساعدة يف فهم القراءة لديهم.لكنهم مل يستغلوها كطريقة ا
( دراسبة هبدفت التعبرف إىل تصبورات الطبالر حبول دور Long, Vignare, Rappold & Mallory, 2007أجبرى )

البببتعلم املبببدمج يف مهبببارات التواصبببل لبببدى الطلببببة ذوي ا عالبببة السبببمعية، واعتمبببدت الدراسبببة علبببى املبببنهج الوصبببفي، ومت اسبببتخدام 
( فرداً من الطلبة الصم وضعاف السمع معهبد روتشيسب  للتكنولوجيبا يف 908لبياانت، وتكونت عينة الدراسة من )استبانة جلمع ا

نيويورك. أظهرت النتائج الطالر الذين يعبانون مبن ضبعف السبمع ولغبتهم ا جنليزيبة كلغبة اثنيبة كبان لبديهم تصبورات إجياكيبة حبول 
ر الصم وضعاف السمع أفبادوا أن تفباعالهتم مبع األسبتاذ والطبالر ا خبرين  سبنت التعلم املدمج، وأفارت النتائج إىل أن الطال

 كشكل كبري من حيث اجلودة من خالل ترمني مواد تعليمية عرب ا ن نت.
 التعقيب على الدراسات السابقة

(، Macaruso, Wilkes, & Prescott, 2020تناولت كعض الدراسات الساكقة التعلم املدمج يف التدريس م ل دراسة )
(، وتناولبت Johnson, 2020وكشفت كعض الدراسات عن أدر التعلم املدمج على  صبيل الطلببة ذوي االحت اجبات اخلاصبة )

( ودراسة 2019كعض الدراسات استخدام التكنولوجيا والتعلم املدمج يف تعليم الطلبة الصم وضعاف السمع م ل دراسة الصليلي )
(. 2017(، ودراسبة عيسببى )2019( ودراسبة عدائكببه وكوضبياف وحنبان )Alsraisry, et, al., 2020السريسبري ونخبرون )

ومتيببزت الدراسببة ا اليببة عببن الدراسببات السبباكقة يف أهنببا تناولببت وجهببات نظببر املعلمببني حببول دور الببتعلم املببدمج يف تطببوير املهببارات 
 األكادميية واالجتماعية لدى التالميذ الصم وضعاف السمع.

 اءاتالطريقة واإلجر

 منهج الدراسة

 مت استخدام املنهج الوصفي، وذلم ملالءمته لطبيعة وأهداف الدراسة ولتحقيق أنراضها.
 جمتمع الدراسة 

تكون جمتمع الدراسة من املعلمني الذكور الذين يعلمون التالميذ الصم وضعاف السمع يف مبدارس البدمج يف مبدارس التعلبيم 
 ئف.العام ومعهد األمل للصم مبحافظة الطا

 عينة الدراسة 

( معلم، من املعلمني الذكور لتدريس التالميذ الصم وضعاف السمع يف مدارس الدمج ومعهد 35تكونت عينة الدراسة من )
األمببل للصببم مبدينببة الطببائف ومت اختيببارهم مببن جمتمببع الدراسببة كطريقببة العينببة املتيسببرة ألختيببار املعلمببني املتبباحني واملتببوفرين، واجلببدول 

 توزيع أفراد العينة تبًعا للمتغريات الدميونرافية. ( يوضا1)
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 (: التكرارات والنسب ألفراد العينة تبًعا للمتغريات الدميونرافية1اجلدول )
 النعبة املئوية التكرار الفئة املتغري

 سنوات اخلربة

 22,9 8 سنوات 5الل من 
 42,9 15 سنوات 10-5من 

 34,3 12 سنوات 10أك ر من 
 100,0 35 اجملموع

 املؤهل العلمي

 11,4 4 دكلوم
 68,6 24 ككالوريوس

 20,0 7 دراسات عليا
 100,0 35 اجملموع

 أداة الدراسة )االستبانة(

اعتمدت الدراسة على االستبيان كَأداة رئيسة جلمع البياانت من أَفراد عينة الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة، وا جاكة عن 
(. وتكونببت االسببتبيان مببن لسببمني: 2020( ودراسببة جماهببد )2007اء االسببتبانة ألالسببتعانة كدراسببة الشببراري )تسببا الهتا، ومت كنبب

القسم األول من البياانت الدميغرافية ألفراد عينة الدراسة )اخلبربة، واملؤهبل العلمبي(، والقسبم ال باا افبتمل علبى حمبورين، ومهبا: حمبور 
( فقببرة، 16ألكادمييببة لببدى التالميببذ الصببم وضببعاف السببمع افببتمل كصببورته األوليببة علببى )دور الببتعلم املببدمج يف تطببوير املهببارات ا

( 16حمبور دور الببتعلم املببدمج يف تطببوير املهببارات االجتماعيببة لببدى التالميببذ الصببم وضببعاف السببمع افببتمل كصببورته األوليببة علببى )و 
( فقبرة واحملبور ال باا 15( فقبرة موزعبة علبى حمبوريني حيبث تكبون احملبور األول مبن )30فقرة، وتكونت األداة كصورهتا النهائيبة مبن )

 يعها وتعبئتها إلك ونًيا من خالل راكط مت كع ه إىل عينة الدراسة املتيسرة.( فقرة. ومت توز 15مكون من )
 صدق االستبانة:

( حمكمبني مبن ذوي اخلبربة والكفباءة، 8هبدف التأكد من صدق احملتوى الستبانة الدراسة، متَّ عرضها علبى ) صدق احملتوى:
ومبدى مناسببتها لقيباس مبا وضبعت ألجلبه، ومبدى انتمباء  وذلم كغرض ا كم على سالمة الصيانة اللغويبة للفقبرات، ووضبوحها، 

كل فقرة للمحور الذي تنتمي إليه، أل ضافة إىل أي إجراء يلزم من حذف أو تعديل أو إضافة على فقرات االستبانة أو ال احات 
  نالبيبة احملكمبني كنسببة اتفباق يروهنا مناسبة، ومتَّ األخذ مبالحظات احملكمني ومق حباهتم وتعبديل فقبرات االسبتبانة كنباًء علبى إعبا 

%(، حيث مت تعديل صيانة أركع فقرات من احملور األول وحذف فقرة منه، واستبدال دالث 89كني احملكمني على إجراء التعديل )
 فقرات من احملور ال اا كفقرات جديدة، ومت تعديل االستبانة وإخراجها كصورهتا النهائية. 

فببرات الصببدق البنببائي السببتبانة الدراسببة، مت توزيعهببا علببى عينببة اسببتطالعية تكونببت مببن وللتحقببق مببن مؤ  الصةةدق البنةةا ي:
( معلًمببا مببن معلمببي التالميببذ الصببم وضببعاف السببمع يف حمافظببة الطببائف مببن جمتمببع الدراسببة ومببن خببار  العينببة األصببلية، ومت 20)

 يوضا ذلم.( 2حسار معامالت االرتباي كني كل فقرة واحملور الذي تنمي إليه. واجلدول )
 (: معامالت االرتباي كني كل فقرة واحملور الذي تنمي إليه2جدول )

 اترتباط مع احملور الرقم اترتباط مع احملور الرقم اترتباط مع احملور الرقم
 حمور د ر التعلم املدمج يف تطوير املهارات األكادميية

1 0,879** 6 0,821** 11 0,894** 
2 0,747** 7 0,851** 12 0,882** 
3 0,887** 8 0,884** 13 0,898** 
4 0,803** 9 0,854** 14 0,896** 
5 0,867** 10 0,835** 15 0,691** 

 حمور د ر التعلم املدمج يف تطوير املهارات اتمتماةية
1 0,892** 6 0,888** 11 0,697** 
2 0,748** 7 0,604** 12 0,721** 

 اترتباط مع احملور الرقم اترتباط مع احملور الرقم اترتباط مع احملور الرقم
3 0,708** 8 0,640** 13 0,773** 
4 0,710** 9 0,763** 14 0,590** 
5 0,828** 10 0,629** 15 0,789** 

 (α ≤ 0.01( ** معامالت ارتباي مقبولة ودالة عند مستوى الداللة )α ≤ 0.05*معامالت ارتباي مقبولة ودالة عند مستوى الداللة ) 

ج يف تطببوير املهببارات األكادمييببة ككببل ( أن معببامالت االرتببباي كببني كببل فقببرة وحمببور دور الببتعلم املببدم2يظهببر مببن اجلببدول )
(، كمببا تراوحببت معببامالت االرتببباي كببني كلببف فقببرة وحمببور دور الببتعلم املببدمج يف تطببوير املهببارات 0,898-0,691تراوحببت كببني )

 (، وهي معامالت ارتباي دالة ومقبولة ألنراض تطبيق هذه الدراسة.0,892-0,590االجتماعية ككل كني )
 ثبات االستبانة 

