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 :ملخص الدراسة

التعرف على درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الرياض هدفت الدراسة 

التعرف على درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في ، وت التكنولوجية التعليمية الالزمةللكفايا

تم  المنهج الوصفي، و ، واستخدمت الدراسةالالزمة منطقة الرياض للكفايات التكنولوجية التعليمية

من معلمات صعوبات التعلم في منطقة الرياض خالل فترة ( 06) أخذ عينة عشوائية مكونة من

، وتوصلت هـ6340/6341ني من العام الدراسي إجراء الدراسة خالل الفصل الدراسي الثا

ية التعليمية امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الرياض للكفايات التكنولوجالدراسة إلى أن 

ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الرياض للكفايات التكنولوجية التعليمية ، وبدرجة عالية

 .بدرجة عالية

 :مقدمة

نتيجة  ،يمر العالم اآلن بطفرة هائلة وتطورات سريعة ومتالحقة في مجال تقنية المعلومات

ظة ما تحققه تلك المستحدثات من نتائج وفي ظل عصر المعلومات يمكن مالح ،للتطور التقني الكبير

مما يشجع األفراد على اإلسراع في التعامل مع هذه المستحدثات  ،إيجابية فعالة في مجاالت متعددة

لمواكبة التطورات العالمية والتقنية في جميع المجاالت بصفة عامة والمجال التعليمي على وجه 

 .التحديد

تفعيل دور الحاسب في العملية التعليمية يلزم  لكي يتم( 83ص، 5002، التودري)ويذكر 

إيجاد المعلم الذي يمتلك قدرا من المهارات واإلمكانات العلمية والفنية للتعامل مع الحاسب 

ولكي يتمكن المعلم من القيام باألدوار التي يتطلبها التعليم المعتمد على تقنيات  ،وتطبيقاته المختلفة

ويكون هذا التأهيل فعاال اذا ما تم  اإلنترنتتعامل مع الحاسب والحاسب ينبغي أن يكون مؤهال لل

المعلم بكليات التربية وكليات المعلمين إضافة للتدريب أثناء الخدمة من خالل  إعدادأثناء فترة 

 اإلنترنتدورات تدريبية مستمرة يتم تصميمها في ضوء مطالب التدريس باستخدام الحاسب و

 .اإللكترونية والمدرسة 

يه فقد صنف بعض الدارسين عددا من الكفايات التكنولوجية التي يجب توافرها في وعل

أن يميز بين : مجال أساسيات تكنولوجيا التعليم مثل: معلم التربية الخاصة في عدة مجاالت وهي

 ،ويعي دور الوسائل التعليمية في عمليتي التعلم والتعليم ،مفهوم تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية

ويوضح أهم آراء المختصين في مجال  ،ويدرك أهمية تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية التعلمية

 (.م5002سالم)تكنولوجيا التعليم 

 ،أن يدرك كيفية االختيار الصحيح للوسائل التعليمية: ومجال تصميم المواد التعليمية مثل

ويحدد المواصفات  ،قترح بيئات تعليمية مختلفةوي ،ويقترح أفضل الوسائل التعليمية لبلوغ األهداف

 (.م5000، م؛السنيدي5002، سالم) التي تساعد في تصميم المواد التعليمية

تكذون لذذديهم  أنلذذا يجذذب علذى معلمذذات التربيذة الخاصذذة وتحديذدا معلمذذات صذعوبات الذذتعلم 

د لها في غذرف المصذادر حيذ  الكفايات التكنولوجية التعليمية الالزمة الستخدام للتقنية والتفعيل الجي

وأنها حسنت مذن نوعيذة التعلذيم ووصذلت ، بمفهومها وتطبيقاتها فاعليتها في المجالت التعليمية أثبتت

 وخفضذذت مذذن بوقذذت وإمكانذذات اقذذل بذذه إلذذى درجذذة اإلتقذذان وسذذاعدت فذذي تحقيذذي األهذذداف التعليميذذة

هذم فذرص التطذوير في أن وفرت لكذلك ساعدت المعلمات ، تكاليف التعليم دون أن تأثر على نوعيته

وكذلك ساعدت الطلبات في تجاوز الصذعوبات التذي يعذانون منهذا و أتاحذت لهذم  ،واألكاديمي المهني

 .استخدام التقنية التعلم الذاتي والتغذية الراجعة وتنظيم دراستهم والتدرب على
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م ومهذذارة فذذي وتتطلذذب اسذذتخدا ،وبمذذا أن التقنيذذات التكنولوجيذذة دخلذذت فذذي المجذذال التعليمذذي 

 تحذذاول الباحثذذة فذذي هذذذه الدراسذذة إلقذذاء ،التعامذذل معهذذا بشذذكل جيذذد للوصذذول إلذذى األهذذداف المنشذذودة

لذد  معلمذات صذعوبات الذتعلم بمنطقذة الريذا  الكفايات التكنولوجية التعليمية الالزمذة  الضوء على

 .ودرجة ممارستهم لها

 :مشكلة الدراسة

أصبح من  اإللكترونية يات االتصاالت والمعلومات والمعرفة تقنللحاسوب والكبير  االستخدام إن   

فنحن في عصر  .األمور الحتمية للجميع بما فيهم المعلمات والطالبات من ذوي االحتياجات الخاصة

وغالبا مانجد مثل هذه التقنيات موجودة أمامنا ولكن نغفل عن  ،االنفجار المعلوماتي التقني

 .صعوبات التعلم استخدامها في عملية تعليم ذوي

وتعد فئة طالبات صعوبات التعلم إحد  فئات التربية الخاصة التي تحتاج إلى هذه الوسائل التقنية    

الحديثةفي عملية اكتساب المهارات األكاديمية حي  أنها وسيلة تعليمية مشوقة تعتمد على التعليم 

 . صةالفردي الذي تنادي به التربية الحديثة لذوي االحتياجات الخا

أن " فقد نصت القواعد التنظيمية للتربية الخاصة في المادة الثامنة والتسعون بضرورة 

تقوم معاهد وبرامج التربية الخاصة بالمدارس العادية بتوظيف التقنيات وبرامج الحاسب اآللي 

التربية  وزارة" )ونتائج التقويم ،وتوثيي البيانات والمعلومات ،وتنظيم األعمال ،لألغرا  التعليمية

 (.38ص، 3288، والتعليم

أنه على المعلم أن يتمكن من إتقان مجموعة من ( 523ص، م5002، سالم)وهنا ذكر 

وذلك يتطلب إعداد المعلم على  ،المهارات كاستخدام األجهزة وإنتاج الوسائل والبرامج التعليمية

ن على كفايات تكنولوجيا الكفايات المهنية إلى جانب الناحية األكاديمية وخاصة تدريب المعلمي

 .حتى تنعكس على أدائهم التدريسي لتحقيي األهداف المنشودة ،التعليم

ومن خالل طبيعة دراسة الباحثة في مجال التربية الخاصة والتطبيي في التدريب الميداني 

لم تالحظ الباحثة أي تفعيل  في مرحلة البكالوريوس والزيارات المدرسية في مرحلة الماجستير

على أن واقع استخدام التقنيات التعليمية ( م5032، التميمي)كدت على ذلك دراسة أو ،للتقنية حواض

ومن خالل . في غرف المصادر ضعيفة في درجة االستخدام من قبل معلمات صعوبات التعلم

وجدت الباحثة على حد علمها قلة في  ،مراجعة مراكز مصادر المعلومات البحثية في المملكة

ولم تجد أي دراسة طبقت على عينة معلمات ذوي  ،لمطبقة على مراحل التعليم العامالدراسات ا

ومن هنا تبلورت مشكلة الدراسة في  ،صعوبات التعلم في مجال الكفايات التكنولوجية التعليمية

لد  معلمات صعوبات التعلم بمنطقة الريا  الكفايات التكنولوجية التعليمية الالزمة التعرف على 

 .مارستهم لهاودرجة م

 :الدراسة سؤاال

 مادرجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية؟-3

 ما درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية؟ -5

 :الدراسة اهدف

 :تهدف هذه الدراسة إلى

 ك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعرف على درجة امتال

 .التعليمية الالزمة
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  التعرف على درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات

 .التكنولوجية التعليميةالالزمة

 : تتضح أهمية الدراسة فيما يلي :أهمية الدراسة

ال العملية التعليمية وهو الكفايات التكنولوجية أنها تتناول موضوع ذو أهمية في مج .3

 .التعليمية الستخدام التقنية

وضع قائمة للكفايات التكنولوجية التعليمية الالزم توافرها لد  معلمات صعوبات التعلم  .5

 .بمنطقة الريا 

 .اثراء مجال البح  التربوي في الكفايات التكنولوجية التعليمية لمعلم صعوبات التعلم .8

 ،والذي يركز على تفعيل التقنيات التعليمية الحديثة ،ة للتوجهات الحديثة في التعليماستجاب .2

وتساعد معلمات ذوي صعوبات التعلم على التطوير لتحقيي أهداف برنامج الصعوبات 

 .بوقت وجهد أقل

 .متابعة معلمات ذوي صعوبات التعلم لكل ما هو جديد في عالم التقنية التعليمية .2

صعوبات التعلم على تحسين أدائهم في ضوء الكفايات التي ينبغي توافرها مساعدة معلمات  .2

 .لديهم

االسهام في تحديد حاجات معلمات صعوبات التعلم من الكفايات التكنولوجية التعليمية  .7

 .وتنظيم برامج تدريبية إلعداد هؤالء المتعلمين

تساعد في رفع كفاءة  إفادة متخذي القرار في وزارة التعليم بالحلول واالقتراحات التي .3

 .الكوادر البشرية من المعلمات

 :حدود الدراسة

 .هـ3287طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  :زمانية

المدراس الحكومية واألهلية التابعة لوزارة التعليم في مدينة الريا  الملحي بها برامج  :مكانية

 .صعوبات التعلم

 .هذه الدراسة على معلمات طالبات ذوي صعوبات التعلم بمدينة الريا اقتصرت  :بشرية

لد  معلمات صعوبات التعلم بمنطقة الريا  الكفايات التكنولوجية التعليمية الالزمة  :موضوعية

 .ودرجة ممارستهم لها

 :مصطلحات الدراسة

ف السلوكية األهدا: "الكفايات بانها P.Kayتعرف باتريسا كاي  :competenciesالكفايات 

وذلك في جوانب الخبرة التي تشتمل على المعارف  ،المحددة بشكل واضح ودقيي للتدريس

زين )نقالً عن " وانها ضرورية إلظهار قدرة المعلم على التدريس الفعال ،والمهارات واالتجاهات

 (.23ص، م5007، الدين

م معرفياً ومهارياً ووجدانياً القدرات التي تمتلكها معلمة صعوبات التعل: نهاأجرائيا بإوتعرف 

يمكنها من القيام بدورها المنوط في  ،والتي تظهر في سلوكها بمستو  معين ومرِ  من اإلتقان

 .الموقف التعليمي بما يساعد على تحقيي االهداف التعليمية المرجوة
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 :Instructional Teachnologyتكنولوجيا التعليم 

نظرية وممارسة لتصميم : "تعليم بأنهاتكنولوجيا ال( 33ص، م5008، عو )عرف 

 "العمليات والمصادر واستخدامها وإنتاجها وإدارتها وتقويمها من أجل تحقيي تعلم فعال

 :Competencies Instructional Teachnologyالكفايات التكنولوجية

المعارف والمهارات : الكفايات التكنولوجية التعليمية بانها( م5002، الشريف)يعرف 

الالزمة للعنصر البشري ليصل إلى درجة اإلتقان  ،تجاهات الخاصة بمجال تكنولوجيا التعليمواال

 .في أداء لمهام وظيفته

القدرات التي تمتلكها معلمة صعوبات التعلم معرفيا ومهارياً ووجدانيا في مجال تكنولوجيا  :اجرائيا  

ط المتعددة واالنتاج بدرجة مرضية والتي تمكنها من استخدام األجهزة واآلت عر  الوسائ ،التعليم

 . مما يساعدها على تحقيي األهداف التعليمية ،من اإلتقان

المعلم الذي يحمل مؤهل دراسي عبارة عن درجة :" معلم صعوبات التعلم هو :معلم صعوبات التعلم

م ويمارس العمل في برامج صعوبات التعل -مسار صعوبات التعلم-البكالوريوس في التربية الخاصة

 (.35ص، ه3288، وزارة التربية والتعليم")الملحقة في مدارس التعليم العام

 :دراسات سابقة

دراسة هدفت إلى معرفة مد  امتالك طلبة قسم التربية ( م5032، دي ويونسحم)أجر  

وتكونت عينة الدراسة  ،الخاصة بجامعة الملك عبدالعزيز للكفايات التكنولوجية من وجهة نظرهم

 ،الثاني ،المستو  األول)طالبة من مختلف السنوات الدراسية األربعة ( 520)لب وطا( 320)من 

ولتحقيي أغرا  الدراسة قام  ،في قسم التربية الخاصة بجامعة الملك عبدالعزيز( الرابع ،الثال 

كفايات  ،الكفايات األساسية) :فقرة موزعة على اربعة أبعاد هي 82الباحثان ببناء استبانة مكونة من 

وقد جر  التحقي من  ،استخدام التكنولوجيا في التعليم ،مهارات الحصول على المعلومات ،التصالا

وقد أظهرت نتائج الدراسة حصول بعد الكفايات األساسية في المرتبة األولى بأعلى  ،صدقها وثباتها

نتائج الدراسة  كما بينت ،متوسط حسابي جاء بعد استخدام التكنولوجيا في التعليم في المرتبة األخيرة

وجود فروق ذات داللة احصائية تعز  لمتغير الجنس في جميع األبعاد والكفايات ككل باستثناء بعد 

كما بينت نتائج الدراسة وجود  ،وجاءت الفروق لصالح االناث ،استخدام التكنولوجيا في التعليم

وقد . الح السنة الرابعةفروق ذات داللة احصائية تعز  لمتغير السنة الدراسية وجاءت الفروق لص

 .خلصت الدراسة بمجموعة من التوصيات بناء على نتائجها

دراسة هدفت إلى الكشف عن الكفايات التكنولوجية التعلمية ( م5003، الجوفي)كما أجرت 

 ،الالزمة لمعلمي التربية الخاصة ودرجة ممارستهم لها في ضوء متغيرات المؤهل العلمي والخبرة

تندرج تحت  ،كفاية فرعية 20مكونة من  ،الباحثة قائمة بالكفايات التكنولوجية ولتحقيي ذلك طورت

. التقويم ،خدمات غرف مصادر التعلم ،االنتاج ،تصميم التعليم ،االستخدام: مجاالت رئيسية وهي 2

 ،األول يتعلي بدرجة امتالك كفايات تكنولوجيا التعليم: وترتيبها على شكل استبانة تكونت من شقين

مركز  32حي  اشتملت عينة الدراسة على  ،اني يتعلي بدرجة ممارسة كفايات تكنولوجيا التعليمالث

مدرسة من مدارس التربية والتعليم الحكومية والخاصة التي يتوفر لديها ( 382)و ،تربية خاصة

معلم ومعلمة للتربية الخاصة ( 382)حي  بلغ عدد أفراد الدراسة . غرف مصادر في مدينة عمان

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية ،استبانة غير مكتملة( 32)د استبعادبع

 استطيع تشغيل جهاز : أهم الكفايات التي يمتلكها معلمو التربية الخاصة بدرجة عالية هي

أستعين بمصادر التعلم  ،أراعي عنصري األمن والسالمة عند اختيار التقنيات ،الحاسوب
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اراعي خصائص الطلبة عند  ،لية أثناء استخدام تقنيات التعليمالمتوفرة في البيئة المح

 .صياغة فقرات االختبار

 استطيع تشغيل جهاز : أهم الكفايات التي يمارسها معلمو التربية الخاصة بدرجة عالية هي

أحدد األهداف  ،أراعي عنصري األمن والسالمة عند اختيار التقنيات ،الحاسوب

 :تائج أوصت الباحثة بما يليوبناء على هذه الن.السلوكية

  عقد دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات لالطالع على المستجدات الحديثة في مجال

 .تكنولوجيا التعليم واكسابهم كفايات تكنولوجية

  إنشاء فريي مكون من متصصين في التربية الخاصة وتكنولوجيا المعلومات للقيام بعملية

 .الحتياجات الخاصةإنتاج برمجيات خاصة تالئم ذوي ا

هدفت الى التعرف على أهم الكفايات التكنولوجية ( 5003 ،المومني)وفي دراسة اجراها 

التعليمية الالزمة للمعلمين من وجهة نظر المشرفين التربويين في مدينة إربد باألردن ودرجة 

 37الدراسة من وتكونت عينة  ،(سنوات الخبرة ،الجنس المؤهل العلمي)وأثر متغير  ،ممارستهم لها

مجال  ،فقرة موزعة على اربع مجاالت 88قام الباح  بتطوير استبانة تكونت من  ،مشرفاً ومشرفة

 ،ووسائل االتصال ،والوسائل التعليمية ،المهارات الحاسوبيةواستخدام الحاسب في العملية التعليمية

ومن أهمها كفاءات متعلقة  ،وتوصلت الدراسة الى أن درجة ممارسة المعلمين للكفايات كانت عالية

وكفايات متعلقة باستخدام  ،باستخدام البرامج الحاسوبية إلنتاج وتصميم بعض الرسومات والصور

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة  ،األجهزة والمعدات في الموقف التعليمي

لدبلوم العالي والماجستير احصائية تعز  لمتغير الجنس لصالح الذكور ومتغير المؤهل العلمي بين ا

بينا تبين عدم  ،وبين الماجستير والدكتوراه لصالح حملة الدكتوراه ،لصالح حملة درجة الماجستير

 ..وجود فروق ذات داللة احصائية تعزي لمتغير عدد سنوات الخبرة

دراسة هدفت الى التعرف على واقع امتالك الطالب ( م5003 ،النجدي)في حين اجر  

فايات التكنولوجية التعليمية الخاصة بإنتاج واستخدام الوسائل التعليمية ومد  استخدامه المعلم للك

ولتحقيي أهداف الدراسة صمم الباح   ،للكفايات التي يمتلكها واثر متغير التخصص على ذلك

وخلصت الدراسة الى أن درجة امتالك الطالب  ،استبانة مقسمة لمجالين هما االنتاج واالستخدام

مين لكفايات اإلنتاج ضعيفة ولكفايات االستخدام متوسطة في حين أن درجة ممارستهم لهذه المعل

كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير  ،الكفايات ضعيفة

 (.2نت.)التخصص

فقد هدفت الى بناء هيكل عام للكفايات التقنية  Johnson (2002)أما دراسة جونسون 

لتكنولوجية التي يمكن استخدامها لتطوير وتحسين كفايات المعلمين التكنولوجية والتعليمية ا

حي  عر  الجزء األول العناصر الرئيسة للتطوير الفعال  ،وتضمنت الدراسة ثالثة أجزاء رئيسة

تشغيل : الجزء الثاني وصف فيه قائمة بالكفايات التكنولوجية من أهمها ،ألعضاء هيئة التدريس

والصور الرقمية  اإلنترنتومعالجة النصوص واستخدام شبكة  ،لحاسوب وإدارة الملفات والوقتا

أما الجزء الثال   ،وتقييم الطلبة وتوظيف استخدام قواعد البيانات ،اإللكترونية والتصميم والجداول 

تمثلت في مهارات البريد  ،لد  المعلمين اإلنترنتفقد عر  فيه مهارات استخدام شبكة 

وأظهرت  اإلنترنت،وعر  العمل باستخدام  ،وإعداد صفحات الويب ،لكتروني وأدوات البح إلا

 . النتائج أن المعلمين تنقصهم كفايات تكنولوجية تعليمية

الى التعرف على مستو  الكفايات  Vantossen( 5003)كما هدفت دراسة فانفوسن 

معلماً ( 393)ي  تكونت عينة الدراسة ح ،في غرفة الصف اإلنترنتالتقنية التعليمية كاستخدام 

