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  :الملخص
ت الدراسة تعرُّف واقع استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تدریس ھدف

ولتحقیق ھدف الدراسة استخدمت الباحثة  .التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة
معلمین معلمًا ومعلمًة من ال) ١٤٠(وتكّونت َعیِّنة الدراسة األساسیة من ، المنھج الوصفي التحلیلي

والمعلمات في المدارس المضمَّن بھا برامج َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة في مدینة الریاض للعام 
العام ألبعاد واقع استخدام  الحسابي وتوصلت الدراسة إلى أن المتوسط. ھـ١٤٣٨/١٤٣٩الدراسي 

 َتَشتُّت االنتباه وَفْرط المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تدریس التالمیذ ذوي اضطراب
كما توصلت الدراسة إلى أن المعلمین یواجھون العدید من . الَحَرَكة یشیر إلى درجة ممارسة مرتفعة

الُمعوِّقات التي تجعل من الصعب استخدامھم للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تدریس التالمیذ ذوي 
المرتبة األولى من بین أبعاد ) الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة(ْعد َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة، حیث حاز ُب

ُمعوِّقات استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت 
الُمعوِّقات (، ثم ُبْعد )الُمعوِّقات المتعلقة بالجھة المشرفة على المعلم(االنتباه وَفْرط الَحَرَكة، تاله ُبْعد 

فجاء بالمرتبة الرابعة، وحلَّ ) الُمعوِّقات المتعلقة بالمنھج(بالمرتبة الثالثة، أما ُبْعد ) المتعلقة بالمعلم
  .في المرتبة الخامسة واألخیرة) الُمعوِّقات المتعلقة بالتلمیذ(ُبْعد 

ة ات المفتاحی اه   :الكلم شتت االنتب طراب ت ة، اض ة اإللكترونی ائل التعلیمی ة،   الوس ْرط الَحَرَك وَف
  .المعلمین

Abstract: 
This study aimed to recognize reality of using electronic educational 

devices in teaching students with attention deficit hyperactivity disorder 
(ADHD). To achieve these goals, the researcher used a descriptive, analytic 
method. Sample of the study consisted of (140) male and female teachers 
working in schools which have programs for attention deficit hyperactivity 
disorder in Riyadh in the school year 1438/1439H. Results of the study 
revealed that overall mean of dimensions of teacher's use of electronic 
educational devices in teaching students with attention deficit hyperactivity 
disorder referred to a high practice.  

The study also found that teachers face many barriers which hinder 
their use of electronic educational devices in teaching students with 
attention deficit hyperactivity disorder. Domain of (barriers related to the 
environment) came first among barriers which hinder their use of electronic 
educational devices in teaching students with attention deficit hyperactivity 
disorder followed by domain of (barriers related to the entity which 
supervises teachers). Barriers related to the teacher came third and barriers 
related to curriculum came fourth. Dimension of (barriers related to the 
students) came fifth and last. 
Keywords: electronic educational devices, attention deficit hyperactivity 
disorder, teachers.  
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 :مقدمة الدراسة 
شھد المجتمع السعودي في اآلونة أخیرة تزایدًا في االھتمام باألطفال ذوي اضطراب َتَشتُّت 

سست الجمعیات الخیریة والتوعویة التي تھدف إلى نشر المعلومات عن االنتباه وَفْرط الَحَرَكة، فتأ
ھذا االضطراب، وُأجریت المزید من الدراسات واألبحاث حول انتشار االضطراب، وأسالیب 

وأسست عدد من الجامعات السعودیة برامج إلعداد المعلمین المتخصصین في . التعامل معھ
  . )٢٠١٥الوابلي، (تدریس ھؤالء التالمیذ 

وقد ُتوِّجت ھذه الجھود مؤخرًا بإقرار وزارة التعلیم السعودیة اعتبار اضطراب َتَشتُّت االنتباه 
وَفْرط الَحَرَكة فئًة من فئات التربیة الخاصة، وبالتالي فإن التالمیذ الذین لدیھم ھذا االضطراب 

عدتھم في تحقیق مؤھلون للحصول على خدمات التربیة الخاصة في المدارس العادیة من أجل مسا
أقصى إمكانیاتھم، وتلبیة احتیاجاتھم، والتخفیف من حدة المشكالت السلوكیة التي تظھر لدیھم 

  ).١٤٣٧- ١٤٣٦وزارة التعلیم، (وتُحول دون تعلمھم 
وقد كشفت عدد من الدراسات التي ُأجریت في المجتمع السعودي حول انتشار اضطراب 

والمعروف ) Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder(َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة 
بین األطفال والمراھقین عن نسب عالیة جدًا لھذا االضطراب، حیث ) ADHD(اختصارًا بـ 

، في %)١٦،٤(إلى أن معدل انتشار االضطراب قد وصل إلى ) ٢٠٠٢(أشارت دراسة الحامد 
تقریبًا،  %) ١٢(شار االضطراب بلغت أن نسبة انت) ٢٠٠٩(حین كشفت دراسة الخشرمي، وأحمد 

بحسب تقریر الجمعیة األمریكیة للطب  من مجموع التالمیذ في التعلیم %) ١١( بحوالي كما تقدر
  ).٢٠١٣( النفسي عام

واضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة ھو اضطراب عصبي سلوكي یظھر من خالل 
 أو على شكل سلوك یتسم بحركة واندفاعیة ونشاط ُصُعوبات في االنتباه والقدرة على التركیز

  ). American psychiatric Association, 2013(مْفرط 
وقد َعِمل الباحثون والمختصون خالل العقود الثالثة الماضیة على تطویر عدد من األسالیب 

ت االنتباه والفّنیات والتدخالت التي یمكن استخدامھا لمساعدة األطفال الذین لدیھم اضطراب َتَشتُّ
وَفْرط الَحَرَكة، حیث إنھ من خالل تحسین الظروف المحیطة یمكن الخفض من أعراض ھذا 
االضطراب في مرحلة الطفولة، كذلك من خالل التدخل اإلرشادي والتعلیمي، وما یتضمنھ من 

  ). ٢٠١٤األخرس، (أسالیب وِتْقنیات مفیدة 
دیثة في مواجھة احتیاجات األطفال ذوي وتكمن أھمیة استخدام الوسائل اإللكترونیة الح

نقص االنتباه والنشاط الزائد؛ إذ تتمیز بقدر عاٍل من التفاعلیة؛ وِلما تقدمھ من أشكال، ورسوم، 
وأصوات، وحركة فنجد التفاعل واضحًا من الطفل مما یؤدي إلى زیادة انتباه الطفل والسعي إلى 

إلى فاعلیة ألعاب ) ٢٠٠٩( دراسة خلیفة وأشارت. حصول التعزیز الذي تقدمھ ھذه البرامج
الكمبیوتر التعلیمیة في خفض َتَشتُّت االنتباه وَفْرط النشاط لدى طفل المدرسة، وزیادة مستوى 
التحصیل الدراسي؛ لذلك ترى الباحثة ضرورة استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة من ِقبل 

  .دمعلمي األطفال ذوي نقص االنتباه والنشاط الزائ
 :اإلحساس بمشكلة الدراسة

كشفت عدد من الدراسات أن استخدم الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم األطفال ذوي 
االحتیاجات التربویة الخاصة تزید انتباه الطفل، وتخفض النشاط الزائد لدیھ، وتنّمي القدرات 

قق المتعة واإلثارة، ومالئمة العقلیة، وتؤدي إلى ارتفاع مستوى التحصیل الدراسي، كما أنھا تح
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؛ إبراھیم، ٢٠١٣؛ مصطفى، ٢٠٠٩خلیفة، (لجمیع المراحل التعلیمیة، وتدعم القیم اإلیجابیة 
٢٠١٤.(  

وأكد عدد من المختصین أن استخدام األلعاب اإللكترونیة التعلیمیة قد یساعد على تحسین 
حل المشكالت، وُیقدِّم للطالب الفرصة المھارات االجتماعیة، وُیعّلم الطالب كیفیة اتخاذ القرار، و

كما أن ). fenstermache , Olympia & Sheridan, 2006(لممارسة مواقف حل المشكالت 
المحاكاة عن طریق الكمبیوتر تمنح الطالب الفرصة لخوض التجارب من خالل ِتْقنیات حل 

 ,Xu. ( بیئة آمنةالمشكالت، واتخاذ قرارات صائبة وخاطئة، والتعرف على التبعات وذلك في
Reid & Steckelberr, 2002 .(  

  :مشكلة الدراسة
وقد تبین من مراجعة الدراسات التي تناولت الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة، قلة الدراسات 
التي تناولت واقع استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ الذین لدیھم 

  . نتباه وَفْرط الَحَرَكةاضطراب َتَشتُّت اال
ومن ثم تتحدد مشكلة الدراسة الحالیة في أنھ بالرغم من أھمیة الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة 
ودورھا الفعال في عالقتھا ببعض المتغیرات فإنھ توجد قلة في الدراسات التي تناولتھا خاصة في 

  .لحركةعالقتھا بتعلیم التالمیذ ذوي اضطرا تشتت االنتباه وفرط ا
لذلك كان من المھم إجراء دراسة علمیة لمعرفة واقع استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة 
اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة، والتعّرف على ُمعوِّقات استخدامھا 

  .وتحدیدًا. في مدارس التعلیم العام
   :أسئلة الدراسة

ما واقع استخدام المعلمین للوسائل : لإلجابة عن التساؤل الرئیسي التاليتسعى الدراسة 
  التعلیمیة اإللكترونیة في تدریس التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة؟

  :ویتفرع عنھ السؤالین التالیین
ذ ذوي اضطراب ما واقع استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تدریس التالمی .١

  َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة؟
ما ُمعوِّقات استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تدریس التالمیذ ذوي اضطراب  .٢

  َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة؟
 :ھدفا الدراسة

تالمیذ ذوي اضطراب تعرف واقع استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تدریس ال .١
  .َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة

تعرف الُمعوِّقات التي تحول دون استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم  .٢
 .التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة
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 :أھمیة الدراسة 
  : األھمیة النظریة: أوًال

 من الدراسات النادرة التي تناولت متغیرات الدراسة - على حد علم الباحثة  –تعد ھذه الدراسة   .١
وفقا لحدودھا المكانیة والبشریة وھو ما یعد إضافة علمیة تثري المكتبة العربیة حیث إنھا 

  .تتماشى مع االتجاھات الحدیثة التي تدعوا الى استخدام التقنیة والوسائل اإللكترونیة في التعلیم
ظري في مجال الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة من حیث أھمیتھا، وواقع استخدامھا بناء إطار ن .٢

في تعلیم التالمیذ ذوي َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة، والُمعوِّقات التي تواجھ المعلمین أثناء 
  .استخدامھا

  األھمیة التطبیقیة : ثانیًا
ات التي تواجھ المعلمین أثناء استخدام تساھم ھذه الدراسة في وضع حلول لمواجھة الُمعوِّق .١

  .الوسائل اإللكترونیة التعلیمیة
كما تساعد نتائج ھذه الدراسة في توجیھ القائمین على العملیة التعلیمیة من أجل تفعیل - .٢

 .الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في التعلم
 :حدود الدراسة

راب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط معرفة واقع معلمي التالمیذ ذوي اضط: الحدود الموضوعیة .١
  .الَحَرَكة نحو استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تدریس ھؤالء التالمیذ

معلمي ومعلمات التعلیم العام الذین یدرسون التالمیذ ذوي اضطراب : الحدود البشریة .٢
  .َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة

 برامج َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة في مدینة المدارس المضمَّن بھا: الحدود المكانیة .٣
  .الریاض

  .ه١٤٣٩-١٤٣٨ُطبقت الدراسة في الفصل الدراسي األول للعام : الحدود الزمانیة .٤
 :مفاھیم الدراسة

  : الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة
ي بأنھا المواد واألجھزة والمواقف التعلیمیة الت) "٨٤، ص ٢٠٠٨(عرفھا عطار وكنسارة 

یستخدمھا المعلم في مجال االتصال التعلیمي بطریقة ونظام خاص لتوضیح فكرة أو تفسیر مفھوم 
  ".غامض أو شرح أحد الموضوعات بغرض تحقیق التلمیذ ألھداف سلوكیة محدودة

: تقدیم المادة التعلیمیة من خالل األجھزة اإللكترونیة مثل: وتعرفھا الباحثة إجرائیًا بأنھا
ھزة اللوحیة اإللكترونیة، والھواتف الذكیة، واإلنترنت، واأللعاب اإللكترونیة الحاسب، واألج

التعلیمیة، وألعاب الفیدیو، وذلك لتحقیق أھداف التعلیم بشكل فعال مع مراعاة الفروق الفردیة بین 
ل ما التالمیذ، ومقابلة االحتیاجات الخاصة لھم، وبحیث تالئم أنماط التعلم المختلفة للتالمیذ من خال

  .تقدمھ من صور، ورسوم، وأصوات، وكلمات
  :التالمیذ ذوو اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة

الطفل الذي لدیھ اضطراب فرط الحركة أو تشتت االنتباه أو كالھما، مما یحتاج إلى تدخل "  ھو 
" امج التعلیميوفق تقریر معتمد، وال یوجد لدى الطالب عوق آخر یحول دون استفادتھ من البرن

  .)١٩، ١٤٣٦-١٤٣٧وزارة التعلیم، (
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التالمیذ والتلمیذات الملتحقون ببرامج َتَشتُّت االنتباه وَفْرط  :وتعرفھم الباحثة إجرائیًا بأنھم
الَحَرَكة في مدارس التعلیم، بالمرحلة االبتدائیة والمتوسطة، والمشخَّصین أن لدیھم اضطراب َتَشتُّت 

  .َرَكةاالنتباه وَفْرط الَح
  :الدراسات السابقة

دراسة ھدفت تعرف واقع وأھمیة استخدام الحاسب اآللي في ریاض ) ٢٠١٢(أجرت قربان 
األطفال الحكومیة واألھلیة من وجھة نظر معلمات الروضة في مدینة مكة المكرمة، ولتحقیق ھدف 

 على جمیع معلمات الدراسة استخدمت الباحثة المنھج الوصفي، واستخدمت االستبانة أداًة طبقتھا
معلمة، وأشارت ) ٣٥٢(ریاض األطفال الحكومیة واألھلیة بمدینة مكة المكرمة، والبالغ عددھن 

نتائج الدراسة إلى أن درجة استخدام الحاسب اآللي في ریاض األطفال الحكومیة واألھلیة كان 
 كانت بدرجة كبیرة مع بدرجة نادرة، كما أشارت النتائج إلى أن درجة أھمیة استخدام الحاسب اآللي

وجود فروق في درجة االستخدام لصالح ریاض األطفال األھلیة، وفرق في درجة األھمیة لصالح 
 .ریاض األطفال الحكومیة

تعرف درجة ممارسة معلمات ریاض ) ٢٠١٢(كما ھدفت دراسة الجراح والعجلوني 
ان وتحدید العوائق التي األطفال لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في ریاض األطفال في عم

) معدات وبرمجیات(تحول دون استخدامھا، إضافة إلى التعرف على واقع توافر تلك التكنولوجیا 
وذلك ، في ریاض األطفال في عمان، واستخدم الباحثان في ھذه الدراسة المنھج المسحي الوصفي

د تكونت َعیِّنة الدراسة من باستخدام استبانة قاما بتصمیمھا وتطویرھا لتحقیق أھداف الدراسة، وق
معلمة ریاض أطفال، وأشارت النتائج إلى قلة توافر المعدات والبرمجیات في كثیر من ) ١٧٢(

ریاض األطفال في عمان، إضافة إلى وجود ضعف لدى معلمات ریاض األطفال بشكل عام في 
 عوائق كثیرة تحول مجال استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، كما دلت النتائج على وجود

النقص في : دون استخدام معلمات ریاض األطفال لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، من أبرزھا
  . المعدات والبرمجیات، وقلة الوقت وقلة الحوافز المادیة، وغیرھا

وفي دراسة ھدفت إلى قیاس استخدام المدارس االبتدائیة لأللعاب الرقمیة القائمة على التعلم 
كتلندا، استخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي، واالستبانة أداًة لجمع البیانات، وكانت َعیِّنة في اس

من ) ٣١(أي ) ٪٥٠(مدرسة ابتدائیة، وقد توصلت الدراسة إلى أن ) ٤٩(معلمُا من ) ٦٢(الدراسة 
، في حین أن اآلخر أفراد الَعیِّنة قد استخدموا تكنولوجیا األلعاب الرقمیة القائمة على التعلم للتدریس

منھم لم یسبق لھم استخدام ھذه التكنولوجیا في التدریس، وأن ھناك مجموعة من الُصُعوبات ) ٪٥٠(
من : التي تواجھ المعلمین أثناء استخدام تكنولوجیا األلعاب الرقمیة، وھي مرتبة تنازلیًا كما یلي

قت والمناھج الدراسیة، من الصعب تقییم اكتساب التعلم، نقص المھارات والتدریب، ضیق الو
 ,Abdul razik, Connolly & Hainey)الصعب تحدید لعبة مناسبة، عدم وجود أجھزة كمبیوتر

2012) .  
دراسة ھدفت إلى تحدید واقع توظیف المستحدثات التكنولوجیة ) ٢٠١٣(وأجرى شقور 

استخدم الباحث وُمعوِّقات ذلك في مدارس الضفة الغربیة وقطاع غزة من وجھة نظر المعلمین، 
معلمُا ) ٧٩٠(المنھج الوصفي التحلیلي، واالستبانة كأداة لجمع المعلومات، وكانت َعیِّنة الدراسة 

المستحدثات التكنولوجیة في المدارس  ومعلمة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن واقع استخدام
قات استخدام الفلسطینیة من وجھة نظر المعلمین كانت بدرجة متوسطة، وأعلى درجة لُمعوِّ

التكنولوجیا كانت بدرجة مرتفعة وتتعلق بعدم توفر األجھزة بشكل كاٍف، إضافة إلى عدم القدرة 
على استخدام األجھزة من قبل المعلمین والمعلمات، كما أشارت إلى وجود فروق في واقع استخدام 

اإلقلیم، : عًا لمتغیراتالمستحدثات التكنولوجیة في المدارس الفلسطینیة من وجھة نظر المعلمین تب
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والمؤھل العلمي، وسنوات الخبرة، ونوع المدرسة؛ بینما لم تكن الفروق دالة إحصائیًا تبعًا لمتغیر 
  .الجنس

من خالل الدراسة التي أجراھا إلى تعرف العوامل ) Mogire, 2013(وسعى موجیر 
س الثانویة في والیة كیسیي المؤثرة على استخدام الحواسیب في تعلیم وتعلم الریاضیات في المدار

في كینیا، وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي االستقصائي، وتكّونت أدوات الدراسة من استبانات 
وطبقت على َعیِّنة مكونة . للمعلمین والطالب ومدراء المدارس، ومقابلة للمدیرین، وجداول المقابلة

مدیر مدرسة موزعین على ) ١٦(یات، ومعلمًا ومعلمة للریاض) ٣٢(طالبًا وطالبة، و) ٣٢٣(من 
مدرسة في والیة كیسیي، وقد أظھرت النتائج أن معلمي الریاضیات قد بلغوا ) ١٩(َعیِّنة مكونة من 

الحد األدنى الستخدام الحاسوب في عملیة تدریس الریاضیات وذلك بسبب وجود عدد من 
سیب المخصصة لكل مدرسة، نقص برمجیات الریاضیات، العدد القلیل للحوا: التحدیات، منھا

االفتقار لمھارات استخدام الحاسوب من قبل المعلمین والطالب، وانقطاع التیار الكھربائي وعدم 
  .كفایة مساحة المختبرات الحاسوبیة الستیعاب الطالب

دراسة ھدفت تعرف درجة توافر التكنولوجیا المساندة في مدارس ) ٢٠١٤(وأجرى العتیبي 
القتھا بمستوى استخدامھا من وجھة نظر معلمي التربیة الخاصة بدولة التربیة الخاصة، وع

معلمًا من معلمي التربیة ) ١٢٠(الكویت، استخدم الباحث المنھج الوصفي، وكانت َعیِّنة الدراسة 
الخاصة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة توافر التكنولوجیا المساندة في التربیة الخاصة كانت 

 وأن درجة استخدامھا كانت بدرجة متوسطة، كما كشفت النتائج عن وجود عالقة بدرجة مرتفعة،
موجبة ذات داللة إحصائیة بین توافر التكنولوجیا المساندة في مدارس التربیة الخاصة بالكویت، 

 .وبین درجة استخدامھا
یة تعرف العوامل المؤثرة في تدني مستوى استخدام الِتْقن) ٢٠١٤(وھدفت دراسة القریني 

المساعدة مع التالمیذ ذوي اإلعاقات المتعددة، واتجاھات معلمیھم نحو استخدامھا معھم، استخدم 
معلمًا ) ٥٤(الباحث المنھج الوصفي، واالستبانة أداًة لجمع المعلومات، وتكونت َعیِّنة الدراسة من 

 في مدینة الریاض، في المؤسسات التعلیمیة التي تقدِّم خدماتھا للتالمیذ ذوي اإلعاقات المتعددة
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أبرز العوامل المؤثرة في استخدام الِتْقنیة تتمثل في افتقار معلمي 
التربیة الخاصة إلى الكفایات الضروریة ذات العالقة بمجاالت الِتْقنیة المساعدة، وضعف المستوى 

ج أن معلمي ذوي اإلعاقات المتعددة التدریبي لفریق البرنامج التربوي الفردي، كما أظھرت النتائ
یحملون اتجاھات إیجابیة نحو استخدام الِتْقنیة المساعدة، وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات 
داللة إحصائیة بین العوامل المؤثرة في تدّني مستوى استخدام الِتْقنیة المساعدة مع ھؤالء التالمیذ 

 الذین یحملون درجة البكالوریوس في التربیة تعود الختالف المؤھل الدراسي لصالح المعلمین
  .الخاصة

بدراسة ھدفت تعرف العقبات التي تواجھ المعلمات ) Alsharif, 2014(وقام الشریف 
السعودیات للطالبات ذوات ُصُعوبات التعلم في مدارس جدة االبتدائیة، والتي تحول دون إدماج 

الباحثة المنھج الوصفي، واعتمدت على االستبانة وتوظیف الِتْقنیات التعلیمیة فیھا، وقد استخدمت 
) ٥٠(معلمة ُصُعوبات تعلم، من ) ٥٠(كأداة لتحقیق أھداف الدراسة، وتكّونت َعیِّنة الدراسة من 

ھناك عدد من المعّوقات : مدرسة ابتدائیة بمدینة جدة، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة
لمات الطالبات ذوات ُصُعوبات التعلم للِتْقنیات التعلیمیة، والتحدیات التي تحول دون استخدام مع

ال توجد دورات : ُمعوِّقات تتعلق بالمعلمات منھا: وتندرج ھذه المعّوقات تحت أربع فئات، ھي
تدریبیة في مجال استخدام التكنولوجیا التعلیمیة في التدریس، افتقار المعلمات إلى المعرفة 

ي تدعم المناھج الدراسیة، ھناك القلیل من الحوافز المالیة والمعنویة بالتكنولوجیات التعلیمیة الت
ال : لتشجیع المعلمات على استخدام تكنولوجیات التعلیم؛ وُمعوِّقات تتعلق باإلدارة المدرسیة منھا
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یوجد دلیل یشرح ما ھي األدوات والِتْقنیات التعلیمیة التكنولوجیة المتاحة في المدرسة وكیفیة 
، ضعف البنیة التحتیة لإلنترنت في المدرسة، واألجھزة وأدوات التكنولوجیا التعلیمیة استخدامھا

غیر متوفرة وكافیة لعدد الطالب، ھناك نقص في التشجیع من مدیرات المدرسة للمعلمات الستخدام 
استخدام عدم رغبة الطالبات ب: ِتْقنیات التعلیم في المناھج الدراسیة؛ وُصُعوبات تتعلق بالطالبات منھا

: الِتْقنیات التعلیمیة، وُصُعوبة في تعلم كیفیة استخدام الِتْقنیات التعلیمیة؛ وتحدیات تتعلق بالمنھج منھا
ال یوجد دلیل الستخدام ِتْقنیات التعلیم في المناھج الدراسیة، ندرة المواقع التعلیمیة العربیة التي تدعم 

في البرامج العربیة المنتجة للمناھج الدراسیة المناھج الدراسیة لذوي ُصُعوبات التعلم، ونقص 
  .الخاصة بذوي ُصُعوبات التعلم

الُمعوِّقات التي تواجھ معلمي المرحلة الثانویة في ) ٢٠١٤(كما بحثت دراسة الدویني 
استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في المدارس اللیبیة، وكذلك محاولة اقتراح حلول 

قات، وتم استخدام المنھج الوصفي التحلیلي، وتكونت أدوات الدراسة من لمعالجة ھذه الُمعوِّ
استبانتین، إحداھما خاصة بالمعلمین واألخرى بالمدراء، وتم اختیار َعیِّنة الدراسة من مدیري 

) ١٢٧(من المدیرین والمدیرات، و) ٥(ومعلمي المدارس الحكومیة اللیبیة، حیث تكونت الَعیِّنة من 
، وأظھرت نتائج الدراسة أن الُمعوِّقات التي تحول دون استخدام المعلمین لتكنولوجیا معلمًا ومعلمة

ضعف : (مجال الُمعوِّقات اإلداریة، مثل: المعلومات واالتصاالت كانت ضمن ثالثة مجاالت، ھي
لقة ، وجاء في المرتبة األولى، ثم مجال ُمعوِّقات متع)التخطیط المبرمج الستخدام الِتْقنیات الحدیثة

عدم توسیع بیئة التعلم باستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت خارج الغرفة : (بالطلبة مثل
عدم قدرة المعلمین على التعامل مع المواقع : (، وأخیرًا مجال ُمعوِّقات متعلقة بالمعلم، مثل)الصفیة

  ).التي ثبتت باللغة اإلنجلیزیة
رات األطفال ذوي َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة في دراسة ھدفت استخدام اآلیباد لتحسین قد

من خالل تطویر لعبة تعتمد على تمارین تعزیز االنتباه من خالل القراءة والصور والفھم 
، وقد تم تحلیل ) سنة١٢ إلى ٨(أطفال تتراوح أعمارھم بین ) ٦(والمالحظة، ُأجریت الدراسة على 

اركین في اللعبة مع استبانات بشأن إمكانیة استخدام النظام، النتائج التي تم الحصول علیھا من المش
فأظھر تقییم اللعبة حالة جیدة نسبیا بنتیجة إحصائیات متوسطة، وكان متوسط الوقت الستكمال 

ثانیة، وأشار االستبیان إلى أن اللعبة قدمت صورة سھلة في االستخدام، وأداة فعالة، ) ٥٩(التمرین 
ًا على المالحظات التي تم الحصول علیھا من المشاركین أظھرت أن وعالوة على ذلك واستناد

اللعبة قد ُتحسن وظائف إضافیة كالرضا وقابلیة استخدام نفس العالج مع وسائل أخرى 
)wronska, zapirain, zorrilla, 2015.( 

وفي دراسة ھدفت إلى معرفة واقع استخدام المعلمین لِتْقنیات الحاسب اآللي في تنمیة 
معلما ومعلمة ) ٨٠(رات التواصل لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد، وكانت َعیِّنة الدراسة مھا

من معلمي ومعلمات برنامج اضطراب التوحد العاملین في المدارس الحكومیة التابعة إلدارة التربیة 
توصلت والتعلیم بمدینة جدة، استخدم الباحث المنھج الوصفي واالستبانة أداًة لجمع المعلومات، و

نتائج الدراسة إلى أن واقع استخدام المعلمین للحاسب اآللي في تنمیة مھارات التواصل لألطفال 
ذوي اضطراب التوحد كانت بدرجة متوسطة، كما أوضحت النتائج فروقا ُتْعزى إلى متغیر المؤھل 

الخبرة العلمي لصالح درجة البكالوریوس، في حین لم تظھر فروق تبعًا لمتغیر الجنس وسنوات 
  ).٢٠١٦باقبص، (

تعرف واقع استخدام معلمي التالمیـذ الـذین ) ٢٠١٦(كما ھدفت دراسة العبد الجبار والعثمان 
لـدیھم ُصُعوبات التعلم للحاسب اآللي في غرفة المصادر، والُمعوِّقات التي تحـد مـن اسـتخدامھ، 

