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لدى العاملين في مراكز التربية الخاصة التابعة لوزارة  اإللكتروني كفايات التعليم 
التربية والتعليم في إقليم الوسط

 جمانة عبدالهادي محمد اللبابدة   إعداد:
 إشراف: األستاذ الدكتور علي حسين حورية  

 باللغة العربية  ص الملخ  

لدىالعاملينفيمراكزالتربيةالخاصةاإللكترونيكفاياتالتعليمإلىهدفتالدراسةالتعرف
الوسط إقليم في والتعليم التربية لوزارة إستخدام،التابعة الوصفيتم لهذاوالمنهج استبانة تطوير

تماختيارهممديرومعلم(300راسةمن)صدقهاوثباتها،وتكونتعينةالدالغرضبعدالتأكدمن
لدىاإللكترونيكفاياتالتعليملمجاالتالمتوسطاتالحسابيةأننتائجالأظهرت.بالطريقةالعشوائية

اياتفكمجال،داريةمجالالكفاياتاإلمجالالكفاياتالتقنية،)العاملينفيمراكزالتربيةالخاصة
كماوجدتمرتفعة.(جاءتبدرجةكفاياتالتقويممجالكفاياتالتيسيروالتسهيل،مجالالتصميم،

دالة الجنستعزىإحصائًيافروقًا الدراسةألثر استجاباتعينة التعليمتوافرلدرجةعلى كفايات
فيلدىالعاملينفيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةلوزارةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسطاإللكتروني

إحصائًياادالةناث،ووجدتفروقًككلوجاءتالفروقلصالحاإلاألداةوكذلكفي،جميعالمجاالت
ككل،وجاءتاألداةوكذلكفيجميعالمجاالتفيعلىاستجاباتعينةالدراسةالوظيفةتعزىألثر

تعزىألثرإحصائيةذاتداللةعدموجودفروقإلىوتوصلتالدراسة.المعلمينالفروقلصالح
العلميالخبرة الدراسةوالمؤهل استجاباتعينة التعليملدرجةعلى كفايات لدىاإللكترونيتوافر

العاملينفيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةلوزارةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسطفيجميعالمجاالت
لدىالعاملينفيمراكزاإللكترونيكفاياتالتعليمبتوفيروأوصتالدراسة.ككلاألداةوكذلكفي

الخاصة الدوريةو،التربية الزيارات الخاصةوالمعلمينللمديرينتكثيف التربية العاملينفيمراكز
موتقديمالحلولواإلرشاداتالمتعلقةبتوظيفالمهاراتوالمشكالتالتيتواجههمدائهأإلىللتعرف

.والتقنياتالرقمية

 .الكلمات المفتاحية: كفايات التعليم اإللكتروني، مراكز التربية الخاصة
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Abstract 
 باللغة اإلنجليزية  صالملخ  

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 

بكثيرمنالتطوراتوالتغيراتعلىمرالعصور.،التعليمفيهاوكفاياتمرتالمؤسساتالتربوية

،التيرفدتأبناءهابسائرالمهاراتالتيساعدتهمالتعليميةففيالبدايةكانتاألسرةهيالمؤسسة

علىالتكيفمعالمجتمعالذييعيشونفيه،وبعدذلكجاءدورالقبيلةوالمؤسساتالدينية،واستمر

العلوموالمعارفتلقنالمتعلمينالمدرسةكمؤسسةتعليميةنظاميةأنجاءدورإلىالحالعلىذلك،

دونإيالءالبعدالتفاعليأيأهميةتذكر.والمهاراتوالقيمواإلتجاهات

تموتطورالمعلوماتبتلحقمنأجلأنالكفاياتتغيرتبدايةالقرنالحاديوالعشرينومع

سوقالعملإلىبحيثتهيئالمتعلمالدخول،الكفاياتوتطوير،استثمارهافيإصالحنظمالتعلـيم

.(2005)العلي،وعمليةتواكبتكنولوجياالعصر،مزودًابمهاراتعلمية

وسيلةللتعليمالديناميكيالتفاعليوالعالمي،وأعطىفرصةلتطويراإللكترونيأصبحالتعليمكما

ألنظمة التعليموالتدريبوالتمحورحولالمعلمينفيالوقتالذييطلبونه،ويوجدالعديدمناألسماء

الموزع والتعليماإلنترنتالتعليمااللكتروني،بمافيذلكالتعليمباستخدامالشبكةوالتعليمباستخدام

.(2005لخان،)ا

دورًامهمًافيتعزيزوتطويرالعمليةالتعليميةداخلالتقنيةأدت،القرنالحاديوالعشرينوفي

كالحاسوب الحديثة والتقنيات اإللكترونية، الوسائط عبر التعليم فبرز وخارجها، المدرسة أسوار

.(2021)القحطاني،ومسمياتهالمختلفة،بأنواعهاإللكترونيواإلنترنت،وظهرالتعليم
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أكثرمنمجرداستخدامللتقنيةكوسيلةتعليمية،إذعدي أهميةكامنةفيأنهاإللكترونيوللتعليم

ويتميزبالتفاعلية،كمايوفر،منأشكالالتعليمالمصممتصميمًامحكمًايستهدفالمتعلمعدشكالًي 

التعليم مكانفيبيئة تتسموزمانأي التي المتعددة الرقمية التكنولوجيا وسائل باستخدام وذلك ،

.(2020)العنزي،بالمرونة

)وأكد طبيعة(2017النهدي في العادي المعلم عن يختلف دورًا الخاصة التربية لمعلم أن

الكفاياتالالزمةيكسبهمواقعاًيوجدالخاصة،وهذابدورهاإلحتياجاتالخدماتالمقدمةللطلبةذوي

هذهالفئةمنالطلبة.للتعاملمع

اإلنترنت تعليموالمعلوماتالرقميةلمعلمالتربيةالخاصةموردًاجديدًاللتعليم،تقنيةفتحتوقد

أساليب ويغير العصر، ثوابت عندماالطلبةباستخدامهسيمكنو،التعليممن يريدون ما تعلم من

.(2015)بيتس،واألهممنذلكسيكونونقادرينعلىتقييمماتعلموه،يريدون

(ودراسة2015منهادراسةالذروةوالعجميوالدوخي)كماأظهرتالعديدمنالدراساتوالبحوث

(المديرينوالمعلمين)العاملينلدىاإللكترونيفركفاياتالتعليماتوإلىالحاجة(2018الشمري)

الطلبة،السيماأنمعلميفيالتعليمالخاصالتربيةالخاصةسواءفيالتعليمالعامأممراكزفي

امنالمعلمالعادي،إذإنمعلمالتربيةالخاصةالخاصةيواجهونمشكالتأشدتحديًحتياجاتاالذوي

.الخاصةاإلحتياجاتهذهالكفاياتليكونمؤهاًلللتعاملمعذويإلىأحوج

العاملينلدىاإللكترونيماسبق،تتضحأهميةدراسةدرجةتوافركفاياتالتعليمإلىواستناًدا

أداةمنصبحأكونهفيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةلوزارةالتربيةوالتعليم،(والمعلمينالمديرين)

إلىضافةإ،مراكزالتربيةالخاصةأدواتنقلالمعرفةالكميةوالنوعية،ووسيلةمنوسائلبنائهافي

،التعليماإللكترونيمفرداتمعالتعاملساسأالمتقدمةمنوجهةنظرالباحثةتعدالتعليمكفاياتنأ
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مختلفالمجاالت،وهيوظهورنظرياتعلميةفي،المعلوماتتطورمنأجلمواجهةوالسيما

فيمراكزالتربيةالخاصةاإللكترونيولهذايتطلبالتعليم،السبيلللتنميةفيجميعمجاالتالحياة

.إقليمالوسطفياإللكترونيالتعليملكفاياتتطويرًالوزارةالتربيةوالتعليمالتابعة

 مشكلة الدراسة 

مكانةخاصةفيقطاعالتعليم،األوليينمناأللفيةالثالثةفيالعقديناإللكترونيالتعليمأصبح

فرالكفاياتاأهميةتوإلىنتائجالدراساتشارتأوقد،لنقلالمعرفةوتداولهارئيساًكونهأصبحمتطلبًا

للتعل الخاصةلدىاإللكترونيميالالزمة التربية مراكز في أوصت،العاملين الذروةدراسةحيث

فيكافةمدارساإللكترونيبضرورةالعملعلىتوظيفتطبيقاتالتعليم(2015والعجميوالدوخي)

التربيةالخاصةلتحسينالتربيةالخاصةليشملجميعاإل عاقات،وإقامةالدوراتالتدريبيةلمعلمي

إلىالحاجة(7201)دراسةالعجميوالحارثيأكدت،وأيضاًاستخدامهملتطبيقاتالتعليمااللكتروني

فيقطاعالتعليم،وأوصتبضرورةالعملعلىتوظيفاإللكترونيتدريبالمعلماتعلىالتعليم

(2017التربيةالخاصة،كماأوصتدراسةالقحطاني)مراكزفيكافةاإللكترونيتطبيقاتالتعليم

يم،والعملعلىتدريبالمعلمينبإنشاءوحدةتكنولوجياالتعليملمعلميالتربيةالخاصةبوزارةالتعل

فيميدانالتربيةالخاصةعلىتوظيفتكنولوجياالتعليم.

الخاصة،حتياجاتاالنالباحثةتعملفياحدىالمؤسساتالتيتعنىبالطلبةذويإوحيث

مراكزالتربيةالخاصةحولالتعليماإللكتروني،منآلراءبعضالمعلماتاستطالعهاوبناءعلى

اإللكترونيأنهناكنقصفيكفاياتالتعليمتبينلهالديهن،اإللكترونيفركفاياتالتعليماومدىتو

فرالبحثدرجةتوهااألمرالذيدفع،فيمراكزالتربيةالخاصة(معلمينالمديرينوالالعاملين)لدى
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التابعةلوزارةفيمراكزالتربيةالخاصةلدىالعاملين)المديرينوالمعلمين(اإللكترونيكفاياتالتعليم

 التربيةوالتعليمفيإقليمالوسطمنوجهةنظرهم.

 هدف الدراسة وأسئلتها 

الدراسة إلىهدفت التعليمالتعرف كفايات توافر المديرين)العاملينلدىاإللكترونيدرجة

،جهةنظرهمفيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةلوزارةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسطمنو(والمعلمين

التعليم كفايات توافر درجة في الفروق داللة عن المديرين)العاملينلدىاإللكترونيوالكشف

جهةنظرهمليمفيإقليمالوسطمنوفيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةلوزارةالتربيةوالتع(والمعلمين

.،والوظيفةالجنس،وعددسنواتالخبرة،والمؤهلالعلمي:متغيراتلتبعًا

جابةعنالسؤاليناآلتيين:وعليهفإنالدراسةتسعىلل

فيمراكزالتربية(المديرينوالمعلمين)العاملينلدىاإللكترونيمادرجةتوافركفاياتالتعليم.1

جهةنظرهم؟الخاصةالتابعةلوزارةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسطمنو

لدرجةتوافركفاياتالتعليم(α=0.05)عندمستوىالداللةإحصائية.هلتوجدفروقذاتداللة2

التابعةلوزارةالتربيةفيمراكزالتربيةالخاصةالعاملين)المديرينوالمعلمين(لدىاإللكتروني

المؤهلوعددسنواتالخبرةوالجنسالدراسةالمتمثلةفيوالتعليمفيإقليمالوسطتعزىلمتغيرات

؟الوظيفةوالعلمي

 أهمية الدراسة 

السابقةوبعداال الدراسات المحليةوالعربيةفيمجالكفاياتطالععلى الدراسات لقلة نظرًا

النظرية   هميةاألفإنفيمراكزالتربيةالخاصة،(المديرينوالمعلمين)العاملينلدىاإللكترونيالتعليم

في الدراسة:تتمثل نتائج من:تفيدقدأن فيكل التربيةمراكزالعاملين وإدارة الخاصة، التربية
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والخاصة الجامعاتالحكومية الخاصةفي التربية والتعليم،وأقسام التربية وقد،الخاصةفيوزارة

فيحثالباحثينإلجراءدراساتمماثلةمنوجهاتنظرمختلفةأوللدراسةاألهمية العمليةتسهم

 .مقدمةإلجراءدراساتأكثرعمقًاوتحديدًافيالمستقبلهانتائجوقدتكون،فيبيئاتومتغيراتمختلفة

 حدود الدراسة

:باآلتيتمثلتحدودالدراسة

المديرين)العامليندىلاإللكترونياقتصرتالدراسةعلىكفاياتالتعليمالحدود الموضوعية:   -

فيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةلوزارةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسطمنوجهة(والمعلمين

.نظرهم

-2021الفصلالدراسياألولمنالعامالجامعيخاللالدراسةهذهجراءإتمالحدود الزمانية: -

 م.2022

مراكزالتربيةالخاصةالتابعةلوزارةالتربيةوالتعليمفيالدراسةفيتهذهطبقالحدود المكانية: -

 .إقليمالوسط

فيمراكزالتربيةالخاصةالمديرينوالمعلمينالعاملينالدراسةعلىتهذهطبقالحدود البشرية:   -

 التابعةلوزارةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسط.

 مصطلحات الدراسة 

فيالتعليماإلنترنتو،يتممنخاللهااستخدامآلياتاالتصالالحديثةعملية:التعليم اإللكتروني

،ورسومات،ووسائطهالمتعددةمنصوتوصورة،وشبكاته،وبرامجه،الحاسوبخاللتوظيفمن

.(315،ص.2016)حمدي،وبرمجياتتعليمية،قراصمدمجةأو،ومكتباتالكترونية
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واسعةمنالعملياتوالتطبيقاتالتيتعتمدعلىالوسائطمجموعة:بأنه إجرائًيا وتعرفهالباحثة

اإللكترونيةالمختلفةلتقديمالمحتوىمنقبلالمديروالمعلم،سواءكانمتزامًناأوغيرمتزامن،مع

وسيتمقياسهمنخاللإستجابةأفرادالعينةعلىأداةالدارسة.التفاعللتوفيربيئةتعليميةناجحة

علىأنهااألشكالالمختلفةلألداءالتيتعتبرالحداألدنـىالمطلوبلتحقيق:تعرفالكفايات

هدفمعين،وفيالمجالالتربويتعرفبـأنهاجميعاتجاهـاتالفهـموالمهاراتالتيتيسرالعملية

.(53،ص.2017)عبدالحي،المهاريةالتعليميةليحققاألهدافالمعرفيةوالوجدانيةو

الكفايات منإجرائياً   وتعرف األدنى الحد بأنها واإلتجاهات: ت المعارف التي مكنوالمهارات

التابعةلوزارةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسطفيمراكزالتربيةالخاصةالعاملين)المديرينوالمعلمين(

وتقيسهافقراتأداةلفاعليةمنالقيامبعملهمبدرجةمقبولةمناألداءوبمستوىمعينيتسمبالكفاءةوا

الدراسة.

والمهاراتاإلتجاهاتإلىاإللكترونييشيرمفهومكفاياتالتعليمكفايات التعليم اإللكتروني:  

،علىاستخدامالكفاياتالتقنيةوالمقدرةومعرفةالمعاييراألساسيةالمستخدم،والمعارفالتييمتلكها

المعلمعلىاستخدامالحاسوبمقدرةوالتيتقاسمنخاللها،اإللكترونيوالجانبالتطبيقيفيالتعليم

،2018)المولى،والشبكةالمعلوماتيةوتصميممصادرالتعليمفيالقاعاتالدراسيةوالغرفالصفية

 .(3ص.

(والمعلمونالمديرونبأنها:مجموعةالمهاراتواألداءاتالتييمتلكهاالعاملون)إجرائياً وتعرف

التعليميمراكزفي الموقف التعليمااللكتروني،وينبغيممارستهافي الخاصةفيمجال ،التربية

وكفاي التدريسية، والكفايات االلكتروني، التعليم تقنيات الستخدام الفنية الكفايات في اتوالمتمثلة
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والتصميمللمقررااللكتروني،وكفاياتالبحثعبرشبكةاإلنترنت،وكفاياتإدارةالتعليم،التخطيط

وتقويمه.اإللكتروني

التيتهتمبفئاتاألطفالغيرالعاديين،وذلكمنالمؤسسسات:هيتلكمراكز التربية الخاصة

تشخ المناسبةمصهيأجل التدريس وأساليب التربوية، البرامج وإعداد ،2013)الروسان،لهم،

.(16ص.

اجرائًيا مؤسساتأما  بأنها: الوسطفتعرف إقليم في تعنىتربوية والتعليم التربية لوزارة تتبع

وذلكهتماموالتعليموالعالجوالتدريبحسبمستواهمتقدملهمالرعايةواالوباألطفالغيرالعاديين

 .منقبلكادرمتخصص

:تعرفالباحثةالعاملينفيمراكزالتربيةالخاصةبأنهمالعاملون في مراكز التربية الخاصة

فرفيهمالكفاياتاالخاصةوالتيتتواإلحتياجاتالذينيقدمونخدماتللطلبةذويالمديرونوالمعلمون

.ةالفنيةواإلداري
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 : الفصل الثاني
 النظري والدراسات السابقةاألدب 

دبالنظريوالدراساتالسابقةذاتالصلةبموضوعالدراسة،وقدتميشتملهذاالفصلعلىاأل

كفاياتعدةمحاور:المحوراالوليتضمنعرضًالألدبالنظريالمتعلقبدرجةإلىتقسيمالفصل

فيالمراكزالخاصةالتابعةلوزارةالتربيةوالتعليم(المديرينوالمعلمين)العاملينلدىاإللكترونيالتعليم

قليمالوسط،أماالمحورالثانيفقدتمتخصيصهلعرضالدراساتالسابقةذاتالصلةبموضوعإفي

الدراسة.

 أوال: األدب النظري 

النظرياألنتضمّ ،وكفاياته،وأنماطه،وأهميته،وفوائده،اإللكترونيالتعليممفهومدب

 فيمراكزالتربيةالخاصة.اإللكترونيالتعليمإلىومنثمالتطرق،هستراتيجياتاو

 التعليم االلكتروني مفهوم 

قدمالمحتوىالتعليميفيهبوسائطإلكترونية،التعليمالذيي إلىكمفهوميشيراإللكترونيالتعليم

والبصرية،ويعرف،األشرطةالسمعيةأواألقمارالصناعية،أواألقراصالليزرية،أواإلنترنتمثل

من،والوسائطالمتعددة،والشبكات،تصالالحديثةكالحاسوبللتعليمباستخدامآلياتاإلةأنهطريقب

،وبصورةتمكنمنإدارةالعمليةالتعليمية،وأقلكلفة،جلإيصالالمعلومةللمتعلمينبأسرعوقتأ

.(2021)القحطاني،وقياسأداءالمتعلمين

بالمحاكاةالفعليةللتعلمالحقيقيمنخاللتمكينالطالبمنالحصولاإللكترونيويتميزالتعليم

ومعالخبرات،علىقدرأكبرمنالتحكمبالمادةالتعليميةالمصممةأساسًابمايتناسبمعالمحتوى

المستهدف الفئات لدى توافرها التعليمالمتوقع يتميز كما الطلبة، من التطوراإللكترونية بإمكانية



9 

أنالكثيرمنالمناهجتكونإلىزدادتالممارسةباإلضافةاوالنتائجكلما،وتحسنفياألداء،الدائم

وتجربةرائدةفيمجالالتعليماإللكتروني،وقد،ومؤسساتتعليميةذاتخبرة،مستقاةمنجامعـات

،واستيعابهمللمحتوىالدراسي،الدراساتأنمستوىتحصيلالطلبةوميولهمالعلميةأثبتتكثيرمن

تصالالحديثةفيالتعليم،االقدتحسنتبشكلكبيرنتيجةالستخدامهمتقنيات،وعالقاتهمبأساتذتهم

الطموحالحاسوبيعدإذ لديه وينمي الخالق، التفكير على الطالب يحث وحب،معلماًصبورًا

دونأنيعرضهلمواقفغيرمرغوبفيهاكماهوالحالفيالتعليمالصفيعندماال،االستطالع

أقرانه المحددأوعندمااليستطيعمجاراة الوقت القيامبماهومطلوبمنهفي الطالب يستطيع

.(2021)مجاهد،

لكترونيةإهوعرضالمحتوىالتعليميفيشتىالمجاالتللمتعلمبطريقةاإللكترونيالتعليم

،ومعالمعلم،والتعاملمعهذاالمحتوى،ندماجأواإلنترنت،بحيثيمكنهاإلالحاسوب،عنطريق

والسرعةالتيتناسب،والمكان،أوغيرمتزامن،وكذلكالتعليمفيالوقت،ومعأقرانهبشكلمتزامن

و واإلالمقدرةالظرف بها، تقديمه تم التي اإللكترونية الطرق بنفس التعليم هذا إدارة على ستطاعة

