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للكفايات التكنولوجية  امتالك معلمي اإلعاقة العقليةومدى أهمية 
  يف ضوء بعض املتغرياتاملساندة من وجهة نظرهم

  :ملخص
 نولوجية تحديد أهمية وامتالك معلمي التربية الخاصة للكفايات التك  البحثهدف

عالقة بين تحديد الوالمساندة بمدينة مكة المكرمة وجدة في المملكة العربية السعودية، 
، نوعمتغيرات الدراسة، الوفق . تقدير المعلمين ألهمية تلك الكفايات ومدى امتالكهم لها

  عينةعلى. كفاية) ٢١(استبانة تضمنت وطبقت . ، والمؤهل العلمي، والتدريبالخبرةو
وقد أشارت نتائج البحث إلى أهمية جميع . معلما ومعلمة لإلعاقة العقلية) ١٩٠ (بلغت

لتكنولوجية بدرجة مرتفعة، كما أن درجة تأثير متغيرات الدراسة أهمية الكفايات ا
 اإلناث، والتدريب، وغير دالة إحصائيا ألثر عدد سنوات لحالكفايات كانت دالة لصا

الخبرة والمؤهل العلمي، أما فيما يتعلق بدرجة االمتالك فقد بينت النتائج درجة امتالك 
رجة تأثير متغيرات الدراسة على امتالك الكفايات كما أن د. متوسطة على الكفايات ككل

، وعدد سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، ودالة نوع ألثر الإحصائياكانت غير دالة 
  .إحصائيا ألثر التدريب

 المساندة، معلمو اإلعاقة العقلية، أهمية كفايات التكنولوجيا:  المفتاحيةالكلمات
  .لتكنولوجيا المساندةالتكنولوجيا المساندة، امتالك كفاية ا

Abstract: 
The extent of possessing technological  

supporting competencies a among mental  
disability teachers perceived by them 

The study aimed at determining the importance and 
possession of special education teachers to technological 
competencies associated with assistive technology. Also it aimed at 
determining the relationship between teachers estimation of and 
possession the competencies. Variables of the study included, 
gender, years of experience, level of education and training. A 
survey was designed which included 21 competence. The sample 
of the study consisted of 190 teachers (male and female) who were 
teaching students with mental retardation. The results indicated 
that all competencies were highly important and the effect of the 
studies variables upon the importance was statistically significant 
in favor of females and training, but no significant differences 
were found related to years of experience and level of education. 
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As for the degree of possession, the results showed a moderate 
possession degree, and the effect of the studies variables upon the 
passion was not statistically significant with regards to gender, 
years of experience and level of education, but was significant with 
regards to training.  
Key words: Assistive technology, Teachers of mental retardation 
students, The importance of assistive technology competencies, 
Possession of assistive technology competencies. 

  :المقدمة
 السنوات الماضية تطورا واضحا في مجال تربية وتأهيل األفراد ذوي شهدت

 في ياجات الخاصة كان من أهمها استخدام التكنولوجيا المساندة بأشكالها المختلفةاالحت
حيث استحدثت برامج تعليمية وتطبيقات تربوية باستخدام تقنيات حديثة . برامج تعليمهم

  .في مجال اإلعاقة العقلية
مناسبة المداخل الية الرئيسية في توفير مسئول معلمو اإلعاقة العقلية الويتحمل

 المعلمون بتكييف وتعديل وملمنهاج الدراسي للطلبة ذوي اإلعاقة العقلية، حيث يققديم اتل
 استخدام التكنولوجيا واحدا من ددوات واستراتيجيات مختلفة، ويعالمنهاج باستخدام أ

، وذلك لما  ودعم تقديمهتغيرات في مجال اإلعاقة العقلية كوسيلة لتعديل المنهاجمأهم ال
في الحد والتقليل من الصعوبات والتحديات التي تؤثر على كافة م هملها من دور 

 ضمان تكافؤ الفرص إلىالمهارات الوظيفية والتعليمية واالستقاللية مما يؤدي ذلك 
 أكد قانون تعليم األفراد ذوي ٢٠٠٤ففي عام ؛ وتحسين نوعية الحياة لألفراد المعاقين

 ,Individuals with Disabilities Education Improvement Act)اإلعاقة 
2004) (IDEIA) في تعديالته على ضرورة اعتماد الفريق التربوي استخدام 

ا االعتماد يتطلب تحديد ذوه. التكنولوجيا المساندة مع جميع الطالب ذوي اإلعاقة
 وبالتالي، الوسائل التكنولوجية المناسبة إلدراجها ضمن الخطة التربوية الفردية للطالب،

كافة التكنولوجيا ن عن مساعدة األطفال وأسرهم في اختيار و هم المسئولفالمعلمون
  . عن توجيههم لكيفية استخدامهاضالالمساندة، ف

 نجاح البرامج التربوية والخبرات االجتماعية للطالب ذوي اإلعاقة ويعود
 من نها توفر االستقاللية، وذلكإ استخدام وسائل التكنولوجيا المساندة، حيث إلىالعقلية 

 تنتج وتعدل وتكيف لجعل المهمات وسائط بيئات متنوعة، وهذه إلىخالل الوصول 
  .التعليمية واالجتماعية والترفيهية والحياتية اليومية أكثر سهولة

ويعود استخدام ذوي االحتياجات الخاصة للتكنولوجيا المساعدة بالفوائد عليهم، 
مساعدة في عملية تعلمهم، ومشاركتهم في منها تقليل أثر اإلعاقات أو إزالتها، وتقديم ال
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الفصول التعليمية، وتعزيز فرصهم المهنية واإلبداعية، كما أنها تساعد في عملية إثراء 
وربما يزيد استخدام التكنولوجيا المساعدة من االستقاللية، وتدعيم . المناهج التعليمية

ن الطلبة، وال سيما ذوي التقدير الذاتي والثقة بالنفس لكل طالب، وتشجيع التعاون بي
االحتياجات الخاصة، فمثالً يدفع استخدام هؤالء الطلبة برمجيات مختلفة في تعليمهم مع 

 التعلم والقيام بأدوار نشطة في جميع مجاالت إلىإتاحة الفرصة للتكرار والممارسة 
د ذوي وقد تقلل التكنولوجيا المساعدة من االعتماد على اآلخرين، وتسمح لألفرا. حياتهم

االحتياجات الخاصة بأن يظلوا مندمجين مع مجتمعاتهم من خالل تواصلهم وتفاعلهم مع 
اآلخرين، وتحكمهم في بيئتهم، كما أنها تساعدهم كثيراً في التخلص من طرق سلبية في 
تعلمهم، وتجعلهم أكثر نشاطاً وانهماكاً في العملية التعليمية، خصوصاً وأنهم أكثر ميوالً 

سالم، (واهم العقلية والجسمية التي يمكن أن تعتمد عليها تلك التكنولوجيا الستخدام ق
٢٠٠٤ .(  

القدرات والتغلب على ودعم وتمتاز التكنولوجيا المساندة بقدرتها على تعويض 
 معلمو اإلعاقة ؤديوي. الحواجز والمعيقات التي تواجه األفراد ذوي االحتياجات الخاصة

حيث تؤكد . الطالب بالمهارات الالزمة الستخدام التكنولوجيا بتزويد اًيسالعقلية دورا رئ
 تحقيق إلىالتشريعات على أهمية استخدام الطالب للتكنولوجيا المساندة للوصول 

وهذا ما يؤكد ضرورة امتالك معلمي اإلعاقة العقلية للمعرفة حول .  التربويةاألهداف
 المعاقين عقليا ودمجها بالمنهاج أدوات ووسائل التكنولوجيا المساندة وتوفيرها للطالب

  .الدراسي
صنف بعض الدارسين عددا من الكفايات التكنولوجية التي يجب توافرها في و

أن : مجال أساسيات تكنولوجيا التعليم مثل: معلم التربية الخاصة في عدة مجاالت وهي
التعليمية في يميز بين مفهوم تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية، ويعي دور الوسائل 

عمليتي التعلم والتعليم، ويدرك أهمية تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية التعلمية، 
  ).م٢٠٠٤سالم(ويوضح أهم آراء المختصين في مجال تكنولوجيا التعليم 

أن يدرك كيفية االختيار الصحيح للوسائل : ومجال تصميم المواد التعليمية مثل
الوسائل التعليمية لبلوغ األهداف، ويقترح بيئات تعليمية التعليمية، ويقترح أفضل 