ستبانة أداًة لجمع المعلومات، استخدم الباحثان في ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي واال
) ٢٢٤(وتكونت َعیِّنة الدراسة من جمیع معلمي التالمیذ الذین لدیھم ُصُعوبات التعلم البالغ عـددھم 
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معلمـا، یعملون في المدارس االبتدائیة الحكومیة التابعة إلدارة التربیة والتعلیم بمدینة الریـاض، 
قات التي تحد من استخدام معلمي التالمیذ الذین لـدیھم وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أبرز الُمعوِّ

عدم توفر شبكة اإلنترنت، وعـدم توافر أجھزة الحاسب اآللي : ُصُعوبات الـتعلم للحاسب اآللي، ھي
في البرنامج منذ تأسیسھ، وقلة المخصصات المالیة تحـول دون تأمین أجھزة الحاسب اآللي، كما أنھ 

  . اآللي التعلیمیة المناسـبة للتالمیذال تتوافر برامج الحاسب
  :التعلیق على الدراسات السابقة

سواء معلمي (یمكن القول إن أغلب الدراسات السابقة قد أجمعت على أن استخدام المعلمین 
للِتْقنیات التعلیمیة في التدریس كان من المتوسط إلى ) الطلبة العادیین أو ذوي االحتیاجات الخاصة

جة لجملة من الُمعوِّقات التي تحول دون توظیف ھذه الِتْقنیات في عملیة التعلم الضعیف وذلك نتی
والتعلیم سواء كانت ھذه الُمعوِّقات مرتبطة بالمعلمین أنفسھم، أم مرتبطة باإلدارة المدرسیة، أم 

 .مرتبطة بالطالب
العظمى من وفیما یخص ُمعوِّقات استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة أجمعت الغالبیة 

 - التي تناولت الُمعوِّقات التي تحّد من استخدام الوسائل التعلیمیة التكنولوجیة في التعلیم- الدراسات 
نقص عدد أجھزة الحاسوب أو الِتْقنیات التعلیمیة في : على أن أھم ھذه الُمعوِّقات كانت ما یلي

دراسیة، وعدم توفر الوقت الفصول الدراسیة، وسوء أو عدم توفر خدمة اإلنترنت في الفصول ال
الكافي لتوظیف تكنولوجیا المعلومات في التدریس، وعدد الطلبة الكبیر في الصف الذي ال یساعد 
على استخدام الحاسوب والوسائل التعلیمیة التكنولوجیة في التعلیم الصفي والنقص في المعدات 

دي والمعنوي من قبل اإلدارة، والبرمجیات أو عدم مالءمتھا للمنھاج المدرسي، ونقص الدعم الما
وزیادة العبء التدریسي على المعلم، ووجود ضعف لدى المعلمین بشكل عام في مجال استخدام 

 &abdul razik, Connolly(؛ )٢٠١٢(تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، جراح والعجلوني 
Hainey, 2012( ؛)OMARIBA,2012( ؛ شقور)(؛ )٢٠١٣Alsharif, 2014 ( الجبار العبد

  ).٢٠١٦(والعثمان 
أدرجت عدد من الدراسات الُمعوِّقات التي تحول دون استخدام الوسائل التعلیمیة التكنولوجیة 

ُمعوِّقات تتعلق باإلدارة المدرسیة، وُمعوِّقات تتعلق بالمعلمین، : تحت ثالث مجموعات رئیسیة، ھي
  ).Alsharif, 2014(یف ، والشر)٢٠١٤(وُمعوِّقات تتعلق بالطلبة، كدراسة الدویني 

واسترشدت الباحثة بھذه الدراسات في اختیار منھج الدراسة؛ حیث سیتم اتباع المنھج 
الوصفي التحلیلي وھو المنھج المتبع في أغلب ھذه الدراسات نظرًا لمالءمتھ لطبیعة أھداف الدراسة 

متمثلة باالستبانة وھي األداة ومشكلتھا، كما سیتم االستعانة بھذه الدراسات في إعداد أداة الدراسة ال
األكثر استخدامًا في الدراسات السابقة نظرًا لسھولة وصولھا ألكبر عدد من أفراد مجتمع الدراسة، 

 .كما سیتم االسترشاد بھذه الدراسات في تحدید األطر النظریة للدراسة الحالیة
نة؛ حیث ستركز على ویمكن القول إن ھذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة في الَعیِّ

المعلمین والمعلمات في المدارس المضمَّن بھا برامج َفْرط الَحَرَكة وَتَشتُّت االنتباه مما یعطیھا 
خصوصیة أكبر، ویجعل المقترحات التي ستضعھا الباحثة أكثر فاعلیة، وتناسب العّینة، والبیئة التي 

كما ستركز ھذه . ي التعلیم العامستطبق فیھا، بعكس الدراسات السابقة التي ركزت على معلم
الدراسة على ُمعوِّقات استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة من وجھة نظر معلمي التالمیذ ذوي 
َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة، وستقدم ھذه الدراسة حلوال علمیة لمواجھة الُمعوِّقات التي تواجھ 

یمیة اإللكترونیة، وبالتالي ستساھم ھذه الدراسة في تقدیم إثراء المعلمین أثناء استخدام الوسائل التعل
التراث الفكري الذي تندر فیھ الدراسات التي تناولت واقع استخدام معلمي التالمیذ ذوي َتَشتُّت 

  .على حّد علم الباحثة-االنتباه وَفْرط الَحَرَكة للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة وُمعوِّقاتھ 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                   مى فى التربیةمجلة البحث العل
٢٧٨ 

  :اإلطار النظري
 اضطراب َفْرط الَحَرَكة وَتَشتُّت االنتباه :  أوًال:المحور األول

  :مفھوم َتَشتُّت االنتباه واضطراب َفْرط الَحَرَكة
ھي اضطرابات عصبیة وسلوكیة، تظھر في صورة تشتت االنتباه وعدم القدرة على 

سلوك یتسم بحركة التركیز مدة كافیة لتنفیذ المھمة المطلوبة، كما قد یظھر فرط الحركة على شكل 
وزارة التعلیم، (زائدة ونشاط مفرط غیر ھادف یعوق تعلم الطالب، وقد تقترن ھاتان الظاھرتان معا 

١٩، ١٤٣٦-١٤٣٧.(  
  :أنواع اضطراب َفْرط الَحَرَكة وَتَشتُّت االنتباه

 ومع سلوكیة، لھا قواعد محددة للتشخیص، حالة اضطراب َفْرط الَحَرَكة وَتَشتُّت االنتباه حالة
تقسیم الحالة إلى أنواع متعددة، ولكلٍّ منھا قواعد تشخیص  التطور في المجال النفسي والتربوي تم

  :خاصة بھ، وھي
تكون أعراض اضطراب َفْرط الَحَرَكة ونقص االنتباه موجودة  في ھذه الحالة :َفْرط الَحَرَكة .١

  ة علیھا عالماُت وأعراض َفْرط الَحَرَك بنسبة متفاوتة، ولكن یغُلب
أعراض اضطراب َفْرط الَحَرَكة  في ھذه الحالة تكون:  ضعف التركیز-َتَشتُّت االنتباه  .٢

 . عالماُت وأعراض قلة االنتباه ونقص االنتباه موجودة بنسب متفاوتة، ولكن یغُلب علیھا
أعراض اضطراب َفْرط  في ھذه الحالة تكون: اضطراب َفْرط الَحَرَكة وَتَشتُّت االنتباه .٣

 ).٢٠٠٤؛ سالم، ٢٠٠٨ھالھان، كوفمان، (ة وأعراض نقص االنتباه موجودتین معًا الَحَرَك
رغبة ملحة إلى الَحَرَكة، وال یستطیع  الطفل لدیھ ومن األعراض الممیزة لھؤالء األطفال أن

الطفل یكون  في كرسیھ وھو واقف، وانتباه ھذا االستقرار لفترة طویلة في سكون، بل یتحرك حتى
بنفس الحساسیة، ولھذا یلفت نظره كل   ضعیفًا، فالطفل یستقبل كل المثیرات الحسیةمشتتًا مضطربًا

التفریق والتمییز بین المھم وغیر المھم، فإذا كان جالسًا في  شيء، وال یستطیع تركیز انتباھھ، أو
على حدیث المعلم، فإذا مر أحد المعلمین أمام باب الفصل، أو تحرك أحد  الفصل یحاول التركیز

لطالب، أو ظھرت أصوات من بعید، فإنھ ال یستطیع مواصلة االنتباه والتركیز بل یحدث لدیھ ا
المھمة  َتَشتُّت، وتحوُّل في االنتباه إلى ما یحدث، بینما الطفل العادي یستطیع إھمال ھذه األشیاء غیر

 یبث عشر الذي ومواصلة التركیز على المھم، ولھذا یكون ذھن ھذا الطفل كالذي یسمع المذیاع
فھؤالء األطفال یستقبلون ما  محطات في لحظة واحدة ال یستطیع التمییز بینھا، كذلك االندفاعیة

  ).٢٠٠١عز، (مباشرة قبل أن یفكروا في الفعل أو رد الفعل  حولھم، ثم یتصرفون یدور
أعراض َتَشتُّت االنتباه وَفْرط ) ٢٠٠٨(ویصنف روزنبرج، وویلسون، وماھیدي، وسندیالر 

 :َحَرَكة إلى أعراض أولیة، وأعراض ثانویة، وتتمثل فیما یليال
  :األعراض األولیة تشمل  -أ 
 َتَشتُّت االنتباه .١
 َفْرط الَحَرَكة .٢
 االندفاعیة .٣
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 :األعراض الثانویة تشمل -ب 
انخفاض في التحصیل األكادیمي، بحیث یكون أداؤھم أقل من المتوقع منھم قیاسًا على ما  .١

 رات الذكاءیحصلون علیھ من درجات في اختبا
 السلوك العدواني .٢
 السلوكیات المضادة للمجتمع .٣
 انخفاض مفھوم الذات، التقلبات المزاجیة .٤
 .القلق .٥

 :أسباب حدوث اضطراب َفْرط الَحَرَكة وَتَشتُّت االنتباه
لیس ھناك سبب واضح ومحدد لحدوث َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة، فلیس ھناك مشاكل 

بي، ولكن ھناك اتفاق بین العلماء على أن االضطراب یحدث نتیجة أسباب واضحة في الجھاز العص
عضویة نمائیة للجھاز العصبي لم یتم التوصل لھا وتحدیدھا، وقد بحثْت العدید من الدراسات 

  :للكشف عن المسببات، ومن ھذه األسباب ما یلي
لوالدة، نقص المشكالت أثناء ا(تعرض الدماغ إلصابات خالل فترة الحمل أو الوالدة  .١

  ).األكسجین، إصابة األم باألمراض أثناء الحمل، تناول األدویة أثناء الحمل
حدوث اضطراب في النشاط الكیمیائي للدماغ لم ُتعرف أسبابھ، فاختالف كیماویات المخ تؤدي  .٢

  .إلى تأثیرات على المزاج والسلوك
لة لدیھ بعض األعراض المرضیة أسباب جینیة أو وراثیة حیث یكون أحد الوالدین أو أفراد العائ .٣

  .والسلوكیة
  ).٢٠٠٣لینو، (التلوث البیئي، تسمم الرصاص : األسباب البیئیة .٤

  : مراحل وتطورات االضطراب
یظھر اضطراب َفْرط الَحَرَكة وَتَشتُّت االنتباه في مرحلة الطفولة وربما تستمر ھذه 

د مع استمرار َتَشتُّت االنتباه األعراض إلى مرحلة البلوغ، وقد تنخفض أعراض النشاط الزائ
 ١٢والتركیز، ویعتبر َفْرط الَحَرَكة أول عرض یختفي، في حین ال یختفي َتَشتُّت االنتباه قبل سن 

 سنة، ویستطیع أكثر األطفال ذوي َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة ٢٠- ١٢سنة، وإذا حدث یكون بین 
االضطرابات النفسیة، بینما تستمر مشكالت التغلب بشكل جزئي على اضطرابات الشخصیة و

  ).٢٠١٤سلیمان، (من الحاالت  % ٢٠-١٥التعلم إلى مرحلة النضج في حوالي 
  : التدخالت الفاعلة الضطراب َفْرط الَحَرَكة وَتَشتُّت االنتباه

 أفضل طریقة للتأثیر على أي سلوك ھي االھتمام، ولھذا فإن أفضل طریقة لزیادة :التدخل السلوكي
لذلك یعتبر العالج . السلوك المرغوب فیھ ھي أن ُتولي الطفل االھتمام بینما ھو یسلك ھذا السلوك

السلوكي من التدخالت الناجحة والفعالة في عالج اضطراب االنتباه وَفْرط الَحَرَكة لدى األطفال، 
ذیة السلبیة كاللوم وعادة یتلقى أطفال َتَشتُّت االنتباه وزیادة النشاط الحركي كمیة ھائلة من التغ

والعقاب وربما اإلھانة وھذا لھ أثر عكسي كبیر على سلوك الطفل، ومن ھذا المنطلق نشأ العالج 
السلوكي الذي یقوم على نظریة التعلم، حیث یقوم المعالج على تحدید السلوكیات غیر المرغوبة لدى 

ا في مواقف تعلیمیة، یستخدم الطفل وتعدیلھا بسلوكیات أخرى مرغوبة من خالل تدریب الطفل علیھ
التعزیز اإلیجابي مع ھذا النوع من العالج، ویحتاج الطفل إلى بعض الوقت لتعلم السلوك الصحیح 

  ).٢٠٠١السالموني، (
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ویتم من خالل استخدام األدویة العالجیة ویتمثل عمل األدویة العالجیة في التقلیل   :التدخل الدوائي
الطفل جالسًا مدة أطول، مع زیادة التركیز لكي یستطیع القیام بالعمل من َفْرط الَحَرَكة حیث یبقى 

الموكل لھ وإنجازه، وتقلیل االندفاعیة حتى یستطیع التفكیر في األمر قبل التصرف، تخفیف القلق 
  ).٢٠٠٧أحمد، (واالكتئاب 

 لھا عالقة وتشمل ترتیب المعلم للصف من خالل الحد من المثیرات التي لیس: االعتبارات التربویة
بالتعلم، ووضع برنامج محدد الخطوات لكي یسیر علیھ الطفل، وتجزئة المھام المطلوبة في الدرس 

وللتخفیف من  ).٢٠٠٨ھالھان، كوفمان، (إلى مھام فرعیة مع التعزیز للمھام التي ینجزھا التلمیذ 
ت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة في التعلم أعراض َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة ولمساعدة التالمیذ ذوي َتَشتُّ

یتوجھ المعلمون إلى استخدام األسالیب العالجیة والسلوكیة المختلفة التي تساعد ھؤالء التالمیذ على 
االستفادة من نظام التعلیم، ومن ھذه الفّنیات استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في التدریس، 

  ).٢٠١٢الخطیب، (رتھ ویقدم تغذیة راجعة وتعزیز فوري حیث تسمح للطفل بالتعلم حسب قد
 الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة: المحور الثاني

  ماھیة الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة
استخدام المعلم كل ما من شأنھ تسھیل العملیة التربویة "عّرف سالمة الوسیلة التعلیمیة بأنھا 

عّرفت الموسوعة األمریكیة التكنولوجیا التعلیمیة بأنھا كما ). ١٦.، ٢٠١٠ھاني، " (على نحو فعال
العلم الذي یعمل على إدماج المواد التعلیمیة واألجھزة وتقدیمھا بھدف القیام بالتدریس، وتعزیزه، "

األجھزة، والمواد التعلیمیة التي تشمل البرمجیات والصور، وذلك : وھي تقوم على عاملین ھما
  ).٢٠٠٩في عیدروس، "(لتحقیق األھداف التعلیمیة 

الوسائل المختلفة للحصول على المعلومات واختزانھا "كما ُعّرفت الوسائل إلكترونیة بأنھا 
  ). ٢٢٤.، ٢٠١١عبد الباسط، " (ونقلھا باستخدام الحاسبات واالتصاالت واإللكترونیات المصغرة 

  :نیة، بأنھامن خالل ما سبق توصلت الباحثة إلى تعریف للوسائل التعلیمیة اإللكترو
الحاسب، واألجھزة اللوحیة :  تقدیم المادة التعلیمیة من خالل األجھزة اإللكترونیة مثل

اإللكترونیة، والھواتف الذكیة، واإلنترنت، واأللعاب اإللكترونیة التعلیمیة، وألعاب الفیدیو، وذلك 
، ومقابلة االحتیاجات لتحقیق أھداف التعلیم بشكل فعال مع مراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذ

الخاصة لھم، وبحیث تالئم أنماط التعلم المختلفة للتالمیذ من خالل ما تقدمھ من صور، ورسوم، 
  .وأصوات، وكلمات

إن الفلسفة التي یقوم علیھا استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في التعلیم ھي أسس علمیة 
یات التعلم والتعلیم، والتي تتركز في المقام األول على بحتة متمثلة في المبادئ التي تعتمد على ِتْقن

تفرید التعلیم والتعلم الذاتي، وھو تقدیم تعلیم یتناسب مع خصائص كل متعلم مما یعني مراعاة 
الجوانب الفردیة للتلمیذ، والتفاعلیة، والحریة، مما یساعد التلمیذ على اإلتقان في األداء، وتحقیق 

  ). ٢٠١٢أحمد، ( التعلیم أكبر عدد ممكن من أھداف
كما أن التطور المعرفي المستمر، والحاجة إلى السرعة في الوصول إلى المعلومات یعتبر 
من أھم المبررات الستخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في التعلیم، حیث إن الوسائل التعلیمة 

یعانون من اضطراب َتَشتُّت االنتباه، اإللكترونیة تضع حلوًال لمشكالت التعلم بالنسبة للتالمیذ الذین 
وتنمي قدراتھم المعرفیة كالتفكیر، والتركیب، وحل المشكالت، واإلبداع، والتحلیل، وغیرھا، كما 
أنھا تساعد في إثراء وتحسین عملیة التعلیم وتقّدم طرقًا جدیدة في تقدیم المعلومات للتالمیذ، وعالوة 

ترونیة تشجع التالمیذ على المشاركة في عملیة التعلم، عن على ذلك فإن الوسائل التعلیمیة اإللك
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طریق استراتیجیات التعلم التعاوني من خالل مجموعات، والتعلم النشط، ولیس عن طریق المنافسة 
  ). ٢٠١٠سعادة، والسرطاوي، (الفردیة فقط 

ستخدام ویعد استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة من أحدث طرق التعلم؛ حیث یتم فیھ ا
طرق االتصال الحدیثة والوسائط المتعدة، والبرامج المختلفة من خالل اإلنترنت وبشكل تفاعلي بین 
المعلم والتلمیذ إلیصال المعلومة في وقت قصیر، وبجھد أقل، مع الوصول لفائدة أكبر، كما أنھا 

الطجل، (یة تقلل من اعتماد التلمیذ على الكتب المدرسیة والورق وتستبدلھا بأجھزة حاسوب
  ).٢٠٠٦الفاعوري، 

  : أنواع الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة
تتنوع الوسائل التعلیمة اإللكترونیة بحیث تشمل الحاسب اآللي، واألجھزة اللوحیة الذكیة، 

  :وألعاب الفیدیو الرقیمة التعلیمیة وغیرھا، وفیما یلي نبذة عن بعض ھذه الوسائل
  الحاسب اآللي  .١

آلة مساعدة للعقل البشري في العملیات الحسابیة والمنطقیة "اسب بأنھ عّرف المناعي الح
ولدیھ القدرة على استقبال البیانات ومعالجتھا بواسطة برامج من التعلیمات وتخزینھا 

 ).١٠، ص ٢٠٠٨في الدوبي، "( واسترجاعھا بسرعة فائقة
 : استخدامات الحاسب اآللي في التعلیم

  بأشكال مختلفةتجھیز عروض للمواد الدراسیة .  

 تصمیم الرسوم البیانیة والصور ومقاطع الفیدیو التعلیمیة. 

  التواصل وتبادل المعلومات والخبرات والبحث عن المعرفة التي تدعم التعلم عن
 .طریق اإلنترنت

  ٢٠١٦العبد الجبار، والعثمان، (التعزیز وتشغیل األلعاب ومقاطع الفیدیو المختلفة.( 
 كیة األجھزة اللوحیة الذ .٢

استخدام األجھزة الالسلكیة "عّرف سالم التعلم باستخدام األجھزة اللوحیة الذكیة بأنھ 
، والمساعدات الرقمیة Mobile Phonesالصغیرة والمحمولة یدویًا مثل الھواتف النقالة 

، والحاسبات الشخصیة الصغیرة smart phones، والھواتف الذكیة PDAsالشخصیة 
Tablet PCرونة والتفاعل في عملیتي التعلیم والتعلم في أي وقت وفي أي مكان، لتحقیق الم "

 ).٢٠١٦في عبدالرازق، (
تتمیز ھذه األجھزة بسھولة الحمل واالستخدام ویستطیع الطالب من خاللھا التركیز على 
المھمة المطلوب منھ تعلمھا، وتعتبر من استراتیجیات التدریس الفعالة، كما تثیر انتباه التالمیذ 

تقلل من الَتَشتُّت، وتحتوي على الرسوم والصور واأللعاب واأللوان واألصوات بحیث تقدم و
  ).٢٠١٧العجمي، المطیري، (التعلیم بأشكال مختلفة 

إن استخدام األجھزة الذكیة تفید في عملیة التعلیم وتسھل دور المعلم، وتسھل تواصل 
ثیر من ھذه األجھزة داخل الفصل المعلمین والطالب مع بعضھم، كما أنھ من السھل وضع ك

نظرا لصغر حجمھا، وقد تكون بدیلة عن الكتب والملفات التي یحملھا الطالب، وبالتالي ھي 
أخف وزنًا وأسھل حمًال، كما تعتبر الكتابة بالقلم في األجھزة اللوحیة الذكیة أسھل من استخدام 

من تدوین مالحظتھم بشكل مباشر من لوحة المفاتیح والفارة بالنسبة للطالب، كما تمكن الطالب 
خالل الكتابة أو تسجیل الصوت أثناء الدرس أو الرحالت، كما یمكن استخدام ھذه األجھزة في 
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أي وقت وأي مكان، وتعتبر عنصرًا جذابًا للمتعلمین بحیث تدمج بین التعلم والتسلیة 
  ).٢٠١٥عبدالعاطي، (

 ألعاب الفیدیو الرقمیة  .٣
 التعلیمیة التي یتم من خاللھا دمج اللعبة التعلیمیة بالحاسب ھي مجموعة من الوسائل

اآللي والدمج بین ممیزات كلٍّ منھما بھدف إثارة دافعیة التلمیذ، ویراعى عند تصمیمھا 
خصائص وقدرات التالمیذ الجسمیة والعقلیة، وتعتمد فاعلیة األلعاب الرقمیة على مدى 

 التي یرید المعلم تنمیتھا باللعبة، وكلما كانت اللعبة ارتباطھا بالمحتوى التعلیمي أو المھارات
الرقمیة مرتبطة بالمھارة أدى ذلك إلى نتائج أفضل وأكثر فاعلیة، ویتم تقدیم التغذیة الراجعة 
للتلمیذ أثناء السیر في اللعبة التعلیمیة، وتعتمد األلعاب الرقمیة على النظریة البنائیة التي ترى 

راتھ وطریقة تعلمھ الخاصة بھ، وأنھ ینبغي على المتعلم أن یتوصل أن لكل فرد خصائصھ وقد
 ).٢٠١٤نجدي، أبو غزالة، جمال الدین، أبو ریھ، (إلى المعلومة بنفسھ 

تجلب األلعاب الرقمیة منظورًا جدیدًا في محتوى األلعاب أي أنھ یجعل الالعبین یزجون 
التفاعلیة، كما أن استخدامھا یثیر دافعیة في العالم اآلخر، وتوفر طریقة بدیلة للطاقة العقلیة 

  .(Kong et al,2009)المتعلم ویجمع بین الترفیھ والتعلم 
وتعد ألعاب الفیدیو أدوات مفیدة لتعلم استراتیجیات معینة واكتساب المعرفة، حیث تنمي 
التعلم الذي یعكس ثقافة ومعلومات المجتمع، كما أن الكثیر من تطبیقات الكمبیوتر وخاصة 
األلعاب لھا سمات في التصمیم تغّیر التوازن المطلوب في المعلومات والمعالجة من الناحیة 

كما أن ألعاب الَحَرَكة المشھورة تتضمن أفعاًال تحدث في مواقع مختلفة . اللفظیة إلى البصریة
تناسب المھارات التي یطورھا األطفال عن طریق القیام بھذه األلعاب، كما أنھا تدربھم على 
استخدام الكمبیوتر، ویمكن أن تساعد في إعدادھم للعلوم والِتْقنیة التي تعتمد فیھا األنشطة على 
استخدام الصور والشاشة، كما أن تنفیذ ألعاب الكمبیوتر یحسن المھارة المكانیة إذا كانت اللعبة 

ة القدرة على تستخدم ھذه المھارة في األساس، ومن المھارات التي تنمیھا ألعاب الفیدیو الرقمی
بشكل . قراءة الصور، وتوزیع االنتباه البصري وھي مھارة تتبع أشیاء مختلفة في نفس الوقت

عام أظھرت الدراسات أن العبي ألعاب الفیدیو األكثر مھارة فیھا لدیھم مھارات انتباه متطورة 
اتیجیات بشكل أفضل من الالعبین األقل مھارة، كذلك تساعد ألعاب الفیدیو في تطویر استر

قراءة الصور ثالثیة األبعاد، وتطویر التعلم من خالل المالحظة واختبار الفرضیات، وتوسع 
 ,Gros)ھذه األلعاب الفھم والمحاكاة العلمیة، وتزید من استراتیجیات االنتباه المتوازي 

2007).  
ي التعلم وتظھر أھمیة األلعاب الرقمیة في استخدامھا مع التالمیذ الذین لدیھم ُصُعوبات ف

بالطرق التقلیدیة كالمعاقین عقلیا أو التالمیذ الذین یرفضون الدراسة بالطرق التقلیدیة وتتمیز 
ألعاب الفیدیو الیوم بمجموعة من الخصائص تتمثل في التفاعلیة، والتطور التكنولوجي والتقني 

الراھنة في المجتمع الكبیر في إعدادھا كالصور الثالثیة األبعاد، وارتباط ھذه األلعاب باألحدث 
وبالرغم . كالریاضة والسیاسیة وغیرھا، مما یجعلھا ترسخ أفكارًا معینة لدى أذھان المستخدمین

من أھمیة ھذه األلعاب إال أنھ وجھت لھا العدید من االنتقادات تتمثل في تعرض التلمیذ لبعض 
المجتمع واالنعزال، األخطار الصحیة للنظر، واإلدمان على ھذه األلعاب، ونقص التفاعل مع 

ألن میزة التفاعل التي تقدمھا تتم بین اإلنسان واآللة، كما أن استخدامھا یؤدي إلى ُصُعوبة في 
  ).٢٠١٦فوزي، رضوان، (التحكم في المنھج الدراسي 

وتساعد استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة على تفسیر المفاھیم المجردة للمتعلم من خالل 
 الذي یراعي إمكانات المتعلم ووقتھ وقدراتھ مما یساعده في التحكم في طریقة تعلمھ تفرید التعلیم
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بدرجة معتدلة تعطي نتائج تحصیلیة أفضل وتحفزه على التعلم بشكل أكبر، كما تساعد على ضبط 
تدفق المادة العلمیة وفق استجابة المتعلم، ویتم ذلك من خالل تكرار المادة العلمیة والتحكم في 

  ).٢٠٠١الموسى، (عة التي ُتعرض بھا ومقدار المادة التعلیمیة التي یتلقاھا التلمیذ السر
ویرى كثیر من المَربِّین أن استخدام الوسائل التعلیمة اإللكترونیة في التعلیم یسھل عملیة 
التعلم حیث تعتبر قاعدة بیانات إلكترونیة یستطیع التالمیذ من خاللھا الوصول إلى المعرفة في 