.(2015)الحماميوسرحان،

،أوالتدريبيةللمتعلمين،التعليميةمنظومةتعليميةلتقديمالبرامجبأنه(2021)الحمودويعرفه

:واالتصاالتالتفاعليةمثل،باستخدامتقنياتالمعلومات،وفيأيمكان،أوالمتدربينفيأيوقت

بعد( )اإلنترنت، عن المؤتمرات الحاسوب، أجهزة اإللكتروني، البريد التليفون، المدمجة، األقراص

أوغيرمتزامنة،دربطريقةمتزامنةفيالفصلالدراسيلتوفيربيئةتعليميةتفاعليةمتعددةالمصا

والتفاعلبينالمتعلموالمعلم.،لتزامبمكانمحدداعتمادًاعلىالتعليمالذاتيعنبعددوناإل
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والشبكاتالحاسبطريقةللتعليمباستخدامالتقنياتالحديثةمثلبأنه(2012العرفج)وعرفه

المتعددة)صوت البحثوالوسائط وآليات اإللكترونية،وصورةورسومات(، واإلنترنت،،والمكتبات

وبأقصى،الدراسي،لتوصيلالمعلوماتللمتعلمفيأيمكانالصففيأمكانذلكعنبعدأسواء

وأكبرفائدة.،وأقلجهد،سرعة

جتماعيومواقعالتواصلاإل،نظامتعليميقائمعلىاستخدامالحاسوباإللكترونيإنالتعليم

،وأيوقت،يوفرإمكانيةنشرجميعأنواعالملفاتمننصوص،لتسهيلعمليةالتعليمفيأيمكان

اإلنترنتوعروضتقديمية،والتحاورمعالمعلمعنطريقاستخداممنصات،وصورومقاطعفيديو

.(,2017Abubakar,M & Usman,S.M & Dandare,S.V) ةبطريقةتزامنيةوغيرتزامني

 فوائد التعليم االلكتروني 

فيعالمالتعليم،إذصاحبذلكالتطورتغيرًاطفرةإحداثإلىاإلنترنتوالتقنيالتطورأدى

كبيرًافيطرقالتعليم،ولميقتصرذلكالتغييرعلىجهةمعينةبلعلىجميعالجهات،فقدحصد

بأنأهمفوائد(2020)كاظم،الكثيرمنالفوائدلمعلمالتربيةالخاصة،وقدذكراإللكترونيالتعليم

الخاصة،التربيةنوالسيمافيمراكزيتصالبينالمتعلمزيادةإمكانيةاإلهياإللكترونيالتعليم

بفضلالمنتدياتالفوريةمثلمجالسللطلبةالنظرالمختلفةوالتعبيرعنوجهاتوالمركزوبينالطلبة

تصالتتيحلكلطالبفرصةاإلدالءدواتاإلأاإلحساسبالمساواةإذأنوالنقاشوغرفالحوار،

وذلكخارجأوقات،المدرسفيأسرعوقتإلىبرأيهفيأيوقتودونحرج،وسهولةالوصول

وذلكمنخاللإعطاءالمادةالتعليميةبالطريقة،إمكانيةتكييفطريقةالتدريسوالعملالرسمية،

،يتيحإمكانيةتطبيقالمصادربطرقمختلفةومصادره،اإللكترونيالتيتناسبالطالب،فالتعليم

ويتيحفيمراعاةالفروقالفرديةبينالطلبة،يسهموفقًاللطريقةاألفضلبالنسبةللطالبمما،وعديدة
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أوالدرس،وتجميعهللمحاضرة،للمتعلمأنيركزعلىاألفكارالمهمةأثناءكتابتهاإللكترونيالتعليم

أيوقت،فرالمناهجطوالاليوموفياتويضًاأ،والفاساليبالتعليمكلحسبطريقتهالخاصةبإخت

إذبالنسبةللمعلماإلداريةتقليلاألعباء،وستفادةالقصوىمنالزمناال،وأيأنتتعلموقتماتشاء

معرفةستالمعنطريقاألدواتاإللكترونيةمعإمكانيةإمكانيةاإلرسالواالاإللكترونييتيحالتعليم

بتوفيرأوالمدرسة،أوالمركز،تقليلحجمالعملفيالمؤسسة،واستالمالطالبلهذهالمستندات

الدرجاتأدوات بتحليل إحصائيات،واالختبارات،والنتائج،تقوم وضع ملفاتو،وكذلك ،إرسال

والعمل،التعليمالتعاونيعلىاإللكترونييشجعالتعليم،وبياناتالكليةالقاعدةإلىالطلبةوسجالت

يوفرالتعليملألشخاصالذينالتسمحلهم،ووعلىتحقيقتواصلأفضلبينالمتعلمين،الجماعي

.بالمادةفيالمركزطبيعةعملهموظروفهمالخاصةمنااللتحاق

 أهمية التعليم االلكتروني 

عاإللكترونيالتعليميعد يعتمد الذي التعليم أساليب من التعليميأسلوبًا المحتوى تقديم ،لى

ووسائطهماالمتعددةبشكل،واالتصاالت،والمفاهيمللمتعلمعلىتقنياتالمعلومات،وإيصالالمهارات

المحتوىيتيح مع النشط التفاعل متزامنةوالمعلم،للطالب بصورة في،والزمالء متزامنة غير أو

قدرته،وإدارةكافةالفعالياتالعلميةالتعليميةموالسرعةالتيتناسبظروفالمتعلمو،والمكان،الوقت

.(2014)التلتولي،ومتطلباتهابشكلإلكترونيمنخاللاألنظمةاإللكترونيةالمخصصةلذلك

ممنأشكالالتعليمعنبعد،ويمكنالقولبأنهطريقةتعليمباستخداشكالًاإللكترونيالتعليميعد

منأجلاإلنترنتوبوابات،والشبكاتوالوسائطالمتعددةالحاسوب،وأجهزة،آلياتاالتصالالحديثة

والتحكم،وبأقلتكلفة،ويسهمفيإدارةالعمليةالتعليمية،إيصالالمعلوماتللمتعلمينبأسرعمايمكن

الجامعات،فإنخطوات:وقياسها،ولتقييمأداءالمتعلمين،وفيمؤسساتالتعليمالعاليمثل،فيها
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تتضمنخطواتإعدادالمحتوىالتعليمي،وتحديدخطةالمحاضرة،اإللكترونيالتحولنحوالتعليم

وإعدادالتقاريربةالطلالمتلقينللتعليماإللكتروني،وإدارةالعمليةالتعليميةوتقييمالطلبةوتحديدفئات

.(2015)عامر،واإلحصاءات

كبيرةاإللكترونيلتعليمل تقليلأهمية يسهمفي أنه يحتاجهاتتمثلفي التي المادية التكاليف

المدريين)العاملينأوصفوفمدرسية،كماأنهيوفرعلىمرافقإلىألنهاليحتاجو،التعليمالتقليدي

التعليمية،بلبإمكانهمالتعليمعنالمؤسساتإلىالوقتوالجهد،فالحاجةألنيذهبوا،(والمعلمين

الحاالتاإلنترنتطريق أمامجميع منازلهم،ويعطيفرصة ذوي،من اإلحتياجاتومنضمنهم

.(2020)شودب،التعليمعنطريقالتعليماإللكترونيالخاصةحيثيستطيعونأيضاً

 أنماط التعليم االلكتروني  

كبرفيهيكونعلىمجهودالمتعلمعتماداألأناالاإللكترونيمنالمتعارفعليهفيالتعليم

التعليم يوفر كما المعلم، مجهود على فيه االعتماد يكون الذي الوجاهي التعليم وبخالف ذاته،

والمكان،اإللكتروني الزمان في المرونة من ذكرمساحة للتعليم(2017)الزهراني،وقد نمطين

:اإللكترونيهما

 المتزامناإللكتروني أواًل: التعليم 

إلجراءالنقاشوالمحادثةعبرالحاسوبأجهزة أماموجودالمتعلمينإلىوهوالتعليمالذييحتاج

يجابياتهذاالنوعمنالتعليمحصولالمتعلمينعلىتغذيةراجعةفوريةوتقليلإومن،غرفالمحادثة

أجهزةحديثةوشبكةإلىحاجتههذاالنمطهابلمكانالتعليم،ومنسلبياتستغناءعنالذالتكلفةواال

المعلمينمعتطورًاوتعقيدًا،حيثيلتقيالمتعلموناإللكترونيوهوأكثرأنواعالتعليم،اتصاالتجيدة

التعليمعلىأو متزامن(اإلنترنتدوات )بشكل الوقت نفس المستخدمةفي،في األدوات وتتضمن

http://boo2.3abber.com/post/65071
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الفيديويأتيالمتزامنمااإللكترونيالتعليم المؤتمراتعبر غرف  المؤتمراتعبرالصوتأو ،:

التزامنيقديحدثأيضًاداخلغرفةاإللكترونيويتفقالمختصونالذينيرونبأنالتعليم،المحادثة

.المحادثةوباستخداموسائطالتقنيةمنحاسبوانترنت

 غير المتزامن  اإللكتروني ثانيا: التعليم 

المتعلمينفينفسالوقت،مثلوالمعلمينوجودإلىوهوالتعليمغيرالمباشرالذياليحتاج

أوعنطريق،أواألقراصالمدمجة،الحصولعلىالخبراتمنخاللالمواقعالمتاحةعلىالشبكة

يجابياتهذاالنوعمنإأوالقوائمالبريدية،ومن،اإللكترونيالبريد:مثلاإللكترونيأدواتالتعليم

يحصلونعلىهذاالنوعمنالتعليمحسباألوقاتالمالئمةلهم،وبالجهدالذيالمتعلمينالتعليمأن

اكلمااحتاجواإعادةدراسةالمادةوالرجوعإليهاإلكترونيًونالمتعلميرغبونفيتقديمه،كذلكيستطيع

نهقدأالحصولعلىتغذيةراجعةفوريةمنالمعلم،كماالمتعلملذلك،ومنسلبياتهعدماستطاعة

.والعزلةنطوائيةاإلإلىيؤدي

 والتعليم التقليدي اإللكتروني التعليم 

السابقة والدراسات النظري األدب والتعليمإلىيشير التقليدي التعليم بين اختالف هناك أن

ختالفبينهماوفقاآلتي:وجهاالا(2020)السالميوقدعرضاإللكتروني

المستحدثاتالتكنولوجيةتوظيفعلىاإللكترونيالتعليميعتمدالتعليمالمستخدمسلوبأ منحيث

العروض الوسائط،اإللكترونيةوعلى التعليم،المناقشاتأسلوبوالمتعددة أما الويب، وصفحات

أ  فإنه  التقليدي إالفيبعضالتقنيةأواألساليب،منالوسائلييعتمدعلىالكتابفاليستخدم

 .األحيان
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فإن التفاعل الوسائطيقوماإللكترونيالتعليمومنحيث استخدام يتيح التفاعلية،حيث على

اإللكترونية،والتعاملمعهاكمايريد،وتسمحلهالمناقشاتالعروضالمتعددةللمتعلماإلبحارفي

التفاعل،حيث يعتمدعلى التقليديال التعليم أما بالتفاعلية، الويب فقطأعبر يتم المعلمنه بين

.تبارهوسيلةتقليديةالتجذباإلنتباهعا،وبينالمعلموالكتاببوالمتعلم

غيرمكلفعندهويمكنتحديثهبكلسهولة،واإللكترونيالتعليمأماإمكانيةالتحديثفإن

والتعديل،جمعهيمكنطبعالكتابالفعند،غيرمتاحةلهعمليةالتحديثفماالتعليمالتقليديأالنشر

.فيهمرةأخرىبعدالنشر

متاحفيأيوقت،لذايتمتعبالمرونةمتاحفيأياإللكترونيالتعليماإلتاحةفإنحيثومن

منأيمكان،لذاففرصالتعليملهمتاحةعبرالعالم،أمااإلنترنتمكان،حيثيمكنالدخولعلى

ىوأماكنمصممة،كماأنفرصالتعليمفيهمقتصرةعللهوقتمحددفيالجدول،فالتعليمالتقليدي

.الموجودفيإقليمأومنطقةالتعليم

ايعتمدعلىالتعليمالذاتي،حيثيتعلمالمتعلموفقًاإللكترونيالتعليمفالتعلمومنحيثمسؤولية

 أماالتعليمالتقليدي،  الئمهيقدرتهواهتماماته،وحسبسرعتهوالوقتالذييناسبه،والمكانالذيمل

الدراسيالصفيعتمدعلىالمعلم،لذافهوغيرمتاحفيأيوقت،واليمكنالتعاملمعهإالفي

 .فقط

تصميمالعمليةالتعليميةبناءمنخاللهيتماإللكترونيالتعليمنفإالتعليمتصميمإلىباالضافة

التقليدي التعليم أما تعليميةيمكناكتسابها، التعليميةمنخاللف  علىخبرات العملية يتمتصميم

قا،علىنظامواحديناسبالجميع.وضعهيكلمحددمسب
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نظاممفتوحمرنوموزع،حيثيسمحييتمفاإللكترونيالتعليمإنومنحيثنظامالتعليمف

يحققاإلجابةعلىمتى؟كيف؟أين؟كماأنالتوزيعيوفيمكانه،أ،للمتعلمبالتعليموفقًالسرعته

نظامييحدثففأماكنمختلفة،أماالتعليمالتقليدييوالمحتوىف،والمتعلم،يعنىكلمنالمعلم

 اإلجابةعلىأين؟ومتى؟يمغلق،حيثيجبالتحديدللمكانوالزمانأ

 اإللكتروني  استراتيجيات التعليم

والمتعلمالمعلملدىاإللكترونيتوصيلالتعليمأسلوبباإللكترونياستراتيجياتالتعليمتتعلق

الجوإلى،باإلضافةلتوصيلالتعليميشملكلالوسائلالتييتخذهاالمعلموهذالتحقيقهدفما،

والمفاهيمالمبتغاة،لألفكارالمتعلموالترتيباتالتيتساهمبعمليةتقريبالمعلمأو،العامالذييعيشه

و االلكتروني، التعليم تفاعلقدفي إثارة على االستراتيجيات الستقبالتلماودافعية،تعمل علم

توجيههنحوالتغييرالمطلوب،وقدتشتملالوسائل،أوالطرائقأواإلجراءات،إلىالمعلومات،وتؤدي

الطريقةاال أو التلقيني)المواجهة(، الشرح التجربةستقرائية،أواإل،ستنتاجيةعلىطريقة أوشكل

ستراتيجيةسهلةوقدتكوناال،الخطةالتييقومبهاالمعلملتنفيذهدفتعليميو،الموجهةأو،الحرة

،المعلمومهاراتعدة،يجبأنيتقنها،التعليميةتعتمدعلىتقنيات،ستراتيجياتأومركبة،كماأناإل

المتعلمينو مع الميداني للعمل توجهه اإلموال،عند توظيف على يتموستراتيجيةقدرة متى معرفة

ستراتيجياتأهماال(2013،عمر)توقدعرضها،يتماستخدامغيرهاأوالتوقفعناستخدامها،ومتى

 :وفقاآلتياإللكترونيالمتعلقةبالتعليم

يمكنتقديمهاإذ،المحاضرةطريقةلتقديمالحقائقوالمعلوماتتعد ةالمحاضرة اإللكتروني  :أوال

أومنخاللأحدنظمتأليف،أوملفاتالنصوص،أوملفاتالفيديومنخاللملفاتالصوت،

وإتاحتهاللمتعلمخاللالمقرربحيث (Power Point) أو  (Flash)عروضالوسائطالمتعددةمثل
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تحميلها ف،وسماعها،يمكن بعضيأيومشاهدتها على المحاضرة تحتوى أن يمكن كما وقت،

 الروابطالمرتبطةبموضوعالدرس.

وحداتتعليميةصغيرةمرتبطةإلىيتمفيهتجزئةالمحتوىاإللكتروني  ثانيًا: التعليم المبرمج  

ويعتمدانتقالالمتعلمبينأجزاء،معبعضهابشكلتحددفيهمساراتمتعددةيتفاعلمعهاالمتعلم

 المقررعلىإجابتهعناألسئلةالمختلفةمنخاللاالختباراتذاتيةالتصحيح.

موقفتعليمييتمفيهتوزيعالمتعليمينالىمجموعاتصغيرة  اإللكترونيثالثًا: التعليم التعاوني  

هدفأوأهدافمحددةمشتركةأوكبيرةمكونةمنمتعلمينأوأكثريتعلمونمعًامنأجلتحقيق

وذلكمنخاللتفاعلهممعًاعنطريقأحدالمواقعالتعليميةالمصممةلذلك.

ويتبعفيها،وقدحالذهن،إثارةالتفكيرإلىيهدفأسلوبهواإللكتروني  رابعًا: العصف الذهني  

،يبنواعلىأفكاراآلخرينلكيالطلبةتشجيعويجب،نقدياليسمحبتوجيهأ،وقبولجميعاألفكار

 .استخراجاألفكارواآلراءمناألعضاءالصامتينوإعطائهمتعزيزًاإيجابياًو

علىمشكالتتثيريستراتيجيةتجعلالمواقفالتعليميةتحتوااإللكتروني  االكتشاف    :خامساً 

،واالستقصاءعنالمعلومات،البحثإلىشعورًابالحيرةوالتساؤل،وتدفعهوالمعلمينالمديرينلدى

 فهمهذهالمشكالتوحلها.يتمكنهمنتكوينالسلوكالذىيسهمفيوالمفاهيمالت،والحقائق

،ليتمكنمنالطلبةمساعدةإلىتهدفطريقةحلالمشكالتا سادسًا: حل المشكالت إلكترونيً 

المديرين،كماتساعدمقدتواجههيحلالمشكالتالتعليميةالتيالمفاهيمالمعرفيةاألساسيةفإدراك

عناإللكترونيالتعليميعلىتوجيهسلوكهم،ويمكنتطبيقاستراتيجيةحلالمشكالتفوالمعلمين

بحيثيطلبمنهم (Online Course) طريقطرحمشكلةبحثيةعليهممنخاللصفحةالمقرر
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،ويمكنلكلطالبمناقشةالمعلمبواسطةالبريدفرديظيفماقدتعلموهلحلالمشكلةولكنبشكلتو

أوالحوارالمباشر.،اإللكتروني

عبارةعندراسةخبراتأوليةيقدمهاالمديرونوالمعلمونأوحاالتيهدراسة الحالة    :سابعاً 

المشكالت لبعض محددة مجاالت تحديد خاللها من يتم فرضية حاالت أو سمات،حقيقية، أو

واتخاذ،ويتمتصميمدراسةالحالةبغرضمساعدتهمعلىفهمأساليبحلالمشكالت،الشخصية

المراجع،الكتبالتعليمية،مقابالتمعالخبراء،تحليلوجهاتوتحليلالبياناتعنطريق،القرار

 النظر.

يصعبعلىالمعلميوهيتمثيللموقفأومجموعةمنالمواقفالحقيقيةالتثامنًا: المحاكاة  

الىوالمديردراستهاعلىالواقع،حتىيتيسرعرضهاوالتعمقفيهاالستكشافأسرارها،والتعرف

الحقيقة،نظرًالتكلفتهأوخطورتهيفنتائجهاالمحتملةعنقربعندمايصعبتجسيدموقفمعين

.التفاعالتالكيميائيةالخطيرةمثل:

 ديم الرعاية والخدماتالتربية الخاصة في تق مراكزدور 

الخاصةوالنهوضاإلحتياجاتتلبيةحاجاتالمتعلمينمنذويإلىالتربيةالخاصةمراكزتسعى

ألن،الحدمنتفاقماإلعاقةوتقليلالفجوةبينهم،وبهملتقريبهممنأقرانهمالعاديينقدراإلمكان،

بدورالمراكزيمكنأنتبقىعلىحالهاإذاتركتبالتدخلعلميموضوعياذتقومهذهالاإلعاقة

الخاصةألنمدىالفروقحتياجاتاالنهاتقومبمراعاةالفروقالفرديةبينذويكبيروفعالحيثأ

،والقياس،بكثيرممالوقورنواباألفرادالعاديينيتمذلكمنخاللعملياتالتشخيصأعلىبينهم

،المالحظةختباراتبأنواعها،عنطريقأدواتمتعددةكاال،لكلفئةمنفئاتالتربيةالخاصة،والتقييم

 .(2021)عويمر،وغيرهاالمقابلة،دراسةالحالةوساللمالتقدير
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المناسبةلتلبيحاجاتهمفمثالاستخدمتالتقنيةوعلىتوفيرالوسائلوالمعداتالمراكزتعملإذ

القرنالواحدوالعشريندواتومعداتكثيرةمنهانظامبرايل،الكتبالناطقة،وفيأمعالمعاقينبصريًا

حديثةومتطورة،تقنيةالسكنر"عنطريقيمكنأنيستخدمالكفيفجهازالحاسوبمعجهازآخر"

مسموع،وتكييفالبيئةإلىليحولالكالمالمكتوب""السكنرحيثيضعالكفيفالورقةفيجهاز

.(2016)االممالمتحدة، التعليميةبمايتناسبمعفئاتالتربيةالخاصة

يمكنالتعليماإللكترونيالخاصةمنحتياجاتاالمتطلباتذويأن(2016)الحفناويويرى

 وفقاآلتي:حاجاتفيتسعتصنيفها

والتحليل: ذويالدراسة  تعليم تكنولوجيا بخصوص قرار اتخاذ قبل يجب اإلحتياجاتحيث

وتقديراحتياجاتهم،الخاصةحتياجاتاالالخاصةإجراءالدراساتالتيتستهدفتحليلمشكالتذوي

وتحليل إليهم، الموجهة الدراسية والمقررات البرامج وتحليل فئة، كل خصائص وتحليل التعليمية،

البيئيةوالتعليمية.،والمعوقات،الموارد

الخاصةاستخداممصادرحتياجاتاالأنيفرضعلىذويالعدل:ليسمنالتصميم والتطوير

والييسره،فهميحتاجون،العاديين،ألنذلكمنشأنهأنيصعبعليهمالتعلمللطلبةتعلمجاهزةمعدة

تصميموتطويرمصادرتعلمومنظوماتتعليميةمناسبةلهم،وتلبياحتياجاتهموتحلمشكالتإلى

تعلمهم،وتنقلإليهمالتعلمالمطلوببكفاءةوفاعلية،ويتطلبذلكوضعمواصفاتومعاييرعلمية

منظمةمحددةودقيقةلتصميمكلمصدرتعليميلكلفئةمنهم،وتصميمالمصادروتطويرهابطريقة

جالمصادروالمنظوماتالتعليمية.تعليميمركزيمتخصصفيإنتاتقنيسليمة،وإنشاءمركز
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المناسبة:  التعليمية  البيئات  أماكنمنبدالتوفير  لذوي،توفير مناسبة تعليمية وبيئات

التعلم،اإلحتياجات مصادر ومراكز المدرسية، المباني البيئات: هذه وتشمل والمكتباتالخاصة،

المدرسيةالشاملة،والمكتباتالعامة.

