Association of Arab Universities Journal for Education and
Psychology
Volume 19

Issue 4

Article 6

2022

فاعلية استخدام الفيديوهات التعليمية الرقمية )اليوتيوب( في
تحسين تحصيل التالميذ الصم في مادة العلوم في الصف
الثالث األساسي. The effectiveness of using digital educational
videos (YouTube) in improving the achievement of deaf pupils in
science in the third grade
عالية الرفاعي
 سوريا، جامعة دمشق،كلية التربية, aalya.refaey@seciauni.org

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaru_jep
Part of the Education Commons

Recommended Citation
( "فاعلية استخدام الفيديوهات التعليمية الرقمية )اليوتيوب( في تحسين تحصيل التالميذ الصم في2022)  عالية,الرفاعي
مادة العلوم في الصف الثالث األساسي. The effectiveness of using digital educational videos (YouTube) in
improving the achievement of deaf pupils in science in the third grade," Association of Arab Universities
Journal for Education and Psychology: Vol. 19 : Iss. 4 , Article 6.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaru_jep/vol19/iss4/6

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Association of Arab Universities Journal for Education and Psychology by an authorized editor. The
journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please contact
rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

البحث السادس

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس  ....................المجلد التاسع عشر  -العدد الرابع – 2021

فاعلية ادتخدام الفيديوهات التعليمية الرقمية (اليوتيوب) في تحدين
تحصيل التالميذ الصم في مادة العلوم في الصف الثالث األدادي
د .عالية الرفاعي

*

الملخص
ىدؼ ىذا البحث إذل الكشف عن فاعلية استخداـ الفيديوىات التّعليمية الرقمية (اليوتيوب) يف
ف الثّالث يف مرحلة التّعليم األساسي .ومشلت عينة
الص ّ
ربسُت ربصيل التالميذ الصم يف مادة العلوـ يف ّ
البحث ( )26تلميذاً أصم يف الصف الثالث من التعليم األساسي يف مدرسة األمل للمعوقُت ظبعياً،
توزعت عينة البحث بالسحب العشوائي إذل ؾبموعتُت :األوذل ؾبموعة ذبريبية تكونت من ( )13تلميذاً،
والثانية ؾبموعة ضابطة تكونت من ( )13تلميذاً ،واعتمدت الباحثة اؼبنهج شبو التجرييب  ،وقامت
بإعداد أدوات الدراسة اؼبتمثلة باالختبار التحصيلي ؼبادة العلوـ للوحدة التعليمية ،وصممت الدروس
التعليمية باستخداـ الفيديوىات الرقمية التعليمية لدروس الوحدة التعليمية  ،وؼبعرفة داللة الفروؽ يف
درسوا باستخداـ الفيديوىات التعليمية الرقمية وتالميذ
التحصيل بُت تالميذ اجملموعة التجريبية الذين ّ
درسوا احملتو ذاتو بالطريةة التةليدية  ،طبةت الباحثة االختبار التحصيلي على
اجملموعة الضابطة الذين ّ
تالميذ اجملموعتُت ،وأظهرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات رتب درجات تالميذ
اجملموعة التجريبية والضابطة الصم يف الصف الثالث من التعليم األساسي دبادة العلوـ يف االختبار
التحصيلي البعدي ؼبادة العلوـ لصاحل اجملموعة التجريبية .وىذا يدؿ على فاعلية استخداـ الفيديوىات
التعليمية الرقمية يف ربسُت ربصيل التالميذ الصم يف مادة العلوـ يف الصف الثالث األساسي.
الكلمات المفتاحية :الفيديو الرقمي التعليمي ،الصم ،العلوم.

* أستاذ مساعد يف قسم الًتبية اػباصة ،كلية الًتبية ،جامعة دمشق ،سوريا.
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The effectiveness of using digital educational videos
(YouTube) in improving the achievement of deaf pupils in
science in the third grade
Dr. Alia Alrefay
Associate professor-Department of Special Education
Faculty of Education
Damascus University, Syria

Abstract
The aim of the current research is to reveal the effectiveness of
using digital educational videos (YouTube) in improving the
achievement of deaf students in science in the third grade in the
basic education stage. The research sample included (26) deaf
students in the third grade of basic education at Al-Amal School
for the Hearing Impaired, where the research sample was
distributed randomly drawing into two groups, the first is an
experimental group consisting of (13) students, and the second is
a control group consisting of (13) students. The researcher
adopted the quasi-experimental approach, and prepared the study
tools represented by the achievement test for the science subject
for the educational unit. The educational lessons were designed
using the educational digital videos for the lessons of the
educational unit. In order to find out the significance of the
differences in the achievement between the students of the
experimental group who were taught using digital educational
videos and the students of the control group who were taught the
same content in the traditional way, the researcher applied the
achievement test to the students of the two groups and the results
showed that there were statistically significant differences
between the mean scores of the deaf students in the third grade
from basic education in science in the experimental and control
groups in the post-achievement test in science in favor of the
experimental group. This indicates the effectiveness of using
digital educational videos in improving the achievement of deaf
students in science in the third grade of primary school.
Keywords: Digital educational video - deaf – science.
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المقدمة:
يشهد العادل يف اآلونة األخَتة ظهور ابتكارات تةنّية حديثة طالت اجملاؿ التعليمي ،ولعل أىم
الةطاعات اليت أصبحت ملزمة ؼبواكبة التكنولوجيا اغبديثة واستخدامها يف العملية التعليمية قطاع التعليم.
ؽبذا قبد أنفسنا أماـ حةيةة ال مفر منها ،وىي اغبصوؿ على تعليم أكثر فعالية وأكثر تأثَتاً ،وىذا يتطلب
استخداـ وسائل وأساليب تةنية حديثة أكثر تةدماً تعتمد على اػبربات احملسوسة ،وتطور مشاركة الطلبة،
وتشجع اندماجهم على كبو أكرب يف العملية التعليمية.
َّـ حلوالً
وقد وفر اإلنًتنت مع اؼبيزات اؽبائلة آفاقاً جديدة ورائدة للتعامل مع الةضايا التعليمية ،وقد َ
طور شبكة الويب وظهور تطبيةات جديدة وسريعة ومبهرة أطلق
للحاجات اؼبتزايدة ؼبصادر التعلم .ومع ت َ
عليها  2,0 Webتفاعل الكثَت من الناس مع ىذه التطبيةات ،وقد يع ّد الويب  2,0موجة أو موضة
تسعى عبذب صبيع اؼبستخدمُت اؼبتعايشُت على شبكة اإلنًتنت ،ومن تطبيةاتو الرسائل الفورية ،rss
واؼبدونات  ، blogsوالتأليف اغبر  ،wikiوالشبكات االجتماعية  .social networkوظبحت
ىذه التطبيةات للمستفيدين بامتالؾ قاعدة بيانات خاصة سبكنهم من التحكم ها ،وذلك بالتعديل أو
اإلضافة أو اغبذؼ ألية معلومة مع تزويدىم بأنظمة تفاعلية تتيح فرصة التفاعل االجتماعي هدؼ التعبَت
عن أنفسهم واىتماماهتم وثةافتهم( .ويكيبيديا ،اؼبوسوعة اغبرة)2020،
ولةد أسهمت أدوات  2,0 Webدبا ؽبا من ميزات تفاعلية يف التدريس والتعليم والتعلم يف ذباوز
العديد من اؼبشكالت وذلك بتةدًن اػبدمات التعليمية ودعم نظم التعليم عن بعد وتفريد التعليم دبا
تةدمو من أساليب وأدوات تتخطى حدود الزماف واؼبكاف وقيود االتصاؿ اؼبباشر داخل الصفوؼ
التةليدية .وقد نشرت شركة اليوتيوب  Channels YouTube Education.أحد
تطبيةات ) )2,0 Webوفق إحصائية دبوقعها اإللكًتوين قائمة ألكثر من ( )600قناة جامعية
و( )350مدرسة ابتدائية وثانوية ،و( )370قناة للتعليم مد اغبياة ،يتم استخدامها يف تعليم الطلبة.
ويستطيع اؼبعلموف الرجوع إذل موقع اليوتيوب على شبكة اإلنًتنت لإلفادة فبا توفره ؽبم من مةاطع فيديو
ذات صلة بالعملية التعليمية التعلمية .وقد أنشئ موقع يوتيوب عاـ  ،2005وبعد عاـ تةريباً من إنشائو
صار يوفر ( )100مليوف فيديو يومياً ،أي ما يعادؿ ( )% 60من ؾبموع الفيديوىات اليت تشاىد على
شبكة اإلنًتنت .وتتوسع ؿبتويات اؼبوقع باستمرار ،إ ْذ يتم ربميل ( )15ساعة فيديو يف كل دقيةة ،ويف
عاـ ( )2012أصبح وبمل يف مكتبتو ( )141مليوف فيديو تعليمي(.العبدالالت.)2018 ،
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ىذا التطور التكنولوجي يف ميداف الًتبية والتعليم دل ينحصر يف مساعدة اؼبتعلمُت العاديُت فةط ،لكنَّو
مشل ميداف الًتبية اػباصة أيضاً ،فةد خدمت شبكات اإلنًتنت الكثَت من ذوي اإلعاقة الذين هبدوف
صعوبةً يف ربصيل اؼبعلومات كاألشخاص اؼبعاقُت ظبعياً ،فهناؾ العديد من اؼبواقع اليت اىتمت هم،
ووفرت ؽبم الكثَت من اػبدمات اليت تذلل ؽبم الصعوبات أثناء عملية البحث .كموقع "الةاموس اإلشاري
العريب للصم" الذي يوفر العديد من اػبدمات التعليمية للصم.
وشبة العديد من اؼبواقع اؼبفيدة يف شبكة اإلنًتنت كموقع األمل لإلعاقة السمعية توفر روابط تنةل
اؼبتعلم إذل قنوات على اليوتيوب وزبتص بتعليم لغة اإلشارة .وموقع " "tunisignerمنصة تعليمية
ؾبانية هتدؼ إذل تنمية الةدرات اللغوية وربسينها لد األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية ،تساعد
األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية على تعلم كتابة وقراءة لغة اإلشارة باستخداـ نظاـ ساين رايتنغ
“ ”SignWritingالذي يعد من أىم أنظمة كتابة لغة اإلشارة يف العادل .كما يوفر اؼبوقع أيضاً
قواميس إشارية تضم مصطلحات إشارية مرفةة بالعالمات اؼبنسوخة اػباصة ها بطريةة ساين رايتنغ ،ىذا
إذل جانب تطبيةات إلكًتونية متنوعة تتمثل يف لعبة ذاكرة تسمى . MemoSign
ويُعد استخداـ الفيديوىات التعليمية يف مواقع اإلنًتنت أحد التةنيات اؽبامة يف التعليم ،وير اؼبعلموف
عدداً من الفوائد الستخداـ الفيديوىات لطالهم اؼبعوقُت ظبعياً ،منها :التحفيز إذل الةراءة واكتساب
اؼبعرفة وتنشيط الذاكرة ،وزيادة تفاعل الطالب وضباسهم ،وتوفَت قدر أكرب من األمباط التعليمية اؼبتنوعة،
وتعزيز فهم الطالب ومهارات اؼبناقشة ( .)Lang , Steely, 2003كما يُع ّد الفيديو مصدراً قيّماً
للمعلمُت لتةدًن موضوعات متنوعة بطرائق ال توفرىا الصور الثابتة والنصوص ،كةياـ معلمي العلوـ
باستخداـ مةاطع الفيديو والرسوـ اؼبتحركة لتوضيح التجارب اليت ال يبكن الةياـ ها داخل الصف
الدراسي ،أو اصطحاب الطالب يف رحالت ميدانية من اؼبستحيل الةياـ ها على أرض الواقع إذل داخل
جسم اإلنساف أو إذل الفضاء اػبارجي (السروبي .)2017 ،وقد أشار (سرحاف )2015 ،إذل أف
توظيف الفيديوىات التعليمية يف التعليم تةصر مدة التدريس ،وربافظ على اىتمامات حية للطلبة،
وتساعدىم على سبثيل اؼبفاىيم اجملردة ،وتوفر ؽبم ذبارب واقعية وزبلق لديهم الرببة يف التعلم.
فمن اؼبهم توفَت التعليم اؼبناسب واؼبالئم للتالميذ الصم ،ويبدو أف استخداـ طرائق التدريس التةليدية
فةط ال يكفي لتعليمهم .وأف استخداـ التكنولوجيا اغبديثة هبعل تدريبهم أكثر فائدة .ويف ضوء ما سبق
تتضح أنبية التوجو إلعداد دروس تعليمية ىادفة لتحسُت ربصيل التالميذ الصم يف مادة العلوـ ،قد تُسهم
يف ربسُت دافعيتهم للتعلم.
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 -1مشكلة البحث:
إف توظيف التكنولوجيا يف العملية التعليمية صار حاجة ملحة يف عصرنا اغبارل ؼبا تتمتع بو من تنوع
يف اؼبعلومات اليت يبكن أف تةدمها ،كما أف استخدامها من وجهة نظر الًتبويُت يدعم عملية التعلم
ويعززىا من خالؿ فبارسة العمليات التعليمية واألنشطة اؼبتعددة لتعلم اؼبفاىيم واغبةائق واؼبهارات.
فاستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات ال يةتصر على فرد دوف اآلخر أو فئة دوف األخر  ،وقد تكوف فئة
التالميذ ذوي اإلعاقة بأمس اغباجة لتوظيف ىذه التةنيات لتساعدىم على ذباوز العديد من اؼبشكالت
التعليمية اليت يعانوف منها؛ إذ تًتؾ اإلعاقة السمعية تأثَتات متباينة على الةدرات التعليميػة اعتمادا على
نوعها وشدهتا ،ولكن أكثر ىذه التأثَتات وضوحاً ىو ذلك اؼبتعلق بالنمو اللغػوي الذي يرتبط ارتباطاً قوياً
بالتعليم اؼبدرسي ،فالتحصيل األكاديبي للتالميذ اؼبعاقُت ظبعياً ينخفض بشكل ملحوظ عن التالميذ
السامعُت مع َّ
أف قػدراهتم اؼبعرفية ليست منخفضة نسبياً (اػبطيب ،اغبديدي.)2005،
ودبا أف مادة العلوـ مادة حيوية ىامة تساعد التالميذ على فهم العادل واستيعاب ما وبدث من حوؽبم،
وؽبا دور كبَت يف تعزيز فضوؿ اؼبتعلم وزيادة متعتو يف استكشاؼ العادل ،قامت الباحثة بدراسة استطالعية
وجهت فيها ؾبموعة من األسئلة إذل عدد من معلمات التالميذ الصم يف اغبلةة األوذل من مرحلة التعليم
األساسي عن اؼبشكالت اليت تعًتضه َّن يف تدريس مادة العلوـ للتالميذ الصم وربددت األسئلة باآليت :ما
اؼبشكالت اليت تواجهك يف تعليم مادة العلوـ للتالميذ الصم؟ ىل الطريةة اؼبستخدمة من قبل اؼبعلمة
ربةق األىداؼ التعليمية يف مادة العلوـ؟ ىل التةنيات التعليمية اؼبتوفرة يف اؼبدرسة مناسبة لتعليم التالميذ
الصم؟ ويف ضوء معرفته َّن وخربهت َّن يف تعليم التالميذ الصم لصفوؼ اغبلةة األوذل عدة سنوات أصبعن
ٍ
وضعف يف
الصم بالشكل األمثل،
على وجود مشكلة يف ترسيخ ؿبتو مادة العلوـ وإيصالو إذل التالميذ ّ
فهم ىؤالء التلميذ بعض اغبةائق واألفكار اليت يةدمها كتاب العلوـ ،وأف األساليب التةليدية اؼبتبعة
ليست كافية وقادرة وحدىا على نةل اؼبعارؼ كلها وإيضاحها كما هبب ،فالتالميذ الصم يفتةروف إذل
مدخل أساسي وىو السمع لذا يواجهوف صعوبة كبَتة بفهم بعض اؼبفاىيم العلمية اجملردة ألهنم ال
اجملردة للتحةق من وجودىا ،وأصبعت اؼبعلمات على حاجتهن
يستطيعوف مشاىدهتا ومالحظتها بالعُت ّ
الستخداـ أساليب وطرائق ـبتلفة وجذابة يف تدريس ىذه اؼبادة إليضاح العالقات واألفكار وعرض
اغبةائق أماـ التالميذ لتحةيق فهمها وترسيخها يف أذىاهنم ،وأكدت اؼبعلمات ضرورة توظيف التةنيات
التعليمية اؼبناسبة بشكل فعاؿ ومثمر لتحةيق األىداؼ اؼبرجوة من تدريس مادة العلوـ للتالميذ الصم يف
مرحلة التعليم األساسي.
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اختارت الباحثة مةرر العلوـ للصف الثالث األساسي لتوفر معلومات اؼبةرر بأشكاؿ ـبتلفة يبكن
لعناصر الفيديو التعليمي اإلحاطة ها وإيضاحها بطريةة سلسة وؿبببة لتالميذ ىذه اؼبرحلة ،فالتلميذ
األصم ذبذبو العناصر البصرية واأللواف والصور اؼبتحركة اليت ذبعل عملية التعلم أكثر متعةً وتشويةاً لو.
دور ىاـ يف استثارة
ففي ؾباؿ العلوـ الطبيعية ير الًتبويوف أنبية الفيديو التعليمي وسيلة تعليمية ؽبا ٌ
اىتماـ التالميذ ،وزيادة خربهتم العلمية ،وبناء اؼبفاىيم العلمية السليمة ،وإشباع حاجاهتم ،ويف ىذا
السياؽ أثبتت دراسة ) )Hisyamuddin,et,al,2020وجود تأثَت مرتفع الستخداـ الفيديو يف
ربصيل مادة العلوـ عند مستو التذكر والفهم والتحليل واؼبستويات الثالثة ؾبتمعة .وأشار ( Baglama
 ( et,al,2018إذل أنو باستخداـ تةنية الفيديو التعليمي أصبح اؼبعلم قادراً على توظيف التةنية
بالدرجة اليت يبكن أف تسهم يف ربسُت اؼبخرجات التعليمية النهائية وسد الثغرات اؼبصاحبة ػبطط تنفيذ
منهاج العلوـ دبرحلة التعليم األساسي وطرائق تدريسها.
وذكر( )2013 ،Tayoأف استخداـ الفيديوىات التعليمية الرقمية يبكنها جذب االنتباه وشرح
التعةيدات والتعبَت عػن األفكػار بصرياً .وألهنا زباطػب حاسة البصر تعد وسيلة مناسبة لتعليم التالميذ
اؼبعاقُت ظبعياً ،إف ضعف حاسة السمع ذبعلهم يعتمدوف على حاسة البصر فػي تلةي اؼبعلومات
ومعاعبتها ،لذا يبكن توظيفها يف تعلػيم اؼبفػاىيم للتالميذ اؼبعاقُت ظبعياً.
وأكدت دراسة (  ) 2019, Yulia,et,alضرورة استخداـ العادل الرقمي واؼبنصات التعليمية
واالستفادة من تكنولوجيا التعليم ،والًتكيز على التعليم البصري للتالميذ اؼبعاقُت ظبعياً الذي يعد اؼبدخل
األساسي لديهم يف استةباؿ اؼبعلومة وربليليها .وأشارت دراسة (عةيلي وخالد )2013،إذل ضرورة اعتماد
إسًتاتيجيات التعليم البصري للتالميذ اؼبعاقُت ظبعياً نظراً ػبصائص ىؤالء التالميذ ،وأكدت الدراسة أنو
من اؼبمكن ربةيق أىداؼ تدريس مادة العلوـ للتالميذ اؼبعاقُت ظبعياً إذا استخدمت طرائق وإسًتاتيجيات
تدريس مناسبة .وبينت نتائج الدراسة أف توظيف تكنولوجيا التعليم ومن ضمنها الفيديوىات التعليمية
يساعد على ربسُت التحصيل اؼبعريف للتالميذ اؼبعوقُت ظبعياً يف مادة العلوـ.
التطور اؼبعريف والتةٍت الواسع واؼبستمر أصبحت األساليب التةليدية قاصرة عن اإلحاطة
ظل ىذا ّ
يف ّ
بالكم اؽبائل من اؼبعارؼ واؼبعلومات ،خصوصاً يف مرحلة التعليم األساسي (اغبلةة األوذل) وكبن حباجة
ماسة إذل تعليم التالميذ الصم باستخداـ طرائق وأساليب متنوعة تتناسب مع خصائصهم وربباهتم
وحاجاهتم وميوؽبم ،واستدعى ذلك البحث عن التةنيات التعليمية اليت زبدـ تعليم التالميذ الصم يف ىذه
اؼبرحلة ،فكاف الفيديو اػبيار اؼبناسب ؼبيزاتو اؼبتعددة والدراسات اليت شجعت على استخدامو ،وأثبتت
فعاليتو يف التعليم والتحصيل اعبيد؛ إذ يُع ّد الفيديو التعليمي أحد أىم وسائل التكنولوجية اغبديثة اليت
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يبكن استغالؽبا يف تطوير العملية التعليمية ،والوصوؿ إذل نتائج أفضل وربصيل جيد .وىذا ما أشارت إليو
العديد من الدراسات كدراسة (  )Hisyamuddin,et,al,2020و ))Tayo,2013
( )Rotimi ,et,al,2011و )Christa Lam,et,al (Matjaz ,et,al ,2004
) . ),2015لكل تلك األسباب اختارت الباحثة الفيديوىات التعليمية الرقمية اليوتيوب لتدريس مادة
بالسؤاؿ
العلوـ للتالميذ الصم يف الصف الثالث األساسي .ومن خالؿ ما سبق تتحدد مشكلة البحث ّ
اآليت:ما فاعلية استخدام الفيديوىات التعليمية الرقمية اليوتيوب في تحسين تحصيل التالميذ الصم
في مادة العلوم في الصف الثالث األساسي؟

