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المساندة لدى معلمي صعوبات التعلم والموهوبين في  الكفايات التكنولوجيةامتالك درجة 
 مدارس العاصمة عمَّان

 :إعداد
 إلهام يوسف سالم السعيدات

 :إشراف
 الدكتورة أماني محمود

 الملخص

الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي صعوبات امتالك درجة لى ع تعرفهدفت الدراسة إلى ال     

، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التعلم والموهوبين في مدارس العاصمة عّمان

( معلمًا ومعلمًة، 185التحليلي، وقد تكون مجتمع الدراسة من معلمي ذوي صعوبات التعلم وعددهم )

( معلمًا ومعلمًة، وتم اختيار 80وأيضًا تكون مجتمع الدراسة من معلمي ذوي الموهبة والتفوق وعددهم )

( معلمًا ومعلمًة، 149تكونت عينة معلمي صعوبات التعلم من )؛ لمعلمينمن هؤالء ا قصديةعينة 

 ( معلمًا ومعلمًة في مدارس العاصمة عّمان.62وتكونت عينة معلمي ذوي الموهبة والتفوق من )

ولتحقيق أهداف الدراسة طّورت الباحثة استبانتين للكشف عن درجة امتالك الكفايات التكنولوجية      

 .المساندة لدى معلمي صعوبات التعلم والموهوبين في مدارس العاصمة عّمان

أشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة امتالك الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي صعوبات      

لم والموهوبين في مدارس العاصمة عّمان كانت مرتفعة لصالح معلمي الموهوبين، وكانت متوسطة التع

تغير داللة إحصائية لم اتق ذو عن وجود فر النتائج أيضًا لصالح معلمي صعوبات التعلم، كما كشفت 

سنة، وأيضًا وجود  11سنوات الخبرة وكان لصالح معلمي صعوبات التعلم الذين تزيد سنوات خبرتهم عن 



  ل
 

داللة إحصائية لمتغير المؤهل األكاديمي لصالح معلمي صعوبات التعلم حاملي الشهادات  اتق ذو فر 

 .العليا كالماجستير والدكتوراه

 .نوالتكنولوجيا المساندة، صعوبات التعلم، الموهوبات التكنولوجية، الكفاي :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

     This study aimed at finding out the degree of possessing the Assistive technological 

competencies among teachers of learning difficulties and gifted in the schools of the capital 

Amman. To achieve the objectives of the study, the researcher followed the descriptive 

analytical methodology. The study population consisted of (185) male and female teachers 

of students with learning difficulties, and (80) male and female teachers of talent and 

excellence. An intentional sample of these teachers was chosen. It consisted of (149) male 

and female teachers of learning difficulties and (62) male and female teachers of gifted and 

excellence in the schools of the capital Amman.  

     Two questionnaires were developed by the researcher, to discover the degree of 

possessing the Assistive technological competencies among teachers of learning difficulties 

and gifted in the schools of the capital Amman. 

     The results showed that the degree of possessing the Assistive technological competencies 

among teachers of learning difficulties and gifted in the schools of the capital Amman was 

high, in favor of teachers of gifted. The degree was medium for teachers of learning 

difficulties.  The results also revealed that there were significant differences at (α = 0.05) for 

experience variable, in favor of teachers of learning difficulties who had more than (11) years 

of experience. There were also significant differences at (α = 0.05) for the variable of 

academic qualification, in favor of learning difficulties teachers with higher degree such as 

masters and Ph.D.      

Keywords (Technological competencies, Assistive technology, Learning Difficulties, 

Gifted).



 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة

مع مؤمن مجتإعداد  بد من تحديًا للمجتمعات، فال يعتبر صعوبات التعلم والموهوبينذوي إن إعداد      

ديم الدعم كفاءة عالية لتق يإعداد معلمين ذو ذلك يتطلب و  ،كاملة لهمالحماية لا وفريو  ،وحقوقهم بقدراتهم

يست ظاهرة ل صعوبات التعلم والموهبة، ألن واألخذ بيدهم نحو التطور والتقدم الكامل من الناحية التعليمية

نة حديثة نسبيًا مهالفئتين  اتينهإال أن تربية  ،حديثة بل هي ظاهرة عرفتها المجتمعات اإلنسانية قديماً 

 همات نحو ر االتجاهومع تغي  إلى وقتنا الحالي،  عشر في أوروبا تاسعاتها في القرن الحيث كانت بداي

صعوبات التعلم ذوي ل جتمعر مفهوم الموتغي   .(2014)الحديدي والخطيب، أصبحت المعاملة إنسانية أكثر

 ات التعلمصعوب وذو  زهم عن أقرانهم، حتى ال يكونوذلك نظرًا لحاجاتهم الخاصة التي تميّ  والموهوبين

كائهم ذ ثماراستو  ،عدم االستهتار بذوي الموهبة لضمانو  ،عائقًا للتقدم الحضاري لألمم والمجتمعات

ن االهتمام ب(2014)عبد الرشيد،  فيما يفيد المجتمع والمبدعة ومواهبهم ومهاراتهم النادرة  تينالفئ هاتين. وا 

احترام أنشطتهم ب ن فيهاحياة كريمة يمارسو  توفيرهو مطلب ديني وسياسي واقتصادي واجتماعي، ل

توفير وسائل تعليمية جيدة تساعدهم على التعلم بشكل مالئم لوضعهم  األمر الذي يتطلب، وتقدير

 .الخاص

ضافًة لذلك يعتبر التعليمو        تقنياتو  طرق لذلك فمن األهمية دراسةأحد مقومات وركائز الحياة،  ا 

من أجل تحقيق  تعلمممواقف التعلم التي يتفاعل معها ال عناصر البيئة التعليمية في التعليم، وبأشكال تنظم

 .(2013 م واألهداف المنشودة )الحيلة ومرعي،يالتعل
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، التوسع بالمعرفة وفهم ما يحيط بهم من مواقف وخبرات وتجارب على وبالتالي فالتعلم يساعد األفراد     

 ؛الفئتيناتين هيعتمد على األسلوب التقليدي )التلقين( ل وحاليًا في بعض األحيان التعليم سابقاً  نإحيث 

ى ي في مستوى التحصيل العلمي لديهم، واعتمادهم كليًا عل، مما أدى إلى تدنّ والموهوبينصعوبات التعلم 

ي لى تخطّ عية وتعليمية خاصة حديثة تساعدهم بو هناك طرق وأساليب تر المعلم في تلقي المعلومة، ولكن 

 العقبات التي تواجههم.

األساليب البرامج و من  في مجموعة (2014السعايدة والقمش )ها اكما ذكر  وُتَمثل التربية الخاصة     

جراءات و وأجهزة أدوات و  برامجوتشمل كاًل من  التعليمية الفرديةالتربوية و  مة مصمّ جية عالخطط مكيفة وا 

نمية ذلك لتو  باإلضافة إلى خدمات مساندة ،بالمتعلمين غير العاديينخصيصاً لتلبية االحتياجات الخاصة 

  المجتمع.ومساعدتهم في تحقيق ذاتهم والدمج في مكن ما يأقصى  قدراتهم إلى

 يالمختصون ف علماءالقام  ولكن مع ظهور التكنولوجيا وانتشارها ودمجها في جميع المجاالت،     

اء درجة حماس الخبر لدى وكان  ،إلى ميدان التربية الخاصةالتكنولوجيا الحديثة  لبإدخاالتربية والتعليم 

خاصة، التكنولوجية المستخدمة مع ذوي االحتياجات الهذه األساليب  نعالية لتحقيق تلك الفوائد المنتظرة م

  (.2011ألنها هي أجهزة أو أدوات أو تقنيات تعويضية ومساعدة لما فقدوه من إعاقتهم )محمد، 

تعلم المتعلمين على اإلبداع وال تساعد اأنهعند دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، تضح او       

ر المرشد لآلخرين، فالتكنولوجيا تلعب دو  اوتوصيلهللمعلومة  مالذاتي وتوفير الوقت والجهد في وصوله

التقليدية  ةيقبالطريقة الحديثة بداًل من الطر ، واستبدالها متعلمالذي يساعد المعلم في توجيه المادة العلمية لل

في المستوى التعليمي  اً موتقد   اً للتعلم، فالتكنولوجيا بطريقتها الحديثة ووسائلها المتطورة جعلت هناك نهوض

وغيرها من المجاالت التي ساعدت  (.2012)الخطيب،  صعوبات التعلم والموهوبينوالطبي والنفسي لذوي 



4  
 

ن هذا التوسع وثورة المعلومات في  على تنمية القدرات الذهنية والفكرية والحركية في العملية التعليمية، وا 

مجال التكنولوجيا يجعل هناك وسائل متعددة واسعة النطاق مثل التكنولوجيا المساندة التي لها تأثير 

 ينعوبات التعلم والموهوبصإيجابي في عملية التعليم، والبحث عن المعلومات، وأعطت فرصة لذوي 

بالنسبة في إعاقتهم  ا فقدوهتعويضاً عم   اللدخول إلى عالم التقنية والتكنولوجيا الحديثة واالستفادة منه أيضاً 

من خاللها بين الموهو  متعلمينل من نسبة الموهبة والذكاء العالي لدى الأو كيال يقلّ  ،صعوبات التعلم ذويل

 ومن خالل التجارب التي يؤمل تطبيقها ،من المجاالت الحديثة والمتطورةقدر المستطاع، ألنها تعتبر 

 .(2012)أحمد والببالوي،  سوف نتوصل لمميزات عديدة

 

 مشكلة الدراسة 

ًا عن هم أفراد يختلفون جوهرين يصعوبات التعلم والموهوب ياألفراد ذو أن وجدت من اطالع الباحثة      

)المجال التعليمي، المجال الجسدي،  : ةتيأكثر من مجاالت النمو واألداء اآلأقرانهم اآلخرين في واحدة أو 

 وبناًء على ذلك فهم يحتاجون إلى ،ي، المجال المعرفي، المجال السلوكي(غوي، المجال الحسّ المجال الل  

 Individuals with Disabilities فأوصى قانون خدمات التربية الخاصة والتكنولوجيا المساندة لها،

Education Act 2004 (IDEA)  تعليم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة بضرورة استخدام وسائل

معلمين يتطلب إعداد وتأهيل وتطوير ال الذي، و بينو صعوبات التعلم والموه ذويالتكنولوجيا المساندة مع 

ن استخدام م متعلمينولكي نصل لدرجة عالية من استفادة هؤالء ال ،مهنيًا في مجال التكنولوجيا المساندة

 امتالكهم المعرفة والمهارات والدراية الكاملة من خصائيينلمعلمين واأللبد  تلك الوسائل المختلفة، ال

 .بالعملية التعليمية التكنولوجية بالكفايات المطلوبة في دمج هذه الوسائل



5  
 

ن أخصائيين، حيث وجدت جراء مقابلة الباحثة للمعلمين واألإولقد ظهرت مشكلة الدراسة من خالل      

 خصائيين يفتقرون للمعرفة الجيدة عن التكنولوجيا المساندة وفوائدها العملية، وضعفمعظم المعلمين واأل

فايات معلمي ك لكشف عنلفجاءت فكرة الدراسة الحالية محاولة  ؛تكنولوجياً امتالكهم للمهارات المستخدمة 

 لهم. المساندة في تحسين وتطوير العملية التعليمية توظيف التكنولوجياو  صعوبات التعلم والموهوبين

الحطاب و  ،Dalton (2015)و (،2014دراسة العتيبي ) مثل:الدراسات السابقة  باإلضافة إلى نتائج     

خصائيي التربية الخاصة إلى الكفايات من أعدم امتالك  والتي أظهرت ،(2018القحطاني )و (، 2016)

 ؛لدراساتاتوصيات بإجراء المزيد من اشتملت على و متعلقة بالتكنولوجيا المساندة، المهارات المعرفة و ال

 .لذا جاءت هذه الدراسة

 

 هدف الدراسة وأسئلتها

التكنولوجية المساندة لدى معلمي الكفايات  درجة امتالك التعرف على الدراسة إلىهذه  هدفت     

  :ولتحقيق هذا الهدف تم وضع األسئلة اآلتية، مدارس العاصمة عّمان صعوبات التعلم والموهوبين في

الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي صعوبات التعلم درجة امتالك  ما األول:السؤال      

 عّمان؟مدارس العاصمة  والموهوبين في

درجة  ( فيα ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اتق ذو هل هناك فر  الثاني:السؤال      

لدى معلمي صعوبات التعلم والموهوبين في مدارس العاصمة عّمان  الكفايات التكنولوجية المساندةامتالك 

 االجتماعي؟النوع ر لمتغيّ  اعز ت
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درجة ( في α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اتق ذو هل هناك فر  الثالث:السؤال      

الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي صعوبات التعلم والموهوبين في مدارس العاصمة عّمان امتالك 

 األكاديمي؟ر المؤهل لمتغيّ  اتعز 

درجة  ( فيα ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اتق ذو هل هناك فر  الرابع:السؤال      

لدى معلمي صعوبات التعلم والموهوبين في مدارس العاصمة عّمان  ةالكفايات التكنولوجية المساندامتالك 

 الخبرة؟سنوات ر لمتغيّ  اتعز 

 

 أهمية الدراسة 

لكفايات ا درجة امتالك ، وهوةتكمن أهمية هذه الدراسة في إلقاء الضوء على موضوع يتسم بالحداث     

ن تحديد . ويمكالتكنولوجية المساندة لدى معلمي صعوبات التعلم والموهوبين في مدارس العاصمة عّمان

ة إذ تتجلى األهمية النظرية بتوفير أدب نظري إلغناء المكتب وتطبيقي؛نظري  :جانبينفي  أهمية الدراسة

مما يساعد  ،الكفايات التكنولوجية المساندةر الدراسة والمكتبة األردنية بخاصة بشأن متغيّ  ،العربية بعامة

الباحثين في إجراء دراسات أخرى، كما يمكن للباحثين اإلفادة في تطوير أدوات لبحوثهم باإلفادة من 

ادة من التطبيقية فيمكن اإلف حيث األهميةمن  اأم .االستبانتين اللتين تم إعدادهما لغرض هذه الدراسة

   ما يأتي:نتائج الدراسة، في

في وضع إطار محدد للمعرفة والمهارات الالزمة في توفير التكنولوجيا بأن تسهم هذه الدراسة  تأمل -1

 صعوبات التعلم والموهوبين.المساندة للعاملين في مجال 
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 م والموهوبينصعوبات التعل يز على تفعيل التقنيات الحديثة، والتي تساعد معلميتركالب ساعدت -2

ملموس  مإلى تحقيق نتائج وتقد  ذلك تطورات العصر، وبالتالي يؤدي  ةمواكبب، ملتطوير عمله

 .نحو أهداف برامج التربية الخاصة

 تفيد متخذي القرار في وزارة التربية والتعليم لتطوير وتوفير آلية العمل للتقنيات التعليمية في غرف -3

 .المصادر

 

 حدود الدراسة

 إلى:حدود الدراسة الحالية نقسم ت

 .صعوبات التعلم والموهوبين معلميعينة من  في تتمثل البشرية:الحدود  -1

 .المدارس الحكومية والخاصة في العاصمة عّمانفي تتمثل  المكانية:الحدود  -2

 .2019 – 2018عام من الهذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني طبقت  الزمانية:الحدود  -3

 

 محددات الدراسة

الدراسة على المدى الذي تتصف به أداتي الدراسة بالصدق والثبات يعتمد تعميم نتائج هذه      

والموضوعية ودقة استجابة المعلمين والمعلمات، كما أن النتائج المتعلقة بهذه الدراسة لن تعمم إال على 

 مجتمع هذه الدراسة والمجتمعات المشابهة لها.
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 تعريف المصطلحات 

ات االتجاهالقيم و المعلومات و المعارف والمهارات و  توى منأعلى مس هي التكنولوجية:الكفايات      

درجة من ى أعليصل إلى تجعله ل)المعلم( الخاصة بمجال تكنولوجيا التعليم الالزمة للعنصر البشري 

 (.2010)بني دومي،  في أدائه لمهام وظيفتهيمكن الوصول إليه االتقان 

صعوبات وي ذ التكنولوجية المساندة لدى معلمي لكفاياتدرجة المعرفة والمهارة لهي  إجرائيًا:وتعرف      

، وتُقاس بالدرجة التي يعطيها المعلم لنفسه في األداة العاصمة عّمانمدارس التعلم والموهوبين في 

 .التي أعدتها الباحثة لهذا الغرض)االستبانة( 

في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية التي تتعلق هي اضطرابات "  التعلم:صعوبات      

بالفهم أو استخدام اللغة المحكية أو المكتوبة والتي تظهر في عدم القدرة على االستماع، التفكير، القراءة، 

الكتابة، التهجئة، أو الحساب وتتضمن حاالت الصعوبة اإلدراكية إصابة الدماغ، الخلل الوظيفي للدماغ، 

اكل التعلم الناتجة مش فهي: االضطرابات التي ال تشملها صعوبات التعلمأما يسلكسيا والحبسة النمائية. الد

و الحرمان نفعالي، أعن الصعوبات البصرية، والسمعية والحركية، التأخر النمائي العقلي، االضطراب اال

 (Kirk, Gallagher, Coleman & Anastaiow , 2012, 42) " البيئي أو الثقافي أو االقتصادي

م من ق بل محمود  .وُترج 

 اتكفايللفي مدراس العاصمة عّمان المعلمين  درجة امتالك على التعرفيتم  :إجرائياً وتعرف      

 .التكنولوجية المساندة

هو مصطلح يصف األفراد الذين يكون تحصيلهم األكاديمي ومستواهم العلمي يفوق  الموهوبون:     

الختبار ، ويكون مقاسًا باختبار التحصيل المقنن أو انفسها تحصيل أقرانهم الموجودين في الغرفة الصفية
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الفردية، اعتماداً على اختبارات الذكاء  130التحصيلي المدرسي، ويتمتعون بنسبة ذكاء عالية ال تقل عن 

 (.2014وأيضاً يتميزون بدرجة عالية من اإلبداع واالبتكار الذي يقاس بواسطة اختبار اإلبداع )القريطي، 

ات كفايللفي مدارس العاصمة عّمان درجة امتالك المعلمين  على التعرفيتم  إجرائيًا:ويعرف      

 .التكنولوجية المساندة

هي أي جهاز أو أداة أو جزء من أداة أو نظام منتج سواء تم تصنيعه أو  المساندة:التكنولوجيا      

تعديله وتحسينه، ويستخدم في الزيادة أو الحفاظ على المهارات الوظيفية أو تحسينها لألشخاص ذوي 

م من ق   (Bryant & Bryant, 2012) االحتياجات الخاصة  .بل محمودوُترج 

هي المعرفة والمهارات الالزم امتالكها لمعلمي صعوبات التعلم والموهوبين في  إجرائيًا:وتعرف      

مدارس العاصمة عّمان.



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 ابقةراسات الس  ظري والد  األدب الن  
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 الفصل الثاني

 ابقةراسات الس  ظري والد  األدب الن  

قة ذات الدراسات السابعرض مع ، تغيرات الدراسةالمتعلق بمألدب النظري ا علىهذا الفصل يشتمل      

 لذلك.بالموضوع وفيما يأتي توضيح  الصلة

 

 األدب النظري  أواًل:

خصائص و الموهبة والتفوق  مفهومصعوبات التعلم وخصائصهم، و  مفهوم يشتمل هذا الجزء على     

نولوجيا وأنواع التك المساندة،التكنولوجيا م استخدا أهميةو  التكنولوجيا المساندة، مفهومو  ،ينالموهوب

ا كنولوجيالت توظيفو  ،خدمة التكنولوجيا المساندةو  معيقات استخدام التكنولوجيا المساندة،و  المساندة،

 كفايات التكنولوجيا المساندة.و  في تعليم ذوي صعوبات التعلم والموهوبين، المساندة

 

 التعلم:مفهوم صعوبات 

ي ف انخفاض في التحصيل الدراسي مقارنًة بزمالئهم العاديينالذين يعانون من  طالبأولئك الهم      

 و ضعفأ من تمتعهم بذكاء عادي فوق المتوسط إال أنهم يعانون من صعوبةوعلى الرغم ، الصف العادي

بة، م اللغة المنطوقة أو المكتو دافي فهم أو استخالتي تدخل  تعليميةال في واحدة أو أكثر من العمليات

وقد . ك، أو التفكير، أو االنتباه، أو اإلدراالعمليات الحسابيةإجراء أو في  ،أو التهجئة ،الكتابةالقراءة أو ك

حبسة  وأالديسلكسيا،  وأ، الوظيفي المخي البسيطالخلل إلى  وأصابات الدماغ، إ إلىضعف يرجع هذا ال
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رية أو البصالعقلية أو الناتجة أساسًا عن اإلعاقات  األطفال ذوي صعوبات التعلم ويستبعدكالمية. 

 (.2013)بطرس،  أو االضطراب االنفعالياإلعاقات المتعددة السمعية أو 

 

 التعلم:خصائص ذوي صعوبات 

 على ذوي صعوبات التعلم ولكنها ال تظهر جميعها على المتعلم الواحد بعض الخصائص تظهر     

صعوبات تظهر في الخصائص األكاديمية كالضعف في  هاأيضًا، فمن، وتكون بنسب متفاوتة نفسه

في مفاهيم  في الحساب صعوبة ونالرياضيات والقراءة والتعبير التحريري واإلمالء، فيجد هؤالء المتعلم

األعداد ومدلوالتها الفعلية وبالتالي يواجهون صعوبة في التفكير الكمّي الالزم، ومعرفة الحقائق الرياضية 

لتنازلي اب والجمع والقسمة والطرح، وبعضهم يجد مشكلة في معرفة وفهم قيم الخانات والتسلسل كالضر 

 والتصاعدي لألرقام، والبعض يجد صعوبة في تمييز األرقام المتشابهة كتابة مع اختالفها في االتجاه

فمنهم من يجد مشكلة كبيرة في الربط بين  يعانون من صعوبات في القراءةهناك من و ، (2015الوقفي، )

شكل الحرف وصوته، ومنهم من ال يستطيع التمييز بين الحروف المختلفة إن وجدت أول الكلمة 

باالختالفات البسيطة في شكلها مثل مكان النقطة )ب، ن( )ت، ي( )ص، ض(، وعدم التمييز بين 

من يجد صعوبة في تذكر أو معرفة عالمات )األلف والالم( إذا جاءت األلف في وسط الكلمة، وهناك 

. ومن (2014القمش والمعايطة، ) خاطئاً التشكيل ومدى تأثيرها على نطق الصوت إن كان صحيحًا أو 

ق َصر  هي مصعوبات التعل وذو  ويعاني منهاالتعبير التحريرّي تشمل التي الكتابة أهم الصعوبات في 

ًا وضعف يسية، وعدم ترابطها وترتيبها ترتيبًا متسلساًل ومنطقيالمقاالت، والصعوبة في تحديد األفكار الرئ

شاكل اإلمالء م وتشملالمفردات المستخدمة وركاكتها، وكثير منهم ال يمتلك المرونة في الكتابة اليدوية. 
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المتداولة بين طلبة صعوبات التعلم عدم القدرة على التفرقة بين األصوات المتشابهة مما ينتج عنه خطأ 

كتابة، واإلخفاق في الكتابة بين )التاء المفتوحة والتاء المربوطة( في نهاية الكلمة، هذا باإلضافة في ال

إلى اإلبدال واإلضافة والحذف في كتابة األحرف كما تظهر في القراءة، وعدم التمييز في كتابة أول 

)عالمات  نون والتنوين( وبينالشمسية أو ألف وعليها همزة، وعدم التفرقة بين )الالكلمات إن بدأت بالالم 

الخصائص الفكرية التي تظهر على طالب . ومن (2011)كوافحة،  التشكيل وأحرف المد( أثناء الكتابة

الصعوبات تكون باالنتباه أو اإلدراك أو الذاكرة فعند وجود اضطراب أو خلل في واحدة منهم فذلك سوف 

يؤثر على التفكير واللغة الشفوّية لديهم، فمن مشاكل االنتباه التي يعاني منها بعض ذوي صعوبات التعلم 

التي يجب عليه تعلمها من بقية المعلومات المحيطة بها، كما يجد  عدم القدرة على اختيار المعلومات

البعض اآلخر صعوبة في االنتباه للمادة بشكل مستمر لمعالجتها أو االنتقال من فكرة إلى أخرى، أو في 

متابعة تسلسل المعلومات أو األفكار. أما الذاكرة بشكل عام فتنقسم من حيث المدة إلى ذاكرة قصيرة 

كرة بعيدة المدى، ولكن تتصف الذاكرة عندهم بسرعة فقد المعلومات. ومن أبرز الخصائص المدى وذا

المرتبطة باإلدراك هي عدم التمييز بين أوجه الشبه واالختالف فيما يصل إلى األحاسيس من مثيرات. 