التعلمالمتعددةاالقتناء والتزويد: ،والمختلفة،وتحديثها،يقصدبهالعملعلىتوفيرمصادر

والمصادرالتعليمية،،والوسائل،وتزويدهابصفةمستمرة،ويتضمنهذاالمطلبتوفيركلمن:المواد

المطلوبةالس المؤهلةواألجهزةوالتجهيزات البشرية الكفاءات ثمتوفير المصادر،ومن تلك ،تخدام

والمدربةعلىتوظيفتلكالمصادر.

والتقويم: متخصصةالمتابعة  إدارة إنشاء المصادر،متابعةل،والتقويمللمتابعةيجب وتقويم

البشرية،،البشرية المصادرووغير وتحديد،توظيف والمتعلمين، المعلمين قبل من واستخدامها

المدرسة التقارير،احتياجات ثمكتابة البشرية، البشريةوغير المصادر التعليميةمن المؤسسة أو

.لتوفيرهاالمسؤولينإلىورفعها

برامجتطويرية،التدريب: أية لنجاح التدريبمطلًباملًحا التدريبكلمنيعد برامج وتشمل

وأخصائيحتياجاتاالذويمعلمي ذويالخاصة، أمور وأولياء التعليم، اإلحتياجاتتكنولوجيا

الخاصة.

األكاديمي: االاإلعداد  اإلعداد تطوير لمعلميجب ذويكاديمي ،الخاصةحتياجاتاالي

بكلياتالتربية،فضاًلعنتدريسمقررفيالخاصةحتياجاتااللذويتكنولوجياالتعليموأخصائي

فيكلياتالتربية.الطلبةالخاصةلجميعحتياجاتاالتعليمذويتقنية
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المعلمينوهيمطلبأسالتوعية واإلعالم: التعليموأولياءتقنيةوأخصائي،اسيلزيادةوعي

،والمؤتمرات،والندوات،الخاصةبتلكالفئة،ويتطلبذلكإقامةالمحاضراتتحتياجااالأمورذوي

الخاصة،وتصميممواقععلىشبكةحتياجاتاالوورشالعمل،وإنشاءقناةتليفزيونيةتعليميةلذوي

اإلنترنت.

التعليمعندحدتصميممنتوجاتومستحدثاتتقنيةينبغيأالتقفالنشر والتوظيف والتبني:

ينبغيأنتسعىلنشرهاوتوظيفهاوتبنيهامنقبلحتياجاتاالوتطويرهالذويتقنية الخاصة،بل

الخاصة.حتياجاتاالوتدريبذوي،ومؤسساتتعليممراكز،

كفايات التعليم االلكتروني 

فيالمعارفوالمعلوماتوالمفاهيمالتييتزودبهاالمعلموالتيمنشأنهاكفاياتالتعليمتتمثل

 .(2017ن،يس)حتحقيقأهدافهاالعقليةوالوجدانيةوالنفسحركيةوالتعليميةالعمليةتيسرأن

ظهورمدخلالكفاياتفيالتعليم،إلى(العديدمنالعواملالتيأدت2016زهو)توقدذكر

مهاالتقدمالكبيرفيمجالالعلومالتربويةوالنفسية،ومجالالعلومالبيولوجية،والوعيالمتزايدمنأه

،قدرةالمعلمينمفيعمليةالتعليم،وضعفالقناعةفيالتقنيةوالمستحدثات،بالمعلوماتللمعلمين

اإللكترونيطورتكفاياتالتعليم،والتعليم،واألداء،أنالهيئةالعالميةلمعاييرالتدريبضافةباإل

العمل، من سنوات ثالث خالل وجامعةبللمعلمين الحكومية، أريزونا جامعة من كل مشاركة

.كيوس،وجامعةبنسلفانياالحكومية،وجامعةديكن،ومعهدتطويرالتعليمفيفرنسااسير

:النحواآلتيعلىوهيكفاياتالتعليماإللكترونيإلى(2020)بنانيتأشاروقد

قدرةالمعلمعلىالتعامـلمـعالتقنيـاتالرقميةوتوظيفهافيم:وتتمثلفي)تقنية(  ةكفايات فني  .1

العمليةالتعليميةومساعدةالمتعلمينعلىالتعاملمعها.
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تقديمباإللكترونييمكنتحديدأدوارالمعلمأواألنشطةالمطلوبةمنهفيعصرالتعليمحيث

كبير لعدد الفورية من،المعلومات البريدوالطلبةومتنوع غرفو،اإللكترونياستخدام استخدام

المدارساالتصالمعو،اإلنترنتىومواقعمتعددةعلالمتنوعة،توفرالقنواتالتعليميةو،محادثةال

.إصدارتقاريردوريةو،متابعةأداءالطالبو،اإللكترونية

:وهي،التعليموالكفاياتالالزمةلذلكتقنيةالمجاالتالتييستخدمفيهاالمعلمتحديدويمكن

كفاياتإدارةوكفاياتتصميماستراتيجياتالتعليمالمفردو،التعليمتفنيةكفاياتمعرفيةخاصةبمجال

،كفاياتاستخدامشبكةالمعلوماتالدوليةو،كفاياتاستخداماألجهزةالتعليميةو،عليميالموقفالت

 .تمعجالمةكفاياتخدموكفاياتصيانةالموادواالجهزةالتعليميةو

يالتعليموتنظيمالمواقفالتعليميةالتتصميميتتمثلففاإللكترونيالتعليميأدوارالمعلمفأما

التعليمتقنيةتوظيفو،اإللكترونيبواسطةالتعليمهالتخصصيتمتقديميدرسفيعلىأيتحتو

وتطويعبرامج،صيغةصفحاتنسيجيةيفالتعليميةبناءمحتوىالمادةيواستغاللالوسائطالفائقةف

لكىيتمكنالكثيرمنالمتعلمينالتعلممنخاللهذهالبرامجاإلنترنتالموادالتعليميةللعملعلى

ف كانوا ولو متباعديحتى والتحروةأماكن البحث على المتعلمين دافعية المعرفةيتشجيع عن

،ةإرشادالمتعلمينبطريقةفرديوإلثراءالتعليماإلنترنتوالمعلوماتالمتعلقةبهذاالمجالمنخالل

،ةالموثوقبهاوالمتنوعاإلنترنتنحوكيفيةاكتسابهمللمعارفالمتنوعةمنخاللمواقع،وجماعية

النتباهطالبهممثيرةالهتمامهمةتصميممواقعجديدةجاذبيتعاونالمعلمينفيمابينهمفو،والمتناثرة

منأجلالتعاملذاتياًالطلبةتنميةتعلمو،يسيرةاالستخدامكمدرسةإلكترونيةيتمالتعلممنخاللها

 .بسهولةويسراإللكتروني
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علـىتزويـدالمتعلمينالمعلمقدرةموتعنىبإدارةالموقفالتعليمي،بحيثتناقشكفايات اإلدارة: .2

واض سير محددةبخطة تعليمية أهداف وفق مرسومة التعليم أثناء مناسبة،حة مـن والتأكـد

،أثناءسيرالتعليمبهاالمقرراتالدراسيةلمستوىالمتعلمين،وحلالمشكالتالتييمرالمتعلمون

أو،ومنحيثتوجيهالمتعلمينأثناءتعاملهممعالموقعالتعليمي،منيحلهاإلىأوتوجيهها

بدأنيهتممعالمحتوىالتعليميالمقدمأومعزمالئهمفيدراسةالمقررالدراسينفسه،فال

أوعبررسائلالبريداإللكتروني،كماينبغي،استفساراتالمتعلمينإمامباشرةىالمعلمبالردعل

فيالمقرر،سبلتطويرأدائهإلىهدرشاحدهفيهذاالمقررإلىعليهمتابعةأداءكلطالبعل

إلتقانالتعاملمعالموقع،وتقنيات،نصحالمتعلمينبمايحتاجونهمنمهاراتىباإلضافةإل

والسلوكالتي،توضيحماتنصعليهأخالقياتالشبكةمنقواعداللياقةىالتعليمي،باإلضافةإل

.يجباتباعهافيالتعلمعنبعد،وآدابالتعاملمعاآلخرين

تخطـيطاألنـشطةالمرتبطـةالعامل)المديرأوالمعلم(علىقدرةم:وتتمثلفيكفايات التصميم .3

للممارسـة للمـتعلم الفرصـة وإتاحة التعليمية، للعملية الجيد والتصميم التعليمي، بالمحتوى

 .والتطبيق،ودمجالبيئةوالظروفاالجتماعيةبتجربةالتعليم

خصائصومنها:هاليهاأثناءتصميمالمواقعالتعليميةاالنتبايينبغيهناكبعضاالعتباراتالت

المستفيدين للموقعاأل،جمهور التعليمية الموقع،هداف خالل من المقدم الحركة،المحتوى ،بنية

داخل الصفحة،هوالتوجيه النصوص،تصميم التأليف،والصور،والرسوم،استخدام نظام اختيار

،بهذهاالعتباراتفسوفينشأعنهذامواقعتعليميةأفضلعلىالشبكةوإذاتماالهتمام،المستخدم

زيادةفاعليتهافىتقديمالمحتوىالمطلوب.يوبالتال
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يجبييمكنتقديمهامنخاللالمواقعالتعليميةوبالتاليكماأنهناكمجموعةمناالنشطةالت

يلمبها فمعظم؛المعلومات،وهيالشبكةبروالتعاملمعهاع،وبكيفيةتصميمها،علىالمعلمأن

التعاملمعأسلوبو،وتصنيفهذاالمحتوى،يالمواقعالتعليميةتقدممعلوماتعنمحتواهاالتعليم

التجولداخلالموقعلرؤيةيالعروضوهومايعن،ووالتعلممنخالله،وااللتحاقبالدراسة،الموقع

ووسائط،ورسوم،ساسعلىصورفىاألاًمحتواهقائموخصوصاوإنكان،إليهوالتعرف،محتوياته

معلوماتيوالذىيعط،علىالمستوىاألوهو،والتوضيح،الشرح،وأخرىبخالفالنصوصالمكتوبة

وليسمجردنظرةعامة،وبشكلأكثرتحديدا،يريدالمعلمأنيتعلمهايعنالجزئياتالتكثرتفسيراًأ

نشطةتقومفيههذهالمواقعالبحثهونوعمختلفمناأل،والمستوىالذىيسبقهيكماهوالحالف

وقديتموضع،ساليبالخاصةبالبحثواالستكشافمعتقديمبعضاأل،بتقديمروابطمعمواقعأخرى

عليها،بحيثتوضحماسوفيحدثعندالضغطزرارأوكلماتبسيطةعلىاأل،جملقصيرة

نشطةالتعليميةغيرالمباشرةتقدمبعضالمواقعالتعليميةبعضاأل،وليهإوالموقعالذىسيتماالنتقال

،(يالواقعالعلميتمامهابعيداعناالتصالمعالخطالمباشر)تجاربحقيقيةفإيينبغينشطةالتاأل

األنشطةالتعليميةالمباشرة،و(جارب)كالتجاربالكيميائيةمثالًويكونالغرضمنهاعملبعضالت

سبيلالمثالالتعاملمعىوهيتعنيأنشطةيقومبهاالمتعلمباستخدامإمكانياتالموقع،فيمكنعل

قيماً المتعلم يدخل وبحيث الموقع، يقدمها التي المحاكاة أساليب المتغيراتبعض لبعض مختلفة

تقدمبعضالمواقعإمكانياتللمشاركةو،هذهاألساليبالتيتحاكيالتجاربالحقيقيةفيويشاهدأثرها

والملتحقينبالدراسة،واألبحاثالخاصةبموضوعمعينمعباقيالمتعلمين،والنتائج،فيالبيانات

بعضعبر تعطي كما الموقع، الهذا المتعلمين التدريسالمواقع خطط وضع في المناسبة،حق

.هذاىواألنشطةالتييرونهافعالةبداخلهذاالموقع،وذلكمنخاللبيئةتعاونيةتشجععل
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علىتـسهيلعمليـةالتعليموالتفاعلبينهوبينالمعلمقدرةمي:تعنكفايات التيسير والتسهيل .4

المتعلمين،وكذلكبينالمتعلمينبعضهممعالبعضوإعطـاءالفرصـةللمناقشةاإللكترونيةبقيادة

وتوجيهالشكرللمساهماتالجيدة،للمحتـوى،نفسه،وتوجيههمنحومصادرخارجيةمثريةالمعلم

.ويطورويحدثمعلوماتهمومهاراتهم،يةعلىأنيتواصلبفاعلالمعلمقدرةمو

،ومساعدتهمالمتعلمينلتقويمعلىتبنيمعاييرواضحةالمعلمقدرةم:وتناقشكفايات التقويم .5

 علىتحقيقاألهدافالمرجوةمنخاللمتابعةمهامهموحلالمـشكالتالـتيتواجههم.

سيماوال،ختباراتنتائجأفضلفياالإلىوأثبتتبعضاألبحاثأنالتعلمعبرالشبكاتأدى

فيحلالمشكالتالمعقدة،وفيالمخرجاتالتعليميةبوجهعامكماأنهناكبعضالعواملفيهذا

مبهذهالنوعمنالتعلممنهامرونةالمقررات،والعروضالبصريةالفعالة،ورضاالمتعلمينعنتعلمه

.الطريقة

حيثأنالباحثةسوفتستخدمهذهالكفاياتفيدراستهاللكشفعندرجةتوافرهالدىالعاملين

)مديرين،ومعلمين(فيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةلوزارةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسط.

 في مراكز التربية الخاصة  اإللكتروني التعليم كفايات 

الخاصةلرفعمستوىمحاوالتبدأتعدة التربية المهنةوتوظيفأفيمراكز المعلمفي داء

وتأهيله،عدادالمعلمإالمحاوالتاالهتمامبومنتلك،علىتحقيقأهدافهمالطلبةكفاءتهلمساعدة

وظهرتبرامج،ونفسيةجديدةقائمةعلىالمدخلالتعليميالقائمعلىالكفايات،علىأسستربوية

ا أساس على المعلم تهدفإعداد متطورة استراتيجيات إيجاد لمحاولة نتيجة تحديثإلىلكفايات

،اإلعدادمنناحية وهيتعملعلىإيجادنوعمنالعالقةبينبرامج وتطويربرامجإعدادالمعلم،

وتقسمفيهالعمليةالتدريسية منناحيةأخرى،،اموالمسؤولياتالتيسوفيواجههاالمعلموبينالمه
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عليها مجموعةإلى يدرب التي المتعددة التدريسية المواقف من تشتق التي المهارات المعلم من

.(2014دة،ي)الجرا

المصادرومن الكفاياتالمعنيةأهم الحاليةفيتحديد الدراسية المقررات إلىترجمةمحتوى

لدقيقتحليلالمهمةويقصدبذلكالوصفا،وفرعندالمعلمالذييقومبتدريسهااكفاياتينبغيأنتتو

المعلم الوصف،ألدوار هذا يترجم عليهإلىثم يتدرب واكفايات حاجات، ،وقيمهمالطلبةدراسة

ذلك،وطموحهم تتوإلىوترجمةكل أن يجب بهماكفايات يتصل الذي المعلم وفرعند التصور،

 .(2016)زهو،بعادهذاالتصورالنظريلمهنةالتدريسوالتحليلالمنطقيأل

،مجموعةمنالقدراتوالكفاياتالتقنيةمعلمالتربيةالخاصةلدىبدمنأنتتوافرولذلكال

أوتطويرمؤسسيبدونامتالكتعليمي،وهيمطلبأساسيفيالحياةالمعاصرةألنهالتقدم

كفاياتوهي،اإللكترونيالكفاياتالتقنية،ويمكنتحديدالكفاياتالالزمةللمعلمفيمجالالتعليم

كفاياتمتعلقةبمهارات،وبومكوناتهوملحقاتهوبرامجهمتعلقةبالثقافةالحاسوبيةمثلمعرفةالحاسو

استخراجها ثم وحفظها ومعالجتها البيانات إدخال أدوات استخدام كيفية مثل الحاسوب ،استخدام

وطرقتداولهاوشبكة،ومصادرها،المعلوماتإلىكفاياتمتعلقةبالثقافةالمعلوماتيةوتشملالتعرفو

 .(2016وحميدات،وبدارنة،)حمران،اإلنترنت

أوترز محاور(Awouters, 2009) وذكر ثالثة هنالك كفاياترئيسةأن التعليملتحديد

 تتمثلفي:اإللكتروني

 والتييمكنهاستخدامها.التعليم،معرفةالمعلمألنشطةالتعليمالقائمةعلىتقنيات .أ

 البرمجيات.أنيكونلدىالمعلمالمهاراتالالزمةالستخدام .ب
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مثلبرمجياتالتدريبالتعليمأنيعرفالمعلماألساليبالتربويةالمرتبطةبعناصرتقنيات .ج

والممارسة.