 -2أىمية البحث:





أنبية مرحلة التعليم األساسي ،فهي مرحلة بالغة األنبية ،إهنا اللبنة األساسية يف بناء الشخصيات
وصناعة األفكار وتطور الذات وظهور اؼبيوؿ والرببات لد النشء وىي مرحلة اكتساب أكرب كم
من اؼبهارات اللغوية واؼبعرفية وبَتىا.
أنبية الفئة اؼبستهدفة التالميذ اؼبعوقُت ظبعياً (الصم) ،فأبلب التالميذ الصم لديهم مشكالت
أكاديبية ناذبة عن اؼبشكالت اؼبتعلةة بفةداف السمع وعالقتو بالنمو اللغوي.
أنبية مادة العلوـ كمادة يف ربفيز اؼبتعلمُت إذل التفكَت باألسباب الكامنة وراء ما وبدث من حوؽبم
وتساعدىم على فهم أساسيات العادل احمليط هم.
أنبية توظيف تكنولوجيا التعليم يف تدريس مادة العلوـ للتالميذ الصم ،وإبراز دور التةنيات التعليمية
يف ربةيق أىداؼ مادة العلوـ .وأنبية الفيديو يف اجملاؿ التعليمي فهو من التةنيات اغبديثة اليت تسهم
يف تطوير العملية التعليمية وذبعلها أكثر تشويةاً ومتعة .واإلفادة من حاسة البصر لتلةى اؼبعلومات
ومعاعبتها وربسُت ربصيلهم يف مادة العلوـ وربةيق أىداؼ التعليم داخل الصف.

 -3أىداف البحث:

يهدؼ ىذا البحث إذل:
تعرؼ فاعلية استخداـ الفيديوىات التعليمية الرقمية يف رفع مستو ربصيل التالميذ الصم يف
ّ 
الصف الثالث من التعليم االساسي يف مادة العلوـ.
تعرؼ فاعلية استخداـ الفيديوىات التعليمية الرقمية يف احتفاظ التالميذ الصم باؼبادة العلمية.
ّ 
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 -4فرضيات البحث:
ٔ -ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )  0.05بُت متوسطات رتب
درجات التالميذ الصم يف الصف الثالث من التعليم األساسي يف مادة العلوـ يف اجملموعتُت
التجريبية والضابطة يف االختبار التحصيلي البعدي ؼبادة العلوـ.
ٕ -ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )  0.05بُت متوسطات رتب
درجات التالميذ الصم يف الصف الثالث من التعليم األساسي يف مادة العلوـ بُت أفراد اجملموعة
التجريبية يف االختبار التحصيلي الةبلي والبعدي.
ٖ -ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )  0.05بُت متوسطات رتب
درجات التالميذ الصم يف الصف الثالث من التعليم األساسي يف مادة العلوـ بُت أفراد اجملموعة
التجريبية يف االختبار البعدي واؼبؤجل.

 -5حدود البحث:

الحدود الموضوعية :اقتصر البحث على قياس فاعلية استخداـ الفيديوىات التعليمية الرقمية اليوتيوب

يف ربصيل مادة العلوـ وحدة (النباتات) من مةرر مادة العلوـ للصف الثالث األساسي.

الحدود البشرية :اختارت الباحثة عينة من التالميذ الصم يف الصف الثالث يف التعليم األساسي مكونة
من  26تلميذاً مةسمة إذل ؾبموعتُت (ذبريبية وضابطة) يف كل ؾبموعة  13تلميذاً.
الحدود المكانية :طُبق البحث يف مدرسة (األمل للمعاقُت ظبعياً) يف ؿبافظة دمشق.
اسي األوؿ من عاـ 2021/2020ـ.
الحدود الزمانية :طبّق يف الفصل الدر ّ

 -6مصطلحات البحث وتعريفاتو اإلجرائية:

تعرؼ الفاعلية بأهنا" :الةدرة على إقباز األىداؼ أو اؼبدخالت لبلوغ النتائج اؼبرجوة والوصوؿ
الفاعلية ّ :
وتعرفها الباحثة إجرائياً بأهنا :مد التغَت الذي وبدثو التعليم
إليها بأقصى حد فبكن"( .زيتوفّ )2004 ،
باستخداـ الفيديوىات التعليمية الرقمية (اليوتيوب) يف مادة العلوـ ورب ّةق األىداؼ اؼبرجوة من الربنامج
لد عينة البحث ،وتةاس الفاعلية يف ىذا البحث بالدرجة اليت وبصل عليها التلميذ يف االختبار
التحصيلي البعدي اؼبصمم من قبل الباحثة ؽبذا الغرض.

