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هدفتالدراسةالتعرف إلى كفاياتالتعليم اإللكتروني لدىالعاملينفيمراكزالتربيةالخاصة
التابعة لو ازرة التربية والتعليم في إقليم الوسط،تم إستخدامالمنهج الوصفي وتطوير استبانة لهذا

ن صدقهاوثباتها،وتكونتعينةالدراسةمن( )300مديرومعلم تماختيارهم
الغرضبعدالتأكدم 
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إحصائياتعزى ألثرالجنس علىاستجابات عينةالدراسةلدرجةتوافركفاياتالتعليم
فروقاً دالة
ً
اإللكترونيلدىالعاملينفيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةلو ازرةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسطفي
إحصائيا
ت،وكذلكفياألداةككلوجاءتالفروقلصالحاإلناث،ووجدتفروًقادالة
جميعالمجاال 
ً

توكذلكفياألداةككل،وجاءت
تعزىألثرالوظيفةعلىاستجاباتعينةالدراسةفيجميعالمجاال 

الفروقلصالح المعلمين .وتوصلتالدراسة إلى عدموجودفروق ذاتداللة إحصائية  تعزىألثر

الخبرةوالمؤهلالعلميعلىاستجاباتعينةالدراسةلدرجةتوافر كفاياتالتعليماإللكترونيلدى
العاملينفيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةلو ازرةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسطفيجميعالمجاالت

وكذلكفي األداة ككل .وأوصتالدراسة بتوفير كفاياتالتعليم اإللكتروني لدىالعاملينفيمراكز

التربيةالخاصة  ،وتكثيفالزياراتالدورية للمديرين والمعلمين العاملينفيمراكزالتربيةالخاصة

للتعرف إلى أدائهم والمشكالتالتيتواجههموتقديمالحلول واإلرشاداتالمتعلقةبتوظيفالمهارات
والتقنياتالرقمية .
الكلمات المفتاحية :كفايات التعليم اإللكتروني ،مراكز التربية الخاصة.


ك

E-Learning Competencies for Workers in Special Education Centers
of the Ministry Of Education in the Middle Region
Prepared by: Jumana Abdulhadi Muhammad Al-Lbabdeh
Supervised by: Prof. Ali Hussein Houria
Abstract
الملخ ص باللغة اإلنجليزية

The study aimed to identify the competencies of e-learning among workers in the
special education centers of the Ministry of Education in the Middle region. The
descriptive approach was used, and a questionnaire was developed for this purpose after
verifying its validity and reliability. The study sample consisted of (300) principals and
teachers who were chosen randomly. The results showed that the arithmetic averages of
the domains of e-learning competencies for workers in special education centers
(administrative competencies, design competencies, facilitation and facilitation
competencies, evaluation competencies) came in a high degree. It also found statistically
significant differences due to the effect of gender on the responses of the study sample to
the degree of availability of e-learning competencies among workers in the special
education centers of the Ministry of Education in the Middle region in all fields, as well
as in the tool as a whole. On the responses of the study sample in all areas as well as in
the tool as a whole, the differences came in favor of the teachers. The researcher found
that there were no statistically significant differences due to the effect of experience and
academic qualification on the responses of the study sample to the degree of availability
of e-learning competencies among workers in the special education centers of the
Ministry of Education in the central region in all fields, as well as in the tool as a whole.
The researcher recommended emphasizing the importance of the availability of e-learning
competencies among workers in special education centers, and intensifying periodic visits
to principals and teachers working in special education centers to learn about their
performance and the problems they face, and to provide solutions and instructions related
to employing digital skills and technologies.
Keywords: E-learning Competencies, Special Education Centers.
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الفصل األول:

خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة
تالتعليمفيها،بكثيرمنالتطوراتوالتغيراتعلىمرالعصور.
مرتالمؤسساتالتربويةوكفايا 
ففيالبدايةكانتاألسرةهيالمؤسسةالتعليمية،التيرفدتأبناءهابسائرالمهاراتالتيساعدتهم
علىالتكيفمعالمجتمعالذييعيشونفيه،وبعدذلكجاءدورالقبيلةوالمؤسساتالدينية،واستمر
الحالعلىذلك،إلىأنجاءدورالمدرسةكمؤسسةتعليميةنظاميةتلقنالمتعلمينالعلوموالمعارف
تدونإيالءالبعدالتفاعليأيأهميةتذكر .
والمهاراتوالقيمواإلتجاها 
ت  وتم
ت منأجلأن تلحق بتطورالمعلوما 
ومع بدايةالقرنالحادي والعشرين تغيرت الكفايا 
ت،بحيثتهيئالمتعلمالدخولإلىسوقالعمل
استثمارهافيإصالحنظمالتعلـيم،وتطويرالكفايا 
مزوداًبمهاراتعلمية،وعمليةتواكبتكنولوجياالعصر(العلي .)2005،
يوسيلةللتعليمالديناميكيالتفاعليوالعالمي،وأعطىفرصةلتطوير
كماأصبحالتعليماإللكترون 
التعليموالتدريبوالتمحورحولالمعلمينفيالوقتالذييطلبونه،ويوجدالعديدمناألسماء ألنظمة
ع
التعليمااللكتروني،بمافيذلكالتعليمباستخدامالشبكة والتعليمباستخدام اإلنترنت والتعليم الموز
(الخان .)2005،
وفيالقرنالحاديوالعشرين،أدتالتقنيةدو اًرمهماًفيتعزيزوتطويرالعمليةالتعليميةداخل
ب
أسوار المدرسة وخارجها ،فبرز التعليم عبر الوسائط اإللكترونية ،والتقنيات الحديثة كالحاسو 
واإلنترنت،وظهرالتعليماإللكترونيبأنواعه،ومسمياتهالمختلفة(القحطاني .)2021،
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وللتعليماإللكترونيأهميةكامنةفيأنهيعدأكثرمنمجرداستخدامللتقنيةكوسيلةتعليمية،إذ
الًمنأشكالالتعليمالمصممتصميماًمحكماًيستهدفالمتعلم،ويتميزبالتفاعلية،كمايوفر
يعدشك 
بيئة التعليمفيأي مكانوزمان ،وذلك باستخدام وسائل التكنولوجيا الرقمية المتعددة التي تتسم
بالمرونة(العنزي .)2020،
وأكدالنهدي ()2017أن لمعلم التربية الخاصة دو اًر يختلف عن المعلم العادي في طبيعة
الخدماتالمقدمةللطلبةذوياإلحتياجاتالخاصة،وهذابدورهيوجدواقعاًيكسبهمالكفاياتالالزمة
للتعاملمعهذهالفئةمنالطلبة .
تتقنيةالمعلوماتالرقميةلمعلمالتربيةالخاصةمورداًجديداًللتعليم ،وتعليم اإلنترنت
وقدفتح 
منثوابتالعصر ،ويغيرأساليبالتعليم ،وباستخدامه سيمكنالطلبةمنتعلم ما يريدون عندما
يريدون،واألهممنذلكسيكونونقادرينعلىتقييمماتعلموه(بيتس .)2015،
ثمنهادراسةالذروةوالعجميوالدوخي()2015ودراسة
كماأظهرتالعديدمنالدراساتوالبحو 
توافركفاياتالتعليم اإللكتروني لدى العاملين (المديرين والمعلمين)
الشمري( )2018الحاجة إلى  
ص،السيماأنمعلمي الطلب ة
في مراكز التربيةالخاصةسواءفيالتعليمالعامأم فيالتعليمالخا 
ذوياالحتياجاتالخاصةيواجهون
مشكالتأشدتحديامنالمعلمالعادي،إذإنمعلمالتربيةالخاصة
ً
أحوجإلىهذهالكفاياتليكونمؤهالًللتعاملمعذوياإلحتياجاتالخاصة .
ن
استناداإلىماسبق،تتضحأهميةدراسةدرجةتوافركفاياتالتعليماإللكترونيلدىالعاملي 
و ً
(المديرين والمعلمين) فيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةلو ازرةالتربية والتعليم ،كونه أصبح أداةمن
ى
أدواتنقلالمعرفةالكميةوالنوعية،ووسيلةمنوسائلبنائهافيمراكزالتربيةالخاصة،إضافةإل 
تالتعليمالمتقدمةمنوجهةنظرالباحثةتعدأساسالتعاملمعمفرداتالتعليماإللكتروني،
أنكفايا 
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ت ،وظهورنظرياتعلميةفي مختلفالمجاالت،وهي
والسيما منأجلمواجهة تطور المعلوما 
السبيلللتنميةفيجميعمجاالتالحياة،ولهذايتطلبالتعليماإللكترونيفيمراكزالتربيةالخاصة
تالتعليماإللكترونيفيإقليمالوسط .
التابعةلو ازرةالتربيةوالتعليمتطوي اًرلكفايا 

مشكلة الدراسة
أصبحالتعليماإللكترونيفيالعقديناألوليينمناأللفيةالثالثةمكانةخاصةفيقطاعالتعليم،
أهميةتوافرالكفايات

تنتائجالدراساتإلى
كونهأصبحمتطلباًرئيساًلنقلالمعرفةوتداولها،وقدأشار 
تدراسةالذروة
الالزمة للتعليماإللكترونيلدىالعاملين في مراكز التربية الخاصة،حيث أوص 
والعجميوالدوخي()2015بضرورةالعملعلىتوظيفتطبيقاتالتعليماإللكترونيفيكافةمدارس
التربيةالخاصةليشملجميعاإلعاقات ،وإقامةالدوراتالتدريبيةلمعلميالتربيةالخاصةلتحسين
ى
استخدامهملتطبيقاتالتعليمااللكتروني،وأيضاًأكدتدراسةالعجميوالحارثي()2017الحاجةإل 
تدريبالمعلماتعلىالتعليم اإللكتروني فيقطاعالتعليم ،وأوصتبضرورةالعملعلىتوظيف
تطبيقاتالتعليماإللكترونيفيكافةمراك زالتربيةالخاصة،كماأوصتدراسةالقحطاني()2017
بإنشاءوحدةتكنولوجياالتعليملمعلميالتربيةالخاصةبو ازرةالتعليم ،والعملعلىتدريبالمعلمين
فيميدانالتربيةالخاصةعلىتوظيفتكنولوجياالتعليم .
وحيث إنالباحثةتعملفياحدىالمؤسساتالتيتعنىبالطلبةذوي االحتياجات الخاصة،
وبناءعلى استطالعها آلراءبعضالمعلمات من مراكزالتربيةالخاصةحولالتعليماإللكتروني،
ومدىتوافركفاياتالتعليماإللكترونيلديهن،تبينلهاأنهناكنقصفيكفاياتالتعليماإللكتروني

لبحثدرجةتوافر

ينوالمعلمين)فيمراكزالتربيةالخاصة،األمرالذيدفعها
لدىالعاملين(المدير 
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كفاياتالتعليماإللكترونيلدىالعاملين(المديرينوالمعلمين)فيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةلو ازرة
التربيةوالتعليمفيإقليمالوسطمنوجهةنظرهم.

هدف الدراسة وأسئلتها
ن(المديرين
هدفت الدراسةالتعرف إلىدرجة توافر كفايات التعليماإللكترونيلدىالعاملي 
التعليمفيإقليمالوسطمنوجهةنظرهم،

والمعلمين)فيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةلو ازرةالتربيةو
والكشف عن داللة الفروق في درجة توافر كفايات التعليماإللكترونيلدىالعاملين(المديرين
ليمفيإقليمالوسطمنوجهةنظرهم

والمعلمين)فيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةلو ازرةالتربيةوالتع
ت:الجنس،وعددسنواتالخبرة،والمؤهلالعلمي،والوظيفة .
تبعاًلمتغي ار 
لجابةعنالسؤاليناآلتيين :
وعليهفإنالدراسةتسعىل 
 .1مادرجةتوافركفاياتالتعليماإللكترونيلدىالعاملين(المديرينوالمعلمين)فيمراكزالتربية
التعليمفيإقليمالوسطمنوجهةنظرهم؟ 

الخاصةالتابعةلو ازرةالتربيةو
.2هلتوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىالداللة()α=0.05لدرجةتوافركفاياتالتعليم
اإللكتروني لدى العاملين(المديرين والمعلمين) فيمراكزالتربيةالخاصة التابعةلو ازرةالتربية
تالدراسةالمتمثلةفيالجنسوعددسنواتالخبرةوالمؤهل
والتعليمفيإقليمالوسطتعزىلمتغي ار 
العلميوالوظيفة ؟ 

أهمية الدراسة
بعداالطالععلىالدراساتالسابقة ونظ اًرلقلةالدراساتالمحلية والعربيةفيمجالكفايات
التعليماإللكترونيلدىالعاملين(المديرينوالمعلمين)فيمراكزالتربيةالخاصة،فإناألهمية النظرية
تتمثل في:أن نتائج الدراسةقدتفيدكل من:العاملين فيمراكزالتربية الخاصة ،وإدارة التربية
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الخاصةفيو ازرةالتربية والتعليم ،وأقسامالتربيةالخاصةفيالجامعاتالحكومية والخاصة ،وقد
تسهماألهمية العمليةللدراسةفيحثالباحثينإلجراءدراساتمماثلةمنوجهاتنظرمختلفةأو
فيبيئاتومتغيراتمختلفة،وقدتكوننتائجهامقدمةإلجراءدراساتأكثرعمقاًوتحديداًفيالمستقبل.

حدود الدراسة
تمثلتحدودالدراسةباآلتي :
 الحدود الموضوعية :اقتصرتالدراسةعلىكفاياتالتعليماإللكترونيلدىالعاملين(المديرينوالمعلمين) فيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةلو ازرةالتربية والتعليمفيإقليمالوسطمنوجهة
نظرهم .
 الحدود الزمانية:تمإجراءهذهالدراسةخاللالفصلالدراسياألولمنالعامالجامعي2021-2022م.
 الحدود المكانية:طبقتهذهالدراسةفيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةلو ازرةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسط.
 الحدود البشرية :طبقتهذهالدراسةعلىالمديرينوالمعلمينالعاملينفيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةلو ازرةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسط.

مصطلحات الدراسة
التعليم اإللكتروني:عمليةيتممنخاللهااستخدامآلياتاالتصالالحديثة،واإلنترنتفيالتعليم
ت،
ب،وبرامجه،وشبكاته،ووسائطهالمتعددةمنصوتوصورة،ورسوما 
منخاللتوظيفالحاسو 
ومكتباتالكترونية،وأقراصمدمجة،وبرمجياتتعليمية(حمدي،2016،ص .)315.
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ائيا بأنه:مجموعةواسعةمنالعملياتوالتطبيقاتالتيتعتمدعلىالوسائط
وتعرفهالباحثة إجر ً
امناأوغيرمتزامن،مع
اإللكترونيةالمختلفةلتقديمالمحتوىمنقبلالمديروالمعلم،سواءكانمتز ً
التفاعللتوفيربيئةتعليميةناجحةوسيتمقياسهمنخاللإستجابةأفرادالعينةعلىأداةالدارسة .
الكفايات:تعرف علىأنهااألشكالالمختلفةلألداءالتيتعتبرالحداألدنـىالمطلوبلتحقيق
هدفمعين،وفيالمجالالتربويتعرف بـأنهاجميعاتجاهـاتالفهـم والمهاراتالتيتيسرالعملية
التعليميةليحققاألهدافالمعرفيةوالوجدانيةوالمهارية(عبدالحي،2017،ص .)53.
توالمهارات التي تمكن
ت إجرائياً :بأنها الحد األدنى منالمعارف واإلتجاها 
وتعرف الكفايا 
ط
العاملين(المديرينوالمعلمين)فيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةلو ازرةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوس 
منالقيامبعملهمبدرجةمقبولةمناألداءوبمستوىمعينيتسمبالكفاءةوالفاعليةوتقيسهافقراتأداة
الدراسة .
ت والمهارات
كفايات التعليم اإللكتروني :يشيرمفهومكفاياتالتعليم اإللكتروني إلى اإلتجاها 
والمعارفالتييمتلكهاالمستخدم،ومعرفةالمعاييراألساسيةوالمقدرةعلىاستخدامالكفاياتالتقنية،
والجانبالتطبيقيفيالتعليماإللكتروني،والتيتقاسمنخاللهامقدرةالمعلمعلىاستخدامالحاسوب
والشبكةالمعلوماتيةوتصميممصادرالتعليمفيالقاعاتالدراسيةوالغرفالصفية(المولى،2018،
ص.)3.
ن)
نوالمعلمو 
وتعرفإجرائياًبأنها:مجموعةالمهاراتواألداءاتالتييمتلكهاالعاملون(المديرو 
في مراكز التربيةالخاصةفيمجالالتعليمااللكتروني،وينبغيممارستهافيالموقفالتعليمي،
والمتمثلة في الكفايات الفنية الستخدام تقنيات التعليم االلكتروني ،والكفايات التدريسية ،وكفايات
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التخطيط،والتصميمللمقررااللكتروني،وكفاياتالبحثعبرشبكةاإلنترنت،وكفاياتإدارةالتعليم
اإللكترونيوتقويمه .
تالتيتهتمبفئاتاألطفالغيرالعاديين،وذلكمن
مراكز التربية الخاصة:هيتلكالمؤسسسا 
خيصهم ،وإعداد البرامج التربوية ،وأساليب التدريس المناسبةلهم(الروسان،2013،
أجل تش 
ص .)16.
ى
تتربوية في إقليم الوسطتتبع لو ازرة التربية والتعليم تعن 
ائيافتعرف بأنها :مؤسسا 
أما اجر ً
باألطفالغيرالعاديين  وتقدملهمالرعاية واالهتمام والتعليم والعالج والتدريبحسبمستواهم وذلك
ص.
منقبلكادرمتخص 
العاملون في مراكز التربية الخاصة:تعرفالباحثةالعاملينفيمراكزالتربيةالخاصةبأنهم
التيتتوافرفيهمالكفايات

المديرونوالمعلمونالذينيقدمونخدماتللطلبةذوياإلحتياجاتالخاصةو
الفنيةواإلدارية .
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الفصل الثاني:

األدب النظري والدراسات السابقة
يشتملهذاالفصلعلىاألدبالنظريوالدراساتالسابقةذاتالصلةبموضوعالدراسة،وقدتم
تقسيمالفصلإلىعدةمحاور:المحوراالوليتضمنعرضاًلألدبالنظريالمتعلقبدرجةكفايات
التعليماإللكترونيلدىالعاملين(المديرينوالمعلمين)فيالمراكزالخاصةالتابعةلو ازرةالتربيةوالتعليم
فيإقليمالوسط،أماالمحورالثانيفقدتمتخصيصهلعرضالدراساتالسابقةذاتالصلةبموضوع
الدراسة .