سالم، ( مختلفة، ويحدد المواصفات التي تساعد في تصميم المواد التعليمية
  ).م٢٠٠٠م؛السنيدي، ٢٠٠٤

 أنلذا يجب على معلمات التربية الخاصة وتحديدا معلمات صعوبات التعلم 
زمة الستخدام للتقنية والتفعيل الجيد لها تكون لديهم الكفايات التكنولوجية التعليمية الال

في غرف المصادر حيث أثبتت بمفهومها وتطبيقاتها فاعليتها في المجالت التعليمية، 
وأنها حسنت من نوعية التعليم ووصلت به إلى درجة اإلتقان وساعدت في تحقيق 

ثر على وخفضت من تكاليف التعليم دون أن تأ بوقت وإمكانات اقل األهداف التعليمية
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واألكاديمي،  نوعيته، كذلك ساعدت المعلمات في أن وفرت لهم فرص التطوير المهني
وكذلك ساعدت الطلبات في تجاوز الصعوبات التي يعانون منها و أتاحت لهم التعلم 

  .استخدام التقنية الذاتي والتغذية الراجعة وتنظيم دراستهم والتدرب على
   :تهأسئلمشكلة البحث و

 بضرورة استخدام (IDEIA, 2004) ذوي اإلعاقة األفراد تعليم أوصى قانون 
 ال يوجد تشريع بأنه التكنولوجيا المساندة مع الطالب ذوي اإلعاقة العقلية، علما طوسائ

وحتى تتحقق . يوصي بإعداد المعلمين وتطويرهم مهنيا في مجال التكنولوجيا المساندة
لوجيا المساندة من المهم خدام وسائل التكنوالعقلية من است اإلعاقةاستفادة الطلبة ذوي 

 يكون المعلمون واالختصاصيون على معرفة ووعي بالكفايات والمهارات في أنجدا 
  .كيفية استخدام واختيار ودمج هذه الوسائل

نصت القواعد التنظيمية للتربية الخاصة في المادة الثامنة والتسعون بضرورة و
الخاصة بالمدارس العادية بتوظيف التقنيات وبرامج أن تقوم معاهد وبرامج التربية " 

الحاسب اآللي لألغراض التعليمية، وتنظيم األعمال، وتوثيق البيانات والمعلومات، 
  ).٨٣، ص١٤٣٣وزارة التربية والتعليم، " (ونتائج التقويم

أنه على المعلم أن يتمكن من إتقان ) ٢٥٨م، ص٢٠٠٤سالم، (وهنا ذكر 
 كاستخدام األجهزة وإنتاج الوسائل والبرامج التعليمية، وذلك مجموعة من المهارات

يتطلب إعداد المعلم على الكفايات المهنية إلى جانب الناحية األكاديمية وخاصة تدريب 
المعلمين على كفايات تكنولوجيا التعليم، حتى تنعكس على أدائهم التدريسي لتحقيق 

  .األهداف المنشودة
 العمل في ميدان اإلعاقة العقلية، حيث وجد لخالوقد ظهرت مشكلة البحث من 

 المتعلقة كفاياتأن كثيرا من المعلمين والمختصين تنقصهم الخبرة في معرفة وامتالك ال
 ة معلومات موضوعي-  حدود علم الباحث- بالتكنولوجيا المساندة، وألنه ال يتوفر في

 في المملكة العربية فاياتكلهذه ال وعلمية حول أهمية وامتالك معلمي اإلعاقة العقلية
السعودية، كما جاءت فكرة البحث الحالي محاولة الكشف عن مدى أهمية وامتالك 

  .معلمي اإلعاقة العقلية للكفايات المهنية التكنولوجية
  :تاليةسئلة الاأل حاول البحث اإلجابة عن وبالتحديد

ي اإلعاقة أهمية الكفايات التكنولوجية المساندة من وجهة نظر معلممدى  ما .١
 .؟العقلية
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في تقدير ) النوع، الخبرة، المؤهل العلمي، التدريب(ما مدى تأثير متغيرات  .٢
 .المساندة من وجهة نظرهممعلمي اإلعاقة العقلية ألهمية الكفايات التكنولوجية 

 .؟ امتالك معلمي اإلعاقة العقلية للكفايات التكنولوجيةمدى ما .٣
في تقدير ) رة، المؤهل العلمي، التدريبالنوع، الخب(ما مدى تأثير متغيرات  .٤

معلمي اإلعاقة العقلة المتالكهم الكفايات التكنولوجية المساندة من وجهة 
 .نظرهم

  : البحثأهداف
 التكنولوجية المساندة لمعلمي اإلعاقة فاياتهدف البحث تحديد درجة أهمية الك

لسعودية، ومدى امتالكهم العقلية بمدينة مكة المكرمة ومدينة جدة في المملكة العربية ا
تعرف مدى االختالفات في أهمية كفايات التكنولوجيا المساندة لمعلمي اإلعاقة ولها، 

، عدد نوع ال: امتالكهم لها وفقا لعدد من متغيرات البحث الذي تضمنمدىالعقلية و
  .سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، التدريب

  : البحثأهمية
ون نتائجه ستكشف عن مدى أهمية وامتالك كمن أهمية البحث الحالي في كت 

معلمي التربية الخاصة لكفايات التكنولوجية المساندة، واحتياجاتهم التدريبية، مما 
سيساعد المهتمين من مختصين وباحثين وأصحاب القرار في الوقوف على ذلك بهدف 

ة العقلية  الذي ينعكس إيجابيا على الطالب ذوي اإلعاقاألمرتدريبهم وتحسين مستواهم، 
  .والخدمات المقدمة لهم

 معلمي اإلعاقة إشراك إلىتضح أهمية البحث ومقترحاته في دعم التوجه ت كما 
 صالعقلية في برامج التدريب أثناء الخدمة سواء أكان ذلك في القطاع الحكومي أو الخا

  .وتحديد احتياجاتهم التدريبية
  : البحثحدود

  : كما يلي نتائج البحث الحاليتحدد
  .هـ١٤٣٦/١٤٣٧ العام الدراسي :لحدود الزمانيةا

  . مدينة مكة المكرمة ومدينة جدة:الحدود المكانية
  . بمعلمي اإلعاقة العقلية:الحدود البشرية

 استجابات أفراد البحث على األداة المعدة لجمع البيانات :الحدود الموضوعية
  .في البحث الحالي واألساليب اإلحصائية المستخدمة
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  :اإلجرائية تالتعريفا
  : ساندة المالتكنولوجيا

يله وتحسينه، دأي جهاز أو أداة أو جزء من أداة أو منتج تم تصنيعه أو تع
المهارات الوظيفية أو تحسينها لألشخاص ذوي تدعيم ومساندة تعليم ويستخدم في 
  .اإلعاقة العقلية

  :  اإلعاقة العقليةمعلمو
راد ذوي اإلعاقة العقلية، وتقديم هم المعلمون المؤهلون لرعاية وتعليم األف

الخدمات المناسبة لهم سواء في المدرسة العادية، أو في المراكز والمؤسسات التربوي 
  . الخاصة

   السابقةالدراسات
 بإجراء دراسة مسحية هدفت تعرف خبرات (Douglass, 2004)قامت 

 من عمر األطفالمعلمي التربية الخاصة في مجال التكنولوجيا المساندة المستخدمة مع 
) ٢٩١(واشتملت عينة الدراسة على .  الصف الثالث في والية أركنساسإلىالروضة 

من المشاركين %) ٧١(وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة . معلما للتربية الخاصة
 ممنهم تلقى تدريبا حول استخدا%) ١٣(يعملون مع أطفال ذوي احتياجات الخاصة و 

من %) ٣٢( وجود نسبة إلىما أشارت نتائج الدراسة ك. التكنولوجيا المساندة
من المشاركين %) ٦٨(المشاركين لديهم معرفة بأدوات التكنولوجيا المساندة، وحوالي 

من %) ٨٤(ليس لديهم معرفة سابقة بأدوات التكنولوجيا المساندة، كما عبر ما نسبته 
ة في عملية تعليم الطلبة المشاركين عن درجة أهمية عالية ألدوات التكنولوجيا المساند

منهم كانوا على معرفة %) ٣٩(في مرحلة التربية الخاصة المبكرة، وكذلك فإن نسبة 
 حاجة معلمي إلىكذلك أشارت الدراسة . باألدوات المتوفرة في المناطق التعليمية

