المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

معيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس األردنية من وجهة
نظر المعلمين
Obstacles to using technology in education for people with special needs in Jordanian
schools from the teachers' point of view
الباحثة /سليمة عواد حمدان السميران
وزارة التربية والتعليم األردنية
Email: saleme.awad96@gmail.com

الملخص:
تشهد البشرية تقدم سريعة متنامية في المجاالت المتعلقة بحياة اإلنسان ،والجانب التربوي بصفة عامة والتعليمي خاصة .وهذا ما
دعا التربويين إلى إعادة النظر في طبيعة الوضع التربوي والسياسات التربوية كي تنسجم مع هذه التحوالت السريعة وتواكب
عصر االنفتاح المعلوماتي والعولمة والثورة التقنية ،وتعتبر تكنولوجيا المعلومات من الموضوعات المهمة في حياة اإلنسان.
وتم اختيار أفراد الدراسة قصدا من المعلمين والمعلمات العاملين بمدارس ذوي االحتياجات الخاصة بالعاصمة عمان خالل
الفصل األول من العام الدراسي ( .)9191/9102وبلغ حجم العينة ( )54معلما ومعلمة.
وبناء على نتائج الدراسة توصلت الباحثة لمجموعة من التوصيات من أهمها :عقد دورات تدريبية مكثفة ومتابعة تطبيق استخدام
المعلمين للتكنولوجيا في التعليم ،وإجراء المزيد من الدراسات التربوية التي تتعلق باستخدام التكنولوجيا في التعليم لدى شرائج
أخرى من الطلبة.
الكلمات المفتاحية :معيقات ،استخدام التكنولوجيا في التعليم ،ذوي االحتياجات الخاصة ،المدارس األردنية ،المعلمين.

Abstract:
Obstacles to using technology in education for people with special needs in Jordanian schools
from the teachers' point of view
Abstract
Mankind is witnessing rapid and growing progress in areas related to human life, and the
educational aspect in general and educational in particular. This is what called educators to
reconsider the nature of the educational situation and educational policies in order to harmonize
with these rapid changes and keep pace with the era of information openness,
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Globalization and the technical revolution, and information technology is considered one of the
important issues in human life.
The study individuals were purposely chosen from male and female teachers working in schools
for people with special needs in the capital, Amman, during the first semester of the academic
year (2019/2020). The sample size reached (45) male and female teachers.
Based on the results of the study, the researcher came up with a set of recommendations, the
most important of which are: holding intensive training courses, following up on the application
of teachers' use of technology in education, and conducting more educational studies related to
the use of technology in education in other groups of students.

Keywords: Obstacles, the use of technology in education, people with special needs, Jordanian
schools, and teachers.

المقدمة:
يتميز هذا العصر الذي نعيشه بالتطور السريع والهائل في شتى مناحي الحياة ،حيث تشهد البشرية تقدم سريعة متنامية
في المجاالت المتعلقة بحياة اإلنسان ،والجانب التربوي بصفة عامة والتعليمي خاصة .وهذا ما دعا التربويين إلى إعادة النظر في
طبيعة الوضع التربوي والسياسات التربوية كي تنسجم مع هذه التحوالت السريعة وتواكب عصر االنفتاح المعلوماتي والعولمة
والثورة التقنية ،وتعتبر تكنولوجيا المعلومات من الموضوعات المهمة في حياة اإلنسان ،بحيث شملت جميع مناحي حياته ،وبرز
ذلك من خالل التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات ،وأصبحت تؤدي دورا بارزا في العملية التربوية ،من خالل تأهيل
المعلمين ،وإعداد المناهج التعليمية ،والوسائل التعليمية التكنولوجية ،وسهولة عملية االتصال والتواصل داخل المدرسة وخارجها،
وبذلك تعمل على تذليل الصعاب أمام الطلبة من الناحية النفسية  ،والتربوية  ،والمجتمعية .
وألن الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة هم جزء من هذه المنظومة المستهدفة ،وهم بحاجة ماسة إلى رعاية تفوق الطلبة
العاديين جعل المربين العاملين في هذا المجال يتوجهون نحو توظيف التكنولوجيا في التعليم المتنوعة خالل العملية التعليمية لذوي
االحتياجات الخاصة ،من خالل العمل على تزويدهم بالمهارات الالزمة لمساعدتهم من خالل استخدام التقنيات والبرمجيات
التكنولوجية المتنوعة خالل العملية التعليمية ،وهذا يساعدهم على تسهيل االتصال والتواصل (مرزوق.)2010 ،
وترى الباحثة بأن التقنيات واألدوات التكنولوجية أصبحت واقعا في ميدان التربية الخاصة ،وذلك يساعد الطلبة ذوي
الحاجات الخاصة على العيش المستقل والفعال في المجتمع ،لذا سعت جميع المؤسسات التربوية والتعليمية إلى ضمان فرص
متكافئة للتربية والتعليم لجميع الطالب ذوي اإلعاقة منذ مرحلة الطفولة المبكرة وذلك لمساعدتهم ووصولهم للتحصيل المناسب
من خالل توفير التقنيات والوسائل واألدوات التكنولوجية التي تسهل العلمية التعليمية التعلمية لهم.
ولعل ما تمر به العملية التعليمية في مدارس ذوي االحتياجات الخاصة من مشكالت عديدة تؤثر في نمو الحياة التعليمية
وتطورها ،وكذلك ما تعانيه إدارة مدارس ذوي االحتياجات الخاصة من صعوبات مادية ،والزيادة في أعداد الطالب ذوي اإلعاقة
الملتحقين في هذه المدارس الخاصة مما يزيد من تفاقم المشكالت لديهم،
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ومن خالل معرفة الباحثة ببعض العاملين بهذه المدارس وجد لديهم اهتمام بالرغم من التحديات التي تواجههم ،وخاصة
محاوالتهم لتقديم الخدمات التربوية بما يتناسب مع التطور التكنولوجي وفق مفردات التكنولوجيا في التعليم ،وهذا ما دفع الباحثة
إلى إجراء هذه الدراسة من أجل لفت أنظار المسؤولين في مؤسسات التربية الخاصة ومدارسها ،لالهتمام بشريحة المعلمين
والطلبة ،وتسهيل التعامل مع التطورات التكنولوجية في حقل التعليم.