التّحصيل ال ّدراسي" :اؼبعلومات واؼبهارات اؼبكتسبة من قبل اؼبتعلمُت نتيجة دراسة موضوع أو وحدة
وتعرفو الباحثة إجرائياً بأنو :الدرجات اليت وبصل عليها التالميذ الصم
دراسية ؿبددة"( .ظبارةّ .)2008 ،
يف الصف الثالث األساسي يف االختبار التحصيلي اؼبعد من قبل الباحثة ؼبعرفة مد ربسن ربصيل
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التالميذ باستخداـ الفيديوىات الرقمية التعليمية يف الدروس التعليمية ،واؼبعلومات واؼبهارات اليت اكتسبها
أولئك التالميذ نتيجة دراسة وحدة دراسية ؿبددة من مادة العلوـ.
الفيديو التّعليمي":نوع من أفالـ اؼبعرفة والثةافة العامة ،يةدـ اؼبعلومات والبيانات واغبةائق العلمية بشيء

من التفصيل واإلسهاب ،مع كثَت من التبسيط بطريةة دراسية حبتة ،يتخصص يف تعليم اؼبفاىيم واؼبعارؼ

واؼبهارات( .حبيب )12 ،2013 ،الفيديو التعليمي الرقمي :تكنولوجيا ربميل مةاطع الفيديو ونشرىا
من خالؿ اإلنًتنت اليت يبكن مشاىدهتا من أي مكاف ويف أي وقت دوف اغباجة إذل ربميلها مباشرة من
اغبواسيب( .مظهر.)2019 ،
وتعرفو الباحثة إجرائياً بأنّو :نوع من أنواع التةنيات التعليمية اليت تعتمد حاسة البصر ،تسمح للمتعلم
ّ
دبشاىدة ؿبتو اؼبادة التعليمية بطريةة لةطات تتضمن عرضاً تفصيلياً يوضح العالقات بُت األفكار،
وتأيت أنبيتها من أهنا ذبمع اغبركة والصورة واأللواف ،فهي تشكل الصورة اؼبتحركة اليت تسهم إسهاماً كبَتاً
يف جذب انتباه التالميذ وتشويةهم للمادة التعليمية ،وتساعد على نةل الرسائل التعليمية وإيصاؽبا أثناء
اغبصة الدراسية ،ويتمثل احملتو العلمي يف ىذا البحث بالدروس اؼبتضمنة يف الوحدة الثانية من مادة
تضمنت ؿبتو دروس الوحدة اليت
العلوـ للفصل األوؿ .استخدمت الباحثة ستة فيديوىات تعليمية ّ
اختارهتا ،من أجل تدريسها بواسطة الفيديو التعليمي الرقمي لعيّنة البحث اؼبستهدفة من التالميذ الصم يف
الصف الثّالث األساسي ،وقد رافق عرض الفيديو التعليمي أثناء الدرس ترصبة اؼبعلومات السمعية بلغة
اإلشارة من قبل معلمة الصف.
الطّرائق المتبعة (االعتياديّة)" :تةوـ على مبدأ اإللةاء اؼبباشر أو الشرح أو العرض النظري للمادة العلمية
من جانب اؼبعلم؛ إذ يةوـ اؼبعلم بإلةاء اؼبعلومات للطالب"( .زيتوف)314 ،2004 ،

وتعرفها الباحثة إجرائياً بأنها :الطريةة اؼبعتمدة من قبل معلم العلوـ يف تدريس اؼبادة التعليمية للتالميذ
ّ
الصم ،اليت يكوف فيها اؼبعلم مركز التعلم ،ويستخدـ بعض األنشطة والوسائل اليت تساعد على نةل ؿبتو
اؼبادة الدراسية للمتعلمُت كما ىي يف الكتاب اؼبةرر مع اختصار اؼبفاىيم العلمية اليت هبد صعوبة
بتعليمها ،ويف ىذه الدراسة ىي الطرائق الشائعة يف التدريس اليت يتبعها معلم التالميذ الصم يف تدريس
وحدة النبات لتالميذ الصف الثالث األساسي مع استخداـ لغة اإلشارة إليصاؿ اؼبعلومات.

التالميذ المعوقون سمعياً :تُعرؼ اإلعاقة السمعية بأهنا فةداف ظبعي يًتاوح بُت البسيط والشديد جداً،
ويؤثر سلباً يف األداء الًتبوي ،ويصنف األفراد اؼبعاقوف ظبعياً من صم  Deafnessوضعاؼ ظبع
.limited hearing
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األصم يعرؼ بأنو الشخص الذي يبلغ مةدار فةدانو السمعي  70ديسبل فما فوؽ ،وال يستطيع معو
استخداـ حاسة السمع وظيفياً سواء أستخدـ اؼبعينات السمعية أـ دل يستخدمها ( Northern, et,
.)al, 2002

ضعاف السمع :ويعرفهم ديبورا وكاروؿ ( :)Deborah, Carolبأهنم أولئك الذين لديهم قصور

ظبعي أو بةايا ظبع ،ومع ذلك فإف حاسة السمع لديهم تؤدي وظائفها بدرجة ما ،ويبكنهم تعلم الكالـ
واللغة باستخداـ اؼبعينات السمعية أو من دوهنا .ومعٌت ذلك أف ضعيف السمع بإمكانو أف يستجيب
للكالـ اؼبسموع استجابة تدؿ على إدراكو ما يدور حولو شرط أف يةع مصدر الصوت يف حدود قدرتو
السمعية .ولديو صعوبات يف الكالـ والنطق بسبب وجود عجز أو نةص يف حاسة السمع بدرجة ال
تسمح لو باالستجابة الطبيعية لألبراض التعليمية واالجتماعية ،إال باستخداـ وسائل معينة.
(.)Deborah, et al,2015
اؼبسجلوف يف الصف الثالث يف مدرسة األمل
التعريف اإلجرائي للتالميذ الصم :ىم التالميذ الصم
ّ
للمعوقُت ظبعياً يف ؿبافظة دمشق الذين مت تشخيصهم وفق اختبار النغمة الصافية وكانت نتائج التخطيط
من  90 -70ديسبل.

تأمل العادل احمليط بو وكشفو ،هدؼ اغبصوؿ على اؼبعرفة
ّ
مادة العلوم" :ىي ّ
مادة تساعد التلميذ على ّ
واؼبعلومات من خالؿ حبثو وتنةيبو وفبارستو السلوؾ الصحيح الةائم على فهم اغبةائق"( .وزارة الًتبية،
)11 ،1997

وتعرفها الباحثة إجرائيّاً بأهنا :إحد اؼبواد التعليمية اؼبةرر تدريسها يف صبيع اؼبراحل التعليمية ،وتعٌت
ّ
بدراسة اغبياة واألرض والكائنات اغبية (اإلنساف ،اغبيواف ،النبات) ،ومراحل مبوىا وتطورىا ،وتوضح
العالقات والروابط فيما بينها ،كما تساعد على فهم وتعرؼ العادل من حولنا وظروفو والتغَتات اليت ربصل
اؼبةررة لتالميذ الصف الثّالث
فيو ،ويف ىذا البحث اختارت الباحثة الوحدة الثانية من ّ
مادة العلوـ ّ
األساسي ،وعناوين الدروس اليت اختارهتا الباحثة (تنتشر لتعيش ،إنتاش البذور ،أمبو لكن بشروط ،مراحل
مبو النبات).
مرحلة التّعليم األساسي " :مرحلة إلزامية وؾبانية سبتد من الصف األوؿ حىت الصف التاسع ،تعلم فيها
أساسيات اؼبعرفة ومفاتيحها بغية إكساب اؼبتعلمُت اػبربات واالذباىات واؼبواقف اؼبالئمة للحياة والتفاعل
مع اجملتمع بصورة إهبابية وفعالة"( .السيد.)930 ،2011 ،
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 -7اإلطار النظري:

 الفيديوىات التعليمية:
ثبت قباحها
إف استخداـ الفيديو يف التعليم من التةنيات اغبديثة اليت وظفت يف العملية التعليمية بعد أف َ
وفاعليتها يف كثَت من األنظمة التعليمية ،فللفيديو التعليمي دور كبَت يف جذب انتباه اؼبتعلمُت ،وجعلهم
متحمسُت كثَتاً ؼبشاىدة معلومات جديدة ومعرفتها مةارنةً بالطرائق التةليدية للتالميذ.
ويتسابق االختصاصيوف يف اؼبدارس لتوظيف تةنية الفيديو التعليمي على كبو ىبدـ الطالب ؼبا لو من
ميزات ،فهو أكثر جاذبية من احملتو الثابت،كما أنو تةنية تفاعلية سهلة االنتشار تضيف اؼبتعة للتعليم،
وتنةلو إذل خارج حدود الصف الدراسي فيثري ذبربة الدارس ،ويًتؾ اؼبعلم يف رب ّد مستمر لةدراتو وتوظيف
طاقاتو لالبتكار( .عثماف.)2018،
فالتعلم بواسطة الفيديو هبعل الطالب متفاعالً أكثر ،والصور اؼبتحركة ذبعل الطالب منتبهاً وفضولياً
يتحمس ؼبعرفة ما الذي سيحدث ،وتعد مةاطع الفيديو أداة تعليمية قوية وؿبفزة للطلبة ،ويعتمد ذلك
على كيفية استخداـ ىذا الفيديو إذ ال يُع ّد استخدامو باية بل وسيلة لتحةيق األىداؼ التعليمية
()Duffy, 2008؛ إذ يؤدي دوراً فعاالً ومهماً بوصفو عنصراً من عناصر الوسائط اؼبتعددة ،يعطي
إوباء باغبركة اغبيوية واؼبصداقية أيضاً .والتكنولوجيا اغبديثة ساعدت على إدخاؿ الفيديو إذل اغباسوب من
أجل خلق التكامل بُت العناصر صبيعها (النص والصورة واغبركة ،والصوت) للحصوؿ على وسائط أكثر
فاعلية يف عملييت التعليم والتعلم ،فهو من الوسائط البصرية الفعالة اليت تثَت االنتباه ،ويستخدـ يف الكثَت
من األبراض كالتفسَت والشرح والتوضيح ،ويف عرض خربات من بيئات ـبتلفة ،ويساعد على ربةيق
األىداؼ التعليمية والًتبوية ونةل اؼبعلومات للمتعلمُت بطريةة جذابة (فودة.(2002 ،
ويذكر طبيس ) )2006أف استخداـ الفيديو التعليمي يف التعليم يساعد على ربةيق أىداؼ الدرس
ويتيح للمتعلم فرصة لتعلم أفكار واكتساب خربات جديدة يف اؼبواقف التعليمية عرب الربنامج اؼبوجود على
الشاشة (طبيس.)2006 ،
ويع ّد الفيديو برباؾبو اؼبتعددة من أىم أوجو التعلم اإللكًتوين؛ إذ يةدـ اؼبعرفة للطالب يف صورة متكاملة
من وسائل عرض اؼبعلومات اؼبةروءة ،واؼبسموعة ،واؼبرئية ،وقد تطور استخداـ الفيديو يف التعليم تطوراً
كبَتاً؛ إذ استخدـ لتوجيو التعلم بالتفاعل بُت الربنامج والطالب فيما يسمى بالفيديو التفاعلي
(السعيد ،واؼبنويف)2009،
ّ .Interactive Video
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 استخدام الفيديوىات التّعليمية لتحقيق األىداف التّعليميّة:

ٔ -المجال المعرفي  :التدريب وسبييز اغبركات اليت ؽبا صلة فيما بينها مثل سرعة األجساـ اؼبتحركة،
ويبكن استخدامها يف تعليم الةواعد واألسس واؼبفاىيم.
ٕ-المجال النّفس حركي :إعطاء مباذج للتغَتات اغبركية؛ فيمكن باستخداـ الفيلم اؼببالغة يف اغبركة (
اإلبطاء أو اإلسراع) لتعليم كيفية توافق اعبسم والعةل ،مثل تعليم مهارة السباحة والتسلق والتشريح .
ٖ-المجال الوجداني :خلق مواقف وانفعاالت باستخداـ الفنوف واؼبؤثرات البصرية .ويبكن استخداـ
ذلك يف التخيل.

 فوائد استخدام الفيديو في العمليّة التّعليميّة :

ٔ −إظهار األحداث واؼبهارات اليت تعتمد على اغبركة؛ إذ يكسب الفيديو التعليمي اؼبوظف اإلحساس
بالواقعية.
ٕ −يوضح للمتعلم ماال يستطيع أف يراه بطريةة طبيعية ،إما ػبطورتو ،أو لدقتو اؼبتناىية ،أو بسبب وقوعو
ِ
ةصرىا وحدوثها بسرعة ،أو لندرة
يف فًتة زمنية ماضية ،أو يف فًتة زمنية طويلة يصعب إدراكها ،أو ل َ
اغبدث.
ٖ −يستخدـ يف إظهار الدوافع والعواطف اإلنسانية.
ٗ −يستخدـ الفيديو لنةل وتوصيل العديد من اؼبعلومات الكثَتة للمتعلم يف دقائق قليلة.
٘ −التعليم حىت اإلتةاف ؛ من خالؿ مشاىدة اؼبهارة أو التجربة بالفيديو أكثر من مرة.
− ٙتدعيم عرض اغبركة يساعد اؼبتعلم على الًتكيز وعدـ اؼبلل من مواصلة العرض (اغبارثي)2013 ،
 كيفيّة توظيف الفيديو التعليمي في التعليم:

ىناؾ طريةتاف لعرض اؼبادة التعليمية اؼبسجلة على شريط فيديو:

األولى :تبدأ بالتمهيد للدرس من قبل اؼبعلم مث يبدأ اؼبعلم بعرض جزء من الشريط مث يتوقف اؼبعلم عن
العرض ويةوـ دبناقشة ىذا اعبزء مع التالميذ مث يعود ويستكمل عرض الشريط ،وبعد ذلك يةوـ بإجراء
اؼبناقشة النهائية بعد العرض أو يطلب اؼبعلم من التالميذ الةياـ بنشاط تربوي يتناسب مع ؿبتو الدرس.