كد من مؤفرات دبات أداة الدراسة )االستبانة(، متَّ تطبيقها مرتني كفارق زمي أسبوعني على عينة استطالعية مكونة من للتأ
( عن Test.Rtest( معلم يف حمافظة الطائف من خار  عينة الدراسة، وحسار معامل ال بات كني التطبيقني )دبات ا عادة 20)

( على Cronbach's alpha( كما متَّ تطبيق معادلة دبات األداة كرونباخ ألفا )Pearson correlationطريق معامل االرتباي )
 ( يوضا ذلم.3ومقاييس الدراسة، واجلدول )

 (: نتائج ال بات كطريقة )كرونباخ الفا( لالستبيان3اجلدول )
 ثبات اإلةادة كر نباخ الفا ةدد الفقرات احملور

 0,92 0,88 15 رات األكادميية لدى التالميذ الصم وضعاف السمع ككلحمور دور التعلم املدمج يف تطوير املها
 0,93 0,92 15 وحمور دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات االجتماعية لدى التالميذ الصم وضعاف السمع ككل

لدى التالميذ الصم وضعاف أظهرت نتائج ال بات كطريقة كرونباخ الفا حملور دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات األكادميية 
(، وحملببور دور الببتعلم املببدمج يف Test. R-test( )0,92(، ومعامببل ال بببات كطريقببة دبببات ا عببادة )0,88السببمع ككببل كلغببت )

)دبببات ا عببادة  (، ومعامببل ال بببات كطريقببة0,92تطببوير املهببارات االجتماعيببة لببدى التالميببذ الصببم وضببعاف السببمع ككببل كلغببت )
 قيم تدل على درجة مرتفعة ومقبولة ألنراض تطبيق أدوات الدراسة.(، وعيع ال0,93)

 تصحيح االستبانة

( فقرة، حيث استخدمت الباحث مقياس ليكرت للتةدر  اخلماسي هبدف ليباس 30تكوةنت االستبانة كصورهتا النةهائيةة من )
(، إىل حبد 2(، إىل حد لليل )3(، إىل حد متوسط )4(، إىل حد كبري )5نراء أفراد عيةنة الدةراسة، ومتة إعطاء إىل حد كبري جًدا )

( أمام ا جاكة الةيت تعكس درجة موافقتهم، كمبا متة االعتمباد علبى التةصبنيف التةباي للحكبم √)(، وذلم كوضع إفارة 1لليل جدا  )
 على األوساي ا ساكيةة، حيث متة احتسار درجة املوافقة من خالل استخدام املعادلة ا تية:

 1.33=  3/ 1 -5( = 3((/ عدد املستوايت املطلوكة )1ا دة األدىن للمقياس ) -( 5األعلى للمقياس ))ا دة 
منخفرة،  2,33 -1,00( إىل هناية كلة فئة لتصبا مستوايت املوافقة على النحو ا يت: )من 1.33ومن مثة إضافة اجلوار )

 مرتفعة(. 5,00 -3,68متوسطة، ومن  3,67 -2,34ومن 
 الّدراسة متغّيرات

 املتغريات املعتقلة )الضابطة(:
 ،سنوات(. 10سنوات، أك ر من  10-5سنوات، من  5وله دالث مستوايت: )الل من  سنوات اخلربة 
 ،وله دالث فئات: )دكلوم، ككالوريوس، دراسات عليا(. املؤهل العلمي 
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 اترتباط مع احملور الرقم اترتباط مع احملور الرقم اترتباط مع احملور الرقم
3 0,708** 8 0,640** 13 0,773** 
4 0,710** 9 0,763** 14 0,590** 
5 0,828** 10 0,629** 15 0,789** 

 (α ≤ 0.01( ** معامالت ارتباي مقبولة ودالة عند مستوى الداللة )α ≤ 0.05*معامالت ارتباي مقبولة ودالة عند مستوى الداللة ) 

ج يف تطببوير املهببارات األكادمييببة ككببل ( أن معببامالت االرتببباي كببني كببل فقببرة وحمببور دور الببتعلم املببدم2يظهببر مببن اجلببدول )
(، كمببا تراوحببت معببامالت االرتببباي كببني كلببف فقببرة وحمببور دور الببتعلم املببدمج يف تطببوير املهببارات 0,898-0,691تراوحببت كببني )

 (، وهي معامالت ارتباي دالة ومقبولة ألنراض تطبيق هذه الدراسة.0,892-0,590االجتماعية ككل كني )
 ثبات االستبانة 

كد من مؤفرات دبات أداة الدراسة )االستبانة(، متَّ تطبيقها مرتني كفارق زمي أسبوعني على عينة استطالعية مكونة من للتأ
( عن Test.Rtest( معلم يف حمافظة الطائف من خار  عينة الدراسة، وحسار معامل ال بات كني التطبيقني )دبات ا عادة 20)

( على Cronbach's alpha( كما متَّ تطبيق معادلة دبات األداة كرونباخ ألفا )Pearson correlationطريق معامل االرتباي )
 ( يوضا ذلم.3ومقاييس الدراسة، واجلدول )

 (: نتائج ال بات كطريقة )كرونباخ الفا( لالستبيان3اجلدول )
 ثبات اإلةادة كر نباخ الفا ةدد الفقرات احملور

 0,92 0,88 15 رات األكادميية لدى التالميذ الصم وضعاف السمع ككلحمور دور التعلم املدمج يف تطوير املها
 0,93 0,92 15 وحمور دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات االجتماعية لدى التالميذ الصم وضعاف السمع ككل

لدى التالميذ الصم وضعاف أظهرت نتائج ال بات كطريقة كرونباخ الفا حملور دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات األكادميية 
(، وحملببور دور الببتعلم املببدمج يف Test. R-test( )0,92(، ومعامببل ال بببات كطريقببة دبببات ا عببادة )0,88السببمع ككببل كلغببت )

)دبببات ا عببادة  (، ومعامببل ال بببات كطريقببة0,92تطببوير املهببارات االجتماعيببة لببدى التالميببذ الصببم وضببعاف السببمع ككببل كلغببت )
 قيم تدل على درجة مرتفعة ومقبولة ألنراض تطبيق أدوات الدراسة.(، وعيع ال0,93)

 تصحيح االستبانة

( فقرة، حيث استخدمت الباحث مقياس ليكرت للتةدر  اخلماسي هبدف ليباس 30تكوةنت االستبانة كصورهتا النةهائيةة من )
(، إىل حبد 2(، إىل حد لليل )3(، إىل حد متوسط )4(، إىل حد كبري )5نراء أفراد عيةنة الدةراسة، ومتة إعطاء إىل حد كبري جًدا )

( أمام ا جاكة الةيت تعكس درجة موافقتهم، كمبا متة االعتمباد علبى التةصبنيف التةباي للحكبم √)(، وذلم كوضع إفارة 1لليل جدا  )
 على األوساي ا ساكيةة، حيث متة احتسار درجة املوافقة من خالل استخدام املعادلة ا تية:

 1.33=  3/ 1 -5( = 3((/ عدد املستوايت املطلوكة )1ا دة األدىن للمقياس ) -( 5األعلى للمقياس ))ا دة 
منخفرة،  2,33 -1,00( إىل هناية كلة فئة لتصبا مستوايت املوافقة على النحو ا يت: )من 1.33ومن مثة إضافة اجلوار )

 مرتفعة(. 5,00 -3,68متوسطة، ومن  3,67 -2,34ومن 
 الّدراسة متغّيرات

 املتغريات املعتقلة )الضابطة(:
 ،سنوات(. 10سنوات، أك ر من  10-5سنوات، من  5وله دالث مستوايت: )الل من  سنوات اخلربة 
 ،وله دالث فئات: )دكلوم، ككالوريوس، دراسات عليا(. املؤهل العلمي 
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 املتغّيرات التابعة:
 التالميذ الصم وضعاف السمع. دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات األكادميية لدى 
 .دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات االجتماعية لدى التالميذ الصم وضعاف السمع 

 أساليب املعاجلة اإلحصائّية 

نظرًا ألنة األسلور املالئم يف التحليل يعتمد كشكل رئبيس علبى نبو  البيباانت املبراد  ليلهبا، فقبد متة االعتمباد علبى عبدد مبن 
 (، على النحو ا يت:SPSSب ا حصائيةة وألستخدام كرانمج الرةزمة ا حصائيةة للعلوم االجتماعيةة )األسالي

 .التكرارات والنسب املئوية لتوزيع أفراد العينة على متغريي الدراسة 
 .ا حصاء الوصفي: املتوسطات ا ساكية واال رافات املعيارية لفقرات مقاييس الدراسة 
   ومت تطبيببق اختبببار( 2ليببل التببباين ال نببائي- Way ANOVA للكشببف عببن الفببروق حببول دور الببتعلم املببدمج يف تطببوير )