أوال :األدب النظري
ناألدب النظريمفهومالتعليماإللكتروني،وفوائده،وأهميته،وأنماطه،وكفايات ه،
تضم 
ّ
واستراتيجياته،ومنثمالتطرقإلىالتعليماإللكترونيفيمراكزالتربيةالخاصة.
مفهوم التعليم االلكتروني
التعليماإللكترونيكمفهوميشيرإلىالتعليمالذييقدمالمحتوىالتعليميفيهبوسائطإلكترونية،
مثلاإلنترنتأواألقمارالصناعية،أواألقراصالليزرية،أواألشرطةالسمعية،والبصرية،ويعرف
ت،والوسائطالمتعددة،من
ب،والشبكا 
بأنهطريقةللتعليمباستخدامآلياتاإلتصالالحديثةكالحاسو 
ت ،وأقلكلفة ،وبصورةتمكنمنإدارةالعمليةالتعليمية،
أجلإيصالالمعلومةللمتعلمينبأسرعوق 
وقياسأداءالمتعلمين(القحطاني .)2021،
ويتميزالتعليماإللكترونيبالمحاكاةالفعليةللتعلمالحقيقيمنخاللتمكينالطالبمنالحصول
علىقدرأكبرمنالتحكمبالمادةالتعليميةالمصممةأساساًبمايتناسبمعالمحتوى،ومعالخبرات
المتوقع توافرها لدى الفئات المستهدفة من الطلبة ،كما يتميز التعليماإللكترونيبإمكانية التطور
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ىأنالكثيرمنالمناهجتكون
الدائم،وتحسنفياألداء،والنتائجكلماازدادتالممارسةباإلضافةإل 
ت،ومؤسساتتعليميةذاتخبرة،وتجربةرائدةفيمجالالتعليماإللكتروني،وقد
مستقاةمنجامعـا 
أثبتتكثيرمنالدراساتأنمستوىتحصيلالطلبةوميولهمالعلمية،واستيعابهمللمحتوىالدراسي،
التصالالحديثةفيالتعليم،
تا 
وعالقاتهمبأساتذتهم،قدتحسنتبشكلكبيرنتيجةالستخدامهمتقنيا 
معلماصبو اًر يحث الطالب على التفكير الخالق ،وينمي لديه الطموح،وحب
ً
ب
إذيعدالحاسو 
االستطالع ،دونأنيعرضهلمواقفغيرمرغوبفيهاكماهوالحالفيالتعليمالصفيعندماال
يستطيعالطالبالقيامبماهومطلوبمنهفيالوقتالمحددأوعندمااليستطيعمجاراةأقران ه
(مجاهد .)2021،
التعليم اإللكتروني هوعرضالمحتوىالتعليميفيشتىالمجاالتللمتعلمبطريقة إلكترونية
إلندماج،والتعاملمعهذاالمحتوى،ومعالمعلم،
عنطريقالحاسوب،أواإلنترنت،بحيثيمكنها 
ت،والمكان،والسرعةالتيتناسب
ومعأقرانهبشكلمتزامن،أوغيرمتزامن،وكذلكالتعليمفيالوق 
الظرف والمقدرة ،واإلستطاعة على إدارة هذا التعليم بنفس الطرق اإللكترونية التي تم تقديمه بها
(الحماميوسرحان .)2015،
ويعرفهالحمود()2021بأنهمنظومةتعليميةلتقديمالبرامجالتعليمية،أوالتدريبيةللمتعلمين،
ت،واالتصاالتالتفاعليةمثل:
ت،وفيأيمكان،باستخدامتقنياتالمعلوما 
أوالمتدربينفيأيوق 
(اإلنترنت ،األقراص المدمجة ،التليفون ،البريد اإللكتروني ،أجهزة الحاسوب ،المؤتمرات عنبعد)
لتوفيربيئةتعليميةتفاعليةمتعددةالمصادربطريقةمتزامنةفيالفصلالدراسي ،أوغيرمتزامنة
عنبعددوناإللتزامبمكانمحدداعتماداًعلىالتعليمالذاتي،والتفاعلبينالمتعلموالمعلم .
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ب والشبكات
وعرفه العرفج( )2012بأن ه طريقةللتعليمباستخدامالتقنياتالحديثةمثل الحاس 
ث،والمكتباتاإللكترونية،واإلنترنت،
والوسائطالمتعددة(صوتوصورةورسومات) ،وآلياتالبح 
سواءأكانذلكعنبعدأمفيالصفالدراسي،لتوصيلالمعلوماتللمتعلمفيأيمكان،وبأقصى
سرعة،وأقلجهد،وأكبرفائدة .
ب ،ومواقعالتواصلاإلجتماعي
إنالتعليم اإللكتروني نظامتعليميقائمعلىاستخدامالحاسو 
ص،
لتسهيلعمليةالتعليمفيأيمكان،وأيوقت،يوفرإمكانيةنشرجميعأنواعالملفاتمننصو 
وصورومقاطعفيديو،وعروضتقديمية،والتحاورمعالمعلمعنطريقاستخداممنصاتاإلنترنت
بطريقةتزامنيةوغيرتزامنية ( .)Abubakar,M & Usman,S.M & Dandare,S.V,2017
فوائد التعليم االلكتروني
أدى التطور التقني واإلنترنتإلى إحداث طفرة فيعالمالتعليم،إذصاحبذلكالتطورتغي اًر
كبي اًرفيطرقالتعليم،ولميقتصرذلكالتغييرعلىجهةمعينةبلعلىجميعالجهات،فقدحصد
التعليماإللكترونيالكثيرمنالفوائدلمعلمالتربيةالخاصة،وقدذكر(كاظم)2020،بأنأهمفوائد
التعليم اإللكتروني هي زيادةإمكانيةاإلتصالبينالمتعلمين والسيمافيمراكز التربية الخاصة،
تالنظرالمختلفةللطلبةبفضلالمنتدياتالفوريةمثلمجالس
وبينالطلبةوالمركزوالتعبيرعنوجها 
النقاشوغرفالحوار ،واإلحساسبالمساواةإذأن أدواتاإلتصالتتيحلكلطالبفرصةاإلدالء
ت ،وذلكخارجأوقات
برأيهفيأيوقتودونحرج،وسهولةالوصول إلى المدرسفيأسرعوق 
العملالرسمية ،وإمكانيةتكييفطريقةالتدريس ،وذلكمنخاللإعطاءالمادةالتعليميةبالطريقة
التيتناسبالطالب،فالتعليم اإللكتروني ،ومصادره يتيحإمكانيةتطبيقالمصادربطرقمختلف ة،
وعديدة،وفقاًللطريقةاألفضلبالنسبةللطالبممايسهمفيمراعاةالفروقالفرديةبينالطلبة،ويتيح
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التعليماإللكترونيللمتعلمأنيركزعلىاألفكارالمهمةأثناءكتابته،وتجميعهللمحاضرة،أوالدرس
توافرالمناهجطوالاليوموفيأيوقت،
،وأيضاً 
كلحسبطريقتهالخاصةبإختالفاساليبالتعليم 
ن ،وتقليلاألعباء اإلدارية بالنسبةللمعلم إذ
،واالستفادةالقصوىمنالزم 
أيأنتتعلموقتماتشاء 
يتيحالتعليماإللكترونيإمكانيةاإلرسالواالستالمعنطريقاألدواتاإللكترونيةمعإمكانيةمعرفة
ت ،وتقليلحجمالعملفيالمؤسسة ،أوالمركز ،أوالمدرسة بتوفير
استالمالطالبلهذهالمستندا 
ت،
ت،وإرسال ملفا 
ت،وكذلك وضع إحصائيا 
ت،والنتائج،واالختبا ار 
أدواتتقوم بتحليل الدرجا 
وسجالتالطلبةإلىقاعدةالبياناتالكلية ،ويشجعالتعليماإللكترونيعلىالتعليمالتعاوني،والعمل
الجماعي،وعلىتحقيقتواصلأفضلبينالمتعلمين ،ويوفرالتعليملألشخاصالذينالتسمحلهم
طبيعةعملهموظروفهمالخاصةمنااللتحاقبالمادةفيالمركز .
أهمية التعليم االلكتروني
يعدالتعليماإللكترونيأسلوباً من أساليب التعليم الذي يعتمد على تقديم المحتوى التعليمي،
ت،ووسائطهماالمتعددةبشكل
ت،واالتصاال 
ت،والمفاهيمللمتعلمعلىتقنياتالمعلوما 
وإيصالالمها ار 
يتيحللطالب التفاعل النشط مع المحتوى،والمعلموالزمالء بصورة متزامنة،أو غير متزامنة في
ت،والمكان،والسرعةالتيتناسبظروفالمتعلمومقدرته،وإدارةكافةالفعالياتالعلميةالتعليمية
الوق 
ومتطلباتهابشكلإلكترونيمنخاللاألنظمةاإللكترونيةالمخصصةلذلك(التلتولي .)2014،
الًمنأشكالالتعليمعنبعد،ويمكنالقولبأنهطريقةتعليمباستخدام
يعدالتعليماإللكترونيشك 
آلياتاالتصالالحديثة،وأجهزةالحاسوب،والشبكاتوالوسائطالمتعددة،وبواباتاإلنترنتمنأجل
إيصالالمعلوماتللمتعلمينبأسرعمايمكن،وبأقلتكلفة،ويسهمفيإدارةالعمليةالتعليمية،والتحكم
فيها  ،وقياسها،ولتقييمأداءالمتعلمين،وفيمؤسساتالتعليمالعاليمثل :الجامعات،فإنخطوات
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التحولنحوالتعليم اإللكتروني تتضمنخطواتإعدادالمحتوىالتعليمي،وتحديدخطةالمحاضرة،
وتحديدفئاتالطلبةالمتلقينللتعليماإللكتروني،وإدارةالعمليةالتعليميةوتقييمالطلب ةوإعدادالتقارير
ت(عامر .)2015،
واإلحصاءا 
للتعليماإللكترونيأهمية كبيرةتتمثلفيأنه يسهمفي تقليلالتكاليفالماديةالتي يحتاجها
التعليمالتقليدي،وألنهاليحتاجإلىمرافقأوصفوفمدرسية،كماأنهيوفرعلىالعاملين(المدريين
تالتعليمية،بلبإمكانهمالتعليمعن
والمعلمين)،الوقتوالجهد،فالحاجةألنيذهبواإلىالمؤسسا 
ت،ومن ضمنهم ذوياإلحتياجات
طريقاإلنترنتمن منازلهم ،ويعطيفرصةأمامجميعالحاال 
الخاصةحيثيستطيعونأيضاًالتعليمعنطريقالتعليماإللكتروني(شودب .)2020،
أنماط التعليم االلكتروني
منالمتعارفعليهفيالتعليم اإللكتروني أناالعتماداألكبرفيهيكونعلىمجهودالمتعلم
ذاته ،وبخالف التعليم الوجاهي الذي يكون االعتماد فيه على مجهود المعلم ،كما يوفر التعليم
اإللكترونيمساحة من المرونة في الزمان والمكان،وقد ذكر(الزهراني)2017،نمطين للتعليم
اإللكترونيهما :
أوالً :التعليم اإللكتروني المتزامن
بإلجراءالنقاشوالمحادثةعبر
وهوالتعليمالذييحتاجإلىوجودالمتعلمينأمام أجهزةالحاسو 
غرفالمحادثة،ومنإيجابياتهذاالنوعمنالتعليمحصولالمتعلمينعلىتغذيةراجعةفوريةوتقليل
تهذاالنمطحاجتهإلىأجهزةحديثةوشبكة
التكلفةواالستغناءعنالذهابلمكانالتعليم،ومنسلبيا 
اتصاالتجيدة،وهوأكثرأنواعالتعليماإللكترونيتطو اًروتعقيداً،حيثيلتقيالمتعلمونمعالمعلمين
وأدواتالتعليم علىاإلنترنتفي نفسالوقت (بشكل متزامن)،وتتضمناألدواتالمستخدمةفي
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التعليم اإللكتروني المتزامنما يأتي:المؤتمراتعبرالفيديو ،المؤتمراتعبرالصوتأو غرف
المحادثة،ويتفقالمختصونالذينيرونبأنالتعليماإللكترونيالتزامنيقديحدثأيضاًداخلغرفة
ت .
المحادثةوباستخداموسائطالتقنيةمنحاسبوانترن 
ثانيا :التعليم اإللكتروني غير المتزامن
وهوالتعليمغيرالمباشرالذياليحتاج إلى وجودالمعلمين والمتعلمينفينفسالوقت،مثل
الحصولعلىالخبراتمنخاللالمواقعالمتاحةعلىالشبكة،أواألقراصالمدمج ة،أوعنطريق
أدواتالتعليم اإللكتروني مثل :البريد اإللكتروني ،أوالقوائمالبريدية،ومن إيجابياتهذاالنوعمن
التعليمأنالمتعلمينيحصلونعلىهذاالنوعمنالتعليمحسباألوقاتالمالئمةلهم،وبالجهدالذي
عإليهاإلكترونياكلمااحتاجوا
ً
نإعادةدراسةالمادةوالرجو
يرغبونفيتقديمه،كذلكيستطيعالمتعلمو 
لذلك،ومنسلبياتهعدماستطاعةالمتعلمالحصولعلىتغذيةراجعةفوريةمنالمعلم،كماأنهقد
يؤديإلىاإلنطوائيةوالعزلة .
التعليم اإللكتروني والتعليم التقليدي
يشير األدب النظري والدراسات السابقةإلىأن هناك اختالف بين التعليم التقليدي والتعليم
اإللكترونيوقدعرضالسالمي()2020اوجهاالختالفبينهماوفقاآلتي :
بالتعليمالمستخدميعتمدالتعليماإللكترونيعلىتوظيفالمستحدثاتالتكنولوجي ة
منحيثأسلو 
ت،وصفحات الويب ،أما التعليم
وعلى العروضاإللكتروني ةالمتعددة الوسائط،وأسلوبالمناقشا 
التقليدي فإنه يعتمدعلىالكتابفاليستخدمأي منالوسائل ،أواألساليب التقني ة إالفيبعض
األحيان.
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ومن حيثالتفاعلفإنالتعليماإللكتروني يقومعلىالتفاعلية ،حيثيتيحاستخدامالوسائط
ض اإللكترونية ،والتعاملمعهاكمايريد،وتسمحلهالمناقشات
المتعددةللمتعلماإلبحارفي العرو 
عبرالويببالتفاعلية،أماالتعليمالتقليديال يعتمد علىالتفاعل ،حيثأنه يتمفقطبينالمعلم
عتبارهوسيلةتقليديةالتجذباإلنتباه .
والمتعلم،وبينالمعلموالكتاببا 
يمكنتحديثهبكلسهولة،وهو غيرمكلفعند

ي
أماإمكانيةالتحديثفإن التعليم اإللكترون 
نجمعه،والتعديل
النشرأماالتعليمالتقليديفعمليةالتحديثلهغيرمتاح ة،فعندطبعالكتاباليمك 
فيهمرةأخرىبعدالنشر .
ثاإلتاحةفإنالتعليماإللكترونيمتاحفيأيوقت،لذايتمتعبالمرونةمتاحفيأي
ومنحي 
مكان،حيثيمكنالدخولعلىاإلنترنتمنأيمكان،لذاففرصالتعليملهمتاحةعبرالعالم،أما
التعليمالتقليديفلهوقتمحددفيالجدول،وأماكنمصممة،كماأنفرصالتعليمفيهمقتصرةعلى
الموجودفيإقليمأومنطقةالتعليم .
ومنحيثمسؤوليةالتعلمفالتعليماإللكترونييعتمدعلىالتعليمالذاتي،حيثيتعلمالمتعلموفًقا
لمقدرتهواهتماماته،وحسبسرعتهوالوقتالذييناسبه،والمكانالذييالئمه ،أماالتعليمالتقليدي
يعتمدعلىالمعلم،لذافهوغيرمتاحفيأيوقت،واليمكنالتعاملمعهإالفيالصفالدراسي
فقط.
باالضافةإلىتصميمالتعليمفإنالتعليماإللكترونييتممنخاللهتصميمالعمليةالتعليميةبناء
علىخبراتتعليميةيمكناكتسابها،أماالتعليمالتقليدي فيتمتصميمالعمليةالتعليميةمنخالل
وضعهيكلمحددمسبقا،علىنظامواحديناسبالجميع .
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ومنحيثنظامالتعليمفإن التعليم اإللكتروني يتمفي نظاممفتوحمرنوموزع،حيثيسمح
للمتعلمبالتعليموفقاًلسرعته،وفيمكانه،أييحققاإلجابةعلىمتى؟كيف؟أين؟كماأنالتوزيع
يعنىكلمنالمعلم ،والمتعلم ،والمحتوىفي أماكنمختلفة،أماالتعليمالتقليدي فيحدثفي نظام
مغلق،حيثيجبالتحديدللمكانوالزمانأياإلجابةعلىأين؟ومتى؟
استراتيجيات التعليماإللكتروني
ب توصيلالتعليم اإللكتروني لدى المعلم والمتعلم
تتعلق استراتيجياتالتعليم اإللكتروني بأسلو 
لتحقيقهدفما ،وهذا يشملكلالوسائلالتييتخذهاالمعلم لتوصيلالتعليم،باإلضافة إلى الجو
العامالذييعيشه،والترتيباتالتيتساهمبعمليةتقريبالمعلمأوالمتعلملألفكار،والمفاهيمالمبتغاة
في التعليم االلكتروني ،وقدتعمل االستراتيجيات على إثارة تفاعل،ودافعيةالمتعلم الستقبا ل
المعلومات،وتؤديإلىتوجيههنحوالتغييرالمطلوب،وقدتشتملالوسائل،أوالطرائقأواإلجراءات،
علىطريقةالشرحالتلقيني(المواجهة)،أوالطريقةاالستنتاجية ،أواإلستقرائية ،أوشكلالتجربة
الستراتيجيةسهلة
الحرة،أوالموجهة،والخطةالتييقومبهاالمعلملتنفيذهدفتعليمي،وقدتكونا 
ت،ومهاراتعدة،يجبأنيتقنهاالمعلم،
ت،التعليميةتعتمدعلىتقنيا 
أومركبة،كماأناإلستراتيجيا 
وعند توجهه للعمل الميداني مع المتعلمين،والمقدرة على توظيف اإلستراتيجية ومعرفة متى يتم
ت(عمر)2013،أهماالستراتيجيات
استخدامها،ومتىيتماستخدامغيرهاأوالتوقفعنها،وقدعرض 
المتعلقةبالتعليماإللكترونيوفقاآلتي:
ت،إذيمكنتقديمها
أوال :المحاضرة اإللكترونية تعدالمحاضرةطريقةلتقديمالحقائقوالمعلوما 
ص ،أومنخاللأحدنظمتأليف
منخاللملفاتالصوت ،أوملفاتالفيديو ،أوملفاتالنصو 
عروضالوسائطالمتعددةمثل( )Flashأو ( )Power Pointوإتاحتهاللمتعلمخاللالمقرربحيث
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يمكن تحميلها،وسماعها،ومشاهدتها فيأيوقت ،كما يمكن أن تحتوى المحاضرة على بعض
الروابطالمرتبطةبموضوعالدرس.
ثانياً :التعليم المبرمج اإللكتروني يتمفيهتجزئةالمحتوى إلى وحداتتعليميةصغيرةمرتبطة
معبعضهابشكلتحددفيهمساراتمتعددةيتفاعلمعهاالمتعلم ،ويعتمدانتقالالمتعلمبينأجزاء
المقررعلىإجابتهعناألسئلةالمختلفةمنخاللاالختباراتذاتيةالتصحيح.
ثالثاً :التعليم التعاوني اإللكتروني موقفتعليمييتمفيهتوزيعالمتعليمينالىمجموعاتصغيرة
قهدفأوأهدافمحددةمشتركة
أوكبيرةمكونةمنمتعلمينأوأكثريتعلمونمعاًمنأجلتحقي 
وذلكمنخاللتفاعلهممعاًعنطريقأحدالمواقعالتعليميةالمصممةلذلك .
بيهدفإلىإثارةالتفكير،وقدحالذهن،ويتبعفيها
رابعاً :العصف الذهني اإللكتروني هوأسلو 
ييبنواعلىأفكاراآلخرين،
بتشجيعالطلبةلك 
،واليسمحبتوجيهأينقد،ويج 
قبولجميعاألفكار 
واستخراجاألفكارواآلراءمناألعضاءالصامتينوإعطائهمتعزي اًزإيجابياً.
اقفالتعليميةتحتوي علىمشكالتتثير