الثّانية :يشرح اؼبعلم اؼبادة التعليمية بالطريةة اليت يربب فيها مث يةوـ اؼبعلم بعرض شريط يدعم اؼبادة اليت
مت شرحها ووبتوي على معلومات إثرائية ؽبا( .إماـ.)ٕٓٓ2 ،
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 تعليم التالميذ الصم:
يبكن أف تكوف العلوـ أكثر مادة مرعبة للطلبة الصم ،فأكثرىم يواجهوف مشكالت كبَتة عند تعلم العلوـ؛
لسببُت رئيسُت أوؽبما ضرورة فهم اللغة ،وثانيهما فهم اؼبفاىيم العلمية اعبديدة .ويشكل فهم اللغة العلمية
إحباطاً كبَتاً ؽبم .ويعتمد أبلب اؼبعلمُت على الطريةة التةليدية يف تدريس العلوـ ،فيتعلم الطلبة الصم
على كبو سليب ،وأبلب اؼبعلومات يتم استظهارىا بدالً من فهمها ،وبعد ذلك يتم فةد اؼبعلومات اعبديدة
وال يتم خزهنا يف الذاكرة طويلة اؼبد .
ويذكر (أبو شامنة )2005،عدـ كفاية مناىج العلوـ اؼبةدمة للطلبة اؼبعاقُت ظبعياً من حيث أىدافها،
وؿبتواىا ،وإسًتاتيجيات تدريسها ،وأساليب تةويبها .وقصور ىذه اؼبناىج يف ربةيق األىداؼ اؼبرجوة من
تدريس العلوـ للمعاقُت ظبعياً .ويؤكد ضرورة إهباد أسس متطورة يف بناء مناىج العلوـ للطلبة اؼبعاقُت
ظبعياً ،لتساير االذباىات اغبديثة يف بناء مناىج العلوـ وتليب حاجات التالميذ الصم.
وتةًتح (ليز) ) (Liz,2004منهجاً يعتمد على التعلم والتحةق الشخصي يف تعليم العلوـ للطلبة الصم،
وتر أنو قد وبسن عملية التعليم وفهم اؼبعلومات ألنو يعتمد على التةدًن البصري للمعلومات وعلى
حاسة اللمس ،فيعطي نتائج إِهبابية للطلبة الصم ويعطيهم فرصة الستخداـ أحاسيسهم ،ويصبحوف
مشاركُت يف عملية التعليم مباشرة .فتةدًن اؼبادة اجملردة مع تأدية مهاـ جسدية يسهل خزف اؼبعلومات يف
الذاكرة طويلة اؼبد كثَتاً .ويُسهل للمعلم التعلم عندما يكوف وسيطاً يف عملية التعليم ،ويساعد على
الفهم من خالؿ طرح األسئلة ،وتوجيو األنشطة ،وربدي أجوبة الطلبة ،وتةدًن دليل منطةي
لالستنتاجات .وأىم من كل شيء عندما يؤكد العمليات اإلدراكية للتفكَت من خالؿ التعلم وحل
اؼبشكالت ،ويطور منهج التعليم (من خالؿ اغبياة) الذي يع ّد أحد أركاف منهج علم األحياء العاـ .ودمج
الطرائق البصرية لتةدًن اؼبفاىيم كالربامج اغباسوبية وا ِإلنًتنت واللوحة الذكية والعارضات وآالت التصوير
الرقمية .فهي زبلص الطلبة الصم وضعاؼ السمع من قيود التواصل اليت ربد من الةدرة على التعلم
واؼبشاركة بسبب تأكيد التعليم اؼبنطوؽ .وتر ليز أف دمج التكنولوجيا يف الصفوؼ لو إمكانيات بَت
ولكن لتشجيعهم على التعلم .فةد درست االختالفات
ؿبدودة ليس فةط لتطوير قدرهتم على التواصل ْ
بُت اؼبتعلمُت البصريُت وبَت البصريُت على االمتحانات الةياسية ،واستنتجت أف اؼبتعلمُت البصريُت
يتعلموف يف البيئات التعليمية اؼبعتمدة على اغباسوب أكثر من أي أسلوب آخر.
ويشَت كل من جياف وآخرين ) )Jean,et,al 2006إذل أف الطلبة الصم يفتةروف للمفردات العلمية
ويتصورف اؼبفهوـ كما يةرؤونو ،ونادراً ما يكوف اػبياؿ لديهم فاعالً يف الطرائق التةليدية ،لذلك هبب
224

فاعلية استخدام الفيديوهات التعليمية الرقمية (اليوتيوب) في تحسين تحصيل التالميذ الصم  .......د .عالية الرفاعي

ربفيز العةل واستدعاء الصور البصرية ،وتوفَت اؼبفاىيم مةًتنة بتجارب اغبياة الواقعية ليتعلم الطالب األصم
اؼبفاىيم العلمية ويفهمها ويتمتع بدراستها ،فةد قامت مؤسسة العلوـ الوطنية دبشروع إلثراء مادة العلوـ
للطلبة الصم بتةدًن دعم لألنشطة العملية من خالؿ التكنولوجيا البصرية يف ست مدارس ويف جامعة
المار ،وكلية تكساس للصم ،ومدرسة للصم يف والية أالباما ،واألكاديبية الوطنية للصم ،وكاف يلتةي
معلمي الصم عدة مرات ليتلةوا تدريباً يف إسًتاتيجيات تعليم العلوـ للطلبة الصم ،ويستلموا أجهزة تةنية
(الربامج اؼبتعددة الوسائط ،والطابعات ،واغباسبات ،وعارضات  ، LCDوؾباىر رقمية ،وآالت تصوير
رقمية ،وآالت تصوير فيديو نةالة رقمية) الستعماؿ ىذه التةنيات الرقمية يف ربسُت تعليم العلوـ وجعل
اؼبفاىيم العلمية حية .واقًتحت اؼبؤسسة بناء على ذبربتها تشجيع استخداـ الصور اؼبرئية بوصفها عنصراً
أساسياً يف تعليم العلوـ بدالً من أف يكوف أداة دعم.
وير ىاري ) (Harry, 2010أف اؼبمارسات األكثر فاعلية تعليمية ىي اليت تُفعل إدراؾ الطلبة
الصم ،ويؤكد اؼبشاركة الفاعلة للطلبة؛ ويشمل مفهوـ اؼبشاركة اؼبصطلحات اآلتية (التدريب العملي على
التعلم ،اؼبشاركة والتعلم ،التفاعلية ،التعليم التجرييب ،التحةق ،التعلم االستكشايف) .وير أف اؼبعلمُت
حباجة لدعم إذا ما أرادوا ربةيق األىداؼ اؼبنشودة ،ومساعدة على تصميم طرائق جديدة وتنفيذىا يف
تعليم العلوـ .فحدد معايَت لتعليم العلوـ للطلبة الصم كاآليت:
ربةيق الدعم والًتكيز أثناء تفاعل الطالب.
خلق التحدي لد الطلبة الصم.
تنظيم حديث بُت الطلبة بشأف األفكار العلمية.
االستجابة لتنوع الطلبة وتشجيعهم على اؼبشاركة على كبو كامل يف تعلم العلوـ.
تشجيع مهارة البحث العلمي.
االنفتاح على األفكار اعبديدة والبيانات.
ربميل الطلبة اؼبسؤولية وإشراكهم بتحمل اؼبسؤولية أثناء تعلم العلوـ ).(Harry, 2010
-

 -8الدراسات السابقة:

قامت الباحثة دبراجعة ؾبموعة من الدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة دبشكلة البحث منها:
 دراسة النج وستيلي (  )2003 , Steelyبعنوان:

Web-based Science Instruction for Deaf Students: What
Research Says to Teacher
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تعلـيم العلـوم للطلبة الصم باستخدام شبكة اإلنترنت :ماذا يقول البحث للمعلم؟ صممت الدراسة
حبيث يتعلم الطلبة ضمن ؾبموعات تعاونية صغَتة أو بةياـ اؼبعلم بتدريس احملتو بتوظيف اإلنًتنت دبا
فيو من فيديوىات تعليمية ومةاالت وصور للصف بكاملو .ومشلت عينة الدراسة  49طالباً من الصف
السادس والسابع والثامن يف ثالث مدارس ـبتلفة يف برب أمريكا ووسطها الغريب ،وأظهرت النتائج وجود
فروؽ دالة إحصائياً يف اكتساب الطلبة يف اجملموعة التجريبية مفػاىيم علػم األرض مةارنة بطلبة اجملموعة
الضابطة .وأظهرت االختبارات اليت طبةت يف بدايػة الدراسة ويف هنايتها على الطلبة الصم يف اجملموعتُت
التجريبية والضابطة ربسناً يف نتائج الطلبة الصم يف اجملموعة التجريبية ،ما يعػزز توظيػف الػتعلم باإلنًتنت
يف تدريس العلوـ للطلبة الصم .وأوصت الدراسة بالةياـ دبزيد من البحوث لتحديد اؼبفاىيم اليت يستطيع
الطلبة الصم تعلمها من خالؿ اإلنًتنت للمحافظة على مستو مةبوؿ من الدافعية خالؿ تعلمهم
العلوـ.
 وقدم كل من ماتجاز وآخرون  )2004( Matjaž ,et,alدراسة بعنوان

The role of video technology in on-line lectures for the deaf

دور تقنية الفيديو في المحاضرات اإللكترونية للصم :ىدفت الدراسة إذل تعرؼ فاعلية ؿباضرات
الفيديو على شبكة اإلنًتنت لد الطلبة الصم مةارنة بالطريةة التةليدية للتدريس باستخداـ مًتجم لغة
اإلشارة .ومشلت العينة  63طالباً أصم قسموا إذل ؾبموعتُت ،اتبعت اجملموعة األوذل أسلوب التدريس
التةليدي دبساعدة معلم ومًتجم للغة اإلشارة السلوفينية .وشاىدت اجملموعة الثانية ؿباضرة فيديو على
شبكة اإلنًتنت مدهتا  12دقيةة عند الطلب وبةيت متاحة  18دقيةة إضافية للحصوؿ على مشاىدة
أكثر تفصيالً للفيديو .يف هناية احملاضرة ،استخدـ اؼبعلم االستبانة ؼبراجعة فهم اؼبشاركُت ؿبتو احملاضرة يف
كلتا اجملموعتُت .خالؿ فًتة االختبار بأكملها ،استخدـ اؼبًتجم لغة اإلشارة السلوفينية .ومت تةييم النتائج
إحصائيًا باستخداـ اختبارات  tواختبار  .ANOVAوبينت النتائج تفوؽ اجملموعة الثانية اليت
استخدمت الفيديوىات عرب اإلنًتنيت يف عدد اإلجابات الصحيحة ،وأظهر اختبار  ANOVAأف
كبَتا عن عدد
عدد اإلجابات الصحيحة للبالغُت الذين يستخدموف احملاضرات التةليدية ىبتلف اختالفًا ً
اإلجابات الصحيحة لكل من مستخدمي الويب البالغُت والطالب.
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قدم روتيمي ( ( 2011, Rotimiدراسة بعنوان

Effects of two instructional strategies on achievement in

library use instruction among secondary school students
with hearing impairment in Oyo State, Nigeria

أثر إستراتيجيتين تدريسيتين في التحصيل في حال التعليم باستخدام المكتبة لدى طالب المدارس
الثانوية الذين يعانون من ضعف السمع في والية أويو  ،نيجيريا .حبثت الدراسة يف آثار الفيديو اؼبعلق

وإسًتاتيجيات التعليم اؼبباشر يف ربصيل طالب اؼبدارس الثانوية الذين يعانوف من ضعف السمع يف
تعليمات استخداـ اؼبكتبة .اعتمدت الدراسة تصميم البحث شبو التجرييب .ومشلت عينة الدراسة
39طالباً من اؼبرحلة الثانوية من ذوي اإلعاقة السمعية يف ثالث مدارس اختَتت عشوائيًا يف والية أويو.
وقسمت اؼبدارس عشوائياً إذل اجملموعة التجريبية األوذل والثانية واجملموعة الضابطة .تعرضت اجملموعتاف:
التجريبية األوذل لتعليمات فيديو توضيحية والثانية لتعليمات مباشرة يف استخداـ اؼبكتبة ،ومت إعطاء
اجملموعة الضابطة تعليمات عن اؼبهن اؼبختلفة اليت يبكن أف يبارسوىا بعد التخرج .باستخداـ أداتُت
للدراسة :اختبار تعليمات استخداـ اؼبكتبة ،وقائمة مراجعة االستخداـ العملي للمكتبة .يةيس اختبار
تعليمات استخداـ اؼبكتبة اإلقباز الفكري للمشاركُت بينما تةيس قائمة مراجعة االستخداـ العملي
للمكتبة إقبازاهتم العملية .ومت ربليل البيانات اجملموعة باستخداـ  t- testوربليل التباين اؼبشًتؾ.
وحصلت ؾبموعة تعليمات الفيديو اؼبصاحبة على أعلى متوسط درجات يف االختبار البعدي ،تليها
ؾبموعة التعليمات اؼبباشرة بينما حصلت اجملموعة الضابطة على أقل متوسط درجات االختبار البعدي.
لوـ يكن ىناؾ تأثَت ذو داللة للجنس يف ربصيل اؼبشاركُت .ويف اختبار اؼبهارات العملية حصلت ؾبموعة
التعليمات اؼبباشرة على متوسط درجة أعلى من ؾبموعة تعليمات الفيديو التوضيحية.
 وقام تايو ) ) 2013،Tayoبدراسة عنوانها:

Impict Of Captioned Video Instruct Of Captioned Video

Instruction On Nigerition On Nigerian Hearing-IMPIRED
Pupils’ Performance In English Language

تأثير تعليمات الفيديو الموصوفة في مقطع الفيديو المعلق في أداء الطالب النيجيريين ضعيفي

السمع في اللغة اإلنجليزية .ىدفت الدراسة إذل تعرؼ تأثَت تعليمات الفيديو اؼبكتوبة يف أداء التالميذ
النيجَتيُت ضعاؼ السمع يف اللغة اإلقبليزية .ومشلت الدراسة ( )40تلميذاً يف الصف السادس االبتدائي
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وقسمت العينة اذل ؾبموعتُت :مشلت كل ؾبموعة ( )20تلميذاً  10منهم ذكور وٓٔ إناث .اعتمدت
الدراسة اؼبنهج شبو التجرييب .تعرضت اجملموعة التجريبية ؼبةاطع فيديو مصحوبة بتعليةات التعليمات
واجملموعة الضابطة باستخداـ طريةة التدريس التةليدية لػلتالميذ ضعاؼ السمع .مت طرح فرضيتُت والتحةق
من صحتهما ميدانياً يف اللغة اإلقبليزية االبتدائية ،واست ِ
خدـ اختبار األداء ( )PEPTعبمع البيانات.
ُ
خلصت الدراسة إذل أف اإلسًتاتيجيات التعليمية بتوظيف الفيديو كانت فعالة يف تعليم اللغة اإلقبليزية
للتالميذ ضعاؼ السمع ،ودل تظهر الدراسة فروقاً يف أداء اجملموعتُت وفق متغَت اعبنس .فةد أوصى
ب تدريب اؼبعلمُت على تصميم وتطوير البنية التحتية والفيديو الستخدامها يف اؼبدارس اليت تةدمها
اغبكومة.
 قامت كريستا وآخرون(  )2015، Christa,et,alبدراسة عنوانها