تيجية اومن الخصائص المعرفية لدى ذوي صعوبات التعلم وجود مشكلة في االستراتيجية المعرفية واالستر 

اء اكتسابه اإلجراء الفعلي الذي يقوم بعمله المتعلم أثن هو:فوق المعرفية والمقصود باالستراتيجية المعرفية 

 المعلومة بينما يتطلب باالستراتيجية فوق المعرفية الوعي والتحكم في تلك اإلجراءات الفعلية التي قام بها

 .(2013)الناطور وآخرون، 
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 :والتفوقمفهوم الموهبة 

أولئك الذين  همأن األطفال الموهوبين والمتفوقين  1972كما عرفه مكتب التربية األمريكية عام "      

يتم الكشف عنهم من قبل أشخاص مهنيين ومختصين، والذين تكون لديهم قدرات واضحة ومقدرة على 

اإلنجاز المرتفع ويحتاجون إلى برامج تربوية خاصة أو خدمات أكثر من تلك المقدمة للطلبة العاديين في 

ها المجموعة العمرية التي ينتمي إلي برامج المدرسة العادية. والمتفوق هو صاحب األداء العالي مقارنة مع

القدرة العقلية العامة، استعداد أكاديمي خاص، قدرة إبداعية  التالية:في قدرة أو أكثر من مجموعة القدرات 

، الزريقات، ريحاني)ال " والتفكير المبدع، قدرة قيادية، قدرة في الفنون األدائية البصرية، وقدرة نفس حركية

 .(322، 2013طنوس، 

 

 والتفوق:خصائص ذوي الموهبة 

ة ذكاء كون أولها امتالكهم لنسبيو  ،الجدير بالذكر أن من خصائص الموهوبين قدرتهم العقلية العامة     

مقارنة بغيرهم من أبناء عمرهم الزمني، ولديهم طموح فكري متوقد ومختلف عن  130عن تزيد عالية 

المعتاد من حيث الهوايات والميول المتنوعة المتبعة، والقدرة على األصالة واإلبداع في التفكير الناقد 

يلة واإلنجاز و والتقييمي، وعالوة على ذلك أنهم يتميزون بقدرة تركيزية ودقة مالحظة واالنتباه لفترة ط

القمش، ) جدًا، ويكون كل ذلك منذ الطفولة حتى مرحلة الرشدعاٍل السريع للمهمة واالنتظام بها بشكل 

ية نهم يمتلكون ذاكرة احتفاظية عالكبر من أقرانهم ألأ. أما استعداداتهم األكاديمية تكون بشكل (2013

لمام الل يستعملون مفردات عميقة المعنى وكثيرة من خ غوي أقوى ألنهمونموهم الل   ،بكثير من المواضيع اً وا 

ألكبر تهم لكتب ومجالت معدة لاوقراء ،تعلمهم وكثرة محاولة تجاربهم التطبيقية مما يميزهم عن غيرهم
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سنًا، وقدرتهم على التفكير التجريدي وبناء المفاهيم، وعندهم حب طرح أسئلة كثيرة لمعرفة وربط كل ما 

ل إلبداع والتفكير المثمر ويكون ذلك بالطالقة اللفظية عندهم والتفكير بالتفاصييدور حولهم، ويتميزون با

والتحليل الدقيق لألفكار لكي يتوصلوا إلى أدق التفاصيل باألسباب أو النتائج، ولديهم متعة كبيرة وولع 

نجاز المهمات  هاياتها ن الصعبة، ويفضلون المهمات التي تكونفي قبول التحديات المعقدة والمغامرات وا 

 . (2012قطناني ومريزيق، )و (2010)قطامي،  راءمفتوحة ومرنة في التفكير وطرح اآل

 

ى أدى إل صعوبات التعلم والموهوبينتطور نظرة المجتمع إلى ذوي  أنمن وجهة نظر الباحثة و      

والدفاع عن حقوقهم ومتطلباتهم المعيشية ومنها التعليمية،  ر في األفكار وطرق التعامل معهمتطوّ 

الة العجز من تفاقم ح ومساعدتهم في الوصول إلى أهدافهم قدر المستطاع وتوفير كل ما يساعد في الحدّ 

 اً حديث اً عندهم وذلك بتوفير التكنولوجيا المساندة لهم. فالتكنولوجيا المساندة بشكل عام تعتبر موضوع

م د  قَ تَ للعصر التكنولوجي الذي نعيشه، فهو متطلب مهم وأساسي في جميع المجاالت ل   اً مواكبو  اً ر متطوّ و 

دَ  مأ عاديين أكانوا سواء ،المجتمعات بجميع أفراد شعبها ت ذوي احتياجات خاصة، فأهميته في حياتهم ُوج 

لما له من نتائج مذهلة تستحق التأمل بأسبابها والعمل على تطويرها واستغاللها بشكل صحيح ودمجها 

ه من في المجتمع نظرًا لما تقوم بتين الفئ هاتيننجاز جميع األمور الحياتية والمهام المطلوبة من إفي 

هم بأقل جهد وتكلفة في بعض األحيان، وأهم ما يميز التكنولوجيا المساندة نجاز أمور إتيسير وتسهيل 

ات ها من حيث إنجاز النشاطببأنها تعطي لذوي االحتياجات الخاصة االستقاللية التي كانوا يحلمون 

مما يزيد من  ،نجازه دون النظر والتركيز إلى حالة العجز التي هم فيهاا  والتركيز على ما يريدون فعله و 

لدافعية والحماس في تحقيق أحالمهم وأهدافهم وتقدمهم وتطورهم وذلك استنادًا الستخدام التكنولوجيا ا
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ع بشكل ن في المجتمو نفسهم بكل ثقة بأنهم مؤثر أالمساندة المالئمة لحالتهم، فأصبحوا ينظرون إلى 

 إيجابي ولهم حقوق وصوت مسموع لطلباتهم واالهتمام بتعليمهم كسائر أفراد المجتمع السليم. 

فاستعداد الفرد للتعلم هو مصطلح يدلنا على أنه قد وصل إلى مستوى نضج معين من حيث النمو      

ديدة لتعلم واكتساب المهارات الجتمام عملية اإالعقلي والنمو المعرفي والنمو الجسمي الذي يساعده في 

االنخراط في المجتمع وحل المشكالت التي تواجهه، ولكن بسبب العجز أن تسهل له التي من شأنها 

في العملية  عاديين، فذلك سوف يسبب له بعض العقبات دونًا عن أقرانه اللديهالناجم عن اإلعاقة التي 

 سسات التعليمية توفير الخدمات التكنولوجية المساندةالتعليمية واكتساب المعرفة، مما يتطلب من المؤ 

المتطورة له في العملية التعليمية، ألن تلك الخدمة تشكل محوراً أساسياً في فاعلية ونجاح العملية التعليمية 

م لهم دّ قمكانياتهم لتحقيق االستفادة الكبرى مما يُ ا  و  ذوي صعوبات التعلم والموهوبين في ضوء استعدادات

 ن جنبًا إلى جنب بصورة متكافئة.و ديلعان واو تربية خاصة، حيث يتعلم األفراد المعاقمن 

 

 المساندة:مفهوم التكنولوجيا 

أحد أنظمة الدعم المتكامل التي تفتح المجال لذوي االحتياجات الخاصة  تعد التكنولوجيا المساندة     

للوصول إلى العالم من حولهم وذلك بزيادة أو تحسين القدرة الوظيفية لديهم، وتستخدم التكنولوجيا المساندة 

 من ديةر فريق الخطة التربوية الفلبد  للعناية بالذات ومعالجة المعلومات الحسية والتواصل والتنقل، وال

من حيث نوع اإلعاقة وشدتها  ،ةدَ تحديد احتياجات الخدمات التكنولوجية المساندة لكل معاٍق على ح  

دراجها في خطة الفرد العالجية والتعليمية  .(2012)أحمد والببالوي،  وا 
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 إلى األدوات التكنولوجية يستخدم مصطلح التكنولوجيا المساندة لإلشارة" ( 2012بينما الخطيب )     

تمكن األشخاص المعوقين من القيام بأنشطة يتعذر عليهم تأديتها دون استخدام هذه األدوات، مثل التي 

 (.33-32ص) " معينات الحركة والتنقلو ، أشرطة التسجيلو برامج الكمبيوتر الناطقة، و الكتب الناطقة، 

إلى أن  (IDEA, 2004)لخاصة بذوي اإلعاقات ( إلى قانون التربية ا2016ثم يشير سليمان )     

مصطلح التكنولوجيا المساندة يتكون من عنصرين رئيسيين وهما: وسائل التكنولوجيا المساندة وخدمات 

التكنولوجيا المساندة، ويقصد بتلك الوسائل التكنولوجية المساندة أي جهاز أو جزء منه أو نظام منتج 

فية الستخدامه في زيادة أو الحفاظ على القدرات الوظي ،طلب أو شراؤهسواء تم تصنيعه أو تعديله حسب ال

 يتلك الخدمات المقدمة للطفل ذو : ، أما المقصود بالخدمات التكنولوجية المساندة هي لدى الطفل المعاق

 حصول عليهاأو كيفية الالمساندة في اختيار األجهزة أو الوسائل التكنولوجية  ،االحتياجات الخاصة وألهله

 ها.أو طريقة استخدام

على تعمل  تلك األجهزة التي تعني:( أن التكنولوجيا المساندة 2017) الزريقاتكما وضح لنا      

ل أسهل، المهام بشك بقيامه بأداءالتغلب على تأثير اإلعاقة، وكما أنها تساعد الفرد  فيالفرد  مساعدة

 .التواصل وتزيد من تهإعاق فتلك األجهزة تكون مكيفة بشكل يزيد من مساحة التفاعل التي تفرضها

 

 :التعليميةفي العملية  التكنولوجيا المساندة مية استخدامأه

ين لنا المالح ب كماتعتبر التكنولوجيا المساندة محسِّنة للتعليم والتعّلم لذوي االحتياجات الخاصة      

استخدام التكنولوجيا المساندة أنها تكشف ما لدى الفرد المعاق من قدرات وتوظفها  أن من أهمية( 2016)

لتعليمية ابشكل سليم تفيده في مستقبله الم هنّي، وتقلل من اعتماده على اآلخرين في إنجاز أنشطته 
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ارات العقلية والحركية والل غوية والحسية االجتماعية، وتقدم المساعدة له في نمو وتطوير جميع المهو 

داعه في بإواالجتماعية، وتقلل نسبة العجز المصاب به الفرد قدر المستطاع أو إزالته لزيادة فرصة 

  .التعليم، ثم إنها تساعد الفرد بالتكيف االجتماعي ألنها تعطيه الثقة بالنفس

ّين فوائد ويكون بعرض صورة توضيحية أو فيديو ليب ،بالموضوعات تهودافعي المتعلم استثارة اهتمامو       

م يتقدو  الموضوع ومحاولة ربطه بالواقعية ليصبح له معنى أقوى وأكثر تأثيرًا لتحقيق األهداف المرجّوة،

ل عملية التعلم لديهم وذلك بتعزيز اإلجابات الصحيحة ومعرفة وتعدي أكيد علىالتغذية الراجعة المناسبة لت

 بقىأ الكبيرة أنها تجعل من الخبرات التعليمية أثراً  ة التكنولوجيا المساندةة، ومن فاعلياإلجابات الخاطئ

 اً تلعب دور كما  ،واحتمالية نسيانها تكون أقل، وتشجعهم للمشاركة الفّعالة في الفصل والتعاون مع زمالئهم

أيضًا و  ،في اكتسابهافي تعليم ذوي االحتياجات الخاصة األنماط السلوكية المطلوبة والمرغوب  اً مهم

التغلب على مشكلة اللفظية عند المتعلم ألن بعض المواقف التعليمية يتطلب تقديم بعض تساهم في 

المفاهيم العلمية بعبارات يصعب على المتعلم ذي اإلعاقة العقلية أو اإلعاقة السمعية أو اإلعاقة البصرية 

ولكن تقوم التكنولوجيا المساندة المستخدمة بتقديم تلك العبارات بشكل ملموس للمتعلم  ،فهمها واستيعابها

الكفيف أو بشكل مرئي للمتعلم األصم أو المعاق ذهنيًا، فتعّدد وتنّوع وتوسيع مجاالت الخبرة التي يمر 

ن طريق االستماع ع يكونبها المتعلم نتيجة لما ترسخه الوسائل التعليمية التكنولوجية في ذاكرة المتعلم 

 ممشتركة مع جميع حواس المتعلم السليمة في التعلي ،والمشاهدة والتطبيق والممارسة والتفكير والتأّمل

 .(2014، الجزار وسويدان)

تاحة الفرص و       لذوي االحتياجات الخاصة للتعلم من خالل خبرات بديلة عن الخبرات الواقعية أيضًا ا 

وذلك لخطورتها أو صعوبة تطبيقها لكبر حجمها أو تكلفتها العالية أو لبعدها المكاني فهذا  ،والحقيقية
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 ؛متعلمين، وتحقيق متطلبات الفروق الفردية بين اللديهم اكتساب المعرفة إلى أقصى ما يمكن تحقيق يسهل

ألن لكل إعاقة خصائص واحتياجات تعليمية مختلفة عن باقي اإلعاقات األخرى من حيث النوع والشدة 

انية التعلم ن إمكإ، ثم وذلك بتنويع أنماط التعلم الذي يؤدي بهم إلى إتمام التعلم بشكل أفضل ،وغيرها

حتاجه العصر وذلك لما ي ،ماطوال حياته حتى بعد إنهائه مؤهالت دراسية  تستمر الذاتي والمستمر للمتعلم

من خالل برامج تدريبية معتمدة على استخدام التكنولوجيا  ذلك ويكون ،بد من مواكبتهاال من تطّورات 

  (.2014الببالوي، أحمد و )المساندة فيتعلم منها بشكل ذاتي ومباشر

 

 المستخدمة:أنواع التكنولوجيا المساندة 

دة مما نوالتكنولوجيا توصلنا إلى أشكال عديدة من التكنولوجيا المسامع تطور العصور والمجتمعات      

ى لكل إعاقة أنواع محددة من التكنولوجيا المساندة التي تقدم الخدمة المناسبة لهذه الفئة دونًا عن يتسنّ 

غيرها، ولحصر هذا العدد الهائل من هذه التكنولوجيا المساندة ُقّسمت إلى نوعين وهما: التكنولوجيا 

المساندة البسيطة التي تعتبر غير متقدمة تقنيًا أي ال تحتاج إلى كهرباء أو مجهود لكي تقدم الخدمة 

سيطة مستخدمة فما زالت هذه التقنية الب ،وتكلفتها تكون قليلة مثل العصا بالنسبة للكفيف أو مسكة القلم

رة وهي طوّ التكنولوجيا المساندة المت يإلى عصرنا هذا ألنها توفر االستقاللية لديهم، أما النوع الثاني فه

التي تعتمد على التقنيات الذكية والمعقدة والمركبة بشكل دقيق مما تعمل على تعويض الفرد عن العضو 

لحياته بشكل طبيعي إلى أقصى حد ولكن تكلفتها أعلى بكثير  المفقود أو المصاب مما يجعله مكمالً 

العمليات الجراحية لزراعة القوقعة أو استخدام الخاليا الجذعية، مقارنة بالتكنولوجيا البسيطة مثل إجراء 

فجميع هذه األنواع المتعددة تهدف بمجملها إلى إتاحة الفرص لذوي الحاجات الخاصة على التعامل مع 
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ينهم وبين ب اً رتقاء حتى ال تكون اإلعاقة حاجز المتاحة للتقدم واالالبيئة المحيطة بهم من خالل الفرص 

 .(2015)الشرمان،  ع بالحياةاالستمتا

 

 المساندة:معيقات استخدام التكنولوجيا 

فبذلك  ،لطلبةل عدم توفير المؤسسات التعليمية لألجهزة والتقنيات التكنولوجية المساندة بعدد كافٍ      

 رحتاج إلى وقت طويل، أو عدم تطوّ يا دولة الطلبة لكي يحصلوا على الخدمة ممّ إلى جيضطر المعلم 

 وعدم توفير أماكن مخصصة لحفظ ،المؤسسة التعليمية بشكل دوري لألجهزة لما يستجد من إصدارات

تقان ا  استخدام و  ةالتدريبية لكيفيّ  شهذه التكنولوجيا المساندة بعد االنتهاء منها، ونقص في توفير الور 

ة بق قلّ إضافة لما سى الطرق وبشكل صحيح للمعلم قبل الخدمة وفي أثناء الخدمة، التكنولوجيا بشتّ 

الكفايات والمهارات التكنولوجية المهنية لدى معلمي التربية الخاصة؛ لفقرهم بالمعرفة والدراية الكاملة 

رس على د بأهمية التكنولوجيا المساندة في العملية التعليمية، أو عدم اختيار المعلم للتقنية المناسبة لكلّ 

ن ئة البنية التحتية داخل الفصول الدراسية للتكنولوجيا المساعدة مللفروق الفردية، وعدم تهي اً مراعي ةدَ ح  

 .(2011جبر، )و( 2012حيث مصدر الطاقة )الكهرباء( والمساحة )أحمد والببالوي، 

 

 المساندة:التكنولوجيا  خدمة

هو أي نوع من أنواع الخدمات المقدمة من أجل المساندة والمعاونة لذوي االحتياجات الخاصة بشكل      

ذ بعين بد من األخ ، فالاألجهزة أو التقنيات التكنولوجية المساندةمباشر، من حيث اختيار أو استخدام 

فهما  ،هاكنولوجيا المساندة معاالعتبار أن ال فائدة من األجهزة التكنولوجية المساندة دون تقديم خدمات الت
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هو يتضمن تقييم احتياجات ذوي االحتياجات الخاصة وذلك بالتقييم الوظيفي ف ن لبعضهما،مكمال ءانجز 

ب، شراء أو تأجير األجهزة التكنولوجية المساندة المزود بها الطالبللطالب في نفس بيئته المعتاد عليها، 

اعدة التقنية التدريب أو تقديم المسو تصميم أو تعديل أو تطوير أو إيجاد بديل لتلك األجهزة التكنولوجية، و 

 لتعليميةا أو معلميهم أو المختصين الذين يقدمون الخدمةأو أسرهم سواء للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة 

 (.Arntzen  ،2017) للطلبة

      

 التعلم:توظيف التكنولوجيا المساندة في تعليم فئة صعوبات 

ومن المستحدثات التكنولوجية المساندة المستخدمة في تعليم ذوي صعوبات التعلم المتعلقة بالقراءة      

وذلك من خالل أجهزة أو برامج تقوم بتحويل  ،من خالل تقديم النص المكتوب بصيغة صوتية مسموعة

ل صعوبات القراءة بالوصو  من لديهم هذه الطريقة تساعدأن بحيث  ،ص مسموعالنص المكتوب إلى ن

َب عليه قراءته، ويكون بإحدى الطرق: إما بتسجيل النص المكتوب مسبقًا، أو تكون من للنص إذا َصعُ 

لكترونيًا إخالل النطق اآللي للنصوص أي من خالل استخدام المعالجة اللغوية ولكن يتطلب كتابة النص 

فقط ليقوم بتحويله إلى نص منطوق بصوت بشري أقرب ما يمكن مع إمكانية التحكم بدرجة صوت النص 

ونية الناطقة لكتر أدوات تكنولوجية حديثة كاألجهزة اليدوية المحمولة مثل األقالم االأيضاً المنطوق، ويوجد 

من خالل  ،ذلك ب األمرتطل   آليًا إن  التي تعمل على تكبير النص المطبوع على الورقة أو قراءة النص 

الطالب  هاحتاجَ  لكتروني إن  تمرير القلم من فوق النص، وعالوة على ذلك يوجد بها خاصية القاموس اإل

ون باستخدام الحاسب يكفلتعليم ذوي صعوبات التعلم المتعلقة بالكتابة  بالنسبة نة، أماللبحث عن كلمة معيّ 

بعض  وذلك بإجراء متعلمعد على الكتابة بطريقة سهلة وميسرة على الاآللي أو أي نوع جهاز آلي يسا
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التعديالت على الكتابة وتصحيح اإلمالء الخطأ خاصًة في مرحلة تعلم المهارات األساسية، وفي بعض 

 ،األجهزة التكنولوجية يكون فيها خاصية التسجيل واالحتفاظ بالنص أو المؤتمر أو المحاضرة المسجلة

 متعلمة للر ويكون بإتاحة الفرصقة باإلدراك والتذك  وذلك يساعد في تعليم ذوي صعوبات التعلم المتعلّ 

 .(2014بالرجوع للتسجيالت في أي وقت الحق )النوايسة، 

 

 والمتفوقين:توظيف التكنولوجيا المساندة في تعليم فئة الموهوبين 

 Bouck & Hunley و (2015لموهوبين كما ذكره الشرمان )في تعليم ادور التكنولوجيا المساندة      

نها تعتبر من أساسيات تحسين مخرجات العملية التعليمية، إإيجابي بشكل كبير حيث  فهو( 2014)

وذلك بتوظيفها بشكل جيد وصحيح في العملية التعليمية، ومن أشكال التكنولوجيا المساندة المستخدمة 

مفيدة من المعارف والخبرات والمعلومات ال اً وكبير  هائالً  اً وفر عددي حيث نترنتفي تعلم الموهوبين : اإل

لموهوب في ا متعلمجوء لها بكل ما يرغب به اللفي الحياة العلمية والعملية، و وجود المصادر الموثوقة ل

اب نترنت في اكتسعن اإلأيضًا أي زمان ومكان وبأي تخصٍص كان، والمواقع اإلثرائية ال تقل أهمية 

الكيمياء كأسئلة الفيزياء و  ،دةاألسئلة المعقّ  الموهوب بحلّ  متعلمالمعرفة واستثارة دافعية وتفكير ال

دة المعقّ  المشكالت واأللغاز بما في ذلك تنمية الموهبة في حلّ  ،والرياضيات عن طريق اللعب والتسلية

كنولوجية من المستحدثات الت تعتبرالتي ات مفتوحة المصدر األنظمة والمنصّ يضاف إلى ذلك والمركبة، و 

ثراء المعرفة وتوسيع المدارك في المجاالت المختلفة التي يرغبها  التي تسمح باإلبحار بين الموضوعات وا 

وتكون من مؤسسات تعليمية عريقة وعالمية وضخمة ومرموقة،  ،بها اً الموهوب ويجد نفسه مهتم متعلمال

ثرائية ومن أهم البرامج التعليمية اإل ،المنظمات التعليميةالحصول على شهادات من هذه  للمتعلم كما يمكن



23  
 

رينزولي " برنامج  (2014)المواضية والهويدي  هذكر  ذيال التكنولوجية المقدمة للطلبة الموهوبين والمتفوقين

ومن الممكن  ،لكترونية في تعليم وتربية الموهوبين والمتفوقينالذي يعتبر من أفضل البرامج اإل " رايس و

 تطبيقه على جميع  الفئات العمرية، لما يتضمنه من أنشطة تكنولوجية إثرائية متعددة منها : 

ة الذي يزود بها جميع الطلبة ولكنها تتضمن مواضيع خارجي لكترونيةاإل  ستكشافيةاألنشطة اال أواًل:     

 شمل الكثيرتو  عن المنهج الدراسي العادي لتهيئتهم للبحث عن أفضل الحلول للمشكالت غير معروفة،

 المتنوعة التي تخاطب جميع اهتمامات وميول الطلبة الموهوبين والمتفوقين. االلكترونية من األنشطة

التي تعمل على تطوير عمليات العقل واالنفعال عند الطلبة  لكترونيةاإل األنشطة التدريبية  ثانيًا:     

وذلك بالتركيز على المهارات الفكرية وبتدريب العقل والذهن على التحليل واإلدارة والتنظيم والتفكير الناقد 

التواصل  ية الوجدانية ومهارةعلى العمليات الوجدانية بتدريب المهارات الشخصأيضًا ز يركالتواإلبداع، و 

نشاء العالقات مع اآلخرين، وتنمية المهارات التدريبية كالمالحظة واإلصغاء واإلدراك وتحليل البيانات  وا 

 .والمعلومات

وحل المشكالت وهنا يكون دور الطلبة الموهوبين والمتفوقين  لكترونيةاإل  األنشطة البحثية ثالثًا:     

جمع البيانات يقوم الطالب بو مشكلة واقعية وُيطَلب منه حلها، لتصدي البالطالب فعااًل ونشيطًا حيث يقوم 

والمعلومات الالزمة ثم يقسمها في جداول بيانية من أجل تحليلها والتوصل ألفضل الحلول والنتائج، 

وضح له كيفية االستفادة من جميع الموارد والمصادر يلمعلم هنا موجهًا ومرشدًا للطالب لويكون دور ا

 .نترنتوعلى اإل المتوفرة له في مجتمعه
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 :الخاصةالكفايات التكنولوجية المساندة الالزمة لمعلمي التربية 

استخدام المفاهيم والقضايا المتعلقة ب وذلك بمعرفة معرفية بالتكنولوجيا المساندةال الكفايات :أواًل      

هذه التكنولوجيات في العملية التعليمية ومعرفة أهداف استخدامها، ومعرفة األنظمة والتعليمات في استخدام 

وي االحتياجات المتعلمين من ذهؤالء خصائص الفروق الفردية و معرفة بالتكنولوجيا في التربية الخاصة، ال

مساندة أي معرفة تأثير التكنولوجيا ال ،ام التكنولوجيا المساندة والعكس كذلكالخاصة المؤثرة على استخد

على هؤالء المتعلمين، وتحديد المتطلبات الجسمية واألكاديمية التي يقوم بفرضها الكمبيوتر أو 

 (.Gustafson ،2006) التكنولوجيات األخرى على المتعلم

ن أداء يكون بتجميع المعلومات عو  ،التقييم والتشخيصفي  األداء )الخبرة والمهارة( كفايات :ثانيًا      

الطالب وتحليلها وتلخيصها ومن ثم كتابة التقارير عنها التخاذ القرار المناسب بشأن التكنولوجيا المساندة، 

توافر  وعند عدموتحديد االحتياجات الوظيفية للطالب لتحديد مدى الحاجة للتكنولوجيا المساندة له، 

بد من إحالة الطالب إلى تقييم إضافي أو إلى اختصاصيين آخرين إضافيين  ال المعلومات بشكل كافٍ 

ن تطلب األمر إعادة التقييم كامالً  لتربوية الفردية، تطوير الخطة ال فيما يتعلق بالتكنولوجيا المساندة حتى وا 

ة المساندة الالزمة لمساعدة ذوي االحتياجات العمل مع أعضاء الفريق لتحديد الخدمات التكنولوجيو 

يجب تحديد أهداف قابلة للقياس لمتابعة مدى و الخاصة على تلبية النشاطات والمهمات المطلوبة منهم، 

التقدم الذي يحققه الطالب نحو األهداف المحددة مسبقًا المتعلقة بالتكنولوجيا المساندة، مالحظة وقياس 

حتياجات الخاصة للتكنولوجيا المساندة بعد مدة من الزمن، ثم مقارنة األداء استخدام الطلبة من ذوي اال

وي بد من مقابلة الطلبة من ذ الفعلي باألداء المتوقع واألهداف المرجوة في خطة العمل، وقبل كل ذلك ال

تخدام سحتياجات الخاصة ومقابلة أسرهم والقائمين على تعليمهم وتدريبهم لتحديد مدى مالءمة وفائدة ااال
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الخاصة  وتحديد األهداف المنهجية في التربية، التكنولوجيا المساندة لمستقبلهم وتلبية حاجاتهم الراهنة

التي تساهم التكنولوجيا المساندة في تحقيقها، واستخدام التكنولوجيا في تصميم وتنفيذ وتقييم األنشطة 

 وني وعادلالتكنولوجيا بشكل أخالقي وقانالتعليمية، وتصميم أنشطة تعليمية تشجع الطلبة على استخدام 

 .(2012)الخطيب، 

التي  ةارسممالتعتبر من أساسيات التي  لتكنولوجيا المساندةاممارسة ل ةخالقيالكفايات األ ثالثًا:     