 املهارات األكادميية واملهارات االجتماعية لدى التالميذ الصم وضعاف السمع وفقا ملتغريات: )سنوات اخلربة، واملؤهل العلمي(.
 عرض النتائج ومناقشتها

ومنالشببتها، والببيت هببدفت إىل التعببرف علببى دور الببتعلم املببدمج يف تطببوير املهببارات  يترببمن هببذا اجلببزء عببرض نتببائج الدراسببة
األكادميية واالجتماعية لدى التالميذ الصم وضعاف السمع من وجهة نظر معلميهم، وفيما أييت العبرض لنتبائج هبذه الدةراسبة وفًقبا 

 ألسئلة الدةراسة.
دمج يف تطوير املهةارات األكادمييةة لةدى الت ميةم الصةم  لةعا  العةمع مة   مهةة ةرض  مناقشة نتا ج العؤال األ ل: ما د ر التعلم امل

لإلجاكة عن هبذا السبؤال مت اسبتخرا  املتوسبطات ا سباكية واال رافبات املعياريبة إىل عيبع فقبرات احملبور األول جبدول  نير معلميهم؟
 ( يوضا ذلم:4)

 ية جلميع فقرات احملور األول(: املتوسطات ا ساكية واال رافات املعيار 4اجلدول )
 (35 دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات األكادميية لدى التالميذ الصم وضعاف السمع  واحملور ككل )ن=

اتحنرا   املتوسط احلعايب الفقرة الرقم الرتبة
 الدرمة املعياري

 مرتفعة 0,60 4,63 داة تعليمية أخرى.يفرل الطلبة استخدام أدوات التكنولوجيا التعليمية ا دي ة على أي أ 6 1
 مرتفعة 1,01 3,91 ساهم التعلم املدمج يف تبسيط املوضوعات التعليمية املقدمة للطلبة لزايدة دافعيتهم للتعلم. 11 2

جذر التعلم املدمج انتباه الطلبة من خالل استخدام الوسائل البصرية م ل الصور والرسوم  12 3
 ة.والفيديو اخلرائط الذهني

 مرتفعة 0,91 3,86

 مرتفعة 0,97 3,86 لصل الطلبة على نتائج فورية عن مدى إتقاهنم للتعلم عند استخدام التعلم املدمج. 15 4

ساعد التعلم املدمج يف تنمية مهارات التواصل اللغوي لدى الطلبة اليت تساعدهم على فهم  13 5
 املواد الدراسية. 

 مرتفعة 0,86 3,83

 مرتفعة 0,89 3,83 ربجميات اخلاصة أل عالة السمعية يف تعليم الطلبة.تساعد ال 5 6
 مرتفعة 0,85 3,74 ساعد التعلم املدمج يف تنمية التعلم الذايت لدى الطلبة. 14 7
 متوسطة 0,74 3,51 يتمكن الطلبة من متاكعة املست دات العلمية ألالستعانة كتطبيقات التكنولوجيا. 4 8
 متوسطة 0,85 3,43 مج التكنولوجية املستخدمة من خالل التعلم املدمج واحتياجات الطلبة.تتناسب الربا 3 9

ساهم التعلم املدمج كتقدمي املهارات األساسية كطريقة جيدة ومناسبة جتذهبم ملوضو  الدرس  10 10
 وتركطه حبياهتم.

 متوسطة 0,54 3,34

 متوسطة 0,68 3,34 هام.يقلل التعلم املدمج من الزمن الالزم  جناز امل 8 11
 متوسطة 0,57 3,29 يقلل التعلم املدمج من الولت الالزم للتعلم. 2 12
 متوسطة 0,56 3,26 للتعليم الرلمي والتعلم املدمج أدر إجيايب على أداء الطلبة. 7 13
 متوسطة 0,49 3,23  سن مستوى التحصيل األكادميي للطلبة كعد استخدام التعلم املدمج. 9 14

اتحنرا   املتوسط احلعايب الفقرة الرقم الرتبة
 الدرمة املعياري

 متوسطة 0,55 3,14 يتلقى الطلبة خربات تعليمية ومعلومات حدي ة ومفيدة من خالل التعلم املدمج. 1 15
 متوسطة 0,47 3,61 حمور د ر التعلم املدمج يف تطوير املهارات األكادميية لدى الت ميم الصم  لعا  العمع ككل 

علم املبدمج يف تطبوير املهبارات األكادمييبة لبدى التالميبذ الصبم ( أن املتوسبطات ا سباكية حملبور  دور البت4يظهر مبن اجلبدول )
( البيت تبند علبى  يفربل الطلببة اسبتخدام أدوات 6(، كبان أعالهبا للفقبرة رلبم )4,63-3,14وضعاف السمع  تراوحت ما كني )

ة، مث جبباءت الفقببرة رلببم ( وكدرجببة مرتفعبب4,63التكنولوجيببا التعليميببة ا دي ببة علببى أي أداة تعليميببة أخببرى  مبتوسببط حسببايب كلبب  )
( اليت تند على  ساهم التعلم املدمج يف تبسيط املوضوعات التعليمية املقدمة للطلبة لزايدة دافعيتهم للتعلم  مبتوسط حسبايب 11)
( والببيت تببند علببى  جببذر الببتعلم املببدمج انتببباه الطلبببة مببن خببالل اسببتخدام 12( وكدرجببة مرتفعببة، مث جبباءت الفقببرة رلببم )3,91)

( 1( وكدرجبة مرتفعبة، وأدانهبا للفقبرة رلبم )3,86ل البصرية م ل الصور والرسوم والفيديو اخلرائط الذهنية  مبتوسبط حسبايب )الوسائ
( 3,14اليت تند علبى  يتلقبى الطلببة خبربات تعليميبة ومعلومبات حدي بة ومفيبدة مبن خبالل البتعلم املبدمج  مبتوسبط حسبايب كلب  )

( وكدرجببة متوسببطة. ومببن املمكببن عببزو هببذه النتي ببة إىل إفببراك 3,61 للمحببور ككببل )وكدرجببة متوسببطة، وكلبب  املتوسببط ا سببايب
التكنولوجيببا يف العمليببة التعليميببة، واسببتخدامها لببادوات والوسببائل املسببتحددة يف التببدريس كبباللوح الببذكي، والفيببديوهات والصببور 

اجات ذوي االحتياجات اخلاصة ومن ضمنهم األفراد التوضيحية والرسومات، وكل ذلم لام ددراء ا صد الدراسية مبا يتالءم وح
الصببم وضببعاف السببمع علببى اخببتالف درجاهتببا؛ فهببم يعتمببدون كتواصببلهم علببى حاسببة البصببر، وهببذا مببا أدى إىل فببعورهم ألألمببن 

ة والشببغف واالطمئنببان وأهنببم جببزء مببن ا تمببع مببن الواجببب مراعبباهتم. وحيببث زاد الببتعلم املببدمج املتعمببد علببى التكنولوجيببا مببن املتعبب
للتعلم لديهم، وساعدهم على التفاعل مع الفيبديوهات التعليميبة البيت يروهنبا يف ا صبد والرسبومات البيت سبهلت مبن عمليبة الفهبم 
لديهم ومكنتهم من اال راي مع البيئة احمليطة والتفاعل مع ألراهنم ذوي السمع الطبيعي، اا وفر الولت واجلهد علبى املعلمبني وأزاح 

عن كاهلهم يف تدريس التالميذ الصم وضعاف السمع، فمرحلة الطفولة مرحلة حساسة جدا وجيب على ا دارة املدرسية  جزًء كبريا
واألسبرة االهتمبام هبببا ومراعاهتبا واحتببواء حاجباهتم الشخصببية والتعليميبة، ولببد أدى ذلبم إىل الرفببع مبن مسببتوى  صبيلهم األكببادميي 

( والبيت  Dahlia, et., al, 2020النتائج مع ما توصلت إليه دراسة داليا ونخبرون ) و سني أداءهم كشكل ملحوظ. واتفقت هذه
كشفت نتائ ها أبن التعلم املدمج له أتدريات إجياكية على  سني مهارات الطالر يف التحدث واجتاهاهتم  و التعلم. واتفقت مع 

لك ونية له األدر ا جيايب على مستوى التحصيل. واتفقبت ( اليت أفارت نتائ ها إىل أن التعلم ألألنشطة ا 2016دراسة التازي )
( البببيت أظهببرت نتائ هبببا أمهيببة اسبببتخدام تكنولوجيببا التعلبببيم يف تعلببيم الطلببببة ذوي 2019هببذه النتببائج مبببع نتببائج دراسبببة الصببليلي )

 لم الطلبة.ا عالة السمعية، ودورها يف جعل التعلم سهاًل، وأهنا تعمل على إزالة للمعيقات اليت  د من تع
ويرى الباحث أن التكنولوجيا ا دي ة لد أدرت على املعلم، حيث ساعدته يف توفري املزيد من املصادر املعرفة واملعلومات على 
اختالف أفكافا، وذلم للرفع من جودة التعليم وتسهيل ا صول على العلم واالستزادة منه مبا يواكب التطورات البيت طبرأت علبى 