Enhancing Parent–Child Communication and Parental

Intervention:

Video-Feedback

a

With

Self-Esteem

Outcomes With Prelingual Deaf and Hard-of-Hearing
Children

تعزيز التواصل بين الوالدين والطفل وتقدير الذات لدى الوالدين من خالل التغذية الراجعة للتدخل

بالفيديو :مع األطفال الصم وضعاف السمع فحصت الدراسة تأثَت برنامج التدخل النفسي
واالجتماعي بالفيديو الذي يركز على األسرة يف التواصل بُت الوالدين والطفل يف سياؽ فةداف السمع يف
مرحلة الطفولة .ومشلت العينة أربعة عشر من الوالدين السامعُت مع أطفاؽبم الصم وضعاؼ السمع،
وخضعت العينة ػبمس جلسات من التدخل بتفاعل الفيديو .مت تةييم العائالت يف تفاعالت اللعب اغبر
العفوي يف مرحلة ما قبل التدخل وبعده باستخداـ مةاييس التوافر العاطفي ( .)EAاستخدـ مةياس
روزنربغ لتةدير الذات لتةييم تةرير الوالدين عن احًتاـ الذات .باؼبةارنة مع خطوط األساس بَت العالجية،
مث عرض الزيادات يف اؼبةاييس الفرعية :حساسية الوالدين ،واؽبيكلة األبوية ،وعدـ العداء األبوي،
واستجابة الطفل ،ومشاركة الطفل ،ويف تةدير الذات .تعزز التغذية اؼبرتدة بالفيديو بالتواصل مع عائالت
األطفاؿ الصم وضعاؼ السمع لتشجع اؼبزيد من التفاعل بُت الوالدين والطفل .وتشَت النتائج إذل فاعلية
الربنامج التدرييب باستخداـ الفيديو وأثره يف رفع مستو تةدير الذات لعينة البحث.
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 قام سرحان( )2015في غزة بدراسة عنوانها:

فاعلية تدريس وحدة إثرائية عبر الويب في العلوم لتنمية التحصيل ومهارات االتصال والتواصل لدى

الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في الصف العاشر بغزة .ىدفت الدراسة إذل تعرؼ فاعلية تدريس وحدة

إثرائية عرب الويب يف العلوـ لتنمية التحصيل ومهارات االتصاؿ والتواصل لد الطلبة ذوي اإلعاقة
السمعية يف ا لصف العاشر يف بزة ،اعتمد الباحث يف ىذه الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي يف مراحل
البحث لتحديد اػبصائص واغباجات واؼبنهج شبو التجرييب يف الكشف عن أثر الربنامج .ومت اختيار عينة
قصدية مكونة من ( )20طالبة من طالبات الصف العاشر األساسي .وقاـ الباحث بتصميم أدوات
الدراسة فصمم اختباراً ربصيلياً لةياس اعبانب اؼبعريف ؼببحث العلوـ (وحدة الوراثة) .وبطاقة مالحظة يف
ودرس طالب اجملموعة التجريبية وحدة اثرائية من تصميم
اعبانب األدائي ؼبهارات االتصاؿ والتواصلّ .
الباحث مشلت الفيديوىات التعليمية عرب الويب والرسوـ الصور الثابتة والنصوص اؼبكتوبة .توصلت
الدراسة إذل فاعلية الوحدة اإلثرائية عرب الويب يف العلوـ يف تنمية التحصيل ومهارات االتصاؿ والتواصل
لد الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية يف الصف العاشر.
 وقامت إبراىيم ( )2017بدراسة عنوانها:

أثر برنامج تعليمي في العلوم قائم على تقنية اإلنفوجرافيك في اكتساب المفاىيم العلمية وتنمية

مهارات التفكير البصري والقابلية لالستخدام لدى التالميذ المعاقين سمعياً في المرحلة االبتدائية

ىدفت الدراسة إذل الكشف عن أثر برنامج تعليمي يف العلوـ قائم على تةنية اإلنفوجرافيك يف اكتساب
اؼبفاىيم العلمية وتنمية مهارات التفكَت البصر والةابلية لالستخداـ لد التالميذ اؼبعاقُت ظبعياً يف
اؼبرحلة االبتدائية .تكونت عينة الدراسة من ( )30تلميذاً من التالميذ اؼبعاقُت ظبعياً تًتاوح أعمارىم ما
بُت ( )12-9سنة ،واعتمدت الباحثة التصميم التجرييب الةبلي والبعدي للمجموعتُت التجريبية
والضابطة ،وقامت الباحثة بإجراء اؼبعاعبة التجريبية بتطبيق كل من :اختبار اؼبفاىيم العلمية ،ومةياس
الةابلية لالستخداـ ،واختبار التفكَت البصر  ،وقد أسفرت نتائج البحث عن وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية بُت متوسطات درجات تالميذ اجملموعة التجريبية ودرجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي
لصاحل اجملموعة التجريبية يف كل من :اختبار اؼبفاىيم العلمية ،ومةياس الةابلية لالستخداـ ،واختبار
التفكَت البصر  .وقد أرجعت الباحثة ىذه النتيجة إذل بساطة اإلنفوجرافيك ،ووضوح اؼبعلومات اؼبةدمة بو
ودقتو ،فضالً عن جاذبيتو ،واستحواذه على تركيز التالميذ وانتباىهم أثناء دراستهم ؼبادة العلوـ ،واعتماده
على مزج الرسوـ واألشكاؿ واأللواف بالنصوص ،ما زاد من تشويق التالميذ للتعلم ومن تفاعلهم مع
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الربنامج ،وقد ساعد ذلك التالميذ على فهم األجزاء اليت قد هبدوف ضعفاً فيها عند دراستها باتّباع
الطريةة التةليدية السائدة.
 قامت عثماني ( )2018بدراسة عنوانها:

أثر استخدام الفيديو التعليمي في التحصيل الدراسي لتالميذ ابتدائيات بوسعادة ىدفت الدراسة اذل
معرفة أثر الفيديو التعليمي على التحصيل الدراسي لتالميذ ابتدائيات بوسعادة من خالؿ إجراء دراسة
ميدانية على عينة من مستخدمي الفيديو التعليمي عرب اليوتيوب يف إصباؿ التعليم يف مدينة بوسعادة،
باالعتماد على االستبانة اؼبوجهة ألولياء التالميذ عبمع اؼبعلومات الالزمة .اعتمدت الدراسة اؼبنهج
اؼبسحي الوصفي بعينة قصدية متمثلة يف  80فرداً  ،وأظهرت النتيجة أف التالميذ الذين يتابعوف الفيديو
التعليمي كانت نسبتهم عالية جداً وبلغت  ،%97,5ويفضلوف متابعة الفيديوىات التعليمية مع أحد
الوالدين ،وكانت اؽبواتف الذكية اعبهاز األساسي يف مشاىدة الفيديوىات أما عن أثر الفيديو التعليمي يف
زيادة التحصيل الدراسي للمعدؿ العاـ للتالميذ فةد اختلفت معدالهتم بعد استخدامهم للفيديو التعليمي
وكانت النسبة  % 61من التالميذ أظهروا ربسناً كبَتاً يف ربسُت ربصيلهم الدراسي بعد استخداـ
الفيديو يف االختبارات التحصيلية.


قام نكيروكا وآخرون  Nkiruka,et,all ,2019بدراسة

Effects of Computer Assisted Instruction (CAI) On

Achievement and Retention of Students with Hearing
Impairment in Computer Studies.

أثر التدريس بمساعدة الكمبيوتر ) (CAIفي تحصيل واستبقاء الطالب ذوي اإلعاقة السمعية في

دراسات الكمبيوتر
حبثت الدراسة أثر االسًتاتيجية التعليمية دبساعدة اغباسوب يف ربصيل الطلبة اؼبعاقُت ظبعياً .باستخداـ
التصميم شبو التجرييب يف الدراسة .ومشلت العينة  25طالباً معاقاً ظبعياً ،واستخدموا اختبار ربصيل
دراسات الكمبيوتر ( )CSATالذي مت التحةق منو من قبل ؿباضرين يف قسم تعليم العلوـ من جامعة
 Awka ،NnamdiAzikiweومعلم dدراسات الكمبيوتر من ذوي اػبربة يف مدرسة الطالب
داالً إحصائياً بُت متوسط درجات التحصيل واالحتفاظ
اؼبعاقُت ظبعيا .أوضحت النتائج أف ىناؾ فرقًا ّ
للطالب الذين يدرسوف الكمبيوتر باستخداـ إسًتاتيجية تعليمية دبساعدة الكمبيوتر وتلك اليت تدرس بلغة
أيضا تأثَت كبَت للجنس يف درجات
اإلشارة لصاحل اإلسًتاتيجية التعليمية دبساعدة الكمبيوتر .كاف ىناؾ ً
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التحصيل لصاحل الذكور .أوصت الدراسة بضرورة تنظيم ندوات وورش عمل ؼبعلمي دراسات الكمبيوتر
من أجل مساعدهتم على استخداـ اإلسًتاتيجية التعليمية دبساعدة الكمبيوتر واعتمادىا بفعالية يف عملية
التدريس والتعلم للطالب اؼبعاقُت ظبعياً.
 وقام كل من ) Hisyamuddinm, et,al (2020بدراسة عنوانها:

An e-learning environment embedded with sign language
videos: research into its usability and the academic
performance and learning patterns of deaf students

بيئة التعلم اإللكتروني المضمنة في مقاطع فيديو لغة اإلشارة :البحث في قابليتها لالستخدام

واألداء األكاديمي وأنماط التعلم للطالب الصم  ،تبحث الدراسة يف قابلية استخداـ بيئة التعلم
اإللكًتوين اؼبضمنة يف مةاطع فيديو لغة اإلشارة والعروض األكاديبية وأمباط التعلم ذات الصلة للطالب
الصم .مت استخداـ تصميم حبث متعدد األساليب ،تضمن استخداـ استبانة قابلية االستخداـ واختبارات
األداء وأنشطة التعلم وبيانات سجل التعلم اإللكًتوين واؼبةابالت .أظهرت النتائج أف الطالب الصم
أظهروا مستو متوسطاً من سهولة استخداـ التعلم اإللكًتوين .وكاف ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية يف
اختبارات األداء ،وكاف للعالج اؼبستخدـ تأثَت كبَت يف أداء الطالب الصم .وظهر أحد عشر مبطًا تعليميًا
بناءً على فئات الزيادة الثالث ألداء الطالب الصم .والطالب الصم الذين حةةوا أفضل فئة زيادة يف
األداء ىم أولئك الذين وصلوا إذل مةاطع فيديو لغة اإلشارة بشكل متكرر أكثر مةارنة بالطالب الصم
اآلخرين.

 -9تعقيب على الدراسات السابقة:

قامت الباحثة بعرض دراسات عربية وأجنبية تناولت موضوع تكنولوجيا تعليم الطلبة اؼبعاقُت ظبعياً فةد
قامت دراسة ) )Steely , 2003بتوظيف اإلنًتنيت يف تعليم الصم ،وتناولت دراسة Matjaž
 )2004( ,et,alدور تةنية الفيديو يف احملاضرات اإللكًتونية للصم ،أما دراسة ()Rotimi ،2011
فةد قارنت بُت إسًتاتيجيتُت (التدريس اؼبباشر والفيديو) يف تعليم استخداـ اؼبكتبة للطلبة الصم ،كما
قارنت دراسة ) ) 2013،Tayoبُت استخداـ الفيديو اؼبعلق واؼبوصوؼ يف تعليم الطلبة ضعاؼ
السمع النيجَتيُت اللغة اإلنكليزية ،وىدفت دراسة ) )2015،Christa,et,alإذل كشف فاعلية
توظيف الفيديو يف تعزيز التواصل بُت األطفاؿ الصم ووالديهم ،وقاـ سرحاف( )2015بتصميم وحدة
إثرائية لتحسُت مهارات االتصاؿ والتواصل للطلبة الصم ،وقامت إبراىيم ( )2017بتوظيف تةنية
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اإلنفوجرافيك البصرية يف إكساب الطلبة الصم مفاىيم علمية ،وقاـ Nkiruka,et,all ,2019
بدراسة أثر اإلسًتاتيجية التعليمية دبساعدة اغباسوب يف ربصيل الطلبة اؼبعاقُت ظبعياً بدراسة الكمبيوتر،
وقاـ  )2020( Hisyamuddinm, et,alباستخداـ بيئة التعلم اإللكًتوين اؼبضمنة يف مةاطع
فيديو لغة اإلشارة مع الطالب الصم ،أما الدراسة اغبالية فةد حبثت فاعلية استخداـ الفيديوىات
التعليمية الرقمية اليوتيوب يف ربسُت ربصيل التالميذ الصم يف وحدة النبات يف مادة العلوـ .وتتميز
بكوهنا الدراسة احمللية األوذل – يف حدود علم الباحثة – اليت تناولت ىذه اؼبتغَتات.

-11

منهج البحث:

مادة العلوـ للتالميذ الصم يف
يهدؼ ىذا البحث إذل معرفة فاعليّة استخداـ الفيديو التّعليمي يف تدريس ّ
ف الثّالث يف مرحلة التّعليم األساسي من خالؿ قياـ الباحثة بإعداد فيديوىات تعليمية زبتص بوحدة
الص ّ
ّ
النبات من كتاب العلوـ للصف الثالث األساسي.
اعتمدت الباحثة يف ىذه الدراسة اؼبنهج شبو التجرييب للتحةق من صحة الفروض اليت وضعتها غبل
مشكلة البحث ،ودراسة فاعلية الدروس باستخداـ الفيديوىات التعليمية كمتغَت مستةل على ربصيل
مناسب ؼبثل ىذا
تالميذ الصف الثالث األساسي يف مادة العلوـ كمتغَت تابع ،كما أف اؼبنهج شبو التجرييب
ٌ
النوع من ا لدراسات ،ويعطي نتائج دقيةة يبكن قياسها من خالؿ ما أحرزتو العينة من درجات يف
االختبارات التحصيلية الةبلية والبعدية اؼبباشرة  ،فهو قائم على تصميم ؾبموعتُت :إحدانبا ذبريبية زبضع
للعامل التجرييب وىو (الفيديو الرقمي التعليمي) ،واألخر ضابطة ال زبضع ؽبذا العامل بل تًُتؾ يف
ظروفها الطبيعية ،وقد مت ضبط اؼبتغَتات اؼبؤثرة يف اجملموعتُت.