  ا:ي بها، ومنهيجب على كل معلمي التربية الخاصة التحلّ 

، هتبر وفي مستوى تعليمه وخفقط يجب على المعلم عند تقديم الخدمة أن تكون في مجال تخصصه أنه 

عندما يكون فيها مصالح مالية أو مهنية أو انتماءات  لممتعيجب على المعلم عدم تقديم الخدمة للكما 

األحكام بذلك لما فيه من أضرار ب لهوأه متعلمللتوصيات، ويجب إبالغ ال اً ز وظيفية ألنها تعتبر تحيّ 

غير معقولة،  لمخاطر متعلمض الل من تعرّ على المعلم توفير التكنولوجيا التي تقلّ ومن الواجب ، المهنية

 اً ودقيق اً يجب أن يكون المعلم صادق كما ، وتوفير التعليمات أو التعديالت الضرورية الالزمة الستخدامها

ال يجوز و  ،في البيانات العامة المربوطة بدوره في توفير جميع خدمات ومنتجات التكنولوجيا المساندة

للمعلم التمييز في تقديم الخدمات أو الدعم على أساس اإلعاقة أو التشخيص أو الجنس أو العمر أو 

م لى الخدمات التي لفرض رسوم مالية ع أيضاً ال يجوز للمعلم و ، الدين أو العرق أو الميول الجنسية

يجب على المعلم االبتعاد عن عالوًة على ذلك ، هةيقدمها أو عند تقديم خدمات غير مكتملة أو مشوّ 

االحتيال بجميع طرقه أو التحريف أو عدم األمانة أو النشاط اإلجرامي الذي ينعكس سلًبا على مجال 

معارف احترام مهارات و  من لمعلملبد  وال ،التكنولوجيا المساندة وتقديم الخدمة بشكل احترافي ومحترم

عطاء وجهات النظر واألفكار والمعلومات وغيرها سواء ملموسة أو إب ذلك مثلتيوآراء وحقوق الزمالء، و 
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عطاء ب ،غير ملموسة ما في ذلك حقوق النشر والبراءات والعالمات التجارية ومساهمات التصميم وا 

المساندة مراعاة كافة قوانين الترخيص ومؤهالت االعتماد التي  كما يجب على موردي التكنولوجيا، النتائج

  .www.Resna.com تقدمها السلطات، والتقيد بجميع معايير الممارسة والمبادئ األخالقية ذات الصلة

لتربية ا المطلوب قياسها لدى معلمي وأخصائيي مهنية للتكنولوجيا المساندةال الكفايات :رابعًا      

يعتمد على  دة ومنهاهني المستمر لديهم وذلك بقياس بعض الكفاءات المحدّ الخاصة للتأكد من التطور الم  

الخبرة والمهارات والمعرفة والتدريب، وتشمل المهارات والخبرة كاًل من )مالحظة المدخالت الستخالص 

القيام و ، في إطار التعليم المباشر لمينمتعتقديم المساعدة للو تنفيذ المهمة بإشراف فوري، و المعلومات، 

اإلشراف على اآلخرين أي التعاون و العمل المشترك من خالل فريق، و بالمهمة مع مراجعة الحالة العادية، 

العمل على الحاالت المعقدة للغاية( أما و والعمل كمصدر للخبرات والمعارف داخل الفريق وتبادل اآلراء، 

ءمة م عملي لطريقة استخدامها، مالعرفة النظرية بالتكنولوجيات، وفه  المعرفة والتدريب فتشمل )الم

 ، ثم تطبيق المعرفة والمعلومات للعمل، وتدريب اآلخرين ونقل المهاراتمتعلمينالتكنولوجيا مع احتياجات ال

والمعرفة، وتدريب المتخصصين في المؤتمرات، وتحديد مهارات واحتياجات التدريب، وتقييم التقنيات 

دارة الوقت بكفاءة(و مة، الجديدة المقدّ  د من وجود هذه الكفاءات للتكنولوجيا المساندة سوف فعند التأكّ  ،ا 

ا عند المعلمين ا أو افتقارهابهتَُيسر العملية التعليمية وتزيد من استقالليتهم في المدارس ولكن عند غي

لمستمر الذي معلم للتطوير المهني اأن يسعى ال التعليمية متعلمينسوف يؤثر بشكل سلبي على نتائج ال

 .(Burgos,2015) يجعله في حالة تعلم مستمرة، للبقاء على التكنولوجيا المساندة ذات الصلة بممارستهم 
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  الدراسات السابقة ذات الصلة ثانيًا:

دراسة الكفايات ال اتيأتي عرض لبعض الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة بمتغير فيما      

 األحدث:التكنولوجية المساندة من األقدم إلى 

الكشف عن مدى تقبل المعلمين والمعلمات الستخدام دراسة تهدف إلى  (2012) ليانعأجرت      

ولتحقيق  ،التكنولوجيا المساندة في تعليم ذوي صعوبات التعلم في غرف مصادر مدارس العاصمة عّمان

ها وتوصلت دراست واستخدمت االستبانة أداةً لدراستها، ( معلم ومعلمة،300عينة من )هذه الدراسة اختارت 

ئد دراك المعلمين والمختصين لفواإة اإلحصائية في درجة الللبعض النتائج ومنها وجود فروق في الد

غير وجاءت لصالح اإلناث من حيث مت ،توظيف التكنولوجيا المساندة في تعليم طلبة صعوبات التعلم

ة اإلحصائية لصالح أصحاب الشهادات الدراسية العليا كالماجستير اللوجاءت فروق في الد ،لجنسا

 والدكتوراه لمتغير المستوى العلمي.

معلمي التربية الخاصة امتالك أهمية و هدفت إلى تحديد درجة  (2014الدوايدة )في دراسة أجراها      

واختار المنهج  ،المساندة بمدينة جدة في المملكة العربية السعوديةللكفايات المهنية المتعلقة بالتكنولوجيا 

( 190باالستبانة أداًة للدراسة، وكانت تحتوي عينته على ) الوصفي المسحي للتحقق من ذلك، مستعيناً 

لكفايات درجة االمتالك ل نإمن التربية الخاصة، وتوصلت دراسته إلى نتائج معينة ومنها:  ومعلمةً  اً معلم

علمي ة إحصائية لصالح اإلناث وماللدفروق ذات  هناكنولوجية المهنية كانت متوسطة، كما تشير أن التك

ية ألثر داللة إحصائ اتوجد فروق ذتعلى أهمية الكفايات، وال الدراسة التوحد في درجة تأثير متغيرات 

فايات ليس لى امتالك الكالمؤهل العلمي للمعلم وعدد سنوات خبرته، بينما درجة تأثير متغيرات الدراسة ع
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لها داللة إحصائية لعدد سنوات الخبرة، وتخصص المعلم الدقيق، والجنس، والمؤهل العلمي، ولكنها ذات 

 داللة إحصائية ألثر التدريب.

توافر التكنولوجيا المساندة في مدارس هدفها الكشف عن درجة دراسة  (2014)العتيبي ثم أجرى      

وكانت  ،وعالقتها بمستوى استخدامها من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة بدولة الكويتالتربية الخاصة 

واستخدم االستبانة أداًة للدراسة، واشتملت عينته على  رتباطي،المنهجية المستخدمة المنهج المسحي اال

مدارس التربية الخاصة، وبينت النتائج أن درجة توفر التكنولوجيا المساندة في  من ومعلمةً  اً ( معلم120)

أيضًا عن وجود عالقة موجبة بين  كشفما كالمدارس كانت عالية ولكن درجة استخدامهم لها متوسطة، 

 .في الكويت ومستوى استخدامها في مدارس التربية الخاصة دةنفر التكنولوجيا المساادرجة تو 

تهدف للتعرف على العوامل التي تؤثر في تدني استخدام التقنية دراسة  (2014القريني )ى وأجر      

ي ف الرياضبمدينة  المساعدة مع التالميذ ذوي اإلعاقات المتعددة واتجاهات معلميهم نحو استخدامها

 داًة للدراسة،أواختار المنهج الوصفي للتحقق من ذلك، مستعينًا باالستبانة ، المملكة العربية السعودية

ن إ( معلمًا من التربية الخاصة عينًة إلجراء الدراسة عليها، وكشفت دراسته النتائج اآلتية: 54واختار )

صة إلى افتقار معلمي التربية الخاكانت في  قنية المساعدةي استخدام الترة في تدنّ من أهم العوامل المؤثّ 

فريق البرنامج ل أيضاً  وضعف المستوى التدريبي ،مساعدةالكفايات الضرورية ذات العالقة بمجال التقنية ال

ستوى استخدام ي مداللة إحصائية بين العوامل التي تؤثر في تدنّ  اتيوجد أي فروق ذ وال التربوي الفردي،

ولكن  ،مع هؤالء الطلبة وفقًا لعددهم في الغرفة الصفية، وعدد سنوات الخبرة، والتدريب قنية المساعدةالت

 ات داللة إحصائية لصالح معلمي حملة شهادة البكالوريوس لمتغير المؤهل الدراسي.يوجد فروق ذ
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هدفت إلى تحديد طبيعة معايير وكفاءات التكنولوجيا المساندة ف Dalton (2015) دالتون دراسة أما     

 الوصفيالالزمة المستخدمة إلعداد المعلم في كل والية في أمريكا، واعتمدت الدراسة على المنهج 

المسحي، وأداة الدراسة المستخدمة كانت االستبيان، ومن النتائج التي توصلت لها الدراسة كاآلتي وجود 

والية تمتلك كاًل من الكفايات والمعايير سويًا للتكنولوجيا المساندة طبقًا  51ثالث واليات فقط من أصل 

 ،طت تمتلك معايير التكنولوجيا المساندة فقألدلة وقواعد الدولة التكنولوجية المساندة، ووجود ست واليا

 تمتلك كفايات التكنولوجيا المساندة فقط. أيضاً  وست واليات أخرى

الكشف عن واقع استخدام التقنيات في دراسته التي تهدف إلى  (2015العصيمي )كما وضح      

ي منطقة صعوبات التعلم فذوي و التعليمية الحديثة في غرفة المصادر والصعوبات التي يواجهها معلم

لذوي صعوبات  اً ( معلم84، واعتمد في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي، وقام باختيار )القصيم

أن  : التعلم عينًة لمجتمع الدراسة، وجمع البيانات من خالل االستبانة، ومن النتائج التي توصل لها

في غرف المصادر كانت بدرجة متوسطة،  استخدام معلمي ذوي صعوبات التعلم للتقنيات التعليمية

وتوصل أيضًا إلى أن درجة الصعوبات التي تواجه معلمي ذوي صعوبات التعلم في استخدام التقنيات 

وجد  ر سنوات الخبرة، وداللة إحصائية تعود لمتغيّ  اتأنه يوجد فروق ذكما  التعليمية كانت متوسطة،

 .الدورات التدريبية رلمتغيّ  اداللة إحصائية تعز  اتفروق ذأيضًا 

 دراسة تهدف إلى معرفة الحواجز والمعيقات التي يواجههاPenton (2015 ) ِبنتون وأجرى     

المستهلكون في الحصول على التكنولوجيا المساندة ورضاهم عنها، وكانت المقابالت الفردية هي أداة 

الدراسة، ثم أسفرت النتائج أن العديد من المستهلكين ومقدمي الخدمات أكدوا أنهم يدركون منافع التكنولوجيا 

ت والبرامج القائمة التي تشير عدم رضاهم عن الخدما عن رواالمساندة لذوي الحاجات الخاصة ولكن عبّ 
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ول من أهم العوائق أمام الوص نهاإلى )التكلفة العالية، ونقص المعرفة، وقلة التدريب( التي يعتبرو 

 للتكنولوجيا المساندة الجيدة.

ن فيدرجة استخدام الطالب المكفو  الكشف عندراسة تهدف إلى  (2016الحطاب )ثم أجرت      

إلى معرفة  ، كما تهدففي المؤسسات التعليم الخاص بالمكفوفين في عّمان ومأدبا للتكنولوجيا المساندة

انت مكونة بد من اختيار عينة وك الفروق في الدافعية للتعلم عند المكفوفين، ولمعرفة درجة االستخدام ال

ي دراستها، ف واتبعت المنهج الوصفيمكفوفين، واستخدمت المقابلة أداًة للدراسة،  وطالبةً  اً ( طالب60من )

ومن النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة أن من أكثر أنواع التكنولوجيا المساندة استخداماً هي التكنولوجيا 

اللمسية كآلة بريل والمخرز، ثم تأتي التكنولوجيا السمعية التي تستخدم المسجالت واألشرطة، و وجود 

 خدموا التكنولوجيا المساندة.فروق ذات داللة إحصائية لصالح المكفوفين الذين است

ستبانة أداةً لدراسته، وكان عدد مجتمع الدراسة يحتوي على اال Lersilp (2016) ِلرسيلب استخدم     

ر الدراسة إلى توفي تذوي احتياجات خاصة ملتحقين بجامعات شمال تايلند، وهدف ًا من( طالب140)

في  من الطلبة ةواستخدام التكنولوجيا المساندة واحتياجات الخدمات التعليمية لذوي الحاجات الخاص

التعليم العالي، وأشارت الدراسة إلى عدة نتائج ومنها: أن الخدمات التعليمية قدمت المزيد من الوصول 

ا المساعدة ستخدامات واالحتياجات المثالية للتكنولوجيلهؤالء الطلبة للتكنولوجيا المساندة، وتم استكشاف اال

 للطلبة على حسب كل نوع من أنواع اإلعاقة.

دراسة تهدف إلى معرفة آراء الطلبة  Ozcan & Bicen (2016) ُأزكان وبيسين ى كل منأجر و      

الموهوبين حول استخدام التكنولوجيا من حيث استخدام الهواتف المحمولة واستخدام مواقع شبكات التواصل 

ليم. وتم واستخدامهم للتكنولوجيا المساندة في التعأيضًا االجتماعي، ومعرفة مكانة التكنولوجيا في حياتهم 
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في المرحلة الثانوية،  الب( ط105ن مجتمع الدراسة من )ه الدراسة، وتكوّ استخدام المنهج الوصفي في هذ

عض بدون تكنولوجيا، كما أفاد ب عيشن ال يستطيعون الو لطالب الموهوبفاووفقًا لنتائج هذه الدراسة 

الطالب بأنهم يشعرون بالحزن والغضب عندما ال يكون هناك اتصال باإلنترنت. عالوًة على ذلك، 

م مع في تعليمهم وأنهم يتبادلون خبراتهم ومعارفه اً مهم اً ن التكنولوجيا المساندة تلعب دور توصلوا إلى أ

 هم من خالل هذه التكنولوجيا.ئزمال

 Perelmutter, McGregor & Gordon بيريلمتر، ماكريجور وجوردون دراسةهدفت و      

مر المقدمة لطلبة صعوبات التعلم من عالخدمات الفعالة للتكنولوجيا المساندة على  إلى التعرف (2017)

سنة فما فوق أي في سن البلوغ والمراهقة، وطبقوا المنهج النوعي والكمي في دراستهم، ومن خالل  14الـ 

النتائج التي توصلوا لها أن التدخالت التكنولوجية المساندة أثبتت أنها مفيدة بشكل عام، ولكن الخدمات 

ية في االستخدامات، ومن الخدمات التكنولوج يعر فاعلية بل يجب التنو المستخدمة كثيرًا لم تكن األكث

المساندة األكثر فاعلية )الوسائط المتعددة ومعالجة النصوص والنص التشعبي(، بينما أنظمة تحويل 

ائدة كد أن للتدخالت التكنولوجية المساندة فؤ النص إلى كالم واألقالم الذكية قدمت نتائج متباينة، وذلك ي

 لمراهقين والبالغين الذين يعانون من صعوبات في التعلم.ارة عائدة على كبي

إلى الكشف عن معتقدات المعلمين واألخصائيين  هدفتدراسة  Cronin (2017) كرونين وأجرت     

الذين يعملون في المدارس الريفية بدورهم في تقديم خدمات التكنولوجيا المساندة، استخدمت الدراسة 

االستبانة المفتوحة والمقابالت اإلثنوغرافية شبه منظمة أداًة للدراسة، والمنهجية المستخدمة في الدراسة 

اضح لمقدمي و الالنتائج التي توصلت لها الدراسة وجود المخاوف بشأن الدور غير المنهجية النوعية، ومن 
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دمج  عدم وا إلى استخدامها كمالذ أخير في التعليم، أوؤ ث أنهم لجيخدمات التكنولوجيا المساندة بح

 التكنولوجيا المساندة في العملية التعليمية.

إلى التطوير المهني لمعلمي التربية الخاصة بحكم  هدفت ةدراس Hollins (2017) هولينز أجرىو      

أنهم العامل األساسي الستخدام التكنولوجيا المساندة للطلبة في المدارس، واتبعت هذه الدراسة المنهج 

ن للدراسة، وكشفت النتائج أن كل معلم قام بتطوير كفاءات يالمالحظة والمقابلة أدات تمَ خد  النوعي، واستُ 

 اندة اكتشف جوانب المناهج الدراسية التي أصبح من السهل الوصول إليها.التكنولوجيا المس

دراسة  Emam, Al-Abri & Al-Mahdy (2017) إمام، العبري والمهدي من وأجرى كل       

تهدف إلى استعراض كفاءات التكنولوجيا المساندة إلعداد المعلم في سلطنة ُعمان، وتوصلت هذه الدراسة 

من اإلنفاق  %5إلى أن البرامج المعدة إلعداد المعلم تعتبر ضعيفة وغير كافية نسبيًا؛ وذلك بسبب أن 

وعلى الرغم من وجود مثل هذه المدرسي يذهب على تدريب استخدام التكنولوجيا المساندة الجديدة، 

 الستخدام التكنولوجيا المساندة في مجالفي المستقبل الكفاءات منذ قديم الزمن إال أن إعداد المعلمين 

 التعلم والتعليم يبقى تحديًا في المنطقة العربية حيث ال يزال استخدام التكنولوجيا المساندة قيد التطوير.

دراسة  Ogirima, Emilia & Juliana (2017) ميليا وجولياناُأجيريما، إ من ثم أجرى كل       

ي ف هدفت إلى معرفة كفاءات وموقف المعلمين في استخدام التكنولوجيا المساندة في مدارس والية أوسون

م المنهج الوصفي في الدراسة، وكان عدد العينة ) ( معلم، 100نيجيريا لذوي االحتياجات الخاصة، واسُتخد 

ستخدام التكنولوجيا نحو ا اً إيجابي اً وتم تطبيق االستبانة أداةً للدراسة، وكشفت النتائج أن لدى المعلمين موقف

ن ختصين في استخدام التكنولوجيا المساندة، وتبين لم يكونوا ميالرغم من أن هؤالء المعلمعلى المساندة 

مؤهلين بشكل  او وليس ،أنهم كانوا مؤهلين في استخدام التكنولوجيات المساندة لذوي صعوبات التعلم فقط
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عاقات  كافٍ  للطالب الذين يعانون من ضعف في السمع وضعف في البصر واضطرابات في الكالم وا 

 .إعادة تدريبهم على استخدام التكنولوجيا المساندة مع هذه الفئاتجسدية واضطرابات سلوكية وأنه ينبغي 

التعرف على كفايات معلم التربية الخاصة في توظيف دراسة تهدف إلى  (2018القحطاني )وأعدت      

ت االستبانة ، واستخدمتكنولوجيا التعليم عبر وسائل التواصل االجتماعي في المملكة العربية السعودية

لى عينة ت الدراسة عيجر كما أنها اتبعت المنهج الوصفي التحليلي، وأُ  سة في جمع البيانات،أداًة للدرا

 إحصائية في كفايات اللةد اتفروق ذوكشفت النتائج أنه ال يوجد  ( معلمًا ومعلمًة،114تكونت من )

ر الجنس، لمتغيّ  اتوظيف تكنولوجيا التعليم بواسطة برامج التواصل االجتماعي لمعلمي التربية الخاصة تعز 

 الخبرة. سنوات رلمتغيّ  اداللة إحصائية تعز  اتبينما توجد فروق ذ

إلى تحديد درجة المهارة والمعرفة في التكنولوجيا Mahmoud(2018 )  محمود هدفت دراسة     

ال ذوي الحاجات الخاصة، وقامت فالمساندة لدى معلمي التربية الخاصة المعتمدة من ق بل مجلس أط

( 100باستخدام االستبيان لجمع البيانات للدراسة، وقامت بتوزيعها على عينة الدراسة التي تكونت من )

 عن سفرت النتائجأمتخصص ومعلم في التربية الخاصة في المدارس والمراكز الخاصة في األردن، و 

 وجود درجة عالية لدى المتخصصين والمعلمين في امتالكهم لهذه المعايير.

 ذا كانتإ لمعرفةدراسة  Bin Tuwaym, Berry (2018) ِبن ُتَوي م وبيري كل من ىأجر      

التكنولوجيا المساندة تعتبر جزءًا أساسيًا للطلبة الذين يعانون من إعاقات بصرية من برنامجهم التعليمي، 

لمساندة، ا وتحديد مدى استخدام التكنولوجيا المساندة من مستوى تدريب المعلمين ومعرفتهم بالتكنولوجيا

ومن النتائج التي توصلت لها الدراسة أن المدارس الريفية تستخدم عدداً أقل من أجهزة التكنولوجيا المساندة 

 بالمقارنة مع المدارس الحضرية.
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التعرف على درجة استخدام المعلمين للتكنولوجيا هدف إلى تدراسة  (2018أبو يحيى ) أجرى     

يها المنهج الوصفي ف اتبع ،صعوبات التعلم وعالقته باتجاهاتهم في األردن المساندة في تعليم الطلبة ذوي

( معلم ومعلمة من المدارس الحكومية والخاصة، وأشارت 100وكانت عينته تحتوي على ) ،االرتباطي

نتائج هذه الدراسة إلى أن درجة استخدام هؤالء المعلمين كانت متوسطة للتكنولوجيا المساندة في التعليم، 

 في توظيف التكنولوجيا المساندة في التعليم. اً مستوى اتجاهاتهم متوسط انوك

 

 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

تنوعت الدراسات السابقة من حيث الهدف فقد أشار بعضها إلى معرفة مدى توظيف واستخدام  -

(، الحطاب 2014(، العتيبي )2012)التكنولوجيا المساندة في العملية التعليمية مثل: دراسة عليان 

(2016،) Lersilp (2016،) Ozcan & Bicen (2016،) Perelmutter, McGregor & 

Gordon (2017)، Berry & Bin Tuwaym (2018 .) في حين أشارت دراسات أخرى إلى معرفة

 Penton (،2014ني )ة استخدام التكنولوجيا المساندة في العملية التعليمية مثل: دراسة القريي وقلّ تدنّ 

 راء المعلمين في استخدام التكنولوجيا المساندة مثل:آمن الدراسات ما يكشف عن أيضًا ويوجد (. 2015)

 درجة على التعرفتهدف إلى فالحالية (. أما الدراسة 2018أبو يحيى ) ،Cronin(2017)  دراسة

 (،2014تية: دراسة الدوايدة )اآل تللتكنولوجيا المساندة متفقة مع أهداف كٌل من الدراسا الكفاءات

Dalton (2015)، Hollins (2017)، Emam, Al-Abri & Al-Mahdy (2017)، Ogirima, 

Emilia & Juliana (2017)( 2018، القحطاني،) Mahmoud (2018.) 
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 ل  كما اتفقت الدراسة الحالية من حيث المنهج المستخدم في الدراسة وهو المنهج الوصفي مع دراسة ك -

 Ozcan & Bicen  (،2015، العصيمي )Dalton (2015) (،2014من : دراسة الدوايدة )

(2016) ، Ogirima, Emilia & Juliana (2017)(.2018يى )، أبو يح 

 

  : ز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةما يمي  

لدراسة ا عرضها بأنها تعتبرزت الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات ذات الصلة التي سبق تمي       

الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي  درجة امتالك تقيس التي -في حدود علم الباحثة  -األولى 

 صعوبات التعلم والموهوبين في مدارس العاصمة عّمان.

 

جية إعداد األدب النظري، ومنهستفادت الباحثة في دراستها الحالية من الدراسات السابقة في اوقد      

الدراسة المتبعة، وكيفية تحديد العينة واختيارها وفي تصميم إجراءات الدراسة.



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 تينألداوا، وعينته، الدراسة المستخدم، ومجتمع بحثيتضمن هذا الفصل عرضًا لمنهج ال     

 لمعالجة اإلحصائيةعرض ل، و المستخدمتين في جمع المعلومات مع التحقق من صدقهما وثباتهما

المستخدمة في تحليل البيانات، إضافة إلى متغيرات الدراسة وخالصة اإلجراءات المستخدمة في هذه 

 .وفيما يأتي عرض لذلك ،الدراسة

 بحث المستخدممنهج ال

 .الحالية مة لهذه الدراسةءاألكثر مال كونه، التحليلي الوصفيتم استخدام منهج البحث      

 مجتمع الدراسة

ومعلمًة،  اً ( معلم185) همبلغ عددالذي  صعوبات التعلم ذوي يشتمل مجتمع الدراسة على معلمي     

بحسب اإلحصائيات ، معلمًا ومعلمةً ( 80) همغ عددبل نالذيو  بة والتفوقالموهمعلمي ذوي أيضًا وتشمل 

 الرسمية من الجهات المختصة.