استراتيجياتالتربيةالخاصةالالزمةلمعلمالتربيةالخاصةفيضوءوهناكمجموعةمنالكفايات

لتحقيق الالزمة االستراتيجية التوجيهات يتخذ أن في المعاقين تتمثل دمج مع،أهداف وتكاملهم

يخططاالستراتيجياتالتدريسيةويحددالمصادر،وويحدداألهداف،،العاديين،وأنيقيسالحاجات

.التعليمويقيمييسرويستخدمالمصادر،ووأنينفذاالستراتيجياتالتدريسية

تسهمبشكلفعالفياإللكترونيشكالوانماطتقنياتالتعليمأ  نأ:  الباحثة  الحظتومما سبق  

،وهيتمدهمبكلمايساعدهموييسرعليهمعملياتالتعليم،الخاصةحتياجاتاالوتدريبذوي،تعليم

 لدىمعلميهذهالفئات.،واستخدامهذهاألدواتفيالمواقفالتعليميةيتطلبتوفيركفاياتخاصة

  



27 

 ذات الصلة  الدراسات السابقةثانًيا: 

علىاألدبالنظريفيالميدانالتربويوالوقوفعندعددمنالدراساتالسابقةاالطالعبعد

عرضها تم الحالية، الدراسة بموضوع الصلة مباشرذات بشكل الدراسة بموضوع إلرتباطها وفقًا

األحدثكمايأتي:إلىمناألقدموتسلسلهامن

الدراساتالتيتناولتالتعليماإللكترونيفيمراكزالتربيةالخاصةومعلميالتربيةالخاصة:أواًل:

هدفت((Bigelow ,2008بيجلوقام إلىبدراسة الخاصة التربية معلم اتجاهات فحص

ذويصعوباتالتعلم.اشتملتأداةللطلبةومعرفتهوامتالكهللتكنولوجياالمساندةفيتعليمالكتابة

عينةعشوائيةمنمعلميالتربيةالخاصةفيمدينةإلى(أسئلةمسحيةتمتوجيهها10الدراسةعلى)

الدراساألمريكيةأوهايو أفراد يفتقرونالتقنيةأهميةإلىة،وقدأشار وامتالك،المعرفةإلى،وأنهم

داللةالتقنيةمهارات ذات فروق وجود عدم الدراسة نتائج أظهرت كما فيإحصائيةالمساندة،

وسنواتالخبرة،وقدذكرأفراد،المستوىالتعليمي:االتجاهاتوالمعرفةواالمتالكتعزىلمتغيرات

عرفةوامتالكالتكنولوجياالمساندةكانبسببنقصالتدريب.مإلىالدراسةأنافتقارهم

هدفت(Billingsley,2014)بيلينجسليأجرت سابقة(14)مراجعةإلىدراسة دراسة

الفتراضيلزيادةمخرجاتالتعلملدىمعلميالتربيةالخاصةقبلالخبرةااستخدمتفيهاتقنياتالواقع

الميدانيةأوالدورات،وكذلكهدفتالدراسةلمعرفةفاعليةدراساتالحالةوذلكمنخاللالخبرات

شرافعبرمؤتمراتالفيديووالمشاركةفيأنشطةالواقعاالفتراضيوأكدتالنتائجأنهذاالرقميةواإل

.الميدانيلمعلمالتربيةالخاصةقبلالخبرةتعززبشكلكبيرفرصالتعلميمكنأنالتقنيةالنوعمن
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دراسة المرتبطةإلىهدفتفقد  Cynthia & Jeff (2014)سينثياأما العوامل توضيح

مريكيالكبيرةبالتكنولوجياالمستخدمةفيتعليمالطالبذوياالعاقةفيواحدةمنوالياتالغرباأل

قرارقانوناستخدامالتكنولوجياالمساعدةفيإعامًاعلى(25))واليةمتشجن(وأجريتبعدمرور

تربيةخاصة.أظهرتالنتائجأنهناكنظرةإيجابيةاً(معلم143التعليم،وتكونتعينةالدراسةمن)

نهناكألهذهالتقنياتوأنهنالكعوائقتحولدوناستخدامهذهالتقنياتتتمثلفيقلةالتمويلو

.هاوخارجداخلالمدرسةالتقنيةوأولياءاألمورحولكيفيةاستخدام،فيمعرفةالطالب،نقصعام

إلىالكشفعنمدىتوظيفمعلمي(2015) الذروةوالعجميوالدوخيدراسةهدفتفيحين

التعليم لتطبيقات الخاصة للواقعاإللكترونيالتربية وصفية )دراسة الخاصة التربية فصول في

(129)والطموح(،واستخدمتالدراسةالمنهجالوصفيالمسحيالمقارن.وتكونتعينةالدراسةمن

و الدراسي(113)معلمًا العام من الثاني الفصل في الخاصة التربية مدارس معلمي من معلمة

أكثرمعلميمأنمعلمصعوباتالتعلمه(بدولةالكويت.وتوصلتالدراسةإلى2013-2014)

بطيئيوالتوحدومعلموويليهمفيذلكمعلماإللكترونيلتطبيقاتالتعليماالتربيةالخاصةاستخدامً

اإلعاقةالعقلية.وتوصلتالدراسةإلىاستخدامالتالميذاإلناثوالتعلمويأتيفيالمرحلةاألخيرةمعلم

ويعودذلكإلىأناتجاهاتاإلناثنحواستخدامالحاسوب،منالذكورلتلكالتطبيقاتوتوظيفهاأكثر

أكثرإيجابية.

التعليمإلىالتعرف  (2017)العجميوالحارثيدراسةوسعت فياإللكترونيواقعاستخدام

تدريسذوياإلعاقةالفكريةفيمدارسالرياضمنوجهةنظرالمعلمات،ولتحقيقأهدافالدراسة

استخدمالمنهجالوصفي.وتمثلتعينةالدراسةفيمعلماتالتربيةالخاصةفيمعاهدوبرامجالدمج

(معلمة.كشفتالنتائجعنعدموجودفروق205للتربيةالفكريةبمدينةالرياض،والبالغعددهن)
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داللة التإحصائيةذات استخدام واقع نحو الدراسة عينة مفردات استجابات متوسطات عليمبين

 (.)المؤهلالعلمي،عددسنواتالخبرة:ت عزىلمتغيراتاإللكتروني

كفاياتمعلمالتربيةالخاصةفيتوظيفتكنولوجياإلىالتعرف  (2017)القحطانيوهدفتدراسة

نهاليوجدفروقأوتبين،التعليمعبروسائلالتواصلاالجتماعي،وقدتمبناءاستبانةلهذاالغرض

التواصل وسائل عبر التعليم تكنولوجيا توظيف في الخاصة التربية معلم كفايات في داللة ذات

.تعودلمتغيرالخبرةإحصائيةاالجتماعي،تعزىلمتغيرالجنسلكنهناكفروقذاتداللة

وجهةمناإللكترونيواقعالتعلمإلىدراسةهدفتالتعرف  (2018)  الشمريفيحينأجرى

الكويت، الخاصةفيدولة التربية لواقعنظرمعلمي الخاصة التربية تقديرمعلمي وجاءتدرجة

وتماستخدامالمنهجالوصفيالمسحيمنخاللتطويراستبانةتكونتالتعلماإللكترونيمرتفعة،

ولةالكويتمنوجهةنظرمعلميالتربيةالخاصةفيداإللكتروني(فقرةلقياسواقعالتعلم49من)

( من الدراسة عينة حولي258وتكونت منطقة في الخاصة التربية مدرسي من ومعلمة معلًما )

الستجاباتمعلميإحصائيةوجودفروقذاتداللةإلىالتعليميةبدولةالكويت.وتوصلتالدراسة

لةالكويتتعزىمنوجهةنظرمعلميالتربيةالخاصةفيدواإللكترونيالتربيةالخاصةلواقعالتعلم

ككلوجاءتالفروقلصالحالمعلمينالذكور،وتوصلتاألداةلمتغيرالجنسفيجميعالمجاالتو

تعزىلمتغيريالمؤهلالعلميوسنواتالخبرةفيإحصائيةعدموجودفروقذاتداللةإلىالدراسة

ككل.األداةجميعالمجاالتو

الدراساتالتيتناولتكفاياتالتعليماإللكترونيفيقطاعالتعليم:ثانيًا:

التيهدفتإلىالكشفعنمعوقات(2010)مفلح،والدهونوالهرش،لمنكأشارتدراسة

منوجهةنظرمعلميالمرحلةالثانويةفيلواءالكورة،ولتحقيقاإللكترونياستخداممنظومةالتعلم
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(فقرةموزعةعلىأربعةمجاالت.تكونتعينةالدراسة36تطويراستبانةمن)أهدافالدراسةتم

( و)47من معلمًا البيانات58( جمع وبعد العشوائية، بالطريقة إختيارهم تم معلمة، وتحليلها،(

المتعلقةبالمعلمينجاءتبالمرتبةاألولى،المعوقاتأشارتالنتائجبأن.ستخداماالساليبالوصفيةاب

ساسية،وجاءتتهاالمعوقاتالمتعلقةباإلدارة،ثمالمعوقاتالمتعلقةبالبنيةالتحتيةوالتجهيزاتاألتل

إحصائيةالمعوقاتالمتعلقةبالطلبةفيالمرتبةاألخيرة.كماأشاراتالنتائجإلىوجودفروقذاتداللة

األساسيةلصالحالذكور،كماتعزىللجنسفيمجالالمعوقاتالمتعلقةبالبنيةالتحتيةوالتجهيزات

النتائجوجودفروقذاتداللة المتعلقةإحصائيةبينت المعوقات العلميفيمجال للمؤهل تعزى

بالطلبةلصالححملةالماجستيرفأعلى.

دراسةهدفتالتعرفإلىاتجاهاتمعلميومعلماتمدارسمنطقة(2017)الطوالبةأجرت

ضمنمتغيرات)الجنس،سنواتالخبرة،نوعالمدرسة(،اإللكترونيليممأدبانحواستخدامتقنياتالتع

وجاءتالدراسةبدرجةمرتفعة،مأدباوتكونمجتمعالدراسةمنجميعمعلميومعلماتمدارسمنطقة

طبقةعشوائية.وتوصلتالدراسةإلىأهميةاستخداممنمجتمعالدراسةضمنوتماختيارعينة

حسبالجنساإللكترونيروني،وإلىوجودفروقفياستخدامتقنياتالتعليمتقنياتالتعليماإللكت

.لصالحاإلناث

للمرحلةالكشفهدفت  دراسة(2017)الونداويوأجرى الجغرافيا درجةممارسةمعلمي عن

التعلم لكفايات العليا استخداماإللكترونياألساسية تم الدراسة ولتحقيقأهداف نظرهم، منوجهة

( من الدراسة عينة وتكونت الوصفي، للمرحلة87المنهج الجغرافيا معلمي من ومعلمة، معلمًا )

انالرابعة)لواءماركا(وتكونتأداةالدراسةمناستبانةاألساسيةالعلياالتابعينلمديريةتربيةعم

( من معلمي51مكونة ممارسة درجة ان النتائج وأظهرت مجاالت. خمسة على موزعة فقرة، )
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األداةمنوجهةنظرهمجاءتبدرجةمتوسطةعلىجميعمجاالتالدراسةوالتقنيةلكفاياتلالجغرافيا

للكفاياتإحصائيةككل،كماأظهرتوجودفروقذاتداللة الجغرافيا فيدرجةممارسةمعلمي

.لصالحاإلناثلمتغيرالجنسالتكنولوجيةتعزى

دراسةكشفتعندرجةتوافركفاياتتكنولوجيا(2018)،والعتلوالعنزيعقيل،جرىأوقد

المعلوماتواالتصاالتلدىمعلميالحاسوبفيالمرحلةالمتوسطةبدولةالكويتمنوجهةنظر

وسنواتالخبرة،والعمر،والمناطقالتعليمية.النوع،رؤساءأقسامهم،باإلضافةإلىمعرفةأثركلمن

تحقيقأهدافالدراسة؛وذلكمنخاللتطبيقاستبانةمكونةوقداستخدمالباحثونالمنهجالوصفيل

عبارةموزعةعلىثالثةمحاور؛هي:كفاياتتكنولوجيـاالمعلومـات،كفايـاتتكنولوجيا(41من)

االتصاالتوكفاياتتكنولوجياالتعليملتدريسالحاسوب.وقدأظهرتنتائجالدراسةأندرجةتوافر

ماتواالتصاالتلدىمعلميالحاسوبفيالمرحلةالمتوسطةبدولةالكويـتكفاياتتكنولوجياالمعلو

إحصائيةمرتفعةمنوجهةنظررؤساءأقسامهم؛كماأسفرتالنتائجعنعدموجودفروقذاتداللة

ومجاالتهالفرعية.كماأظهرتالنتائجوجودفروقذاتالنوعلكلمنمجموعالكفاياتتعزىلمتغير

تعليمتقنيةاالتصاالت،وكفاياتتقنيةبـينالمعلمينتبعالسنواتالخبرةفيكفاياتيةإحصائداللـة

.سنةفأكثر11الحاسوب،واالستبانةالكليةللكفاياتلصالحذويالخبرة

ورضااإللكترونينمذجةتفاعلالتعليمإلىهدفت((Bashir ,2019بشيروفيدراسةأجراها

فيمؤسساتالتعليمالعالياألوغندية،واعتمدتهذهالدراسةعلىالمنهجالتعلميةواستمرارالمتعلم

،وتمجمعةالتعلميواستمرار،التيتمربطهابرضاالمتعلماإللكترونيالمسحي،ودرستفاعليةالتعليم

أنالنتائجتمتعلًما.كشف(232)فقرة،وتمتطبيقهعلى(28)البياناتباستخداماستبيانمكونمن
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يتألفمنهيكلثالثيالعوامل:وهوواجهةالمتعلم،وتفاعلالتغذيةالراجعة،اإللكترونيتفاعلالتعليم

محتوىالتعلم.إلىباإلضافة

 التعقيب على الدراسات السابقة ثالثًا: 

يالحظأنالدراساتتنوعتمنحيثالعربيةواألجنبيةالسابقةالدراساتاستعراضمنخالل

المكانوالعينة،وقدتشابهتمعدراساتواختلفتمعدراساتأخرىمنحيثالمتغيراتواألهداف.

اإلستبانةستخدمتاالمنهجالمتبعحيثاألداةفيالدراسةالحاليةمععددمنالدراساتتشابهت

الشمريودراسة(2017)الطوالبةدراسة(2018)العتلووالعنزيعقيلدراسةمثلالمنهجالوصفي،و

والحارثيودراسة،(2018) الونداويودراسة،(2017)القحطانيودراسة،(2017)العجمي

ودراسة(2010الهرشومفلحوالدهون)،(Billingsley,2014)بيلينجسليدراسةو،(2017)

.Bashir(2019)بشيرودراسة(،(Bigelow, 2008بيجلو

منأ الخاصةحيثما التربية مراكز في العاملين وهي الحالية الدراسة تشابهت فقد العينة

(ودراسةالعجميوالحارثي2017(ودراسةالقحطاني)2018معلمين(معدراسةالشمري)،)مديرين

(2017)( والدوخي والعجمي الذروة (Billingsley,2014)بيلينغسليودراسة(2015ودراسة

 Cynthia (2014)سينثياإمأوكولووجيفديدريشودراسة((Bigelow ,2008بيجلوودراسة

& Jeff والتيكانتعينتهامعلميالمرحلة(2010الهرشومفلحوالدهون)دراسةمعواختلفت

2017)التيكانتعينتهامعلميالمدارسالعاديةودراسةالونداوي)(2017) دراسةالطوالبةالثانوية

التيكانتعينتهامعلمي(2018)العتلووالعنزيعقيلودراسةالتيكانتعينتهامعلميالجغرافيا

.التيكانتعينتهاالمتعلمينBashir(2019)بشيرودراسةالحاسوبفيالمرحلةالمتوسطة
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خاللاالطالععلىالدراساتالسابقةفيإعداداألدبالنظريومنهجيةمناستفادتالباحثة

وتميزتالدراسةالحاليةعنالدراسات،الدراسة،واختيارعينةالدراسة،وكيفيةتطويرأداةالدراسة

دراسةدرجةتوافرإلىالتيتهدف-علىحدعلمالباحثة-القليلةالسابقةبكونهامنالدراسات

التابعةلوزارةلدىالعاملين)مديرينومعلمين(فيمراكزالتربيةالخاصةاإللكترونيتعليمكفاياتال

 التربيةوالتعليمفياقليمالوسطبشكلخاص.
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 : الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

الفصل هذا الدراسة،عرضاًيتناول وومجتمعهالمنهجية وهادواتأوعينتها تنفيذها،إ، جراءات

تبعتفيالحصولعلىالنتائج.االتيحصائيةوالتحليالتاإل

 منهجية الدراسة 

اذ،كونهالمنهجالمالئمللتطبيقبناءعلىطبيعةالدراسةاستخدمتالدراسةالمنهجالوصفي،

فيمراكزالتربيةمنالمديرينوالمعلمينالعامليناإللكترونيكفاياتالتعليمالحصولعلىبياناتتم

.الخاصةالتابعةلوزارةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسط

 مجتمع الدراسة 

فيمراكزالتربيةالخاصةوالبالغعددهمالمديرينوالمعلمينتكونمجتمعالدراسةمنجميع

 وفقًالبياناتوزارةالتربيةوالتعليم.2021-2020لعامومعلم (مدير 800)

 عينة الدراسة 

(  اختيارعينةمكونةمن المكونمن)300تم المجتمعاالصلي ومعلممن (800(مدير

 الرجوع بعد وذلك ومعلم إلىمدير اإل الجداول ومورغانحصائية كيرجسي لـ

(Krejcie & morgan, 1970)(95بنسبةثـــقة%)(5وهامشخطأ%،)(يبين1والجدول)توزيع

 (.الوظيفةوالمؤهلالعلميوعددسنواتالخبرةو)الجنس:متغيراتأفرادعينةالدراسةحسب
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 فراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتها أتوزيع    (1الجدول )
 النسبة المئوية  التكرار  الفئة  المتغيرات 

 الجنس 
 23.3% 70ذكر
 76.7% 230أنثى

 %300100المجموع

 الوظيفة 
31.7% 95مدير
68.3% 205معلم

 %300100المجموع

 عدد سنوات الخبرة 
18.6% 56سنوات5أقلمن

 40.7% 122سنوات10أقلمن-5
 40.7% 122سنواتفأكثر10

 %100 300المجموع

 المؤهل العلمي 
 53.0% 159بكالوريوس

 47.0% 141دراساتعليا
 %300100المجموع

%(،23.3(توزيعأفرادعينةالدراسةوفقمتغيراتها،إذبلغتنسبةالذكور)1يبينالجدول)

)مديرومعلم(،فقدالوظيفةوبالنسبةلمتغير،%(76.7)وبلغتعلىأمااإلناثفكانتالنسبةاأل

،%(31.7)المديرين%(،فيحينبلغتنسبة68.3فيالمراكزالخاصة)للمعلميننسبةأعلىبلغت

%(،18.6)سنوات5أقلمنالخبرةنسبةلسنواتأقلفكانتالخبرةعددسنواتأمابالنسبةلمتغير

،%(40.7)فأكثرحيثبلغتسنوات10ونسبةسنوات10أقلمنإلىسنوات5وتساوتنسبة

.%(53.0والمعلمينفيمرحلةالبكالوريوس)المديرينلمتغيرالمؤهلالعلميفقدبلغتنسبةوبالنسبة

%(.47.0والمعلمينفيمستوىالدراساتالعليا)المديرينفيحينبلغتنسبة
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 أداة الدراسة

لاألولالبياناتاألولية،ومثّلمثّن:أيمكونةمنجزستبانةالتحقيقأهدافالدراسةتمتطوير

لدىالعاملينفيمراكزالتربيةالخاصةاإللكترونيكفاياتالتعليمتقيسالثانيمجاالتالدراسةالتي

مجالالكفاياتالفنية)التقنية(،)شملتخمسةمجاالتو،التابعةلوزارةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسط

(،وذلكاإلدارية،مجالكفاياتالتصميم،كفاياتالتيسيروالتسهيل،كفاياتالتقويممجالالكفايات

النظريإلىالرجوعبعد التعليم،األدب كفايات دراسة بموضوع الصلة ذات السابقة والدراسات

االستبانةتكونت(.وقد2017ودراسةالعجميوالحارثي)،(2017الطوالبة)تيدراسمثلاإللكتروني

.(1كمافيالمحلق)علىالمجاالتالخمسةموزعة(فقرة42بصورتهااألوليةمن)

 صدق أداة الدراسة 

استخرجتدالالتالصدقبطريقتينهما:

 أواًل: صدق المحتوى )الصدق الظاهري( 

(منأساتذةالجامعاتاألردنية9)علىبعدأنقامتالباحثةبإعدادأداةالدراسةتمعرضها

،بهدف(2منأصحابالخبرةواإلختصاصفيموضوعالدراسةالموضحةأسمائهمفيالملحق)

مناسبةاألداةلتحقيقأهدافالدراسة،والتأكدمنصالحيتهالقياسمايجبأنتقيسه،علىالوقوف

وصحةمفرداتهالغوًياومعنوًيا،نتماءالفقراتللمجالالذيتنتميإليه،والتأكدمنوضوحفقراتهاوإ

وإقتراحأيفقراتيرونأنهامناسبةومنالممكنأنتثريالدراسة،وإبداءرأيهمفيالشكلوالتنسيق

تعديلوحدفوإضافةعلى.وقدتمالعملوطريقةالقياس،وقدتماألخذبمالحظاتهمحولأداةالدراسة

(منالدراسة.3شكلهاالنهائيالموضحفيالملحقرقم)لىأنوصلتاألداةإلىالفقراتإ
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 )صدق االتساق الداخلي( ثانيًا: صدق البناء

البناءلالستبانة،تمتطبيقهاعلىعينةاستطالعيةمكونةمن منثالثينللتحققمنصدق

،منخارجعينةالدراسةالمستهدفة،وبعدجمعالبياناتتممعلميومديريمراكزالتربيةالخاصة

املاستخراجمعامالتارتباطالفقراتمعالمجالالذيتنتمياليه،حيثتمتحليلالفقراتوحسابمع

الفقرات،كونمعاملPearson)بيرسونارتباط هنايمثلداللةللصدقاالرتباط(لكلفقرةمن

(3،2)الذيتنتمياليه،والجداولالمجالبالنسبةلكلفقرةفيصورةمعاملارتباطبينكلفقرةوبين

تبينذلك.