وقد صممت استبانة لتعرف  ،للمرحلة الثانوية في والية أنديانا في الواليات المتحدة األمريكية
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وقد أظهرت نتائج  ،الكفايات التقنية والتكنولوجيا التعليمية التي يمتلكوها معلمو المرحلة الثانوية

في الغرفة  ة تكنولوجية عالية في استخدام اإلنترنتكفايقليل من المعلمين لديهم  االدراسة أن عدد

كما أشارت النتائج  ،يرغبون باستخدام هذه التكنولوجيا التعليمية% 30على الرغم من أن  ،الصفية

وأوصت الدراسة  ،والشبكة العنكبوتية اإلنترنتلى وجود نقص حاد في التدريب على استخدام إ

 . كفايات التكنولوجية لد  معلمي المرحلة الثانويةبضرورة عقد دورات تدريبية لرفع ال

 :التعليق على الدراسات السابقة

يتضح من عر  الدراسات السابقة أهمية معلمي الفئات الخاصة وضرورة إعدادهم وفي 

ما يتانسب مع طبيعة الفئة التي يعلمونها، كما يتبين أهمية اإلعداد وفي الكفايات بصفة عامة 

وجية بصفة خاصة، إال أنه ال توجد دراسة جمعت بين المتغيرين موضوع الدراسة والكفايات التكنول

الحالية وهو ما يميزها عن الدراسات السابقة إضافة إلى تميزها في مجتمعها وعينتها، ورغم ذلك 

 .أفادت من هذه الدراسات في عر  بعض المفاهيم النظرية وفي إجراءاتها المنهجية

 :اإلطار النظري

 :ا تعليم ذوي االحتياجات الخاصةتكنولوجي

يعتبر مدخل تكنولوجيا التعليم من المداخل المنطقية لتصميم التعليم ومعالجة مشكالته ألنه 

يصمم عناصر منظومة التعليم واضعا في االعتبار جميع العوامل المؤثرة في عمليتي التعليم والتعلم 

إتباع هذا المدخل في تصميم التعليم لذوي بما يهدف إلى تحقيي تعليم فعال ومن ثم تتجلى أهمية 

االحتياجات الخاصة لضمان مراعاة خصائص التالميذ لذوي االحتياجات وحاجاتهم التعليمية ونوع 

 :مما سبي يتضح أن تكنولوجيا تعليم ذوي االحتياجات ترتكز على األسس التالية. اإلعاقة وطبيعتها

يذ وحاجاتهم في ضوء تعرف نذوع إعذاقتهم تطبيي المعرفة المتصلة بخصائص هؤالء التالم -أ 

ودرجتهذذا وعمليذذة الذذتعلم ومذذا تطلبذذه مذذن أسذذاليب تعلذذم وأحذذداث تعليميذذة خاصذذة وفقذذا لنذذوع 

 اإلعاقة وطبيعتها 

 استخدام وتوظيف مصادر التعلم سواء بشرية أو غير بشرية  -ب 

 متتابعذةاستخدام أسلوب المنظمات في تصميم التعليم لهؤالء بما يضمن أن يتم فذي خطذوات  -ج 

، سذذويدان؛الجزار)مترابطذذة متكاملذذة لتحقيذذي الهذذدف النهذذائي وهذذو التوصذذل إلذذى تعلذذيم فعذذال

 (م5007

 :أهمية استخدام تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخاصة

ويمكن أن تكون  ،إن عملية تحديد التكنولوجيا المساعدة المناسبة للفرد ليست بالعملية السهلة

إعاقة الطالب نفسه لذلك فإنه ( شدة)طبيعة ودرجة  إلىويرجع ذلك  ،حد ما ىإلهذه العملية معقدة 

من الضروري أن يتم تحديدها بإطار جماعي بناء على مواطن القوة والضعف لد  األفراد ذوي 

لضمان أكبر تأثير ايجابي على حياة األفراد ذوي االحتياجات الخاصة  ،االحتياجات واألكاديمية

كما ويجب أن تشتمل عملية تقويم التكنولوجيا المساعدة على . وأطول مد  ،يميةاالجتماعية واألكاد

ال تقتصر على وأ ،رأي المستخدمين ألقصى درجة ممكنة كونهم المنتفعين من استخدامها

 . (Lankatis،  2004)المتخصصين أو أولياء األمور فقط 

منها تقليل أثر  ،بالفوائد عليهم ويعود استخدام ذوي االحتياجات الخاصة للتكنولوجيا المساعدة

وتعزيز  ،ومشاركتهم في الفصول التعليمية ،وتقديم المساعدة في عملية تعلمهم ،اإلعاقات أو إزالتها

وربما يزيد استخدام . كما أنها تساعد في عملية إثراء المناهج التعليمية ،فرصهم المهنية واإلبداعية

وتشجيع  ،تدعيم التقدير الذاتي والثقة بالنفس لكل طالبو ،التكنولوجيا المساعدة من االستقاللية
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فمثالً يدفع استخدام هؤالء الطلبة برمجيات  ،وال سيما ذوي االحتياجات الخاصة ،التعاون بين الطلبة

التعلم والقيام بأدوار نشطة في جميع  إلىمختلفة في تعليمهم مع إتاحة الفرصة للتكرار والممارسة 

وتسمح لألفراد ذوي  ،قلل التكنولوجيا المساعدة من االعتماد على اآلخرينوقد ت. مجاالت حياتهم

 ،االحتياجات الخاصة بأن يظلوا مندمجين مع مجتمعاتهم من خالل تواصلهم وتفاعلهم مع اآلخرين

وتجعلهم أكثر  ،كما أنها تساعدهم كثيراً في التخلص من طرق سلبية في تعلمهم ،وتحكمهم في بيئتهم

خصوصاً وأنهم أكثر ميوالً الستخدام قواهم العقلية والجسمية  ،اكاً في العملية التعليميةنشاطاً وانهم

 (. 5002 ،سالم)يها تلك التكنولوجيا التي يمكن أن تعتمد عل

أنه من كل المزايا وااليجابيات التي يمكن أن يحصل عليها  إلى( 5002)كما يشير زيتون 

 : خدام التكنولوجيا أموراً عدة منهااألفراد ذوو االحتياجات الخاصة من است

 . واحتياجاته ،وطبيعته ،خصائص مستخدم التكنولوجيا .3

أي الهدف أو  ،كيفية االستفادة من تلك الوسائل المساعدة في مجاالت الحياة المختلفة .5

 . األهداف المنشودة من عملية االستخدام لتلك الوسائل

لمساعدة لكل من هيتم باألفراد ذوي الدراية والخبرة في التعامل مع التكنولوجيا ا .8

الحاجات الخاصة للمساعدة في عملية التدريب واالستخدام وغيرها من األمور 

 .الضرورية األخر 

 . وكلفة تلك التكنولوجيا ،المكان الذي ستستخدم به التكنولوجيا المساعدة .2

  :المعلم وذوي االحتياجات الخاصة

جل تحسين التعليم يعتمد باألساس على المعلم وقدرته إن استخدام التكنولوجيا المساندة من ا

فمهما كانت التكنولوجيا فعالة وقوية فان فعاليتها تعتمد  .على استخدام التكنولوجيا واالستفادة منها

فيشير هول إلى أن مستو  تأثير التكنولوجيا  .على قدرة المعلم على تسخيرها واالستفادة منها

ة ذوي االحتياجات الخاصة يعتمد على قدرة المعلم على استخدام المستخدمة في التدريس وبخاص

هذه التكنولوجيا بفاعلية من أجل تقديم دروس شيقة وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة وهو ما 

 . ينعكس بالضرورة على اندماج الطلبة في العملية التعليمية ويزيد من دافعيتهم ومن قابليتهم للتعلم

ثين في مجال التكنولوجيا المساندة إلى ضرورة تدريب وتأهيل المعلمين يشير عدد من الباح

 العاملين في مجال التربية الخاصة على التكنولوجيا المساندة بأشكالها المتعددة وهذا البد من أن يأخذ

فالمعلمين بحاجة إلى أن يطوروا  .بعين االعتبار التدريب ما قبل الخدمة والتأهيل أثناء الخدمة

في مجال التكنولوجيا المساندة من خالل االطالع على كل ما هو جديد وما يمكن أن يساعد  أنفسهم

كما أن مثل هؤالء المعلمين يحتاجون للتدريب بشكل مستمر على التكنولوجيا الحديثة  .طلبتهم

وهذا كله يصب في توسيع خياراتهم الختيار ما هو  .المساندة للطلبة من ذوي اإلعاقات المختلفة

فهم بذلك يصبحون أكثر وعيا ومعرفة ومقدرة  .سب لطلبتهم وما ينعكس إيجابا على عملية التعلمان

ويشير الخطيب إلى إمكانية  .على االختيار من بين التكنولوجيا المختلفة واستخدامها بشكل مناسب

ى ذلك من خالل تدريب طلبة الجامعات والكليات وتنفيذ ورش العمل التدريبية يضاف إل تحقيي ذلك

إتاحة المجال للمعلمين العاملين لتطوير مهاراتهم ومعارفهم في مجال التكنولوجيا المساندة مثل 

وكما هو الحال في تكنولوجيا التعليم بشكل . االلتحاق بمساقات متخصصة في الجامعات والكليات

لمشكالت عام فإن مشكلة االعتماد على المختصين في الحاسوب فقط قد خلي ويخلي العديد من ا

، التربوية التي يواجها العاملون في مجال تكنولوجيا التعليم والمعلمون في التخصصات المختلفة

ذلك أن االعتماد على المبرمجين في عمل البرمجيات التي سوف يتم استخدامها في الميدان ليس 

حتى وأن كانت ن برمجية تعليمية ما إحي   ،يجابي على تعلم الطلبةإبالضرورة أن يكون له مردود 
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ذات مستو  عال من الناحية الفنية والتقنية ليست بالضرورة أن تكون لها قيمة تربوية تعليمية 

بالقدر ذاته ويدلل على هذا الكثير من البرمجيات ذات النوعية الضعيفة تربويا فقد يجد المعلم نفسه 

تها التربوية التعليمية ومد  في موضع االختيار بين البرمجيات المتعددة والمختلفة بناًء على قيم

 (.م5032، الشرمان)قدرتها تحقيي أهداف التعلم وما يساعد الطلبة على التحصيل والتعلم 

  :دور المعلم في عصر تكنولوجيا التعليم

لقد فرضت تكنولوجيا المعلومات على عملية التعليم ومؤسسات إعداد المعلم أعباء وأدواراً 

فلم يعد المعلم ناقل للمعرفة فقط بل تعد  ذلك  ،كل من المتعلم والمعلمحي  تغير دور  ،ومهام جديدة

ودور الباح   ،ودور المشرف والمرشد ،والموجه لطلبته ،والمستشار التعليمي ،ليشمل دور الخبير

ودور  ،ودور المختص التكنولوجي ،ودور المختص والمتمرس بمادته العلمية ،والمحلل العلمي

ودور المجدد الذي يساعد  ،تفاعل مع طلبته لمساعدتهم على النمو المتكاملالمعلم الفعال الذي ي

وهذه األدوار المستقبلية الجديدة  ،ودور المواكب لتطورات العصر ،تالميذه على اإلبداع واالبتكار

 .بحي  يستطيع أن يقوم بها ،تحتم عل المعلم اإللمام بمهارات تكنولوجيا المعلومات

دور المعلم ( 35-30ص، م5003، الحيلة)و( 52-58ص، م5002 ،سالمة)ويحدد كل من 

 ":في عصر تكنولوجيا التعليم فيما يلي

المعلذذم مذذدير للتعلذذيم ومستشذذار وموجذذه يخطذذط السذذتخدام المذذواد التعليميذذة وتشذذغيلها واختيذذار . 3

وهو أيضاً موجذه ومسذاعد ومشذرف علذى األعمذال  ،األفضل الذي يتناسب مع األهداف المخطط لها

 . تي يقوم بها المتعلمال

 .المعلم موصل تربوي ومطور تعليمي لديه معرفة بالوسائل التعليمية واألجهزة. 5

المعلم قائد ومحرك للمناقشات الصفية يساعد علذى نقذل األفكذار والمعلومذات ووجهذات النظذر . 8

ائل وتكنولوجيذا كمذا يتذولى قيذادة المناقشذة وتوجيههذا باسذتخدام أفضذل الوسذ ،المختلفة بذين المتعلمذين

 . التعليم

وقذذد يكذذون ملمذذاً بجميذذع مهذذام  ،المعلذذم عضذذو فذذي فريذذي تعليمذذي إلنتذذاج البرمجيذذات التعليميذذة. 2

 ". الفريي

وتشجيع الطالب على التفاعذل  ،دور الشارح باستخدام الوسائل التقنية لتوضيح المادة التعليمية. 2

 Brown)وعلذى توليذد المعرفذة واإلبذداع  ،تعليميذةوعلى التفاعل في العملية ال ،في العملية التعليمية

& Henscheid، 1997). 

فأصبح من  ،نجد أن تكنولوجيا التعليم ال تلغي دور المعلم وإنما أحدثت فيه بعض التغيرات

 ،الضروري على المعلم أن يوظف التكنولوجيا في الصف الدراسي ليجعل منه بيئة تعلم نشطة

التعليمية المتعددة الوسائط واالهتمام بعر  المادة التعليمية كاستخدام الحاسوب والبرمجيات 

وحتى يجعل من الطالب أفراداً فاعلين في  ،وإخراجها بطريقة ممتعة وجذابة تثير دافعية الطالب

كما  ،الموقف التعليمي عليه أن يعلمهم كيفية استخدام األجهزة لعر  وانتاج بعض المواد التعليمية

ويعطيهم مجاالً  ،لمصادر المعلومات المختلفة وبذلك يحفزهم للبح  والتنقيب يعلمهم كيفية الرجوع

ولكن ذلك يتطلب توفر مجموعة من الكفايات  ،لإلبداع واالبتكار فيكسبهم مهارات متنوعة ومتعددة

 . التكنولوجية التعليمية لد  المعلم والتي تمكنه من القيام بدوره الجديد على أكمل وجه

 ،ألخير من القرن العشرين تطوراً في مجال تطبيي العلوم النفسية والتربويةقد شهد الربع ا

ونشأت  ،بما فيها العملية التعليمية ،ورافي هذا التطور استخدام الحاسوب في جميع مجاالت الحياة

وما يتصفون به  ،تتفي وخصائص المتعلمين ،الحاجة الى تصميم البرامج التعليمية بطريقة مدروسة

ويساعدهم على  ،ويراعي الفروق الفردية ،دات وذكاء وقدرات وميول واتجاهات وغيرهامن استعدا
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وظهر الوعي في أوساط المربين بأن  ،تحقيي األهداف التعليمية المنشودة بأقل وقت وجهد وكلفة

وقد أصبح دور المعلم  ،الطالب هو الذي يجب أن يستخدم الحاسوب بإشراف المعلم وتخطيط منه

 ،واالعتماد على الذات في التعلم ،احة الفرصة للطالب للمشاركة في العملية التعليميةيركز على إت

والتركيز على إكسابه مهارات البح  الذاتي والتواصل واالتصال واتخاذ القرارات التربوية 

 (. 5008 ،الذيابات)المتعلقة بتعلمه 

يجدر بالمعلم أن  ،لقرنففي ظل المتغيرات العلمية والتكنولوجية واالجتماعية في هذا ا

 : يكون

من خالل  ،وإعادة تعلم المهارات المهنية ،قادراً على التعلم المستمر ،ذاتي التوجه متأمالً / 3

 ،وآثار تدريسه على الطلبة ،والتقويم الذاتي لتدريسه ،والتسجيل المنظم ألفعاله ،المالحظة

 . نيةواالستخدام الجيد للمعارف المتخصصة لتعزيز األنشطة المه

  ،قائماً بدور فعال ومستقل في تصميم وتقويم وإعادة صياغة استراتيجيات التدريس والتعلم/ 5

 . وذلك عن طريي المراجعة المستمرة لممارساته التدريسية

والتدليل على االستخدام النقدي لها بغر   ،لديه معرفة شاملة عن استراتيجيات التدريس/ 8

 . جةأو تطويرها عند الحا ،تحسينها

 . لتحسين المجتمع ،حساساً لمتطلبات التربية والحاجة الى العمل بشكل إيجابي/ 2

ممارساً للمبادئ األخالقية التي يستلزمها المجتمع بما في ذلك احترام اآلخرين في المجتمع / 2

 . واحترام البيئة

 . والقدرة على التعلم الذاتي ،لديه الرغبة في التعليم/ 2

 (.5002 ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)ان االنفعالي متصفاً باالتز/ 7

 :الكفايات التكنولوجية التعليمية

مجموعة من المعارف : "الكفايات التكنولوجية التعليمية على أنها( م5005 ،الشريف)يعّرف 

تمكنه من والقدرات والمهارات واالتجاهات التي يمتلكها المعلم ويمارسها في الموقف التعليمي ل

 (. 32ص " )القيام بمهامه التعليمية بفاعلية وإتقان

 (:CBTE)برامج إعداد المعلم القائمة على أساس الكفاية 

 Competence Based Teacherظهر اتجاه إعداد المعلم القائم على أساس الكفايات 

Education (CBTE) ساب ى اككرد فعل لألساليب التقليدية في عملية إعداد والتي تعتمد عل

بينما تقوم فكرة إعداد المعلم على أساس الكفايات على تحليل الوظائف والمهام المطلوبة  ،المعرفة

من المعلم بعد تخرجه الى مجموعة من الكفايات يجب على الطالب المعلمين اتقانها قبل التخرج 

 (. 23 – 20ص  ،م5007 ،زين الدين)

 ،البرامج التي تحدد أهدافاً دقيقة لتدريب المعلمينتلك : "بأنها( م5008 ،الفتالوي)وتعّرفها 

 ،وتحدد الكفايات المطلوبة بشكل واضح ثم تلزم المعلمين بالمسؤولية عن بلوغ هذه المستويات

 (.85ص " )ويكون القائمون بتدريبهم مسئولين عن التأكد من تحقيي األهداف المحددة

لوجيا التعليم الرئيسة الالزمة بعض كفايات تكنو( 520ص  ،م5002 ،سالم)وقد اقترح 

 : للمعلم وهي كالتالي
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 . الكفايات المعرفية المرتبطة بمجال تكنولوجيا التعليم

 : كفايات تكنولوجيا التعليم األدائية في المجاالت التالية

 تصميم استراتيجيات التعليم المفرد. 

 إدارة المواقف التعليمية وتنظيمها. 

  التعليميةاستخدام األجهزة لعر  المواد. 

 إنتاج واختيار المواد التعليمية. 

 استخدام شبكة المعلومات الدولية. 

 صيانة المواد واألجهزة التعليمية . 

 مجال خدمة المجتمع. 