   المساندةولوجياعلى استخدام التكن  التدريبإلىالطفولة المبكرة 
 دراسة مسحية هدفت فحص Torrey, 2006)&(Currie, Carr أجرى و 

والوسائل التكنولوجية المساندة  درجة أهمية وامتالك اختصاصي معالجة النطق واللغة
) ٤٥(واشتملت عينة الدراسة على . وفعاليتها في عليم األفراد الذين يعانون من إعاقات

) ٣٠(من واشتملت أداة الدراسة على استبانة مكونة . من االختصاصين المتطوعين
وأشارت نتائج  .فقرة تقيس أهمية وامتالك االختصاصين لكفايات التكنولوجيا المساندة

 أغلب المشاركين اعتبروا أنفسهم في مستوى المبتدئين في استخدام أن إلى الدراسة
من المشاركين % ٤٩ أن إلىالحاسوب والتكنولوجيا المساندة، حيث أشارت الدراسة 
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األلعاب التكيفية، وأجهزة الحركة : كنولوجيا المساندة مثليستخدمون بعض أنواع الت
 واألجهزةوالجلوس، واألجهزة التعويضية البديلة، وأجهزة الحركة والجلوس، 

التعويضية البديلة، والحاسوب الشخصي في التطبيق العملي والخبرات التعليمية 
من % ٤٤،٥وعند سؤالهم عن متغير التدريب، أشارت الدراسة أن . والعيادية

كما . مساندةعلى التكنولوجيا ال% ٢٦،٦المشاركين تلقوا تدريبا على الكمبيوتر مقابل 
فقرة حصلت على درجة أهمية ) ٣٠(فقرة من أصل ) ٢٩( أشارت نتائج الدراسة أن

 ورش العمل في إجراء القدرة على إلىالتي تشير ) ٢٦(رقم  باستثناء الفقرة، مرتفعة
. التكنولوجيا المساندة، فقد حصلت على درجة أهمية متدنيةمجال التدريب على وسائل 
 درجة امتالك االختصاصين لكفايات التكنولوجيا المساندة إلىكما أشارت نتائج الدراسة 
  . درجة عالية من االمتالكإلىتراوحت ما بين منخفضة 

 والتي هدفت تعرف خبرات (Gustafson, 2006)وفي الدراسة التي أجرها  
علمي اإلعاقة العقلية في مجال التكنولوجيا المساندة والعوامل المساهمة في ومهارات م

 واشتملت عينة الدراسة على .ةي تطبيق هذه المهارات واحتياجاتهم التدريبإنجاح
حيث أشار أفراد . معلما في مجال التربية الخاصة في والية فيرجينيا األمريكية) ١١٦٤(

لمساندة الفنية والمعرفة بأجهزة التكنولوجيا المساندة  أن الوقت والتمويل واإلىالدراسة 
 جميعها ذات أهمية كبيرة في نجاح تطبيق التكنولوجيا اإلداريوالتطوير المهني والدعم 

مهارة معرفية يعرفها ) ٢٧(من أصل ) ٢٥ (إلىكما أشارت نتائج الدراسة . المساندة
 أن أفضل طريقة لتطوير إلىسة  ذلك فقد أشار أفراد الدراإلىأفراد الدراسة، إضافة 

  .قدراتهم المهنية من خاال تدريب المجموعات لتبادل الخبرات
 التي هدفت تعرف اتجاهات معلمي التربية (Virga, 2007) دراسة وفي

الخاصة حول استخدام التكنولوجيا المساندة، وآلية استخدامها بفاعلية في غرفة الصف 
. معلما للتربية الخاصة) ١٨٢(عينة الدراسة على واشتملت . ودمجها بالمنهاج الدراسي

وأظهرت نتائج الدراسة بأن المعلمين يدركون فوائد وأهمية استخدام التكنولوجيا 
 المعيقات وراء استخدام التكنولوجيا داخل غرفة إلى نتائج الدراسة أشارتكما . المساندة

  .الصف
دام التكنولوجيا  فقد هدفت استقصاء استخ(Wehmeyer, 2008)أما دراسة  

وقد شملت عينة الدراسة على . المساندة من قبل أسر األطفال ذوي اإلعاقة العقلية
من أسر أطفال ذوي % ١٠وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أقل من . أسرة) ٥٤٠٠(

 إمكانية إلىاإلعاقة القلية يستخدمون أجهزة التكنولوجيا المساندة، وأشارت الدراسة 
قليا وأسرهم من االستفادة من تطبيقات التكنولوجيا المساندة، كما األفراد المعاقين ع

 إمكانية استخدام التكنولوجيا منع نتائج الدراسة أن هناك بعض المعيقات تأوضحت
وأكدت الدراسة في . األجهزةالتكلفة المادية المرتفعة لهذه : المساندة والتي تتضمن
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ن فيما يتعلق بتوفير األجهزة والمعدات، توصياتها وجوب زيادة األسر واألفراد المعاقي
  .وتوفير الدعم المادي

 اتجاهات معلم التربية ص فقد هدفت فح(Bigelow, 2008)أما دراسة  
الخاصة ومعرفته وامتالكه للتكنولوجيا المساندة في تعليم الكتابة للطالب ذوي صعوبات 

 عينة عشوائية إلىيهها أسئلة مسحية تم توج) ١٠( الدراسة على أداةواشتملت . التعلم
 أهمية إلىوقد أشار أفراد الدراسة . دينة أوهايوممن معلمي التربية الخاصة في 

كما .  المعرفة واالمتالك لمهارات التكنولوجيا المساندةإلىالتكنولوجيا، ولكنهم يفتقرون 
أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات والمعرفة 

وقد عزا أفراد الدراسة . المتالك تعزى لمتغيرات المستوى التعليمي وسنوات الخبرةوا
  . معرفتهم وامتالكهم للتكنولوجيا المساندة لنقص التدريبإلىافتقارهم 

 دراسة هدفت فحص تصورات (Lartz, Stoner & Stout, 2008)وأجرى  
 مقابالت شبه إجراءوتم . دةالطلبة الصم في الجامعة حول استخدامهم التكنولوجيا المسان

واعتمدت ثالث . منظمة أجريت على تسعة مشاركين، وتم تسجيل استجاباتهم بالفيديو
مجموعات تصف تصورات المشاركين، تضمن المعوقات التي تواجههم في استخدام 

 من وجهة نظرهم، والتسهيالت المطلوبة الستخدام وأهميتهاالتكنولوجيا المساندة 
 مجموعة من الفوائد وراء استخدام إلىوأشار أفراد الدراسة . مساندة الكنولوجياالت

التكنولوجيا ومنها استخدامها داخل الفصول الدراسية وذلك بعرض المادة التعليمية على 
 الرسائل إرسال اعتبارها طريقة تواصل جيدة من خالل إلى إضافةبور بوينت 

 استخدام التكنولوجيا المساندة في إلىااللكترونية عن طريق الهاتف المحمول، إضافة 
 بعض المعوقات في إلىكما أشار أفراد الدراسة  .عرض الداتا شو لألفالم التعليمية

 اإلشارةاستخدام التكنولوجيا المساندة التي تشمل معوقات التفاعل بين مترجمي لغة 
  المترجمون ترجمة كل ما يقولهستطيعحيث في بعض األحيان ال ي. والتكنولوجيا

 إلىكم أشار أفراد الدراسة .  ضياع بعض المعلومات على الطالبإلىالمدرس مما يؤدي 
بعض التسهيالت الضرورية الستخدام التكنولوجيا المساندة كالعمل ضمن فريق واحد 

  .يضم المدرس والمترجم والطالب
بدراسة هدفت معرفة واقع استخدام التكنولوجيا ) ٢٠٠٨(كما قام أبو هواش  

ة مع األفراد ذوي االحتياجات الخاصة ومعيقات استخدام، واشتملت عينة الدراسة المساند
معلما يعملون في مجال التربية الخاصة في المملكة األردنية الهاشمية، وقد ) ٧٦٦(على 

 المساندة تراوحت بين االستخدام جياأظهرت نتائج الدراسة بأن درجة استخدام التكنولو
كما أشارت نتائج . لى درجة كانت لصالح استخدام الحاسوبالمتوسط والمتدني، وأن أع