 حدي ا، ومبا يتناسب مع مهارات التالميذ الصم وضعاف السمع ولدراهتم. أساليب التعليم
ةرض  مناقشة نتا ج العؤال الثاين: ما د ر التعلم املدمج يف تطوير املهارات اتمتماةية لدى الت ميةم الصةم  لةعا  العةمع مة   مهةة 

 رافبات املعياريبة إىل عيبع فقبرات احملبور ال باا جبدول لإلجاكة عن هبذا السبؤال مت اسبتخرا  املتوسبطات ا سباكية واال نير معلميهم؟
 ( يوضا ذلم:5)
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اتحنرا   املتوسط احلعايب الفقرة الرقم الرتبة
 الدرمة املعياري

 متوسطة 0,55 3,14 يتلقى الطلبة خربات تعليمية ومعلومات حدي ة ومفيدة من خالل التعلم املدمج. 1 15
 متوسطة 0,47 3,61 حمور د ر التعلم املدمج يف تطوير املهارات األكادميية لدى الت ميم الصم  لعا  العمع ككل 

علم املبدمج يف تطبوير املهبارات األكادمييبة لبدى التالميبذ الصبم ( أن املتوسبطات ا سباكية حملبور  دور البت4يظهر مبن اجلبدول )
( البيت تبند علبى  يفربل الطلببة اسبتخدام أدوات 6(، كبان أعالهبا للفقبرة رلبم )4,63-3,14وضعاف السمع  تراوحت ما كني )

ة، مث جبباءت الفقببرة رلببم ( وكدرجببة مرتفعبب4,63التكنولوجيببا التعليميببة ا دي ببة علببى أي أداة تعليميببة أخببرى  مبتوسببط حسببايب كلبب  )
( اليت تند على  ساهم التعلم املدمج يف تبسيط املوضوعات التعليمية املقدمة للطلبة لزايدة دافعيتهم للتعلم  مبتوسط حسبايب 11)
( والببيت تببند علببى  جببذر الببتعلم املببدمج انتببباه الطلبببة مببن خببالل اسببتخدام 12( وكدرجببة مرتفعببة، مث جبباءت الفقببرة رلببم )3,91)

( 1( وكدرجبة مرتفعبة، وأدانهبا للفقبرة رلبم )3,86ل البصرية م ل الصور والرسوم والفيديو اخلرائط الذهنية  مبتوسبط حسبايب )الوسائ
( 3,14اليت تند علبى  يتلقبى الطلببة خبربات تعليميبة ومعلومبات حدي بة ومفيبدة مبن خبالل البتعلم املبدمج  مبتوسبط حسبايب كلب  )

( وكدرجببة متوسببطة. ومببن املمكببن عببزو هببذه النتي ببة إىل إفببراك 3,61 للمحببور ككببل )وكدرجببة متوسببطة، وكلبب  املتوسببط ا سببايب
التكنولوجيببا يف العمليببة التعليميببة، واسببتخدامها لببادوات والوسببائل املسببتحددة يف التببدريس كبباللوح الببذكي، والفيببديوهات والصببور 

اجات ذوي االحتياجات اخلاصة ومن ضمنهم األفراد التوضيحية والرسومات، وكل ذلم لام ددراء ا صد الدراسية مبا يتالءم وح
الصببم وضببعاف السببمع علببى اخببتالف درجاهتببا؛ فهببم يعتمببدون كتواصببلهم علببى حاسببة البصببر، وهببذا مببا أدى إىل فببعورهم ألألمببن 

ة والشببغف واالطمئنببان وأهنببم جببزء مببن ا تمببع مببن الواجببب مراعبباهتم. وحيببث زاد الببتعلم املببدمج املتعمببد علببى التكنولوجيببا مببن املتعبب
للتعلم لديهم، وساعدهم على التفاعل مع الفيبديوهات التعليميبة البيت يروهنبا يف ا صبد والرسبومات البيت سبهلت مبن عمليبة الفهبم 
لديهم ومكنتهم من اال راي مع البيئة احمليطة والتفاعل مع ألراهنم ذوي السمع الطبيعي، اا وفر الولت واجلهد علبى املعلمبني وأزاح 

عن كاهلهم يف تدريس التالميذ الصم وضعاف السمع، فمرحلة الطفولة مرحلة حساسة جدا وجيب على ا دارة املدرسية  جزًء كبريا
واألسبرة االهتمبام هبببا ومراعاهتبا واحتببواء حاجباهتم الشخصببية والتعليميبة، ولببد أدى ذلبم إىل الرفببع مبن مسببتوى  صبيلهم األكببادميي 

( والبيت  Dahlia, et., al, 2020النتائج مع ما توصلت إليه دراسة داليا ونخبرون ) و سني أداءهم كشكل ملحوظ. واتفقت هذه
كشفت نتائ ها أبن التعلم املدمج له أتدريات إجياكية على  سني مهارات الطالر يف التحدث واجتاهاهتم  و التعلم. واتفقت مع 

لك ونية له األدر ا جيايب على مستوى التحصيل. واتفقبت ( اليت أفارت نتائ ها إىل أن التعلم ألألنشطة ا 2016دراسة التازي )
( البببيت أظهببرت نتائ هبببا أمهيببة اسبببتخدام تكنولوجيببا التعلبببيم يف تعلببيم الطلببببة ذوي 2019هببذه النتببائج مبببع نتببائج دراسبببة الصببليلي )

 لم الطلبة.ا عالة السمعية، ودورها يف جعل التعلم سهاًل، وأهنا تعمل على إزالة للمعيقات اليت  د من تع
ويرى الباحث أن التكنولوجيا ا دي ة لد أدرت على املعلم، حيث ساعدته يف توفري املزيد من املصادر املعرفة واملعلومات على 
اختالف أفكافا، وذلم للرفع من جودة التعليم وتسهيل ا صول على العلم واالستزادة منه مبا يواكب التطورات البيت طبرأت علبى 

 حدي ا، ومبا يتناسب مع مهارات التالميذ الصم وضعاف السمع ولدراهتم. أساليب التعليم
ةرض  مناقشة نتا ج العؤال الثاين: ما د ر التعلم املدمج يف تطوير املهارات اتمتماةية لدى الت ميةم الصةم  لةعا  العةمع مة   مهةة 

 رافبات املعياريبة إىل عيبع فقبرات احملبور ال باا جبدول لإلجاكة عن هبذا السبؤال مت اسبتخرا  املتوسبطات ا سباكية واال نير معلميهم؟
 ( يوضا ذلم:5)
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 (: املتوسطات ا ساكية واال رافات املعيارية جلميع فقرات حمور دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات االجتماعية 5اجلدول )
 (35لدى التالميذ الصم وضعاف السمع واحملور ككل )ن=

توسط امل الفقرة الرقم الرتبة
 احلعايب

اتحنرا  
 الدرمة املعياري

 مرتفعة 0,77 4,63 ف ع التعلم الرلمي والتعلم املدمج الطلبة على التواصل مع زمالئهم. 1 1
 مرتفعة 4,31 0,90 (.Skype, Zoomيتواصل الطلبة مع ا خرين من خالل استخدام كرامج احملاددة م ل ) 2 2
 مرتفعة 0,82 4,03 دمج للطلبة كيئة اجتماعية تعليمية أفرل. خلق التعلم الرلمي والتعلم امل 12 3

ساعدت الطرق واألساليب التدريسية املتنوعة واملشولة والفعالة على تنمية مهارات املشاركة  3 4
 وا وار وإكداء الرأي لدى الطلبة.

 مرتفعة 0,80 4,00

 مرتفعة 0,89 3,97 ساعد التعلم املدمج يف زايدة دقة الطلبة أبنفسهم. 5 5
 مرتفعة 0,81 3,86 ساعد التعلم الرلمي والتعلم املدمج الطلبة يف إزالة ا ر  واخل ل يف التعامل مع ا خرين. 14 6
 مرتفعة 0,90 3,80 سهل التعلم املدمج التعامل الناجا مع ا خرين. 10 7
 مرتفعة 0,92 3,74 رق مع ألرانه.ساعد التعلم الرلمي والتعلم املدمج يف ذفيف فعور الطالب أللفوا 15 8
 مرتفعة 0,87 3,69 يركط التعلم املدمج كني حاجات الطلبة وموالف ا ياة وكني احتياجات ا تمع. 7 9

ي كسب التعلم املدمج الطلبة مهارات تساعدهم على التكيف والتعايش مع ا تمع دون الشعور  4 10
 ألخلوف من مواجهة ا خرين.