خامساً :االكتشاف اإللكتروني استراتيجيةتجعلالمو
ت،
ث ،واالستقصاءعنالمعلوما 
لدى المديرين والمعلمين شعو اًربالحيرة والتساؤل،وتدفعه إلى البح 
والحقائق،والمفاهيمالتيتمكنهمنتكوينالسلوكالذىيسهمفيفهمهذهالمشكالتوحلها.
إلكترونيا تهدفطريقةحلالمشكالتإلىمساعدةالطلبة،ليتمكنمن
سادساً :حل المشكالت
ً
إدراكالمفاهيمالمعرفيةاألساسيةفيحلالمشكالتالتعليميةالتيقدتواجههم،كماتساعدالمديرين
والمعلمينعلىتوجيهسلوكهم،ويمكنتطبيقاستراتيجيةحلالمشكالتفيالتعليماإللكترونيعن
طريقطرحمشكلةبحثيةعليهممنخاللصفحةالمقرر ( )Online Courseبحيثيطلبمنهم
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ت وظيفماقدتعلموهلحلالمشكلةولكنبشكلفردي،ويمكنلكلطالبمناقشةالمعلمبواسطةالبريد
اإللكتروني،أوالحوارالمباشر .
سابعاً :دراسة الحالة هيعبارةعندراسةخبراتأوليةيقدمهاالمديرونوالمعلمونأوحاالت
ت،أو سمات
حقيقية ،أو حاالت فرضية يتم من خاللها تحديد مجاالت محددة لبعض المشكال 
ت ،واتخاذ
الشخصية ،ويتمتصميمدراسةالحالةبغرضمساعدتهمعلىفهمأساليبحلالمشكال 
القرار ،وتحليلالبياناتعنطريق المراجع،الكتبالتعليمية،مقابالتمعالخبراء،تحليلوجهات
النظر.
ثامناً :المحاكاة وهيتمثيللموقفأومجموعةمنالمواقفالحقيقيةالتييصعبعلىالمعلم
والمديردراستهاعلىالواقع،حتىيتيسرعرضها والتعمقفيهاالستكشافأسرارها ،والتعرف الى
نفيالحقيقة،نظ اًرلتكلفتهأوخطورته
نتائجهاالمحتملةعنقربعندمايصعبتجسيدموقفمعي 
مثل:التفاعالتالكيميائيةالخطيرة .
دور مراكز التربية الخاصة في تقديم الرعاية والخدمات
تسعىمراكزالتربيةالخاصةإلىتلبيةحاجاتالمتعلمينمنذوياإلحتياجاتالخاصةوالنهوض
بهملتقريبهممنأقرانهمالعاديينقدراإلمكان  ،وتقليلالفجوةبينهم ،والحدمنتفاقماإلعاقة ،ألن
اإلعاقةاليمكنأنتبقىعلىحالهاإذاتركتبالتدخلعلميموضوعياذتقومهذهالمراكزبدور
كبيروفعالحيثأنهاتقومبمراعاةالفروقالفرديةبينذوي االحتياجاتالخاصةألنمدىالفروق
ص ،والقياس،
بينهم أعلى بكثيرممالوقورنواباألفرادالعاديينيتمذلكمنخاللعملياتالتشخي 
والتقييم،لكلفئةمنفئاتالتربيةالخاصة،عنطريقأدواتمتعددةكاالختباراتبأنواعها،المالحظة،
المقابلة،دراسةالحالةوساللمالتقديروغيرها(عويمر .)2021،
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إذتعملالمراكزعلىتوفيرالوسائلوالمعداتوالتقنيةالمناسبةلتلبيحاجاتهمفمثالاستخدمت
معالمعاقينبصرياًأدواتومعداتكثيرةمنهانظامبرايل،الكتبالناطقة،وفيالقرنالواحدوالعشرين
يمكنأنيستخدمالكفيفجهازالحاسوبمعجهازآخر"السكنر"عنطريقتقنيةحديثةومتطورة،
حيثيضعالكفيفالورقةفيجهاز"السكنر"ليحولالكالمالمكتوبإلىمسموع،وتكييفالبيئة
التعليميةبمايتناسبمعفئاتالتربيةالخاصة (االممالمتحدة .)2016،
ن متطلباتذوي االحتياجات الخاصةمن التعليماإللكتروني يمكن
ويرى الحفناوي ( )2016أ 
توفقاآلتي:
تصنيفهافيتسعحاجا 
الدراسة والتحليل:حيث يجب قبل اتخاذ قرار بخصوص تكنولوجيا تعليم ذوياإلحتياجات
الخاصةإجراءالدراساتالتيتستهدفتحليلمشكالتذوياالحتياجاتالخاصة،وتقديراحتياجاتهم
التعليمية ،وتحليل خصائص كل فئة ،وتحليل البرامج والمقررات الدراسية الموجهة إليهم ،وتحليل

ت،البيئيةوالتعليمية .
الموارد،والمعوقا 
التصميم والتطوير:ليسمنالعدلأنيفرضعلىذوياالحتياجاتالخاصةاستخداممصادر
تعلمجاهزةمعدةللطلبةالعاديين،ألنذلكمنشأنهأنيصعبعليهمالتعلم،والييسره،فهميحتاجون
إلىتصميموتطويرمصادرتعلمومنظوماتتعليميةمناسبةلهم،وتلبياحتياجاتهموتحلمشكالت
تعلمهم،وتنقلإليهمالتعلمالمطلوببكفاءةوفاعلية،ويتطلبذلكوضعمواصفاتومعاييرعلمية
محددةودقيقةلتصميمكلمصدرتعليميلكلفئةمنهم،وتصميمالمصادروتطويرهابطريقةمنظم ة
سليمة،وإنشاءمركزتقنيتعليميمركزيمتخصصفيإنتاجالمصادروالمنظوماتالتعليمية .

19

نتوفير أماكن،وبيئات تعليمية مناسبة لذوي
توفير البيئات التعليمية المناسبة:البدم 
اإلحتياجاتالخاصة ،وتشمل هذه البيئات :المباني المدرسية ،ومراكز مصادر التعلم،والمكتبات

المدرسيةالشاملة،والمكتباتالعامة .
االقتناء والتزويد :يقصدبهالعملعلىتوفيرمصادرالتعلمالمتعددة ،والمختلفة،وتحديثها،
وتزويدهابصفةمستمرة،ويتضمنهذاالمطلبتوفيركلمن:المواد،والوسائل،والمصادرالتعليمية،
ستخدامتلكالمصادر،ومنثمتوفيرالكفاءاتالبشريةالمؤهلة،
واألجهزة والتجهيزاتالمطلوبةال 

والمدربةعلىتوظيفتلكالمصادر .
المتابعة والتقويم:يجب إنشاء إدارة متخصصةللمتابعةوالتقويم،لمتابعة،وتقويم المصادر
البشرية،وغير البشرية ،وتوظيف المصادر،واستخدامها من قبل المعلمين والمتعلمين ،وتحديد
احتياجاتالمدرسة ،أوالمؤسسةالتعليميةمنالمصادرالبشريةوغيرالبشرية،ثمكتابةالتقارير

ورفعهاإلىالمسؤولينلتوفيرها .
ن
املحالنجاحأيةبرامجتطويرية ،وتشملبرامجالتدريبكلم 
التدريب :يعدالتدر
ً
يبمطلب ً
معلميذوياالحتياجاتالخاصة ،وأخصائيتكنولوجيا التعليم ،وأولياء أمور ذوياإلحتياجات

الخاصة .
اإلعداد األكاديمي:يجب تطوير اإلعداد االكاديمي لمعلمي ذوياالحتياجاتالخاصة،
بية،فضالعنتدريسمقررفي
وأخصائيتكنولوجياالتعليملذوي االحتياجاتالخاص ةبكلياتالتر
ً

تقنيةتعليمذوياالحتياجاتالخاصةلجميعالطلبةفيكلياتالتربية .
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التوعية واإلعالم :وهيمطلبأساسيلزيادةوعيالمعلمين ،وأخصائي تقنية التعليم وأولياء
ت،
ت،والمؤتم ار 
ت،والندوا 
أمورذوياالحتياجاتالخاصةبتلكالفئة،ويتطلبذلكإقامةالمحاض ار 
وورشالعمل ،وإنشاءقناةتليفزيونيةتعليميةلذوي االحتياجاتالخاصة،وتصميممواقععلىشبكة

اإلنترنت .
النشر والتوظيف والتبني :ينبغيأالتقف تقنية التعليمعندحدتصميممنتوجاتومستحدثات
تقنية وتطويرهالذوي االحتياجات الخاصة،بلينبغيأنتسعىلنشرهاوتوظيفهاوتبنيهامنقبل

مراكز،ومؤسساتتعليم،وتدريبذوياالحتياجاتالخاصة .
كفايات التعليم االلكتروني 
تتمثلكفاياتالتعليمفيالمعارفوالمعلوماتوالمفاهيمالتييتزودبهاالمعلموالتيمنشأنها
سين.)2017،
أنتيسرالعمليةالتعليمية وتحقيقأهدافهاالعقليةوالوجدانيةوالنفسحركية(ح 
تزهو()2016العديدمنالعواملالتيأدتإلىظهورمدخلالكفاياتفيالتعليم،
وقدذكر 

منأهمهاالتقدمالكبيرفيمجالالعلومالتربويةوالنفسية،ومجالالعلومالبيولوجية،والوعيالمتزايد
ت ،والمستحدثات التقنية فيعمليةالتعليم،وضعفالقناعةفي  مقدرةالمعلمين،
للمعلمين بالمعلوما 
ب ،واألداء ،والتعليم ،طورتكفاياتالتعليم اإللكتروني
إلضافة أنالهيئةالعالميةلمعاييرالتدري 
با 
للمعلمين خالل ثالث سنوات من العمل،بمشاركة كل من جامعة أريزونا الحكومية ،وجامعة
سيركيوس،وجامعةبنسلفانياالحكومية،وجامعةديكن،ومعهدتطويرالتعليمفيفرنسا .
ا
تبناني()2020إلىكفاياتالتعليماإللكترونيوهيعلىالنحواآلتي :
أشار 
وقد 
 .1كفايات فنية (تقنية):وتتمثلفيمقدرةالمعلمعلىالتعامـلمـعالتقنيـاتالرقميةوتوظيفهافي
العمليةالتعليميةومساعدةالمتعلمينعلىالتعاملمعها .
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حيث يمكنتحديدأدوارالمعلمأواألنشطةالمطلوبةمنهفيعصرالتعليم اإللكتروني بتقديم
المعلومات الفورية لعدد كبير،ومتنوع منالطلبةواستخدام البريداإللكتروني،واستخدام غرف
ت ،واالتصالمع المدارس
المحادثة  ،وتوفرالقنواتالتعليمية ،المتنوع ة ومواقعمتعددةعلى اإلنترن 
ب،وإصدارتقاريردورية .
اإللكترونية ،ومتابعةأداءالطال 
ويمكن تحديد المجاالتالتييستخدمفيهاالمعلم تقني ة التعليم والكفاياتالالزمةلذلك ،وهي:
كفاياتمعرفيةخاصةبمجالتفني ةالتعليم،وكفاياتتصميماستراتيجياتالتعليمالمفردوكفاياتإدارة
الموقفالتعليمي  ،وكفاياتاستخداماألجهزةالتعليمية  ،وكفاياتاستخدامشبكةالمعلوماتالدولية،
وكفاياتصيانةالموادواالجهزةالتعليمية وكفاياتخدم ةالمجتمع.
ي
أماأدوارالمعلمفيالتعليماإللكترونيفتتمثلفيتصميمالتعليموتنظيمالمواقفالتعليميةالت 
تحتوي علىأيدرسفي التخصصيتمتقديمه بواسطةالتعليم اإللكتروني  ،وتوظيف تقني ة التعليم

يبناءمحتوىالمادةالتعليميةفيصيغةصفحاتنسيجية،وتطويعبرامج
واستغاللالوسائطالفائقةف 
الموادالتعليميةللعملعلىاإلنترنتلكىيتمكنالكثيرمنالمتعلمينالتعلممنخاللهذهالبرامج
التحريعن المعرفة
حتى ولو كانوا فيأماكن متباعدة وتشجيع دافعية المتعلمين على البحث و 
والمعلوماتالمتعلقةبهذاالمجالمنخالل اإلنترنتإلثراءالتعليم وإرشادالمتعلمينبطريقةفردية،
عة،
وجماعية،نحوكيفيةاكتسابهمللمعارفالمتنوعةمنخاللمواقعاإلنترنتالموثوقبهاوالمتنو 
والمتناثرة،وتعاونالمعلمينفيمابينهمفيتصميممواقعجديدةجاذب ةالنتباهطالبهممثيرةالهتمامهم
يسيرةاالستخدامكمدرسةإلكترونيةيتمالتعلممنخاللها ،وتنميةتعلمالطلبةذاتياًمنأجلالتعامل
اإللكترونيبسهولةويسر.
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 .2كفايات اإلدارة:وتعنىبإدارةالموقفالتعليمي،بحيثتناقشمقدرةالمعلمعلـىتزويـدالمتعلمين
بخطة سير واضحة أثناء التعليم مرسومة وفق أهداف تعليمية محددة،والتأكـد مـن مناسبة
المقرراتالدراسيةلمستوىالمتعلمين،وحلالمشكالتالتييمرالمتعلمونبهاأثناءسيرالتعليم،
أوتوجيهها إلى منيحلها ،ومنحيثتوجيهالمتعلمينأثناءتعاملهممعالموقعالتعليمي ،أو
معالمحتوىالتعليميالمقدمأومعزمالئهمفيدراسةالمقررالدراسينفسه،فال بدأنيهتم
المعلمبالردعلىاستفساراتالمتعلمينإمامباشرة،أوعبررسائلالبريداإللكتروني،كماينبغي
عليهمتابعةأداءكلطالبعلىحدهفيهذاالمقررإلرشادهإلىسبلتطويرأدائهفيالمقرر،
ت ،إلتقانالتعاملمعالموقع
ت ،وتقنيا 
باإلضافةإلى نصحالمتعلمينبمايحتاجونهمنمها ار 
التعليمي،باإلضافةإلىتوضيحماتنصعليهأخالقياتالشبكةمنقواعداللياقة،والسلوكالتي
يجباتباعهافيالتعلمعنبعد،وآدابالتعاملمعاآلخرين .
 .3كفايات التصميم:وتتمثلفيمقدرةالعامل(المديرأوالمعلم)علىتخطـيطاألنـشطةالمرتبطـة
بالمحتوى التعليمي ،والتصميم الجيد للعملية التعليمية ،وإتاحة الفرصـة للمـتعلم للممارسـة
والتطبيق،ودمجالبيئةوالظروفاالجتماعيةبتجربةالتعليم.
ياالنتباهاليهاأثناءتصميمالمواقعالتعليميةومنها:خصائص
يينبغ 
هناكبعضاالعتباراتالت 
جمهور المستفيدين،األهداف التعليمية للموقع،المحتوى المقدم من خالل الموق ع،بنية الحركة،
ص،والرسوم،والصور،اختيار نظام التأليف
والتوجيه داخله،تصميم الصفحة،استخدام النصو 
المستخدم،وإذاتماالهتمامبهذهاالعتباراتفسوفينشأعنهذامواقعتعليميةأفضلعلىالشبكة،
وبالتاليزيادةفاعليتهافىتقديمالمحتوىالمطلوب .
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كماأنهناكمجموعةمناالنشطةالتييمكنتقديمهامنخاللالمواقعالتعليميةوبالتالييجب
ت؛ فمعظم
علىالمعلمأنيلمبها ،وبكيفيةتصميمها ،والتعاملمعهاعبر الشبكة،وهي المعلوما 
بالتعاملمع
المواقعالتعليميةتقدممعلوماتعنمحتواهاالتعليمي،وتصنيفهذاالمحتوى،وأسلو 
،والعروضوهومايعنيالتجولداخلالموقعلرؤية
الموقع،وااللتحاقبالدراسة،والتعلممنخالله 
محتوياته،والتعرفإليه،وخصوصاوإنكانمحتواهقائ ماًفىاألساسعلىصور،ورسوم،ووسائط
،والشرح،والتوضيح،وهوالمستوىاألعلى،والذىيعطيمعلومات
أخرىبخالفالنصوصالمكتوبة 
أكثرتفسي اًرعنالجزئياتالتييريدالمعلمأنيتعلمها،وبشكلأكثرتحديدا،وليسمجردنظرةعامة
،والبحثهونوعمختلفمناألنشطةتقومفيههذهالمواقع
كماهوالحالفيالمستوىالذىيسبقه 
ف،وقديتموضع
ى،معتقديمبعضاألساليبالخاصةبالبحثواالستكشا 
بتقديمروابطمعمواقعأخر 
جملقصيرة ،أوكلماتبسيطةعلىاألزرار بحيثتوضحماسوفيحدثعندالضغط عليها،
ض
،واألنشطةالتعليميةغيرالمباشرةتقدمبعضالمواقعالتعليميةبع 
والموقعالذىسيتماالنتقالإليه 
األنشطةالتيينبغيإتمامهابعيداعناالتصالمعالخطالمباشر(تجاربحقيقيةفيالواقعالعلمي)،
،واألنشطةالتعليميةالمباشرة
الً) 
ويكونالغرضمنهاعملبعضالتجارب(كالتجاربالكيميائيةمث 
وهيتعنيأنشطةيقومبهاالمتعلمباستخدامإمكانياتالموقع،فيمكنعلىسبيلالمثالالتعاملمع
بعض أساليب المحاكاة التي يقدمها الموقع ،وبحيث يدخل المتعلمقيماًمختلفةلبعضالمتغيرات
يهذهاألساليبالتيتحاكيالتجاربالحقيقية،وتقدمبعضالمواقعإمكانياتللمشاركة
ويشاهدأثرهاف 
ت ،والنتائج ،واألبحاثالخاصةبموضوعمعينمعباقيالمتعلمين ،والملتحقينبالدراسة
فيالبيانا 
ضالمواقع المتعلمين الحق في وضع خطط التدريسالمناسبة،
عبرهذا الموقع ،كما تعطي بع 
واألنشطةالتييرونهافعالةبداخلهذاالموقع،وذلكمنخاللبيئةتعاونيةتشجععلىهذا .
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ي مقدرة المعلم على تـسهيلعمليـةالتعليم والتفاعلبينهوبين
 .4كفايات التيسير والتسهيل:تعن 
المتعلمين،وكذلكبينالمتعلمينبعضهممعالبعضوإعطـاءالفرصـةللمناقشةاإللكترونيةبقيادة
المعلمنفسه،وتوجيههمنحومصادرخارجيةمثريةللمحتـوى،وتوجيهالشكرللمساهماتالجيدة،
ومقدرةالمعلمعلىأنيتواصلبفاعلية،ويطورويحدثمعلوماتهمومهاراتهم .
 .5كفايات التقويم:وتناقش مقدرة المعلم علىتبنيمعايير واضحة لتقويم المتعلمين،ومساعدتهم
علىتحقيقاألهدافالمرجوةمنخاللمتابعةمهامهموحلالمـشكالتالـتيتواجههم.
ت،والسيما
ىنتائجأفضلفياالختبا ار 
وأثبتتبعضاألبحاثأنالتعلمعبرالشبكاتأدىإل 
فيحلالمشكالتالمعقدة،وفيالمخرجاتالتعليميةبوجهعامكماأنهناكبعضالعواملفيهذا
النوعمنالتعلممنهامرونةالمقررات،والعروضالبصريةالفعالة،ورضاالمتعلمينعنتعلمهمبهذه
الطريقة .
حيثأنالباحثةسوفتستخدمهذهالكفاياتفيدراستهاللكشفعندرجةتوافرهالدىالعاملين
(مديرين،ومعلمين)فيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةلو ازرةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسط .
كفايات التعليم اإللكتروني في مراكز التربية الخاصة
ت فيمراكزالتربيةالخاصةلرفعمستوى أداءالمعلمفيالمهنةوتوظيف
بدأتعدة محاوال 
كفاءتهلمساعدة الطلبة علىتحقيقأهدافهم ،ومنتلك المحاوالتاالهتمامبإعدادالمعلم ،وتأهيله
ت ،وظهرتبرامج
علىأسستربوية ،ونفسيةجديدةقائمةعلىالمدخلالتعليميالقائمعلىالكفايا 
إعداد المعلم على أساس الكفايات نتيجة لمحاولة إيجاد استراتيجيات متطورة تهدفإلىتحديث
وتطويربرامجإعدادالمعلم ،وهيتعملعلىإيجادنوعمنالعالقةبينبرامج اإلعدادمنناحية،
وبينالمهاموالمسؤولياتالتيسوفيواجههاالمعلم،منناحيةأخرى ،وتقسمفيهالعمليةالتدريسية
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إلىمجموعة من المهارات التي تشتق من المواقف التدريسية المتعددة التي يدرب عليها المعلم
(الج اريدة .)2014،
ى
ت ترجمةمحتوىالمقرراتالدراسيةالحالية إل 
ومن أهمالمصادر المعنية فيتحديدالكفايا 
كفاياتينبغيأنتتوافرعندالمعلمالذييقومبتدريسها،وتحليلالمهمةويقصدبذلكالوصفالدقيق