اللة إحصائية في استخدام التكنولوجيا المساندة الختالف د وجود فروق ذات إلىالدراسة 
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 فروق إلىنمط المؤسسة لصالح مؤسسات التربية الخاصة، كما أشارت نتائج الدراسة 
نت لصالح تعزى لنوع اإلعاقة وكا في استخدام التكنولوجيا المساندة إحصائيةذات داللة 

 إلى أن معيقات استخدام التكنولوجيا المساندة تعزى إلىأشارت كما . اإلعاقة البصرية
 من بين كافة األولى المرتبة لتطبيقات التكنولوجيا المساندة بمالالزعدم توفير التمويل 

  المعيقات
 الكشف عن الكفايات دراسة مسحية هدفت) ٢٠٠٨( الجوفي وأجرت 

 لمعلمي التربية الخاصة في المملكة األردنية الهاشمية، ودرجة ةالالزمالتكنولوجية 
واشتملت عينة الدراسة على . ممارستهم لها في ضوء متغيرات المؤهل العلمي والخبرة

وأظهرت نتائج الدراسة امتالك أفراد الدراسة . معلما ومعلمة للتربية الخاصة) ١٣٥(
 والسالمة عند اختيار األمن كتشغيل الحاسوب، ومراعاة درجة عالية لبعض الكفايات

 ممارسة أفراد الدراسة للكفايات بدرجة عالية إلىكما أشارت النتائج . التقنيات، وغيرها
وأشارت .  والسالمة عند اختيار التقنيات، وتشغيل الحاسوب، وغيرهااألمنكمراعاة 

 في درجة امتالك معلمي التربية يةإحصائ وجود فروق ذات داللة إلىنتائج الدراسة أيضا 
الخاصة للكفايات التكنولوجية التعليمية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح 

 أظهرت تعزى لمتغير الخبرة، كما إحصائيةالبكالوريوس، وعدم وجود فروق ذات داللة 
نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة معلمي التربية 

 للكفايات التكنولوجية التعليمية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح الخاصة
وأخيرا . البكالوريوس، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة

 وجود ارتباط موجب بين درجة امتالك الكفايات ودرجة ممارستها من إلىأشارت النتائج 
  . وجهة نظر المعلمين

دراسة هدفت إلى معرفة مدى امتالك طلبة ) م٢٠١٤حمدي ويونس، (أجرى و
العزيز للكفايات التكنولوجية من وجهة نظرهم،  قسم التربية الخاصة بجامعة الملك عبد

طالبة من مختلف السنوات الدراسية ) ٢٦٠(طالب و) ١٥٠(وتكونت عينة الدراسة من 
ة الخاصة بجامعة الملك في قسم التربي) المستوى األول، الثاني، الثالث، الرابع(األربعة 

 فقرة ٣٥العزيز، ولتحقيق أغراض الدراسة قام الباحثان ببناء استبانة مكونة من  عبد
الكفايات األساسية، كفايات االتصال، مهارات الحصول : ( أبعاد هيأربعةموزعة على 

على المعلومات، استخدام التكنولوجيا في التعليم، وقد جرى التحقق من صدقها وثباتها، 
وقد أظهرت نتائج الدراسة حصول بعد الكفايات األساسية في المرتبة األولى بأعلى 
متوسط حسابي جاء بعد استخدام التكنولوجيا في التعليم في المرتبة األخيرة، كما بينت 

 تعزى لمتغير الجنس في جميع األبعاد إحصائيةنتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة 
د استخدام التكنولوجيا في التعليم، وجاءت الفروق لصالح والكفايات ككل باستثناء بع

 تعزى لمتغير السنة إحصائية، كما بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة اإلناث
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وقد خلصت الدراسة بمجموعة من . الدراسية وجاءت الفروق لصالح السنة الرابعة
  .التوصيات بناء على نتائجها

  :التعليق على الدراسات السابقة
يتضح من عرض الدراسات السابقة تنوعها من حيث مجتمعها وعينتها كما 
يتضح تركيز بعضها على الكفايات التكنولوجية لمعلمي اإلعاقة وبعضها على مدى 
استخدام ذوي اإلعاقة للتكنولوجيا، وبعضها ركز على اتجاهات المعلمين نحو استخدامها 

 أهمية استخدام التكنولوجيا مع ذوي مع ذوي اإلعاقة، ولكن اتفقت في مجملها على
اإلعاقة، وتميزت عنها الدراسة الحالية في عينتها ومجتمعها ورغم ذلك أفادت منها في 

  .اإلطار النظري وفي إعداد أداتها وتفسير نتائجها
  :واإلجراءات الطريقة

  :بحث المنهج
علمي  الوصفي لقياس درجة أهمية وامتالك مالمنهج الباحثان في بحثهما اتبع

حيث قام الباحثان .  بالتكنولوجيا المساندةةاإلعاقة العقلية للكفايات المهنية المتعلق
  . التي قام بإعدادها للحصول على المعلومات المطلوبة في البحثاألداةبتوزيع 
  : البحثمجتمع

 مجتمع البحث من جميع معلمي ومعلمات اإلعاقة العقلية العاملين في تكون
. سات اإلعاقة العقلية أهلية وحكومية في مدينة مكة المكرمة وجدة ومؤسعاهدمراكز وم

معلما ومعلمة ممن أجاب على أداة ) ١٩٠(وقد أجري البحث على عينة تكونت من 
  . ذلك يبين)١(والجدول رقم . الدراسة، وقد اختيروا بالطريقة العشوائية

 الخبرة، والمؤهل ، وعدد سنواتنوعات التوزيع أفراد الدراسة حسب متغير )١ (جدول
  العلمي، والتدريب

 النسبة التكرار الفئات  الدراسةمتغيرات
  %٤٧,٤ ٩٠ أنثى نوعال  %٥٢,٦ ١٠٠ ذكر

  %٤٠,٥ ٧٧  سنوات٥-١
  سنوات الخبرةعدد  %٢١,٦ ٤١  سنوات١٠-٦
  %٣٧,٩ ٧٢  سنوات١٠ من أكثر

  %٩٠,٥ ١٧٢  فما دونبكالوريوس  العلميالمؤهل
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 النسبة التكرار الفئات  الدراسةمتغيرات
  %٩,٥ ١٨ ما فوق فماجستير

  %٣٩,٥ ٧٥ ال التدريب  %٦٠,٥ ١١٥ نعم
 %١٠٠ ١٩٠ المجموع 

  : الدراسةأداة
 من جزأين بهدف التعرف علـى       ةاستبانة مكون تم إعداد    هدف البحث    لتحقيق

درجة أهمية وامتالك معلمي اإلعاقة العقلية للكفايات المهنيـة المتعلقـة بالتكنولوجيـا         
زء األول أهداف البحث، البيانات الديموغرافية الالزمة ألغراض        المساندة، ويتضمن الج  

أما الجزء الثـاني    .  المؤهل العلمي، والتدريب   برة،، عدد سنوات الخ   نوعال: البحث وهي 
كفاية، حسب سلم ليكرت، وقد قام الباحثان بوضع أربعة         ) ٢١(من االستبانة فقد تضمن     

على أن الفقرة   ) ١(فتدل الدرجة   ) ٤-١(خيارات لألهمية واالمتالك تتراوح درجتها من       
على أن الفقرة مهمة جدا واالمـتالك بدرجـة         ) ٤(غير مهمة وعم االمتالك، والدرجة      

  .كبيرة
  : أداة الدراسةصدق

من أعضاء هيئة التدريس في     ) ١٠( على   تم عرضها  األداة من صدق    للتحقق
من حيث مدى وضوحها     حيث طلب منهم إبداء رأيهم في فقرات األداة          ،جامعة أم القرى  

وسالمتها من حيث المعنى والصياغة، ومدى انتماء الفقرات لموضوع الدراسـة وأيـة     
وقد أخذ بجميع مالحظات الـسادة المحكمـين التـي          . مالحظات أخرى يرونها مناسبة   

  .كفاية) ٢١( بصورتها النهائية من األداةتكونت و. ضمنت بعض التعديالت اللغويةت
  : أداة البحثثبات

 من ثبات أداة البحث، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار تأكدلل
(Test – retest)، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة 
معلما ومعلمة، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين ) ٥٠(الدراسة مكونة من 

لثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب  أيضا حساب معامل اوتم .تقديراتهم في المرتين
يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة ) ٢(معادلة كرونباخ ألفا، والجدول رقم 