 طةمتوس 0,84 3,66

 متوسطة 0,65 3,63 يقدم التعلم املدمج خربات ومعلومات ومهارات حياتية تساعدهم على التفاعل مع أفراد ا تمع. 6 11
 متوسطة 0,74 3,60 ف ع التعلم الرلمي والتعلم املدمج الطلبة على التعاون وتبادل األفكار كني زمالئهم. 11 12
 متوسطة 0,66 3,46 املسئولية لدى الطلبة.ساعد التعلم املدمج يف تنمية  مل  8 13
 متوسطة 0,65 3,40 يتشارك الطلبة مع زمالئهم من خالل التعلم املدمج يف القيام أبنشطة متنوعة. 9 14
 متوسطة 0,65 3,37 ساعد التعلم الرلمي والتعلم املدمج للطلبة على التكيف مع متغريات العملية التعليمية. 13 15
 مرتفعة 0,55 3,81 م املدمج يف تطوير املهارات اتمتماةية لدى الت ميم الصم  لعا  العمع ككلحمور د ر التعل 

( أن املتوسطات ا ساكية حملور  دور التعلم املبدمج يف تطبوير املهبارات االجتماعيبة لبدى التالميبذ الصبم 5يظهر من اجلدول )
( اليت تند على  فب ع البتعلم الرلمبي والبتعلم املبدمج 1ة رلم )(، كان أعالها للفقر 4,63-3,37وضعاف السمع  تراوحت كني )

( البببيت تبببند علبببى 2( وكدرجبببة مرتفعبببة، مث جببباءت الفقبببرة رلبببم )4,63الطلببببة علبببى التواصبببل مبببع زمالئهبببم  مبتوسبببط حسبببايب كلببب  )
( وكدرجببة 4,31(  مبتوسببط حسببايب )Skype, Zoom يتواصببل الطلبببة مببع ا خببرين مببن خببالل اسببتخدام كببرامج احملاددببة م ببل )

( والببيت تببند علببى  خلببق الببتعلم الرلمببي والببتعلم املببدمج للطلبببة كيئببة اجتماعيببة تعليميببة أفرببل  12مرتفعببة، مث جبباءت الفقببرة رلببم )
سباعد البتعلم الرلمبي والبتعلم املبدمج للطلببة “( البيت تبند علبى 13( وكدرجة مرتفعبة، وأدانهبا للفقبرة رلبم )4,03مبتوسط حسايب )

( وكدرجة متوسطة، وكل  املتوسط ا سبايب للمحبور ككبل 3,37ريات العملية التعليمية  مبتوسط حسايب كل  )على التكيف مع متغ
( وكدرجببة مرتفعبببة. ومبببن املمكبببن عبببزو هبببذه النتي بببة وفقبببا لوجهبببة نظبببر الباحبببث إىل أن البببتعلم املبببدمج املعتمبببد علبببى وسبببائل 3,81)

درة علببى االخببتالي مببع ألبراهنم ذوي السببمع الطبيعببي أدنبباء ا صببة والقببدرة التكنولوجيبا ا دي ببة مكةببن األطفببال ذوي ا عالببة مبن القبب
علببى التفاعببل معهببم، والببذي كببدوره أدى إىل كسببر االنطببواء لببديهم وسبباهم يف تنميببة دقببتهم أبنفسببهم وأكسبببهم القببدرة علببى الببتعلم 

هم. كما أن استخدام التكنولوجيا ا دي ة كتواصبل الذايت والشعور أل رية واالستقاللية، وزاد من مشاركتهم الديناميكية وا يوية لدي
( سبباعدهم علببى التفاعببل السببليم والتعبباون وتبببادل Skype, Zoomالطلبببة مببع كعرببهم مببن خببالل اسببتخدام كببرامج احملاددببة م ببل )

ة اسبتخدام ( البيت أظهبرت أمهيب2019املعلومات واألفكار فيما كيبنهم. واتفقبت هبذه النتي بة مبع مبا توصبلت إليبه دراسبة الصبليلي )
تكنولوجيبا التعلبيم يف تعلبيم الطلببة ذوي ا عالبة السببمعية مبن خبالل ركبط البتعلم أل يبباة، وزايدة دقبة الطالبب كنفسبه، وتبوفري التعزيببز 

 املناسب له.

اةيةةة لةةدى ةةرض  مناقشةةة نتةةا ج العةةؤال الثالةةد: هةةل تومةةد تةةر ق يف د ر الةتعلم املةةدمج يف تطةةوير املهةةارات األكادمييةةة  املهةةارات اتمتم
لإلجاكببة عببن هببذا السببؤال مت اسببتخرا   الت ميةةم الصةةم  لةةعا  العةةمع مةة   مهةةة نيةةر معلمةةيهم ومةةت   مةةربة املعلةةم  مؤهلةة  األكةةادميي؟

 للكشف( Way ANOVA -2املتوسطات ا ساكية للمحورين حسب متغريات الدراسة ومت تطبيق اختبار  ليل التباين ال نائي )
لم املدمج يف تطوير املهارات األكادميية واملهارات االجتماعية لبدى التالميبذ الصبم وضبعاف السبمع وفقبا عن الفروق حول دور التع

للمتغببريين )سببنوات اخلببربة، املؤهببل العلمببي(. وأظهببرت النتببائج وجببود فببروق ظاهريببة كببني املتوسببطات ا سبباكية ملقبباييس الدراسببة تبعببا 
-Way، وللكشببف عببن الداللببة ا حصببائية مت تطبيببق  ليببل التببباين ال نببائي )الخببتالف متغببريات سببنوات اخلببربة، واملؤهببل العلمببي

ANOVA-2 للكشف عن الفروق حول دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات األكادمييبة واملهبارات االجتماعيبة لبدى التالميبذ )
 .( يوضا ذلم6الصم وضعاف السمع وفقا للمتغريين، )سنوات اخلربة، املؤهل العلمي( جدول )

 ( للكشف عن الفروق حول دور التعلم املدمجWay-ANOVA-2(: نتائج  ليل التباين ال نائي )6اجلدول )
 يف تطوير املهارات األكادميية واملهارات االجتماعية لدى التالميذ الصم وضعاف السمع وفقا للمتغريين )سنوات اخلربة، املؤهل العلمي(.

درمات  ربعاتجمموع امل احملور مصدر التباي /املتغري
 احلرية

متوسط 
 F املربعات

الدتلة 
 اإلحصا ية

 سنوات اخلربة
 0,378 1,005 0,223 2 0,446 دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات األكادميية 
 0,988 0,012 0,004 2 0,008 دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات االجتماعية 

 املؤهل العلمي
 

 0,258 1,416 0,315 2 0,629 تطوير املهارات األكادميية دور التعلم املدمج يف 
 0,602 0,516 0,171 2 0,342 دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات االجتماعية 

   0,222 30 6,662 دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات األكادميية  اخلطأ
   0,331 30 9,933 دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات االجتماعية 

    34 7,420 دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات األكادميية  اجملموع املصحح
    34 10,312 دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات االجتماعية 

 ( يف حمور  دور التعلم املدمجα ≤ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )6يظهر من جدول )
( وكداللبة 1,416( و)F( )1,005يف تطبوير املهبارات األكادمييبة  تبعبا ملتغبريي سبنوات اخلبربة واملؤهبل العلمبي، حيبث كلغبت لبيم )

( عبدم وجبود فبروق ذات داللببة إحصبائية عنبد مسببتوى 6( علبى ال تيبب. كمببا يظهبر مبن اجلببدول )0,258( و)0,378إحصبائية )
املببدمج يف تطبببوير املهبببارات االجتماعيببة  تبعبببا ملتغبببريي سببنوات اخلبببربة واملؤهبببل العلمبببي،  ( يف حمبببور  دور البببتعلمα≤  0.05الداللببة )

( على ال تيب. وتبدل هبذه النتبائج علبى أن 0,602( و)0,988( وكداللة إحصائية )0,516( و)F( )0,012حيث كلغت ليم )
العلميبة مبدركني أمهيبة دمبج التكنولوجيبا يف التعلبيم أفراد عينة الدراسبة مبن املعلمبني ألخبتالف عبدد سبنوات اخلبربة لبديهم ومبؤهالهتم 

لببدى التالميببذ الصببم وضببعاف السببمع، ومببدى مسببامهتها يف زايدة إدببراء ا صببيلة اللغويببة لببديهم، وزايدة مببدى فهمهببم للببدروس الببيت 
بصببببرية م بببل الفيببببديوهات يتلقوهنبببا وزايدة الفاعليببببة والنشببباي يف العلميببببة التدريسبببية، و فيببببزهم لعلميبببة الببببتعلم عبببن طريببببق الوسبببائل ال

والرسومات واألفكال ونريها، اا يؤدي إىل تبوفري الولبت واجلهبد لبدى املعلمبني ويزيبد مبن مسبتوى رضباهم عبن أداء الطلببة، ويزيبد 
م من كفاءة املعلم يف التعليم نظرا الطالعه الكبري على املصادر املعرفة واملعلومات ألختالف أفكافا، وذلم للرفبع مبن جبودة التعلبي

وتسهيل ا صول على العلم واالستزادة منه مبا يواكب التطورات اليت طرأت على أساليب التعليم حدي ا، ومبا يتناسبب مبع مهبارات 
 التالميذ الصم وضعاف السمع ولدراهتم.