 -11مجتمع البحث وعيّنتو
يتكوف ؾبتمع البحث من التالميذ الصم يف الصف الثالث من اغبلةة األوذل من مرحلة التعليم األساسي
دبدرسة األمل لإلعاقة السمعية ،وىم  41تلميذاً ،موزعوف يف ثالث شعب للعاـ الدراسي -2020
2021ـ .ومت اختيار عينة البحث عشوائياً بطريةة الةرعة من شعب الصف الثالث من اغبلةة األوذل يف
مرحلة التعليم األساسي ،وقامت الباحثة بعد ذلك بتوزيع عينة الدراسة بالسحب العشوائي إذل ؾبموعتُت
إحدانبا ذبريبية واألخر ضابطة وسبثل كل شعبة ؾبموعة ،اجملموعة التجريبية بلغ عدد التالميذ فيها ()13
تلميذاً  ،واجملموعة الضابطة بلغ عدد التالميذ فيها ( )13تلميذاً أيضاً ،والشعبة الثالثة لدراسة اػبصائص
السيكومًتية ألدوات الدراسة ومشلت ( )15تلميذاً.
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-12

متغيّرات البحث:

المتغيٌر المستقل- :طريةة التّدريس وؽبا مستوياف(:التدريس باستخداـ الفيديو التعليمي الرقمي ،التدريس
بالطّرائق اؼبتبعة من قبل معلمة الصف).

المتغير التابع :ربصيل التالميذ الصم يف الصف الثالث يف التعليم االساسي يف مادة العلوـ واحتفاظهم

ها.

-13

أدوات البحث:

أوالً ـ ـ تصميم دروس في مادة العلوم للتّالميذ الصم في الصف الثالث  -التعليم االساسي
باستخدام الفيديوىات التعليمية الرقمية ،اتبعت الباحثة اػبطوات اآلتية يف تصميم الدروس التعليمية :

 -تحديد محتوى الدروس التعليمية باستخدام الفيديوىات التعليمية ومسوغات اختياره:

يضم كتاب العلوـ للصف الثالث يف التعليم االساسي اؼبةرر من قبل وزارة الًتبية يف اعبمهورية العربية
السورية للعاـ الدراسي ( 2021 -2020ثالث) وحدات دراسية ،و ( )29درساً ،وقد اختارت
الباحثة الوحدة الثالثة وفيها الدروس اآلتية :تنتشر لتعيش ،إنتاش البذور ،أمبو لكن بشروط ،مراحل مبو
النبات .وقد اختَتت ىذه الدروس ألسباب منها:
* ىذه الدروس تكمل بعضها بعضاً إذ تبحث يف موضوع النباتات.
* اؼبادة العلمية ؽبذه الدروس وبتاج تدريسها إذل االستعانة بالصور واأللواف لتةريبها إذل ذىن
التالميذ الصم.

 -تحليل محتوى المادة الدرسيّة المختارة:

يهدؼ التحليل يف ىذا البحث إذل :دراسة موضوعات الدروس اؼبختارة دراسة موضوعية ،وذلك لتعرؼ
تفاصيل احملتو وربديدىا بدقة .وربديد األىداؼ التعليمية للمادة الدراسية اؼبختارة.

-

اختيار الفيديوىات التعليميّة من اليوتيوب

قامت الباحثة باختيار عدد من مةاطع الفيديوىات التعليمية من اليوتيوب اليت حصلت عليها من
شبكة اإلنًتنت ،والتعديل عليها باقتطاع اعبزء الذي يناسب دروس العلوـ اؼبختارة واالحتفاظ بو
كفيديو تعليمي إليضاح وشرح ؿبتو الدروس .شرح موجز عن محتوى الفيديوىات

 الفيديو األول :يعرض اغبوار الذي دار بُت نبات اؽبندباء الربي ونبات التوت ونبات إبرة العجوز
والزنبق اؼبائي ،وكيفية انتشار بذورىا وطرؽ انتةاؽبا ،ويتوصل إذل النتيجة النهائية للدرس مع صورة
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كل نبات مثاالً على طرؽ انتةاؿ بذوره ،كما يوضح دور اغبيوانات يف نةل البذور .استخدمتو
األوؿ (تنتشر لتعيش).
الباحثة يف تدريس الدرس ّ

 الفيديو الثاني :يتضمن خطوات زراعة بذرة يف الةطن ومستلزمات الةياـ هذه التجربة ،الطبق-
الةطن -حبوب الةمح -كمية من اؼباء ،ويعرض اػبطوات بالتفصيل ،واستخدمتو الباحثة يف
تدريس درس (إنتاش البذور).

 الفيديو الثالث :يتحدث عن شروط وظروؼ مبو النبات ،ويعرض خطوات ذبربة زراعة بذور
الفوؿ يف ثالثة أشكاؿ من حيث توفَت الظروؼ ألحدىا وحرماف اآلخر من بعض الشروط
والتوصل إذل نتائج؛ فاألصيص الذي زرعت فيو بذرة وتوافرت شروط النمو مبا النبات فيو بشكل
جيد ،أما األصيصاف اآلخراف فلم يْن ُم النبات بشكل سليم ،ويتوصل إذل النتيجة النهائية والعناصر
الواجب توفرىا إلنبات البذور (كاؼباء -واؽبواء -ودرجة حرارة مالئمة) .استخدمتو الباحثة يف
تدريس درس (أمبو لكن بشروط).

 الفيديو الرابع :يتناوؿ مراحل مبو النبات مع الصور اليت توضح كل مرحلة ،ويف هنايتو نشاط يةوـ
التلميذ فيو بًتتيب الصور اؼبعروضة لتمثل مراحل إنبات بذرة الفاصولياء بوضع رقم اؼبرحلة
اؼبناسب يف الفراغ ربت كل صورة .استخدمتو الباحثة يف تدريس درس (مراحل مبو النبات).

 الفيديو الخامس :يعرض شخصيات كرتونية سبثل اؼباء والبذرة والطفل الذي يزرع البذرة ،ويوضح
الفيديو مراحل مبو البذرة وحصوؽبا على اؼباء والغذاء لتنمو وتصبح نباتاً جديداً ،استخدمتو
الباحثة يف تدريس درس (مراحل مبو النبات).

 الفيديو السادس :يعرض أشكاؿ البذور ويبُت جوانب االختالؼ فيما بينها ،استخدمتو الباحثة
يف تدريس درس (مراحل مبو النبات).

-

مكونة نباتاً جديداً (سبهيد).
 الفيديو السابع :يتضمن مشاىد فبتعة ومشوقة من مراحل مبو البذور ّ
تحكيم الدروس التعليمية لمادة العلوم

عرضت الباحثة أىداؼ الدروس التعليمية اليت استخدمت فيها الفيديوىات على ؿبكمُت من أعضاء
لتعرؼ درجة مالءمة األىداؼ واحملتو
اؽبيئة التدريسية يف كلية الًتبية ،واثنُت من ّ
اؼبوجهُت الًتبويُتّ ،
وسالمتو ،وطلب احملكموف بعض التعديالت يف صيابة األىداؼ السلوكية للدروس اؼبختارة .وقامت
الباحثة بإجراء التعديالت الالزمة على أىداؼ الدروس بناءً على مالحظات احمل ّكمُت وإعادة صيابة
بعض األىداؼ وحذؼ األىداؼ اؼبكررة.
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ثانياً :االختبار التّحصيلي
قامت الباحثة ببناء االختبار التحصيلي يف ضوء احملتو  ،وأىدافو السلوكية ،وقد اتبعت الباحثة يف بناء
االختبار اػبطوات التالية( :ربديد الغرض من االختبار ،و بناء االختبار وذبريبو استطالعياً).
مراحل إعداد االختبار التّحصيلي
المرحلة األولى

ٔ -قامت الباحثة بةراءة فاحصة وعميةة للدروس اؼبختارة من كتاب العلوـ للصف الثّالث
األساسي.
ٕ -اختارت الباحثة األسئلة اؼبوضوعية الختبار التحصيل وىي عبارة عن أسئلة إجاباهتا قصَتة
وؿبددة ،كاالختيار من متعدد والصح واػبطأ ؼبا ؽبا من فبيزات تتمثل يف بعدىا عن الذاتية يف
التصحيح ،ومشوؽبا للمادة التعليمية.
ٖ -وضعت الباحثة ثالثة أسئلة ،السؤاؿ األوؿ اختيار من متعدد يتضمن  13عبارة ،كل عبارة
مرفةة بصورة إيضاحية .والسؤاؿ الثاين وضع إشارة صح أماـ العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أماـ
العبارة بَت الصحيحة وتضمن  18عبارة ،السؤاؿ الثالث ربديد  3مسميات على صورة بذرة
الفاصولياء.

بناء االختبار وتجريبو استطالعياً ويتضمن :ربديد األىداؼ السلوكية للمحتو التعليمي ،وربديد نوع
االختبار ،ربديد نوع اؼبفردات ،وصيابة مفردات االختبار ،وصيابة تعليمات االختبار ،وتةدير الدرجات
وطريةة التصحيح.
تحديد نوع االختبار :استةر االختيار على أف يكوف االختبار موضوعياً ،وتتميز االختبارات اؼبوضوعية
بأهنا:
ٔ .فبثلة حملتو اؼبادة (اؼبعرفية) العلمية أو اػبربات التعليمية اليت مت اغبصوؿ عليها أكثر من نظَتهتا
اؼبةالية (اإلنشائية).
ٕ .ربتاج إذل وقت قصَت لتصحيح إجابات الطلبة.
ٖ .ال يتأثر تصحيحها بالعوامل الذاتية الشخصية للمصحح (اؼبعلم  /معلم العلوـ).
ٗ .سبتاز بصدؽ وثبات عاليُت (نسبياً) نتيجة كثرة عدد أسئلتها ومشوليتها والتصحيح اؼبوضوعي ؽبا.
٘ .موضوعية إجابة الطالب ،وموضوعية العالمات (الدرجات) اؼبستحةة يف ىذا النوع من
االختبارات"( .زيتوف)364 ،2004 ،
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صياغة مفردات االختبار :راعت الباحثة عند صيابة مفردات االختبار ما يلي:
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.

أف تكوف مةدمة كل سؤاؿ اختيار من متعدد على ىيئة عبارة ناقصة ،وتكوف تتمتها إحد
اإلجابات األربع احملتملة اليت تلي مةدمة السؤاؿ.
أف يةيس كل سؤاؿ أحد اؼبستويات اؼبعرفية اؼبراد قياسها.
أف تكوف عباراتو ورسوماتو واضحة وال ربتمل أكثر من تفسَت ،وأف تتوافر فيها اؼبعلومات
واؼبهارات والبيانات الكافية اليت تسهم يف حل السؤاؿ.
أف يكوف عدد اإلجابات لكل مفردة أربع إجابات ،وقد اختَت ىذا العدد لتةليل أثر التخمُت.
ترتيب اإلجابات الصحيحة بطريةة عشوائية بَت منتظمة.

صياغة تعليمات االختبار :وضعت الباحثة تعليمات االختبار يف الصفحة األوذل من األسئلة اؼبوزعة على
التالميذ ،وحرصت الباحثة على أف تكوف األسئلة واضحة ودقيةة ومبسطة ،حىت ال تؤثر يف استجابة
الصم وتغَت من نتائج االختبار ،وكانت األسئلة توضح للتلميذ كيفية تسجيل اإلجابة الصحيحة
التالميذ ّ
يف اؼبكاف اؼبخصص.
الدراسة السيكومترية لالختبار التحصيلي

-1صدق االختبار التحصيلي

جر التحةق من صدؽ االختبار باستخداـ عدة أنواع من الصدؽ ،وىي صدؽ احملتو والصدؽ البنيوي
بطريةة االتساؽ الداخلي ،والصدؽ التمييزي.
ض االختبار يف صورتو األولية على ؾبموعة من
-2صدق المحتوى ُ :Content Validityع ِر َ

احملكمُت اؼبتخصصُت من أعضاء ىيئة التدريس يف كلية الًتبية جبامعة دمشق ،هدؼ التأكد من صالحيتو
علمياً وسبثيلو الغرض الذي وضع من أجلو ،واالستفادة من مالحظاهتم ومةًتحاهتم ،وقد جاءت
مالحظاهتم كما يأيت (:إعادة صيابة بعض العبارات لتصبح أكثر وضوحاً ،وعدـ وضوح بعض الصورة

اؼبوجودة يف االختبار.