ال وطرق متعددة ومختلفة كما تمكنھم من العمل بحریة مع التطبیقات المختلفة واستدعاء ما أشك
یحتاجونھ من معلومات وفقا لرغباتھم واحتیاجاتھم الخاصة، ذلك ألنھا في تصمیمھا تعتمد على 
استخدام معلومات مترابطة ومتداخلة ومتشابكة إلى حدٍّ كبیر عن طریق توصیل معلومات مبرمجة 

  ).٢٠٠٩یم، سل(
  :العوامل المؤثرة في اختیار الوسیلة

بحیث تتناسب ھذه الوسائل مع القدرات العقلیة ودرجات ذكاء :  عوامل ترتبط بالمتعلمین .١
للمتعلمین، وأیضا ال بد أن تراعى المرحلة العمریة للتالمیذ ومستوى نموھم، وعدد المتعلمین 

  .في كل مجموعة
 .ة والبرامج، ووجود األشخاص األكفاء للتعامل معھا وصیانتھاوتشمل توفر األجھز: اإلمكانات .٢
وتتضمن أسالیب التدریس التي یستخدمھا، واتجاھاتھ، والمھارات والخبرات : خصائص المعلم .٣

 . التي یمتلكھا من أجل التعامل مع ھذه الوسائل
حقق الوسائل حیث یجب أن ت: المنھج أو البرنامج التعلیمي الذي یقدَّم من خالل ھذه الوسائل .٤

 ).٢٠٠٦الطجل، والفاعوري، (المستخدمة أھداف المنھج 
  : مجاالت استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة

ألنھ یقوم بدور المعلم الخاص، والطالب ھو الذي یتحكم في نوعیة : التدریس الخصوصي .١
ف مع المستوى البیانات التي یرغب في تعلمھا، وفي طریقة عرضھا، وھذه البرامج قابلة للتكی

  .العلمي والعقلي للتلمیذ، وسرعة إدراكھ وانتباھھ
ویتم من خالل تقلید نموذج متاح ویتم من خالل المعلم، أو الكتاب المدرسي، : التدریب والتمرین .٢

أو دلیل التعلیمات، ویفترض ھذا النمط أن المعلومة المعروضة یكون قد تعلمھا الطالب، ودور 
عة من األمثلة والتمارین من أجل زیادة قدرتھ في استخدام المھارة، البرنامج ھنا تقدیم مجمو

  .ویعتمد على التعزیز المستمر لكل إجابة صحیحة
المحاكاة، وھي تبسیط وتجرید بعض المواقف المستمدة من الحیاة، والمحاكاة في التطبیقات  .٣

ة یصعب تنفیذھا في التعلیمیة اإللكترونیة تمثل تكرارًا لسلوك وتجارب لظاھرة ما في الطبیع
  . الصف؛ إما لخطورتھا، أو ُصُعوبة تنفیذھا واستحالتھا، أو ارتفاع تكالیف تنفیذھا

ویستطیع الفرد من خاللھا أن یقوم بحل مشكلة معینة، وھي بذلك : األلعاب التعلیمیة اإللكترونیة .٤
  .تجمع بین التحصیل والتسلیة

ترونیة ھنا إلیجاد الحل األفضل واألمثل من حل المشكالت، وتستخدم الوسیلة التعلیمیة اإللك .٥
 .ضمن مجموعة من الحلول

بحیث تساعد الوسیلة التعلیمة اإللكترونیة في تزوید الطالب بالتغذیة الراجعة الفوریة : التقییم .٦
إبراھیم، ومحمد، (أثناء تعلم المھارة، ویساعد في تحدید نقاط القوة والضعف لدى الطالب 

 ). ٢٠١٠ي، ؛ سعادة، والسرطاو٢٠١١
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وتظھر أھمیة استخدام الوسائل التعلیمة اإللكترونیة في التعلیم، في كونھا تغیر دور المعلم من 
ُملقِّن للمعلومة إلى موجِّھ ومشرف على العملیة التعلیمیة، كما تساعده في التخطیط واإلعداد للموقف 

لمعلم في ربط األفكار التعلیمي، ولھا دور في اختصار الوقت وتقلیل الجھد، أیضا تساعد ا
والخبرات التي یعرضھا على المتعلمین، ویستطیع من خاللھا التعرف على الفروق الفردیة بین 
التالمیذ ومراعاة االحتیاجات الخاصة بھم، كما تساعد المعلم في التنویع في طرق التدریس التي 

  ).٢٠١٠ھاني، (ومة للطالب یقدمھا للطالب، وبالتالي تزید كفاءة المعلم وقدرتھ في إیصال المعل
أما بالنسبة للطالب فإن الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة تسھل إیصال المعلومة إلیھ، وتزید من 
دافعیتھ للتعلم، وتنقل الطالب من دور المتلقي إلى المستنتج والمحلل للمعلومة وبالتالي یرتفع 

 من أجل تعدیل سلوك التالمیذ أو تعلیمھم المستوى األكادیمي للطالب، كما أنھا تعّد معززًا إیجابیًا
سلوكیات جدیدة، وتقدُّم التغذیة الراجعة الفوریة لھم، ویجعل التعلم أكثر متعة، وتقلِّل التوتر 
واالنفعاالت لدى الطالب، وبالنسبة للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة فإن استخدام مثل ھذه 

یة للتعلیم، ویستطیعون من خاللھا التعلم بشكل فردي الوسائل والبرامج تقلل من احتیاجاتھم التقلید
وفقًا لقدراتھم وإمكاناتھم، ونستنتج من خالل ما سبق أن استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة 
تجعل البیئة الدراسیة أكثر حیویة، وتھیئ التلمیذ للنمو والتعلم بشكل أفضل، وُتِعّد الطالب للتعلم 

 ).٢٠٠٩؛ الغریب، ٢٠٠٩؛ السعود، ٢٠١٥الكریطي، (مدى الحیاة 
كما أنھا تمكن الطالب من اكتساب مجموعة من الخبرات والمعلومات التي تسعى المؤسسات 
التعلیمیة إلى تحقیقھا، وتساعد الطالب على أداء المھام المكّلف بھا في نفس الموقف التعلیمي، 

عبد الباسط، (دریب وفقا لقدراتھ وتسّھل علیھ الوصول للمعلومات والمھارات المتضمنة في الت
٢٠١١.(  

  : خصائص التعلیم من خالل الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة
  توفیر جمیع طرق التفاعل الحي بین المعلم والمتعلم  .١
تساعد المعلم في إنشاء استطالع سریع یقیس من خاللھ تجاوب وتفاعل التالمیذ مع محاور  .٢

 .الدرس المختلفة
یق العدید من الطرق التعلیمیة التفاعلیة المختلفة مثل مشاركة البرامج تساعد المعلم في تطب .٣

 .والتطبیقات
تمكین المعلم من تقسیم التالمیذ إلى مجموعات عمل صغیرة داخل صفوف تفاعلیة بالصوت  .٤

 .والصورة من أجل تطبیق التجارب
التالمیذ معھ في تمكین المعلم من تقییم التالمیذ من خالل عمل اختبار سریع ومناقشة تفاعل  .٥

 . الدرس
یحتاج للتعامل مع الوسائل التكنولوجیة المختلفة والمتعددة إلى التدریب علیھا بشكل جید قبل  .٦

 .تطبیقھا من خالل الخبرات التعلیمیة
یحتاج إلى دراسة وإعداد مسبق یتصف بالدقة لتحدید عناصر التواصل والتفاعل التعلیمي  .٧

 .ووسائل التعلم وطرق الحصول علیھا
 .یحتاج إلى تنمیة مھارات خاصة في المعلم والتلمیذ .٨
 ).٢٠١١أحمد، ناجي، (یحتاج إلمكانات تكنولوجیة وِتْقنیة خاصة ینبغي توافرھا في بیئة التعلم  .٩

وعلى الرغم من تنوع ھذه الوسائل إال أن ھناك معاییر ینبغي أن یراعیھا المعلم أثناء 
لتلمیذ بحیث تتناسب مع مستوى الطالب وطریقة تعلمھم، اختیار الوسیلة التعلیمیة اإللكترونیة ل
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وخصائصھم، وخبراتھم، وأن تالئم طریقة عرضھا مستوى ذكائھم، وخبراتھم المعرفیة السابقة، 
وُیراعى من خاللھا الفروق الفردیة بین التالمیذ أیضًا، وال بد أن تتناسب مع أھداف المنھج ومحتواه 

 ).٢٠٠٠الشرھان، (
  : الوسائل التعلیمیة اإللكترونیةمعاییر تقییم

ولكي تصل الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة إلى األھداف المرجوة منھا ینبغي أن یكون 
 :ھناك معاییر لتقییمھا، وتتضمن ھذه المعاییر ما یلي

المحتوى، ال بد أن تحتوي ھذه الوسائل على المعلومات الھادفة التي تناسب مستوى تعلم الطفل  .١
  .عقليالعمري وال

أن یستطیع المعلم من خالل ھذه الوسائل تقییم التعلیم والتأكد من إتقان التلمیذ لكل مھمة قبل أن  .٢
  .ینتقل إلى المھمة األخرى

  .التواصل والتفاعل بین المعلم والتلمیذ من خالل ھذه البرامج .٣
جودة في ھذه القیادة بحیث یستطیع التلمیذ تحدید طرق تعلمھ، وقیادة التطبیقات والبرامج المو .٤

الوسائل من أجل تحقیق األھداف التعلیمیة المرجوة، وأن تتضمن البرامج على خیارات متعددة 
  .تساعد التلمیذ على اختیار ما یناسبھ

الدافعیة، ال بد أن تحتوي ھذه الوسائل على الوسائط المتعددة التي تدعم الرسوم والصور  .٥
  .واألصوات التي تزید وتثیر دافعیة المتعلم

لتنویع في استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة والتطبیقات المختلفة بحیث یوظف بشكل فعال ا .٦
بحیث تناسب أنماط التعلم ) الصور، الرسوم المتحركة، الصوت والفیدیو وغیرھا(ومناسب 

  .المختلفة
  .من الدرسحفظ ملف الطالب إلكترونیًا بحیث تتیح ھذه البرامج حفظ أداء التالمیذ عند االنتھاء  .٧
  ).٢٠١١الل، (تقییم مواصفات األجھزة والوسائل اإللكترونیة المستخدمة  .٨

تھدف عملیة التقییم إلى التعرف على نقاط القوة والضعف، وتقرر أھلیة البرامج التي یتم 
إعدادھا من أجل تدریب التالمیذ على االستخدام المثالي للوسیلة التعلیمیة اإللكترونیة التي یتم 

ھا إنجاز المھمات المطلوبة وتحقیق األھداف، أیضا من أجل معرفة مدى التقدم من خالل
الحاصل بعد استخدام ھذه الوسیلة قیاسا مع بدایة البرنامج والذي یعتبر الخط القاعدي، وكذلك 
یساعد التقییُم المعلَم في اختیار االستراتیجیات التي یجب اتباعھا، والتي یتم من خاللھا إحراز 

والنجاح، وكذلك إعداد األبحاث الالزمة ذات العالقة، وال بد من مقارنة أداء التلمیذ التقدم 
الحالي مع أدائھ في السابق ومع أداء أقرانھ في نفس العمر الزمني لمعرفة مدى التقدم الحاصل 
جّراء استخدام الوسیلة التعلیمیة اإللكترونیة، كما أن ھناك ثالثة معاییر یجب أخذھا بعین 

تقییم البیئیة، وأن یكون التقییم عملیًا، : تبار عند تقییم الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة، وھياالع
  ).٢٠١٠العزة، (وأن یكون التقییم مستمرًا 

  :واقع وُمعوِّقات استخدام الوسائل التعلیمة اإللكترونیة في التعلیم
 التعلیم بالنسبة للمعلم، على الرغم من أھمیة استخدام الوسائل التعلیمیة واإللكترونیة في

والطالب إال أننا نجد أن ھناك ضعفًا في استخدام مثل ھذه الوسائل، أو أنھا ال تستخدم بشكل مستمر 
  ).٢٠١٥؛ عبداهللا، ٢٠١٢قربان، (

 ویعود ذلك إلى مجموعة من الُمعوِّقات التي تقف أمام المعلمین تحول دون استخدامھا، 
  :والمتمثلة في
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  .ة التحتیة المتمثلة في عدم توفیر األجھزة اإللكترونیة وملحقاتھامشكالت في البنی .١
 .ضعف مھارات استخدام الِتْقنیات الحدیثة لدى التالمیذ .٢
 .رفض المعلمین وعدم اقتناعھم باستخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة الحدیثة في التدریس .٣
 .ائل التعلیمیة اإللكترونیةعدم وعي اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة بأھمیة استخدام الوس .٤
التكلفة المرتفعة التي یحتاج إلیھا تصمیم وإنتاج التطبیقات من خالل الوسائل التعلیمیة  .٥

 . اإللكترونیة
  .نقص في القوى البشریة المتخصصة في مجال استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة .٦
 .ائل التعلیمیة اإللكترونیةافتقاد المعلمین إلى المھارات الالزمة في التعامل مع الوس .٧
 .عدم وجود تطبیقات تعلیمیة مالئمة لتغطیة احتیاجات المتعلمین من كافة الجوانب .٨
 ).٢٠٠٤سالم، (مشاكل صیانة األجھزة وتشغیلھا بشكل مستمر  .٩

ویمكن تقسیم ھذه الُمعوِّقات على مستوى المعلم والمؤسسة والنظام، وذلك على النحو 
  :التالي

    :قات على مستوى المعلم فيتتمثل الُمعوِّ
نقص الثقة، فنقص الثقة والخبرة الخاصة بالِتْقنیة یؤثر على دافعیة المعلمین الستخدام الوسائل  .١

  .التعلیمیة اإللكترونیة في الفصل
نقص الكفاءة لدى المعلمین، حیث یفتقد المعلمون إلى الكفاءة الِتْقنیة وھذا ُمعوِّق أساسي في  .٢

  .سائل التعلیمیة اإللكترونیةقبولھم الستخدام الو
مقاومة التغیر واالتجاھات السلبیة، إن إحدى النواحي األساسیة ضمن اتجاھات المعلمین السلبیة  .٣

نحو استخدام الوسائل اإللكترونیة تتمثل في قصور فھمھم لمدى فائدة ھذه الوسائل في تدریسھم 
  .وفي تعلم طالبھم

 :ؤسسة أو المدرسة فتتمثل فيأما بالنسبة للُمعوِّقات على مستوى الم
 نقص الوقت، حیث إن الكثیر من المعلمین لدیھم الكفاءة والثقة في استخدام الوسائل التعلیمیة  .١

اإللكترونیة في الفصل لكنھم ال زالوا یستخدمون الِتْقنیة بشكل بسیط؛ ألنھم ال یمتلكون الوقت 
  .الكافي

ن على مھارات معینة في استخدام الوسائل  نقص التدریب الفعال، حیث ینبغي تدریب المعلمی .٢
التعلیمیة اإللكترونیة وعلى الممارسات التدریسیة وعالقتھا بالوسائل التعلیمیة اإللكترونیة 

  .والتكنولوجیا
 ُصُعوبة الوصول إلى المصادر، یجد المعلمون ُصُعوبة في الوصل إلى األجھزة والوسائل  .٣

لمین آخرین، فعدم الوصول إلى مصادر ِتْقنیة اإللكترونیة؛ ألنھم یشتركون فیھا مع مع
المعلومات واالتصاالت لیس دائمًا بسبب عدم توفر األجھزة والبرمجیات؛ إذ ربما یكون نتیجة 

  .سوء تنظیم المصادر أو سوء جودة األجھزة أو البرامج غیر المناسبة: عوامل مثل
درسة ال ُیتوقع من المعلمین أن  نقص الدعم الفني، فبدون الدعم الفني الجید في الفصل والم .٤

 ,Bingimla)یتغلبوا على الُمعوِّقات التي تمنعھم من استخدام ِتْقنیة المعلومات واالتصاالت 
2009 ; Wastiau, Blamire, Kearney, Quittre, Gaer & Monseur,2013)..   
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 :اإلجراءات المنھجیة للدراسة
 .وصفي التحلیلي؛ ذلك لمالءمتھ لمشكلة الدراسةاتبعت الدراسة المنھج ال: منھج الدراسة: أوًال
ُحدد مجتمع الدراسة بجمیع المعلمین والمعلمات في المدارس المضمَّن بھا : مجتمع الدراسة: ثانیًا

معلمًا، ) ٤٨٨(، منھم )٥٦١(برامج َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة في مدینة الریاض، والبالغ عددھم 
ئیات العامة إلدارة التربیة والتعلیم بمنطقة الریاض خالل الفصل معلمة، حسب اإلحصا) ٧٣(و

 .ھـ١٤٣٩ – ١٤٣٨الدراسي الثاني من العام 
 :اعتمدت الباحثة على نوعین من العینات، ھما: عینة الدراسة: ثالثًا

معلمًا ومعلمة من أفراد مجتمع الدراسة، تم اختیارھا بھدف     ) ٣٥(تكونت من   : عینة استطالعیة  .١
  :لنقاط التالیةتحقیق ا

 التأكد من وضوح الصیاغة اللغویة لفقرات االستبانة .  

 الوصول إلى أنسب الطرق لتوزیع وجمع االستبانات بدقة وسھولة.  

 المعالجة اإلحصائیة من أجل التأكد من صدق وثبات االستبانة.  

           ق الن د التطبی ا عن ائي ألداة  التعرف على المشكالت التي قد تتعرض لھا الباحثة من أجل تفادیھ ھ
  .الدراسة

دارس المضمن      ) ١٤٠(تألفت من   : عینة أساسیة  .٢ ي الم ات ف معلمًا ومعلمًة من المعلمین والمعلم
ام الدراسي             اض للع ة الری ي مدین ا  ١٤٣٨/١٤٣٩بھا برامج َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة ف ه، بم

ل  ارھم ب %) ٢٥(یمث م اختی ة، ت ي للدراس ع الكل م المجتم ن حج ًا م شوائیة تقریب ة الع الطریق
راد        ع أف ام جمی ار أم رص االختی افئ ف اس تك ى أس شوائي عل ار الع تم االختی ث ی سیطة؛ حی الب

  ).٨٥م، ٢٠٠٤النوح، (المجتمع دون تدخل من طرف الباحث 
 :أداة الدراسة

ق        ذه الدراسة؛ لمناسبتھا لتحقی ة بھ اسُتخدمت االستبانة أداًة لجمع المعلومات والبیانات المتعلق
ع الدراسة      ، حیث  ف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتھا    أھدا راد مجتم ى أف تبانة عل یتناسب تطبیق االس

ین      : لبعض االعتبارات المنھجیة، منھا    أثیرات ب أنَّ استخدام االستبانة یحول دون الوقوع في خطأ الت
ة لھم فرصة الباحث وأفراد مجتمع الدراسة مما قد یؤثر في ردود أفراد المجتمع، حیث تتیح االستبان

، واعُتمد في تصمیمھا على ما ورد في اإلطار النظري، وكذلك ما الحریة الكاملة في اختیار اإلجابة
ن آراء         تفادة م م االس ذلك ت ة، وك ائج ذات صلة بموضوع الدراس ن نت سابقة م ي الدراسات ال ورد ف

  .بعض المتخصصین من العاملین في الحقل التربوي
  : النھائیة من ثالثة أجزاء على النحو التاليوتتكون االستبانة في صورتھا

یتضمن تعریف معلمي التالمیذ ذوي َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة بعنوان الدراسة    : الجزء األول  .١
  .التي تقوم بھا الباحثة والھدف منھا

را : الجزء الثاني  .٢ ستقلة  یتعلق بالبیانات األولیة ألفراد َعیِّنة الدراسة، حیث تضّمن ثالثة متغی ت م
ي ستویان  : ھ ھ م نس ول ى(الج ر، أنث ة  )ذك ة الخاص ي التربی ي ف ل الدراس ة --، المؤھ ھ ثالث  ول

ستویات  ا  (م ات علی الوریوس، دراس وم، بك تخدام    )دبل ال اس ي مج ة ف دورة تدریبی اق ب ، االلتح
  ).نعم، ال(الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة ولھ مستویان 
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ث  .٣ زء الثال رات الدر :  الج ق بمتغی ورین  یتعل ل بمح ة، وتمّث ة التابع ورتیھما  ، اس ي ص ضمنا ف ت
اس لیكرت الخماسي،           ) ٤٤(النھائیة على    ًا لمقی ك وفق ق، وذل شكل المغل ا بال عبارة، صیغت كلھ

  :وجاءت على النحو التالي
ور األول ذ ذوي        :المح دریس التالمی ي ت ة ف ة اإللكترونی ائل التعلیمی ین للوس تخدام المعلم ع اس  واق
ى           اضطراب َتَشتُّ  ذا المحور عل وى ھ د احت ى    ) ٢٤(ت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة، وق ارة، موزعة عل عب

 :أبعاد على النحو التالي) ٤(
  .عبارات) ٨(درجة استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة، ویشمل : الُبْعد األول .١
  .عبارات) ٤(شمل الھدف من استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة، وی: الُبْعد الثاني .٢
  .عبارات) ٦(مجاالت استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة، ویشمل : الُبْعد الثالث .٣
  .عبارات) ٦(أنواع الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة المستخدمة، ویشمل : الُبْعد الرابع .٤

اني   ی           :المحور الث ي تعل ة ف ة اإللكترونی ین للوسائل التعلیمی ات استخدام المعلم ذ   ُمعوِّق م التالمی
ى         ذا المحور عل وى ھ د احت ة، وق ارة، موزعة   ) ٢٠(ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَك عب

  :أبعاد، على النحو التالي) ٥(على 
  .عبارات) ٥(الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم، ویشمل : الُبْعد األول .١
  .راتعبا) ٦(الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة، ویشمل : الُبْعد الثاني .٢
  .عبارات) ٤(الُمعوِّقات المتعلقة بالتلمیذ، ویشمل : الُبْعد الثالث .٣
  .عبارات) ٣(الُمعوِّقات المتعلقة بالجھة المشرفة على المعلم، ویشمل : الُبْعد الرابع .٤
  .الُمعوِّقات المتعلقة بالمنھج، ویشمل عبارتین: الُبْعد الخامس .٥

 :التحلیل السیكومتري لعبارات أداة الدراسة
داخلي ألداة               وُی ساق ال ات االت دق وثب ألداة وص ساق الظاھري ل دق االت قصد بھ التحقق من ص

  :الدراسة، وذلك على النحو التالي
  تقدیر صدق أداة الدراسة: أوًال

ین  .١ دق المحكم اھري(ص صدق الظ تعانة   ): ال ة باالس اھري ألداة الدراس صدق الظ ار ال م اختب ت
د      ة الت ضاء ھیئ ن أع ین م ن المحّكم ة م ي    بنخب اءة ف رة والكف صین وذوي الخب ریس والمتخص

ن  )٢( انظر الملحق –محّكًما ) ١٥(مجاالت البحث العلمي، بلغ عددھم     ؛ ألخذ آرائھم واإلفادة م
اتھم      ن مالحظ تفادة م صاصاتھم واالس ال اخت ي مج ة ف راتھم المتراكم ي وخب زونھم المعرف مخ

ن حیث صحة ال               رات م ن فق تبانة م ھ االس ل    للحكم على ما تحتوی ة ك صیاغة والوضوح، وأھمی
د (فقرة ومدى انتماء كل فقرة للمحور   ة، والخروج       ) للُبْع ا حسب األولوی ا، وترتیبھ ذي یحتویھ ال

ین     بھا على صورتھا النھائیة الحالیة، وبعد االطالع على مالحظات ومقترحات األساتذة المحكم
  . اء األداة في صورتھا النھائیةواألخذ بھا، قامت الباحثة بالتعدیل والحذف واإلضافة حتى تم بن

داخلي   .٢ ساق ال دق االت ل        :  ص سب معام ة، ُح داخلي ألداة الدراس ساق ال دق االت ن ص د م للتأك
ك باستخدام      ) للُبْعد(االرتباط بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة للمحور      ھ، وذل ذي تنتمي إلی ال

اط   معامل ارتباط بیرسون لحساب قیم معامالت االرتباط، والجداول      التالیة توّضح معامل االرتب
ا  ) للُبْعد(بین درجة كل عبارة من عبارات االستبانة والدرجة الكلیة للمحور          الذي تنتمي إلیھ، كم

  :یلي
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      دریس   "صدق االتساق الداخلي لمحور واقع استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في ت
  ".ط الَحَرَكةالتالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْر

درجة استخدام (معامالت االرتباط بین درجات كل عبارة من عبارات الُبْعد األول ) ١(جدول 
  والدرجة الكلیة للُبْعد نفسھ) المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة

عبارات الُبْعد 
 األول

عبارات الُبْعد  مستوى الداللة معامل االرتباط
 األول

 ى الداللةمستو معامل االرتباط
٠،٠١ **٠،٦٢٨ ٥ ٠،٠١ **٠،٥٤٣ ١ 
٠،٠١ **٠،٧٢٩ ٦ ٠،٠١ **٠،٦٤٣ ٢ 
٠،٠١ **٠،٥٨٢ ٧ ٠،٠١ **٠،٥٤٦ ٣ 
٠،٠١ **٠،٧٩٩ ٨ ٠،٠١ **٠،٤٤٧ ٤ 

ة   ) ١(یتضح من الجدول     داخلي  (أن قیم معامالت االرتباط الداخلی ساق ال ن    ) االت ارة م لكل عب
ا   )٠،٠١(ُبْعد نفسھ، دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة عبارات الُبْعد األول والدرجة الكلیة لل      ذا م ؛ وھ

  .یؤكد أن عبارات الُبْعد األول تتمّتع بدرجة صدق جیدة یمكن التعویل علیھا لقیاس ما ُأعّدت من أجلھ
الھدف من استخدام (معامالت االرتباط بین درجات كل عبارة من عبارات الُبْعد الثاني ) ٢(جدول 

  والدرجة الكلیة للُبْعد نفسھ) یمیة اإللكترونیةالوسائل التعل
عبارات الُبْعد 

 الثاني
عبارات الُبْعد  مستوى الداللة معامل االرتباط

 الثاني
 مستوى الداللة معامل االرتباط

٠،٠١ **٠،٨٢٠ ٣ ٠،٠١ **٠،٧٥٢٩ ١ 
٠،٠١ **٠،٨١٧ ٤ ٠،٠١ **٠،٨٢١ ٢ 

ة  أن قیم معامالت االرتباط  ) ٢(یتضح من الجدول     داخلي  (الداخلی ساق ال ن    ) االت ارة م لكل عب
ا   )٠،٠١(عبارات الُبْعد الثاني والدرجة الكلیة للُبْعد نفسھ؛ دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة      ذا م ؛ وھ

  .یؤكد أن عبارات الُبْعد الثاني تتمّتع بدرجة صدق جیدة یمكن التعویل علیھا لقیاس ما ُأعّدت من أجلھ
مجاالت استخدام (تباط بین درجات كل عبارة من عبارات الُبْعد الثالث معامالت االر) ٣(جدول 

  بالدرجة الكلیة للُبْعد نفسھ) الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة
عبارات الُبْعد 

 الثالث
عبارات الُبْعد  مستوى الداللة معامل االرتباط

 الثالث
 مستوى الداللة معامل االرتباط

٠،٠١ **٠،٨٦٢ ٤ ٠،٠١ **٠،٦٤٨ ١ 
٠،٠١ **٠،٧١٥ ٥ ٠،٠١ **٠،٤٦٢ ٢ 
٠،٠١ **٠،٥٣٢ ٦ ٠،٠١ **٠،٨٠٠ ٣ 

ة   ) ٣(یتضح من الجدول     داخلي  (أن قیم معامالت االرتباط الداخلی ساق ال ن    ) االت ارة م لكل عب
ا  )٠،٠١(عبارات الُبْعد الثالث والدرجة الكلیة للُبْعد نفسھ؛ دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة        ؛ وھذا م

د أن ع  ن              یؤك ّدت م ا ُأع اس م ا لقی ل علیھ ن التعوی دة یمك دق جی ع بدرجة ص ث تتمّت د الثال ارات الُبْع ب
  .أجلھ

أنواع الوسائل (معامالت االرتباط بین درجات كل عبارة من عبارات الُبْعد الرابع ) ٤(جدول 
  والدرجة الكلیة للُبْعد نفسھ) التعلیمیة اإللكترونیة المستخدمة