 تنتمي اليه   الذي  والمجالمعامالت االرتباط بين الفقرات (2الجدول )

مجال كفايات  
 التقويم 

مجال كفايات  
 التيسير والتسهيل 

مجال كفايات  
 التصميم 

مجال الكفايات  
 االدارية 

مجال الكفايات  
 التقنية 

معامل  
 االرتباط 

رقم 
 الفقرة 

معامل  
 االرتباط 

رقم 
 الفقرة 

معامل  
 االرتباط 

رقم 
 الفقرة 

معامل  
 االرتباط 

رقم 
 الفقرة 

معامل  
 االرتباط 

رقم 
 الفقرة 

0.82* 1 0.83* 1 0.78* 1 0.79* 1 0.76* 1
0.80* 2 0.86* 2 0.87* 2 0.82* 2 0.77* 2 
0.81* 3 0.85* 3 0.85* 3 0.80* 3 0.78* 3 
0.77* 4 0.82* 4 0.88* 4 0.83* 4 0.85* 4 
0.87* 5 0.82* 5 0.87* 5 0.85* 5 0.88* 5
0.87* 6 0.84* 6 0.85* 6 0.84* 6 0.83* 6 
0.75* 7 0.83* 7 0.87* 7 0.82* 7 0.82* 7 
0.76* 8 0.83* 8 0.86* 8 0.82* 8 0.84* 8 



( الجدول مع2يوضح االستبانة لفقرات االرتباط معامالت قيم أن إليهمجال( تنتمي الذي

،وعليهفإنهلميتمحذفودالةإحصائياً(،وهيقيمذاتدرجاتمقبولة-0.750.88تراوحتبين)

 (0.01* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )  
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المجالأيمنهذهالفقرات،وأناالستبانةتتمتعبدرجةعاليةمنصدقاالتساقالداخليفيفقرات

(.3)رقموالدرجةالكليةكمابالجدولالمجالوتماستخراجمعامالتاالرتباطبين.هاإلستبانعلى

 عضها والدرجة الكلية بب المجاالت معامالت االرتباط بين   (3) الجدول

 (.0.01*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

وتراوحتودالةإحصائياًعاليةنجميعمعامالتاالرتباطكانتذاتدرجاتأ(3يبينالجدول)

مجاالتوجوددرجةعاليةمنصدقاالتساقالداخليفيفقراتإلى،ممايشير(0.80-0.85بين)

 قياسوالدرجةالكليةعلىالمقياس.الم

 ثبات أداة الدراسة 

ختبارختباروإعادةاإلطريقةاإل:،باستخدامنوعينمنالثباتالدراسةداةأمنثباتالتحققتم

(Test-Retestوذلكباعتمادعينةمنداخلالمجتمعومنخارجعينةالدراسةالمعتمدة،بفاصل)

Brown prediction –Spearman)وذلكباستخداممعادلةبينالتطبيقين،أسبوعانزمنيمدته

formula)،ثمحسابمعاملالثباتباستخداممعاملكرونباخألفا(Cronbach Alpha)هوكما

(.4دول)الجمبين

 ت المجاال
مجال الكفايات  

 التقنية 
مجال الكفايات  

 اإلدارية 
مجال كفايات  

 التصميم 
كفايات التيسير  

 والتسهيل
كفايات  
 التقويم 

األداة  
 ككل

 0.80)*(9.7 )*(78. )*(1.8 )*(3.8 1مجال الكفايات التقنية 
 0.84)*(83. )*(81. )*(18.8 )*(3.8 مجال الكفايات اإلدارية 
 0.85 )*(4.8 )*(8.8 1 )*(8.8)*(1.8مجال كفايات التصميم 
مجال كفايات التيسير  

والتسهيل
.78)*( .81)*( 8.8)*( 1 .88)*(0.84 

0.84 1 )*(8.8 )*(4.8 )*(3.8)*(9.7مجال كفايات التقويم 
 1 )*(4.8 )*(4.8 )*(85. )*(84. )*(80. األداة ككل 
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 قيم معامالت ثبات أداة الدراسة  (4الجدول )

 المجاالت 
معامل ثبات  
 كرونباخ ألفا 

التجزئة النصفية المصحح  
 بمعادلة سبيرمان براون 

 0.810 0.758مجالالكفاياتالتقنية
 0.852 0.745 مجالالكفاياتاإلدارية
 0.869 0.738مجالكفاياتالتصميم

 0.823 0.754التيسيروالتسهيلكفاياتمجال
 0.008- 0.952كفاياتالتقويممجال

 0.669 األداة ككل 

،(0.869-0.008-وتراوحتبين)ويالحظأنجميعقيممعامالتالثباتكانتمرتفعة

ومناسبتهاللتطبيقلتحقيقأغراضالدراسة.األداةوهذايعززمندقة

  األداة تطبيق إجراءات  

،حيثتمالتواصلمعأفرادعينةالدراسةعنعلىالمستجيبينبشكلفردياألداةطبقتالباحثة

الدراسةاألداةوعرض،رقامهواتفهممنخاللمديريمراكزالتربيةالخاصةأطريقالحصولعلى

يقومبحيث(،Google Forms)عليهممنخاللرابطالكترونيتمتصميمهعلىنماذججوجل

،فرادعينةالدراسةبتعبئةالمقياسأالباحثةمباشرة،وبدأإلىالمستجيبونبتعبئتهوتصلاستجاباتهم

،المقياسبالشكلالمناسبعلىالمستجيبينأنيأخذواالوقتالمالئملتعبئةكدتالباحثةأبعدأن

وبعيدًاعنالتسرع،وإن،ومصداقية،جابةعليهبكلموضوعيةوالتأكيدعلىاإل،وبالطريقةالمالئمة

غراضالبحثالعلميوستعاملبسريةتامة.استجاباتهمسوفتستخدمأل

 طرق استخراج الدرجات على المقياس 

جابةستجابةخماسيتتراوحاإلنتدرجسلماإلأفقراتالمقياس،وبماعنجابةاإلفيضوءسلم

بشدة( بشدة،موافق،محايد،غيرموافق،غيرموافق بين)موافق المقياسما فقرات علىجميع
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نجميعهافقراتإ(لجميعالفقراتحيث5 - 4 - 3 -2 - 1وتقابلهاالدرجاتالتاليةعلىالتوالي)

الكفايات،)الكفاياتالتقنيةاإللكترونيكفاياتالتعليماوحالدرجاتعلىمقياسإيجابية،وبذلكتتر

.(5(و)1مابين)كفاياتالتقويم(،كفاياتالتصميم،كفاياتالتيسيروالتسهيل،االدارية

علىآراءالمستجيبينعلىالمقياسبعداستخراجمتوسطاتهمالحسابيةقامتالباحثةوللحكم

والذي،يكرتللعلىسلماالستجابةالخماسيالمدىيجادإمعادلةحسابيةلذلك،منخاللبتطبيق

قرارات)بدرجة3لعندهااالستجاباتوهيصالتيتنفالقرارات،وتمتقسمتهاعلىعدد(5بلغ)

(وقد1.33)كانتوالتيناتجة،قيمةالالمرتفعة،بدرجةمتوسطة،بدرجةمنخفضة(ثمالحكمعلى

حتسابالمقياسمنخاللاستخدامالمعادلةالتالية:اوتم.تمتحديدمعيارللفصلبينالدرجات

 (1الحداألدنىللمقياس)-(5للمقياس)علىالحداأل 

 (3عددالفئاتالمطلوبة)    

5-1      

3

الجواب إضافة ثم فئةإلى (1.33)ومن كل لدرجاتبداية المعدل المدى على لنحصل ،

(.5الجدول)المقياسكماهومبينفي

المدى المعدل لدرجات مقياس مستوى كفايات التعليم االلكتروني (5الجدول )

 المدى المعدل الذي يتبعه  المعيار  الرقم 
(5-3.68)درجةمرتفعة.1
(3.67-2.34)درجةمتوسطة.2
(2.33-1)درجةمنخفضة.3

 

=1.33
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 متغيرات الدراسة 

اإللكترونيالمتغيرالرئيسيكفاياتالتعليم

 المتغيرات الديمغرافية 

 الوظيفة:)مدير،معلم(.

 الجنس:)ذكر،أنثى(.

(.سنواتفأكثر10سنوات،10أقلمن-5سنوات،5اقلمنعددسنواتالخدمة:)

المؤهلالعلمي:)بكالوريوس،دراساتعليا(

 إجراءات الدراسة 

أهدافالدراسةتمالقيامباإلجراءاتاآلتية:لتحقيق

 مراجعةاالدبالنظريوالدراساتالسابقة. -

 تقديمفكرةالدراسةكعنوانمقترح. -

مناقشةالفكرةمعالمشرفاألكاديمي -

 تحديدمشكلةالدراسةوأسئلتهاوالهدفمنها. -

 .للعاملين)مديرين،معلمين(اإللكترونيكفاياتالتعليمبمجاالتالدراسةأداةتطوير -

 وزارةالتربيةوالتعليم.إلىكتابتسهيلمهمةمنالجامعةعلىالحصول -

 الوسط.إقليمضمنمراكزالتربيةالخاصةإلىكتابمنوزارةالتربيةوالتعليمعلىالحصول -

 .لغاياتجمعالبياناتالدراسةعلىعينةالدراسةأداةتوزيع -

 البياناتالتيتمالحصولعليهاوالتأكدمنصالحيتها.مراجعة -
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البيانات - اإلتفريغ الرزم برنامج )حصائيةفي االجتماعية معالجتهاSPSSللعلوم ثم )

 واستخراجالنتائج.

 وفقًاالسئلةالدراسة.عرضالنتائج -

 الدراسةوتفسيرها.نتائجمناقشة -

 الخروجبالمقترحاتوالتوصيات. -

 المعالجة اإلحصائية 

اإل المعالجات الدراسةحصائيةتمت البياناتلبيانات إدخال تم أن الرزمإلىبعد برنامج

(SPSS:وذلكعلىالنحواآلتي)

عن   االول: لإلجابة  استخراجالسؤال  والرتبالمتوسطاتتم المعيارية واالنحرافات الحسابية

الخاصة.لدىالعاملينفيمراكزالتربيةاإللكترونيلفقراتكفاياتالتعليم

لدرجةتوافرتماستخراجالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةجابة عن السؤال الثاني:لإل

الخبرةوالمؤهلعددسنواتوالجنسات:تيتعزىلمتغيرلفحصالفروقالو،كفاياتالتعليمااللكتروني

للعيناتالمستقلة،ولفحصالفروقالتيتعزىلمتغيرt-testتماستخداماختبار،الوظيفةالعلميو

.(One Way ANOVAختبارتحليلالتبايناألحادي)استخداماالخبرةتم
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 : الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

،األداةعرضالنتائجالتيتتمثلفياستجاباتأفرادعينةالدراسةعلىإلىيهدفهذاالفصل

الدراسةهدفتالتيجمعت،حيثحصائية،وتحليلالبياناتاإلالدراسةوذلكبعدتطبيقإجراءات

لدىالعاملينفيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةاإللكترونيكفاياتالتعليمدرجةتوافرإلىالتعرف

منخاللاإلجابةعنوذلك،وفيمايليعرضلنتائجالدراسة.لوزارةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسط

األسئلةاآلتية:
ؤال األول  النتائج المتعلقة بالس

ما درجة توافر كفايات التعليم اإللكتروني لدى نص على:  النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي  
مراكز التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم في إقليم الوسط من المديرين والمعلمين في  

 ؟ جهة نظرهمو 

واإلعنللجابة الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال المعياريةالستجاباتهذا نحرافات

كمافيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةلوزارةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسطفرادعينةالدراسةفيأ

.(6الجدول)

اإللكتروني  كفايات التعليم لدرجة توافر   والرتب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ( 6 الجدول ) 
 مرتبة تنازليًا  لدى العاملين في مراكز التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم في إقليم الوسط 

 الدرجة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال  الرقم  الرتبة 
مرتفعة0.71 3.99كفاياتالتقنية11
مرتفعة 0.67 3.97كفاياتالتقويم25
 مرتفعة 3.960.72االداريةالكفايات 32
مرتفعة 3.950.72كفاياتالتيسيروالتسهيل44
مرتفعة 0.73 3.94كفاياتالتصميم 3 5

 مرتفعة 0.71 3.96 األداة ككل 
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األداةوجاءت،(3.99-3.94المتوسطاتالحسابيةقدتراوحتمابين)أن(6يبينالجدول)

متوسطحسابيوباألولىفيالمرتبةالتقنيةكفاياتالمجالحيثجاء،(3.96بمتوسطحسابي)ككل

ثم(3.99) بمتوسطحسابي)التقويمكفاياتمجال، الثانية المرتبة كفاياتال(،ومجال3.97في

فيالتيسيروالتسهيلكفاياتمجالبينماجاء،(3.96بمتوسطحسابي)فيالمرتبةالثالثةاإلدارية

بمتوسطكفاياتالتصميم(،وفيالمرتبةاالخيرةجاءمجال3.95بمتوسطحسابي)المرتبةالرابعة

تم.(3.94حسابي) أفرادعينةكما لتقديرات المعيارية الحسابيةواالنحرافات المتوسطات حساب

:تيعلىحدة،وكانتعلىالنحواآلمجالالدراسةعلىفقراتكل

 األول: الكفايات التقنية  المجال

(المتوسطاتالحسابيةواإلنحرافاتالمعياريةوالرتبإلجاباتأفرادعينةالدراسة7)الجدوليبين

مجالالكفاياتالتقنية:ىعل

 لفقرات مجال الكفايات التقنية مرتبة تنازليًا   والرتب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (7الجدول )



 الفقرات  الرقم الرتبة
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

 مرتفعة 0.77 4.15يطورأسلوبالتعاملمعالتقنياتالرقميةالحديثة 1 1
مرتفعة0.79 4.08 ينميقدراتالمتعلمينعلىالتعاملمعالتقنياتالرقمية23
 مرتفعة 0.89 4.01يوظفالتقنيةالرقميةفيالعمليةالتعلمية2 3
 مرتفعة 0.91 3.98الرقميةفيالعمليةالتعليميةبطريقةابداعيةيستخدمالتقنيات 5 4
 مرتفعة 0.88 3.97يبدعفياستخدامالتقنياتالرقميةفيالعمليةالتعليمية 4 5
 مرتفعة 0.88 3.94التيتواجههفيالتقنياتالرقميةالمشكالتحليعملعلى 6 6
 مرتفعة 0.88 3.93يقدمانشطةمتنوعةعنداستخدامالتقنياتالرقمية 8 7
 مرتفعة 0.95 3.91مراكزالتربيةالخاصةالرقميةفييعملعلىتوفيرالتقنيات 7 8

 مرتفعة3.990.71 المجال ككل 
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وبلغالمتوسط،(4.15-3.91الحسابيةقدتراوحتمابين)المتوسطاتنأ(7يبينالجدول)

(فيمجالالكفاياتالتقنية1جاءتالفقرة)حيث(.3.99الحسابيلمجالالكفاياتالتقنيةككل)

بمتوسطحسابياألولىالمرتبةب"املمعالتقنياتالرقميةالحديثةالتيتنصعلى"يطورأسلوبالتع

تنصعلى"ينميقدراتالمتعلمينعلىالتي(3تلتهاالفقرة)،) 0.77معياري)نحرافاو(4.15)

،)0.79(معيارينحرافاو(4.08حصلتعلىمتوسطحسابي)والتيالتعاملمعالتقنياتالرقمية"

على"العمليةالتعليميةيوظفالتقنيةالرقميةفي"(والتيتنصعلى2فيحينحصلتالفقرة)

،بالمرتبةالرابعة(5تلتهاالفقرة)،(0.89معياري)نحرافاو(4.01سابي)حبمتوسطالمرتبةالثالثة

حصلتعلىمتوسطو"يستخدمالتقنياتالرقميةفيالعمليةالتعليميةبطريقةإبداعية"والتيتنص

ستخداما(والتيتنصعلى"يبدعفي4تلتهاالفقرة)و(،0.91معياري)نحرافاو(3.98حسابي)

(3.97حصلتعلىمتوسطحسابي)بالمرتبةالخامسةوالتيالتقنياتالرقميةفيالعمليةالتعليمية"

والتيتنصعلى"يعملعلىعلىالمرتبةالسادسة(6حصلتالفقرة)و،(0.88معياري)نحرافاو

نحرافاو(،3.94)حصلتعلىمتوسطحسابيوقنياتالرقمية"هفيالتهحلالمشكالتالتيتواج

عنداستخدامالتقنيات(والتيتنصعلى"يقدمأنشطةمتنوعة8تلتهاالفقرة)و(،0.88معياري)

فيحينحصلتالفقرة،بالمرتبةالسابعة(0.88معياري)نحرافاو(3.93متوسطحسابي)بالرقمية

تنصعلى"يعملعلىتوفيرالتقنياتالرقميةفيمراكزالتربيةالخاصةوعلىالمرتبةالثامنة(7)

.(0.95معياري)نحرافاو(3.91ي)"علىأقلدرجةبمتوسطحساب

المجال الثاني: كفايات التقويم

أفرادعينةالدراسة(المتوسطاتالحسابيةواإلنحرافاتالمعياريةوالرتبإلجابات8يبينالجدول)

  مجالكفاياتالتقويم:ىعل
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 لفقرات مجال كفايات التقويم مرتبة تنازليًا   والرتب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (8الجدول )



وبلغالمتوسط،(4.02-3.87الحسابيةقدتراوحتمابين)المتوسطاتنأ(8يبينالجدول)

فيمجالاألولىفيالمرتبة(2حيثجاءتالفقرة)(.3.93الحسابيلمجالكفاياتالتقويمككل)

علىدرجةأقدحصلتعلى،التيتنصعلى"يتأكدمنتحقيقاألهدافالمرجوة"كفاياتالتقويم

والتيتنصبالمرتبةالثانية(4تلتهاالفقرة)ثم) 0.88معياري)نحرافاو(4.02بمتوسطحسابي)

(4.01حصلتعلىمتوسطحسابي)وعلىيحرصعلىحلالمشكالتالتيتواجهالمتعلمين"

يتابع"والتيتنصعلىعلىالمرتبةالثالثة(3،فيحينحصلتالفقرة))0.83(معيارينحرافاو

" باستمرار المتعلمون بها يقوم التي درجةالمهام )حبمتوسطمرتفعةعلى نحرافاو(3.95سابي

يبنيمعاييرواضحةلتقييمالمتعلمين"،والتيتنصبالمرتبةالرابعة(1(تلتهاالفقرة)0.92معياري)

ثم(،0.87معياري)نحرافاو(3.94حصلتعلىمتوسطحسابي)والخاصة"اإلحتياجاتذوي

الفقرة) بتقييمكفاياتالطلبةذويوالتيتنصعلى"بالمرتبةالخامسة(7تلتها اإلحتياجاتيقوم

 الفقرات  الرقم الرتبة
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

 مرتفعة 0.88 4.02يتأكدمنتحقيقاألهدافالمرجوة 2 1
 مرتفعة 0.83 4.01يحرصعلىحلالمشكالتالتيتواجهالمتعلمين4 2
مرتفعة 0.92 3.95يتابعالمهامالتييقومبهاالمتعلمونباستمرار 3 3
 مرتفعة 0.87 3.94يبنيمعاييرواضحةلتقييمالمتعلمينذوياإلحتياجاتالخاصة 1 4

5 7 
اإلحتياجاتالخاصةالفنيةقبليقومبتقييمكفاياتالطلبةذوي

بدءالتعليم
 مرتفعة 0.88 3.91

 مرتفعة 0.88 3.90يقدمأنشطةمتنوعةعنداستخدامالتقنياتالرقمية 8 6

يستخدمأساليبتقويممكيفةللطلبةذوياالعاقةفيالتعليم6 7
االلكتروني

مرتفعة0.92 3.89

8 5 
المتعلمينباالعتمادالييحددنقاطالقوةوالضعفلدى

 مرتفعة 0.92 3.87التشخيصالمناسبلهم

مرتفعة3.930.67 المجال ككل 
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.(0.88معياري)نحرافاو(،3.91حصلتعلىمتوسطحسابي)و"الخاصةالفنيةقبلبدءالتعليم

)و الفقرة السادسة(8حصلت المرتبة علىعلى تنص استخدام"والتي عند متنوعة أنشطة يقدم

تلتهاالفقرةثم(.0.88معياري)نحرافاو(،3.90حصلتعلىمتوسطحسابي)و"التقنياتالرقمية

عاقةفيالتعليميستخدمأساليبتقويممكيفةللطلبةذوياإلوالتيتنصعلى"بالمرتبةالسابعة(6)

جاءتفيحين،(0.92معياري)نحرافاو(،3.89حصلتعلىمتوسطحسابي)و،"االلكتروني

إلىيحددنقاطالقوةوالضعفلدىالمتعلمينباالعتمادوالتيتنصعلى"بالمرتبةالثامنة(5الفقرة)

.(0.92معياري)نحرافاو(3.87"علىأقلدرجةبمتوسطحسابي)التشخيصالمناسبلهم

 اإلداريةالثالث: الكفايات  المجال

الحسابيةواإلنحرافاتالمعياريةوالرتبإلجاباتأفرادعينةالدراسةالمتوسطات(9يبينالجدول)