-3الصدق البنيوي بطريقة االتساق الداخلي :Internal Consistency Validity
صدؽ االتساؽ الداخلي من أىم أنواع الصدؽ اليت يبكن استخدامها للتحةق من صدؽ االختبار .طبق
االختبار التحصيلي على تالميذ العينة االستطالعية البالغ عددىم  15تلميذاً أصم ،وقامت الباحثة
حبساب ارتباط كل بند من بنود االختبار بالدرجة الكلية لالختبار كما ىو مبُت يف اعبدوؿ رقم (،)1
وحساب ارتباط األبعاد الفرعية مع بعضها بعضاً ومع الدرجة الكلية كما ىو مبُت يف اعبدوؿ رقم (:)2
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جدول ( )1ارتباط كل بند من بنود االختبار بالدرجة الكلية لالختبار:

رقم البند

معامل االرتباط

رقم البند

معامل
االرتباط

رقم البند

معامل
االرتباط

1

**0.45

11

**0.51

21

**0.59

2

**0.46

12

**0.32

22

**0.35

3

**0.48

13

**0.35

23

**0.49

4

**0.42

14

**0.51

24

**0.35

5

**0.54

15

**0.48

25

**0.38

6

**0.35

16

*0.23

26

**0.38

7

**0.51

17

**0.41

27

**0.36

8

**0.53

18

**0.35

28

**0.26

9

**0.49

19

**0.49

29

**0.36

10

**0.51

20

**0.37

30

*0.20

جدول ( )2ارتباط األبعاد الفرعية مع بعضها بعضاً ومع الدرجة الكلية

الدرجة

البعد

1

2

3

4

5

1

1

**0.69

**0.38

**0.33

*0.23

**0.79

2

**0.69

1

**0.50

**0.36

**0.49

**0.83

3

**0.38

**0.50

1

**0.71

**0.51

**0.78

4

**0.33

**0.36

**0.71

1

**0.36

**0.70

5

*0.23

**0.49

**0.51

**0.36

1

**0.43

الكلية

-4الصدق التمييزي:
طبق االختبار على عينة الصدؽ والثبات ،مث حسبت درجاهتم ،ورتبت تنازلياً ،ومت أخذ أعلى %27
منها وأدىن  ،%27مث حسبت متوسطات ىاتُت اجملموعتُت واكبرافهما اؼبعياري ،واستخدـ اختبار ت
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ستيودينت لبياف داللة الفروؽ بُت اؼبتوسطُت على الدرجة الكلية لالختبار واعبدوؿ ذو رقم ( )3يوضح
الفروؽ بُت ىاتُت اجملموعتُت:
جدول( )3يبين داللة الفروق اختبار ت ستيودينت بين المتوسطين على الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي

عدد متوسط انحراف معياري
الفئة

العليا

الفئات

الفئة

الدنيا

8
8

26.16
12.33

1.16

ت
16.87

Sig

0.000

مستوى الداللة

5%

درجة

الحرية
14

1.63

يتضح من اعبدوؿ السابق أف ىناؾ فروقاً ذات داللة إحصائية بُت اجملموعتُت ،وىذه الفروؽ لصاحل الفئة

العليا.

-14

ثبات االختبار:

مت التحةق من الثبات باستخداـ طرائق التجزئة النصفية وألفا-كرونباخ.

 التجزئة النصفية :Split Half
مت حساب الثبات هذه الطريةة على عينة تالميذ االستطالعية عن طريق معامل سبَتماف-براوف وتبُت
أف درجات التجزئة النصفية تًتاوح بُت ) (.949-.685وتدؿ على درجة ثبات من جيدة إذل فبتازة.

 ألفا كرونباخ :Internal Consistency
مت حساب الثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ  Cronbach's alphaعلى عينة تالميذ العينة
االستطالعية .وتبُت أف قيم معامل ألفا كرونباخ تًتاوح بُت ) (.954 -.665وتدؿ على درجة
ثبات من جيدة إذل فبتازة.

 -15الصورة النهائية لالختبار:
تكوف االختبار بشكلو النهائي من (طبسة أسئلة) وحصرت الباحثة االختبار التحصيلي يف طبس فةرات
تتفرع إذل جزئيات ،وكانت الدرجة الكلية لالختبار ( 30درجة) واشتملت أسئلة االختبار على أنواع
معينة من األسئلة ىي:
أسئلة الصح واػبطأ بوضع عالمة ( √) أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ( )xأماـ العبارة بَت الصحيحة.أسئلة االختيار من متعدد.232
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التوصيل بُت الةائمة (أ) والةائمة (ب).التصنيف.-أسئلة اإلكماؿ وربديد مسميات على صورة بذرة الفاصولياء .ملحق (.)1

تقدير ال ّدرجات وطريقة تصحيح االختبار التحصيلي:

راعت الباحثة عند تصحيح االختبار أف تعطى درجة واحدة لكل إجابة صحيحة وعالمة الصفر لإلجابة
بَت الصحيحة.
جدول ( )4توزيع درجات أسئلة االختبار التحصيلي

السؤال
رقم ّ

السؤاؿ األوؿ
السؤاؿ الثاين

توزيع الدرجات
لكل عبارة درجة واحدة
ّ

لكل عبارة درجة واحدة
ّ

السؤاؿ الثالث

لكل عبارة ٘ ٔ.درجة
ّ

السؤاؿ اػبامس

لكل تسمية درجة واحدة
ّ

السؤاؿ الرابع
العالمة الكلية لالختبار
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لكل عبارة درجة واحدة
ّ

مجموع درجات كل سؤال
 8درجات
 9درجات
 6درجات
 4درجات
 3درجات
 30درجة

إجراءات تطبيق البحث:

للةياـ بالتجربة اؼبيدانية ازبذت الباحثة اإلجراءات التالية:
ٔ) زيارة مدرسة األمل للمعاقُت ظبعياً يف دمشق ،فهي اؼبدرسة الوحيدة يف ؿبافظة دمشق لتعليم للتالميذ
الصم ،وأوضحت إلدارهتا الغاية من البحث ،ومت االتفاؽ مع إدارهتا ومع معلمي الصف الثالث األساسي
على موعد تطبيق االختبار الةبلي على أفراد اجملموعتُت التجريبية والضابطة ،وقدمت الباحثة اػبطة الزمنية
للتدريب والفًتة اليت يستغرقها تنفيذ الربنامج وتطبيةو.
ٕ) قامت الباحثة بتطبيق االختبار التحصيلي الةبلي على أفراد اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف اؼبدرسة.
مث قامت بتطبيق االختبار التحصيلي الةبلي على أفراد اجملموعتُت الضابطة والتجريبية لتأكد من تكافؤ
مستو اجملموعتُت يف اختبار التحصيل الدراسي الةبلي يف مادة العلوـ ،ووضحت للتالميذ أف اؽبدؼ من
تطبيةو معرفة اؼبعلومات اؼبسبةة لديهم عن موضوعات الدروس اؼبختارة ،وأف ىذا االختبار ال عالقة لو
بتحصيلهم الدراسي يف مادة العلوـ.
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 حساب تكافؤ المجموعات:
بعد االنتهاء من تطبيق اختبار التحصيل الدراسي الةبلي يف الدروس اؼبختارة ،صححت الباحثة بنوده
حبسب سلّم التصحيح اؼبعتمد لذلك .وبعد تفريغ النتائج ومعاعبتها إحصائياً ،وضعت الفرضية اػباصة
بالتطبيق الةبلي على النحو اآليت :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 0.05

 )بين متوسطات رتب درجات التالميذ الصم في الصف الثالث من التعليم األساسي في مادة

العلوم بين تالميذ المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل القبلي

لمادة العلوم..

للتحةق من ىذه الفرضية جر استخداـ اختبار (ماف-وتٍت) للعينات الصغَتة وذلك للكشف عن داللة
الفروؽ بُت تالميذ اجملموعة التجريبية وتالميذ اجملموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي الةبلي كما ىو
موضح يف اعبدوؿ اآليت:
جدول  )5(:نتائج اختبار (مان-وتني) لداللة الفروق بين متوسطات درجات تالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية
في االختبار القبلي

االختبار
القبلي

متوسط

قيمة

المجموعة

العدد

التجريبية

13

13,769

الضابطة

13

79,00 13,923
.1

الرتب

)(U

قيمة

)(Z

0.286

القيمة

االحتمالية
0.7748

القرار
بَت داؿ

تشَت النتائج يف اعبدوؿ السابق وبتحليل الةيم اإلحصائية الختبار ) (Uومةارنة الةيمة االحتمالية مع
مستو الداللة )  )   0.05إذل عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بُت تالميذ اجملموعة التجريبية
والضابطة يف االختبار التحصيلي الةبلي ،وىذا يعٍت قبوؿ الفرضية أي عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية بُت اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف اختبار التحصيل الدراسي الةبلي ،ويشَت إذل ذبانس
اجملموعتُت وتكافئهما يف معلوماهتما السابةة بشأف الدروس اؼبع ّدة باستخداـ تةنية الفيديوىات التعليمية
الرقمية .
ٖ ) بعد االنتهاء من التطبيق الةبلي ألداة البحث قامت الباحثة بتعريف تالميذ اجملموعة التجريبية بالربنامج
وذلك من خالؿ جلسة سبهيدية لو كما عرفت ىؤالء التالمذة باألنشطة التدريبية اليت يتضمنها وكيفية
تدريسها والفنيات اؼبستخدمة فيها وطريةة العمل والواجب البييت وأنبية االلتزاـ بالتوجيهات وحضور
242
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مبوه من مادة العلوـ باستخداـ الفيديوىات
الدروس التعليمية ،مث بدأت بتطبيق الدروس يف النبات و ّ
التعليمية اليت أعدهتا الباحثة ؽبذا الغرض ،بػواقع ( )6جلسات يف ثالثة أسابيع ،ودبعدؿ جلستُت يف
األسبوع لكل جلسة حصة دراسية واحدة ،حيث استغرقت مدة كل حصة ( )45دقيةة ،وقد أظهر
التالميذ تفاعلهم مع الربنامج من خالؿ التزامهم حبضور الدروس التعليمية واؼبشاركة يف األنشطة اؼبةدمة
فيو واالستجابة ؽبا ،أما أفراد اجملموعة الضابطة فةد متّ تدريسهم الدروس اؼبذكورة باستخداـ الطريةة اؼبتبعة
من قبل معلمة الصف.
ٗ) تطبيق اختبار التحصيل البعدي اؼبباشر :قامت الباحثة وبعد االنتهاء من فًتة التدريس باستخداـ
الفيديوىات التعليمية الرقمية للمجموعة التجريبية بتطبيق االختبار التحصيلي البعدي ،على اجملموعتُت
التجريبية والضابطة هدؼ اغبصوؿ على البيانات ومعاعبتها إحصائياً والتوصل إذل نتائج البحث للكشف
عن الفروؽ بُت نتائج اجملموعتُت والكشف عن فاعلية الربنامج اؼبةًتح يف تدريس وحدة النبات من كتاب
العلوـ يف الصف الثالث األساسي.
٘) تطبيق اختبار التحصيل البعدي اؼبؤجل :قامت الباحثة بتطبيق اختبار التحصيل البعدي اؼبؤجل على
تالميذ اجملموعة التجريبية وذلك بعد مرور ( )15يوماً على تطبيق اختبار التحصيل البعدي اؼبباشر،
وذلك لةياس مد احتفاظ التالميذ باؼبادة العلمية.
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نتائج البحث وتفسيرىا:

النّتائج المتعلّقة بالفرضيّة األولى:

تنص ىذه الفرضية على أنو " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 0.05
ّ

 )بين متوسطات رتب درجات التالميذ الصم في الصف الثالث من التعليم األساسي في مادة
العلوم بين تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل البعدي لمادة العلوم"

للتحةق من ىذه الفرضية جر استخداـ اختبار (ماف-وتٍت) للعينات الصغَتة للكشف عن داللة الفروؽ
بُت تالميذ اجملموعة التجريبية وتالميذ اجملموعة الضابطة يف اختبار التحصيل البعدي كما ىو موضح يف
اعبدوؿ التارل:
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جدول ) :(6نتائج اختبار (مان-وتني) لداللة الفروق بين متوسطات درجات تالميذ المجموعتين في االختبار
التحصيلي البعدي

االختبار المجموعة

العدد

متوسط الرتب

التجريبية

13

19,8846

الضابطة

13

7,1154

البعدي

قيمة

)(U

1.50

قيمة )(Z
4,2640

القيمة

االحتمالية
0.0001

القرار
دال

تشَت النتائج يف اعبدوؿ السابق وبتحليل الةيم اإلحصائية الختبار ) (Uومةارنة الةيمة االحتمالية مع
مستو الداللة ) (0.05إذل وجود فروؽ دالة إحصائياً بُت تالميذ اجملموعة التجريبية وتالميذ اجملموعة
الضابطة يف االختبار التحصيلي البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية ،وىذا ينفي صحة الفرضية الصفرية
وقبوؿ الفرضية البديلة ؽبا اليت تنص على" :وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

( )0.05بين متوسطي رتب درجات التالميذ الصم في الصف الثالث من التعليم األساسي في مادة
العلوم بين تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي للتحصيل في مادة

العلوم".