عبارات الُبْعد 
 الرابع

عبارات الُبْعد  مستوى الداللة عامل االرتباطم
 الرابع

 مستوى الداللة معامل االرتباط
٠،٠١ **٠،٧٩٠ ٤ ٠،٠١ **٠،٧٣٣ ١ 
٠،٠١ **٠،٧٢٣ ٥ ٠،٠١ **٠،٨٠٨ ٢ 
٠،٠١ **٠،٧٥٦ ٦ ٠،٠١ **٠،٧٧٤ ٣ 
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ة   ) ٤(یتضح من الجدول     داخلي  (أن قیم معامالت االرتباط الداخلی ساق ال ن   ) االت ارة م  لكل عب
ا  )٠،٠١(عبارات الُبْعد الرابع والدرجة الكلیة للُبْعد نفسھ، دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة        ؛ وھذا م

  .یؤكد أن عبارات الُبْعد الرابع تتمّتع بدرجة صدق جیدة یمكن التعویل علیھا لقیاس ما ُأعّدت من أجلھ

         یم  صدق االتساق الداخلي لمحور ُمعوِّقات استخدام المعلمین للوسائل  التعلیمیة اإللكترونیة في تعل
  .التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة

الُمعوِّقات المتعلقة (معامالت االرتباط بین درجات كل عبارة من عبارات الُبْعد األول ) ٥(جدول 
  والدرجة الكلیة للُبْعد نفسھ) بالمعلم

عبارات الُبْعد 
 األول

عبارات الُبْعد  ى الداللةمستو معامل االرتباط
 األول

 مستوى الداللة معامل االرتباط
٠،٠١ **٠،٤٥٣ ٤ ٠،٠١ **٠،٥٨٢ ١ 
٠،٠١ **٠،٦٥٧ ٥ ٠،٠١ **٠،٦٥٥ ٢ 
٠،٠١ **٠،٦٧٤ ٣  

ة   ) ٥(یتضح من الجدول     داخلي  (أن قیم معامالت االرتباط الداخلی ساق ال ن    ) االت ارة م لكل عب
ا   )٠،٠١(لیة للُبْعد نفسھ، دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة  عبارات الُبْعد األول والدرجة الك     ذا م ؛ وھ

  .یؤكد أن عبارات الُبْعد األول تتمّتع بدرجة صدق جیدة یمكن التعویل علیھا لقیاس ما ُأعّدت من أجلھ
الُمعوِّقات المتعلقة (معامالت االرتباط بین درجات كل عبارة من عبارات الُبْعد الثاني ) ٦(جدول 

  والدرجة الكلیة للُبْعد نفسھ) بیئةبال
عبارات الُبْعد 

 الثاني
عبارات الُبْعد  مستوى الداللة معامل االرتباط

 الثاني
 مستوى الداللة معامل االرتباط

٠،٠١ **٠،٧٣١ ٤ ٠،٠١ **٠،٦٢٥ ١ 
٠،٠١ **٠،٧٩٠ ٥ ٠،٠١ **٠،٦٧٢ ٢ 
٠،٠١ **٠،٦٥٩ ٦ ٠،٠١ **٠،٧٨٠ ٣ 

ة  أن قیم ) ٦(یتضح من الجدول     داخلي  ( معامالت االرتباط الداخلی ساق ال ن    ) االت ارة م لكل عب
ا   )٠،٠١(عبارات الُبْعد الثاني والدرجة الكلیة للُبْعد نفسھ، دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة      ذا م ؛ وھ

  .یؤكد أن عبارات الُبْعد الثاني تتمّتع بدرجة صدق جیدة یمكن التعویل علیھا لقیاس ما ُأعّدت من أجلھ
الُمعوِّقات المتعلقة (معامالت االرتباط بین درجات كل عبارة من عبارات الُبْعد الثالث ) ٧(ل جدو

  والدرجة الكلیة للُبْعد نفسھ) بالتلمیذ

عبارات الُبْعد 
 الثالث

عبارات الُبْعد  مستوى الداللة معامل االرتباط
 الثالث

 مستوى الداللة معامل االرتباط
٠،٠١ **٠،٧٦٣ ٣ ٠،٠١ **٠،٦٤٤ ١ 
٠،٠١ **٠،٦٤٣ ٤ ٠،٠١ **٠،٨٢٣ ٢ 

ة   ) ٧(یتضح من الجدول     داخلي  (أن قیم معامالت االرتباط الداخلی ساق ال ن    ) االت ارة م لكل عب
ا  )٠،٠١(عبارات الُبْعد الثالث والدرجة الكلیة للُبْعد نفسھ، دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة        ؛ وھذا م

ع       ث تتمّت د الثال ارات الُبْع د أن عب ن          یؤك ّدت م ا ُأع اس م ا لقی ل علیھ ن التعوی دة یمك دق جی بدرجة ص
  .أجلھ
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الُمعوِّقات المتعلقة (معامالت االرتباط بین درجات كل عبارة من عبارات الُبْعد الرابع ) ٨(جدول 
  والدرجة الكلیة للُبْعد نفسھ) بالجھة المشرفة على المعلم

عبارات الُبْعد 
 الرابع

عبارات الُبْعد  مستوى الداللة معامل االرتباط
 الرابع

 مستوى الداللة معامل االرتباط
٠،٠١ **٠،٨٦٨ ٣ ٠،٠١ **٠،٨٢٤ ١ 
٠،٠١ **٠،٥٢٤ ٢  

ة   ) ٨(یتضح من الجدول     داخلي  (أن قیم معامالت االرتباط الداخلی ساق ال ن    ) االت ارة م لكل عب
ا  )٠،٠١(توى الداللة عبارات الُبْعد الرابع والدرجة الكلیة للُبْعد نفسھ، دالة إحصائیًا عند مس       ؛ وھذا م

  .یؤكد أن عبارات الُبْعد الرابع تتمّتع بدرجة صدق جیدة یمكن التعویل علیھا لقیاس ما ُأعّدت من أجلھ
الُمعوِّقات المتعلقة (معامالت االرتباط بین درجات كل عبارة من عبارات الُبْعد الخامس ) ٩(جدول 

  والدرجة الكلیة للُبْعد نفسھ) بالمنھج
رات الُبْعد عبا

 الخامس
عبارات الُبْعد  مستوى الداللة معامل االرتباط

 الخامس
 مستوى الداللة معامل االرتباط

٠،٠١ **٠،٩٧٧ ٢ ٠،٠١ **٠،٩٧٥ ١ 
ة   ) ٩(یتضح من الجدول     داخلي  (أن قیم معامالت االرتباط الداخلی ساق ال ن    ) االت ارة م لكل عب

ة    عبارات الُبْعد الخامس والدرجة الكلیة للبُ  د مستوى الدالل ذا  )٠،٠١(ْعد نفسھ، دالة إحصائیا عن ؛ وھ
ن          ّدت م ما یؤكد أن عبارات الُبْعد الخامس تتمّتع بدرجة صدق جیدة یمكن التعویل علیھا لقیاس ما ُأع

  .أجلھ
  :البنائي الصدق .٣

د األداة               ي تری داف الت ق األھ دى تحق یعدالصدق البنائي أحد مقاییس صدق األداة الذي یقیس م
ة للمحور          وصول إلیھا، ویبین مدي ارتباط كل     ال اد محوَري أداة الدراسة والدرجة الكلی ن أبع د م ُبْع

ن                  داول م ة ألداة الدراسة، والج ن محاور الدراسة والدرجة الكلی ذلك كل محور م شملھ، وك الذي ی
  :توضح نتائج التحلیل) ١٢ -١٠(

لمحور األول والدرجة الكلیة للمحور معامل االرتباط بین درجة كل ُبْعد من أبعاد ا) ١٠(جدول 
  نفسھ

 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد
درجة استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة 

 اإللكترونیة
٠،٠١ **٠،٧٦٢ 

الھدف من استخدام الوسائل التعلیمیة 
 اإللكترونیة

٠،٠١ **٠،٧٩٧ 
 ٠،٠١ **٠،٩٢٤ مجاالت استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة
 ٠،٠١ **٠،٨٩٤ أنواع الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة المستخدمة

ة      ) ١٠ (الجدولیتضح من    اط الداخلی امالت االرتب داخلي  (أن قیم مع ساق ال ن    ) االت د م ل ُبْع لك
د    )٠،٠١(أبعاد المحور األول والدرجة الكلیة للمحور نفسھ دالة إحصائیًا عند مستوى    ا یؤك ذا م ؛ وھ

  .ر األول تتمّتع بدرجة صدق جیدة یمكن التعویل علیھا لقیاس ما ُأعّدت من أجلھأن أبعاد المحو
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معامل االرتباط بین درجة كل ُبْعد من أبعاد المحور الثاني والدرجة الكلیة للمحور ) ١١(جدول 
  نفسھ

 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد
 ٠،٠١ **٠،٥٩٨ الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم

 ٠،٠١ **٠،٧٣١ قات المتعلقة بالبیئةالُمعوِّ
 ٠،٠١ **٠،٨٢٢ الُمعوِّقات المتعلقة بالتلمیذ

 ٠،٠١ **٠،٤٤٠ الُمعوِّقات المتعلقة بالجھة المشرفة على المعلم
 ٠،٠١ **٠،٧٠٨ الُمعوِّقات المتعلقة بالمنھج

ة      ) ١١ (الجدولیتضح من    اط الداخلی امالت االرتب داخلي  (أن قیم مع ساق ال ن   لك ) االت د م ل ُبْع
د    )٠،٠١(أبعاد المحور الثاني والدرجة الكلیة للمحور نفسھ دالة إحصائیًا عند مستوى   ا یؤك ذا م ؛ وھ

  .أن أبعاد المحور الثاني تتمّتع بدرجة صدق جیدة یمكن التعویل علیھا لقیاس ما ُأعّدت من أجلھ
  جة الكلیة لألداةمعامل االرتباط بین درجة كل محور من محاور الدراسة والدر) ١٢(جدول 

معامل  المحور
 االرتباط

 مستوى الداللة

استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تدریس التالمیذ 
 ٠،٠١ **٠،٨٥٠ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة

ُمعوِّقات استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم 
 ٠،٠٥ *٠،٤١١ ي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكةالتالمیذ ذو

ن  ) االتساق الداخلي(أن قیم معامالت االرتباط الداخلیة ) ١٢(یتضح من الجدول     لكل محور م
د    )٠،٠٥(و) ٠،٠١(محاور الدراسة والدرجة الكلیة لألداة دالة إحصائیًا عند مستوى           ا یؤك ذا م ؛ وھ

  .ع بدرجة صدق جیدة یمكن التعویل علیھا لقیاس ما ُأعّدت من أجلھأن محاور أداة الدراسة تتمّت
  

ًا ة  : ثانی ات أداة الدراس دیر ثب تخدام    : تق ة باس ات أداة الدراس اس ثب م قی اخ  (ت ا كرونب ة ألف ، )معادل
  :یوّضح معامالت الثبات لمحاور وأبعاد أداة الدراسة) ١٦(والجدول رقم 

   ألداة الدراسةیوضح قیم معامل ألفا كرونباخ) ١٣(جدول 
 معامل الثبات عدد الفقرات األبعاد/ المحاور ترتیب المحور

درجة استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة 
 اإللكترونیة

٠،٧٧ ٨ 
الھدف من استخدام الوسائل التعلیمیة 

 اإللكترونیة
٠،٨٢ ٤ 

 ٠،٧٥ ٦ مجاالت استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة
 المحور األول ٠،٨٦ ٦ نواع الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة المستخدمةأ

واقع استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة 
اإللكترونیة في تدریس التالمیذ ذوي اضطراب 

 َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة
٠،٩٢ ٢٤ 

 المحور الثاني ٠،٧٦ ٥ الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم
 ٠،٧٧ ٦ یئةالُمعوِّقات المتعلقة بالب
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 معامل الثبات عدد الفقرات األبعاد/ المحاور ترتیب المحور
 ٠،٧٠ ٤ الُمعوِّقات المتعلقة بالتلمیذ

 ٠،٧١ ٣ الُمعوِّقات المتعلقة بالجھة المشرفة على المعلم
 ٠،٩٥ ٢ الُمعوِّقات المتعلقة بالمنھج

ُمعوِّقات استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة 
اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب 

  الَحَرَكةاالنتباه وَفْرط َتَشتُّت
٠،٨٢ ٢٠ 

 ٠،٨٥ ٤٤ الثبات العام ألداة الدراسة
اد أداة الدراسة باستخدام معامل     ) ١٣(یتضح من الجدول رقم    أن معامالت ثبات محاور وأبع

اع معامل    ) ٠،٩٥ – ٠،٧٠(ألفا كرونباخ انحصرت بین   ین ارتف وھي معامالت ثبات مقبولة، كما تب
غ      سفر          )٠،٨٥(ثبات إجمالي االستبانة حیث بل ن أن ت ي یمك ائج الت ات النت ى ثب شیر إل ذي ی ر ال ، األم

غ             ًا إذا بل ات مرتفع ل الثب د معام ا، إذ یع د تطبیقھ أكثر، ومتوسطًا إذا   ) ٠،٨٠(عنھا أداة الدراسة عن ف
  ).٢٠٠٤حسن، (، ومنخفضًا إذا كان أقل من ذلك )٠،٧٠-٠،٦٠(تراوح بین 

اس  ) االستبانة(ن أداة الدراسة الصدق والثبات، أ: ونستخلص من نتائج اختباَري    صادقة في قی
ذه                ة لھ اس مناسبة وفاعل ون أداة قی ا لتك ا یؤھلھ ة، مم ما ُوضعت لقیاسھ، كما أنھا ثابتة بدرجة مقبول

  .الدراسة ویمكن تطبیقھا بثقة
 :إجراءات تطبیق الدراسة وجمع البیانات

ة    لتطبیق الدراسة المیدانیة، اقتضى األمر الحصول على خطاب من ع   ة بجامع ة التربی مید كلی
دیر إدارة التخطیط        الملك سعود، موّجھًا إلى مدیر عام إدارة التعلیم بمنطقة الریاض، ومن ثّم وّجھ م
ة       والتطویر باإلدارة العامة للتعلیم خطاًبا إلى مدیر ِتْقنیة المعلومات بإدارة تعلیم الریاض لتسھیل مھم

ام ال    ات واألرق ا المعلوم ة، وإعطائھ تبانة       الباحث صمیم االس ة بت ت الباحث م قام ا، ث ستفید منھ ي ت ت
ي متصفح        اذج ف ق النم ق تطبی ن طری ا ع إلكترونی)Google (     ھولة ن سرعة وس تفادة م ك لالس وذل

ة الدراسة                راد َعیِّن ن خالل إرسالھا ألف تبانات م د ُوّزعت االس ع الدراسة، وق راد مجتم وصولھا ألف
ق  ر تطبی دد ال)what's App(عب غ ع ة ، وبل ص ) ١٤٣(ردود اإللكترونی د تفح تجابة، وبع اس

م استبعاد     تبانة،          ) ٣(االستجابات ت ن االس ة ع ة لإلجاب شروط المطلوب ق ال دم تحق استجابات نظرًا لع
صائي      ل اإلح عة للتحلی شروط والخاض ستوفاة لل تجابات الم دد االس غ ع ذلك بل تجابة، ) ١٤٠(وب اس

؛ ومن ثم اسُتخرجت  SPSSصائیا عن طریق برنامج ُأدخلت بیاناتھا في الحاسب اآللي وُعولجت إح 
  .النتائج وُحّللت، وُوضعت المقترحات والتوصیات

  :نتائج الدراسة ومناقشتھا
 :نتائج السؤال األول، ومناقشتھا، وتفسیرھا

ي  ى اآلت ة عل سؤال األول للدراس ص ال ة  : ن ائل التعلیمی ین للوس تخدام المعلم ع اس ا واق م
   لتالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة؟اإللكترونیة في تدریس ا

ة          ة اإللكترونی لإلجابة عن ھذا السؤال وللتعّرف على واقع استخدام المعلمین للوسائل التعلیمی
تجابات          م حساب مجموع االس ة ت ْرط الَحَرَك اه وَف َشتُّت االنتب ذ ذوي اضطراب َت دریس التالمی ي ت ف

راف الم  طات واالنح تخدام        والمتوس ع اس ور واق اد مح ن أبع د م ل ُبْع سبیة لك اري واألوزان الن عی
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ْرط   اه وَف َشتُّت االنتب طراب َت ذ ذوي اض دریس التالمی ي ت ة ف ة اإللكترونی ائل التعلیمی ین للوس المعلم
  :الَحَرَكة، فجاءت النتائج كما یلي

النسبیة ألبعاد مجموع االستجابات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة واألوزان ) ١٤(جدول 
واقع استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تدریس التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت "

  "االنتباه وَفْرط الَحَرَكة

عدد  األبعاد
 الفقرات

مجموع 
االنحراف  المتوسط  الستجاباتا

 المعیاري
الوزن 
 الترتیب النسبي

الھدف من استخدام الوسائل 
 ١ ٨١،٢ ٣،٢٢ ١٦،٢٤ ٢٢٧٤ ٤ لكترونیةالتعلیمیة اإل

درجة استخدام المعلمین 
للوسائل التعلیمیة 

 اإللكترونیة

٢ ٦٩،١ ٥،٦٧ ٢٧،٦٣ ٣٨٦٩ ٨ 

أنواع الوسائل التعلیمیة 
 ٣ ٦٤،٧ ٦،٤٢ ١٩،٤٢ ٢٧١٩ ٦ اإللكترونیة المستخدمة

مجاالت استخدام الوسائل 
 التعلیمیة اإللكترونیة

٤ ٦٤،٤ ٥،٨٨ ١٩،٣٢ ٢٧٠٥ ٦ 

٦٨،٩ ١٨،٣٧ ٨٢،٦٢ ١١٥٦٧ ٢٤ - 

 ٠،٧٦٥=  االنحراف المعیاري٣،٤٤=المتوسط الحسابي العام
واقع "الدرجة الكلیة ألبعاد 

استخدام المعلمین للوسائل 
التعلیمیة اإللكترونیة في 
تدریس التالمیذ ذوي 

اضطراب َتَشتُّت االنتباه 
 "وَفْرط الَحَرَكة

 )مرتفعة(درجة الممارسة 

الھدف من استخدام الوسائل التعلیمیة (یتضح أن ُبْعد ) ١٤( تحلیل نتائج الجدول رقم من خالل
ة     ) اإللكترونیة ة اإللكترونی حاز المرتبة األولى من بین أبعاد واقع استخدام المعلمین للوسائل التعلیمی

دره    اله  %)٨١،٢(في تدریس التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة بوزن نسبي ق ، ت
دره    ) درجة استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة (ُبْعد   سبي ق وزن ن م جاء   %)٦٩،١(ب ، ث

د   ك ُبْع د ذل ستخدمة (بع ة الم ة اإللكترونی واع الوسائل التعلیمی دره  ) أن سبي ق وزن ن ة ب ة الثالث بالمرتب
د %)٦٤،٧( ا ُبْع ة اإللك(، أم ائل التعلیمی تخدام الوس االت اس ةمج ة ) ترونی ة الرابع اء بالمرتب فج

دره       ین للوسائل            %)٦٤،٤(واألخیرة بوزن نسبي ق ع استخدام المعلم اد واق ة ألبع ا الدرجة الكلی ، أم
وزن        التعلیمیة اإللكترونیة في تدریس التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة فجاءت ب

  %).٦٨،٩(نسبي 
ین  "العام ألبعاد  الحسابي المتوسط اله أنمن نتائج الجدول أع كما یتضح واقع استخدام المعلم

ة   ان  " للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تدریس التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَك ك
 إلى ٣،٤٠(وھو متوسط یقع في الفئة الرابعة من المقیاس المتدرج الخماسي والتي تقع بین  ) ٣،٤٤(

  على أداة الدراسة، ) مرتفعة(، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة ممارسة )٤،٢٠أقل من 
سابیة        طات الح ة والمتوس سب المئوی رارات والن ساب التك م ح ك، ت سیر ذل ل تف ن أج وم
اد        ارات أبع ن عب ارة م ل عب ن ك ة ع ة الدراس راد َعیِّن ات أف ب إلجاب ة والرت ات المعیاری واالنحراف
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ین       " ذ ذوي اضطراب        محور واقع استخدام المعلم دریس التالمی ي ت ة ف ة اإللكترونی للوسائل التعلیمی
  :، لكل ُبْعد على حدة، كما یلي"َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة

التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ) ١٥( جدول
علقة بدرجة استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة إلجابات أفراد َعیِّنة الدراسة حیال العبارات المت

  اإللكترونیة
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 ١٧ ٣٠ ٢٨ ٤٦ ١٩ ك

٦ ١ 

ائل   تخدم الوس أس
التعلیمیة اإللكترونیة في   

یم التال ذ ذوي  تعل می
اه      َشتُّت االنتب اضطراب َت

 .وَفْرط الَحَرَكة
 ١٢،١ ٢١،٤ ٢٠ ٣٢،٩ ١٣،٦ ن

 متوسطة ١،٢٤ ٣،١٤

 ٢٣ ٢٨ ٣٣ ٣٨ ١٨ ك

٧ ٢ 
ة    رامج خاص مم ب أص
ائل   طة الوس بواس
ة   ة اإللكترونی التعلیمی

 ١٦،٤ ٢٠ ٢٣،٦ ٢٧،١ ١٢،٩ ن لتناسب قدرات التالمیذ
 متوسطة ١،٢٨ ٣،٠٠

 ٥ ٣ ١٤ ٢٦ ٢٥ ٤٧ ٢٨ ك

ائل   تخدم الوس أس
ة   ة اإللكترونی التعلیمی
یم   ي تعل ا ف ألھمیتھ
طراب   ذ ذوي اض التالمی
ْرط    اه وَف َشتُّت االنتب َت

 ١٠ ١٨،٦ ١٧،٩ ٣٣،٦ ٢٠ ن الَحَرَكة 

 متوسطة ١،٢٦ ٣،٣٥

 ١٤ ١٦ ٣٣ ٣٧ ٤٠ ك
٤ ٤ 

شیر ذوي  أست
ال   ي مج صاص ف االخت
ائل   تخدام الوس اس

 .یةالتعلیمیة اإللكترون
 ١٠ ١١،٤ ٢٣،٦ ٢٦،٤ ٢٨،٦ ن

 مرتفعة ١،٢٨ ٣،٥٢

 ١ ٥ ٦ ١٠ ١٠ ٢٢ ٩٢ ك
ود    ن وج د م ال ب
ي      ات ف متخصص بالِتْقنی

 ٤،٣ ٧،١ ٧،١ ١٥،٧ ٦٥،٧ ن .المدرسة
مرتفعة  ١،١٤ ٤،٣١

 جدًا

 ٢٧ ٣٠ ٣٠ ٢٧ ٢٦ ك

٨ ٦ 
ة   ضر دورات تدریبی أح
ال    ي مج ل ف وورش عم
ائل   تخدام الوس اس

 ١٩،٣ ٢١،٤ ٢١،٤ ١٩،٣ ١٨،٦ ن .إللكترونیةالتعلیمیة ا
 متوسطة ١،٣٩ ٢،٩٦

 ٥٨ ٢٥ ٣٦ ١١ ١٠ ك
٢ *٧ 

تخدام   ضل اس ال أف
ة  ائل التعلیمی الوس
اإللكترونیة ألن سلبیاتھا  

 .أكثر من إیجابیاتھا
 ٤١،٤ ١٧،٩ ٢٥،٧ ٧،٩ ٧،١ ن

 مرتفعة ١،٢٦ ٣،٧٨
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 ١٢ ٢٢ ٢٠ ٤٨ ٣٨ ك

٣ ٨ 

رامج   ف الب أوظ
ودة والتطبی ات الموج ق

ة   ائل التعلیمی ي الوس ف
ب  ة لتناس اإللكترونی
طراب   ذ ذوي اض التالمی
ْرط    اه وَف َشتُّت االنتب َت

 الَحَرَكة

 ٨،٦ ١٥،٧ ١٤،٣ ٣٤،٣ ٢٧،١ ن
 مرتفعة ١،٢٧ ٣،٥٥

االنحراف المعیاري العام  المتوسط الحسابي العام للُبْعد
 للُبْعد

 ْعددرجة الممارسة للُب
 مرتفعة ٠،٧٠٨ ٣،٤٥

  )تصحح في عكس االتجاه(عبارة سالبة *
  :یتضح ما یلي) ١٥(من خالل تحلیل نتائج الجدول رقم 

ال        .١ ة حی ة الدراس راد َعیِّن تجابات أف ام الس سابي الع ط الح ین   أن المتوس تخدام المعلم ة اس درج
غ  للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة  ن  ٣،٤٥( بل ذا المتوسط یق   ) ٥،٠٠ م ن     وھ ة م ة الرابع ي الفئ ع ف
ى    )٤،٢٠ إلى أقل من ٣،٤٠التي تبدأ من (المقیاس المتدرج الخماسي    شیر إل ي ت ، وھي الفئة الت

  .على أداة الدراسة) مرتفعة(درجة ممارسة 
د   .٢ ارات ُبْع سابیة لعب طات الح ت المتوس ة  "تراوح ائل التعلیمی ین للوس تخدام المعلم ة اس درج

ة  ین   " اإللكترونی ا ب ن أصل    ) ٤،٣١ –٢،٩٦(م ي     ) ٥(درجة م ع ف درجات وھي متوسطات تق
ات          ى درج شیر إل ي ت ي والت درج الخماس اس المت ن المقی سة م ة والخام ة والرابع ات الثالث الفئ

  .على أداة الدراسة) مرتفعة جدًا/ مرتفعة / متوسطة(ممارسة 
ائل         .٣ ین للوس تخدام المعلم ة اس ول درج ة ح ة الدراس راد َعیِّن ي آراء أف این ف اك تب ة ھن  التعلیمی

  :عبارات، ُوزعت كالتالي) ٨(اإللكترونیة، حیث اشتمل ھذا الُبْعد على 
م  ) مرتفعة جدًا(جاءت عبارة واحدة بدرجة ممارسة       .٤ ھ     ) ٥(وھي العبارة رق ى أن نص عل ي ت والت

ة    " ي المدرس ات ف صص بالِتْقنی ود متخ ن وج د م ھ  " ال ب سابي قیمت ط ح و )٤،٣١(بمتوس ، وھ
ن    (خامسة من المقیاس المتدرج الخماسي   متوسط یقع في الفئة ال     دأ م ي تب ى  ٤،٢٠الت ) ٥،٠٠ إل

  .على أداة الدراسة) مرتفعة جدًا(وھي الفئة التي تشیر إلى درجة ممارسة 
اءت   .٥ ة ) ٣(ج ة ممارس ارات بدرج ة(عب ذه ) مرتفع سابیة لھ طات الح ت المتوس ث تراوح حی

الفئة الرابعة من المقیاس المتدرج ، وھذه المتوسطات تقع في )٣،٧٨ و ٣،٥٢(العبارات ما بین   
ن   ٣،٤٠التي تبدأ من    (الخماسي   ى درجة ممارسة        )٤،٢٠ إلى أقل م شیر إل ي ت ة الت ، وھي الفئ

  .على أداة الدراسة) مرتفعة(
اءت  .٦ ة   ) ٤(ج ة ممارس ارات بدرج طة(عب ذه     ) متوس سابیة لھ طات الح ت المتوس ث تراوح حی

درج    ، وھذه المتوس)٣،٣٥ و   ٢،٩٦(العبارات ما بین     اس المت ن المقی طات تقع في الفئة الثالثة م
ن    (الخماسي   ن    ٢،٦٠التي تبدأ م ل م ى أق ى درجة ممارسة        ) ٣،٤٠ إل شیر إل ي ت ة الت وھي الفئ

  .على أداة الدراسة) متوسطة(
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د  .٧ ارات ُبْع ب عب ة(وبترتی ة اإللكترونی ائل التعلیمی ین للوس تخدام المعلم ة اس ًا ) درج ًا تنازلی ترتیب
  :ارسة، یتضح ما یليحسب درجة المم