مشكلة الدراسة:
تتمحور مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
ما معيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر المعلمين في مدارس التربية الخاصة
في العاصمة عمان؟
ويتفرع منه السؤال التالي :هل توجد معيقات فروق دالة إحصائيا بين مستوى معيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم
لدى ذوي االحتياجات الخاصة تبعا لمتغيري الجنس والخبرة؟

فرضيات الدراسة:
 ال توجد فروق دالة إحصاااائيا عند مساااتوى الداللة اإلحصاااائية ( )α≤0.05بين مساااتوى معيقات اساااتخدام التكنولوجيا فيالتعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة تبعا لمتغير الجنس؟
 ال توجد فروق دالة إحصاااائيا عند مساااتوى الداللة اإلحصاااائية ( )α≤0.05بين مساااتوى معيقات اساااتخدام التكنولوجيا فيالتعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة تبعا لمتغير الخبرة العملية؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن معيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة
نظر المعلمين في مدارس التربية الخاصة في العاصمة عمان ،كذلك معرفة داللة الفروق في معيقات استخدام التكنولوجيا في
التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة تبعا لمتغيرات :الجنس ،والتخصص العلمي ،والخبرة العملية ،ومرحلة التعليم.

أهمية الدراسة:
 قلة الدراساات التي تناولت معيقات اساتخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر المعلمينفي مدارس التربية الخاصة في العاصمة عمان -حسب علم الباحثة.-
 لفت أنظار القائمين على مدارس ذوي االحتياجات الخاصااااة إلى توفير االمكانيات المادية والمعنوية في مجال التكنولوجيافي التعليم للطلبة.
 يمكن أن تفيد نتائج الدراسااة الحالية القائمين على مؤسااسااات ذوي االحتياجات الخاصااة ومدارسااها في التغلب على معيقاتتوفير التكنولوجيا في التعليم وتوظيفها أثناء العملية التعليمية.
 إتاحة الفرصااة للباحثين المهتمين بهذه الشااريحة وضااع برامج تكنولوجية تسااهم في توظيف المنهاج وفق أدوات تكنولوجياالتعليم مع مراعاة حالة التكييف المناسب لهذه الشريحة.
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التعريفات اإلجرائية
 المعيقات :الصااعوبات التي تواجه ذوي االحتياجات الخاصااة سااواء أكانت مادية أو غير مادية في اسااتخدام التكنولوجيا فيالتعليم من وجهة نظر المعلمين في مدارس التربية الخاصاااااة في العاصااااامة عمان ،وساااااوف يتم قياس ذلك من خالل أداة
ستعدها الباحثة لهذا الغرض.
 التكنولوجيا في التعليم :كل أداة أو وسيلة معقدة أم غير معقدة يستخدمها معلمو التربية الخاصة بهدف شرح وتسهيل المادةالتعليمية للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصاة .ومن هذه الوساائل :أجهزة الكمبيوتر الشاخصاية والبرامج الخاصة ،والوسائل
المعززة للتواصاااال ،والوسااااائل المعينة على التحكم في البيئة المحيطة ،واسالت الحاساااابة ،وأجهزة التسااااجيل ،والنظارات
المكبرة ،والكتب المسااجلة على شاارائط كاساايت ،وغيرها من الوسااائل المخصااصااة لهم .ومصااطلا التكنولوجيا في التعليم
يرادف مفهوم التقنيات التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة ،أو الوسائل التكنولوجية المعينة لذوي االحتياجات الخاصة.
 ذوو االحتياجات الخاصةةةةةة :هم أولئك األفراد الذين ينحرفون عن المساااااتوى العادي أو المتوساااااط في خصااااايصاااااة ما منالخصاائص ،أو في جانب ما أو أكثر من جوانب الشاخصية إلى الدرجة التي تحتم احتياجهم إلى خدمة خاصة ،تختلف عما
يقدم إلى أقرانهم العاديين ،وذلك لمساعدتهم على تحقيق أقصى ما يمكنهم بلوغه من النمو والتوافق.