بينت نتائج البحث تفوؽ التعليم باستخداـ الفيديوىات التعليمية الرقمية على الطريةة التةليدية لوجود
ربسن واضح يف ربصيل تالميذ اجملموعة التجريبية بعد تدريسهم باستخداـ الفيديوىات التعليمية مةارنةً
بتحصيل تالميذ اجملموعة الضابطة ،وتعزو الباحثة ىذا التحسن إذل استخداـ الفيديوىات التعليمية الرقمية
وتفعيل التعليم البصري للتالميذ الصم الذي يعد اؼبدخل األقو ؽبم  ،فاستخداـ تةنية الفيديو تساعد يف
تفسَت الظواىر وعرض خطوات ومراحل حدوثها ،وىذا أد إذل إبناء معارؼ التالميذ الصم وإرضاء
فضوؽبم ،وجعل اؼبادة العلمية أقرب إذل أذىاهنم وساعد على إكساهم اؼبعارؼ واؼبهارات واغبصوؿ على
اؼبعلومات بصورة واضحة وفبتعة وج ّذابة.
كما أ ّف التعليم باستخداـ الفيديو يتيح للتالميذ الصم باختالؼ مستوياهتم فرصاً أكرب للفهم واالستيعاب
ألنو يتميز بسهولة ومرونة تتيح التحكم بسرعة العرض والتوقف اؼبؤقت عند بعض األفكار ليتمكن اؼبعلم
من إضافة اؼبالحظات ومناقشة األفكار مع التالميذ ،باإلضافة إذل إمكانية تكرار عرض اؼبةاطع مرات
اضح يف تنمية االذباىات
أثر و ٌ
عدة وتأكيد األفكار اؽبا ّمة .ؽبذا كاف لتدريس العلوـ بالفيديوىات التعليمية ٌ
اإلهبابية للتالميذ الصم كبو تعلم ىذه اؼبادة ،وتوفَت الدافعية واؼبتعة يف التعلم باإلضافة إذل ترسيخ
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اؼبعلومات أكثر يف أذىاف التالميذ واسًتجاعها بسهولة عند اغباجة وفهم الدروس بشكل أفضل دبا وبةق
اؼبرجوة.
األىداؼ التعليمية ّ
وتر الباحثة أف توظيف الفيديوىات التعليمية يف تعليم التالميذ الصم حفز تفكَت التالميذ وساعدىم
على الوصوؿ إذل مستويات أفضل يف التعلم ،فالتّكنولوجيا أصبحت أداة ضرورية للمتعلمُت واؼبعلمُت على
حد سواء ،فهي تسمح بنوع من اؼبرونة يف إهباد أشكاؿ جديدة من التعلم وتساعد يف ربسُت األداء
وربةيق األىداؼ التعليمية ،والتعليم بواسطة الفيديوىات التعليمية من أىم الطرائق التعليمية فائدة يف إثراء
اؼبواقف التعليمية والًتبوية وإبنائها باؼبثَتات اؼبتع ّددة اليت تؤدي إذل تكوين خربات متنوعة لد اؼبتعلمُت،
وقد كاف لعرض الفيديوىات التعليمية أثر فعاؿ يف التعليم ؼبخاطبتها حواس التالميذ الصم وخصوصاً
حاسة البصر ،فساعد على فهم اغبةائق وإدراكها ،وتةدًن احملتو بصورة جذابة وفبتعة  ،وزود التالميذ
خبربات حةيةية .
وتتّفق ىذه النتيجة مع نتائج وتوجهات دراسة ( )2003 ,Lang,et,alودراسة Matjaž ,et,al
 ،)2004،ودراسة ( ،)2011, Rotimiودراسة ) )2013، Tayoودراسة (سرحاف)2015،
اليت أظهرت وجود فروؽ لصاحل اجملموعة التجريبية اليت درست بواسطة الفيديو وزيادة يف مستو التحصيل
لد أفراد اجملموعة التجريبية باإلضافة إذل تفوؽ التدريس باستخداـ الفيديو على الطرائق التةليدية اؼبتبعة.
وأوصت الدراسات ضرورة توظيف التكنولوجيا لتعليم الطلبة اؼبعاقُت ظبعياً ؼبا لو من أثر فعاؿ يف زيادة
ربصيلهم األكاديبي.
النّتائج المتعلّقة بالفرضيّة الثانية

تنص ىذه الفرضية على أنو "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()  0.05
ّ

بين متوسطات رتب درجات التالميذ الصم في الصف الثالث من التعليم األساسي في مادة العلوم

بين تالميذ المجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي القبلي والبعدي".

للتحةق من ىذه الفرضية جر استخداـ اختبار (ويلكوكسوف) لعينتُت مرتبطتُت ،وذلك للكشف عن
داللة الفروؽ بُت متوسط رتب درجات التالميذ يف اجملموعة التجريبية على التطبيةُت الةبلي والبعدي
لالختبار التحصيلي الةبلي والبعدي كما ىو موضح يف اعبدوؿ التارل:
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جدول ) :(7نتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة ( )Zوداللتها للفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية
في التطبيقين القبلي والبعدي على اختبار التحصلي

المجموعة التجريبية العدد
االختبار

التحصيلي

التطبيق القبلي

13

التطبيق البعدي

13

متوسط

مجموع

4,09

45

الرتب

25,1
8

الرتب
277

قيمة )(Z
3.187

القيمة

االحتمالية
0.0015

القرار
دال*

تشَت النتائج يف اعبدوؿ السابق إذل وجود فروؽ دالة إحصائياً بُت متوسطي رتب درجات تالميذ اجملموعة
التجريبية على اختبار التحصيلي يف التطبيةُت الةبلي والبعدي لصاحل التطبيق البعدي ،ويوضح اعبدوؿ أف

قيم  ،(3.187) Zوالةيمة االحتمالية ) (0.0015وىي أكرب من ( ،)0.05وىذا يدؿ على وجود

فروؽ بُت متوسطي رتب درجات تالميذ اجملموعة التجريبية على الةياسُت الةبلي والبعدي وىذا يؤدي إذل

رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديلة ؽبا اليت تنص على" :وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى الداللة ( )0.05بين متوسطات رتب درجات التالميذ في الصف الثالث من التعليم
األساسي في مادة العلوم بين أفراد المجموعة التجريبية في االختبار القبلي واالختبار البعدي عند

مستوى التطبيق".

بينت النتائج حدوث ربسن يف درجات تالميذ اجملموعة التجريبية بعد تدريسهم مادة العلوـ باستخداـ
ويستدؿ على ذلك من التحسن الكبَت يف ربصيل
الفيديوىات التعليمية الرقمية عند مستو التطبيق،
ّ
التالميذ من خالؿ الفارؽ يف متوسطات درجات اجملموعة التجريبية قبل تطبيق الدروس وبعده باستخداـ
الفيديوىات ،وتر الباحثة أف توظيف الفيديو يف تعليم مادة العلوـ للتالميذ الصم أتاح الفرصة للتفاعل
مع احملتو العلمي والتحكم فيو بالطريةة اليت تناسب خصائص التالميذ الصم فساعدىم على اكتساب
اؼبفاىيم العلمية وفهمها وتنميتها ،وساعد على ربةيق أىداؼ اؼبادة العلمية الحتواء مةاطع الفيديو على
العديد من اؼبثَتات وصور النشاط اليت تتيح للتالميذ فرصة مشاىدة معلومات الدرس وتوضيحها .وتةدًن
اؼبعلومات بطريةة بصرية جذابة أد إذل تشجيع التالميذ يف أثناء اؼبواقف التعليمية وإقباؽبم على تعلم
احملتو التعليمي وتنفيذ األنشطة حبماس ،وزاد من تفاعلهم اإلهبايب مع الدرس والتغلب على ما قد يرافق
عملية التعلم من جفاؼ وشعور باؼبلل ،وساعد على خلق بيئة تعليمية مشوقة ومعززة سانبت يف تعديل
اذباىات التالميذ كبو عملية التعلم  ،وقد الحظت الباحثة زيادة دافعية التالميذ الصم من خالؿ مبادرة
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التالميذ للمشاركة باألنشطة الصفية والتزامهم حبضور الدروس وإظهار رببتهم بتعلم مادة العلوـ وبةية
اؼبواد التعليمية باستخداـ الفيديوىات التعليمية.
وتر الباحثة أف استخداـ الفيديوىات التعليمية يبكن أف يوفر خيارات جيدة للمعلم يبكنو استخدامها يف
تدريس العلوـ؛ إذ يستطيع معلم العلوـ توظيفو بفاعلية يف تدريس العديد من اؼبواضيع العلمية .وتتميز
الفيديوىات التعليمية بالعديد من اؼبيزات؛ فهي توفر خيارات فاعلة ومنظمة وجذابة للتالميذ يف العرض،
كما توف ر بيئة قريبة أو مشاهة لبيئة بعض الظواىر الطبيعية كمراحل مبو النبات وال سيما عندما يتم
إدخاؿ عنصر اغبركة يف الصورة فيو .ويعد إذل ٍ
حد ما رخيصاً مةارنة بتوظيف اإلنًتنت يف العملية
ُ
التدريسية .ويبكن استخداـ الفيديوىات التعليمية مةدمة لوحدة أو فصل يف الدرس التعليمي ،أو خاسبة
لدرس أو وحدة أو فصل ،ولتوضيح بعض اؼبفاىيم اجملردة مثل انتاش البذور وببار الطلع .........إخل،
وإبناء الدرس الذي ال وبتوي على األنشطة الكافية ،ولتوضيح بعض الرسومات البيانية ورسوـ بعض
الكائنات اغبية أو أجهزة اعبسم أو أي رسومات أخر يف مواد األحياء والكيمياء والفيزياء.
وىذا ما اشارت اليو دراسة ( (2003 Lang, Steelyاليت بينت أف التفكر البصري من خالؿ
اإلنًتنت ساعد على تنمية اؼبفاىيم العلمية لد التالميذ اؼبعاقُت ظبعياً من حيث فهم اؼبعرفة ،وربط
العالقات ،وبناء تراكيب علمية.
وتتّفق ىذه النّتيجة مع دراسة روتيمي  )2011( rotimiاليت أ ّكدت أف التعلم باستخداـ مةاطع
الفيديو يسهم يف رفع مستو اؼبشاركة والتفاعل والبراط الطالب اؼبعاقُت ظبعياً يف التعلم ،كما تتفق مع
دراسة ماجاز وبيلجهاـ ) )2004, majaz, peljhanاليت أثبتت تةدـ أفراد اجملموعة التجريبية اليت
درست باستخداـ مةاطع الفيديو على أفراد اجملموعة الضابطة يف اؼبستويات اؼبعرفية العليا .وتتفق أيضا مع
دراسىة تايو ) )tayo, 2013اليت أظهرت فاعلية الفيديو اؼبعلق يف تعليم الطلبة اؼبعاقُت ظبعياً.
وتر الباحثة أف أنبية الوسائط اؼبتعددة يف تعليم التالميذ الصم تكمن يف مساعدهتم على الربط بُت
اؼبعلومات من حيث عرضها يف أشكاؿ متنوعة وربسُت نوعية التعليم فتجعلو أكثر فاعلية ،وتسهم يف
تبسيط اؼبعلومات وذبسيدىا وبةائها فًتة أطوؿ ويف ترتيب األفكار للمعلم واؼبتعلم بصورة منظمة مثَتة
للدافعية والتعلم .والفيديوىات التعليمية تتيح الفرصة للتلميذ األصم لتفسَت اػبربات اليت يراىا أمامو على
شاشة العرض يف ضوء خرباتو السابةة وتساعد على تفعيل التعلم النشط.
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نتائج الفرضية الثالثة:

تنص ىذه الفرضية على أنو "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()  0.05
ّ

بين متوسطات رتب درجات التالميذ الصم في الصف الثالث من التعليم األساسي في مادة العلوم
بين أفراد المجموعة التجريبية في االختبار البعدي والمؤجل".

الختبار ىذه الفرضية قامت الباحثة باستخداـ اختبار ويلكوكسون لتعرؼ داللة الفروؽ بُت متوسطات
درجات تالميذ اجملموعة التجريبية يف االختبار التحصيلي البعدي والبعدي اؼبؤجل ،كما ىو موضح
باعبدوؿ اآليت.
جدول ) :(8نتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة ( )Zوداللتها للفروق بين متوسطي رتب درجات تالميذ المجموعة
التجريبية في االختبار البعدي والبعدي المؤجل

المجموعة التجريبية العدد
االختبار

التحصيلي

التطبيق البعدي

13

التطبيق المؤجل

13

متوسط
الرتب

25,1
8

25

مجموع
الرتب
277

قيمة )(Z
1,49

القيمة

االحتمالية
0.16

القرار
غير دال

275

تشَت النتائج يف اعبدوؿ السابق إذل عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بُت متوسطات رتب درجات تالميذ
اجملموعة التجريبية يف االختبار التحصيلي يف التطبيةُت البعدي والبعدي اؼبؤجل ،ويوضح اعبدوؿ أف قيم
 ،(1.49) Zوالةيمة االحتمالية ) (0.16وبذلك تكوف بَت دالة إحصائياً وىذا يدؿ على أنو ال توجد
فروؽ بُت متوسطي رتب درجات تالميذ اجملموعة التجريبية على التطبيةُت البعدي والبعدي اؼبؤجل .وتر
الباحثة أف توافر خاصية التنوع والتشويق واعبذب البصري يف معاعبة احملتو العلمي من خالؿ الشروح
بالفيديو والصور اؼبتحركة واألمثلة البصرية اؼبتنوعة زاد معدؿ تعلم التالميذ الصم وأتاح ؽبم فرصة ربط
اعبانب النظري باعبانب العملي من خالؿ مشاىدة الفيديوىات وتطبيق األنشطة التعليمة فكاف لو دور
يف االحتفاظ باؼبادة العلمية .كما أف خاصية إمكانية تكرار عرض الفيديو ساعدت يف تثبيت اؼبعلومات
يف الذاكرة طويلة اؼبد فساعد التالميذ الصم على االحتفاظ باؼبفاىيم العلمية لفًتة زمنية طويلة .وتر
الباحثة ضرورة أف يكوف اؼبعلم قادراً على تفعيل إسًتاتيجيات التعليم البصري من خالؿ اغباسوب لتمكُت
التالميذ الصم من توظيف النموذج اغبسي األقو لديهم ؼبساعدهتم على اكتساب اؼبفاىيم العلمية
وتثبيتها.
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المقترحات:

الصم من تطوير مهاراهتم يف تعليمهم ،وتغيَت معتةداهتم وطريةة
 تنظيم ورش عمل لتمكُت معلّمي ّ
تفكَتىم ذباه التعليم اإللكًتوين ،وإهباد الدافع الذي وبفزىم إذل استخداـ تلك النظم.
 تنمية قدرات اؼبعلم ومهاراتو لكي وبُسن انتةاء واستخداـ الوسيلة التعليمية اليت سبده بآليات تساعده
على تةدًن اؼبادة بالشكل األمثل.
 تدريب اؼبعلمُت واؼبعلمات على تصميم الفيديوىات التعليمية وإنتاجها من خالؿ ورش عمل متنوعة.
 توفَت اؼبيزانيات اؼبالية الكافية ؼبدارس التالميذ الصم اؼبخصصة الستخداـ التةنيات التعليمية وذبهيز
البيئة الفيزيةية اؼبناسبة ؽبا.
 إعداد خطط دراسية هتتم باستخداـ التةنيات التعليمية للتالميذ الصم ،مع الًتكيز على استخدامها يف
عرض اؼبواد الدراسية وشرحها.
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اؼبفاىيم العلمية وتنمية مهارات التفكَت البصري والةابلية لالستخداـ لد التالميذ اؼبعاقُت ظبعياً يف
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en.yoo7.com
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