ألدوار المعلم،ثم يترجم هذا الوصفإلىكفايات يتدرب عليها ،ودراسة حاجاتالطلبةوقيمهم،
تتوافر عندالمعلمالذي يتصلبهم ،والتصور
وطموحهم،وترجمةكل ذلكإلىكفايات يجبأن 
النظريلمهنةالتدريسوالتحليلالمنطقيألبعادهذاالتصور(زهو.)2016،
ولذلكال بدمنأنتتوافر لدى معلمالتربيةالخاصة مجموعةمنالقدرات والكفاياتالتقنية،
وهيمطلبأساسيفيالحياةالمعاصرةألنهالتقدم تعليمي ،أوتطويرمؤسسيبدونامتالك
الكفاياتالتقنية،ويمكنتحديدالكفاياتالالزمةللمعلمفيمجالالتعليم اإللكتروني ،وهي كفايات
متعلقةبالثقافةالحاسوبيةمثلمعرفةالحاس وبومكوناتهوملحقاتهوبرامجه،وكفاياتمتعلقةبمهارات
استخدام الحاسوب مثل كيفية استخدام أدوات إدخال البيانات ومعالجتها وحفظها ثم استخراجها،
ت،ومصادرها،وطرقتداولهاوشبكة
وكفاياتمتعلقةبالثقافةالمعلوماتيةوتشملالتعرفإلىالمعلوما 
ت(حمران،وحميدات،وبدارنة.)2016،
اإلنترن 
وذكر أوترز) (Awouters, 2009أن هنالك ثالثة محاوررئيسةلتحديد كفاياتالتعليم
اإللكترونيتتمثلفي:
أ .معرفةالمعلمألنشطةالتعليمالقائمةعلىتقنياتالتعليم،والتييمكنهاستخدامها.
ب .أنيكونلدىالمعلمالمهاراتالالزمةالستخدامالبرمجيات.
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ج .أنيعرفالمعلماألساليبالتربويةالمرتبطةبعناصرتقنيات التعليم مثلبرمجياتالتدريب
والممارسة .
وهناكمجموعةمنالكفاياتالالزمةلمعلمالتربيةالخاصةفيضوءاستراتيجياتالتربيةالخاصة
ن،وتكاملهم مع
تتمثل في أن يتخذ التوجيهات االستراتيجية الالزمة لتحقيق أهداف دمج المعاقي 
ت،ويحدداألهداف ،ويخططاالستراتيجياتالتدريسيةويحددالمصادر،
العاديين،وأنيقيسالحاجا 
وأنينفذاالستراتيجياتالتدريسية ويستخدمالمصادر ،وييسرويقيمالتعليم .
ومما سبق تالحظ الباحثة :أن أشكال وانماطتقنياتالتعليم اإللكتروني تسهمبشكلفعالفي
تعليم،وتدريبذوياالحتياجاتالخاصة،وهيتمدهمبكلمايساعدهموييسرعليهمعملياتالتعليم،
واستخدامهذهاألدواتفيالمواقفالتعليميةيتطلبتوفيركفاياتخاصة،لدىمعلميهذهالفئات.
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ثانيا :الدراسات السابقة ذات الصلة
ً
بعداالطالع علىاألدبالنظريفيالميدانالتربوي والوقوفعندعددمنالدراساتالسابقة
ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية ،تم عرضهاوفقاً إلرتباطها بموضوع الدراسة بشكل مباشر
وتسلسلهامنمناألقدمإلىاألحدثكمايأتي :
أوالً:الدراساتالتيتناولتالتعليماإللكترونيفيمراكزالتربيةالخاصةومعلميالتربيةالخاصة :
قامبيجلو))Bigelow ,2008بدراسة هدفتإلى فحص اتجاهات معلم التربية الخاصة
ومعرفته وامتالكهللتكنولوجياالمساندةفيتعليمالكتابة للطلبة ذويصعوباتالتعلم.اشتملتأداة
الدراسةعلى()10أسئلةمسحيةتمتوجيههاإلىعينةعشوائيةمنمعلميالتربيةالخاصةفيمدينة
أوهايو األمريكية،وقدأشارأفرادالدراسة إلى أهمية التقنية ،وأنهميفتقرون إلى المعرفة ،وامتالك
مهاراتالتقني ةالمساندة ،كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللةإحصائيةفي
ت :المستوىالتعليمي ،وسنواتالخبرة،وقدذكرأفراد
االتجاهات والمعرفة واالمتالكتعزىلمتغي ار 
الدراسةأنافتقارهمإلىمعرفةوامتالكالتكنولوجياالمساندةكانبسببنقصالتدريب .
أجرتبيلينجسلي()Billingsley,2014دراسة هدفتإلىمراجعة()14دراسة سابقة
استخدمتفيهاتقنياتالواقعاالفتراضيلزيادةمخرجاتالتعلملدىمعلميالتربيةالخاصةقبلالخبرة
وذلكمنخاللالخبرات الميدانيةأوالدورات،وكذلكهدفتالدراسةلمعرفةفاعليةدراساتالحالة
الرقميةواإلشرافعبرمؤتمراتالفيديووالمشاركةفيأنشطةالواقعاالفتراضيوأكدتالنتائجأنهذا
النوعمنالتقنيةيمكنأنتعززبشكلكبيرفرصالتعلمالميدانيلمعلمالتربيةالخاصةقبلالخبرة .
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أما دراسةسينثيا) Cynthia & Jeff (2014فقدهدفتإلىتوضيح العوامل المرتبطة
بالتكنولوجياالمستخدمةفيتعليمالطالبذوياالعاقةفيواحدةمنوالياتالغرباألمريكيالكبيرة
(واليةمتشجن) وأجريتبعدمرور ( )25عاماًعلى إقرارقانوناستخدامالتكنولوجياالمساعدةفي
التعليم،وتكونتعينةالدراسةمن()143معلماًتربيةخاصة.أظهرتالنتائجأنهناكنظرةإيجابية
لهذهالتقنيات وأنهنالكعوائقتحولدون
استخدامهذهالتقنياتتتمثلفيقلةالتمويلوأنهناك

ب،وأولياءاألمورحولكيفيةاستخدامالتقنيةداخلالمدرسةوخارجها .
نقصعام،فيمعرفةالطال 
تدراسةالذروةوالعجميوالدوخي ()2015إلىالكشفعنمدىتوظيفمعلمي
فيحينهدف 
التربية الخاصة لتطبيقات التعليماإللكترونيفي فصول التربية الخاصة (دراسة وصفية للواقع
والطموح)،واستخدمتالدراسةالمنهجالوصفيالمسحيالمقارن.وتكونتعينةالدراسةمن()129
ي
معلماً و()113معلمة من معلمي مدارس التربية الخاصة في الفصل الثاني من العام الدراس 
)2014بدولةالكويت.وتوصلتالدراسةإلى أنمعلمصعوباتالتعلمهم أكثرمعلمي( 2013
ي
بيةالخاصةاستخدامالتطبيقاتالتعليماإللكترونيويليهمفيذلكمعلموالتوحدومعلموبطيئ 
ً
التر
التعلمويأتيفيالمرحلةاألخيرةمعلمواإلعاقةالعقلية.وتوصلتالدراسةإلىاستخدامالتالميذاإلناث
لتلكالتطبيقاتوتوظيفهاأكثرمنالذكور،ويعودذلكإلىأناتجاهاتاإلناثنحواستخدامالحاسوب
أكثرإيجابية .
ى واقعاستخدامالتعليم اإللكتروني في
وسعت دراسة العجمي والحارثي ( )2017التعرف إل 
تدريسذوياإلعاقةالفكريةفيمدارسالرياضمنوجهةنظرالمعلمات،ولتحقيقأهدافالدراسة
استخدمالمنهجالوصفي.وتمثلتعينةالدراسةفيمعلماتالتربيةالخاصةفيمعاهدوبرامجالدمج
للتربيةالفكريةبمدينةالرياض ،والبالغعددهن()205معلمة.كشفتالنتائجعنعدموجودفروق
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ذات داللةإحصائيةبين متوسطات استجابات مفردات عينة الدراسة نحو واقع استخدام التعليم
ت(:المؤهلالعلمي،عددسنواتالخبرة).
اإللكترونيتعزىلمتغي ار 
ي( )2017التعرفإلىكفاياتمعلمالتربيةالخاصةفيتوظيفتكنولوجيا
وهدفتدراسةالقحطان 
ض،وتبينأنهاليوجدفروق
التعليمعبروسائلالتواصلاالجتماعي،وقدتمبناءاستبانةلهذاالغر 
ذات داللة في كفايات معلم التربية الخاصة في توظيف تكنولوجيا التعليم عبر وسائل التواصل
االجتماعي،تعزىلمتغيرالجنسلكنهناكفروقذاتداللةإحصائيةتعودلمتغيرالخبرة .
فيحينأجرى الشمري ( )2018دراسةهدفتالتعرف إلى واقعالتعلم اإللكتروني من وجهة
نظرمعلميالتربيةالخاصةفيدولةالكويت ،وجاءتدرجةتقديرمعلميالتربيةالخاصةلواقع
التعلماإللكترونيمرتفعة ،وتماستخدامالمنهجالوصفيالمسحيمنخاللتطويراستبانةتكونت
من()49فقرةلقياسواقعالتعلماإللكترونيمنوجهةنظرمعلميالتربيةالخاصةفيدولةالكويت
معلما ومعلمة من مدرسي التربية الخاصة في منطقة حولي
وتكونت عينة الدراسة من (ً )258
التعليميةبدولةالكويت.وتوصلتالدراسة إلى وجودفروقذاتداللة إحصائية الستجاباتمعلمي
التربيةالخاصةلواقعالتعلماإللكترونيمنوجهةنظرمعلميالتربيةالخاصةفيد ولةالكويتتعزى
لمتغيرالجنسفيجميعالمجاالتواألداةككلوجاءتالفروقلصالحالمعلمينالذكور،وتوصلت

الدراسةإلىعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةتعزىلمتغيريالمؤهلالعلميوسنواتالخبرةفي
جميعالمجاالتواألداةككل .

ثانياً:الدراساتالتيتناولتكفاياتالتعليماإللكترونيفيقطاعالتعليم :
أشارتدراسةكلمنالهرش ،ومفلح،والدهون()2010التيهدفتإلىالكشفعنمعوقات
استخداممنظومةالتعلماإللكترونيمنوجهةنظرمعلميالمرحلةالثانويةفيلواءالكورة،ولتحقيق
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أهدافالدراسةتمتطويراستبانةمن()36فقرةموزعةعلىأربعةمجاالت.تكونتعينةالدراسة
ت،وتحليلها
من ( )47معلماً و( )58معلمة ،تم إختيارهم بالطريقة العشوائية ،وبعد جمع البيانا 
تالمتعلقةبالمعلمينجاءتبالمرتبةاألولى،
باستخداماالساليبالوصفية.أشارتالنتائجبأنالمعوقا 
تل تهاالمعوقاتالمتعلقةباإلدارة،ثمالمعوقاتالمتعلقةبالبنيةالتحتيةوالتجهيزاتاألساسية،وجاءت
المعوقاتالمتعلقةبالطلبةفيالمرتبةاألخيرة.كماأشاراتالنتائجإلىوجودفروقذاتداللةإحصائية
تاألساسيةلصالحالذكور،كما
تعزىللجنسفيمجالالمعوقاتالمتعلقةبالبنيةالتحتيةوالتجهي از 
بينتالنتائجوجودفروقذاتداللة إحصائية تعزىللمؤهلالعلميفيمجالالمعوقاتالمتعلقة
بالطلبةلصالححملةالماجستيرفأعلى .
أجرت الطوالبة ( )2017دراسةهدفتالتعرفإلىاتجاهاتمعلميومعلماتمدارسمنطقة
مأدبانحواستخدامتقنياتالتعليماإللكترونيضمنمتغيرات(الجنس،سنواتالخبرة،نوعالمدرسة)،
وتكونمجتمعالدراسةمنجميعمعلميومعلماتمدارسمنطقةمأدباوجاءتالدراسةبدرجةمرتفعة،
وتماختيارعينة منمجتمعالدراسةضمن طبقةعشوائية.وتوصلتالدراسةإلىأهميةاستخدام
تقنياتالتعليماإللكتروني ،وإلىوجودفروقفياستخدامتقنياتالتعليم اإللكتروني حسبالجنس
ث .
لصالحاإلنا 
وأجرىالونداوي()2017دراسة هدفتالكشفعن درجةممارسةمعلميالجغرافياللمرحلة
األساسيةالعليا لكفاياتالتعلماإللكترونيمن وجهة نظرهم ،ولتحقيقأهدافالدراسة تماستخدام
المنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )87معلماً ومعلمة ،من معلمي الجغرافيا للمرحلة
األساسيةالعلياالتابعينلمديريةتربيةعمانالرابعة(لواءماركا)وتكونتأداةالدراسةمناستبانة
مكونة من ( )51فقرة ،موزعة على خمسة مجاالت .وأظهرت النتائج ان درجة ممارسة معلمي
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اسةواألداة
الجغرافياللكفاياتالتقنيةمنوجهةنظرهمجاءتبدرجةمتوسطةعلىجميعمجاالتالدر 
ككل،كماأظهرتوجودفروقذاتداللة إحصائية فيدرجةممارسةمعلميالجغرافياللكفايات
ث .
التكنولوجيةتعزىلمتغيرالجنسلصالحاإلنا 
وقد أجرى عقيل ،والعنزي ،والعتل ( )2018دراسةكشفتعندرجةتوافركفاياتتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالتلدىمعلميالحاسوبفيالمرحلةالمتوسطةبدولةالكويتمنوجهةنظر
رؤساءأقسامهم،باإلضافةإلىمعرفةأثركلمنالنوع،وسنواتالخبرة،والعمر،والمناطقالتعليمية.
وقداستخدمالباحثونالمنهجالوصفيلتحقيقأهدافالدراسة؛وذلكمنخاللتطبيقاستبانةمكونة
من(  )41عبارةموزعةعلىثالثةمحاور؛هي:كفاياتتكنولوجيـاالمعلومـات،كفايـاتتكنولوجيا
االتصاالتوكفاياتتكنولوجياالتعليملتدريسالحاسوب.وقدأظهرتنتائجالدراسةأندرجةتوافر
كفاياتتكنولوجياالمعل وماتواالتصاالتلدىمعلميالحاسوبفيالمرحلةالمتوسطةبدولةالكويـت
مرتفعةمنوجهةنظررؤساءأقسامهم؛كماأسفرتالنتائجعنعدموجودفروقذاتداللةإحصائية
تومجاالتهالفرعية.كماأظهرتالنتائجوجودفروقذات
تعزىلمتغيرالنوعلكلمنمجموعالكفايا 
داللـةإحصائيةبـينالمعلمينتبعالسنواتالخبرةفيكفاياتتقني ةاالتصاالت،وكفاياتتقنيةتعليم
الحاسوب،واالستبانةالكليةللكفاياتلصالحذويالخبرة11سنةفأكثر .
وفيدراسةأجراهابشير))Bashir ,2019هدفتإلىنمذجةتفاعلالتعليماإللكترونيورضا
ارية التعلم فيمؤسساتالتعليمالعالياألوغندية ،واعتمدتهذهالدراسةعلىالمنهج
المتعلم واستمر
اريةالتعلم،وتمجمع
المسحي،ودرستفاعليةالتعليماإللكترونيالتيتمربطهابرضاالمتعلم،واستمر
تالنتائجأن
متعلما.كشف 
البياناتباستخداماستبيانمكونمن()28فقرة،وتمتطبيقهعلى(ً )232

32

تفاعلالتعليماإللكترونييتألفمنهيكلثالثيالعوامل:وهوواجهةالمتعلم،وتفاعلالتغذيةالراجعة،
باإلضافةإلىمحتوىالتعلم .

ثالثاً :التعقيب على الدراسات السابقة
تالسابق ةالعربية واألجنبي ةيالحظأنالدراساتتنوعتمنحيث
ضالدراسا 
منخالل استع ار 
المكانوالعينة،وقدتشابهتمعدراساتواختلفتمعدراساتأخرىمنحيثالمتغيراتواألهداف .
تاإلستبان ة
تفياألداةالمنهجالمتبعحيثاستخدم 
تالدراسةالحاليةمععددمنالدراسا 
تشابه 
والمنهجالوصفي،مثلدراسةعقيلوالعنزيوالعتل()2018دراسةالطوالب ة()2017ودراسةالشمري
ي
(،)2018ودراسةالعجمي والحارثي(،)2017ودراسةالقحطاني(،)2017ودراسةالونداو 
(  ،)2017ودراسة بيلينجسلي ( ،)Billingsley ,2014الهرشومفلح والدهون( )2010ودراس ة
بيجلو)،)Bigelow, 2008ودراسةبشير( .Bashir)2019
ثالعينة فقد تشابهت الدراسة الحالية وهي العاملين في مراكز التربية الخاص ة
أما منحي 
(مديرين،معلمين)معدراسةالشمري()2018ودراسةالقحطاني()2017ودراسةالعجميوالحارثي
()2017ودراسة الذروة والعجمي والدوخي ()2015ودراسةبيلينغسلي()Billingsley,2014
ودراسة بيجلو ) )Bigelow ,2008ودراسة سينثياإمأوكولووجيفديدريش (Cynthia )2014
ت مع دراسة الهرشومفلح والدهون ( )2010والتيكانتعينتهامعلميالمرحلة
& Jeffواختلف 
الثانويةدراسةالطوالبة ()2017التيكانتعينتهامعلميالمدارسالعاديةودراسةالونداوي((2017
التيكانتعينتهامعلميالجغرافياودراسةعقيلوالعنزيوالعتل()2018التيكانتعينتهامعلمي
الحاسوبفيالمرحلةالمتوسطةودراسةبشير(Bashir)2019التيكانتعينتهاالمتعلمين .
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استفادتالباحثة من خاللاالطالععلىالدراساتالسابقةفيإعداداألدبالنظريومنهجية
الدراسة ،واختيارعينةالدراسة،وكيفيةتطويرأداةالدراسة ،وتميزتالدراسةالحاليةعنالدراسات
السابقةبكونهامنالدراسات القليلة  -علىحدعلمالباحثة  -التيتهدف إلى دراسةدرجةتوافر
كفاياتالتعليم اإللكتروني لدىالعاملين(مديرينومعلمين)فيمراكزالتربيةالخاصة التابعةلو ازرة
التربيةوالتعليمفياقليمالوسطبشكلخاص.
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الفصل الثالث:

الطريقة واإلجراءات
يتناول هذا الفصلعرضاًلمنهجية الدراسة،ومجتمعهاوعينتها وأدواتها ،وإجراءات تنفيذها،
والتحليالتاإلحصائيةالتياتبعتفيالحصولعلىالنتائج .

منهجية الدراسة
استخدمتالدراسةالمنهجالوصفي،كونهالمنهجالمالئمللتطبيقبناءعلىطبيعةالدراسة،اذ
تكفاياتالتعليماإللكترونيمنالمديرينوالمعلمينالعاملينفيمراكزالتربية
تمالحصولعلىبيانا 
الخاصةالتابعةلو ازرةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسط .

مجتمع الدراسة
تكونمجتمعالدراسةمنجميع المديرين والمعلمين فيمراكزالتربيةالخاصة والبالغعددهم
()800مديرومعلملعام2021-2020وفقاًلبياناتو ازرةالتربيةوالتعليم .