  .سةواعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدرا كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة
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طريقة  الثبات لكفيات التكنولوجيا المساندة لمعلمي اإلعاقة العقلية بمعامالت )٢ (جدول
  االتساق الداخلي وثبات اإلعادة

  الداخلياالتساق  اإلعادةثبات محورال
 0,91 0,92  التكنولوجيا المساندةكفايات

  : اإلحصائيةالمعالجة
 التحلـيالت  باسـتخدام    ت الدراسة تم معالجة البيانا    أسئلةجل اإلجابة عن    أ من

افات المعياريـة والرتـب،     اإلحصائية المناسبة باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحر     
  .وتحليل التباين الخماسي واختبار شفيه

  : إعداد أداة الدراسةخطوات
 على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحـث الحـالي كدراسـة            االطالع .١

(Currie et, 2006)، ــة ــة ،(Gustafson, 2006) ودراس  ودراس
(Bigelow, 2008)، ودراسة (Virga, 2007)،   ش ودراسـة أبـو هـوا 

 ).٢٠٠٨( ، ودراسة الجوفي)٢٠٠٨(
 Council for العـاديين  يـر  غاألطفـال  علـى معـايير مجلـس    االطالع .٢

Exceptional Children(CEC) المتعلقة بكفايات التكنولوجيا المساندة.  
  : تنفيذ البحثإجراءات

   وفق الخطوات التاليةلبحث تنفيذ اتم
   ك الكفايات التكنولوجية لمعلمـي      وامتال أهمية في تقييم    ة المستخدم داةإعداد األ تم

  .الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية واستخراج دالالت صدق وثبات مناسبة له
  تم االتصال هاتفيا مع مدراء المراكز والتنسيق معهم وتحديد موعد لزيارتهم وبعدها

 بزيارة المراكز ولقاء المدراء والمعلمين والتعرف عليهم ومن ثم شرح انقام الباحث
  .راسة وأهميتهاهدف الد

 واالمتالك باستخدام األداة المطورةاألهمية وتقييم ،تم تطبيق أداة الدراسة  .  
 البحثأسئلة النتائج لإلجابة عن استخراجتم إدخال البيانات حاسوبيا وتحليلها و .  
 جمع البيانات تمهيدا إلدخالها حاسوبيا.  
 متغيرات الدراسة لإلجابة عن سؤال الدراسة وفق تحليل البيانات.  
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  : الدراسةنتائج
) ٤-١( تحديد درجة األهمية واالمتالك تراوح سلم اإلجابة بين ألغراض

إلى درجة ) ٤(إلى درجة أهمية وامتالك متدنية وتشير الدرجة  )١(درجات فتشير درجة 
 :يار التاليأهمية وامتالك مرتفعة وألغراض تحديد المستويات تم اعتماد المع

 وامتالك متدنية والمتوسطات ما بين أهميةالمتوسطات ما بين واحد واثنين تمثل درجة 
   وامتالك مرتفعة أهمية تمثل درجة وأربعةثالثة 

 كفايات التكنولوجيا أهمية مدى ما : األولالسؤالالنتائج المتعلقة باإلجابة عن 
  ؟براء الخ اإلعاقة العقليةميالمساندة من وجهه نظر معل

 عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات إلجابةل
المعيارية لدرجة أهمية كفايات التكنولوجيا المساندة من وجهة نظر معلمي اإلعاقة 

   :يوضح ذلك) ٣(العقلية والجدول رقم 
وجيا  الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة أهمية كفايات التكنولالمتوسطات )٣ (جدول

  المساندة من وجهة نظر معلمي اإلعاقة العقلية مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية
  

 الرتبة
  
 الرقم

  
 الفقرات

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 األهمية

 مرتفعة ٠،٤٩٢ ٣,٧٧  ومفاهيمهاندةالمساامتالك المعرفة حول التكنولوجيا  ٧ ١

   ندةالتكنولوجيا المسا فعالية استخدام معرفة ٩ ٢
 مرتفعة ٠،٥٣١ ٣,٧٣ مع الطالب ذوي اإلعاقة العقلية

ذوي اإلعاقة  على تحديد خصائص الطالب القدرة ١٠ ٢
 مرتفعة ٠،٥٣٣ ٣,٧٣من استخدام التكنولوجيا المساندةالعقلية التي تستفيد 

 بيئة الصف الدراسي لتسهيل استخدام تنظيم ١٩ ٤
 مرتفعة ٠،٥٧٧ ٣,٧٢ التكنولوجيا المساندة

في تعزيز التفاعل االجتماعي  الكمبيوتر أنشطةتنظيم  ١١ ٥
 مرتفعة ٠،٥٩٤ ٣,٦٦ اإليجابي

تناسب تطبيقات  التيتحديد عناصر المنهاج  ٢٠ ٦
 مرتفعة ٠،٥٨٥ ٣,٦٦ التكنولوجيا المساندة والطرق التي أتنفذ بها

لشراء أجهزة ومعدات تحديد مصادر التمويل  ٢١ ٧
 مرتفعة ٠،٥٩٧ ٣,٦٥ تكنولوجياال
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 الرتبة

  
 الرقم

  
 الفقرات

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 األهمية

 مرتفعة ٠،٧٠٥ ٣,٦٤ على استخدام التكنولوجيا المساندةالتدريب  ٢٧ ٨

على استخدام  المعرفة بالقوانين التي تنص امتالك ٨ ٩
 مرتفعة ٠،٦٧٦ ٣,٦٣ مع الطالب ذوي اإلعاقة العقليةالتكنولوجيا المساندة 

لمعلومات لدعم موقع ا في تحديد اإلنترنتاستخدام  ١٣ ١٠
 مرتفعة ٠،٦٣٨ ٣,٦٢ األنشطة تعليمية

 لوحة تعديالت(تشغيل منافذ ومفاتيح الكمبيوتر مثل ١٦ ١١
 مرتفعة ٠،٦٥٧ ٣,٦٠ )المفاتيح وماس تعديل

التكنولوجيا المساندة في تلبية احتياجات فاعلية تقييم  ٢٤ ١٢
 مرتفعة ٠،٦٥٣ ٣,٥٧ الطالب

في دمج التكنولوجيا  مع أعضاء الفريق التعاون ٢٦ ١٣
 مرتفعة ٠،٧١٦ ٣,٥٦ المساندة

ألواح (الشفوي مثل تشغيل تعديالت التواصل  ١٥ ١٤
 مرتفعة ٠،٧١٨ ٣,٥٢ )التواصل البديل مثل تبادل الصور ظمةالتواصل وأن

الالزمة لدعم التطوير  والموارد األنشطةتحديد  ١٢ ١٥
 مرتفعة ٠،٦٧٣ ٣,٥١ المهني ذات الصلة بالتكنولوجيا المساندة

 مرتفعة .،٧٥٣ ٣,٤٦ تقييم شامل للتكنولوجيا المساندةلحاجة التحديد  ٢٢ ١٦

في تقييم  على استخدام التكنولوجيا المساندة القدرة ٢٣ ١٧
 مرتفعة .،٨٠٠ ٣,٤٥  العقليةعاقةالطالب ذوي اإل

 ذات الصلة المهنية المنظمات أنشطةالمشاركة في  ٢٥ ١٨
 مرتفعة .،٧٣٠ ٣,٤٤ جيا المساندةفي مجال التكنولو

 مرتفعة .،٨١٢ ٣,٤٣ استخدام البريد اإللكتروني لالتصال ١٤ ١٩

آله برايل ( على تشغيل التعديالت الحسية مثل القدرة ١٧ ٢٠
 مرتفعة .،٨٣٦ ٣,٤٢ ) السمع والمعينات السمعيةوأجهزةأجهزة التضخيم 

الحركة  على تشغيل أجهزة وأدوات التنقل والقدرة ١٨ ٢١
 مرتفعة .،٨١١ ٣,٤٢ )المصاعد الخاصة والعكاكيز والجبائر(مثل 

 مرتفعة .،٤١٦ ٣,٥٨  األهمية الكليةدرجة  
 مابين وحتأن المتوسطات الحسابية قد ترا) ٣( من الجدول رقم يتبين

والتي تنص على امتالك المعرفة حول ) ٧(حيث جاءت الفقرة رقم ) ٣,٧٧-٣,٤٢(
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بينما ) ٣,٧٧(دة ومفاهيمها في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ التكنولوجيا المسان
 آلةونصهما القدرة على تشغيل التعديالت الحسية مثل ) ١٨و١٧(جاءت الفقرتان رقم 