 :أنواع الكفايات التعليمية

كفايات إنتاجية  ،كفايات أدائية ،كفايات معرفية: يصنف الباحثون الكفايات على أربعة أنواع

 . وكفايات وجدانية

 : الكفايات المعرفية/ 1

ال بد أن يستند الى مجموعة من المعارف والحقائي النظرية المتعلقة  ،أن التعليم بوصفه مهنة

 ،والحقائي المتصلة بالمتعلم كطبيعته ونموه ومشكالته وحاجاته ،بفلسفة التعليم وأهدافه ونظرياته

وال تقتصر الكفايات المعرفية  .فضالً عن معرفة ثقافية واسعة ومعرفة تخصصية في مجال معين

واستخدام أدوات المعرفة  ،بل تمتد الى امتالك كفايات التعلم المستمر ،على المعلومات والحقائي

وقد كان من الشائع أن هذه الكفايات . ومعرفة طرق استخدام هذه المعرفة في الميادين العملية

وكانت الفلسفة التقليدية في إعداد المعلمين المعرفية كافية لتمكين المعلم من ممارسة عمله بفاعلية 

تؤمن بأن معرفة أساليب التدريس وأصول المادة التي سيدرسها المعلم كافية إليجاد المعلم المؤهل 

ولكن حركة التربية القائمة على الكفايات أوضحت أن الكفايات المعرفية ضرورة ال غنى  ،الفاعل

 . ية تمكن المعلم من أداء متطلبات العملعلى أن تشكل بكفايات أدائ ،عنها للمعلم

 : الكفايات األدائية/ 2

وتشمل هذه الكفايات قدرة المعلم على إظهار سلوك واضح في المواقف الصفية التدريبية 

 : مثال ذلك أن ،والحقيقية

 . يكون المعلم قادراً على استخدام أدوات التقويم المختلفة .3

 . نوعةيضع خطة يومية يحدد فيها أهدافاً مت .5

 . يكتب األهداف في صيغ سلوكية محددة .8

ومعيار تحقي الكفاية هنا هو في قدرة  ،إن مثل هذه الكفايات تتعلي بأداء المعلم ال بمعرفته

والمعلم مطالب بأبداء القدرة على القيام بمهارات  ،المعلم على القيام بالسوك المطلوب

 . سلوكية متعددة تشمل أبعاد الموقف التعليمي كله

 : الكفايات اإلنتاجية/ 3

إن امتالك الكفايات المعرفية يعني أن يمتلك المعلم المعرفة الالزمة لممارسة العمل دون أن  

أما امتالك المعلم للكفايات األدائية فيعني أنه  ،يكون هناك مؤشر على أنه امتالك القدرة على األداء
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من دون أن يعني وجود مؤشر على  ،تعددةقادر على إظهار قدراته في ممارسة مهارات التعليم الم

أو تغير مرغوب في أداء طالبه وهذا هو  ،أن هذا المعلم قادر على إحداث نتيجة مرغوب بها

ولذلك يكون المعلم صاحب كفاية إذا امتلك القدرة على إحداث التغيرات في  ،الهدف األساسي للتعلم

فقد يمتلك معلم ما المعارف واألساليب  ،داءال مجرد امتالك المعرفة وإظهار األ ،سلوك المتعلمين

وقد يكون قادراً على أداء مهارات التعليم المطلوبة دون أن يكون فاعالً في  ،الضرورية جميعاً 

 . أو ما نسميه بكفايات النتائج أو كفايات اإلنجاز أو كفايات اإلنتاج ،إحداث النتائج المتوقعة

 : وهذه أمثلة على الكفايات اإلنتاجية

 . أن يكون المعلم قادراً على إكساب الطالب االتجاهات العلمية في تحليل المشكالت .3

كلمة في ( 300)أن يكون المعلم قادراً على زيادة سرعة الطالب في القراءة لتصل الى  .5

 . الدقيقة

ولكن الكفايات اإلنتاجية تهتم بما  ،إن الكفايات األدائية تعني أن المعلم قادر القيام بالنشاط .8

وقد يكون النشاط محدوداً  ،فقد يكون النشاط واسعاً والنتائج محدودة ،نتج عن هذا النشاطي

 (.5003، حمادنة)والنتائج كبيرة 

 : الكفايات الوجدانية .2

وهي تشير الى آراء الفرد الشخصية واستعداداته الذاتية وميوله وقيمه وسلوكه الوجداني 

ته وثقته بنفسه واتجاهاته نحو مهنته ويتعلي بذلك حساسية الفرد ومد  تكامل شخصي

 (. 5007 ،الزعبي)ومؤسسته 

 : الكفايات التكنولوجية

الى مجموعة من الكفايات التكنولوجية التي يجب على التربويين ( 5007)أشارت الحريري 

 : ومنها ،اإللمام بها

يات خلذذي خبذذرات تعليميذذة متوافقذذة مذذع معذذايير وضذذع المحتذذو  العلمذذي والمعلومذذات والمسذذتو -

 . التكنولوجية للطالب والممارسات التعليمية

 .خلي بيئات تعلم جديدة وتطور أدوار جديدة للمعلم والمتعلم -

 . القدرة على استخدام التكنولوجيا وإدارتها في الصف بهدف التعلم -

استخدام مصادر التكنولوجيذا بشذكل أفضذل لذتفهم وتقيذيم احتياجذات الطلبذة وقذدراتهم مذن أجذل  -

 . رسات التعليمية والوصول بتعليم المتعلمين الى الحد األقصىتطوير المما

 . استخدام التكنولوجيا لدعم استراتيجيات التعلم لد  جميع المتعلمين -

 . استخدام تكنولوجيا التعليم للتواصل والتعاون مع الطلبة وأولياء األمور والمعلمين -

 ،أوليذاء األمذور ،المعلمذين)رسة للتواصل والتعاون مع مجتمع المد اإلنترنتاستخدام مصادر  -

 (. المتعلمين

 . استخدام التكنولوجيا لجمع وإدارة المعلومات المتعلقة بالتعلم والتعليم -

تحديذذد واسذذتخدام التكنولوجيذذا لذذدعم عمليذذة الذذتعلم لجميذذع المتعلمذذين مذذن خذذالل التنميذذة المهنيذذة  -

 . المستدامة وتقويمها
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ألخالقيذذة المرتبطذذة بالمعلومذذات وتكنولوجيذذا التعلذذيم القذذدرة علذذى فهذذم الممارسذذات القانونيذذة وا -

 . وتقديم نموذجاً لها

 . القدرة على تكوين نموذج لتعلم الممارسات الصحية واآلمنة في استخدام التكنولوجيا -

 :مجاالت الكفايات

حتى يتمكن المعلم من أداء أدواره الجديدة بكفاءة وفاعلية هناك مجموعة من الكفايات 

 : تلكها وهذه الكفايات تتوزع على سبعة مجاالتيستحسن أن يم

 :مجال المعرفة والفهم: أوال  

في  ،أن يمتلك المعلم معرفة وفهماً واسعين (ERFKE)لعل من مقتضيات التطوير التربوي 

واألسس الفكرية التي تقوم  ،اإللمام بفلسفة التربية والتعليم في األردن: أبعاد مختلفة ضمن اآلتي

 ،ومعرفة التشريعات المتعلقة بحقوق المعلم وواجباته ،اإلصالح نحو اقتصاد المعرفةورؤية  ،عليها

 . وإدراك ما يستجد من معارف في حقل تخصصه ،ووثيقة اإلطار العام للمناهج والتقويم

 :مجال التعلم والتعليم: ثانيا  

للقيام بأدواره والتي تؤهله  ،يشتمل هذا المجال على جملة من المهارات التي يمتلكها المعلم

إدارة : وهذه المهارات تقتضي أن يظهر المعلم كفاءة في. التي تجعل منه معلماً ذا اثر في طلبته

والتفكير الناقد  ،والتعلم المستدام ،واإلدارة الصفية الفاعلة ،الصفوف وتصميم بيئات آمنة وخالفه

 . لخبرات مع اآلخرينوتبادل ا ،وإجراء البحوث باستخدام المنحى العلمي ،وحل المشكالت

 :مجال المتابعة والتقويم: ثالثا  

استراتيجيات وأدوات التقييم التي يشتمل عليها اإلطار العام للمناهج  استخدامال بد للمعلم من 

 . فيستخدم التقويم التشخيصي والتكويني والختامي والتقويم الذاتي ،والتقويم

 :المجال الذاتي والشخصي: رابعا  

والتي  ،مجال بجملة من الخصائص التي ال بد أن يتسم بها من ينضم لمهنة التعليميتعلي هذا ال

يتصف بالحماسة وقادراً على  ،وهي متعلقة بكونه قائداً للعنصر موجهاً له ،تؤهله للقيام بأدواره

يمتلك مهارات  ،يتأنى في اصدار األحكام وال يعتمد على األحكام المسبقة ،استثارتها لد  الطلبة

نموذجاً وقدوة في  ،ويمتلك مهارات التحدي والتميز واإلبداع ،والذكاء والصبر ،صغاء النشطاإل

 . يمارس التفكير التأملي ،مظهره

 :خامسا  مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

متعلماً  ،يقتي تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة أن يكون المعلم مبادراً الى انتاج المعرفة

وهنا ينبغي للمعلم أن يمتلك جملة من الكفايات تتعلي بتوظيف تكنولوجيا المعلومات  ،ةمد  الحيا

وحل المشكالت  ،واالتصاالت في المواقف الحياتية فهو يستخدم تكنولوجيا المعلومات في االتصال

جيا ويستخدم تكنولو ،المختلفة اإللكترونية ويختار المعلومات الموثقة من المواقع  ،بطريقة إبداعية

ويطور بنية تحتية  ،ويستثمرها في مواقف الحقة ،المعلومات واالتصاالت في تكييف معرفة جديدة

 . ويشارك بها مع أقرانه ،لحفظ المعلومات والمعرفة

 :مجال أخالقيات المهنة: سادسا  

بحي  يكون قدوة مسؤوالً في  ،فالمعلم عليه االلتزام بالقيم األخالقية السائدة في المجتمع

مقبالً على مهنة التعليم بكثير من الرغبة  ،ويسهم بفعالية في العمل لخير بلده ،عامل مع اآلخرينالت

 . ملتزماً بأخالقيات مهنة التعليم ،تتسي أقواله مع أفعاله ،صادقاً لد  التعامل معه ،والرضى
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 :مجال العالقة مع أولياء األمور والمجتمع: سابعـا  

ويتعاون مع المجتمع المحلي فيما  ،أولياء األمور بفاعلية يبقى على المعلم أن يتواصل مع

 (.5002 ،الخالدي)ويعي مواطن القوة في المجتمع المحلي  ،يتعلي بتحسين بيئات التعلم

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

 : منهج الدراسة

توقف اتبعت الدراسة المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة الدراسة وأهدافها والمنهج الوصفي ال ي

فقط على وصف الظاهرة المدروسة بل يتعد  ذلك لمحاولة الكشف عن العالقة بين الظاهرة 

 .المدروسة والمتغيرات التي تؤثر فيها

 : مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  خالل 

 .هـ3282/3287ثاني من العام الدراسي فترة إجراء الدراسة خالل الفصل الدراسي ال

 : عينة الدراسة

من معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  خالل ( 20) تم أخذ عينة عشوائية مكونة من

 .هـ3282/3287فترة إجراء الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 :وصف عينة الدراسة

 وفي متغير المؤهل العلمي توزيع مفردات عينة الدراسة (3)جدول 

 النسبة التكرار المؤهل العلمي

 7267 22 بكالوريوس

 5868 32 ماجستير

 %300 20 المجموع

من % 7267من مفردات عينة الدراسة يمثلن ما نسبته ( 22)أن ( 3)يتضح من الجدول 

دات عينة إجمالي مفردات عينة الدراسة مؤهلهن العلمي بكالوريوس وهن الفئة األكثر من مفر

من إجمالي مفردات عينة الدراسة مؤهلهن % 5868منهن يمثلن ما نسبته ( 32)بينما ، الدراسة

 . العلمي ماجستير

 (5)جدول رقم 

 توزيع مفردات عينة الدراسة وفي متغير عدد سنوات الخبرة

 النسبة التكرار عدد سنوات الخبرة

 5368 37 أقل من خمس سنوات

 5260 32 تسنوا 30سنوات إلى  2من 

 2267 53 سنوات فأكثر 30

 %300 20 المجموع
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من % 2267من مفردات عينة الدراسة يمثلن ما نسبته ( 53)أن ( 5)يتضح من الجدول 

سنوات فأكثر وهن الفئة األكثر من مفردات  30إجمالي مفردات عينة الدراسة سنوات خبرتهن 

من إجمالي مفردات عينة الدراسة سنوات % 5368منهن يمثلن ما نسبته ( 37)بينما ، عينة الدراسة

من إجمالي مفردات عينة % 5260منهن يمثلن ما نسبته ( 32)و، خبرتهن أقل من خمس سنوات

 . سنوات  30سنوات إلى  2الدراسة سنوات خبرتهن من 

 : أداة الدراسة

ة من اإلطار تم اعتماد أداة االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة وقد تم تصميمها باالستفاد

النظري والدراسات السابقة المشابهة وبعد تصميمها تم اتباع الخطوات التالية للتحقي من صالحيتها 

 .للتطبيي الميداني

 :صدق أداة الدراسة

 : الصدق الظاهري لألداة –أ 

للتعرف على مد  صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسه تم عرضها على مجموعة 

 .ي ضوء آرائهم تم إعداد أداة هذه الدراسة بصورتها النهائيةوف، من المحكمين

 : صدق االتساق الداخلي لألداة –ب 

تم حساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي لألستبانة حي  تم حساب معامل 

عبارة االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه ال

 :كما توضح ذلك الجداول التالية

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول بالدرجة الكلية للمحور (8)الجدول 

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة   معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

3 06223** 7 06222** 

5 06232** 3 06272** 

8 06787** 9 06775** 

2 06700** 30 06289** 

2 06797** 33 06755** 

2 06388** 35 06298** 

 فأقل  0603دال عند مستو  الداللة ** 

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور (2)الجدول 

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة   معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

3 06298** 7 06733** 

5 06222** 3 06222** 

8 06252** 9 06722** 

2 06723** 30 06735** 

2 06309** 33 06238** 

2 06722** 35 06275** 

 فأقل  0603دال عند مستو  الداللة ** 

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثال  بالدرجة الكلية للمحور (2) الجدول

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة   بالمحور معامل االرتباط رقم العبارة

3 06255** 9 06758** 

5 06792** 30 06732** 

8 06738** 33 06773** 
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2 06328** 35 06730** 

2 06792** 38 06292** 

2 06732** 32 06222** 

7 06753** 32 06259** 

3 06772** - - 

 فأقل  0603دال عند مستو  الداللة ** 

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الرابع بالدرجة الكلية للمحور (2)ل الجدو

رقم    معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

 العبارة

 معامل االرتباط بالمحور

3 06237** 9 06782** 

5 06720** 30 06735** 

8 06790** 33 06732** 

2 06322** 35 06720** 

2 06722** 38 06705** 

2 06357** 32 06275** 

7 06339** 32 06293** 

3 06772** - - 

 فأقل  0603دال عند مستو  الداللة ** 

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الخامس بالدرجة الكلية للمحور (7)الجدول 

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة   معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

3 06273** 2 06799** 

5 06239** 7 06305** 

8 06733** 3 06323** 

2 06723** 9 06370** 

2 06727** 30 06702** 

 فأقل  0603دال عند مستو  الداللة ** 

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور السادس بالدرجة الكلية للمحور (8)الجدول 

 عامل االرتباط بالمحورم رقم العبارة   معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

3 06252** 2 06772** 

5 06282** 7 06332** 

8 06732** 3 06353** 

2 06733** 9 06328** 

2 06702** 30 06752** 

 فأقل  0603دال عند مستو  الداللة ** 



 7102عشر لسنة  الثامنالعدد                                            التربية يف يمجلة البحث العلم

 

171 

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور السابع بالدرجة الكلية للمحور (9)الجدول 

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة   امل االرتباط بالمحورمع رقم العبارة

3 06280** 30 06229** 

5 06253** 33 06235** 

8 06227** 35 06292** 

2 06250** 38 06230** 

2 06285** 32 06222** 

2 06285** 32 06237** 

7 06237** 32 06220** 

3 06235** 37 06290** 

9 06232** 33 06783** 

 فأقل  0603دال عند مستو  الداللة ** 

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثامن بالدرجة الكلية للمحور (30)الجدول 

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة   معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

3 06229** 30 06232** 

5 06230** 33 06270** 

8 06223** 35 06735** 

2 06223** 38 06770** 

2 06203** 32 06292** 

2 06253** 32 06292** 

7 06708** 32 06733** 

3 06785** 37 06293** 

9 06202** 33 06232** 

 فأقل  0.1.دال عند مستوى الداللة ** 

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور التاسع بالدرجة الكلية للمحور (33)الجدول 

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة   معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

3 06222** 30 06729** 

5 06225** 33 06350** 

8 06703** 35 06738** 

2 06732** 38 06299** 

2 06233** 32 06723** 

2 06728** 32 06202** 

7 06233** 32 06223** 

3 06753** 37 06758** 

9 06785** - - 

 فأقل  0603ال عند مستو  الداللة د** 
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 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور العاشر بالدرجة الكلية للمحور (12)الجدول 

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة   معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

3 06232** 30 06722** 

5 06258** 33 06780** 

8 06772** 35 06723** 

2 06232** 38 06288** 

2 06252** 32 06788** 

2 06702** 32 06293** 

7 06229** 32 06202** 

3 06753** 37 06709** 

9 06752** - - 

 فأقل  0603دال عند مستو  الداللة ** 

أن قذذيم معامذذل ارتبذذاط كذذل عبذذارة مذذن العبذذارات مذذع محورهذذا ( 35 –8)يتضذذح مذذن الجذذداول 

 .فأقل مما يدل على صدق اتساقها مع محاورها( 0603)توي الداللة موجبة ودالة إحصائياً عند مس

   : ثبات أداة الدراسة -

 Cronbach's Alpha( )معادلذة ألفذا كرونبذا )لقيذاس مذد  ثبذات أداة الدراسذة تذم اسذتخدام 

(α)) يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة( 38)والجدول  ،للتأكد من ثبات أداة الدراسة.  

 مل ألفا كرونبا  لقياس ثبات أداة الدراسة معا (38)جدول 

 محاور االستبانة
عدد 

 العبارات

ثبات 

 المحور

 063322 35 (المعرفية ) درجة امتالك كفاية المعلومات األساسية

 063729 35 (المعرفية ) درجة ممارسة كفاية المعلومات األساسية

 069889 32 درجة امتالك كفاية مجال التصميم

 069830 32 كفاية مجال التصميم درجة ممارسة

 069308 30 درجة امتالك كفاية مجال اإلنتاج

 069073 30 درجة ممارسة كفاية مجال اإلنتاج

 069023 33 درجة امتالك كفاية مجال االستخدام

 069322 33 درجة ممارسة كفاية مجال االستخدام

 069885 37 درجة امتالك كفاية مجال التقويم

 069559 37 كفاية مجال التقويم درجة ممارسة

 069320 322 الثبات العام

وهذذا يذدل ( 069320) أن معامذل الثبذات العذام عذال حيذ  بلذغ( 38)يتضح مذن الجذدول رقذم 

 .على أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عليها في التطبيي الميداني للدراسة
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 : أساليب المعالجة اإلحصائية -

فقد تم استخدام العديذد مذن األسذاليب  ،ي أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعهالتحقي

 Statistical Package forاإلحصذائية المناسذبة باسذتخدام الحذزم اإلحصذائية للعلذوم االجتماعيذة 

Social Sciences  والتي يرمز لها اختصاراً بالرمز(SPSS.) 

ولتحديذذد طذذول خاليذذا المقيذذاس  ،انذذات إلذذى الحاسذذب اآللذيوذلذك بعذذد أن تذذم ترميذذز وإدخذال البي

ثم تقسيمه  ،(5=3-8) تم حساب المد ، المستخدم في محاور الدراسة( الحدود الدنيا والعليا) الثالثي

بعد ذلك تم إضذافة  (0627= 5/8) على عدد خاليا المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي

وذلذك لتحديذد الحذد ( أو بدايذة المقيذاس وهذي الواحذد الصذحيح) اسهذه القيمة إلى أقذل قيمذة فذي المقيذ

 : وهكذا أصبح طول الخاليا كما يأتي ،األعلى لهذه الخلية

  نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسه( منخفضة)يمثل  3627إلى  3من. 

  نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسه( متوسطة)يمثل  5682إلى  3623من. 

 نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسه( عالية)يمثل  8600إلى  5682 من. 

 : وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية

التكذذرارات والنسذذب المئويذذة للتعذذرف علذذى الخصذذائص الشخصذذية والوظيفيذذة لمفذذردات عينذذة  .3

 .تتضمنها أداة الدراسةالدراسة وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي 

وذلذك لمعرفذة مذد  ارتفذاع أو "  Weighted Mean( " المذرجح)المتوسط الحسابي الموزون  .5

انخفذذا  اسذذتجابات مفذذردات عينذذة الدراسذذة علذذى كذذل عبذذارة مذذن عبذذارات متغيذذرات الدراسذذة 

 . مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي موزون ،األساسية

وذلك لمعرفة مد  ارتفذاع أو انخفذا  اسذتجابات مفذردات عينذة "  Mean" ط الحسابي المتوس .8

مذذع العلذذم بأنذذه يفيذذد فذذي ترتيذذب  ،(متوسذذط متوسذذطات العبذذارات)الدراسذذة عذذن المحذذاور الرئيسذذة 

 .المحاور حسب أعلى متوسط حسابي

للتعذذرف علذذى مذذد  انحذذراف  "Standard Deviation"تذذم اسذذتخدام االنحذذراف المعيذذاري  .2

ولكذل محذور مذن  ،استجابات مفردات عينة الدراسة لكذل عبذارة مذن عبذارات متغيذرات الدراسذة

ويالحذظ أن االنحذراف المعيذاري يوضذح التشذتت فذي . المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسذابي

إلى جانذب المحذاور  ،استجابات مفردات عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة

 .اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها بين المقياسفكلما  ،الرئيسة

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

للكفايات ما درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الرياض : " السؤال األول

 ؟"التكنولوجية التعليمية

ايات للتعرف على درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكف

التكنولوجية التعليمية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات 

مفردات عينة الدراسة على أبعاد امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات 

 :التكنولوجية التعليمية وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي
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مفردات عينة الدراسة على أبعاد امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة  استجابات (32)جدول 

 الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

المتوسط  البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الترتيب

درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  

 وجية التعليمية فيما يتعلي بالمعلومات األساسيةللكفايات التكنول

 (المعرفية )

5623 06838 5 

درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  

 للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال التصميم
5622 06830 3 

درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  

 وجية التعليمية فيما يتعلي بمجال اإلنتاجللكفايات التكنول
5633 06220 2 

درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  

 للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال االستخدام
5625 06893 2 

درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  

 يما يتعلي بمجال التقويمللكفايات التكنولوجية التعليمية ف
5622 06228 8 

 - 06288 5622 المتوسط العام

من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  

وأبرز مالمح امتالك معلمات ( 8من  5622) للكفايات التكنولوجية التعليمية بدرجة عالية بمتوسط

الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية تمثلت في امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة 

صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال التصميم 

وفي المرتبة الثانية جاء امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  ( 8من  5622) بمتوسط

( 8من  5623) بمتوسط( المعرفية) لتعليمية فيما يتعلي بالمعلومات األساسيةللكفايات التكنولوجية ا

أما في المرتبة الثالثة فجاء امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية 

بينما جاء في المرتبة الرابعة امتالك ( 8من  5622) التعليمية فيما يتعلي بمجال التقويم بمتوسط

مات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال معل

بينما جاء في المرتبة األخيرة والخامسة امتالك معلمات ( 8من  5625) االستخدام بمتوسط

صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال اإلنتاج بدرجة 

 (. 8من  5633) توسطة بمتوسطم

وفيما يلي النتائج التفصيلية المتعلقة بامتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  

 : للكفايات التكنولوجية التعليمية

درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم فيي منطقية الريياض للكفاييات التكنولوجيية التعليميية  - :أوال  

 : (المعرفية) ساسيةفيما يتعلق بالمعلومات األ

للتعرف على درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية 

تم حساب التكرارات والنسب المئوية ( المعرفية) التعليمية فيما يتعلي بالمعلومات األساسية

الدراسة على والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات مفردات عينة 

عبارات محور درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية 

 :وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي( المعرفية) التعليمية فيما يتعلي بالمعلومات األساسية
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مات صعوبات استجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور درجة امتالك معل (32)جدول 

( المعرفية) التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بالمعلومات األساسية

 مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط  درجةاالمتالك التكرار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرت

 منخفضة متوسطة عالية النسبة  بة

3 

اإللمام بنظريات 

التعلم الرئيسية في 

 التربية الخاصة

 8 57 80 ك

5622 06292 9 
% 2060 2260 260 

5 

اإللمام بتطبيقات 

نظريات التعلم 

الرئيسية في التربية 

 الخاصة

 5 28 2 ك

5602 06823 35 
% 368 3368 868 

8 

اإللمام بمراحل نمو 

األطفال بصورة 

 عامة

 5 39 89 ك

5625 06222 2 
% 2260 8367 868 

2 

اإللمام بمراحل نمو 

األطفال ذوي 

صعوبات التعلم 

 بصورة خاصة

 3 39 20 ك

5622 06232 5 
% 2267 8367 367 

2 

اإللمام بخصائص 

مراحل نمو أطفال 

 ذوي صعوبات التعلم

 8 33 89 ك

5620 06233 2 
% 2260 8060 260 

2 

كل  اإللمام بمتطلبات

مرحلة من مراحل 

نمو أطفال ذوي 

 صعوبات التعلم

 8 55 82 ك

5628 06292 7 
% 2368 8267 260 

7 

المعرفة باالحتياجات 

التربوية لذوي 

 االحتياجات الخاصة

 5 33 20 ك

5628 06223 8 
% 2267 8060 868 

3 

المعرفة بكيفية إعداد 

البرامج التربوية 

المناسبة لذوي 

 ت الخاصةاالحتياجا

 2 38 25 ك

5625 06220 2 
% 7060 5367 368 

9 

المعرفة باالتجاهات 

الحديثة للتربية 

 الخاصة

 2 52 83 ك

5622 06255 3 
% 2367 2367 267 

30 

المعرفة بالتطور 

التاريخي لميدان 

التربية الخاصة 

ومد  مالئمته 

للتطورات الحديثة 

 في المجال

 7 53 85 ك

5625 06292 30 
% 2868 8260 3367 
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33 

االستفادة من ثقافة 

المجتمع في تنفيذ 

برامج التربية 

 الخاصة

 2 53 53 ك

5620 06232 33 
% 2267 2267 267 

35 

المعرفة بالمفاهيم 

والمصطلحات في 

 التربية الخاصة

 5 38 22 ك

5675 06252 3 
% 7260 5367 868 

 06838 5623 المتوسط العام

من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة عالية 

على امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي 

وهو متوسط يقع في الفئة الثالثة من ( 8600من  5623)بمتوسط ( المعرفية) بالمعلومات األساسية

وهي الفئة التي تشير إلى خيار عالية على أداة ( 8600إلى  5682من )ئات المقياس الثالثي ف

 . الدراسة

ومن خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن هناك تفاوت في موافقة مفردات عينة الدراسة 

فيما  على درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية

حي  تراوحت متوسطات موافقتهن على درجة امتالك ( المعرفية) يتعلي بالمعلومات األساسية

معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بالمعلومات 

الثالثة من وهي متوسطات تقع في الفئتين الثانية و( 5675إلى  5602) ما بين( المعرفية) األساسية

على أداة الدراسة مما يوضح التفاوت ( عالية/ متوسطة ) فئات المقياس الثالثي واللتان تشيران إلى

في موافقة مفردات عينة الدراسة على درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  

حي  يتضح من النتائج ( المعرفية) للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بالمعلومات األساسية

أن مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة عالية على إحد  عشرة من مالمح امتالك معلمات 

 صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بالمعلومات األساسية

تم ترتيبها تنازلياً حسب  والتي( 8، 3، 7، 2، 35)أبرزها تتمثل في العبارات رقم ( المعرفية)

 :موافقة مفردات عينة الدراسة على امتالكها بدرجة عالية كالتالي

بالمرتبذة " المعرفة بالمفاهيم والمصطلحات في التربية الخاصة " وهي( 35)جاءت العبارة رقم  .3

مذن  5675)األولى من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة على امتالكها بدرجة عاليذة بمتوسذط 

8).  

اإللمذذام بمراحذذل نمذذو األطفذذال ذوي صذذعوبات الذذتعلم بصذذورة " وهذذي( 2)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .5

بالمرتبذة الثانيذة مذن حيذ  موافقذة مفذردات عينذة الدراسذة علذى امتالكهذا بدرجذة عاليذة " خاصة 

 . (8من  5622)بمتوسط 

" خاصذذة المعرفذذة باالحتياجذذات التربويذذة لذذذوي االحتياجذذات ال" وهذذي( 7)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .8

بالمرتبذة الثالثذذة مذن حيذذ  موافقذذة مفذردات عينذذة الدراسذة علذذى امتالكهذذا بدرجذة عاليذذة بمتوسذذط 

 (.8من  5628)

المعرفة بكيفية إعداد البرامج التربوية المناسبة لذوي االحتياجات " وهي( 3)جاءت العبارة رقم  .2

امتالكهذا بدرجذة عاليذة بالمرتبة الرابعة من حي  موافقة مفردات عينة الدراسذة علذى " الخاصة 

 (.8من  5625)بمتوسط 

بالمرتبذة الخامسذة " اإللمذام بمراحذل نمذو األطفذال بصذورة عامذة " وهي( 8)جاءت العبارة رقم  .2

 (.8من  5625)من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة على امتالكها بدرجة عالية بمتوسط 

رجة متوسطة على واحدة من كما يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات بد

مالمح امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي 



 7102عشر لسنة  الثامنالعدد                                            التربية يف يمجلة البحث العلم

 

177 

اإللمام بتطبيقات نظريات التعلم " وهي( 5)تتمثل في العبارة رقم ( المعرفية) بالمعلومات األساسية

  .(8من  5602)بمتوسط " الرئيسية في التربية الخاصة 

يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن أبرز مالمح امتالك معلمات صعوبات التعلم في 

تتمثل في ( المعرفية) منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بالمعلومات األساسية

بات المعرفة بالمفاهيم والمصطلحات في التربية الخاصة وتفسر هذه النتيجة بأن معلمات صعو

التعلم وبحكم تخصصهن من الطبيعي أن يمتلكن المعرفة بالمفاهيم والمصطلحات في التربية 

الخاصة ولذلك جاءت أبرز مالمح امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات 

م تتمثل في المعرفة بالمفاهي( المعرفية) التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بالمعلومات األساسية

 .والمصطلحات في التربية الخاصة

درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقية الريياض للكفاييات التكنولوجيية التعليميية  - :ثانيا  

 : فيما يتعلق بمجال التصميم

للتعرف على درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية 

التصميم تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية  التعليمية فيما يتعلي بمجال

واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور درجة 

امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال 

 :كما يوضحها الجدول التاليالتصميم وجاءت النتائج 

استجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور درجة امتالك معلمات صعوبات  (37)جدول 

التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال التصميم مرتبة تنازلياً 

 حسب متوسطات الموافقة

رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط  متالكدرجةاال التكرار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرت

 منخفضة متوسطة عالية النسبة  بة

3 
أحدد الموضوع المراد 

 تصميمه

 5 52 82 ك
5628 06222 32 

% 2267 2060 868 

5 
أحدد األهداف العامة 

 للموضوع

 - 32 22 ك
5672 06287 5 

% 7260 5260 - 

8 
أحلل األهداف العامة 

 لموضوعل

 5 39 89 ك
5625 06222 35 

% 2260 8367 868 

 أحدد األهداف الخاصة 2
 - 33 25 ك

5670 06225 2 
% 7060 8060 - 

2 
أحدد خصائص 

 المتعلمين

 5 39 89 ك
5625 06222 33 

% 2260 8367 868 

2 

أحدد مهارات المتعلمين 

السابقة للبدء في التعليم 

 الجديد

 3 37 25 ك

5623 06202 2 
% 7060 5368 367 

7 

احدد مهارات 

المتطلبات السابقة 

الالزمة للبدء في التعليم 

 الجديد

 8 37 20 ك

5625 06232 38 
% 2267 5368 260 

3 
أحلل المحتو  التعليمي 

 إلى مكوناته األساسية

 - 53 89 ك
5622 06233 30 

% 2260 8260 - 

 7 06225 5627 5 32 25 كليمي أنظم المحتو  التع 9
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رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط  متالكدرجةاال التكرار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرت

 منخفضة متوسطة عالية النسبة  بة

تنظيما يتفي وفقا 

لتسلسل األهداف 

 السلوكية

% 7060 5267 868 

30 

اختار محتو  المواد 

والوسائل التعليمية 

المناسبة لتحقيي 

 األهداف

 3 30 29 ك

5630 06228 3 
% 3367 3267 367 

33 

أحدد االستراتيجيات 

التعليمية المناسبة 

المحتو   لتحقيي أهداف

 التعليمي

 

 3 32 22 ك

5675 06290 8 
% 7868 5260 367 

35 

أصمم نشاطات التعلم 

والتعليم التي تساعد 

على تحقيي األهداف 

 المرجوة

 3 33 23 ك

5627 06230 9 
% 2368 8060 367 

38 
أقوم بتحديد الزمن 

 المالئم لعر  الوسيلة

 3 37 25 ك
5623 06202 2 

% 7060 5368 367 

32 

أستعين بمصادر التعلم 

المتوافرة في البيئة 

المحلية أثناء استخدم 

 تقنيات التعليم

 8 32 28 ك

5627 06275 3 
% 7367 5868 260 

32 

أصمم برنامج تعليمي 

( وحدة تعليمية)

مستخدمة فيها وسائل 

تعليمية متنوعة حسب 

 معايير التصميم الناجح

 2 55 88 ك

5627 06220 32 
% 2260 8267 368 

 06830 5622 المتوسط العام

من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة عالية 

على درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما 

وهو متوسط يقع في الفئة الثالثة من فئات ( 8600من  5622)يتعلي بمجال التصميم بمتوسط 

 . وهي الفئة التي تشير إلى خيار عالية على أداة الدراسة( 8600إلى  5682من )المقياس الثالثي 

ومن خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن هناك تجانس في موافقة مفردات عينة الدراسة 

ة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما على درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطق

يتعلي بمجال التصميم حي  تراوحت متوسطات موافقتهن على درجة امتالك معلمات صعوبات 

 5627) التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال التصميم ما بين

( عالية) ة من فئات المقياس الثالثي والتي تشير إلىوهي متوسطات تقع في الفئة الثالث( 5630إلى 

على أداة الدراسة مما يوضح التجانس في موافقة مفردات عينة الدراسة على درجة امتالك معلمات 

صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال التصميم حي  

الدراسة موافقات بدرجة عالية على خمسة عشرة من مالمح  يتضح من النتائج أن مفردات عينة
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امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال 

والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب ( 38، 2، 33، 5، 30)التصميم أبرزها تتمثل في العبارات رقم 

 :على امتالكها بدرجة عالية كالتالي موافقة مفردات عينة الدراسة

اختذذار محتذذو  المذذواد والوسذذائل التعليميذذة المناسذذبة لتحقيذذي " وهذذي( 30)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .3

بالمرتبة األولى من حي  موافقة مفردات عينة الدراسذة علذى امتالكهذا بدرجذة عاليذة " األهداف 

 . (8من  5630)بمتوسط 

بالمرتبذذة الثانيذذة مذذن حيذذ  " هذذداف العامذذة للموضذذوع أحذذدد األ" وهذذي( 5)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .5

 . (8من  5672)موافقة مفردات عينة الدراسة على امتالكها بدرجة عالية بمتوسط 

أحدد االستراتيجيات التعليمية المناسبة لتحقيي اهداف المحتذو  " وهي( 33)جاءت العبارة رقم  .8

نذة الدراسذة علذى امتالكهذا بدرجذة عاليذة بالمرتبة الثالثة من حي  موافقذة مفذردات عي" التعليمي 

 (.8من  5675)بمتوسط 

بالمرتبة الرابعذة مذن حيذ  عذدم موافقذة " أحدد األهداف الخاصة " وهي( 2)جاءت العبارة رقم  .2

 (.8من  5670)مفردات عينة الدراسة على امتالكها بدرجة عالية بمتوسط 

بالمرتبذة الخامسذة " لعذر  الوسذيلة  أقوم بتحديد الزمن المالئم" وهي( 38)جاءت العبارة رقم  .2

 (.8من  5623)من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة على امتالكها بدرجة عالية بمتوسط 

يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن أبرز مالمح امتالك معلمات صعوبات التعلم في 

صميم تتمثل في اختار محتو  منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال الت

المواد والوسائل التعليمية المناسبة لتحقيي األهداف وتفسر هذه النتيجة بأن معلمات صعوبات التعلم 

يتمتعن بخبرات مرتفعة وعليه من الطبيعي أن يمتلكن القدرة على اختار محتو  المواد والوسائل 

مالمح امتالك معلمات صعوبات التعلم في التعليمية المناسبة لتحقيي األهداف ولذلك جاءت أبرز 

منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال التصميم تتمثل في اختار محتو  

 .المواد والوسائل التعليمية المناسبة لتحقيي األهداف

ة التعليميية درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقية الريياض للكفاييات التكنولوجيي - :ثالثا  

 : فيما يتعلق بمجال اإلنتاج

للتعرف على درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية 

التعليمية فيما يتعلي بمجال اإلنتاج تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

نة الدراسة على عبارات محور درجة واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات مفردات عي

امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال 

 :اإلنتاج وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

استجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور درجة امتالك معلمات صعوبات  (33)جدول 

علم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال اإلنتاج مرتبة تنازلياً الت

 حسب متوسطات الموافقة

رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط  درجةاالمتالك التكرار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرت

 منخفضة متوسطة عالية النسبة  بة

3 
انتج بعض الوسائل 

 ة البسيطةالتعليمي

 - 32 22 ك
5677 06257 3 

% 7267 5868 - 

5 

أتعاون مع الطالبة في 

إنتاج وسائل تعليمية 

تكنولوجية متنوعة 

 وجذابة ومثيرة لالنتباه

 3 53 83 ك

5683 06732 8 
% 2367 8260 3868 

 2 06320 5632 37 37 52 كأقوم بإنتاج برمجيات  8
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رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط  درجةاالمتالك التكرار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرت

 منخفضة متوسطة عالية النسبة  بة

تعليمية على أقراص 

 سهلة( CD)مدمجة 
% 2868 5368 5368 

2 

أقوم باستخدام تقنيات 

 Iالتعليم الحديثة مثل 

pad  في إنتاج مادة

 تقنية تعليمية

 33 39 80 ك

5685 06770 2 
% 2060 8367 3368 

2 

أمتلك المعرفة التامة 

بشروط وضوابط 

 اإلنتاج للوسيلة

 7 50 88 ك

5628 06293 5 
% 2260 8868 3367 

2 

كاميرا الفيديو  استخدم

إلنتاج شريط فيديو 

 لبعض الدروس

 52 50 32 ك

3638 06302 30 
% 5260 8868 2367 

7 

أستطيع بناء وحدة 

تعليمية على نمط التعليم 

 المبرمج

 50 52 32 ك

3690 06725 9 
% 5868 2868 8868 

3 

أستطيع إنتاج شرائح 

تعليمية مصحوبة 

 بتعليي صوتي

 32 57 33 ك

5602 06722 7 
% 8060 2260 5260 

9 

أستطيع إنتاج برمجيات 

تعليمية متعددة الوسائط 

تشمل الصوت )

والحركة والصورة 

 (والنص

 50 52 32 ك

3695 06722 3 
% 5260 2367 8868 

30 

أستطيع إنتاج وتحرير 

صور فوتوغرافية 

 عالية الدقة

 37 58 50 ك

5602 06790 2 
% 8868 8368 5368 

 06220 5633 المتوسط العام

من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة متوسطة 

على درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما 

سط يقع في الفئة الثانية من فئات المقياس وهو متو( 8600من  5633)يتعلي بمجال اإلنتاج بمتوسط 

 . وهي الفئة التي تشير إلى خيار متوسطة على أداة الدراسة( 5682إلى  3623من )الثالثي 

ومن خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن هناك تفاوت فذي موافقذة مفذردات عينذة الدراسذة 

لكفايذات التكنولوجيذة التعليميذة فيمذا على درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريذا  ل

يتعلذذي بمجذذال اإلنتذذاج حيذذ  تراوحذذت متوسذذطات مذذوافقتهن علذذى درجذذة امذذتالك معلمذذات صذذعوبات 

 3638) التعلم في منطقة الريذا  للكفايذات التكنولوجيذة التعليميذة فيمذا يتعلذي بمجذال اإلنتذاج مذا بذين