  عينة الدراسة

ديد عدد عّمان، وتم تح العاصمةوالموهوبين في  من معلمي صعوبات التعلم قصدية تم اختيار عينة     

سهيل مهمة كتاب تلوذلك بإصدار الجامعة  أفراد العينة بعد الحصول على اإلحصائيات الرسمية المطلوبة

ل مهمة الحصول لتسهي ،كوزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم الخاصباسم الباحثة للجهات المختصة 

ل معادلة من خال ومن ثم اشتقاق عينة منهم إلجراء الدراسة عليها ،على عدد مجتمع الدراسة لكال الفئتين
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 تملتشا، وأيضًا معلمًا ومعلمةً  (149)معلمي ذوي صعوبات التعلم على عينة  تشتملحيث ا، إحصائية

 معلمًا ومعلمًة. (62)معلمي ذوي الموهبة والتفوق على  عينة

 خصائص عي نة الدراسة 

 الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة، وذلك على النحو يجاد التكرارات والنسب المئوية للمتغيراتإتم      

 اآلتي:

  (1الجدول )
  توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا للمتغيرات الديموغرافية

 الفئة المتغير
 معلمي الموهوبين معلمي صعوبات التعلم

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 النوع االجتماعي
 50 31 11.4 17 ذكر

 50 31 88.6 132 أنثى

 المؤهل العلمي

 3.2 2 5.4 8 دبلوم

 51.6 32 71.1 106 بكالوريوس

 45.2 28 23.5 35 دراسات عليا

 نوع المدرسة
 37.1 23 18.1 27 حكومة

 62.9 39 81.9 122 خاصة

 سنوات الخبرة

 19.4 12 48.3 72 خمس سنوات فأقل

 16.1 10 24.2 36 سنوات 10-6من 

 64.5 40 27.5 41 سنة فأكثر 11من 

هل حضرت دورات تدريبية في مجال 
 التكنولوجيا المساندة أثناء الخدمة

 69.4 43 48.3 72 نعم

 30.6 19 51.7 77 ال
 Total 149 100 62 100 

 يبين الجدول أعاله توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا للعوامل الديموغرافية، حيث يتبين ما يلي:
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(، %11.4بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة من الذكور من معلمي صعوبات التعلم ) الجنس: -1

بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة من معلمي الموهوبين من الذكور  (، بينما%88.6ونسبة اإلناث )

 (. %50(، ونسبة اإلناث )50%)

بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة من معلمي صعوبات التعلم من الحاصلين على  العلمي:المؤهل  -2

(، والحاصلين %5.4(، ونسبة الحاصلين على الدبلوم المتوسط )%71.1) درجة البكالوريوس

 بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة من معلمي الموهوبين (، بينما%23.5راسات العليا )على الد

(، ونسبة الحاصلين على الدبلوم المتوسط %51.6) الحاصلين على درجة البكالوريوس

 (. %45.2(، والحاصلين على الدراسات العليا )3.2%)

النسبة األكبر من أفراد عينة الدراسة من معلمي صعوبات التعلم هم ممن تقل  الخبرة:سنوات  -3

(، بينما النسبة األكبر من أفراد عينة الدراسة من %48.3سنوات حيث بلغت ) 5خبرتهم عن 

 (.%64.5سنة حيث بلغت ) 11معلمي الموهوبين هم ممن تزيد خبرتهم عن 

( لمعلمي %18.1(، والحكومية )%81.9راسة )نسبة المدارس الخاصة عينة الد المدرسة:نوع  -4

( %37.1(، والحكومية )%62.9صعوبات التعلم، ونسبة المدارس الخاصة عينة الدراسة )

 لمعلمي الموهوبين.

 ( من أفراد عينة الدراسة حضروا دورات تدريبية من معلمي صعوبات التعلم،%48.3ما نسبته ) -5

 حضروا دورات تدريبية من معلمي الموهوبين.( من أفراد عينة الدراسة %69.4وما نسبته )
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  الدراسة اتأدا

الكفايات الالزمة في التكنولوجيا المساندة في مراكز  جمع المعلومات عنل تيناستبان تطويرتم      

عّمان، وذلك بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات العاصمة ومدارس صعوبات التعلم والموهوبين في 

Dalton (2015 ،)دراسة  (،2014دراسة العتيبي ) (،2014الدوايدة )مثل: دراسة  وأدواتها السابقة

 ,Ogirima(، ودراسة 2017) Cronin(، ودراسة 2016) Lersilp(، ودراسة 2015ودراسة العصيمي )

Emilia & Juliana (2017( ودراسة القحطاني ،)وأخيرًا دراسة2018 )Mahmoud  (2018.) 

 

 صدق أداة الدراسة

على أربعة عشر  (3)ملحق  تم التأكد من الصدق الظاهري لالستبانة بعرضها بصورتها األولية     

 ي كلياتف( من أعضاء هيئة التدريس في تخصص التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم 2)ملحق  اً محكم

ذ في مالحظاتهم عن مدى انتماء الفقرات للممن جامعات مختلفة العلوم التربوية دى وضوع، وم. وُأخ 

 انتماء الفقرات للمجاالت، والصياغة اللغوية.

وكانت من أهم مالحظات المحكمين على االستبانة حذف أربع فقرات من أسئلة البيانات الشخصية      

في كلتا االستبانتين، وحذف أربع فقرات من استبانة صعوبات التعلم، وحذف ثمان فقرات من استبانة 

وذلك لوجود تكرار في بعض الفقرات مع فقرات أخرى في االستبانتين، وتعديل الموهوبين والمتفوقين، 

( فقرة مقسمة 42مكونة من ) صياغة بعض الفقرات، لتكون استبانة صعوبات التعلم بصورتها النهائية

( فقرة مقسمة 30إلى ستة مجاالت، وتكون استبانة الموهوبين والمتفوقين بصورتها النهائية مكونة من )
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، متوسط، ضعيف، جدًا، عالٍ  مجاالت. وتم وضع مقياس ليكرت الخماسي، وهو ) عالٍ  ةمسإلى خ

 ( يبين ذلك.  4ضعيف جدَا(، والملحق )

 

 ثبات أداة الدراسة

 بإجراء تحليل كرونباخ ألفا، والجدول التالي يبين ذلك : ةقامت الباحث     

 (2الجدول )

 صدق وثبات أداة الدراسة للمتغيرات

 كرونباخ ألفا المتغير 

صعوبات 
 التعلم

 0.86 المعرفة بالتكنولوجيا المساندة عند معلمي ذوي صعوبات التعلم

 0.81 تقييم التكنولوجيا المساندة من ق بل معلمي ذوي صعوبات التعلم

توظيف التكنولوجيا المساندة في عملية )التخطيط / التدريس / المناهج( من 
 ق بل معلمي ذوي صعوبات التعلم

0.90 

توظيف التكنولوجيا المساندة في عملية التقييم من ق بل معلمي ذوي صعوبات 
 التعلم

0.83 

 0.81 أخالقيات توظيف التكنولوجيا المساندة من ق بل معلمي ذوي صعوبات التعلم

 0.86 األجهزة التكنولوجية المساندة المستخدمة من ق بل معلمي ذوي صعوبات التعلم

 0.85 كلي

 نو الموهوب

 0.84 الموهوبين والمتفوقينالمعرفة بالتكنولوجيا المساندة عند معلمي 

بل معلمي من ق  توظيف التكنولوجيا المساندة في عملية )التشخيص / التقييم( 
 والمتفوقين الموهوبين

0.80 

توظيف التكنولوجيا المساندة في عملية )التخطيط / التدريس / المناهج( من 
 الموهوبين والمتفوقينق بل معلمي 

0.88 

 0.86 وقينالموهوبين والمتفأخالقيات توظيف التكنولوجيا المساندة من ق بل معلمي 

 0.89 الخدمات المقدمة عن التكنولوجيا المساندة ألولياء أمور الطلبة الموهوبين

 0.81 كلي

 صالحة ألغراض الدراسة.من خالل الجدول أعاله نالحظ أن جميع معامالت كرونباخ ألفا      
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 المعالجة اإلحصائية

 : تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية لتحليل البيانات 

إلدخال البيانات بعد ترميزها لتتم عملية تحليلها ومناقشة  SPSSتم استخدام الحزمة اإلحصائية      

 فرضيات الدراسة، حيث تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية : 

يجاد إ(، حيث تم Descriptive Statistic Measuresاإلحصــــــــــاء الوصــــــــــفي ) مقاييس -1

المتوســــطات الحســــابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة درجة الموافقة على فقرات الدراســــة وتم 

  من خالل الصيغة اآلتية :تحديد درجة الموافقة 

 طول الفترة =
الحد األدنى –الحد األعلى   

= 
5 -1  

 =1.33  
المستوياتعدد   3 

 ليكون عدد المستويات كالتالي :

 (3الجدول )

 المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة

 الفترة المستوى
33.2 –1 المنخفض  
73.6 – 34.2 المتوسط  
5 – 83.6 المرتفع  

 (.Independent Samples T-testللعينات المستقلة ) Tاختبار  -2

 .One Way ANOVAتحليل التباين األحادي  -3

 ( الختبار ثبات أداة الدراسة.Cronbach Alphaمعامل ثبات أداة الدراسة ) -4
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 إجراءات الدراسة

 تحديد مجتمع الدراسة وعينتها. -1

 تطوير استبانة الدراسة من خالل االطالع على األدب النظري وتحكيمها. -2

 اإلحصائية المالئمة.التأكد من صدقها وثباتها بالطرق  -3

الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط إلى وزارة التربية والتعليم بالمملكة  -4

 (.5األردنية الهاشمية )ملحق 

الحصول على كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم األردنية إلى المدارس والمراكز التي  -5

 (.7&  6سيتم التطبيق بها )ملحق 

 ق االستبانة على عينة من معلمي صعوبات التعلم والموهوبين.تطبي -6

 جمع البيانات. -7

 تحليل البيانات إحصائيًا. -8

 استخالص النتائج ومناقشتها. -9

 تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج. -10
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 متغيرات الدراسة 

لمعبرة رات المستقلة ومتغيرات الدراسة الرئيسية اتكونت أداة الدراسة من استبانتين تكونتا من المتغي     

عن درجة توافر التكنولوجيا المساندة، وجاء توزيع الفقرات على المتغيرات كما هو موضح في الجداول 

 اآلتية:

 (4الجدول )

 متغيرات الدراسة الشخصية

 مستويات المتغير المتغيرات

 2 الجنس

 3 المؤهل العلمي

 2 نوع المدرسة

 3 الخبرةسنوات 

 2 حضور دورات تدريبية

 

  



45  
 

 (5الجدول )
  متغيرات الدراسة

عدد  المتغيرات االستبانة
 الفقرات

صعوبات 
 التعلم

 3 المعرفة بالتكنولوجيا المساندة عند معلمي ذوي صعوبات التعلم
 5 تقييم التكنولوجيا المساندة من ق بل معلمي ذوي صعوبات التعلم

المساندة في عملية )التخطيط / التدريس / المناهج( من ق بل معلمي ذوي توظيف التكنولوجيا 
 صعوبات التعلم

6 

 4 توظيف التكنولوجيا المساندة في عملية التقييم من ق بل معلمي ذوي صعوبات التعلم
 7 أخالقيات توظيف التكنولوجيا المساندة من ق بل معلمي ذوي صعوبات التعلم

 17 المساندة المستخدمة من ق بل معلمي ذوي صعوبات التعلماألجهزة التكنولوجية 

 نو الموهوب

 5 الموهوبين والمتفوقينالمعرفة بالتكنولوجيا المساندة عند معلمي 
 موهوبينالمن ق بل معلمي توظيف التكنولوجيا المساندة في عملية )التشخيص / التقييم( 

 والمتفوقين
7 

توظيف التكنولوجيا المساندة في عملية )التخطيط / التدريس / المناهج( من ق بل معلمي 
 الموهوبين والمتفوقين

9 

 6 الموهوبين والمتفوقينأخالقيات توظيف التكنولوجيا المساندة من ق بل معلمي 
 3 الخدمات المقدمة عن التكنولوجيا المساندة ألولياء أمور الطلبة الموهوبين

 

 وقد تم قياس المتغيرات بإستخدام مقياس ليكرت الخماسي المبين في الجدول اآلتي:

 (6) الجدول
 مقياس ليكرت الخماسي المستخدم في أداة الدراسة

 ضعيف جداً  ضعيف متوسط عالِ  عاِل جداً 

5 4 3 2 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 دراســــــةـائــــــج الـتـن
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 الرابعالفصل 
 راسةنتائج الد  

تضمن هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة من خالل اإلجابة عن أسئلتها، ي     

 اآلتي:وعلى النحو 

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة

ما درجة امتالك الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي اإلجابة عن سؤال الدراسة األول: 

 والموهوبين في مدارس العاصمة عم ان؟ صعوبات التعلم

متالك درجة ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإاألول تم  سؤالهذا ال لإلجابة عن     

 ،الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي صعوبات التعلم والموهوبين في مدارس العاصمة عّمان

 والجداول اآلتية تبين ذلك:

 معلمي صعوبات التعلم أواًل:

 (7الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة االمتالك لمجاالت الكفايات التكنولوجية 

 المساندة لدى معلمي صعوبات التعلم

 الكفايات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 0.709 3.79 ممعلمي ذوي صعوبات التعل المعرفة بالتكنولوجيا المساندة عند 1

أخالقيات توظيف التكنولوجيا المساندة من ق بل معلمي ذوي  5
 صعوبات التعلم

 متوسطة 5 0.692 3.57
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 الكفايات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

توظيف التكنولوجيا المساندة في عملية )التخطيط/ التدريس/  3
 المناهج( من ق بل معلمي ذوي صعوبات التعلم

 متوسطة 3 0.659 3.53

 متوسطة 2 0.744 3.45 تقييم التكنولوجيا المساندة من ق بل معلمي ذوي صعوبات التعلم 2

توظيف التكنولوجيا المساندة في عملية التقييم من ق بل معلمي  4
 ذوي صعوبات التعلم

 متوسطة 4 0.905 3.35

األجهزة التكنولوجية المساندة المستخدمة من ق بل معلمي ذوي  6
 صعوبات التعلم

 متوسطة 6 0.841 3.30

 متوسطة  0.551 3.50 الدرجة الكلية

درجة امتالك الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي صعوبات نالحظ أن  (7)من خالل جدول      

(، وانحراف معياري 3.50كانت متوسطة إذ بلغ المتوسط الحسابي )التعلم في مدارس العاصمة عّمان 

، إذ تراوحت المتوسطات جتين المرتفعة والمتوسطةاألداة جميعها في الدر (، وجاءت مجاالت 0.551)

 "المعرفة بالتكنولوجيا المساندة، ما عدا مجال "درجة متوسطة اتفكانت ذ (3.30 - 3.45الحسابية بين )

نها احتلت الرتبة إ( حيث 0.709واالنحراف المعياري لها كان ) (،3.79بدرجة مرتفعة بلغت )جاء 

بمتوسط طة " بدرجة متوسأخالقيات توظيف التكنولوجيا المساندة"في الرتبة الثانية مجال تلتها  األولى،

توظيف التكنولوجيا " مجال في الرتبة الثالثة جاء ، ومن ثم(0.692وانحراف معياري ) (3.57) حسابي

 (3.53) ابيالمتوسط الحس " بدرجة متوسطة بلغالمساندة في عملية )التخطيط / التدريس / المناهج(

جيا تقييم التكنولو "مجال بدرجة متوسطة أيضا جاء في الرتبة الرابعة و ، و (0.659واالنحراف المعياري )

 في الرتبة الخامسة جاء مجال، و (0.744وانحراف معياري ) (3.45) بمتوسط حسابي بلغالذي " المساندة

واالنحراف  (3.35)المتوسط الحسابي  بلغمتوسطة  " بدرجةتوظيف التكنولوجيا المساندة في عملية التقييم"
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اء جاألجهزة التكنولوجية المساندة المستخدمة" "وفي الرتبة السادسة مجال  ، وأخيراً (0.905المعياري )

 .(0.841واالنحراف المعياري ) (3.30) المتوسط الحسابي لها بدرجة متوسطة بلغ

 

 اآلتي:أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو 

 (8الجدول )

 مجالل رتب ودرجة االمتالك للكفايات التكنولوجيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وال
 مرتبة تنازلياً  المعرفة بالتكنولوجيا المساندة عند معلمي صعوبات التعلم

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

الكافية في أهمية التنوع في استخدام يمتلك المعرفة  2
 التكنولوجيا المساندة مع ذوي صعوبات التعلم.

 مرتفعة 1 0.794 3.93

يمتلك المعرفة الكافية )في المفاهيم والقضايا المتعلقة(  1
باستخدام التكنولوجيا المساندة في تعليم ذوي صعوبات 

 التعلم.

 مرتفعة 2 0.787 3.78

الكافية في تحديد وتشغيل األجهزة يمتلك المعرفة  3
 التكنولوجية التعليمية المساندة وبرامجها.

 متوسطة 3 0.805 3.65

 مرتفعة  0.709 3.79 الدرجة الكلية

يا المساندة بالتكنولوج المعرفة الكافيةأعاله أن معلمي صعوبات التعلم يمتلكون  (8جدول )يالحظ من      

(، وجاءت فقرات هذا 0.709( وانحراف معياري )3.79وكانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )

( التي تنص على "يمتلك المعرفة 2المجال في درجتين مرتفعة ومتوسطة، وجاءت في الرتبة األولى فقرة )

ابي مع ذوي صعوبات التعلم"، بمتوسط حسالكافية في أهمية التنوع في استخدام التكنولوجيا المساندة 

( التي تنص على 1( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانية جاءت فقرة )0.794( وانحراف معياري )3.93)

"يمتلك المعرفة الكافية )في المفاهيم والقضايا المتعلقة( باستخدام التكنولوجيا المساندة في تعليم ذوي 
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( وبدرجة مرتفعة أيضًا، وجاءت 0.787( وانحراف معياري )3.78صعوبات التعلم"، بمتوسط حسابي )

( التي تنص على "يمتلك المعرفة الكافية في تحديد وتشغيل األجهزة التكنولوجية 3في الرتبة الثالثة فقرة )

 ( وبدرجة متوسطة.0.805( وانحراف معياري )3.65التعليمية المساندة وبرامجها"، وبمتوسط حسابي )

 

 (9الجدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة االمتالك للكفايات التكنولوجية لمجال
 مرتبة تنازلياً  أخالقيات توظيف التكنولوجيا المساندة من ِقبل معلمي ذوي صعوبات التعلم

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 الطبع والنشر حول توزيع البرمجيات يلتزم بقوانين حقوق 22
 وغيرها من المواد التقنية المحمية بحقوق الطبع والنشر.

 مرتفعة 1 0.934 3.92

19 
يمتلك المعرفة الكافية في قضايا العدالة واألخالقية 

والقانونية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا المساندة مع ذوي 
 صعوبات التعلم.

 مرتفعة 2 0.972 3.69

21 
يمتلك المقدرة على التطوير المهني المستمر الكتساب 
المعرفة والمهارات ومواكبتها حول التطورات الجديدة في 

 التكنولوجيا المساندة.

 مرتفعة 3 0.9 3.69

يستطيع إرشاد أعضاء الفريق وأولياء أمور ذوي صعوبات  25
 التعلم إلى موارد تقنية مساندة مناسبة.

 متوسطة 4 0.851 3.48

يمتلك المعرفة بالمنظمات والمنشورات ذات الصلة بمجال  20
 التكنولوجيا المساندة لذوي صعوبات التعلم.

 متوسطة 5 1.024 3.47

يستطيع إرشاد اآلخرين في تشغيل التكنولوجيا المساندة  24
 وصيانتها وقت الحاجة.

 متوسطة 6 0.904 3.46

لة ذات الصشارك في أنشطة المنظمات المهنية ييتواصل و  23
 بمجال التكنولوجيا المساندة.

 متوسطة 7 1.08 3.29

 متوسطة  0.692 3.57 الدرجة الكلية
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أخالقيات توظيف التكنولوجيا ( أعاله أن معلمي صعوبات التعلم يمتلكون 9يالحظ من جدول )     

فقرات (، وجاءت 0.692( وانحراف معياري )3.57المساندة بدرجة متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )

(، 3.29 - 3.92طات الحسابية بين )سهذا المجال في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة، إذ تراوحت المتو 

( التي تنص على "يلتزم بقوانين حقوق الطبع والنشر حول توزيع 22فقرة )وجاءت في الرتبة األولى 

( وانحراف 3.92" بمتوسط حسابي )البرمجيات وغيرها من المواد التقنية المحمية بحقوق الطبع والنشر

( التي تنص على "يمتلك المعرفة 19( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانية جاءت فقرة )0.934معياري )

الكافية في قضايا العدالة واألخالقية والقانونية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا المساندة مع ذوي صعوبات 

، وجاء في الرتبة الثالثة ( وبدرجة مرتفعة0.972وانحراف معياري )( 3.69التعلم"، بمتوسط حسابي )

التي تنص على "يمتلك المقدرة على التطوير المهني المستمر الكتساب المعرفة والمهارات  (21فقرة )

( وانحراف معياري 3.69ومواكبتها حول التطورات الجديدة في التكنولوجيا المساندة"، بمتوسط حسابي )

( التي تنص على "يستطيع إرشاد أعضاء الفريق 25مرتفعة، وجاء في الرتبة الرابعة فقرة ) ( وبدرجة0.9)

( وانحراف 3.48وأولياء أمور ذوي صعوبات التعلم إلى موارد تقنية مساندة مناسبة"، بمتوسط حسابي )

المعرفة ( التي تنص على "يمتلك 20( وبدرجة متوسطة، وجاء في الرتبة الخامسة فقرة )0.851معياري )

بالمنظمات والمنشورات ذات الصلة بمجال التكنولوجيا المساندة لذوي صعوبات التعلم"، بمتوسط حسابي 

( التي تنص 24( وبدرجة متوسطة، وجاء في الرتبة السادسة فقرة )1.024( وانحراف معياري )3.47)

وسط حسابي الحاجة"، بمتعلى "يستطيع إرشاد اآلخرين في تشغيل التكنولوجيا المساندة وصيانتها وقت 

( التي تنص 23( وبدرجة متوسطة، وجاء في الرتبة السابعة فقرة )0.904( وانحراف معياري )3.46)
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شارك في أنشطة المنظمات المهنية ذات الصلة بمجال التكنولوجيا المساندة"، بمتوسط يعلى "يتواصل و 

 ( وبدرجة متوسطة.1.08( وانحراف معياري )3.29حسابي )

 (10) الجدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة االمتالك للكفايات التكنولوجية لمجال

توظيف التكنولوجيا المساندة في عملية )التخطيط / التدريس / المناهج( من ِقبل معلمي ذوي 

 مرتبة تنازلياً  صعوبات التعلم

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

يمتلك المقدرة على تحديد وتشغيل البرامج التي تلبي  10
األهداف التعليمية لذوي صعوبات التعلم في بيئات 

 تعليمية متنوعة.

 مرتفعة 1 0.83 3.8

يتعاون مع أعضاء الفريق لتحديد التقنيات المساندة  14
واإلرشادات التي يمكن أن تساعد ذوي صعوبات التعلم 

 المتطلبات التعليمية. على تلبية

 مرتفعة 2 0.885 3.75

يحدد العناصر الخاصة بالمناهج التي تقوم بتكوين  9
التطبيقات التقنية المناسبة وطرق تنفيذها مع ذوي 

 صعوبات التعلم.

 مرتفعة 3 0.845 3.69

يستخدم تقنيات االتصال للوصول إلى المعلومات  13
 والموارد إلكترونيًا.

 متوسطة 4 0.902 3.58

يحرص على توفير تدريب منظم وثابت لذوي صعوبات  12
التعلم لتشغيل المعدات التعليمية والتكيفية والبرمجيات 

 حتى يحققوا اإلتقان.

 متوسطة 5 0.857 3.29

يمتلك المقدرة على تصميم وتصنيع وتركيب أجهزة أو  11
أدوات تقنية مساندة لتلبية احتياجات ذوي صعوبات 

 البيئات التعليمية.التعلم عبر 

 متوسطة 6 1.022 3.09

 متوسطة  0.659 3.53 الدرجة الكلية
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توظيف التكنولوجيا كفايات ( أعاله أن معلمي صعوبات التعلم يمتلكون 10يالحظ من جدول )     

( 3.53بدرجة متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )المساندة في عملية )التخطيط / التدريس / المناهج( 

(، وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة، إذ تراوحت 0.659وانحراف معياري )

يمتلك ( التي تنص على "10(، وجاءت في الرتبة األولى فقرة )3.09 - 3.8طات الحسابية بين )سالمتو 

ي بيئات تعليمية التعلم فالمقدرة على تحديد وتشغيل البرامج التي تلبي األهداف التعليمية لذوي صعوبات 

( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانية جاءت 0.83( وانحراف معياري )3.8" بمتوسط حسابي )متنوعة

يتعاون مع أعضاء الفريق لتحديد التقنيات المساندة واإلرشادات التي يمكن ( التي تنص على "14فقرة )

( وانحراف 3.75"، بمتوسط حسابي )ليميةأن تساعد ذوي صعوبات التعلم على تلبية المتطلبات التع

يحدد العناصر ( التي تنص على "9( وبدرجة مرتفعة، وجاء في الرتبة الثالثة فقرة )0.885معياري )

، "الخاصة بالمناهج التي تقوم بتكوين التطبيقات التقنية المناسبة وطرق تنفيذها مع ذوي صعوبات التعلم

( 13( وبدرجة مرتفعة، وجاء في الرتبة الرابعة فقرة )0.845)( وانحراف معياري 3.69بمتوسط حسابي )

توسط حسابي "، بميستخدم تقنيات االتصال للوصول إلى المعلومات والموارد إلكترونياً التي تنص على "

( التي تنص 12( وبدرجة متوسطة، وجاء في الرتبة الخامسة فقرة )0.902( وانحراف معياري )3.58)

دريب منظم وثابت لذوي صعوبات التعلم لتشغيل المعدات التعليمية والتكيفية يحرص على توفير تعلى "

( وبدرجة متوسطة، 0.857( وانحراف معياري )3.29"، بمتوسط حسابي )والبرمجيات حتى يحققوا اإلتقان

يمتلك المقدرة على تصميم وتصنيع وتركيب أجهزة ( التي تنص على "11وجاء في الرتبة السادسة فقرة )

متوسط حسابي "، بوات تقنية مساندة لتلبية احتياجات ذوي صعوبات التعلم عبر البيئات التعليميةأو أد

 .( وبدرجة متوسطة1.022( وانحراف معياري )3.09)
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 (11الجدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة االمتالك للكفايات التكنولوجية لمجال

 المساندة من ِقبل معلمي ذوي صعوبات التعلم مرتبة تنازلياً تقييم التكنولوجيا 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

يستطيع تحديد متطلبات ذوي صعوبات التعلم من  6
التكنولوجيا المساندة بما يتالءم مع احتياجاتهم 

 التعليمية.

 متوسطة 1 0.842 3.62

التكنولوجيا المساندة المستخدمة في يقوم بتقييم  8
 تعزيز القبول االجتماعي لذوي صعوبات التعلم.

 متوسطة 2 0.955 3.47

لتقنيات االتصال المستخدمة لوصول  اً يجري تقييم 7
ذوي صعوبات التعلم إلى المعلومات والموارد 

 إلكترونيًا.