ة ( الببيت أظهببرت نتائ هببا وجببود فببروق ذات داللبب2019واختلفببت هببذه النتببائج مببع نتببائج دراسببة دراسببة البببداح وتركسببتاا )
إحصائية يف االحتياجات التدريبية يف ضوء املستحداثت التقنية ملعلمات الطالر الصم وضعاف السمع يف كعد املعرفة تغزى ملتغري 

سببنة فببأك ر، كمببا وجببدت فببروق يف االحتياجببات التدريبيببة يف ضببوء املسببتحداثت  26عببدد سببنوات اخلببربة التدريسببية لصببا  اخلببربة 
 وضعاف السمع يف كعد املعرفة واالستخدام تغزى ملتغري املؤهل العلمي لصا  املؤهل ككالوريوس. التقنية ملعلمات الطالر الصم



دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات الأكادميية ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 189المجلد )13(  العـدد )2( 188

حممد عثمان حممد ب�شاتوه 

اةيةةة لةةدى ةةرض  مناقشةةة نتةةا ج العةةؤال الثالةةد: هةةل تومةةد تةةر ق يف د ر الةتعلم املةةدمج يف تطةةوير املهةةارات األكادمييةةة  املهةةارات اتمتم
لإلجاكببة عببن هببذا السببؤال مت اسببتخرا   الت ميةةم الصةةم  لةةعا  العةةمع مةة   مهةةة نيةةر معلمةةيهم ومةةت   مةةربة املعلةةم  مؤهلةة  األكةةادميي؟

 للكشف( Way ANOVA -2املتوسطات ا ساكية للمحورين حسب متغريات الدراسة ومت تطبيق اختبار  ليل التباين ال نائي )
لم املدمج يف تطوير املهارات األكادميية واملهارات االجتماعية لبدى التالميبذ الصبم وضبعاف السبمع وفقبا عن الفروق حول دور التع

للمتغببريين )سببنوات اخلببربة، املؤهببل العلمببي(. وأظهببرت النتببائج وجببود فببروق ظاهريببة كببني املتوسببطات ا سبباكية ملقبباييس الدراسببة تبعببا 
-Way، وللكشببف عببن الداللببة ا حصببائية مت تطبيببق  ليببل التببباين ال نببائي )الخببتالف متغببريات سببنوات اخلببربة، واملؤهببل العلمببي

ANOVA-2 للكشف عن الفروق حول دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات األكادمييبة واملهبارات االجتماعيبة لبدى التالميبذ )
 .( يوضا ذلم6الصم وضعاف السمع وفقا للمتغريين، )سنوات اخلربة، املؤهل العلمي( جدول )

 ( للكشف عن الفروق حول دور التعلم املدمجWay-ANOVA-2(: نتائج  ليل التباين ال نائي )6اجلدول )
 يف تطوير املهارات األكادميية واملهارات االجتماعية لدى التالميذ الصم وضعاف السمع وفقا للمتغريين )سنوات اخلربة، املؤهل العلمي(.

درمات  ربعاتجمموع امل احملور مصدر التباي /املتغري
 احلرية

متوسط 
 F املربعات

الدتلة 
 اإلحصا ية

 سنوات اخلربة
 0,378 1,005 0,223 2 0,446 دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات األكادميية 
 0,988 0,012 0,004 2 0,008 دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات االجتماعية 

 املؤهل العلمي
 

 0,258 1,416 0,315 2 0,629 تطوير املهارات األكادميية دور التعلم املدمج يف 
 0,602 0,516 0,171 2 0,342 دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات االجتماعية 

   0,222 30 6,662 دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات األكادميية  اخلطأ
   0,331 30 9,933 دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات االجتماعية 

    34 7,420 دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات األكادميية  اجملموع املصحح
    34 10,312 دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات االجتماعية 

 ( يف حمور  دور التعلم املدمجα ≤ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )6يظهر من جدول )
( وكداللبة 1,416( و)F( )1,005يف تطبوير املهبارات األكادمييبة  تبعبا ملتغبريي سبنوات اخلبربة واملؤهبل العلمبي، حيبث كلغبت لبيم )

( عبدم وجبود فبروق ذات داللببة إحصبائية عنبد مسببتوى 6( علبى ال تيبب. كمببا يظهبر مبن اجلببدول )0,258( و)0,378إحصبائية )
املببدمج يف تطبببوير املهبببارات االجتماعيببة  تبعبببا ملتغبببريي سببنوات اخلبببربة واملؤهبببل العلمبببي،  ( يف حمبببور  دور البببتعلمα≤  0.05الداللببة )

( على ال تيب. وتبدل هبذه النتبائج علبى أن 0,602( و)0,988( وكداللة إحصائية )0,516( و)F( )0,012حيث كلغت ليم )
العلميبة مبدركني أمهيبة دمبج التكنولوجيبا يف التعلبيم أفراد عينة الدراسبة مبن املعلمبني ألخبتالف عبدد سبنوات اخلبربة لبديهم ومبؤهالهتم 

لببدى التالميببذ الصببم وضببعاف السببمع، ومببدى مسببامهتها يف زايدة إدببراء ا صببيلة اللغويببة لببديهم، وزايدة مببدى فهمهببم للببدروس الببيت 
بصببببرية م بببل الفيببببديوهات يتلقوهنبببا وزايدة الفاعليببببة والنشببباي يف العلميببببة التدريسبببية، و فيببببزهم لعلميبببة الببببتعلم عبببن طريببببق الوسبببائل ال

والرسومات واألفكال ونريها، اا يؤدي إىل تبوفري الولبت واجلهبد لبدى املعلمبني ويزيبد مبن مسبتوى رضباهم عبن أداء الطلببة، ويزيبد 
م من كفاءة املعلم يف التعليم نظرا الطالعه الكبري على املصادر املعرفة واملعلومات ألختالف أفكافا، وذلم للرفبع مبن جبودة التعلبي

وتسهيل ا صول على العلم واالستزادة منه مبا يواكب التطورات اليت طرأت على أساليب التعليم حدي ا، ومبا يتناسبب مبع مهبارات 
 التالميذ الصم وضعاف السمع ولدراهتم.

ة ( الببيت أظهببرت نتائ هببا وجببود فببروق ذات داللبب2019واختلفببت هببذه النتببائج مببع نتببائج دراسببة دراسببة البببداح وتركسببتاا )
إحصائية يف االحتياجات التدريبية يف ضوء املستحداثت التقنية ملعلمات الطالر الصم وضعاف السمع يف كعد املعرفة تغزى ملتغري 

سببنة فببأك ر، كمببا وجببدت فببروق يف االحتياجببات التدريبيببة يف ضببوء املسببتحداثت  26عببدد سببنوات اخلببربة التدريسببية لصببا  اخلببربة 
 وضعاف السمع يف كعد املعرفة واالستخدام تغزى ملتغري املؤهل العلمي لصا  املؤهل ككالوريوس. التقنية ملعلمات الطالر الصم
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 التوصيات
 يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ا الية، يوصي الباحث على ضرورة:

طرحهبا لاطفبال الصبم وضبعاف تدريب املعلمني على كيفية توظيف وسائل التكنولوجيبا ا دي بة يف العمليبة التعليميبة، وكيفيبة  -1
 السمع.

عقد ورفات تدريبية ملعلمبني الطلببة ذوي االحتياجبات اخلاصبة حبول اسبتخدام البتعلم املبدمج يف تعلبيم الطلببة الصبم وضبعاف  -2
 السمع، ونليات توظيفه يف تنمية املهارات األكادميية واالجتماعية لدى الطلبة.

م وضبعاف السبمع، وتبوعيتهم كربرورة تبوفري وسبائل التكنولوجيبا ا دي بة م بل عمل ندوات ودورات ت قيفية ألسر التالميبذ الصب -3
 اللوح الذكي، أو الالر تور، أو ا اسور، ومتاكعتهم أدناء استخدامهم لتلم الوسائل.

عمل دراسات مشاهبة فذه الدراسة، يتم من خالفا تناول موضو  أدر استخدام أداوت التكنولوجيا كاللوح الذكي وا اسور  -4
 يف العلمية التعليمية وأدرها على الطالر ومدى رضى املعلمني عنها.

 عـــــاملراج

 املراجع العربية
 ( .ا ساسببية االنفعاليببة وعاللتهببا ألملهببارات االجتماعيببة لببدى املعببالني مسعيببا يف حمافظببات نببزة. رسببالة ماجسببتري نببري 2011أكببو منصببور، حنببان .)