حدود الدراسة ومحدداتها:
 اقتصار موضاوع هذه الدراساة على معيقات اساتخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظرالمعلمين في مدارس التربية الخاصاااااة في العاصااااامة عمان ،وتم اتباع المنهج الوصااااافي التحليلي الذي تحاول الباحثة من
خالله التعرف إلى مسااتوى أبعاد مقياس معيقات اسااتخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصااة من وجهة
نظر المعلمين في مدارس التربية الخاصاة في العاصمة عمان ،والتعرف إلى الفروق في متوسطات درجات المقياس ،تبعا
للمتغيرات :الجنس ،والخبرة العملية.
 اقتصااار تطبيق هذه الدراساااة على عينة قصااادية من المعلمين والمعلمات العاملين بمدارس ذوي االحتياجات الخاصاااة فيالعاصامة عمان في (مدرساة األمل للصام ،مدرساة عبد

ابن مكتوم لععاقة البصارية ،مدرسة الروضة النموذجية للشلل

الدماغي ،المدرسااااااة النموذجية للتربية الخاصااااااة لععاقة العقلية ،مدرسااااااة قرية العائلة للتربية الخاصااااااة لععاقة العقلية
السمعية).
 تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي (.)9191/9102 تم استخدام مقياس معيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة كأداة للدراسة. تتحدد نتائج الدراساااة جزئيا باألدوات التي ساااتساااتخدمها الباحثة وما تتمتع به هذه األدوات من الخصاااائص السااايكومترية(الصدق ،والثبات) ،وبالتالي فإن تعميم نتائج هذه الدراسة مرتبط بخصائص هذه األدوات.