 متوسطة 3 0.919 3.45

لتكنولوجيا في ايستطيع تقييم ميزات األنظمة التقنية  5
 المساندة المقدمة لذوي صعوبات التعلم.

 متوسطة 4 0.831 3.42

دمة للتكنولوجيا المساندة المستخ شامالً  اً يجري تقييم 4
 مع ذوي صعوبات التعلم.

 متوسطة 5 0.892 3.31

 متوسطة  0.744 3.45 الدرجة الكلية

لمساندة تقييم التكنولوجيا ا( أعاله أن معلمي صعوبات التعلم يمتلكون كفايات 11يالحظ من جدول )     

وقد حصلت جميع  (،0.744( واالنحراف المعياري )3.45، إذ بلغ المتوسط الحسابي )متوسطة ةدرجب

( 6، وجاءت في الرتبة األولى فقرة )(3.31 - 3.62الكفايات على درجات متوسطة تراوحت ما بين )

يستطيع تحديد متطلبات ذوي صعوبات التعلم من التكنولوجيا المساندة بما يتالءم مع على "التي تنص 

، وفي الرتبة توسطة( وبدرجة م0.842( وانحراف معياري )3.62" بمتوسط حسابي )احتياجاتهم التعليمية

زيز القبول عيقوم بتقييم التكنولوجيا المساندة المستخدمة في ت( التي تنص على "8الثانية جاءت فقرة )
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( وبدرجة 0.955( وانحراف معياري )3.47"، بمتوسط حسابي )االجتماعي لذوي صعوبات التعلم

لتقنيات االتصال المستخدمة  اً يجري تقييم( التي تنص على "7، وجاء في الرتبة الثالثة فقرة )توسطةم

( وانحراف 3.45حسابي )"، بمتوسط لوصول ذوي صعوبات التعلم إلى المعلومات والموارد إلكترونياً 

يستطيع تقييم ( التي تنص على "5، وجاء في الرتبة الرابعة فقرة )توسطة( وبدرجة م0.919معياري )

( 3.42ي )"، بمتوسط حسابميزات األنظمة التقنية في التكنولوجيا المساندة المقدمة لذوي صعوبات التعلم

يجري ( التي تنص على "4ة الخامسة فقرة )( وبدرجة متوسطة، وجاء في الرتب0.831وانحراف معياري )

( 3.31"، بمتوسط حسابي )للتكنولوجيا المساندة المستخدمة مع ذوي صعوبات التعلم شامالً  اً تقييم

 .( وبدرجة متوسطة0.892وانحراف معياري )

 (12الجدول )
عملية ي فودرجة االمتالك للكفايات التكنولوجية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب

 التقييم من ِقبل معلمي ذوي صعوبات التعلم مرتبة تنازلياً 
 الفقرة الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

يستخدم التكنولوجيا المساندة في تقييم وتشخيص  15
 ذوي صعوبات التعلم مع احتياجات التعلم.

 متوسطة 1 1.072 3.42

يستخدم التكنولوجيا لجمع وتحليل وتلخيص البيانات  16
عن مستوى أداء ذوي صعوبات التعلم للمساعدة في 

 اتخاذ القرار التدريسي.

 متوسطة 2 0.998 3.34

يجري تحليل النتائج المتعلقة بالتكنولوجيا المساندة  18
عادة تقييم وتعديل النظام حسب االحتياجات  وا 

 المطلوبة.

 متوسطة 3 1.049 3.33

يمتلك المقدرة على تقييم مطابقة خصائص ذوي  17
 صعوبات التعلم مع المنتج أو البرنامج التقني.

 متوسطة 4 0.991 3.3

 متوسطة  0.905 3.35 الدرجة الكلية
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توظيف التكنولوجيا كفايات ( أعاله أن معلمي صعوبات التعلم يمتلكون 12يالحظ من جدول )     

( واالنحراف المعياري 3.35درجة متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )بالمساندة في عملية التقييم 

، وجاءت (3.3 - 3.42(، وقد حصلت جميع الكفايات على درجات متوسطة تراوحت ما بين )0.905)

 دة في تقييم وتشخيص ذوييستخدم التكنولوجيا المسان( التي تنص على "15في الرتبة األولى فقرة )

( وبدرجة 1.072( وانحراف معياري )3.42" بمتوسط حسابي )صعوبات التعلم مع احتياجات التعلم

يستخدم التكنولوجيا لجمع وتحليل وتلخيص ( التي تنص على "16متوسطة، وفي الرتبة الثانية جاءت فقرة )

حسابي  "، بمتوسطخاذ القرار التدريسيالبيانات عن مستوى أداء ذوي صعوبات التعلم للمساعدة في ات

( التي تنص 18( وبدرجة متوسطة، وجاء في الرتبة الثالثة فقرة )0.998( وانحراف معياري )3.34)

عادة تقييم وتعديل النظام حسب االحتياجات على " يجري تحليل النتائج المتعلقة بالتكنولوجيا المساندة وا 

( وبدرجة متوسطة، وجاء في الرتبة 1.049وانحراف معياري )( 3.33"، بمتوسط حسابي )المطلوبة

يمتلك المقدرة على تقييم مطابقة خصائص ذوي صعوبات التعلم مع ( التي تنص على "17الرابعة فقرة )

 .( وبدرجة متوسطة0.991( وانحراف معياري )3.3"، بمتوسط حسابي )المنتج أو البرنامج التقني
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 (13الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة االمتالك للكفايات التكنولوجية لمجال 

 األجهزة التكنولوجية المساندة المستخدمة من ِقبل معلمي ذوي صعوبات التعلم مرتبة تنازلياً 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 1.119 4.19 في غرفة المصادر. Internetيستخدم شبكة الـ  31

 مرتفعة 2 1.044 4.07 يستخدم جهاز الحاسب اآللي وبرامجه. 30

 مرتفعة 3 1.251 4.05 في التدريس. YouTubeيستخدم موقع الـ  32

 مرتفعة 4 1.237 3.87 يستخدم الهاتف الذكي. 26

 مرتفعة 5 1.193 3.74 أثناء عملية الشرح. Data showيستخدم جهاز عرض البيانات  28

 مرتفعة 6 1.193 3.74 أثناء عملية الشرح. Power Point يستخدم العروض التقديمية 29

 مرتفعة 7 1.232 3.71 يستخدم المسجالت الصوتية أثناء عملية الشرح. 33

 متوسطة 3.65 1.345 8 (.Tabletيستخدم اللوح الرقمي )  27

 متوسطة 9 1.307 3.54 ات الصوتية للنص المكتوب أثناء القراءة.ئيستخدم القار  34

 متوسطة 10 1.409 2.96 يستخدم الكتب اإللكترونية الناطقة أثناء عملية الشرح. 35

 متوسطة 11 1.387 2.91 يستخدم البرامج الخاصة بالتهجئة أثناء قراءة النصوص. 40

 متوسطة 12 1.321 2.84 اإلمالئي اإللكتروني.يستخدم خاصية التدقيق  42

يستخدم أنظمة تدريب على النطق معتمدة على جهاز الحاسوب  39
 في غرفة المصادر.

 متوسطة 13 1.302 2.81

 متوسطة 14 1.307 2.54 يستخدم آلة تحويل النص المقروء إلى مكتوب. 41

 متوسطة 15 1.353 2.54 يستخدم القلم الناطق أثناء حصص القراءة. 36

 متوسطة 16 1.323 2.52 يستخدم آلة كاتبة ناطقة في غرفة المصادر. 38

 متوسطة 17 1.342 2.42 يستخدم آلة حاسبة ناطقة أثناء عملية الشرح. 37

 متوسطة  0.841 3.30 الدرجة الكلية

ة التكنولوجياألجهزة كفايات ( أعاله أن معلمي صعوبات التعلم يمتلكون 13من جدول )يالحظ      

(، 0.841( وانحراف معياري )3.30بدرجة متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي ) المساندة المستخدمة

( التي 31هذا المجال في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة، وجاءت في الرتبة األولى فقرة ) وجاءت فقرات
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( وانحراف معياري 4.19)" بمتوسط حسابي في غرفة المصادر Internetيستخدم شبكة الـ تنص على "

يستخدم جهاز الحاسب ( التي تنص على "30( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانية جاءت فقرة )1.119)

( وبدرجة مرتفعة، وجاء في الرتبة 1.044( وانحراف معياري )4.07"، بمتوسط حسابي )اآللي وبرامجه

( 4.05"، بمتوسط حسابي )في التدريس YouTubeيستخدم موقع الـ ( التي تنص على "32الثالثة فقرة )

يستخدم ( التي تنص على "26( وبدرجة مرتفعة، وجاء في الرتبة الرابعة فقرة )1.251وانحراف معياري )

، وجاء في الرتبة رتفعة( وبدرجة م1.237( وانحراف معياري )3.87"، بمتوسط حسابي )الهاتف الذكي

"، أثناء عملية الشرح Data showز عرض البيانات يستخدم جها( التي تنص على "28الخامسة فقرة )

، وجاء في الرتبة السادسة فقرة رتفعة( وبدرجة م1.193( وانحراف معياري )3.74بمتوسط حسابي )

"، بمتوسط حسابي أثناء عملية الشرح Power Point يستخدم العروض التقديمية( التي تنص على "29)

( التي تنص 33، وجاء في الرتبة السابعة فقرة )رتفعةم( وبدرجة 1.193( وانحراف معياري )3.74)

( وانحراف معياري 3.71"، بمتوسط حسابي )يستخدم المسجالت الصوتية أثناء عملية الشرحعلى "

( التي تنص على "يستخدم اللوح الرقمي 27وجاء في الرتبة الثامنة فقرة )، رتفعة( وبدرجة م1.232)

(Tablet( بمتوسط حسابي ،")3.65 )( وبدرجة متوسطة، وجاء في الرتبة 1.345وانحراف معياري )

، بمتوسط "ات الصوتية للنص المكتوب أثناء القراءةئيستخدم القار ( التي تنص على "34فقرة ) تاسعةال

( التي 35ة فقرة )عاشر ، وجاء في الرتبة التوسطة( وبدرجة م1.307( وانحراف معياري )3.54حسابي )

( وانحراف 2.96"، بمتوسط حسابي )اإللكترونية الناطقة أثناء عملية الشرحيستخدم الكتب تنص على "

يستخدم ( التي تنص على "40فقرة ) ةعشر  ةحادية، وجاء في الرتبة التوسط( وبدرجة م1.409معياري )

( 1.387( وانحراف معياري )2.91"، بمتوسط حسابي )البرامج الخاصة بالتهجئة أثناء قراءة النصوص
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( التي تنص على "يستخدم خاصية التدقيق 42فقرة ) ةعشر  ةوجاء في الرتبة الثانيتوسطة، وبدرجة م

( وبدرجة متوسطة، وجاء في 1.321( وانحراف معياري )2.84اإلمالئي اإللكتروني"، بمتوسط حسابي )

 ( التي تنص على "يستخدم أنظمة تدريب على النطق معتمدة على جهاز39فقرة ) ةالرتبة الثالثة عشر 

( وبدرجة متوسطة، 1.302( وانحراف معياري )2.81الحاسوب في غرفة المصادر"، بمتوسط حسابي )

( التي تنص على "يستخدم آلة تحويل النص المقروء إلى مكتوب"، 41فقرة ) ةوجاء في الرتبة الرابعة عشر 

 ةالخامسة عشر ( وبدرجة متوسطة، وجاء في الرتبة 1.307( وانحراف معياري )2.54بمتوسط حسابي )

( 2.54"، بمتوسط حسابي )يستخدم القلم الناطق أثناء حصص القراءة( التي تنص على "36فقرة )

( التي تنص على 38فقرة ) ةوجاء في الرتبة السادسة عشر  ( وبدرجة متوسطة،1.353وانحراف معياري )

( 1.323معياري )( وانحراف 2.52"يستخدم آلة كاتبة ناطقة في غرفة المصادر"، بمتوسط حسابي )

( التي تنص على "يستخدم آلة حاسبة ناطقة 37فقرة ) ةوبدرجة متوسطة، وجاء في الرتبة السابعة عشر 

 ( وبدرجة متوسطة.1.342( وانحراف معياري )2.42أثناء عملية الشرح"، بمتوسط حسابي )
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   نيالموهوب ومعلم :ثانياً 

 (14الجدول )

 لمجاالت الكفايات التكنولوجية االمتالك المعيارية والرتبة ودرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 لدى معلمي الموهوبين المساندة

 
 الفقرة الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

الخدمات المقدمة عن التكنولوجيا المساندة ألولياء أمور  5
 الطلبة الموهوبين

 مرتفعة 1 0.756 3.99

أخالقيات توظيف التكنولوجيا المساندة من ق بل معلمي  4
 الموهوبين والمتفوقين

 مرتفعة 2 0.642 3.87

المعرفة بالتكنولوجيا المساندة عند معلمي الموهوبين  1
 والمتفوقين

 مرتفعة 3 0.679 3.80

توظيف التكنولوجيا المساندة في عملية )التخطيط /  3
 نمعلمي الموهوبين والمتفوقيالتدريس / المناهج( من ق بل 

 مرتفعة 4 0.796 3.78

توظيف التكنولوجيا المساندة في عملية )التشخيص /  2
 التقييم( من ق بل معلمي الموهوبين والمتفوقين

 متوسطة 5 0.945 3.48

 مرتفعة  0.639 3.79 الدرجة الكلية 

( نالحظ أن درجة امتالك الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي الموهوبين 14من خالل جدول )     

(، 0.639(، وانحراف معياري )3.79إذ بلغ المتوسط الحسابي ) مرتفعةفي مدارس العاصمة عّمان كانت 

وجاءت مجاالت األداة جميعها في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

الخدمات المقدمة عن التكنولوجيا المساندة ألولياء مجال " ولىفي الرتبة األ، وجاء (3.48 - 3.99)

(، ومن ثم 0.756( وانحراف معياري )3.99بمتوسط حسابي )و  مرتفعة" بدرجة أمور الطلبة الموهوبين

توسط الحسابي بلغ الم رتفعة" بدرجة مأخالقيات توظيف التكنولوجيا المساندةجاء مجال " نيةفي الرتبة الثا

ة المعرفمجال " أيضاً  رتفعةوبدرجة م ثالثة(، وجاء في الرتبة ال0.642( واالنحراف المعياري )3.87)
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رابعة (، وفي الرتبة ال0.679( وانحراف معياري )3.80" الذي بلغ بمتوسط حسابي )بالتكنولوجيا المساندة

بلغ  تفعةر " بدرجة ملتخطيط / التدريس / المناهج(توظيف التكنولوجيا المساندة في عملية )اجاء مجال "

توظيف مجال " خامسة(، وأخيرًا وفي الرتبة ال0.796( واالنحراف المعياري )3.78المتوسط الحسابي )

ها " جاء بدرجة متوسطة بلغ المتوسط الحسابي لالتكنولوجيا المساندة في عملية )التشخيص / التقييم(

 .(0.945( واالنحراف المعياري )3.48)

 اآلتي:أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو      

 (15الجدول )
مجال ي ف لتكنولوجيةا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة االمتالك للكفايات

 مرتبة تنازلياً  الخدمات المقدمة عن التكنولوجيا المساندة ألولياء أمور الطلبة الموهوبين
 
 الفقرة الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

28 
يحرص على إنشاء عالقة جيدة بين )المدرسة / 

المركز( مع أولياء أمور الطلبة الموهوبين 
 على مدى تطور ولدهم. طالعهمال

 مرتفعة 1 0.816 4.08

ول ح يقوم بتوعية أولياء أمور الطلبة الموهوبين 29
 أهمية استخدام التكنولوجيا في عملية التعلم.

 مرتفعة 2 0.818 3.95

30 

يقوم بإرشاد أولياء أمور الطلبة الموهوبين 
 )البرامجالمساندة مثل  التكنولوجياالستخدامات 

المحوسبة، المنصات اإللكترونية، والتطبيقات 
 المناسبة التي تزيد من اإلثراء. اإللكترونية(

 مرتفعة 3 0.921 3.94

 مرتفعة  0.756 3.99 الدرجة الكلية 

الخدمات المقدمة عن التكنولوجيا  وضحوني الموهوبين( أعاله أن معلمي 15يالحظ من جدول )     

( وانحراف 3.99وكانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي ) المساندة ألولياء أمور الطلبة الموهوبين

يحرص على إنشاء عالقة ( التي تنص على "28األولى فقرة )وجاءت في الرتبة  (،0.756معياري )
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، "طالعهم على مدى تطور ولدهمجيدة بين )المدرسة / المركز( مع أولياء أمور الطلبة الموهوبين إل

( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانية جاءت فقرة 0.816( وانحراف معياري )4.08بمتوسط حسابي )

بتوعية أولياء أمور الطلبة الموهوبين حول أهمية استخدام التكنولوجيا في يقوم ( التي تنص على "29)

( وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الرتبة 0.818( وانحراف معياري )3.95"، بمتوسط حسابي )عملية التعلم

 ولوجياالتكنيقوم بإرشاد أولياء أمور الطلبة الموهوبين الستخدامات ( التي تنص على "30الثالثة فقرة )

مساندة مثل )البرامج المحوسبة، المنصات اإللكترونية، والتطبيقات اإللكترونية( المناسبة التي تزيد من ال

 .رتفعة أيضاً ( وبدرجة م0.921( وانحراف معياري )3.94"، وبمتوسط حسابي )اإلثراء

 (16الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة االمتالك للكفايات التكنولوجية لمجال 

 أخالقيات توظيف التكنولوجيا المساندة من ِقبل معلمي ذوي الموهبة والتفوق مرتبة تنازلياً 
 الفقرة الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

الفريق متعدد التخصصات في الكشف عن جميع يتعاون مع أعضاء  27
 ميول واهتمامات الطلبة الموهوبين.

 مرتفعة 1 0.868 3.97

يمتلك المعرفة الكافية في قضايا اإلنصاف واألخالقية والقانونية  22
 والبشرية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا المساندة مع الموهوبين.

 مرتفعة 2 0.849 3.97

على التطوير المهني المستمر الكتساب المعرفة  يمتلك المقدرة 23
 والمهارات ومواكبتها حول التطورات الجديدة في التكنولوجيا المساندة.

 مرتفعة 3 0.818 3.95

يلتزم بقوانين حقوق الطبع والنشر حول توزيع البرمجيات وغيرها من  24
 المواد التقنية المحمية بحقوق الطبع والنشر.

 مرتفعة 4 1.038 3.94

شارك في أنشطة المنظمات المهنية ذات الصلة بمجال ييتواصل و  25
 التكنولوجيا المساندة.

 مرتفعة 5 0.944 3.73

يستطيع إرشاد اآلخرين في تشغيل التكنولوجيا المساندة وصيانتها  26
 وقت الحاجة.

 متوسطة 6 0.886 3.66

 مرتفعة  0.642 3.87 الدرجة الكلية 
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أخالقيات توظيف التكنولوجيا المساندة يمتلكون  الموهوبين( أعاله أن معلمي 16جدول )يالحظ من      

(، وجاءت فقرات هذا 0.642) ( وانحراف معياري3.87وكانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )

يتعاون مع ( التي تنص على "27المجال في درجتين مرتفعة ومتوسطة، وجاءت في الرتبة األولى فقرة )

بمتوسط  "،أعضاء الفريق متعدد التخصصات في الكشف عن جميع ميول واهتمامات الطلبة الموهوبين

( التي 22( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانية جاءت فقرة )0.868( وانحراف معياري )3.97حسابي )

متعلقة باستخدام ليمتلك المعرفة الكافية في قضايا اإلنصاف واألخالقية والقانونية والبشرية اتنص على "

( وبدرجة 0.849( وانحراف معياري )3.97"، بمتوسط حسابي )التكنولوجيا المساندة مع الموهوبين

يمتلك المقدرة على التطوير المهني المستمر ( التي تنص على "23، وجاءت في الرتبة الثالثة فقرة )ةمرتفع

متوسط حسابي "، وبفي التكنولوجيا المساندة الكتساب المعرفة والمهارات ومواكبتها حول التطورات الجديدة

( التي تنص على 24، وجاء في الرتبة الرابعة فقرة )رتفعة( وبدرجة م0.818( وانحراف معياري )3.95)

"يلتزم بقوانين حقوق الطبع والنشر حول توزيع البرمجيات وغيرها من المواد التقنية المحمية بحقوق الطبع 

( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الخامسة 1.038( وانحراف معياري )3.94والنشر"، بمتوسط حسابي )

شارك في أنشطة المنظمات المهنية ذات الصلة بمجال ي( التي تنص على "يتواصل و 25جاءت فقرة )

( وبدرجة مرتفعة، وجاءت في 0.944( وانحراف معياري )3.73التكنولوجيا المساندة"، بمتوسط حسابي )

( التي تنص على "يستطيع إرشاد اآلخرين في تشغيل التكنولوجيا المساندة 26ة )الرتبة السادسة فقر 

 ( وبدرجة متوسطة.0.886( وانحراف معياري )3.66وصيانتها وقت الحاجة"، وبمتوسط حسابي )
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 (17الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة االمتالك للكفايات التكنولوجية لمجال 

 مرتبة تنازلياً  ذوي الموهبة والتفوقالمعرفة بالتكنولوجيا المساندة عند معلمي 
 
 الفقرة الرقم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

المفاهيم والقضايا المتعلقة يمتلك المعرفة الكافية في  1
 باستخدام التكنولوجيا المساندة في تعليم الموهوبين.

 مرتفعة 1 0.698 4.06

يمتلك المعرفة الكافية في استخدام مصطلحات ذات صلة  2
 بالتكنولوجيا المساندة في االتصال الكتابي والشفوي.

 مرتفعة 2 0.674 3.94

البرامج المحوسبة يمتلك المعرفة الكافية للتعامل مع  3
 المخصصة للطلبة الموهوبين.

 مرتفعة 3 0.82 3.87

ترونية اإللكيمتلك المعرفة الكافية للتعامل مع التطبيقات  5
 للطلبة الموهوبين. المخصصة

 مرتفعة 4 0.898 3.69

يمتلك المعرفة الكافية للتعامل مع المنصات اإللكترونية مثل  4
 الموهوبين.)رنزولي( المخصصة للطلبة 

 متوسطة 5 0.986 3.45

 مرتفعة  0.679 3.80 الدرجة الكلية 

المعرفة بالتكنولوجيا المساندة وكانت يمتلكون  الموهوبين( أعاله أن معلمي 17يالحظ من جدول )     

(، وجاءت فقرات هذا المجال في 0.679( وانحراف معياري )3.80مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )

يمتلك المعرفة الكافية في ( التي تنص على "1مرتفعة ومتوسطة، وجاءت في الرتبة األولى فقرة )درجتين 

( 4.06ط حسابي )"، بمتوسالمفاهيم والقضايا المتعلقة باستخدام التكنولوجيا المساندة في تعليم الموهوبين

يمتلك التي تنص على "( 2( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانية جاءت فقرة )0.698وانحراف معياري )

، "المعرفة الكافية في استخدام مصطلحات ذات صلة بالتكنولوجيا المساندة في االتصال الكتابي والشفوي

( 3( وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الرتبة الثالثة فقرة )0.674( وانحراف معياري )3.94بمتوسط حسابي )

"، نامج المحوسبة المخصصة للطلبة الموهوبييمتلك المعرفة الكافية للتعامل مع البر التي تنص على "
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( 5وفي الرتبة الرابعة جاءت فقرة )رتفعة، ( وبدرجة م0.82( وانحراف معياري )3.87وبمتوسط حسابي )

التي تنص على "يمتلك المعرفة الكافية للتعامل مع التطبيقات اإللكترونية المخصصة للطلبة الموهوبين"، 

( وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الرتبة الخامسة فقرة 0.898معياري )( وانحراف 3.69بمتوسط حسابي )

( التي تنص على "يمتلك المعرفة الكافية للتعامل مع المنصات اإللكترونية مثل )رنزولي( المخصصة 4)

 توسطة.( وبدرجة م0.986( وانحراف معياري )3.45للطلبة الموهوبين"، وبمتوسط حسابي )

 (18الجدول )
 الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة االمتالك للكفايات التكنولوجية لمجالالمتوسطات 

المناهج( من ِقبل معلمي ذوي  ،التدريس ،توظيف التكنولوجيا المساندة في عملية )التخطيط
 الموهوبين والمتفوقين مرتبة تنازلياً 

 
 الرقم

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 0.905 4 ترونيًا.لكإيستخدم تقنيات االتصال للوصول إلى المعلومات والموارد  16

 مرتفعة 2 0.886 3.97 الئم التقنيات التكنولوجية مع الدروس المقدمة للطلبة الموهوبين.يُ  17

يستطيع تحديد وتشغيل البرامج التي تلبي األهداف التعليمية  14
 بيئات تعليمية متنوعة.للموهوبين في 

 مرتفعة 3 0.775 3.92

يحدد العناصر الخاصة بالمناهج التي تقوم بتكوين التطبيقات التقنية  13
 المناسبة وطرق تنفيذها مع الموهوبين.

 مرتفعة 4 0.925 3.89

يستطيع اختيار األجهزة التكنولوجية المساندة الالزمة للطلبة  20
 الموهوبين.

 مرتفعة 5 0.974 3.74

 مرتفعة 6 0.988 3.68 لكترونيًا.إيشرف على الطلبة الموهوبين خارج أوقات العمل  21

يدرب الطلبة الموهوبين على استخدام المعدات التكنولوجية التعليمية  18
 والبرمجيات حتى يحققوا اإلتقان.

 متوسطة 7 1.028 3.63

 متوسطة 8 1.046 3.61 يطّور كفايات الطلبة الموهوبين تكنولوجيًا. 19

تركيب أجهزة أو أدوات تقنية  يستطيع تصميم برامج ونماذج أو 15
 مساندة لتلبية احتياجات الموهوبين عبر البيئات التعليمية.