 التنقل رةاوإد أجهزة السمع والمعينات السمعية والقدرة على تشغيل وأجهزةبرايل 
 بالمرتبة الخيرة وبمتوسط حسابي )ئرالمصاعد الخاصة والعكاكيز والجبا(والحركة مثل 

  ).٣,٥٨(وبلغ المتوسط الحسابي للكفايات ككل ) ٣,٤٢(بلغ 
النوع، الخبرة، (ما تأثير متغيرات  :الثاني السؤالالنتائج المتعلقة باإلجابة عن 

في تقدير معلمي اإلعاقة العقلية ألهمية الكفايات التكنولوجية ) المؤهل العلمي، التدريب
  ؟من وجهة نظرهمالمساندة 

 عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات لإلجابة
 كفايات التكنولوجيا المساندة من وجهة نظر معلمي اإلعاقة أهميةالمعيارية لدرجة 

 والمؤهل العلمي والتدريب والجدول برة وعدد سنوات الخالنوعالعقلية حسب متغيرات 
  يبين ذلك ) ٤(رقم 

 كفايات التكنولوجيا أهمية الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة المتوسطات )٤ (جدول
 وعدد سنوات نوع حسب متغيرات النظر معلمي اإلعاقة العقلية المساندة من وجهة

  الخبرة والمؤهل العملي والتدريب
 العدد المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط الفئات المتغيرات

 ٩٠ ٠،٣٧٢ ٣,٦٦ أنثى نوعال ١٠٠ ٠،٤٣٩ ٣,٥٠ ذكر
 ٧٧ ٠،٤٠٥ ٣,٦٠ سنوات ٥-١
 ٤١ ٠،٥٠٩ ٣,٥٢  سنوات١٠-٦

   عدد
  سنوات 
 ٧٢ ٠،٣٦٩ ٣,٥٩  سنوات١٠ من أكثر الخبرة

   المؤهل ١٧٢ ٠،٤٢٧ ٣,٥٦  فما دونبكالوريوس
 ١٨ ٠،٢٥٤ ٣,٧٢  فما فوقماجستير ميلالع

 ٧٥ ٠،٤٧٠ ٣,٤٥ ال التدريب ١١٥ ٠،٣٥٤ ٣,٦٦ نعم
تباينا ظاهرياً في متوسطات الحسابية واالنحرافات ) ٤( من الجدول رقم يتبين

  التكنولوجيا المساندة من وجهة نظر معلمي اإلعاقة العقليةأهميةالمعيارية لدرجة 
 وعدد سنوات الخبرة والمؤهل العملي والتدريب ولبيان النوعباختالف فئات متغيرات 

توسطات الحسابية تم استخدام تحيل التباين الخماسي داللة الفروق اإلحصائية بين الم
  يوضح ذلك ) ٥(والجدول رقم 
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مي ل وعدد سنوات الخبرة والمؤهل العنوع التباين الخماسي ألثر التحليل )٥ (جدول
   العقليةاإلعاقة كفايات معلمي أهميةوالتدريب على درجة 

 مجموعة  التباينمصدر
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 الداللة  فقيمة اتالمربع

 اإلحصائية
 .٠٢٧ ٤,٩٨١ .٧٦٧ ١ .٧٦٧ نوعال

 .٣١٤ ١,١٦٤ .١٧٩ ٢ .٣٥٨  سنوات الخبرةعدد
 .٢٧١ ١,٢١٨ .١٨٧ ١ .١٨٧  العلميالمؤهل

 .٠٠٠ ١٣,٢١٦ ٢,٠٣٤ ١ ٢,٠٣٤ التدريب
   .١٥٤ ١٨٢ ٢٨,٠١٤ الخطأ
    ١٨٩ ٣٢,٦٧٠ الكلي
تعزي ) ٠,٠٥=a(ت داللة إحصائية وجود فروق ذا): ٥( من الجدول رقم يتبين

 وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية اإلناث وجاءت الفروق لصالح نوعألثر ال
)a=تعزى ألثر عدد سنوات الخبرة وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) ٠,٠٥
)a=(مي وجود فروق ذات داللة إحصائية لتعزى ألثر المؤهل الع) ٠,٠٥a=٠,٠٥ (

  .نالمتدربي وجاءت الفروق الفردية لصالح تعزى ألثر التدريب
 امتالك معلمي اإلعاقة ما مدى :الثالث السؤالالنتائج المتعلقة باإلجابة عن 

  ؟ية لكفايات التكنولوجيا المساندةالعقل
 عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات لإلجابة

 لكفايات التكنولوجيا المساندة والجدول المعيارية لدرجة امتالك معلمي التربية الخاصة
  .يوضح ذلك) ٦(رقم 

 الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك كفايات التكنولوجيا المتوسطات )٦ (جدول
  المساندة من وجهة نظر معلمي اإلعاقة العقلية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

 المتوسط الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 االمتالك

لتسهيل استخدام ترتيب بيئة الصف الدراسي  ١٩ ١
 مرتفعة .،٨١٣ ٣,٢٦ التكنولوجيا المساندة

التي  ذوي اإلعاقة العقليةتحديد خصائص الطالب  ١٠ ٢
 مرتفعة .،٨١٠ ٣,١٨ من استخدام التكنولوجيا المساندةتستفيد 

المساندة مع نولوجيا  فعالية استخدام التكمعرفة ٩ ٣
 مرتفعة .،٨٧٦ ٣,١٤ طالب ذوي اإلعاقة العقلية

تعديالت لوحة (الكمبيوتر مثل تشغيل منافذ ومفاتيح  ١٦ ٤
 مرتفعة ١,٠٠٢ ٣,٠٤ )وماوس المعدلالمفاتيح 
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 المتوسط الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 االمتالك

 لدعم تموقع المعلومااستخدام االنترنت في تحديد  ١٣ ٥
  مرتفعة .،٩٥٦ ٣,٠٣  التعليمة األنشطة

المساندة  جيا المعرفة حول التكنولوامتالك ٧ ٦
 مرتفعة .،٦٥٤ ٣,٠٢ ومفاهيمها 

 مرتفعة ١,٠٥٤ ٣,٠٢  لالتصاللكترونيإلااستخدام البريد  ١٤ ٦
في تعزيز التفاعل  الكمبيوتر أنشطةتنظيم  ١١ ٨

 متوسطة .،٩٠٣ ٢,٩٩ االجتماعي االيجابي 

اح ألو(تشغيل تعديالت التواصل الشفوي مثل  ١٥ ٩
 متوسطة .،٩٣٩ ٢,٨٩) الصوربادلمثل ت التواصل البديل وأنظمةالتواصل 

٢٠ ١٠ 
التي تناسب تطبيقات تحديد عناصر المناهج 

التكنولوجيا المساندة والطرق التي يمكن أن تنفذ 
 بها 

 متوسطة .،٨٨٦ ٢,٨٨

في تقييم الطالب  استخدام التكنولوجيا المساندة  ٢٣ ١١
 متوسطة .،٩٩٩ ٢,٨٢ ية ذوي اإلعاقة العقل

 التكنولوجيا المساندة في تلبية  فعاليةتقييم ٢٤ ١٢
 متوسطة .،٩٢٦ ٢,٧٨ احتياجات الطالب 

٨ ١٣ 
على استخدام  المعرفة بالقوانين التي تنص امتالك

مع الطالب ذوي اإلعاقة التكنولوجيا المساندة 
 العقلية 

 متوسطة .،٨٢١ ٢,٧٧

الالزمة لدعم التطوير وارد تحديد األنشطة والم ١٢ ١٤
 متوسطة .،٨٠٤ ٢,٦٩ ذات الصلة بالتكنولوجيا المساندة المهني 

 متوسطة .،٩٨٣ ٢,٦٩ التكنولوجيا المساندةالتدريب على استخدام  ٢٧ ١٥
 مع دمج التكنولوجيا الفريق أعضاء مع التعاون ٢٦ ١٦

 متوسطة ١,٠٠٠ ٢,٠٦٥ المساندة
 متوسطة .،٩٣٠ ٢,٤٩  للتكنولوجيا المساندةتقيم شاملل الحاجةتحديد  ٢٢ ١٧
المنظمات المهنية ذات الصلة  أنشطةالمشاركة في  ٢٥ ١٨