ثة من فئات المقياس الثالثي واللتذان تشذيران وهي متوسطات تقع في الفئتين الثانية والثال( 5677إلى 

فقة مفردات عينة الدراسة علذى على أداة الدراسة مما يوضح التفاوت في موا( عالية/ متوسطة ) إلى

درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيمذا يتعلذي 

بمجال اإلنتاج حي  يتضح من النتائج أن مفذردات عينذة الدراسذة موافقذات بدرجذة عاليذة علذى ثالثذة 

ا  للكفايذات التكنولوجيذة التعليميذة فيمذا من مالمح امتالك معلمات صعوبات التعلم فذي منطقذة الريذ
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والتذذي تذذم ترتيبهذذا تنازليذذاً حسذذب موافقذذة ( 5، 2، 3)يتعلذذي بمجذذال اإلنتذذاج تتمثذذل فذذي العبذذارات رقذذم 

 :مفردات عينة الدراسة على امتالكها بدرجة عالية كالتالي

ولى من حي  بالمرتبة األ" أنتج بعض الوسائل التعليمية البسيطة " وهي( 3)جاءت العبارة رقم  .3

 (.8من  5677)موافقة مفردات عينة الدراسة على امتالكها بدرجة عالية بمتوسط

" أمتلذذك المعرفذذذة التامذذة بشذذروط وضذذذوابط اإلنتذذاج للوسذذذيلة " وهذذي( 2)جذذاءت العبذذارة رقذذذم  .5

بالمرتبذة الثانيذة مذذن حيذ  موافقذذة مفذردات عينذذة الدراسذة علذذى امتالكهذا بدرجذذة عاليذة بمتوسذذط 

  .(8من  5628)

أتعذاون مذع الطالبذة فذي إنتذاج وسذائل تعليميذة تكنولوجيذة متنوعذة " وهي( 5)جاءت العبارة رقم  .8

بالمرتبة الثالثة من حي  موافقذة مفذردات عينذة الدراسذة علذى امتالكهذا " وجذابة ومثيرة لالنتباه 

 (.8من  5683)بدرجة عالية بمتوسط 

ت بدرجة متوسطة على سبعة من كما يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقا

مالمح امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي 

والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب ( 9، 3، 30، 8، 2)بمجال اإلنتاج أبرزها تتمثل في العبارات رقم 

 :توسطة كالتاليموافقة مفردات عينة الدراسة على امتالكها بدرجة م

فذي انتذاج مذادة  I padأقوم باستخدام تقنيذات التعلذيم الحديثذة مثذل " وهي( 2)جاءت العبارة رقم  .3

بالمرتبة األولذى مذن حيذ  موافقذة مفذردات عينذة الدراسذة علذى امتالكهذا بدرجذة " تقنية تعليمية 

 . (8من  5685)متوسطة بمتوسط 

سذهلة ( CD)جيات تعليميذة علذى أقذراص مدمجذة أقوم بإنتاج برم" وهي( 8)جاءت العبارة رقم  .5

بالمرتبة الثانية من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة على امتالكها بدرجة متوسطة بمتوسط " 

 (.8من  5632)

" أسذذتطيع إنتذذذاج وتحريذذر صذذور فوتوغرافيذذة عاليذذة الدقذذذة " وهذذي( 30)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .8

الدراسة علذى امتالكهذا بدرجذة متوسذطة بمتوسذط  بالمرتبة الثالثة من حي  موافقة مفردات عينة

 (.8من  5602)

بالمرتبذة " أستطيع إنتاج شرائح تعليمية مصحوبة بتعليي صذوتي " وهي( 3)جاءت العبارة رقم  .2

 5602)الرابعة من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة على امتالكها بدرجذة متوسذطة بمتوسذط 

 (.8من 

تشذمل الصذوت )يع إنتاج برمجيات تعليمية متعذددة الوسذائط أستط" وهي( 9)جاءت العبارة رقم  .2

بالمرتبة الخامسة مذن حيذ  موافقذة مفذردات عينذة الدراسذة علذى ( " والحركة والصورة والنص

 (.8من  3695)امتالكها بدرجة متوسطة بمتوسط 

يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن أبرز مالمح امتالك معلمات صعوبات التعلم في 

طقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال اإلنتاج تتمثل في إنتاجهن بعض من

الوسائل التعليمية البسيطة وتفسر هذه النتيجة بأن معلمات صعوبات التعلم وبحكم تخصصهن 

 وخبراتهن لديهن بعض اإللمام بكيفية إنتاج الوسائل التعليمية ولذلك جاءت أبرز مالمح امتالك

معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال اإلنتاج 

 .تتمثل في إنتاجهن بعض الوسائل التعليمية البسيطة

درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الرياض للكفاييات التكنولوجيية التعليميية  - :رابعا  

 : امفيما يتعلق بمجال االستخد

للتعرف على درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية 

التعليمية فيما يتعلي بمجال االستخدام تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور درجة 
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امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال 

 :االستخدام وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

استجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور درجة امتالك معلمات صعوبات  (39) جدول

لتكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال االستخدام مرتبة تنازلياً التعلم في منطقة الريا  للكفايات ا

 حسب متوسطات الموافقة

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجةاالمتالك التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرت

 بة
 منخفضة متوسطة عالية النسبة 

3 

أجهز وأهيئ المكان 

المناسب عند استخدم 

جية الوسائل التكنولو

 التعليمية

 8 32 23 ك

5628 06233 2 
% 2368 5267 260 

5 

أراعي عناصر األمن 

والسالمة عند استخدم 

الوسائل التكنولوجية 

 التعليمية

 

 - 39 23 ك

5623 06229 2 
% 2368 8367 - 

8 

استخدم اإلستراتيجية 

التعليمية التعمية التي 

تناسب الوسائل 

 التكنولوجية التعليمية

 - 39 23 ك

5623 06229 5 
% 2368 8367 - 

2 

أراعي خصائص 

الطالبة أثناء استخدم 

الوسائل التكنولوجية 

 التعليمية

 - 32 22 ك

5677 06257 3 
% 7267 5868 - 

2 

استخدم برمجيات 

الحاسوب في مجال 

 التخصص

 2 52 83 ك

5622 06255 30 
% 2367 2367 267 

2 

ي استخدم أقوم بالتنوع ف

المواد واألجهزة 

 التكنولوجية

 - 52 82 ك

5627 06200 7 
% 2267 2868 - 

7 

استخدم تطبيقات 

ال  األجهزة الذكية مثل

I pad  وغيرها مع

 الصعوبات النمائية

 2 52 80 ك

5620 06229 33 
% 2060 2060 3060 

3 

استخدم تطبيقات 

ال  األجهزة الذكية مثل

I pad وغيرها مع 

 الصعوبات األكاديمية

 2 55 88 ك

5627 06220 9 
% 2260 8267 368 
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رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجةاالمتالك التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرت

 بة
 منخفضة متوسطة عالية النسبة 

9 

استطيع التغلب على 

المشاكل الفنية الشائعة 

عند استخدم الجهاز 

عدم وجود صوت او )

صورة  ،صورة

 (الخ...مشوهة

 

 2 82 39 ك

5655 06238 32 
% 8367 2368 3060 

30 

لدي معرفة 

باالستخدامات المختلفة 

 inputداخل للم

 Outputوالمخارج 

 الموجودة في األجهزة

 32 52 55 ك

5638 06729 32 
% 8267 2060 5868 

33 

استخدم جهاز التحكم 

 Remoteعن بعد 

control 

 55 55 32 ك

3690 06792 33 
% 5267 8267 8267 

35 

استطيع تشغيل جهاز 

Multimedia 

Projector (الداتا شو) 

 30 58 57 ك

5653 06789 35 
% 2260 8368 3267 

38 
إعداد نسخة احتياطية 

 للبرمجية التعليمية

 33 53 53 ك
5637 06737 32 

% 8260 2267 3368 

32 

استخدم معالج الكلمات 

 (Word)والنصوص 

في كتابة األهداف 

 والخصائص والخ

 5 32 28 ك

5623 06287 8 
% 7367 5260 868 

32 

 داول استخدم الج

 (Excel) اإللكترونية

 في بيانات الطالبات

 

 32 52 50 ك

5630 06725 37 
% 8868 2868 5868 

32 

 استخدم العرو  

 Power) اإللكترونية

point) 

 5 39 89 ك

5625 06222 2 
% 2260 8367 868 

37 
استخدم الماسح 

 الضوئي

 32 37 59 ك
5652 06332 38 

% 2368 5368 5868 

 3 06272 5623 2 39 82 ك استخدم المكتبات  33
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رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجةاالمتالك التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرت

 بة
 منخفضة متوسطة عالية النسبة 

المتوافرة  اإللكترونية

 اإلنترنتعلى مواقع 

 للبح  عن المعلومات

% 2368 8367 3060 

 06893 5625 المتوسط العام

من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة عالية 

صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما على درجة امتالك معلمات 

وهو متوسط يقع في الفئة الثالثة من فئات ( 8600من  5625)يتعلي بمجال االستخدام بمتوسط 

 . وهي الفئة التي تشير إلى خيار عالية على أداة الدراسة( 8600إلى  5682من )المقياس الثالثي 

لموضحة أعاله يتضح أن هناك تفاوت في موافقة مفردات عينة الدراسة ومن خالل النتائج ا

على درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما 

يتعلي بمجال االستخدام حي  تراوحت متوسطات موافقتهن على درجة امتالك معلمات صعوبات 

 3690) كفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال االستخدام ما بينالتعلم في منطقة الريا  لل

وهي متوسطات تقع في الفئتين الثانية والثالثة من فئات المقياس الثالثي واللتان تشيران ( 5677إلى 

على أداة الدراسة مما يوضح التفاوت في موافقة مفردات عينة الدراسة على ( عالية/ متوسطة ) إلى

امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي درجة 

بمجال االستخدام حي  يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة عالية على 

إحد  عشرة من مالمح امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية 

والتي تم ( 3، 5، 32، 8، 2)عليمية فيما يتعلي بمجال االستخدام أبرزها تتمثل في العبارات رقم الت

 :ترتيبها تنازلياً حسب موافقة مفردات عينة الدراسة على امتالكها بدرجة عالية كالتالي

أراعذذي خصذذائص الطالبذذة أثنذذاء اسذذتخدم الوسذذائل التكنولوجيذذة " وهذذي( 2)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .3

بالمرتبة األولى من حي  موافقة مفردات عينة الدراسذة علذى امتالكهذا بدرجذة عاليذة " مية التعلي

 . (8من  5677)بمتوسط 

اسذذتخدم اإلسذذتراتيجية التعليميذذة التعلميذذة التذذي تناسذذب الوسذذائل " وهذذي( 8)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .5

راسذة علذى امتالكهذا بالمرتبذة الثانيذة مذن حيذ  موافقذة مفذردات عينذة الد" التكنولوجية التعليمية 

 . (8من  5623)بدرجة عالية بمتوسط 

فذذذي كتابذذذة  (Word)اسذذذتخدم معذذذالج الكلمذذذات والنصذذذوص " وهذذذي( 32)جذذذاءت العبذذذارة رقذذذم  .8

بالمرتبذذة الثالثذذة مذذن حيذذ  موافقذذة مفذذردات عينذذة الدراسذذة علذذى " األهذذداف والخصذذائص والذذخ 

 (. 8من  5623)امتالكها بدرجة عالية بمتوسط 

أراعي عناصر األمن والسالمة عند استخدم الوسائل التكنولوجية " وهي( 5)رقم  جاءت العبارة .2

بالمرتبة الرابعة من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة علذى امتالكهذا بدرجذة عاليذة " التعليمية 

 (.8من  5623)بمتوسط 

ولوجيذة أجهز وأهيئ المكذان المناسذب عنذد اسذتخدم الوسذائل التكن" وهي( 3)جاءت العبارة رقم  .2

بالمرتبة الخامسة من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة على امتالكها بدرجة عاليذة " التعليمية 

 (.8من  5628)بمتوسط 

كما يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة متوسطة على سبعة من 

لوجية التعليمية فيما يتعلي مالمح امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنو
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والتي تم ترتيبها تنازلياً ( 30، 38، 9، 37، 35)بمجال االستخدام أبرزها تتمثل في العبارات رقم 

 :حسب موافقة مفردات عينة الدراسة على امتالكها بدرجة متوسطة كالتالي

( ا شذوالذدات) Multimedia Projectorاسذتطيع تشذغيل جهذاز " وهي( 35)جاءت العبارة رقم  .3

بالمرتبذذة األولذذى مذذن حيذذ  موافقذذة مفذذردات عينذذة الدراسذذة علذذى امتالكهذذا بدرجذذة متوسذذطة " 

 . (8من  5653)بمتوسط 

بالمرتبذذة الثانيذة مذن حيذ  موافقذذة " اسذتخدم الماسذح الضذوئي " وهذذي( 37)جذاءت العبذارة رقذم  .5

 . (8من  5652)مفردات عينة الدراسة على امتالكها بدرجة متوسطة بمتوسط 

استطيع التغلب على المشاكل الفنيذة الشذائعة عنذد اسذتخدم الجهذاز " وهي( 9)ت العبارة رقم جاء .8

بالمرتبة الثالثة من حي  موافقذة مفذردات (" الخ...صورة مشوهة ،عدم وجود صوت او صورة)

 (.8من  5655)عينة الدراسة على امتالكها بدرجة متوسطة بمتوسط 

بالمرتبة الرابعة مذن " خة احتياطية للبرمجية التعليمية إعداد نس" وهي( 38)جاءت العبارة رقم  .2

 (.8من  5637)حي  موافقة مفردات عينة الدراسة على امتالكها بدرجة متوسطة بمتوسط 

والمخذارج  inputلدي معرفة باالسذتخدامات المختلفذة للمذداخل " وهي( 30)جاءت العبارة رقم  .2

Output  ة مذن حيذذ  موافقذذة مفذردات عينذذة الدراسذذة بالمرتبذذة الخامسذذ" الموجذودة فذذي األجهذزة

 (.8من  5638)على امتالكها بدرجة متوسطة بمتوسط 

يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن أبرز مالمح امتالك معلمات صعوبات التعلم في 

منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال االستخدام تتمثل في مراعاتهن 

الطالبة أثناء استخدم الوسائل التكنولوجية التعليمية وتفسر هذه النتيجة بأن معلمات  خصائص

صعوبات التعلم يحرصن على مراعاة الفروق الفردية بين طالباتهن بما يعزز من فعالية تعليمهن 

بصورة شاملة مما يجعلهن يراعين خصائص الطالبة أثناء استخدم الوسائل التكنولوجية التعليمية 

ذلك جاءت أبرز مالمح امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية ول

التعليمية فيما يتعلي بمجال االستخدام تتمثل في مراعاتهن خصائص الطالبة أثناء استخدم الوسائل 

 .التكنولوجية التعليمية

للكفايات التكنولوجية التعليمية  درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الرياض - :خامسا  

 : فيما يتعلق بمجال التقويم

للتعرف على درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية 

التعليمية فيما يتعلي بمجال التقويم تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

الستجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور درجة  واالنحرافات المعيارية والرتب

امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال 

 :التقويم وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

ك معلمات صعوبات استجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور درجة امتال (50)جدول 

التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال التقويم مرتبة تنازلياً 

 حسب متوسطات الموافقة

رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط  درجةاالمتالك التكرار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرت

 منخفضة متوسطة عالية النسبة  بة

3 

بوضع خطة أقوم 

واضحة وشاملة لعملية 

تقويم استخدام تقنيات 

 التعليم

 7 57 52 ك

5685 06272 32 
% 2868 2260 3367 

5 
أراعي خصائص 

الطلبة عند صياغة 

 3 37 25 ك
5623 06202 5 

% 7060 5368 367 
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رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط  درجةاالمتالك التكرار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرت

 منخفضة متوسطة عالية النسبة  بة

 فقرات االختبار

8 

أعمل على تقويم فعالية 

المواد التعليمية بالنسبة 

 تاجهالتكلفة إن

 2 52 80 ك

5620 06229 33 
% 2060 2060 3060 

2 

أحلل نتائج التقويم 

لالستفادة منها في 

تعديل طرق التدريس 

 وتحسين األداء

 2 53 82 ك

5623 06223 3 
% 2267 8260 368 

2 

أقوم باتخاذ القرارات 

المتعلقة بتطوير وتقويم 

الوسائل التعليمية 

 المختلفة

 8 50 87 ك

5627 06298 2 
% 2367 8868 260 

2 

أتابع تقييم متطلبات 

األجهزة والبرامج 

 التعليمية المختلفة

 2 52 53 ك

5687 06228 38 
% 2267 2868 3060 

7 

أقوم بعر  البرمجية 

على كل من 

المتخصصين في المادة 

 العلمية وتقنيات التعليم

 32 55 52 ك

5637 06732 37 
% 2060 8267 5868 

3 
أقوم بتعديل البرمجية 

 في ضوء نتائج التقويم

 35 52 52 ك
5650 06722 32 

% 2060 2060 5060 

9 

أحدد المشكالت التي 

تواجه الطالبة في عملية 

 استخدم التكنولوجيا

 7 53 85 ك

5625 06292 30 
% 2868 8260 3367 

30 

أقوم بتقديم اإلرشادات 

التي تسهم في حل 

 لة الطالبةمشك

 2 39 82 ك

5623 06272 7 
% 2368 8367 3060 

33 

استخدم أساليب تقويم 

متنوعة وفقا لتنوع 

 األهداف التعليمية

 2 33 83 ك

5627 06253 2 
% 2868 8060 267 

35 

أقوم بتعديل 

االستراتيجيات التعليمية 

تبعا لنتائج تقويم تعلم 

 الطالبة

 8 55 82 ك

5628 06292 2 
% 2368 8267 260 

38 

استخدم برامج لمتابعة 

مد  االستخدام الجيد 

 للوسائل من قبل الطالبة

 

 3 55 80 ك

5687 06735 35 
% 2060 8267 3868 

32 

استخدم التقويم للوقوف 

على مد  إتقان الطالبة 

لمحتو  الوسائل 

 3 37 82 ك

5622 06758 9 
% 2368 5368 3868 



 7102عشر لسنة  الثامنالعدد                                            التربية يف يمجلة البحث العلم

 

187 

رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط  درجةاالمتالك التكرار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرت

 منخفضة متوسطة عالية النسبة  بة

 التكنولوجية المستخدمة

32 
استخدم التعزيز لتحسين 

 أداء الطالبة

 - 32 22 ك
5677 06257 3 

% 7267 5868 - 

32 

تستطيع أن تبدي 

الطالبة رأيها فيما 

استخدمته من التقنيات 

 المتوفرة لديها

 - 50 20 ك

5627 06272 8 
% 2267 8868 - 

37 

استخدم التقويم بنوعيه 

( والنهائي ،المرحلي)

 للبرمجية

 9 53 80 ك

5682 06785 32 
% 2060 8260 3260 

 06228 5622 المتوسط العام

من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة عالية 

على درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما 

وهو متوسط يقع في الفئة الثالثة من فئات المقياس ( 8600من  5622)ي بمجال التقويم بمتوسط يتعل

 . وهي الفئة التي تشير إلى خيار عالية على أداة الدراسة( 8600إلى  5682من )الثالثي 

ومن خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن هناك تفاوت في موافقة مفردات عينة الدراسة 

متالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما على درجة ا

يتعلي بمجال التقويم حي  تراوحت متوسطات موافقتهن على درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم 

إلى  5637) في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال التقويم ما بين

 وهي متوسطات تقع في الفئتين الثانية والثالثة من فئات المقياس الثالثي واللتان تشيران إلى( 5677

على أداة الدراسة مما يوضح التفاوت في موافقة مفردات عينة الدراسة على ( عالية/ متوسطة )

يما يتعلي درجة امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية ف

بمجال التقويم حي  يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة عالية على أربعة 

عشرة من مالمح امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية 

ي تم ترتيبها تنازلياً والت( 33، 2، 32، 5، 32)فيما يتعلي بمجال التقويم تتمثل في العبارات رقم 

 :حسب موافقة مفردات عينة الدراسة على امتالكها بدرجة عالية كالتالي

بالمرتبذذة األولذذى مذذن " اسذذتخدم التعزيذذز لتحسذذين أداء الطالبذذة " وهذذي( 32)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .3

 (.8من  5677)حي  موافقة مفردات عينة الدراسة على امتالكها بدرجة عالية بمتوسط

بالمرتبذة " أراعي خصائص الطلبة عند صياغة فقذرات االختبذار " وهي( 5)ة رقم جاءت العبار .5

مذن  5623)الثانية من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة على امتالكهذا بدرجذة عاليذة بمتوسذط 

8) . 