الدراسات السابقة:
قام اوتولينو ( )Ottolino,0222دراسة هدفت إلى الكشف عن توافر واستخدام التقنيات في برامج إعداد المعلمين
ومعلمي المهن األوائل للصم وضعاف السمع في والية الينوي بالواليات المتحدة األمريكية ،والمعوقات التي تمنع استخدام هذه
التقنيات ،وقد أسفرت النتائج عن أن هناك استخداما عالية للطابعات والحاسب اسلي واألقراص المدمجة بواسطة المجموعة
المستهدفة اإلكمال األعمال المتعلقة بالدراسة وإلعداد الدروس للمتعلمين،
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كما وجدت الدراسة أن معوقات استخدام التقنيات تكمن في صعوبة الحصول عليها ،كما أشارت الغالبية العظمى من
أفراد العينة إلى أنها وجدت ( )۰۲كفاية من ا لكفايات مهمة للتدريس ،إال أن هذه الكفايات لم تدرس في برامج الدراسة كما لم يتم
توفيرها في ورش العمل ،وأن العديد منهم قد تعلموا هذه الكفايات بشكل
هدفت دراسة كوبلي وزيغيني ( )Copley and Ziviani, 0222إلى معرفة دور التكنولوجيا المساعدة في تحسين
فرص المشاركة في البيئات المدرسية لدى األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة ،ومعوقات استخدامها ،في أستراليا وأظهرت النتائج
أن من أهم المعوقات نقص التدريب المناسب للموظفين ونقص الدعم ،والمواقف السلبية للموظفين ،وعدم كفاية عمليات التقييم
والتخطيط ،وعدم كفاية التمويل والصعوبات في شراء المعدات ،وضيق الوقت .ويقترح الباحثان نموذج تخطيط وتقييم الستخدام
التكنولوجيا المساعدة لتحقيق الهدف التعليمي لألطفال ذوي اإلعاقات المتعددة ،ويمكن لهذا النموذج أن يساعد في تخصيص
الموارد للعالج الوظيفي في المدارس لتعزيز أفضل النتائج التعليمية.
وهدفت دراسة هوساوي ( )0222إلى معرفة معوقات استخدام التقنيات التعليمية الخاصة في تدريس التالميذ المتخلفين
عقليا كما يدركها معلمو التربية الفكرية بمدينة الرياض ،وتكونت عينة الدراسة من ( )091معلما للتربية الفكرية ،واستخدام أداة
الدراسة وهي عبارة عن استبانة الغرض الدراسة من إعداد الباحث ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود اختالفات في إدراك المعلمين
المعوقات استخدام التقنيات التعليمية الخاصة في تدريس التالميذ المتخلفين عقليا ،وبينت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات درجات المعلمين حسب البيئة التعليمية في إدراكهم المعوقات استخدام التقنيات التعليمية في تدريس التالميذ المتخلفين
عقليا ،وأوضحت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المعوقات باختالف المؤهل العلمي ألفراد العينة.
وسعت دراسة أبو عون ( )0222إلى تحديد المهارات الحاسوبية التي يمكن إكسابها للمكفوفين ،والكشف عن مدى فعالية
استخدام برنامجي :إبصار والمعتمد على حاسة السمع ،وبرنامج فيرجو المعتمد على حاسة اللمس في إكساب مهارة استخدام
الحاسوب ،واإلنترنت للطالب المكفوفين ،ومعرفة إذا ما كان هناك فروق في اكتساب مهارة استخدام الحاسوب والشبكة العنكبوتية
باختالف حاسة التعلم ،وتكونت عينة الدراسة من ( )09طالبا كفيفا من طالب الجامعة اإلسالمية بغزة ،واستخدام الباحث بطاقة
مالحظة لغرض الدراسة ،وأظهرت النتائج وجود فروق في أداء الطالب المكفوفين قبل وبعد استخدام برنامج إبصار لصالا
المجموعة التي استخدمت برنامج إبصار ،ووجود فروق في أداء الطالب المكفوفين قبل وبعد استخدام برنامج فيرجو لصالا
المجموعة التي استخدمته ،وبينت وجود فروق في أداء طالب المجموعة األولى الذين استخدموا برنامج فيرجو لصالا المجموعة
األولى.
وهدفت دراسة بارنارد وباير ( )Barnard and Beyer, 0222إلى معرفة المعوقات الشخصية الستخدام
التكنولوجيا لدى األشخاص الذين يعانون صعوبات التعلم ،وقام الباحثان باستخدام دراسة الحاالت لدى األفراد من ذوي صعوبات
التعلم لمعرفة المعوقات في بريطانيا ،وأظهرت النتائج بعض الطرق التي يمكن من خاللها أن تساعد التكنولوجيا هؤالء األفراد،
كما بينت النتائج أن من المعوقات الشخصية الرئيسة هي :التخطيط للرعاية االجتماعية لألشخاص الذين يعانون صعوبات التعلم.
ويخلص الباحثان إلى أهمية التغلب على هذه المعوقات لتحقيق الفائدة المحتملة من استخدام التكنولوجيا لدى األشخاص الذين
يعانون صعوبات التعلم.
وأجرى كل من أبو شقير وعقل ( )0222دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج محوسب قائم على أسلوب التعليم
الخصوصي في اكتساب مهارات العروض التقديمية لدى الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة،
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وقد استخدم الباحثان المنهج البنائي في بناء البرنامج المحوسب ،وكذلك المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من
( ) 01طالبا من الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة من المعوقين سمعيا من طالب الصف التاسع األساسي ،واستخدما بطاقة مالحظة
للوقوف على الفروق بين أداء الطلبة قبل تطبيق البرنامج وبعده ،وبينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالا
البرنامج ،وأشارت إلى وجود تأثير كبير للبرنامج في اكتساب الطلبة مهارات العروض التقديمية .