عينة الدراسة
تماختيار عينةمكونة من ( )300مدير ومعلم من المجتمع االصلي المكون من( )800
ن
مدير ومعلم وذلك بعد الرجوع إلى الجداول اإلحصائية لـ كيرجسي ومورغا 
()Krejcie & morgan, 1970بنسبةث ــقة()95%وهامشخطأ(،)5%والجدول()1يبينتوزيع
ت(:الجنسوعددسنواتالخبرةوالمؤهلالعلميوالوظيفة).
أفرادعينةالدراسةحسبمتغي ار 
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الجدول ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغيراتها
الفئة

التكرار

النسبة المئوية

المتغيرات

ذكر 

70

23.3%

أنثى 

230

76.7%

 300

100%

مدير 

95

 31.7%

معلم 

205

 68.3%

 300

100%

أقلمن5سنوات 

56

 18.6%

-5أقلمن10سنوات 

122

40.7%

10سنواتفأكثر 

122

40.7%

300

100%

بكالوريوس 

159

53.0%

دراساتعليا 

141

47.0%

 300

100%

الجنس
المجموع 
الوظيفة
المجموع 
عدد سنوات الخبرة

المجموع 
المؤهل العلمي
المجموع 

يبينالجدول()1توزيعأفرادعينةالدراسةوفقمتغيراتها،إذبلغتنسبةالذكور (،)%23.3
ألعلى وبلغت ( ،)%76.7وبالنسبةلمتغير الوظيفة (مديرومعلم)،فقد
أمااإلناثفكانتالنسبةا 
بلغتأعلىنسبةللمعلمينفيالمراكزالخاصة(،)%68.3فيحينبلغتنسبةالمديرين(،)%31.7
ت(،)%18.6
أمابالنسبةلمتغيرعددسنواتالخبرةفكانتأقلنسبةلسنواتالخبرةأقلمن5سنوا 
تفأكثرحيثبلغت(،)%40.7
تونسبة10سنوا 
وتساوتنسبة5سنواتإلىأقلمن10سنوا 
وبالنسبةلمتغيرالمؤهلالعلميفقدبلغتنسبةالمديرينوالمعلمينفيمرحلةالبكالوريوس(.)%53.0
فيحينبلغتنسبةالمديرينوالمعلمينفيمستوىالدراساتالعليا( .)%47.0

36

أداة الدراسة
مكونةمنجزأين :مّثل األولالبياناتاألولية،ومّثل

لتحقيقأهدافالدراسةتمتطوير استبانة 
الثانيمجاالتالدراسةالتيتقيسكفاياتالتعليماإللكترونيلدىالعاملينفيمراكزالتربيةالخاصة
ت(مجالالكفاياتالفنية(التقنية)،
التابعةلو ازرةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسط،وشملتخمسةمجاال 
مجالالكفاياتاإلدارية،مجالكفاياتالتصميم،كفاياتالتيسير والتسهيل،كفاياتالتقويم)،وذلك
بعدالرجوعإلىاألدب النظري،والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع دراسة كفايات التعليم
اإللكترونيمثلدراستيالطوالبة(،)2017ودراسةالعجميوالحارثي(.)2017وقدتكونتاالستبانة
بصورتهااألوليةمن()42فقرةموزعةعلىالمجاالتالخمسةكمافيالمحلق( .)1

صدق أداة الدراسة
استخرجتدالالتالصدقبطريقتينهما :
أوالً :صدق المحتوى (الصدق الظاهري)
بعدأنقامتالباحثةبإعدادأداةالدراسةتمعرضها على ()9منأساتذةالجامعاتاألردنية
منأصحابالخبرة واإلختصاصفيموضوعالدراسةالموضحةأسمائهمفيالملحق(،)2بهدف
الوقوفعلىمناسبةاألداةلتحقيقأهدافالدراسة،والتأكدمنصالحيتهالقياسمايجبأنتقيسه،
اومعنويا،
وصحةمفرداتهالغوي
وإنتماءالفقراتللمجالالذيتنتميإليه ،والتأكدمنوضوحفقراتها 
ً
ً
وإقتراحأيفقراتيرونأنهامناسبةومنالممكنأنتثريالدراسة،وإبداءرأيهمفيالشكلوالتنسيق
ىتعديلوحدفوإضافة
وطريقةالقياس،وقدتماألخذبمالحظاتهمحولأداةالدراسة.وقدتمالعملعل 
الفقراتإلىأنوصلتاألداةإلىشكلهاالنهائيالموضحفيالملحقرقم()3منالدراسة .
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ثانياً :صدق البناء (صدق االتساق الداخلي)
للتحققمنصدقالبناءلالستبانة،تمتطبيقهاعلىعينةاستطالعيةمكونةمن ثالثين من
معلميومديريمراكزالتربيةالخاصة،منخارجعينةالدراسةالمستهدفة،وبعدجمعالبياناتتم
استخراجمعامالتارتباطالفقراتمعالمجالالذيتنتمياليه،حيثتمتحليلالفقراتوحسابمعامل
ارتباط بيرسون ()Pearsonلكلفقرةمنالفقرات،كونمعامل االرتباط هنايمثلداللةللصدق
بالنسبةلكلفقرةفيصورةمعاملارتباطبينكلفقرةوبينالمجالالذيتنتمياليه،والجداول()3،2
تبينذلك .
الجدول ()2معامالت االرتباط بين الفقرات والمجال الذي تنتمي اليه
مجال الكفايات

مجال الكفايات

مجال كفايات

مجال كفايات

مجال كفايات

التقنية

االدارية

التصميم

التيسير والتسهيل

التقويم

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

1

*0.76

1

*0.79

1

* 0.78

1

*0.83

1

*0.82

2

* 0.77

2

*0.82

2

*0.87

2

*0.86

2

*0.80

3

* 0.78

3

* 0.80

3

* 0.85

3

*0.85

3

*0.81

4

* 0.85

4

* 0.83

4

*0.88

4

*0.82

4

*0.77

5

*0.88

5

*0.85

5

*0.87

5

*0.82

5

*0.87

6

*0.83

6

*0.84

6

*0.85

6

* 0.84

6

*0.87

7

* 0.82

7

* 0.82

7

*0.87

7

*0.83

7

*0.75

8

*0.84

8

* 0.82

8

* 0.86

8

*0.83

8

*0.76

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.01



يوضح الجدول ( )2أن قيم معامالت االرتباط لفقرات االستبانة معمجالالذي تنتمي إلي ه
تراوحتبين(،)0.88-0.75وهيقيمذاتدرجاتمقبولةودالةإحصائياً،وعليهفإنهلميتمحذف

38

أيمنهذهالفقرات،وأناالستبانةتتمتعبدرجةعاليةمنصدقاالتساقالداخليفيفقراتالمجا ل
علىاإلستبانه.وتماستخراجمعامالتاالرتباطبينالمجالوالدرجةالكليةكمابالجدولرقم( .)3
الجدول ( )3معامالت االرتباط بين المجاالت ببعضها والدرجة الكلية
المجاالت
مجال الكفايات التقنية 

مجال الكفايات مجال الكفايات مجال كفايات كفايات التيسير
التقنية
1
(*)

مجال الكفايات اإلدارية
مجال كفايات التصميم 

 )*(.81

مجال كفايات التيسير
والتسهيل 
مجال كفايات التقويم 
األداة ككل

(*)

 )*(.79
.80

(*)

.81

(*)

.78

.88

(*)

.81

.83

.83

.78

اإلدارية

التصميم

(*)

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.01

1
.88
.81

(*)

1

كفايات

األداة

التقويم

ككل

(*)

 )*(.79

0.80

(*)

0.84  )*(.83

والتسهيل

.88

(*)

.88

(*)

1

(*)

.84

(*)

0.85

0.84  )*(.88

.83

(*)

.84

(*)

.88

(*)

1

4.8

(*)

5.8

(*)

.84

(*)

.84

 0.84
(*)

1

يبينالجدول()3أنجميعمعامالتاالرتباطكانتذاتدرجاتعاليةودالةإحصائياًوتراوحت
ت
بين(،)0.80-0.85ممايشيرإلىوجوددرجةعاليةمنصدقاالتساقالداخليفيفقراتمجاال 
المقياسوالدرجةالكليةعلىالمقياس.

ثبات أداة الدراسة
إلختباروإعادةاإلختبار
ت:طريقةا 
تمالتحققمنثباتأداةالدراسة،باستخدامنوعينمنالثبا 
()Test-Retestوذلكباعتمادعينةمنداخلالمجتمعومنخارجعينةالدراسةالمعتمدة،بفاصل
نبينالتطبيقين،وذلكباستخداممعادلة( Spearman–Brown prediction
زمنيمدتهأسبوعا 
،)formulaثمحسابمعاملالثباتباستخداممعاملكرونباخألفا)(Cronbach Alphaكماهو
مبينالجدول( .)4
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الجدول ( )4قيم معامالت ثبات أداة الدراسة
المجاالت

معامل ثبات

التجزئة النصفية المصحح

كرونباخ ألفا

بمعادلة سبيرمان براون

مجالالكفاياتالتقنية 

0.758

0.810

مجالالكفاياتاإلدارية

0.745

0.852

مجالكفاياتالتصميم 

0.738

0.869

مجالكفاياتالتيسيروالتسهيل 

0.754

0.823

مجالكفاياتالتقويم 

0.952

-0.008

األداة ككل



0.669

،)0.869 - 0.008ويالحظأنجميعقيممعامالتالثباتكانتمرتفعة وتراوحتبين( 
وهذايعززمندقةاألداةومناسبتهاللتطبيقلتحقيقأغراضالدراسة .

إجراءات تطبيق األداة
طبقتالباحثةاألداةعلىالمستجيبينبشكلفردي،حيثتمالتواصلمعأفرادعينةالدراسةعن
طريقالحصولعلى أرقامهواتفهممنخاللمديريمراكزالتربيةالخاصة ،وعرضاألداةالدراسة
عليهممنخالل رابطالكترونيتمتصميمهعلىنماذججوجل ( ،)Google Formsبحيث يقوم
المستجيبونبتعبئتهوتصلاستجاباتهمإلىالباحثةمباشرة،وبدأأفرادعينةالدراسةبتعبئةالمقياس،
ب،
بعدأن أكدتالباحثة علىالمستجيبينأنيأخذواالوقتالمالئملتعبئة المقياسبالشكلالمناس 
إلجابةعليهبكلموضوعية،ومصداقية،وبعيداًعنالتسرع،وإن
وبالطريقةالمالئمة،والتأكيدعلىا 
ألغراضالبحثالعلميوستعاملبسريةتامة .
استجاباتهمسوفتستخدم 

طرق استخراج الدرجات على المقياس
فيضوءسلماإلجابةعنفقراتالمقياس،وبماأنتدرجسلماإلستجابةخماسيتتراوحاإلجابة
علىجميعفقراتالمقياسما بين(موافق بشدة ،موافق ،محايد،غير موافق ،غير موافق بشدة)
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وتقابلهاالدرجاتالتاليةعلىالتوالي()1 - 2- 3 - 4 - 5لجميعالفقراتحيثإنجميعهافقرات
إيجابية،وبذلكتتراوحالدرجاتعلىمقياس كفاياتالتعليم اإللكتروني (الكفاياتالتقنية ،الكفايات

االدارية،كفاياتالتصميم،كفاياتالتيسيروالتسهيل،كفاياتالتقويم)مابين()1و( .)5
وللحكم علىآراءالمستجيبينعلىالمقياسبعداستخراجمتوسطاتهمالحسابيةقامتالباحثة
ت،والذي
بتطبيقمعادلةحسابيةلذلك،منخاللإيجادالمدىعلىسلماالستجابةالخماسيلليكر 
صلعندهااالستجاباتوهي 3ق اررات(بدرجة
تالتيتنف 
بلغ(،)5وتمتقسمتهاعلىعددالق ار ار 
مرتفعة،بدرجةمتوسطة،بدرجةمنخفضة)ثمالحكمعلىالقيمةالناتجة،والتيكانت()1.33وقد
ت.وتماحتسابالمقياسمنخاللاستخدامالمعادلةالتالية :
تمتحديدمعيارللفصلبينالدرجا 
الحداألدنىللمقياس()1الحداألعلىللمقياس( )5


عددالفئاتالمطلوبة()3

1-5
 3

 
=1.33

ومن ثم إضافة الجواب( )1.33إلىبداية كل فئة ،لنحصل على المدى المعدل لدرجات
المقياسكماهومبينفيالجدول( .)5
الجدول ()5المدى المعدل لدرجات مقياس مستوى كفايات التعليم االلكتروني 
الرقم

المعيار

المدى المعدل الذي يتبعه

 .1

درجةمرتفعة 

( )5-3.68

 .2

درجةمتوسطة 

( )3.67-2.34

 .3

درجةمنخفضة 

( )2.33-1
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متغيرات الدراسة
المتغيرالرئيسيكفاياتالتعليماإللكتروني 
المتغيرات الديمغرافية
الوظيفة(:مدير،معلم).
الجنس(:ذكر،أنثى).
عددسنواتالخدمة(:اقلمن5سنوات-5،أقلمن10سنوات10،سنواتفأكثر) .
المؤهلالعلمي(:بكالوريوس،دراساتعليا) 

إجراءات الدراسة
لتحقيقأهدافالدراسةتمالقيامباإلجراءاتاآلتية :
 مراجعةاالدبالنظريوالدراساتالسابقة. تقديمفكرةالدراسةكعنوانمقترح. مناقشةالفكرةمعالمشرفاألكاديمي  تحديدمشكلةالدراسةوأسئلتهاوالهدفمنها.تكفاياتالتعليماإللكترونيللعاملين(مديرين،معلمين).
 تطويرأداةالدراسةبمجاال  الحصولعلىكتابتسهيلمهمةمنالجامعةإلىو ازرةالتربيةوالتعليم.ىمراكزالتربيةالخاصةضمنإقليمالوسط.
 الحصولعلىكتابمنو ازرةالتربيةوالتعليمإل ت.
 توزيعأداةالدراسةعلىعينةالدراسةلغاياتجمعالبيانا  -مراجعةالبياناتالتيتمالحصولعليهاوالتأكدمنصالحيتها.
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تفي برنامج الرزم اإلحصائيةللعلوم االجتماعية ( )SPSSثم معالجتها
 تفريغ البيانا واستخراجالنتائج.
 عرضالنتائجوفقاًالسئلةالدراسة. مناقشةنتائجالدراسةوتفسيرها. -الخروجبالمقترحاتوالتوصيات.

المعالجة اإلحصائية
تمت المعالجات اإلحصائيةلبيانات الدراسةبعد أن تم إدخال البياناتإلىبرنامج الرزم
()SPSSوذلكعلىالنحواآلتي :
تالحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب
لإلجابة عن السؤال االول:تم استخراجالمتوسطا 
لفقراتكفاياتالتعليماإللكترونيلدىالعاملينفيمراكزالتربيةالخاصة .
لإلجابة عن السؤال الثاني:تماستخراجالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلدرجةتوافر
ىلمتغيرات:الجنسوعددسنواتالخبرةوالمؤهل

كفاياتالتعليمااللكتروني،ولفحصالفروقالتيتعز
العلميوالوظيفة،تماستخداماختبارt-testللعيناتالمستقلة،ولفحصالفروقالتيتعزىلمتغير

الخبرةتماستخداماختبارتحليلالتبايناألحادي( .)One Way ANOVA
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الفصل الرابع:
نتائج الدراسة

ىعرضالنتائجالتيتتمثلفياستجاباتأفرادعينةالدراسةعلىاألداة،
يهدفهذاالفصلإل 
ت الدراسة
إلحصائية التيجمعت،حيث هدف 
وذلكبعدتطبيقإجراءات الدراسة،وتحليلالبياناتا 
التعرف إلى درجةتوافر كفاياتالتعليم اإللكتروني لدىالعاملينفيمراكزالتربيةالخاصةالتابعة
لو ازرةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسط.وفيمايليعرضلنتائجالدراسة،وذلكمنخاللاإلجابةعن
األسئلةاآلتية :
النتائج المتعلقة بالس ؤال األول

النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نص على :ما درجة توافر كفايات التعليم اإللكتروني لدى

المديرين والمعلمين في مراكز التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم في إقليم الوسط من

وجهة نظرهم؟

للجابة عنهذاالسؤال تم استخراجالمتوسطات الحسابية واإلنحرافاتالمعياريةالستجابات
ي
أفرادعينةالدراسةفي مراكزالتربيةالخاصةالتابعةلو ازرةالتربية والتعليمفيإقليمالوسط كماف 
الجدول( .)6
الجدول (  ) 6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة توافر كفايات التعليم اإللكتروني
لدى العاملين في مراكز التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم في إقليم الوسط مرتبة تنازلياً
الرتبة

الرقم

المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

1

1

كفاياتالتقنية 

3.99

 0.71

مرتفعة 

2

5

كفاياتالتقويم 

3.97

0.67

مرتفعة 

3

2

الكفاياتاالدارية 

 3.96

0.72

مرتفعة

4

4

كفاياتالتيسيروالتسهيل 

 3.95

0.72

مرتفعة 

5

3

كفاياتالتصميم 

3.94

0.73

مرتفعة 

3.96

0.71

مرتفعة

األداة ككل
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تاألداة
،)3.99وجاء يبينالجدول()6أنالمتوسطاتالحسابيةقدتراوحتمابين( 3.94
ي
ككلبمتوسطحسابي(،)3.96حيثجاءمجالالكفاياتالتقنيةفيالمرتبةاألولىوبمتوسطحساب 
ت التقويم فيالمرتبةالثانيةبمتوسطحسابي(،)3.97ومجال الكفايات
(،)3.99ثم مجا ل كفايا 
اإلداريةفيالمرتبةالثالثةبمتوسطحسابي(،)3.96بينماجاءمجالكفاياتالتيسيروالتسهيلفي
المرتبةالرابعةبمتوسطحسابي(،)3.95وفيالمرتبةاالخيرةجاءمجالكفاياتالتصميمبمتوسط
حسابي ( .)3.94كماتم حسابالمتوسطاتالحسابية واالنحرافاتالمعياريةلتقديراتأفرادعينة
الدراسةعلىفقراتكلمجالعلىحدة،وكانتعلىالنحواآلتي :
المجال األول :الكفايات التقنية
يبينالجدول()7المتوسطاتالحسابيةواإلنحرافاتالمعياريةوالرتبإلجاباتأفرادعينةالدراسة
علىمجالالكفاياتالتقنية :
الجدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لفقرات مجال الكفايات التقنية مرتبة تنازلياً
الفقرات

المتوسط

االنحراف

الدرجة

الرتبة

الرقم

1

1

يطورأسلوبالتعاملمعالتقنياتالرقميةالحديثة 

2

3

ينميقدراتالمتعلمينعلىالتعاملمعالتقنياتالرقمية

4.08

3

2

يوظفالتقنيةالرقميةفيالعمليةالتعلمية 

4.01

0.89

4

5

يستخدمالتقنياتالرقميةفيالعمليةالتعليميةبطريقةابداعية 

3.98

0.91

مرتفعة

5

4

يبدعفياستخدامالتقنياتالرقميةفيالعمليةالتعليمية 

3.97

0.88

مرتفعة

6

6

يعملعلىحلالمشكالتالتيتواجههفيالتقنياتالرقمية 

3.94

0.88

مرتفعة

7

8

يقدمانشطةمتنوعةعنداستخدامالتقنياتالرقمية 

3.93

0.88

مرتفعة

8

7

يعملعلىتوفيرالتقنياتالرقميةفيمراكزالتربيةالخاصة 

3.91

0.95

مرتفعة

 3.99

 0.71

مرتفعة

المجال ككل



الحسابي

المعياري

4.15

0.77

مرتفعة

 0.79

مرتفعة 
مرتفعة
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،)4.15وبلغالمتوسطتالحسابيةقدتراوحتمابين( 3.91
يبينالجدول()7أنالمتوسطا 
الحسابيلمجالالكفاياتالتقنيةككل ( .)3.99حيث جاءتالفقرة ()1فيمجالالكفاياتالتقنية
التيتنصعلى"يطورأسلوبالتعاملمعالتقنياتالرقميةالحديثة"بالمرتبةاألولىبمتوسطحسابي
()4.15وانحرافمعياري(، (0.77تلتهاالفقرة()3التيتنصعلى"ينميقدراتالمتعلمينعلى
التعاملمعالتقنياتالرقمية"والتيحصلتعلىمتوسطحسابي()4.08وانحرافمعياري)،(0.79
فيحينحصلتالفقرة( )2والتيتنصعلى" يوظفالتقنيةالرقميةفي العمليةالتعليمية " على
المرتبةالثالثةبمتوسطحسابي()4.01وانحرافمعياري(،)0.89تلتهاالفقرة()5بالمرتبةالرابعة،
ص"يستخدمالتقنياتالرقميةفيالعمليةالتعليميةبطريقةإبداعية"وحصلتعلىمتوسط
والتيتن 
حسابي()3.98وانحرافمعياري( ،)0.91وتلتهاالفقرة()4والتيتنصعلى"يبدعفياستخدام
التقنياتالرقميةفيالعمليةالتعليمية"بالمرتبةالخامسةوالتيحصلتعلىمتوسطحسابي()3.97
وانحرافمعياري(،)0.88وحصلتالفقرة()6علىالمرتبةالسادسةوالتيتنصعلى"يعملعلى
ف
حلالمشكالتالتيتواجههفيالتقنياتالرقمية"وحصلتعلىمتوسطحسابي(،)3.94وانح ار 
معياري(  ،)0.88وتلتهاالفقرة( )8والتيتنصعلى"يقدمأنشطةمتنوعة عنداستخدامالتقنيات
الرقميةبمتوسطحسابي()3.93وانحرافمعياري()0.88بالمرتبةالسابعة،فيحينحصلتالفقرة
()7علىالمرتبةالثامنة وتنصعلى"يعملعلىتوفيرالتقنياتالرقميةفيمراكزالتربيةالخاصة
"علىأقلدرجةبمتوسطحسابي()3.91وانحرافمعياري( .)0.95
المجال الثاني :كفايات التقويم 
يبينالجدول()8المتوسطاتالحسابيةواإلنحرافاتالمعياريةوالرتبإلجاباتأفرادعينةالدراسة
علىمجالكفاياتالتقويم:
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الجدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لفقرات مجال كفايات التقويم مرتبة تنازلياً
الفقرات

المتوسط

االنحراف

الدرجة

الرتبة

الرقم

1

2

2

  4يحرصعلىحلالمشكالتالتيتواجهالمتعلمين 

3

3

يتابعالمهامالتييقومبهاالمتعلمونباستم ارر 

4.01
3.95

0.92

4

1

يبنيمعاييرواضحةلتقييمالمتعلمينذوياإلحتياجاتالخاصة  3.94

0.87

مرتفعة

5

7

3.91

0.88

مرتفعة

6

8

3.90

0.88

مرتفعة

7

6

3.89

 0.92

مرتفعة 

8

5

3.87

0.92

مرتفعة

 3.93

 0.67

مرتفعة 

يتأكدمنتحقيقاألهدافالمرجوة 

يقومبتقييمكفاياتالطلبةذوياإلحتياجاتالخاصةالفنيةقبل
بدءالتعليم 
يقدمأنشطةمتنوعةعنداستخدامالتقنياتالرقمية 
يستخدمأساليبتقويممكيفةللطلبةذوياالعاقةفيالتعليم
االلكتروني 