 متوسطة ١,٠٢٧ ٢,٣٩  المساندةوجيافي مجال التكنول

أجهزة ومعدات تحديد مصادر التمويل لشراء  ٢١ ١٩
 متوسطة .،٩٨٤ ٢,٣١ التكنولوجيا المساندة

ل والحركة مثل التنق وأدواتتشغيل أجهزة  ١٨ ٢٠
 متوسطة ١,٠٥٦ ٢,٣١ )المصاعد الخاصة والعكاكيز والجبائر(

 وأجهزةآله برايل (مثل تشغيل التعديالت الحسية  ١٧ ٢١
 متوسطة ١,٠٨٢ ٢,١٦ )السمع والمعينات السمعية وأجهزةالتضخيم 

 متوسطة .،٦١٧ ٢,٧٩  االمتالك الكليةدرجة  



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة ) الثالث الجزء ١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

  

 -٥٣٠-

- ٢,١٦( أن المتوسطات الحسابية قد تتراوح مابين )٦( من الجدول رقم يتبين
والتي تنص على القدرة على ترتيب بيئة الصف ) ١٩(حيث جاءت الفقرة رقم ) ٣,٢٦

الدراسي لتسهيل استخدام التكنولوجيا المساندة في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ 
تعديالت الحسية مثل ونصها القدرة على تشغيل ال) ١٧(بينما جاءت الفقرة رقم ) ٣,٢٦(
 الخيرة وبتوسط ة بالمرتب) التضخم وأجهزة السمع والمعينات السمعيةوأجهزةآلة برايل (

  ) ٢,٧٩(وبلغ المتوسط الحسابي للكفايات ككل ) ٢,١٦( حسابي بلغ
النوع، (ما مدى تأثير متغيرات  : الرابعالسؤالالنتائج المتعلقة باإلجابة عن 

في تقدير معلمي اإلعاقة العقلية لمدى امتالكهم ) تدريبالخبرة، المؤهل العلمي، ال
   لكفايات التكنولوجيا المساندة من وجهة نظرهم؟

 واالنحرافات بية عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسالإلجابة
المعيارية لدرجة امتالك معلمي اإلعاقة العقلية لكفايات التكنولوجيا المساندة حسب 

 يوضح )٧(د سنوات الخبرة والمؤهل العلمي والتدريب والجدول رقم  وعدالنوعمتغيرات 
  ذلك 

 الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك كفايات التكنولوجيا المتوسطات )٧ (جدول
 وعدد سنوات النوعالمساندة من وجهة نظر معلمي اإلعاقة العقلية حسب متغيرات 

  الخبرة والمؤهل العلمي والتدريب
 العدد المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط الفئات راتالمتغي

 ٩٠ ٠،٥٥٩ ٢,٧٩ أنثى نوعال ١٠٠ ٠،٦٦٧ ٢,٧٨ ذكر
 ٧٧ ٠،٥٣٥ ٢,٨٧ سنوات ٥-١
   عدد ٤١ ٠،٦٨٢ ٢,٨٢  سنوات١٠-٦

 ٧٢ ٠،٦٥٢ ٢,٦٨  سنوات١٠ من أكثر سنوات الخبرة
 ١٨ ٠،٦٢٣ ٣,٠٠  فما فوقيرماجست ميل العالمؤهل ١٧٢ ٠،٦١٣ ٢,٧٦  فما دونبكالوريوس
 ٧٥ ٠,٥٦٧ ٢,٣٤ ال التدريب ١١٥ ٠،٤٥٣ ٣,٠٨ نعم

تباين ظاهري في المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) ٧( من الجدول رقم يتبين
لكفايات التكنولوجيا المساندة باختالف  المعيارية لدرجة امتالك معلمي اإلعاقة العقلية

 ولبيان داللة .مي والتدريبللخبرة والمؤهل الع وعدد سنوات انوعفئات متغيرات ال
الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الخماسي 

  .يوضح ذلك) ٨(والجدول رقم 
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مي ا وعدد سنوات الخبرة والمؤهل العالنوع التباين الخماسي ألثر تحليل )٨ (جدول
   التكنولوجيا المساندةكفايات العقلية لوالتدريب على درجة امتالك معلمي اإلعاقة

 مجموعة  التباينمصدر
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 الداللة  فقيمة المربعات

 اإلحصائية
 .٦٢٦ .٢٣٨ .٠٦٠ ١ .٠٦٠ نوعال

 .٢٤٦ ١,٤١٣ .٣٥٥ ٢ .٧٠٩  سنوات الخبرةعدد
 .٢٦١ ١,٢٦٩ .٣١٩ ١ .٣١٩  العلميالمؤهل

 .٠٠٠ ٩٤,١٨٢ ٢٣,٦٤٤ ١ ٢٣,٦٤٤ التدريب
   .٢٥١ ١٨٢ ٤٥,٦٩١ الخطأ
    ١٨٩ ٧١,٨٤٤ الكلي
 a=0.05)(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) ٨( من الجدول رقم يتبين

 تعزى ألثر عدد a=0.05)( وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية نوعلتعزى ألثر ا
ر المؤهل  تعزى ألثa=0.05)(سنوات الخبرة وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

   تعزى ألثر التدريب وجاءت الفروق a=0.05)(العلمي وجود فروق ذات داللة إحصائية 
  : النتائجمناقشة

 وامتالك معملي اإلعاقة أهميةهدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على درجة 
العقلية للكفايات المهنية المتعلقة بالتكنولوجيا المساندة كذلك حاولت الدراسة معرفة مدى 

ألهمية الكفايات المهنية المتعلقة بالتكنولوجيا المساندة   العقليةعاقةأثير تقدير معلمي اإلت
 وعدد سنوات الخبرة والمؤهل النوعوامتالكهم لها بمتغيرات الدراسة والتي شملت 
  :العلمي والتدريب وفيما يلي مناقشة لنتائج الدراسة

  :األولالسؤال النتائج المتعلقة ب مناقشة
 درجة أهمية كفايات التكنولوجية المساندة بشكل أننتائج هذا السؤال أظهرت 

حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ) ٣,٥٨(عام كانت مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ 
حيث جاءت الفقرة امتالك المعرفة حول التكنولوجيا ) ٣,٧٧-٣,٤٢(للكفايات ما بين 

   .)٣,٧٧(سابي بلغ المساندة ومفاهيمها في المرتبة األولى وبمتوسط ح
 األساس تطبيقها هي وأسسبالتكنولوجيا المساندة  وقد يعزى ذلك إلى المعرفة

 جهزةالقدرة على تشغيل أديالت الحسية وبينما جاءت الفقرتان القدرة على تشغيل التع
   .)٣,٤٢( التنقل والحركة في المرتبة األخيرة وبتوسط حسابي بلغ وأدوات

ودراسة ) (currie, et a, l2006 مع دراسة وتتفق نتائج هذه الدراسة
)bigelow, 2008 ( ودراسة)Virga, 2007 ( ودراسة)bigelow, 2008 (
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 كفايات التكنولوجيا أهميةوجميعها أشارت إلى ) lartz, et al, 2008(ودراسة 
   . ذوي اإلعاقة العقليةاألفرادالمساندة في تعليم 

لمعلمين لمدى تمثيل هذه الكفايات  هذه النتيجة إلى قناعة اانويعزو الباحث
نه أ إلى ذوي اإلعاقة العقلية وهذا يشير دللممارسة التربوية الجيدة في تدريس األفرا

ينبغي تضمين هذه الكفايات المهنية في برامج إعداد معلمي اإلعاقة العقلية وتدريبهم 
ح جزء منه  وزيادة عدد ساعات المقرر الجامعي ليصبأثنائهاعليها قبل الخدمة وفي 

  .خر تطبيقياًنظريا وللجزء اآل
 يفسر مجيء بعض الكفايات مثل القدرة على تشغيل التعديالت أن ويمكن

 التنقل والحركة في المرتبة وأدوات وأدوات التنقل أجهزةالحسية والقدرة على تشغيل 
ر مع  من حيث األهمية إلى أن معظم أفراد الدراسة الحالية ال يعملون بشكل مباشاألخيرة

  .حركية الواإلعاقات الحسية كالمكفوفين وضعاف البصر اإلعاقات
  :السؤال الثانيالنتائج المتعلقة ب مناقشة