تسذذتطيع أن تبذذدي الطالبذذة رأيهذذا فيمذذا اسذذتخدمته مذذن التقنيذذات " وهذذي( 32)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .8

بالمرتبة الثالثة مذن حيذ  موافقذة مفذردات عينذة الدراسذة علذى امتالكهذا بدرجذة  "المتوفرة لديها 

 (. 8من  5627)عالية بمتوسط 

أقوم باتخذاذ القذرارات المتعلقذة بتطذوير وتقذويم الوسذائل التعليميذة " وهي( 2)جاءت العبارة رقم  .2

كهذا بدرجذة عاليذة بالمرتبة الرابعة من حي  موافقة مفردات عينة الدراسذة علذى امتال" المختلفة 

 (.8من  5627)بمتوسط 
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" استخدم أساليب تقذويم متنوعذة وفقذا لتنذوع األهذداف التعليميذة " وهي( 33)جاءت العبارة رقم  .2

بالمرتبة الخامسة من حي  موافقة مفردات عينذة الدراسذة علذى امتالكهذا بدرجذة عاليذة بمتوسذط 

 (.8من  5627)

راسة موافقات بدرجة متوسطة على ثالثة من كما يتضح من النتائج أن مفردات عينة الد

مالمح امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي 

والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة مفردات ( 7، 3، 3)بمجال التقويم تتمثل في العبارات رقم 

 :سطة كالتاليعينة الدراسة على امتالكها بدرجة متو

أقوم بوضع خطة واضذحة وشذاملة لعمليذة تقذويم اسذتخدام تقنيذات " وهي( 3)جاءت العبارة رقم  .3

بالمرتبة األولى من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة على امتالكهذا بدرجذة متوسذطة " التعليم 

 . (8من  5685)بمتوسط 

بالمرتبذة الثانيذة " تذائج التقذويم أقوم بتعذديل البرمجيذة فذي ضذوء ن" وهي( 3)جاءت العبارة رقم  .5

 . (8من  5650)من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة على امتالكها بدرجة متوسطة بمتوسط 

أقذذوم بعذذر  البرمجيذذة علذذى كذذل مذذن المتخصصذذين فذذي المذذادة " وهذذي( 7)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .8

الدراسذة علذى امتالكهذا  بالمرتبة الثالثة من حي  موافقذة مفذردات عينذة" العلمية وتقنيات التعليم 

 (.8من  5637)بدرجة متوسطة بمتوسط 

يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن أبرز مالمح امتالك معلمات صعوبات التعلم في 

منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال التقويم تتمثل في استخدمهن 

هذه النتيجة بأن معلمات صعوبات التعلم حاجة طالباتهن التعزيز لتحسين أداء الطالبة وتفسر 

للتشجيع بما يعزز من فعالية تعليمهن مما يجعلهن يحرصن على استخدام التعزيز لتحسين أداء 

الطالبة ولذلك جاءت أبرز مالمح امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات 

 .التقويم تتمثل في استخدمهن التعزيز لتحسين أداء الطالبة التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال

ميييا درجيية ممارسيية معلميييات صييعوبات الييتعلم فيييي منطقيية الرييياض للكفاييييات : " السييؤال الثيياني

 ؟" التكنولوجية التعليمية 

للتعرف على درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات 

اب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات التكنولوجية التعليمية تم حس

مفردات عينة الدراسة على أبعاد امتالك ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  

 :للكفايات التكنولوجية التعليمية وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

أبعاد ممارسة معلمات صعوبات التعلم في استجابات مفردات عينة الدراسة على  (53)جدول 

 منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

المتوسط  البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الترتيب

درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات 

 (المعرفية ) بالمعلومات األساسية التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي
5623 06890 5 

درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات 

 التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال التصميم
5623 06233 3 

درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات 

 بمجال اإلنتاج التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي
5603 06222 2 

درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات 

 التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال االستخدام
5685 06225 2 

درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات 

 التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال التقويم
5683 06225 8 

 - 06227 5682 المتوسط العام
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من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  

وأبرز مالمح ممارسة معلمات ( 8من  5682) للكفايات التكنولوجية التعليمية بدرجة عالية بمتوسط

ية التعليمية تمثلت في ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوج

صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال التصميم بدرجة 

وفي المرتبة الثانية جاءت ممارسة معلمات صعوبات التعلم في ( 8من  5623) عالية بمتوسط

بدرجة ( المعرفية) ا يتعلي بالمعلومات األساسيةمنطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيم

أما في المرتبة الثالثة فجاءت ممارسة معلمات صعوبات التعلم في ( 8من  5623) عالية بمتوسط

 منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال التقويم بدرجة عالية بمتوسط

بعة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  بينما جاءت في المرتبة الرا( 8من  5683)

( 8من  5688) للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال االستخدام بدرجة متوسطة بمتوسط

بينما جاء في المرتبة األخيرة والخامسة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  

 (. 8من  5603) يتعلي بمجال اإلنتاج بدرجة متوسطة بمتوسطللكفايات التكنولوجية التعليمية فيما 

وفيما يلي النتائج التفصيلية المتعلقة بممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  

 : للكفايات التكنولوجية التعليمية

ة درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الرياض للكفايات التكنولوجيية التعليميي - :أوال  

 : (المعرفية ) فيما يتعلق بالمعلومات األساسية

للتعرف على درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات 

تم حساب التكرارات والنسب ( المعرفية) التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بالمعلومات األساسية

الرتب الستجابات مفردات عينة الدراسة المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و

على عبارات محور درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات 

وجاءت النتائج كما يوضحها ( المعرفية) التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بالمعلومات األساسية

 :الجدول التالي

عبارات محور درجة ممارسة معلمات  استجابات مفردات عينة الدراسة على (55)جدول 

 صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بالمعلومات األساسية

 مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة( المعرفية)

رقم 

العبار

 ة

 العبارة

المتوس درجةالممارسة التكرار

ط 

الحسا

 بي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

الرت

 عالية النسبة  بة
متوسط

 ة
 منخفضة

3 

اإللمام بنظريات التعلم 

الرئيسية في التربية 

 الخاصة

 2 82 55 ك

5680 
0629

3 
30 

% 
826

7 
2267 267 

5 

اإللمام بتطبيقات نظريات 

التعلم الرئيسية في التربية 

 الخاصة

 5 25 2 ك

5607 
0682

5 
35 

% 
306

0 
3267 868 

8 
و اإللمام بمراحل نم

 األطفال بصورة عامة

 5 58 82 ك

5622 
0622

2 
8 

% 
236

8 
8368 868 

2 

اإللمام بمراحل نمو 

األطفال ذوي صعوبات 

 التعلم بصورة خاصة

 5 55 82 ك

5627 
0622

8 
5 

% 
206

0 
8267 868 

 06272 5627 2 50 82 كاإللمام بخصائص مراحل  2
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نمو أطفال ذوي صعوبات 

 التعلم
% 

226

7 
8868 3060 

2 

2 

اإللمام بمتطلبات كل 

مرحلة من مراحل نمو 

أطفال ذوي صعوبات 

 التعلم

 2 52 80 ك

5628 
0625

3 
7 

% 
206

0 
2868 267 

7 

المعرفة باالحتياجات 

التربوية لذوي االحتياجات 

 الخاصة

 8 58 82 ك

5625 
0629

2 
2 

% 
226

7 
8368 260 

3 

المعرفة بكيفية إعداد 

لتربوية المناسبة البرامج ا

 لذوي االحتياجات الخاصة

 2 53 82 ك

5625 
0625

2 
2 

% 
236

8 
8260 267 

9 
المعرفة باالتجاهات 

 الحديثة للتربية الخاصة

 2 85 58 ك

5680 
0623

9 
9 

% 
836

8 
2868 368 

30 

المعرفة بالتطور التاريخي 

لميدان التربية الخاصة 

ومد  مالئمته للتطورات 

 في المجالالحديثة 

 33 58 52 ك

5652 
0672

3 
33 

% 
286

8 
8368 3368 

33 

االستفادة من ثقافة المجتمع 

في تنفيذ برامج التربية 

 الخاصة

 2 88 58 ك

5685 
0629

2 
3 

% 
836

8 
2260 267 

35 

المعرفة بالمفاهيم 

والمصطلحات في التربية 

 الخاصة

 5 39 89 ك

5625 
0622

2 
3 

% 
226

0 
8367 868 

 06890 5623 المتوسط العام

مذن خذالل النتذائج الموضذحة أعذاله يتضذذح أن مفذردات عينذة الدراسذة موافقذات بدرجذة عاليذذة 

على درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليميذة فيمذا 

وهذذو متوسذذط يقذذع فذذي الفئذذة  (8600مذذن  5623)بمتوسذذط ( المعرفيذذة) يتعلذذي بالمعلومذذات األساسذذية

لذى خيذار عاليذة علذى وهي الفئة التي تشير إ( 8600إلى  5682من )الثالثة من فئات المقياس الثالثي 

 .أداة الدراسة

ومن خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن هناك تفاوت فذي موافقذة مفذردات عينذة الدراسذة 

ريا  للكفايات التكنولوجية التعليميذة فيمذا على درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة ال

حيذذ  تراوحذذت متوسذذطات مذذوافقتهن علذذى درجذذة ممارسذذة ( المعرفيذذة) يتعلذي بالمعلومذذات األساسذذية

معلمات صعوبات التعلم في منطقذة الريذا  للكفايذات التكنولوجيذة التعليميذة فيمذا يتعلذي بالمعلومذات 

هي متوسطات تقع فذي الفئتذين الثانيذة والثالثذة مذن و( 5625إلى  5607) ما بين( المعرفية) األساسية

على أداة الدراسذة ممذا يوضذح التفذاوت ( عالية/ متوسطة ) فئات المقياس الثالثي واللتان تشيران إلى

في موافقة مفردات عينة الدراسة على درجة ممارسة معلمذات صذعوبات الذتعلم فذي منطقذة الريذا  

حيذ  يتضذح مذن النتذائج ( المعرفيذة) يتعلي بالمعلومذات األساسذيةللكفايات التكنولوجية التعليمية فيما 

أن مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة عالية علذى سذبعة مذن مالمذح ممارسذة معلمذات صذعوبات 

( المعرفيذة) التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بالمعلومات األساسية
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والتي تم ترتيبها تنازليذاً حسذب موافقذة مفذردات ( 7، 3، 8، 2، 35)رات رقم أبرزها تتمثل في العبا

 :عينة الدراسة على ممارستها بدرجة عالية كالتالي

بالمرتبذة " المعرفة بالمفاهيم والمصطلحات في التربية الخاصة " وهي( 35)جاءت العبارة رقم  .3

من  5625)درجة عالية بمتوسط األولى من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة على ممارستها ب

8) . 

اإللمذذام بمراحذذل نمذذو األطفذذال ذوي صذذعوبات الذذتعلم بصذذورة " وهذذي( 2)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .5

بالمرتبة الثانية من حي  موافقذة مفذردات عينذة الدراسذة علذى ممارسذتها بدرجذة عاليذة " خاصة 

 . (8من  5627)بمتوسط 

بالمرتبذة الثالثذة مذن " و األطفال بصورة عامذة اإللمام بمراحل نم" وهي( 8)جاءت العبارة رقم  .8

 (.8من  5622)حي  موافقة مفردات عينة الدراسة على ممارستها بدرجة عالية بمتوسط 

المعرفة بكيفية إعداد البرامج التربوية المناسبة لذوي االحتياجات " وهي( 3)جاءت العبارة رقم  .2

ينة الدراسة على ممارستها بدرجة عاليذة بالمرتبة الرابعة من حي  موافقة مفردات ع" الخاصة 

 (.8من  5625)بمتوسط 

" المعرفذذة باالحتياجذذات التربويذذة لذذذوي االحتياجذذات الخاصذذة " وهذذي( 7)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .2

بالمرتبة الخامسة من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة على ممارسذتها بدرجذة عاليذة بمتوسذط 

 (.8من  5625)

مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة متوسطة على خمسة من كما يتضح من النتائج أن 

مالمح ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما 

والتي تم ( 5، 30، 3، 9، 33)تتمثل في العبارات رقم ( المعرفية) يتعلي بالمعلومات األساسية

 :دات عينة الدراسة على ممارستها بدرجة متوسطة كالتاليترتيبها تنازلياً حسب موافقة مفر

" االستفادة من ثقافة المجتمذع فذي تنفيذذ بذرامج التربيذة الخاصذة " وهي( 33)جاءت العبارة رقم  .3

بالمرتبة األولى من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة على ممارستها بدرجة متوسطة بمتوسط 

 (.8من  5685)

بالمرتبذة الثانيذة " المعرفذة باالتجاهذات الحديثذة للتربيذة الخاصذة " هذيو( 9)جاءت العبارة رقذم  .5

مذن  5680)من حي  موافقذة مفذردات عينذة الدراسذة علذى ممارسذتها بدرجذة متوسذطة بمتوسذط 

8) . 

بالمرتبذة " اإللمام بنظريذات الذتعلم الرئيسذية فذي التربيذة الخاصذة " وهي( 3)جاءت العبارة رقم  .8

 5680)فردات عينة الدراسة على ممارستها بدرجذة متوسذطة بمتوسذط الثالثة من حي  موافقة م

 (.8من 

المعرفذذة بذذالتطور التذذاريخي لميذذدان التربيذذة الخاصذذة ومذذد  " وهذذي( 30)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .2

بالمرتبذذة الرابعذذة مذذن حيذذ  موافقذذة مفذذردات عينذذة " مالئمتذذه للتطذذورات الحديثذذة فذذي المجذذال 

 (.8من  5652)ة بمتوسط الدراسة على ممارستها بدرجة متوسط

" اإللمام بتطبيقات نظريذات الذتعلم الرئيسذية فذي التربيذة الخاصذة " وهي( 5)جاءت العبارة رقم  .2

بالمرتبذذة الخامسذذة مذذن حيذذ  موافقذذة مفذذردات عينذذة الدراسذذة علذذى ممارسذذتها بدرجذذة متوسذذطة 

 (.8من  5607)بمتوسط 

ارسة معلمات صعوبات التعلم في يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن أبرز مالمح مم

تتمثل في ( المعرفية) منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بالمعلومات األساسية

ممارستهن المتعلقة بالمعرفة بالمفاهيم والمصطلحات في التربية الخاصة وتفسر هذه النتيجة بأن 

عرفة الكافية بتخصصهن مما عزز من معلمات صعوبات التعلم وبحكم تخصصهن يمتلكن الم

امتالكهن للمعرفة الالزمة كما تبين من نتائج المحاور السابي األمر الذي عزز من ممارستهن في 

هذا الجانب ولذلك جاءت أبرز مالمح ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات 
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في جانب ممارستهن المتعلقة ( المعرفية) يةالتكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بالمعلومات األساس

 .بالمعرفة بالمفاهيم والمصطلحات في التربية الخاصة

درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الرياض للكفايات التكنولوجية التعليمية  - :ثانيا  

 : فيما يتعلق بمجال التصميم

قة الريا  للكفايات للتعرف على درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منط

التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال التصميم تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور 

نولوجية التعليمية فيما درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التك

 :يتعلي بمجال التصميم وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

استجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور درجة ممارسة معلمات  (58)جدول 

صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال التصميم مرتبة 

 حسب متوسطات الموافقة تنازلياً 

رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط  درجةالممارسة التكرار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرت

 منخفضة متوسطة عالية النسبة  بة

3 
أحدد الموضوع المراد 

 تصميمه

 2 52 80 ك
5625 06222 32 

% 2060 2367 368 

5 
أحدد األهداف العامة 

 للموضوع

 3 39 20 ك
5622 06232 2 

% 2267 8367 367 

8 
أحلل األهداف العامة 

 للموضوع

 8 55 82 ك
5628 06292 35 

% 2368 8267 260 

 أحدد األهداف الخاصة 2
 8 33 89 ك

5620 06233 3 
% 2260 8060 260 

2 
أحدد خصائص 

 المتعلمين

 2 55 82 ك
5620 06252 38 

% 2267 8267 267 

2 

د مهارات المتعلمين أحد

السابقة للبدء في التعليم 

 الجديد

 

 5 53 87 ك

5623 56223 30 
% 2367 8260 868 

7 

احدد مهارات 

المتطلبات السابقة 

الالزمة للبدء في التعليم 

 الجديد

 2 33 87 ك

5628 06220 33 
% 2367 8060 368 

3 
أحلل المحتو  التعليمي 

 إلى مكوناته األساسية

 3 55 87 ك
5620 06257 9 

% 2367 8267 367 

9 

أنظم المحتو  التعليمي 

تنظيما يتفي وفقا 

لتسلسل األهداف 

 السلوكية

 5 37 23 ك

5622 06227 5 
% 2368 5368 868 

30 

اختار محتو  المواد 

والوسائل التعليمية 

المناسبة لتحقيي 

 3 32 22 ك

5675 06290 3 
% 7868 5260 367 
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رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط  درجةالممارسة التكرار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرت

 منخفضة متوسطة عالية النسبة  بة

 األهداف

33 

أحدد االستراتيجيات 

التعليمية المناسبة 

لتحقيي أهداف المحتو  

 التعليمي

 3 50 89 ك

5628 06250 2 
% 2260 8868 367 

35 

أصمم نشاطات التعلم 

والتعليم التي تساعد 

على تحقيي األهداف 

 المرجوة

 

 3 53 83 ك

5625 06252 7 
% 2868 8260 367 

38 

د الزمن أقوم بتحدي

 المالئم لعر  الوسيلة

 

 

 3 39 20 ك

5622 06232 8 
% 2267 8367 367 

32 

أستعين بمصادر التعلم 

المتوافرة في البيئة 

المحلية أثناء استخدم 

 تقنيات التعليم

 8 32 23 ك

5628 06233 2 
% 2368 5267 260 

32 

اصمم برنامج تعليمي 

( وحدة تعليمية)

ئل مستخدمة فيها وسا

تعليمية متنوعة حسب 

 معايير التصميم الناجح

 2 52 83 ك

5628 06227 32 
% 2367 2060 368 

 06233 5623 المتوسط العام

من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة عالية 

التكنولوجية التعليمية فيما  على درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات

وهو متوسط يقع في الفئة الثالثة من فئات ( 8600من  5623)يتعلي بمجال التصميم بمتوسط 

 . وهي الفئة التي تشير إلى خيار عالية على أداة الدراسة( 8600إلى  5682من )المقياس الثالثي 

ة مفردات عينة الدراسة ومن خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن هناك تجانس في موافق

على درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما 

يتعلي بمجال التصميم حي  تراوحت متوسطات موافقتهن على درجة ممارسة معلمات صعوبات 

 5625) جال التصميم ما بينالتعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بم

( عالية) وهي متوسطات تقع في الفئة الثالثة من فئات المقياس الثالثي والتي تشير إلى( 5675إلى 

على أداة الدراسة مما يوضح التجانس في موافقة مفردات عينة الدراسة على درجة ممارسة 

عليمية فيما يتعلي بمجال معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية الت

التصميم حي  يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة عالية على خمسة عشرة 

من مالمح ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما 

والتي تم ترتيبها ( 32، 5، 38، 9، 30)يتعلي بمجال التصميم أبرزها تتمثل في العبارات رقم 