 مجالالكفاياتاإلدارية:ىعل

 لفقرات مجال الكفايات اإلدارية مرتبة تنازليًا   الراتب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (9الجدول )

 الفقرات  الرقم الرتبة
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

 مرتفعة0.87 4.05يضعخطةمناسبةلألهدافالتعليميةالواضحة 2 1
 مرتفعة 0.91 4.02أثناءالعمليةالتعليميةواضحةفييزودالمتعلمينبخطةعمل1 2
 مرتفعة 0.83 4.00تعليميةمناسبةللمتعلمينفيضوءالمادةالتعليميةاًيضعأهداف 4 3
 مرتفعة 0.86 3.96المهاراتالمستخدمةفيالتقنياتالرقميةارشاداتهلتوظيفيقدم 8 4

المتعلمينفياثناءتطبيقيعملعلىحلالمشكالتالتيتواجه 3 5
العمليةالتعليمية

 مرتفعة 0.87 3.94

 مرتفعة 0.85 3.90يحرصعلىمتابعةالصيانةالدوريةللتقنياتالرقمية 7 6
 مرتفعة 0.88 3.88أثناءتنفيذالدروسالرقميةفييتابععمليةتفعيلالتقنيات 5 7

8 6
الخاصةللدخوليوفرمعرفاتخاصةللمتعلمينذوياإلحتياجات

إلىالتقنياتالرقمية
مرتفعة3.870.93

مرتفعة3.960.72 المجال ككل 
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وبلغالمتوسط،(4.05-3.87الحسابيةقدتراوحتمابين)المتوسطاتنأ(9يبينالجدول)

اإلداريةكفاياتال(فيمجال2حيثجاءتالفقرة).(3.96ككل)اإلداريةالحسابيلمجالالكفايات

" الواضحة التعليمية األولىالمرتبةقدحصلتوالتيتنصعلى"يضعخطةمناسبةلألهداف

والتيتنصفيالمرتبةالثانية(1تلتهاالفقرة)و،)0.87معياري)نحرافاو(4.05بمتوسطحسابي)

حصلتعلىمتوسطحسابيةفيأثناءالعمليةالتعليمية"وعلى"يزودالمتعلمينبخطةعملواضح

والتيتنصعلىالمرتبةالثالثة(4،فيحينحصلتالفقرة) 0.91(معيارينحرافاو(4.02)

(4.00تعليميةمناسبةللمتعلمينفيضوءالمادةالتعليمية"بمتوسطجسابي)اًعلى"يضعأهداف

رشاداتهلتوظيفإ،والتيتنص"يقدمبالمرتبةالرابعة(8تلتهاالفقرة)ثمو(0.83معياري)نحرافاو

معيارينحرافاو(3.96حصلتعلىمتوسطحسابي)و"المهاراتالمستخدمةفيالتقنياتالرقمية

يعملعلىحلالمشكالتوالتيتنصعلى"بالمرتبةالخامسة(3تلتهاالفقرة)ومنثم(،0.86)

معيارينحرافاو(،3.94متوسطحسابي)ب"ثناءتطبيقالعمليةالتعليميةأالتيتواجهالمتعلمينفي

علىمتابعةيحرصوالتيتنصعلى"علىالمرتبةالسادسة(7فيحينحصلتالفقرة)،(0.87)

تلتهاالفقرةو(0.85معياري)نحرافاو(،3.90متوسطحسابي)بالصيانةالدوريةللتقنياتالرقمية

يتابععمليةتفعيلالتقنياتالرقميةفيأثناءتنفيذالدروسوالتيتنصعلى"بالمرتبةالسابعة(5)

علىالمرتبة(6فيحينحصلتالفقرة)(،0.88معياري)نحرافاو(،3.88متوسطحسابي)ب"،

إلىالخاصةللدخولاإلحتياجاتيوفرمعرفاتخاصةللمتعلمينذويوالتيتنصعلى"الثامنة

.(0.93معياري)نحرافاو(3.87"بمتوسطحسابي)التقنياتالرقمية

 الرابع: كفايات التيسير والتسهيل  المجال

( الجدول عينةالمتوسطات(10يبين أفراد إلجابات والرتب المعيارية واإلنحرافات الحسابية

مجالكفاياتالتيسيروالتسهيل:ىالدراسةعل
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لفقرات مجال كفايات التيسير   والرتب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (10الجدول )
 والتسهيل مرتبة تنازليًا  

وبلغالمتوسط(،4.03-3.89المتوسطاتالحسابيةقدتراوحتمابين)نأ(10يبينالجدول)

األولىفيالمرتبة(1حيثجاءتالفقرة)(.3.95الحسابيلمجالكفاياتالتيسيروالتسهيلككل)

التعليميةبما فيمجالكفاياتالتيسيروالتسهيلالتيتنصعلى"يسهلكلمايتعلقبالعملية

(3تلتهاالفقرة)ثم)0.83معياري)نحرافاو(4.03بمتوسطحسابي)"،يناسبالفئةالمستخدمة

لتعلىحص"ويعززالتفاعلبينالمتعلمينمعبعضهمالبعضوالتيتنصعلى"بالمرتبةالثانية

علىالمرتبةالثالثة(2فيحينحصلتالفقرة)(،0.83(معيارينحرافاو(4.01متوسطحسابي)

نحرافاو(3.97"بمتوسطجسابي)يزيداألنشطةالتفاعليةبينهوبينالمتعلمينوالتيتنصعلى"

يدعماألفكارالجديدةفياستخدام،والتيتنص"بالمرتبةالرابعة(8تلتهاالفقرة)ثم(0.86معياري)

تلتهاومنثم(،0.90معياري)نحرافاو(3.96حصلتعلىمتوسطحسابي)و"التقنياتالرقمية

"سهاماتالتعليميةالجيدةمنخاللالثناءيقدراإلوالتيتنصعلى"الخامسةبالمرتبة(7الفقرة)

 الفقرات  الرقم الرتبة
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

 مرتفعة 0.83 4.03يسهلكلمايتعلقبالعمليةالتعليميةبمايناسبالفئةالمستخدمة 1 1
 مرتفعة 0.83 4.01يعززالتفاعلبينالمتعلمينمعبعضهمالبعض3 2
 مرتفعة 0.86 3.97يزيداألنشطةالتفاعليةبينهوبينالمتعلمين 2 3
 مرتفعة 0.90 3.96يدعماألفكارالجديدةفياستخدامالتقنياتالرقمية 8 4
 مرتفعة 0.87 3.94خاللالثناءالجيدةمنيقدراالسهاماتالتعليمية 7 5

6 5 
اإلحتياجاتالخاصةإلىمصادرتعليميةيوجهالمتعلمينذوي

خارجيةمناسبةلهم
 مرتفعة 0.89 3.91

 مرتفعة 3.890.89يثريالمحتوىالتعليمياإللكترونيبمواقعذاتصلة 6 7
مرتفعة3.890.87يقودفرصالنقاشاإللكترونيبحرفية4 8

 مرتفعة3.950.72 المجال ككل 
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(5فيحينحصلتالفقرة)،(0.87معياري)نحرافاو(،3.94حصلتعلىمتوسطحسابي)قد

المرتبة على"السادسةعلى تنص ذويوالتي المتعلمين مصادرإلىالخاصةاإلحتياجاتيوجه

تلتهاالفقرة(،ثم0.89معياري)نحرافاو(،3.91متوسطحسابي)ب"تعليميةخارجيةمناسبةلهم

"السابعةبالمرتبة(6) التعليميوالتيتنصعلى المحتوى "بمواقعذاتصلةاإللكترونييثري

علىالمرتبةالثامنة(4فيحينحصلتالفقرة)(0.89معياري)نحرافاو(،3.89متوسطحسابي)ب

(3.89بمتوسطحسابي)"علىأقلدرجةبحرفيةاإللكترونييقودفرصالنقاشوالتيتنصعلى"

.(0.87معياري)نحرافاو

 الخامس: كفايات التصميم  المجال

( الجدول عينةالمتوسطات(11يبين أفراد إلجابات والرتب المعيارية واإلنحرافات الحسابية

مجالكفاياتالتصميم:ىالدراسةعل

 لفقرات كفايات التصميم مرتبة تنازليًا   والرتب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (11الجدول )

 الفقرات  الرقم  الرتبة 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

1 2 
يبنيالمحتوىبشكلجيدللعمليةالتعليميةالمناسبللفئة

المستهدفة
 مرتفعة0.81 4.01

 مرتفعة 0.85 3.95يتيحالفرصةللمتعلمبتطبيقالتقنياتالرقمية3 2

3 4 
يوظفالظروفالبيئيةفيتصميمالمحتوىالتعليمي

والمكيفةلذوياإلحتياجاتالخاصة
 مرتفعة0.85 3.94

 مرتفعة 0.88 3.93يحددالمتطلباتالالزمةإلعدادالمقررااللكتروني 5 4
 مرتفعة0.92 3.93يصممالوسائطالمستخدمةفيالدرسبطريقةابداعية 6 4
 مرتفعة 3.930.88يحدداألهدافالتعليميةأثناءتصميمالمقررااللكتروني 8 4
 مرتفعة0.84 3.93يخططاألنشطةالمرتبطةبالمحتوىالتعليمي 1 4

4 7
يراعيفيتصميمالبرمجيةسهولةاالستخدامللطلبةذوي

اإلحتياجاتالخاصة
مرتفعة3.930.86

مرتفعة0.73 3.94 المجال ككل 
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وبلغالمتوسط،(4.01-3.93المتوسطاتالحسابيةقدتراوحتمابين)نأ(11يبينالجدول)

فيمجالاألولىبالمرتبة(2حيثجاءتالفقرة)(.3.94الحسابيلمجالكفاياتالتصميمككل)

المناسبللفئةالمستهدفةيبنيالمحتوىبشكلجيدللعمليةالتعليميةالتيتنصعلى"التصميمكفايات

والتيبالمرتبةالثانية(3تلتهاالفقرة)،ومنثم)0.81معياري)نحرافاو(4.01"بمتوسطحسابي)

(3.95حصلتعلىمتوسطحسابي)و"يتيحالفرصةللمتعلمبتطبيقالتقنياتالرقميةتنصعلى"

يوظفوالتيتنصعلى"علىالمرتبةالثالثة(4فيحينحصلتالفقرة)(،0.85(معيارينحرافاو

سابيح"بمتوسطالخاصةحتياجاتاالالظروفالبيئيةفيتصميمالمحتوىالتعليميوالمكيفةلذوي

)نحرافاو(3.94) ثم(0.85معياري ،( الفقرة "5تلتها تنص والتي الالزمة(، المتطلبات يحدد

الفقرةو(،0.88معياري)نحرافاو(3.93متوسطحسابي)حصلتعلىو"االلكترونيإلعدادالمقرر

حصلتعلىمتوسطو"يصممالوسائطالمستخدمةفيالدرسبطريقةإبداعيةوالتيتنصعلى"(6)

يحدداألهدافالتعليميةوالتيتنصعلى"(8الفقرة)و(0.92معياري)نحرافاو(،3.93حسابي)

(1الفقرة)و،(0.88معياري)نحرافاو(،3.93متوسطحسابي)"باإللكترونيأثناءتصميمالمقرر

حصلتعلىمتوسطحسابيو"يخططاألنشطةالمرتبطةبالمحتوىالتعليميوالتيتنصعلى"

يراعيفيتصميمالبرمجية"والتيتنصعلى(7الفقرة)و(،0.84معياري)نحرافاو(،3.93)

ذوي للطلبة االستخدام )الخاصةاإلحتياجاتسهولة حسابي بمتوسط معياريوإنحراف(3.93"

.فيالمرتبةالرابعة(0.86)







52 

ؤال ال  ثانيالنتائج المتعلقة بالس

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نص على 
التعليم اإللكتروني  (  α=0.05)الداللة   توافر كفايات  المديرين والمعلمين في مراكز  لدرجة  لدى 

  : التابعة لوزارة التربية والتعليم في إقليم الوسط تعزى لمتغيرات الدراسة المتمثلة في   التربية الخاصة
 الجنس وعدد سنوات الخبرة والمؤهل العلمي والوظيفة؟ 

السؤال هذا عن الحسابيةتمللجابة المتوسطات المعيارية،استخراج وحسابواالنحرافات

(t-test)التعليم التربيةالخاصةاإللكترونيلدرجةتوافركفايات التابعةلدىالعاملينفيمراكز

،)الجنس،عددسنواتالخبرة،المؤهلالعلمي:حسبمتغيرات،لوزارةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسط

وضحذلك.ت(17-12)والجداول،(الوظيفة

 : أوال: الجنس

توافر   في الجنس ألثر  (t-test)  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت"   (12الجدول )
 لدى العاملين في مراكز التربية الخاصة اإللكتروني  كفايات التعليم 

 العدد  الفئات  المجاالت 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 قيمة "ت" 
t-test 

درجات  
 الحرية 

الداللة  
 اإلحصائية 

مجال الكفايات  
 التقنية 

 0.81 3.81 70 ذكور
-2.528298 0.000* 

580. 4.05 230ناثإ
مجال الكفايات  

 االدارية 
3.82.580 70 ذكور

-1.758 298 0.017* 
750. 3.99 230 ناثإ

مجال كفايات  
 التصميم 

 0.55 3.77 70 ذكور
-2.169298 0.006*

780. 3.99 230 ناثإ
التيسير  مجال 

 والتسهيل
520. 3.81 70 ذكور

-1.868298 0.005* 
770. 3.99 230ناثإ

 كفايات التقويم 
 3.83.680 70ذكور

0.162298 0.024*
 720. 3.97 230ناثإ

 ككل األداة 
 630. 3.80 70 ذكور

-1.632 298 0.006*
 720. 3.99 230 ناثإ
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تعزى(α=0.05)عندمستوىالداللةإحصائيةوجودفروقذاتداللة(12يتبينمنالجدول)

لدىالعاملينفياإللكترونيتوافركفاياتالتعليملدرجةاستجاباتعينةالدراسةفيالجنسألثر

 ناث.قلصالحاإلوجاءتالفروككل،األداةوكذلكفيجميعالمجاالتفيمراكزالتربيةالخاصة

 سنوات الخبرةعدد ثانيًا: 

لدى العاملين في    اإللكترونيلكفايات التعليم  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (13الجدول )
 تبعًا لمتغير الخبرة   مراكز التربية الخاصة

فيمستوىكفاياتالتعليمإحصائيةذاتداللةوجودفروقظاهرية(13منالجدول)يتبين

حصائيةولحسابالفروقاإل،لدىالعاملينفيمراكزالتربيةالخاصةتبعًالمتغيرالخبرةاإللكتروني

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الفئات  المجاالت 

مجال الكفايات  
 التقنية 

 690. 3.80 56سنوات5أقلمن
 740. 4.01 122سنوات10أقلمن-5

1224.06.690سنواتفأكثر10

مجال الكفايات  
 االدارية 

 670. 3.77 56 سنوات5أقلمن
0.73 3.96 122 سنوات10أقلمن-5

1224.02.710سنواتفأكثر10

مجال كفايات  
 التصميم 

0.62 3.75 56 سنوات5أقلمن
 0.72 3.99 122سنوات10أقلمن-5

780. 1223.96سنواتفأكثر10

مجال كفايات  
 التيسير والتسهيل 

 710. 3.80 56 سنوات5أقلمن
3.98.710 122سنوات10أقلمن-5

 1223.99.730سنواتفأكثر10

 كفايات التقويم 
 4.010.67 56سنوات5أقلمن

 0.68 4.00 122سنوات10أقلمن-5
1223.93.670سنواتفأكثر10

 األداة ككل 
 0.67 3.82 56 سنوات5أقلمن

0.72 3.98 122 سنوات10أقلمن-5
0.72 3.99 122سنواتفأكثر10
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(One Way ANOVA)داةالدراسةتمإجراءاختبارتحليلالتبايناالحاديعلىالدرجةالكليةأل

(يوضحذلك.14لجدول)داةالدراسةككل،واأفرادعينةالدراسةعلىأالستجابات

 والدرجة الكلية  نتائج إختبار تحليل التباين األحادي المتعدد ألثر الخبرة في مجاالت أداة الدراسة(14جدول )ال

عندمستوىالداللةإحصائيةعدموجودفروقذاتداللةإلى(14تشيرالنتائجفيالجدول)

(0.05=α)التعليم كفايات لتوافر الكلية الدرجة التربيةاإللكترونيفي مراكز في العاملين لدى

(وهيقيمةغيردالة2.682تبعًالمتغيرعددسنواتالخبرةحيثبلغتقيمةاختبارف)الخاصة

عندمستوىإحصائيةعدموجودفروقذاتداللةإلى،وكمايظهرمنالداللةاإلحصائيةإحصائية

 المتغيرات التابعة  ر المصدر
مجموع  
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسطات  
 المربعات 

اختبار "  
 ف"

الداللة  
 االحصائية 

 الخبرة 

0.23820.7890.5050.070 الكفاياتالتقنيةمجال1
0.27720.7580.5150.083 مجالالكفاياتاالدارية2
1.36420.7570.5360.097 مجالالتصميم3
0.13620.8730.5200.218 كفاياتالتيسيروالتسهيل مجال4
0.12020.8870.4540.719 مجالكفاياتالتقويم5

0.70 2.682 1.355 2 2.710األداةككل

 الخطأ 

 288.8092970.588 مجالالكفاياتالتقنية1
290.9172970.822 مجالالكفاياتاالدارية2
288.1732970.107 مجالالتصميم3
285.7122990.440 كفاياتالتيسيروالتسهيل مجال4
296.7912990.940 مجالكفاياتالتقويم5

 0.505 297 150.003األداةككل

الكلي  
 المعدل 

  297 288.820مجالالكفاياتالتقنية1
290.929297مجالالكفاياتاالدارية2
288.179297مجالالتصميم3
285.723297كفاياتالتيسيروالتسهيل مجال4
296.803297التقويممجالكفايات5

299 152.713األداةككل



55 

بينα=0.05)داللة قيماختبارف تراوحت الخبرةحيث لمتغير تبعًا الدراسة أداة (فيمجاالت

.إحصائًياغيردالة(وجميعهاقيم 0.454-0.536)

 المؤهل العلمي ثالثًا: 

المؤهل العلمي  ألثر  (t-test)  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت"   (15الجدول )
 لدى العاملين في مراكز التربية الخاصة اإللكتروني  كفايات التعليم توافر  في

(α=0.05)عندمستوىالداللةإحصائيةوجودفروقذاتداللةعدم(15يتبينمنالجدول)

لدىاإللكترونيتوافركفاياتالتعليملدرجةاستجاباتعينةالدراسةفيألثرالمؤهلالعلميتعزى

.ككلاألداةوكذلكفي،جميعالمجاالتفيالعاملينفيمراكزالتربيةالخاصة

 العدد  الفئات  المجاالت 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 قيمة
 "ت" 

درجات  
 الحرية 

الداللة  
 اإلحصائية 

مجال الكفايات  
 التقنية 

 730. 3.89 159 بكالوريوس
-3.226 298 .9730

 670. 4.13 141 دراساتعليا

مجال الكفايات  
 االدارية 

 730. 3.86 159 بكالوريوس
-2.453 298 .8230 

 690. 4.06 141 عليادراسات

مجال كفايات  
 التصميم 

 690. 3.84 159 بكالوريوس
-2.569 298 .1390 

 770. 4.05 141 دراساتعليا

كفايات  مجال 
 التيسير والتسهيل 

 710. 3.84 159 بكالوريوس
-2.718 298 .6360 

 4.07.720 141 دراساتعليا

 كفايات التقويم 
 710. 3.94 159بكالوريوس

-.833 298 .6650 
 700. 4.01 141دراساتعليا

 ككل األداة 
298.6470 2.359- 910. 3.87 159 بكالوريوس

    710. 4.06 141 دراساتعليا
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الوظيفة  :رابعاً 

  في الوظيفة ألثر  (t-test)  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت"   (16الجدول )
 لدى العاملين في مراكز التربية الخاصة اإللكتروني كفايات التعليم توافر 

تعزى(α=0.05)عندمستوىالداللةإحصائية(وجودفروقذاتداللة16يتبينمنالجدول)

لدىالعاملينفياإللكترونيتوافركفاياتالتعليملدرجةاستجاباتعينةالدراسةفيألثرالوظيفة

.ينالمعلملصالحككلوجاءتالفروقاألداةوكذلكفيجميعالمجاالتفيمراكزالتربيةالخاصة

 العدد  الفئات  المجاالت 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 قيمة "ت" 
t-test 