  :جاءت أعلى أربع عبارات طبقًا الستجابات أفراد َعیِّنة الدراسة كما یلي .٨
م   .٩ ارة رق اءت العب ي ) ٥(ج ة   "وھ ي المدرس ات ف صص بالِتْقنی ود متخ ن وج د م ة " ال ب بالمرتب

ة، بمتوسط            ة اإللكترونی ین للوسائل التعلیمی  األولى بین العبارات المتعلقة بدرجة استخدام المعلم
  ).١،١٤(وانحراف معیاري قدره ) ٤،٣١(حسابي قیمتھ 

لبیاتھا       "وھي  ) ٧(جاءت العبارة رقم     .١٠ ة ألن س ة اإللكترونی ّضل استخدام الوسائل التعلیمی ال أف
ا    ن إیجابیاتھ ر م ائل       " أكث ین للوس ة بدرجة استخدام المعلم ارات المتعلق ین العب ة ب ة الثانی بالمرتب

، وتتفق )١،٢٦(، وانحراف معیاري قدره  )٣،٧٨(بمتوسط حسابي قیمتھ    التعلیمیة اإللكترونیة،   
رین   روف وآخ ة ق ع دراس ة م ذه النتیج ي (groff , howells & cranmer, 2010)ھ  الت

أشارت إلى أن بعض المعلمین كان لدیھم بعض التحفظات المبدئیة حول تطبیق الطرق التعلیمیة    
ا،     المعتمدة على ألعاب الفیدیو، بینما المعل    ة نحوھ دیھم اتجاھات إیجابی مون الذین طبقوھا كانت ل

ھ دراسة الحازمي     . وھذا یفسر إجابات المعلمین على ھذا البعد  ت إلی وتختلف ھذه النتیجة عّما آل
ة   )٢٠٠٩( ة بدرج تجابات إیجابی م اس ة لھ ة الدراس راد َعیِّن ون أف ن ك ا ع شفت نتائجھ ي ك ، والت

ي           ي ف ة    كبیرة نحو استخدام الحاسب اآلل ارات المعرفی ة المھ ة والحاسب   (تنمی راءة والكتاب ، )الق
  .وتنمیة المھارات االبتكاریة لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة

یم    ي التعل ائل ف ذه الوس دوى ھ ت ج ي أثبت ة الت ات التجریبی ن الدراس د ع ذا البع ف ھ ا یختل كم
ى    )de la Guía et al,2015(كدراسة دي ال غویا وآخرین  ي أشارت إل أن استخدام الوسائل   ، الت

  .التعلیمیة اإللكترونیة لھ أثر إیجابي في تعلیم التالمیذ ذوي َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة
ات           ین والمعلم ل المعلم ن ِقب ة م راءة موجھ ود ق دم وج ى ع ة إل ذه النتیج ة ھ زو الباحث وتع

  .للدراسات الحدیثة في مجال َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة
أوظف البرامج والتطبیقات الموجودة في الوسائل التعلیمیة "وھي ) ٨( العبارة رقم جاءت .١

بالمرتبة الثالثة بین " اإللكترونیة لتناسب التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة
 قیمتھ العبارات المتعلقة بدرجة استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة، بمتوسط حسابي

  ).١،٢٧(، وانحراف معیاري قدره )٣،٥٥(
أستشیر ذوي االختصاص في مجال استخدام الوسائل التعلیمیة "وھي ) ٤(جاءت العبارة رقم  .٢

بالمرتبة الرابعة بین العبارات المتعلقة بدرجة استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة " اإللكترونیة
  ).١،٢٨(وانحراف معیاري قدره ، )٣،٥٢(اإللكترونیة، بمتوسط حسابي قیمتھ 

  :في حین جاءت أدنى أربع عبارات طبقًا الستجابات أفراد َعیِّنة الدراسة كما یلي .٣
أستخدم الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة ألھمیتھا في تعلیم التالمیذ "وھي ) ٣(جاءت العبارة رقم  .٤

ة بین العبارات المتعلقة بدرجة بالمرتبة الخامس" ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة
، وانحراف )٣،٣٥(استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة، بمتوسط حسابي قیمتھ 

  ).١،٢٦(معیاري قدره 
أستخدم الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي "وھي ) ١(جاءت العبارة رقم  .٥

بالمرتبة السادسة بین العبارات المتعلقة بدرجة " َكةاضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَر
، وانحراف )٣،١٤(استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة، بمتوسط حسابي قیمتھ 

  ).١،٢٤(معیاري قدره 
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أصمم برامج خاصة بواسطة الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة "وھي ) ٢(جاءت العبارة رقم  .٦
المرتبة السابعة بین العبارات المتعلقة بدرجة استخدام المعلمین  ب"لتناسب قدرات التالمیذ

، وانحراف معیاري قدره )٣،٠٠(للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة، بمتوسط حسابي قیمتھ 
)٤،٢٨.(  

أحُضر دورات تدریبیة وورش عمل في مجال استخدام الوسائل "وھي ) ٦(جاءت العبارة رقم  .٧
لمرتبة الثامنة واألخیرة بین العبارات المتعلقة بدرجة استخدام المعلمین  با"التعلیمیة اإللكترونیة

وانحراف معیاري قدره ) ٢،٩٦(للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة، بمتوسط حسابي قیمتھ 
)١،٣٩.(  

م      دول رق الل الج ن خ ضح م د     ) ٢٠(ویت ارات ُبْع اري لعب راف المعی یم االنح ة  "أن ق درج
ة  استخدام المعلمین للوسائل ال    ین    " تعلیمیة اإللكترونی ل انحراف    ) ١،٣٩ -١،١٤(تنحصر ب ان أق وك

ي المدرسة          "وھي  ) ٥(معیاري للعبارة رقم     ات ف ن وجود متخصص بالِتْقنی د م ى    "ال ب دل عل ا ی  مم
راف        ة لالنح ر قیم ت أكب ا، وكان ة حولھ ة الدراس راد َعیِّن ت آراء أف ي تقارب ارات الت ر العب ا أكث أنھ

ارة رق   ي للعب اري ھ ي ) ٦(م المعی تخدام     "وھ ال اس ي مج ل ف ة وورش عم ُضر دورات تدریبی أح
ة ة اإللكترونی ائل التعلیمی ة   "الوس راد َعیِّن ا أف ف حولھ ي اختل ارات الت ر العب ا أكث ى أنھ دل عل ا ی  مم

  .الدراسة
، )٢٠١٤(، والعتیبي )٢٠١٢(، والنجم )٢٠١٣(وتختلف ھذه النتیجة عن نتائج دراسة شقور 

ان        (abdul razik et al,2012)وعبدالرازق وآخرین  ا أن درجة استخدامھا ك ن نتائجھ ي م ، والت
ان   ) ٢٠١٢(بدرجة متوسطة، كما تختلف عن دراسة قربان      التي أشارت إلى أن درجة استخدامھا ك

داهللا   ة عب ادرة، ودراس سبة ن وني ) ٢٠١٥(بن راح والعجل اك  ) ٢٠١٢(وج ى أن ھن ارتا إل ین أش اللت
  .ئل في عملیة التعلیمضعفًا في توظیف ھذه الوسا

ا            دواھا وفاعلیتھ ة لج ة اإللكترونی وتعزو الباحثة توجھ المعلمین نحو استخدام الوسائل التعلیمی
سمعي           تعلم ال ن ال في تعلیم التالمیذ ذوي َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة حیث تدمج بین أنماط مختلفة م

ة العصر       ر لغ ا       والبصري والحسي وغیرھا، كما أنھا تعتب ي یواجھھ شاكل الت د حال للم  الحالي، وُتع
  .المعلمون داخل الفصل وخارجھ

التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ) ١٦( جدول
إلجابات أفراد َعیِّنة الدراسة حیال العبارات المتعلقة بالھدف من استخدام الوسائل التعلیمیة 
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 ٢ ٨ ١٥ ٦٦ ٤٩ ك

٢ ١ 

ائل   تخدام الوس ساعد اس ی
ي   ة ف ة اإللكترونی التعلیمی
نھج    داف الم ق أھ تحقی

 ١،٤ ٥،٧ ١٠،٧ ٤٧،١ ٣٥ ن .بشكل أفضل
 مرتفعة ٠،٩٠١ ٤،٠٨
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 ٥ ١٢ ١٢ ٥٥ ٥٦ ك

٣ ٢ 

ة   ین الطریق ج ب أدم
یم   ي التعل ة ف التقلیدی
ائل  تخدام الوس واس
ة   ة اإللكترونی التعلیمی
ارة   ذ مھ یم التلمی لتعل

 االنتباه المشترك
 ٣،٦ ٨،٦ ٨،٦ ٣٩،٣ ٤٠ ن

 مرتفعة ١،٠٧ ٤،٠٣

 ٥ ١٨ ٢١ ٥٥ ٤١ ك

٤ ٣ 

ة  شطة متنوع دم أن أق
ائل   تخدام الوس باس

ة  التعلی ة اإللكترونی می
د  اه عن ة االنتب لتنمی

 التالمیذ
 ٣،٦ ١٢،٩ ١٥ ٣٩،٣ ٢٩،٣ ن

 مرتفعة ١،١١ ٣،٧٧

 ٣ ٥ ١١ ٤٣ ٧٨ ك
١ ٤ 

ة  ائل التعلیمی الوس
اه    ذب انتب ة تج اإللكترونی

 ٢،١ ٣،٦ ٧،٩ ٣٠،٧ ٥٥،٧ ن التلمیذ
مرتفعة  ٠،٩٢٧ ٤،٣٤

 جدًا

 درجة الممارسة للُبْعداالنحراف المعیاري العام للُبْعد للُبْعدالمتوسط الحسابي العام 
 مرتفعة ٠،٨٠٦ ٤،٠٦

  :یتضح ما یلي) ١٦(من خالل تحلیل نتائج الجدول رقم 
أن المتوسط الحسابي العام الستجابات أفراد َعیِّنة الدراسة حیال الھدف من استخدام الوسائل  .١

وھذا المتوسط یقع في الفئة الرابعة من المقیاس ) ٥،٠٠ من ٤،٠٦(التعلیمیة اإللكترونیة بلغ 
، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة )٤،٢٠ إلى أقل من ٣،٤٠التي تبدأ من (المتدرج الخماسي 

  .على أداة الدراسة) مرتفعة(ممارسة 
تراوحت المتوسطات الحسابیة لعبارات ُبْعد درجة استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة  .٢

درجات وھي متوسطات تقع في الفئتین ) ٥(درجة من أصل ) ٤،٣٤ –٣،٧٧(بین اإللكترونیة 
مرتفعة (الرابعة والخامسة من المقیاس المتدرج الخماسي واللتان تشیران إلى درجات ممارسة 

  .على أداة الدراسة) مرتفعة جدًا/ 
علیمیة  في آراء أفراد َعیِّنة الدراسة حول الھدف من استخدام الوسائل التتقاربھناك  .٣

  :عبارات، ُوزعت كالتالي) ٤(اإللكترونیة، حیث اشتمل ھذا الُبْعد على 
والتي تنص على ) ٤(وھي العبارة رقم ) مرتفعة جدًا(جاءت عبارة واحدة بدرجة ممارسة  .٤

، وھو )٤،٣٤(بمتوسط حسابي قیمتھ " الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة تجذب انتباه التلمیذ"
، )٥،٠٠ إلى ٤،٢٠التي تبدأ من (امسة من المقیاس المتدرج الخماسي متوسط یقع في الفئة الخ

  .على أداة الدراسة) مرتفعة جدًا(وھي الفئة التي تشیر إلى درجة ممارسة 
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حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لھذه ) مرتفعة(عبارات بدرجة موافقة ) ٣(جاءت  .٥
الفئة الرابعة من المقیاس المتدرج ، وھذه المتوسطات تقع في )٤،٠٨ و ٣،٧٧(العبارات ما بین 

، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة ممارسة )٤،٢٠ إلى أقل من ٣،٤٠التي تبدأ من (الخماسي 
  .على أداة الدراسة) مرتفعة(

ترتیبًا تنازلیًا حسب  ) الھدف من استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة (وبترتیب عبارات ُبْعد    
  :يدرجة الممارسة یتضح ما یل

في المرتبة " الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة تجذب انتباه التلمیذ(وھي ) ٤(جاءت العبارة رقم  .١
األولى بین العبارات المتعلقة بالھدف من استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة، بمتوسط 

  ).٠،٩٢٧(وانحراف معیاري قدره ) ٤،٣٤(حسابي قیمتھ 
، ودي ال غویا )wronska et al,2015(ا وآخرین وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة ورنكس

والتي أشارت إلى أن استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة ) de la Guía et al,2015(وآخرین 
لھ أثر إیجابي في تعلیم التالمیذ ذوي َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة حیث یتم من خاللھا تحسین 

وسائل التعلیمیة اإللكترونیة تتمیز بقدر عاٍل من التفاعلیة؛ لما تقدمھ الذاكرة واالنتباه، وذلك ألن ال
  .من أشكال، ورسوم، وأصوات، وحركة

یساعد استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تحقیق أھداف "وھي ) ١(جاءت العبارة رقم  .٢
دام الوسائل بالمرتبة الثانیة بین العبارات المتعلقة بالھدف من استخ" المنھج بشكل أفضل

، )٠،٩٠١(، وانحراف معیاري قدره )٤،٠٨(التعلیمیة اإللكترونیة، بمتوسط حسابي قیمتھ 
وذلك ألنھ یتم من خاللھا إیصال المعلومات للتالمیذ بأقل جھد، وأقل وقت، وأقل تكلفة ممكنة، 

  .وتحاكي متطلبات العصر
التعلیم واستخدام الوسائل التعلیمیة أدمج بین الطریقة التقلیدیة في "وھي ) ٢(جاءت العبارة رقم  .٣

بالمرتبة الثالثة بین العبارات المتعلقة بالھدف " اإللكترونیة لتعلیم التلمیذ مھارة االنتباه المشترك
، وانحراف معیاري )٤،٠٣(من استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة، بمتوسط حسابي قیمتھ 

  ).١،٠٧(قدره 
قدم أنشطة متنوعة باستخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة لتنمیة أ"وھي ) ٣(جاءت العبارة رقم  .٤

بالمرتبة الرابعة واألخیرة بین العبارات المتعلقة بالھدف من استخدام " االنتباه عند التالمیذ
، وانحراف معیاري قدره )٣،٧٧(الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة، بمتوسط حسابي قیمتھ 

)١،١١.(  
م     ویتضح من خالل   یم االنحراف    ) ١٦( الجدول رق د   أن ق ارات ُبْع اري لعب ن    " المعی دف م الھ

اري     ) ١،١١ -٠،٩٠١( تنحصر بین    "استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة    ل انحراف معی وكان أق
یساعد استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تحقیق أھداف المنھج بشكل  "وھي  ) ١(للعبارة رقم   

ر     ل على مما ید "أفضل ت أكب ا، وكان  أنھا أكثر العبارات التي تقاربت آراء أفراد َعیِّنة الدراسة حولھ
م         ارة رق ة        "وھي   ) ٣(قیمة لالنحراف المعیاري للعب شطة متنوعة باستخدام الوسائل التعلیمی دم أن أق
ف ح       " اإللكترونیة لتنمیة االنتباه عند التالمیذ     ي اختل ارات الت ر العب ا أكث ى أنھ راد   مما یدل عل ا أف ولھ

ین             َعیِّنة الدراسة؛  ع المعلم ذي یمن ت ال ا ضیق الوق  وتعزو الباحثة ذلك لعدد من الُمعوِّقات والتي منھ
دم            من استخدام أنشطة متنوعة،      ة وع شطة باستخدام وسائل مختلف دیم األن ي تق ین ف ة المعلم أو لرغب

  .االكتفاء بالوسائل التعلیمیة اإللكترونیة
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لنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب التكرارات وا) ١٧( جدول
  إلجابات أفراد َعیِّنة الدراسة حیال العبارات المتعلقة بمجاالت استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة
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 ٨ ٢٢ ٢٨ ٥٤ ٢٨ ك
١ ١ 

ة    ائل التعلیمی تخدم الوس أس
ادة  شرح الم ة ل اإللكترونی
َشتُّت    ذ ذوي َت ة للتالمی العلمی

 ٥،٧ ١٥،٧ ٢٠ ٣٨،٦ ٢٠ ن .االنتباه وَفْرط الَحَرَكة
 مرتفعة ١،١٤ ٣،٥١

 ١٦ ٢٩ ٢٧ ٤٣ ٢٥ ك

٤ ٢ 

ة    ائل التعلیمی تخدم الوس أس
ادل  اإللكت ل وتب ة للتواص رونی

ذ ذوي   ع التالمی ات م المعلوم
اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط 

 الَحَرَكة
 ١١،٤ ٢٠،٧ ١٩،٣ ٣٠،٧ ١٧،٩ ن

 متوسطة ١،٢٨ ٣،٢٢

 ١٧ ٢٥ ٣٠ ٤٠ ٢٨ ك
٣ ٣ 

ن    ذ م ارین للتالمی دم التم أق
ة  ائل التعلیمی الل الوس خ

 ١٢،١ ١٧،٩ ٢١،٤ ٢٨،٦ ٢٠ ن .اإللكترونیة
 ةمتوسط ١،٣٠ ٣،٢٦

 ١٣ ٢٥ ٣٠ ٤٥ ٢٧ ك
٢ ٤ 

ة    ائل التعلیمی تخدم الوس أس
ة   دیم التغذی ة لتق اإللكترونی

 ٩،٣ ١٧،٩ ٢١،٤ ٣٢،١ ١٩،٣ ن .الراجعة للتالمیذ
 متوسطة ١،٢٣ ٣،٣٤

 ٢٥ ٢٠ ٣٣ ٤٠ ٢٢ ك
ة    ٥ ٥ ائل التعلیمی تخدم الوس أس

 ١٧،٩ ١٤،٣ ٢٣،٦ ٢٨،٦ ١٥،٧ ناإللكترونیة لتقییم أداء التلمیذ
 متوسطة ١،٣٣ ٣،١٠

 ٤٣ ٢٢ ١٥ ٣٠ ٣٠ ك
ذ     ٦ ٦ ف أداء التلمی ظ مل وم بحف أق

 ٣٠،٧ ١٥،٧ ١٠،٧ ٢١،٤ ٢١،٤ ن إلكترونیًا
 متوسطة ١،٥٦ ٢،٨٧

االنحراف المعیاري العام  المتوسط الحسابي العام للُبْعد
 للُبْعد

 درجة الممارسة للُبْعد

 متوسطة ٠،٩٨٠ ٣،٢٢

  :یتضح ما یلي) ١٧(من خالل تحلیل نتائج الجدول رقم 
 أن المتوسط الحسابي العام الستجابات أفراد َعیِّنة الدراسة حیال مجاالت استخدام الوسائل -

وھذا المتوسط یقع في الفئة الثالثة من المقیاس ) ٥،٠٠ من ٣،٢٢(التعلیمیة اإللكترونیة بلغ 
، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة )٣،٤٠ إلى أقل من ٢،٦٠دأ من التي تب(المتدرج الخماسي 

  .على أداة الدراسة) متوسطة(ممارسة 
 تراوحت المتوسطات الحسابیة لعبارات ُبْعد مجاالت استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة بین -
رابعة درجات وھي متوسطات تقع في الفئتین الثالثة وال) ٥(درجة من أصل ) ٣،٥١ –٢،٨٧(
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على ) مرتفعة/ متوسطة (من المقیاس المتدرج الخماسي واللتان تشیران إلى درجات ممارسة 
  .أداة الدراسة

 ھناك شبھ توافق في آراء أفراد َعیِّنة الدراسة حول مجاالت استخدام الوسائل التعلیمیة -
  :عبارات، ُوزعت كالتالي) ٦(اإللكترونیة، حیث اشتمل ھذا الُبْعد على 

والتي تنص على ) ١(وھي العبارة رقم ) مرتفعة(ت عبارة واحدة بدرجة ممارسة  جاء-
أستخدم الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة لشرح المادة العلمیة للتالمیذ ذوي َتَشتُّت االنتباه وَفْرط "

، وھو متوسط یقع في الفئة الرابعة من المقیاس المتدرج )٣،٥١(بمتوسط حسابي قیمتھ " الَحَرَكة
وھي الفئة التي تشیر إلى درجة ممارسة ) ٤،٢٠ إلى أقل من ٣،٤٠التي تبدأ من (خماسي ال
  .على أداة الدراسة) مرتفعة(
حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لھذه ) متوسطة(عبارات بدرجة ممارسة ) ٥( جاءت -

لمتدرج ، وھذه المتوسطات تقع في الفئة الثالثة من المقیاس ا)٣،٣٤ و ٢،٨٧(العبارات بین 
، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة ممارسة )٣،٤٠ إلى أقل من ٢،٦٠التي تبدأ من (الخماسي 

  .على أداة الدراسة) متوسطة(
ة    (وبترتیب عبارات ُبْعد     ة اإللكترونی ین للوسائل التعلیمی ًا   ) درجة استخدام المعلم ًا تنازلی ترتیب

  :حسب درجة الممارسة یتضح ما یلي
  :رات طبقًا الستجابات أفراد َعیِّنة الدراسة كما یليجاءت أعلى ثالث عبا

م    .١ ة        "وھي  ) ١(جاءت العبارة رق ادة العلمی شرح الم ة ل ة اإللكترونی أستخدم الوسائل التعلیمی
ة بمجاالت   " للتالمیذ ذوي َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة      بالمرتبة األولى بین العبارات المتعلق

ھ      استخدام الوسائل التعلیمیة ا    اري   ) ٣،٥١(إللكترونیة، بمتوسط حسابي قیمت وانحراف معی
  ).١،١٤(قدره 

ة     "وھي ) ٤(جاءت العبارة رقم    .٢ ة الراجع دیم التغذی ة لتق أستخدم الوسائل التعلیمیة اإللكترونی
ذ ة    " للتالمی ائل التعلیمی تخدام الوس االت اس ة بمج ارات المتعلق ین العب ة ب ة الثانی بالمرتب

  ).١،٢٣(، وانحراف معیاري قدره )٣،٣٤(سابي قیمتھ اإللكترونیة، بمتوسط ح
م    .٣ ارة رق اءت العب ي ) ٣(ج ة      "وھ ائل التعلیمی الل الوس ن خ ذ م ارین للتالمی دم التم أق

ة ة     " اإللكترونی ائل التعلیمی تخدام الوس االت اس ة بمج ارات المتعلق ین العب ة ب ة الثالث بالمرتب
  ).١،٣٠ (، وانحراف معیاري)٣،٢٦(اإللكترونیة، بمتوسط حسابي 

  :في حین جاءت أدنى ثالث عبارات طبقًا الستجابات أفراد َعیِّنة الدراسة كما یلي .٤
أستخدم الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة للتواصل وتبادل "وھي ) ٢(جاءت العبارة رقم  .٥

بالمرتبة الرابعة بین " المعلومات مع التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة
بارات المتعلقة بمجاالت استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة، بمتوسط حسابي قیمتھ الع
  ).١،٢٨(، وانحراف معیاري قدره )٣،٢٢(

" أستخدم الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة لتقییم أداء التلمیذ"وھي ) ٥(جاءت العبارة رقم  .٦
الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة، بالمرتبة الخامسة بین العبارات المتعلقة بمجاالت استخدام 

  ).١،٣٣(، وانحراف معیاري قدره )٣،١٠(بمتوسط حسابي 
بالمرتبة السادسة " أقوم بحفظ ملف أداء التلمیذ إلكترونیًا"وھي ) ٦(جاءت العبارة رقم  .٧

واألخیرة بین العبارات المتعلقة بمجاالت استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة، بمتوسط 
  ).١،٥٦(وانحراف معیاري قدره ) ٢،٨٧(ي قیمتھ حساب
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م     دول رق الل الج ن خ ضح م راف ) ٢٢(ویت یم االنح د  أن ق ارات ُبْع اري لعب االت  المعی  مج
ة ة اإللكترونی ائل التعلیمی تخدام الوس ین اس صر ب اري ) ١،٥٦ -١،١٤( تنح راف معی ل انح ان أق وك

م  ارة رق ي ) ١(للعب ة اإللكتر"وھ ائل التعلیمی تخدم الوس ذ ذوي  أس ة للتالمی ادة العلمی شرح الم ة ل ونی
ة  ْرط الَحَرَك اه وَف َشتُّت االنتب ى ، "َت دل عل ا ی ة   مم راد َعیِّن ت آراء أف ي تقارب ارات الت ر العب ا أكث  أنھ

ف أداء   "وھي ) ٦(الدراسة حولھا، وكانت أكبر قیمة لالنحراف المعیاري للعبارة رقم      ظ مل أقوم بحف
  .ى أنھا أكثر العبارات التي اختلف حولھا أفراد َعیِّنة الدراسةمما یدل عل" التلمیذ إلكترونیًا

التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ) ١٨( جدول
  إلجابات أفراد َعیِّنة الدراسة حیال العبارات المتعلقة بأنواع الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة المستخدمة
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 ١٨ ١٢ ٢١ ٥١ ٣٨ ك
١ ١ 

رض    ت لع تخدم اإلنترن أس
دیو    اطع الفی صور ومق ال
ذ ذوي   ة للتالمی التعلیمی
ْرط   اه وَف َشتُّت االنتب َت

 الَحَرَكة
 ١٢،٩ ٨،٦ ١٥ ٣٦،٤ ٢٧،١ ن

 مرتفعة ١،٣٢ ٣،٥٦

 ٢٨ ١٨ ٣٠ ٤١ ٢٣ ك
٥ ٢ 

اب  تخدم األلع أس
ي   ة ف ة التعلیمی اإللكترونی
ذ ذوي   دریس التالمی ت
اه   َشتُّت االنتب طراب َت اض

 وَفْرط الَحَرَكة
 ٢٠ ١٢،٩ ٢١،٤ ٢٩،٣ ١٦،٤ ن

 متوسطة ١،٣٧ ٣،٠٩

 ٣٠ ٢٣ ٢٦ ٢٣ ٣٨ ك

٤ ٣ 

ة   زة اللوحی تخدم األجھ أس
دریس التالمیذ  الذكیة في ت  

َشتُّت   طراب َت ذوي اض
 ٢١،٤ ١٦،٤ ١٨،٦ ١٦،٤ ٢٧،١ ن االنتباه وَفْرط الَحَرَكة

 متوسطة ١،٥٠ ٣،١١

 ٣٩ ٢٥ ٢٣ ٣٣ ٢٠ ك
٦ ٤ 

دیو  اب الفی تخدم ألع أس
دریس     ي ت ة ف التعلیمی
طراب   ذ ذوي اض التالمی
ْرط   اه وَف َشتُّت االنتب َت

 الَحَرَكة
 ٢٧،٩ ١٧،٩ ١٦،٤ ٢٣،٦ ١٤،٣ ن

 توسطةم ١،٤٣ ٢،٧٨

 ٢٠ ٢٦ ١٩ ٣٩ ٣٦ ك
٣ ٥ 

ي     أستخدم الحاسب اآللي ف
ذ ذوي   دریس التالمی ت
اه   َشتُّت االنتب طراب َت اض

 ١٤،٣ ١٨،٦ ١٣،٦ ٢٧،٩ ٢٥،٧ ن وَفْرط الَحَرَكة

 متوسطة ١،٤٠ ٣،٣٢

 ١٢ ٢١ ٢٧ ٣٩ ٤١ ك
٢ ٦ 

ة      ائل إلكترونی استخدم وس
ة    ة لتنمی ة متنوع تعلیمی

 ٨،٦ ١٥ ١٩،٣ ٢٧،٩ ٢٩،٣ ن تالمیذمھارات ال
 مرتفعة ١،٢٨ ٣،٥٤

االنحراف المعیاري العام  المتوسط الحسابي العام للُبْعد
 للُبْعد

 درجة الممارسة للُبْعد

 متوسطة ١،٠٧ ٣،٢٣
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  :یتضح ما یلي) ١٨(من خالل تحلیل نتائج الجدول رقم 
أنواع الوسائل التعلیمیة بات أفراد َعیِّنة الدراسة حیال أن المتوسط الحسابي العام الستجا .١

وھذا المتوسط یقع في الفئة الثالثة من ) ٥،٠٠ من ٣،٢٣(بلغ اإللكترونیة المستخدمة 
، وھي الفئة التي تشیر )٣،٤٠ إلى أقل من ٢،٦٠التي تبدأ من(المقیاس المتدرج الخماسي 