وهدفت دراسة احمد ( )0222إلى معرفة أهم معوقات استخدام الوسائط التعليمية لدى المديرين والمعلمين في المدارس
الحكومية في محافظة سلفيت ،واستخدم استبانة لغرض الدراسة من إعداد الباحث ،وتكونت عينة الدراسة من ( )11مديرا ومديرة،
و( )019معلما ومعلمة .وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في معوقات استخدام الوسائط التعليمية من وجهة نظر المديرين
والمعلمين ،والتي تعزى إلى متغيرات الجنس ،وطبيعة الوظيفة ،والتخصص ،وسنوات الخبرة ،والحالة االجتماعية ،والمرحلة
التعليمية ،وبينت وجود فروق في معوقات است خدام الوسائط التعليمية في التعليم والتي تعزى الى تغير المؤهل العلمي من وجهة
نظر المديرين والمعلمين.
وسعت دراسة الوقار ( )0222إلى معرفة أثر برنامجين محوسبين في تنمية مهارات تكنولوجيا التعليم لدى المعاقين
سمعيا نحو استخدامها في اليمن ،وشملت عينة الدراسة معلمي الصم في محافظات األمانة ،وصنعاء ،وعمران ،والمحويت باليمن،
واستخدام اختبار معرفي ،وبطاقة مالحظة ،وبرنامجين محوسبين لهدف الدراسة ،وأظهرت نتائج الدراسة أثرا واضحا
للبرنامجين ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية للمجموعة التجريبية في التطبيق البعدي على المجموعة الضابطة ،وعدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في التطبيق القبلي.
وقام الزهراني ( )0220بدراسة هدفت إلى معرفة مدى ادراك المعاقين في السعودية لمزايا تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ودورها في تأهيلهم للحياة ،وتوعيتهم بحاجاتهم إلى تكنولوجيا المعلومات والمساهمة في تحديد األساليب والعمليات
اإلدارية ،التي يجب أن يستخدمها للمساهمة في توظيف تلك التكنولوجيا ،وتكونت عينة الدراسة من ( )011موظف ،و()14
معاقا ،واستخدم أربع أدوات هي :قائمة األجهزة المتاحة للمعاقين ،واستبانة للعاملين ،واستبانة للمعاقين ،والمقابالت الشخصية،
وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام وسائل التكنولوجيا المساعدة تمنا المعاق شعورا باالستقاللية في العمل ،وأن المعاقين
يواجهون صعوبة في فتا مواقع الشبكة العنكبوتية ،بسبب أن البرمجيات ال تعينهم على فهم المعلومات ،وبينت أن أكثر الصعوبات
المتعلقة باإلمكانات التكنولوجية تتمثل في عدم كفاية مختبرات الحاسوب ،واإلنترنت ،في عدم كفاية التمويل للمعدات التكنولوجية
الحديثة ،وعدم وجود رغبة كافية لدى العاملين في تعلم المهارة الحديثة وتطوير قدراتهم.
وهدفت دراسة أبو دية ( )0222إلى تحديد واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات في تعليم الطلبة المعاقين بصريا بالكلية
الجامعية التطبيقية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )۸۱طالبا وطالبة من الطلبة المعاقين بصريا ،واستخدمت استبانة لغرض الدراسة،
وتوصلت النتائج إلى وجود نوع من القصور في توظيف تكنولوجيا المعلومات لتيسير شؤونهم التعليمية ،ورفع مستوى المشاركة
اإليجابية للطالب المعاق بصريا في الكلية.
وبينت دراسة بينتون وغوستافسون ( )Penton and Gustafson, 0222معوقات استخدام التكنولوجيا لدى ذوي
اإلعاقات ،وشملت الدراسة ( )52من البالغين من مستخدمي التكنولوجيا من ذوي اإلعاقات في كندا ،واعتمدت الدراسة على
أسلوب مختلط شمل التحليل الوصفي المسحي لمستخدمي التكنولوجيا من ذوي اإلعاقات المختلفة ،والتحليل الموضوعي من خالل
إجراء المقابالت الفردية ،والبالغ عددهم ( )1من مقدمي الخدمات لذوي اإلعاقة،
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وأظهرت النتائج عدم الرضا عن البرامج والخدمات .وأن من معوقات استخدام التكنولوجيا انعدام المعرفة والتدريب
والدعم والتمويل ،وأن هناك فروقا في تقديم الخدمات ،تعود إلى الفوارق الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية.
التعقيب على الدراسات السابقة:
بالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أن معظمها تناولت متغيرات نفسية هامة في التراث النفسي ،حيث تشكل عمودا رئيسا
في مجال التربية الخاصة ،وتكنولوجيا التعليم .كما أن هذه الدراسات أجريت على شرائا مختلفة منهم :الطلبة المكفوفين والمعاقين
بصريا ،والمعلمين ،والمعلمات كدراسة أبو عون ( ،)9112ودراسة أبو دية ( .)9102واستخدمت الدراسات مقاييس وبرامج
مختلفة منها :مقياس معوقات استخدام التقنيات التعليمية ،وبرامج كمبيوتر ،ومعوقات الوسائط التعليمية .وقد توصلت هذه الدراسة
إلى نتائج يستفاد منها في مجال التربية الخاصة ،وتكنولوجيا التعليم ،وتتشابه الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في
استخدامها منهج البحث الوصفي التحليلي ،إال أنها تختلف عنها في تناولها معيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي
االحتياجات الخاصة من وجهة نظ ر المعلمين في مدارس التربية الخاصة في العاصمة عمان ،وعليه تعتبر الدراسة الحالية من
الدراسات الباكرة في ميدان البيئة األردنية وذلك حسب علم الباحثة ،وقد أفادت الدراسات السابقة في اختيار منهجية البحث المناسبة
وأدوات الدراسة المناسبة.