 أشارت نتائج هذا السؤال إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة 
   .ناث وجاءت الفروق لصالح اإلالنوعاألهمية تعزي ألثر 

 ذوي اإلعاقة األطفالحث إلى حاجة عزى هذه النتيجة من وجهة نظر الباتوقد 
العقلية في مرحلة التدخل المبكر إلى وسائل التكنولوجية التعليمية من منطلق تقديم 

 في هذه المرحلة هم األطفالالخدمات تقديم في وقت مبكر وكون أن العاملين مع هؤالء 
 مقارنة مع  كفايات التكنولوجيا المساندة أكثرأهميةاإلناث فقد تكون اتجاهاتهم نحو 

 إلى أشارتالتي ) douglass, 2004 (ذكور وتتفق هذه النتيجة مع دراسةالمعلمين ال
  حاجة معلمي الطفولة المبكرة إلى تدريب حول استخدام التكنولوجيا المساندة 

 نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي ألثر عدد أشارت كما
ن ألهمية الكفايات المهنية المتعلقة بالتكنولوجيا سنوات الخبرة في تقدير المعلمي

   .المساندة
 دخول التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها أن هذه النتيجة إلى انويعزو الباحث

 على مثل هذه لتعرفل بغض النظر عن سنوات الخبرة يميلون جعلت المعلمين
   .التكنولوجيا الحديثة

 إلى عدم أشارتالتي ) bigelw, 2008 (وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة
 التكنولوجيا المساندة تعزى لمتغير عدد أهميةوجود فروق ذات داللة إحصائية في 

  .سنوات الخبرة
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 نتائج الدراسة عدم وجود فروق أشارت يتعلق بمتغير المؤهل العلمي فقد وفيما
 أن إلى  هذه النتيجةان يعزو الباحثأن ويمكن . الكفاياتأهميةذات داللة إحصائية في 

المعلمين والمعلمات قد خضعوا لنفس محتوى المقرر الدراسي المتعلق بالتكنولوجيا 
المساندة مما يجعل الخريجين يتماثلون بمعرفتهم بالكفايات المهنية للتكنولوجيا المساندة 

 ذوي لاألطفا المعلمين يشعرون بأهمية هذه الكفايات في عملهم مع أن إلىإضافة 
   .ميلبغض النظر عن مؤهلهم العاإلعاقة العقلية 

 عدم وجود إلى أشارتالتي ) bigelw, 2008(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات ومعرفة المعلمين تعزي لمتغير المستوى 

   .التعليمي
 وجود فروق ذات إلى نتائج الدراسة أشارت بالنسبة لمتغير التدريب فقد أما
ية في درجة األهمية تعزى ألثر التدريب وجاءت الفروق لصالح الذين داللة إحصائ

   .خضعوا لدورات تدريبية على استخدام التكنولوجيا المساندة
 نتيجة منطقية كون دراسة مقرراً واحد أنها هذه النتيجة على انويفسر الباحث

د ستزداد  تدريبية بالتأكياتفي الجامعة غير كاف وان المعلمين الذين يخضعون لدور
لديهم المعرفة والوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا في تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 

   .العقلية
 تأثير التدريب على إلى أشارتوتتفق هذه النتيجة مع الدراسات السابقة التي 

ة ألهمية الكفايات المهنية المتعلقة بالتكنولوجيا المساندة ل معلمي التربية الحاصإدراك
)currie et, 2006 biglow, 2008, Gustaon, 2006, douglass, 2004(. 

  :السؤال الثالثالنتائج المتعلقة ب مناقشة
 درجة امتالك كفايات التكنولوجيا المساندة بشكل أن نتائج هذا السؤال أظهرت 

حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ) ٢,٧٩(عام كانت متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ 
حيث جاءت الفقرة القدرة علة ترتيب بيئة الصف ) ٣,٢٦-٢,١٦(للكفايات مابين 

الدراسي لتسهيل استخدام التكنولوجيا المساندة في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ 
)٣,٢٦(.   

 سهولة تحقيق ذلك بدون الخضوع إلى تدريب الن إلى ذلك انويعزو الباحث
تنظيم البيئة الصفية بينما جاءت  على األساسالعمل مع ذوي اإلعاقة العقلية قائم في 

 حسابي بلغ متوسطالفقرة القدرة على تشغيل التعديالت الحسية في المرتبة الخيرة وب
 هذه الكفاية تحتاج إلى ممارسة وتدريب والكثير من أنوقد يكون سبب هذا ) ٢,١٦(

   .التخصصية
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تالك  درجة امإلى أشارتالتي ) ٢٠٠٨(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الجوفي 
متوسطة للكفايات وتتراوح درجة االمتالك بين الكفايات حسب طبيعة الكفاية ومدى 

 إلى درجة أشارتحاجتها للتدريب والممارسة كما تتفق مع دراسة كيوري وزمالئه التي 
   .امتالك االختصاصيين للكفايات تراوح ما بين المنخفضة إلى المرتفعة

   :ابعالسؤال الرالنتائج المتعلقة ب مناقشة
 رجة نتائج هذا السؤال إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في دأشارت

 المعلين والمعلمات يتلقون أن ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى نوعاالمتالك تعزى ألثر ال
 كما. ة االمتالك للكفايات التكنولوجيةنفس فرص التدريب مما يجعلهم يتماثلون في درج

م وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر عدد سنوات  نتائج الدراسة عدأشارت
   .الخبرة في تقدير المعلمين المتالك الكفايات المهنية المتعلقة بالتكنولوجيا المساندة

 المعلمين والمعلمات قد خضعوا لنفس أنويعزو الباحث هذه النتيجة إلى 
 وزارة أنإلضافة إلى الدورات لكفايات التكنولوجيا المساندة خالل عملهم كمعلمين با

 بتوفير الفرص للمعلمين على حد سواء بغض ومانالتربية والتعليم والقطاع الخاص يق
   .النظر عن عدد سنوات خبراتهم

 إلى عدم وجود فروق أشارتالتي  وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة بيجلو
التي ) ٢٠٠٨(ذات إحصائية تعزي لمتغير عدد سنوات الخبرة ومع دراسة الجوفي 

   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة االمتالك تعزي ألثر الخبرة إلى أشارت
 الدراسة عدم وجود فروق ذات أشارتمي فقد ليتأثر المؤهل الع  يتعلقوفيما

داللة إحصائية في درجة امتالك الكفايات تعزي لمتغير المؤهل العلمي ويفسر الباحث 
 دون، ماالمعلمات الذين يحملون درجة بكالوريوس وهذه النتيجة إلى أن المعلمين و

الماجستير فما فوق درسوا نفس المقرر الدراسي المتعلق بالتكنولوجيا المساندة وبذلك و
   .يتماثلون في درجة االمتالك للكفايات

 إلى عدم وجود أشارتالتي  )bigelw, 2008( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
المتالك تعزي إلى المؤهل العلمي في حين أن دراسة ذات داللة إحصائية في درجة ا

 هذه الدراسة حيث إن نتيجة الجوفي أشارت إلى لنتيجةجاءت مخالفة ) ٢٠٠٨(الجوفي 
   .وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة االمتالك تعزى ألثر المؤهل العملي

 ذات  نتائج الدراسة إلى وجود فروقأشارت بالنسبة ألثر التدريب فقد وأما
 المعلمين أن إلىداللة إحصائية في درجة االمتالك تعزى ألثر التدريب ويعزو الباحث ذلك 

 امتالكا وممارسة أكثرالذين يتلقون تدريباً على استخدام التكنولوجيا المساندة يكونون 
   .يتلقون أي نوع من التدريب لها في عملهم من الذين ال
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 تأثير التدريب على إلى أشارتقة التي وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات الساب
 وامتالك للكفيات المهنية المتعلقة بالتكنولوجيا المساندة اصةمعرفة معلمي التربية الخ

)currie et, 2006 biglow, 2008, Gustaon, 2006, douglass, 2004(.  
   :التوصيات

مساندة  المعلين والمعلمات على امتالك واستخدام وسائل التكنولوجيا التدريب .١
  .المختلفة وتوظيفها في العملية التعليمة

 التربية الخاصة واالطالع على راكز في مةالتدريبيرات و ورش العمل والدعقد .٢
  .المستجدات الحديثة في مجال التكنولوجيا المساندة

 معلمي التربية الخاصة إعداد هذه الكفايات المهنية في برامج تضمين .٣
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