 :تنازلياً حسب موافقة مفردات عينة الدراسة على ممارستها بدرجة عالية كالتالي
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اختذذار محتذذو  المذذواد والوسذذائل التعليميذذة المناسذذبة لتحقيذذي " وهذذي( 30)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .3

درجة عاليذة بالمرتبة األولى من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة على ممارستها ب" األهداف 

 . (8من  5675)بمتوسط 

أنظذذم المحتذذو  التعليمذذي تنظيمذذا يتفذذي وفقذذا لتسلسذذل األهذذداف " وهذذي( 9)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .5

بالمرتبة الثانية من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة على ممارسذتها بدرجذة عاليذة " السلوكية 

 . (8من  5622)بمتوسط 

بالمرتبة الثالثة من " يد الزمن المالئم لعر  الوسيلة أقوم بتحد" وهي( 38)جاءت العبارة رقم  .8

 (.8من  5622)حي  موافقة مفردات عينة الدراسة على ممارستها بدرجة عالية بمتوسط 

بالمرتبذذة الرابعذة مذذن حيذذ  " أحذدد األهذذداف العامذذة للموضذوع " وهذذي( 5)جذاءت العبذذارة رقذم  .2

 (.8من  5622)لية بمتوسط موافقة مفردات عينة الدراسة على ممارستها بدرجة عا

أستعين بمصادر التعلم المتوافرة في البيئة المحلية أثناء اسذتخدم " وهي( 32)جاءت العبارة رقم  .2

بالمرتبة الخامسة من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة على ممارستها بدرجة " تقنيات التعليم 

 (.8من  5628)عالية بمتوسط 

عاله أن أبرز مالمح ممارسة معلمات صعوبات التعلم في يتضح من خالل النتائج الموضحة أ

منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال التصميم تتمثل في ممارستهن 

المتعلقة باختيار محتو  المواد والوسائل التعليمية المناسبة لتحقيي األهداف وتفسر هذه النتيجة بأن 

تبين من نتائج أمتالك هذا الجانب امتالكهن لمهارة اختيار محتو   معلمات صعوبات التعلم كما

المواد والوسائل التعليمية المناسبة لتحقيي األهداف األمر الذي عزز من ممارستهن في هذا الجانب 

ولذلك جاءت أبرز مالمح ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات 

تعلي بمجال التصميم في جانب ممارستهن المتعلقة باختيار محتو  التكنولوجية التعليمية فيما ي

 .المواد والوسائل التعليمية المناسبة لتحقيي األهداف

درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الرياض للكفايات التكنولوجية التعليميية  - :ثالثا  

 : فيما يتعلق بمجال اإلنتاج

صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات  للتعرف على درجة ممارسة معلمات

التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال اإلنتاج تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور 

الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما  درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة

 :يتعلي بمجال اإلنتاج وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

استجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور درجة ممارسة معلمات  (52)جدول 

اإلنتاج مرتبة صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال 

 تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط  درجةالممارسة التكرار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرت

 منخفضة متوسطة عالية النسبة  بة

3 
انتج بعض الوسائل 

 التعليمية البسيطة

 3 32 22 ك
5675 06290 3 

% 7868 5260 367 

5 

الطالبة في أتعاون مع 

إنتاج وسائل تعليمية 

تكنولوجية متنوعة 

 وجذابة ومثيرة لالنتباه

 32 55 52 ك

5637 06732 2 
% 2060 8267 5868 

8 
أقوم بإنتاج برمجيات 

تعليمية على أقراص 

 39 50 53 ك
5608 06358 2 

% 8260 8868 8367 
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رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط  درجةالممارسة التكرار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرت

 منخفضة متوسطة عالية النسبة  بة

 سهلة( CD)مدمجة 

2 

أقوم باستخدام تقنيات 

 Iحديثة مثل التعليم ال

pad  في انتاج مادة

 تقنية تعليمية

 35 50 53 ك

5657 06773 8 
% 2267 8868 5060 

2 

أمتلك المعرفة التامة 

بشروط وضوابط 

 اإلنتاج للوسيلة

 7 55 83 ك

5620 06292 5 
% 2367 8267 3367 

2 

كاميرا الفيديو  استخدم

إلنتاج شريط فيديو 

 لبعض الدروس

 59 58 3 ك

3622 06709 30 
% 3868 8368 2368 

7 

أستطيع بناء وحدة 

تعليمية على نمط التعليم 

 المبرمج

 52 52 30 ك

3678 06788 9 
% 3267 2060 2868 

3 

أستطيع إنتاج شرائح 

تعليمية مصحوبة 

 بتعليي صوتي

 33 57 32 ك

3692 06722 7 
% 5260 2260 8060 

9 

أستطيع إنتاج برمجيات 

عليمية متعددة الوسائط ت

تشمل الصوت )

والحركة والصورة 

 (والنص

 50 57 38 ك

3633 06789 3 
% 5367 2260 8868 

30 

أستطيع انتاج وتحرير 

صور فوتوغرافية 

 عالية الدقة

 39 53 50 ك

5605 06338 2 
% 8868 8260 8367 

 06222 5603 المتوسط العام

ه يتضح أن مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة متوسطة من خالل النتائج الموضحة أعال

على درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما 

وهو متوسط يقع في الفئة الثانية من فئات المقياس ( 8600من  5603)يتعلي بمجال اإلنتاج بمتوسط 

 . وهي الفئة التي تشير إلى خيار متوسطة على أداة الدراسة (5682إلى  3623من )الثالثي 

ومن خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن هناك تفاوت في موافقة مفردات عينة الدراسة 

على درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما 

متوسطات موافقتهن على درجة ممارسة معلمات صعوبات يتعلي بمجال اإلنتاج حي  تراوحت 

 3622) التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال اإلنتاج ما بين

وهي متوسطات تقع في الفئتين األولى والثالثة من فئات المقياس الثالثي واللتان تشيران ( 5675إلى 

أداة الدراسة مما يوضح التفاوت في موافقة مفردات عينة الدراسة على على ( عالية/ منخفضة ) إلى

درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما 

يتعلي بمجال اإلنتاج حي  يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة عالية على 

ة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية اثنين من مالمح ممارس
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واللتان تم ترتيبهما تنازلياً حسب موافقة ( 2، 3)فيما يتعلي بمجال اإلنتاج تتمثالن في العبارتان رقم 

 :مفردات عينة الدراسة على ممارستهما بدرجة عالية كالتالي

بالمرتبة األولى من حي  " الوسائل التعليمية البسيطة  انتج بعض" وهي( 3)جاءت العبارة رقم  .3

 (.8من  5675)موافقة مفردات عينة الدراسة على ممارستها بدرجة عالية بمتوسط

" أمتلذذك المعرفذذذة التامذذة بشذذروط وضذذذوابط اإلنتذذاج للوسذذذيلة " وهذذي( 2)جذذاءت العبذذارة رقذذذم  .5

ممارسذتها بدرجذة عاليذة بمتوسذط بالمرتبة الثانية من حيذ  موافقذة مفذردات عينذة الدراسذة علذى 

 . (8من  5620)

كما يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة متوسطة على ستة من 

مالمح ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما 

والتي تم ترتيبها تنازلياً ( 3، 30، 8، 5، 2)يتعلي بمجال اإلنتاج أبرزها تتمثل في العبارات رقم 

 :حسب موافقة مفردات عينة الدراسة على امتالكها بدرجة متوسطة كالتالي

فذي انتذاج مذادة  I padأقوم باستخدام تقنيذات التعلذيم الحديثذة مثذل " وهي( 2)جاءت العبارة رقم  .3

ة علذى ممارسذتها بدرجذة بالمرتبة األولى من حي  موافقذة مفذردات عينذة الدراسذ" تقنية تعليمية 

 . (8من  5657)متوسطة بمتوسط 

أتعذاون مذع الطالبذة فذي إنتذاج وسذائل تعليميذة تكنولوجيذة متنوعذة " وهي( 5)جاءت العبارة رقم  .5

بالمرتبة الثانية من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة علذى ممارسذتها " وجذابة ومثيرة لالنتباه 

 . (8من  5637)بدرجة متوسطة بمتوسط 

سذهلة ( CD)أقوم بإنتاج برمجيات تعليميذة علذى أقذراص مدمجذة " وهي( 8)جاءت العبارة رقم  .8

بالمرتبذذة الثالثذذة مذذن حيذذ  موافقذذة مفذذردات عينذذة الدراسذذة علذذى ممارسذذتها بدرجذذة متوسذذطة " 

 (.8من  5608)بمتوسط 

" أسذذتطيع انتذذذاج وتحريذذر صذذور فوتوغرافيذذة عاليذذة الدقذذذة " وهذذي( 30)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .2

المرتبذذة الرابعذذة مذذن حيذذ  موافقذذة مفذذردات عينذذة الدراسذذة علذذى ممارسذذتها بدرجذذة متوسذذطة ب

 (.8من  5605)بمتوسط 

بالمرتبذة " أستطيع إنتاج شرائح تعليمية مصحوبة بتعليي صذوتي " وهي( 3)جاءت العبارة رقم  .2

الخامسذذة مذذن حيذذ  موافقذذة مفذذردات عينذذة الدراسذذة علذذى ممارسذذتها بدرجذذة متوسذذطة بمتوسذذط 

 (.8من  3692)

كما يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة منخفضة على واحدة من 

مالمح ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما 

ط فيديو استخدم كاميرا الفيديو إلنتاج شري" وهي( 2)يتعلي بمجال اإلنتاج تتمثل في العبارة رقم 

 . (8من  3622)بمتوسط " لبعض الدروس 

يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن أبرز مالمح ممارسة معلمات صعوبات التعلم في 

منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال اإلنتاج تتمثل في ممارستهن 

ة وتفسر هذه النتيجة بأن أبرز مالمح امتالك المتعلقة بإنتاجهن بعض الوسائل التعليمية البسيط

معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال اإلنتاج 

تمثلت في امتالكهن القدرة على إنتاج بعض الوسائل التعليمية البسيطة ولذلك من الطبيعي أن تأتي 

التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية  أبرز مالمح ممارسة معلمات صعوبات

 .فيما يتعلي بمجال اإلنتاج في جانب ممارستهن المتعلقة بإنتاجهن بعض الوسائل التعليمية البسيطة

درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الرياض للكفايات التكنولوجية التعليمية  - :رابعا  

 : ستخدامفيما يتعلق بمجال اال

للتعذذذرف علذذذى درجذذذة ممارسذذذة معلمذذذات صذذذعوبات الذذذتعلم فذذذي منطقذذذة الريذذذا  للكفايذذذات 

التكنولوجيذذذة التعليميذذذذة فيمذذذا يتعلذذذذي بمجذذذال االسذذذذتخدام تذذذم حسذذذذاب التكذذذرارات والنسذذذذب المئويذذذذة 
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والمتوسذذطات الحسذذابية واالنحرافذذات المعياريذذة والرتذذب السذذتجابات مفذذردات عينذذة الدراسذذة علذذى 

رجذة ممارسذة معلمذات صذعوبات الذتعلم فذي منطقذة الريذا  للكفايذات التكنولوجيذة عبارات محذور د

 :التعليمية فيما يتعلي بمجال االستخدام وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

استجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور درجة ممارسة معلمات  (52)جدول 

ات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال االستخدام صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفاي

 مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط  درجةالممارسة التكرار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرت

 منخفضة متوسطة عالية النسبة  بة

3 

أجهز وأهيئ المكان 

المناسب عند استخدم 

نولوجية الوسائل التك

 التعليمية

 8 39 83 ك

5623 06293 2 
% 2868 8367 260 

5 

أراعي عناصر األمن 

والسالمة عند استخدم 

الوسائل التكنولوجية 

 التعليمية

 3 39 20 ك

5622 06232 5 
% 2267 8367 367 

8 

استخدم االستراتيجية 

التعليمية التعلمية التي 

تناسب الوسائل 

 ليميةالتكنولوجية التع

 - 55 83 ك

5628 06232 8 
% 2868 8267 - 

2 

أراعي خصائص 

الطالبة أثناء استخدم 

الوسائل التكنولوجية 

 التعليمية

 3 39 20 ك

5622 06232 3 
% 2267 8367 367 

2 

استخدم برمجيات 

الحاسوب في مجال 

 التخصص

 2 52 80 ك

5620 06229 7 
% 2060 2060 3060 

2 

التنوع في استخدم أقوم ب

المواد واألجهزة 

 التكنولوجية

 7 52 57 ك

5688 06233 9 
% 2260 2868 3367 

7 

استخدم تطبيقات 

ال  األجهزة الذكية مثل

I pad  وغيرها مع

 الصعوبات النمائية

 33 58 52 ك

5652 06723 33 
% 2868 8368 3368 

3 

استخدم تطبيقات 

ال  األجهزة الذكية مثل

I pad  وغيرها مع

 الصعوبات األكاديمية

 9 55 59 ك

5688 06759 3 
% 2368 8267 3260 

9 

استطيع التغلب على 

المشاكل الفنية الشائعة 

عند استخدم الجهاز 

عدم وجود صوت او )

صورة  ،صورة

 7 89 32 ك

5635 06232 32 
% 5868 2260 3367 
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رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط  درجةالممارسة التكرار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرت

 منخفضة متوسطة عالية النسبة  بة

 (الخ...مشوهة

30 

لدي معرفة 

المختلفة باالستخدامات 

 inputللمداخل 

 Outputوالمخارج 

 الموجودة في األجهزة

 37 52 39 ك

5608 06730 32 
% 8367 2060 5368 

33 

استخدم جهاز التحكم 

 Remoteعن بعد 

control 

 58 53 32 ك

3633 06302 33 
% 5267 8260 8368 

35 

استطيع تشغيل جهاز 

Multimedia 

Projector (الداتا شو) 

 32 53 52 ك

5633 06795 35 
% 2367 8260 5868 

38 
إعداد نسخة احتياطية 

 للبرمجية التعليمية

 32 52 53 ك
5630 06772 32 

% 8260 2060 5260 

32 

استخدم معالج الكلمات 

 (Word)والنصوص 

في كتابة األهداف 

 والخصائص والخ

 8 39 83 ك

5623 06293 2 
% 2868 8367 260 

32 

 استخدم الجداول 

 (Excel) اإللكترونية

 في بيانات الطالبات

 50 58 37 ك

3692 06790 37 
% 5368 8368 8868 

32 

 استخدم العرو  

 Power) اإللكترونية

point) 

 5 58 82 ك

5622 06222 2 
% 2368 8368 868 

37 
استخدم الماسح 

 الضوئي

 37 37 52 ك
5632 06320 38 

% 2868 5368 5368 

33 

 استخدم المكتبات 

المتوافرة  اإللكترونية

 اإلنترنتعلى مواقع 

 للبح  عن المعلومات

 30 55 53 ك

5680 06728 30 
% 2267 8267 3267 

 06225 5685 المتوسط العام

من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة متوسطة 

ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما على درجة 

وهو متوسط يقع في الفئة الثانية من فئات ( 8600من  5685)يتعلي بمجال االستخدام بمتوسط 

 . وهي الفئة التي تشير إلى خيار متوسطة على أداة الدراسة( 5682إلى  3623من )المقياس الثالثي 

خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن هناك تفاوت في موافقة مفردات عينة الدراسة  ومن

على درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما 

يتعلي بمجال االستخدام حي  تراوحت متوسطات موافقتهن على درجة ممارسة معلمات صعوبات 

 3633) منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال االستخدام ما بينالتعلم في 

وهي متوسطات تقع في الفئتين الثانية والثالثة من فئات المقياس الثالثي واللتان تشيران ( 5622إلى 
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دراسة على على أداة الدراسة مما يوضح التفاوت في موافقة مفردات عينة ال( عالية/ متوسطة ) إلى

درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما 

يتعلي بمجال االستخدام حي  يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة عالية 

ولوجية على سبعة من مالمح ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكن

والتي تم ترتيبها ( 3، 32، 8، 5، 2)التعليمية فيما يتعلي بمجال االستخدام تتمثل في العبارات رقم 

 :تنازلياً حسب موافقة مفردات عينة الدراسة على ممارستها بدرجة عالية كالتالي

أراعذذي خصذذائص الطالبذذة أثنذذاء اسذذتخدم الوسذذائل التكنولوجيذذة " وهذذي( 2)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .3

بالمرتبة األولى من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة على ممارستها بدرجذة عاليذة " عليمية الت

 . (8من  5622)بمتوسط 

أراعي عناصر األمن والسالمة عند استخدم الوسائل التكنولوجية " وهي( 5)جاءت العبارة رقم  .5

ممارسذتها بدرجذة عاليذة بالمرتبة الثانية من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة علذى " التعليمية 

 . (8من  5622)بمتوسط 

اسذذتخدم االسذذتراتيجية التعليميذذة التعلميذذة التذذي تناسذذب الوسذذائل " وهذذي( 8)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .8

بالمرتبة الثالثة من حي  موافقذة مفذردات عينذة الدراسذة علذى ممارسذتها " التكنولوجية التعليمية 

 (. 8من  5628)بدرجة عالية بمتوسط 

فذذذي كتابذذذة  (Word)اسذذذتخدم معذذذالج الكلمذذذات والنصذذذوص " وهذذذي( 32)ارة رقذذذم جذذذاءت العبذذذ .2

بالمرتبذذة الرابعذذة مذذن حيذذ  موافقذذة مفذذردات عينذذة الدراسذذة علذذى " األهذداف والخصذذائص والذذخ 

 (.8من  5623)ممارستها بدرجة عالية بمتوسط 

تكنولوجيذة أجهز وأهيئ المكذان المناسذب عنذد اسذتخدم الوسذائل ال" وهي( 3)جاءت العبارة رقم  .2

بالمرتبذذة الخامسذذة مذذن حيذ  موافقذذة مفذذردات عينذذة الدراسذة علذذى ممارسذذتها بدرجذذة " التعليميذة 

 (.8من  5623)عالية بمتوسط 

كما يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة متوسطة على إحد  عشرة 

ت التكنولوجية التعليمية فيما من مالمح ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايا

والتي تم ترتيبها ( 35، 7، 33، 2، 3)يتعلي بمجال االستخدام أبرزها تتمثل في العبارات رقم 

 :تنازلياً حسب موافقة مفردات عينة الدراسة على ممارستها بدرجة متوسطة كالتالي

وغيرهذذا مذذع  I padال  اسذتخدم تطبيقذذات األجهذذزة الذكيذذة مثذل" وهذذي( 3)جذاءت العبذذارة رقذذم  .3

بالمرتبة األولى من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة علذى ممارسذتها " الصعوبات األكاديمية 

 . (8من  5688)بدرجة متوسطة بمتوسط 

بالمرتبذة " أقوم بالتنوع في استخدم المواد واألجهزة التكنولوجيذة " وهي( 2)جاءت العبارة رقم  .5

 5688)دراسة على ممارستها بدرجذة متوسذطة بمتوسذط الثانية من حي  موافقة مفردات عينة ال

 . (8من 

 اإلنترنذتالمتذوافرة علذى مواقذع  اإللكترونيذة استخدم المكتبذات " وهي( 33)جاءت العبارة رقم  .8

بالمرتبة الثالثة من حي  موافقة مفردات عينة الدراسذة علذى ممارسذتها " للبح  عن المعلومات 

 (.8من  5680)بدرجة متوسطة بمتوسط 

وغيرهذذا مذذع  I padال  اسذتخدم تطبيقذذات األجهذذزة الذكيذذة مثذل" وهذذي( 7)جذاءت العبذذارة رقذذم  .2

بالمرتبة الرابعة مذن حيذ  موافقذة مفذردات عينذة الدراسذة علذى ممارسذتها " الصعوبات النمائية 

 (.8من  5652)بدرجة متوسطة بمتوسط 

(" الذداتا شذو) Multimedia Projectorاستطيع تشغيل جهاز " وهي( 35)جاءت العبارة رقم  .2