منهجية الدراسة:
تعددت منا هج البحث بتعدد الظواهر المدروسة لذلك فان اختيار المنهج األنسب هو أساس أي دراسة ألنه يحقق أهداف
الدراسة.
ونظرا لطبيعة دراستي فقد اخترنا المنهج الوصفي التحليلي ألنه يصف الظاهرة وصفا ويعبر عنها كما وكيفا دقيقا وألنه
األكثر مالءة لدراستنا كما انه يهدف الى اكتشاف الوقائع.

مجتمع الدراسة:
يضم جميع المعلمين العاملين بمدارس ذوي االحتياجات الخاصة في العاصمة عمان خالل الفصل األول من العام
الدراسي (.)9191/9102

عينة الدراسة:
تم اختيار أفراد الدراسة قصدا من المعلمين والمعلمات العاملين بمدارس ذوي االحتياجات الخاصة بالعاصمة عمان
خالل الفصل األول من العام الدراسي ( .)9191/9102وبلغ حجم العينة ( )54معلما ومعلمة.
صدق االستبانة:
للتأكد من الصاااااادق الظاهري ألداة الدراسااااااة قامت الباحثة بعرضااااااها بصااااااورتها األولية على ( )5محكمين من ذوي
االختصاااااااص في مجاال منااهج اللغاة العربياة ،والقيااس والتقويم التربوي في الجاامعات االردنية .باإلضااااااافة إلى مجموعة من
المختصاااين التربويين في وزارة التربية والتعليم وذلك للحكم على درجة مالءمة الفقرات من حيث صاااالحيتها وانتمامها للمجال
المراد قيااسااااااه ،واقتراح أي تعاديالت يرونهاا ،وقاد أجريت التعديالت بنا ًء على آراء المحكمين .وبعد اسااااااترجاع االسااااااتبانات
ومراجعة آراء المحكمين ،تم اختيار الفقرات التي أجمع المحكمون على مناساااااابتها ،وتعديل صااااااياغة بعض الفقرات التي أجمع
المحكمون على إجراء تعاديالت عليهاا ،وتركزت التعاديالت على إعادة ترتيب مجاالت أداة الدراسااااااة ،وإعادة صااااااياغة بعض
الفقرات وحذف بعضها .وتكونت االستبانة بصورتها النهائية من ( )41فقرة.
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ثبات االستبانة:
تم اساااااتخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار حيث قامت الباحثة بتوزيع االساااااتبانة على ( )91معلما ً ومعلمة من داخل
عينة الدراساة ،وإعادة تطبيقها عليهم بعد مضاي أسابوعين ،وبعد ذلك تم اساتخراج معامل الثبات من خالل حساب معامل ارتباط
بيرساااون بين الدرجات في التطبيقين األول والثاني ،حيث بلغت قيمة معامل االرتباط الكلي ألداة الدراساااة ( .)1.20وقد أشاااارت
قيم معامل االرتباط إلى أن األداة تتمتع بدرجة ثبات عالية،

المعالجات اإلحصائية:
لعجابة عن أسئلة الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مستوى الفقرة والمجال ،واختبار
(ت) ،ومعامل االرتباط الفا كرونباخ.
نتائـج الدراسـة ومناقشتها:
يتناول هذا الجزء عرضا ً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية ،وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة وفقا ً لما يأتي:
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السةةة األ األوأل نصةةة  :ما معيقات اسةةةتخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات
الخاصة من وجهة نظر المعلمين في مدارس التربية الخاصة في العاصمة عمان؟
لعجابة عن هذا السااااااؤال تم احتساااااااب التكرار والنسااااااب المئوية لمعيقات اسااااااتخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي
االحتياجات الخاصة من وجهة نظر المعلمين في مدارس التربية الخاصة في العاصمة عمان بشكل عام ثم لفقرات كل مجال من
مجاالت االسااااتبانة .ويبين الجدول ( )0معيقات اسااااتخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصااااة من وجهة نظر
المعلمين في مدارس التربية الخاصاة في العاصمة عمان حسب المعيقات مرتبة تنازليا حسب النسب المئوية مرتبة تنازليا حسب
النسب المئوية.
الجدول ( :)0معيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر المعلمين في مدارس التربية
الخاصة في العاصمة عمان حسب المعيقات.
التكرار