 متوسطة 9 1.121 3.61

 مرتفعة  0.796 3.78 الدرجة الكلية 
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ندة التكنولوجيا المسا توظيفكفايات ( أعاله أن معلمي الموهوبين يمتلكون 18يالحظ من جدول )     

( وانحراف 3.78المناهج( بدرجة مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي ) ،التدريس ،في عملية )التخطيط

(، وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة، وجاء في الرتبة األولى 0.796معياري )

" بمتوسط ياً لكترونإإلى المعلومات والموارد  يستخدم تقنيات االتصال للوصول( التي تنص على "16فقرة )

( التي تنص 17( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانية جاءت فقرة )0.905( وانحراف معياري )4حسابي )

( 3.97"، بمتوسط حسابي )الئم التقنيات التكنولوجية مع الدروس المقدمة للطلبة الموهوبينيُ على "

يستطيع ( التي تنص على "14مرتفعة، وجاء في الرتبة الثالثة فقرة )( وبدرجة 0.886وانحراف معياري )

، بمتوسط حسابي "تحديد وتشغيل البرامج التي تلبي األهداف التعليمية للموهوبين في بيئات تعليمية متنوعة

( التي تنص على 13( وبدرجة مرتفعة، وجاء في الرتبة الرابعة فقرة )0.775( وانحراف معياري )3.92)

العناصر الخاصة بالمناهج التي تقوم بتكوين التطبيقات التقنية المناسبة وطرق تنفيذها مع  يحدد"

، وجاء في الرتبة رتفعة( وبدرجة م0.925( وانحراف معياري )3.89"، بمتوسط حسابي )الموهوبين

لبة للطيستطيع اختيار األجهزة التكنولوجية المساندة الالزمة ( التي تنص على "20الخامسة فقرة )

، وجاء في الرتبة رتفعة( وبدرجة م0.974( وانحراف معياري )3.74"، بمتوسط حسابي )الموهوبين

، بمتوسط "لكترونياً إيشرف على الطلبة الموهوبين خارج أوقات العمل ( التي تنص على "21السادسة فقرة )

( التي 18ابعة فقرة )وجاء في الرتبة السرتفعة، ( وبدرجة م0.988( وانحراف معياري )3.68حسابي )

تنص على "يدرب الطلبة الموهوبين على استخدام المعدات التكنولوجية التعليمية والبرمجيات حتى يحققوا 

( وبدرجة مرتفعة، وجاء في الرتبة الرابعة 1.028( وانحراف معياري )3.63اإلتقان"، بمتوسط حسابي )

لمناسبة هج التي تقوم بتكوين التطبيقات التقنية ا( التي تنص على "يحدد العناصر الخاصة بالمنا13فقرة )
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( وبدرجة متوسطة، 0.925( وانحراف معياري )3.89وطرق تنفيذها مع الموهوبين"، بمتوسط حسابي )

( التي تنص على "يطّور كفايات الطلبة الموهوبين تكنولوجيًا"، بمتوسط 19وجاء في الرتبة الثامنة فقرة )

( التي 15فقرة ) تاسعة( وبدرجة متوسطة، وجاء في الرتبة ال1.046ي )( وانحراف معيار 3.61حسابي )

تركيب أجهزة أو أدوات تقنية مساندة لتلبية احتياجات  يستطيع تصميم برامج ونماذج أوتنص على "

( وبدرجة 1.121( وانحراف معياري )3.61"، بمتوسط حسابي )الموهوبين عبر البيئات التعليمية

 توسطة.م

 (19الجدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة االمتالك للكفايات التكنولوجية لمجال

ن التقييم( من ِقبل معلمي الموهوبين والمتفوقي ،توظيف التكنولوجيا المساندة في عملية )التشخيص
 مرتبة تنازلياً 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

يطبق االختبارات والمقاييس المحوسبة للكشف عن الطلبة  6
 .الموهوبين

 متوسطة 1 0.962 3.63

يوظف إجراءات النماذج المحوسبة للكشف عن ميول واهتمامات  9
 الطلبة الموهوبين.

 متوسطة 2 1.141 3.52

يستخدم التكنولوجيا لجمع وتحليل وتلخيص البيانات عن مستوى  12
 للمساعدة في اتخاذ القرار التدريسي.أداء الموهوبين 

 متوسطة 3 1.036 3.47

يجري اختبارات محوسبة لقياس القدرات اإلبداعية للطلبة  8
 الموهوبين.

 متوسطة 4 1.067 3.47

عادة تقييم يجري تحليالً  10  للنتائج المتعلقة بالتكنولوجيا المساندة وا 
 وتعديل النظام حسب احتياجات المتعلم المطلوبة.

 متوسطة 5 1.097 3.47

 متوسطة 6 1.081 3.44 يجري اختبارات محوسبة لقياس درجة الذكاء للطلبة الموهوبين. 7

يقوم بتقييم مطابقة خصائص الموهوبين مع المنتج أو البرنامج  11
 التقني.

 متوسطة 7 1.047 3.4

 متوسطة  0.945 3.48 الدرجة الكلية 
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 توظيف التكنولوجيا المساندةكفايات ( أعاله أن معلمي الموهوبين يمتلكون 19يالحظ من جدول )     

( وانحراف معياري 3.48، إذ بلغ المتوسط الحسابي )توسطةبدرجة مفي عملية )التشخيص / التقييم( 

حيث  (،3.4 - 3.63تراوحت ما بين ) المتوسطة،ة (، وجاءت فقرات هذا المجال في الدرج0.945)

يطبق االختبارات والمقاييس المحوسبة للكشف عن ( التي تنص على "6األولى فقرة )جاء في الرتبة 

، وفي الرتبة توسطة( وبدرجة م0.962( وانحراف معياري )3.63" بمتوسط حسابي )الطلبة الموهوبين

يوظف إجراءات النماذج المحوسبة للكشف عن ميول واهتمامات ( التي تنص على "9الثانية جاءت فقرة )

ة، وجاء في توسط( وبدرجة م1.141( وانحراف معياري )3.52"، بمتوسط حسابي )ة الموهوبينالطلب

يستخدم التكنولوجيا لجمع وتحليل وتلخيص البيانات عن مستوى ( التي تنص على "12الرتبة الثالثة فقرة )

ياري ( وانحراف مع3.47"، بمتوسط حسابي )أداء الموهوبين للمساعدة في اتخاذ القرار التدريسي

يجري اختبارات محوسبة ( التي تنص على "8، وجاء في الرتبة الرابعة فقرة )توسطة( وبدرجة م1.036)

( وبدرجة 1.067( وانحراف معياري )3.47"، بمتوسط حسابي )لقياس القدرات اإلبداعية للطلبة الموهوبين

لوجيا للنتائج المتعلقة بالتكنو  يجري تحليالً ( التي تنص على "10ة، وجاء في الرتبة الخامسة فقرة )توسطم

عادة تقييم وتعديل النظام حسب احتياجات المتعلم المطلوبة ( 3.47"، بمتوسط حسابي )المساندة وا 

يجري ( التي تنص على "7ة، وجاء في الرتبة السادسة فقرة )توسط( وبدرجة م1.097وانحراف معياري )

( وانحراف معياري 3.44"، بمتوسط حسابي )يناختبارات محوسبة لقياس درجة الذكاء للطلبة الموهوب

يقوم بتقييم مطابقة ( التي تنص على "11ة، وجاء في الرتبة السابعة فقرة )توسط( وبدرجة م1.081)

( 1.047( وانحراف معياري )3.4"، بمتوسط حسابي )خصائص الموهوبين مع المنتج أو البرنامج التقني

 .ةتوسطوبدرجة م
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( α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اتق ذوهل يوجد فر  الثاني:سؤال الدراسة      

الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي صعوبات التعلم والموهوبين في مدارس درجة امتالك في 

 لمتغي ر النوع االجتماعي؟ االعاصمة عم ان تعز 

 بين ذلك:ياآلتي  للعينات المستقلة والجدول Tلإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم استخدام اختبار      

 (20الجدول )
  للعينات المستقلة لتأثير النوع االجتماعي T نتائج اختبار

نوالمعلم  العدد الجنس الكفايات 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 Tقيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ومعلم
صعوبات 
 التعلم

المساندة عند المعرفة بالتكنولوجيا 
 .معلمي ذوي صعوبات التعلم

 0.659 3.94 17 ذكر
0.949 147 0.344 

 0.716 3.77 132 أنثى

تقييم التكنولوجيا المساندة من ق بل 
 .معلمي ذوي صعوبات التعلم

 0.621 3.76 17 ذكر
1.846 147 0.067 

 0.751 3.41 132 أنثى

ملية عتوظيف التكنولوجيا المساندة في 
)التخطيط / التدريس / المناهج( من 
 .ق بل معلمي ذوي صعوبات التعلم

 0.559 3.56 17 ذكر

0.167 147 0.867 
 0.672 3.53 132 أنثى

توظيف التكنولوجيا المساندة في عملية 
التقييم من ق بل معلمي ذوي صعوبات 

 .التعلم

 0.691 3.40 17 ذكر

0.24 147 0.811 
 0.931 3.34 132 أنثى

أخالقيات توظيف التكنولوجيا المساندة 
 .من ق بل معلمي ذوي صعوبات التعلم

 0.612 3.62 17 ذكر
0.312 147 0.755 

 0.704 3.57 132 أنثى

األجهزة التكنولوجية المساندة المستخدمة 
 .من ق بل معلمي ذوي صعوبات التعلم

 1.020 3.51 17 ذكر
1.063 147 0.29 

 0.816 3.28 132 أنثى

.الكفايات ككل  
 0.514 3.63 17 ذكر

1.051 147 0.295 
 0.555 3.48 132 أنثى

 ومعلم
 الموهوبين

المعرفة بالتكنولوجيا المساندة عند 
 .معلمي الموهوبين والمتفوقين

 0.542 3.94 31 ذكر
1.63 60 0.108 

 0.777 3.66 31 أنثى

 0.054 60 1.965 0.822 3.71 31 ذكر
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نوالمعلم  العدد الجنس الكفايات 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 Tقيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

ة المساندة في عمليتوظيف التكنولوجيا 
)التشخيص / التقييم( من ق بل معلمي 

 .الموهوبين والمتفوقين

 1.014 3.25 31 أنثى

توظيف التكنولوجيا المساندة في عملية 
)التخطيط / التدريس / المناهج( من 

 .ق بل معلمي الموهوبين والمتفوقين

 0.816 3.95 31 ذكر

1.71 60 0.092 
 0.750 3.61 31 أنثى

أخالقيات توظيف التكنولوجيا المساندة 
 .من ق بل معلمي الموهوبين والمتفوقين

 0.597 4.01 31 ذكر
1.707 60 0.093 

 0.666 3.73 31 أنثى

الخدمات المقدمة عن التكنولوجيا 
 .المساندة ألولياء أمور الطلبة الموهوبين

 0.698 4.13 31 ذكر
1.469 60 0.147 

 0.797 3.85 31 أنثى

.الكفايات ككل  
 0.591 3.95 31 ذكر

2.066 60 0.55 
 0.652 3.62 31 أنثى

مستوى  دحصائية عنإلم تكن ذات داللة  Tنالحظ أن جميع قيم  (20) من خالل الجدول السابق     

 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اتذ قو ال يوجد فر (، مما يدل على أنه 0.05داللة أقل من )

≥ α والمتفوقين والموهوبين الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي صعوبات التعلمدرجة امتالك ( في 

 .لمتغّير النوع االجتماعي افي مدارس العاصمة عّمان تعز 
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( α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اتق ذوهل يوجد فر  الثالث:سؤال الدراسة      
دارس م الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي صعوبات التعلم والموهوبين في درجة امتالك في

 األكاديمي؟لمتغي ر المؤهل  االعاصمة عم ان تعز 
 لك:اآلتي يبين ذحادي والجدول تم استخدام تحليل التباين األ لثلإلجابة عن سؤال الدراسة الثا     

 (21) الجدول
 كاديمينتائج تحليل التباين األحادي لتأثير متغير المؤهل األ 

 الكفايات  المعلمون
المؤهل  

 العلمي
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 

 الداللة

و معلم
صعوبات 
  التعلم

المعرفة بالتكنولوجيا 
  .المساندة

 0.471 3.67 8 دبلوم

2 2.737 5.79 0.004* 
 0.721 3.68 106 بكالوريوس

 0.617 4.13 35 دراسات عليا

Total 149 3.79 0.709 

تقييم التكنولوجيا 
  .المساندة

 0.937 3.45 8 دبلوم

2 0.62 1.123 0.328 
 0.736 3.4 106 بكالوريوس

 0.72 3.62 35 عليادراسات 

Total 149 3.45 0.744 

توظيف التكنولوجيا 
المساندة في عملية 

)التخطيط / التدريس / 
  .المناهج(

 0.765 3.46 8 دبلوم

2 0.037 0.085 0.918 
 0.657 3.53 106 بكالوريوس

 0.658 3.56 35 دراسات عليا

Total 149 3.53 0.659 

توظيف التكنولوجيا 
المساندة في عملية 

  .التقييم

 0.884 3.31 8 دبلوم

2 0.386 0.468 0.627 
 0.908 3.39 106 بكالوريوس

 0.913 3.22 35 دراسات عليا

Total 149 3.35 0.905 

أخالقيات توظيف 
  .التكنولوجيا المساندة

 0.971 3.18 8 دبلوم

2 0.831 1.754 0.177 
 0.694 3.57 106 بكالوريوس

 0.595 3.68 35 دراسات عليا

Total 149 3.57 0.692 

األجهزة التكنولوجية 
  .المساندة المستخدمة

 0.847 2.86 8 دبلوم
2 1.897 2.746 0.067 

 0.811 3.26 106 بكالوريوس
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 الكفايات  المعلمون
المؤهل  

 العلمي
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 0.887 3.54 35 دراسات عليا

Total 149 3.3 0.841 

 الكفايات ككل

 0.512 3.32 8 دبلوم

2 0.451 1.496 0.227 
 0.543 3.47 106 بكالوريوس

 0.575 3.63 35 دراسات عليا

Total 149 3.5 0.551 

 ومعلم
 الموهوبين

المعرفة بالتكنولوجيا 
  .المساندة

 0.424 4.1 2 دبلوم

2 0.255 0.545 0.583 
 0.733 3.86 32 بكالوريوس

 0.631 3.71 28 دراسات عليا

Total 62 3.8 0.679 

توظيف التكنولوجيا 
المساندة في عملية 
  .)التشخيص / التقييم(

 0.303 4.07 2 دبلوم

2 0.578 0.64 0.531 
 0.962 3.54 32 بكالوريوس

 0.952 3.37 28 دراسات عليا

Total 62 3.48 0.945 

توظيف التكنولوجيا 
المساندة في عملية 

)التخطيط / التدريس / 
  .المناهج(

 0.55 4.17 2 دبلوم

2 0.373 0.581 0.563 
 0.795 3.85 32 بكالوريوس

 0.817 3.68 28 دراسات عليا

Total 62 3.78 0.796 

أخالقيات توظيف 
  .المساندةالتكنولوجيا 

 0.118 4.08 2 دبلوم

2 0.06 0.142 0.868 
 0.715 3.88 32 بكالوريوس

 0.584 3.84 28 دراسات عليا

Total 62 3.87 0.642 

الخدمات المقدمة عن 
التكنولوجيا المساندة 
ألولياء أمور الطلبة 

 .الموهوبين

 0 4 2 دبلوم

2 0.242 0.415 0.662 
 0.85 4.07 32 بكالوريوس

 0.667 3.89 28 دراسات عليا

Total 62 3.99 0.756 

 الكفايات ككل

 0.279 4.08 2 دبلوم

2 0.244 0.591 0.557 
 0.692 3.84 32 بكالوريوس

 0.592 3.7 28 دراسات عليا

Total 62 3.79 0.639 
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داللة إحصائية عند مستوى  اتق ذو وجود فر عدم نالحظ  (21) في الجدول السابق Fمن خالل قيم      

الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي صعوبات التعلم  درجة امتالك ( فيα ≤ 0.05الداللة )

نولوجيا المعرفة بالتك، عدا كفاية كاديميلمتغّير المؤهل األ اوالموهوبين في مدارس العاصمة عّمان تعز 

حصائية عند مستوى أقل من إذات داللة  Fفقد كانت قيمة  ،المساندة عند معلمي ذوي صعوبات التعلم

( في كفاية α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اتق ذو (، مما يدل على وجود فر 0.05)

لمتغّير  اعز ت ،في مدارس العاصمة عّمان المعرفة بالتكنولوجيا المساندة عند معلمي ذوي صعوبات التعلم

 انت لصالح حملة الدراسات العليا.وك كاديميالمؤهل األ

 

 ( فيα ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اتق ذوهل يوجد فر  الرابع:سؤال الدراسة      

الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي صعوبات التعلم والموهوبين في مدارس  درجة امتالك

 الخبرة؟ سنوات لمتغي ر االعاصمة عم ان تعز 

 حادي والجدول اآلتي يبين ذلك:تم استخدام تحليل التباين األ رابعلإلجابة عن سؤال الدراسة ال

 (22) الجدول
 خبرةالسنوات نتائج تحليل التباين األحادي لتأثير متغير 

 العدد سنوات الخبرة الكفايات المعلمون
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F 

مستوى 
 الداللة

 ومعلم
صعوبات 
 التعلم

ا المعرفة بالتكنولوجي
 .المساندة

 0.718 3.58 72 خمس سنوات فأقل

2 2.911 6.189 0.003* 
 0.759 3.96 36 سنوات 10-6من 

 0.545 3.99 41 سنة فأكثر 11من 

Total 149 3.79 0.709 

 0.666 0.407 0.227 2 0.62 3.41 72 خمس سنوات فأقل
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 العدد سنوات الخبرة الكفايات المعلمون
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F 

مستوى 
 الداللة

تقييم التكنولوجيا 
 .المساندة

 0.76 3.44 36 سنوات 10-6من 

 0.921 3.54 41 سنة فأكثر 11من 

Total 149 3.45 0.744 

توظيف التكنولوجيا 
المساندة في عملية 

 ،)التخطيط
 .المناهج( ،التدريس

 0.601 3.44 72 خمس سنوات فأقل

2 0.785 1.829 0.164 
 0.681 3.54 36 سنوات 10-6من 

 0.72 3.69 41 سنة فأكثر 11من 

Total 149 3.53 0.659 

توظيف التكنولوجيا 
المساندة في عملية 

 .التقييم

 0.845 3.48 72 خمس سنوات فأقل

2 1.414 1.744 0.178 
 0.899 3.28 36 سنوات 10-6من 

 0.993 3.16 41 سنة فأكثر 11من 

Total 149 3.35 0.905 

أخالقيات توظيف 
التكنولوجيا 
 .المساندة

 0.628 3.52 72 خمس سنوات فأقل

2 0.182 0.376 0.687 
 0.714 3.6 36 سنوات 10-6من 

 0.784 3.64 41 سنة فأكثر 11من 

Total 149 3.57 0.692 

األجهزة التكنولوجية 
المساندة 
 .المستخدمة

 0.701 3.17 72 خمس سنوات فأقل

2 1.338 1.915 0.151 
 0.806 3.37 36 سنوات 10-6من 

 1.053 3.47 41 سنة فأكثر 11من 

Total 149 3.3 0.841 

 الكفايات ككل

 0.503 3.44 72 خمس سنوات فأقل

2 0.311 1.023 0.362 
 0.55 3.53 36 سنوات 10-6من 

 0.627 3.58 41 سنة فأكثر 11من 

Total 149 3.5 0.551 

 ومعلم
 الموهوبين

جيا بالتكنولو المعرفة 
 .المساندة

 0.463 3.7 12 خمس سنوات فأقل

2 0.404 0.873 0.423 
 0.772 3.6 10 سنوات 10-6من 

 0.709 3.885 40 سنة فأكثر 11من 

Total 62 3.8032 0.679 

توظيف التكنولوجيا 
 المساندة في عملية

 0.734 3.5357 12 خمس سنوات فأقل

 0.776 3.5429 10 سنوات 10-6من  0.945 0.056 0.052 2

 1.05 3.4536 40 سنة فأكثر 11من 
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 العدد سنوات الخبرة الكفايات المعلمون
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F 

مستوى 
 الداللة

 ،)التشخيص
 .التقييم(

Total 62 3.4839 0.945 

توظيف التكنولوجيا 
المساندة في عملية 

 ،التخطيط)
 .المناهج( ،التدريس

 0.534 3.7778 12 خمس سنوات فأقل

2 0.188 0.29 0.749 
 0.726 3.6111 10 سنوات 10-6من 

 0.883 3.8278 40 سنة فأكثر 11من 

Total 62 3.7832 0.796 

أخالقيات توظيف 
التكنولوجيا 
 .المساندة

 0.536 3.6944 12 خمس سنوات فأقل

2 0.258 0.618 0.542 
 0.673 3.9833 10 سنوات 10-6من 

 0.668 3.8917 40 سنة فأكثر 11من 

Total 62 3.8683 0.642 

الخدمات المقدمة 
عن التكنولوجيا 
المساندة ألولياء 
أمور الطلبة 
 .الموهوبين

 0.704 4.1667 12 خمس سنوات فأقل

2 0.237 0.406 0.668 

 0.853 3.9667 10 سنوات 10-6من 

 0.758 3.9417 40 سنة فأكثر 11من 

Total 62 3.9892 0.756 

 الكفايات ككل

 0.452 3.7749 12 خمس سنوات فأقل

2 0.015 0.035 0.965 
 0.661 3.7408 10 سنوات 10-6من 

 0.692 3.7999 40 سنة فأكثر 11من 

Total 62 3.7856 0.639 

داللة إحصائية عند مستوى  اتق ذو وجود فر عدم نالحظ  (22) في الجدول السابق Fمن خالل قيم      

الكفايات التكنولوجية المساندة الالزمة لدى معلمي صعوبات درجة امتالك ( في α ≤ 0.05الداللة )

بالتكنولوجيا  المعرفةعدا كفاية  ،لمتغّير سنوات الخبرة االتعلم والموهوبين في مدارس العاصمة عّمان تعز 

سنة، فقد كانت قيمة  11لصالح من تزيد سنوات خبرتهم عن  المساندة عند معلمي ذوي صعوبات التعلم

F  (.0.05حصائية عند مستوى أقل من )إذات داللة   
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 وصياتتائج والت  مناقشة الن  
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 الفصل الخامس

 وصياتتائج والت  مناقشة الن  

تضمن هذا الفصل عرضًا لمناقشة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، وأهم التوصيات المقترحة      

 اآلتي:في ضوء نتائج الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة على أسئلتها، وعلى النحو 

 

 المتعلقة باألسئلة  نتائج المناقشة  أواًل:

الكفايات التكنولوجية المساندة لدى  درجة امتالك ما األول:اإلجابة عن السؤال مناقشة نتائج      

 معلمي صعوبات التعلم والموهوبين في مدارس العاصمة عم ان؟

امتالك الكفايات التكنولوجية المساندة درجة إلى أن  (14&  7أظهرت النتائج المبينة في الجدول )     

 كانت بدرجة مرتفعة لصالح معلمي لدى معلمي صعوبات التعلم والموهوبين في مدارس العاصمة عّمان

فأكثر الكفايات المتوفرة لدى معلمي الموهوبين من  ،(3.79الموهبة والتفوق وذلك بمتوسط حسابي ) يذو 

أفراد عينة الدراسة هي "الخدمات المقدمة عن التكنولوجيا المساندة ألولياء أمور الطلبة الموهوبين" بدرجة 

 وجاءت الكفاية التي تنص على، األولى من بين المجاالت األخرى وكانت رتبتها ،(3.99مرتفعة بلغت )

ورتبتها  (3.48التقييم(" بدرجة متوسطة بلغت ) ،"توظيف التكنولوجيا المساندة في عملية )التشخيص

لمساندة امتالك الكفايات التكنولوجية ادرجة أن  يتبين وفي ضوء نتيجة هذا السؤالاألخيرة وهي الخامسة، 

بشكل كبير وعلى أعلى مستوى، ويالحظ أن هذه النتيجة منطقية وموافقة جاءت الموهوبين لدى معلمي 

قامت بإعداد غرفة مجهزة على أكمل  ( سواء حكومية أو خاصة) أغلب المدارس  لما هو في الواقع ألن

 يث قامتحالستقبال هؤالء الطلبة الموهوبين لرعايتهم وتنميتهم علميًا وعمليًا،  وجه وعلى أتم استعداد
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وزارة التربية والتعليم بإنشاء مدارس حكومية مخصصة للطلبة الموهوبين والمتفوقين تعمل على رعايتهم 

المدارس الخاصة قامت بتوفير كادر تعليمي كبير ومميز في كل كما أن  ،أقصى ما يمكنوتدريبهم 

التربية  وزارةو ، في كل مدرسةط فق اً واحد اً معلم التي وفرتلمدارس الحكومية خالفًا ل ،ةدَ مدرسة على ح  

رهم مهنيًا وذلك لتطوي ،في إعداد ورش تدريبية للمعلمين أثناء فترة الخدمةأيضًا مهتمة  كانت والتعليم

 بشكل مستمر.

امتالك الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي صعوبات التعلم درجة أظهرت النتائج إلى أن كما     

وذلك  ،العاصمة عّمان كانت بدرجة متوسطة لصالح معلمي ذوي صعوبات التعلموالموهوبين في مدارس 

أن أكثر الكفايات المتوفرة لدى معلمي صعوبات التعلم من أفراد عينة كما ، (3.50بمتوسط حسابي )

احتلت الرتبة ، و ورتبتها األولى (3.79الدراسة هي "المعرفة بالتكنولوجيا المساندة" بدرجة مرتفعة بلغت )

ودلت نتيجة ، (3.30"األجهزة التكنولوجية المساندة المستخدمة" بدرجة متوسطة بلغت ) ةخير ألا

امتالك الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي صعوبات درجة  على أنحصائيات لهذا السؤال اإل

 زة التكنولوجياألجه في المدارس الحكومية وذلك لعدم توفير وزارة التربية والتعليم ،التعلم كانت متوسطة

 يبية، وعدم تقديم ورش تدر وعدم تقديم الدعم الجيد على أكمل وجه ،المساندة المطلوبة في غرف المصادر

س الخاصة المدار كذلك ، و عملياً  على التطور والتقدم همساعدتي تالقبل أو أثناء فترة الخدمة  للمعلمين

جزء  يوجد هفي كل مدرسة على حدة إال أنلديها الرغم من ُكُبر عدد المعلمين في غرف المصادر على 

 .في تطبيق التكنولوجيا في العملية التعليمية قليلة معرفتهمالمعلمين بسيط من 

الحظ ي المعرفة بالتكنولوجيا المساندة عند معلمي ذوي صعوبات التعلموعند النظر إلى فقرات مجال      

ولوجيا على معرفة ودراية كاملة بالتكن تظهر إذ أنهمنقطة إيجابية لصالح معلمي صعوبات التعلم  ذهأن ه
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شكل كبير في المعلمين بمقدرة وهذا يوضح لنا المساندة وفوائد استخدامها وأهميتها في العملية التعليمية، 

 لتعليميةيفيد العملية امما  ،هاوتوظيفة دَ اختيار ما هو مناسب من التكنولوجيا المساندة لكل حالة على ح  

، كما أن المعلمين يتلقون حالياً عند الدراسة مساقات لمدخل التكنولوجيا المساندة والتي تتوفر لهؤالء الطلبة

 من خاللها المعلومات النظرية والمعرفية المتعلقة بهذا المجال.