  .على أداة الدراسة) متوسطة(إلى درجة ممارسة 
أنواع الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة "تراوحت المتوسطات الحسابیة لعبارات ُبْعد  .٢

درجات، وھي متوسطات تقع في ) ٥(درجة من أصل ) ٣،٥٦ –٢،٧٨(بین " المستخدمة
الفئتین الثالثة والرابعة من المقیاس المتدرج الخماسي واللتان تشیران إلى درجات ممارسة 

  .ة الدراسةعلى أدا) مرتفعة/ متوسطة (
ھناك تقارب في آراء أفراد َعیِّنة الدراسة حول أنواع الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة  .٣

  :عبارات، ُوزعت كالتالي) ٦(المستخدمة، حیث اشتمل ھذا الُبْعد على 
أستخدم "والتي تنص على ) ١(وھما العبارة رقم ) مرتفعة(جاءت عبارتان بدرجة ممارسة   -أ 

قاطع الفیدیو التعلیمیة للتالمیذ ذوي َتَشتُّت االنتباه وَفْرط اإلنترنت لعرض الصور وم
أستخدم وسائل إلكترونیة تعلیمیة متنوعة "والتي تنص على ) ٦(، والعبارة رقم "الَحَرَكة

على التوالي، وھذان ) ٣،٥٤ و ٣،٥٦(بمتوسط حسابي قیمتھ " لتنمیة مھارات التالمیذ
 إلى ٣،٤٠التي تبدأ من (لمقیاس المتدرج الخماسي المتوسطان یقعان في الفئة الرابعة من ا

  .على أداة الدراسة) مرتفعة(، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة ممارسة )٤،٢٠أقل من 
حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لھذه ) متوسطة(عبارات بدرجة ممارسة ) ٤(جاءت  -ب 

لثة من المقیاس المتدرج ، وھذه المتوسطات تقع في الفئة الثا)٣،٣٢ و ٢،٧٨(العبارات بین 
وھي الفئة التي تشیر إلى درجة ممارسة ) ٣،٤٠ إلى أقل من ٢،٦٠التي تبدأ من (الخماسي 

  .على أداة الدراسة) متوسطة(
ة المستخدمة    (وبترتیب عبارات ُبْعد   ة اإللكترونی ًا حسب    ) أنواع الوسائل التعلیمی ًا تنازلی ترتیب

  :درجة الممارسة یتضح ما یلي
  : ثالث عبارات طبقًا الستجابات أفراد َعیِّنة الدراسة كما یليجاءت أعلى

م  -ج  ارة رق اءت العب ي ) ١(ج ة  "وھ دیو التعلیمی اطع الفی صور ومق رض ال ت لع تخدم اإلنترن أس
ة      ْرط الَحَرَك اه وَف َشتُّت االنتب ذ ذوي َت أنواع     " للتالمی ة ب ارات المتعلق ین العب ى ب ة األول بالمرتب

اري  ) ٣،٥٦(رونیة المستخدمة، بمتوسط حسابي قیمتھ الوسائل التعلیمیة اإللكت  وانحراف معی
ن           )١،٣٢(قدره   ة م اب التعلیمی ة والصور واأللع واد العلمی ى الم سھولة الوصول إل ، وذلك ل

  .خالل استخدام اإلنترنت
م    -د  ارة رق اءت العب ي ) ٦(ج ارات     "وھ ة مھ ة لتنمی ة متنوع ة تعلیمی ائل إلكترونی تخدم وس أس

ذ ة    بالمرتب" التالمی ة اإللكترونی ائل التعلیمی أنواع الوس ة ب ارات المتعلق ین العب ة ب ة الثانی
  ).١،٢٨(، وانحراف معیاري قدره )٣،٥٤(المستخدمة، بمتوسط حسابي قیمتھ 

م    - ه  ارة رق طراب  "وھي  ) ٥(جاءت العب ذ ذوي اض دریس التالمی ي ت ي ف ب اآلل تخدم الحاس أس
ة    بالمرتبة ا " َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة    أنواع الوسائل التعلیمی لثالثة بین العبارات المتعلقة ب

دره    )٣،٣٢(اإللكترونیة المستخدمة، بمتوسط حسابي قیمتھ   اري ق ، )١،٤٠(، وانحراف معی
ین    ) ٢٠١٦(وھذه النتیجة تتفق مع دراسة باقبص   ع استخدام المعلم والتي أشارت إلى أن واق

ا  ل لألطف ارات التواص ة مھ ي تنمی ي ف ب اآلل ة  للحاس ت بدرج د كان طراب التوح ل ذوي اض
  .متوسطة
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  :في حین جاءت أدنى ثالث عبارات طبقًا الستجابات أفراد َعیِّنة الدراسة كما یلي
أستخدم األجھزة اللوحیة الذكیة في تدریس التالمیذ ذوي "وھي ) ٣(جاءت العبارة رقم   -أ 

 العبارات المتعلقة بأنواع بالمرتبة الرابعة بین" اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة
، وانحراف )٣،١١(الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة المستخدمة، بمتوسط حسابي قیمتھ 

؛ وجاء استخدام األجھزة اللوحیة الذكیة في ھذه المرتبة نظرا لغالء )١،٥٠(معیاري 
  . أسعارھا والحاجة إلى توفیر عدد كبیر منھا لیخدم جمیع الطالب

أستخدم األلعاب اإللكترونیة التعلیمیة في تدریس التالمیذ "وھي ) ٢(جاءت العبارة رقم  -ب 
بالمرتبة الخامسة بین العبارات المتعلقة " ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة

، وانحراف )٣،٠٩(بأنواع الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة المستخدمة، بمتوسط حسابي قیمتھ 
  ).١،٣٧(معیاري قدره 

أستخدم ألعاب الفیدیو التعلیمیة في تدریس التالمیذ ذوي "وھي ) ٤(جاءت العبارة رقم  -ج 
بالمرتبة السادسة واألخیرة بین العبارات المتعلقة " اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة

وانحراف ) ٢،٧٨(بأنواع الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة المستخدمة، بمتوسط حسابي قیمتھ 
  ).١،٤٣(یاري قدره مع

دم وجود            دارس، وع ي الم ة ف دیو التعلیمی اب الفی وتعزو الباحثة ھذه النتیجة إلى عدم توفر ألع
ذه        برامج تعلیمیة جاھزة في ھذه األلعاب تخدم المناھج المطروحة، وربما یرى بعض المعلمین أن ھ

 .رع وغیرھااألجھزة تعرض التلمیذ لبعض األخطار الصحیة ، كضعف النظر، ونوبات الص
م      دول رق الل الج ن خ ضح م راف ) ٢٣(ویت یم االنح د  أن ق ارات ُبْع اري لعب واع   " المعی أن

ستخدمة  ة الم ة اإللكترونی ائل التعلیمی ین "الوس صر ب راف  )١،٥٠ -١،٢٨( تنح ل انح ان أق ، وك
م     ارة رق و للعب اري ھ ي ) ٦(معی ارات      "وھ ة مھ ة لتنمی ة متنوع ة تعلیمی ائل إلكترونی تخدم وس أس

ى      "میذالتال دل عل ا ی ت               مم ا، وكان ة الدراسة حولھ راد َعیِّن ت آراء أف ي تقارب ارات الت ر العب ا أكث  أنھ
دریس       "وھي  ) ٣(أكبر قیمة لالنحراف المعیاري للعبارة رقم   ي ت ة ف ة الذكی أستخدم األجھزة اللوحی

ف    مما یدل على أنھا أكثر ال" التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة    ي اختل ارات الت عب
  .حولھا أفراد َعیِّنة الدراسة

  :نتائج السؤال الثاني، ومناقشتھا، وتفسیرھا
ي  ى اآلت ة عل اني للدراس سؤال الث ص ال ة  : ن ائل التعلیمی ین للوس تخدام المعلم ات اس ا ُمعوِّق م

   اإللكترونیة في تدریس التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة؟
ة    لإلجا ائل التعلیمی ین للوس تخدام المعلم ات اس ى ُمعوِّق ّرف عل سؤال وللتع ذا ال ن ھ ة ع ب

وع      ساب مجم م ح ة ت ْرط الَحَرَك اه وَف َشتُّت االنتب ذ ذوي اضطراب َت دریس التالمی ي ت ة ف اإللكترونی
ور      اد مح ن أبع د م ل ُبْع سبیة لك ة واألوزان الن ات المعیاری طات واالنحراف تجابات والمتوس االس

َشتُّت        ُمعوِّ" ذ ذوي اضطراب َت یم التالمی ي تعل ة ف قات استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونی
  :، فجاءت النتائج كما یلي"االنتباه وَفْرط الَحَرَكة
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مجموع االستجابات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة واألوزان النسبیة ألبعاد ) ١٩(جدول 
ائل التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت ُمعوِّقات استخدام المعلمین للوس

  االنتباه وَفْرط الَحَرَكة

عدد  األبعاد
 الفقرات

مجموع 
االنحراف  المتوسط  الستجاباتا

 المعیاري
الوزن 
 الترتیب النسبي

 ١ ٨٣،٩ ٣،٧٧ ٢٥،١٧ ٣٥٢٤ ٦ الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة
ھة الُمعوِّقات المتعلقة بالج
 ٢ ٨٠،٣ ٢،٠٧ ١٢،٠٥ ١٦٨٨ ٣ المشرفة على المعلم

 ٣ ٧٢،٩ ٣،٣٧ ١٨،٢٢ ٢٥٥١ ٥ الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم
 ٤ ٦٦،٧ ٢،١٦ ٦،٦٧ ٩٣٤ ٢ الُمعوِّقات المتعلقة بالمنھج
 ٥ ٦١،٥ ٣،٢٦ ١٢،٣٠ ١٧٢٣ ٤ الُمعوِّقات المتعلقة بالتلمیذ

٧٤،٤ ١٠،٢٩ ٧٤،٤٢ ١٠٤٢٠ ٢٠ - 
 ٠،٥١٤=  االنحراف المعیاري٣،٧٢=المتوسط الحسابي العام

الدرجة الكلیة ألبعاد ُمعوِّقات 
مین للوسائل استخدام المعل

التعلیمیة اإللكترونیة في 
تعلیم التالمیذ ذوي 

اضطراب َتَشتُّت االنتباه 
  وَفْرط الَحَرَكة

 

 )مرتفعة(درجة الموافقة 

م   دول رق ائج الج ل نت الل تحلی ن خ د) ١٩(م ضح أن ُبْع ة (یت ة بالبیئ ات المتعلق از ) الُمعوِّق ح
یم     ي تعل ة ف ة اإللكترونی ائل التعلیمی ین للوس تخدام المعلم ات اس اد ُمعوِّق ین أبع ن ب ى م ة األول المرتب

دره          سبي ق وزن ن ة ب ْرط الَحَرَك اه وَف َشتُّت االنتب طراب َت ذ ذوي اض د  %)٨٣،٩(التالمی اله ُبْع ، ت
د   %)٨٠،٣(بوزن نسبي قدره )  على المعلمالُمعوِّقات المتعلقة بالجھة المشرفة  ( ك ُبْع ، ثم جاء بعد ذل
المعلم ( ة ب ات المتعلق دره   ) الُمعوِّق سبي ق وزن ن ة ب ة الثالث د %)٦٩،٠٢(بالمرتب ا ُبْع ات (، أم الُمعوِّق

المنھج  ة ب دره     ) المتعلق سبي ق وزن ن ة ب ة الرابع اء بالمرتب د  %)٦٦،٧(فج ل ُبْع ات (، واحت الُمعوِّق
اد     %)٦١،٥(المرتبة الخامسة واألخیرة بوزن نسبي قدره    ) لمیذالمتعلقة بالت  ة ألبع ا الدرجة الكلی ، أم

َشتُّت                  ذ ذوي اضطراب َت یم التالمی ي تعل ة ف ة اإللكترونی ین للوسائل التعلیمی ُمعوِّقات استخدام المعلم
ھ   وتتفق ھذه النتیجة جزئیًا مع ما%). ٧٤،٤(االنتباه وَفْرط الَحَرَكة فجاءت بوزن نسبي      توصلت إلی

دویني   ة ال تخدام         ) ٢٠١٤(دراس ول دون اس ي تح ات الت ى أن الُمعوِّق ا إل ي نتائجھ ارت ف ي أش الت
االت ھي        ة مج صاالت كانت ضمن ثالث ات واالت ا المعلوم ین لتكنولوجی ى   : المعلم ة األول ي المرتب ف

  ).حدیثةضعف التخطیط المبرمج الستخدام الِتْقنیات ال(مثل " الُمعوِّقات اإلداریة"مجال 
ا یتضح   دول أعاله أن     كم ائج الج ن نت ات استخدام      الحسابي  المتوسط  م اد ُمعوِّق ام ألبع الع

ْرط          اه وَف َشتُّت االنتب طراب َت ذ ذوي اض یم التالمی ي تعل ة ف ة اإللكترونی ائل التعلیمی ین للوس المعلم
درج ال    )٣،٧٢(الَحَرَكة كان    اس المت ن المقی ة م دأ   (خماسي  ، وھو متوسط یقع في الفئة الرابع ي تب الت

  على أداة الدراسة، ) مرتفعة(، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة موافقة )٤،٢٠ إلى أقل من ٣،٤٠من
یم   (وتفسر الباحثة حصول محور     ي تعل واقع استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة ف

ة    رط الحرك اه وف شتت االنتب طراب ت ذ ذوي اض ة م ) التالمی ة ممارس ى درج ل  عل ي مقاب ة، ف رتفع
ة        (حصول محور   ة اإللكترونی اء استخدام الوسائل التعلیمی ین أثن ي تواجھ المعلم ى  ) المعوقات الت عل
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اه                 شتت االنتب ذ ذوي ت یم التالمی ي تعل ذه الوسائل ف ة ھ دركون أھمی درجة مرتفعة، إلى أن المعلمین ی
ف    وفرط الحركة ویحرصون على استخدامھا بالرغم من أنھم یوجھون الكثی       ي تق ات الت ر من المعوق

ة والمتوسطات الحسابیة    . أمام استخدامھا  ومن أجل تفسیر ذلك، تم حساب التكرارات والنسب المئوی
واالنحرافات المعیاریة والرتب إلجابات أفراد َعیِّنة الدراسة عن كل عبارة من عبارات أبعاد محور      

ة          " ة اإللكترونی ین للوسائل التعلیمی َشتُّت      واقع استخدام المعلم ذ ذوي اضطراب َت دریس التالمی ي ت ف
  :، لكل ُبْعد على حدة، كما یلي"االنتباه وَفْرط الَحَرَكة

التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ) ٢٠( جدول
  إلجابات أفراد َعیِّنة الدراسة حیال الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم

 االستجابات

رة
عبا

 ال
رقم

 

تر
رة

عبا
 ال

یب
ت

 

ك  العبارة
 ن& 

أوافق 
غیر  محاید أوافق بشدة

 موافق
غیر 

موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الموافقة

 ١ ١٤ ١٤ ٥٦ ٥٥ ك

٢ ١ 

ین    ة المعلم ة معرف قل
تعلم     ائل ال بتوظیف وس
یم  ي تعل ة ف اإللكترونی
َشتُّت   ذ ذوي َت التالمی

 االنتباه وَفْرط الَحَرَكة
 ن

 مرتفعة ٠،٩٧٩ ٤،٠٧ ٠،٧ ١٠ ١٠ ٤٠ ٣٩،٣

 - ٦ ١٩ ٤١ ٧٤ ك
١ ٢ 

م    اء المعل رة أعب كث
تمنعھ من استخدام ھذه  

 - ٤،٣ ١٣،٦ ٢٩،٣ ٥٢،٩ ن الوسائل
مرتفعة  ٠،٨٦٤ ٤،٣٠

 جدًا

 ١ ٣١ ٢٣ ٤٣ ٤٢ ك

٣ ٣ 
ائل   تخدام الوس اس
ب  ة یتطل اإللكترونی

 ٠،٧ ٢٢،١ ١٦،٤ ٣٠،٧ ٣٠ ن جھدًا كبیرًا
 مرتفعة ١،١٤ ٣،٦٧

 ١٩ ٤١ ٣٤ ٣١ ١٥ ك
م    ٥ ٤ ة المعل دم قناع ع

 بأھمیة ھذه الوسائل
 ١٣،٦ ٢٩،٣ ٢٤،٣ ٢٢،١ ١٠،٧ ن

 متوسطة ١،٢١ ٢،٨٧

 ٩ ٤٢ ١٤ ٤٨ ٢٧ ك
ذه  ٤ ٥ تخدام ھ ستغرق اس ی

 الوسائل وقتًا أطول
 ٦،٤ ٣٠ ١٠ ٣٤،٣ ١٩،٣ ن

 متوسطة ١،٢٦ ٣،٣٠

 درجة الموافقة على الُبْعد االنحراف المعیاري العام للُبْعد متوسط الحسابي العام للُبْعدال

 مرتفعة ٠،٦٧٥ ٣،٦٤

  :یتضح ما یلي) ٢٠(من خالل تحلیل نتائج الجدول رقم 
تقدیرات أفراد َعیِّنة الدراسة للُمعوِّقات التي تواجھ استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة  .١

ي تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة بالمعلم اإللكترونیة ف
) ٥،٠٠ من ٣،٦٤(، حیث بلغ المتوسط الحسابي العام الستجاباتھم )مرتفعة(جاءت بدرجة 

 إلى أقل ٣،٤٠التي تبدأ من (وھذا المتوسط یقع في الفئة الرابعة من المقیاس المتدرج الخماسي 
تجاه الُمعوِّقات التي تواجھ ) مرتفعة(وھي الفئة التي تشیر إلى درجة موافقة ، )٤،٢٠من 
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استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه 
  .وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة بالمعلم

لتي تواجھ استخدام المعلمین للوسائل الُمعوِّقات ا: تراوحت المتوسطات الحسابیة لعبارات ُبْعد .٢
التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة 

درجات، وھي متوسطات تقع في الفئات ) ٥(درجة من أصل ) ٤،٣٠ –٢،٨٧(بالمعلم، بین 
ي والتي تشیر إلى درجات موافقة الثالثة والرابعة والخامسة من المقیاس المتدرج الخماس

  .على أداة الدراسة) مرتفعة جدًا/ مرتفعة / متوسطة (
ھناك تبیان في آراء أفراد َعیِّنة الدراسة حول الُمعوِّقات التي تواجھ استخدام المعلمین للوسائل  .٣

ة المتعلقة التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَك
  :عبارات، ُوزعت كالتالي) ٥(بالمعلم، حیث اشتمل ھذا الُبْعد على 

كثرة "والتي تنص على ) ٢(وھي العبارة رقم ) مرتفعة جدًا(جاءت عبارة واحدة بدرجة موافقة  .٤
، وھو متوسط یقع )٤،٣٠(بمتوسط حسابي قیمتھ " أعباء المعلم تمنعھ من استخدام ھذه الوسائل

وھي الفئة ) ٥،٠٠ إلى ٤،٢٠التي تبدأ من (سة من المقیاس المتدرج الخماسي في الفئة الخام
  .على أداة الدراسة) مرتفعة جدًا(التي تشیر إلى درجة موافقة 

قلة معرفة "التي تنص على ) ١(العبارة رقم : وھما) مرتفعة(جاءت عبارتان بدرجة موافقة  .٥
م التالمیذ ذوي َتَشتُّت االنتباه وَفْرط المعلمین بتوظیف وسائل التعلم اإللكترونیة في تعلی

استخدام الوسائل اإللكترونیة یتطلب جھدًا "والتي تنص على ) ٣(، والعبارة رقم "الَحَرَكة
على التوالي، وھذان المتوسطان یقعان في الفئة ) ٣،٦٧ و ٤،٠٧(بمتوسط حسابي قیمتھ " كبیرًا

، وھي الفئة )٤،٢٠ إلى أقل من ٣،٤٠ن التي تبدأ م(الرابعة من المقیاس المتدرج الخماسي 
  على أداة الدراسة، ) مرتفعة(التي تشیر إلى درجة موافقة 

یستغرق "التي تنص على ) ٥(العبارة رقم : وھما) متوسطة(جاءت عبارتان بدرجة موافقة  .٦
عدم قناعة المعلم بأھمیة "التي تنص على ) ٤(، والعبارة رقم "استخدام ھذه الوسائل وقتًا أطول

على التوالي، وھذان المتوسطان یقعان ) ٢،٨٧ و ٣،٣٠(بمتوسط حسابي قیمتھ " ذه الوسائلھ
، وھي )٣،٤٠ إلى أقل من ٢،٦٠التي تبدأ من(في الفئة الثالثة من المقیاس المتدرج الخماسي 

  .على أداة الدراسة) متوسطة(الفئة التي تشیر إلى درجة موافقة 
د    ارات ُبْع ب عب ات(وبترتی ة     الُمعوِّق ائل التعلیمی ین للوس تخدام المعلم ھ اس ي تواج  الت

المعلم   ًا  ) اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة ب ترتیب
  :تنازلیًا حسب درجة الموافقة یتضح ما یلي

  :جاءت أعلى ثالث عبارات طبقًا الستجابات أفراد َعیِّنة الدراسة كما یلي
م  .١ ارة رق اءت العب ي ) ٢(ج ائل "وھ ذه الوس تخدام ھ ن اس ھ م م تمنع اء المعل رة أعب ة " كث بالمرتب

ة           ائل التعلیمی ین للوس تخدام المعلم ھ اس ي تواج ات الت ة بالُمعوِّق ارات المتعلق ین العب ى ب األول
ة المتعلق   ْرط الَحَرَك اه وَف َشتُّت االنتب طراب َت ذ ذوي اض یم التالمی ي تعل ة ف المعلم، اإللكترونی ة ب

دره       ) ٤،٣٠(بمتوسط حسابي قیمتھ     اري ق ا       ). ٠،٨٦٤(وانحراف معی ع م ذه النتیجة م ق ھ وتتف
ضر     ة األخ ھ دراس لت إلی تخدام       ) ٢٠٠٦(توص ات اس من ُمعوِّق ن ض ى أن م ارت إل ي أش الت

  .زیادة العبء التدریسي على المعلم: الحاسب اآللي في برامج األمل
یم      قلة  "وھي  ) ١(جاءت العبارة رقم     .٢ ي تعل ة ف تعلم اإللكترونی معرفة المعلمین بتوظیف وسائل ال

ة    ْرط الَحَرَك اه وَف َشتُّت االنتب ذ ذوي َت ات    " التالمی ة بالُمعوِّق ارات المتعلق ین العب ة ب ة الثانی بالمرتب
ذ ذوي اضطراب              یم التالمی ي تعل ة ف ة اإللكترونی ین للوسائل التعلیمی التي تواجھ استخدام المعلم
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َشتُّت اال  ھ         َت سابي قیمت ط ح المعلم، بمتوس ة ب ة المتعلق ْرط الَحَرَك اه وَف راف )٤،٠٧(نتب ، وانح
دره    اري ق ده دراسة    )٠،٩٧٩(معی ا تؤك ذا م ا أن   ، )Bingimla, 2009(، وھ ن نتائجھ ي م الت

ا                یم منھ ي التعل ات واالتصاالت ف ة المعلوم ج ِتْقنی د دم ات عن المعلمین یواجھون الكثیر من العقب
ى    )٢٠١٣(ما اتفقت ھذه النتیجة أیضًا مع نتائج دراسة شقور       نقص الكفاءة، ك   ي توصلت إل ، الت

دم             ق بع ة إذ تتعل ت بدرجة مرتفع ا وكان ات استخدام التكنولوجی نتائج منھا أن أعلى درجة لُمعوِّق
داهللا    ة عب ات، ودراس ین والمعلم ل المعلم ن ِقب زة م تخدام األجھ ى اس درة عل ي )٢٠١٥(الق ، الت

ن ا ع شفت نتائجھ دم   ك ُصُعوبات ع ذه ال ن ھ ي، وم ب اآلل تخدام الحاس ي اس ُعوبات ف ود ُص  وج
اوي       ة ھوس یم، ودراس ة التعل ي خدم ات ف ف الِتْقنی ة توظی م بكیفی ة المعل  ,Hawsawi(معرف

ة            )2002 ة قل د استخدام الِتْقنی ین عن  التي أشارت إلى أن من ضمن الُمعوِّقات التي تواجھ المعلم
  .ت استخدام الحاسب اآلليامتالك بعض المعلمین لمھارا

ذه الوسائل خالل           د الستخدام ھ شكل جی ین ب وتعزو الباحثة ھذه النتیجة إلى عدم إعداد المعلم
ائل          تخدام الوس ال اس ي مج ین ف ة للمعلم ة المقدم دورات التدریبی دد ال ة ع ة، وقل ة الدراس مرحل

  .التعلیمیة اإللكترونیة
راً استخدام الوسائل "وھي ) ٣(جاءت العبارة رقم   .٣ ة   " اإللكترونیة یتطلب جھدًا كبی ة الثالث بالمرتب

ي      بین العبارات المتعلقة بالُمعوِّقات التي تواجھ استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة ف
سابي         المعلم، بمتوسط ح ة ب ة المتعلق ْرط الَحَرَك اه وَف َشتُّت االنتب طراب َت ذ ذوي اض یم التالمی تعل

ھ  ر)٣،٦٧(قیمت دره  ، وانح اري ق ة    )١،١٤(اف معی ائل التعلیمی تخدام الوس ب اس ث یتطل ؛ حی
ي             ث ف ین البح ن المعلم ة م ْرط الَحَرَك اه وَف َشتُّت االنتب ذ ذوي َت یم التالمی ي تعل ة ف اإللكترونی
ف       روض، وتوظی ل الع داد وعم ة، وإع اب التعلیمی رامج واأللع ن الب ة ع صادر المختلف الم

  .التالمیذ وتتوافق مع أھداف المنھجالتطبیقات الموجودة لتناسب قدرات 
  :في حین جاءت أدنى عبارتین طبقًا الستجابات أفراد َعیِّنة الدراسة كما یلي

بالمرتبة الرابعة بین " یستغرق استخدام ھذه الوسائل وقتًا أطول"وھي ) ٥(جاءت العبارة رقم  .٤
ئل التعلیمیة اإللكترونیة في العبارات المتعلقة بالُمعوِّقات التي تواجھ استخدام المعلمین للوسا

تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة بالمعلم، بمتوسط حسابي 
  ).١،٢٦(، وانحراف معیاري قدره )٣،٣٠(قیمتھ 

بالمرتبة الخامسة " عدم قناعة المعلم بأھمیة ھذه الوسائل"وھي ) ٤(جاءت العبارة رقم  .٥
لعبارات المتعلقة بالُمعوِّقات التي تواجھ استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة واألخیرة بین ا

اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة بالمعلم، 
  ).١،٢١(، وانحراف معیاري قدره )٢،٨٧(بمتوسط حسابي قیمتھ 

م        یم االنحراف    ) ٢٠(ویتضح من خالل الجدول رق د   أن ق ارات ُبْع اري لعب ات   المعی  الُمعوِّق
طراب    ذ ذوي اض یم التالمی ي تعل ة ف ة اإللكترونی ائل التعلیمی ین للوس تخدام المعلم ھ اس ي تواج الت

المعلم       ین     َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة ب ل انحراف    ) ١،٢٦ -٠،٨٦٤( تنحصر ب ان أق وك
ى  "كثرة أعباء المعلم تمنعھ من استخدام ھذه الوسائل" وھي )٢(معیاري للعبارة رقم   دل عل   مما ی

ة لالنحراف                 ر قیم ت أكب ا، وكان ة الدراسة حولھ راد َعیِّن ت آراء أف ي تقارب ارات الت ر العب أنھا أكث
ًا أطول    "وھي ) ٥(المعیاري للعبارة رقم     ذه الوسائل وقت ا     " یستغرق استخدام ھ ى أنھ دل عل ا ی مم

  .التي اختلف حولھا أفراد َعیِّنة الدراسةأكثر العبارات 
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التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ) ٢١( جدول
  إلجابات أفراد َعیِّنة الدراسة حیال الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة

 االستجابات

رة
عبا

 ال
رقم

رة 
عبا

 ال
یب

رت
ت

 

 العبارة

ت 
ارا

كر
الت

سب
الن

و
 

أوافق 
غیر  محاید أوافق بشدة

 موافق
غیر 

موافق 
 بشدة

ط المتوس
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الموافقة

 ١١ ٣٥ ٢٠ ٤٢ ٣٢ ك
٦ ١ 

وقت الحصة غیر كاٍف 
الستخدام الوسائل 
 ٧،٩ ٢٥ ١٤،٣ ٣٠ ٢٢،٩ ن التعلیمیة اإللكترونیة

 متوسطة ١،٢٩ ٣،٣٥

الفصول غیر مھیأة  ٣ ٢ - ٥ ١٣ ٣٥ ٨٧ ك
 ذه الوسائلالستخدام ھ

 - ٣،٦ ٩،٣ ٢٥ ٦٢،١ ن
مرتفعة  ٠،٨٠٧ ٤،٤٥

 جدًا

 - ١١ ١٩ ٥٣ ٥٧ ك
٥ ٣ 

وجود أعطال في 
األجھزة عند 

 - ٧،٩ ١٣،٦ ٣٧،٩ ٤٠،٧ ن استخدامھا
 مرتفعة ٠،٩٢٢ ٤،١١

 ١ ١١ ١٧ ٣١ ٨٠ ك
اكتظاظ الفصول  ٤ ٤

 ٠،٧ ٧،٩ ١٢،١ ٢٢،١ ٥٧،١ ن الدراسیة بالتالمیذ
مرتفعة  ١،٠٠ ٤،٢٧

 جدًا

 ٣ ١ ١١ ٣٣ ٩٢ ك
١ ٥ 

ال یوجد في المدرسة 
أخصائي صیانة 

 ١،٢ ٠،٧ ٧،٩ ٢٣،٦ ٦٥،٧ ن للوسائل اإللكترونیة
مرتفعة  ٠،٨٤٣ ٤،٥٠

 جدًا

 ١ ٤ ٧ ٤٣ ٨٥ ك
٢ ٦ 

عدم توفر الوسائل 
التعلیمیة اإللكترونیة 

 ٠،٧ ٢،٩ ٥ ٣٠،٧ ٦٠،٧ ن بشكل كاٍف
مرتفعة  ٠،٧٨١ ٤،٤٧

 جدًا

 درجة الموافقة على الُبْعد االنحراف المعیاري العام للُبْعد المتوسط الحسابي العام للُبْعد

 مرتفعة جدًا ٠،٦٢٩ ٤،٢٠

  :یتضح ما یلي) ٢١(من خالل تحلیل نتائج الجدول رقم 
ین     .١ تخدام المعلم ھ اس ي تواج ات الت ة للُمعوِّق ة الدراس راد َعیِّن دیرات أف ة تق ائل التعلیمی للوس

ة؛       ة بالبیئ ة المتعلق ْرط الَحَرَك اه وَف َشتُّت االنتب طراب َت ذ ذوي اض یم التالمی ي تعل ة ف اإللكترونی
ن  ٤،٢٠(، حیث بلغ المتوسط الحسابي العام الستجاباتھم )مرتفعة جداً (جاءت بدرجة    ) ٥،٠٠ م

درج الخماسي           اس المت ن المقی ة الخامسة م ي الفئ ن   (وھذا المتوسط یقع ف دأ م ي تب ى  ٤،٢٠الت  إل
ة    ) ٥،٠٠ ة موافق ى درج شیر إل ي ت ة الت ي الفئ داً (وھ ة ج ھ   ) مرتفع ي تواج ات الت اه الُمعوِّق تج

اه           َشتُّت االنتب استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َت
  .وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة بالبیئة

د     تراوحت المتوسطات الحس   .٢ ین للوسائل        (ابیة لعبارات ُبْع ي تواجھ استخدام المعلم ات الت الُمعوِّق
ة   ة المتعلق ْرط الَحَرَك اه وَف َشتُّت االنتب طراب َت ذ ذوي اض یم التالمی ي تعل ة ف ة اإللكترونی التعلیمی

ة  ین ) بالبیئ ل  ) ٤،٥٠ –٣،٣٥(ب ن أص ة م ات  ) ٥(درج ي الفئ ع ف ي متوسطات تق ات، وھ درج
ة و  ة والرابع ة       الثالث ات موافق ى درج شیر إل ي ت ي والت درج الخماس اس المت ن المقی سة م الخام

وترى الباحثة أن المعّوقات البیئیة قد تكون . على أداة الدراسة  ) مرتفعة جداً / مرتفعة  / متوسطة(
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بة             ة المناس وفرت البیئ ا ت ى م ھ مت ات؛ ألن اقي الُمعوِّق ھ ب ب علی ذي یترت ي ال ّوق األساس المع
  .ح العاملین فیھا الفرصة لتنمیة قدراتھمواإلیجابیة فھي تمن

ین للوسائل         .٣ ي تواجھ استخدام المعلم ات الت ھناك تبیان في آراء أفراد َعیِّنة الدراسة حول الُمعوِّق
ة   ة المتعلق ْرط الَحَرَك اه وَف َشتُّت االنتب طراب َت ذ ذوي اض یم التالمی ي تعل ة ف ة اإللكترونی التعلیمی

  :عبارات، ُوزعت كالتالي) ٦(د على بالبیئة، حیث اشتمل ھذا الُبْع
اءت  .٤ ة ) ٤(ج ة موافق ارات بدرج دًا(عب ة ج ذه  ) مرتفع سابیة لھ طات الح ت المتوس ث تراوح حی

درج     )٤،٥٠ و   ٤،٢٧(العبارات بین    اس المت ن المقی ، وھذه المتوسطات تقع في الفئة الخامسة م
ن   (الخماسي   دأ م ي تب ى  ٤،٢٠الت ى د     )٥،٠٠ إل شیر إل ي ت ة الت ة   ، وھي الفئ ة  (رجة موافق مرتفع

  .على أداة الدراسة) جدًا
ة        .٥ ة (جاءت عبارة واحدة بدرجة موافق م     ) مرتفع ارة رق ى    ) ٣(وھي العب نص عل ي ت وجود  "والت

ة   )٤،١١(بمتوسط حسابي قیمتھ " أعطال في األجھزة عند استخدامھا     ي الفئ ، وھو متوسط یقع ف
ي    ) ٤،٢٠ إلى أقل من ٣،٤٠التي تبدأ من(الرابعة من المقیاس المتدرج الخماسي      ة الت وھي الفئ

  .على أداة الدراسة) مرتفعة(تشیر إلى درجة موافقة 
ة    .٦ م    ) متوسطة (جاءت عبارة واحدة بدرجة موافق ارة رق ى    ) ١(وھي العب نص عل ي ت ت  "والت وق

ة  ة اإللكترونی ائل التعلیمی تخدام الوس اٍف الس ر ك صة غی ھ " الح سابي قیمت ط ح ، )٣،٣٥(بمتوس
ن  ٢،٦٠التي تبدأ من(ي الفئة الثالثة من المقیاس المتدرج الخماسي     وھو متوسط یقع ف     إلى أقل م

ة    )٣،٤٠ ة موافق ى درج شیر إل ي ت ة الت ي الفئ طة(، وھ ة) متوس ى أداة الدراس ذه . عل ق ھ وتتف
ن وجود     )abdul razik, Connolly& Hainey, 2012(النتیجة مع دراسة   ي كشفت ع ، الت

ي تواج       ا        مجموعة من الُصُعوبات الت ة، منھ اب الرقمی ا األلع اء استخدام تكنولوجی ین أثن ھ المعلم
ائج دراسة          ع نت ة م ذه النتیج ا اتفقت ھ  ,Nasaruddin, & Ismayatim(ضیق الوقت، كم

ددة        )2013 یم بالوسائط المتع ي تحول دون استخدام التعل ، التي من نتائجھا أن أھم الُمعوِّقات الت
  .كانت ضیق الوقت

ة     (د وبترتیب عبارات ُبعْ  ة اإللكترونی ین للوسائل التعلیمی الُمعوِّقات التي تواجھ استخدام المعلم
ة        ة بالبیئ ة المتعلق ًا حسب    ) في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَك ًا تنازلی ترتیب

  :درجة الموافقة یتضح ما یلي
  :لدراسة كما یليجاءت أعلى ثالث عبارات طبقًا الستجابات أفراد َعیِّنة ا

" ال یوجد في المدرسة أخصائي صیانة للوسائل اإللكترونیة"وھي ) ٥(جاءت العبارة رقم  .١
بالمرتبة األولى بین العبارات المتعلقة بالُمعوِّقات التي تواجھ استخدام المعلمین للوسائل 

ط الَحَرَكة المتعلقة التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْر
  ).٠،٨٤٣(وانحراف معیاري قدره ) ٤،٥٠(بالبیئة، بمتوسط حسابي قیمتھ 

بالمرتبة " عدم توفر الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة بشكل كاٍف"وھي ) ٦(جاءت العبارة رقم  .٢
یة الثانیة بین العبارات المتعلقة بالُمعوِّقات التي تواجھ استخدام المعلمین للوسائل التعلیم

اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة بالبیئة، 
وھذا ما یتفق مع نتائج ). ٠،٧٨١(، وانحراف معیاري قدره )٤،٤٧(بمتوسط حسابي قیمتھ 

، التي أشارت في نتائجھا إلى وجود عوائق (groff , howells & cranmer, 2010)دراسة 
كما أن نتائج الدراسة اتفقت م تطبیق الطرق المعتِمدة على ألعاب الفیدیو مثل توافر المواد، أما

، التي من نتائجھا أن أعلى درجة لُمعوِّقات استخدام التكنولوجیا )٢٠١٣(أیضًا مع دراسة شقور 
 ,abdul razik(كانت بدرجة مرتفعة وتتعلق بعدم توفر األجھزة بشكل كاٍف، ومع دراسة 
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Connolly& Hainey, 2012( ، التي أشارت في نتائجھا إلى وجود مجموعة من الُصُعوبات
التي تواجھ المعلمین أثناء استخدام تكنولوجیا األلعاب الرقمیة، منھا عدم وجود أجھزة 

، التي كشفت نتائجھا عن وجود ُصُعوبات في استخدام )٢٠١٥(الكمبیوتر، ومع دراسة عبداهللا 
ھذه الُصُعوبات عدم وجود برمجیات تعلیمیة في المدرسة جاھزة الحاسب اآللي، ومن 

لالستخدام، وعدم توفر أقراص مدمجة أو أفالم تعلیمیة خاصة بالمواد الدراسیة داخل المدرسة، 
، التي بّینت في نتائجھا أن أبرز الُمعوِّقات التي تحّد من )٢٠١٦(ودراسة العبد الجبار والعثمان 

عدم توفر شبكة : ذ الذین لـدیھم ُصُعوبات الـتعلم للحاسب اآللي، ھياستخدام معلمي التالمی
اإلنترنت، وعـدم توافر أجھزة الحاسب اآللي في البرنامج منذ تأسیسھ، وأن قلة المخصصات 
المالیة تحـول دون تأمین أجھزة الحاسب اآللي، كما أنھ ال تتوافر برامج الحاسب اآللي التعلیمیة 

 وربما یعود سبب عدم توفیر ھذه األجھزة إلى انخفاض الموارد المالیة مقابل المناسـبة للتالمیذ؛
  .غالء أسعار ھذه األجھزة

بالمرتبة الثالثة بین " الفصول غیر مھیأة الستخدام ھذه الوسائل"وھي ) ٢(جاءت العبارة رقم  .٣
ة اإللكترونیة في العبارات المتعلقة بالُمعوِّقات التي تواجھ استخدام المعلمین للوسائل التعلیمی

تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة بالبیئة، بمتوسط حسابي 
  ).٠،٨٠٧(، وانحراف معیاري قدره )٤،٤٥(قیمتھ 

  :في حین جاءت أدنى ثالث عبارات طبقًا الستجابات أفراد َعیِّنة الدراسة كما یلي
بالمرتبة الرابعة بین " تظاظ الفصول الدراسیة بالتالمیذاك"وھي ) ٤(جاءت العبارة رقم  .١

العبارات المتعلقة بالُمعوِّقات التي تواجھ استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في 
تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة بالبیئة، بمتوسط حسابي 

، وتتفق ھذه النتیجة مع ما آلت إلیھ دراسة )١،٠٠(اف معیاري قدره ، وانحر)٤،٢٧(قیمتھ 
، التي أشارت في نتائجھا إلى أن المعلمین والطلبة یواجھون )Omariba, 2012(أوماریبا 

العدید من التحدیات في استخدام التكنولوجیا التعلیمیة ومن أھم ھذه التحدیات اكتظاظ الفصول 
  .الدراسیة

بالمرتبة الخامسة بین " وجود أعطال في األجھزة عند استخدامھا"وھي ) ٣(جاءت العبارة رقم  .٢
العبارات المتعلقة بالُمعوِّقات التي تواجھ استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في 
تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة بالبیئة، بمتوسط حسابي 

؛ وذلك لعدم وجود أخصائي صیانة لھذه )٠،٩٢٢(، وانحراف معیاري قدره )٤،١١ (قیمتھ
ال یوجد في المدرسة "وھي ) ٥(األجھزة في المدارس وھو ما أشارت إلیھ العبارة رقم 

والتي جاءت في المرتبة األولى بین العبارات المتعلقة " أخصائي صیانة للوسائل اإللكترونیة
  .بالُمعوِّقات

" وقت الحصة غیر كاٍف الستخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة"وھي ) ١( العبارة رقم جاءت .٣
بالمرتبة السادسة واألخیرة بین العبارات المتعلقة بالُمعوِّقات التي تواجھ استخدام المعلمین 

َحَرَكة للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط ال
  ).١،٢٩(وانحراف معیاري قدره ) ٣،٣٥(المتعلقة بالبیئة، بمتوسط حسابي قیمتھ 

الُمعوِّقات التي  ( المعیاري لعبارات ُبْعدأن قیم االنحراف) ٢١(ویتضح من خالل الجدول رقم      
َشتُّ       طراب َت ذ ذوي اض یم التالمی ي تعل ة ف ة اإللكترونی ائل التعلیمی ین للوس تخدام المعلم ھ اس ت تواج

ین    ) االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة بالبیئة     اري      )١،٢٩ -٠،٧٨١(تنحصر ب ل انحراف معی ان أق ، وك
ى "عدم توفر الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة بشكل كاٍف"وھي ) ٦(للعبارة رقم    ر    مما یدل عل ا أكث  أنھ

ر قیم      ت أكب ا، وكان ة حولھ ة الدراس راد َعیِّن ت آراء أف ي تقارب ارات الت اري  العب راف المعی ة لالنح
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ة        "وھي  ) ١(للعبارة رقم    ة اإللكترونی اٍف الستخدام الوسائل التعلیمی ر ك ت الحصة غی دل   " وق ا ی مم
  .على أنھا أكثر العبارات التي اختلف حولھا أفراد َعیِّنة الدراسة

التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ) ٢٢( جدول
  جابات أفراد َعیِّنة الدراسة حیال الُمعوِّقات المتعلقة بالتلمیذإل
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 ٣١ ٦٠ ٢١ ١٨ ١٠ التكرار
٤ ١ 

ذ   ل التلمی دم تقب ع
ائل التعلیم ة للوس ی

 منخفضة ١،١٧ ٢،٤٠ ٢٢،١ ٤٢،٩ ١٥ ١٢،٩ ٧،١ النسبة اإللكترونیة

 ١٨ ٤٨ ٣٦ ٢٤ ١٤ التكرار
٣ ٢ 

َتَشتُّت انتباه التلمیذ عند 
ائل  تخدام الوس اس

 متوسطة ١،١٨ ٢،٧٧ ١٢،٩ ٣٤،٣ ٢٥،٧ ١٧،١ ١٠ النسبة التعلیمیة اإللكترونیة

 ٤ ٢٥ ٢٨ ٥٦ ٢٧ التكرار

٢ ٣ 

ا  ُعوبة إیج رامج ُص د ب
ذ ذوي  ب التالمی تناس
ْرط  اه وَف َشتُّت االنتب َت

 النسبة الَحَرَكة
 مرتفعة ١،٠٨ ٣،٥٥ ٢،٩ ١٧،٩ ٢٠ ٤٠ ١٩،٣

 ٢ ٢٥ ٣٠ ٥٥ ٢٨ التكرار

١ ٤ 

ذ ذوي   ث التالمی عب
ة   ْرط الَحَرَك طراب َف اض
ك     اه بتل َشتُّت االنتب وَت
الوسائل وتدمیرھا رغم   

 ارتفاع أسعارھا
 النسبة

 مرتفعة ١،٠٤ ٣،٥٨ ١،٤ ١٧،٩ ٢١،٤ ٣٩،٣ ٢٠

 درجة الموافقة على الُبْعد االنحراف المعیاري العام للُبْعد المتوسط الحسابي العام للُبْعد

 متوسطة ٠،٨١٥ ٣،٠٧
  :یتضح ما یلي) ٢٢(من خالل تحلیل نتائج الجدول رقم 

ات التي تواجھ استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة تقدیرات أفراد َعیِّنة الدراسة للُمعوِّق .١
اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة بالتلمیذ؛ 

) ٥،٠٠ من ٣،٠٧(، حیث بلغ المتوسط الحسابي العام الستجاباتھم )متوسطة(جاءت بدرجة 
 إلى أقل ٢،٦٠التي تبدأ من(من المقیاس المتدرج الخماسي وھذا المتوسط یقع في الفئة الثالثة 

تجاه الُمعوِّقات التي تواجھ ) متوسطة(، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة موافقة )٣،٤٠من 
استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه 

  .بالتلمیذوَفْرط الَحَرَكة المتعلقة 
الُمعوِّقات التي تواجھ استخدام المعلمین للوسائل (تراوحت المتوسطات الحسابیة لعبارات ُبْعد  .٢

التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة 
تقع في الفئات درجات، وھي متوسطات ) ٥(درجة من أصل ) ٣،٥٨ –٢،٤٠(بین ) بالتلمیذ

الثانیة والثالثة والرابعة من المقیاس المتدرج الخماسي والتي تشیر إلى درجات موافقة 
  .على أداة الدراسة) مرتفعة/ متوسطة / منخفضة (
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ھناك تباین في آراء أفراد َعیِّنة الدراسة حول الُمعوِّقات التي تواجھ استخدام المعلمین للوسائل  .٣
ي تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة التعلیمیة اإللكترونیة ف

  :عبارات، ُوزعت كالتالي) ٤(بالتلمیذ، حیث اشتمل ھذا الُبْعد على 
عبث "والتي تنص على ) ٤(العبارة رقم : وھما) مرتفعة(جاءت عبارتان بدرجة موافقة  .٤

 االنتباه بتلك الوسائل وتدمیرھا رغم ارتفاع التالمیذ ذوي اضطراب َفْرط الَحَرَكة وَتَشتُّت
ُصُعوبة إیجاد برامج تناسب التالمیذ ذوي "والتي تنص على ) ٣(، والعبارة رقم "أسعارھا

على التوالي، وھذان ) ٣،٥٥ و ٣،٥٨(بمتوسط حسابي قیمتھ " َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة
 إلى أقل ٣،٤٠التي تبدأ من(المتدرج الخماسي المتوسطان یقعان في الفئة الرابعة من المقیاس 

  .على أداة الدراسة) مرتفعة(، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة موافقة )٤،٢٠من 
َتَشتُّت "التي تنص على ) ٢(وھي العبارة رقم ) متوسطة(جاءت عبارة واحدة بدرجة موافقة  .٥

، وھو )٢،٧٧(متوسط حسابي قیمتھ ب" انتباه التلمیذ عند استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة
 إلى أقل من ٢،٦٠التي تبدأ من(متوسط یقع في الفئة الثالثة من المقیاس المتدرج الخماسي 

  .على أداة الدراسة) متوسطة(، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة موافقة )٣،٤٠
عدم "والتي تنص على ) ١(وھي العبارة رقم ) منخفضة(جاءت عبارة واحدة بدرجة موافقة  .٦

، وھو متوسط یقع في )٢،٤٠(بمتوسط حسابي قیمتھ " تقبل التلمیذ للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة
، وھي الفئة )٢،٦٢ إلى أقل من ١،٨٠التي تبدأ من(الفئة الثانیة من المقیاس المتدرج الخماسي 

  . على أداة الدراسة) منخفضة(التي تشیر إلى درجة موافقة 
ة     (وبترتیب عبارات ُبْعد   ة اإللكترونی ین للوسائل التعلیمی الُمعوِّقات التي تواجھ استخدام المعلم

ًا حسب    ) في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة بالتلمیذ       ًا تنازلی ترتیب
  :درجة الموافقة یتضح ما یلي

ْرط "وھي ) ٤(جاءت العبارة رقم     .١ ك     عبث التالمیذ ذوي اضطراب َف اه بتل َشتُّت االنتب ة وَت  الَحَرَك
ي   " الوسائل وتدمیرھا رغم ارتفاع أسعارھا   ات الت بالمرتبة األولى بین العبارات المتعلقة بالُمعوِّق

َشتُّت          ذ ذوي اضطراب َت یم التالمی ي تعل تواجھ استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة ف
دره    ) ٣،٥٨(لتلمیذ، بمتوسط حسابي قیمتھ االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة با  اري ق وانحراف معی

سلوكیة          )١،٠٤( بعض االضطرابات ال ؛ وذلك الرتباط اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة ب
  .األخرى كاالندفاعیة والسلوك العدواني وغیرھا والتي تدفعھم إلى العبث بھذه األجھزة 

اوي    ة ھوس ع دراس ة م ذه النتیج ق ھ اك   ) Hawsawi,2002 (وتتف ى أن ھن ارت إل ي أش الت
  .ُمعوِّقات تواجھ المعلمین منھا المشاكل الجسمیة واالنفعالیة لبعض التالمیذ

ُصُعوبة إیجاد برامج تناسب التالمیذ ذوي َتَشتُّت االنتباه وَفْرط "وھي ) ٣(جاءت العبارة رقم  .٢
عوِّقات التي تواجھ استخدام المعلمین للوسائل بالمرتبة الثانیة بین العبارات المتعلقة بالُم" الَحَرَكة

التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة 
  ).١،٠٨(، وانحراف معیاري قدره )٣،٥٥(بالتلمیذ، بمتوسط حسابي قیمتھ 

"  عند استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیةَتَشتُّت انتباه التلمیذ"وھي ) ٢( جاءت العبارة رقم - .٣
بالمرتبة الثالثة بین العبارات المتعلقة بالُمعوِّقات التي تواجھ استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة 
اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة بالتلمیذ، 

وتختلف ھذه النتیجة عن ). ١،١٨(، وانحراف معیاري قدره )٢،٧٧(بمتوسط حسابي قیمتھ 
 de la Guía et)، ودي ال غویا وآخرین (wronska et al,2015)دراسة وورنكسا وآخرین 

al,2015) في أن استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة لھ أثر إیجابي في تعلیم التالمیذ ذوي 
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ة حیث یتم من خاللھا تحسین الذاكرة واالنتباه وتحسن وظائف َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَك
  إضافیة كالرضا وتعتبر كأداة مساعدة في العالج

بالمرتبة الرابعة " عدم تقبل التلمیذ للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة"وھي ) ١(جاءت العبارة رقم  .٤
لمعلمین للوسائل التعلیمیة واألخیرة بین العبارات المتعلقة بالُمعوِّقات التي تواجھ استخدام ا

اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة بالبیئة، 
، وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج )١،١٧(، وانحراف معیاري قدره )٢،٤٠(بمتوسط حسابي قیمتھ 

ناك عدد من المعوقات ، التي أشارت في نتائجھا إلى أن ھ)Alsharif, 2014(دراسة 
والتحدیات التي تحول دون استخدام معلمات الطالبات ذوات ُصُعوبات التعلم للِتْقنیات التعلیمیة 

  .عدم رغبة الطالبات في استخدام الِتْقنیات التعلیمیة: منھا
ذ               ة للتالمی ة اإللكترونی تعلم باستخدام الوسائل التعلیمی ة ال  وربما یعود ذلك إلى عدم توسع بیئ

  .خارج غرفة الصف
الُمعوِّقات التي  ( المعیاري لعبارات ُبْعدأن قیم االنحراف) ٢٢(ویتضح من خالل الجدول رقم      

َشتُّت        طراب َت ذ ذوي اض یم التالمی ي تعل ة ف ة اإللكترونی ائل التعلیمی ین للوس تخدام المعلم ھ اس تواج
ذ      ین    ) االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة بالتلمی اري     )١،١٨ -١،٠٤(تنحصر ب ل انحراف معی ان أق ، وك

م   ارة رق ي ) ٤(للعب ائل   "وھ ك الوس اه بتل َشتُّت االنتب ة وَت ْرط الَحَرَك طراب َف ذ ذوي اض ث التالمی عب
عارھا  اع أس م ارتف دمیرھا رغ ى "وت دل عل ا ی ة   مم راد َعیِّن ت آراء أف ي تقارب ارات الت ر العب ا أكث  أنھ

م  الدراسة حولھا، وكانت أكبر قیمة لالنحراف ال     ذ    "«وھي  ) ٢(معیاري للعبارة رق اه التلمی َشتُّت انتب َت
ة        ة اإللكترونی ا          " عند استخدام الوسائل التعلیمی ف حولھ ي اختل ارات الت ر العب ا أكث ى أنھ دل عل ا ی مم

  .أفراد َعیِّنة الدراسة
التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ) ٢٣( جدول

  ات أفراد َعیِّنة الدراسة حیال الُمعوِّقات المتعلقة بالجھة المشرفة على المعلمإلجاب
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 ٣ ٢٩ ٢٩ ٤٢ ٣٧ التكرار

٣ ١ 

ة اھتم   ام إدارة قل
دم   ة وع المدرس
تشجیعھا المعلمین على   
ائل   تخدام الوس اس

 التعلیمیة اإللكترونیة
 ٢،١ ٢٠،٧ ٢٠،٧ ٣٠ ٢٦،٤ النسبة

 مرتفعة ١،١٥ ٣،٥٧

ائل    ١ ٢ وفر الوس دم ت ع
اٍف    شكل ك ة ب اإللكترونی
وارد  ة الم رًا لقل نظ

 المالیة

 - ٥ ١٩ ٤٤ ٧٢ التكرار
مرتفعة  ٠،٨٣٨ ٤،٣٠

 جدًا
 - ٣،٦ ١٣،٦ ٣١،٤ ٥١،٤ النسبة

م ورش    ٢ ٣ دَّم للمعل ال تق
دورات  ل وال العم
ساعده  ي ت ة الت التدریبی
ائل   ف الوس ي توظی ف

 التعلیمیة اإللكترونیة

 - ٧ ٢١ ٥٣ ٥٩ التكرار
 مرتفعة ٠،٨٦٤ ٤،١٧

 - ٥ ١٥ ٣٧،٩ ٤٢،١ النسبة
 درجة الموافقة على الُبْعد نحراف المعیاري العام للُبْعداال المتوسط الحسابي العام للُبْعد

 مرتفعة ٠،٦٩١ ٤،٠١
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  :یتضح ما یلي) ٢٣(من خالل تحلیل نتائج الجدول رقم 
ة        -  تقدیرات أفراد َعیِّنة الدراسة للُمعوِّقات التي تواجھ استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونی

م      في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب تَ    ى المعل ة المشرفة عل ة بالجھ َشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلق
ة (جاءت بدرجة    ام الستجاباتھم       )مرتفع غ المتوسط الحسابي الع ث بل ن  ٢،٩٥(، حی ذا  ) ٥،٠٠ م وھ

ي    درج الخماس اس المت ن المقی ة م ة الرابع ي الفئ ع ف ط یق ن(المتوس دأ م ي تب ن ٣،٤٠الت ل م ى أق  إل
ة ال)٤،٢٠ ي الفئ ة  ، وھ ة موافق ى درج شیر إل ي ت ة(ت تخدام  ) مرتفع ھ اس ي تواج ات الت اه الُمعوِّق تج

ْرط          اه وَف َشتُّت االنتب طراب َت ذ ذوي اض یم التالمی ي تعل ة ف ة اإللكترونی ائل التعلیمی ین للوس المعلم
  .الَحَرَكة المتعلقة بالجھة المشرفة على المعلم