النسب المئوية

المعيقات
نقص في االجهزة التكنولوجية

52

%24

عدم التأهيل الجيد للمعلمين

22

%11

قصر وقت الحصة

05

%22

رفض الطلبة للتكنولوجيا

22

%22

سواء استخدام التكنولوجيا

21

%11

معيقات انهاء المقرر

92

%11

جهل المعلم باستخدام بعض األجهزة التكنولوجية

94

%54

بذل مجهود إضافي عند استعمال التكنولوجيا

00

%95

يتضا من خالل الجدول رقم ( ) 0ان افراد العينة اتفقوا على أن نقص االجهزة التكنولوجية هو أحد معوقات استخدام التكنولوجيا
المساندة حيث قدرة بنسبة ( )%24ومن المعوقات التي تعيق استخدام التكنولوجيا عدم التأهيل الجيد للمعلمين وتمثل بنسبة ()%11
وقصر وقت الحصة يمثل ( ،)%22في حين أن رفض الطلبة للتكنولوجيا جاء في المرتبة الرابعة بنسبة (،)%22
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وسواء استخدام التكنولوجيا في المرتبة الخامسة بنسبة ( ،)%11ومعيقات انهاء المقرر بنسبة ( )%11في حين أن بذل مجهود
إضافي عند استعمال التكنولوجيا جاء في المرتبة األخيرة بنسبة (.)%95
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السةةةةة األ الثاني نصةةةةة  :هل توجد معيقات فروق دالة إحصةةةةةائيا بين مسةةةةةتوى معيقات اسةةةةةتخدام
التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة تبعا لمتغيري الجنس والخبرة؟
النتائج المتعلقة بالفرضية األولى والتي نصها :ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α≤0.05بين
مستوى معيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة تبعا لمتغير الجنس؟
الجدوأل ( :) 0المتوسطات الحسابية واختبار (ت) لمعيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة تبعا
لمتغير الجنس
الجنس

المتوسط الحسابي

مستوى الداللة

قيمة (ت)

الذكور

0.41

المحسوبة

0.04

االناث

9.11

الجدولية

0.22-

1.20

درجة الحرية = 5
يالحظ من الجدول ( )9أن المتوسط الحسابي للذكور يساوي ( )0.41بينما المتوسط الحسابي لعناث يساوي ( ،)9.11و (ت)
المحسوبة تساوي ( )0.04بينما الجدولية ( )0.22-عند درجة الحرية ( )5ومستوى الداللة ( ،)1.20نالحظ بان قيمة (ت) الجدولية
أكبر من قيمة المحسوبة عند مستوى الداللة ( ،)1.14مما يدل أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا يعزى لمتغير الجنس.
النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي نصها :ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α≤0.05بين
مستوى معيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة تبعا لمتغير الخبرة العملية؟
الجدوأل ( :) 2المتوسطات الحسابية واختبار (ت) لمعيقات استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة تبعا
لمتغير الخبرة العملية
الجنس

المتوسط الحسابي

مستوى الداللة

قيمة (ت)

أقل من ( )2سنوات

0.41

المحسوبة

0.91

( )2سنوات فأكثر

0.11

الجدولية

0.22-

1.22

درجة الحرية = 5
يالحظ من الجدول ( )2أن المتوسط الحسابي لمن لديهم خبرة عملية أقل من ( )2سنوات يساوي ( )0.41بينما المتوسط الحسابي
لمن خبرتهم العملية ( )2سنوات فأكثر يساوي ( ،)0.11و (ت) المحسوبة تساوي ( )0.91بينما الجدولية ( )0.22-عند درجة
الحرية ( )5ومستوى الداللة ( ،)1.22نالحظ بان قيمة (ت) الجدولية أكبر من قيمة المحسوبة عند مستوى الداللة ( ،)1.14مما
يدل أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا يعزى لمتغير الخبرة العملية.
إن أهم ما كشفت عنه الدراسة الحالية استخدام التكنولوجيا في التعليم لدى ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس األردنية من
وجهة نظر المعلمين ولكن بشكل قليل ،وال يوجد اختالف دال إحصائيا في استخدامها من طرف المعلمين ال من ناحية الجنس وال
من ناحية الخبرة العملية ،إال انها تواجه بعض المعوقات في استخدامها.
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التوصيات:
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة فإن الباحثة توصي بما يأتي:
 االستمرار في تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا في التعليم وخاصة للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة. عقد دورات تدريبية مكثفة ومتابعة تطبيق استخدام المعلمين للتكنولوجيا في التعليم. -إجراء المزيد من الدراسات التربوية التي تتعلق باستخدام التكنولوجيا في التعليم لدى شرائج أخرى من الطلبة.