في درجة متوسطة المتالك الكفايات  (2014)دراسة القريني اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج      

الصلة  وذلك الفتقارهم للكفايات األساسية ذات ،الضرورية للتكنولوجيا المساندة لمعلمي التربية الخاصة

في أن درجة استخدام التكنولوجيا  (2015)واتفقت مع نتائج دراسة العصيمي  بالتكنولوجيا المساندة،

علمين وذلك نتيجة لحاجة الم ،م في غرف المصادر كانت متوسطةالمساندة من ق َبل معلمي صعوبات التعل

 لعملية التعليمية، ا ءوعدم توفر التكنولوجيا المساندة إلجرا ،لورش تدريبية لكيفية استخدام التكنولوجيات

امتالك معلمي التربية الخاصة للكفايات التكنولوجية في Dalton (2015 )دراسة  اتفقت مع نتائجو 

( في تعدد استخدامات التكنولوجيا 2016) Lersilpدراسة  نتائج واتفقت مع ،بدرجة متوسطةالمساندة 

( في استخدام الموهوبين 2016) Ozcan & Bicenدراسة نتائج المساندة بدرجة مرتفعة، واتفقت مع 

تفقت او  صادر المعلومات بدرجة مرتفعة،مللتكنولوجيا المساندة في تبادل الخبرات والمعارف والوصول ل

( عن وجود درجة عالية من متخصصي ومعلمي التربية الخاصة 2018) Mahmoudدراسة  مع نتائج

( في استخدام معلمي 2018بامتالكهم لمعايير التكنولوجيا المساندة، كما أنها اتفقت مع دراسة أبو يحيى )

اندة في التعليم ا المسصعوبات التعلم للتكنولوجيا المساندة كانت بدرجة متوسطة، وتوظيفهم للتكنولوجي

وذلك ناتج من حاجة المعلمين للبرامج التدريبية المتخصصة في التكنولوجيا  ،كانت بدرجة متوسطة

 وذلك لتحقيق الفائدة من المميزات والخصائص التكنولوجية في العملية التعليمية.   ،المساندة



80  
 

ر التكنولوجيا المساندة بدرجة اف( في تو 2014)العتيبي واختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة      

في مدارس التربية الخاصة نتيجة الهتمام وزارة التربية والتعليم الكويتية والجهات المختصة بفئات  مرتفعة

( في قلة المعرفة في التكنولوجيا المساندة عند 2015) Penton، واختلفت مع دراسة التربية الخاصة

 .المعلمين والمستخدمين

 

داللة إحصائية عند مستوى الداللة  اتق ذوهل هناك فر  الثاني:مناقشة نتائج اإلجابة عن السؤال      

(0.05 ≥ αفي ) الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي صعوبات التعلم والموهوبين  درجة امتالك

 االجتماعي؟لمتغي ر النوع  افي مدارس العاصمة عم ان تعز 

           ( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 20في الجدول )تشير النتائج      

(0.05 ≥ αالمتالك ) الكفايات التكنولوجية المساندة تبعًا لمتغير النوع  معلمي ذوي صعوبات التعلم

  .( للدرجة الكلية0.295( وبدرجة داللة )1.051( المحسوبة إذ بلغت )Tاالجتماعي، استنادًا إلى قيمة )

 0.05)( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 20كما تشير النتائج في الجدول )     

≥ α)  ،المتالك معلمي ذوي الموهبة والتفوق للكفايات التكنولوجية المساندة تبعًا لمتغير النوع االجتماعي

  للدرجة الكلية. (0.55( وبدرجة داللة )2.066) إذ بلغت ( المحسوبةTقيمة ) إلىاستنادًا 

ن إ ذإال تتأثر بالنوع االجتماعي أن امتالك الكفايات التكنولوجية المساندة  إلى ذلك ايمكن أن يعز      

جيا مساندة ، كما أن ما يتم توفيره من أدوات تكنولو نفسها المعلمين الذكور واإلناث يتلقون البرامج التدريبية

في  أن النوع االجتماعي ال يؤثر كمتغيرفي مدارس الذكور هو نفسه يتم توفيره في مدارس اإلناث؛ أي 

 امتالكهم للكفايات التكنولوجية.
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لة الالدفي  في عدم وجود فروق( 2014دراسة الدوايدة ) اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج     

تماثلون في مما يجعلهم ي نفسها وذلك بسبب أن المعلمين والمعلمات يتلقون فرص التدريب ،اإلحصائية

ة إحصائية اللد اتق ذو نه ال يوجد فر إ( حيث 2018دراسة القحطاني )واتفقت مع نتائج  درجة االمتالك.

 .لمتغير الجنس اتعز 

لة النها وجدت فروق في الدإ( حيث 2012نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة عليان ) تواختلف     

 .اإلحصائية لصالح اإلناث

 

داللة إحصائية عند مستوى الداللة  اتق ذوهل هناك فر  الثالث:السؤال مناقشة نتائج اإلجابة عن      

(0.05 ≥ α في ) لدى معلمي صعوبات التعلم والموهوبين الكفايات التكنولوجية المساندة درجة امتالك

 األكاديمي؟لمتغي ر المؤهل  امدارس العاصمة عم ان تعز  في

فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية المتالك الكفايات ( وجود 21يالحظ من الجدول )     

فئة إذ حصل أصحاب  ،(3.5التكنولوجية المساندة لدى معلمي ذوي صعوبات التعلم بمتوسط حسابي )

متوسط حسابي لفئة )دبلوم( إذ بلغ  أقل (، وجاء3.63)دراسات عليا( على أعلى متوسط حسابي بلغ )

 0.05) داللةولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،(3.32)

≥ α)  صص ا السبب لطبيعة ومتطلبات التخهذ اعز يفقد كانت لصالح أصحاب الدراسات العليا، ويمكن أن

ن االدرجات العلمية المرتفعة يتعرض ان المعلم أو المعلمة ذإبدرجات علمية مرتفعة )دراسات عليا(، حيث 
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إلى العديد من المواضيع العلمية المتقدمة من حيث المعرفة والمعلومات المتخصصة في مجال صعوبات 

 .ة في مساقات متقدمة ومتخصصةتوظيف التكنولوجيا المساندآليات التعلم و 

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية المتالك الكفايات 21يالحظ من الجدول )     

إذ حصل أصحاب فئة ، (3.79التكنولوجية المساندة لدى معلمي ذوي الموهبة والتفوق بمتوسط حسابي )

( إذ بلغ دراسات علياحسابي لفئة )متوسط أقل جاء و (، 4.08)دبلوم( على أعلى متوسط حسابي بلغ )

 اتق ذو عدم وجود فر ي( لمكاديمي )العنتائج هذه الدراسة بالنسبة لمتغير المؤهل األ أظهرتف، (3.7)

الكفايات التكنولوجية المساندة لدى  درجة امتالك ( فيα ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 لمتغّير المؤهل العلمي. افي مدارس العاصمة عّمان تعز  بة والتفوقالموهذوي  يمعلم

لة اإلحصائية الق في الدو ( في وجود فر 2012اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة عليان )     

 .لمعلمي صعوبات التعلم لصالح الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه

( في عدم وجود فروق ذات داللة 2014مع نتائج دراسة الدوايدة ) نتائج الدراسة الحالية تواختلف     

لذين وذلك نتيجة أن المعلمين والمعلمات ا ،لمتغير المؤهل العلمي لمعلمي صعوبات التعلم اتعز  إحصائية

 يحملون شهادات البكالوريوس فما دون أو فما أكثر درسوا المقررات الدراسية المتعلقة بالتكنولوجيا المساندة

 .سهانف
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داللة إحصائية عند مستوى الداللة  اتق ذوهل هناك فر  الرابع:مناقشة نتائج اإلجابة عن السؤال      

(0.05 ≥ αفي ) الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلمي صعوبات التعلم والموهوبين  درجة امتالك

 الخبرة؟ سنوات لمتغي ر افي مدارس العاصمة عم ان تعز 

داللة إحصائية عند مستوى الداللة  اتق ذو عدم وجود فر ( إلى 22النتائج في الجدول )تشير      

(0.05 ≥ α في ) يف بة والتفوقالموهذوي  التكنولوجية المساندة لدى معلمي الكفاياتدرجة امتالك 

 (.3.7856حيث بلغ المتوسط الحسابي للكفايات ككل ) لمتغّير سنوات الخبرة امدارس العاصمة عّمان تعز 

 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ذاتق و وجود فر ( إلى 22كما تشير النتائج في الجدول )     

≥ α ارس في مد ذوي صعوبات التعلم الكفايات التكنولوجية المساندة لدى معلميدرجة امتالك ( في

، وهذه النتيجة سنة 11لصالح من تزيد سنوات خبرتهم عن ، لمتغّير سنوات الخبرة زاالعاصمة عّمان تع

تكنولوجيا بالتدل على خضوع معلمين ومعلمات ذوي صعوبات التعلم للورشات التدريبية المتخصصة 

 .قبل وأثناء الخدمةالمساندة 

داللة  اتق ذو في وجود فر ( 2015اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة العصيمي )ولقد      

( حيث أنه 2018القحطاني )ومع دراسة إحصائية تعود على معلمي صعوبات التعلم في سنوات الخبرة، 

 .لمعلمي صعوبات التعلم لمتغير الخبرة اداللة إحصائية تعز  اتق ذو وجد فر 

داللة  اتق ذو ( في عدم وجود فر 2014) الدوايدةنتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة  تواختلف     

لدورات لوذلك نتيجة أن المعلمين والمعلمات قد خضعوا  ،لمعلمي صعوبات التعلم إحصائية لسنوات الخبرة

نتائج مع  اختلفتو  من خالل عملهم بغض النظر عن مدة سنوات الخبرة لديهم.نفسها والورش التدريبية 
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ات لمعلمي صعوب لة اإلحصائية لعدد سنوات الخبرةالق في الدو ( في عدم وجود فر 2014دراسة القريني )

 .التعلم

  والمقترحاتالتوصيات  ثانيًا:

 :التوصيات

على فئات أخرى من ذوي ولكن نفسها المتغيرات إجراء المزيد من البحوث والدراسات على  -1

فئة  على تقتصر ا ن هذه الدراسةإ، حيث االحتياجات الخاصة في مجال التكنولوجيا المساندة

 .صعوبات التعلم والموهوبين في مدارس العاصمة عّمان

 المقترحات:

دم الجانب بما يخ غرف المصادرتوفير األجهزة التكنولوجية المساندة لذوي صعوبات التعلم في  -1

 التعليمي لدى الطلبة.

 لكترونية والمواقع اإلثرائية للمعلمين وللطلبة الموهوبين.توفير المنصات اإل -2

عدد الدورات التدريبية وتطبيقاتها في مجال التكنولوجيا المساندة في أثناء الخدمة لمعلمي زيادة  -3

 صعوبات التعلم والموهوبين في مجاالت التدريس، والتقييم ومواكبة التطورات في هذا المجال.

 ،معرفة الصعوبات التي تواجه معلمي صعوبات التعلم والموهوبين في استخدام التقنيات التعليمية -4

 والتغلب عليها، أو التقليل منها لتحسين العملية التعليمية.
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 وصيانتها. التعليمية

file:///C:/Users/Elham/Downloads/technology%20(2).pdf 

- RESNA Standards of Practice for Assistive Technology Professionals. 

https://www.resna.org/sites/default/files/legacy/certification/Standards%20of%20Pr

actice%20%28final%2010.10.08%29.pdf 

- Arntzen, E. (2017). Special Education Guide to Assistive Technology. 

https://opi.mt.gov/Portals/182/Page%20Files/Special%20Education/Guides/Assisti

ve%20Technology%20Guide%202017%20FINAL%202-6-18.pdf  

  

file:///C:/Users/Elham/Downloads/technology%20(2).pdf
https://www.resna.org/sites/default/files/legacy/certification/Standards%20of%20Practice%20%28final%2010.10.08%29.pdf
https://www.resna.org/sites/default/files/legacy/certification/Standards%20of%20Practice%20%28final%2010.10.08%29.pdf
https://opi.mt.gov/Portals/182/Page%20Files/Special%20Education/Guides/Assistive%20Technology%20Guide%202017%20FINAL%202-6-18.pdf
https://opi.mt.gov/Portals/182/Page%20Files/Special%20Education/Guides/Assistive%20Technology%20Guide%202017%20FINAL%202-6-18.pdf
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 ملحقات الدراسة

 

 خطاب طلب التحكيم. ( :1ملحق رقم ) 

 أسماء محكمي االستبانة. ( :2ملحق رقم )

 االستبانة في صورتها األولية. ( :3ملحق رقم )

 االستبانة في صورتها النهائية. ( :4)ملحق رقم 

 خطاب تسهيل المهمة من سعادة رئيس الجامعة. ( :5ملحق رقم )

 خطاب تسهيل المهمة من وزارة التربية والتعليم. ( :6ملحق رقم )

 خطاب تسهيل المهمة من مديرية التعليم الخاص.  ( :7ملحق رقم )

 كشف بأسماء المدارس والمراكز التي شكلت عينة الدراسة في العاصمة عّمان. ( :8ملحق رقم )
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( : خطاب طلب التحكيم1ملحق )  

 حضرة األستاذ الدكتور / الدكتورة ............................................. المحترم / ــة

 ... تحية طيبة وبعد

الكفايات التكنولوجية المساندة الالزمة لدى معلمي صعوبات تقوم الباحثة بإجراء دراستها بعنوان "      

". وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة  التعلم والموهوبين في مراكز ومدارس العاصمة عمَّان

الماجستير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم، في كلية العلوم التربوية في جامعة الشرق 

 .األردن( األوسط )عمان /

ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة طويلة ومعرفة ودراية في هذا المجال، وما أأمله فيكم من تعاون،      

 .أضع بين أيديكم االستبانة المرفقة لتحكيمها وبيان مدى مالءمتها لهذه الدراسة

ذي وضعت الهدف الأرجو من سيادتكم التكرم بقراءة فقرات االستبانة وبيان مدى تطابقها لتحقيق      

ن كانت لديكم مالحظات أخرى يرجى إضافتها  .من أجله ومالءمتها ألفراد العينة وا 

 جهة العمل التخصص الرتبة األكاديمية االسم

    

 شاكرة لكم حسن تعاونكم

 وتفضلوا بقبول فائق الشكر واإلحترام

 الباحثة                                   المشرف                                 

 الدكتورة أماني محمود                                                    إلهام يوسف سالم السعيدات
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 ( : أسماء محكمي االستبانة.2ملحق )

 جهة العمل التخصص الرتبة األكاديمية االسم 

 األردنيةالجامعة  تربية خاصة أستاذ جميل الصمادي 1

 الجامعة العربية المفتوحة تكنولوجيا تعليم أستاذ حارث عبود عباس 2

 الجامعة األردنية تربية خاصة أستاذ مشارك حاتم أنس الخمرة 3

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا تعليم أستاذ مشارك حمزة العساف  4

 االوسطجامعة الشرق  تكنولوجيا تعليم أستاذ مشارك خليل السعيد 5

 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية  تربية خاصة أستاذ مشارك علياء العويدي 6

 الجامعة األردنية تربية خاصة مساعد أستاذ صفاء العلي 7

 جامعة الشرق االوسط تكنولوجيا تعليم أستاذ مساعد فادي عودة 8

 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية  تربية خاصة أستاذ مساعد فجر إبراهيم قطيشات 9

 جامعة الشرق االوسط تكنولوجيا تعليم أستاذ مساعد فراس عياصرة 10

 الجامعة العربية المفتوحة تربية خاصة أستاذ مساعد ليلى ضمرة 11

 الجامعة الهاشمية تربية خاصة أستاذ مساعد معتصم محمد المساعدة 12

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا تعليم أستاذ مساعد منال طوالبة 13

 الجامعة الهاشمية تربية خاصة أستاذ مساعد نواف صالح الزيود 14
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( : االستبانات في صورتها األولية3ملحق )  

 استبانة المتفوقين والموهوبين

 أواًل / البيانات الشخصية

 .( أمام كل عبارة وبما ينطبق عليك ✓يرجى وضع إشارة ) 

 -الجنس : -1

 (     )  ذكر )     (                                         أنثى 

 -المؤهل العلمي : -2

 (     )  دبلوم )     (                      بكالوريوس )     (                     دراسات عليا 

 (......................................)  التخصص العلمي  -3

 -: نوع الهيئة التعليمية -4

 (     ) مدرسة )     (                       مركز 

 -نوع المدرسة : -5

  (     ) حكومة )     (                       خاصة

 -سنوات الخبرة : -6

 (     ) سنة فأكثر 12سنة )     (              11 – 6سنوات فأقل )     (            من   5
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  -هل حضرت دورات تدريبية في مجال التكنولوجيا المساندة أثناء الخدمة : -7

 (     )   نعم )     (                         ال 

 -هل تمتلك أي شهادات في التكنولوجيا المساندة : -8

 ........................  -نعم )     (                        ال )     (        ما هي :

 -سبة تقديمك لخدمات التكنولوجيا المساندة :ما ن -9

0 – 25%       )    (26 – 50%       )    (51 – 57%       )    (76 – 100% )    ( 
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 التعديالت المقترحة االنتماء المالئمة الوضوح الفقرة  رقم
 ال نعم ال نعم ال نعم

 للطلبة الموهوبين المعرفة بالتكنولوجيا المساندة ≠
المعرفة الكافية في المفاهيم والقضايا المتعلقة  تمتلك 1

 وبين.الموهباستخدام التكنولوجيا المساندة في تعليم 
       

المعرفة الكافية في استخدام مصطلحات ذات تمتلك  2
صلة بالتكنولوجيا المساندة في االتصال الكتابي 

 والشفوي.

       

المعرفة الكافية في وصف القوانين والتشريعات تمتلك  3
واللوائح الحكومية وانعكاساتها في استخدام التكنولوجيا 

 . الموهوبينالمساندة في تعليم 

       

المعرفة الكافية للتعامل مع البرامج المحوسبة تمتلك  4
 المخصصة للطلبة الموهوبين.

       

المنصات المعرفة الكافية للتعامل مع تمتلك  5
 اإللكترونية المخصصة للطلبة الموهوبين.

       

المعرفة الكافية للتعامل مع التطبيقات تمتلك  6
 اإللكترونية المخصصة للطلبة الموهوبين.

       

 توظيف التكنولوجيا المساندة في عملية )التشخيص / التقييم( للطلبة الموهوبين ≠
 تقييم وتشخيصتستخدم التكنولوجيا المساندة في  7

 الموهوبين مع احتياجات التعلم.
       

تطبق االختبارات والمقاييس المحوسبة لتشخيص  8
 الطلبة الموهوبين.

       

اختبارات محوسبة لقياس درجة الذكاء للطلبة  تجري 9
 الموهوبين.

       

تجري اختبارات محوسبة لقياس القدرات اإلبداعية  10
 للطلبة الموهوبين.

       

توظف إجراءات النماذج المحوسبة للكشف عن ميول  11
 واهتمامات الطلبة الموهوبين. 

       

        تحديد مستوى اآلداء عند الطلبة الموهوبين الكترونيًا. 12
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 التعديالت المقترحة االنتماء المالئمة الوضوح الفقرة  رقم
 ال نعم ال نعم ال نعم

لنتائج المتعلقة بالتكنولوجيا المساندة لتحليل  تجري 13
عادة تقييم وتعديل النظام حسب االحتياجات  وا 

 المطلوبة.

       

قدرة على تقييم مطابقة خصائص الموهوبين مع مال 14
 المنتج أو البرنامج التقني.

       

التكنولوجيا لجمع وتحليل وتلخيص البيانات  تستخدم 15
عن مستوى أداء الموهوبين للمساعدة في اتخاذ القرار 

 التدريسي.

       

 ( للطلبة الموهوبينالتخطيط / التدريس / المناهجعملية )توظيف التكنولوجيا المساندة في  ≠
تحدد العناصر الخاصة بالمناهج التي تقوم بتكوين  16

التطبيقات التقنية المناسبة وطرق تنفيذها مع 
 .الموهوبين

       

تقوم ببناء وتنفيذ برنامج تربوي خاص للطلبة  17
 الموهوبين كل طالب على حدة.

       

واهتمامات الطلبة الموهوبين عند وضع تراعي ميول  18
 خطة تربوية.

       

قدرة على تحديد وتشغيل البرامج التي تلبي األهداف مال 19
 في بيئات تعليمية متنوعة. لموهوبينالتعليمية ل

       

وتركيب أجهزة أو أ برامج ونماذج قدرة على تصميممال 20
بر ع الموهوبينأدوات تقنية مساندة لتلبية احتياجات 

 البيئات التعليمية.

       

تقنيات االتصال للوصول إلى المعلومات  تستخدم 21
 لكترونيًا. اوالموارد 

       

تالئم التقنيات التكنولوجية مع الدروس المقدمة للطلبة  22
 الموهوبين.

       

المعدات على استخدام  تدرب الطلبة الموهوبين 23
 التعليمية والبرمجيات حتى يحققوا اإلتقان.التكنولوجية 
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 التعديالت المقترحة االنتماء المالئمة الوضوح الفقرة  رقم
 ال نعم ال نعم ال نعم

        ُتطّور إمكانيات الطلبة الموهوبين تكنولوجيًا. 24

 زمةالمساندة الال ةالتكنولوجيتستطيع اختيار األجهزة  25
 للطلبة الموهوبين.

       

تتواصل وتشرف على الطلبة الموهوبين خارج أوقات  26
 العمل الكترونيًا.

       

 للطلبة الموهوبين أخالقيات توظيف التكنولوجيا المساندة ≠
المعرفة الكافية في قضايا اإلنصاف واألخالقية  تمتلك 27

والقانونية والبشرية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا 
 .الموهوبينالمساندة مع 

       

قدرة على التطوير المهني المستمر الكتساب مال 28
ومواكبتها حول التطورات الجديدة  المعرفة والمهارات

 في التكنولوجيا المساندة.

       

االلتزام بقوانين حقوق الطبع والنشر حول توزيع  29
البرمجيات وغيرها من المواد التقنية المحمية بحقوق 

 الطبع والنشر.

       

في أنشطة المنظمات المهنية ذات  تتواصل وتشارك 30
 الصلة بمجال التكنولوجيا المساندة. 

       

دة آلخرين في تشغيل التكنولوجيا المساناإرشاد تستطيع  31
 وصيانتها وقت الحاجة.

       

تتعاون مع أعضاء الفريق متعدد التخصصات في  32
 الكشف عن جميع ميول واهتمامات الطلبة الموهوبين.

       

 الخدمات المقدمة عن التكنولوجيا المساندة ألولياء أمور الطلبة الموهوبين ≠
إنشاء عالقة جيدة بين المدرسة أو تحرص على  33

المركز مع أولياء أمور الطلبة الموهوبين الطالعهم 
 على مدى تطور ولدهم.

       

توعية أولياء أمور الطلبة الموهوبين حول تعمل على  34
 استخدام التكنولوجيا في عملية التعلم.همية أ
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 التعديالت المقترحة االنتماء المالئمة الوضوح الفقرة  رقم
 ال نعم ال نعم ال نعم

مصطلحات ذات صلة بالتكنولوجيا  تستطيع توضيح 35
أمور  مع أولياء المساندة في االتصال الكتابي والشفوي

 الطلبة الموهوبين.

       

األهداف والغايات من استخدام تستطيع توضيح  36
 مورهم.أ التكنولوجيا المساندة للطلبة الموهوبين وأولياء

       

تستطيع توضيح االحتياجات التعليمية للطلبة  37
 الموهوبين لدى أولياء أمورهم.

       

تقوم بإرشاد أولياء أمور الطلبة الموهوبين الستخدام  38
، المنصات اإللكترونية، والتطبيقات البرامج المحوسبة

 المناسبة التي تزيد من اإلثراء. اإللكترونية
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 استبانة صعوبات التعلم

 أواًل / البيانات الشخصية

 .( أمام كل عبارة وبما ينطبق عليك ✓يرجى وضع إشارة ) 

 -الجنس : -1

 (     )  ذكر )     (                                         أنثى 

 -المؤهل العلمي : -2

 (     )  دراسات عليا          دبلوم )     (                      بكالوريوس )     (            

 (....................................)  التخصص العلمي  -3

 -نوع الهيئة التعليمية : -4

 (     ) مدرسة )     (                       مركز 

 -نوع المدرسة : -5

  (     ) حكومة )     (                       خاصة

 -سنوات الخبرة : -6

 (     ) سنة فأكثر 12سنة )     (             11 – 6(          من      سنوات فأقل )  5

  -هل حضرت دورات تدريبية في مجال التكنولوجيا المساندة أثناء الخدمة : -7

 (     )   نعم )     (                       ال 
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 -هل تمتلك أي شهادات في التكنولوجيا المساندة : -8

 ........................  -(                       ال )     (        ما هي :   نعم )  

 -ما نسبة تقديمك لخدمات التكنولوجيا المساندة : -9

0 – 25%       )    (26 – 50%      )    (51 – 57%       )    (76 – 100% )    ( 
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 ةالمقترحالتعديالت  االنتماء المالئمة الوضوح الفقرة  رقم
 ال نعم ال نعم ال نعم

 لذوي صعوبات التعلم المعرفة بالتكنولوجيا المساندة ≠
المعرفة الكافية في المفاهيم والقضايا المتعلقة تمتلك  1

باستخدام التكنولوجيا المساندة في تعليم ذوي صعوبات 
 التعلم. 

       

تخدام اسالمعرفة الكافية في قضايا التنوع في تمتلك  2
 التكنولوجيا المساندة مع ذوي صعوبات التعلم.