بالمرتبذذة الخامسذذة مذذن حيذذ  موافقذذة مفذذردات عينذذة الدراسذذة علذذى ممارسذذتها بدرجذذة متوسذذطة 

 (.8من  5633)بمتوسط 
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يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن أبرز مالمح ممارسة معلمات صعوبات التعلم في 

االستخدام تتمثل في ممارستهن  منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال

المتعلقة بمراعاة خصائص الطالبة أثناء استخدم الوسائل التكنولوجية التعليمية وتفسر هذه النتيجة 

بأن أبرز مالمح امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية 

جانب مراعاة خصائص الطالبة أثناء استخدم فيما يتعلي بمجال االستخدام تمثلت في امتالكهن 

الوسائل التكنولوجية التعليمية ولذلك من الطبيعي أن تأتي أبرز مالمح ممارسة معلمات صعوبات 

التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال االستخدام في جانب 

 .ثناء استخدم الوسائل التكنولوجية التعليميةممارستهن المتعلقة بمراعاة خصائص الطالبة أ

درجيية ممارسيية معلمييات صييعوبات الييتعلم فييي منطقيية الرييياض للكفايييات التكنولوجييية  - :خامسييا  

 : التعليمية فيما يتعلق بمجال التقويم

للتعرف على درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات 

يتعلي بمجال التقويم تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات التكنولوجية التعليمية فيما 

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور 

درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما 

 :ءت النتائج كالتالييتعلي بمجال التقويم وجا

استجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور درجة ممارسة معلمات  (52)جدول 

صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال التقويم مرتبة 

 تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

رقم 

العبار

 ة

 العبارة

المتوس درجةالممارسة التكرار

ط 

الحساب

 ي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

الرت

 عالية النسبة  بة
متوسط

 ة

منخف

 ضة

3 

أقوم بوضع خطة واضحة 

وشاملة لعملية تقويم 

 استخدام تقنيات التعليم

 30 59 53 ك

5633 06703 32 
% 8260 2368 3267 

5 

اراعي خصائص الطلبة 

عند صياغة فقرات 

 االختبار

 5 55 82 ك

5627 06228 8 
% 2060 8267 868 

8 

أعمل على تقويم فعالية 

المواد التعليمية بالنسبة 

 لتكلفة انتاجها

 7 52 57 ك

5688 06233 30 
% 2260 2868 3367 

2 

أحلل نتائج التقويم لالستفادة 

منها في تعديل طرق 

 التدريس وتحسين األداء

 

 

 3 55 80 ك

5687 06735 9 
% 2060 8267 3868 

2 

أقوم باتخاذ القرارات 

المتعلقة بتطوير وتقويم 

 الوسائل التعليمية المختلفة

 8 57 80 ك

5622 06292 7 
% 2060 2260 260 

2 

أتابع تقييم متطلبات 

األجهزة والبرامج التعليمية 

 المختلفة

 7 83 55 ك

5652 06222 32 
% 8267 2367 3367 
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رقم 

العبار

 ة

 العبارة

المتوس درجةالممارسة التكرار

ط 

الحساب

 ي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

الرت

 عالية النسبة  بة
متوسط

 ة

منخف

 ضة

7 

أقوم بعر  البرمجية على 

من المتخصصين في كل 

المادة العلمية وتقنيات 

 التعليم

 33 57 32 ك

3692 06722 37 
% 5260 2260 8060 

3 
أقوم بتعديل البرمجية في 

 ضوء نتائج التقويم

 32 52 55 ك
5638 06729 32 

% 8267 2060 5868 

9 

أحدد المشكالت التي تواجه 

الطالبة في عملية استخدم 

 التكنولوجيا

 3 52 53 ك

5688 06702 35 
% 2267 2060 3868 

30 
أقوم بتقديم االرشادات التي 

 تسهم في حل مشكلة الطالبة

 2 39 82 ك
5623 06272 2 

% 2368 8367 3060 

33 

استخدم أساليب تقويم 

متنوعة وفقا لتنوع األهداف 

 التعليمية

 2 58 88 ك

5623 06252 2 
% 2260 8368 267 

35 

وم بتعديل االستراتيجيات أق

التعليمية تبعا لنتائج تقويم 

 تعلم الطالبة

 5 52 82 ك

5628 06222 2 
% 2267 2060 868 

38 

استخدم برامج لمتابعة مد  

االستخدام الجيد للوسائل 

 من قبل الطالبة

 9 55 59 ك

5688 06759 33 
% 2368 8267 3260 

32 

استخدم التقويم للوقوف 

د  إتقان الطالبة على م

لمحتو  الوسائل 

 التكنولوجية المستخدمة

 3 39 88 ك

5625 06750 3 
% 2260 8367 3868 

32 
استخدم التعزيز لتحسين 

 أداء الطالبة

 - 32 22 ك
5672 06287 3 

% 7260 5260 - 

32 

تستطيع أن تبدي الطالبة 

رأيها فيما استخدمته من 

 التقنيات المتوفرة لديها

 3 53 83 ك

5625 06252 5 
% 2868 8260 367 

37 

استخدم التقويم بنوعيه 

( والنهائي ،المرحلي)

 للبرمجية

 9 52 57 ك

5680 06750 38 
% 2260 2060 3260 

 06225 5683 المتوسط العام

من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة عالية 
درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما على 

وهو متوسط يقع في الفئة الثالثة من فئات المقياس ( 8600من  5683)يتعلي بمجال التقويم بمتوسط 
 . وهي الفئة التي تشير إلى خيار عالية على أداة الدراسة( 8600إلى  5682من )الثالثي 
من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن هناك تفاوت في موافقة مفردات عينة الدراسة و

على درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما 
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يتعلي بمجال التقويم حي  تراوحت متوسطات موافقتهن على درجة ممارسة معلمات صعوبات 
إلى  3692) منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال التقويم ما بينالتعلم في 
 وهي متوسطات تقع في الفئتين الثانية والثالثة من فئات المقياس الثالثي واللتان تشيران إلى( 5672

اسة على على أداة الدراسة مما يوضح التفاوت في موافقة مفردات عينة الدر( عالية/ متوسطة )
درجة ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما 
يتعلي بمجال التقويم حي  يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة عالية على 

ية التعليمية تسعة من مالمح ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوج
والتي تم ترتيبها ( 33، 35، 5، 32، 32)فيما يتعلي بمجال التقويم أبرزها تتمثل في العبارات رقم 

 :تنازلياً حسب موافقة مفردات عينة الدراسة على ممارستها بدرجة عالية كالتالي
ى مذذن بالمرتبذذة األولذذ" اسذذتخدم التعزيذذز لتحسذذين أداء الطالبذذة " وهذذي( 32)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .3

 (.8من  5672)حي  موافقة مفردات عينة الدراسة على ممارستها بدرجة عالية بمتوسط
تسذذتطيع أن تبذذدي الطالبذذة رأيهذذا فيمذذا اسذذتخدمته مذذن التقنيذذات " وهذذي( 32)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .5

بالمرتبة الثانية من حي  موافقة مفردات عينذة الدراسذة علذى ممارسذتها بدرجذة " المتوفرة لديها 
 . (8من  5622)متوسط عالية ب

بالمرتبذة " أراعي خصائص الطلبة عند صياغة فقذرات االختبذار " وهي( 5)جاءت العبارة رقم  .8
مذن  5627)الثالثة من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة على ممارستها بدرجة عالية بمتوسط 

8 .) 
لنتذذائج تقذذويم تعلذذم  أقذذوم بتعذذديل االسذذتراتيجيات التعليميذذة تبعذذا" وهذذي( 35)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .2

بالمرتبة الرابعة من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة علذى ممارسذتها بدرجذة عاليذة " الطالبة 
 (.8من  5628)بمتوسط 

" استخدم أساليب تقذويم متنوعذة وفقذا لتنذوع األهذداف التعليميذة " وهي( 33)جاءت العبارة رقم  .2
راسة على ممارسذتها بدرجذة عاليذة بمتوسذط بالمرتبة الخامسة من حي  موافقة مفردات عينة الد

 (.8من  5623)
كما يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات بدرجة متوسطة على ثمانية من 
مالمح ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما 

والتي تم ترتيبها تنازلياً ( 2، 37، 9، 38، 8)ات رقم يتعلي بمجال التقويم أبرزها تتمثل في العبار
 :حسب موافقة مفردات عينة الدراسة على ممارستها بدرجة متوسطة كالتالي

" أعمل على تقويم فعاليذة المذواد التعليميذة بالنسذبة لتكلفذة إنتاجهذا " وهي( 8)جاءت العبارة رقم  .3
على ممارستها بدرجة متوسطة بمتوسط  بالمرتبة األولى من حي  موافقة مفردات عينة الدراسة

 (.8من  5688)
استخدم برامج لمتابعذة مذد  االسذتخدام الجيذد للوسذائل مذن قبذل " وهي( 38)جاءت العبارة رقم  .5

بالمرتبذذة الثانيذذة مذذن حيذذ  موافقذذة مفذذردات عينذذة الدراسذذة علذذى ممارسذذتها بدرجذذة " الطالبذذة 
 . (8من  5688)متوسطة بمتوسط 

أحذذذدد المشذذذكالت التذذذي تواجذذذه الطالبذذذة فذذذي عمليذذذة اسذذذتخدم " وهذذذي( 9)جذذذاءت العبذذذارة رقذذذم  .8
بالمرتبذة الثالثذذة مذن حيذذ  موافقذة مفذردات عينذذة الدراسذة علذذى ممارسذتها بدرجذذة " التكنولوجيذا 

 (.8من  5688)متوسطة بمتوسط 
" للبرمجيذذة ( والنهذذائي ،المرحلذذي)اسذذتخدم التقذذويم بنوعيذذه " وهذذي( 37)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .2

الرابعذذة مذذن حيذذ  موافقذذة مفذذردات عينذذة الدراسذذة علذذى ممارسذذتها بدرجذذة متوسذذطة  بالمرتبذذة
 (.8من  5680)بمتوسط 

" أتذذابع تقيذذيم متطلبذذات األجهذذزة والبذذرامج التعليميذذة المختلفذذة " وهذذي( 2)جذذاءت العبذذارة رقذذم  .2
بالمرتبذذة الخامسذذة مذذن حيذذ  موافقذذة مفذذردات عينذذة الدراسذذة علذذى ممارسذذتها بدرجذذة متوسذذطة 

 (.8من  5652) بمتوسط
يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن أبرز مالمح ممارسة معلمات صعوبات التعلم في 
منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال التقويم تتمثل في ممارستهن 

مح امتالك معلمات المتعلقة باستخدام التعزيز لتحسين أداء الطالبة وتفسر هذه النتيجة بأن أبرز مال
صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات التكنولوجية التعليمية فيما يتعلي بمجال التقويم تمثلت 
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في امتالكهن جانب القدرة على استخدام التعزيز لتحسين أداء الطالبة ولذلك من الطبيعي أن تأتي 
كفايات التكنولوجية التعليمية أبرز مالمح ممارسة معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  لل

 .فيما يتعلي بمجال التقويم في جانب ممارستهن المتعلقة باستخدام التعزيز لتحسين أداء الطالبة

 : توصيات الدراسة
 ضرورة موكابة العصر الحدي  في التعلم 
 امتالك معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  للكفايات  العمل على كل ما يعزز من

 .جية التعليميةالتكنولو
  االهتمام بتعزيز إلمام معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  بتطبيقات نظريات التعلم

 .الرئيسية في التربية الخاصة
  العمل على تعزيز مهارات معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  في استخدام تقنيات

 .الحديثة ونيةاإللكتر وغيرها من التطبيقات I padالتعليم الحديثة مثل 
  إقامة دورات تدريبية في المجاالت الحديثة للتقنية مثل تطبيقاتgoogle  واالستفادة منها في

 .عملية التعليم
  اإلستفادة من تطبيقات اآليفونmobil learning في عملية تعليم طالبات صعوبات التعلم. 
 ته في التعليموكيفية االستفادة من تطبيقا 2تسليط الضوء أكثر حول ماهية الويب. 
  االهتمام بتمكين معلمات صعوبات التعلم في منطقة الريا  من إنتاج برمجيات تعليمية مراعية

 .عمليات التصميم التعليمي

 :المقترحات
 إجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالية بالنسبة لمعلمين صعوبات التعلم . 
 تياجات التدريبية لمعلمات أن تسعى وزارة التعليم لتكثيف جهودها حول وضع خطة باالح

 .الصعوبات وطرح جدول يهتم بدورات مختصة في كيفية اإلستفادة من التقنية
 

 

 

 مراجع الدراسة
 واقع استخدام التقنيات التعليمية في برامج صعوبات الذتعلم مذن وجهذة نظذر  (.م5032)تماضر ،التميمي

: جامعذذة الملذذك سذذعود ،كليذذة التربيذذة ،اصذذةقسذذم التربيذذة الخ. رسذذالة ماجسذذتير غيذذر منشذذورة. المعلمذذات
 .الريا 

 مكتبة الرشد: الريا . وأدوار حديثة للمعلم اإللكترونية المدرسة  (.م5002)عو  ،التودري. 
 الكفايذذات التكنولوجيذذة التعلميذذة الالزمذذة لمعلمذذي التربيذذة الخاصذذة فذذي (. م5003)تهذذاني رداد  ،الجذذوفي

الجامعذذة . كليذذة الدراسذذات العليذذا. رسذذالة ماجسذذتير. سذذتهم لهذذاالمملكذذة األردنيذذة الهاشذذمية ومذذدر  ممار
 .األردن. األردنية

 إعداد القيادات اإلدارية لمدارس المستقبل فذي ضذوء الجذودة الشذاملة(. 5007) ،رافدة عمر ،الحريري، 
 . دار الفكر للنشر والتوزيع: عمان

 ي المرحلذة األساسذية فذي األردن فذي تقذويم أداء معلمذي اللغذة العربيذة فذ(. 5003) ،أديب ذياب ،حمادنة
جامعذذة  ،كليذذة التربيذة ،رسذذالة دكتذوراه غيذذر منشذورة ،ضذوء الكفايذات التعليميذذة وبنذاء برنذذامج لتطذويره

 . العراق ،بغداد
 مذذذد  امذذذتالك طلبذذذة قسذذذم التربيذذذة الخاصذذذة بجامعذذذة الملذذذك (. م5032)نجذذذاتي ،مؤيذذذد ؛يذذذونس ،حمذذذدي

 .الزقازيي ،مصر. جامعة الزقازيي. بح  منشور. ة نظرهمعبدالعزيز للكفايات التكنولوجية من وجه
 دار الكتاب الجامعي ،العين ،التكنولوجيا التعليمية والمعلوماتية(: 5003)محمد محمود  ،الحيلة . 
 كفايذذات المعلذذم األردنذذي ضذذمن التطذذوير التربذذوي نحذذو اقتصذذاد المعرفذذة(. 5002) ،نسذذيمة ،الخالذذدي، 

 . واإلشراف التربوي إدارة التدريب والتأهيل ،عمان
 دور المعلوماتية في تطوير المهمات التعليمية للمعلذم المعاصذر (. 5008) ،أحمد عبدهللا صالح ،الذيابات

جامعذة  ،كليذة التربيذة ،رسذالة ماجسذتير غيذر منشذورة ،في المدارس الحكومية الثانوية في محافظة اربذد
 . االردن ،اربد ،اليرموك
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 درجذة ممارسذذة الكفايذات التعليميذة لذذد  معلمذي العلذذوم فذي المرحلذذة  (.5007) ،موسذى محمذذد ،الزعبذي
كليذذة  ،رسذذالة دكتذذوراه غيذذر منشذذورة ،األساسذذية فذذي ضذذوء الكفايذذات التعليميذذة وبنذذاء برنذذامج لتطذذويره

 . العراق ،جامعة بغداد ،التربية
 القذذاهرة ،تكنولوجيذذا التعلذذيم فذذي عصذذر المعلومذذات واالتصذذاالت(: م5002)كمذذال عبدالحميذذد  ،زيتذذون، 

 .عالم الكتب
 خوارزم العملية ،الريا  ،كفايات التعليم اإللكتروني(: م5007)محمد محمود  ،زين الدين . 
 خوارزم العملية ،الريا  ،كفايات التعليم اإللكتروني(: م5007)محمد محمود  ،زين الدين . 
 كتبة الرشدم: الريا . تكنولوجيا التعلم و التعليم اإللكتروني ،(5002)أحمد   ،سالم 
 دار الفكر ،عّمان ،وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم(: م5002)عبدالحافظ محمد  ،سالمة . 
 الكفايات التقنية التعليمية لذد  اعضذاء هيئذة التذدريس لكليذـة التربيذـة بجامعذة  ،(5000)سعيد   ،السنيدي

 ،عمذذان ،الجامعذذـة األردنيذذة ،رسذذالة ماجسذذتير غيذذر منذذـشورة. السذذلطان قذذابوس و مذذد  ممارسذذتهم لهذذا
 .االردن

 الطبعذة األولذى. تكنولوجيا التعليم لذذوي االحتياجذات الخاصذة(. م5007)منى  ،أمل ؛ الجزار ،سويدان .
 دار الفكر :بيروت

 الطبعذة . تكنولوجيذا التعلذيم المسذاندة لذذوي االحتياجذات الخاصذة(. م5032)عذاطف ابوحميذد  ،الشذرمان
 .ةدار المسير: عمان. األولى

 مذذد  امذذتالك أعضذذاء هيئذذة التذذدريس فذذي الجامعذذات السذذعودية (: م5005)خالذذد عبذذدالرحيم  ،الشذذريف
 ،كليذة التربيذة ،رسالة ماجسذتير ،للكفايات التكنولوجية ومد  ممارستهم لها والصعوبات التي يواجهونها

 . األردن ،جامعة اليرموك
 ة التذذدريس فذذي الجامعذذات السذذعودية مذذد  امذذتالك أعضذذاء هيئذذ(. م5002)خالذذد عبذذدالرحيم  ،الشذذريف

. رسالة ماجسذتير غيذر منشذورة. للكفايات التكنولوجية ومد  ممارستهم لها والصعوبات التي يواجهونها
 .األردن ،جامعة اليرموك ،كلية التربية

  مذد  امذتالك أعضذاء هيئذة التذدريس فذي كليذات التربيذة بالجامعذات (. م5008)منير سعيد علي ،عو
. رسذالة ماجسذتير غيذر منشذورة. يات تكنولوجيا التعلذيم وممارسذتهم لهذا مذن وجهذة نظذرهماألردنية لكفا
 .األردن ،جامعة اليرموك ،كلية التربية

 دار الشروق ،عّمان ،التدريب األداء ،المفهوم: كفايات التدريس(: 5008)سهيلة محسن  ،الفتالوي. 
 راتيجيات التقذذويم لتحقيذذي الجذذودة الشذذاملة فذذي اسذت(. 5002) ،المنظمذة العربيذذة للتربيذذة والثقافذذة والعلذذوم

 . مايو 33-32 ،بيروت ،المؤتمر الرابع لوزراء التربية والتعليم العرب ،التعليم
 مذذذد  ممارسذذذة المعلمذذذين للكفايذذذات التكنولوجيذذذة التعليميذذذة مذذذن وجهذذذة نظذذذر  ،5003 ،خالذذذد ،المذذذومني

جامعذذة  ،حذذة دكتذذوراه غيذذر منشذذورةأطرو ،المشذذرفين التربذذويين فذذي تربيذذة إربذذد األولذذى فذذي األردن
 . األردن ،إربد ،اليرموك

 واقذذع امذذتالك للطالذذب المعلذذم بكليذذات المعلمذذين لكفايذذات (: 5003)سذذمير بذذن موسذذى محمذذد  ،النجذذدي
 . جامعة أم القر  ،كلية التربية ،السعودية. تكنولوجيا التعليم ومد  التعليم ومد  استخدامهم لها

 دليذذل معلذذم ومعلمذذة صذذعوبات الذذتعلم ،اإلدارة العامذذة للتربيذذة الخاصذذة(.ه3288)وزارة التربيذذة والتعلذذيم .
 .الريا 
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