 منشورة، اجلامعة ا سالمية، نزة.
  (. التعليم ا لك وا واخلدمات املعلوماتية. القاهرة: العريب للنشر والتوزيع.2015تريب، فريف. )األ 
 ( .التقنيات التعليمية املساعدة لذوي االحتياجات اخلاصة. الرايض: دار الزهراء.2014الببالوي، إيهار وامحد، ايسر .) 
 ( .االحتياجبببات ال2019الببببداح، أجمببباد وتركسبببتاا، مبببرمي .) تدريبيبببة ملعلمبببات الطالبببب الصبببم وضبببعاف السبببمع يف ضبببوء التطبببورات التقنيبببة يف املرحلبببة

 .144-119(، 64) 1االكتدائية. ا لة السعودية للعلوم ال كوية، 
 ( .(. اكتكبار كيئبات البتعلم: مبن املبيالد وحبك ال امنبة مبن العمبر. )ترعبة: إميبان عببد ا بق، جمبدي أمبني عاكبد، لي2015كوالرد، جوي .)نبا وفبا إكبراهيم

 عمان: دار الفكر انفرون وموزعون.
 (. أدر األنشطة ا لك ونية يف كيئبة البتعلم املبدمج يف  سبني مهبارات القبراءة لبدى التالميبذ ذوي صبعوألت البتعلم. جملبة علبوم 2016) .التازي، اندية

 .150-135(، 65) 1ال كية، 
 ( .دور الوسبائط الر 2018ا ذا، وجدان إكراهيم .) .لميبة املتعبددة يف تكييبف املنباهج للتالميبذ الصبم مبن وجهبة نظبر معلمبيهم يف املرحلبة االكتدائيبة

 .50-27( 61) 1جملة رسالة ال كية وعلم النفس، 
 ( .التعليم ا لك وا: تطبيقات مستحددة. القاهرة: دار الفكر. 2011ا لفاوي، وليد .) 
 ( .التكنولوجيا املساندة و 2009حنفي، علي .) دورها يف تفعيل أهداف تعليم الطالر الصم يف معاهبد وكبرامج البدمج: دراسبة  لييبه. املبؤمتر البدوي

 .2009/ 16/7-15الساكع:  التعليم يف مطلع األلفية ال ال ة، كتاريخ 
 (. 2013روق والسبرور، انداي. )اخلطيب، عال وا ديدي، ما والزريقات، اكراهيم والصمادي، عيبل وليبي، خولبة والعمبايرة، موسبى والروسبان، فبا

 مقدمة يف تعليم الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة. عمان: دار الفكر موزعون وانفرون. 
 ( .اس اتي يات تعليم التالميذ ذوي ا اجات اخلاصة. األردن: دار الفكر للنشر والتوزيع.2005اخلطيب، عال وا ديدي، ما .) 
 ( .استخدامات ا2005اخلطيب، عال .).لتكنولوجيا يف ال كية اخلاصة. األردن: دار وائل للنشر 
 ( .دقافببة جمتمببع الصبم الرافببدين ودورهببا يف تعلببيمهم وعملهبم وحيبباهتم االجتماعيببة: دراسببة نوعيبة. رسببالة دكتببوراه، اجلامعببة 2019خليفبات، داريببن .)

 األردنية، األردن.
 ( .فاعلية كرانمج لائم على تنمية2019الدوسري، اجلوهرة .)  كعض املهارات االجتماعية لدى الفتيات الصم ألملدارس االكتدائية يف تعديل اجتاهاهتن

 .112-71(، 42) 1 و الدمج مع العاديني. دراسات يف التعليم اجلامعي، 
 ( .اسببتخدام تكنولوجيببا االتصببال الرلمببي يف التعلببيم مببن وجهببة نظببر التدريسببني يف اجلامعببات األ2019الببديلمي، عبببد الببرزاق .) ردنيببة. ا لببة العركيببة

 . 168-149(، 6) 2لإلعالم ودقافة الطفل. 
 ( .صعوألت التعلم: األسس النظرية والتشخيصية العالجية. القاهرة: دار النشر اجلامعية. 2008الزايت، فتحي .) 
 ( .تصميم الوسائل التعليمية وإنتاجها لذوي االحتياجات اخلاصة. األردن: 2008سالمة، عبد ا افا .).دار اليازوري 
 ( .تقيبببيم فاعليبببة التكنولوجيبببا املسببباعدة مبببن وجهبببة نظبببر املعولبببون مسعيًبببا يف مراكبببز منطقبببة اجلبببوف يف اململكبببة العركيبببة 2007الشبببراري، عببببد العزيبببز .)

 السعودية. رسالة ماجستري نري منشورة، اجلامعة األردنية، األردن.
 ( .لرااي ومشكالت معاصرة يف امل2016الشرمان، عاطف .)عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع.2ناهج وطرق التدريس. ي . 
 ( .املهارات االجتماعية وعاللتهبا أللتحصبيل األكبادميي لبدى التالميبذ الصبم وذوي صبعوألت البتعلم. جملبة العلبوم ال كويبة، 2017صقر، انصا .)2 

(4 ،)155-206. 
 ( .مفهوم وسائل تكنولوجيا التعليم من2019الصليلي، أمحد .)  ،235 – 221 (،2) 46وجهة نظر معلمي ا عالة السمعية. جملة دراسات العلوم ال كوية. 
 ( .فعالية التعلم التماز  القائم على إدارة التعلم  كالكبورد  يف التحصيل املبافر واملؤجبل للفيبزايء وكقباء 2016صوافطه، وليد واجلريوي، عبد ا يد .)

 .497-476(، 3) 10جامعة السلطان لاكوس.  -ة وامعة امللم سعود. جملة الدراسات ال كوية والنفسيةادر التعلم لدى طالر الكليات الصحي
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مجلة العلوم التربوية والنفسية 191المجلد )13(  العـدد )2( 190

حممد عثمان حممد ب�شاتوه 

 عـــــاملراج

 املراجع العربية
 ( .ا ساسببية االنفعاليببة وعاللتهببا ألملهببارات االجتماعيببة لببدى املعببالني مسعيببا يف حمافظببات نببزة. رسببالة ماجسببتري نببري 2011أكببو منصببور، حنببان .)

 منشورة، اجلامعة ا سالمية، نزة.
  (. التعليم ا لك وا واخلدمات املعلوماتية. القاهرة: العريب للنشر والتوزيع.2015تريب، فريف. )األ 
 ( .التقنيات التعليمية املساعدة لذوي االحتياجات اخلاصة. الرايض: دار الزهراء.2014الببالوي، إيهار وامحد، ايسر .) 
 ( .االحتياجبببات ال2019الببببداح، أجمببباد وتركسبببتاا، مبببرمي .) تدريبيبببة ملعلمبببات الطالبببب الصبببم وضبببعاف السبببمع يف ضبببوء التطبببورات التقنيبببة يف املرحلبببة

 .144-119(، 64) 1االكتدائية. ا لة السعودية للعلوم ال كوية، 
 ( .(. اكتكبار كيئبات البتعلم: مبن املبيالد وحبك ال امنبة مبن العمبر. )ترعبة: إميبان عببد ا بق، جمبدي أمبني عاكبد، لي2015كوالرد، جوي .)نبا وفبا إكبراهيم

 عمان: دار الفكر انفرون وموزعون.
 (. أدر األنشطة ا لك ونية يف كيئبة البتعلم املبدمج يف  سبني مهبارات القبراءة لبدى التالميبذ ذوي صبعوألت البتعلم. جملبة علبوم 2016) .التازي، اندية

 .150-135(، 65) 1ال كية، 
 ( .دور الوسبائط الر 2018ا ذا، وجدان إكراهيم .) .لميبة املتعبددة يف تكييبف املنباهج للتالميبذ الصبم مبن وجهبة نظبر معلمبيهم يف املرحلبة االكتدائيبة

 .50-27( 61) 1جملة رسالة ال كية وعلم النفس، 
 ( .التعليم ا لك وا: تطبيقات مستحددة. القاهرة: دار الفكر. 2011ا لفاوي، وليد .) 
 ( .التكنولوجيا املساندة و 2009حنفي، علي .) دورها يف تفعيل أهداف تعليم الطالر الصم يف معاهبد وكبرامج البدمج: دراسبة  لييبه. املبؤمتر البدوي

 .2009/ 16/7-15الساكع:  التعليم يف مطلع األلفية ال ال ة، كتاريخ 
 (. 2013روق والسبرور، انداي. )اخلطيب، عال وا ديدي، ما والزريقات، اكراهيم والصمادي، عيبل وليبي، خولبة والعمبايرة، موسبى والروسبان، فبا

 مقدمة يف تعليم الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة. عمان: دار الفكر موزعون وانفرون. 
 ( .اس اتي يات تعليم التالميذ ذوي ا اجات اخلاصة. األردن: دار الفكر للنشر والتوزيع.2005اخلطيب، عال وا ديدي، ما .) 
 ( .استخدامات ا2005اخلطيب، عال .).لتكنولوجيا يف ال كية اخلاصة. األردن: دار وائل للنشر 
 ( .دقافببة جمتمببع الصبم الرافببدين ودورهببا يف تعلببيمهم وعملهبم وحيبباهتم االجتماعيببة: دراسببة نوعيبة. رسببالة دكتببوراه، اجلامعببة 2019خليفبات، داريببن .)