قائمة المراجع والمصادر:
المراجع العربية
 أبو دية ،هناء ( .)9102واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات في تعليم الطلبة العلوم التطبيقية ،المؤتمر الدولي للعلومالتطبيقية ،غزة ،فلسطين ،ص .59-0
 أبو شقير ،محمد وعقل ،مجدي ( .)9101فاعلية برنامج محوسب قائم على أسلوب التعليم الخصوصي في اكتسابمهارات العروض التقديمية لدى الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،غزة ،سلسلة الدراسات
اإلنسانية ،م ،01ع ،9ص.110- 152
 أبو عون ،محمد ابراهيم ( .)9112فعالية استخدام برنامجي ابصار ,وفيرجو في إكساب مهارات استخدام الحاسوبواإلنترنت لدى الطالب المكفوفين بالجامعة االسالمية ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.
 أحمد ،نافذ أيوب ( .)9101معوقات استخدام الوسائط التعليمية في المدارس الحكومية منة وجهة نظر المديرينوالمعلمين ،مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية (بيرسا) ,ع .05
 أمين ،زينب محمد ( .)9111تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخاصة ،ط ،9المنيا :دار التيسير للطباعة والنشر. حسن ،فارعة وفوزي ،إيمان ( .)9112تكنولوجيا تعليم الفئات الخاصة :المفهوم والتطبيقات ,القاهرة :عالم الكتب. الحيلة ،محمد محمود ( .)9111تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق ،ط ،9دار المسيرة ،عمان ،األردن. الحيلة ،محمد محمود ( .)9112تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية ،دار المسيرة ،ط 2عمان ،االردن. الخطيب ،جمال محمد والحديدي ،منى صبحي ( .)9112قضايا معاصرة في التربية الخاصة ،أكاديمية التربية الخاصة،الرياض.
 الزهراني ،خالد ( .)9109مدى إدراك المعاقين في السعودية لمزايا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،رسالةماجستير ،جامعة الخليج العربي ،السعودية.
 سالمة ،عبد الحافظ ( .)9110تصميم الوسائل التعليمية وانتاجها لذوي االحتياجات الخاصة ،دار اليازوري العلميةللنشر والتوزيع ،عمان ص .951 _951
 سويدان ،أمل والجزار ،منی ( .)9112تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخاصة ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمانص.92-99
 الشاعر ،عبد الرحمن إبراهيم (" .)0222احتياجات مدرسي المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية للتدريبعلى إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية" ,مجلة التربية المعاصرة ،ع ،91دار المعرفة الجامعية.
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 عبد الهادي ،زين ( .)9112تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في السياق البرلماني .الجمعية المصرية لنشر وتنميةالوعي القانوني ،القاهرة.
 عبيد ،ماجدة السيد ( .)9111الوسائل التعليمية في التربية الخاصة ،ط ،0دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن. الفايز ،فايزة فايز ( .)9101مراكز مصادر التعلم والتكنولوجيا المساعدة لألطفاأل ذوي االعاقة السمعية ،دار الفكرالعربي ،القاهرة.
 مرزوق ،سماح عبد الفتاح ( .)9101تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخاصة .دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمانص .012
 -الموسى ،عبد

عبد العزيز ( .)9119استخدام تقنية المعلومات والحاسوب في التعليم األساسي "المرحلة االبتدائية

في دوأل الخليج العربية :دراسة ميدانية ،الرياض :مكتب التربية العربي لدول الخليج.
 هوساوي ،علي بن محمد ( .)9112معوقات استخدام التقنيات التعليمية الخاصة في تدريس التالميذ المتخلفين عقلياكما يدركها معلمو التربية الفكرية بمدينة الرياض ،المؤتمر العلمي األول ،الواقع والمأمول ،قسم الصحة النفسية ،كلية
التربية ،جامعة بنها ،ص .520_510
 الوقار ،أمين ( .)9101أثر برنامجين كمبيوتريين على تنمية مهارات تكنولوجيا التعليم لدى معلمي المعوقين سمعياواتجاههم نحو استخدامها في اليمن  ،رسالة دكتوراه ،معهد الدراسات التربوية ،جامعة القاهرة ،جمهورية مصر
العربية.
 يحيى ،خولة ( .)9115البرامج التربوية لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ص.95-91
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