درجات  
 الحرية 

الداللة  
 اإلحصائية 

مجال الكفايات  
 التقنية 

 0.71 3.91 108 مدير
-3.425 298 0.001*

 0.70 4.20 192معلم
مجال الكفايات  

 االدارية 
0.74 3.88 108 مدير

-2.770 298 0.006* 
0.70 4.12 192 معلم

مجال كفايات  
 التصميم 

 0.73 3.86 108 مدير
-3.268298 0.001* 

 0.73 4.15 192 معلم
كفايات  مجال 

 التيسير والتسهيل 
 0.71 3.85 108 مدير

-3.659298 0.000* 
0.69 4.16 192معلم

 كفايات التقويم 
 3.830.71 108مدير

2.116298 0.035*
 0.68 4.05 192معلم

 ككل األداة 
 0.72 3.86 108 مدير

-2.201 298 0.008* 
 0.70 4.13 192 معلم
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 : الفصل الخامس
 والتوصياتالنتائج مناقشة 

نتائجالدراسة،وعالقتهابالدراساتالسابقة،واالسبابالتيتعوداليهامناقشةيعرضهذاالفصل

كمايلي:والتوصياتتلكالنتائج
ج المتعلقة بالسؤال األولمناقشة   النتائ

على نص  والذي  األول  السؤال  نتائج  التعليم    :مناقشة  كفايات  توافر  درجة  لدى ما   اإللكتروني 
في مراكز التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم في إقليم    (المديرين والمعلمين)  العاملين

 جهة نظرهم؟ الوسط من و 

كترونيلدىالعاملينلدرجةتوافركفاياتالتعليماإلأنالمتعلقةبهذاالسؤالالنتائجأوضحت

بدرجةكانتجهةنظرهمالتابعةلوزارةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسطمنوفيمراكزالتربيةالخاصة

أعلىحصلعلىو،األولىجاءمجالالكفاياتالتقنيةفيالمرتبة،وعلىمستوىالمجاالتمرتفعة

توافردرجةوعلىالمرتبةالثانيةالذيحصلتالهمجالكفاياتالتقويم،مرتفعةودرجةتوافراستجابة

كفايات،أمامجالمرتفعةتوافردرجةوالمرتبةالثالثةىعلاإلداريةمجالالكفاياتوحصل،مرتفعة

والتسهيل الرابعةاصبحفقدالتيسير التصميمكفاياتمجالواصبح،مرتفعةتوافردرجةوالمرتبة

.مرتفعةتوافردرجةو،خيرةالمرتبةالخامسةواأل

اإللكترونيفرادعينةالدراسةيؤكدونعلىأهميةتوافركفاياتالتعليمأأنإلىهذهالنتيجةوتشير

حيثأنمراكزالتربية،الطموحوضمنبالمستوىالمطلوبولدىالعاملينفيمراكزالتربيةالخاصة،

يالماديوالثقافبالجانبهتمامالقدرالكافيمناالاإللكترونيمجاالتكفاياتالتعليمتمنحالخاصة

لدىالمديريناإللكترونيعلىدرجةتوافركفاياتالتعليمإيجاًباوهذابالضرورةينعكس،لمعرفيوا

.وهذايشيرهتمامالجهاتالمسؤولةبهذاالجانباو،والمعلمينالعاملينفيمراكزالتربيةالخاصة

فيمراكزالتربيةالخاصةاإللكترونيميحوالتعلالتحولن(إلىأنعملية2020)حسين،عادلحسب
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الذينيتلقونالطلبةإعدادالمحتوىالتعليمي،وتحديدخطةالمحاضرة،وتحديدفئاتقدتحتاجإلى

.وإعدادالتقاريرواإلحصاءات،وتقييمهمالتعلماإللكتروني،وإدارةالعمليةالتعليمية،

اإللكترونيأنلكفاياتالتعليميرونفرادعينةالدراسةألىأنإالسابقةيمكنعزوالنتيجةكما

الكفايات،والكفاياتالتقنيةمجاالتوفقفيتحقيقأهدافالعمليةالتعليميةبشكلفعالأساسيدور

أنهذاالدوريطبقبدرجةوكفاياتالتيسيروالتسهيل،وكفاياتالتقويم،وكفاياتالتصميم،ودارية،اإل

.العمليةالتعليميةتفعليهافيهتمامبهذهالكفاياتمنخاللمرتفعة،وبالتالييوفرالقدرالكافيمناإل

الكفاياتالتقنيةشارتالنتائجالمتعلقةبمجالأوعلىمستوىكلمجالمنالمجاالتالسابقة

(،وبدرجةمرتفعةعلى4.15-3.91المتوسطاتالحسابيةعلىالمجالقدتراوحتبين)أنإلى

مرتفعة.ممايشيرإلىأناستجاباتعينةالدراسةتوافردرجةعلىالمجالحصلو،جميعالفقرات

.هذاالمجالبشكلعامجاءتبدرجةمرتفعةحول

قدرةعلىالتعاملمعميمتلكونالفيمراكزالتربيةالخاصةالعاملينذلكإلىأنوقديعزى

وحلالمشكالت،والسعيلتطويرأسلوبالتعاملمعها،التقنياتالرقمية،واستخدامهابطريقةإبداعية

التيتواجههمأثناءتوظيفها.

الولذلكال المعلممجموعةمن لدى تتوافر أن التقنيةوهيمطلبمبدمن والكفايات قدرات

ثقافيالتقدم(2016)وبدارنةحمرانوحميداتمنوجهةنظرألنه؛أساسيفيالحياةالمعاصرة

ويمكنتحديدالكفاياتالالزمةللمعلمفيمجالمتالكالكفاياتالتقنية،اأوتطويرمؤسسيبدون

،وملحقاته،ومكوناته،وهيكفاياتمتعلقةبالثقافةالحاسوبيةمثلمعرفةالحاسوباإللكترونيالتعليم

بمهارات الحاسوبمثلكيفيةاوبرامجه،وكفاياتمتعلقة البياناتاستخدام أدواتإدخال ،ستخدام
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المعلوماتية،ومعالجتها بالثقافة متعلقة وكفايات استخراجها، ثم التعرف،وحفظها إلىوتشمل

المعلوماتومصادرهاوطرقتداولهاوشبكةاإلنترنت.

بمجال المتعلقة النتائج بين  التقويمكفاياتأما المجال لهذا المتوسطات ترواحت فقد

؛مرتفعةتوافردرجةىعلالمجالككلحصلو،جميعالفقراتىعلمرتفعةوبدرجة(3.87-4.02)

مرضيةبالدرجةكانتممايشيرإلىأناستجاباتعينةالدراسةحولالفقراتالمتعلقةبهذاالمجال

لتوفرمجالكفاياتالتقويمبشكلعاموذلكلتحقيقالطموحالمنشودبذلكويمكنتفسير،الكافية

،ستخدامأساليبتقويممكيفةللطلبةاو،الخاصةحتياجاتاالالمعاييرالواضحةلتقييمالمتعلمينذوي

والتيتتطلب،لىبنيةتحتيةإتحتاجاإللكترونيوفيذاتالوقتفإنهناكالعديدمنخدماتالتعليم

الظروفاالقتصادية،لفةماليةكت الخاصةفيظل التربية وهذاماتحاولأنتوفرهبعضمراكز

الحالية.

،لىوقتإهذهالنتيجةإلىأنمجالكفاياتالتقويميعدمنالمجاالتالتيتحتاجوتعزوالباحثة

لتنفيذها،وجهد مالية مثل،وكلفة خدماتها باألنظ:وتوفير المجهزة التدريس وقاعات مةاإلضاءة

متعلمينمنذويالوالتيتناسب،التعليميةالحديثة،والمختبراتالعلمية،والبواباتاإللكترونيةالمؤمنة

.الخاصةحتياجاتاال

،لمتابعةباتضرورةملحةإنشاءإدارةمتخصصةللمتابعةوالتقويمأن(2016الحفناوي)ويرى

وتقويمالمصادرالبشريةوغيرالبشرية،وتوظيفالمصادرواستخدامهامنقبلالمعلمينوالمتعلمين،

كتابة ثم البشرية، وغير البشرية المصادر من التعليمية المؤسسة أو المدرسة احتياجات وتحديد

.لينلتوفيرهاؤوالمسإلىالتقاريرورفعها
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فقدأشارتإلىأنالمتوسطاتالحسابيةللمجالالكفاياتاإلدارية،أماالنتائجالمتعلقةبمجال

ىعلوحصلالمجالككلجميعالفقرات،ىعلمرتفعةتوافروبدرجة(4.05-3.87)قدتراوحتبين

ممايشيرإلىأناستجاباتعينةالدراسةحولالفقراتالمتعلقةبهذاالمجال؛مرتفعةتوافردرجة

.بالدرجةالمطلوبةوكافيةكانت

الباحثة النتيجةوتعزو الكفاياتهذه أن يرون العينة أفراد أن للمستوىوصلتاإلداريةإلى

وفقأهدافتعليمية،مرسومةخططعملواضحةوجودلوذلك،المنشودلدىالمديرينوالمعلمين

.والصيانةالدوريةلها،متابعةتفعيلالتقنياتالرقميةو،تقديمالنصحواإلرشادللمتعلمينو،محددة

تزويـدالمتعلمينبخطةسيرواضحةقدرةعلىماللمعلملأنعلى(2020)،مريمتبنانيوقدأكد

محددة تعليمية أهداف وفق مرسومة التعليم لمستوى،أثناء الدراسية المقررات مناسبة مـن والتأكـد

يحلها.منإلىأوتوجيهها،أثناءسيرالتعليمبهاالمتعلمين،وحلالمشكالتالتييمرالمتعلمون

فقدترواحتالمتوسطاتلهذاالمجالبين،التيسيروالتسهيلأماالنتائجالمتعلقةبمجالكفايات

توافردرجةىعلالمجالككلحصلو،جميعالفقراتىعلمرتفعةتوافر(وبدرجة3.89-4.03)

.مرضيةكانتممايشيرإلىأناستجاباتعينةالدراسةحولالفقراتالمتعلقةبهذاالمجال؛مرتفعة

إلىوصلتالتيسيروالتسهيلكفاياتهذهالنتيجةإلىأنأفرادالعينةيرونأنوتعزوالباحثة

وفرص،تفاعليةوجودمايسهلالعمليةالتعليميةمنأنشطةلوذلك،الهدفالمطلوبلدىالعاملين

المعززة آلية،النقاش أن الجيدةاإلسهاماتتقديركما التعليمي،التعليمية المحتوى ودعم،وإثراء

.ترتقيإلىالمستوىالمطلوبستخدامالتقنياتالرقميةااألفكارالجديدةفي
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بمجال المتعلقة النتائج بينالتصميمكفاياتأما المجال لهذا المتوسطات ترواحت فقد

توافردرجةعلىالمجالككلحصلو،جميعالفقراتىعلمرتفعةتوافر(وبدرجة3.93-4.01)

.مرضيةكانتممايشيرإلىأناستجاباتعينةالدراسةحولالفقراتالمتعلقةبهذاالمجال؛مرتفعة

الباحثة النتيجةوتعزو التصميمهذه كفايات أن يرون العينة أفراد أن بالمستوىكانتإلى

إلعدادالمقرراتاإللكترونيةوتصميمعلىتحديدالمتطلباتالالزمةالمقدرةوذلكمنخالل،المطلوب

ومراعاةسهولةاإلستخدامفيتصميمالبرمجيةالمكيفةحديثةالوسائطالمستخدمةفيالدرسبطريقة

.الخاصةاإلحتياجاتلطلبةذوي

منمجرداعتبارأنهأكثرفيكامنةاإللكترونيلتعليمانأهميةأ(2020وقدذكرالعنزي)

منأشكالالتعليمالمصممتصميمًامحكمًايستهدفللتقنيةكوسيلةتعليمية،إذيعدشكاًلاستخدام

التقنيةيوفربيئةالتعليمفيأيمكانوزمان،وذلكباستخداموسائلوالمتعلم،ويتميزبالتفاعلية،

الرقميةالمتعددةالتيتتسمبالمرونة.

الدراسة نتائج اتفقت )الحاليةوقد الطوالبة من كل دراسة نتيجة أن2017مع بينت التي )

جاءتبدرجةاإللكترونياتجاهاتمعلميومعلماتمدارسمنطقةمأدبانحواستخدامتقنياتالتعليم

يم(التيأشارتإلىأنتقديرمعلميالتربيةالخاصةلواقعالتعل2018مرتفعة،ودراسةالشمري)

اإللكترونيجاءتبدرجةمرتفعة.

(التيأشارتإلىأندرجة2017وإختلفتنتائجالدراسةالحاليةمعنتيجةدراسةالونداوي)

ممارسةمعلميالجغرافياللكفاياتالتكنولوجيةمنوجهةنظرهمجاءتبدرجةمتوسطة.
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الذيتوالظروفوالوقتختالفمجتمعاتوعيناتتلكالدراساالهذااإلختالفوتعزوالباحثة

أجريتبهاالدراسة.
ج المتعلقة بالسؤال المناقشة   ثانيالنتائ

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
(0.05=α  )  اإللكتروني التعليم  توافر كفايات  مراكز  لدرجة  والمعلمين في  المديرين  التربية  لدى 

الجنس   :التابعة لوزارة التربية والتعليم في إقليم الوسط تعزى لمتغيرات الدراسة المتمثلة في  الخاصة
 وعدد سنوات الخبرة والمؤهل العلمي والوظيفة؟ 

ألثرتعزى  (α=0.05)عندمستوىالداللةإحصائيةظهرتالنتائجوجودفروقذاتداللةأ

)مديرينلدىالعامليناإللكترونياستجاباتعينةالدراسةعلىدرجةتوافركفاياتالتعليمفيالجنس

وجاءتالفروقلصالح،ككلاألداةوكذلكفيالمجاالتجميعفيفيالمراكزالخاصةومعلمين(

ناث.اإل

،جديةاإلناثأكثرمنالذكورفيكافةمجاالتالعمليةالتعليميةإلىهذهالنتيجةوتعزوالباحثة

ناثينظرنويتابعنكلماهوجديدمن،األمرالذييجعلاإلالفئةوكافةالخدماتالمقدمةلهذه

،هتمامهابالمتابعةاو،نوثةأنطبيعةاألإلى،إضافةمراكزالتربيةالخاصةخدماتيتمتقديمهامنقبل

أكثر،خصوصًالهذهالفئة،والجانبالعاطفييجعلهاتلتزمبالقيامبمهامهاوإتقانهاعلىأكملوجه

منالذكور.

التيأشارتإلىوجودفروقذاتداللة(2018معنتيجةدراسةالطوالبة)هذهالنتيجةواتفقت

اإل لصالح الفروق وكانت اإللكتروني، التعليم تقنيات استخدام في الونداويدراسةوناثإحصائية

داللةأالتي(2017) ذات فروق وجود إلى الجغرافياإحصائيةشارت معلمي ممارسة درجة في

نتيجةالدراسةا،وكانتالفروقلصالحاإلناث،وتعزىلمتغيرالجنسللكفاياتاإللكترونية ختلفت

إحصائيةإلىأنهاليوجدفروقذاتداللةأشارت(التي2017الحاليةمعنتيجةدراسةالقحطاني)
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تعزىفيكفاياتمعلمالتربيةالخاصةفيتوظيفتكنولوجياالتعليمعبروسائلالتواصلاإلجتماعي

لمتغيرالجنس.

بينمتوسطاتتقديراتأفرادالعينةحصائيةإعدموجودفروقذاتداللةكماأظهرتالنتائج

لدىالعاملين)مديرينومعلمين(فيمراكزاإللكترونيعلىالمجالككللدرجةتوافركفاياتالتعليم

وهذايعنيأن،التربيةالخاصةالتابعةلوزارةالتربيةوالتعليمفيإقليمالوسطلمتغيرسنواتالخبرة

لدىالعاملين)مديرين،معلمين(فيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةاإللكترونيمستوىكفاياتالتعليم

نجميعأفرادأويمكنتفسيرهذهالنتيجةب،الخبرةسنواتختالفمتغيراإلقليمالوسطاليختلفب

كةفيمايتعلقبكفاياتالتعليمبينهمقواسممشتريوجدعينةالدراسةبغضالنظرعنسنواتخبرتهم

االلكتروني،وبالتالياليعدعاملالخبرةمؤثرًامنوجهةنظرهم.

شارتإلىعدموجودأالتي((Bigelow, 2008بيجلومعنتيجةدراسةتفقتهذهالنتيجةاوقد

داللة ذات واإلمتالكفروق والمعرفة اإلتجاهات في للتكنولوجياإحصائية الخاصة التربية لمعلم

شارتإلىعدموجودأالتي(2016العجميوالحارثي)دراسةو،الخبرةسنواتتعزىلمتغيرالمساندة

إحصائيةبينمتوسطاتاستجاباتمفرداتعينةالدراسةنحوواقعإستخدامالتعليمفروقذاتداللة

شارتإلىعدموجودفروقأالتي(2017لقحطاني)ادراسةوسنواتالخبرةتعزىلمتغيراإللكتروني

داللة وسائلإحصائيةذات عبر التعليم تكنولوجيا توظيف في الخاصة التربية معلم كفايات في

لمتغيرالتواصلاإلجتماعي الخبرةتعزى إلىعدمأالتي(2018الشمري)دراسةوسنوات شارت

التعليماإللكترونيمنوجودفروقذاتداللة لواقع الخاصة التربية إحصائيةالستجاباتمعلمي

(2017الونداوي)دراسةوالخبرةتعزىلمتغيروجهةنظرمعلميالتربيةالخاصةفيدولةالكويت

فيدرجةممارسةمعلميالجغرافياللكفاياتإحصائيةشارتإلىعدموجودفروقذاتداللةأالتي
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والعتلعقيلوالعنزيدراسةختلفتنتيجةالدراسةالحاليةمعنتيجةاتعزىلمتغيرالخبرة،واإللكترونية

تعزىفيكفاياتتكنولوجياتعليمالحاسوبإحصائًيادالةإلىأنهيوجدفروقأشارتالتي(2018)

.سنةفأكثر11منخبرتهملصالحالخبرةلمتغير

  (α=0.05)عندمستوىالداللةإحصائيةوجودفروقذاتداللةعدمإلىالنتائجأشارتكما

التربيةفيمراكزلدىالعامليناإللكترونيلتعليممجاالتكفاياتامنفيالدرجةالكليةوفيأي

لدىالعامليناإللكترونيوهذايعنيأنمستوىكفاياتالتعليم،المتغيرالمؤهلالعلميالخاصةتبعً

ويمكنتفسير،هلالعلميختالفالمؤايختلفبالفيمراكزالتربيةالخاصةالتابعةإلقليمالوسط

البكالوريوسمتساوونفيمستوىسواءكانوامنحملةالدراساتالعلياأوبأنالعاملينهذهالنتيجة

إلىجانبأنهميخضعونلدوراتمتشابهةومدىتطبيقهملهااإللكترونيلكفاياتالتعليممتالكهما

لتحقيقالهدفالمنشود.

شارتإلىعدموجودأالتي((Bigelow, 2008بيجلومعنتيجةدراسةهذهالنتيجةاتفقتوقد

داللة ذات للتكنولوجيافروق الخاصة التربية لمعلم واإلمتالك والمعرفة اإلتجاهات في إحصائية

لمتغيرالمساندة العلميتعزى إلىعدمأالتي(2016ودراسةوالعجميوالحارثي)المؤهل شارت

اسةنحوواقعإستخدامإحصائيةبينمتوسطاتاستجاباتمفرداتعينةالدروجودفروقذاتداللة

شارتإلىعدموجودأالتي(2018ودراسةالشمري)المؤهلالعلميتعزىلمتغيرالتعليماإللكتروني

الستجاباتمعلميالتربيةالخاصةلواقعالتعليماإللكترونيمنوجهةنظرإحصائيةفروقذاتداللة

الكويت الخاصةفيدولة التربية لمتغيرمعلمي نتيجةدراسةا،والعلميالمؤهلتعزى ختلفتمع

فيمجالالمعوقاتإحصائًياإلىأنهيوجدفروقدالةأشارت(التي2010)الهرشومفلحوالدهون

.لصالححملةالماجستيروأعلىالمؤهلالعلميتعزىلمتغيرفياستخداممنظومةالتعليماإللكتروني
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ألثرتعزى  (α=0.05)عندمستوىالداللةإحصائيةأظهرتالنتائجوجودفروقذاتداللة

لدىالعاملينفياإللكترونيالوظيفةعلىاستجاباتعينةالدراسةعلىدرجةتوافركفاياتالتعليم

وجاءتالفروقلصالحالمعلم.،ككلاألداةوكذلكفيجميعالمجاالت،فيالمراكزالخاصة

يطمحونإلىأنيصبحوامديرينوعليهفهمالمعلمينوترىالباحثةأنالسببقديعودإلىأن

الوظيفي والترقي التطور بتنميةمهاراتهمللحصولعلى التعليموأندرجة؛مهتمون توافركفايات

أعلىلداإللكتروني المديرينيهم ذويوذلكمن من المتعلمين مع المباشر اإلحتياجاتلتعاملهم

وإيجادعلىالمقدرةو،الخاصة مستواهم المعلومةإلالمناسبةحلولالفهم طريقإليهميصال عن

التعليمااللكتروني.إستراتيجياتتوظيف

 التوصيات 

يأتي:فيضوءماتوصلتاليهالدراسةمننتائج،فإنالباحثةتوصيبما

يصالإوتسهيلفياإللكترونيالتعليملتفعيلدورفيمراكزالتربيةالخاصةالعاملونتشجيع .1

 .بشكلأكثرتطوًراالخاصةاإلحتياجاتالمعلومةللمتعلمينمنذوي

الدورية .2 الزيارات المشرفينتكثيف قبل التربيةللمديرينمن العاملينفيمراكز والمعلمين

المتعلقةوتقديمالحلولواإلرشاداتموالمشكالتالتيتواجههمدائهأالخاصةللتعرفعلى

 بتوظيفالمهاراتوالتقنياتالرقمية.