يحددنقاطالقوةوالضعفلدىالمتعلمينباالعتمادالي

التشخيصالمناسبلهم 

المجال ككل

الحسابي

المعياري

4.02

0.88

مرتفعة

0.83

مرتفعة
مرتفعة 



،)4.02وبلغالمتوسطتالحسابيةقدتراوحتمابين( 3.87
يبينالجدول()8أنالمتوسطا 
الحسابيلمجالكفاياتالتقويمككل(.)3.93حيثجاءتالفقرة()2فيالمرتبةاألولىفيمجال
كفاياتالتقويمالتيتنصعلى"يتأكدمنتحقيقاألهدافالمرجوة"،قدحصلتعلىأعلىدرجة
بمتوسطحسابي()4.02وانحرافمعياري( (0.88ثمتلتهاالفقرة()4بالمرتبةالثانيةوالتيتنص
علىيحرصعلىحلالمشكالتالتيتواجهالمتعلمين" وحصلتعلىمتوسطحسابي()4.01
وانحرافمعياري)،(0.83فيحينحصلتالفقرة()3علىالمرتبةالثالثةوالتيتنصعلى"يتابع
ف
المهام التي يقوم بها المتعلمون باستمرار "على درجةمرتفعةبمتوسطحسابي ()3.95وانح ار 
ص"يبنيمعاييرواضحةلتقييمالمتعلمين
معياري()0.92تلتهاالفقرة()1بالمرتبةالرابعة،والتيتن 
ذوي اإلحتياجاتالخاصة"وحصلتعلىمتوسطحسابي( )3.94وانحراف معياري( ،)0.87ثم
تلتهاالفقرة ( )7بالمرتبةالخامسة والتيتنصعلى" يقومبتقييمكفاياتالطلبةذوي اإلحتياجات

47

الخاصةالفنيةقبلبدءالتعليم"وحصلتعلىمتوسطحسابي(،)3.91وانحرافمعياري(.)0.88
وحصلت الفقرة ()8على المرتبة السادسةوالتي تنص على"يقدم أنشطة متنوعة عند استخدام
التقنياتالرقمية"وحصلتعلىمتوسطحسابي(،)3.90وانحرافمعياري(.)0.88ثمتلتهاالفقرة
إلعاقةفيالتعليم
()6بالمرتبةالسابع ةوالتيتنصعلى"يستخدمأساليبتقويممكيفةللطلبةذويا 
ت
االلكتروني" ،وحصلتعلىمتوسطحسابي( ،)3.89وانحراف معياري( ،)0.92فيحين جاء 
الفقرة()5بالمرتبةالثامنةوالتيتنصعلى"يحددنقاطالقوةوالضعفلدىالمتعلمينباالعتمادإلى
التشخيصالمناسبلهم"علىأقلدرجةبمتوسطحسابي()3.87وانحرافمعياري( .)0.92
المجال الثالث :الكفايات اإلدارية
تالحسابيةواإلنحرافاتالمعياريةوالرتبإلجاباتأفرادعينةالدراسة
يبينالجدول()9المتوسطا 
علىمجالالكفاياتاإلدارية:
الجدول ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الراتب لفقرات مجال الكفايات اإلدارية مرتبة تنازلياً
الفقرات

الرتبة

الرقم

1

2

2

  1يزودالمتعلمينبخطةعملواضحةفيأثناءالعمليةالتعليمية 

يضعخطةمناسبةلألهدافالتعليميةالواضحة 
يضعأهدافاًتعليميةمناسبةللمتعلمينفيضوءالمادةالتعليمية 

3

4

4

8

5

3

6

7

يحرصعلىمتابعةالصيانةالدوريةللتقنياتالرقمية 

7

5

يتابععمليةتفعيلالتقنياتالرقميةفيأثناءتنفيذالدروس 

8

6

يقدمارشاداتهلتوظيفالمهاراتالمستخدمةفيالتقنياتالرقمية 
يعملعلىحلالمشكالتالتيتواجهالمتعلمينفياثناءتطبيق

العمليةالتعليمية 

يوفرمعرفاتخاصةللمتعلمينذوياإلحتياجاتالخاصةللدخول
إلىالتقنياتالرقمية 
المجال ككل

المتوسط

االنحراف

الدرجة

الحسابي

المعياري

4.05

 0.87

مرتفعة

4.02

0.91

مرتفعة

4.00

0.83

مرتفعة

3.96

0.86

مرتفعة

3.94

0.87

مرتفعة

3.90

0.85

مرتفعة

3.88

0.88

مرتفعة

 3.87

 0.93

مرتفعة 

 3.96

 0.72

مرتفعة 
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،)4.05وبلغالمتوسطتالحسابيةقدتراوحتمابين( 3.87
يبينالجدول()9أنالمتوسطا 
الحسابيلمجالالكفاياتاإلداريةككل(.)3.96حيثجاءتالفقرة()2فيمجالالكفاياتاإلدارية
ى
التيتنصعلى"يضعخطةمناسبةلألهدافالتعليميةالواضحة"  وقدحصلت المرتبة األول 
بمتوسطحسابي()4.05وانحرافمعياري(،(0.87وتلتهاالفقرة()1فيالمرتبةالثانيةوالتيتنص
ةفيأثناءالعمليةالتعليمية"وحصلتعلىمتوسطحسابي

على"يزودالمتعلمينبخطةعملواضح
( )4.02وانحراف معياري )، 0.91فيحينحصلتالفقرة( )4علىالمرتبةالثالثة والتيتنص
على"يضعأهدافاًتعليميةمناسبةللمتعلمينفيضوءالمادةالتعليمية"بمتوسطجسابي()4.00
وانحرافمعياري()0.83وثمتلتهاالفقرة()8بالمرتبةالرابعة،والتيتنص"يقدمإرشاداتهلتوظيف
المهاراتالمستخدمةفيالتقنياتالرقمية"وحصلتعلىمتوسطحسابي()3.96وانحرافمعياري
( ،)0.86ومنثم تلتهاالفقرة( )3بالمرتبةالخامسة والتيتنصعلى" يعملعلىحلالمشكالت
التيتواجهالمتعلمينفيأثناءتطبيقالعمليةالتعليمية"بمتوسطحسابي(،)3.94وانحرافمعياري
صعلىمتابعة
(،)0.87فيحينحصلتالفقرة()7علىالمرتبةالسادسةوالتيتنصعلى"يحر 
الصيانةالدوريةللتقنياتالرقمية بمتوسطحسابي( ،)3.90وانحراف معياري(  )0.85وتلتهاالفقرة
()5بالمرتبةالسابعةوالتيتنصعلى"يتابععمليةتفعيلالتقنياتالرقميةفيأثناءتنفيذالدروس
" ،بمتوسطحسابي( ،)3.88وانحراف معياري( ،)0.88فيحينحصلتالفقرة( )6علىالمرتبة
ى
الثامنة والتيتنصعلى" يوفرمعرفاتخاصةللمتعلمينذوي اإلحتياجات الخاصةللدخول إل 
التقنياتالرقمية"بمتوسطحسابي()3.87وانحرافمعياري( .)0.93
المجال الرابع :كفايات التيسير والتسهيل
تالحسابية واإلنحرافات المعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة
يبين الجدول ()10المتوسطا 
الدراسةعلىمجالكفاياتالتيسيروالتسهيل :
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الجدول ( )10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لفقرات مجال كفايات التيسير
والتسهيل مرتبة تنازلياً
الرتبة

الرقم

1

1

الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

يسهلكلمايتعلقبالعمليةالتعليميةبمايناسبالفئةالمستخدمة  4.03

0.83

مرتفعة

2

  3يعززالتفاعلبينالمتعلمينمعبعضهمالبعض 

4.01

0.83

مرتفعة

3

2

يزيداألنشطةالتفاعليةبينهوبينالمتعلمين 

3.97

0.86

مرتفعة

4

8

يدعماألفكارالجديدةفياستخدامالتقنياتالرقمية 

3.96

0.90

مرتفعة

5

7

يقدراالسهاماتالتعليميةالجيدةمنخاللالثناء 

3.94

0.87

مرتفعة

6

5

3.91

0.89

مرتفعة

7

6

 3.89

0.89

مرتفعة

8

  4يقودفرصالنقاشاإللكترونيبحرفية 

 3.89

  0.87مرتفعة 

 3.95

  0.72مرتفعة

يوجهالمتعلمينذوياإلحتياجاتالخاصةإلىمصادرتعليمية
خارجيةمناسبةلهم 
يثريالمحتوىالتعليمياإللكترونيبمواقعذاتصلة 
المجال ككل

،)4.03وبلغالمتوسطيبينالجدول()10أنالمتوسطاتالحسابيةقدتراوحتمابين( 3.89
ى
الحسابيلمجالكفاياتالتيسيروالتسهيلككل(.)3.95حيثجاءتالفقرة()1فيالمرتبةاألول 
فيمجالكفاياتالتيسير والتسهيلالتيتنصعلى"يسهلكلمايتعلقبالعمليةالتعليميةبما
يناسبالفئةالمستخدمة"،بمتوسطحسابي()4.03وانحرافمعياري((0.83ثمتلتهاالفقرة()3
"وحصلتعلى
بالمرتبةالثانيةوالتيتنصعلى"يعززالتفاعلبينالمتعلمينمعبعضهمالبعض 
متوسطحسابي()4.01وانحرافمعياري)،)0.83فيحينحصلتالفقرة()2علىالمرتبةالثالث ة
ف
والتيتنصعلى"يزيداألنشطةالتفاعليةبينهوبينالمتعلمين"بمتوسطجسابي()3.97وانح ار 
معياري()0.86ثمتلتهاالفقرة()8بالمرتبةالرابعة،والتيتنص"يدعماألفكارالجديدةفياستخدام
التقنياتالرقمية"وحصلتعلىمتوسطحسابي()3.96وانحرافمعياري(،)0.90ومنثمتلتها
إلسهاماتالتعليميةالجيدةمنخاللالثناء"
الفقرة()7بالمرتبةالخامسةوالتيتنصعلى"يقدرا 
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قدحصلتعلىمتوسطحسابي(،)3.94وانحرافمعياري(،)0.87فيحينحصلتالفقرة()5
على المرتبةالسادسةوالتي تنص على"يوجه المتعلمين ذوياإلحتياجاتالخاصةإلىمصادر
تعليميةخارجيةمناسبةلهم"بمتوسطحسابي(،)3.91وانحرافمعياري(،)0.89ثمتلتهاالفقرة
( )6بالمرتبة السابعة والتيتنصعلى" يثريالمحتوىالتعليمي اإللكتروني بمواقعذاتصلة "
بمتوسطحسابي(،)3.89وانحرافمعياري()0.89فيحينحصلتالفقرة()4علىالمرتبةالثامن ة
والتيتنصعلى"يقودفرصالنقاشاإللكترونيبحرفية"علىأقلدرجةبمتوسطحسابي()3.89
وانحرافمعياري( .)0.87
المجال الخامس :كفايات التصميم
تالحسابية واإلنحرافات المعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة
يبين الجدول ()11المتوسطا 
الدراسةعلىمجالكفاياتالتصميم :
الجدول ( )11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لفقرات كفايات التصميم مرتبة تنازلياً
الفقرات

الرتبة

الرقم

1

2

2

  3يتيحالفرصةللمتعلمبتطبيقالتقنياتالرقمية 

يبنيالمحتوىبشكلجيدللعمليةالتعليميةالمناسبللفئة
المستهدفة 
يوظفالظروفالبيئيةفيتصميمالمحتوىالتعليمي

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

4.01

  0.81مرتفعة

3.95

0.85

مرتفعة

3.94

  0.85مرتفعة

3.93

0.88

مرتفعة

  0.92مرتفعة

3

4

4

5

يحددالمتطلباتالالزمةإلعدادالمقررااللكتروني 

4

6

يصممالوسائطالمستخدمةفيالدرسبطريقةابداعية 

3.93

4

8

يحدداألهدافالتعليميةأثناءتصميمالمقررااللكتروني 

 3.93

0.88

4

1

يخططاألنشطةالمرتبطةبالمحتوىالتعليمي 

3.93

  0.84مرتفعة

4

7

 3.93

  0.86مرتفعة 

3.94

  0.73مرتفعة 

والمكيفةلذوياإلحتياجاتالخاصة 

يراعيفيتصميمالبرمجيةسهولةاالستخدامللطلبةذوي
اإلحتياجاتالخاصة 
المجال ككل

مرتفعة
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،)4.01وبلغالمتوسطيبينالجدول()11أنالمتوسطاتالحسابيةقدتراوحتمابين( 3.93
الحسابيلمجالكفاياتالتصميمككل( .)3.94حيثجاءتالفقرة( )2بالمرتبة األولى فيمجال
كفاياتالتصميمالتيتنصعلى"يبنيالمحتوىبشكلجيدللعمليةالتعليميةالمناسبللفئةالمستهدف ة
"بمتوسطحسابي()4.01وانحرافمعياري(،(0.81ومنثمتلتهاالفقرة()3بالمرتبةالثانيةوالتي
تنصعلى"يتيحالفرصةللمتعلمبتطبيقالتقنياتالرقمية"وحصلتعلىمتوسطحسابي()3.95
وانحرافمعياري)،)0.85فيحينحصلتالفقرة()4علىالمرتبةالثالثةوالتيتنصعلى"يوظف
الظروفالبيئيةفيتصميمالمحتوىالتعليميوالمكيفةلذوياالحتياجاتالخاصة"بمتوسطحسابي
فمعياري( ،)0.85ثمتلتها الفقرة ( ،)5والتي تنص "يحدد المتطلبات الالزمة
()3.94وانح ار 
إلعدادالمقررااللكتروني"وحصلتعلىمتوسطحسابي()3.93وانحرافمعياري(،)0.88والفقرة
()6والتيتنصعلى"يصممالوسائطالمستخدمةفيالدرسبطريقةإبداعية"وحصلتعلىمتوسط
حسابي(،)3.93وانحرافمعياري()0.92والفقرة()8والتيتنصعلى"يحدداألهدافالتعليمية
أثناءتصميمالمقرراإللكتروني"بمتوسطحسابي(،)3.93وانحرافمعياري(،)0.88والفقرة()1
والتيتنصعلى" يخططاألنشطةالمرتبطةبالمحتوىالتعليمي " وحصلتعلىمتوسطحسابي
( ،)3.93وانحراف معياري( ،)0.84والفقرة( )7والتيتنصعلى " يراعيفيتصميمالبرمجية
سهولة االستخدام للطلبة ذوياإلحتياجاتالخاصة" بمتوسط حسابي ()3.93وإنحرافمعياري
()0.86فيالمرتبةالرابعة .
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النتائج المتعلقة بالس ؤال الثاني

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نص على هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

الداللة ( )α=0.05لدرجة توافر كفايات التعليم اإللكتروني لدى المديرين والمعلمين في مراكز
التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم في إقليم الوسط تعزى لمتغيرات الدراسة المتمثلة في:

الجنس وعدد سنوات الخبرة والمؤهل العلمي والوظيفة؟

ب
للجابة عن هذا السؤالتماستخراج المتوسطات الحسابية،واالنحرافات المعياريةوحسا 
( )t-testلدرجةتوافركفاياتالتعليم اإللكتروني لدىالعاملينفيمراكزالتربيةالخاصة التابعة
ت(:الجنس،عددسنواتالخبرة،المؤهلالعلمي،
لو ازرةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسط،حسبمتغي ار 
الوظيفة)،والجداول()17-12توضحذلك .
أوال :الجنس:
الجدول ( )12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ( )t-testألثر الجنس في توافر
كفايات التعليم اإللكتروني لدى العاملين في مراكز التربية الخاصة
المتوسط

االنحراف

المجاالت

الفئات

العدد

مجال الكفايات

ذكور

70

3.81

التقنية

إناث 

230

4.05

 0.58

مجال الكفايات

ذكور

70

 3.82

 0.58

االدارية

إناث

230

3.99

 0.75

مجال كفايات

ذكور

70

3.77

0.55

التصميم

إناث

230

3.99

 0.78

مجال التيسير

ذكور

70

3.81

 0.52

والتسهيل

إناث 

230

3.99

 0.77

ذكور 

70

 3.83

0.68

إناث 

230

3.97

0.72

ذكور

70

3.80

0.63

إناث

230

3.99

0.72

كفايات التقويم
األداة ككل

الحسابي

المعياري
0.81

قيمة "ت"

درجات

الداللة

t-test

الحرية

اإلحصائية

 -2.528

298

*0.000

-1.758

298

*0.017

 -2.169

298

* 0.006

 -1.868

298

*0.005

 0.162

298

* 0.024

-1.632

298

* 0.006

53

ى
يتبينمنالجدول()12وجودفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىالداللة()α=0.05تعز 
ألثر الجنس في استجاباتعينةالدراسة لدرجة توافركفاياتالتعليم اإللكتروني لدىالعاملينفي
إلناث.
توكذلكفياألداةككل،وجاءتالفروقلصالحا 
مراكزالتربيةالخاصةفيجميعالمجاال 
ثانياً :عدد سنوات الخبرة
الجدول ( )13المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكفايات التعليم اإللكتروني لدى العاملين في
مراكز التربية الخاصة تبعاً لمتغير الخبرة
المجاالت
مجال الكفايات
التقنية
مجال الكفايات
االدارية
مجال كفايات
التصميم
مجال كفايات
التيسير والتسهيل

كفايات التقويم

األداة ككل

الفئات

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أقلمن5سنوات 

56

3.80

0.69

-5أقلمن10سنوات 

122

4.01

0.74

10سنواتفأكثر 

 122

 4.06

 0.69

أقلمن5سنوات

56

3.77

0.67

-5أقلمن10سنوات

122

3.96

 0.73

10سنواتفأكثر 

 122

 4.02

 0.71

أقلمن5سنوات

56

3.75

 0.62

-5أقلمن10سنوات 

122

3.99

0.72

10سنواتفأكثر 

 122

3.96

 0.78

أقلمن5سنوات

56

3.80

0.71

-5أقلمن10سنوات 

122

 3.98

 0.71

10سنواتفأكثر 

 122

 3.99

0.73

أقلمن5سنوات 

56

 4.01

0.67

-5أقلمن10سنوات 

122

4.00

0.68

10سنواتفأكثر 

 122

 3.93

 0.67

أقلمن5سنوات

56

3.82

0.67

-5أقلمن10سنوات

122

3.98

 0.72

10سنواتفأكثر 

122

3.99

 0.72

يتبين منالجدول( )13وجودفروقظاهرية ذاتداللة إحصائية فيمستوىكفاياتالتعليم
اإللكترونيلدىالعاملينفيمراكزالتربيةالخاصةتبعاًلمتغيرالخبرة،ولحسابالفروقاإلحصائية
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علىالدرجةالكليةألداةالدراسةتمإجراءاختبارتحليلالتبايناالحادي()One Way ANOVA
الستجاباتأفرادعينةالدراسةعلىأداةالدراسةككل،والجدول()14يوضحذلك .
الجدول ()14نتائج إختبار تحليل التباين األحادي المتعدد ألثر الخبرة في مجاالت أداة الدراسة والدرجة الكلية
المصدر

الخبرة

مجموع

درجات متوسطات

االحصائية

المربعات

الحرية

المربعات

ف"

2

 0.789

 0.505

 0.070

 0.758

 0.515

 0.083

 0.536

 0.097
 0.218

ر

المتغيرات التابعة

1

مجالالكفاياتالتقنية

 0.238

2

مجالالكفاياتاالدارية

 0.277

2

3

مجالالتصميم

 1.364

2

 0.757

 0.136

2

 0.873

 0.520

5

مجالكفاياتالتقويم

 0.120

2

 0.887

 0.454

 0.719



األداةككل 

2.710

2

1.355

2.682

 0.70

  4مجال كفاياتالتيسيروالتسهيل

الخطأ

اختبار "