د  - ارات ُبْع سابیة لعب طات الح ت المتوس ائل  الُمع( تراوح ین للوس تخدام المعلم ھ اس ي تواج ات الت وِّق
ة            ة بالجھ ة المتعلق ْرط الَحَرَك التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَف

ي     ) ٥(درجة من أصل  ) ٤،٣٠ –٣،٥٧(بین  ) المشرفة على المعلم   ع ف طات تق درجات، وھي متوس
مرتفعة (یاس المتدرج الخماسي واللتان تشیران إلى درجَتي موافقة    الفئتین الرابعة والخامسة من المق    

  .على أداة الدراسة) مرتفعة جدًا/ 
ین للوسائل            - ي تواجھ استخدام المعلم ات الت  ھناك تقارب في آراء أفراد َعیِّنة الدراسة حول الُمعوِّق

ة     التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتبا       ة بالجھ ة المتعلق ْرط الَحَرَك ه وَف
  :عبارات، ُوزعت كالتالي) ٣(المشرفة على المعلم، حیث اشتمل ھذا الُبْعد على 

عدم "والتي تنص على ) ٢(وھي العبارة رقم ) مرتفعة جدًا(جاءت عبارة واحدة بدرجة موافقة  .١
توسط حسابي قیمتھ بم" توفر الوسائل اإللكترونیة بشكل كاٍف نظرًا لقلة الموارد المالیة

 ٤،٢٠التي تبدأ من(، وھو متوسط یقع في الفئة الخامسة من المقیاس المتدرج الخماسي )٣،٢٩(
  .على أداة الدراسة) مرتفعة جدًا(، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة موافقة )٥،٠٠إلى 

قدم ال ت"والتي تنص على ) ٣(العبارة رقم : وھما) مرتفعة(جاءت عبارتان بدرجة موافقة  .٢
للمعلم ورش العمل والدورات التدریبیة التي تساعده في توظیف الوسائل التعلیمیة 

قلة اھتمام إدارة المدرسة وعدم تشجیعھا "والتي تنص على ) ١(، والعبارة رقم "اإللكترونیة
) ٣،٥٧ و ٤،١٧(بمتوسط حسابي قیمتھ " المعلمین على استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة

التي (الي، وھذان المتوسطان یقعان في الفئة الرابعة من المقیاس المتدرج الخماسي على التو
على أداة ) مرتفعة(، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة موافقة )٤،٢٠ إلى أقل من ٣،٤٠تبدأ من
  . الدراسة

ة اإللك   (وبترتیب عبارات ُبْعد   ین للوسائل التعلیمی ة  الُمعوِّقات التي تواجھ استخدام المعلم ترونی
م        ى المعل ) في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة بالجھة المشرفة عل

  :ترتیبًا تنازلیًا حسب درجة الموافقة یتضح ما یلي
م  - ارة رق اءت العب ي ) ٢( ج وارد    "وھ ة الم رًا لقل اٍف نظ شكل ك ة ب ائل اإللكترونی وفر الوس دم ت ع

ة  ائل         بالمرت" المالی ین للوس ي تواجھ استخدام المعلم ات الت ة بالُمعوِّق ارات المتعلق ین العب ى ب ة األول ب
ة        ة بالجھ ة المتعلق ْرط الَحَرَك التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَف

ھ       ط حسابي قیمت م، بمتوس ى المعل دره   ) ٤،٣٠(المشرفة عل اري ق راف معی ق . )٠،٨٣٨(وانح وتتف
ى درجة    ) ٢٠١٣( دراسة شقور ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ   ا أن أعل التي توصلت إلى نتائج منھ

اٍف؛               شكل ك وفر األجھزة ب دم ت ق بع  وتعزو  لُمعوِّقات استخدام التكنولوجیا كانت بدرجة مرتفعة تتعل
د    دم تزوی ة، وع وارد المالی ي الم ص ف ى نق ائل إل ذه الوس وفر ھ دم ت بب ع ة س ذه الباحث صول بھ الف

ا وال سیما أن         ة فیھ ة الحدیث الوسائل، وعدم توفر غرفة مصادر مزودة بالوسائل التعلیمیة اإللكترونی
  .ھناك الكثیر من المدارس تكون في مباٍن مستأجرة وغیر مھیأة الستخدام ھذه الوسائل
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م    - ارة رق ة      "وھي  ) ٣( جاءت العب دورات التدریبی م ورش العمل وال دَّم للمعل ي    ال تق ساعده ف ي ت الت
ي تواجھ        " توظیف الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة    ات الت بالمرتبة الثانیة بین العبارات المتعلقة بالُمعوِّق

اه     َشتُّت االنتب طراب َت ذ ذوي اض یم التالمی ي تعل ة ف ة اإللكترونی ائل التعلیمی ین للوس تخدام المعلم اس
ى ال  شرفة عل ة الم ة بالجھ ة المتعلق ْرط الَحَرَك ھ  وَف سابي قیمت ط ح م، بمتوس راف )٤،١٧(معل ، وانح

دره    اري ق ة       ). ٠،٨٦٤(معی ھ دراس لت إلی ا توص ع م ة م ذه النتیج ق ھ  ,abdul razik(وتتف
Connolly& Hainey, 2012(         ھ ي تواج ُصُعوبات الت ن ال ا وجود مجموعة م ن نتائجھ ي م ، الت

ص ال          ا نق ة، منھ اب الرقمی ا األلع ع      المعلمین أثناء استخدام تكنولوجی ق م ا تتف دریب، كم ارات والت مھ
ة   ائج دراس ات      )Alsharif, 2014(نت ن المعوق ددًا م اك ع ى أن ھن ا إل ي نتائجھ ارت ف ي أش ، الت

ة،     ات التعلیمی تعلم للِتْقنی ُعوبات ال ات ذوات ُص ات الطالب تخدام معلم ول دون اس ي تح دیات الت والتح
ي مجال استخدام التكنولوجی         : منھا دریس   ال توجد دورات تدریبیة ف ي الت ة ف ذه النتیجة   . ا التعلیمی وھ

اه                َشتُّت االنتب ذ ذوي َت یم التالمی ي تعل ة ف تعلم اإللكترونی ف وسائل ال تفسر قلة معرفة المعلمین بتوظی
  .وَفْرط الَحَرَكة

ى استخدام         "وھي   ) ١( جاءت العبارة رقم     - ین عل شجیعھا المعلم دم ت ام إدارة المدرسة وع ة اھتم قل
ة   ائل التعلیمی ةالوس ي      " اإللكترونی ات الت ة بالُمعوِّق ارات المتعلق ین العب رة ب ة واألخی ة الثالث بالمرتب

َشتُّت       طراب َت ذ ذوي اض یم التالمی ي تعل ة ف ة اإللكترونی ائل التعلیمی ین للوس تخدام المعلم ھ اس تواج
م، بمتوسط حسابي                ى المعل ة المشرفة عل ة بالجھ ة المتعلق حراف  ، وان)٣،٥٧(االنتباه وَفْرط الَحَرَك

ن  )groff, howells & cranmer, 2010(وھذا ما تؤكده دراسة ). ١،١٥(معیاري قدره  ، التي م
دیو                  اب الفی ة الستخدام ألع وارد الخارجی دیرین والم ن الم دعم م نتائجھا أن المعلمین یحتاجون إلى ال

ا أن  )Alsharif, 2014(بطریقة جیدة في التعلیم، كما تتفق مع دراسة  ن نتائجھ ددًا   ، التي م اك ع  ھن
ة،         ات التعلیمی تعلم للِتْقنی ُعوبات ال ات ذوات ُص ات الطالب من المعوقات التي تحول دون استخدام معلم

  .ضعف الحوافز المالیة والمعنویة لتشجیع المعلمات على استخدام تكنولوجیا التعلیم: منھا
دول    ن خالل الج یم االنحراف ) ٢٣(ویتضح م د أن ق ارات ُبْع اري لعب ي ال ( المعی ات الت ُمعوِّق

َشتُّت        طراب َت ذ ذوي اض یم التالمی ي تعل ة ف ة اإللكترونی ائل التعلیمی ین للوس تخدام المعلم ھ اس تواج
م       ى المعل ین   ) االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة بالجھة المشرفة عل ان  )١،١٥ -٠،٨٣٨(تنحصر ب ، وك

وفر الوسائل اإل   "وھي ) ٢(أقل انحراف معیاري للعبارة رقم    دم ت ة      ع اٍف نظرًا لقل شكل ك ة ب لكترونی
ة  وارد المالی ى"الم دل عل ا ی ا،   مم ة حولھ ة الدراس راد َعیِّن ت آراء أف ي تقارب ارات الت ر العب ا أكث  أنھ

م           ارة رق اري للعب شجیعھا      "وھي  ) ١(وأكبر قیمة لالنحراف المعی دم ت ام إدارة المدرسة وع ة اھتم قل
ف      " كترونیةالمعلمین على استخدام الوسائل التعلیمیة اإلل  ي اختل ارات الت ر العب ا أكث مما یدل على أنھ

  .حولھا أفراد َعیِّنة الدراسة
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التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ) ٢٤( جدول
 إلجابات أفراد َعیِّنة الدراسة حیال الُمعوِّقات المتعلقة بالمنھج

 االستجابات

رة
عبا

 ال
رقم

رة 
عبا

 ال
یب

رت
ت

 

ك  عبارةال
 ن& 

أوافق 
غیر  محاید أوافق بشدة

 موافق

غیر 
موافق 
ط  بشدة

وس
مت

ال
بي

سا
لح

ا
ف  

حرا
الن

ا
ري

عیا
الم

قة 
واف

الم
ة 

رج
د

 

 ٤ ٣٣ ٣٧ ٣٩ ٢٧ ك
١ ١ 

ر   یة غی اھج الدراس المن
ائل      تخدام الوس مالئمة الس

 متوسطة ١،١٢ ٣،٣٧ ٢،٩ ٢٣،٦ ٢٦،٤ ٢٧،٩ ١٩،٣ ن التعلیمیة اإللكترونیة

 ٦ ٣٤ ٣٦ ٤٠ ٢٤ ك
٢ ٢ 

شجع   نھج ال ی وى الم محت
ائل   تخدام الوس ى اس عل

 متوسطة ١،١٤ ٣،٣٠ ٤،٣ ٢٤،٣ ٢٥،٧ ٢٨،٦ ١٧،١ ن التعلیمیة اإللكترونیة

 درجة الموافقة على الُبْعد االنحراف المعیاري العام للُبْعد المتوسط الحسابي العام للُبْعد

 متوسطة ١،٠٨ ٣،٣٣
  :یتضح ما یلي) ٢٤(ل تحلیل نتائج الجدول رقم من خال

 تقدیرات أفراد َعیِّنة الدراسة للُمعوِّقات التي تواجھ استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة -
اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة بالمنھج 

) ٥،٠٠ من ٣،٣٣(المتوسط الحسابي العام الستجاباتھم ، حیث بلغ )متوسطة(جاءت بدرجة 
 إلى أقل من ٢،٦٠التي تبدأ من(وھذا المتوسط یقع في الفئة الثالثة من المقیاس المتدرج الخماسي 

تجاه الُمعوِّقات التي تواجھ استخدام ) متوسطة(، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة موافقة )٣،٤٠
لكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط المعلمین للوسائل التعلیمیة اإل

  .الَحَرَكة المتعلقة بالمنھج
الُمعوِّقات التي تواجھ استخدام المعلمین للوسائل ( تراوحت المتوسطات الحسابیة لعبارات ُبْعد -

ط الَحَرَكة المتعلقة التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْر
درجات وھي متوسطات تقع في الفئة الثالثة ) ٥(درجة من أصل ) ٣،٣٧ –٣،٣٠(بین ) بالمنھج

  .على أداة الدراسة) متوسطة(من المقیاس المتدرج الخماسي والتي تشیر إلى درجة موافقة 
تخدام المعلمین للوسائل  ھناك توافق في آراء أفراد َعیِّنة الدراسة حول الُمعوِّقات التي تواجھ اس-

التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة 
  ).متوسطة(بالمنھج، حیث اشتمل ھذا الُبْعد على عبارتین، جاءتا بدرجة موافقة 

ین للو (وبترتیب عبارات ُبْعد   ة    الُمعوِّقات التي تواجھ استخدام المعلم ة اإللكترونی سائل التعلیمی
ًا حسب   ) في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة بالمنھج      ترتیبًا تنازلی

  :درجة الموافقة یتضح ما یلي
م  - ارة رق اءت العب ي ) ١( ج ة    "وھ ائل التعلیمی تخدام الوس ة الس ر مالئم یة غی اھج الدراس المن

ة ین          بال" اإللكترونی تخدام المعلم ھ اس ي تواج ات الت ة بالُمعوِّق ارات المتعلق ین العب ى ب ة األول مرتب
ة     للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة المتعلق

  ).١،١٢(وانحراف معیاري قدره ) ٣،٣٧(بالمنھج، بمتوسط حسابي قیمتھ 
ارة - اءت العب م  ج ي ) ٢( رق ة     "وھ ائل التعلیمی تخدام الوس ى اس شجع عل نھج ال ی وى الم محت

بالمرتبة الثانیة بین العبارات المتعلقة بالُمعوِّقات التي تواجھ استخدام المعلمین للوسائل   " اإللكترونیة
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ة المت           ْرط الَحَرَك اه وَف َشتُّت االنتب طراب َت ذ ذوي اض یم التالمی ي تعل ة ف ة اإللكترونی ة التعلیمی علق
  ).١،١٤(، وانحراف معیاري قدره )٣،٣٠(بالمنھج، بمتوسط حسابي قیمتھ 

الُمعوِّقات التي  ( المعیاري لعبارات ُبْعدأن قیم االنحراف) ٢٩(ویتضح من خالل الجدول رقم      
َشتُّت        طراب َت ذ ذوي اض یم التالمی ي تعل ة ف ة اإللكترونی ائل التعلیمی ین للوس تخدام المعلم ھ اس تواج

المنھج   االنتباه   ارة      ) ١،١٤ -١،١٢( بلغت  )وَفْرط الَحَرَكة المتعلقة ب اري للعب ل انحراف معی ان أق وك
ى "المناھج الدراسیة غیر مالئمة الستخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة  "وھي  ) ١(رقم     مما یدل عل

ة لالن          ر قیم ت أكب ا، وكان ة الدراسة حولھ راد َعیِّن ت آراء أف ي تقارب ارة الت ا العب اري  أنھ حراف المعی
ة           "وھي  ) ٢(للعبارة رقم    ة اإللكترونی ى استخدام الوسائل التعلیمی شجع عل نھج ال ی وى الم ا  " محت مم

  .یدل على أنھا العبارة التي اختلف حولھا أفراد َعیِّنة الدراسة
ع دراسة       ق م ا یتف ذا م ي أشارت   )abdul razik, Connolly& Hainey, 2012(وھ ، الت

ود    ى وج ا إل ي نتائجھ ا      ف تخدام تكنولوجی اء اس ین أثن ھ المعلم ي تواج ُصُعوبات الت ن ال ة م مجموع
ا ة، منھ اب الرقمی ة   : األلع ائج دراس ع نت ة م ذه النتیج ق ھ ا تتف یة، كم اھج الدراس  ,Alsharif(المن

ات     )2014 ، التي من نتائجھا أن ھناك عددًا من المعوقات والتحدیات التي تحول دون استخدام معلم
ا     الطالبات ذوات صُ   ي        : ُعوبات التعلم للِتْقنیات التعلیمیة، منھ یم ف ات التعل ل الستخدام ِتْقنی د دلی ال یوج

  .المناھج الدراسیة
ة      ائل التعلیمی تخدام الوس ة اس ى أھمی اھج عل د المن دم تأكی ى ع ة إل ذه النتیج ة ھ زو الباحث وتع

  .اإللكترونیة في التعلیم
 : الدراسةتوصیات

  :صت ھذه الدراسة إلى التوصیات اآلتیةاتساقًا مع النتائج السابقة خل
وادر          .١ داد الك ًة إلع ًة منھجی ًة علمی سعودیة سیاس ات ال ة بالجامع سام التربی ات وأق ى كلی أن تتبّن

تخدام ا    ى اس ادرة عل صة الق ذ ذوي      المتخص دریس التالمی ي ت ة ف ة اإللكترونی ائل التعلیمی لوس
 .اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة

ة دورات تدریبیة لمعلمي التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة تختص تبني إقام .٢
  . قبل وأثناء الخدمةبكیفیة استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في العملیة التعلیمیة

ذ ذوي        العمل .٣  على توفیر ُمدّربین متخصصین في مجال الِتْقنیات التربویة إلكساب ُمعلمي التالمی
 .اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة القدرات الالزمة الستخدام الِتْقنیات التعلیمیة

ة                .٤ اھج التعلیمی دریس المن ي ت ضرورة توفیر البرمجیات والمواد التعلیمیة المناسبة الستخدامھا ف
 .للطالب ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكة

 :مقترحات لدراسات مستقبلیة
ي ضوء التوصیات               ائج الدراسة، وف ھ نت استكماًال للدراسة الحالیة، وفي ضوء ما أسفرت عن

  : السابقة، تقترح الباحثة إجراء البحوث التالیة
أثر استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في التحصیل الدراسي للتالمیذ : إجراء دراسة حول .١

 .ةذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَك
االحتیاجات التدریبیة لمعلمي التالمیذ ذوي اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط : إجراء دراسة حول .٢

  .الَحَرَكة في مجال استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیة
إجراء دراسة تقویمیة تتناول ُمعوِّقات استخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة اإللكترونیة في تعلیم  .٣

 . اضطراب َتَشتُّت االنتباه وَفْرط الَحَرَكةالتالمیذ ذوي
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  المراجع
دور األلعاب التعلیمیة باستخدام الحاسوب في تنمیة القدرات العقلیة ). ٢٠١٤. (إبراھیم، نمارق

كلیة التربیة، . رسالة ماجستیر غیر منشورة. لذوي االحتیاجات الخاصة بمحافظة أم درمان
 .سودانجامعة أم درمان اإلسالمیة، ال

مكتبة ناصر : عرعر. قراءات في الوسائل وِتْقنیات التعلم). ٢٠١١. (أحمد، عمروا؛ وناجي، سحر
 .الحدیثة

 .دار الزھراء: الریاض. استخدام الحاسب اآللي في التعلیم). ٢٠١٢. (أحمد، یاسر
: ریاضال. االضطرابات السلوكیة واالنفعالیة للعادیین وغیر العادیین). ٢٠١٤. (األخرس، نائل

 .مكتبة الرشد
واقع استخدام المعلمین لِتْقنیات الحاسب اآللي في تنمیة مھارات التواصل ). ٢٠١٦. (باقبص، حنان

- ١٣٢، )١٤(، ٤مجلة التربیة الخاصة والتأھیل، . لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد
١٧٠. 

ض األطفال في درجة استخدام معلمات ریا). ٢٠١٢. (الجراح، عبد المھدي؛ والعجلوني، خالد
: البحرین. عمان لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والعوائق التي تحول دون استخدامھا

 .١٢٩-١٠٣، )١(، ١٣مجلة العلوم التربویة والنفسیة، البحرین، 
مقیاس أعراض اضطراب ضعف االنتباه والنشاط ). ٢٠٠٩. (الخشرمي، سحر؛ وأحمد، السید

 .١٣٤-٨٣، )١٤(المجلة العربیة للتربیة الخاصة، . نیةالزائد لدى األطفال دراسة تقنی
 .دار وائل: عمان. استخدامات التكنولوجیا في التربیة الخاصة). ٢٠١٢. (الخطیب، جمال

فاعلیة ألعاب الكمبیوتر التعلیمیة في خفض َتَشتُّت االنتباه وَفْرط ). ٢٠٠٩أبریل، . (خلیفة، أمل
ورقة بحث مقدمة للمؤتمر العلمي الرابع الدولي األول . النشاط لدى طفل المدرسة االبتدائیة

 .٢٥٨١-٢٥٤٦لكلیة التربیة النوعیة، مصر، 
واقع استخدام الحاسب اآللي في العملیة التعلیمیة للصفوف األولیة في ). ٢٠٠٨. (الدوبي، باسم

امعة رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، ج. المرحلة االبتدائیة بمدینة مكة المكرمة
 .أم القرى

ُمعوِّقات استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في المدارس اللیبیة ). ٢٠١٤. (الدویني، خلود
رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة . من وجھة نظر المعلمین والمدراء وسبل عالجھا

 .التربیة جامعة الیرموك
تعلیم األطفال والمراھقین ). ٢٠٠٨. (روزنبرج، م؛ وویلسون، ر؛ وماھیدي، ل؛ وسندریالر، ب

 .دار الفكر: ، عمان)ترجمة عادل محمد. (ذوي االضطرابات السلوكیة
 .مكتبة الراشد: الریاض. تكنولوجیا التعلیم والتعلیم اإللكتروني). ٢٠٠٤. (سالم، أحمد

استخدام الحاسوب واإلنترنت في میادین التربیة ). ٢٠١٠. (سعادة، جودت؛ والسرطاوي، فایز
 .دار الشروق: عمان. لتعلیموا

 .مكتبة المجتمع العربي: عمان. تكنولوجیا ووسائل التعلیم وفاعلیتھا). ٢٠٠٩. (السعود، خالد
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فعالیة بعض فنیات اإلرشاد السلوكي في خفض النشاط الزائد وعالقتھ ). ٢٠٠١. (السالموني، سھام
كلیة . ستیر غیر منشورةرسالة ماج. بالتحصیل الدراسي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة

 .التربیة، جامعة المنصورة
دار : اإلسكندریة. التدریس بتكنولوجیا الوسائط المتعددة للفئات الخاصة). ٢٠٠٩. (سلیم، إبراھیم
 .الوفاء

. اضطراب قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد عند األطفال). ٢٠١٤. (سلیمان، عبد الرحمن
 . والتوزیعدار الجوھرة للنشر: القاھرة

مطابع : الریاض. الوسائل التعلیمیة ومستجدات تكنولوجیا التعلیم). ٢٠٠٠. (الشرھان، جمال
 .الحمیضي

واقع توظیف المستحدثات التكنولوجیة وُمعوِّقات ذلك في مدارس الضفة ). ٢٠١٣. (شقور، علي
انیة، مجلة جامعة النجاح للعلوم اإلنس. الغربیة وقطاع غزة من وجھة نظر المعلمین

 .٤١٦ -٣٨٣، )٢(، ٢٧فلسطین، 
. دلیل إجرائي الختیار الوسائل التعلیمیة وتوظیفھا). ٢٠٠٦. (الطجل، وفاء؛ والفاعوري، رنا

 .مؤسسة التربویون: الریاض
واقع وُمعوِّقات استخدام معلمي التالمیذ ). ٢٠١٦. (العبد الجبار، عبد العزیز؛ والعثمان، سلطان

مجلة التربیة الخاصة . لم للحاسب اآللي في غرفة المصادرالذین لدیھم ُصُعوبات تع
 .٢٩٦ - ٢٥٢، )١٣(٤. والتأھیل

فاعلیة برنامجین تدریبیین باستخدام كل من األجھزة اللوحیة ). ٢٠١٦. (عبد الرازق، محمد
. والكمبیوتر في تنمیة مھارات االستعداد للقراءة لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلیة البسیطة

 .٢٥٢-١٩١، )٧٢(ربیة في التربیة وعلم النفس، دراسات ع
 .عالم الكتب: القاھرة. وحدات التعلم الرقمیة تكنولوجیا جدیدة للتعلم). ٢٠١١. (عبد الباسط، حسین
مجلة . توظیف األجھزة النقالة الذكیة واللوحیة في التعلم اإللكتروني). ٢٠١٥. (عبد العاطي، حسن

 .١٧٩- ١٦٧، )٩(ة، جیل العلوم اإلنسانیة واالجتماعی
درجة توافر التكنولوجیا المساندة في مدارس التربیة الخاصة وعالقتھا ). ٢٠١٤. (العتیبي، بطي

رسالة ماجستیر . بمستوى استخدامھا من وجھة نظر معلمي التربیة الخاصة بدولة الكویت
 .غیر منشورة، كلیة العلوم التربویة، جامعة الشرق األوسط، األردن

 في تنمیة Ipadأھمیة استخدام األجھزة اللوحیة ). ٢٠١٧. (؛ والمطیري، حنانالعجمي، ناصر
. بعض مھارات القراءة لدى التلمیذات ذوات اإلعاقة الفكریة البسیطة من منظور المعلمات

 .١٢٢-٨٣، )٥(١٨مجلة التربیة الخاصة والتأھیل، 
 في خدمة العادیین وذوي الوسائل التعلیمیة والتكنولوجیة المساعدة). ٢٠١٠. (العزة، سعید

 .دار الثقافة: عمان. اإلعاقات المختلفة
. تكنولوجیا التعلیم وأھمیتھا وكیفیة توظیف المعلم لھا في التدریس). ٢٠٠٩. (عیدروس، أسماء

 .٩٠-٨٣، ص )٢(، ٢٣رسالة التربیة، 
عالم :  القاھرة.التعلیم اإللكتروني من التطبیق إلى االحتراف والجودة). ٢٠٠٩. (الغریب، إسماعیل

 .الكتب
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الصناعات الثقافیة كوسیط للتعلم ألعاب الفیدیو ). ٢٠١٦أبریل، . (فوزي، عالوة؛ ورضوان، برقرة
-٢٥لبنان، .  التعلم في عصر التكنولوجیا الرقمیة–المؤتمر الدولي الحادي عشر . كنموذج

٣٤. 
ض األطفال الحكومیة واألھلیة واقع وأھمیة استخدام الحاسب اآللي في ریا). ٢٠١٢. (قربان، بثینة

دراسات في المناھج وطرق . من وجھة نظر معلمات الروضة بمدینة مكة المكرمة
 .٩٢- ٦٤، ١٧٨مصر، . التدریس

العوامل المؤثرة في تدني مستوى استخدام الِتْقنیة المساعدة مع التالمیذ ). ٢٠١٤. (القریني، تركي
مجلة العلوم التربویة، . و استخدامھا معھمذوي اإلعاقات المتعددة واتجاھات معلمیھم نح

 .٥٨٢ – ٥٥٩، )٣(٢٦كلیة التربیة، جامعة الملك سعود، 
دار : عمان. ِتْقنیات التربیة الخاصة منطلقات الحاضر وآفاق المستقبل). ٢٠١٥. (الكریطي، ریاض

 .صفاء
 .عالم الكتب: القاھرة. التكنولوجیا الحدیثة في تعلیم الفائقین عقلیا). ٢٠١١. (الل، زكریا

ترجمة عبد . (اضطرابات عجز االنتباه وَفْرط الَحَرَكة دلیل عملي للعیادین). ٢٠٠٣. (لینو، م
 .دار القلم الناشر: ، عمان)العزیز السرطاوي

أثر ألعاب الكمبیوتر في تنمیة االنتباه لدى أطفال الروضة المعرضین ). ٢٠١٣. (مصطفى، آمال
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 .مكتبة الشقیري: الریاض. استخدام الحاسب اآللي في التعلیم). ٢٠٠١. (الموسى، عبد اهللا
استخدام األلعاب ). ٢٠١٤. (نجدي، سمیرة؛ وأبو غزالة، آیات؛ وجمال الدین، ھناء؛ وأبو ریھ، ولید

 البنائیة لتنمیة المھارات االجتماعیة بمدارس الدمج الرقمیة التعلیمیة في ضوء النظریة
 .٢٨٩-٢٥٩تكنولوجیا التربیة، مصر، . للتالمیذ المعاقین عقلیًا

ترجمة عادل . (سیكولوجیة األطفال غیر العادیین وتعلیمھم). ٢٠٠٨. (ھالھان، د؛ كوفمان، ج
 .دار الفكر: ، عمان)محمد

 .عالم الثقافة: األردن. یات التعلیم في الحصة الصفیةاستخدام وتوظیف ِتْقن). ٢٠١٠. (ھاني، ولید
. مسیرة قسم التربیة الخاصة بجامعة الملك سعود خالل ثالثة عقود). ٢٠١٥. (الوابلي، عبد اهللا
 .جامعة الملك سعود: الریاض
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