تدريبية .3 دورات ومعلمين(عقد )مديرين التعليمللعاملين تطبيق من االستفادة مدى حول

فياألردنعلىالصعيدالمحليوالعالمي.اإللكتروني

توظيفكفاياتمعلمينحولأهميةضرورةالتوعيةللعاملينالذكورسواءكانوامديرينأو .4

 فيالعمليةالتعليمية.اإللكترونيالتعليم
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ورش .5 والتفعيل التعليميةالعمل واألهداف الخطط وضع حول والمعلمين للمديرين ندوات

 .وتصميمالبرمجياتوأساليبالتقويمالمتنوعةفيالتعليماإللكتروني

التعليملذوياإلحتياجاتالخاصةيّدرسبكلياتالتربيةبالجامعاتاتتقنيمقرروضعقتراحا .6

 الحكوميةوالخاصة.

دراساتنوعيةتخصصيةفيكفاياتالتعليماإللكترونيعلىمناطقمختلفةإجراءقتراحا .7

 ضمناألقاليمالثالثومقارنةالنتائجبينهم.
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.educ.com-www.newجديد

أنموذجمقترحلتقييمالكفاءةالتربويةللمدرسةفيوزارةالتربيةوالتعليمفي(.2014محمد)،دةيالجرا
 .80-76(،2)20،المنارةللبحوثوالدراساتمجلة.مانع سلطنة

جامعة.]رسالةماجستيرغيرمنشورة[ اإلعاقةالتقنيةالمساعدةلذوي(.2016أحمد)،الحفناوي
الملكسعود.

 اإللكترونياقتراحادارةالمعرفةلبناءبيئةحقيقيةللتعليم(.2015عماد)،سرحانوعالء،الحمامي
.العراق:كليةالعلومالتربويةجامعةبغداد.]رسالةماجستيرغيرمنشورة[

كفاياتالتعليماإللكترونيومدىتوافرهالمعلميالمدارسالخاصة(.2017)خالدةمحمد،حسين
السودانجامعةالتربية:كليةالخرطوم.]رسالةماجستيرغيرمنشورة[ للمرحلةالثانوية

.للعلوموالتكنولوجيا

مدىوعيمعلميذوياإلحتياجاتالخاصةبأهميةالتعليماإللكترونيفي(.2020،عادل)حسين
(151(صفحة)66العدد)مجلةجيلالعلوماإلنسانيةواإلجتماعيةسلطنةع مان.
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-315(،7)1،التعليمااللكترونيمجلة.(.بيئةالتعلماإللكترونيالشخصية2016).رنا،حمدي
354.
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مدرستي2021).عبدالرحمن،الحمود منصة استخدام على ب عد عن المعلمين تدريب واقع .)
.97-51(،1)37،مجلةکليةالتربية.ومقترحاتلتطويرهااإللکترونيةمنوجهةنظرهم

شعاعللنشروالعلوم.:داردمشق،سوريااستراتيجياتالتعلمااللكتروني.(.2005بدر)،الخان

توظيفمعلمي(.2015).،مباركعبدهللا،العجمي،معديسعود،الدوخي،فوزيعبداللطيفالذروة
:دراسةوصفيةللواقعالتربيةالخاصةلتطبيقاتالتعليماإللكترونيفيفصولالتربيةالخاصة

.587-553(57)12،مجلةكليةالتربيةوالطموح،

.دارالفكرللنشروالتوزيع.التربيةالخاصةقضاياومشكالتفي.(2013).فاروق،الروسان

ثراختالفنمطاالتصالفيأنظمةإدارةالتعلماإللكترونيةعلىتحصيلأ.(2017عماد)،الزهراني
التعليملطالب لتكنولوجيا العلمية منشورة[ المفاهيم التربية.]رسالةماجستيرغير كلية

بجامعةالباحة.

التعلم2016)توفيقعفافمحمد،زهو لتوظيفمهارات للمعلمات الالزمة التعليمية الكفايات .)
.اإللكترونيفيعمليةالتعليم:دراسةحالةعلىمنطقةالباحةفيالمملكةالعربيةالسعودية

240-237(،108)1،ةمجلةكليةالتربي

مسقط،جامعةالسلطانقابوسالمعلومات.التعليماإللكترونيفيدراسة(.2020جمال)،السالمي
:قسمالدراساتوالمعلومات.

الخاصةفيدولة.(2018فايز)،الشمري التربية التعلماإللكترونيمنوجهةنظرمعلمي واقع
جامعةآلالبيت.]. رسالةماجستيرغيرمنشورة[الكويت.
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) ،شودب وفوائده(.2020محمد اإللكتروني التعليم التدريسية.اهمية العملية سوريافي .دمشق،
-https://www.learndash.com/10-benefits(.25/9/2021بتاريخأ سترجعت

of-using-elearning.

(.اتجاهاتمعلميومعلماتمدارسمحافظةمأدبافياالردننحوتقنيات2017).منار،الطوالبة
.150-121(،186)78،مجلةالقراءةوالمعرفة.التعليماإللكتروني
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.العربيةللتدريبوالنشر
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.38-1(،3)24،المجلةالدوليةللبحوثالنوعية.(.التعليماإللكتروني2020سالم)،العنزي
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.جامعةالقاهرة.]منشورةغير
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 ( 1الملحق )
 بصورتها األولية   االستبانة

 


 

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


السالمعليكمورحمةهللاوبركاته،وبعد:
لدى العاملين في مراكز التربية  اإللكتروني  "كفايات التعليم    تقومالباحثةبإجراءدراسةبعنوان

استكمااًللمتطلباتالحصولعلى  "،وذلكالتابعة لوزارة التربية والتعليم في إقليم الوسطالخاصة  
على الدراسة تطبيق سيتم الدراسة ألهداف وتحقيقًا التربوية. والقيادة اإلدارة في الماجستير درجة

خدم ومعلمي ومشرفين، ومساعدين، ومديرين، )معلمين، الخاصة التربية مراكز في اتالعاملين
مساندة(منخاللأداةمكونةمنجزأين:األولتضمنالمتغيراتالديموغرافيةالخاصةبأفرادعينة

( على احتوت التي اإلستبانة فقرات تضمن الثاني والجزء خمسة42الدراسة، على موزعة فقرة )
هاراتمتميزةلماتتمتعونبهمنخبراتتربويةوماًتمثلكفاياتالتعليمااللكتروني.ونظرمجاالت

فيمجالالبحثالعلمي،وألهميةرأيكمفيتحقيقأهدافالدراسة،يرجىالتكرمبالحكمعلىفقرات
بدرجة موافق موافق، عالية، بدرجة )موافق الخماسي ليكرت مقياس على المستندة الدراسة أداة

متوسطة،غيرموافق،غيرموافقبدرجةعالية(.
اكرةتعاونكمواقبلوافائقاالحتراموالتقديرش

 الطالبة                                                             
 جمانة عبدالهادي اللبابدة                                                          
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  الدراسة(المتغيرات الديموغرافية :) البيانات الخاصة بأفراد عينة  الجزء االول:

 . الجنس                ذكر    1

 أنثى                                

 : الخبرة. عدد سنوات 2

سنواتفأقل.5

سنوات.6-10من

سنةفأكثر. 11
 

 . المؤهل العلمي: 3

بكالوريوسفمادون

دراساتعليا
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الجزء الثاني: مجاالت االستبانة وفقراتها  

 

رقم 
 المجاالت والفقرات  الفقرة 

التعديل   صالحية الفقرة   االنتماء 
 منتمية  المقترح 

غير 
 صالحة  منتمية 

غير 
 صالحة 

 أواًل: مجال الكفايات الفنية التقنية  
التعاملمعالتقنياتالرقميةالحديثة.يطور 1
التقنيةالرقميةفيالعمليةالتعليمية.يوظف2

3
قدراتالمتعلمينعلىالتعاملمعالتقنياتينمي

الرقمية.


يبدعفياستخدامالتقنياتالرقميةفيالعمليةالتعليمية.4

مناالستراتيجياتالمستخدمةحسبالتقنيةيطور5
الرقمية.



6
معالتقنياتتواجههأثناءالتعامليحلالمشكالتالتي

الرقمية.


يوفرفيمراكزالتربيةالخاصةالتقنياتالرقمية.7
يوفرأنشطةمتنوعةباستخدامالتقنياتالرقمية.8

 اإلدارية  ثانيًا: مجال الكفايات  

1 
يزودالمتعلمينبخطةسيرعملواضحةأثناءالعملية

التعليمية.


يضعخطةمناسبةلألهدافالتعليميةالواضحة.2
يتأكدمنمناسبةالخطةلمستوىالمتعلمين.3

4
يحلالمشكالتالتييمربهاالمتعلمونأثناءسير

العمليةالتعليمية.

5
يضعأهدافتعليميةمناسبةللمتعلمينوالمادة

التعليمية.


يتابعتفعيلالتقنياتالرقميةأثناءتنفيذالدروس.6

7
التقنياتإلىيوفرمعرفاتخاصةللمتعلمينللدخول

الرقمية.


يحرصعلىالصيانةالدوريةللتقنياتالرقمية.8
يقدماالرشاداتلتوظيفالمهاراتوالتقنياتالرقمية.9
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رقم 
والفقرات المجاالت الفقرة 

التعديل  صالحية الفقرة  االنتماء 
المقترح  غير منتمية 

غير منتمية منتمية 
منتمية 

 ثالثًا: مجال كفايات التصميم 
يخططاألنشطةالمرتبطةبالمحتوىالتعليمي. 1
يصممالمحتوىبشكلجيدللعمليةالتعليمية.2

3
بالممارسةوالتطبيقأثناءالعمليةيتيحالفرصةللمتعلم

التعليمية.


ماعيةفيتصميميوظفالظروفالبيئيةواالجت4
المحتوىالتعليمي



يحددالمتطلباتالالزمةإلعدادالمقررااللكتروني.5
يبدعفيتصميمالوسائطالمستخدمةفيالدرس.6
سهولةاالستخدام.يراعيفيتصميمالبرمجية7

8
يحدداألهدافالتعليميةأثناءتصميمالمقرر

االلكتروني.


9
يراعيرغبةالطلبةوامكانياتهمعندتصميموبناءالمقرر

.اإللكتروني


 رابعًا: كفايات التيسير والتسهيل
يسهلكلمايتعلقبالعمليةالتعليمية.1
األنشطةالتفاعليةبينهوبينالمتعلمين.يزيد2
يطورالتفاعلبينالمتعلمينمعبعضهمالبعض.3
 بحرفية.اإللكترونيفرصالنقاشيقود4
مصادرتعلميةخارجية.إلىيوجهالمتعلمين5

6
بروابطومواقعذاتاإللكترونييثريالمحتوىالتعليمي

صلة.


يقدرالمساهماتالتعليميةالجيدةويشجعها.7

8
يدعماألفكارالجديدةوالمتطورةفياستخدامالتقنيات

الرقمية.




77 

 

 

 

رقم 
المجاالت والفقرات الفقرة 

صالحية الفقرة  االنتماء 
االنتماء 

غير منتمية 
غير منتمية منتمية 

منتمية 
 خامسًا: كفايات التقويم 

يبنيمعاييرواضحةلتقييمالمتعلمين.1
يساعدالمتعلمينعلىتحقيقاألهدافالمرجوة.2

3
يتابعالمهاموالواجباتالتييكلفبهاالمتعلمون

 باستمرار.

 يحرصعلىحلالمشكالتالتيتواجهالمتعلمين.4
المتعلمين.يحددنقاطالقوةوالضعفلدى5
يستخدمأساليبتقويممتنوعةفيالتعليمااللكتروني.6

7
يقومبتقييمكفاياتالطلبةالفنيةوالتكنولوجيةقبلبدء

التعليم.


يستخدمنتائجالتقييملتحسينعمليةالتعليمااللكتروني.8



78 

 ( 2الملحق )
 قائمة بأسماء األساتذة المحكمين 

 

  

 الجامعة  التخصص  الرتبة  اسم المحكم الرقم 
 جامعةالبلقاءالتطبيقية اإلدارةالتربوية أستاذ حمدمحمدبدحد.أ 1
 جامعةالبلقاءالتطبيقية االدارةالتربوية أستاذ عمرمحمدالخرابشةأ.د2

 أستاذ محمدعبدالوهابحمزةأ.د3
مناهجعامةواساليب

 تدريسرياضيات
 جامعةالشرقاألوسط

جامعةمؤتةاالدارةالتربويةأستاذمشاركالصرايرةخالدد.4
جامعةمؤتةارشادتربويأستاذمشاركساميختاتنةد.5
جامعةالشرقاألوسطمناهجواساليبتدريسأستاذمشاركعثمانناصرمنصورد.6
جامعةالشرقاألوسطمناهجواساليبتدريسأستاذمشارككاظمعادلالغولد.7
جامعةالشرقاألوسطاالدارةالتربويةأستاذمساعدخولةحسينعليوةد.8
جامعةالزرقاءاألهليةمناهجوأساليبتدريسأستاذمساعدعبيرمحمودالرقادد.9
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( 3الملحق )
 بصورتها النهائية   االستبانة

 


 

...................................................وفقههللاحضرةالدكتور/ة


السالمعليكمورحمةهللاوبركاته،وبعد:


لدى العاملين في مراكز التربية الخاصة  اإللكتروني  "كفايات التعليم    تقومالباحثةبإجراءدراسةبعنوان
الوسط إقليم  في  والتعليم  التربية  لوزارة  وذلكالتابعة  درجةاس  "، على الحصول لمتطلبات تكمااًل

الماجستيرفياإلدارةوالقيادةالتربوية.وتحقيقًاألهدافالدراسةسيتمتطبيقالدراسةعلىالعاملين
تضمن األول جزأين: من مكونة أداة خالل من معلمين( و )مديرين الخاصة التربية مراكز في

راسة،والجزءالثانيتضمنفقراتاإلستبانةالتياحتوتالمتغيراتالديموغرافيةالخاصةبأفرادعينةالد
تمثلكفاياتالتعليمااللكتروني.ونظًرالماتتمتعونبهمجاالت(فقرةموزعةعلىخمسة40على)

منخبراتتربويةومهاراتمتميزةفيمجالالبحثالعلمي،وألهميةرأيكمفيتحقيقأهدافالدراسة،
يرجىالتكرمبالحكمعلىفقراتأداةالدراسةالمستندةعلىمقياسليكرتالخماسي)موافقبدرجة

رجةمتوسطة،غيرموافق،غيرموافقبدرجةعالية(.عالية،موافق،موافقبد
شاكرةتعاونكمواقبلوافائقاالحتراموالتقدير

 الطالبة 
 جمانة عبدالهادي اللبابدة                                                       
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 المتغيرات الديموغرافية :) البيانات الخاصة بأفراد عينة الدراسة (  الجزء االول :

 . الوظيفة            مدير 1

 معلم                        

 

 . الجنس                ذكر    2

 أنثى                                

 : الخبرة. عدد سنوات 3

سنوات5أقلمن

سنوات10قلمنأ-5

فأكثر.سنوات10
 

 . المؤهل العلمي: 3

بكالوريوسفمادون

 دراساتعليا
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الجزء الثاني: مجاالت االستبانة وفقراتها  




 

رقم 
 الفقرة 

 المجاالت والفقرات 
موافق  

 بشدة 
 محايد   موافق  

غير  
 موافق 

غير  
موافق  

 بشدة 
 أواًل: مجال الكفايات التقنية  

التعاملمعالتقنياتالرقميةالحديثة.أسلوبيطور 1
يوظفالتقنيةالرقميةفيالعمليةالتعليمية.2
قدراتالمتعلمينعلىالتعاملمعالتقنياتالرقمية.ينمي3
التعليمية.يبدعفياستخدامالتقنياتالرقميةفيالعملية4
الرقميةفيالعمليةالتعليميةبطريقةابداعية.التقنياتيستخدم5
التقنياتالرقمية.التيتواجههفيحلالمشكالتيعملعلى6

7
مراكزالتربيةالرقميةفييعملعلىتوفيرالتقنيات

الخاصة.

التقنياتالرقمية.يقدمأنشطةمتنوعةعنداستخدام8
 اإلدارية  ثانيًا: مجال الكفايات  

1 
أثناءالعمليةواضحةفييزودالمتعلمينبخطةعمل

التعليمية.


يضعخطةمناسبةلألهدافالتعليميةالواضحة.2
يتأكدمنمناسبةالخطةلمستوىالمتعلمين.3

4
ثناءأحلالمشكالتالتيتواجهالمتعلمينفيعلىيعمل

تطبيقالعمليةالتعليمية.


5
يضعأهدافتعليميةمناسبةللمتعلمينفيضوءالمادة

التعليمية.


أثناءتنفيذالدروس.الرقميةفييتابععمليةتفعيلالتقنيات6

الخاصةاإلحتياجاتيوفرم عّرفاتخاصةللمتعلمينذوي7
التقنياتالرقمية.إلىللدخول



يحرصعلىمتابعةالصيانةالدوريةللتقنياتالرقمية.8
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رقم 
الفقرة 

المجاالت والفقرات 
موافق  

بشدة 
محايد موافق 

غير  
موافق 

غير  
موافق  

بشدة 
التصميم ثالثًا: مجال كفايات  

يخططاألنشطةالمرتبطةبالمحتوىالتعليمي. 1

2
يبنيالمحتوىبشكلجيدللعمليةالتعليميةالمناسبللفئة

المستهدفة.

يتيحالفرصةللمتعلمبتطبيقالتقنياتالرقمية.3

4
يوظفالظروفالبيئيةفيتصميمالمحتوىالتعليميوالمكيفة

اإلحتياجاتالخاصة.لذوي

يحددالمتطلباتالالزمةإلعدادالمقررااللكتروني.5
يصممالوسائطالمستخدمةفيالدرسبطريقةابداعية.6

7
يراعيفيتصميمالبرمجيةسهولةاالستخدامللطلبةذوي

اإلحتياجاتالخاصة.


تصميمالمقررااللكتروني.يحدداألهدافالتعليميةأثناء8
 رابعًا: كفايات التيسير والتسهيل

1
يسهلكلمايتعلقبالعمليةالتعليميةبمايناسبالفئة

المستخدمة.


يزيداألنشطةالتفاعليةبينهوبينالمتعلمين.2
يعززالتفاعلبينالمتعلمينمعبعضهمالبعض.3
 اإللكترونيبحرفية.النقاشفرصيقود4

5
يوجهالمتعلمينذوياإلحتياجاتالخاصةإلىمصادرتعلمية

خارجيةمناسبةلهم.


يثريالمحتوىالتعليمياإللكترونيبمواقعذاتصلة.6
خاللالثناء.الجيدةمنيقدراالسهاماتالتعليمية7
استخدامالتقنياتالرقمية.يدعماألفكارالجديدةفي8
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رقم 
الفقرة 

المجاالت والفقرات 
موافق  

بشدة 
محايد موافق 

غير  
موافق 

غير  
موافق  

بشدة 
 خامسًا: كفايات التقويم 

1
يبنيمعاييرواضحةلتقييمالمتعلمينذوياإلحتياجات

الخاصة.


يتأكدمنتحقيقاألهدافالمرجوة.2
 المهامالتييقومبهاالمتعلمونباستمرار.يتابع3
 يحرصعلىحلالمشكالتالتيتواجهالمتعلمين.4

5
يحددنقاطالقوةوالضعفلدىالمتعلمينباالعتمادالي

التشخيصالمناسبلهم.

6
يستخدمأساليبتقويممكيفةللطلبةذوياالعاقةفيالتعليم

االلكتروني.


يقومبتقييمكفاياتالطلبةذوياإلحتياجاتالخاصةالفنية7
قبلبدءالتعليم.



يستخدمنتائجالتقييملتحسينعمليةالتعليمااللكتروني.8
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 ( 4الملحق )
 من جامعة الشرق األوسط   كتاب تسهيل المهمة
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 وزارة التربية والتعليم كتاب تسهيل مهمة من 






