الداللة

1

مجالالكفاياتالتقنية

0.588  297  288.809





2

مجالالكفاياتاالدارية

 0.822  297  290.917





3

مجالالتصميم

 0.107  297  288.173





  4مجال كفاياتالتيسيروالتسهيل  0.440  299  285.712





 0.940  299  296.791


















5

مجالكفاياتالتقويم



األداةككل 

150.003

297

1

مجالالكفاياتالتقنية 

288.820

297

2

مجالالكفاياتاالدارية 

 297  290.929



الكلي

3

مجالالتصميم 

 297  288.179





المعدل

  4مجال كفاياتالتيسيروالتسهيل   297  285.723







 297  296.803







 299







5

مجالكفاياتالتقويم 



األداةككل 

152.713

0.505

تشيرالنتائجفيالجدول( )14إلى عدموجودفروقذاتداللة إحصائيةعندمستوىالداللة
()α=0.05في الدرجة الكلية لتوافر كفايات التعليماإللكترونيلدى العاملين في مراكز التربية
الخاصةتبعاًلمتغيرعددسنواتالخبرةحيثبلغتقيمةاختبارف()2.682وهيقيمةغيردالة
،وإلىعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى
إحصائيةكمايظهرمنالداللةاإلحصائية 
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داللة ()α=0.05فيمجاالتأداةالدراسةتبعاًلمتغيرالخبرةحيثتراوحتقيماختبارفبين
إحصائيا .
()0.536-0.454وجميعهاقيمغيردالة
ً
ثالثاً :المؤهل العلمي
الجدول ( )15المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ( )t-testألثر المؤهل العلمي
في توافر كفايات التعليم اإللكتروني لدى العاملين في مراكز التربية الخاصة
المتوسط

االنحراف

المجاالت

الفئات

العدد

مجال الكفايات

بكالوريوس

159

3.89

التقنية

دراساتعليا

141

4.13

0.67

مجال الكفايات

بكالوريوس

159

3.86

0.73

االدارية

دراساتعليا

141

4.06

0.69

مجال كفايات

بكالوريوس

159

3.84

0.69

التصميم

دراساتعليا

141

4.05

0.77

مجال كفايات

بكالوريوس

159

3.84

0.71

التيسير والتسهيل

دراساتعليا

141

 4.07

0.72

بكالوريوس 

159

3.94

0.71

دراساتعليا 

141

4.01

0.70

بكالوريوس

159

3.87

0.91

دراساتعليا

141

4.06

0.71

كفايات التقويم

األداة ككل

الحسابي

المعياري
0.73

قيمة

درجات

الداللة

"ت"

الحرية

اإلحصائية

-3.226

298

 0.973

-2.453

298

0.823

-2.569

-2.718

298

298

0.139

0.636

-.833

298

0.665

-2.359

 298

 0.647

يتبينمنالجدول()15عدموجودفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىالداللة()α=0.05
تعزى ألثرالمؤهلالعلمي في استجاباتعينةالدراسة لدرجة توافركفاياتالتعليم اإللكتروني لدى
ت،وكذلكفياألداةككل .
العاملينفيمراكزالتربيةالخاصةفيجميعالمجاال 
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رابعاً :الوظيفة 
الجدول ( )16المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت"(  )t-testألثر الوظيفة في
توافر كفايات التعليم اإللكتروني لدى العاملين في مراكز التربية الخاصة
المتوسط

االنحراف

المجاالت

الفئات

العدد

مجال الكفايات

مدير

108

3.91

التقنية

معلم 

192

4.20

0.70

مجال الكفايات

مدير

108

3.88

 0.74

االدارية

معلم

192

4.12

 0.70

مجال كفايات

مدير

108

3.86

0.73

التصميم

معلم

192

4.15

0.73

مجال كفايات

مدير

108

3.85

0.71

التيسير والتسهيل

معلم 

192

4.16

 0.69

مدير 

108

 3.83

0.71

معلم 

192

4.05

0.68

مدير

108

3.86

0.72

معلم

192

4.13

0.70

كفايات التقويم
األداة ككل

الحسابي

المعياري
0.71

قيمة "ت"

درجات

الداللة

t-test

الحرية

اإلحصائية

-3.425

298

* 0.001

-2.770

298

*0.006

 -3.268

298

*0.001

 -3.659

298

*0.000

 2.116

298

* 0.035

-2.201

298

*0.008

ى
يتبينمنالجدول()16وجودفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىالداللة()α=0.05تعز 
ألثرالوظيفة في استجاباتعينةالدراسة لدرجة توافركفاياتالتعليم اإللكتروني لدىالعاملينفي
توكذلكفياألداةككلوجاءتالفروقلصالحالمعلمين .
مراكزالتربيةالخاصةفيجميعالمجاال 
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الفصل الخامس:

مناقشة النتائج والتوصيات
يعرضهذاالفصلمناقشةنتائجالدراسة،وعالقتهابالدراساتالسابقة،واالسبابالتيتعوداليها
تكمايلي :
تلكالنتائجوالتوصيا 
مناقشة النتائ ج المتعلقة بالس ؤال األول

مناقشة نتائج السؤال األول والذي نص على :ما درجة توافر كفايات التعليم اإللكتروني لدى

العاملين (المديرين والمعلمين) في مراكز التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم في إقليم

الوسط من وجهة نظرهم؟

أوضحت النتائج المتعلقةبهذاالسؤال أن درجةتوافركفاياتالتعليماإللكترونيلدىالعاملين
تبدرجة
التعليمفيإقليمالوسطمنوجهةنظرهمكان 

فيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةلو ازرةالتربيةو
ى
مرتفعة،وعلىمستوىالمجاالتجاءمجالالكفاياتالتقنيةفيالمرتبةاألولى،وحصلعلىأعل 
استجابةودرجةتوافرمرتفع ة،تالهمجالكفاياتالتقويمالذيحصلعلىالمرتبةالثانيةودرجةتوافر
مرتفعة،وحصلمجالالكفاياتاإلداريةعلىالمرتبةالثالثة ودرجةتوافرمرتفعة،أمامجالكفايات
تالتصميم
حمجالكفايا 
حالمرتبةالرابع ة ودرجةتوافرمرتفعة،واصب 
التيسير والتسهيلفقداصب 
المرتبةالخامسةواألخيرة ،ودرجةتوافرمرتفعة .
وتشيرهذهالنتيجةإلىأنأفرادعينةالدراسةيؤكدونعلىأهميةتوافركفاياتالتعليماإللكتروني
لدىالعاملينفيمراكزالتربيةالخاصة،وبالمستوىالمطلوبوضمنالطموح،حيثأنمراكزالتربية
بالماديوالثقافي
الخاصةتمنحمجاالتكفاياتالتعليماإللكترونيالقدرالكافيمناالهتمامبالجان 
إيجابا علىدرجةتوافركفاياتالتعليم اإللكتروني لدىالمديرين
والمعرفي ،وهذابالضرورةينعكس  ً
ب.وهذايشير
والمعلمينالعاملينفيمراكزالتربيةالخاصة ،واهتمامالجهاتالمسؤولةبهذاالجان 
حسبحسين،عادل()2020إلىأنعمليةالتحولنحوالتعليماإللكترونيفيمراكزالتربيةالخاصة
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قدتحتاجإلى إعدادالمحتوىالتعليمي،وتحديدخطةالمحاضرة،وتحديدفئات الطلبة الذينيتلقون
ت .
التعلماإللكتروني،وإدارةالعمليةالتعليمية،وتقييمهم،وإعدادالتقاريرواإلحصاءا 
نأنلكفاياتالتعليماإللكتروني
كمايمكنعزوالنتيج ةالسابقةإلىأنأفرادعينةالدراسةيرو 
،والكفايات
تالكفاياتالتقنية 
دورأساسيفيتحقيقأهدافالعمليةالتعليميةبشكلفعالوفقمجاال 
اإلدارية،وكفاياتالتصميم،وكفاياتالتيسيروالتسهيل،وكفاياتالتقويم،وأنهذاالدوريطبقبدرجة
إلهتمامبهذهالكفاياتمنخاللتفعليهافيالعمليةالتعليمية .
مرتفعة،وبالتالييوفرالقدرالكافيمنا 
وعلىمستوىكلمجالمنالمجاالتالسابقة أشارتالنتائجالمتعلقةبمجال الكفاياتالتقنية
،)4.15وبدرجةمرتفعةعلىإلى أن المتوسطاتالحسابيةعلىالمجالقدتراوحتبين( 3.91
ت،وحصلالمجالعلىدرجةتوافرمرتفعة.ممايشيرإلىأناستجاباتعينةالدراسة
جميعالفق ار 
حولهذاالمجالبشكلعامجاءتبدرجةمرتفعة .
وقديعزى ذلكإلىأن العاملين فيمراكزالتربيةالخاصة يمتلكونالمقدرةعلىالتعاملمع
التقنياتالرقمية،واستخدامهابطريقةإبداعية،والسعيلتطويرأسلوبالتعاملمعها،وحلالمشكالت
التيتواجههمأثناءتوظيفها .
ولذلك البد منأن تتوافر لدىالمعلممجموعة منالمقدرات والكفاياتالتقنية وهيمطلب
ي
توبدارنة()2016التقدمثقاف 
أساسيفيالحياةالمعاصرة؛ألنهمنوجهةنظرحمرانوحميدا 
أوتطويرمؤسسيبدون امتالكالكفاياتالتقنية ،ويمكنتحديدالكفاياتالالزمةللمعلمفيمجال
ب،ومكوناته،وملحقاته،
التعليماإللكترونيوهيكفاياتمتعلقةبالثقافةالحاسوبيةمثلمعرفةالحاسو 
ت،
وبرامجه،وكفاياتمتعلقةبمهارات استخدامالحاسوبمثلكيفية استخدامأدواتإدخالالبيانا 
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ومعالجتها،وحفظها ثم استخراجها ،وكفايات متعلقة بالثقافة المعلوماتية،وتشمل التعرفإلى
المعلوماتومصادرهاوطرقتداولهاوشبكةاإلنترنت .
ن
تالتقويم فقد ترواحت المتوسطات لهذا المجال بي 
أما النتائج المتعلقة بمجالكفايا 
ت،وحصلالمجالككلعلىدرجةتوافرمرتفعة؛
)4.02وبدرجةمرتفعةعلىجميعالفق ار ( 3.87
تمرضيةبالدرجة
ممايشيرإلىأناستجاباتعينةالدراسةحولالفقراتالمتعلقةبهذاالمجالكان 
الكافية ،ويمكنتفسير ذلك بتحقيقالطموحالمنشود لمجالكفاياتالتقويمبشكلعاموذلك لتوف ر
المعاييرالواضحةلتقييمالمتعلمينذوياالحتياجاتالخاصة،واستخدامأساليبتقويممكيفةللطلبة،
وفيذاتالوقتفإنهناكالعديدمنخدماتالتعليماإللكترونيتحتاجإلىبنيةتحتية،والتيتتطلب
تكلفةمالية ،وهذاماتحاولأنتوفرهبعضمراكزالتربيةالخاصةفيظلالظروفاالقتصادية
الحالية .
ت،
وتعزوالباحثةهذهالنتيجةإلىأنمجالكفاياتالتقويميعدمنالمجاالتالتيتحتاجإلىوق 
وجهد،وكلفة مالية لتنفيذها،وتوفير خدماتها مثل:اإلضاءة وقاعات التدريس المجهزة باألنظمة
التعليميةالحديثة،والمختبراتالعلمية،والبواباتاإللكترونيةالمؤمنة،والتيتناسبالمتعلمينمنذوي
االحتياجاتالخاصة .
ويرىالحفناوي()2016أنإنشاءإدارةمتخصصةللمتابعةوالتقويمباتضرورةملحة،لمتابعة
وتقويمالمصادرالبشريةوغيرالبشرية،وتوظيفالمصادرواستخدامهامنقبلالمعلمينوالمتعلمين،
وتحديد احتياجات المدرسة أو المؤسسة التعليمية من المصادر البشرية وغير البشرية ،ثم كتابة

التقاريرورفعهاإلىالمسؤولينلتوفيرها .
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أماالنتائجالمتعلقةبمجالالكفاياتاإلدارية،فقدأشارتإلىأنالمتوسطاتالحسابيةللمجال
ى
)4.05وبدرجةتوافرمرتفعةعلىجميعالفقرات،وحصلالمجالككلعل قدتراوحتبين( 3.87
درجة توافر مرتفعة؛ ممايشيرإلىأناستجاباتعينةالدراسةحولالفقراتالمتعلقةبهذاالمجال
كانتكافية وبالدرجةالمطلوبة .
تللمستوى
وتعزو الباحثةهذه النتيجةإلى أن أفراد العينة يرون أن الكفاياتاإلداريةوصل 
المنشودلدىالمديرين والمعلمين ،وذلك لوجود خططعمل واضحة مرسومة ،وفقأهدافتعليمية
محددة ،وتقديمالنصحواإلرشادللمتعلمين ،ومتابعةتفعيلالتقنياتالرقمية،والصيانةالدوريةلها .
وقدأكدتبناني،مريم()2020علىأنللمعلمالمقدرةعلىتزويـدالمتعلمينبخطةسيرواضحة
أثناء التعليم مرسومة وفق أهداف تعليمية محددة،والتأكـد مـن مناسبة المقررات الدراسية لمستوى
المتعلمين،وحلالمشكالتالتييمرالمتعلمونبهاأثناءسيرالتعليم،أوتوجيههاإلىمنيحلها .
أماالنتائجالمتعلقةبمجالكفاياتالتيسيروالتسهيل،فقدترواحتالمتوسطاتلهذاالمجالبين
ت ،وحصل المجالككل على درجة توافر
)4.03وبدرجة توافر مرتفعة على جميعالفق ار ( 3.89
مرتفعة؛ممايشيرإلىأناستجاباتعينةالدراسةحولالفقراتالمتعلقةبهذاالمجالكانتمرضية .
تإلى
نكفاياتالتيسير والتسهيل وصل 
وتعزوالباحثة هذهالنتيجةإلىأنأفرادالعينةيرونأ 
الهدفالمطلوبلدىالعاملين،وذلكلوجودمايسهلالعمليةالتعليميةمنأنشطةتفاعلية،وفرص
تالتعليمية الجيدة،وإثراء المحتوى التعليمي،ودعم
النقاش المعززة،كما أن آليةتقدي راإلسهاما 
ب.
األفكارالجديدةفياستخدامالتقنياتالرقميةترتقيإلىالمستوىالمطلو 
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ن
تالتصميمفقد ترواحت المتوسطات لهذا المجال بي 
أما النتائج المتعلقة بمجالكفايا 
ت ،وحصل المجالككل على درجة توافر
)4.01وبدرجة توافر مرتفعة على جميعالفق ار ( 3.93
تمرضية .
مرتفعة؛ممايشيرإلىأناستجاباتعينةالدراسةحولالفقراتالمتعلقةبهذاالمجالكان 
تبالمستوى
وتعزو الباحثةهذه النتيج ةإلى أن أفراد العينة يرون أن كفايات التصميمكان 
ب،وذلكمنخاللالمقدرةعلىتحديدالمتطلباتالالزمةإلعدادالمقرراتاإللكترونيةوتصميم
المطلو 
الوسائطالمستخدمةفيالدرسبطريقةحديثةومراعاةسهولةاإلستخدامفيتصميمالبرمجيةالمكيفة
لطلبةذوياإلحتياجاتالخاصة .
وقدذكرالعنزي( )2020أنأهمية التعليم اإللكتروني كامنة في اعتبارأنهأكثر منمجرد
للتقنيةكوسيلةتعليمية،إذيعدشكال منأشكالالتعليمالمصممتصميماًمحكماًيستهدف
ً
استخدام 
المتعلم،ويتميزبالتفاعلية  ،ويوفربيئةالتعليمفيأيمكانوزمان،وذلكباستخداموسائل التقنية
الرقميةالمتعددةالتيتتسمبالمرونة .
وقد اتفقت نتائج الدراسةالحاليةمع نتيجة دراسة كل من الطوالبة ( )2017التي بينت أن
اتجاهاتمعلميومعلماتمدارسمنطقةمأدبانحواستخدامتقنياتالتعليماإللكترونيجاءتبدرجة
مرتفعة،ودراسةالشمري ()2018التيأشارتإلىأنتقديرمعلميالتربيةالخاصةلواقعالتعليم
اإللكترونيجاءتبدرجةمرتفعة .
وإختلفتنتائجالدراسةالحاليةمعنتيجةدراسةالونداوي()2017التيأشارتإلىأندرجة
ممارسةمعلميالجغرافياللكفاياتالتكنولوجيةمنوجهةنظرهمجاءتبدرجةمتوسطة .
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وتعزوالباحثةهذااإلختالفالختالفمجتمعاتوعيناتتلكالدراساتوالظروفوالوقتالذي
أجريتبهاالدراسة .
مناقشة النتائ ج المتعلقة بالس ؤال الثاني

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

( )α=0.05لدرجة توافر كفايات التعليم اإللكتروني لدى المديرين والمعلمين في مراكز التربية
الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم في إقليم الوسط تعزى لمتغيرات الدراسة المتمثلة في :الجنس
وعدد سنوات الخبرة والمؤهل العلمي والوظيفة؟

ى ألثر
أظهرتالنتائجوجودفروقذاتداللة إحصائية عندمستوىالداللة ( )α=0.05تعز 
ن(مديرين
الجنسفياستجاباتعينةالدراسةعلىدرجةتوافركفاياتالتعليماإللكترونيلدىالعاملي 
ت وكذلكفي األداةككل ،وجاءتالفروقلصالح
ومعلمين) فيالمراكزالخاصة في جميع المجاال 
اإلناث .
وتعزوالباحث ةهذهالنتيجةإلىجديةاإلناثأكثرمنالذكورفيكافةمجاالتالعمليةالتعليمية،
وكافةالخدماتالمقدمةلهذه الفئة،األمرالذييجعلاإلناثينظرنويتابعنكلماهوجديدمن
ألنوثة،واهتمامهابالمتابعة،
خدماتيتمتقديمهامنقبلمراكزالتربيةالخاصة،إضافةإلىأنطبيعةا 
والجانبالعاطفييجعلهاتلتزمبالقيامبمهامها وإتقانهاعلىأكملوجه ،خصوصاًلهذهالفئة ،أكثر
منالذكور .
واتفقتهذهالنتيجةمعنتيجةدراسةالطوالبة()2018التيأشارتإلىوجودفروقذاتداللة
ث ودراسةالونداوي
إحصائية في استخدام تقنيات التعليم اإللكتروني ،وكانت الفروق لصالح اإلنا 
()2017التيأشارت إلى وجود فروق ذات داللةإحصائيةفي درجة ممارسة معلمي الجغرافيا
للكفاياتاإللكترونية تعزىلمتغيرالجنس،وكانتالفروق
لصالحاإلناث،واختلفتنتيجةالدراسة

الحاليةمعنتيجةدراسةالقحطاني()2017التيأشارتإلىأنهاليوجدفروقذاتداللةإحصائية
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يتعزى
فيكفاياتمعلمالتربيةالخاصةفيتوظيفتكنولوجياالتعليمعبروسائلالتواصلاإلجتماع 
لمتغيرالجنس .
كماأظهرتالنتائج عدموجودفروقذاتداللة إحصائية بينمتوسطاتتقديراتأفرادالعينة
علىالمجالككللدرجةتوافركفاياتالتعليماإللكترونيلدىالعاملين(مديرينومعلمين)فيمراكز
التربيةالخاصةالتابعةلو ازرةالتربية والتعليمفيإقليمالوسطلمتغيرسنواتالخبرة ،وهذايعنيأن
مستوىكفاياتالتعليماإللكترونيلدىالعاملين(مديرين،معلمين)فيمراكزالتربيةالخاصةالتابعة
ت الخبرة ،ويمكنتفسيرهذهالنتيجةبأنجميعأفراد
إلقليمالوسطاليختلفباختالفمتغير سنوا 
اسممشتركةفيمايتعلقبكفاياتالتعليم