 األردنية، األردن.
 ( .فاعلية كرانمج لائم على تنمية2019الدوسري، اجلوهرة .)  كعض املهارات االجتماعية لدى الفتيات الصم ألملدارس االكتدائية يف تعديل اجتاهاهتن

 .112-71(، 42) 1 و الدمج مع العاديني. دراسات يف التعليم اجلامعي، 
 ( .اسببتخدام تكنولوجيببا االتصببال الرلمببي يف التعلببيم مببن وجهببة نظببر التدريسببني يف اجلامعببات األ2019الببديلمي، عبببد الببرزاق .) ردنيببة. ا لببة العركيببة

 . 168-149(، 6) 2لإلعالم ودقافة الطفل. 
 ( .صعوألت التعلم: األسس النظرية والتشخيصية العالجية. القاهرة: دار النشر اجلامعية. 2008الزايت، فتحي .) 
 ( .تصميم الوسائل التعليمية وإنتاجها لذوي االحتياجات اخلاصة. األردن: 2008سالمة، عبد ا افا .).دار اليازوري 
 ( .تقيبببيم فاعليبببة التكنولوجيبببا املسببباعدة مبببن وجهبببة نظبببر املعولبببون مسعيًبببا يف مراكبببز منطقبببة اجلبببوف يف اململكبببة العركيبببة 2007الشبببراري، عببببد العزيبببز .)

 السعودية. رسالة ماجستري نري منشورة، اجلامعة األردنية، األردن.
 ( .لرااي ومشكالت معاصرة يف امل2016الشرمان، عاطف .)عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع.2ناهج وطرق التدريس. ي . 
 ( .املهارات االجتماعية وعاللتهبا أللتحصبيل األكبادميي لبدى التالميبذ الصبم وذوي صبعوألت البتعلم. جملبة العلبوم ال كويبة، 2017صقر، انصا .)2 

(4 ،)155-206. 
 ( .مفهوم وسائل تكنولوجيا التعليم من2019الصليلي، أمحد .)  ،235 – 221 (،2) 46وجهة نظر معلمي ا عالة السمعية. جملة دراسات العلوم ال كوية. 
 ( .فعالية التعلم التماز  القائم على إدارة التعلم  كالكبورد  يف التحصيل املبافر واملؤجبل للفيبزايء وكقباء 2016صوافطه، وليد واجلريوي، عبد ا يد .)

 .497-476(، 3) 10جامعة السلطان لاكوس.  -ة وامعة امللم سعود. جملة الدراسات ال كوية والنفسيةادر التعلم لدى طالر الكليات الصحي



دور التعلم املدمج يف تطوير املهارات الأكادميية ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 193المجلد )13(  العـدد )2( 192

حممد عثمان حممد ب�شاتوه 

 ( .دور مؤسسات التعليم العاي يف اخ اق ا باجز الرلمبي. اململكبة العركيبة السبعودية: مركبز الدراسبات االسب اتي ي2010طيب، أسامة .)- جامعبة
 امللم عبد العزيز.

  (. فاعلية كرانمج تعليمي لتحسبني مهبارات اللغبة التعبرييبة لبدى األطفبال ضبعاف السبمع ألملركبز السبوداا للسبمع. جملبة 2018ة. )عبد الرمحن، أمين
 .41-24( 7) 2العلوم ال كوية والنفسية. 

 ( .والببع اسببتخدام الببتعلم ا لكبب وا املببدمج يف عمببادة السببنة التحرببريية وامعببة امللببم سبب2011العتيبب ، فهببد طلببق .) .عود واجتاهببات الطلبببة  وهببا
 رسالة ماجستري نري منشورة، جامعة امللم سعود، اململكة العركية السعودية. 

 ( .االجتاهببات ا دي ببة يف التكنولوجيببا التعليميببة لببذوي االحتياجببات اخلاصببة: ا عالببة 2019عدائكببه، سببامية وكوضببياف، انديببة وعببدواا، حنببان .)
 .112-89(، 6) 1ة العركية لعلوم ا عالة واملوهبة، السمعية و البصرية منوذجا. ا ل

  .دار صفاء للنشر والتوزيع :عمان .. اجلودة الشاملة واجلديد يف التدريس(2009)عطية، حمسن. 
 ( .أدر اسبتخدام اسب اتي ية البتعلم التعباوا يف تنميبة كعبض املهبارات النحويبة لبدى الطبالر املعبولني مسعيًبا يف ا2008العنزي، خلف .) لصبف األول

 ال انوي مبدينة الرايض. رسالة ماجستري نري منشورة، جامعة أم القرى، السعودية. 
 ( .فعاليبة فببكات التواصبل االجتمباعي يف تنميبة املهبارات االجتماعيبة للطبالر الصبم. ا لبة ال كويبة الدوليبة املتخصصبة، 2017عيسى، أمحبد .)6 

(1 ،)259-272. 
 ( .التعليم ا لك وا من التطبيق إىل االح اف واجلودة. القاهرة: عامل الكتب. 2009الغريب، زاهر إمساعيل .) 
 ( .والببع تببوافر واسببتعمال الوسببائل التعليميببة ا دي ببة لتعلببيم مببادة ال كيببة الفنيببة يف معهببد األمببل للصببم والبببكم. جملببة كليببة ال كيببة 2018الغببزاي، أمببل .)

 .966-947( 39) 3األساسية للعلوم ال كوية وا نسانية، 
 ( .مراحل التأهيل وإعداد املعولني مسعيا للحياة املهنية. ندوة االجتاهات املعاصرة للتعليم والتأهيل املهي للمعبولني 2000الفرايت، السيد نور الدين .)

 مسعيا، السعودية، الرايض.
 ( .املهارات االجتماعية واالتصالية دراسات وحبوث نفسية. القا2003فر ، طريف .).هرة: دار نريب للطباعة والنشر والتوزيع 
 ( .ذوو ا عالة السمعية: تعريفهم وخصائصهم، وتعليمهم وأتهيلهم. القاهرة: عامل الكتب.2014القريطي، عبد املطلب .) 
 ( .ا كدا  ومستقبليات التعليم: التعلةم يف العصر الرلمي. ترعة: وليد السويركي. رام ز2013كرافت، نان .): ة عبد احملسن القطان.مؤسس 
 ( .مقيببباس املهببارات األكادمييبببة لببدى األطفبببال ذوى ا عالبببة العقليببة البسبببيطة. جملبببة 2017الكببيالا، أمحبببد والشببخد، عببببد العزيبببز وأمحببد، مبببروة .)

 .658-566(، 49) 1ا رفاد النفسي، 
 ( .درجة استخدام اس اتي ية التعلم املدمج لدى معلمي املر 2019ا اي، وفاء .) ،حلة األساسية يف لواء وادي السري. رسبالة ماجسبتري نبري منشبورة

 جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن. 
 ( .تطبيقات الذكاء االصطناعي وتنمية املهارات ا ياتية لبذوي االحتياجبات اخلاصبة: نظبرة مسبتقبلية. ا لبة الدوليبة للبحبوث 2020جماهد، فايزة .)

 .193-175(، 1) 3يف العلوم ال كوية. 
 ( .تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة. ي2008حممد، أمني .)املنيا: دار التيسري للطباعة والنشر. 1 . 
 ( .تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة. ي2010مرزوق، مساح .)عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع.1 . 
 ( .أدر الدمج 2018منري، كشاطة وسامية، فويعل .) املدرسبي علبى مفهبوم البذات لبدى األطفبال املعبالني مسعيبا. جملبة اجلبامع يف الدراسبات النفسبية

 .38-12( 8)3والعلوم ال كوية. 
 ( .الصحة النفسية للطفل: ر ية والعية من العيادة النفسية. دمياي: جامعة األزهر.2008املهدي، حممد .) 
 ( .فاعلية كرانمج إرفاد ع2010املياحي، سليمان .) عي لائم على نظرية العال  أللوالع يف تنمية املهارات االجتماعيبة لبدى طلببة التعلبيم األساسبي

 كسلطنة عمان. رسالة ماجستري نري منشورة، جامعة نزوى، نزوى.
 ( .التعليم ا لك وا. مصر: دار زهور املعرفة والربكة.2017هافم، جمدي .) 
 ( .يف  صيل طلبة الصف الساكع األساسبي يف مبحبث ا اسبور. رسبالة ماجسبتري نبري منشبورة، (. أدر استخدام )كورس الر2015وحشة، رمي )

 .جامعة الريموك، إركد
 ( .الدليل التنظيمي لل كية اخلاصة. اململكة العركية السعودية: وزارة التعليم.2016وزارة التعليم .) 
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