       

المعرفة الكافية في وصف القوانين والتشريعات تمتلك  3
واللوائح الحكومية وانعكاساتها في استخدام التكنولوجيا 

 المساندة في تعليم ذوي صعوبات التعلم. 

       

لمساندة في االمعرفة الكافية في تأثير التكنولوجيا تمتلك  4
 جميع مراحل التطوير على ذوي صعوبات التعلم.

       

المعرفة الكافية في تحديد وتشغيل األجهزة تمتلك  5
 التكنولوجية التعليمية المساندة وبرامجها.

       

 لذوي صعوبات التعلم تقييم التكنولوجيا المساندة ≠
ع م تقييم شامل للتكنولوجيا المساندة المستخدمةتجري  6

 ذوي صعوبات التعلم.
       

تقييم ميزات األنظمة التقنية في التكنولوجيا تستطيع  7
 المساندة المقدمة لذوي صعوبات التعلم.

       

تحديد متطلبات ذوي صعوبات التعلم من تستطيع  8
 التكنولوجيا المساندة بما يتالءم مع احتياجاته التعليمية.

       

االتصال المستخدمة لوصول ذوي  تقنياتلتقييم  تجري 9
 صعوبات التعلم إلى المعلومات والموارد إلكترونيًا.

       

على مساعدة الفرد في توضيح وتحديد أولويات تحرص  10
أهداف التدخل الوظيفي فيما يتعلق بنتائج التقييم القائم 

 على التكنولوجيا المساندة.

       

زيز المساندة المستخدمة في تعتقوم بتقييم التكنولوجيا  11
 القبول االجتماعي لذوي صعوبات التعلم.

       

 ( لذوي صعوبات التعلمالتخطيط / التدريس / المناهجعملية )توظيف التكنولوجيا المساندة في  ≠
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 ةالمقترحالتعديالت  االنتماء المالئمة الوضوح الفقرة  رقم
 ال نعم ال نعم ال نعم

تحدد العناصر الخاصة بالمناهج التي تقوم بتكوين  12
 التطبيقات التقنية المناسبة وطرق تنفيذها مع ذوي

 صعوبات التعلم.

       

قدرة على تحديد وتشغيل البرامج التي تلبي األهداف مال 13
التعليمية لذوي صعوبات التعلم في بيئات تعليمية 

 متنوعة.

       

قدرة على تصميم وتصنيع وتركيب أجهزة أو أدوات مال 14
تقنية مساندة لتلبية احتياجات ذوي صعوبات التعلم عبر 

 التعليمية.البيئات 

       

على توفير تدريب منظم وثابت لذوي صعوبات تحرص  15
التعلم لتشغيل المعدات التعليمية والتكيفية والبرمجيات 

 حتى يحققوا اإلتقان.

       

ستخدم تقنيات االتصال للوصول إلى المعلومات ت 16
 والموارد إلكترونيًا.

       

مع أعضاء الفريق لتحديد التقنيات المساندة  تتعاون 17
واإلرشادات التي يمكن أن تساعد ذوي صعوبات التعلم 

 على تلبية المتطلبات التعليمية. 

       

 لذوي صعوبات التعلم التقييمعملية توظيف التكنولوجيا المساندة في  ≠
ستخدم التكنولوجيا المساندة في تقييم وتشخيص ذوي ت 18

 التعلم مع احتياجات التعلم.صعوبات 
       

ستخدم التكنولوجيا لجمع وتحليل وتلخيص البيانات عن ت 19
مستوى أداء ذوي صعوبات التعلم للمساعدة في اتخاذ 

 القرار التدريسي. 

       

المقدرة على تقييم مطابقة خصائص ذوي صعوبات التعلم  20
 .مع المنتج أو البرنامج التقني
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 ةالمقترحالتعديالت  االنتماء المالئمة الوضوح الفقرة  رقم
 ال نعم ال نعم ال نعم

عادة  تجري 21 تحليل النتائج المتعلقة بالتكنولوجيا المساندة وا 
 تقييم وتعديل النظام حسب االحتياجات المطلوبة.

       

 لذوي صعوبات التعلم أخالقيات توظيف التكنولوجيا المساندة ≠
المعرفة الكافية في قضايا اإلنصاف واألخالقية تمتلك  22

 باستخدام التكنولوجياوالقانونية والبشرية المتعلقة 
 المساندة مع ذوي صعوبات التعلم.

       

المعرفة بالمنظمات والمنشورات ذات الصلة بمجال تمتلك  23
 التكنولوجيا المساندة لذوي صعوبات التعلم.

       

قدرة على التطوير المهني المستمر الكتساب المعرفة مال 24
الجديدة في والمهارات ومواكبتها حول التطورات 

 التكنولوجيا المساندة.

       

االلتزام بقوانين حقوق الطبع والنشر حول توزيع  25
البرمجيات وغيرها من المواد التقنية المحمية بحقوق الطبع 

 والنشر.

       

في أنشطة المنظمات المهنية ذات  تتواصل وتشارك 26
 الصلة بمجال التكنولوجيا المساندة. 

       

المعرفة بالمبادئ التوجيهية إلحالة ذوي صعوبات تمتلك  27
 التعلم إلى محترف آخر.

       

 آلخرين في تشغيل التكنولوجيا المساندةاإرشاد تستطيع  28
 وصيانتها وقت الحاجة.

       

ات وأولياء أمور ذوي صعوبأعضاء الفريق تستطيع إرشاد  29
 .مناسبة إلى موارد تقنية مساندة التعلم

       

 األجهزة التكنولوجية المساندة المستخدمة لذوي صعوبات التعلم ≠
        تستخدم الهاتف الذكي. 30
        (. Tabletتستخدم اللوح الرقمي )  31
أثناء عملية  Data showتستخدم جهاز عرض البيانات  32

 الشرح.
       

أثناء عملية  Power pointتستخدم العروض التقديمية  33
 الشرح.
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 ةالمقترحالتعديالت  االنتماء المالئمة الوضوح الفقرة  رقم
 ال نعم ال نعم ال نعم

        وبرامجه. تستخدم جهاز الحاسب اآللي 34
        في غرفة المصادر. Internetتستخدم شبكة الـ  35
        في التدريس. YouTubeتستخدم موقع الـ  36
        تستخدم المسجالت الصوتية أثناء عملية الشرح. 37
        الصوتية للنص المكتوب أثناء القراءة. تستخدم القارءات 38
        تستخدم الكتب اإللكترونية الناطقة أثناء عملية الشرح. 39
        تستخدم القلم الناطق أثناء حصص القراءة. 40
        تستخدم آلة حاسبة ناطقة أثناء عملية الشرح. 41
        تستخدم آلة كاتبة ناطقة في غرفة المصادر. 42
تستخدم أنظمة تدريب على النطق معتمدة على جهاز  43

 الحاسوب في غرفة المصادر.
       

        تستخدم البرامج الخاصة بالتهجئة أثناء قراءة النصوص. 44
        تستخدم آلة تحويل النص المقروء إلى مكتوب. 45
        تستخدم خاصية التدقيق اإلمالئي اإللكتروني. 46
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( : االستبانات في صورتها النهائية4ملحق )  

 حضرة األستاذ / ة المحترمين .....

 ... تحية طيبة وبعد

الكفايات التكنولوجية المساندة الالزمة لدى معلمي صعوبات التعلم أقوم بإجراء دراسة بعنوان "      

ت الحصول على درجة ". وذلك استكمااًل لمتطلبا والموهوبين في مراكز ومدارس العاصمة عمَّان

الماجستير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم، في كلية العلوم التربوية في جامعة الشرق 

 .األوسط ) عمان / األردن (

ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة طويلة ومعرفة ودراية في هذا المجال، وما أأمله فيكم من تعاون،      

خالص  ( في المكان الذي ترونه مناسبًا مع ✓نة المرفقة لإلجابة عليها بوضع ) أضع بين أيديكم االستبا

 الشكر والتقدير على مساهمتكم.

الهدف من هذه االستبانة معرفة الكفايات التكنولوجية المتوفرة عند معلمي الموهوبين والمتفوقين.      

 لذلك فإن صدق النتائج التي تتوصل إليها هذه الدراسة تتوقف على دقة استجاباتكم لفقرات هذه االستبانة.

 مع خالص الشكر والتقدير ...

 

 الباحثة

 إلهام يوسف سالم السعيدات
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 استبانة المتفوقين والموهوبين

 أواًل / البيانات الشخصية

 

 .( أمام كل عبارة وبما ينطبق عليك ✓يرجى وضع إشارة ) 

 -النوع االجتماعي : -1

 ذكر )     (                                         أنثى )     (

 -المؤهل العلمي : -2

 (     ) (                     دراسات عليا   دبلوم )     (                      بكالوريوس )  

 -نوع المدرسة : -3

  (     ) حكومة )     (                       خاصة

 -سنوات الخبرة : -4

 (     ) سنة فأكثر 11سنة )     (           10 – 6سنوات فأقل )     (          من  5

 -هل حضرت دورات تدريبية في مجال التكنولوجيا المساندة أثناء الخدمة : -5

 نعم )     (       ال )     (       عددها )     (       نوعها )................................(
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 -التكنولوجيا المساندة :

 تعديله وتحسينه، ويستخدم فيهي أي جهاز أو أداة أو جزء من أداة أو نظام منتج سواء تم تصنيعه أو 

الزيادة أو الحفاظ على المهارات الوظيفية أو تحسينها لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة )محمود، 

2015.)  

عاِل  الفقرة رقم
 جداً 

ضعيف  ضعيف متوسط عالِ 
 جداً 

 الموهوبين والمتفوقينالمعرفة بالتكنولوجيا المساندة عند معلمي 
الكافية في المفاهيم والقضايا المتعلقة باستخدام متلك المعرفة ي 1

 . التكنولوجيا المساندة في تعليم الموهوبين
     

متلك المعرفة الكافية في استخدام مصطلحات ذات صلة ي 2
 .بالتكنولوجيا المساندة في االتصال الكتابي والشفوي

     

صة المخصمتلك المعرفة الكافية للتعامل مع البرامج المحوسبة ي 3
 . للطلبة الموهوبين

     

متلك المعرفة الكافية للتعامل مع المنصات اإللكترونية مثل ي 4
 )رنزولي( المخصصة للطلبة الموهوبين

     

متلك المعرفة الكافية للتعامل مع التطبيقات اإللكترونية  ي 5
 المخصصة للطلبة الموهوبين

     

 والمتفوقين الموهوبينمن ِقبل معلمي توظيف التكنولوجيا المساندة في عملية )التشخيص / التقييم( 
طبق االختبارات والمقاييس المحوسبة للكشف عن الطلبة ي 6

 الموهوبين.
     

      جري اختبارات محوسبة لقياس درجة الذكاء للطلبة الموهوبين.ي 7
القدرات اإلبداعية للطلبة جري اختبارات محوسبة لقياس ي 8

 الموهوبين.
     

وظف إجراءات النماذج المحوسبة للكشف عن ميول واهتمامات ي 9
 الطلبة الموهوبين.
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عاِل  الفقرة رقم
 جداً 

ضعيف  ضعيف متوسط عالِ 
 جداً 

عادة تقييم ي 10 جري تحليل للنتائج المتعلقة بالتكنولوجيا المساندة وا 
 وتعديل النظام حسب احتياجات المتعلم المطلوبة.

     

مطابقة خصائص الموهوبين مع المنتج أو البرنامج قوم بتقييم ي 11
 .التقني

     

ستخدم التكنولوجيا لجمع وتحليل وتلخيص البيانات عن مستوى ي 12
 أداء الموهوبين للمساعدة في اتخاذ القرار التدريسي.

     

 نالموهوبين والمتفوقيتوظيف التكنولوجيا المساندة في عملية )التخطيط / التدريس / المناهج( من ِقبل معلمي 
حدد العناصر الخاصة بالمناهج التي تقوم بتكوين التطبيقات ي 13

 التقنية المناسبة وطرق تنفيذها مع الموهوبين.
     

ستطيع تحديد وتشغيل البرامج التي تلبي األهداف التعليمية ي 14
 للموهوبين في بيئات تعليمية متنوعة.

     

ستطيع تصميم برامج ونماذج أوتركيب أجهزة أو أدوات تقنية ي 15
 مساندة لتلبية احتياجات الموهوبين عبر البيئات التعليمية.

     

ستخدم تقنيات االتصال للوصول إلى المعلومات والموارد ي 16
 الكترونيًا.

     

      تالئم التقنيات التكنولوجية مع الدروس المقدمة للطلبة الموهوبين.ي 17

درب الطلبة الموهوبين على استخدام المعدات التكنولوجية التعليمية ي 18
 والبرمجيات حتى يحققوا اإلتقان. 

     

      طّور كفايات الطلبة الموهوبين تكنولوجيًا.ي 19

ستطيع اختيار األجهزة التكنولوجية المساندة الالزمة للطلبة ي 20
 الموهوبين.

     

      الطلبة الموهوبين خارج أوقات العمل الكترونيًا.شرف على ي 21

 الموهوبين والمتفوقينأخالقيات توظيف التكنولوجيا المساندة من ِقبل معلمي 
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عاِل  الفقرة رقم
 جداً 

ضعيف  ضعيف متوسط عالِ 
 جداً 

متلك المعرفة الكافية في قضايا اإلنصاف واألخالقية والقانونية ي 22
 والبشرية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا المساندة مع الموهوبين.

     

متلك المقدرة على التطوير المهني المستمر الكتساب المعرفة ي 23
 والمهارات ومواكبتها حول التطورات الجديدة في التكنولوجيا المساندة.

     

لتزم بقوانين حقوق الطبع والنشر حول توزيع البرمجيات وغيرها من ي 24
 المواد التقنية المحمية بحقوق الطبع والنشر.

     

وتشارك في أنشطة المنظمات المهنية ذات الصلة بمجال تواصل ي 25
 التكنولوجيا المساندة.

     

يستطيع إرشاد اآلخرين في تشغيل التكنولوجيا المساندة وصيانتها  26
 وقت الحاجة.

     

يتعاون مع أعضاء الفريق متعدد التخصصات في الكشف عن جميع  27
 ميول واهتمامات الطلبة الموهوبين.

     

 الخدمات المقدمة عن التكنولوجيا المساندة ألولياء أمور الطلبة الموهوبين
حرص على إنشاء عالقة جيدة بين )المدرسة / المركز( مع أولياء ي 28

 أمور الطلبة الموهوبين الطالعهم على مدى تطور ولدهم.
     

قوم بتوعية أولياء أمور الطلبة الموهوبين حول أهمية استخدام ي 29
 التكنولوجيا في عملية التعلم.

     

قوم بإرشاد أولياء أمور الطلبة الموهوبين الستخدامات التكنواوجيا ي 30
المساندة مثل ) البرامج المحوسبة، المنصات اإللكترونية، والتطبيقات 

 اإللكترونية ( المناسبة التي تزيد من اإلثراء.
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 استبانة صعوبات التعلم

 البيانات الشخصيةأواًل / 

 

 .( أمام كل عبارة وبما ينطبق عليك ✓يرجى وضع إشارة ) 

 -النوع االجتماعي : -1

 ذكر )     (                                         أنثى )     (

 -المؤهل العلمي : -2

 (     ) دبلوم )     (                      بكالوريوس )     (                     دراسات عليا

 -نوع المدرسة : -3

  (     ) حكومة )     (                       خاصة

 -سنوات الخبرة : -4

 (     ) سنة فأكثر 11سنة )     (            10 – 6سنوات فأقل )     (          من  5

 -هل حضرت دورات تدريبية في مجال التكنولوجيا المساندة أثناء الخدمة : -5

 ال )     (       عددها )     (       نوعها )..............................(نعم )     (       
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 -التكنولوجيا المساندة :

هي أي جهاز أو أداة أو جزء من أداة أو نظام منتج سواء تم تصنيعه أو تعديله وتحسينه، ويستخدم في 

االحتياجات الخاصة )محمود،  الزيادة أو الحفاظ على المهارات الوظيفية أو تحسينها لألشخاص ذوي

2015.)  

عاِل  الفقرة رقم
 جداً 

ضعيف  ضعيف متوسط عالِ 
 جداً 

 المعرفة بالتكنولوجيا المساندة عند معلمي ذوي صعوبات التعلم
المعرفة الكافية )في المفاهيم والقضايا المتعلقة(  يمتلك 1

باستخدام التكنولوجيا المساندة في تعليم ذوي صعوبات 
 . التعلم

     

المعرفة الكافية في أهمية التنوع في استخدام  يمتلك 2
 .التكنولوجيا المساندة مع ذوي صعوبات التعلم

     

المعرفة الكافية في تحديد وتشغيل األجهزة  يمتلك 3
 . التكنولوجية التعليمية المساندة وبرامجها

     

 التعلم تقييم التكنولوجيا المساندة من ِقبل معلمي ذوي صعوبات
تقييم شامل للتكنولوجيا المساندة المستخدمة مع  يجري 4

 ذوي صعوبات التعلم.
     

ستطيع تقييم ميزات األنظمة التقنية في التكنولوجيا ي 5
 المساندة المقدمة لذوي صعوبات التعلم.

     

ستطيع تحديد متطلبات ذوي صعوبات التعلم من ي 6
 مية.مع احتياجاتهم التعلي التكنولوجيا المساندة بما يتالءم

     

جري تقييم لتقنيات االتصال المستخدمة لوصول ذوي ي 7
 صعوبات التعلم إلى المعلومات والموارد إلكترونيًا.

     

قوم بتقييم التكنولوجيا المساندة المستخدمة في تعزيز ي 8
 القبول االجتماعي لذوي صعوبات التعلم.

     

 المساندة في عملية )التخطيط / التدريس / المناهج( من ِقبل معلمي ذوي صعوبات التعلمتوظيف التكنولوجيا 
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عاِل  الفقرة رقم
 جداً 

ضعيف  ضعيف متوسط عالِ 
 جداً 

حدد العناصر الخاصة بالمناهج التي تقوم بتكوين ي 9
التطبيقات التقنية المناسبة وطرق تنفيذها مع ذوي 

 .صعوبات التعلم

     

متلك المقدرة على تحديد وتشغيل البرامج التي تلبي ي 10
التعليمية لذوي صعوبات التعلم في بيئات  األهداف

 .تعليمية متنوعة

     

متلك المقدرة على تصميم وتصنيع وتركيب أجهزة أو ي 11
أدوات تقنية مساندة لتلبية احتياجات ذوي صعوبات التعلم 

 .عبر البيئات التعليمية

     

حرص على توفير تدريب منظم وثابت لذوي صعوبات ي 12
 المعدات التعليمية والتكيفية والبرمجياتالتعلم لتشغيل 

 حتى يحققوا اإلتقان.

     

ستخدم تقنيات االتصال للوصول إلى المعلومات والموارد ي 13
 إلكترونيًا.

     

تعاون مع أعضاء الفريق لتحديد التقنيات المساندة ي 14
واإلرشادات التي يمكن أن تساعد ذوي صعوبات التعلم 

 على تلبية المتطلبات التعليمية. 

     

 توظيف التكنولوجيا المساندة في عملية التقييم من ِقبل معلمي ذوي صعوبات التعلم
وي ذ ستخدم التكنولوجيا المساندة في تقييم وتشخيصي 15

 صعوبات التعلم مع احتياجات التعلم.
     

ستخدم التكنولوجيا لجمع وتحليل وتلخيص البيانات عن ي 16
مستوى أداء ذوي صعوبات التعلم للمساعدة في اتخاذ القرار 

 التدريسي. 

     

متلك المقدرة على تقييم مطابقة خصائص ذوي صعوبات ي 17
 .التعلم مع المنتج أو البرنامج التقني
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عاِل  الفقرة رقم
 جداً 

ضعيف  ضعيف متوسط عالِ 
 جداً 

عادة ي 18 جري تحليل النتائج المتعلقة بالتكنولوجيا المساندة وا 
 تقييم وتعديل النظام حسب االحتياجات المطلوبة.

     

 أخالقيات توظيف التكنولوجيا المساندة من ِقبل معلمي ذوي صعوبات التعلم
متلك المعرفة الكافية في قضايا العدالة واألخالقية ي 19

المتعلقة باستخدام التكنولوجيا المساندة مع ذوي والقانونية 
 .صعوبات التعلم

     

متلك المعرفة بالمنظمات والمنشورات ذات الصلة بمجال ي 20
 .التكنولوجيا المساندة لذوي صعوبات التعلم

     

متلك المقدرة على التطوير المهني المستمر الكتساب ي 21
التطورات الجديدة في المعرفة والمهارات ومواكبتها حول 

 .التكنولوجيا المساندة

     

لتزم بقوانين حقوق الطبع والنشر حول توزيع البرمجيات ي 22
 .وغيرها من المواد التقنية المحمية بحقوق الطبع والنشر

     

تواصل وتشارك في أنشطة المنظمات المهنية ذات الصلة ي 23
 . بمجال التكنولوجيا المساندة

     

ستطيع إرشاد اآلخرين في تشغيل التكنولوجيا المساندة ي 24
 .وصيانتها وقت الحاجة

     

ستطيع إرشاد أعضاء الفريق وأولياء أمور ذوي صعوبات ي 25
 .التعلم إلى موارد تقنية مساندة مناسبة

     

 األجهزة التكنولوجية المساندة المستخدمة من ِقبل معلمي ذوي صعوبات التعلم
      .الهاتف الذكيستخدم ي 26
      (. Tabletستخدم اللوح الرقمي ) ي 27
أثناء عملية  Data showستخدم جهاز عرض البيانات ي 28

 الشرح.
     

أثناء عملية  Power pointستخدم العروض التقديمية ي 29
 .الشرح

     

      .ستخدم جهاز الحاسب اآللي وبرامجهي 30
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عاِل  الفقرة رقم
 جداً 

ضعيف  ضعيف متوسط عالِ 
 جداً 

      في غرفة المصادر. Internetستخدم شبكة الـ ي 31
      في التدريس. YouTubeستخدم موقع الـ ي 32
      ستخدم المسجالت الصوتية أثناء عملية الشرح.ي 33
      ستخدم القارءات الصوتية للنص المكتوب أثناء القراءة.ي 34
      ستخدم الكتب اإللكترونية الناطقة أثناء عملية الشرح.ي 35
      ستخدم القلم الناطق أثناء حصص القراءة.ي 36
      ستخدم آلة حاسبة ناطقة أثناء عملية الشرح.ي 37
      ستخدم آلة كاتبة ناطقة في غرفة المصادر.ي 38
ستخدم أنظمة تدريب على النطق معتمدة على جهاز ي 39

 الحاسوب في غرفة المصادر.
     

      .أثناء قراءة النصوص ستخدم البرامج الخاصة بالتهجئةي 40
      ستخدم آلة تحويل النص المقروء إلى مكتوب.ي 41
      ستخدم خاصية التدقيق اإلمالئي اإللكتروني.ي 42
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 ( : خطاب تسهيل المهمة من سعادة رئيس الجامعة5ملحق )
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 ( : خطاب تسهيل المهمة من وزارة التربية والتعليم6ملحق )
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 خطاب تسهيل المهمة من مديرية التعليم الخاص ( :7ملحق )
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 كشف بأسماء المدارس والمراكز التي شكلت عينة الدراسة في العاصمة عم ان (:8ملحق )

 العدد التبعية المحافظة اسم المؤسسة 

 39 خاصة محافظة العاصمة اليوبيل(. )مدرسةمؤسسة الملك حسين  1

 1 حكومة محافظة العاصمة مدرسة الجويدة األساسية المختلطة. 2

 1 حكومة محافظة العاصمة مدرسة أم الحيران األساسية المختلطة. 3

 1 حكومة محافظة العاصمة مدرسة البتراء األساسية المختلطة الثانية. 4

 9 خاصة محافظة العاصمة المدرسة األهلية للبنات. 5

 14 خاصة محافظة العاصمة مدارس المنهل العالمية. 6

 3 خاصة محافظة العاصمة مدارس دار األرقم اإلسالمية. 7

 1 حكومة محافظة العاصمة مدرسة أم البساتين الثانوية للبنات. 8

 4 خاصة محافظة العاصمة مدرسة أكاديمية عمان. 9

 1 حكومة محافظة العاصمة مدرسة أم البساتين األساسية للبنين. 10

 1 حكومة محافظة العاصمة للبنين.مدرسة العال الثانوية الشاملة  11

 6 خاصة محافظة العاصمة مدرسة عمان الوطنية. 12

 8 خاصة محافظة العاصمة مركز المسار. 13

 29 خاصة محافظة العاصمة مدارس أكسفورد. 14

 1 حكومة محافظة العاصمة مدرسة أبو نقلة األساسية المختلطة. 15

 1 حكومة محافظة العاصمة مدرسة حسبان األساسية المختلطة. 16

 5 خاصة محافظة العاصمة مدارس الكلية العلمية اإلسالمية. 17

 1 حكومة محافظة العاصمة مدرسة حسبان الثانوية الشاملة للبنين. 18
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 8 خاصة محافظة العاصمة مدارس الحصاد التربوي. 19

 1 حكومة محافظة العاصمة مدرسة عثمان بن عفان األساسية للبنين. 20

 10 خاصة محافظة العاصمة المدارس العالمية. 21

 1 حكومة محافظة العاصمة مدرسة األرقم بن أبي األرقم األساسية المختلطة. 22

 1 حكومة محافظة العاصمة مدرسة عائشة أم المؤمنين األساسية المختلطة. 23

 6 خاصة محافظة العاصمة المدارس العمرية. 24

 5 خاصة محافظة العاصمة الحديثة.روضة ومدرسة المدينة  25

 8 خاصة محافظة العاصمة الشميساني. –المدرسة الوطنية األرثوذكسية  26

 8 حكومة محافظة العاصمة سحاب. –مدرسة الملك عبداهلل الثاني للتميز  27

 4 خاصة محافظة العاصمة مدرسة األمير حمزة بن الحسين. 28

 3 خاصة محافظة العاصمة الحديثة.مدارس األكاديمية العربية  29

 2 حكومة محافظة العاصمة مدرسة رفيدة األسلمية األساسية المختلطة. 30

 6 خاصة محافظة العاصمة مدرسة أكاديمية األنجال الدولية. 31

 1 خاصة محافظة العاصمة مدارس األفكار الراقية. 32

 15 خاصة محافظة العاصمة المدارس العصرية. 33

 10 خاصة محافظة العاصمة مدارس أكاديمية ريتال الدولية. 34

 

 

 