عينةالدراسةبغضالنظرعنسنواتخبرتهميوجدبينهمقو
االلكتروني،وبالتالياليعدعاملالخبرةمؤث اًرمنوجهةنظرهم  .
وقداتفقتهذهالنتيجةمعنتيجةدراسةبيجلو))Bigelow, 2008التيأشارتإلىعدموجود
فروق ذات داللةإحصائية في اإلتجاهات والمعرفة واإلمتالكلمعلم التربية الخاصة للتكنولوجيا
تالخبرة،ودراسةالعجميوالحارثي()2016التيأشارتإلىعدموجود
المساندةتعزىلمتغيرسنوا 
فروقذاتداللةإحصائيةبينمتوسطاتاستجاباتمفرداتعينةالدراسةنحوواقعإستخدامالتعليم
اإللكترونيتعزىلمتغيرسنواتالخبرةودراسةالقحطاني()2017التيأشارتإلىعدموجودفروق
ذات داللةإحصائيةفي كفايات معلم التربية الخاصة في توظيف تكنولوجيا التعليم عبر وسائل
التواصلاإلجتماعي تعزىلمتغير سنواتالخبرة  ودراسة الشمري( )2018التي أشارتإلىعدم
وجودفروقذاتداللة إحصائيةالستجاباتمعلميالتربيةالخاصةلواقعالتعليماإللكترونيمن
وجهةنظرمعلميالتربيةالخاصةفيدولةالكويتتعزىلمتغيرالخبرة ودراسةالونداوي()2017
التيأشارتإلىعدموجودفروقذاتداللةإحصائي ةفيدرجةممارسةمعلميالجغرافياللكفايات
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ة،واختلفتنتيجةالدراسةالحاليةمعنتيجةدراسةعقيلوالعنزيوالعتل
اإللكترونيةتعزىلمتغيرالخبر 
بتعزى
إحصائيافيكفاياتتكنولوجياتعليمالحاسو 
()2018التيأشارتإلىأنهيوجدفروقدالة
ً
لمتغيرالخبرةلصالحمنخبرتهم11سنةفأكثر .
كماأشارتالنتائجإلىعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىالداللة()α=0.05
فيالدرجةالكليةوفيأي من مجاالتكفاياتالتعليم اإللكتروني لدىالعاملين فيمراكز التربية
الخاصةتبعالمتغيرالمؤهلالعلمي،وهذايعنيأنمستوىكفاياتالتعليماإللكترونيلدىالعاملين
ً
ي ،ويمكنتفسير
ختالفالمؤهلالعلم 

فيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةإلقليمالوسط ال يختلفبا
ى
هذهالنتيجةبأنالعاملينسواءكانوامنحملةالدراساتالعلياأوالبكالوريوسمتساوونفيمستو 
امتالكهم لكفاياتالتعليم اإللكتروني ومدىتطبيقهملها إلىجانبأنهميخضعونلدوراتمتشابه ة
لتحقيقالهدفالمنشود .
وقداتفقتهذهالنتيجةمعنتيجةدراسةبيجلو))Bigelow, 2008التيأشارتإلىعدموجود
فروق ذات داللةإحصائية في اإلتجاهات والمعرفة واإلمتالك لمعلم التربية الخاصة للتكنولوجيا
المساندة تعزىلمتغير المؤهلالعلمي ودراسة والعجمي والحارثي( )2016التي أشارتإلىعدم
إحصائيةبينمتوسطاتاستجاباتمفرداتعينةالدراسةنحوواقعإستخدام

وجودفروقذاتداللة
التعليماإللكترونيتعزىلمتغيرالمؤهلالعلميودراسةالشمري()2018التيأشارتإلىعدموجود
فروقذاتداللةإحصائيةالستجاباتمعلميالتربيةالخاصةلواقعالتعليماإللكترونيمنوجهةنظر
،واختلفتمعنتيجةدراسة
معلميالتربيةالخاصةفيدولةالكويت تعزىلمتغير المؤهل العلمي 
إحصائيافيمجالالمعوقات
الهرشومفلحوالدهون()2010التيأشارتإلىأنهيوجدفروقدالة
ً
فياستخداممنظومةالتعليماإللكترونيتعزىلمتغيرالمؤهلالعلميلصالححملةالماجستيروأعلى .
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ى ألثر
أظهرتالنتائجوجودفروقذاتداللة إحصائية عندمستوىالداللة ( )α=0.05تعز 
الوظيفةعلىاستجاباتعينةالدراسةعلىدرجةتوافركفاياتالتعليماإللكترونيلدىالعاملينفي
المراكزالخاصةفيجميعالمجاالت،وكذلكفياألداةككل،وجاءتالفروقلصالحالمعلم .
نيطمحونإلىأنيصبحوامديرينوعليهفهم
وترىالباحثةأنالسببقديعودإلىأنالمعلمي 
مهتمونبتنميةمهاراتهمللحصولعلىالتطور والترقيالوظيفي؛ وأندرجة توافركفاياتالتعليم
ىمن المديرينوذلكلتعاملهم المباشر مع المتعلمين من ذوياإلحتياجات
اإللكترونيلديهم أعل 
ق
الخاصة،والمقدرةعلىفهم مستواهم وإيجادالحلولالمناسبةإليصال المعلومةإليهمعن طري 
تالتعليمااللكتروني .
توظيفإستراتيجيا 

التوصيات
فيضوءماتوصلتاليهالدراسةمننتائج،فإنالباحثةتوصيبمايأتي :
 .1تشجيعالعاملونفيمراكزالتربيةالخاصةلتفعيلدورالتعليماإللكترونيفيتسهيلوإيصال
بشكلأكثرتطور.
ًا
المعلومةللمتعلمينمنذوياإلحتياجاتالخاصة
 .2تكثيفالزياراتالدوريةمنقبلالمشرفينللمديرينوالمعلمينالعاملينفيمراكزالتربية
ت المتعلقة
الخاصةللتعرفعلى أدائ هم والمشكالتالتيتواجههم وتقديمالحلول واإلرشادا 
بتوظيفالمهاراتوالتقنياتالرقمية.
 .3عقد دورات تدريبيةللعاملين (مديرين ومعلمين)حول مدى االستفادة من تطبيق التعليم
اإللكترونيفياألردنعلىالصعيدالمحليوالعالمي .
 .4ضرورةالتوعيةللعاملينالذكورسواءكانوامديرينأو معلمينحولأهمية توظيفكفايات
التعليماإللكترونيفيالعمليةالتعليمية.
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 .5تفعيل ورشالعمل والندوات للمديرين والمعلمين حول وضع الخطط واألهداف التعليمية
وتصميمالبرمجياتوأساليبالتقويمالمتنوعةفيالتعليماإللكتروني.
التعليملذوياإلحتياجاتالخاصةيدرسبكلياتالتربيةبالجامعات
ت
 .6اقتراحوضعمقررتقنيا 
ّ
الحكوميةوالخاصة.
 .7اقتراح إجراء دراساتنوعيةتخصصيةفيكفاياتالتعليماإللكترونيعلىمناطقمختلفة
ضمناألقاليمالثالثومقارنةالنتائجبينهم.
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الملحق ()1
االستبانة بصورتها األولية



حضرةالدكتور/ة...................................................وفقههللا 

السالمعليكمورحمةهللاوبركاته،وبعد :
تقومالباحثةبإجراءدراسةبعنوان "كفايات التعليم اإللكتروني لدى العاملين في مراكز التربية
الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم في إقليم الوسط"،وذلك استكماالًلمتطلباتالحصولعلى
درجة الماجستير في اإلدارة والقيادة التربوية .وتحقيقاً ألهداف الدراسة سيتم تطبيق الدراسة على
العاملين في مراكز التربية الخاصة (معلمين ،ومديرين ،ومساعدين ،ومشرفين ،ومعلمي خدمات
مساندة)منخاللأداةمكونةمنجزأين:األولتضمنالمتغيراتالديموغرافيةالخاصةبأفرادعينة
الدراسة ،والجزء الثاني تضمن فقرات اإلستبانة التي احتوت على ( )42فقرة موزعة على خمسة
تمثلكفاياتالتعليمااللكتروني.ونظرلماتتمتعونبهمنخبراتتربويةومهاراتمتميزة
ت
مجاال 
اً
فيمجالالبحثالعلمي،وألهميةرأيكمفيتحقيقأهدافالدراسة،يرجىالتكرمبالحكمعلىفقرات
أداة الدراسة المستندة على مقياس ليكرت الخماسي (موافق بدرجة عالية ،موافق ،موافق بدرجة
متوسطة،غيرموافق،غيرموافقبدرجةعالية) .
شاكرةتعاونكمواقبلوافائقاالحتراموالتقدير 
الطالبة
جمانة عبدالهادي اللبابدة
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الجزء االول :المتغيرات الديموغرافية  (:البيانات الخاصة بأفراد عينة الدراسة)
 .1الجنس

ذكر
أنثى

 .2عدد سنوات الخبرة :
5سنواتفأقل .
من10-6سنوات .
 11سنةفأكثر .
 .3المؤهل العلمي:
بكالوريوسفمادون 
دراساتعليا 
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الجزء الثاني :مجاالت االستبانة وفقراتها
رقم



المجاالت والفقرات

الفقرة

أوالً :مجال الكفايات الفنية التقنية
1

االنتماء
منتمية

صالحية الفقرة

غير
منتمية

صالحة

غير
صالحة

التعديل
المقترح

يطورالتعاملمعالتقنياتالرقميةالحديثة .











  2يوظفالتقنيةالرقميةفيالعمليةالتعليمية .



















































  7يوفرفيمراكزالتربيةالخاصةالتقنياتالرقمية .











  8يوفرأنشطةمتنوعةباستخدامالتقنياتالرقمية .











3

ينميقدراتالمتعلمينعلىالتعاملمعالتقنيات
الرقمية .

  4يبدعفياستخدامالتقنياتالرقميةفيالعمليةالتعليمية .
5
6

يطورمناالستراتيجياتالمستخدمةحسبالتقنية

الرقمية .

يحلالمشكالتالتيتواجههأثناءالتعاملمعالتقنيات
الرقمية .

ثانياً :مجال الكفايات اإلدارية
1

يزودالمتعلمينبخطةسيرعملواضحةأثناءالعملية











  2يضعخطةمناسبةلألهدافالتعليميةالواضحة .











  3يتأكدمنمناسبةالخطةلمستوىالمتعلمين .



















































  8يحرصعلىالصيانةالدوريةللتقنياتالرقمية .











  9يقدماالرشاداتلتوظيفالمهاراتوالتقنياتالرقمية .











4
5

التعليمية .

يحلالمشكالتالتييمربهاالمتعلمونأثناءسير
العمليةالتعليمية .

يضعأهدافتعليميةمناسبةللمتعلمينوالمادة
التعليمية .

  6يتابعتفعيلالتقنياتالرقميةأثناءتنفيذالدروس .
7

يوفرمعرفاتخاصةللمتعلمينللدخولإلىالتقنيات
الرقمية .
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رقم

المجاالت والفقرات 

الفقرة 

االنتماء 
منتمية 

غير

منتمية 

صالحية الفقرة 
منتمية 

غير

منتمية 

التعديل
المقترح 

ثالثاً :مجال كفايات التصميم
يخططاألنشطةالمرتبطةبالمحتوىالتعليمي .











1

  2يصممالمحتوىبشكلجيدللعمليةالتعليمية .































  5يحددالمتطلباتالالزمةإلعدادالمقررااللكتروني .











  6يبدعفيتصميمالوسائطالمستخدمةفيالدرس .











  7يراعيفيتصميمالبرمجيةسهولةاالستخدام .































3
4

8
9

يتيحالفرصةللمتعلمبالممارسةوالتطبيقأثناءالعملية
التعليمية .
يوظفالظروفالبيئيةواالجتماعيةفيتصميم
المحتوىالتعليمي 

يحدداألهدافالتعليميةأثناءتصميمالمقرر
االلكتروني .
يراعيرغبةالطلبةوامكانياتهمعندتصميموبناءالمقرر
اإللكتروني .

رابعاً :كفايات التيسير والتسهيل
  1يسهلكلمايتعلقبالعمليةالتعليمية .











  2يزيداألنشطةالتفاعليةبينهوبينالمتعلمين .











  3يطورالتفاعلبينالمتعلمينمعبعضهمالبعض .











  4يقودفرصالنقاشاإللكترونيبحرفية.











  5يوجهالمتعلمينإلىمصادرتعلميةخارجية .









































6

يثريالمحتوىالتعليمياإللكترونيبروابطومواقعذات
صلة .

  7يقدرالمساهماتالتعليميةالجيدةويشجعها .
8

يدعماألفكارالجديدةوالمتطورةفياستخدامالتقنيات
الرقمية .
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رقم

المجاالت والفقرات 

الفقرة 
خامساً :كفايات التقويم

االنتماء 
منتمية 

غير

منتمية 

صالحية الفقرة 
غير

منتمية 

منتمية 

االنتماء 

  1يبنيمعاييرواضحةلتقييمالمتعلمين .











  2يساعدالمتعلمينعلىتحقيقاألهدافالمرجوة .





















  4يحرصعلىحلالمشكالتالتيتواجهالمتعلمين.











  5يحددنقاطالقوةوالضعفلدىالمتعلمين .











  6يستخدمأساليبتقويممتنوعةفيالتعليمااللكتروني .































3

7

يتابعالمهاموالواجباتالتييكلفبهاالمتعلمون
باستمرار.

يقومبتقييمكفاياتالطلبةالفنيةوالتكنولوجيةقبلبدء
التعليم .

  8يستخدمنتائجالتقييملتحسينعمليةالتعليمااللكتروني .
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الملحق ()2
قائمة بأسماء األساتذة المحكمين
الرقم

اسم المحكم

الرتبة

التخصص

الجامعة

1

د.أحمدمحمدبدح

أستاذ

اإلدارةالتربوية

جامعةالبلقاءالتطبيقي ة

2

أ.دعمرمحمدالخرابش ة

أستاذ

االدارةالتربوي ة

جامعةالبلقاءالتطبيقي ة

  3أ.دمحمدعبدالوهابحمزة

أستاذ

مناهجعامةواساليب
ت
تدريسرياضيا 

ط
جامعةالشرقاألوس 

4

د.خالدالصرايرة 

أستاذمشارك 

االدارةالتربوي ة 

جامعةمؤت ة 

5

د.ساميختاتن ة 

أستاذمشارك 

ارشادتربوي 

جامعةمؤت ة 

6

د.عثمانناصرمنصو ر  أستاذمشارك 

س
مناهجواساليبتدري 

7

د.كاظمعادلالغول 

أستاذمشارك 

س
مناهجواساليبتدري 

8

د.خولةحسينعليوة 

أستاذمساعد 

االدارةالتربوي ة 

9

د.عبيرمحمودالرقاد 

أستاذمساعد 

س
مناهجوأساليبتدري 

ط
جامعةالشرقاألوس 
ط
جامعةالشرقاألوس 
ط
جامعةالشرقاألوس 
جامعةالزرقاءاألهلي ة 
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الملحق ( )3

االستبانة بصورتها النهائية


حضرةالدكتور/ة...................................................وفقههللا 


السالمعليكمورحمةهللاوبركاته،وبعد :


تقومالباحثةبإجراءدراسةبعنوان "كفايات التعليم اإللكتروني لدى العاملين في مراكز التربية الخاصة
التابعة لوزارة التربية والتعليم في إقليم الوسط" ،وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة
الماجستيرفياإلدارة والقيادةالتربوية.وتحقيقاًألهدافالدراسةسيتمتطبيقالدراسةعلىالعاملين
في مراكز التربية الخاصة (مديرين و معلمين) من خالل أداة مكونة من جزأين :األول تضمن
المتغيراتالديموغرافيةالخاصةبأفرادعينةالدراسة،والجزءالثانيتضمنفقراتاإلستبانةالتياحتوت
تمثلكفاياتالتعليمااللكتروني.ونظرالماتتمتعونبه
ت
على()40فقرةموزعةعلىخمسةمجاال 
ً

منخبراتتربويةومهاراتمتميزةفيمجالالبحثالعلمي،وألهميةرأيكمفيتحقيقأهدافالدراسة،
يرجىالتكرمبالحكمعلىفقراتأداةالدراسةالمستندةعلىمقياسليكرتالخماسي(موافقبدرجة

عالية،موافق،موافقبدرجةمتوسطة،غيرموافق،غيرموافقبدرجةعالية) .

شاكرةتعاونكمواقبلوافائقاالحتراموالتقدير 
الطالبة

جمانة عبدالهادي اللبابدة
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الجزء االول  :المتغيرات الديموغرافية  (:البيانات الخاصة بأفراد عينة الدراسة )
 .1الوظيفة

مدير
معلم

 .2الجنس

ذكر
أنثى

 .3عدد سنوات الخبرة :
ت
أقلمن5سنوا 
ت
-5أقلمن10سنوا 
تفأكثر .
10سنوا 
 .3المؤهل العلمي:
بكالوريوسفمادون 
دراساتعليا
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الجزء الثاني :مجاالت االستبانة وفقراتها
رقم



المجاالت والفقرات

الفقرة
أوالً :مجال الكفايات التقنية

يطورأسلوبالتعاملمعالتقنياتالرقميةالحديثة .

1

موافق
بشدة

موافق محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة











  2يوظفالتقنيةالرقميةفيالعمليةالتعليمية .











  3ينميقدراتالمتعلمينعلىالتعاملمعالتقنياتالرقمية .











  4يبدعفياستخدامالتقنياتالرقميةفيالعمليةالتعليمية .











  5يستخدمالتقنياتالرقميةفيالعمليةالتعليميةبطريقةابداعية .











  6يعملعلىحلالمشكالتالتيتواجههفيالتقنياتالرقمية .































7

يعملعلىتوفيرالتقنياتالرقميةفيمراكزالتربية
الخاصة .

  8يقدمأنشطةمتنوعةعنداستخدامالتقنياتالرقمية .
ثانياً :مجال الكفايات اإلدارية

يزودالمتعلمينبخطةعملواضحةفيأثناءالعملية











1

  2يضعخطةمناسبةلألهدافالتعليميةالواضحة .











  3يتأكدمنمناسبةالخطةلمستوىالمتعلمين .





























































التعليمية .

4
5

يعملعلىحلالمشكالتالتيتواجهالمتعلمينفيأثناء
تطبيقالعمليةالتعليمية .
يضعأهدافتعليميةمناسبةللمتعلمينفيضوءالمادة
التعليمية .

  6يتابععمليةتفعيلالتقنياتالرقميةفيأثناءتنفيذالدروس .
7

عرفاتخاصةللمتعلمينذوياإلحتياجاتالخاصة
يوفرم ّ
للدخولإلىالتقنياتالرقمية .

  8يحرصعلىمتابعةالصيانةالدوريةللتقنياتالرقمية .
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رقم

المجاالت والفقرات 

الفقرة 

موافق
بشدة 

موافق  محايد 

غير
موافق 

غير
موافق
بشدة 

ثالثاً :مجال كفايات التصميم 










1































  5يحددالمتطلباتالالزمةإلعدادالمقررااللكتروني .











  6يصممالوسائطالمستخدمةفيالدرسبطريقةابداعية .































2

يخططاألنشطةالمرتبطةبالمحتوىالتعليمي .
يبنيالمحتوىبشكلجيدللعمليةالتعليميةالمناسبللفئة
المستهدفة .

  3يتيحالفرصةللمتعلمبتطبيقالتقنياتالرقمية .
4

7

يوظفالظروفالبيئيةفيتصميمالمحتوىالتعليميوالمكيفة

لذوياإلحتياجاتالخاصة .

يراعيفيتصميمالبرمجيةسهولةاالستخدامللطلبةذوي
اإلحتياجاتالخاصة .

  8يحدداألهدافالتعليميةأثناءتصميمالمقررااللكتروني .
رابعاً :كفايات التيسير والتسهيل
1

يسهلكلمايتعلقبالعمليةالتعليميةبمايناسبالفئة











  2يزيداألنشطةالتفاعليةبينهوبينالمتعلمين .











  3يعززالتفاعلبينالمتعلمينمعبعضهمالبعض .











  4يقودفرصالنقاشاإللكترونيبحرفية.





















  6يثريالمحتوىالتعليمياإللكترونيبمواقعذاتصلة .











  7يقدراالسهاماتالتعليميةالجيدةمنخاللالثناء .











  8يدعماألفكارالجديدةفياستخدامالتقنياتالرقمية .











5

المستخدمة .

يوجهالمتعلمينذوياإلحتياجاتالخاصةإلىمصادرتعلمية
خارجيةمناسبةلهم .
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رقم

موافق

المجاالت والفقرات 

الفقرة 

بشدة 

موافق  محايد 

غير
موافق 

غير
موافق
بشدة 

خامساً :كفايات التقويم
1

يبنيمعاييرواضحةلتقييمالمتعلمينذوياإلحتياجات











  3يتابعالمهامالتييقومبهاالمتعلمونباستمرار.





















  4يحرصعلىحلالمشكالتالتيتواجهالمتعلمين.



















































الخاصة .

  2يتأكدمنتحقيقاألهدافالمرجوة .

5
6
7

يحددنقاطالقوةوالضعفلدىالمتعلمينباالعتمادالي

التشخيصالمناسبلهم .

يستخدمأساليبتقويممكيفةللطلبةذوياالعاقةفيالتعليم
االلكتروني .
يقومبتقييمكفاياتالطلبةذوياإلحتياجاتالخاصةالفنية
قبلبدءالتعليم .

  8يستخدمنتائجالتقييملتحسينعمليةالتعليمااللكتروني .
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الملحق ()4

كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط
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كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم











